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سیاسی

وطن امروز شماره 2513

اخبار
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

تأیید کلیات مصوبه ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان

کلی��ات ط��رح ممنوعی��ت ب��هکارگیری
بازنشستگان در جلسه دیروز شورای نگهبان
م��ورد موافقت اعض��ا قرار گرفت .عباس��علی
کدخدایی در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان ،با اش��اره به بررس��ی طرح ممنوعیت
ب��هکارگیری بازنشس��تگان در جلس��ه دیروز
ش��ورای نگهبان گفت :خوش��بختانه اعضای
شورای نگهبان در این جلسه به طرح مذکور
نظ��ر موافق داش��تند و کلی��ات آن را تایید
کردن��د .کدخدای��ی تاکید کرد :در بررس��ی
این طرح فقط  2س��وال جزئی باقی ماند که
انش��اءاهلل برای بررسی به نمایندگان مجلس
ارس��ال خواهد شد .سخنگوی شورای نگهبان
در پاس��خ ب��ه این س��وال که فک��ر میکنید
بررسی این طرح در شورای نگهبان چه زمانی
ب��ه پایان میرس��د ،اظهار کرد :نظر ش��ورای
نگهب��ان را ب��رای مجلس ارس��ال میکنیم،
در نخس��تین فرصت که مجل��س ابهامات و
س��واالت ما را روش��ن کرد ،درب��اره آن اعالم
نظر نهایی خواهیم ک��رد .نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی در جلسه علنی  2مردادماه،
ط��رح اصالح قان��ون ممنوعیت ب��هکارگیری
بازنشستگان را با اصالحاتی به تصویب رسانده
و دایره بهکارگیری بیضابطه بازنشستگان در
دستگاههای اجرایی را محدود کردند.

دادگاه مجرمان اقتصادی
باید علنی و سریع باشد

دبیر ش��ورای نگهب��ان با تأکی��د بر اینکه
قض��ات دادگاه مجرمان اقتصادی نباید تهدید
و تطمیعپذیر باش��ند ،گفت :این دادگاهها باید
علنی ،قاطع و س��ریعالنتیجه باشد .به گزارش
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان ،آیتاهلل
جنتی در ابتدای نشس��ت هفتگی این شورا ،با
اظهار نگرانی و تأس��ف شدید از اوضاع اقتصاد
و معیش��ت مردم ،گفت :مکرر گفتهام و باز هم
تأکید میکنم راهحل برونرفت از مش��کالت
فعل��ی فقط تفکر و روحیه انقالبی اس��ت ،چرا
که این انقالب ،دفاعمقدس  8ساله و شکست
فتنههای گوناگون دشمنان با حرکت مؤمنان
انقالبی به پیروزی رسیده است .وی همچنین
با تشکر از اقدام اخیر رئیس قوهقضائیه در ارائه
طرح جدید دادگاههای مبارزه با فساد اقتصادی
و تأکید ب��ر نقش حس��اس و اهمیت کارکرد
قوهقضائیه در مقطع کنونی ،گفت :برای اینکه
احکام قضایی مجرمان اقتصادی در طول مسیر
رس��یدگی و اجرا ،فلج نش��ود ،باید دادگاههای
مجرمان اقتصادی ،علنی و سریع باشد و در این
زمینه قضاتی انتخاب شوند که تهدید و تطمیع
مفسدان اقتصادی بر آنان مؤثر واقع نشود تا به
سرعت به نتیجه برسد.

مذاکره با آمریکا پذیرفتنی نیست

معاون اول رئیسجمه��ور تاکید کرد :به
تصدیق غالب نخبگان کشور در مقطع کنونی
با توجه به سیاس��تهای خصمان��ه و توأم با
بیاحترام��ی دولت آمریکا علی��ه جمهوری
اس�لامی ،مذاکره ب��ا این کش��ور پذیرفتنی
نیس��ت .به گزارش مهر ،اسحاق جهانگیری
در جلس��ه هماندیشی با روسای  ۱۳دانشگاه
برتر کش��ور و برخی اساتید دانشگاه با اشاره
به جنگ تبلیغی و روانی آمریکا و رسانههای
وابس��ته آن علیه ملت ایران اظهار داش��ت:
دشمنان تمام تالش خود را به کار بستهاند تا
با یک جنگ روانی و رسانهای ،افکار عمومی
ایران را با تشویش ،نگرانی و ناامیدی نسبت
ب��ه آینده کش��ور و نظام مواج��ه کنند .معاون
اول رئیسجمهور ضمن انتقاد از سیاستهای
خصمان��ه آمری��کا علی��ه کش��ورمان و خروج
غیرقانون��ی از برجام تصریح ک��رد :به تصدیق
غالب نخبگان کش��ور در مقطع کنونی با توجه
به سیاس��تهای خصمانه و توأم با بیاحترامی
دولت آمری��کا علیه جمهوری اس�لامی ایران
مذاکره با این کشور پذیرفتنی نیست.
به جرم توهین به شهدای مدافع حرم

