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  پاسخ به شايعات در خصوص ويالي واليتي 
پس از ماجراي ويالي سرلشكر حسن فيروزآبادي كه با 
واكنش زيادي از سوي كاربران همراه بود، حاال خبري در 
خصوص اينكه سال هاست خانه 3هزار متري مصادره اي 
در منطقه سعدآباد به رايگان در اختيار علي اكبر واليتي قرار گرفته در فضاي 
مجازي منتشر شده و كاربران با ايجاد شفاف سازي در شبكه هاي اجتماعي 
از مقامات رده باال مي خواهند در اين خصوص شفاف سازي صورت گيرد. به 
همين منظور وحيد شورابي دبير يك تشكل عدالتخواه دانشجويي با انتشار 
پس��تي در صفحه توئيتر خود جزئياتي از وضعيت ويالي واليتي را منتشر 
كرد. او در پست خود به اين موارد اشاره كرد كه: »ماجراي ويالي سعدآباد 

دكتر واليتي را بررسي كرديم:
1 -  ويال 3هزارمتر نيست و هزار متر است كه ۴۰۰متر آن حسينيه است. 

2 -  ايشان اصالتاً بچه شمرون هست و از قبل انقالب شمال تهروني بوده
3 -  ويال را با فروش خانه خود از بنياد شهيد خريده و مابقي را پول داده و در 

نتيجه مالك آن است و تصرف نيست.«
.................................................................................................................................

    درس ها و عبرت هاي يك نامه 
عليرضا زاكاني نماينده س��ابق مجلس با انتشار پستي در 
اينس��تاگرامش نس��بت به ماجراي وي��الي فيروزآبادي 

واكنش نشان داد. 
در پست زاكاني آمده اس��ت: به اعتبار مرقومه آقاي دكتر 
فيروزآبادي 23 سال  زميني يك هكتاري مخروبه! در يكي از بهترين نقاط 
ييالقي با كمترين امكانات، به  عنوان دفتر فوق سري! ايشان مورد استفاده 
قرار گرفته بود. تعدادي از دانش��جويان عدالتخواه به اين ش��رايط اعتراض 
كردند. س��تاد اجرايي حضرت امام كه با دوبار دس��تور رهبر معظم انقالب 
اس��المي براي تخليه اين مكان با تعارف برخورد كرده بود سه روز پيش به 
دستگاه قضايي شكايت كرد، همان روز دستور قضايي براي تخليه مكان مورد 
نظر صادر شد و بالفاصله نيروي انتظامي آن را ابالغ كرد و فرداي روز ابالغ 

حكم قضايي نيز ملك مورد نظر به بيت المال برگشت. 
برخي از درس ها و عبرت هاي گرفته شده در اين خصوص به نظر عبارتند 
از: 1 - وقتي آتش به اختياري نيروهاي انقالبي با دقت و بررس��ي درست 
انجام پذي��رد حتماً در اصالح ام��ور مؤثر خواهد بود2 -س��ال ها مواجهه 
تعارف مآبانه ستاد اجرايي با دستور رهبري معظم انقالب اسالمي نتيجه اي 
در پي نداشت و نشان داد صيانت از بيت المال با مماشات سازگار نيست 
و تنها شكايت قضايي س��تاد اجرايي به دور از تعارفات مضر نتيجه بخش 
شد 3 -  اقدام بهنگام دستگاه قضايي و نيروي انتظامي پس از شكايت و در 
كسري از روز هم تحسين برانگيز بود و هم نشان داد در صورت وجود اراده 
برخورد مي توان مشكالت و معضالت را به فوريت اصالح نمود ۴ - اهميت 
تحقق اراده مجلس شوراي اسالمي در پيگيري تصويب طرح اعاده اموال 
نامش��روع از مس��ئوالن مجدداً رخ نمايي نمود و وظيفه سنگين جوانان 
انقالبي و دستگاه هاي نظام اس��المي را براي مطالبه تسريع در تصويب و 

اجرايي شدن اين قانون گوشزد نمود.

