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سیاسی

وطن امروز شماره 2520

اخبار

ملت ایران پای آرمانهای انقالب
و نظام ایستاده است

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
نشس��ت س��االنه اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور
که روز گذش��ته در دانش��کده ادبیات و علوم
انسانی رازی استان کرمانشاه برگزار شد ،شرایط
امروز کش��ور را پیچیده و حس��اس و دغدغه
بسیاری از دوستداران انقالب و نظام توصیف و
تصریح کرد :همانند دوران باشکوه دفاعمقدس
که ملت ایران توانس��ت مقابل دنیا ایستادگی
کند ،امروز نیز این ملت با شور و بصیرت انقالبی
برای پیشبرد انقالب و دفع توطئههای دشمنان
در صحنه است .به گزارش سپاه نیوز ،فرمانده
کل سپاه در ادامه با اشاره به برنامهها و تهدیدات
دشمن علیه انقالب اسالمی و ملت ایران ،افزود:
دش��منان تالش میکنند با ایجاد جو ناامیدی
در میان مردم ،انقالب را به حاشیه بکشند ،چرا
که براس��اس تجربه گذشته باور دارند با جنگ
و حمل��ه نظامی نمیت��وان کاری از پیش برد.
سرلش��کر جعفری در پایان شرایط پیچیده و
حساس امروز را برآیند چندین مؤلفه عمده و
اساسی دانست و اظهار کرد :دشمنی دشمنان
خارجی ک��ه هم��واره در تالش ب��رای توقف
پیش��رفت انقالب اس�لامی هستند ،شیطنت
برخ��ی مخالف��ان داخلی که نش��أت گرفته از
تفاوت نگاه آنه��ا با دیدگاه انقالبی و مبتنی بر
اس�لام ناب محمدی(ص) است و نیز غربت و
مهجوریت مدیریت انقالبی و جهادی در کشور،
از مهمترین مولفههایی است که از آنها میتوان
به عنوان تهدید و نقاط ضعف نام برد.

واکنش رحیمپورازغدی
به اظهارنظرها درباره انتقادش از حوزه

حسن رحیمپورازغدی به برخی اظهارنظرها
درباره س��خنرانی اخیرش در مدرس��ه فیضیه
واکنش نش��ان داد .به گزارش تس��نیم ،حسن
رحیمپورازغدی در واکنش به برخی اظهارنظرها
درباره سخنرانی اخیرش در مدرسه فیضیه قم
گفت :همه آنچه در مدرسه فیضیه گفتم ،حرف
ام��ام(ره) بود .وی گف��ت :خواهش میکنم آن
سخنرانی یکس��اعته را بهصورت کامل گوش
کنید؛ بحث چی��ز دیگری ب��ود بهجای دیگر
کشیده شد؛ سکوالریسم در حوزه عین جمله
رهبری است .رحیمپورازغدی همچنین گفت:
دشمن میخواهد از این قضیه سوءاستفاده کند،
باید اجازه دهیم زمان بگذرد.

شهادت یک خلبان در جریان حادثه
برای یک فروند جنگنده F5

روابط عموم��ی پایگاه هوای��ی دزفول روز
گذشته طی بیانیهای اعالم کرد :پیش از ظهر
امروز (دیروز یکش��نبه) ی��ک فروند هواپیمای
 F5پایگاه هوایی دزفول حین پرواز آموزشی و
هنگام نشستن به علت نقص فنی دچار سانحه
شد که با مهارت تحسینبرانگیز یکی از خلبانان،
در حاش��یه باند پرواز به زمین نشست .در این
سانحه که منجر به شهادت یکی از خلبانان شد،
هواپیما با مهارت خلبان دیگر تحت کنترل قرار
گرفت و با کمترین آسیب در حاشیه باند پرواز
متوقف شد .علت سانحه توسط تیم بررسی در
حال پیگیری است و نتیجه متعاقبا اعالم خواهد
شد.

