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سیاسی

وطن امروز شماره 2523

اخبار
ب ه مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر انجام شد

رهبر انقالب در دیدار هیأت دولت  14توصیه و سرفصل مهم را برای عالج وضعیت اقتصادی موجودگوشزد کردند

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف
مجازات تعدادی از محکومان

ب ه مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم ،رهبر
حکیم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف
و تبدیل مج��ازات  ۶۱۵نفر از محکومان محاکم
عمومی و انقالب ،سازمان قضایی نیروهای مسلح
و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظم رهبری ،آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس قوه
قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات  ۶۱۵نفر
از محکومانی را که در کمیس��یون مرکزی عفو و
بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص
داده شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای
بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساس��ی ،مورد موافقت
حضرت آیتاهللالعظم��ی خامنهای ،رهبر انقالب
اسالمی قرار گرفت.

مشکل اصلی مردم معیشت است

امام جمعه موقت تهران گفت:
جلسه س��وال از رئیسجمهور
نش��ان داد مشکل اصلی مردم
مس��اله معیش��ت و مشکالت
اقتص��ادی اس��ت ،بنابرای��ن
حاش��یهها نباید این موضوع را تح��ت تاثیر قرار
دهد .به گزارش مهر ،آیتاهلل س��یداحمد خاتمی
در خطبههای نم��از جمعه تهران که در مصالی
امام خمینی(ره) برگزار شد ،با اشاره به جلسه روز
سهشنبه سوال از رئیسجمهور در مجلس گفت:
روز سهشنبه نمایش زیبای مردمساالری را شاهد
بودیم .بحثها بس��یار جدی ب��ود و نمایندگان و
رئیس جمهور هم با جدیت به مساله پرداختند.
از سوی دیگر در گفتار رئیسجمهور و نمایندگان
متانت وجود داشت.
خطیب نم��از جمعه ته��ران تصری��ح کرد:
این جلسه نش��ان داد مشکل اصلی مردم مساله
معیشت و مشکالت اقتصادی است .پس حاشیهها
نباید این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد.

یک عضو کابینه دولت متخاصم را
در اختیار گرفتیم

وزی��ر اطالعات با اع�لام یک خبر مهم گفت
وزارت اطالع��ات ایران یک عض��و کابینه دولت
متخاصم را در اختیار داشته است .محمود علوی
در گفتوگویی با اش��اره ب��ه توانمندیهای این
وزارتخان��ه بویژه در حوزه ضدجاسوس��ی گفت:
الحم��دهلل بخش ضدجاسوس��ی وزارت اطالعات
یکی از قویترین بخشهای این وزارتخانه و یکی
از قویترین بخشها در س��رویسهای اطالعاتی
دنیاس��ت .وی که با برنامه «تیتر امشب» شبکه
خبر گفتوگ��و میک��رد ،افزود :چن��دی پیش
ش��نیدید که از یکی از س��رویسهای اطالعاتی
ق��در و از یک��ی از دولتها(ی متخاصم) یک فرد
عضو کابینه را در اختیار گرفته بودیم .به گزارش
تسنیم ،وزیر اطالعات مشخصاً و مصداقی به اینکه
این فرد متعلق به کدام رژیم بوده اشارهای نکرده
اس��ت ،با این حال حدود  2ماه پیش رسانههای
رژیم صهیونیستی از جمله جروزالم پست بهنقل
از س��رویس امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی
(ش��اباک) از بازداشت «گونن سِ گِو» وزیر پیشین
انرژی این رژیم بهاتهام جاسوسی برای ایران خبر
داده و نوشته بودند او مدتها منبع اطالعاتی ایران
بوده است.

