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شماره 4157

معاون اول رییسجمهوری:

گوش ما از تهدید تحریم پر است

سیاست

اس�حاق جهانگیری با بیان اینکه گوش ما از تهدید تحریم
پر است ،گفت :اگر غربیها دیوانهگی کنند و باز هم تحریم
را برگردانند ،باید اقتصاد را حفظ کنیم.

یادداشت

معاون اول رییسجمهوری در مراسم نکوداشت آیین سهام عدالت با
اشاره به اینکه یکی از مباحثی که اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته
و م��ردم در جریان آن قرار گرفتهاند ،مباحث مرتبط با اقتصادمقاومتی
اس��ت ،به این معن��ا ک��ه اقتصادمقاومتی با این هدف اعالم ش��د که
اقتص��اد ایران را ،به مرحلهای از مقاومت و تابآوری برس��انیم که در
مقابل تکانههایی که در بیرون کش��ور علیه کشور طراحی می شود،
آسیب نبیند ،اظهار داش��ت :مهمترین تکانهای که به اقتصاد ایران در
دوران حیات جمهوری اسالمی ایران وارد شده است ،تحریم بوده که
قدرتهای غربی به بهانه واهی علیه مردم اعمال کردهاند.
وی افزود :ایران برای روزهای مبادا و س��خت که اگر آنها دس��ت به
اقدامی زدند ،برنامه دارد ،پس بهترین س��ندی ک��ه در اختیار داریم،
اقتصادمقاومتی است ،اقتصادمقاومتی دو رویکرد دارد که باید مدنظر
ق��رار گیرد ،اولی عدالتبنیانی و دیگری مردمی بودن اقتصاد اس��ت.
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه اگر غربیها دیوانهگی کنند
و باز هم تحری��م را برگردانند ،باید اقتصاد را حف��ظ کنیم ،تاکید کرد:
البته تالش داریم تا با گفتوگو نگذاریم آمریکاییها هر کار خواستند
بکنند .وی افزود :عدالت جزو مهمترین رس��التهایی اس��ت که هر
انسان آزادهای باید بر مبنای آن حرکت کند ،بهخصوص اینکه توسعه
بدون عدالت ،توس��عه نیست ،چراکه توسعه وقتی ارزش دارد که آحاد
یک ملت ،طعم توسعه و پیشرفت را بچش��ند .جهانگیری با یادآوری
اینکه مردم باید ببینند که با تبعیض ،فساد و فقر مبارزه میشود ،خاطر
نشان کرد :باید انسانها از فرصتهای مناسب برخوردار باشند و این
تفاوت نداشته باشد که فضای پذیرش مسئولیت و علم برای افراد در
جای جای کشور متفاوت نباشد و شرایط رقابتی برای همه وجود داشته
باشد ،این در حالی است که مهمترین آرمان امام راحل و رهبر بزرگوار
انقالب ،تحقق عدالت است.
وی ادامه داد :دولت بر روی اش��تغال تمرکز دارد .پس از همه افرادی
که عالقمند به ایران و کشور هستند ،میخواهیم که شغل ایجاد کنند و
سرمایهگذاری کنند؛ چراکه کشور به اندازه جمعیت خود استعداد دارد و
میتواند در سایر کشورها نقشآفرین باشد .معاون اول رییسجمهوری
افزود :در برخی نقاط کشور گنج های پنهانی داریم که فراموش شده
اند ،نمونه آن سواحل مکران است که بهترین نعمت های خدادادی را
در خود جای داده است .باید شرایطی را فراهم کرد که کرامت انسانی
افراد با بیکاری خدشه دار نشود ،این در حالی است که با بیکاری ده ها

