دست به نقد

پاسداران

تلگرام و برجام برای برخی از قیمت گوشت هم مهمتر است

دیدگاه

مذاکره مصداق تسلیم شدن است و تن به این ذلت نمیدهیم

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام نسبت به مطرح شدن ادعاهایی مبنی
بر مهمتر بودن برجام و تلگرام نسبت به قیمت گوشت واکنش نشان داد.
اولویت اصلی مردم برجام
ِ
احمد توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واقعا
و تلگرام اس��ت و مطرح ش��دن چنین ادعایی زیر سوال بردن مطالبه اصلی آنان در
زمینه وضعیت اقتصادی آنان نیست» گفت :من نمیدانم از کجا این حرف را میزنند
و از کجا نظرسنجی کردند؟ به ما هم بگویند تا ما هم در این باره خاطرجمع شویم.
وی ادامه داد :البته بله .ممکن است برای دستهای از مردم ایران که حساسیتهای
اجتماعی و سیاس��ی دارند ،برجام مهمتر از گوش��ت باشد ،ش��اهد هم بودیم آنهایی که
برجام را میخواس��تند گفتند برجام اگر بیاید همه جا بهش��ت میشود؛ در نتیجه وقتی
چنین تصوری را دارند طرفدار برجام میش��وند ،چراکه مردم دوس��ت دارند وضعش��ان
خوب شود ،البته بهشت که سهل است جهنم هم شود ،غنیمت است.

تروریستی خواندن سپاه آخرین تقالی بیفایده کاخ سفید است

نای��ب رئی��س مجلس اقدام آمریکا در تروریس��تی خواندن س��پاه را آخرین
تقالهای بیفایده کاخ سفید دانست.
علی مطهری گفت :طبیعتا همانطور که ش��اهد بودیم این موضوع موجب
وحدت بیشتر مردم شده و محبوبیت بیشتری را برای سپاه در میان مردم کشور
و همینطور مردم منطقه غرب آسیا فراهم آورده است ،بنابراین من فکر میکنم
که این اقدام برای آمریکا نتیجهای معکوس داشته است.
وی ادامه داد :الزم به ذکر است که آمریکا ابزارهای مختلف خود را در جهت تحت فشار
قرار دادن ایران به کار برده و این جزو آخرین تقالهای کاخ سفید در راستای ایجاد محرومیت
برای کشورمان است که البته موثر نخواهد بود؛ بنابراین من فکر میکنم اگر مردم چند ماه
دیگر هم مقاومت کنند آنها مجبور خواهند شد از روش در پیش گرفته خود دست بردارند و
قطعا آن زمان ایران به عنوان کشوری موثر و قدرتمند تر در دنیا شناخته خواهد شد.

فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران گفت :دش��من میخواهد با فشارهای
اقتصادی ما را به میز مذاکره بکش��اند که این مذاکره مصداق تس��لیم اس��ت اما
مردم ما هوش��یار و هوش��مندند و معتقدند مذاکره در شرایط کنونی با دشمن،
تسلیم شدن محض است و قطعاً تن به این ذلت نمیدهیم.
سرلشکر قاسم سلیمانی با بیان اینکه امروز دیگر امریکا و ایادیش جریان قدرتمند
قابل اعتنا در غرب و شرق آسیا ندارد و همه اتکایش به دولتهای نامشروع است ،گفت:
امریکا و همدستانش به جریانهای القایی و انحرافی متوسل شدهاند و باید بدانند که امروز
ایران اسالمی کشور قدرتمندی است و از نظر نظامی و امنیتی به بلوغ باالیی رسیده است.
وی تأکید کرد :دشمن امروز به میزان تهدیدی که میکند هزینههایش نیز افزایش مییابد،
ایران حقیقت تبلوریافته و عینیتیافته از دین است ،دشمن میخواهد با فشارهای اقتصادی ما را
به میز مذاکره بکشاند که این مذاکره مصداق تسلیم است و قطعاً تن به این ذلت نمیدهیم.

