پارلمان

برنام ه و سیاستهای دولت قابل اصالح است

حضور نمایندگان رئیسجمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی

معاون پارلمانی رئیسجمهور از حضور نمایندگان رئیس جمهور در جلس��ه
دیروز کمیسیون اقتصادی خبر داد.
حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور با اش��اره به طرح س��وال
نماین��دگان مجلس از رئیس جمهور اظهار کرد :طرح س��وال از رئیس جمهور
در دس��تور کار کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی قرار گرفته است و
نمایندگان رئیس جمهور برای پاس��خگویی به س��واالت نمایندگان در این جلس��ه
حضور خواهند داشت.
وی گف��ت :امیدواریم با توضیحات نمایندگان رئیس جمهور ,تعداد قابل توجهی از
نمایندگان مجلس قانع ش��وند .امیری گف��ت :رئیس جمهور به صورت مکرر درباره این
موضوع گزارش میگیرد و در آینده نیز گزارش تکمیلی در این باره منتش��ر خواهد شد.

معاون اول رئیسجمهور گفت :امروز تضعیف دولت مترادف با تضعیف نظام
و تضعیف نظام منجر به تضعیف امید مردم به آینده و نگرانی نسبت به افقهای
پیش روی جامعه میشود.
اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رئیسجمه��ور در همای��ش روس��ای
نمایندگیهای جمهوری اس�لامی ایران اظهار داش��ت :امروز کش��ور در ش��رایط
خطیری قرار گرفته اس��ت اما این ش��رایط فلج کننده نیس��ت ،بلکه ش��رایط جدید،
پیچیده و دش��واری اس��ت و برای مواجهه با آن نیازمند درک صحیح مسائل و توجه به
راهکارهای ابتکاری هستیم.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داش��ت :واقعیت این است که دولت به تنهایی قادر
نیست شرایط دشوار پیش رو را حل کند و نیازمند پشتیبانی است تا بتواند وظایف خود
را به نحو مطلوب انجام دهد .تسنیم
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روحانی بزودی با مردم سخن میگوید

ایرنا

ناوهای موشکانداز جوشن و پیکان به
بندر باکو اعزام شدند

ناوهای موش��کانداز جوشن و پیکان صبح دیروز
برای ش��رکت در بخش تیراندازی ش��ناورها و ناوهای
موشکانداز مسابقات نظامی روسیه از سواحل شمالی
کشورمان عازم بندر باکو شدند.
ناوه��ای موش��کانداز ایران��ی برای ش��رکت در
مسابقات نظامی به کشور آذربایجان اعزام شدند.
در همین راس��تا ناوهای موش��کانداز جوش��ن و
پیکان صبح دیروز برای ش��رکت در بخش تیراندازی
شناورها و ناوهای موشکانداز مسابقات نظامی روسیه
از سواحل شمالی کشورمان عازم بندر باکو شدند.
این مس��ابقات تا بیس��تم مرداد ماه ادامه خواهد
فارس
داشت.

نخستین سامانه  X-Rayکامیونی توسط
وزارت دفاع تولید شد

نخس��تین  X-Rayکامیون��ی پر س��رعت تولید
وزارت دفاع با حضور رئیس کل گمرک ایران و معاون
امور صنعتی وزارت دف��اع در گمرک بازرگان به بهره
برداری رسید.
سردار رضا مظفری نیا معاون امور صنعتی وزارت
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در این مراس��م با
تبری��ک دهه کرامت و والدت ام��ام رضا (ع) و افتتاح
دس��تاورد دیگ��ری در بخ��ش صنعت دفاع��ی اظهار
داش��ت :در سال  97که از س��وی رهبر معظم انقالب
اس�لامی (مدظل��ه العالی) ب��ه نام حمای��ت از کاالی
ایرانی نامگذاری ش��ده با اس��تفاده از س��رریز فناوری
های دفاعی ،ش��اهد بهره برداری و افتتاح دستاوردی
دیگر از متخصصان صنعت دفاعی در رفع گلوگاه های
صنعتی کشور هستیم.
مظفری نیا با اش��اره به پیش��رفت روزافزون ایران
اس�لامی در تمامی عرصه ها به وی��ژه حوزه دفاعی و
نظامی اظهار داش��ت :ایده پردازی ،طراحی ،س��اخت،
آزمایش و استانداردسازی این محصول از ابتدا تا انتها
در داخل کش��ور صورت گرفته و جمهوری اس�لامی
ایران را در شمار کشورهای دارای این توانمندی قرار
فارس
داده است.