بیانیه کارگزاران و اعتدال و توسعه
علیهیکدیگر

پس از حض��ور رئیسجمهور در مجلس و
پاسخ به س��واالت نمایندگان ،حزب کارگزاران
س��ازندگی در بیانیهای ب��ه نقد عملکرد دولت
پرداخت و گفت :پاس��خهای رئیسجمهور به
س��ؤاالت نمایندگان نه مجلس را «قانع» کرد،
نه ملت را «راض��ی» .کارگزاران در ادامه با این
بی��ان اینکه «دولت خون ت��ازه میخواهد» بر
ضرورت برخی اصالحات راهب��ردی در دولت
در  2س��طح سیاستگذاری و اجرا تأکید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارگزاران با انتقاد از
عملکرد محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و
بودجه آمده است« :متأسفانه با وجود نقدهایی
که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر
روحانی وارد میشد ،لکن در دولت دوم نهتنها
اصالحی صورت نگرفت ،بلکه روند مدیریتی این
سازمان تثبیت و نهادهای دیگر در اطراف آن و
بر اساس تواناییهای مدیریت قبلی چیده شد».
حمله کارگزارانیها به نوبخت بیپاسخ نماند و
حزب اعتدال و توس��عه به دبیرکلی نوبخت به
این بیانیه پاس��خ داد .حزب اعتدال و توس��عه
بدون اسم بردن از جهانگیری ،عملکرد معاون
اول رئیسجمهور در دولت را مورد هجمه شدید
قرار داد و نوشت« :افکار عمومی منتظرند تا این
گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییرات در
دولت و جاریش��دن خون ت��ازه در آن ،درباره
عملکرد و ماندن یا رفتن همحزبیهای خود که
به طور گسترده در الیههای مختلف اقتصادی
کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ
[داده] و موضعگیری کنند».
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گ�روه سیاس�ی :حض��رت آیتاهللالعظم��ی
خامنهای رهبر حکیم انقالب اس�لامی صبح
روز چهارشنبه در دیدار رئیسجمهور و اعضای
هیات دولت ،شاخصهای حکومت علوی یعنی
«عدالت ،پاکدامنی ،پارسایی و با مردم بودن»
را معیار ارزیابی و س��نجش اقدامات مسؤوالن
برشمردند و با بیان نکات مهمی درباره مسائل
اقتصادی ،سیاس��ت خارجی و اتحاد و انسجام
داخل��ی ،تأکید کردند در زمین��ه اقتصاد باید
قوی ،پرحجم و باکیفیت کار کرد و مسؤوالن
اقتصادی در حل مش��کالت مردم شب و روز
نشناسند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظ��م رهب��ری ،رهبر انق�لاب اس�لامی در ابتدای
سخنانشان با تبریک عید سعید غدیر خم ،انتخاب
حضرت علی علیهالس�لام را ب ه عن��وان ولی امر امت
اسالمی و جانش��ین پیامبر صلیاهللعلیهوآله ،نعمت
بزرگ الهی دانس��تند و گفتن��د :مهمترین وظیفه ما
بهعنوان حکومت اسالمی ،معیار و شاخص قرار دادن
حکومت علوی است .ایشان همچنین با تبریک هفته
دولت ،این هفته را تداعیکننده نام ماندگار شهیدان
رجایی و باهنر دانس��تند و خاطرنشان کردند :هفته
دولت فرصتی برای ارزیابی مسؤوالن دولتی از عملکرد
خود است؛ ضمن آنکه در این هفته باید به دولتمردان
و برادران و خواهران حاضر در این جلسه «خداقوت»
گف��ت ،زیرا اداره کش��وری با جمعیتی بی��ش از 80
میلیون با مس��ائل گوناگون ،وظیفهای بسیار سنگین
و دشوار است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هفته دولت
همچنی��ن فرصتی برای ارزیاب��ی نقاط قوت و ضعف
دستگاهها و مسؤوالن دولتی اس��ت ،افزودند :در این
ارزیابی باید نقاط قوت و ضعف ،با یکدیگر دیده شود