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

استوارتر از همیشه

برخالف تصور سردمداران آمریکا ،غرب ،صهیونیسم و جریان ضد انقالب
که تصور میکردند با هجمه های داخلی و خارجی می توانند به عمر نظام
اسالمی خاتمه داده و دیدگاه های نسل انقالب را قدیمی و منسوخ اعالم
کنند ،آرمان های گرانبهای نظام اس�لامی به دور از گزند بدخواهان و به
سالمت ،به نسل های بعدی منتقل شده است.
در روزهای آغازین غرس شجره طیبه انقالب ،در دشمنان این مرز و بوم،
این توهم وجود داش��ت که طوفان فتنه ها ،درگیری ها و جنگ تحمیلی
قادر است طومار جمهوری اس�لامی را درهم بپیچد؛ در حالی که جوانان
نس��ل اول انقالب ،سیلی سختی به دشمنان زدند و مدال افتخار خود را با
این جمالت گهربار از معمار کبیر انق�لاب دریافت کردند« :من با جرات
مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت
حجاز در عهد رس��ول اهلل(ص) و کوفه ع��راق در عهد امیرالمومنین(ع) و
حسین بن علی(ع) می باشند».
رمز این فتنه ها نیز در آنجا بود که به تعبیر رهبر حکیم انقالب ،دش��منان
میخواستند وقتی نوبت به نسل جدید میرسد« ،از اسالم و انقالب هیچ
خبری نباش��د و آمریکاییها بر همهچیز این کش��ور مسلط باشند ».این
پنداشت غلط ،در محاسبات سراسر اشتباه آنان در قبال جهت گیری های
انقالب اسالمی ریشه دارد .جبهه غربی ،عبری و عربی به عنوان دشمن
اصلی ملت ایران در طول  39سال گذش��ته ،به رغم سرمایهگذاریهای
کالن برای به شکست کشاندن انقالب اسالمی و متوقف کردن حرکت
توفنده آن ،در تمام بخش های پازل توطئه خود با بن بس��ت مواجه شده
است که دلیل اصلی این ناکامیها ،چیزی جز برداشت سطحی از میزان
پایبندی م��ردم به انقالب و دریاف��ت ناقص از عمق دلبس��تگی آنان به
چارچوب های جمهوری اسالمی نیست.
لذا بر اساس ارزیابی هایی که در به اصطالح اتاق های فکر غربی صورت
گرفته بود ،برنامه ری��زی های مفصلی برای تغییر روحیات انقالبی مردم
به س��مت انفعال و وادادگی در برابر زیاده خواهی آنان در دستور کار قرار
گرفت و در این میان ،حساب ویژه ای را برای جوانان نسل سوم و چهارم
به این سو در قالب عملیات روانی و «جنگ نرم» ،باز کردند.
رش��د قارچ گونه هزاران ش��بکه فارس��ی زبان که به ترویج فرهنگ و
سبک زندگی غربی مشغول اند ،تالش برای نفوذ دادن عناصر بیگانه
پرست در دس��تگاه های تصمیم س��از و تصمیم گیر ،تشکیک و لجن
پراکن��ی در محکمات آموزه های دینی تح��ت عنوان «آزادی بیان»،
ناکارآمد جلوه دادن توان داخلی در جهت رونق اقتصادی و معش��یتی،
کوشش برای رواج روحیه ناامیدی در میان جوانان به بهانه بسته شدن
درهای دنیا به روی کشور ،ولنگاری فرهنگی و انتشار و تولید نشریات
و فیلم های ساختارش��کنانه با رویکرد هدف قرار دادن اخالق و عفت
اجتماعی ،همراهی برخی خواص با س��از ناکوک دش��من در مقابله با
مولفه های اقتدار جمهوری اس�لامی نظیر حمایت از جبهه مقاومت،
قدرت منطقه ای و موش��کی و همچنین عفاف و حجاب و  ...بخش��ی
از نقشه خباثت آمیز نظام س��لطه است که جز مصادیقی ناچیز و حقیر،
دس��تاوری برای آنان نداش��ته اس��ت.
در کوران همین س��الها ،جوانان و نوجوانانی که نه دوران مبارزات علیه
رژیم فاسد ،مستبد و وابس��ته پهلوی را تجربه و نه زمان امام(ره) و دوران
دفاع مقدس را درک کرده بودند ،با ش��ور و ح��ال انقالبی هم تراز و بلکه
پرش��ورتر از جوانان دوران انقالب و دفاع مق��دس ،در بزنگاه ها و مواقف
نظام ،برای پیشبرد آرمانها حضوری با نشاط و حماسی داشته اند .شرکت
میلیونی جوانان و نوجوان��ان در عرصه هایی همچون راهپیمایی یوم اهلل
 22بهمن ،روز قدس ،مراسمات لیالی قدر و اعتکاف ،کنگره عظیم اربعین
حسینی ،کاروان های راهیان نور ،پیشتازی در عرصه های علمی و فناوری
های برتر جهان و  ...همه و همه در سایه سار درخت پربار انقالب اسالمی
حاصل ش��ده و به رغم خواست کینه توزان عنود داخلی و خارجی ،ثمرات
آن ،همیشگی و دائمی است.
این در حالی است که گاهی از زبان دشمنان ،سخنان گزافی شنیده می شود
که دال بر تهدید نظامی است .اگر بنا شود که پاشنه سیاست های آمریکا
و متحدان مرتجعش در منطقه بر زبان زور بچرخد ،نسل امروز به تبعیت
از شهدای دفاع مقدس ،پاسخی سهمگین و پشیمان کننده به متجاوزین
خواهند ،چراکه در آزمون دفاع از مرزهای جبهه مقاومت ،س��ربلند بیرون
آمده و پوزه تکفیری ها را به خاک مالیده اند .میانگین سنی مدافعان حرم
داشته نش��ان می دهد که اکثر شهدای کاروان نورانی دفاع از حرم آل اهلل
را جوانان دهه  70تشکیل میدهند.
شهید سرافراز« ،محس��ن حججی» به عنوان نماد ،نماینده و سخنگوی
این ش��هیدان ،جوان  25س��الهای بود که بعد از پایان دفاع مقدس متولد
گردید و حماس��ههای حضور آحاد مردم از پی��ر و جوان گرفته تا زن و مرد
در مراسم تش��ییع پیکر این شهید مظلوم مدافع حرم در شهرهای مشهد،
تهران ،اصفه��ان و نجفآباد ،صحنه های بدیع��ی را در تاریخ انقالب به
یادگار گذاشت.
بنابراین ،امید دشمنان به تغییر مطلوب آنها در ایران و خارج شدن جمهوری
اسالمی از ریل انقالبیگری در خالل گذار از پیچ تاریخی ،امیدی بیمبنا
و به دور از واقعیت است.
جوان��ان حزب اللهی امروز ایران ،با پاس��داری از انقالب اس�لامی و
برداشتن موانع از سر راه پیشرفت کشور ،آرمانهای این انقالب الهی
و اه��داف واالی ملت ای��ران را تحقق خواهند بخش��ید و با بصیرت و
هوش��مندی مثال زدن��ی،همانند جوانان و نوجوان��ان دهههای قبل،
همچون کوهی اس��توار در برابر توطئهها و نقشههای استکبار جهانی
علی��ه مل��ت ای��ران ق��د عل��م خواهن��د ک��رد.
فرمایش نوران��ی مقام معظم رهبری در خصوص نتیجه معکوس توطئه
ها خواندنی است« :امروز نتیجه چه شده؟ نتیجه این شده که در میان این
نسل ،کسانی هستند که استعداد رشد و شکوفاییشان از نسل اول بیشتر
و اقتدارش��ان در مقابل دشمن خبیث و دش��من متعرض و متجاوز بیشتر
است و بالش��ک اگر آن روز جوانان ما توانستند دشمن را به عقب برانند،
امروز جوانان ما بمراتب برای عقب راندن دشمن آمادهترند.
آنها مکر کردند ،آنها نقشه کش��یدند و اسالم و جمهوری اسالمی و اراده
الهی ،نقشههای آنها را باطل کرد ،انش��اءاهلل روزبهروز هم بیشتر باطل
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خبرکوتاه

