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وزارت اطالعات اعالم کرد
انهدام ۲ تیم تروریستی در آذربایجان غربی

سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات 
آذربایج��ان غربی با اقدام��ات اطالعاتی و تخصصی، دو 
تیم تروریستی ضد انقالب مسلح را شناسایی و طی 2 
مرحله عملیات غافلگیرانه با همکاری رزمندگان قرارگاه 

حمزه سید الشهدا سپاه منهدم کردند.
در ای��ن عملیات دو تن از عناص��ر ضد انقالب به 
هالکت رس��یده و چن��د نفر دیگر  ب��ه همراه چندین 
قبضه سالح، نارنجک جنگی و مهمات دستگیر شدند.

بناب��ر این گ��زارش، این تیم های تروریس��تی به 
س��فارش و حمایت ویژه برخی کشورها، برای اقدامات 
 تروریس��تی و خرابکاران��ه وارد کش��ور ش��ده بودند.

 پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات

آزادی خواه:
دود اختالف میان دولت به چشم مردم می رود

نماین��ده مردم مالی��ر گفت: اینکه ن��دای برجام 
برجام و خروج آمریکا از برجام را س��ر دهیم و بگوییم 
همه مش��کالت کش��ور ناش��ی از خروج آمریکا از این 

معاهده است دروغی بزرگ و ساده انگاری است.
حجت االس��الم احد آزادی خ��واه، نماینده مردم 
مالیر با اشاره به لزوم انسجام و وحدت میان مسئوالن 
کش��ور اظهار داش��ت: تیم اقتصادی در حال حاضر از 
وحدت کلمه و وحدت رویه برخوردار نیست و اعضای 
این تیم در تصمیم گیری ها با یکدیگر تعامل ندارند.

وی با بیان اینکه تش��تت رفت��اری تیم اقتصادی 
دولت در تصمیم سازی و تصمیم گیری خطای بزرگی 
اس��ت که دود آن به چشم مردم می رود، افزود: اینکه 
ندای برجام برجام و خروج آمریکا از برجام را سر دهیم 
و بگوییم همه مشکالت کشور ناشی از خروج آمریکا از 

این معاهده است دروغی بزرگ و ساده انگاری است.
آزادی خ��واه تصریح کرد: هرچند خروج آمریکا از 
برجام تاثیرات منفی بر شرایط اقتصادی کشور دارد و 
جنگ اقتصادی چند س��اله علیه نظام را تشدید کرده 
است اما همه حرف این نیست چراکه ناکارآمدی تیم 
اقتصادی دولت قطعا بر شرایط کنونی تاثیرگذار بوده 

است.  خبرگزاری دانشجو 

اخبار

مذاکرات، میدان تجدید آزمون اروپایی هاست
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجل��س گفت: میدان، می��دان تجدیدآزمون 
اروپایی هاس��ت و بای��د دید اروپ��ا می تواند برای دفاع از مناف��ع خود و توافقات 

بین المللی و توافق با ایران در برجام، اقدامات عملی انجام دهد.
عالءالدین بروجردی با اش��اره به ارائه بسته پیشنهادی برجام از سوی اروپا 
اظهار داش��ت: هر پیشنهادی در مقابله با تحریم های آمریکا که از پشتوانه عملی 
برخوردار نباشد، نمی تواند مفید باشد و ما همچنان منتظر اقدامات عملی اروپائیان 

هستیم که نشان دهد اروپا هم در مقابل آمریکای ترامپ حرفی برای گفتن دارد.
وی با بیان اینکه در جهت دفاع از حقوق ملت باید تالش خود را در زمینه بین المللی 
انجام دهیم و این حق ماست، گفت: اروپا قبل از آغاز تحریم های عملی آمریکا، شرکت 
ه��ای بزرگی مثل پژو و توتال را از ایران خارج کرد، این اقدام س��وال بزرگی را درمورد 

آنها ایجاد می کند.  مهر

دیدگاه
ارائه گزارش اقدامات یکسال اخیر ارتش درآبان ماه 

سرلش��کر موسوی از ارائه گزارش اقدامات انجام شده یکسال گذشته ارتش 
در آبان ماه سال جاری خبر داد.

