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 بازدید وزیر دفاع قزاقستان
از تیم پهپاد ارتش

وزیر دفاع قزاقس��تان با حضور در محل برگزاری 
رقابت های پهپاد مسابقات نظامی روسیه ۲۰۱۸ با تیم 

پهپاد کشورمان مالقات کرد.
در حاش��یه برگ��زاری مس��ابقات نظامی روس��یه 
۲۰۱۸ در قزاقستان سپهبد س��اکن ژاسوزاکوف وزیر 
دفاع این کشور با حضور در محل برگزاری رقابت های 
پهپ��اد با ضمن بازدید از گروه و تجهیزات پروازی تیم 
پهپ��اد ارتش جمهوری اس��المی ایران ، برای این تیم 

آرزوی موفقیت کرد.
س��رهنگ احمد احمدی سرپرس��ت تیم اعزامی 
پهپاد ارت��ش نیز در این دیدار ضمن ارایه ویژگی های 
پهپادهای ارت��ش ایران در این مس��ابقات از میزبانی 

کشور قزاقستان تقدیر کرد.  فارس

 خبرنگاران نقش اساسی در تامین منافع
و امنیت ملی دارند

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی گفت: خبرنگاران و رسانه ها 
نقش اساس��ی و مهم در حفظ و تامین منافع و امنیت 

ملی دارند.
حشمت اهلل فالحت پیش��ه وظایف خبرنگاران را 
بسیار حساس و خطیر شمرد و افزود: خبرنگاران نقش 

اساسی در روشنگری و تنویر افکار عمومی دارند.
نماینده اس��الم آباد غ��رب در مجلس اضافه کرد: 
رس��انه ها و خبرنگاران باید در درجه اول خودش��ان 
طب��ق قانون عمل کنند و س��پس ای��ن قانون را دیده 
بان��ی کنند. فالحت پیش��ه ی��ادآور ش��د: خبرنگاران 
نقش اساس��ی بر تامین منافع و امنی��ت ملی دارند و 
این جریان همواره جزو جریانات مترقی در کشورمان 

است.  ایرنا

 نمایندگان با رییس جمهور
رودربایستی نکنند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره 
به اینکه اداره امور کشور َفَشل شده و شاهد نارضایتی 
مردم هس��تیم، گف��ت: نمایندگان ب��ا رییس جمهور 

فالوده نخوردند که بخواهند رودربایستی کنند.
محمدج��واد ابطح��ی، با اش��اره به اع��الم وصول 
س��وال از رئیس جمهور، گفت: متاسفانه کوتاهی قابل 
مالحظه ای از س��وی ق��وه مقنن��ه رخ داده زیرا نقش 
نظارتی فدای تعامالت سیاس��ی شده و منافع ملت به 

منافع جناحی ترجیح داده می شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به 
اینکه با وعده های داده ش��ده از س��وی دولت چندین 
مرتبه موضوع مذکور ب��ه تاخیر افتاد، تصریح کرد: به 
نظر می رس��د اگر در گذش��ته موضوع سوال از رییس 
جمهور به نتیجه می رس��د، شاید امروزه شاهد آشفته 

بازار در عرصه هایی مانند ارز، سکه و غیره نبودیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه معاون پارلمانی رییس 
جمهور عنوان کرد اقدام مجلس سیاس��ی بوده است، 
ادامه داد: این امر در حالیست که وی به خوبی می داند 
اهداف سیاسی– جناحی پشت پرده این اقدام نیست 
و همچنین چه افرادی پای برگه درخواس��ت سوال را 

امضاء کرده اند.  خانه ملت

 ارتقا سطح بهداشت نیروهای مسلح
 از الزامات است

معاون هماهنگ کننده ارتش، گفت: ارتقا س��طح 
بهداش��ت و درمان در نیروهای مسلح از جمله ارتش 

یکی از الزامات اساسی است.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری تصریح کردجهیزات 
به روز و با فناوری های جدید تهیه ش��ده و پش��توانه 
عظیم��ی برای مناط��ق نیروی دریایی و ش��ناورهایی 
 که بس��یار دورت��ر از مرزهای ما هس��تند خواهد بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

جزئیات سیاست های جدید ارزی دوشنبه اعالم می شود
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جزئیات سیاس��ت های جدید ارزی 
روز دوشنبه از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعالم می شود، گفت: جزئیات این 