حکم قطعی غالمحسین کرباسچی
صادر شد

غالمحسین کرباس��چی که به جرم تبلیغ
علیه نظام در دادگاه انقالب اس�لامی اصفهان
محاکمه شده بود ،به یکسال حبس تعزیری
محکوم ش��د .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،غالمحس��ین کرباس��چی که به جرم
تبلی��غ علیه نظام در دادگاه انقالب اس�لامی
اصفهان محاکمه شده بود ،به یک سال حبس
تعزیری به جرم توهین به شهدای مدافع حرم
محکوم ش��د .گفتنی اس��ت ،دبی��رکل حزب
کارگزاران س��ازندگی سال گذشته در حاشیه
مراس��می در اصفهان اظهارات��ی توهینآمیز
نس��بت به ش��هدای مدافعان حرم داشت که
با اعتراضات وس��يع مردمی در سراسر كشور
مواجه ش��د و دس��تگاه قضا به ای��ن موضوع
ورود کرد.

پنجشنبه  25مرداد 1397

روحانی در جلسه هیأت دولت با اشاره به عرضه ارز در سامانه نیما:

قیمت ارز حتما پایینتر میآید

اخبار

تکذیب جمل ه تحریفشده منتسب
به رهبر انقالب در دیدار  ۲۲مرداد ۹۷

پیرو س��خنان حض��رت آی��تاهلل العظمی
خامنهای (مدظله العال��ی) رهبر حکیم انقالب
اس�لامی ک��ه در تاریخ  ۲۲مردادم��اه در جمع
ه��زاران تن از اقش��ار مختلف مردم بیان ش��د،
از آنجای��ی که برخی حاضران درب��اره فرازی از
س��خنان معظمله دچار ابهام شدند و به دنبال
آن ،این فراز انعکاس تحریفشدهای در رسانهها
یافت ،به اطالع میرس��اند :فرمایشات معظمله
ناظر به صدور اجازه برای مذاکرات وزیر خارجه
دولت یازدهم با همتای آمریکاییاش بوده است.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اس�لامی در این
دیدار فرمودند« :در قضی ه برجام ،بنده اش��تباه
خارجه ما با آنها صحبت

کردم اجازه دادم وزیر
کند؛ ضرر کردیم».
ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه ارز
و نقدینگی به دولت