واکنش شورای نگهبان به اظهارنظرها
در مورد عملکرد این نهاد

در پی انتش��ار برخی اخبار ح��اوی گمانه زنیها درباره عملکرد ش��ورای
نگهبان ،روابط عمومی این شورا اطالعیهای صادر کرد .به گزارش تسنیم،
متن اطالعیه اداره کل روابط عمومی ش��ورای نگهبان بدین شرح است:
در پی انتش��ار برخی اخبار که حاوی گمانهزنیهایی درباره نحوه عملکرد
ش��ورای نگهبان در مقاطع مختلف اس��ت ،به اطالع مردم شریف ایران
اسالمی میرسد که مواضع نهاد شورای نگهبان صرفا از طریق سخنگوی
این شورا و یا اطالعیههای رسمی اداره کل روابط عمومی اعالم میشود.

مشکل دیگر پیش خواهد آمد.
جهانگی��ری گفت :در  ۴س��ال اخیر به ان��دازه دولتهای گذش��ته ،در
روس��تاها گازرس��انی کردیم ،به این معنا که تاکنون بیش از  ۱۱هزار
روستا گازرسانی ش��ده اند و پیش از آن  ۱۴هزار روستا کشور از نعمت
گاز برخوردار بودند.
تالش برای احیای قطعنامه شورای امنیت اشتباه است
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم با اشاره به برجام
و لفاظیهای «دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا ،اظهار داش��ت:
برجام پکیج مش��خص بستهای است که قرار نیست باز شود چون اگر
باز شود ،عم ً
ال چیزی از آن باقی نخواهد ماند .وی افزود :آمریکاییها به
خصوص ترامپ عم ً
ال به این نتیجه رسیدهاند اگر بخواهند از اظهارات
انتخاباتی خود عقبنش��ینی کنند ،باید در پی توجیه ،بهانه و دستاویز
باشند .کمالوندی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران سالهای زیادی
با مقاومت ،استقامت و استمرار بر حقوق خود توانسته این واقعیت را به
طرف مقابل بقبوالند که برنامه خود را ادامه خواهد داد.
کمالوندی تصریح کرد :اینکه طرف مقابل بخواهد عناصر دیگری را
وارد برجام کند ،مسئولین کشور در همه سطوح گفتهاند که این مساله
شدنی نیست .ایران در مباحث مربوط به بنی ه دفاعی خود به هیچ وجه
و در هیچ سطحی ،تمایل به مذاکره ندارد ،ورود به این مسائل در دستور
کار قرار ندارد .کمالوندی تاکید کرد :من فکر نمیکنم هیچ موضوعی
داشته باش��یم که بتواند تحریمهایی شبیه تحریمهایی که در گذشته
داش��تیم را دوباره ایجاد کند .مبانی  ۶قطعنام ه شورای امنیت ،تهدید