نیروهای انقالبی شجاعت
در اقدام داشته باشند

نماین��ده ولی فقیه در س��پاه در دیدار با رئیس و
معاونین سازمان بس��یج اساتید گفت :نیروهای مؤمن
و انقالبی و همچنین بس��یج اس��اتید که از اس��تقالل
س��ازمانی برخوردار است در کنار بصیرت ،شجاعت در
اقدام داشته باشند.
حجت االسالم والمس��لمین حاجیصادقی گفت:
دش��منان ایران سرزمین اذهان و س��رزمین قلوب را
م��ورد هدف ق��رار دادهاند؛ نیروهای مؤم��ن و انقالبی
و همچنین بس��یج اس��اتید که از اس��تقالل سازمانی
برخ��وردار اس��ت در کنار بصیرت ،ش��جاعت در اقدام
داشته باشند.
وی افزود :توجه استادان بسیجی به حلّ مشکالت
کش��ور از نقاط قوت اصلی روند تحولی سازمان بسیج
اساتید است .زیرا در شرایط کنونی کشور ،ابتکار عمل
در کمک به رفع مشکالت مردم باید مورد توجه جدّ ی
دلسوزان قرار گیرد؛ اگر علم به صحنة ادارة کشور وارد
ش��ود ،عمل کارگزاران عالمانه خواهد شد و اگر عمل
فارس
عالمانه شود کارآمدی حاصل می شود.

فرصت دو هفتهای استیضاحکنندگان
به وزیرعلوم

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
نشست این کمیسیون را تشریح کرد.
سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بررسی طرح استیضاح
وزیرعلوم در دس��تورکار جلسه کمیسیون قرار داشت،
گفت :تعدادی از طراحان این استیضاح در این جلسه
سواالت خود از منصور غالمی را مطرح کردند.
وی ب��ا بی��ان اینکه وزی��ر علوم نی��ز توضیحاتی
درباره س��واالت مطرح شده ارائه کرد ،ادامه داد :طرح
اس��تیضاح وزیر عل��وم در  5محور ،ضع��ف مدیریتی
دانش��گاهها ،افت ش��دید علمی ،عدم تحرک وزیر ،به
کارگیری بازنشستگان در سمتهای مدیریتی و عدم
ساماندهی تش��کلهای صنفی دانشجویی مطرح شده
اس��ت .وی گفت :مقرر شد دو هفته فرصت برای ارائه
و بررس��ی مدارک در پاسخ به محورهای استیضاح به
تسنیم
وزیرعلوم داده شود.

واکنش معاون امنیتی وزیر کشور به حمله تروریستی مریوان

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور به حادثه تروریس��تی مریوان واکنش
نشان داد.
حسین ذوالفقاری با اشاره به حادثه تروریستی مریوان اظهار کرد :در مناطق
م��رزی فعالیتهای زیادی صورت گرفته و از تحرکات گروهکهای تروریس��تی
جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه حوادثی مانند عملیات تروریس��تی پاس��گاه مریوان قطعا پاسخ
ج��دی نیروهای ما را در پی خواهد داش��ت ,افزود :تح��رکات گروهکها در اثر حمایت
های صورت گرفته نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است و اطالعات و آمار حاکی از
حمایتهای برخی کشور نسبت به عملیاتهای تروریستی است.
ذوالفقاری گفت :با برخی از عملیاتهای صورت گرفته برخورد ش��ده است و واکنش
نیروها نسبت به عملیاتهای بعدی سنگین تر خواهد بود .باشگاه خبرنگاران جوان
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گــ�زارش دو