اولین نشست برگزیدگان اقشار
جبهه مردمی نیروهای انقالب

در آس��تانه فرارس��یدن عید س��عید غدیر،
نخس��تین نشس��ت برگزیدگان اقش��ار جبهه
مردم��ی نیروهای انق�لاب اس�لامی با حضور
حجتاالسالم رحیمیان رئیس شورای مرکزی و
اعضای شورا ،امروز دوشنبه ( ۵مردادماه  )۹۷در
سالن همایشهای مسجد امام صادق(ع) برگزار
میشود .به گزارش مهر ،در این نشست 2 ،میز
تحلیل سیاس��ی و تحلیل اقتصادی پیشبینی
ش��ده که آقایان فؤاد ای��زدی ،مهدی محمدی،
غالمرضا مصباحیمقدم و یاسر جبرائیلی حضور
دارند .جبهه مردمی نیروهای انقالب اس�لامی
درصدد است کانونهای اقشاری خود در سراسر
کشور را تاسیس کند و گسترش دهد که تحقق
این امر گام مهمی در دستیابی جبهه مردمی به
ایفای نقش مهم خود در کمک به بهثمر رسیدن
اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی است.

دوشنبه  5شهریور 1397

سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و سیامین نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد

محکومیت ۳۱۱مفسد اقتصادی به اعدام وحبس
گروه سیاسی :سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته
در جری��ان یک نشس��ت مهم و پرخب��ر ،جزئیات
مهمترین پروندههای روز قضایی را تش��ریح کرد.
آمار محکومیتهای مفسدان اقتصادی و همچنین
افشای نام  2قاضی متخلف 2 ،محور اصلی نشست
خبری دیروز اژهای بود.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای در صد و س��یامین نشس��ت خبری خود با
اشاره به آمار  ۳۱۱نفری افرادی که در رابطه با فساد
مالی محکوم شدهاند ،بیان داشت :از این  ۳۱۱نفر
که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست ،کسانی
محکوم به اعدام ،حبس ابد ۲۵ ،س��ال حبس۲۰ ،
سال حبس ۱۵ ،س��ال حبس ۱۰ ،سال حبس۵ ،
سال حبس یا کمتر شدهاند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد :درباره مفاسد
مالی در همین سالهای اخیر  ۶نفر بهعنوان مفسد
فیاالرض محکوم به اعدام ش��ده بودند که از این ۶
نفر  2نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کش��ور
حکم آنها را نقض ک��رد و محکومیت آنها از اعدام
نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به
 ۲۰سال حبس تبدیل کرد .از  4اعدامی دیگر ،حکم
درباره یک نفر اجرا ش��د ،یک نف��ر در حال اجرای
سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکم
نهایی اجرا میش��ود و  2نفر از آنها نیز درخواستی
کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است
و در حال حاضر این س��ه نفر نیز حکمشان قطعی
اس��ت و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته
نشود ،باید اجرا شود.
حجتاالسالم محس��نیاژهای یادآور شد :یک
نفر به  ۲۵سال حبس درباره مسائل مالی محکوم
ش��ده 3 ،نف��ر در رابطه با مفاس��د مالی به حبس
ابد محکوم ش��دهاند و  ۱۴نفر به  ۲۰س��ال حبس
محکوم ش��دهاند که البته این افراد رد مال ،جزای
نقدی ،بعضا ش�لاق و انفصال از خدمت هم دارند.
وی سایر محکومیتهای محکومان مالی را به این
ترتیب اعالم کرد ۲۰ :سال حبس  ۱۴نفر ۵ ،تا ۱۰
سال حبس  ۹۵نفر ۱۰ ،تا  ۱۵سال حبس  ۳۶نفر،
یک تا  ۵س��ال حبس  ۱۲۴نفر ،یک سال حبس و
کمتر نیز  ۳۴نفر .معاون اول دس��تگاه قضا تصریح
ک��رد ۵۴ :نفر به انفص��ال دائم و  ۹۳نفر به انفصال
گزارش گروه سیاس�ی :مسعود کرباسیان
روز گذش��ته در جلسه استیضاح
خود ب��ا رای نمایندگان مجل��س از وزارت اقتصاد
کنار گذاش��ته شد .وکالی ملت با  137رأی مثبت،
 121رای منف��ی و 2رأی ممتن��ع از مجموع 260
رأی مأخوذه ،با ابق��ای وزیر امور اقتصادی و دارایی
در وزارت اقتصاد مخالفت کردند .بعد از علی ربیعی
این دومین وزیر اقتصادی دولت اس��ت که از سوی
مجلس برکنار میش��ود .به گ��زارش «وطنامروز»،
نکت��ه قابل تامل درباره هر  2اس��تیضاح ،تالقی آن
ب��ا باال گرفت��ن مطالبات از دولت ب��رای تغییر تیم
اقتصادی و ایام اعالم وصول س��وال از رئیسجمهور
است .به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی ،دولت در
نظ��ر دارد برخی تغییرات مد نظر خود در کابینه را
با ابزار مجلس و ب��دون پرداخت هزینه انجام دهد.
برکناری ربیعی و کرباسیان با استیضاح نمایندگان

