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ایـرانو جهان
چهارشنبه  26شهریور  1399شماره 818

اخبار

مش��اور مقام معظم رهبری در امور بینالملل ،گفت:
منطقه غرب آس��یا متاثر از روابط برادرانه ،نزدیک و
مبتنی بر حس��ن همجواری ایران و عراق اس��ت .به
گزارش ایسنا ،علیاکبر والیتی که با نوری مالکی،
ریی��س ائتالف دول��ت قانون و دبیرکل حزب الدعوه
عراق دیدار کرد ،در جمع خبرنگاران ،نوری مالکی را به
عنوانیکیازدوستان«مبارزوساعیدرپیشبردمنافع
مردم عراق» توصیف کرد و دیدار خود با وی را «بسیار
مثبت» ارزیابی کرد.وی همچنین ابراز امیدواری کرد
که سیاس��تمداران عراقی تحت هدایت دولت جدید
ب��هنخس��توزیریمصطفیالکاظم��یبتوانندگام
هایبلندیدرمس��یرحلمش��کالتعراقومنطقه
بردارند .مشاور مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد:
منطقه غرب آس��یا متاثر از روابط برادرانه ،نزدیک و
مبتنی بر حسن همجواری ایران و عراق است.والیتی
و نوری مالکی در این دیدار بر لزوم توس��عه بیش از
پیش تعامالت دو کشور در سایه روابط تاریخی در هم
تنیده چهارهزار ساله دو ملت ایران و عراق و اشتراکات
فراوان فرهنگی بین دو کشور تاکید کردند.

حمایت ایران از رهبری روند
صلح به مالکیت افغانستان

س��فیرای��راندرکاب��لدردیدارباسرپرس��توزارت
خارجه افغانس��تان نس��بت به حمایت تهران از روند
صلح افغانس��تان به رهبری و مالکیت افغانها و نیز
حف��ظ نظ��ام جمهوری در این کش��ور تاکید کرد .به
گزارش تسنیم« ،بهادر امینیان» سفیر ایران در کابل
و «حنیف اتمر» سرپرست وزارت خارجه افغانستان در
دیدار با یکدیگر درباره آغاز مذاکرات صلح افغانستان و
همکاریهای همه جانبه ایران با افغانستان گفتوگو
کردند.براساسبیانیهمنتشرشدهتوسطوزارتخارجه
افغانستان ،دو طرف درباره آخرین تحوالت افغانستان
ومذاک��راتصل��حمیاندولتافغانس��تانوطالبان،
اهمیت اجماع منطقهای برای صلح افغانستان ،لزوم
کاهش خشونتها و آتشبس فوری ،حمایت از نظام
جمهوریاس�لامیوحفظدس��تآوردهای 19سال
گذش��ته ،تقویت همکاریهای اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگیمیاندوکشوربحثوتبادلنظرکردند.سفیر
ایران همچنین نس��بت به تعهد و حمایت مداوم این
کشور در زمینه های مختلف ،به خصوص از روند صلح
افغانس��تان به رهبری و مالکیت افغانها ،حفظ نظام
جمهوری اس�لامی در این کشور و دستاوردهای 19
سال گذشته به وزیر امور خارجه افغانستان اطمینان
داد.