قالیباف به سران  3قوه نامه نوشت

گروه سیاس�ی :حس��ن روحان��ی ،رئیس جمهور
میگوید مردم خیالش��ان راحت باش��د؛ قیمت
ارز پایینت��ر میآید .او این اظهارنظر را با اش��اره
به عرضه ارز در س��امانه نیما مطرح کرد .روحانی
ب��ه رئیس کل بانک مرکزی گف��ت برای مراجعه
بیشتر مردم به سامانه نیما ،باید قیمت ارز پایین
بیاید .او سپس گفت مردم بدانند برای واردات ،ارز
الزم موجود است .بر اس��اس این گزارش ،حسن
روحانی دیروز چهارش��نبه در جلسه هیات دولت
اظهار داش��ت :امروز هدف ،ارتقا و افزایش تولید و
صادرات است .هدف امروز این است که مواد اولیه
تولید را تامین کنیم .بانک مرکزی طبق دس��تور
دول��ت ،تمام درآم��د صادرات غیرنفت��ی را برای
عرضه به سامانه نیما اختصاص داده است تا همه
تولیدکنندگان و آنهایی که مواد الزم یا ضروریات
زندگی مردم را وارد میکنن��د ،بتوانند از این ارز
استفاده کنند .روحانی خاطرنش��ان کرد :این ارز
باید با قیمت متعادل در اختیار تولیدکنندگان و
واردکنندگان قرار بگیرد .قیمت ارز حتماً از قیمتی
که امروز در س��امانه نیما هست ،پایینتر خواهد
آمد .هم��ه عوامل و مولفههای اقتص��ادی این را
میگوید .مردم باید بدانند برای تمام ارز مورد نیاز
واردات و تولید آنها یک قیمت تقریبی متعادل ،با
نوس��ان قیمت در حد  100تا  200تومان وجود
دارد ک��ه بر آن مبنا بتوانن��د زندگی و کار خود را
تنظیم کنند .روحانی با اشاره به اینکه امروز اساس
برنامه بر مبنای صادرات غیرنفتی اس��ت که رقم
آن قابل مالحظه اس��ت ،خاطرنشان کرد :رئیس
بانک مرکزی گله دارد که مردم در س��امانه نیما
نمیخرن��د در حالی که ما ارز زی��اد داریم .گفتم
قیم��ت را بیاورید پایی��ن تا مردم بخرن��د و این
خوب اس��ت و خبر خوبی بود که هم از وزیر نفت
ش��نیدم و هم از رئیس بانک مرکزی شنیدم که
میگوی��د واردکننده و تولیدکننده ارزی را که در
سامانه نیما عرضه میکنیم ،نمیخرند و میگویند
این ارز گران است .در سامانه نیما خیلی مداخله
نمیکنیم ،م��ا میتوانیم کمک کنیم ولی در این
زمین��ه معموالً  2طرف تقاضا و عرضه اس��ت که
همدیگر را پیدا میکنند.
■■پالس منفی درباره برخورد قضایی

حس��ن روحانی در اظهارات دی��روزش گفت

دادستان کل کش��ور از تصمیم
قضا
ق��وه قضائی��ه برای رس��یدگی
جدی به پروندههای مالی گفت و اینکه متناسب
با پیشرفت کار ،هر مقام و مسؤولی که نیاز باشد
احضار میشود و از رئیس کل و مدیر و معاون وزیر
و حتی الزم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام میشود.
در ماههای اخیر با توجه به مطالبه آحاد جامعه
از مسؤوالن مبنی بر برخورد با فساد و اخاللگران
اقتصادی ،روند برخورد با مسببان شرایط اقتصادی
فعلی در قوه قضائیه شدت گرفته و روزانه اخباری
از رس��یدگی به این پروندهها در این قوه به گوش
میرسد .بازداشت معاون سابق ارزی بانک مرکزی،
دستگیری و تشکیل پرونده برای اخاللگران بازار
سکه و ارز و تعیین شعب ویژه برای پیگیری این
مهم ،از جمله اقدامات دس��تگاه قضایی در پاسخ
به این مطالبه مردم بوده است .نامه اخیر آیتاهلل
آملی به رهب��ر معظم انقالب جهت حذف برخی
تشریفات وقتگیر در روند رسیدگی به پروندههای
اینچنینی را ه��م میتوان در همی��ن چارچوب
ارزیابی کرد.
در همین راس��تا ،روز گذش��ته دادستان کل
کش��ور بار دیگ��ر بر عزم قوه قضائی��ه در برخورد
با فس��اد تاکید کرد .حجتاالس�لام والمسلمین
محمدجعف��ر منتظری در جمع خبرن��گاران در
پاسخ به سوالی درباره اینکه تعداد بازداشتیهای
پروندههای فس��اد اقتصادی به چند نفر رس��یده
اس��ت و اینکه روز یکشنبه رئیس سابق حراست
بانک مرکزی احضار شده بود ،آیا این فرد بازداشت
اس��ت ،گفت :جزئیات مربوط ب��ه پروندهها را من
ورود نمیکنم چون جزئیات برخی از آنها به مرحله
خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعال باید