اسامی  2قاضی فاسد اعالم شد

موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند ۹ .نفر تبعید
شدهاند که تبعید آنها یک تا  7سال است و حدود
 ۷۰نفر نیز به شالق محکوم شدهاند.
■■نام  2قاضی متخلف رسانهای شد

در ادامه نشس��ت خب��ری دی��روز اژهای ،برای
نخستین بار اسامی  2قاضی متخلف دستگاه قضایی
اعالم ش��د .به نظر میرس��د این اقدام قوه قضائیه
در واقع تحقق مطالب��ه رهبر معظم انقالب از این
دس��تگاه برای معرفی قضات متخلف بوده اس��ت.
رهبر معظم انقالب تیرماه امس��ال در دیدار رئیس
و مسؤوالن قوه قضائیه فرموده بودند :در قوه قضائیه
باید قضات کوش��ا ،ص��ادق و قانع ،به مردم معرفی
شوند تا این سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر
باید افراد متخلف و خیانتکار اعم از قاضی یا دیگر
عوامل نیز به مردم معرفی شوند.
آی��تاهلل آملیالریجانی پیش از این وعده اعالم
اس��امی متخلفان در دستگاه قضا را داده و خطاب
به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور گفته
بود« :به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید
که هیچگونه فس��ادی از سوی بنده و دستگاههای
نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامهای
خ��اص،آرای دادگاه عالی صالحیت قضات پس از
تأیی��د در دادگاه عالی تجدی��د نظر و تأیید رئیس
ق��وه قضائیه همراه با ن��ام و تصویر قضات متخلف

اینگونه نیس��ت ،بنده تنها کسی هستم که 28
کتاب اقتصاد تألیف و ترجمه کردهام و بدانید که
از اقتصاد کالن سررشته دارم .وزیر امور اقتصادی
و دارایی با اعالم اینکه تراز تجارت کش��ور رو به
رشد است ،اضافه کرد :صادرات غیرنفتی کشور
در س��ال  15 ،96درصد رشد داشته و واردات 7
درصد کاهش یافته است که حدود  360میلیون
دالر ارزآوری از صادرات داشتیم .کرباسیان با ابراز
اینکه شاخص لجستیک کشور  32رتبه بهبود
یافت��ه ،ادامه داد :فرآیند گمرکی ما از رتبه 110
در سال  2016به  71رسیده است .وی به بحث
شفافسازی و سالمسازی اقتصاد نیز اشاره کرد
و گفت :هر آنچه مجلس و برنامه شش��م توسعه
ب��ه وزارت اقتص��اد تکلیف کرده ب��ه آن عمل
کردم .برای نخس��تین بار در تاریخ ،شفافیت در
پرداخت خزانهداری کل کش��ور ایجاد شده و از
اوایل اردیبهشت پرداختها در اختیار عموم قرار
گرفت و گمرک نیز فهرس��ت واردات را منتشر
کرده است .وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید
بر اینکه «در پیش��برد دولت الکترونیک پیشتاز
بودهایم» ،گفت :سه مجموعه از زیرمجموعههای
وزارت اقتصاد در این زمینه حتی تقدیر ش��دند.
کرباس��یان گفت :یکی از ریش��ههای فساد در
دولت ،تعدد حسابهای بانکی دولت بود ،حدود
 190هزار حس��اب بانکی دولتی را شناسایی و
مس��دود کردیم .پرداخت  500دستگاه اجرایی
را بهصورت متمرکز انجام میدهیم .وی تصریح
کرد :ب��رای اولینب��ار  3هزار میلی��ارد از اموال
دولت را که حدود  2برابر نقدینگی کشور است
شناساییکردیم.