ت��ا بر نقاط قوت افزوده و نقاط ضعف برطرف ش��وند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ارزیابی عملکرد یکساله
دولت دوازدهم ،خاطرنش��ان کردند :در این یکسال
کارهای خوبی در زمینه رشد اقتصادی ،انرژی ،افزایش
صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که
باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با ش��تاب
بیش��تر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان
هنرمندانه به مردم گفته ش��ود .رهبر انقالب اسالمی
در ادامه به مسائل اقتصادی کشور پرداختند و با اشاره
به تشکیل جلسه هماهنگی رؤسای سه قوه ،افزودند:
هدف از تش��کیل این جلسه ،تمرکز بر مسائل اصلی
اقتصادی و هماهنگی جهت حل سریعتر آنها است و
بر همین اساس باید در این جلسات ،از طریق گفتوگو
و رایزنی ،نقاط اشتراک را افزایش داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه دشمن
بهدلیل برخی ضعفها و خألهای اقتصادی ،بر موضوع
اقتصاد کشور متمرکز شده است ،خاطرنشان کردند:
در زمین��ه اقتصادی باید قوی و پرحج��م کار کرد و
تمام خألها را پر ک��رد که همه این موارد امکانپذیر
و ش��دنی اس��ت و ما در اداره اقتصاد کشور بنبست
نداری��م .ایش��ان افزودند :حجم و کیفی��ت فعالیت و
عملکرد مس��ؤوالن اقتصادی کش��ور باید بهگونهای
باش��د که شب و روز نشناسند و محور فعالیتها هم
سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد که اساس آن تکیه
بر تولید داخلی اس��ت .رهبر انقالب اس�لامی تأکید
کردند :سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،هم سنگرسازی
دفاعی و توانمندس��ازی در مقابل دشمن است و هم،
توانمندسازی برای حرکت رو به جلو .بنابراین اقتصاد
مقاومتی با محوریت تولی��د داخلی دارای جنبههای
پدافندی و آفندی است .حضرت آیتاهلل خامنهای با
تأکید بر اینک��ه موضوع تولید داخل و برطرف کردن
مش��کالت آن یکی از مسائل مهمی است که باید در
جلسه هماهنگی رؤسای سه قوه بر آن تمرکز شود،
گفتند :مش��کالت تولید ،راهحل دارد و اقتصاددانها
نیز برای آن راه��کار ارائه دادهاند که اگر به آنها عمل
شود ،معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه
دچار مشکل هستند ،بهبود خواهد یافت .رهبر انقالب
اسالمی با تأکید بر اینکه باید تالش همهجانبهای برای
جلوگیری از تعطیلی کارخانهه��ا یا زیر ظرفیت کار
ک��ردن آنها انجام گیرد ،به موضوع مدیریت اقتصادی
اشاره کردند و گفتند :وظیفه دولت ،مدیریت اقتصادی
است ،البته این مدیریت به معنای تصدیگری نیست
و هدف از سیاستهای کلی اصل  ۴۴نیز این است که
گزارش گ�روه سیاس�ی :چن��د روز پس
از دع��وت ای��ران ب��ه نشس��ت
تهیه قانون اساس��ی جدید س��وریه حاال جزئیات
مش��ارکت اقتصادی ایران در جهت بازس��ازی این
کش��ور نیز اعالم ش��د .در جریان سفر اخیر هیات
اقتصادی ایران که به سرپرس��تی معاون وزیر راه و
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه
انجام ش��ده بود ،جزئیات این مشارکت اعالم و بر
تداوم و تعمیق همکاریها تاکید شد .پیش از این
مقامات کشورمان بر تداوم حضور ایران در سوریه
و کمک به فرآیند بازس��ازیها در این کشور تاکید
کرده بودند .س��فر اقتصادی اخی��ر نیز در همین
راستا انجام شده است .سفر هیات اقتصادی ایران
به سوریه در راستای سفرهای دوجانبه مقامات 2