سیاست ها امروز)یکشنبه( در جلسه هیأت دولت نهایی خواهد شد.
اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران  
قوا اظهار داش��ت: در روزهای آینده با اعالم رئیس جمهور امریکا تحریم های س��ه 
ماهه ش��روع می ش��ود و ش��رایط جدیدی در اقتصاد کش��ور پیش آمده که نیازمند 

تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است.
وی ادامه داد: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که کاالهای اساسی که مورد نیاز 
مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های 
اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که 

این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.   خبرگزاری صدا وسیما

درحاشیه 
هزینه 500 میلیارد دالری آمریکا برای ناامنی ایران

وزیر دفاع گفت: یکی از کشورهای منطقه اعتراف کرد برای کشاندن آشوب 
به ایران و پشتیبانی از گروه های تروریستی درعراق و سوریه، ۱37 میلیارد دالر 
هزینه کرده اس��ت که در همین زمینه آمریکایی ها و بقیه بالغ بر 5۰۰ میلیارد 

دالر هزینه کرده اند.
جمعی از خانواده های معظم ش��هدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با حضور 
در س��تاد وزارت دفاع با امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای 

مسلح دیدار و گفت وگو کردند.
وزیر دفاع در این نشست حاتمی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
انقالب اس��المی اظهار داش��ت: عزت و اقتدار امروز ایران اس��المی در منطقه به برکت 
خون شهداس��ت لذا همه وظیفه داریم از آرمان ها و دستاوردهای شهدا به نحو شایسته 

پاسداری کنیم  خاطره ایثارگری های آنها را به نسل جدید منتقل کنیم. فارس

ارتش اسالم 
قوه قضائیه با دست اندازی به بیت المال برخورد کند

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام خواس��تار ورود جدی تر مسئوالن امر 
برای ساماندهی اقتصادی کشور شد.

مجمع تش��خیص مصلحت نظام دیروز به ریاست آیت اهلل موحدی کرمانی و 
با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلس��ه آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به مشکالت اقتصادی 
و نوسانات اخیر بازار ارز و طال خواستار ورود جدی تر دولت و مجلس و مسؤوالن امر 
برای س��اماندهی اقتصادی کشور شد و گفت: گرانی، تورم و بی ثباتی اقتصاد، باعث بروز 

مشکالت معیشتی بویژه برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه شده است.
وی همچنین بر لزوم مبارزه جدی و قاطع با کسانی که از نوسانات اقتصادی سوء استفاده 
کرده یا به هر نحو به بیت المال دست اندازی می کنند تأکید کرد و افزود: از قوه قضاییه هم 

این توقع هست که با جدیت و قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کند.  تسنیم

مصلحت 

سردار جاللی:
یکایی هستند مفسدان اقتصادی سربازان آمر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: آمریکایی ها  ن یبــــو در استراتژی هایشان مفس��دین اقتصادی را سرباز خود تر
می دانند زیرا مفس��دین اقتصادی در چارچوب استراتژی تهاجمی اقتصادی 

دشمن آمریکایی اقدام می کنند.
س��ردار غالمرض��ا جاللی گفت: بعد از خروج آمری��کا از برجام با رویکرد 
و تهدیدات جدیدی از س��وی آمریکا روبرو ش��دیم که آمریکایی ها اسم آن 
را جنگ هیبریدی گذاش��ته اند. وی ادامه داد: این جنگ یک جنگ ترکیبی 
است و ش��امل بخش های مختلفی ست که از همه فناوری ها در آن استفاده 
می کنند، همچنین موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. استراتژی دشمنان 
اس��تفاده از قابلیت ها و ظرفیت هایی اس��ت که بصورت ترکیبی با هم تلفیق 

شود و در راستای اهدافشان حرکت کند.  فارس 

حسینی:
پدرخوانده ها در اردوگاه اصالحات تصمیم می گیرند

عضو هیئت رئیس��ه جمنا گفت: طرح پارلمان اصالحات  ب ا حــــز بیانگر اختالفات عمیق میان اصالح طلبان است.ا
س��ید محمد حسینی عضو هیات رئیس��ه جبهه مردمی نیروهای انقالب 
با اش��اره به تح��رکات اصالح طلبان برای خارج ک��ردن جهانگیری از کابینه 
دولت اظهار کرد: اسحاق جهانگیری یکی از گزینه های اصلی اصالح طلبان و 
چهره ای ش��ناخته شده در مس��ئولیت های خطیر بوده و اکنون هم به عنوان 