خــبرویـژه

تاکید والیتی و نوری مالکی بر ضرورت
توسعه تعامالت ایران و عراق

بهای ترور سردار
سلیمانیسفیر
آمریکانیست

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد

تنظیم قیمت کاالهای اساسی اولویت دولت

گ�روه سیاس�ی:رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره به
تهیه دس��تورالعمل اجرایی نح��وه بازپرداخت
تسهیالت ارزی دریافتی توسط تولید کنندگان
و س��رمایه گذاران ،گفت :با توجه به اس��تجازه
دول��ت از مق��ام معظم رهبری ،تولید کنندگان
وس��رمایهگذارانیکهازصندوقتوس��عهملی،
تسهیالت ارزی دریافت کرده اند ،می توانند تا
انتهای س��ال  1399تسهیالت ارزی خود را به
صورت ریالی با صندوق توسعه ،تسویه و بدهی
خود را پرداخت  .به گزارش اس��کناس،حجت
االس�لام والمسلمین حس��ن روحانی روز سه
شنبه در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،خاطرنش��ان کرد:
دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در
جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید کنندگان
به ویژه بخش خصوصی تالش داش��ته که در
ش��رایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را
در نظر بگیرد که چرخه تولید کش��ور متوقف
نش��ود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند
لطم��هوضرب��هایبراقتصادکش��ورواردکند.
روحانیمصوبهامروزستادهماهنگیاقتصادی
دولت درمورد تس��ویه ریالی تس��هیالت ارزی
تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی را فراهم
کردن یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگانی
برش��مرد که از صندوق توسعه ملی تسهیالت
دریاف��ت ک��رده ان��د و از رهب��ر معظم انقالب

معاون ظریف با گروسی دیدار کرد

معاونحقوقیوبینالمللیوزارتامورخارجهکهبرای
شرکت در اجالس شورای حکام در وین حضور دارد،
با رافائل گروس��ی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی،دیداروگفتگوکرد.محسنبهارونددرایندیدار،
با اشاره به همکاری های گسترده ایران و آژانس ،بر
ضرورت عدم تاثیرپذیری آژانس از فشارهای سیاسی
برخی کش��ورها با هدف ایجاد انحراف در تعامالت
فیمابین ،تاکید کرد.

باب��ت حمایت از این طرح قدردانی کرد.رئیس
جمهور در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط
جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها
و بن��گاه های تولیدی ،گفت :این ش��رایط می
تواند زمینه عرضه س��هام بسیاری از این بنگاه
ه��ای تولی��دی در بورس را فراهم کند که هم
موجب تقویت بازار س��رمایه خواهد بود و هم
زمینه را برای تسویه آسان تر بدهی های این
ش��رکت ها فراهم می کند و هم اجرای طرح
توس��عه در این واحدها و بس��تر س��ازی الزم را
تامینمیکند.روحانیدراینجلسههمچنیناز

دستگاه های ذیربط خواست تا مراحل تصویب
و اجرای دستور العمل اجرایی این مصوبه را به
س��رعت انجام داده و نس��بت به اطالع رسانی
الزم اق��دام نماین��د تا در م��اه های باقیمانده از
سالجاریبنگاههایاقتصادیبتواننداقدامات
الزم را در این زمینه انجام دهند.در این جلسه
سرپرس��توزارتصمتگزارش��یازوضعیت
تولید کاالهای اساس��ی درکش��ور و خودرو در
کشور و نوسانات قیمت در بازار خودرو ارائه کرد
و رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش ،تاکید
کرد :وزارت صمت می بایس��ت مراقبت های

ویژهدرخصوصقیمتکاالهایاساسیداشته
باشد و دستگاه های ذیربط چه در تنظیم قیمت
ها و چه در نظارت بر آن و تنظیم چرخه تولید و
توزیع می بایست با هماهنگی دقیق به وظایف
خود عمل کنند.روحانی با بیان اینکه با توجه به
واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه
اول سال  99نسبت به سال گذشته ،نباید شاهد
عدم تعادل در بازار خودرو باشیم ،گفت :اخالل
درچرخ��هتوزی��ع،عرضهوفروشکاالوایجاد
آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و
هم آرامش روانی جامعه را دچار مش��کل می
کند.رئیس جمهور تصریح کرد :وزارت صمت
می بایس��ت طبق ماموری��ت و وظایف خود با
هماهنگ��یاصن��افوتولیدکنندگاناقدامات
ف��وری و الزم را ب��رای تنظیم قیمت کاالهای
اساسیواقالمموردنیازمردمکهتاثیراتپایهای
برزندگیمردمدارند،انجامدهد.روحانیباتاکید
بر اینکه در این مسیر باید سیستم واسطه گری
رانت جویانه حذف و نحوه خرید و فروش برای
مصرف کنندگان واقعی اصالح شود ،افزود :این
اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعا به
مردم در این خصوص اطالع رسانی شود و اگر
در این مس��یر مواردی وجود دارد که می تواند
مورد استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا
رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط
این مسیر متوقف شود.