ساماندهی اقتصادی آستان قدس
برای گرهگشایی از مشکالت مردم است

حجتاالسال م و المس��لمین سیدابرهیم رییسی
تولیت آس��تان ق��دس رضوی در برنام��ه «نگاه
یک» با موضوع تش��ریح عملکرد دوساله آستان
قدس رضوی ،با اش��اره به فعالیتهای اقتصادی
آس��تان قدس ،اظهار داش��ت :درباره ساماندهی
اقتصادی شرکتهای آستان قدس  4نکته مدنظر
است ،شناخت وضع موجود ،ش��ناخت تنگناها و
مش��کالت ،راهکارهای برونرفت از مشکالت
و برنامه برای اداره رو به رش��د آنها .تولیت آستان
قدس رضوی با بیان اینکه طی دو س��ال گذشته
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور ،تالش
ما ساماندهی اقتصادی شرکتها با تأکید بر عدم
تعطیلی آنها و عدم ایجاد مشکالت کارگری بود،
خاطرنشان کرد :در این دوسال حتی یک شرکت
تعطیل یا گرفتار بحران کارگری نش��د .رئیسی با
بیان اینکه شرکتهایی که موقوفه باشند امکان
واگذاری ندارند ،اما برخی شرکتها که بر اساس
ش��رعی امکان واگذاری داش��ته باش��ند پیش از
عرضه س��هام باید به س��وددهی رس��یده باشند،
گفت :آس��تان قدس به هر قیمتی در پی کس��ب
منفعت و سود اقتصادی نیست ،اقتصاد این آستان
باید در جهت گرهگشایی از مشکالت مردم باشد.
وی تاکید کرد :ساماندهی اقتصادی آستان قدس
رضوی در جهت گرهگش��ایی از مشکالت مردم
است .رئیسی تاکید کرد :تا  2سال پیش بهفرمان

و خطر تلقی کردن ایران برای صل��ح بینالمللی بود .وی اضافه کرد:
آمریکاییها تلقی میکنند بین پنج ،ش��ش موضوعی که همیشه به
آن متوسل میشدند ،از جمله حقوقبشر و تروریسم ،مسئله موشکی
بیشترین ظرفیت را دارد اما االن نه فضای شورای امنیت مانند گذشته
اس��ت و نه موضوع موش��کی میتواند مانند مس��ئله هستهای برای
آمریکاییها بُرد داشته باشد و از طرف دیگر ،جمهوری اسالمی حاضر
به گفتوگوپیرامون مسئله موش��کی ،نیست .کمالوندی گفت :همه
تالش طرف مقابل این اس��ت که بتواند یکی از  ۶قطعنامههای قبلی
را احیا کند ،چون این تلقی را دارد که میتواند با چنین کاری ،ش��رایط
تحری��م قبلی را بازگردان��د ،به نظر من طرف مقاب��ل دارد صددرصد
اشتباه میکند.
بردن مسئله موشکی به شورای امنیت شدنی نیست
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی در گفتوگو با مهر ،با اشاره به اینکه
آنها تصور کنند چون ایران نمیخواهد پیرامون مسئله موشکی صحبت
کند ،تصریح کرد :بنابراین آمریکاییها میخواهند مسئله موشکی را به
شورای امنیت ببرند ،شدنی نیست چراکه در صورت ارجاع این موضوع
به ش��ورای امنیت هم عم ً
ال ب��ه نتیجهای نخواهند رس��ید ،چون در
بیانیههای ضمیمهای قطعنامه  ۲۲۳۱از ایران خواسته که موشکهای
حامل کالهک را نسازد و آزمایش نکند .ما هم در اینباره اعالم کردیم
که موشکهای ما اصال برای حمل کالهک نیست .کمالوندی گفت:
بیشترین ظرفیتی که به مسئله موشک اشاره شده ،اوال به صورت بیانیه
است و از طرف دیگر ،خواسته این بیانیه الزامآور نیست.

سرلشکر رشید:

صهیونیستها تحمل هزینه
مواجهه با ایران را ندارند

حضرت امامخمینی(ره) آس��تان مالیاتی پرداخت
نمیکرد ،اما بنا به نامهای که بنده در ابتدای تصدی
آستان به محضر مقام معظم رهبری ارسال کردم،
ت را با محاسبه وزارت اقتصاد
امروز آس��تان مالیا 
پرداخت میکند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا گفت:
رژیم صهیونیس�تی امروز بیش از گذشته
قدرت جمهوری اسالمی ایران را باور کرده
و قادر به مدیریت مواجهه با ایران و تحمل
هزین ه آن نخواهد بود.