گروه رویداد

موض��وع بران��دازی در ایران
تازه ،حرکت تازهای از سوی دشمنان نظام نیست،
بلکه رویکردی است که بالفاصله پس از انقالب از
س��وی دشمنان ایران دنبال ش��د ،با این حال این
روزها دشمنان داخلی و خارجی تالش می کنند تا
با ابرازهای نرم و نفوذ به این مقصود دست یابند.
نگاهی به عملکرد دولتمردان آمریکایی نشان
میده��د ک��ه بران��دازی آرزوی ناکاممانده تمامی
دولتهای آمریکا پ��س از روی کار آمدن انقالب
اسالمی است.
اما عالوه بر امریکا ،دشمنان منطقه ای و رژیم
صهیونیستی از یک س��و و از سوی دیگر معاندین
داخل��ی نیز ت�لاش میکنند تا برای رس��یدن به
خواستههای خود این هدف را محقق کنند.
در این زمینه سرلش��کر جعفری فرمانده کل
سپاه ،از تالش منافقان ،سلطنتطلبان و آلسعود
برای ناامنی کشور سخن می گوید.
وی در ای��ن باره اظهار داش��ت :دش��منان در
ش��رایط اقتصادی ملتهب فعل��ی اقداماتی را انجام
میدهند .دی ماه س��ال گذش��ته ای��ن فعالیتها
شروع شد ،با این فضای مجازی رها شده و وضعیت
اجتماعی ملتهب و مشکالت مردم و سوءمدیریت،
نارضایتیهایی را به وجود آورد اما نتوانس��تند در
کشور ناامنی به وجود بیاورند.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد :منافقان
و س��لطنتطلبان به شدت برنامهریزی میکنند و
آلس��عود خائن هم برای توس��عه ناامنی در کشور
هزینه میکن��د؛ برنامههای زیادی نیز در تیرماه و
مردادماه داشتند.
عملکرد عربستان در مواجه با ایران
نگاهی به عملکرد عربس��تان س��عودی نشان
میده��د که پ��س از پی��روزی انقالب اس�لامی،
س��رعت تحوالت و آگاهی های سیاسی در منطقه
و حوزه خلیج فارس افزایش یافت این امر موجب
ش��د که نفوذ ژئوپولیتیکی عربستان تا حد زیادی
تحلی��ل رود .از این رو عربس��تان تالش کرد تا به
تدریج رفتار سیاس��ی خود درعرص��ه بین المللی
تغیی��ر دهد ،بنابراین سیاس��ت ه��ای تندی را در

اسالمی روی آنها سرمایه گذاری كنند.

تسنیم

ی��ک مقام مس��ئول دفتر گفت :حس��ن روحانی
ب��زودی گفت وگوی مس��تقیم با م��ردم در خصوص
مهمترین مسائل کشور مانند اقتصاد و روابط خارجی
خواهد داشت.
وی افزود :تا این لحظ��ه ،زمان این گفت وگو که
از طریق صدا و س��یما انجام می ش��ود قطعی نشده و
اعالم سه ش��نبه شب توسط برخی منابع و رسانه ها
به عنوان زمان گفت وگو ،مورد تایید این دفتر نیست.

میدان فاطمی

تالش منافقان ،سلطنتطلبان و آلسعود برای ناامنی کشور

بکارگیری ابزار کهنه

پیش گرفت.
در عین حال تالش کرد تا رابطه نزدیکی را با
اس��رائیل برقرار کند تا بتواند نقش قدرتمند تری
در منطقه ایفا کند.
بدنب��ال جنگ ایران ب��ا عراق  ،عربس��تان با
ای��ن روایت که ش��یعیان ع��راق از عوام��ل ایران
هس��تندموجی از انتق��ادات را علیه ای��ران و نفوذ
کشورمان در عراق رقم زد از این رو عربستان برای
جبران این شکست تالش جدیدی را در یمن آغاز
ک��رد اما در این زمینه هم خود را ناتوان دید ،حاال
ای��ران به چش��م رقیب بزرگ منطق��ه ای خود به
ایران م��ی نگرد و از این رو ت�لاش می کند تا به
هر ش��کل ممکن در مقابل ای��ن رقیب منطقه ای
ایستادگی کند.
در این میان استفاده از شایعات تفرقه افکنانه
قومی مذهب��ی و ارائه برنامه ه��ای تجزیه طلبانه
و همراه��ی ب��ا منافقین و معاندین نی��ز در برنامه
عربس��تان قرار گرفته اس��ت  .به ط��وری که خود

