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سیاسی

وطن امروز شماره 2515

اخبار

فساد ریشهکن نشود ،هر اقدام
اصالحی در اقتصاد بیفایده است

سیدمصطفیمیرسلیم،رئیس
شورای مرکزی حزب موتلفه
اس�لامی ،در اجالس دبیران
اس��تانهای ح��زب مؤتلفه
اس�لامی با اش��اره به اعمال
تحریمهای جدید آمریکا اظهار داش��ت :امروز
اغلب کش��ورهای دنیا از آمریکا میترس��ند و
نمیتوانند به آن بیاعتنا باشند ،بنابراین بسیار
ب��ا احتیاط با آمریکا برخ��ورد میکنند و قطعاً
نباید توقع داش��ته باشیم اروپاییها خالف نظر
آمریکاییها عمل کنند .وی افزود :در وضعیت
فعلی کشور جای هیچ ناامیدی نیست اما این را
هم باید بدانیم مشکالت جدیدی برای ما ایجاد
خواهد شد .رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه
اس�لامی با اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور
گفت :امروز شرایط خودکفایی به لحاظ عمومی
برقرار است البته ما در برخی موارد جزئی وابسته
به وارداتیم اما مطمئنا با مدیریت صحیح توزیع
و جلوگیری از هدرروی در اقتصاد فلج نخواهیم
شد .میرس��لیم اظهار کرد :اگر فساد ریشهکن
نش��ود ،هر اقدام اصالح��ی در اقتصاد بیفایده
است و همچون آب در آبکش ریختن است .باید
شبکه فساد هرچه سریعتر فرو بریزد و برخورد
قاطع و همهجانبه با آن انجام شود.

روحانی انتخاب عمرانخان را
تبریک گفت

حس��ن روحانی انتخاب عمران احمدخان
نی��ازی را به عن��وان نخس��توزیر جمهوری
اس�لامی پاکستان تبریک گفت .بر اساس این
گزارش ،روحان��ی در پیامی با تبریک انتخاب
عمران احمدخان نیازی به عنوان نخستوزیر
جمهوریاسالمی پاکس��تان ،گفت :جمهوری
اس�لامی ایران مانند همیشه و بویژه در دوران
جدید ،آمادگی خود را برای گسترش مناسبات
و همکاریها با جمهوری اس�لامی پاکس��تان
اعالم مینماید.
متن پیام حسن روحانی به این شرح است:
بسماهللالرحمنالرحیم

جناب آقای عمران احمدخان نیازی
نخستوزیر جمهوری اسالمی پاکستان
انتخ��اب جنابعال��ی به عنوان نخس��توزیر
جمهوری اسالمی پاکستان را که برخاسته از اراده
ملت شجاع و عزتمند پاکستان است ،صمیمانه
تبری��ک میگویم .امیدوارم در دوره مس��ؤولیت
جنابعالی ،اتحاد و همگرایی روزافزون در جهان
اس�لام و تعمیق پیوندهای  2کش��ور دوست و
همسایه را بیش از پیش شاهد باشیم .جمهوری
اس�لامی ایران مانند همیش��ه و بویژه در دوران
جدید ،آمادگی خود را برای گسترش مناسبات
و همکاریها با جمهوری اسالمی پاکستان اعالم
مینماید .از خداوند متعال ،سالمتی و موفقیت
آن جناب و سعادت و سربلندی مردم جمهوری
اسالمی پاکستان را مسألت دارم.
در نشست پویش جوانان انقالب اسالمی مطرح شد