با یک هزارم بودجه دولت هزار ش�غل
ایجاد کردیم
رییسی با اش��اره به فعالیتهای صورت گرفته در
حوزه اشتغالزایی در آستان قدس رضوی ،تصریح
کرد :بودجه آستان قدس کمتر از یکهزارم بودجه
دولت اس��ت اما با همین بودج��ه فقط در بخش
معاونت امداد مس��تضعفین تا بهمنماه  800شغل
ایجادشده و تا پایان سال 1000شغل ایجاد میشود.
وی افزود :کار اصلی آس��تان قدس در معاونت امداد
مستضعفان ،توانمندس��ازی محرومان است که با
ایجاد اش��تغال میتوان آنها را خودکفا کرد .رییسی
تصریح کرد :با همین مبالغ ان��دک و باهمت مردم
بازهممیتوانزمینههایاشتغالرافراهمکرد.تولیت
آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیتهای آستان
قدسرضویدرمناطقزلزلهزده،خاطرنشانکرد:از
ابتدای زلزلهکرمانشاهتاکنونقرارگاه امام رضاییها
و بنیاد کرامت رضوی در کرمانشاه مستقر و در حال
خدمترسانی هس��تند و در کوهبنان نیز به یاری
هموطنان زلزل��هزده رفتند .رئیس��ی گفت :بنیاد
کرامت رضوی برای اقدامات سریع آستان قدس
درجهت امدادرس��انی به مناط��ق نیازمند کمک
اس��ت .وی در ادامه گفت :دفاتر نمایندگی آستان
قدس رضوی از خادمان افتخاری تشکیلشده که
در موضوع زی��ارت اولیها ،خدمت به محرومان،
شناس��ایی اولویتهای امدادرس��انی و فرهنگ
رضوی فعالیت دارند.

سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی
خاتماالنبیاء(ص) در نشستی با حضور مسئولین
و کارشناس��ان امنیتی سپاه ،در ارزیابی موقعیت و
شرایط منطقهای ایران و دستاوردهای آن ،اظهار
داشت :جمهوری اس�لامی ایران در سال جاری
با شکست تروریس��م داعش در منطقه عالوه بر
ثبات بخشی در سوریه و عراق ،قدرت بازدارندگی
خود را در برابر تهدیدات نظامی-امنیتی افزایش
داد .وی افزود :هماکنون توس��عه و تعمیق قدرت
منطقهای ایران هرگونه تصمیمگیری برای مقابله
با جمهوری اس�لامی را دش��وار و با هزینههای
غیرقابل محاسبه همراه کرده است.
رش��ید ادامه داد :رژیم صهیونیستی امروز بیش از
گذشته قدرت جمهوری اسالمی ایران را در منطقه
ادراک و باور کرده و از آزمون آن خودداری خواهد
کرد زیرا قادر به مدیریت مواجهه با ایران و تحمل
هزین ه آن نخواهد بود.
فرمانده ق��رارگاه مرک��زی خات�� م االنبیا(ص)،
تصریح کرد :آمریکا نیز از ف��رو رفتن در باتالقی
که حاصل سیاس��تهای بحرانس��ازی و ایجاد
درگیری نظامی از سوی رژیم صهیونیستی است،
خودداری کند .رشید افزود :امروز با تشکیل جبهه
ائتالف عربی-عبری -غربی در برابر ایران ،مسئله
فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسالم
را به حاشیه راندند و به فراموشی سپردهاند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خات م االنبیا(ص)با بیان