نما
ظریف :سهم ایران از خزر نه در گذشته  50درصد بوده و نه االن  11درصد
محمدجواد ظریف دیروز چهارشنبه توضیحاتی درباره سهم ایران از دریای خزر در نشست اخیر قزاقستان
ارائه کرد .ظریف درباره شایعات اخیر درباره سهم  50درصدی ایران و عقبنشینی دولت روحانی از این
سهم و رضایت به سهم  11درصدی ،با بیان اینکه موضوعات مطرح شده درباره سهم ایران از دریای خزر و
همچنین برخی توافقات درباره سهم ایران نادرست است ،اظهار داشت :چنین چیزی وجود ندارد .ظریف
در پاسخ به سوال سایت الف مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح میکنند که سهم ایران  ۵۰درصد
بوده و در حال حاضر به  ۱۱درصد رسیده است ،آیا صحت دارد؟ گفت :خیر! نه در هیچ زمانی در گذشته
 50درصد بوده و نه االن  ۱۱درصد یا هر عدد دیگری است .جز برای کشورهای روسیه و قزاقستان ،سهمی
هنوز تعیین نشده است .وزیر خارجه درباره اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه آمده است؟
تصریح کرد :اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.

ک��ه با بگیر و ببند مش��کالت اقتصادی درس��ت
نمیش��ود .ای��ن اظهارنظر روحان��ی آن هم پس
از نام��ه اخیر رئیس قوه قضائی��ه به رهبری برای
تش��کیل دادگاههای ویژه برای مبارزه با مفسدان،
این پی��ام را مخابره میکند ک��ه روحانی چندان
با این موضوع موافق نیس��ت ،البت��ه پیش از این
نیز وزیر اطالع��ات در اظهاراتی عجیب گفته بود
نباید با «مفسدان اقتصادی» برخورد شود(!) حاال
حسن روحانی به شکل دیگری نسبت به برخورد
با مفسدان واکنش نش��ان داده است .روحانی در
اینباره گف��ت :باید بدانیم امروز مش��کل اول در
کشور ،مش��کل اقتصادی است .مشکل اقتصادی
با بگیر و ببند حل نمیش��ود .ممکن است بگیر و
ببند در گوشهای الزم باشد اما اساس آن است که
باید فضا آرام شود و مردم نسبت به آینده اعتماد
پیدا کنند .باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار
آنها نیست .اگر چیزی موجب نگرانی آنهاست ،آن
نگرانی را برطرف کنیم .روحانی اظهار داشت :اگر
امروز میخواهیم در برابر توطئه آمریکا ایستادگی
و مقابل��ه کنیم ،باید فضای کس��ب و کار آرام در
ایران به وجود بیاید .اگر فضای کسب و کار آرام به
وجود آمد ،آمریکا شکست خورده است .اگر تنش
و اختالف و ناامیدی بیشتر شد ،وضع بدتر میشود
و مشکالت افزایش مییابد .باید همدیگر را یاری
و کمک کنیم .روحانی اظهار داش��ت :آمریکا نیز
خ��ود کاری کرده که ش��رایط مذاک��ره را از بین
برده؛ با روند خوبی داش��تیم مذاکره میکردیم اما
خودش آن را تخریب ک��رده و پل را خراب کرده
و آن طرف ایس��تاده و میگوید باید چگونه عبور

کنم؟! او س��پس خطاب به آمریکاییها افزود :اگر
میخواس��تید عبور کنید ،چرا خراب کردید؟ اگر
میخواس��تید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب
کردید؟ خودش��ان پل را خراب کرده و آن طرف
ایس��تاده و داد میزنند .این که نش��د .اگر راست
میگویید بیایید پل را دومرتبه درست کنید .پل
را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی
رفت و آمد درست میشود؛ خودت مؤثر و مخرب
و عامل این کار هستی.
■■توضیحات روحانی درباره دریای خزر

روحانی که بتازگی از سفر آکتائو در قزاقستان
و حضور در نشست سران کشورهای حاشیه دریای
خزر بازگش��ته ،دیروز در هیات دولت توضیحاتی
درباره این نشست و وضعیت تقسیمبندی دریای
خزر ارائه کرد .روحان��ی در اینباره گفت :بیش از
 20سال اس��ت مذاکره درباره مسائل دریای خزر
بین  5کش��ور س��احلی آن جریان دارد .بخشی از
مس��ائل را حل کردیم و بخشی از مسائل هم باقی
مانده اس��ت .بر سر بخش��ی از مسائل ،کشورهای
شمالی دریا توانس��تند با هم توافق کنند .روسیه
که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود
میدانست ،امروز به سهم  17درصدی از این دریا
اکتفا کرده اس��ت .بر س��ر تقسیم قسمت شمالی
دریا و زیربستر آن کش��ورهای روسیه ،قزاقستان
و آذربایجان با هم توافق کردند و س��هم روس��یه
 17درص��د از مجموع دریا ش��د .وی تصریح کرد:
در قس��مت جنوب دریا ،بین ترکمنستان ،ایران و
آذربایجان هنوز مس��ائلی وجود دارد .با آذربایجان
توافقات خوبی داش��تیم که در حال اجرا هستند