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به اینکه بر اساس حکم انتصابش به عنوان فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از سوی فرمانده معظم کل قوا، چهار ماموریت ارتقاء توان و آمادگی رزمی، تعالی 
معنوی و بصیرتی، رفع نیازهای معیشتی کارکنان ارتش و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح 

را بر عهده دارد، از ارائه گزارش اقدامات انجام شده در اوایل آبان ماه سال جاری خبر داد.
وی افزود: برنامه های من برای ارتش، 5 ساله و شامل بخش های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت است. طبعا برخی برنامه ها هنوز کامل نشده و در دست اجرا است و  بر همین 
اساس گزارش پیشرفت ها که در واقع گزارش دوم اجرای برنامه های یک ساله است، اوایل 

آبان ماه سال جاری به آحاد کارکنان عزیز ارتش ارائه می شود. روابط عمومی ارتش 

ارتش اسالم 
زیرساخت های سایبری بومی نشود، شهرها به هم می ریزند

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل گفت: پرداختن به پدیده هوشمندسازی 
یک ضرورت جدی است که همه عرصه ها باید به آن بپردازند.

س��ردار غالمرضا جاللی در کنفرانس ملی چالشهای هوشمندسازی اظهار 
داشت: ما با صنعت و زیر ساخت هوشمند روبرو هستیم و به نوعی اداره شهرها 
متکی به هوشمند سازی است. در حوزه های نظامی هم به همین شکل و برای 
اولین بار در جنگ افغانستان شاهد فرماندهی و کنترل جنگ از دور بودیم. پس نگاه 
به این مسئله ضروری است. وی با اشاره به پیشرفت سریع فناوری اظهار داشت: ما باید در 

مجموعه های مختلف قابلیت کنترل فناوری را داشته باشیم تا با مشکل روبرو نشویم. 
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور گفت: هوشمند س��ازی در کنار فرصت و 
قابلیت ه��ا، تهدیداتی هم دارد. از جمله نفوذ ، کنترل دیگران و کنترل تجهیزات نظامی 

یک تهدید جدی است. مهر

امنیت و اقتدار

دبی��رکل حزب مؤتلف��ه با بیان  ب ا ح����ز اینکه هر روز تأخیر در ترمیم ا
کابینه، باعث ضرر و زیان بیش��تر اس��ت، تصریح 
کرد: مدیریت خس��ته و نشسته نمی تواند ما را در 
این شرایط ویژه از مشکالت بیرون ببرد واقعاً نیاز 

به مدیریت جهادی داریم.
محمدنبی حبیبی، در پایان نشست دبیران حزب اظهار 

کرد: همایش دخت��ران انقالب پویش مردمی برای صیانت از 
حجاب و عفاف بود. مردم برای حفظ ارزش های الهی و پاکی 
جامعه انقالبی خود برای صیانت از حجاب و عفاف وارد معرکه 
ش��دند و در فض��ای مجازی یک نبرد ن��رم پیروزمندانه علیه 
کسانی که بی عفتی و بی حیایی را در جامعه رواج می دهند راه 
انداختند؛ این رویکرد که به صورت آتش به اختیار برگزار شده 

قدرت نرم خود را به رخ دشمنان حجاب و عفاف کشید.
وی با اشاره به اینکه ما قانون محکمی در مورد حجاب و 
عفاف داریم گفت: بسیاری از دستگاه های رسمی به خصوص 
دس��تگاه های دولتی مسئولیت خود را برای تحکیم حجاب و 
عفاف در جامعه انجام نمی دهند. وزیر کشور چه خوب است 
به عنوان مسئول اجرایی قانون یک گزارش ارائه دهد تا مردم 

بدانند همت دولت در اجرای این قانون در چه حد است.
ویخاطرنشان کرد: این گله مندی از دولت و دستگاه های 
عمومی وجود دارد که همت و عزم راسخی برای پاسداشت 

این قانون از خود نشان نمی دهند.
حبیب��ی افزود: هن��وز اخباری در م��ورد اجرایی کردن 
سند2030 در سطحی از سطوح آموزشی به گوش می رسد؛ 

دولت باید با رصد این اخبار جلوی این تحرکات را بگیرد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که اخی��را نوبخت از 12 
بس��ته اجرایی دولت برای مقابله با تحریم ها رونمایی کرده 
است، گفت: باید از دولت تشکر کرد که در شرایط ویژه ای 
که به س��ر می بریم مباحث مربوط ب��ه مقابله با تحریم ها را 

می خواهد عملیاتی کند.
دبی��رکل ح��زب مؤتلفه اس��المی تصریح ک��رد: اینکه 
سناریوهای مختلف برای تحریم ها پیش بینی و با آنها مقابله 
صورت گیرد بس��یار خوب است اما این سطح از آمادگی باید 

در دولت و مردم پدید آید تا از این مرحله عبور کنیم.