اینکه دشمن با نگرانی از قدرت و نفوذ منطقهای
ایران ،ثبات و انسجام داخلی کشور را نشانه رفته
است ،تاکید کرد :نیروهای مسلح بهویژه سپاه باید
عالوه بر مش��ارکت در تامین ثبات امنیتی کشور
و کمک به تس��هیل در رش��د و توسعه اقتصادی،
بیش از گذش��ته برای دفاع و حفظ دستاوردهای
قدرت منطقهای ایران ،در برابر هرگونه تهدیدات
تجاوزگرانه آماده باشند.
ایران مانع تسلط آمریکا بر خاورمیانه
است
اما از س��وی دیگر «ج��وزف ال ووت��ل» رییس
فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا با اشاره
به اینکه ایران ،روس��یه و چین بیش��تر از گذشته
در منطق��ه غربآس��یا دارای اهمی��ت راهبردی
با آمری��کا و متحدانش رقابت ج��دی را تقریبا در
تمامی زمینهها ،از جمله عرصه سیاس��ی ،نظامی
و اقتصادی ،آغاز کردهاند ،مدعی ش��د :سالهای
زیاد رویارویی نظامی در عراق ،سوریه ،افغانستان
و یمن منجر به بحرانهای انس��انی گستردهای
شده و زمینه برای گس��ترش افراطگرایی فراهم
شده ،مرزهای ملی در منطقه از بین رفته و شرایط
برای افزایش نفوذ روسیه و ایران در منطقه تحت
حاکمیت فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا
فراهم شده است.
وی در ادامه ادعا کرد :آنچه بیشتر از هر چیز آمریکا
را نگ��ران ک��رده ،افزایش نفوذ ای��ران در منطقه
اس��ت .به عقیده آمریکاییها تهران با استفاده از
طرفداران بس��یار زیاد و متحدان خویش از جمله
حزباهلل لبنان در حوزه وظایف فرماندهی مرکزی
نیروی هوایی آمریکا نفوذ یافته و اقداماتی را علیه
آمریکا انجام میدهند.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت

تعیین شرایط استمهال وام خسارتدیدگان حوادث غیرمترقبه
وکالی ملت شرایط استمهال وام خسارت
دیدگان حوادث غیرمترقبه را مش�خص
کردند.
نماین��دگان مجل��س در ابتدای جلس��ه علنی روز
گذش��ته خود به بررسی ایرادات ش��ورای نگهبان
به بررس��ی الیح��ه بودجه س��ال  97پرداختند که
بر اس��اس یکی از این مصوبات ،دولت مکلف شد
اقدامات قانون��ی الزم به منظور درج بودجه تلفیقی
سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در این
قانون انجام دهد .همچنین به دولت اجازه داده شد
معادل 143هزار و 750میلیارد ریال از ورودی سال
 97صندوق توس��عه ملی برداشت و منابع حاصل را
به ردیف درآمدی مش��خصی ن��زد خزانهداری کل
کش��ور واریز کند .در مصوبه دیگری دولت مکلف
ش��د درآمد حاصل از اجرای ماده  37قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیمات بخش��ی از مقررات
مالی دولت را از طریق ردیفهای هزینهای و تملک
داراییهای سرمایهای مربوط ،به صورت 100درصد
تخصیص دهد و پرداخت کند .خانهملتیها در ادامه
نشست علنی خود ،با طرح استفساریهای چگونگی
امهال وام خسارتدیدگان حوادث غیرمترقبه را با

رهبر انقالب با کناره گیری آیت اهلل جنتی
از امامت جمعه تهران موافقت کردند

خدا قوت خطیب انقالبی

آیتاهلل احمد جنتی در نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره
به ۲۵سال توفیق خدمت در س��نگر امامت جمعه تهران و با تشکر
از اعتم��اد و عنایات حضرت آیتاهلل خامن��های در طول این مدت،
درخواس��ت کنارهگی��ری از امامت جمعه ته��ران را مطرح کرد که
رهبر معظم انقالب اسالمی با این درخواست موافقت کردند .گفتنی
اس��ت؛ آیت اهلل احمد جنتی که به عنوان باسابقهترین فقیه شورای
نگهبان نیز شناخته میش��ود ،به عنوان نخستین امام جمعه تهران
که منصوب از سوی حضرت آیتاهلل خامنهای است ،نیز ب ه حساب
میآید .او در چهاردهم فروردین سال  71برای نخستین بار در جایگاه
امامت جمعه تهران قرار گرفت.

گزیده ها

حجتاالسالم والمسلمین رییسی:

تولیت آس�تان قدس رضوی با اش�اره به
اینکه آس�تان ق�دس به هر قیمت�ی در پی
کس�ب منفعت و س�ود اقتصادی نیس�ت،
گفت :س�اماندهی اقتصادی آستان قدس
بای�د در جهت گرهگش�ایی از مش�کالت
مردم باشد.

خبر

 172رأی مثب��ت 8 ،رأی مخالف و  13رأی ممتنع
از مجموع  237نماینده حاضر در جلس��ه مشخص
کردند .در طرح استفساریه آمده است که آیا منظور
از اس��تمهال بدهی بانکی خسارتدیدگان از حوادث
غیرمترقبه موضوع بند  6ماده واحده قانون تسریع در
بازسازی مناطق آسیبدیده در اثر حوادث غیرمترقبه
مصوب  1392/3/19این است که جریمه و الزامات و
ممنوعیتهای ناش��ی از غیر جاری شدن تسهیالت
مذک��ور (دریافت تس��هیالت جدید ،افتتاح حس��اب
جاری ،دریافت دس��ته چک و س��ایر خدمات بانکی
برای تسهیالت گیرنده) در طول دوره امهال متوجه
تسهیالت گیرنده و بانک نمیشود و سود تسهیالت
طبق بند ( )6بر عهده دولت است؟ پاسخ :بلی.
نحوه تأمین فاینان�س طرحهای ریلی
مشخص شد
نمایندگان مجلس برای تأمین فاینانس طرحهای
ریلی از محل صندوق توس��عه ملی به دولت مجوز
دادند .گفتني است بند الحاقي  2تبصره  4اين اليحه
بدين شرح اس��ت :به دولت اجازه داده ميشود پس
از عقد قرارداد با تأمينکننده مالي خارجي اقدامات
الزم را نس��بت به تأمين سهم  15درصد تسهيالت