رویـکرد
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ادامه از صفحه اول

مخالفان و موافقان
براس��اس این گزارش ،مخالفان اس��تانی شدن
انتخابات مجلس دالیلی برای مخالفت خود مطرح
کردهاند ،اما نکته حائز اهمیتی که از آن غفلت شده،
این است که حتی برخی نمایندگان و موافقان آن،
ال
درک درس��ت و دقیقی از این طرح ندارند و یا اص ً
متوجه ماجرا نشدهاند .این مسئله ،بهتنهایی و جدای
از ایراداتی که مخالفان مطرح میکنند ،میتواند در
روند اجرا مشکلساز باشد ،بهویژه اینکه نهایتاً قرار
است مجریانی این انتخابات را برگزار کنند و عموم
مردم در آن شرکت کنند که پیچیدگیها و ابهامات
بس��یار زیاد طرح موجب شده تا در بهترین حالت،
اکثریت جامعه متوجه نش��وند که روند انتخابات به
چ ه شکل برگزار میش��ود و در بدترین حالت ،این
شائبه در اذهان پیش بیاید که مجریان و یا ناظران
انتخابات ،خواستند با بیعدالتی عدهای را از رقابت
حذف کنند ،این احتمال آنگاه قویتر میش��ود که
ال محتمل
بدانیم براساس طرح تناسبی مجلس ،کام ً

این طرح به شورای نگهبان
ارسال شده است شاید شورا
بتواند برای پختهتر شدن
آن کاری انجام دهد و البته
براساس اولویتسنجی
از نمایندگان بخواهد کاری
نکنند که مردم تصور کنند
به جای رفع گرفتاری
و مشکالت مردم دنبال
حفظ صندلی خود هستند

خانه ملت

ماجرا از این قرار اس��ت که طرحی را نمایندگان
در صح��ن علن��ی تصویب کردن��د که ش��اید هنوز
کارشناسیهای الزم را پشت سر نگذاشته و اگر مثل
دفعات قبل مجلس متوجه رای اش��تباهش ش��ود و
بخواهد این رای را تغییر دهد با توجه به در پیش بودن
انتخابات ضررهای بیشماری را متوجه کشور خواهد
کرد ،چراکه اجرای یک طرح سراس��ری بدون در نظر
گرفتن تبعات مثبت و منفی میتواند موجی را در کل
کشور ایجاد کند ،موجی ناشناخته که باعث دلسردی
مردم از نمایندگانی شود که به آنها رای دادهاند.
ادعایم��ان را از وجه دیگری بررس��ی میکنیم،
چهار سال است که بر خالف تعهدات دولت ،اوضاع
تحریمی کشور علیرغم انعقاد قراردادهای بینالمللی
بدتر میش��ود ،چهار سال است که به جای تکیه به
ت��وان داخ��ل و راه انداختن تولی��د و رونق اقتصاد،
سیاس��تهای دولت اقتضا میکند راهحل برونرفت
از مشکالت اقتصادی را در خارج جستوجو کند ،اما
بر خالف انتظار راه به جایی نبرده و نه تنها با مذاکره
اوضاع معیشتی بهبود نیافته بلکه شرایط با تورمهای
لجام گسیخته بدتر هم شده است.
م��ردم عادی گاه خ��ود را مانند اصحاب کهفی
میبینند که قیمتهای ش��ش ماه پیش برایش��ان
دورتر از قرنها میآید و همین امر باعث تبدیل قشر
مرفه به ضعیف و دلخوری مردم از مس��ئوالن شده
اس��ت حال تنها چند ماه به انتخابات چنین طرحی
در مجلس بررسی و مصوب میشود تا این حس به
مردم القا شود که نمایندگانی که به خدمت گرفتهاند
به جای حل مشکالتشان درپی حفظ صندلیهای
خود هستند چراکه از نظر آنها حل مشکالت اقتصادی
و معیش��تی و بیکاری و ...در اولویت بیشتری نسبت
به استانی شدن انتخابات آن هم عجلهای و چند ماه
مان��ده به برگزاری انتخابات قرار دارد .اما نمایندگان
در اینباره چطور میاندیشیدند؟!
برخی معتقدند که طرح استانیشدن انتخابات