حجتاالس�لام محس��نیاژهای در ادام��ه این
نشس��ت خبری درب��اره برخ��ی پروندههای اخیر
ارزی و س��که گفت :پرونده دیگری که این هفته
به دادگاه ارس��ال میش��ود و قرار مجرمیت صادر
شده است ،پرونده وحید مظلومین فرزند حبیباهلل
اس��ت که متهم اصلی پرونده اس��ت و  ۱۸متهم
دیگر در این پرونده هس��تند و برای سرش��اخهها
مجازات افس��ادفیاالرض درخواس��ت شده است.
محسنیاژهای گفت :این فرد سال  ۹۱دستگیر شد
و به عنوان مفسدفیاالرض هم برای او درخواست
مجازات ش��د اما حراست بانک مرکزی گفت وی
همه کارهایش با دس��تور و زیر نظر ما بوده است
اما وی کارهایش را ادامه داد .او همان کسی است
که نیروی انتظامی از وی به عنوان سلطان سکه و
دارنده دو تن سکه نام برده است.
س��خنگوی قوه قضائیه گفت :محمداسماعیل
قاسمی معروف به محمدسالم نفر دیگری است که
او هم آن زمان دستگیر شد.
وی خاطرنشان کرد :محمدرضا مظلومین هم
امسال دستگیر و ساالر آقاخان هم دستگیر شد که
این بار تحت حمایت بودن اقدامات مجرمانه تحت
نظر بانک مرکزی از آنها پذیرفته نشد.

اعتقاد آنها ،این  2استیضاح در
راستای به حاشیه رفتن طرح
س��وال از رئیسجمهور انجام
شده است تا روحانی روز آرامی
را در زم��ان حضور در مجلس
س��پری کن��د« .وطنامروز»
در گزارش��ی با عنوان «یک قربانی کم اس��ت» که
 3شهریور منتشر ش��د به همین موضوع پرداخت.
امیرآب��ادی در گفتوگو با «وطن امروز» تاکید کرد
تالش برای اس��تیضاح کرباسیان با هدف به حاشیه
بردن س��وال از روحانی است .نکته قابل توجه دیگر
حسن سلیمانی /نماینده کنگاور

الیاس حضرتی /نماینده تهران

دومین قربانی روحانی!

در همین راس��تا مطرح شده
اس��ت .عدم دف��اع روحانی از
ربیعی در جلس��ه استیضاح،
غیبت او در جلس��ه استیضاح
کرباسیان و روایت امیرآبادی،
عض��و هیاترئیس��ه مجلس
درباره تالش مجموعه معاونت پارلمانی رئیسجمهور
برای اعالم وصول اس��تیضاح کرباس��یان ،تا میزان
قاب��ل توجهی این گزاره را تایید میکند .از س��وی
دیگر برخی چهرههای سیاس��ی معتقدند ربیعی و
کرباس��یان قربانی طرح سوال از روحانی شدهاند .به