ش�رايط جديد كش�ور به خصوص با بازگش�ت 
تحريم ه�ا و خ�روج امري�كا از برج�ام س�بب 
ش�ده دول�ت ني�ز ب�ه فك�ر تغيي�ر ج�دي در 
مديري�ت و س�اختارهای برخ�ي وزارتخانه ها 
به خص�وص وزارتخانه ه�اي اقتص�ادي بيفتد. 
روزهاي اخير را شايد بتوان س��خت ترين روزهاي 
رياست جمهوري حس��ن روحاني ناميد، البته اگر 
واقعاً اين روزها سخت ترين ها باشد. در طول كمتر 
از ش��ش ماه قيمت دالر نزديك به دو برابر ش��ده 
اس��ت. همين يك نكته براي انهدام تمام س��رمايه 
اجتماعي دولت كافي اس��ت. يك��ي از بزرگ ترين 
طعنه ها به طرفداران حس��ن روحاني عكس هايي 
است كه در زمان اعالم توافق هسته اي از طرفداران 
رئيس جمه��ور با عكس اس��كناس ي��ك دالري و 
اسكناس هزار توماني منتشر شد؛ عكس هايي كه به 
وضوح آرزوي نه تنها طرفداران حسن روحاني بلكه 
بخش اعظم جامعه را براي برگشت به شرايط قبل از 

سال 9۰ نشان مي دهد. 
حاال به نظر مي رسد اين آرزو به يك سراب دوردست 
تبديل شده است. قيمت ارز در بازارهاي غير رسمي 
نزديك به 7هزار توم��ان افزايش يافته كه نش��ان 
مي دهد قيمت ارز نزديك به دو برابر ش��ده اس��ت. 
افزايش قيمت ها در س��اير بازارها همچون مسكن 
و خودرو نيز عماًل بزرگ ترين دستاورد دولت را در 
خصوص مهار نرخ تورم به باد داده و آمارهاي رسمي 
كه از س��وي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

منتشر مي شود نيز همين نكته را تأييد مي كند. 
حاال سؤال اين است كه تدبير دولت براي مقابله با 

چنين شرايطي چيست؟
  دولت شرايط فعلي كشور را قبول كند 

جدا از اينكه دولت نيز تالش فراواني براي حل اين 
موضوع به خرج مي دهد، اما متأسفانه برون داد آن 

چندان در زندگي مردم مشهود نيست. 
شايد مهم ترين اقدام تصميمات دولت كه با مشاركت 
ساير قوا اتخاذ مي شود مربوط به جلسات سران قوا 
باش��د كه اولين تصميم جدي آن ح��ذف ارائه دالر 
۴هزارو2۰۰ توم��ان براي كاالهاي ضروري باش��د. 
جالب اين اس��ت كه موضع رئيس جمهور در اغلب 
موارد نيز تهاجمي اس��ت و ش��رايط رواني كشور را 
عامل چنين اتفاقاتي معرفی می كند. اين موضع كه 
در افطاري رئيس جمهور با رسانه ها بيان شد، آنچنان 
بازتاب بدي در بين رسانه هاي عمومي پيدا كرد كه 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت و 

گويي به توضيح مواضع رئيس جمهور پرداخت. 
واعظي با اش��اره به اينكه برخي اف��راد بدون اينكه 
اطالعاتشان كامل باشد و از شرايط كشور و جامعه 

آگاه باشند فكر مي كنند كش��ور در شرايط قبل از 
تحريم امريكاس��ت و همه آنچه در ذهن داشتند را 
مطرح مي كنند، خاطرنشان كرد: نظر رئيس جمهور 
اين اس��ت كه بدانيم االن با برخي محدوديت ها از 
سوي امريكا مواجه هستيم و بايد بتوانيم در داخل 
كشور انس��جام، وحدت و هماهنگي قواي سه گانه 
را دنبال كنيم تا مس��ائل مان را حل و فصل كنيم. 
از س��وي ديگر بايد بتوانيم محدوديت ها و توانايي 
را به نحوي درس��ت به مردم منتق��ل كنيم چراكه 
مردم خوبي داريم كه همراه ما هستند. اين سخنان 
واعظي به رغم اينكه باز ه��م به نوعي تكرار مواضع 
رئيس جمهور است اما نكته اي در دل خود دارد كه از 
حقيقت دور نيست. شرايط كشور پس از لغو برجام 
و بازگشت تحريم ها مانند گذشته نيست. اما سؤال 
اساسي اين اس��ت كه آيا دولت نيز به اين نكته پي 
برده كه شرايط فعلي همانند گذشته نيست و بايد 

تغييرات جدي در مديريت فعلي اعمال شود؟
  اقتصادي ها در اولويت هستند

به نظر مي رسد پاسخ به اين سؤال مثبت است. اخباري 
كه از دولت مي رس��د و به بيرون درز كرده نش��ان از 