جهت اقدام

دولت به اس��تفاده گس��ترده از ظرفیت وسیع بخش
تصدیگری انجام نشود.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای در تبیی��ن مدیریت خصوصی ،گفتند :اجرای صحیح و کامل سیاستهای
اقتصادی افزودند« :باز کردن میدان برای فعاالن سالم اصل  ۴۴و اس��تفاده از تجار ،تولیدگران ،صنعتگران،
اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتالش و برطرف کردن قطعهسازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت
موانع و بهبود فضای کسبوکار» و همچنین «بستن اقتصادی و پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود.
رهب��ر انق�لاب ایجاد جاذب��ه ب��رای ورود بخش
منافذ فساد و برخورد با مفسد»  2رکن مهم مدیریت
خصوصی به تکمی��ل طرحهای نیمهتمام را از جمله
اقتصادی کشور است.
رهبر انقالب اسالمی یکی از راههای بهبود فضای راههای اس��تفاده از ظرفیت فع��االن اقتصادی و مهار
کس��بوکار را جلوگیری از بخشنامههای پیدرپی و نقدینگی دانستند« .لزوم مهار و مدیریت نقدینگی»
احیاناً متناقض برشمردند و تأکید کردند :باید ثبات و نکته دیگری بود که رهبر انقالب به مس��ؤوالن دولت
آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای خاطرنش��ان کردند .ایش��ان با تأکید ب��ر امکان مهار
نقدینگی ،افزودند :نقدینگی س��رگردان به هر سو که
آینده خود برنامهریزی کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای مبارزه با مفسد و بستن برود (س��که ،ارز ،مس��کن یا هر زمینه دیگر) ویرانگر
منافذ فساد را نیازمند چشمان باز و هوشمندی مدیران خواهد ب��ود و بای��د مجموعهای تماموق��ت ،فعال و
دس��تگاههای دولتی دانستند و با اش��اره به قضایای جهادی مسؤول کنترل و مدیریت آن شود« .مدیریت
ماههای اخیر بازار سکه و ارز ،خاطرنشان کردند :اگرچه و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها» توصیه
درخصوص این قضایا توجیهاتی بیان شد اما بههرحال دیگر حضرت آیتاهلل خامنهای برای مدیریت اقتصادی
کشور بود .ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها
بیتوجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکید بر اینکه روشهای و کاره��ای هزینهآور دیگر نظیر افزایش ش��عبههای
پیشرفتهای برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز وجود بانک��ی ،گفتند :بانک مرکزی باید ب��ا نظارت کامل و
دارد ،گفتن��د :وقتی قرار اس��ت ارز تخصیص داده یا دقیق ،مانع بروز مشکالتی نظیر مسائل سپردهگذاران
وارد بازار ش��ود ،این کار باید با چش��م باز انجام شود برخی بانکها و مؤسس��ات مالی ش��ود .رهبر انقالب
و اینگونه نباشد که در این شرایط سخت کشور ،چند افزودند :البته باید از اول جلوی مشکالت گرفته شود
اما میتوان با روشهای مؤثر ،با
میلیارد دالر به دس��ت عدهای
بیفتد ک��ه آن را یا قاچاق کنند نتیج�ه مذاکره با مس�ؤوالن قبلی آن دسته از مراکز مالی که برای
یا به اسم واردات کاال به مصارف آمریکا که حداقل ظاهرساز بودند مردم مشکل به وجود میآورند،
دیگر برس��انند یا اینک��ه برای اینگونه ش�د ،ح�اال با مس�ؤوالن برخورد کرد.
بخش دوم سخنان حضرت
مسافرتهای تفریحی خارجی وقی�ح و هتاک فعلی که شمش�یر
اختصاص یابد .حضرت آیتاهلل را ب�رای ایرانیه�ا از رو بس�تهاند آی��تاهلل خامن��های در دی��دار
خامنهای با تأکید بر اینکه دولت چ�ه مذاک�رهای داری�م؟ بنابراین رئیسجمه��ور و اعضای هیات
توانایی مدیریت اقتصادی کشور مذاک�رهای در هی�چ س�طحی ب�ا دولت به بی��ان نکاتی در زمینه
را دارد ،خاطرنشان کردند :الزمه آمریکاییها صورت نخواهد گرفت سیاس��ت خارج��ی اختصاص
داشت که تأکید بر ارتباط خوب
چنینمدیریتاقتصادی،اهتمام