بلومبرگتحلیلکرد

سیاست بایدن در قبال ایران محکوم به شکست است

واکنش مشاور اوباما به توییت
تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران

مش��اور امنی��ت مل��ی آمریکا در زم��ان دولت باراک
اوبام��ا در پیامی توییتری از اظهارات تهدیدآمیز اخیر
رئیسجمهور آمریکا علیه ایران انتقاد کرد .به گزارش
ایسنا ،بن رودز مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت
پیشین آمریکادرپی انتشار پیامتوییتریدونالدترامپ
رئی��سجمه��ورآمریکاکهحاویاظهاراتیخصمانه
و تهدی��د آمیز علی��ه ایران بود ،در صفحه توییترش
نوشت :ایران به طور چشم گیری برنامه هسته ایاش
را سرعت بخشیده است .سیاست ترامپ درباره ایران،
امنیت آمریکا و جهان را کاهش داده اس��ت .انتش��ار
پی��ام ه��ای تویت��ری تهدیدآمیز ای��ن را تغییر نداده
اس��ت .اظهارات رودز در پی این مطرح می ش��ود که
ترامپدرپیادعایضدایرانینشریهپولیتیکومبنیبر
وجود طرحی از سوی ایران برای ترور سفیر واشنگتن
در آفریقای جنوبی در پی اقدام تروریستی آمریکا برای
به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی ،در
صفحه توییترش نوش��ت :طبق گزارش مطبوعات،
ایرانممکناستیکتروریاحملهدیگریرابهتالفی
کشتن قاسم سلیمانی فرمانده تروریست طرح ریزی
کند .ترامپ در ادامه با دفاع از اقدام تروریس��تی اش
در به شهادن رساندن سردار شهید سلیمانی نوشت:
(ای��ن اق��دام) به خاطر برنامه ریزی او برای حمله ای
در آینده ،کش��تن نظامیان آمریکایی ،مرگ و رنج
به بار آمده در طی چند سال انجام شد .او در بخشی
دیگر از اظهاراتش تهدیدهایی را مطرح کرده و گفت:
هر حمله ای توسط ایران ،به هر شکلی علیه آمریکا
ب��ا حمل��ه ای 1000برابر بزرگ تر علیه ایران مواجه
خواهد شد.

سیدعباس موسوی سفیر کشورمان در باکو در توییتی با انتشار تصویری از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ،نوشت« :بهای ترور ناجوانمردانه قهرمان جهانی مبارزه با تروریسم ،بسیار بسیار بیشتر از
یک سفیر نگونبخت آمریکایی در گوشهای از دنیاست .جای آن سفیر بودم ،از همه راههای ممکن استفاده میکردم تا بفهمم چرا دولت تروریستی آمریکا اینگونه عجیب اما ناشیانه به فکر حذف
تو افتاد؟!»گفتنی است ،سخنگوی وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی روز دوشنبه( 24شهریور) در گفتوگویی با شبکه بلومبرگ در پی ادعای بیاساس مطرح شده در نشریه پولیتکو مبنیبر وجود
طرحی از سوی ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی در انتقام به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،گفت که این ادعاها دولت پرتوریا را شگفتزده کرده است