باورهای غلط و اعتماد بیجای
برخی در داخل نسبت به آمریکا

نشست پویش جوانان انقالب اسالمی ،دیروز
به همت موسس��ه س��راج با محوریت بررس��ی
نامه اخیر  ۵ه��زار جوان انقالبی به رهبر معظم
انقالب اس�لامی برگزار ش��د .به گ��زارش مهر،
سیدمحمدرضا سلیمبهرامی ،سخنگوی پویش
جوانان انقالب اسالمی اظهار داشت :نویسندگان
این نامه معتقد بودند امروز ،طراحیهای دشمن
پیچیدهتر و دقیقتر ش��ده اس��ت؛ در کنار این
ش��اهد کوتاهیه��ا ،اش��رافیگریها و فاصله از
آرمانهای امام(ره) و شهدا هستیم .سلیمبهرامی
تاکید کرد :متاس��فانه برخی در داخل ،باورهای
غلط و اعتماد بیجایی نس��بت به آمریکا دارند.
همین هم باعث ش��د که صاحب��ان فکر از این
نامه حمایت کنند .وی با اش��اره به پیروزیهای
انقالب اسالمی ،تصریح کرد :بزرگترین پیروزی
انقالب ،تربیت نیروی عظیم کار اس��ت .امروز ما
 ۳۰میلیون نیروی متخصص داریم که اگر وارد
بازار کار شوند ،اتفاق بزرگی رخ خواهد داد.

بسیجیان با اقدام انقالبی مانع فشار
آوردن محتکران به مردم میشوند

حجتاالس�لام والمسلمین
تویسرکانی،مسؤولنمایندگی
ولیفقیه در س��ازمان بسیج
مستضعفین گفت :ملت ایران
درگیر جنگ اقتصادی است
که از طرف دش��من تحمیل شده و بسیجیان
همانند گذشته در کنار مردم خواهند بود ،چرا
که برخاس��ته از مردم هس��تند .وی با اشاره به
اینکه بصیرت ،رصد حوادث و اقدام هوشمندانه
همواره از اصول اساس��ی بسیج است ،گفت :در
ش��رایط کنونی افراد معدودی با سوءاستفاده از
ش��رایط و با هدف سودجویی مایحتاج مردم را
احتکار میکنند و وظیفه بس��یج است با اقدام
انقالبی مانع فشار آوردن آنها به مردم شود.

یکشنبه  28مرداد 1397

تماس وزیر خارجه چین با ظریف در واکنش به تهدید اخیر آمریکا

چین :روابط با ایران را گسترش میدهیم
بیتوجهی پکن به خط و نشان جدید آمریکا برای ممانعت از همکاری با ایران