دادستان کل کشور با اشاره به جدیت قوه قضائیه در برخورد با پروندههای اقتصادی:

الزم باشد از وزیر هم تحقیق میکنیم

مکت��وم بمان��د تا دس��تگاه
قضای��ی بتوان��د کار خودش
را انج��ام دهد و زمانی که به
مرحله نشر عمومی رسید با
توجه به مجوز اخذ شده قطعا
مرحله دادرسی علنی خواهد
ب��ود و مردم در جریان ریز مس��ائل قرار خواهند
گرفت .وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه
پرونده ش��هرام جزایری به کجا رس��ید ،گفت :در
مرحله تحقیقات است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی
مبن��ی بر اینکه مردم انتظ��ار دارند به جز دالالن و
احضارشدگان ،افراد اصلی نیز احضار شوند پس چرا
رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده است ،گفت:
نمیتوان همه چی��ز را در مرحله اول اعالم کرد .از
کجا میدانید احضار نشده است .به هرحال رسیدگی
به پروندههای پیچیده اینچنینی قطعا احتیاج به طی
کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی
متقن باش��د ،حتما باید بر اس��اس صبر و حوصله
متناسب با کار باشد .کار سنگین است و رسیدگی
به پروندههای مالی گسترده است .االن خبر دارم و
از نزدیک میبینم و کنترل کرده و نظارت میکنم،
حقیقتا بازپرسهای ما و قض��ات ما از صبح زود تا
پاس��ی از شب مش��غول کارند .کار تحقیقات و کار
بررسیها زمانبر است و متناسب با پیشرفت کار هر
مقام و مسؤولی که نیاز باش��د احضار میشود و از
رئیس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی الزم باشد از

وزیر تحقیقاتی انجام میشود.
وی افزود :عزم قوه قضائیه
جزم است ،تعدادی از قضات را
تعیین کردیم اما باالخره اینها
انسانند و دارای محدودیت و
ظرفیتهایی هس��تند ،البته
مردم مطمئن باشند نظام و قوه قضائیه در برخورد
با فساد عزم الزم را دارند.
■■بانک مرکزی لیست ناقص داد

وی در پاسخ به س��والی درباره اینکه پیشتر
شخص ش��ما به لیس��ت بانک مرکزی درباره ارز
دولتی انتقاد داش��تید ،آیا نواقص رفع شده است،
گفت :جزئیاتی که باید در لیست باشد نیامده و ما
دوباره خواهیم خواست که این موضوع را برطرف
کنند .هنوز نواقص را رفع نکردهاند.
حجتاالسالم منتظری همچنین در پاسخ به
سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس
درباره اینکه برای درخواس��ت رس��یدگی به این
قوانین باید از مجلس اقدام میش��د ،گفت :مردم
مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات
بحق رهبری و مردم در برخورد با فس��ادها اقتضا
میکرد راه مناس��بی دیده شود و آنچه انجام شد
بیشتر بحث ش��کلی مبارزه با فساد مالی است و
از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه تغییر
کرده اشکاالتی بود که در فرآیند رسیدگیها بود
که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری مثل مراحل
رسیدگی که باعث اطاله میشد محدود شد.