گروه سیاسی:نویسنده آمریکایی معتقد است که
علی رغم همه آن چه بایدن در یادداش��ت اخیر
خ��ود مدعی انجام آن درباره ایران ش��ده ،برنامه
او در واقع دس��تورالعملی به سوی شکست است.
ب��ه گ��زارش اس��کناس  ،یک روز پ��س از آن که
«جو بایدن» ،نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت
جمهوری آمریکا یادداشت خود را درباره سیاست
خارجی مورد نظرش در قبال ایران در سی ان ان
منتش��ر کرد ،حال پایگاه آمریکایی بلومبرگ در
یادداشت دیگری سیاست ها و برنامه های اعالم
شده از سوی جو بایدن در ارتباط با ایران را مورد
نقد قرار داده اس��ت.جو بایدن در مطلب خود در

ارتباط با ایران گفته بود :ماه گذشته ثابت شد که
سیاس��ت ترامپ در قبال ایران ،در واقع شکستی
خطرناک اس��ت .در س��ازمان ملل ،ترامپ حتی
نتوانست یکی از نزدیک ترین متحدان آمریکا را
برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران همراه
کن��د ...به تهران مس��یر قاب��ل اطمینانی را برای
بازگش��ت به دیپلماس��ی پیشنهاد خواهم داد .اگر
ایران به تعهدات دقیق توافق هسته ای بازگشت،
آمریکا نیز به توافق به عنوان نقطه شروعی برای
دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گش��ت....
اگر ایران گام هایی را بردارد که نش��ان دهد که
آماده گفتگو است ،من هم در مسیر دیپلماسی قدم
برخواهم داشت«.الی لیک» ،نویسنده و تحلیلگر
بلومبرگ سیاست های اعالم شده از سوی نامزد
دموکرات در ارتباط با ایران را زیر س��وال برده و
با نقد وعده بایدن برای بازگشت به توافق هسته
ای (برجام) گفته است :بایدن قب ً
ال هیچگاه نگفته
ب��ود ک��ه می خواهد به صورت یکجانبه به توافق

هس��تهای ب��ا ایران بازگ��ردد و فقط گفته بود که
تنها در صورتی تحریمهای اعمال ش��ده توس��ط
ترامپ علیه ایران را برخواهد داشت که ایران به
ص��ورت کامل به تعهدات هس��ته ای خود عمل
کند ،اما بایدن به تازگی در سی ان ان اعالم کرده
آمریکا دوباره به توافق هسته ای باز می گردد و
این بازگش��ت را به عنوان نقطه ش��روع مذاکرات
بعدی اعالم کرده است.مطلب بلومبرگ در ادامه
می گوید :پیش از این بایدن و دستیارانش گفته
بودند که در مذاکرات با ایران به برخی ضعف ها
و ایرادات توافق اولیه پرداخته خواهد شد ،از جمله
موضوع پایان برخی محدودیت های هس��تهای
ایران و پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه
ایران که الزم است مورد تجدید نظر قرار گیرند.
بایدن حال گفته اس��ت که قرار اس��ت دیپلماسی
اش با ایران همچنین شامل آزادی آمریکایی های
بازداشتی و حقوق بشر نیز باشد .البته این بهتر از
دیپلماسی دولت اوباماست که مدعی می شد که

مسائل حقوق بشری و آزادی زندانیان آمریکایی
جدا از موضوع هستهای ایران است ،اما دست آخر
ه��م آمری��کا با آزاد کردن مبالغی مربوط به ایران
که در جریان انقالب اس�لامی مس��دود شده بود،
توانست برخی آمریکایی ها بازداشتی در ایران را
آزاد کند.نویسنده با نقد تند سیاست اعالم شده
از س��وی بایدن درباره ایران نوش��ته اس��ت :علی
رغ��م همه آن چ��ه بایدن مدعی انجام آن درباره
ایران شده ،اما برنامه او در واقع دستورالعملی به
سوی شکست است.بلومبرگ در ادامه می نویسد
رویک��رد بای��دن در عمل اهرم فش��ار آمریکا را از
بی��ن خواه��د برد و در ازای اجرای برخی تعهدات
هس��تهای از س��وی ایران ،تحریم ها علیه ایران
کشور را کمتر خواهد کرد.در پایان این یادداشت
ادعا شده است :مسائل عنوان شده به مثابه یک
قان��ون کل��ی و خ��وب هم برای بایدن و هم برای
ترامپ است که مدعی می شود مشتاق گفتگو و
مذاکره با رهبران ایران است.