گ�روه سیاس�ی« :وانگ ی��ی» وزیر
خارجه چین روز گذش��ته در تماس
تلفنی با محمدجواد ظریف اعالم کرد
برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام)
در راس��تای منافع مش��ترک جامعه
بینالمللاست.
براس��اس گزارش ش��ینهوا ،وزیر
خارج��ه چی��ن اف��زود :ما آش��کارا
اع�لام کردیم ک��ه ب��ا اقدامات غلط
و تحریمه��ای یکجانب��ه در رواب��ط
بینالمل��ل مخالف هس��تیم .وانگ
تصریح کرد پکن رواب��ط با تهران را
ارج مینهد و با در نظر داشتن آخرین
تحوالت بینالمللی ،به دنبال گسترش
همکاریها برای بهرهمندی  2طرف
از منافع متقابل اس��ت .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،کارشناسان میگویند
تماس وزیر خارج��ه چین و تصریح
او بر مخالفت کش��ورش با تحریمه��ای یکجانبه
آمریکا به معنای آن اس��ت که پکن در واکنش به
تهدیدهای اخیر آمریکا برای جلوگیری از همکاری
با ایران ،جانب ایران را گرفته اس��ت .تماس تلفنی
وزی��ر خارجه چین با جواد ظریف در حالی اس��ت
که پنجشنبه گذشته گروه «اقدام ایران» در وزارت
خارجه آمریکا تشکیل شد و در جلسه اعالم تشکیل
این گروه ،تهدیدهایی نس��بت به کشورهایی که با
ایران تجارت میکنند مطرح شد« .برایان هوک»
که به عنوان رئیس گروه جدید موسوم به اقدام ایران
انتخاب شده است ،در این جلسه گفت :دولت ترامپ
آماده اعمال تحریمها علیه همه کشورهایی است که
پ��س از ضرباالجل نوامبر به خرید و واردات نفت
از ایران ادامه میدهند .این تحریمها شامل چین،
بزرگترین واردکننده نف��ت خام ایران هم خواهد
شد .وی در ادامه افزود :آمریکا معافیتهایی را برای
کشورهایی در نظر خواهد گرفت که خرید نفت از
ایران را کاهش دهند .اما روز گذشته مجددا برایان
هوک به ابعاد تازهای از سیاس��تهای خصمانه این
گروه علیه ایران اش��اره کرد و در پاس��خ به سوال
س��خنگوی ش��ورای نگهبان از
قانون
اعاده الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
این الیحه که به همراه  3الیحه دیگر به عنوان
لوای��ح چهارگان��ه و مرتبط با  FATFش��ناخته
میش��ود ،پیش از این هم در شورای نگهبان رد
ش��ده بود .این شورا در جلس��ه  23تیرماه خود،
«الیح��ه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی» را به
دلیل یک ایراد شکلی رد کرد .طبق این گزارش،
این الیحه صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن ،با یک
ایراد شکلی مواجه و اعالم شد با توجه به قضایی
ب��ودن الیحه و ضرورت تقدیم آن توس��ط رئیس
قوهقضائیه ،مغایر بند  ۲اصل  ۱۵۸قانون اساسی
تشخیص داده میشود.
ایراد «شکلی» ش��ورای نگهبان به این الیحه
در حالی اس��ت که این شورا لوایح مشابهی چون
پالرمو یا الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریس��م را بهخاطر محتوای آنها
که مغایر ش��رع و قانون اساس��ی بوده اس��ت ،رد
کرد .شورای نگهبان یک ماه پیش به دلیل انجام
نشدن اصالحات الزم توسط مجلس ،پالرمو را رد
کرده بود .به گفته کدخدایی ،الیحه الحاق دولت
ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته
فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان
بررس��ی ش��د و بعد از اینکه ایراداتی نس��بت به
ترجمه این کنوانس��یون وجود داشت ،اصالحاتی
در مجل��س به عم��ل آمد اما همچن��ان در ماده

خبرنگار «فاکسنیوز» مبنی بر اینکه تشکیل این
گروه چه تفاوتی در سیاس��تی ک��ه دولت آمریکا
تاکن��ون در قب��ال ایران پیگیری میک��رده ایجاد
میکند ،گفت« :ایران ،مساله بسیار فراگیری است
و [این گروه] مسائل مختلف مربوط به ایران اعم از
تروریسم ،تأمین مالی تروریسم ،خشونت در دریا،
اشاعه موشکی ،نقض حقوق بشر و مسائل متعدد
دیگر درباره ایران را پوشش میدهد» .در مقابل این
تهدیدهای آمریکا ،به جز چینیها ،وزارت خارجه
روس��یه هم در بیانیهای ب��ار دیگر بر «عزم قاطع»
این کش��ور برای انج��ام تمام اقدام��ات الزم برای
حفظ توافق هس��تهای برجام پس از خروج آمریکا
از آن تأکی��د کرد .در بیانیه وزارت خارجه روس��یه
که خبرگزاری «شینهوا» منتشر کرد ،آمده است:
«روس��یه همچنان به اجرای مداوم تعهداتش ذیل
برجام ادام��ه میدهد ...ما بار دیگ��ر بر عزم قاطع
خ��ود برای انجام تمام اقدام��ات الزم جهت حفظ
برج��ام و اجرای کام��ل آن تأکی��د میکنیم» .با
ارزیابی واکنش مسکو و پکن نسبت به تهدیدهای
گسترده ایاالتمتحده آمریکا به نظر میرسد بلوک

■■روسها و ما و سوریه!