تغييرات جدي در هيئت دولت و س��اختار مديريتي 
مديران ارشد حسن روحاني دارد، البته ضرورت تغيير 
در اين حوزه نكته اي بوده كه از مدت ها پيش عده اي 
از منتقدان بر آن تأكيد كرده بودند. با اين وجود لغو 
برجام و مشكالت موجود در بخش اقتصادي كشور كه 
به تدريج خود را در بخش هايي همچون مسكن نشان 
مي دهد، رئيس جمهور را به اين جمع بندي رسانده 
كه بايد به تغييرات گسترده تن بدهد. طبيعي است 
كه تغيير در دولت هزينه هاي خاص خود را داش��ته 
باش��د. وزراي جديد بدون ش��ك بايد از سد مجلس 
بگذرند و در شرايطي كه اوضاع اقتصادي كشور بسيار 
انتقادآميز است، برنامه وزراي پيشنهادي بايد بسيار 

حساب شده تر از قبل باشد. 
در اين ميان وزارتخانه هايی كه بوي تغيير بيش از 
بقيه از آنها استشمام مي ش��ود نيز مربوط به حوزه 
اقتصادي هستند؛ وزارتخانه هايي كه اغلب در دولت 

آخر دهم در ساختار دولت جاي گرفته اند. 
  چه وزارتخانه هايي مشمول تغيير مي شوند 

يكي از وزارتخانه هايي كه به احتمال زياد باز هم به 
ساختار داخلي دولت باز مي گردد، وزارت بازرگاني 

است. اين وزارتخانه در دولت دهم با ادغام با وزارت 
صنايع و مع��ادن و تش��كيل وزارتخانه جديدي به 
نام وزارت صنعت و تجارت منحل ش��د، اما به نظر 
مي رسد با نوس��انات جديد قيمت ها و به خصوص 
حساس تر ش��دن روند واردات و صادرات به كشور 
بار ديگر بايد اي��ن وزارتخانه احيا ش��ود، البته در 
اين ميان تش��كيل اين وزارتخانه با مشكالتي نيز 
روبه رو است، به عنوان مثال تكليف گمرك در اين 
ميان نامشخص است و گويا قرار است كل مجموعه 
گمرك با وزارت سازمان توسعه تجارت ادغام شود. 
مهم ترين گزينه براي رياس��ت بر اي��ن وزارتخانه 
محمد ش��ريعتمداري وزير فعلي صنعت، معدن و 

تجارت است. 
وزارت مسكن از جمله وزارتخانه هايي كه بازگشت 
آن به س��اختار دولت حتمي به نظر مي رس��د، به 
خصوص آنكه بازار مسكن از سال 92 و دقيقاً با روي 
كارآمدن دولت روحان��ي در ركودي همه جانبه به 
سر مي برد و تاكنون هر راهكاري براي خروج آن از 

اين وضعيت بي نتيجه بوده است. 
ناتمام ماندن پروژه مس��كن مهر نيز يكي از داليل 

اصلي انتقادات فراوان نس��بت ب��ه مديريت دولت 
در حوزه مس��كن مهر بوده است. يكي از مهم ترين 
داليل اعتراضات در دي ماه سال گذشته نيز بحث 
مسكن مهر و عدم تكميل واحدهاي آن بوده است. 
وزارت مسكن نيز در اواخر دولت دهم با وزارت راه 
و ترابري ادغام و وزارت راه و شهرس��ازي به وجود 
آمد، البته در اين ميان عباس آخوندي وزير فعلي 
نيز اع��الم كرده كه ب��ا اين تفكيك موافق اس��ت، 
هر چند احتمال اينكه به زودي با شكس��ت پروژه 
خريد هواپيماهاي ايرب��اس و بوئينگ آخوندي به 
طور كامل از صحنه وزارت كنار بكش��د نيز وجود 
دارد؛ دس��تاوردي كه به دليل كناره گيري امريكا 

از برجام دود شد. 
وزارتخانه ديگري كه ب��ه احتمال زياد در رأس آن 
تغييراتي ب��ه وجود خواهد آمد، وزارت بهداش��ت 
خواهد بود. حسن قاضي زاده هاشمي مدت هاست 
س��كوت اختيار كرده اس��ت و برخالف گذشته از 