■■پرونده سلطان سکه به دادگاه رفت

اینکه الیاس حضرتی از چهرههای ش��اخص حامی
دول��ت که بهجد نیز پیگیر اعالم وصول اس��تیضاح
کرباسیان بود ،یک روز قبل از استیضاح در توئیتی
نوشته بود در صورتی که مجلس مجدد به کرباسیان
اعتماد کند یعنی وضعیت اقتصادی کشور با مشکلی
مواجه نیست و سوال از رئیسجمهور مفهومی ندارد!
اگرچه کرباسیان برکنار ش��د اما محتوای اظهارات
حضرتی نیز تلویحا این گزاره را که کرباسیان با نگاه
به روز س��وال از روحانی استیضاح شده است ،تایید
میکند .در نهایت روز گذش��ته کرباس��یان با رای
مجلسیها از وزارت اقتصاد خداحافظی کرد و به نظر
میرس��د اکنون فضای رسانهای برای خنثی کردن
سوال از روحانی با عناوینی چون فشار بر دولت مهیا
شده باشد! آنچه در ادامه میآید بخشی از اظهارات
مسعود کرباسیان ،موافقان و مخالفان استیضاح وزیر
پیشین اقتصاد است.

بعد از علی ربیعی ،مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آستانه
طرح سؤال از رئیسجمهور ،با رأی عدم اعتماد نمایندگان در جلسه استیضاح برکنار شد

کرباسیان :یکی از ریشههای فساد ،تعدد حسابهای بانکی دولت بود

مسعود کرباسیان در جلسه علنی دیروز قوه
مقننه در جریان بررس��ی استیضاح خود گفت:
بنده هی��چ زمانی نگفتهام در دایره مس��ؤولیت
خود پاس��خگو هس��تم .بنده عض��وی از دولت
هس��تم و همواره پاسخگو خواهم بود .وزیر امور
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایندگان موافق
استیضاح که اظهارات خود را بیان کردند ،مطالب
کلی را گفتند ،افزود :اگر حوادث غیرمترقبه رخ
نمیداد ،قطعاً روند بهب��ود اقتصاد را در زندگی
مردم مش��اهده میکردیم .کرباس��یان با تأکید
ب��ر اینکه «به تک تک نماین��دگان و مردم حق
میدهم که نگران اوضاع باشند» ،گفت :میدانم
سفره مردم با برخی آمارهای اقتصادی که ارائه
میشود ،تناس��بی ندارد .وی با اعالم اینکه بین
نوسانات رخداده و مسیر اقتصاد کشور باید تمایز
قائل ش��د ،عنوان کرد :اقتصاد کش��ور از ابتدای
فص��ل بهار تحت تأثی��ر اثرات روان��ی تحریم و
سوءاس��تفادههای اقتصادی داخلی دچار تالطم
شده اما قطعاً اقتصاد کشور ناکارآمد نشده است.
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با تأکید بر اینکه
برخی تالطمات اقتصادی ریش��ه تاریخی دارد،
گفت :کشور ما از خارج تهدید میشود و این بر
اثر بدعهدیهای نظام سلطه است که تالطمهایی
در اقتصاد کشور وارد میکند .کرباسیان با اعالم
اینکه رشد تولید ناخالص کشور در سال گذشته
 3/7درصد بود و این رشد بدون نفت  4/6درصد
بود ،تصریح کرد :سال  96نرخ تشکیل ثابت نرخ
رش��د  1/4درصد بود .به گزارش تس��نیم ،وی
درباره انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر اینکه وزیر
اقتصاد سررشتهای از اقتصاد کالن ندارد ،گفت:

در رس��انهها منتشر خواهد شد» .در همین راستا،
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست
خبری خود با بیان اینکه در دس��تگاه قضا قضات
بسیار خدوم و زحمتکشی داریم ،گفت :تعدادی که
بنده در تهران میبینم و اطالعاتی که از شهرستانها
دارم ،واقعا از س��نگینی حجم کار و استرسی که بر
آنها وارد است ،از آنها خجالت میکشم .در این ایام
روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شبها میبینم
که قضات تا  ۳نیمه شب مشغول به کار هستند و
تحقیق و بازجویی کرده و گزارش مینویسند .روز
پنجشنبه یا جمعه و حتی تعطیالت رسمی با آنها
تماس میگیرم ،میبینم مش��غول کار هستند اما
در عین حال متاسفانه افراد بسیار معدود و نادری
هم هس��تند که دچار فساد میشوند؛ حال ممکن
است این فساد ،فساد مالی ،اخالقی و یا غیره باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت :قبال اعالم کرده بودیم
کسانی از فعاالن دستگاه قضا که محکوم میشوند یا
طبق قانون از آنها سلب صالحیت صورت میگیرد،
آنها را معرفی خواهیم کرد .این موضوع را از پیش
به روسای کل گفت ه بودیم و به همه قضات نیز اعالم
کرده بودیم.
به گزارش میزان ،حجتاالس�لام اژهای افزود:
مدتی اینها را هشدار و انذار میدهیم و اگر اصالح
نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت

و محرز و حکمشان قطعی شد یا سلب صالحیت
قضایی آنها احراز شد ،اسامی آنها را اعالم خواهیم
کرد.
وی ب��ا اعالم اس��امی  2نف��ر از قضات متخلف
تصریح ک��رد :رئیس ش��عبه  ۱۰۵دادگاه کیفری
 ۲اصفه��ان به نام آق��ای محمود س��عادت فرزند
حس��ینعلی به اتهام فس��اد اخالقی پروندهاش در
دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صالحیت
قضایی و انفصال دائم از شغل قضاوت محکوم شد
که این رای ،چون اعتراض ش��ده بود در تاریخ 22
مرداد امسال قطعی شد.
معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی
متخلف دیگر نیز افزود :مجید شکاری فرزند خسرو
رئیس شعبه  ۱۰۲۴دادگاه کیفری  ۲تهران به اتهام
فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت
پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صالحیت
قضایی و بازخرید محکوم شد و رای نیز قطعی است.

(مخالف استیضاح) :درباره تورم افسارگسیخته،
مس��ؤولیت وزی��ر اقتص��اد در قیمتگ��ذاری
تورم کجاس��ت؟ چه کسی ایشان را به عنوان
قیمتگ��ذار میشناس��د؟ موض��وع دیگر که
مطرح ش��ده ،عدم توجه ب��ه اقتصاد مقاومتی
اس��ت .مخاطب اقتصاد مقاومتی دولت است
یا وزیر اقتصاد؟ عدم توانایی در شفافس��ازی
اقتصاد موضوع دیگری است که بیان شده در
زمینه پولش��ویی یک مرکز به وجود آمده که
مرکز دیگری اختیارات آن را ندارد و ش��خص
وزیر اختیار رصد پول را ندارد.
حاجیدلیگانی/نمایندهشاهینشهر

(موافق اس�تیضاح) :باالتری��ن میزان نقدینگی
کشور یعنی  6/1تریلیون تومان را تجربه کردیم،
رشد اقتصادی را به  3تا  4درصد کاهش دادید،
ن��رخ تورم نقطه به نقطه نش��ان میدهد که در
خرداد امسال به  13/7درصد رسیده است ،یعنی
 95درصد افزایش قیمت داشتهایم؛ این رشد در
برخی زیربخشها که تأثیر زیادی بر تلقی مردم
از تورم دارد ،بسیار قابل توجه است.
مهرداد الهوتی /نماینده لنگرود

(موافق اس�تیضاح) :وزیر اقتص��اد و دارایی باید
مالیات را اداره کند ،ما در دوره مدیریتی ش��ما
مش��کالت زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده
داشتیم ،شما رئیس مجمع بانکها هستید ،باید
درباره نابسامانیهایی را که در بانکها ایجاد شده
پاسخگو باشید.