دادستان کل کشور:نجفی از افشای اطالعات توسط همسر دومش هراس داشت

گروه سیاسی 39:قاضی رای دادگاه کیفری و ۲۷
قاضی رای ش��عبه  ۴۱دیوان عالی کش��ور را تایید
کردند و بر همین اساس قتل میترا استاد به دست
محمد علی نجفی عمدی ش��ناخته ش��د.حجت
االس�لام منتظری دادس��تان کل کش��وردرباره
جلس��ه هی��ات عمومی دی��وان عالی گفت :بنده
نظرم این اس��ت که در بررس��ی جامع حادثه که
منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مولفه
های موثر در حادثه را تحلیل کنیم .چند مولفه می
تواند مورد استدالل قرار گیرد که همه در یک رتبه
و درجه نیستند و همه آنها را باید مالک قرار داد
اما نه در یک ردیف .دادستان کل کشور گفت :ما
قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک
بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه
بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
مولفه هایی که می تواند منشا یک انسان عاقل
باش��د و او یک فرد عادی بی س��واد عامی نبوده

گروه سیاسی:سخنگوی دولت درباره طرح فروش
اوراق س��لف نفتی با اش��اره به سخنان جهانگیری
گفت :این طرح کماکان جزو طرحهای مهم دولت
محسوب شده و دولت آن را دنبال میکند ،معتقد
هستیماجرایاینطرحدرشرایطفعلیچندخاصیت
دارد؛نخستاینکهمردمیکهداراییاندکیهستند،
میتوانندصاحبسرمایهایشوندکهقطع ًاتضمینی

عمدیبودنقتل«میترااستاد»تاییدشد

و کس��ی بوده که س��الها در دستگاه های مهم و
مقامات باالی کش��ور مسولیت داشته و این ادم
مرتک��ب جنایت��ی می ش��ود و ما اگر بخواهیم از
دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست.
هرچند که بنا به گفته رییس دیوان عالی تفاوتی
بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی
باش��د از منظر قضا تفاوت��ی نمی کند.وی افزود:
ازدواج دوم ای��ن آق��ا با خانم خود حدیث مفصلی
اس��ت که چه بس��ا به تشخیص من و شما ربطی
نداشته باشد.منتظری گفت :در برخی اظهاراتش
گفته من قصد کش��تن نداش��تم .برداشتن اسلحه
چیس��ت؟ مگه اس��لحه اسباب بازی بوده و مگر
اسلحه در آن گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم .او
بعد وارد حمام می ش��ود .فرض کنیم می خواهد
بترس��اند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را
قوی کند یک گلوله هم شلیک می کند .اگر این
آقا قصدش این بوده او را بترس��اند با یک ش��لیک

می توانست بترساند چرا  ۵شلیک؟ آیا این تکرار
ش��لیک کردن نش��اند هنده این نیست که این آقا
می خواهد به هدفش برسد ۵ .گلوله یعنی  ۵بار
ماشه را چکاند ه می گوییم قصدش کشتن نیست
اما آقای رازینی ریاس��ت ش��عبه  ۴۱دیوان عالی
ک��ه تاکی��د دارید که  ۳عنصر در بند ب قانونگذار
مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد اما قطعا
برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک
کردن همه با قصد انجام داده اس��ت .این عمل
قطعا کش��نده اس��ت .همه سه عنصری که در بند
ب ب��رای تحق��ق عملی که می تواند از مصادیق
قتل عمد ش��ناخته شود وجود دارد .بنابراین قاتل
ب��ه اص��ل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت
حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظری گفت :در طول یک سال گذشته می گوید
اختالفات حاد داشته ام و اختالف عادی بین زن
و شوهر نبوده است و همه مولفههای مندرج در