حضور رسانه اي چشمگير وي خبري نيست. 
از سوي ديگر اخباري در رسانه ها منتشر مي شود كه 
حاكي از قهر وي با روحاني و عدم حضور در هيئت 
دولت است. منشأ اين اخبار هر چه باشد، دستگاه 
سالمت كشور به دليل در پيش بودن تحريم هاي 

امريكايي با چالش هاي جدي روبه رو است. 
در صورتي كه اين اتفاق روي دهد، فشار سنگيني 
از لحاظ رواني بر كش��ور تحميل مي شود كه به هر 
صورت ممكن بايد از آن جلوگيري شود. به احتمال 
زياد حس��ن روحاني براي جلوگي��ري از به وجود 
آمدن چنين وضعيتي به دنبال تغيير در رأس اين 
وزارتخانه خواهد ب��ود. در اين ميان اخبار جدي از 
احتمال استيضاح مجدد ربيعي وزير كار به گوش 
مي رس��د. ربيعي سال گذش��ته و در آخرين هفته 
فعاليت مجلس شوراي اسالمي در سال 96 توانست 
بار ديگر رأي اعتماد را از نمايندگان مجلس بگيرد، 
اما اين بار ممكن است كه روحاني مجبور شود وزير 

ديگري را به مجلس براي وزارت كار معرفي كند. 
  ضرورت تغيير جدي در سياست هاي دولت 
دولت بايد براي ش��رايط جديد كش��ور آماده شود 
و ش��كي در اين باره نيس��ت. تغيير وزراي كابينه 
نيز مي تواند قدمي مثبت باش��د. با اين حال آنچه 
مهم است، تغيير در سياس��ت هاي كلي و توجه به 
اقتصاد مقاومتي اس��ت. در غير اين صورت تغيير 
در مديران ارشد كوچك ترين فايده اي براي دولت 
نخواهد داشت و مشكالت موجود با شدت بيشتري 
ادامه پيدا خواهد كرد. شايد زمان آن شده است كه 
دولت روحاني با دقت بيشتري به سخنان منتقدان 

و دلسوزان كشور گوش بدهد.

سونامي تغيير در ساحل دولت دوازدهم 
روحاني هم متوجه ناكافي بودن تالش هاي دولت براي بهبود وضعيت موجود شده است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت:
راه مقابله با دشمن، خدمت به مردم است 

راه مقابله با شيطنت هاي دشمنان، انسجام 
و هم افزاي�ي، رص�د دقي�ق ش�رايط و 
هوش�ياري در قب�ال توطئه هاس�ت. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، آي��ت اهلل س��يدمحمود 
هاشمي ش��اهرودي رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در جلس��ه ديروز اين مجمع با 
تجليل از حضور حماسي و باشكوه ملت بزرگ 
ايران در راهپيمايي روز قدس گفت: برنامه ها و مراسم مختلف معنوي در ايام 
ماه مبارك رمضان، به ويژه راهپيمايي روز قدس امسال باشكوه تر از گذشته 
برگزار شد كه بيانگر عمق اعتقاد و تعلق خاطر مردم عزيزمان به آرمان ها و 

ارزش هاي متعالي انقالب و راه پرافتخار امام راحل عظيم الشأن است. 
وي در ادام��ه با اش��اره به اق��دام اخير امري��كا در خروج از برج��ام گفت: 
رئيس جمهوري امريكا چهره اي نامتعادل و ترس��و اس��ت كه سعي دارد با 
رويكرد تاجر مآبانه و فضاس��ازي هاي كاذب از قبيل ايران هراسي، مطامع 
مالي و اقتصادي خود را در منطقه دنبال كند در حالي كه اينگونه رفتارهاي 
غيرمعقول در قبال معاهدات بين المللي، اعتبار اين كشور را بيش از پيش 

مخدوش كرده و موجب بي اعتمادي جهانيان به امريكا شده است. 
رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام اف��زود: ملت اي��ران در بصيرت و 
هوش��ياري بي نظير هس��تند و بي ترديد با روحيه مقاومت و ايستادگي بر 
ارزش هاي خود، ترامپ را مانند اس��الف خود با شكست مواجه مي سازند. 
وي وحدت و تبعيت از رهبري و تالش شبانه روزي را وظيفه مهم مسئوالن 
كشور در شرايط كنوني دانست و افزود: راه مقابله با شيطنت هاي دشمنان، 
انس��جام و هم افزايي، رصد دقيق شرايط، هوش��ياري در قبال توطئه ها و 
اهتمام هرچه بيش��تر بر ارائه خدمت به مردم عزيز به ويژه حل معضالت و 