در عین حال در ش��رایطی ک��ه  24مرداد یک
مقام آمریکایی مدعی ش��ده بود روسای جمهوری
آمری��کا و روس��یه در دیداری که در هلس��ینکی
داش��تند ،توافق کردند ایران از سوریه خارج شود،
روز گذشته سخنگوی کرملین این ادعا را رد کرد.
ادع��ای همراهی پوتین با نظر ترامپ درباره خروج
ایران از س��وریه را خبرگزاری رویترز منتشر کرده
بود .این خبرگزاری انگلیسی مدعی شده بود یک
مقام آمریکایی با اش��اره به دیدار  22تیرماه دونالد
ترامپ و والدیمیر پوتین ،روسای جمهوری آمریکا
و روس��یه در هلس��ینکی ،پایتخ��ت فنالند گفت
موضوع اصلی س��ران  2کشور در این دیدار مساله
س��وریه و نقش ایران در این کشور بوده است .این
مق��ام آمریکایی اعالم کرده بود که ترامپ و پوتین

الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد

رد الیحه بحثبرانگیز برای دومینبار

 ۳این الیحه ایرادات شکلی
ش��ورای نگهبان باقی است.
همچنین درباره ماده  ۴این
الیحه ،نس��بت به م��واردی
که ش��رعاً مص��ارف دیگری
دارد و مش��مول مص��ادره
میشود ،ایراد خالف ش��رع تشخیص داده شد و
 ۸مورد ه��م تذکر درباره غلطهای تایپی و امثال
آن اعالم شد.
از سوی دیگر ،الیحه اصالح قانون تامین مالی
تروریس��م بهخاطر رفع ابهامات ش��ورای نگهبان
توس��ط نمایندگان مجلس اخیرا به تصویب این
شورا رسیده بود .با تصویب این الیحه ،رسانههای
ضدانقالب اینگونه تبلیغ کردند که گویا ش��ورای
نگهبان  FATFرا تصویب کرده است اما با اقدام
دی��روز این نهاد و رد ی��ک الیحه دیگر مرتبط با
 FATFمشخص ش��د عزم شورای نگهبان برای
عدم تصویب لوایح مش��کوک و مخل منافع ملی
جدی اس��ت .کدخدایی ،سخنگوی این شورا روز
گذشته در یادداش��تی در این باره نوشت:الیحه
اصالحقانون مبارزه با پولش��ویی در  4بند مغایر
موازین ش��رع مقدس و قانون اساسی شناخته و
جهت اصالح بهمجلس اعاده شد .مالک بررسی

امیر خانزادی:

اولین ناوشکن ارتش به «فاالنکس ایرانی» تجهیز شد
امیر دریادار خان��زادی ،فرمانده
امنیت
نیروی دریایی ارتش با اش��اره به
آخرین وضعیت ساخت سامانه دفاع نزدیک کمند
(فاالنکس ایرانی) گفت :هر شناور رزمی برای اینکه
از خودش دفاع کند ،نیاز به چند الیه دفاعی دارد
و معموال ش��ناورها در مقابل پرتابهها و در مقابل
س��کوهایی که میخواهند آن را هدف قرار دهند،
نیاز به یکسری تجهیزات دارد .برخی از آنها آفندی
و برخی پدافندی اس��ت .به گزارش تس��نیم ،وی
افزود :هر ش��ناور برای اینکه در جنگ موفق باشد
یکسری سالحهایی دارد که دشمن را از دور هدف
قرار میدهد و یکسری سالحهایی هم دارد که اگر
دشمن او را مورد هدف قرار داد ،بتواند آن را خنثی
کن��د .فرمانده نیروی دریای��ی ارتش تصریح کرد:
از جمله آن س�لاحها میتوان به تجهیزات جنگ
الکترونیک اشاره کرد که میتواند سکوهای دشمن
را از دور دچار اختالل کند .یا پرتابههای هوشمند
مثل موش��کهای کروز را منحرف کن��د و باز در
الیههای مختلف ،سامانههای توپخانهای وجود دارد
که موشکهای کروز را از فاصله  24مایلی منهدم
میکند .در یک الی��ه نزدیکتر ،ابزار فریبدهنده

شرق عزم جدی برای ایستادگی در برابر واشنگتن
خواهد داش��ت .اعالم موضع سریع روسیه و چین
بالفاصله بعد از تشکیل گروه اقدام ایران در آمریکا
نش��اندهنده شرایطی اس��ت که در آن واشنگتن
نمیتواند با یکجانبهگرایی اهداف خود را جلو ببرد.