حبیب��ی با اش��اره به بس��ته های اجرای��ی دولت 
گف��ت: در بن��د 7 و 8 بس��ته اجرایی دول��ت آمده 
اس��ت، دارایی ه��ای مازاد دولت واگذار ش��ود و در 
مش��ارکت عمومی و خصوصی ط��رح های عمرانی 
دولت تسهیالتی بوجود آید. این سیاست در بودجه 
دو س��ال گذش��ته دولت بوده اس��ت. نباید وقتی ما با 
مشکلی روبرو می ش��ویم به یاد قوانین و مقررات بال اجرا و 

معطل اجرا بیفتم.
وی با اش��اره به قانون حمایت از تولید داخل گفت: اگر 
واقعاً به این قانون عمل می شد جلوی قاچاق در کشور گرفته 
می شد و از تولید داخل هم حمایت می شد. نباید بعد از چند 
سال از مصونیت دولت رئیس محترم مجلس بگوید نهادهای 
دولتی کاالهای مش��ابه داخلی را وارد نکنند. این حکایت از 
یک بی قانونی و بی انضباطی دارد. وقتی کاالیی در داخل به 

ضرر تولید می شود اجازه واردات همان کاال را می دهند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اشاره به فعالیت های 
مخرب اقتصادی گفت: بخش��ی از فعالیت های اقتصادی در 
جامعه ما به سوی سوداگری و داللی رشد پیدا کرده است. 
دولت باید با اجرای قانون مالیات بر س��وداگری جلوی هرز 
رفتن منابع را بگیرد و نقدینگی را چه در حوزه دولتی و چه 
در حوزه خصوصی به س��مت حرکت های سالم اقتصادی و 

نیز تولید با کیفیت در داخل سوق دهد.
حبیب��ی ضع��ف تیم اقتص��ادی و تغییر سیاس��ت های 
اقتصادی دولت به ویژه در نگاه به غرب را ضروری دانس��ت 
و گف��ت: امروز یک اجماع در جامعه در بین مردم و نیز در 
دولت و مجلس پدید آمده اس��ت که تیم اقتصادی و آرایش 
اقتصادی دولت تغییر کند. هر روز تأخیر در این مورد باعث 
ضرر و زیان بیشتر است. مدیریت خسته و نشسته نمی تواند 
ما را در این شرایط ویژه از مشکالت بیرون ببرد واقعاً نیاز به 

مدیریت جهادی داریم.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: امروز که دشمنی 
و خصوم��ت آمریکا و اروپا پ��س از بدعهدی در برجام برای 
ملت و دولت ما مس��لم ش��ده اس��ت باید یک ریل گذاری 
صحیح و منطقی در سیاس��ت خارجی در نگاه حساب شده 

به شرق صورت بگیرد.  فارس

حبیبی:
تأخیر در ترمیم کابینه، باعث زیان بیشتر است

ن آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی گفت:  یب����و پای��ان عمر وهابی��ون نزدیک تر
است چراکه این افراد به غیر از حج وسیله دیگری 

برای تشکیل کنگره و رسیدن به انسجام ندارند.
این مرجع تقلید در مراس��م افتتاحیه جشنواره 

دهه کرامت ک��ه در حرم حضرت معصومه )س( طی 
سخنانی با تاکید بر اینکه توسل به اهل بیت )ع( از گمراهی 
افراد جلوگیری می کند، تصریح کرد: حقیقت این موضوع را 
در مباحث اخالقی و فقهی به خوبی درک کرده ایم، اکثریت 
جمعیت غیر ش��یعه مسلمان قائل به موضوع جنگ هستند 
و با صراحت می گویند انس��ان قدرتی بر اعمال خود ندارند 
و آنچه خدا بخواهد انجام می ش��ود، اما ما در س��ایه امامت 