مجلس علیرغم اینکه بهتصویب اکثریت نمایندگان
پارلمان رس��یده اس��ت ،اما هن��وز ایرادات��ی دارد،
بزرگترین ایراد آن اس��ت که هنوز برخی نمایندگان
هم نمیدانند چهچیزی را تصویب کردهاند!

انتخابات مجلس استانی میشود؟!

اولویتنشناسی در دقیقه نود

است که فردی با رأی بیشتر از راهیابی به مجلس در
رقابت با نامزدهایی با آرای کمتر باز بماند!
برای نمونه حس��ین مقصودی عضو کمیسیون
ش��وراهای مجلس نی��ز در گفتوگویی با تس��نیم،
معتقد است که نمایندگان مجلس برای استانی شدن
انتخابات پارلمان ،فرمول و قاعدهای طراحی کردهاند
که حتی "فیثاغورس" هم نمیتواند آن را حل کند.
وی همچنین در اظهارنظر دیگری ،طرح استانی
شدن انتخابات مجلس را ،طرحی ناپخته ،غیرعقالنی
و منفعتطلبانه و حتی بهسود گروهی خاص میداند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ،ابراز امیدواری کرد
که شورای نگهبان این طرح را تأیید نکند.
همچنی��ن ش��هابالدین بیمق��دار ی��ک عضو
دیگر کمیسیون ش��وراهای مجلس نیز ،ضمن اینکه

ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮﻛﺖ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  3,400ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  5,800ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ

موافقتش با این طرح را اعالم کرده ،میگوید :این طرح
شفافیتهایی دارد ،اما به هر حال طرحی است که باید
ببینیم شورای نگهبان چه تصمیمی میگیرد ،اما در
مجموع نمیدانیم چهچیزی تصویب شده است!
اصغ��ر س��لیمی نی��ز یک��ی دیگ��ر از اعضای
کمیسیون ش��وراهای مجلس ،طرح استانی شدن
انتخابات مجلس را دارای نواقص متعددی میداند
و معتقد است که اغلب نمایندگانی که به این طرح
رأی داده و با آن موافقت کردهاند ،خودشان اطالع
دقیقی از پیامدهای اجرای آن ندارند.
نماین��ده مردم س��میرم در مجلس همچنین
طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس را نامفهوم
ارزیابی کرد و معتقد اس��ت ک��ه نمیتوان مردم و
افکار عمومی را نسبت به ابعاد آن قانع کرد.
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ﺟﻤﺸــﻴﺪﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ،ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺑﻬﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ

� �ﺮ� دارو�ﯽ ���

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ،ﭘﺲ
Á¦Ì¸°e¾//ÌÌﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ،
ÁÖf^idÌ
e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÅ½Z¼fyZÁÖYY
ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ
ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ،ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺗﻤﺮﻛﺰ
]ÂÂ»µÁYcZÌÅ  wÂ»ÃZ¼ÕY]Y
ﺑﺮﻧﺪﮔﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑــﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
« e½Â¿Zﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ
Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ
|¼v»|¿§Õ{Zn//Ö¨»ÕZ«MÖZ¬f»Z
»Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e|¿ÁZ»{®¸»d^iÃÂ//u
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  3,400ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 5,800
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
]¼¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|{½YÆeYÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀÃZ
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌــﺎﺩﻝ  71ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷــﺪﻩ ﻭ
]duZ//»Ä]½M{ÖiY|uYÕZÀ]Zﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸــﻰ
ﺗﻮﻗــﻒ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻭ
»YÃ|//Õn»ÁÁ¨»Ö§Ôa]»f
v»ÖZ¬f»ÖZ»ÁÖ¼//dÌ°·Z»Ö»Z¼eYLZ//»{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻘــﺪﻯ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻫــﺪﻑ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺳــﺒﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
{{ÂÖ»ÖÆ³YÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~· d//YÃ|Ë{³
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺭ
ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺎﻫﺶ
|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|À//Á|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³Y¾Ì·ÁYZ//f¿YxËZeY
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ،ﻧﺤﺼﻴﻞ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ
ﺳــﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ
ºË|¬eÖËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì
ﺑﺎﻻﺳــﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 5,800
¿¼ |ÀËZﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
]||À//cY¬»ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{d//YÖÆË
d]Â¿Z//f¿YxËZe
µÁYd]Â¿Z//f¿YxËZe