موش��کها مثل چف و ...اس��ت و در نزدیکترین
الی��ه یعنی در فاصله  2کیلومتری ،س��امانه دفاع
نزدیک قرار میگیرد .دریادار خان��زادی ادامه داد:
از ای��ن فاصله ( 2کیلومتری) هر هدفی که به ناو
نزدیک ش��ود ،سالحهای هوشمند دفاع نزدیک با
نواخ��ت تیر باال که معم��وال نواخت تیر آن بین 4
هزار تا  7هزار گلوله در دقیقه است ،هدف را منهدم
میکند«.س��امانه کمند» از این دست سامانههای
دفاعی اس��ت .ساخت سامانه دفاع نقطهای و دفاع
نزدیک در دنیا در اختیار چند کشور بیشتر نیست
که الحمدهلل وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران به
این توانمندی دست یافته و قطعا به واسطه ابعاد و
اهمیت و وزن شناورها ،فعال نیاز نیست این سامانه
روی هر ش��ناوری نصب ش��ود و بیشتر قرار است
روی شناورهایی نصب شود که در آبهای عمیق و
دوردست مأموریت انجام میدهند .وی در پایان با
تاکید بر اینکه تستهای ساحلی و دریایی سامانه
دفاع نزدیک کمند ،با موفقیت انجام ش��ده است،
گفت :این سامانه هماکنون روی یکی از ناوشکنها
نیز نصب عملیاتی شده است و روی ناوشکن دوم
هم بزودی نصب میشود.

ش��ورای نگهبان در مغایرت
یا ع��دم مغایرت یک مصوبه،
موازین شرع مقدس و قانون
اساسی است.
بررسی مجدد این الیحه
در ش��ورای نگهب��ان پس از
آن انجام شد که هفته گذشته سخنگوی شورای
نگهبان اعالم کرد :طبق گزارش الریجانی ،رئیس
مجلس ایراد شورای نگهبان به الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولش��ویی مبنی بر قضایی بودن الیحه
برطرف شده است .کدخدایی  21مرداد گفته بود:
طبق گزارش��ی که علی الریجانی ،رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی از الیحه اصالح قانون مبارزه با
پولشویی به ش��ورای نگهبان ارس��ال کرده ،این
الیحه مس��یر خودش را طی کرده اس��ت .بر این
اس��اس ،ایراد ش��ورای نگهبان مبن��ی بر قضایی
بودن این الیحه برطرف ش��ده و به همین دلیل
ش��ورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این الیحه
شد .سخنگوی ش��ورای نگهبان همچنین گفت:
ش��ورای نگهبان در این زمینه تابع نظر و گزارش
ارائه شده توسط علی الریجانی ،رئیس مجلس به
شورای نگهبان است.
اص��رار دول��ت و نمایندگان همس��و با دولت