دولت پیگیر سرانجام طرح فروش اوراق سلف نفتی
هم در دل آن وجود دارد؛ از سویی نقدینگی را کم
میکند؛ هر چقدر نقدینگی کاهش پیدا کند ،ما تورم
کمتریخواهیمداشتوامکانسرمایهگذاریهای
بیش��تر را فراهم میکند .س��راغ پولهای پرقدرت
نرفتیموبناداریمازتورمجلوگیریکنیم.علیربیعی
تصریح کرد :این طرح همچنان در دستور کار دولت
قرارداردوامیدواریمکهتفاهمیصورتبگیرد،آنچه

که میدانم این است که کلیت طرح مورد نظر سران
قوا بوده و در جزئیات اختالفنظرهای وجود داشته
است.اقتصادرانمیتوانیمفارغازشرایطمنطقهای،
بینالملل��ی و اجتماعی تعری��ف کنیم ،امروز همه
مس��ائل اقتصادی از درون اقتصاد نیست؛ بنابراین
ممکن است تصمیمهایی که ارائه میشود مناسب
بافضایعادیکش��ورنباش��دامادرش��رایطفعلی

اخبار

دیوان عالی کشور رای پرونده «روح
اهلل زم» را صادر کرد

رییس دیوان عالی کشور گفت  :رسیدگی به پرونده
زم در دیوان عالی تمام شده است .به گزارش ایسنا،
حجت االسالم مرتضوی مقدم در جمع خبرنگاران
درباره پرونده زم گفت :رای صادر شده و رسیدگی به
پرونده زم در دیوان تمام شده است و رای آن اعالم
خواهد ش��د.رییس دیوان عالی کش��ور درباره حکم
اعدام۳نفر از ممحکوماناعتراضاتآبان۹۸گفت:
این پرونده در حال رس��یدگی اس��ت.وی در واکنش
به ارسال نامه ای از سوی وکیل این سه نفر متهم
به دیوان عالی کش��ور گفت :هر نامه ای که میآید
به روی پرونده می رود.رییس دیوان عالی کش��ور
درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت:
این پرونده تمام ش��ده ودس��ت ما نیست و در مرحله
اجرا است.وی درباره پرونده شکات سکه ثامن که
به دیوان عالی ارسال شده است گفت :هنوز چیزی
در هیات عمومی اعالم نشده است.

سوء مدیریت در گمرکات
به کمک تحریمها آمد

نائب رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت:
سوء مدیریت در گمرکات به کمک تحریمها آمده و
برای این وضعیت اسفبار چارهای بیندیشید .شهریار
حیدری نماینده مردم قصرش��یرین در مجلس طی
تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس اظهار داشت:
مش��کل اصلی امروز کش��ور منابع نیست بلکه سوء
مدیریت منابع موجود است.وی افزود :ما نمایندگان
مردم در صورت عدم برخورد قاطع با مدیران رانتی
و ناکارآمد در این نابس��امانیها نیز س��هیم هستیم.
نماین��ده م��ردم قصرش��یرین در مجلس خطاب به
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:آقای همتی!
چطور روزهای آرام بازار ارز را نتیجه مدیریت خود
دانسته و روزهای پرتالطم بازار ارز را حبابی میدانید.
وی طی تذکری به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه و اس�لامی وزیر راه و شهرس��ازی
یادآور ش��د :بند س��وم قانون اساس��ی که مؤید رفع
تبعیض و توزیع ناعادالنه منابع و امکانات است آیا
در س��ازمان و وزارتخانه ش��ما نیز رعایت میشود؟
چرا پروژه راهبردی و پر اهمیت راهآهن کرمانش��اه
به خس��روی که مس��یر اتصال ایران به کشورهای
عراق و سوریه است فاقد اعتبار است.