خارجي فاينان��س براي طرحه��اي ريلي از محل
صندوق توسعه ملي به عمل آورند .بهارستاننشینان
در ادامه دستور کار جلسه علنی خود دولت را مکلف
کردن��د تا هر  ۴ماه یک بار گ��زارش انطباق اجرای
قانون بودجه  ۹۷با سیاستهای کلی برنامه ششم را
به مجلس ارائه کند .نمایندگان همچنین در جریان
بررس��ی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از
کاهش رش��د جمعیت کش��ور که از سوی شورای
نگهبان اعاده شده بود ،با اصالحاتی که کمیسیون
بهداش��ت انجام داده بود ،موافق��ت کردند .در این
اصالحیه وزارت بهداش��ت موظف ش��د مدیریت
برنامه سالمت باروری و فرزندآوری را در راستای بند
( )4سیاستهای کلی جمعیت ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود بخشد.
دولت انگلیس با دم شیر بازی نکند
در ادامه این نشس��ت مصطف��ی کواکبیان رییس
گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان در تذکری
ش��فاهی گفت :نه به عنوان خادم ملت در س��نگر
مجلس شورای اسالمی یا عضو کمیسیون امنیت
ملی یا رییس فراکس��یون دیپلماسی مجلس ،بلکه
به عنوان رییس گروه دوس��تی پارلمان��ی ایران و

انگلستان به دولت انگلیس تذکر میدهم .مقامات
دولت بریتانیا با دم ش��یر بازی نکنن��د ،اینکه اجازه
بدهند یک فرقه تفرقهافکن معروف به فرقه شیعه
انگلیسی ش��یرازی ،به راحتی به سفارت جمهوری
اسالمی ایران در انگلیس نفوذ و تعرض کند ،حتما
از نظر جمهوری اسالمی محکوم است.
به گ��زارش خانه ملت ،پیش از پایان جلس��ه علنی
روز گذش��ته مجلس ،س��ید کاظم دلخوش عضو
کمیس��یون اقتصادی مجلس در تذک��ری با بیان
اینکه اعضای هیات رییسه نباید هر موضوعی را به
هر شکل که میخواهند مطرح کنند ،اظهار داشت:
طرحی به عنوان اعاده طرح اموال نامشروع توسط
نمایندگان در چند روز گذشته با امضای نمایندگان
ارائه ش��د ف��ارغ از اینکه این طرح چ��ه مزیتها و
نقایصی دارد اما به سرعت چاپ شد و بنده نیز جزو
امضاکنندگان این طرح بودم اما این س��وال پیش
میآید چگونه  20الی  30طرحی که در هیات رییسه
در نوبت اس��ت باید روال خود را طی کند اما برخی
طرحها اینگونه نیست .مسعود پزشکیان که ریاست
جلسه را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت:
برای بررسی دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع
مسئوالن فرصت نبوده است.

تکیه جمهوری اسالمی ایران
بر مردم است

عل��ی الریجان��ی ریی��س
مجلس ش��ورای اسالمی در
مراس��م تکری��م همس��ران
نمایندگان مجلس به مناسبت
س��الروز والدت حض��رت
زهرا(س) ،اظهار داش��ت :باید
خدا را ش��کر کنیم که در عهد
جمهوری اس�لامی ،نماد زن به روز والدت یک شخصیت ممتاز و
بیهمتا مربوط ش��د .الریجانی عفاف را موضوعی عنوان کرد که
جامعه را از دریدگی و گسستگی نجات میدهد و در ادامه تاکید کرد:
جامعهای هم که اساسش عفاف باشد همه جزو یک پیکر میشوند.
رییس مجلس تصریح کرد :گاهی در جامعه دریدگی دیده میشود
که این یک حس��ن نیس��ت بلکه قبح جامعه محسوب میشود .به
گزارش مهر ،الریجانی با اش��اره به اینکه رعایت آداب ظاهری در
واقع احترام به دیگران اس��ت خاطر نشان کرد :یکی از ویژگیهای
تحقق عدالت این اس��ت که قانون اجرا شود .وی همچنین با اشاره
به اینکه چالشهایی در کشور وجود دارد که به هم تنیده شده است،
گفت :در این رابطه باید تعقل ،توجه کافی و دقت نظر وجود داش��ته
باشد تا این چالشها حل شود و قطعا با شعار و سروصدا قابل برطرف
شدن نیستند .الریجانی با بیان اینکه مشکالت کشور امروز در حدی
اس��ت که اگر کس��انی فکر میکنند میتوانند یک جمله برای حل
تحویل بدهند ،دچار خودفریبیاند ،افزود :اینها باید آرامش داش��ته
باشند در واقع نظام جمهوری اسالمی ایران با تکیهای که بر مردم
دارد و با تجربهای که از  ۴۰س��ال گذشته دارد ،جنس مشکالت را
میشناسد که میتواند از این تجربهها استفاده کند.