مشكالت اقتصادي و معيشتي است. 
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين جلسه با ارائه 
گزارشي از فعاليت كميسيون هاي مجمع و هيئت  عالي نظارت از برنامه ريزي 
براي تدوين و پيشنهاد هشت عنوان سياست هاي كلي در دوره فعلي مجمع 
خبر داد و افزود: در بحث نظارت بر سياست هاي كلي به عنوان وظيفه اي كه 
از سوي رهبر معظم انقالب به مجمع تشخيص مصلحت محول شده است. 
وي افزود: هيئت عالي نظارت در گام اول با لحاظ اولويت هاي موجود، نظارت 
بر اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را تصويب كرده و تاكنون طي 

هشت جلسه اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است.
.................................................................................................................................

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه:

احكام قضايي فاجعه منا به زودي صادر مي شود
دبير ستاد حقوق بش�ر قوه قضائيه با بيان اينكه رس�يدگي به پرونده 
فاجعه من�ا ادامه دارد، گفت: ب�ه زودي احكام قضايي صادر مي ش�ود. 
محمدجواد الريجاني در گفت وگوبا خبرگزاري صداوسيما، درباره آخرين 
وضع پرونده حادثه منا افزود: اين پرونده همچنان مفتوح است و رسيدگي ها 
ادامه دارد. وي گفت: از آنجا كه اين پرونده مربوط به مسائل بيرون مرزهاي 
ماست و به خصوص در كشور عربستان سعودي كه سيستم قضايي بسيار 
لغزنده اي دارد و قابل اعتماد نيست، رسيدگي ها دشوار است. الريجاني ادامه 
داد: س��ال 9۴ جنايتي بزرگ در منا اتفاق افتاد اما متأسفانه همچون ساير 
جنايت هايي كه در منطقه رخ مي دهد، در حال گذار است. وي گفت: ما در 
قوه قضائيه به شكايت شاكيان اين پرونده رسيدگي كرديم، براي آنها پرونده 
تشكيل داديم و اين رسيدگي ادامه خواهد داش��ت و ان شاءاهلل در آينده نه 

چندان دور احكام قوه قضائيه صادر مي شود. 
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه تأكيد كرد: ما نمي توانيم براي رسيدگي 
اين پرونده صبر كنيم اما اين پرونده بايد در مسير بين المللي پيگيري شود 
و علت عدم حصول نتيجه تا امروز، آلودگي دستگاه هاي امنيتي، قضايي و 

سياسي كشورهاي ديگر است. 
فاجعه منا مرگبارترين حادثه در حج تمتع سال 9۴ بود كه به كشته و مفقود 
ش��دن بيش از 7هزار تن از حاجيان انجاميد؛ زائراني از 39 كشور جهان در 
اين حادثه كشته، مفقود يا زخمي شدند و مقامات عربستان پس از گذشت 
حدود سه هفته از حادثه، تعداد رسمي جان باختگان را 7هزارو۴77 نفر اعالم 
كردند. بسته شدن گذرگاه شماره 2۰۴ و ازدحام جمعيت، دليل اصلي وقوع 
اين حادثه اعالم شد و بر اساس آخرين آمار منتشر شده، شمار زائران شهدا 
و مجروحان ايران از همه كشورهاي ديگر بيش��تر بود. از آن تاريخ تاكنون 
پرونده هاي متعددي در ايران و مجامع بين المللي تش��كيل ش��ده است و 

پيگيري هاي حقوقي و قضايي ادامه دارد.