معصومین طرفدار آزادی انسان ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه اکثریت جمعیت غیرشیعه مسلمان 
معتقد به عدم حجیت عقل هس��تند، مطرح کرد: این افراد 
عقالنیت را از اس��الم حذف می کنند درحالی که ائمه اطهار 
)ع( به پی��روی از قرآن کریم عقالنی��ت را تحکیم کرده اند 
یعنی اگر اسالم از دریچه عقاید پیروان اهل بیت )ع( دین را 

مشاهده کنیم اسالم همراه با عقالنیت خواهد بود.
 آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه در روایات اهل بیت 
)ع( تاکید زیادی به زیارت قبور معصومین )ع( و وابستگان 
به ایش��ان شده اس��ت، عنوان کرد: این یک مسئله سیاسی 
مهم اس��ت که جمعیت شیعه را مقابل هجوم دشمن حفظ 

کرده است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه هرس��اله چندی��ن برابر حجاج 
خان��ه خدا، زائران اربعین در کرب��ال گردهم می آیند، گفت: 
می توان این نتیجه را گرفت که اگر دعوت به زیارت ها نبود 
با حمله هایی که به مکتب اهل بیت )ع( می ش��ود، چیزی از 

این مکتب باقی نمی ماند.
این مفسر قرآن کریم از زیارت معصومین )ع( به عنوان 
رمز بقای تش��یع ن��ام بردند و گفت: اگ��ر زیارت معصومین 
)ع( نبود مش��کالت زیادی برای پیروان مکتب اهل بیت )ع( 

ایجاد می شد.
وی ادامه داد: اثر دیگر زیارت ش��ناخت یکدیگر اس��ت، 
همان طور که در مراسم حج مسلمانان کشور های مختلف با 

یکدیگر آشنا می شوند در زیارت ائمه اطهار )ع( نیز این 
نکته مثبت مشاهده می شود و این نشان می دهد که 
پیروان مکتب اهل بیت )ع( فقط در ایران نیستند و 
ما در کشور های مختلف برادران و خواهرانی داریم 

که با آشنایی با آن ها روحیه پیدا می کنیم.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی اضافه ک��رد: زیارت در 
احی��ا و بقای مذهب آثار بس��یاری دارد و اگر زیارت قبور 
مقدس نبود نمی توانستیم به شیوه مطلوب به آشنایی مردم 

با آموزه های دینی برسیم.
وی با بیان اینکه وهابیت بر اثر مخالفت با مذهب شیعه 
درحال متالش��ی ش��دن اس��ت، گفت: پایان عمر وهابیون 
نزدیک اس��ت چراکه این افراد به غیر از حج وسیله دیگری 

برای تشکیل کنگره و رسیدن به انسجام ندارند.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کردند: موضوعی 
ک��ه وهابیون به ما نس��بت می دهند این اس��ت که گردهم 
آم��دن دور ضری��ح ائمه اطهار )ع( بوی ش��رک می دهد، ما 
در پاس��خ به آن ها می گوییم که آیا با این نگاه عواطف دور 
س��نگ های کعبه هم شرک محس��وب نمی شود، همان طور 
که در اینجا نیت پرستش کعبه نیست، در زیارت نیز هدف 

پرستش ائمه اطهار نیست.
وی افزود: درحالی که اهل بیت )ع( دس��ت ما را گرفته 
و از گمراه��ی نجات داده اند، عده دیگری مس��یر دیگری را 
دنبال کرده و به گمراهی رس��یده اند، ما باید ش��کرگزار این 
موضوع باشیم که در دنیای کنونی فرهنگ زیارت تبلیغات 

دشمن را خنثی می کند.
 آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه زیارت معصومین 
)ع( دارای فلس��فه حیاتی و سیاسی اس��ت، عنوان کرد: بر 
خ��الف وسوس��ه های وهابیون ک��ه به دنب��ال از بین بردن 
فرهنگ زیارت هستند ما باید بیشتر به این فرهنگ اهمیت 
دهیم و دهه کرامت نیز فرصت خوبی برای آش��نا ش��دن با 

مکتب، اخالق و سیره اهل بیت )ع( است.
ای��ن مرجع تقلی��د خاطرنش��ان کرد: کش��ور و جهان 
اس��الم گرفتار مشکالت بزرگی است که امیدواریم به برکت 
معصومین )ع( و دهه کرامت مشکالت فعلی نیز رفع شود و 