جدی ،ورود مجاهدانه در وسط میدان و نظارت کامل و روزافزون با همسایگان از جمله این نکات بود .رهبر
و مس��تمر بهمنظور بستن منافذ فساد است تا دیگر انقالب درباره کشورهای اروپایی نیز گفتند :ارتباط و
نیازی به برخ��ورد قوه قضائیه نباش��د .رهبر انقالب ادام��ه مذاکره با اروپا ایراد ن��دارد اما باید ضمن ادامه
اسالمی کمبود برخی اقالم و کاالها در مقاطعی خاص این کار ،از آنها درباره مس��ائلی نظیر برجام یا اقتصاد،
را تصنع��ی و نوعی خرابکاری خواندند و افزودند :باید قطع امید کنید .ایشان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا
با چشمان باز اینگونه کارها را تحتنظر داشته باشید در مسائلی نظیر برجام و تحریمها خاطرنشان کردند:
و با آنها مقابله کنید .ایش��ان در ادامه بحث ضروریات باید با نگاه شکآلود به وعدههای آنها ،از روند مسائل
مدیریت اقتصادی« ،استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مراقب��ت جدی کرد .حضرت آیتاهلل خامنهای برجام
فراوان و برجسته کشور» را مورد تأکید قرار دادند و با را وسیلهای برای حفظ منافع ملی خواندند و افزودند:
اس��تناد به گزارشی از مراکز بینالمللی افزودند :ایران برجام هدف نیس��ت ،بلکه وسیله اس��ت و طبعاً اگر
از لحاظ ظرفیتهای استفادهنشده در رده اول جهان به نتیجه برس��یم که با این وسیله ،حفظ منافع ملی
قرار دارد .حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :امکانپذیر نیست آن را کنار میگذاریم .ایشان گفتند:
براساس آمار مؤسسات بینالمللی در حال حاضر ایران اروپاییها باید از بیان و عمل مس��ؤوالن دولتی ایران
با ش��اخص تولید ناخالص داخلی در میان دویس��ت بفهمن��د که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناس��ب
و چن��د کش��ور در رده هجدهم ق��رار دارد که اگر از جمهوری اسالمی ایران را بهدنبال خواهد داشت .رهبر
ظرفیتهای داخلی اس��تفاده بیش��تر و بهتری شود ،انقالب اسالمی با تأکید بر منتفی بودن هرگونه مذاکره
میتوانیم به ردههای باالتر جهانی برسیم .ایشان «بد با آمریکاییها افزودند :نتیجه مذاکره با مسؤوالن قبلی
استفاده کردن از ظرفیتها و منابع داخلی» را از دیگر آمریکا که حداقل ظاهرس��از بودند اینگونه شد ،حاال
مشکالت موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند با مس��ؤوالن وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را برای
و پرسیدند :ایران که جزو بزرگترین تولیدکنندگان ایرانیها از رو بس��تهاند چه مذاکرهای داریم؟ بنابراین
نفت جهان است ،چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی مذاکرهای در هیچ س��طحی ب��ا آمریکاییها صورت
که میتوان با ساخت پاالیشگاه و تولید و حتی صدور نخواهد گرفت .رهبر انقالب مذاکره با ایران را نیاز همه
فرآوردههای نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی ،استفاده دولتهای آمریکایی خواندند و خاطرنشان کردند :آنها
صحی��ح کرد .رهب��ر انقالب مصرف بی��ش از یکصد میخواهند مانور دهند که ما حتی جمهوری اسالمی
میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه دیگری از استفاده بد ای��ران را پای میز مذاکره آوردیم ،پس همانگونه که
از ظرفیتها و منابع داخلی خواندند و افزودند :وزارت قب ً
ال بهطور مش��روح و مس��تدل بیان کردهام ،هیچ
نفت و دیگر مس��ؤوالن دولتی راههای کاهش مصرف مذاکرهای با آنها انجام نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان،
بنزین را پیگیری کنند.
حض��رت آیتاهلل خامنهای با انتق��اد از بیرغبتی «اتحاد و انسجام مسؤوالن کشور» را بیش از هر زمان
بخشی از جزئیات مشارکت ایران در فرآیند بازسازی سوریه اعالم شد