مدیراندوتابعیتیمعنی
سفره خالی را نمی فهمند

نماینده مردم دش��تی و تنگس��تان در مجلس گفت:
مردم بر این باورند که از عوامل اصلی مش��کالت
اقتصادی مدیران بی درد و مرفه یا عمدت ًا دوتابعیتی
هس��تند ک��ه معن��ی س��فره خال��ی را نمیفهمند.
غالمحس��ین کرم��ی ب��ا بیان اینکه ع��دم توجه به
وضعیت اقتصادی جامعه را نیز مردم ناشی از این امر
می دانند و می پرسند چرا با این همه درآمد خدادی،
دولتمردان برای حل مش��کل کمرش��کن گرانی و
خالی شدن سفرههای مردم چارهای نمیاندیشند؟،
گف��ت :مردم ب��ر این باورند که از عوامل اصلی این
کار مدیران بی درد و مرفه یا عمدت ًا دوتابعیتی هایی
هس��تند که عزیز دردانه های آنها در آمریکا و اروپا
زندگی می کنند و از جنس مردم نیس��تند و معنی
س��فره خالی را نمی فهمند .درخواس��ت مردم این
اس��ت که این مدیران ناالیق مردانه میدان را برای
نیروهای انقالبی و جهادی و پاکدس��ت و از جنس
مردم واگذار کنند.

محاکمه طبری گام بلند در مسیر
مبارزه با فساد است

بن��د ب از م��اده  ۲۹۰قطع��ا در این حادثه به عیان
می بینید و بنظرم قتل عمد اس��ت .دادس��تان کل
کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت:
این اختالفات عادی زن و ش��وهری نبوده است.
خانم اطالعاتی داشته که آقا از افشای آن نگران
بوده اس��ت و در اظهارات متهم مش��خص است.
منتظری ادامه داد  :آقا در اظهارات خود گفته که
قضیه را تمام کنیم و انتخاب حمام برای جنایت
کامال حساب شده بوده است.

پرفایدههستند.همچنینمیتواندتامینمنابعبرای
س��رمایهگذاری جدید انجام دهد ،دوستان از زاویه
بدی به طرح نگاه میکنند به طوریکه گویی همه
چیز در ش��رایط عادی است؛ اکنون که اقتصادمان
تابعی از مس��ائل مختلف اس��ت ،ناچاریم به سمت
ثبات اقتصادی و این تصمیمات برویم و دولت این
را بسیار مفید میداند.

عضو کمیس��یون شوراهای مجلس گفت :محاکمه
اکب��ر طب��ری گام بلندی از س��وی ق��وه قضاییه در
جهت مبارزه با فس��اد اس��ت و جای تقدیر دارد .به
گزارش فارس،ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اعالم
رأی پرونده اکبر طبری خاطرنش��ان کرد :محاکمه
طب��ری گام بلن��د قوه قضاییه در مبارزه با فس��اد به
ش��مار م��یرود ک��ه مب��ارزه را از درون قوه قضاییه
ش��روع کرده اس��توی افزود :طبری مدتها در قوه
قضاییه باند ارتشاء تشکیل داده بود و امروز آیتاهلل
رئیس��ی که مبارزه با فس��اد را از دستگاه قضا شروع
ک��رده وی را محاکم��ه ک��رد که این اقدام و حرکت
جای تقدیر دارد .عضو کمیسیون شوراهای مجلس
اظهار داشت :فضاسازیها علیه این قبیل اقدامات
ق��وه قضاییه با ه��دف کمرنگ جلوه دادن اقدامات
مثبت دس��تگاه قضا صورت میگیرد و عامالن این
فضاسازیها به دنبال کمرنگ کردن این اقدامات
مثبت هس��تند.ابوترابی خاطرنش��ان کرد :ما از قوه
قضاییه میخواهیم که مبارزه با فس��اد را همچنان
به صورت جدی ادامه دهد و به اینگونه فضاسازیها
هیچگونه توجهی نداشته باشد.