چهرهها

فرمان�ده ني�روي درياي�ي ارت�ش از الح�اق ناوش�كن 
»دن�ا« ب�ه ن�اوگان جن�وب ت�ا پاي�ان آذرم�اه خب�ر داد. 
امير دريادار حس��ين خان��زادي فرمانده ني��روي دريايي ارتش 
جمهوري اس��المي اي��ران در گفت وگو با ف��ارس، از نامگذاري 
جديدترين ناوشكن ساخته ش��ده براي نداجا به نام »دنا« خبر 
داد و گفت: اين ناوش��كن كه توس��ط س��ازمان صنايع دريايي 
وزارت دفاع ساخته ش��ده، به زودي به ناوگان دريايي ارتش در 
آب هاي جنوب كشور ملحق خواهد شد. وي جزئيات بيشتري 
از مشخصات و ويژگي هاي اين ناوشكن اعالم نكرد ولي گفت كه 
»دنا« جديدترين شناور ساخته شده از كالس موج است. از جمله 
شناورهاي ديگر در اين كالس، »جماران« و »سهند« )جديد( 
در ناوگان جنوب و »دماوند« در ناوگان شمال نداجا هستند كه 
به نظر مي رسد ناوشكن جديد نيز تا حدود زيادي به آنها شبيه 
باشد. به گفته دريادار خانزادي، كار ساخت ناوشكن »سهند« نيز 
با انجام تست هاي دريايي رو به پايان بوده و تا پايان آذرماه سال 

جاري به همراه ناو »دنا« عملياتي خواهد شد. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح 
كرد: زيردريايي »فاتح« نيز كه اولين 
زيردريايي كالس متوسط ساخت 
جمهوري اس��المي ايران است به 

زودي رونمايي خواهد شد. 
دريادار خانزادي به روند تعميرات 
ناوش��كن دماوند نيز اش��اره كرد و 
افزود: كار تعميرات ناوشكن دماوند هم همانطور كه قول داده ايم 
تا پايان سال تمام خواهد شد و اين شناور كمتر از دو سال ديگر به 

توانايي هاي قبل خود و حتي بيشتر دست مي يابد. 
به گزارش فارس، ناوشكن دماوند در ماه هاي اخير در اسكله بندر 

انزلي دچار سانحه شد و آسيب هاي شديدي به آن وارد آمد. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش همچنين خاطرنشان كرد: تمامي 
اين اقدامات به  رغم تحريم هاي همه جانبه و در لبيك به فرمان 
رهبري مبني بر شتاب مضاعف در تقويت توانمندي هاي دفاعي، 

به دست متخصصان داخلي صورت گرفته است.

دريادار خانزادي خبر داد  

جديدترينناوشكنايرانيبانام»دنا«ميآيد
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي اليحه الحاق ايران 
به كنوانسيون پالرمو گفت: ش�ورا با دقت و بر اساس موازين 
ش�رع و قانون اساس�ي، اين قبيل لوايح را بررسي مي كند. 
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با مهر، درباره آخرين وضعيت 
بررسي اليحه »الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرائم 
سازمان يافته فراملي« )پالرمو( اظهار داشت: پس از اينكه ايراد 
شكلي شوراي نگهبان در خصوص مشكل ترجمه اي اين اليحه در 
مجلس حل و مجدداً به شورا ارسال شد، از هفته گذشته بررسي 
ماهوي اين اليحه آغاز شده اس��ت. وي افزود: مباحث زيادي در 
جلسات اخير ش��ورا هم در مقدمه اين اليحه و هم در خصوص 
شرايط وضع شده از س��وي مجلس تحت عنوان »حق شرط« و 
هم در مفاد اين كنوانسيون صورت گرفته، اما هنوز جمع بندي 
نشده است كه اعالم نظر كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح 
كرد: در هفته جاري نيز بررسي اين اليحه در جلسات شورا ادامه 

مي يابد تا بتوانيم در مهلت 2۰ روزه قانوني اعالم نظر كنيم. 
كدخدايي همچنين در خصوص آخرين وضعيت بررسي اليحه 

»اصالح قانون مبارزه با پولشويي« 
ك��ه برخ��ي صاحبنظ��ران آن را 
همواركنن��ده الزامات گ��روه ويژه 
اقدام مال��ي )FATF( مي دانند، 
گفت: اين اليحه نيز در جلس��ات 
گذشته شورا بررسي شد و به دليل 
اينكه اعضاي شورا آن را يك اليحه 
قضايي تشخيص دادند، در ابتدا با ايراد شكلي مواجه و براي رفع 
ايراد، به مجلس ارجاع شد تا پس از رفع اين ايراد شكلي، بعداً در 

محتواي آن نظر داده شود. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اظهارات اخير رهبر معظم 
انقالب در خصوص پشت پرده برخي كنوانسيون هاي بين المللي، 
رويكرد شوراي نگهبان در بررسي اين قبيل مصوبات مجلس چه 
خواهد بود، تصريح كرد: قطعاً شوراي نگهبان نيز در خصوص اين 
قبيل لوايح، با توجه به موازين شرع مقدس و اصول قانون اساسي، 

به دقت اين موارد را بررسي و اعالم نظر خواهد كرد. 