در این مالق��ات توافق اصولی کردند
ای��ران از س��وریه خ��ارج ش��ود که
رئیسجمهوری روس��یه این موضوع
را مسالهای دشوار دانست .در واکنش
به این ادعای آمریکاییها ،روز شنبه
دیمیتری پس��کوف ،سخنگوی دفتر
ریاستجمهوری روسیه در گفتوگو
ب��ا خبرگزاری روس��ی ت��اس درباره
خبر برخی رسانههای گروهی اعالم
کرد کاخ کرملین این خبر منتش��ر
شده را که ظاهرا ً «والدیمیر پوتین»
رئیسجمهوری روس��یه در آخرین
دی��دار خ��ود ب��ا «دونال��د ترامپ»
رئیسجمهوری آمریکا در هلسینکی
از لزوم خروج ایران از سوریه حمایت
کرده اس��ت ،تفس��یر نمیکن��د .به
گزارش تس��نیم ،پس��کوف در جمع
خبرنگاران گفت« :هیچ تفسیری در
رابطه با این مس��اله نخواهیم داش��ت .پیش از این
هر آنچه درباره محتوای مذاکرات س��ران روسیه و
آمریکا در هلسینکی الزم بوده اعالم کردهایم و دیگر
نیازی نمیبینیم چیز بیشتری به آن اضافه کنیم».
آمریکاییها تاکنون به دفعات نشان دادهاند تالش
ویژهای برای همراه کردن روسیه در موضوع خروج
ایران از س��وریه انجام میدهن��د .تاکنون مقامات
روس مواضع صریحی در همراهی با این خواس��ته
آمریکاییها نش��ان ندادهان��د و در برخی موارد نیز
اذعان کردهاند حضور مستش��اری ایران در سوریه
موضوع پیچیدهای اس��ت و خواسته آمریکا به این
آسانی قابل تحقق نیس��ت .این در حالی است که
پیش از این برخی کارشناسان در ایران اعالم کردهاند
روسها درباره حضور مستش��اری ایران در سوریه
نقش موثری ندارند و این کشور اگرچه همپیمان
ایران در جنگ منطقهای با تروریس��تها بوده اما
در عمل نسبت به وضعیت حضور ایران در سوریه
توان تصمیمگیری ندارد .پیش از این بش��ار اسد،
رئیسجمهور س��وریه بر ادامه حضور ایران در این
کشور تاکید کرده بود.
برای تصویب این لوایح از س��ویی و نگرانی جدی
کارشناس��ان و نهادهایی چون ش��ورای نگهبان،
مجمع تشخیص و همچنین طیفی از نمایندگان
مجلس پیرامون تبعات پذیرش آنها از سوی دیگر،
بررسی این  4الیحه را به فرآیندی کشدار مبدل
ک��رد به گونهای ک��ه در روندی کمس��ابقه ،تمام
نهادهای حقوقی کشور به نوعی درگیر این مسأله
شده و این لوایح را از جهات حقوقی ،امنیتی ،مالی
و بینالمللی چکشکاری کردند .حتی در مقطعی
شورای عالی امنیت ملی هم وارد این معرکه شده
بود .گفتنی است ،عالوه بر تالش برخی نمایندگان
برای تصویب این لوایح ،روحانی نیز طی نامهای که
دوازدهم تیرماه منتشر شد ،از دبیر شورای نگهبان
لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با
قید فوریت را خواستار شد .روحانی طی این نامه
تاکید کرده بود برای مقابله با تحریمهای یکجانبه
و بهانهجوییهای آمریکا و دیگر دشمنان ایران و
حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها ،تصویب
لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است .در
این نامه روحانی همچنین آمده بود :از مقام معظم
رهبری درخواست میشود در صورت صالحدید
ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت
 3الیحه مصوب مجلس را به فوریت اعالم کند و
درباره الیحه چهارم که تصویب آن در مجلس به
مدت  2ماه به تعویق افتاده اس��ت همکاری الزم
برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی
انجام شود.