وزارتخارجه در مسیر
اجرای اقتصاد مقاومتی گام برمیدارد

محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان روز گذشته با
اش��اره به اقدامات وزارتخانه
متبوع خود در راس��تای تحقق
ش��عار س��ال  ،96اقتص��اد
مقاومت��ی ،تولید و اش��تغال،
اظه��ار داش��ت :وزارت ام��ور
خارجه در حوزه اقتصادی مسئولیتی ندارد اما مسئول تسهیل روابط
اقتصادی اس��ت ،لذا یکی از روشهای اجرای وظایف وزارت امور
خارج��ه در ای��ن زمین��ه حذف موان��ع موجود ب��ر س��ر راه تولید و
سرمایهگذاری در کشور است .رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان
بیان کرد :در این خصوص برجام بسیاری از محدودیتها را رفع کرد،
اما برای اینکه برج��ام را با وجود دولت کنونی آمریکا اجرایی کنیم،
هر لحظه به ت�لاش همکارانم در وزارت امور خارجه برای مقابله با
بدعهدیهای آمریکا نیازمندیم .ظریف در ادامه خاطر نش��ان کرد:
اقدام دیگ��ر وزارت خارجه در این زمینه ،اولویت بخش��ی به روابط
اقتصادی در تعامالت خارجی بوده اس��ت ،از این رو ما موفق شدیم
در سفرهای مختلف ،بخش خصوصی قسمت مهمی از سفرهایمان
باشد تا بتوانیم از این طریق در راستای تسهیل روابط اقتصادی قدم
برداریم .ظریف در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،با اشاره به ایجاد
معاونت اقتصادی در دس��تگاه دیپلماس��ی ،تصریح ک��رد :با ایجاد
معاون��ت دیپلماس��ی اقتصادی در س��اختار جدی��د وزارت خارجه
توانستهایم اقداماتی انجام دهیم و با توجه به اینکه یک ماه از عملی
شدن اقدام مذکور میگذرد ،امیدواریم در سال آینده بتوانیم گامهایی
برای تحقق این هدف برداریم.

عیادت محمدیگلپایگانی
از آیتاهلل یزدی در بیمارستان

آیتاهلل محم��د یزدی رییس
شورای عالی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم روز گذشته در
بیمارستانی در تهران بستری
ش��د .ب��ه گ��زارش ف��ارس،
حجتاالسالم محمد محمدی
گلپایگانی ریی��س دفتر مقام
معظم رهبری نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقالب از آیتاهلل یزدی
عیادت کرد .رییس دفتر مقام معظم رهبری روز گذشته با حضور در
یکی از بیمارستانهای تهران از آیتاهلل یزدی عیادت و با ابالغ سالم
رهبر معظم انقالب ،برای وی دعا و آرزوی سالمتی کرد.

قدرت و صالبت سپاه
مرهون روحیه معنوی است

سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران روز
گذش��ته در مراس��م تودیع و
معارف��ه نماین��ده ولیفقیه در
سپاه پاسداران ،اظهار داشت:
یکی از عوامل صالبت و اقتدار
س��پاه که در ح��ال حاضر در
ش��رایط مطلوبی قرار دارد ،همکاری سازمان حفاظت و نمایندگی
ولیفقیه اس��ت .جعفری تاکید کرد :قدرت و صالبت س��پاه نشات
گرفته از روحیه معنوی در کنار تجهیزات است .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،فرمانده سپاه با تقدیر از حجتاالسالم سعیدی که 10
سال نمایندگی ولیفقیه در سپاه را عهدهدار بود ،تصریح کرد :در این
مدت در کمال هماهنگی با ایشان کار کردیم و دیدگاهمان در ابعاد
مختلف یکی بود .فرمانده سپاه گفت :امیدوارم با این تحول مدیریتی،
سپاه با قدرت و قوت بیشتری برنامههای خود را دنبال کند و در سایه
رشد معنویت همچنین فناوری در حفظ انقالب اسالمی نقشآفرینی
کند.