محسنی اژهای خبر داد

بازداشت مدیر سازمان توسعه تجارت
و معاونش
سخنــــگو

مع��اون اول ق��وه قضایی��ه از بازداش��ت
مدی��رکل س��ازمان توس��عه تج��ارت و

معاونش خبر داد.
حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای در نشست خبری
با حضور جانشین فرمانده ناجا و دادستان تهران در مقر پلیس
آگاهی تهران برگزار ش��د ،گفت :در شرایطی که دشمن جنگ
اقتصادی را علیه ما ش��روع کرده است ،برخی افراد سودجو نیز
در این شرایط دست به اقدامات مجرمانهای میزنند.
وی اف��زود :تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده اس��ت
یک��ی از ناحیه بان��ک مرکزی بوده و دیگ��ری مربوط به ثبت
سفارش برای واردات بوده است.
معاون اول دس��تگاه قضا اف��زود :در مجموع ب��ا اقدامات
انجام ش��ده برای استیفای حق مردم از بیتالمال و شناسایی
مجرمان و متخلفان تاکنون  ۱۳نفر در این خصوص بازداش��ت
شدهاند که از این تعداد پنج نفر درباره ثبت سفارش بازداشت
شده ،چند نفر در خصوص توزیع ارز در بازداشت برای کنترل

بهارستـــان

گروه رویداد

دی��روز خانه مل��ت در حالی
نشست علنی خود را به پایان رساند که بکارگیری
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی کشور ممنوع
شد.
نشس��ت مجلس ش��ورای ب��ه ریاس��ت علی
الریجانی برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان مجلس طرح اصالح
قان��ون ممنوعیت ب��ه کار گیری بازنشس��تگان را
بررس��ی و م��اده واحده ای��ن طرح را ب��ه تصویب
رساندند.
بر اس��اس تبصره یک ماده واح��ده این طرح
به کار گیری بازنشس��تگان در سمتهای روسای
س��ه قوه ،معاون اول رئیس جمه��ور ،نواب رئیس
مجلس ،نمایندگان مجلس ،وزرا ،اعضای ش��ورای
نگهب��ان و معاونان رئیس جمه��ور و همچنین به
کارگیری بازنشس��تگان نیروهای مس��لح با تدابیر
فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دس��تگاه متبوع
خود مجاز است.
حرفهای مفت ترامپ ارزش پاسخ ندارد
از س��وی دیگ��ر حس��ینعلی حاجیدلیگانی
نماینده مردم شاهینش��هر طی تذکری خطاب به
الریجانی اظهار داش��ت :باید یاوهگوییهای ترامپ
را پاسخ میدادید.
علی الریجانی در پاسخ به تذکر حاجیدلیگانی
اظه��ار داش��ت :م��ا ج��واب ه��ر ح��رف مفتی را
نمیدهیم.

مقامات این کش��ور از تدوین برنامه های ناامنی ها
در ایران خبر دادند و با حضور در اجالس منافقین
آمادگ��ی خود را برای هم��کاری با این گروه اعالم
کردند.