كدخدايي خبر داد

بررسيكنوانسيون»پالرمو«درشوراينگهبان

خبر

دبي�ركل جمعي�ت رهپوي�ان گف�ت: تنه�ا راه ح�ل دولت 
ب�راي س�امان دادن ب�ه وضعي�ت اقتص�اد كش�ور ترميم 
تي�م اقتصادي كابين�ه در س�ريع ترين زمان ممكن اس�ت. 
پرويز س��روري دبيركل جمعي��ت رهپويان انقالب اس��المي در 
گفت وگو با تسنيم، با اشاره به عملكرد اقتصادي دولت دوازدهم 
در يك سال اخير گفت: با گذشت يك سال از عمر دولت دوازدهم، 
انضباط و انسجام در تيم اقتصادي دولت ديده نمي شود؛ لذا شاهد 
يك لجام گسيختگي در مسائل اقتصادي كشور هستيم. وي افزود: 
گراني كاالهاي اساس��ي، افزايش قيمت ارز و س��كه و اعتراضات 
برخي صنوف از جمل��ه كاميون داران در ماه ه��اي اخير نمايانگر 
اين است كه دولت يا اشرافي به مشكالت مردم ندارد يا اينكه تيم 
اقتصادي كابينه، آن طور كه بايد از هماهنگي و انسجام برخوردار 

نيست. سروري با بيان اينكه وضعيت برزخي اقتصاد كشور با خروج 
امريكا از برجام شرايط متزلزل تري را تجربه مي كند، خاطرنشان 
كرد: متأسفانه مس��ئوالن دولتي پس از خروج امريكا از برجام به 
جاي اتخاذ تصميمي قاطع، به دنبال ادامه برجام با كش��ورهاي 
اروپايي هستند. دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي گفت: 
اعداد و ارقام مختلفي كه از حجم قاچاق كاال توسط دستگاه هاي 
ذي ربط منتشر مي شود، نشان مي دهد دستگاه هاي دولتي متولي 
مبارزه با قاچاق، در ش��ناخت مب��ادي ورود كاالي قاچاق و نحوه 
مبارزه با آن برنامه مشخصي ندارند. به اعتقاد سروري، تنها راه حل 
دولت براي سروسامان دادن به وضعيت اقتصاد كشور، ترميم تيم 
اقتصادي كابينه در سريع ترين زمان ممكن و سپردن مسئوليت ها 

به چهره هاي جوان و باانگيزه است.

سروري:

تيماقتصاديدولتهرچهزودترترميمشود
مع�اون رئيس جمهور در ام�ور مجلس گفت: س�ؤال هاي 
مطروح�ه در مجلس از حس�ن روحاني ارتباط مس�تقيم 
با وظايف رئيس جمهور ب�ه موجب قانون اساس�ي ندارد. 
حس��ينعلي اميري معاون رئيس جمهور در ام��ور مجلس در 
گفت وگو با فارس، در مورد واكنش دولت به چهارمين سؤال 
مطروحه در مجلس از رئيس جمهور، گفت: س��ؤال اول، دوم 
و س��وم كه در مجلس مطرح ش��ده بود توس��ط نمايندگان 
رئيس جمهور پاس��خ داده ش��د و امضا ه��اي آن از حد نصاب 

قانوني افتاد. 
وي ادامه داد: سؤال چهارم به كميس��يون اقتصادي مجلس 
تقديم شده است؛ اينكه ظرف مدت بسيار كوتاهي چند سؤال 
از رئيس جمهور مطرح باشد كه سؤال هاي مطروحه نيز ارتباط 

مستقيم با وظايف رئيس جمهور به موجب قانون اساسي ندارد 
و در صالحيت وزارتخانه هاي ديگر است جاي تأمل دارد.

 معاون رئيس جمه��ور در ام��ور مجلس تصريح ك��رد: ما در 
شرايطي هستيم كه بايد وقت نمايندگان دولت و مجلس صرف 
حل معضالت و مشكالتي شود كه كش��ور دارد، امروز كشور 
وارد يك ش��رايط جديدي مي ش��ود و بايد وقت مان را صرف 
مقابله با توطئه هايي كه عليه نظام جمهوري اسالمي و كشور 
مي ش��ود، كنيم. وي در مورد آخرين وضعيت سؤال چهارم از 
رئيس جمهور توسط نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد: اين 
سؤال در كميسيون اقتصادي در حال بررسي است و با رياست 
جمهوري مكاتبه كرده اند و منتظر اين هستيم تا بتوانيم پاسخ 

مقتضي را به آنها بدهيم.