»|//|ÅYÂy{Zd//Ì°·Z
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  6,800ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ  29ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﺳــﺎﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ
ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
{  ¹Á
ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW
«^ÖÀÌ´qÕ{YM{Z

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻫﺪﻑ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺑﺮﻛﺖ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ،ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺖ
ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎﻻﺳﺮﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ  -ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻥ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻥ
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ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ  -ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  520/000ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 3/400/000
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/473/801ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﮔــﺮﻭﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷــﻔﺎ ﻓﺎﺭﻣﺪ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  308/700ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺁﺗــﻰ ﻓﺎﺭﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 146/513ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻛــﻪ ﻃﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1392/07/04ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1392/09/24ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ،ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

www.bpharmed.com

]ÂÂ»µÁYcZÌÅ  wÂ»ÃZ¼ÕY]Y
«Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z
Õ|Æ»|¿§{Y¿ZyÄÀÌ°º¿ZyÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e|¿ÁZ»{®¸»d^iÃÂu
]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|{½YÆeYÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//
]YÃ|//Õn»ÁÁ¨»Ö§Ôa]»f» duZ//»Ä]½M{ÖiY|uYÕZÀ]Z
tf¨·YÂ]YÄiÁYÕ{ZÄ»ZÀ ËZ^»]Y]ÕY|ËyLY§YsÁ{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa
Ä¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~· d//YÃ|Ë{³v»ÖËYÂ¿º//Z¬·YÂ]YÁ
ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³YÁ
{ÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³Y¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY
Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸e
»YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«mY
^xËZe  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe  ||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª
  ¹Á{d]Â¿Zf¿Y

«^|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW ÖÀÌ´qÕ{YM{Z

ÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾//ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÅ½Z¼fyZÁÖYY

]ÂÂ»µÁYcZÌÅ  wÂ»ÃZ¼ÕY]Y
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گفتوگوی دیگری با قاسم میرزایینکو که یکی
دیگر از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس پیرامون
استانی شدن انتخابات مجلس است ،صورت گرفت
که اتفاقاً موافق این طرح اس��ت ،اما اعتقاد دارد که
از شفافیت الزم برخوردار نیست و حتی در شرایط
فعلی نیز باید سازوکارهای آن فراهم شود.
نماین��ده مردم دماوند از ط��رف دیگر ،اجرای
طرح اس��تانی شدن انتخابات مجلس را در شرایط
فعلی سخت و دشوار عنوان کرد.
همچنین علیرضا رحیمی نماینده اصالحطلب
م��ردم تهران در مجلس ،در گفتوگوی دیگری که
با روزنامه سازندگی انجام داده ،درباره استانی شدن
انتخابات مجلس گفته که "بهنظر میرسد با وجود
ضرورت چنین مصوبهای ،مصوبه فعلی بهدلیل عدم
جامعیت کافی یک «مولود ناقص» است".
او همچنین ،مصوبه مجلس برای استانی شدن
انتخابات را در ش��کل فعلی ،مصوبهای دانسته که
نتوانسته نگرانیها را برطرف کند.
اما در این میان سیدحسین نقویحسینی نماینده
مردم ورامین در مجلس ش��ورای اس�لامی این طور
عنوان میکند که "باید طرح استانی شدن انتخابات
مجلس پختهتر میشد و مباحث کارشناسی بیشتری
روی آن صورت میگرفت ،اما متأس��فانه این کار در
مجلس اتفاق نیفتاده است که همین مسئله موجب
ش��ده تا تعابیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد ،زیرا
نمایندگان به درک صحیحی از آن نرسیدهاند".
بر این اساس به نظر میرسد هنوز تصویر روشنی
از استانی شدن انتخابات مجلس برای قانونگذاران و
حتی موافقان نیز وجود ندارد ،بهگونهای که هرکدام
تعبیرهای متفاوتی از مصوبه ارائه میدهند .این طرح
به شورای نگهبان ارسال شده است شاید شورا بتواند
ب��رای پختهتر ش��دن آن کاری انجام ده��د و البته
براس��اس اولویتسنجی از نمایندگان بخواهد کاری
نکنند که مردم تصور کنند به جای رفع گرفتاری و
مشکالت مردم دنبال حفظ صندلی خود هستند.
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مخاطب شمایید
اه ّم ّیت این قانونگذاری خیلی زیاد است