منافقین آخرین تیر تركش غربی-عربی
آمریكا  ،رژیم صهیونیس��تی و عمال عربی آن
ب��رای آنکه بتوانند ای��ران را از تحوالت منطقه به
حاش��یه برانند عزم خود را جزم كرده اند تا حلقه
محاصره علیه ایران را تنگ تر كنند .واش��نگتن و
س��عودی ها با بهره برداری از گروهك منافقین در
پی تضعیف نفوذ منطقه ای ایران هستند.
منافقین در نشس��ت س��االنه خود در فرانسه
ب��ا حمایت غربی و س��عودی بار دیگ��ر لفاظی ها
و ادعاه��ای واهی خود علیه جمهوری اس�لامی را
تك��رار كردند .اینگونه وانم��ود کردند كه همچنان
وجود دارند و در قدرت هستند و كشورهای غربی
و عرب��ی می توانند ب��رای مقابله با نظام جمهوری

بازار دس��تگیر شدند که در این بین فردی که به عنوان عامل
بان��ک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و در عین حال صراف
نبوده به همراه همکارش نیز بازداشت شده است.
وی اضاف��ه کرد :همچنی��ن دو نفر از صراف��ان که مجوز
داش��تهاند اما مرتکب تخلفاتی نیز شده بودند بازداشت شدند.
دو صراف��ی ک��ه ارز را گرفت��ه و موظف بودند ک��ه در اختیار
متقاضیان قرار دهند به ازای  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان کارت ملی
افراد را اجاره کرده و این کارت را خودشان دریافت کردند که
در ای��ن زمینه عالوه بر این افراد ،س��ه تن از دالالن مرتبط با
این صرافیها نیز بازداشت شدند.
محس��نی اژهای ب��ا بیان اینکه تع��دادی از افراد مرتبط با
ثبت س��فارش کاال نیز تحت تعقیب قرار گرفتند ،تصریح کرد:
در نامهای از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم شد
که این تخلفات را در اواخر س��ال  ۹۶متوجه ش��دند اما سوال
اینجاس��ت که پس از متوجه شدن از این تخلفات چه اقدامی
انجام دادهاند .
وی افزود :س��وال دیگر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
این اس��ت که نس��بت به تخلف انجام ش��ده از سوی برخی از
کارمندان چه کردند ،آیا آنها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات
اداری معرف��ی کردند؟ محس��نی اژهای از بازداش��ت مدیرکل

سازمان توس��عه تجارت و معاونش خبر داد و گفت :همچنین
خانمی که مسئول ثبت س��فارش بوده به همراه طراح سامانه
که خود به جرمش معترف شده ،بازداشت شدند.
س��خنگوی قوه قضایی��ه اظهار کرد :تا ب��ه این لحظه ۵۸
ش��رکت در زمینه ثبت سفارش تخلف داشتند که پروندهشان
یا در مرحله تحقیقات ابتدایی اس��ت یا در اختیار بازپرس قرار
دارد و پیگیریها در مورد آنها ادامه دارد.
وی گفت :مدیرعامل شستا نیز احضار شده و مورد تحقیق
قرار گرفت ،او نس��بت به برخی موارد بیاطالع بود اما قول داد
که برود و در این زمینه تحقیق کند.
محس��نی اژهای افزود :در زمین��ه واردات تلفن همراه باید
این موارد در س��امانهای به نام نیما به ثبت میرسید اما بخش
قاب��ل توجه��ی از این موارد در این س��امانه به ثبت نرس��یده
است.
اژهای درب��اره هماهنگی میان دس��تگاههای مختلف برای
برخ��ورد ب��ا این تخلف��ات ،گفت :ضاب��ط برخ��ی از پروندهها
ناجاس��ت ،ضابط برخی دیگ��ر وزارت اطالعات و ضابط برخی
دیگ��ر اطالعات س��پاه .ما در حال هماهنگی بی��ن این نهادها
هس��تیم تا م��وازیکاری میان آنه��ا رخ ن��داده و کارها بدون
مشکل و به سرعت پیش برود.

ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان در دستگاههای دولتی

وزیر نفت دنبال چشم آبیهاست

مخالفت نمایندگان با بررسی الیحه حمایت
از کودکان در کمیسیون قضایی
همچنین نمایندگان الیحه حمایت از کودکان
و نوجوان��ان براس��اس اصل  85قانون اساس��ی را
بررسی و با آن مخالفت کردند.

نهایت��ا پ��س از اس��تماع نظ��رات موافقین و
مخالفین ،توضیحات سخنگوی کمیسیون قضایی
و همچنین اظهارات رییس مرکز امور زنان و امور
ریاست جمهوری کلیات این الیحه به رای مجلس
شورای اسالمی گذاشته شد.