درباره نامه اخیر به سران قوا

حمایت چمران از نسخه قالیباف
نایبرئیسجبههمردمینیروهای
معیشت
انقالب میگوی��د دولت نیازمند
طرح جدی��د در حوزه سیاس��تگذاری اقتصادی
اس��ت و در این راستا باید دولت حسن روحانی به
نامه اخیر محمدباقر قالیباف و پیشنهاد او در این
نامه توجه کند .محمدباقر قالیباف اخیرا نامهای به
سران قوا نوشته اس��ت که به گفته دوستانش در
آن برخ��ی راهکارهای برونرفت از وضعیت فعلی
ارائه شده اس��ت .مهدی چمران دیروز درباره نامه
اخیر قالیباف به سران قوا درباره مشکالت اقتصادی
کش��ور اظهار داشت :آقای قالیباف از مدتها قبل
مشغول مطالعه و بررسی برای یافتن راهکارهای
بهبود شرایط اقتصادی کشور بود .وی با بیان اینکه
مطالعات انجامشده از سوی آقای قالیباف ارزشمند
اس��ت ،به تس��نیم گفت :تالش همه ما این است
راه��کاری برای برونرفت از مش��کالت موجود در
کشور پیدا کنیم .رئیس سابق شورای شهر تهران
در پاس��خ به این سؤال که آیا هدف قالیباف از این
نامهنگاری کس��ب وجهه سیاسی است ،گفت :آیا
هرکسی که نظری دارد و راهکار ارائه میدهد مانند
اقتصاددانانی که نظراتی داشتند ،سیاسی است یا

میخواهند خود را مطرح کنند؟ این حرف منطقی
و درس��ت نیست .ب ه هر حال فردی مطالعه کرده،
تالش کرده و قطعاً در مطالعه مس��أله مورد نظر با
افراد خبره مشورت داشته و به نتایجی دست یافته
اس��ت اما نیت واقعی افراد در کارها را فقط خدای
متعال میداند .رئیس سابق شورای شهر تهران با
بیان اینکه دولت باید به این نوع نامهها توجه کند،
خاطرنشان کرد :سیاستهای اقتصادی دولت دائما
در حال تغییر است که این موضوع یکی از علل عدم
ی که دولت
اعتماد مردم به سیاستهاست ،در حال 
باید در راستای سیاستهای اقتصادی تقریر شده
خ��ود حرکت کن��د .چم��ران ادام��ه داد :با توجه
به اینکه سیاس��ت اقتصادی دول��ت نتایج خوبی
به همراه نداش��ته ،الزم اس��ت ب��رای برونرفت از
ش��رایط کنونی ،ب��ا مطالعات دقیق و اس��تفاده از
نظرات نخبگان جامعه ،بوی��ژه اقتصاددانان خبره،
سیاستهای جدیدی را برای اقتصاد کشور تدوین
کند .نایبرئیس جبهه مردمی نیروهای انقالب در
پایان گفت :آقای قالیباف شاخصه مدیریت کارآمد
را داشته و در زمینه مسائل اقتصادی نیز مطالعات
زیادی داشته است.

اخبار

آمریکا قدرت جنگ
علیه ایران را ندارد

محمدعلی پورمختار ،نماینده
م��ردم به��ار و کبودرآهنگ
و عضو کمیس��یون حقوقی
و قضای��ی مجلس با اش��اره
به بیانات اخی��ر مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه «جنگ نخواهد ش��د و
مذاک��ره نخواهیم کرد» ،اظهار داش��ت :چهره
آمریکا و رفتارهای این کش��ور علیه ملت ایران
در طول یکصد س��ال گذش��ته خیلی واضح و
روش��ن بوده است؛ آمریکا کش��وری است که
جنایات مختلفی را علیه مل��ت ایران مرتکب
شده و همه منابع ایران را از بین برده و به نفع
خودش مصادره کرده اس��ت و همه این موارد
بسیار روشن است .به گزارش فارس ،پورمختار
با تأکید بر اینکه آمریکا امروز قدرت جنگ علیه
جمهوری اسالمی ایران را ندارد ،گفت :شرایط
امروز آمریکا با لحاظ ش��رایط دنیا تغییر کرده
است ،آمریکا در  2جنگ خود علیه افغانستان و
عراق شکست خورد و ذلیل شد ،به همین دلیل
به کش��ورهای ضعیفالنفسی مثل عربستان و
سپس کشورهای کوچک حاشیه خلیجفارس
روی آورد و س��پس با ایجاد داعش خواس��ت
اهداف شومش را پیش ببرد.