پیوست اقتصادی حضور ایران در منطقه

کش��ور به تهران و دمشق در یک سال اخیر و پس
از خروج بخش اعظم تروریس��تها از خاک سوریه
انجام ش��د که از جمله آنها س��فر اردیبهش��تماه
آخوندی ،وزیر راهوشهرس��ازی به دمشق و دیدار با
بشار اس��د ،رئیسجمهور سوریه و عماد خمیس،
نخستوزیر این کشور بود .هفته گذشته نیز وزیر
دفاع کش��ورمان که به س��وریه رفته و با مسؤوالن
این کش��ور دیدار ک��رده بود ،ابراز امی��دواری کرد
ایران بتواند مش��ارکت فعالی در بازس��ازی سوریه
داش��ته باشد .تیمور بش��یرگنبدی ،مدیرکل امور

بینالملل وزارت راهوشهرس��ازی به عنوان یکی از
اعضای اصلی این هیات درباره جزئیات تفاهمات و
همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه به مهر گفت:
س��وریه در حال حاضر در آستانه بازسازی پس از
بحران تروریس��تی اس��ت و بخش خصوصی ایران
نیز تجربیات زیادی در حوزه بازسازی خرابیهای
 8س��ال دفاعمقدس دارد ،به همین دلیل بخشی
از تفاهمنامه همکاری اقتصادی ایران ـ س��وریه با
محوریت بازسازی ش��هرها و دیگر مناطق سوریه
در دوران پس��اداعش در حال تنظیم نهایی است.

دیگ��ر الزم خواندند و افزودند :رؤس��ای قوا و
مسؤوالن بخشهای مختلف باید پشتیبان و
کمککار یکدیگر باش��ند و بویژه همه باید به
دولت کمک کنند زیرا دولت در وسط میدان
اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای اختالفنظر
میان مس��ؤوالن را طبیعی دانستند و در عین
حال افزودند این اختالفنظرها نباید رسانهای
ش��ود زیرا مردم را نگران و مضطرب میکند.
رهبر انقالب اس�لامی به جلسه روز سهشنبه
هفته گذشته مجلس شورای اسالمی و سؤال
نماین��دگان از رئیسجمهور اش��اره و تأکید
کردند :جلس��ه دی��روز [سهش��نبه] مجلس،
نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسالمی ایران
بود و خداوند به آقای رئیسجمهور و قوه مقننه خیر
بدهد که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :نمایندگان مجلس
از رئیسجمه��وری ک��ه با بی��ش از  ۲۳میلیون رأی
انتخاب شده است ،سؤال میکنند و رئیسجمهور نیز
با خونسردی و متانت به سؤالها پاسخ میدهد و این
معنای مردمساالری دینی است .رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به اینکه میان انتظارات نمایندگان و واقعیات
موجود ،شکافی وجود دارد که باید پر شود ،خاطرنشان
کردند :مهم آن است که آنچه اتفاق افتاد ،یک نمایش
باش��کوه از قدرت جمهوری اسالمی و اعتمادبهنفس
مس��ؤوالن بود .حض��رت آیتاهلل خامن��های با تأکید
بر اینکه دشمن از جلس��ه دیروز[سهشنبه] بهدنبال
اهداف دیگری بود ،افزودند :جلسه بسیار خوب دیروز،
هم رئیسجمهور و ه��م مجلس را تقویت میکند و
زمینهس��از همکاریهای بیش��تر و نزدیکتر ش��دن
دیدگاهها خواهد ش��د .رهبر انقالب اسالمی در پایان
تأکید کردند :یک جمع فعال ،کمربسته و بانشاط باید
مأمور حل یکبهیک معضالت اقتصادی شود.
■■روحانی :آمریکاییها میخواهند بر مردم ایران
آقاییکنند