صراف و بقال محل هم بهتر از سیف سکه را
مدیریت میکنند
همچنین حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده
مردم شاهین شهر اظهار داشت :اولویت اول کشور
در حال حاضر مسائل اقتصادی است.
وی اف��زود :امروز مردم در تب این مش��کالت
اقتصادی میسوزند که باید آن را درک کنیم.
نماینده مردم ش��اهین شهر اضافه کرد :برخی
در کش��ور از روی آگاه��ی یا ناآگاه��ی علیه مردم
تصمیم میگیرند ،با توجه به التهابات اخیر ارز آیا
بدتر از این هم میشود.
وی گف��ت :ص��راف و بقال محل ه��م بهتر از
سیف میتوانستند سکه را توزیع کنند.

شورای عالی اقتصادی نباید اختیار قانونی
وزارتخانهها را سلب کند
بر اس��اس این گ��زارش ،مصطف��ی کواکبیان
نماین��ده مردم ته��ران در جریان بررس��ی الیحه
حمای��ت از کودکان و نوجوانان با اس��تناد به اصل
 71قانون اساس��ی اظهار داش��ت :در پی دس��تور
مقام معظم رهبری شورای عالی اقتصادی سه قوه
تشکیل ش��د که درر شرایط جنگ اقتصادی قطعا
مفید و ضروری اس��ت که اگر نی��از به قانونگذاری
دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود :وظیفه ما وضع قانون است.

تصویب کلیات الیحه حمایت
از حقوق کودکان و نوجوانان
وکالی ملت س��پس کلی��ات الیحه حمایت از
کودکان و را بررسی کردند.

تهدیدات اثری ندارد
با این حال عملکرد امنیتی کش��ورمان نشان
داد ک��ه این گونه برنامه ریزی ها هنوز نتوانس��ته
اند تا در برهم ریختن شرایط امنیتی کشور موفق
عمل کنند .و کشور در شرایط ایمنی قرار دارد که
حفظ آن وظیفه همگان است.
سرلشکر جعفری با اشاره به اینکه دشمنان ما
احمق هس��تند و نمیفهمند که اینگونه تهدیدات
حت��ی نوع نرم آن اث��ر ندارد ،افزود :دش��منان ما
برنامهریزیهای��ی را به ویژه در ش��رایط اقتصادی
و جامعه ملتهب ما شروع کردهاند.
به گفته فرمانده کل س��پاه آغ��از این برنامه
ریزی ها از ش��هر مش��هد بود که با فضای مجازی
رها ش��ده ،وضعیت اجتماعی ملتهب ،مش��کالت
م��ردم ،فش��ارهای اقتصادی دش��منان ،تحریمها،
س��وءمدیریتها در حدی توانست تا برخی از افراد
را به صحنه اعتراض عمومی وارد کند ،اما موفق به
بوجودآوردن ناامنی در کشور نشد.
س��ردار جعف��ری اضاف��ه ک��رد :منافقی��ن و
س��لطنتطلبان به ش��دت برنامهری��زی و هزینه
میکنند .آمریکاییها ،اس��رائیلیها و آل سعود در
کش��ور ما برای توسعه ناامنی بودجههای زیادی را
هزینه میکنند .آنه��ا برنامههای زیادی در تیر و
مرداد نیز داش��تند و امیدهای زیادی بسته بودند
ک��ه ناامنیها را گس��ترش دهند اما کش��ور ما از
امنیت خوبی برخوردار است.
وی تاکید کرد :این امنیت ناش��ی از اعتمادی
بوده که در جامعه وج��ود دارد و نجابت ،بصیرت،
ایمان ،عش��ق و عالقه مردم به نظام و انقالب مانع
از این میش��ود که به دش��منان فرص��ت داده یا
همکاری کنند تا ناامنیها را گسترش دهند.
از س��وی دیگ��ر نی��ز دادس��تان کل کش��ور
ناآرامیه��ای اخی��ر کش��ور را محص��ول طراحی
ات��اق عملیاتی متش��کل از س��ه ضل��ع آمریکایی،
صهیونیس��تی و سعودی معرفی کرد و گفت که از
چهارسال قبل برای ایجاد ناآرامی در ایران طراحی
شده بود.
حجت االسالم محمدجعفر در این باره گفت:

آمارهای سوءاستفاده از کودکان نگران
کننده است
معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور
اظهار داش��ت :این الیحه از ق��وه قضاییه به دولت
ارسال شده و در کمیس��یون قضایی مورد بررسی
قرار گرفته است.