آینده درخشانی در انتظار جهان اسالم باشد. فارس

در افتتاحیه جشنواره دهه کرامت مطرح شد
پایان عمر وهابیون نزدیک است 

برجام تمام شد
ادامه از صفحه اول

اکن��ون می ت��وان گفت ک��ه کش��ورهای غربی با 
هوچ��ی گری ضدایرانی در س��الگرد برج��ام به دنبال 
پنهان سازی بی تعهدی های خود در برجام هستند تا 
ب��ه زعم خود هم ایران را به ادامه مذاکرات بی حاصل 
با اروپا س��وق دهن��د و هم افکار عموم��ی جهان را از 
اص��ل بی تعهدی خود در برجام دور س��اخته و حتی 

تحریم های ضدایرانی را توجیه کنند. 
متاس��فانه برخی رفتارهای رسانه ای و سیاسی در 
داخل ایران که در سالگرد برجام به جای پرداختن به 
بی تعهدی غرب به برجس��ته سازی مسائل حاشیه ای 
کش��ور پرداخت��ه و افکار عمومی کش��ور را از این بی 
تعهدی ه��ا منح��رف می س��ازند، بر این گس��تاخی و 

جوسازی های ضدایرانی افزوده است. 
حال این س��وال مطرح می شود که راهکار مقابله 
با تحرکات ضدایرانی صورت گرفته چیس��ت و چگونه 
می تواند پاسخی قاطع به این دشمنی ها داد؟ با توجه 
به شکس��تهای گسترده دش��منان مقاومت در منطقه 
ادام��ه حضور فعال در معادالت منطقه از جمله حضور 
مستشاری در عراق و س��وریه و حمایت از مظلومیت 
مل��ت یمن و فلس��طین می تواند اس��تمراردهنده این 

شکستها باشد.
 نکته مهم دیگر معطوف به عرصه داخلی کش��ور 
اس��ت. بیان آش��کار و صریح ناکارآمدی برجام و البته 
ع��دم تعهدپذیری طرف های غربی و حتی عذرخواهی 
مس��ئوالن بابت گره زدن همه امور به برجام گام اول 
در رفتاره��ای داخلی می تواند باش��د گام دوم تدوین 
و برنام��ه ری��زی دقیق  و مدون برای حل چالش��های 

اقتصادی کشور است. 
طرح 9 ماده ای رئیس جمهوری که بیشتر بندهای 
آن تکیه بر عرصه داخلی دارد و نیز توجه به راهکارهای 
عملیاتی که از س��وی رهبر انقالب همواره مورد تاکید 
بوده، می تواند مولفه ای مهم در حل چالش��های کشور 
باش��د. به هر تقدیر طرح 9 م��اده ای رئیس جمهوری 
نشان می دهد که مسئوالن که در گذشته بیشتر نگاه 
به بیرون و پیامدهای برجام داش��تند همگام با مردم 
به این حقیقت بیشتر واقف شده اند که برجام تنوری 
نیس��ت که در آن نانی پخت شود و باید به داشته های 

درون تکیه داشت تا وعده های بیرونی. 
رویک��ردی ک��ه با برخ��ی اصالحات در س��اختار 
اقتصادی و بانکی کشور می تواند ضمن حل چالشهای 
کشور، زمینه ساز شکستهای جدید برای دشمنان این 
مرز و بوم و البته از بین رفتن توهماتی باش��د که فکر 
می کنند با تحریم و فش��ار اقتصادی می توانند ایران را 

تسلیم زیاده خواهی های خود کنند.

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والی�ت رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا 
صب��ح دیروز در نشس��تی که با دعوت ایش��ان از 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، با 
تأکی��د بر توانایی کش��ور برای عبور از مش��کالت 
اقتص��ادی ب��ا برخ��ورداری از روحی��ه انقالب��ی و 
مجاهدت، کار و تالش ش��بانه روزِی مس��ئوالن و 
همکاری و همراهی آحاد مردم، ش��رایط و الزامات 
اس��تمرار پیش��رفت و حرکت پر ش��تاب به سمت 

اهداف را بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این جلسه، شرط 
اصل��ی موفقی��ت در همه عرصه ه��ا را برخورداری 
از »روحیه قوی، انگیزه، ش��جاعت و عزم راس��خ« 
دانس��تند و افزودند: همه مدی��ران دولتی باید در 
مقابل مش��کالت با تحرک بیش��تر و با احس��اس 