پس از  16ماه هنوز حقوقهای
نجومی آزاد است

حمیدرضا حاجبابایی ،نماینده مردم همدان و
فامنین در مجلس با بیان اینكه به سبب عدم ارائه
الیحه مدیریت خدمات کشوری توسط دولت
 16ماه است حقوقهای نجومی در کشور آزاد
اس��ت ،گفت :برخی نمایندگان فقط نطقهای
نمایش��ی دارند .به گزارش ف��ارس ،وی درباره
حقوقه��ای نجومی و ماده  38برنامه شش��م
اظهار کرد :تصویب س��قف حقوق  14میلیون
توم��ان چند بار به مش��کل خ��ورد ،چون در
عمل این کار بس��یار سخت است و صنفهای
مختلف خواس��تار استثنا شدن میشوند و کار
پیش نمیرود .نماینده مردم همدان و فامنین
در مجلس گفت :ام��ا این مصوبه در نهایت به
مجمع تش��خیص مصلحت رفت و به س��بب
استداللهای دولت که مدیران ناامید میشوند
و به خارج کش��ور میروند تصویب نشد ،با این
ق��ول که دولت ظ��رف  2ماه قان��ون مدیریت
خدمات کشوری را بیاورد و این موارد را لحاظ
کن��د .وی تأکید کرد :اما اکن��ون عم ً
ال  16ماه
است حقوقهای نجومی آزاد است و همانطور
که مقام معظم رهبری فرمودند اشرافیگری در
برخی الیههای کشور نفوذ کرده و مانع اجرای
عدالت میشود.

سالگرد شهادت «سیداسداهلل
الجوردی» دوشنبه برگزار میشود

مراس��م بیس��تمین س��الگرد ش��هادت
سیداسداهلل الجوردی ،دادستان شهید انقالب،
روز دوش��نبه  ۲۹مردادماه برگزار میش��ود .به
گزارش مهر ،مراسم بیستمین سالگرد شهادت
سیداسداهلل الجوردی روز دوشنبه  ۲۹مردادماه
برگزار میشود .این مراسم روز دوشنبه از ساعت
 ۱۷:۳۰در مجموعه فرهنگی ش��هدای انقالب
اس�لامی واقع در میدان بهارستان ،نرسیده به
چهارراه سرچشمه ،انتهای خیابان صیرفیپور
برگزار خواهد شد.

ن رسیدن اصولگرایان
تالشما 
به وحدت است

سخنگوی جبهه پیروان خط
امام و رهب��ری گفت :اینکه
به طور خاص برای انتخابات
باید چه کارهایی انجام دهیم
هنوز به مرحل ه تصمیمگیری
نرسیده اس��ت اما در آینده تالش میکنیم در
س��طح تهران و مراکز اس��تانی اصولگرایان با
وحدت وارد انتخابات ش��وند .سیدکمالالدین
سجادی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این
پرس��ش که تشکل متبوعش چه اقدامی برای
ورود به انتخابات مجلس در س��ال آینده انجام
داده است ،اظهار کرد :اینکه به طور خاص برای
انتخابات باید چه کارهایی انجام دهیم هنوز به
مرحل ه تصمیمگیری نرسیده است اما طبیعتا در
این زمینه تحلیلهایی داده میشود و در آینده
تالش میکنیم در سطح تهران و مراکز استانی
که جمعیت بیشتری وجود دارد اصولگرایان با
وحدت وارد انتخابات شوند .وی در پایان تاکید
کرد :آنچه برای جبهه پیروان خط امام و رهبری
اهمیت دارد انسجام و همدلی اصولگرایان است
که طبیعتا رایزنیهایی در آینده خواهیم داشت
اما در حال حاضر بیش��تر تش��کلهای جبهه
پیروان که خود یک جبهه متش��کل از اقش��ار
است از جمله اقشاری چون مهندسان ،پزشکان
و کارمندان ،در جمنا هم تشکیل شدهاند ،مثل
جامعه کارمندان که مسؤول قشر کارمندان در
جمناس��ت و احکامی ه��م در این زمینه برای
افرادی صادر شده است.