اما هنوز بخشی از این مسائل حل نشده است .در
اجالس اخیر خزر ،یکی ،دو مساله بسیار مهمی که
مایه نگرانی ایران و خیلی از کش��ورهای دیگر بود
نیز حل و فصل شد که مهمترین آنها مساله امنیت
در دریای خزر ب��ود .روحانی با بیان اینکه در این
مذاکرات و توافق حاص��ل از آن ،در بخش امنیت
ملی دستاورد بس��یار بزرگی داشتیم ،خاطرنشان
ک��رد :توطئه آمریکاییها و حت��ی ناتو این بود که
در ساحل آبهای خزر حضور یابند و سربازانشان
آنجا پیاده ش��وند و پوتین سربازانش��ان و ناوچه،
هلیکوپت��ر و پایگاههایش��ان به س��احل دریای
خزر برس��د .در این توافق اما ایجاد پایگاه نظامی
و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع
ش��د و توافق شد هر کشتیای که بخواهد در این
دریا س��یر کند ،حتماً بای��د تحت پرچم یکی از 5
کشور ساحلی باشد .روحانی با اشاره به اینکه توافق
کردیم سرزمین هیچ کشوری نمیتواند علیه کشور
س��احلی دیگر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد ،گفت:
همچنین توافق کردیم ایران باید امتیازات خاصی
برای خط مبدأ ساحلی خودش بگیرد و تا  15مایل
از خط مبدأ ،دریای سرزمینی ایران و تا  10مایل
بعد ،منطقه ماهیگیری اختصاصی است .بر اساس
این توافق ،همچنین کشتیهای ایران میتوانند در
سراس��ر این دریا رفت و آم��د کنند و میتوانیم از
ظرفیتهای بندری ،گردش��گری و اقتصادی این
دریا استفاده و بهرهبرداری کنیم .او با اشاره به اینکه
پس از بیست و چند سال مذاکره ،شاید  30درصد
مسأله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و فصل
بقیه مسائل ،باقی مانده است ،افزود :باید مذاکرات
را ادام��ه دهیم ،چرا که راهی جز این وجود ندارد؛
بای��د با گفتوگو و مذاکره مس��ائل را حل و فصل
کنیم .حسن روحانی با بیان اینکه با عراق هم باید
مذاکره کنیم تا مسائل باقیمانده حل و فصل شوند،
اظهار داشت :مسائل بین  2کشور هنوز تمامشده
نیس��ت .مسأله اسرا و آزادگان البته برای ما بسیار
اهمیت داش��ت .بازگش��ت آزادگان کشورمان در
مرداد س��ال  69و مس��ائل و حوادث قبل آن نکته
بسیار مهمی را به ما میآموزد؛ اینکه در یک تقابل
و مبارزه و تالش برای دفاع از کش��ورمان در برابر
تجاوز ،حتماً یک قدرت نمیتواند مس��أله را پایان
ببخشد.
وی افزود :انش��اءاهلل با ابزارهای الزم بتوانیم
ب��ه وظیفهای که داریم عمل کنیم و انش��اءاهلل
پروندهها در حال آماده ش��دن است و به دادگاه
میرود و دادگاه تش��کیل میشود ولی باز زمان
خود را میطلبد و انش��اءاهلل بهسرعت رسیدگی
میشود ،چرا که سرعت و زمان مورد نظر است،
البته اقتضا داش��ت قوه زودتر درصدد باش��د ،ما
مدتهاس��ت به دنبال آن هستیم .اقتضا داشت
قوه قضائیه از طریق مجلس ورود کند که دیدیم
زمان میبرد و نمیدانس��تیم پیش��نهاد قوه در
مجلس به کجا میرس��د ،لذا قرار شد در شورای
عالی هماهنگی اقتصادی مطرح ش��ود و دیدیم
ک��ه آنجا هم زمانبر اس��ت و در نهایت از طریق
اس��تجازه از رهبری انجام ش��د .وی ب��ا انتقاد از
وضعیت بهوجود آم��ده و برخی احتکارها گفت:
متاس��فانه عدهای طمعورز و کسانی که وجدان
اجتماع��ی ندارند در این کار دخال��ت دارند ،در
ش��رایط اینچنینی ک��ه ما در جن��گ اقتصادی
هس��تیم اینها کمک به دشمن است و به نوعی
همکاری با دشمن محسوب میشود که عدهای
بیایند و بهخاطر س��ود و منافع بیشتر بخواهند
اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند.
وجدان اخالقی و انسانی حکم میکند انسان در
این مواقع دست از طمع بردارد.
وی تصریح کرد :از مردم در سراس��ر کش��ور
میخواه��م ه��ر کس��ی از احتکار و انب��ار کردن
کااله��ای مورد نیاز مردم خبر دارد اطالعات را به
سازمان تعزیرات و دادستانها و نیروی انتظامی و
حتی به رسانهها اعالم کند و بدانند مراجع مذکور
برخورد الزم را خواهند داشت و ما انشاءاهلل دست
این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