مسئولیت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقالب اس��المی، تیم اقتص��ادی دولت 
را میان��دار و محور اصلی کار و تحرک در کش��ور 
خواندند و همه دس��تگاهها را ب��ه هماهنگی با آن 

فراخواندند.
ایش��ان ش��رط دیگر غلبه بر تنگناها را ارسال 
تصوی��ری مقت��در از دولت برش��مردند و افزودند: 
تصویر دولت در چش��م مردم بای��د تصویری توانا، 
کارآمد و تالش��گر باشد، زیرا نفس تالشگری برای 

مردم جذاب و امیدوارکننده است.
رهبر انقالب اس��المی همچنین صداوسیما و 
دس��تگاههای تبلیغاتی را به انتقال تصویر درست 
از اقدام��ات دولت توصیه کردن��د و افزودند: البته 
بیان انتقادهای منطقی اشکالی ندارد، ضمن اینکه 

بخش عمده ای از تصویرس��ازی درس��ت از دولت 
وابسته به عملکرد مسئوالن است، یعنی مسئوالن 
بای��د به میان مردم، کارگ��ران و صنایع بروند و از 

نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با مقتدرانه توصیف 
ک��ردن مواض��ع رئیس جمهور کش��ورمان در اروپا 
افزودن��د: نش��ان دادن اقتدار در مقاب��ل بیگانگان 
بویژه امریکایی ها امری الزم اس��ت و این کار باید 

بهنگام، صریح و قاطع انجام شود.
»دنب��ال ک��ردن جدی کاره��ا با اس��تفاده از 
امکانات و توانایی های کشور« سفارش دیگر رهبر 

انقالب اسالمی به مسئوالن بود.
ایش��ان افزودن��د: البت��ه طرف ه��ای اروپایی 
موظفن��د تضمین ه��ای الزم را درخصوص برجام 
بدهند اما نباید اقتصاد کش��ور به این موضوع گره 

زده و معطل آن شود.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر »لزوم 
ارتباط��ات  و  دیپلماس��ی  روزاف��زون  گس��ترش 
خارجی«، افزودند: به جز موارد معدودی همچون 
امریکا، روابط کش��ور با ش��رق و غرب باید هر چه 

بیشتر تقویت ش��ود و تحرک عملیاتی و هدفمند 
دیپلماسی افزایش یابد.

رهبر انقالب اس��المی در ادام��ه به بیان چند 
توصی��ه و راهکار ب��رای حل مش��کالت اقتصادی 

پرداختند.
ایشان تهیه »نقشه راه اقتصاِد با ثبات« را الزم 
دانستند و افزودند: اگر نقشه راه اقتصاد تهیه شود، 
م��ردم و فعاالن اقتصادی تکلی��ف خود را خواهند 
دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت 

خواهند شتافت.
»تقویت بخش خصوصی« و »ضرورت برخورد 
قاطع با متخلفان« دو توصیه دیگر حضرت آیت اهلل 

خامنه ای بود.
ایش��ان در همی��ن زمین��ه ب��ه نمونه هایی از 
تخلفات برخی دس��تگاهها و افراد در مسائل اخیر 
سکه و ارز اش��اره و تأکید کردند: باید با متخلفان 

در هر سطحی که هستند برخورد شود.
رهبر انقالب اس��المی دس��تور روز گذش��ته 
رئیس جمهور برای برخ��ورد با تخلفات در واردات 
خ��ودرو را خ��وب خواندن��د و افزودن��د: البته این 

دس��تورها باید پیگیری ش��ود تا به نتیجه مطلوب 
برس��د. ایش��ان »اش��راف و اعمال قدرت دولت بر 
مبادالت مالی ب��رای جلوگیری از عملیات مخرب 
نظیر قاچاق و پولش��ویی« را ضروری دانس��تند و 
با اش��اره به برخی تخلفات انجام ش��ده در استفاده 
از ارز دولتی گفتند: باید با س��امانه های مربوط و 
یا مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آش��کاری 

گرفته شود.
»جدی گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی«، 
»اق��دام بهن��گام و ع��الج واقعه قب��ل از وقوع« و 
»مبارزه واقعی با فس��اد« محوره��ای بعدی مورد 

تأکید رهبر انقالب اسالمی در این نشست بود.
ایش��ان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاس��د 
ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس 
به طور ش��فاف اطالع رس��انی ش��ود، گفتند: البته 
مس��ئله برخورد با مفاس��د در وهل��ه اول به عهده 
مسئوالن دستگاهها است و پس از آن باید موضوع 