طراح اصلی این پروژه ،یک آمریکایی به نام مایکل
اندریا ،مس��ئول س��ابق مبارزه با تروریسم سازمان
سیای آمریکاست .برنامهریزیهای اتاق عملیاتی را
که برای این ناآرامی ها تش��کیل شده بود به طور
عمده ،مایکل و یکی از افس��ران اطالعاتی وابسته
به موس��اد انجام میدادند و هزینه آن هم به عهده
آل سعود بود.
وی نام این پروژه را «دکترین همگرایی نتیجه
بخ��ش» اعالم کرد و افزود :بر اس��اس اطالعات به
دس��ت آمده ،این اتاق فکر با مطالعات فراوانی که
طی س��ال های گذش��ته انجام دادند ،پویش های
اعتراضی مطالبه گر تحت عنوان «نه به گرانی»؛«نه
ب��ه پرداخ��ت قب��وض» و«پوی��ش مالباختگان و
بازنشستگان» در کشور به راه انداختند.
منتظری با بیان اینکه منافقان ،سلطنتطلبان،
برخ��ی ملی گراها و چپی ها نیر نمایندهای در این
اتاق عملیات داشتند ،خاطرنشان کرد :برای اجرای
این پروژه دو طرح تونسی و طرح لیبیایی بر اساس
حرکت ه��ای اجتماع��ی در لیب��ی و تونس مورد
مطالعه قرار گرفته بود که در طرح تونسی ،حرکت
های اجتماعی از مرکز به پیرامون انتقال مییافت و
در طرح لیبیایی ،حرکت های اجتماعی از پیرامون
ش��روع و به س��مت مرکز کش��یده می ش��د اما با
ارزیاب��ی که این اتاق فکر انج��ام داد ،نهایتا اجرای
ط��رح لیبیایی یعنی حرکت از حاش��یه به س��مت
مرکز برای اجرا در کشورمان انتخاب کردند.
از این رو اینکه گفته ش��ود برخی از مشکالت
امنیت��ی در کش��ور از س��وی این گروه ه��ا و در
مخالفت ب��ا نظام روی می دهد خیال خامی بیش
نیس��ت و پش��ت این امر دس��تگاههای خارجی و
دشمنان قس��مخورده جمهوری اسالمی ایران ،در
حال فعالیت هستند.
دشمنان ایران با حمایت از عوامل ضد نظام از
از م��دت ها پیش برای برهم زدن امنیت جمهوری
اس�لامی ای��ران برنامه ری��زی کرده ان��د و تالش
میکنند تا به محض فراهم ش��دن فرصت مناسب،
وارد عمل ش��ده و نقش��ه های خود را اجرا کنند.
موضوع��ی که بای��د مورد توجه مس��ئوالن و مردم
توامان صورت گیرد چرا که تمام فعالیتهای مردم و
کشور در سایه وجود این امنیت امکان پذیر است.