واكنش معاون پارلماني دولت  به طرح سؤال چهارم از رئيس جمهور در مجلس

سؤاالتمجلسارتباطمستقيمباوظايفرئيسجمهورندارد

مهدیپورصفا
گزارش

نمايندهكليميان:FATFروشیديپلماتيكبرايتأمينمنافعاستكباراست
نماينده كليمي�ان ايران در 

مجلس گفت: قراردادهايي کوتاه
همچون معاهده مبارزه با تأمين مالي تروريسم، شيو  ه هاي 
ديپلماتيك براي حفظ منافع اس�تكبار و زير سؤال بردن 
مناف�ع كش�ورهاي مس�تقل و م�ردم مقاومي اس�ت كه 

مي خواهند براساس ارزش هاي خودشان زندگي كنند. 
سيامك مره صدق در گفت وگو با فارس، با اشاره به اليحه دولت 
براي الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 
گفت: عضويت ما در يك معاهده بين المللي زماني ارزشمند است 
كه موازين به طور كامل از سوي همه اعضا رعايت شود؛ تجربه اي 
كه ما در اين مدت داش��ته ايم اين بوده ك��ه تمامي قراردادهاي 

بين المللي ك��ه در آن عضويت پيدا كرده ايم ب��راي اين بوده كه 
دست و پاي خودمان را ببنديم و از منافع حقه خودمان بگذريم و 

به استكبار براي رسيدن به منافعش كمك كنيم. 
وي افزود: از آنجايي كه تعريف واژه تروريسم يك تعريف چند 
پهلو است متأس��فانه در قراردادهاي بين المللي نيز براساس 
موازين استكباري تعريف مي ش��ود، ورود به چنين قراردادها 
و معاهداتي كه در جهت منافع ملي ما و حمايت از اهدافمان 
نيست، به نحوي به اين معناست كه ما مجوز داده ايم كه كل 
سيستم هاي بانكي كه وابسته به صهيونيسم و استكبار است 
تمامي مبادالت مالي ما را زير نظر داشته باشند و يك اشراف 
اطالعاتي كامل بر تمام رفتاره��اي مالي ما پيدا كنند كه اين 

موضوع به هيچ وجه در جهت منافع ملي ما نيست و نمي تواند 
كمكي به حل مش��كالتمان چ��ه از نظر اقتص��ادي و چه در 

زمينه هاي ديگر داشته باشد. 
نماينده يهوديان ايران در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
وقتي كه خود امريكا بزرگ ترين تأمين كننده مالي بزرگ ترين 
منبع تروريسم دولتي در دنيا يعني رژيم صهيونيستي است 
اين قوانين در مبارزه با پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م چه 
معني ای مي دهد؛ وقتي كه س��ردمدار اصلي اس��تكبار حتي 
تحمل مجامع ظاهري حقوق بشري را هم ندارد و براي دفاع 
از ناقضان حقوق بش��ر همانند رژيم صهيونيستي و عربستان 
س��عودي از مجامع حقوق بش��ري خارج مي ش��ود اينگونه 

كنوانسيون ها چه معنايي دارد. 
مره صدق خاطرنش��ان كرد: اين رفتار امريكا در حمايت از رژيم 
كودك كش صهيونيستي و خروج از نهادهاي حقوق بشري نشان 
مي دهد قراردادهايي همچ��ون معاهده مبارزه ب��ا تأمين مالي 
تروريسم شيو  ه هاي ديپلماتيك براي حفظ منافع استكبار و زير 
سؤال بردن منافع كشورهاي مس��تقل و مردم مقاومي است كه 

مي خواهند براساس ارزش هاي خودشان زندگي كنند. 
وي در پايان گفت: ما به هيچ وجه نبايد وارد اين بازي ها ش��ويم 
چراكه چنين قراردادهايي كش��ور ما را به يك زائده سيس��تم  
س��رمايه داري بين المللي تبديل مي  كند و هيچ كمكي به حفظ 

استقالل و ثبات كشور ما نخواهد كرد.