به قوه قضاییه واگذار شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، »ح��رف زدن 
رودرروی مسئوالن با مردم و بیان شرایط« را الزم 

دانس��تند و خاطرنشان کردند: مشکالت را با مردم 
در میان بگذارید و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه 

دشمن را برای آنها تبیین کنید.
ایش��ان در پایان گفتند: ج��داً معتقدم دولت 
به ش��رط انجام اقداماِت الزم، خواهد توانس��ت بر 
مش��کالت فائق آید و توطئه های امری��کا را ناکام 

بگذارد.
در این جلس��ه، آقای روحان��ی رئیس جمهور 
خطاب به رهبر انقالب اس��المی گفت: همه تالش 
خ��ود را ب��ه کار می بندیم ت��ا نکات��ی را که بیان 

فرمودید، عملیاتی و اجرایی کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به تالش دش��من برای 
نگ��ران کردن م��ردم از آین��ده و ایج��اد انتظارات 
تورم��ی، افزود: با وج��ود همه تالش��های روانی و 
اقتصادی دش��منان ایران، درآمدهای ارزی و ریالی 
کشور در سه ماهه اول امسال بیش از سه ماهه اول 
س��ال قبل بوده و در بخش عمرانی 22 برابر س��ال 

قبل اعتبارات الزم تخصیص و تأمین شده است.
آق��ای روحان��ی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه برخی 
مس��ائل همچون اشکاالت نظام بانکی و نقدینگی، 
ارتباط��ی با تحریم و فش��ارهای خارج��ی ندارد و 
از گذش��ته وجود داش��ته اس��ت، به برنامه دولت 
برای حل این مس��ائل اش��اره ک��رد و گفت: حل 
این مس��ائل جزو دس��تورکارهای اساسی شورای 
عال��ی هماهنگ��ی اقتص��ادی و س��تاد اقتص��ادی 
دولت اس��ت. رئیس جمهور همچنی��ن هماهنگی 
کام��ل ق��وا و دس��تگاهها ب��رای خنث��ی ک��ردن 
دانس��ت.  ض��روری  را  امریکایی ه��ا   توطئه ه��ای 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر انقالب اسالمی در نشست با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

مردم باید احساس آرامش و ثبات کنند 
دولت باید در مقابل مشکالت با تحرک و احساس مسئولیت مضاعف عمل کند

امنیت ملی  کمیس��یون  عضو  رلم����ان دس��تگاه پا گف��ت:  مجل��س 
دیپلماس��ی و سازمان انرژی اتمی آخرین وضعیت 
مذاکره ب��ا اروپایی ه��ا را به این کمیس��یون ارائه 

می کنند.
سیدحس��ین نق��وی با بی��ان اینک��ه اعضای 
س��ازمان  و  خارج��ه  وزارت ام��ور  از  کمیس��یون 
انرژی درخواس��ت کردند تا گزارش��ی از اثر بسته 
پیشنهادی و بیانیه اتحادیه اروپا در نجات برجام را 

به کمیس��یون ارائه کنند،گفت: اعضای کمیسیون 
از دس��تگاه دیپلماسی و سازمان انرژی درخواست 
کردن��د، آخری��ن وضعی��ت مذاکره ب��ا طرف های 

اروپایی به کمیسیون ارائه شود.
وی ب��ا بیان اینکه از س��ازمان انرژی اتمی نیز 
درخواست شده مقدمات بازدید اعضای کمیسیون 

از تاسیسات هسته ای کشور فراهم شود، ادامه داد: 
اگر چه اعضای کمیس��یون بازدیدهای دوره ای از 
تاسیسات هس��ته ای صورت دادند و آخرین مورد 
آن نی��ز بازدید از راکت��ور تهران ب��ود، اما پس از 
خ��روج آمری��کا از برجام تالش بر این اس��ت این 

بازدیدها منظم تر دنبال شود.