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیسجمهور
گزارشی از اقدامات و برنامههای دولت بیان کرد .آقای
روحان��ی با بیان اینکه همه ت�لاش دولت این بوده که
کش��ور را به نقطه مطلوب برس��اند ،گفت :در  5سال
گذش��ته توفیقات خوبی همچون کاهش تورم ،رش��د
اقتصادی و افزایش درآمد ناخالص ملی حاصل ش��ده
اس��ت .رئیسجمه��ور با اش��اره به خدم��ات دولت به
روستاییان ،خاطرنشان کرد :همه روستاهای باالی ۱۰
خانوار دارای برق هستند و بسیاری از روستاها به شبکه
گاز و نیز به شبکه ارتباطی کشور متصل شدهاند .آقای
روحانی به اقدامات قوه مجریه در حوزه کش��اورزی از
جمله خودکفایی در تولید گندم و ش��کر اشاره کرد و
اف��زود :درآمد کش��اورزان ،هم از لح��اظ میزان تولید
محصول و هم از لحاظ قیمت ،بهتر از گذشته شده و در
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی هم شاهد افزایش
بودهای��م .رئیسجمه��ور افزای��ش  ۹۰درصدی تولید
گاز در پ��ارس جنوب��ی و افزایش تولید نفت از مخازن
مشترک را از جمله دستاوردهای دولت در حوزه انرژی
دانست و گفت :کش��ور در زمینه تولید گاز و گازوئیل
خودکفا شده و تا پایان سال میتوانیم در تولید بنزین
نیز به خودکفایی برسیم .آقای روحانی نوسازی ناوگان
حملونقل ،افزایش  ۲برابری صادرات غیرنفتی و اتکای
بیش��تر به صادرات غیرنفتی را از دیگر خدمات دولت
خواند و افزود :اگر چه در ماههای اخیر با مشکالتی بویژه
در حوزه ارز مواجه بودهایم اما همانگونه که در گذشته
مشکالت س��ختتری را پشتسر گذاشتهایم ،با تدبیر
میتوانیم از این مشکالت هم عبور کنیم .رئیسجمهور
با اش��اره به تحریمهای آمریکا ،گفت در شرایط امروز،
ش روی ما نیست ،چرا که دولتی که
راهحل سیاسی پی 
تحریمه��ا را برخالف همه مقررات بینالمللی به ایران
تحمیل کرده ،به هیچ چیزی پایبند نیست.
آقای روحانی با بیان اینکه هدف آمریکاییها باالتر
از فش��ار اقتصادی است و میخواهند یک بار دیگر به
ایران بازگردند و بر کش��ور مسلط شوند ،خاطرنشان
کرد :آنها میخواهند مجددا ً اس��تقالل ایران را زیر پا
بگذارند و بر مردم ایران آقایی کنند اما ملت ما هرگز
چنین چی��زی را نمیپذیرد و این را با ایس��تادگی و
مقاومت خود به جهان نشان خواهد داد.
رئیسجمهور تأکید کرد :همه ملت ایران پشتسر
رهبر معظم انقالب و با هدایت ایشان نخواهند گذاشت
توطئههای دشمنان تحقق پیدا کند.
وی همچنین مهمترین بندهای توافقنامه همکاری
اقتصادی ایران و سوریه را ،بازسازی زیرساختهای
حمل و نقلی این کش��ور بویژه حملونقل ریلی و
همچنین احداث  ۳۰هزار واحد مسکونی در سوریه
از س��وی ش��رکتهای ایرانی عنوان ک��رد .به نظر
میرسد برخالف فضاسازی رسانههای معاند که از
پایان کار حضور ایران در سوریه بعد از اتمام جنگ با
داعش خبر میدادند و حضور ایران در سوریه را تنها
محدود به حضور نظامی و مستشاری میدانستند،
روزبهروز بر نفوذ منطقهای ایران در حوزه سیاسی و
اقتصادی افزوده میشود و چند روز پس از دعوت
ایران به همکاری در تدوین قانون اساس��ی سوریه،
اکنون شاهد مشارکت جمهوری اسالمی در حوزه
اقتصادی این کشور نیز هستیم.

اخبار

هشدار سرلشکر باقری به کشورهای
متخاصم درباره تنگه هرمز

رئی��س س��تادکل نیروهای
مس��لح گفت :اگر دش��منان
در خلی��ج ف��ارس فرات��ر از
قانون بینالمللی عمل کنند،
با مقابل��ه و اقدامات کنترلی
نیروی دریایی سپاه مواجه خواهند شد.
ب��ه گزارش س��پاه نیوز ،سرلش��کر محمد
باقری در بیس��ت و یکمین همایش سراسری
فرماندهان ،مسؤوالن و مدیران نیروی دریایی
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در مشهد
مقدس با بیان اینک��ه «هیچگاه از راهبردهای
جدید دش��من غافل نش��ده و همواره آنها را
رصد میکنیم» ،تصریح کرد :بهبرکت آمادگی
و توانمندی نیروی دریای س��پاه ،کش��ورهای
متخاصم قب��ل از ورود به تنگه هرمز اضطراب
دارن��د و ظرف یک س��ال اخیر مطابق حقوق
بینالملل رفتار کردهاند و اگر فراتر از آن عمل
کنند ،با مقابله و اقدامات کنترلی نیروی دریایی
سپاه مواجه خواهند شد.
وی در ادام��ه تصری��ح کرد :دش��منان باید
بدانند خلیجفارس محل مناس��بی برای جنگ
و درگیری آنان نیس��ت بهگون��های که هرگاه
نادانی در آمریکا دس��تور جنگ میدهد ،حتی
کارشناس��ان آنها اعالم میکنند توان مقابله با
جمهوری اسالمی ایران را ندارند.