ش��ما[نمایندگان مجلس] موقعیّت خوبی گیرتان
آمده؛ چهار س��ال در مجلس شورای اسالمی ،جایی که
ادارهی کشور و قانونگذاری کش��ور آنجا است .اهمّ یّت
این قانونگذاری خیلی زیاد اس��ت؛ این واقعاً همانطور
که بارها عرض کردهایم ،ریلگذاری است .شما حرکت
دولت را ا ّوالً ریلگ��ذاری میکنید ،بعد با اختیاراتی که
قانون اساس��ی به ش��ما داده -که ازجملهاش تحقیق و
تفحّ ص است که در قانون اساسی تصریح شده -میتوانید
تضمین کنید که این حرکت انجام بگیرد .صِ رف توصیه
نیس��ت؛ برطبق قانون میتوانید دنب��ال کنید ،تحقیق
کنی��د ،تفحّ ص کنید؛ هیچ منافاتی ه��م با همکاری با
دولت ندارد .اعتقاد بنده این اس��ت و همیشه عقیدهام
در هم��هی دولته��ا این بوده که مجل��س باید با دولت
همکاری کن��د؛ امّا این همکاری بهمعنای گذش��ت از
حقوق مجلس نیست؛ بایستی حقّتان را استیفاء کنید؛
تحقیق کنید ،تفحّ ص کنید ،مؤاخذه کنید که چرا نشد،
چرا کم شد ،چرا جور دیگر شد .این یک فرصت بسیار
مهمّ ی است؛ این را قدر بدانید.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 16خرداد 95

سیاست مجازی
از محاکمه «مهناز افشار» کوتاه نمیآییم

حجتاالسالم بیآزار تهرانی از خطبای معروف
و جهادی تهران نوشت :اینبار کوتاه نمیآییم...
 .رفق��ای هملباس ،لطفا آقا س��ید دریاباری را به بنده
مرتبط کنید تا با طرح ش��کایت از اتهام وارده و دروغ
بس��تن خان��وم مهناز افش��ار مقاب��ل این ش��ایعات و
لجنپراکنیه��ای س��لبریتیها گرفته ش��ود .یک پیج
فیک و ساختگی خارجنشین عکس سید روحانی اهل
مازندران (دریاباری) را در قالب توئیت به کذب منتشر
ک��رده ک��ه ایش��ان گفت��ه زن��ان خوزس��تان صیغه
حشدالش��عبی عراق ش��وند و خانم افش��ار با روتوئیت
کردن و س��ر دادن واغیرتاه باعث شدند عدهای جوان
جاهل مغ��رض ،نفرتپراکنی علی��ه روحانیت کرده و
قات��ل همدان��ی بر همین مبن��ا طلبه مظلوم��ی را در
مالع��ام جلوی حوزه با تیر مس��تقیم کالش��ینکف به
شهادت برس��اند .در کامنتها و ویدئوهای متعدد این
انتشار کذب اثر شوم و مخربی بر دلها گذاشته است.