نماینده م��ردم ورامین در مجلس افزود: یکی 
از اهداف کمیسیون برای اخذ آخرین گزارش ها از 
این س��ازمان، بررسی اقدامات کشور برای رسیدن 
به 190 هزار سو است. س��ازمان انرژی اتمی باید 
آخری��ن وضعیت تاسیس��ات هس��ته ای و آخرین 
اقدامات خود برای رس��یدن به 190 هزار سو را به 

اعضای کمیسیون ارائه کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کرد: هفته آینده و پس از سرکشی 
نماین��دگان به ح��وزه انتخابیه خود از مس��ئوالن 
وزارت امورخارجه و س��ازمان ان��رژی اتمی دعوت 
می ش��ود ضمن حض��ور در کمیسیون،گزارش��ی 
از آخری��ن وضعی��ت مذاکره ب��ا اروپایی ه��ا برای 
 نج��ات برجام را به اعضای کمیس��یون ارائه کنند. 

 تسنیم

بررسی بسته پیشنهادی اروپا درباره برجام در کمیسیون امنیت ملی

هیات دولت خطاب به رهبر انقالب:
برای حل مشکالت کشور 

با تمام توان تالش می کنیم
ب��ا  هی��ات دول��ت  بیان��ات خیابان پاستور از  تش��کر 
صری��ح و امیدبخ��ش رهب��ر انقالب در 
حمای��ت از دول��ت، تاکید ک��رد: با تمام 
توان برای حل مش��کالت م��ردم، ادامه 
مس��یر رش��د و آرامش اقتصادی کشور 

تالش می کنیم.

هیات دولت با تشکر از بیانات صریح 
و امیدبخش رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حمای��ت از دول��ت و ارزیاب��ی دقیق 
معظم له از توانای��ی خدمتگزاران دولت 
در کنار مردم عزیز برای حل مش��کالت 
اقتصادی کش��ور، تاکید کرد که "اعضای 
دول��ت و همه خادمان مل��ت در خانواده 
بزرگ دس��تگاه اجرایی با عزم و جدیت 
آمادگی دارند که تمام توان خود را برای 
حل مش��کالت مردم، ادامه مسیر رشد و 
آرامش اقتصادی کش��ور و ناکام گذاردن 

تالش دشمنان بکار گیرند. "
متن بیانیه هیات دولت خطاب به حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی(
رهبر معظم انقالب اسالمی

با تقدیم سالم و احترام؛
الزم م��ی دانی��م از بیان��ات صریح و 
امیدبخش حضرتعالی در حمایت از دولت 
و ارزیاب��ی دقیق از توانای��ی خدمتگزاران 
دول��ت در کن��ار م��ردم عزیز ب��رای حل 

مشکالت اقتصادی کشور، تشکر نمائیم.
بر  جنابعال��ی  هوش��مندانه  تاکی��د 
توطئه دش��منان برای تضعی��ف اعتماد 
به دول��ت که آن را بزرگترین خطر برای 
کشور برش��مردید، و دس��تور صریح به 
رسانه ها و بویژه رس��انه ملی که تصویر 
واقع��ی از کارآمدی و تالش��گری دولت 
را ب��ه جامعه ارائ��ه نماین��د، رهنمودی 
به موقع برای دلس��وزان انق��الب و مایه 
هوش��یاری جامعه در برابر سیاه نمایی و 

یاس آفرینی است.

کلیه اعضای دول��ت و همه خادمان 
ملت در خانواده بزرگ دس��تگاه اجرایی 
با عزم و جدی��ت آمادگی دارند که تمام 
ت��وان خود را برای حل مش��کالت مردم 
و ادامه مس��یر رش��د و آرامش اقتصادی 
کش��ور، بکار گیرند و دش��منان ایران را 
در آس��یب زدن به عزت و آرامش مردم 

شریف ایران، ناکام گذارند.
در مس��یر افتخارآمی��ز خدم��ت به 
م��ردم، همچنان ک��ه حضرتعالی تصریح 
فرمودی��د الزمه توفیق دول��ت در میانه 

می��دان، هم��کاری و هماهنگ��ی دیگر 
نهادها و قوای کش��ور اس��ت ک��ه مورد 

خطاب روشنگرانه رهبری قرار دارند.
یقی��ن داریم که با ای��ن هماهنگی، 
آینده روش��نی که ترس��یم فرمودید، فرا 

راه کشور و نظام خواهد بود.
حض��رت  ع��زت  و  س��المتی  دوام 
مس��تطاب عالی و سربلندی ملت شریف 

ایران را از خداوند بزرگ خواستاریم.
هیات دولت جمهوری اسالمی ایران
پایگاه اطالع رسانی دولت 