(موافق استیضاح) :به البیگری وزیر اقتصاد تبریک
میگوییم و باید ایشان به جای آقای ظریف معرفی
ش��ود 100 .نفر از بهترین دوس��تان من از داخل و
خارج مجلس از اصالحطلبان و غیراصالحطلبان از
من خواس��تهاند که امضایم را برای استیضاح پس
بگیرم .پاسخ منفی من سخت بود .بعضی از دوستان
گفتند اگر این کار را انجام ندهید ،رابطه دوس��تی
خود را با تو قطع میکنیم .موضوع استیضاح وزیر
اقتصاد ،تیم اقتصادی دولت و همچنین برنامه دولت
آق��ای روحانی به گونهای اس��ت که م��ا با مردمی
مواجهیم و اقشار پایین جامعه که نابود و له شدند.
عباس پاپیزاده /نماینده دزفول

(موافق اس�تیضاح) :در دوران وزارت شما برای
دغدغ��ه مقام معظ��م رهبری مبن��ی بر بهبود
معیشت مردم و تکیه بر داخل مبتنی بر اقتصاد
مقاومتی اقدامی نش��د .مردم انتظار دارند برای
دفاع از خود و بازگشت ثروتهای نجومی ناشی
از عدم مدیریت بازار س��که و ارز گامی بردارید،
ولی تیم اقتصادی دولت اسناد مالی و بازرگانی
کاالها را به قوهقضائیه نداد که این کار جلوگیری
از احقاق حق مردم است.

مسعود پزشکیان /نماینده تبریز

(مخالف اس�تیضاح) :نمیخواه��م بگویم آقای
کرباس��یان در بروز ش��رایط اقتص��ادی کنونی
هیچ تقصیری ندارد اما ما در مقابل بزرگترین
قدرت اقتصادی دنیا قرار گرفتهایم و این قدرت
اقتص��ادی امروز با تمام قوا وارد میدان ش��ده و
میخواهد ما را زمینگیر کند.

اخبار

سفر وزیر دفاع به سوریه

وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی
جمهوری اس�لامی ایران در
صدر هیأت ارش��د دفاعی و
نظامی وارد دمش��ق شد .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،امیر سرتیپ امیر حاتمی در صدر هیأت
ارش��د دفاعی نظامی وارد سوریه شد و در بدو
ورود به فرودگاه دمشق مورد استقبال جمعی
از مسؤوالن ارش��د دفاعی ،فرماندهان نظامی
ارتش و نیروهای مس��لح س��وریه و همچنین
جواد ترکآبادی س��فیر کش��ورمان در سوریه
ق��رار گرفت .امیر حاتمی در این س��فر  2روزه
که به دعوت س��پهبد علی ایوب انجام شد ،با
مقامات ارش��د س��وری از جمله وزی��ر دفاع و
جانش��ین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح
سوریه دیدار و گفتوگو خواهد کرد .حضور بر
مزار سربازان گمنام سوریه و ادای احترام نسبت
به شهدای این کشور از دیگر برنامههای هیأت
ارشد نظامی جمهوری اس�لامی ایران در این
سفر خواهد بود .بررسی تحوالت منطقه ،مبارزه
با تروریسم ،تقویت محور مقاومت و نیز بررسی
راهکارهای گس��ترش همکاریه��ای دفاعی
و نظام��ی تهران و دمش��ق از جمله مهمترین
محورهای س��فر امیر حاتمی اعالم شده است.
امیر حاتمی در بدو ورود به فرودگاه دمشق در
جمع خبرنگاران هدف از این س��فر را توسعه
همکاریهای دوجانبه در شرایط جدید و ورود
سوریه به مرحله بازس��ازی اعالم کرد و اظهار
داش��ت :امیدواریم بتوانیم مشارکت فعالی در
بازسازی سوریه داشته باشیم.