انهدام یک تیم تروریستی
در جنوبشرق کشور توسط سپاه

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی
سپاه در اطالعیهای اعالم کرد :در ساعات اولیه
بامداد جمعه  ۹ش��هریور یک تیم تروریستی
وابسته به استکبار جهانی که از مرزهای کشور
همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتکاب اقدامات
خرابکارانه و ضدامنیتی داش��ت ،با هوشیاری
رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه
مواج��ه و طی ی��ک درگیری منهدم ش��د .به
گزارش سپاهنیوز ،این اطالعیه افزوده است :این
درگیری در منطقه عمومی س��راوان در استان
سیستانوبلوچس��تان در منطقه صفر مرزی و
حدفاصل میلهای  ۱۵۸تا  ۱۶۰رخ داد که طی
آن  4تن از تروریس��تها به هالکت رسیدند و
 3تن دیگر از آنان زخمی شدند .همچنین در
این درگیری یک��ی از نیروهای خودی به طور
سطحی زخمی شد و مرزداران غیرتمند سپاه
اسالم به پایگاههای خود بازگشتند.
ظریف در دیدار با وزیر خارجه پاکستان:

هیچ کشوری نمیتواند بر روابط
ایران و پاکستان تأثیر منفی بگذارد

محمدجواد ظری��ف در ادامه
دیداره��ای خود در س��فر به
پاکس��تان با «مخدوم ش��اه
محم��ود قریش��ی» همتای
پاکس��تانی خ��ود دی��دار و

گفتوگو کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،در این دیدار ظریف
پاکستان را همسایهای مهم برای ایران دانست
که برای توس��عه روابط با آن هیچ محدودیتی
ن��دارد و گفت :هیچ کش��ور ثالثی نمیتواند بر
روابط تهران و اس�لامآباد تاثی��ر منفی بگذارد.
وی در عین حال بر توس��عه و ارتقای روابط 2
کش��ور در سطوح دوجانبه ،منطقهای و مجامع
بینالمللی و همکاریهای دو کش��ور در زمینه
تامین امنیت مرزها ،هم��کاری بنادر چابهار و
گ��وادر ،بازارهای مرزی ،همکاریهای بانکی و
پایهگذاری رژیم تعرفهای بین  2کش��ور تاکید
کرد .مخدوم شاه محمود قریشی ،وزیر خارجه
پاکس��تان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت
روابط  2کش��ور همسایه خواستار رفع هرگونه
موانع به منظور تعمیق و گسترش همکاریهای
 2کشور در زمینههای مختلف شد.

پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا
برای ضربه به منافع ایران است

سیدحس��ین نقویحسینی،
عضو کمیس��یون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با
خبرگزاری بسیج گفت :طرح
موض��وع مذاکره با ایران از س��وی آمریکا ،یک
سناریوی دیگر در راستای ضربه زدن به منافع
ما است؛ ایران کشوری اهل گفتوگو و مذاکره
ب��ا تمام کش��ورها به اس��تثنای رژیم منحوس
صهیونیس��تی اس��ت اما آمریکا که خود یکی
از حامیان این رژیم اس��ت و در موضوع برجام
نشان داد به تعهدات بینالمللی پشتپا میزند
نیز قابل اعتماد نیس��ت و نباید ب��ا آن مذاکره
کرد .وی گفت :پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با
ایران نتایج مشخصی دارد ،اینکه دوباره آمریکا
درصدد اس��ت مذاکرهای دیگر انجام دهد و در
نهایت به هیچ یک از تعهداتش پایبند نباشد ،در
همین راستا نیز رهبر انقالب تاکید کردند ایران
هیچ برنامهای برای مذاکره با دولت ترامپ ندارد.