یادداشت وزیر کشور
درباره ترور یک طلبه در همدان

عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کش��ور نوش��ت:
حادث��ه تل��خ و دردناک ترور ی��ک طلبه حوزه
علمیه در همدان نشان داد فضای مجازی در کنار وجوه
مثبت و ارزش��مند میتواند بسترساز جنایت و اتفاقات
تاسفباری باشد .در هیچ نقطه از جهان حتی کشورهای
تولیدکنن��ده و میزبان این تکنول��وژی ارتباطاتی نوین،
آزادی عمل کاربران تا مرز هرج و مرجطلبی و ولنگاری
در فعالیتهای اجتماعی مشاهده نشده و برای استفاده
کاربران قوانین س��ختگیرانهای اعمال میشود .یکی از
راههای پیش��گیری و مقابل��ه با اقدام��ات غیرقانونی و
خش��ونتآمیز ،مراقب��ت دائمی و مؤثر هم��ه مردم در
فضای مجازی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط میباشد.
از س��وی دیگر باید دقت داش��ت بیان و انتشار مطالب
ناامیدکننده و س��یاهنمایی به ه��ر عنوان و بهانه و با هر
درجه و نس��بتی زمینهس��از ب��روز واکنشه��ای روانی
dÌ Á¦Ì¸°e¾//ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÅ½Z¼fyZÁÖYY
غیرقابل کنترل از سوی عدهای بیمار میباشد.
]ÁYcZÌÅ  wÂ»ÃZ¼ÕY]Y
Á¦Ì¸°e¾ÌÌروش اعمال محدودیت هدفمند در فضای
بهتری��ن
Á{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ
«e½Â¿Z
§{Y¿ZyÄÀÌ°º¿ZyÖZ¬f»Z
»Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e|¿ÁZ»{®¸»d^iÃÂu
مطالب
انتش��ار
در
مردم
دقیق
و
مداوم
کنترل
مجازی،
]«®Ë²¿Y|{½YÆeYÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//
»Õn»ÁÁ¨»Ö§Ôa]»f
]duZ//»Ä]½M{ÖiY|uYÕZÀ]Z
گزارش س��ریع تخلفات به مراجع
و تصاویر و همچنین
ÄiÁYÕ{ZÄ»ZÀ ËZ^»]Y]ÕY|ËyLY§YsÁ{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa
بسترهای
خصوص
این
در
است
الزم
ذیصالح میباش��د.
d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~· d//YÃ|Ë{³v»ÖËYÂ¿º//Z¬·YÂ]YÁ
ÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³YÁ
مردمی
اطالعات
کسب
برای
دیجیتالی
مناس��ب و امن
{Ä]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³Y¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY
dYÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸e
مهیا و در دس��ترس عموم قرار گیرد .خشونت فقط ترور
»µÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«mY
تحریک احساسات
فیزیکی نیس��ت بلکه دروغ
 µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
پردازی،
^||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª
طرق 
¹Á{d]Â¿Zf¿Y
فخرفروشی
اهانت،
و
توهین
مانند
مختلف
مردمی به
«^Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW ÖÀÌ´qÕ{YM{Z
و اشرافیگری ،مأیوس کردن مردم و ترویج ناامیدی هم
dÌ Á¦Ì¸°e¾//ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
از موارد زمینههای بروز خشونت کور به شمار میرود.
Ö¼|À|«Z§ÕZÅ½Z¼fyZÁÖYY