 ۲بار نامه به دولت نوشتم
اما رئیسجمهور اجابت نکرد

رئی��س س��ازمان بس��یج
مس��تضعفین پی��ش از ظهر
دیروز در حاش��یه اجالس��یه
 800ش��هید کارگر ،کارمند
و اصن��اف اس��تان الب��رز که
در مس��جد امام صادق (ع) کرج برگزار شد در
گفتوگ��و با پایگاه خبری «تیت��ر یک» درباره
جزئیات کش��فیات انباره��ای کاالی احتکاری
در کش��ور توسط بسیج گفت :بسیج سپر دفاع
مردم اس��ت و کاالهای احتکاری بسیاری را در
این مدت کشف کرد .وی با تاکید بر اینکه امروز
کس��انی که در جبهه جهاد اقتصادی فعالیت
میکنند ش��أن آنها با عازمان جبهههای جنگ
برابر اس��ت ،گفت :رئیسجمه��ور گفت دولت
را تنها نگذارید ،میگویم ش��ما تنها نیس��تید
و میتوانید تنها نباش��ید اگ��ر راه را باز کنید.
سردار غیبپرور گفت :بیش از یک سال پیش
اعالم آمادگی کردم و  2بار نامه نوش��تم لبیک
رئیسجمهور و اجابتشان کو؟ بسیج کشاورزی،
صنعت ،کارگری و اصناف برای دولت فرصت و
ظرفیت است اما مشکل این است که نگاههای
سیاسی حاکم است ،در حالی که بسیج متعلق
به کش��ور و نظام بوده و نسخه بیبدیل انقالب
اس��ت و نس��خه شفابخش��ی در تنگنا بوده و
بنبستشکن خواهد بود .رئیس سازمان بسیج
مستضعفین خاطرنشان کرد :دست ما دراز است
و تضمین میدهی��م ،البته آقای رئیسجمهور
بخش��ی از توان آنها را در بس��یج س��ازندگی و
محرومیتزدایی روستاها دیدهاند و عملکرد آنها
را در زلزله کرمانشاه مشاهده کردهاند.

تذکر قاضیپور به رئیسجمهور
درباره نیروهای مسلح

نماین��ده م��ردم ارومیه در
مجل��س ب��ه رئیسجمهور
تذکر داد .به گزارش تسنیم،
ن��ادر قاضیپ��ور در جلس��ه
علن��ی دی��روز پارلم��ان در
اخطار قانون اساس��ی به اصل  110این قانون
استناد کرد و گفت :طبق قانون اساسی ،امور
مربوط به نیروهای مس��لح ج��زو اختیارات و
وظایف رهبری است و قوای سهگانه مجاز به
دخال��ت در کار فرماندهان نظامی و انتظامی
نیس��تند .وی ب��ا طرح این س��ؤال ک��ه چرا
رئیسجمه��ور گاه و بی��گاه در امور نیروهای
مسلح دخالت میکند که باعث بروز اختالف
میش��ود؟ اظهار داشت :این کارها بار امنیتی
ایجاد میکن��د ،در حالی ک��ه رئیسجمهور
حافظ قانون اساسی است ،چرا تخلف میکند
و عم ً
ال به قانون اساس��ی آس��یب میرساند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه
کرد :آیا رئیسجمهور میخواهد فرمانده کل
قوا باش��د؟ یک بار تجربه بنیصدر کافی بود،
در هیچ جای دنیا انتخ��اب مقامات نظامی و
انتظامی ب��ا رأی مردم انجام نمیش��ود ،چرا
رئیسجمه��ور از انتخاب فرماندهان نظامی با
رأی مس��تقیم و غیرمستقیم مردم میگوید؟
قاضیپور با بیان اینکه قانون اساسی نیروهای
مس��لح را جزو اختیارات مقام معظم رهبری
قرار داده است،گفت :تقاضا میشود در جلسه
سران قوا در اینباره به رئیسجمهور تذکرات
الزم داده شود.