محمدباقر قالیباف ،شهردار اسبق تهران طی
نامهای به سران قوا پیشنهاداتی درباره مدیریت ارز
و نقدینگی ارائه کرد .محسن پیرهادی ،دبیرکل
جمعیت پیشرفت و عدالت و از نزدیکان محمدباقر
قالیباف با تایید نامه نگاری قالیباف به سران قوا
به باش��گاه خبرنگاران گفت :قالیب��اف نامهای را
به س��ران  3قوه به عنوان اعضای ش��ورای عالی
هماهنگی اقتصادی ارسال کرده است .پیرهادی
ادام��ه داد :در این نام��ه ،راهکارهای عملیاتی در
راس��تای کمک به دولت جه��ت مدیریت حوزه
نقدینگی و ارز به تفصیل ارائه شده است .دبیرکل
جمعیت پیش��رفت و عدالت تاکید کرد :شرایط
کشور ایجاب میکند همه دلسوزان مردم ،نظام و
انقالب با همدلی و وحدت تمام فکر و توان خود را
برای حل مشکالت مردم به کار ببندند.

ورود آستان قدس رضوی به حوزه
فناوریهای برتر کشاورزی

تولیت آستان قدس رضوی از ورود این نهاد به
عرصه فناوریهای نوین کشاورزی از جمله تولید
و اصالح بذر خبر داد .حجتاالسالم سیدابراهیم
رئیسی ظهر روز چهارشنبه در بازدید از موسسه
کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
یکی از سیاس��تهای مهم آستان قدس رضوی
را ورود ب��ه پروژههای ارتق��ای فناوریهای نوین
در حوزه کش��اورزی از جمل��ه اصالح بذر عنوان
کرد .رئیسی بیان کرد :ظرفیتهای عظیم ایران
اسالمی ازجمله س��رمایههای مادی و انسانی به
گونهای است که به رغم همه فشارهای دشمنان،
بن بس��تی در عرصهه��ای مختل��ف اقتصادی
وجود ندارد .وی با اش��اره به اهمیت استراتژیک
فناوریهای نوین کش��اورزی در جهت استقالل
و خودکفایی کش��ور گفت :تن��وع اقلیمی ایران
به گونهای اس��ت که اگر بتوانیم عالوه بر ارتقای
کیفیت محصوالت کشاورزی ،حلقه تولید ،توزیع
و تجارت این محصوالت را بخوبی تکمیل کنیم،
میتوانیم به نقطه برتر برسیم و بازار منطقه را از
آن خود کنیم.
در حمایت از بیانات رهبر انقالب و اعتراض
به مشکالت اقتصادی انجام میشود

تجمع طالب و اساتیدحوزه علمیه قم
در مدرسه فیضیه

طالب و اساتید حوزه علمیه قم در حمایت از
بیانات اخیر رهبر انقالب و اعتراض به مشکالت
اقتصادی کش��ور ام��روز پنجش��نبه  25مرداد
ساعت  10:30صبح در مدرسه فیضیه قم تجمع
میکنند .به گزارش «وطنامروز» ،در این تجمع
ک��ه با عنوان «روحانیت هم��درد مردم و عدالت
اقتصادی» برگزار میشود ،حسن رحیمپورازغدی
سخنرانی خواهد کرد.

آزادی سرباز ربودهشده ایرانی
بعد از  476روز اسارت

فرمانده مرزبانی کشور از آزادی «سعید براتی»
سرباز گروگان گرفته شده توسط اشرار در عملیات
تروریستی اردیبهشتماه ۹۶در مرز میرجاوه ،خبر
داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سردار
قاس��م رضایی اظهار داش��ت :با تالش و حمایت
فرمانده��ی نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی
ایران ،س��تاد کل نیروهای مسلح و دستگاههای
امنیتی« ،سعید براتی» ،سرباز گروگان گرفتهشده
توسط اشرار در عملیات تروریستی اردیبهشتماه
 ۹۶در میرج��اوه ،ب��ه آغوش خانواده بازگش��ت.
گفتنی اس��ت ،ششم اردیبهش��تماه  ۹۶پس از
درگیری مأموران هنگ مرزی میرجاوه با اش��رار
مسلح و شهادت تعدادی از آنها« ،سعید براتی»
توسط اشرار گروگان گرفته شده بود.