]ÁYcZÌÅ  wÂ»ÃZ¼ÕY]Y
«Á{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z
|¿§Ö^v»{Â //»ÕZ«MÖZ¬f»Z
»Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e|¿ÁZ»{®¸»d^iÃÂu
 »Bدر برابر ظریف
سردرگمی حلقه «تیم
]¼ZÀ]Z]¡Z]Ä «®Ë²¿Y|{|¿ÁZ»{YÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ
عط��ااهلل مهاجرانی وزیر ارش��اد دوران اصالحات
{¯ÕZÆ]M½|//Ö¸»ÃÂv¿ª^[MÃ{Z¨f//YªuZ]]»f»duZ//»Ä//]½M
§ÔÌm{//«YÁÖ¸YYÖ§ÔaYÃ|//Õn»ÁÁ¨»Ö//
نوش��ت :ترامپ حاکمیت اس��رائیل ب��ر جوالن
»Y»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~· d//YÃ|Ë{³v»ÖZ¬f»ÖZ//»ÁÖ¼//dÌ°·Z
¿À//Á|Ä]d^//¿Zz//YÄ¯ÖeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³YÁÄ¸Z§Ä]d]Â
اش��غالى را بر خالف تمامى قطعنامههاى سازمان ملل و
»ÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³Y¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f
کلیه قوانین و معاهدات بینالمللى و برخالف نظر تمامى
ºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì//~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{Ây
]||»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË
{|ÀËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y
کشورهاى اسالمى و
اعضاى شوراى امنیت سازمان ملل و
xËZe  |//|ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À//cY¬»ª^YfYµÂÁ¹|Á


¿µÁYd]Â
¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZeشرکت نفتى که
عربى،به رسمیت مى شناسد ،بالفاصله

«^Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW ÖÀÌ´qÕ{YM{Z

دیک چنى سهامدار آن است براى حفارى نفت به جوالن

ÖZfyY{Á|u|Ë|veÖÆ³M
مىرود .واکنش س��خنگوى وزارت خارجه آمریکا ،دلیل

ÔaÄ]//]»f» duZ//»Ä]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//|Ë|ve½Â//q
§m{|//Z]Ö»Ö§//YÖ·ÁÄ·YsÁ¹ZÀ]Ä¯½Ô//Ì¯ÄË«Ö¸Y²À//YÖ//
روشن و نشانه آش��کارى است که حلقه تیم  ،Bدر برابر
½Â¿Z«Ã{Z//»ª]Z»Ö§YÃ|Ë{´¿¹Zn¿Y½ÂÀ¯Z//e®·Z»Âu¹|d¸ ]d//Y
اظهارات دکتر ظریف سردرگم ماندهاند .چنانکه ژنرالهاى
¿¼/Ä//Á{Â¯~»Ôa|Ë|veÃ{^»Z¿Ö^f¯ÕZZ¬eÄ]ZÀ]Y~·{Â¼¿¶¼½YÂeÖ
ÔYÄ]Ä¸ÌÂÀË|]{{³Ö»¹Zn¿Y®¸»Â«Á¶v»{t^dZ//
  آمریکایى در برابر سردار قاسم سلیمانى همین وضعیت را
dZ//ÁÁ{Ä¯{Y{Ö»¹ÔYZÅ½MÖ¿Â¿Z«Ã|ÀËZ¼¿ZËÁÁZn»¾Ì°·Z»Ä]ZÂy
»¼°Ëc|¼]¸n¼eÂºÌÀexËZeYYfYd¸Æ
»|À¿ZºÆ]ÂuÂ¯~»¶v
ظریف با فاکسنیوز ،دستاورد مهمى
داش��تند .مصاحبه
]|//|ÅYÂyÖ³|Ì//ÁÄf§Ë~ad^i½Â¿Z«Ã{Z»ª^¾ËÁZn»cZYfYÁ{Â
نظام بوده و خواهد بود.
ملتایران و
براى

Zf¿YxËZe

«^Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW Õ{YM{Z