معاون اول قوه قضاییه ب��ه پرونده وحید مظلومین که در
رس��انهها به سلطان سکه مشهور است ،اشاره کرد و گفت :این
فرد در س��ال  ۹۱و  ۹۲به دلیل همی��ن موضوعات و تخلفات
به همراه گروهی که بیش از  ۱۵عضو داش��ت ،شناس��ایی و به
اتهام اخالل در نظام پولی و ارزی کش��ور دستگیر و به دادسرا
معرفی ش��د .این فرد که اتهامش نیز محرز است با درخواست
اشد مجازات روبرو شده و به دادگاه رفت اما همان موقع بانک
مرکزی نامهای رس��می زد و اعالم کرد که این فرد عامل بانک
مرکزی بوده و او را مورد تایید قرار داد .بنابراین ما میخواهیم
دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و اگر کسی تخلف کرده برخورد
با آن به شکل درست انجام شود.
وی افزود :آقازاده در آن معنا که در فرهنگ ما رایج شده
در می��ان این افراد نبوده ،البته تاکنون آقازادهای دس��تگیر یا
بازداشت نشده و ممکن است در ادامه تحقیقات ما به مواردی
برسیم یا نرسیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان بازرسی کل کشور پس
از دس��تور رییسجمهور برای معرفی اسامی دریافت کنندگان
ارز دولتی اقدامی را انجام نداده ،گفت :س��ازمان بازرس��ی کل
کشور در جایی وارد میشود که یا قانون آن وجود داشته باشد
ایسنا
و یا مصوبهای الزماالجرا صادر شده باشد.

وی با بی��ان اینکه آمارهای نگران کنندهای از
کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان وجود دارد
گفت :حل این مش��کالت نیازمن��د تصویب قانونی
قوی ،جامع و بازدارنده است.
اولویت کشور رسیدگی به مسکن ،ارز
و بیکاری
س��ید محمدجواد ابطحی ه��م در مخالفت با
کلیات الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان با بیان
اینکه اولویت های مجلس باید جابجا ش��ود ،گفت:
در ح��ال حاضر که م��ردم با مش��کالت اقتصادی
دست و پنجه نرم می کنند ،اولویت کشور تصویب
این الیحه نیس��ت و رس��یدگی به مس��کن ،ارز و
بیکاری باید در اولویت باشد.
قرار تامین را وسیله ای برای ترساندن افراد
در ادام��ه نیز ،جهانبخش محب��ی نیا نماینده
م��ردم میاندوآب در مجلس ب��ه عنوان طراح طرح
قانون��ی اصالح م��اده  242قانون آیین دادرس��ی
کیف��ری ،اظه��ار داش��ت :در اغلب سیس��تم های
کیف��ری دنیا ابت��دا جرائم کش��ف و پرونده متهم
تکمیل می شود سپس متهم فراخوانده می شود و
این روی��ه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر
نوع جرمی اینگونه است.
وی افزود :متاس��فانه در سیستم قضایی ایران
رویه به ش��کل دیگری است و برای حفظ متهم و
آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداش��ت موقت
میکنن��د و این قرار ک��ه یکی از قراره��ای تامین

محس��وب می شود تا مدت بسیار طوالنی نیز قابل
تمدید اس��ت .وی ادامه داد :این موضوع عالوه بر
اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار
است سالمت جس��می و روانی متهمان را با خطر
مواجه کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر س��وال
میبرد.
زنگنه به دنبال چشمآبیها!
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس
گفت :وزیر چرا س��امانه تامین الکترونیکی کاالی
صنعت نفت اجرایی نمیش��ود تا فسادهای موجود
خریدهای خارجی کاهش یابد.
وی اف��زود :کارگ��ران ،مهندس��ان ،نخبگان و
ش��رکتهای دانشبنیان کش��ور هم��ه در حال از
بی��ن رفتن هس��تند و آقای وزیر ش��ما به مدیران
زیرمجموعه ش��ما فقط به دنبال چشمآبیها و مو
طالییها هستید.
 3هزار میلیارد تومان بدهی قطعی
پیمانکاران روی دست ما مانده است
همچنی��ن بیژن نام��دار زنگنه وزی��ر نفت در
جریان گزارش س��ؤال نمایندگان نادر قاضیپور و
علیرضا محجوب در خصوص علت واردات بیرویه
پمپهای صنعتی بیکیفیت از چین و عدم حمایت
از شرکتهای تولیدکننده داخلی که دارای توان و
محصولی باکیفیتتر هستند ،اظهار داشت :واردات
لوله مسئله بسیار طویلی است اما در حال واردات
میلیاردها دالر لوله در کشور قابل کتمان نیست.