معاون اول رئیس جمهور به ایفای نقش می پردازد.
وی با اشاره به اینکه جهانگیری در دولت بماند یا از آن خارج شود، فرق چندانی 
به حال جریان اصالحات نخواهد داشت افزود:  او باید در دولت بماند  چرا که اگر 
 پای خود را از گود بیرون بکشد، نشان خواهد داد که مرد روز های سخت نیست. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

سردار کوثری:
منافقین نزد ملت ایران منفور هستند

جانش��ین ق��رارگاه ثاراهلل س��پاه با اش��اره به شکس��ت  ن ا ر ا ســد منافقین در دسیس��ه چین��ی علیه ملت ای��ران، گفت: پا
منافقین و دولت های بیگانه ای که از آنها حمایت می کنند، ش��ناخت دقیقی 

از ملت ایران ندارند و منفورند.
س��ردار محمداس��ماعیل کوثری در خصوص عدم اس��تقبال از فراخوان 
منافقی��ن برای تجمعات غیرقانونی در کش��ور اظهار داش��ت: خیال آمریکا، 
صهیونیس��ت و سعودی ها که از منافقین پش��تیبانی می کنند این است که 
منافقین برای آنه��ا معجزه می کنند.  وی افزود: علت عدم موفقیت منافقین 
در توطئه های خود علیه ملت ایران، عدم شناخت آنها و حامیانشان نسبت به 
ملت ایران است که هیچوقت امنیت و استقالل خود را که با هزینه زیادی به 

دست آورده به این افراد واگذار نکرده و نخواهد کرد.  مهر

یم
سن
ت

رفراندوم برای مذاکره با آمریکا!
ادامه از صفحه اول

موافق��ان مذاکره با آمریکا پ��س از ناکامی برجام 
و خروج واش��نگتن از آن به این پرس��ش پاسخ دهند 
که با وج��ود ذوق زدگی از دیدار ترامپ و اون، نتیجه 
ای��ن دیدار چه ش��د؟ آی��ا اختالفات و دش��منی های 
آمری��کا با کره ش��مالی به پایان رس��ید و اکنون همه 
مش��کالت اقتصادی کره ش��مالی حل شده است؟ هر 
چند تفاوت های زیادی میان ایران و کره ش��مالی در 
مواجهه با آمریکا وجود دارد و همین تفاوت ها اس��ت 
ک��ه ایران را در مقاب��ل تهدیدات آمری��کا قدرتمند و 
توانمند ساخته است. آمریکا به همپیمانان خود رحم 
نمی کند، آیا می توان به چنین کشوری دلخوش بود؟ 
یک جریان سیاس��ی هر گاه در س��پهر سیاسی کشور 
با ناکامی روبرو می ش��ود موضوع رفران��دوم را مطرح 
می کن��د حال آن که بخش زیادی از ش��رایط موجود 

به خاطر عملکرد آنها است.

سرمقاله

گروه رویداد  بررس��ی اف��کار عموم��ی در گـــزارش دو
خصوص امنیت کش��ور نش��ان می دهد که همواره 
به دلیل حساس��یت دولتمردان و پیش بینی های 
دقیق نظامی از یک س��و و توانمندی و هوشیاری  
باالی دفاعی – امنیتی کش��ورمان از سوی دیگر، 
خیال مردم در این حوزه از همه حیث راحت است 
اما ایا این آس��ودگی در ح��وزه دیگر به ویژه حوزه 

های اقتصادی و معیشتی مردم نیز وجود دارد؟
بررس��ی ه��ا حکای��ت از آن دارد ک��ه  اگ��ر 
مس��والن نظامی- امنیتی در حوزه دفاعی و مقابله 
ب��ا تهدی��دات حرفی بزنن��د مردم ب��اور می کنند 
چرا که  سالهاس��ت دیده اند ک��ه اگر نظامیان در 
وقایع مختل��ف اگر وعده ای به م��ردم داده اند آنرا 
عمل��ی کرده ان��د اما در م��ورد امنی��ت اقتصادی، 
ش��غلی و معیش��تی مردم که البت��ه بخش مهمی 
از زندگی آنان اس��ت و آین��ده و امید به زندگی را 
تقویت و یا تضعیف می کند متاس��فانه در کش��ور 
دچ��ار چالش جدی وج��ود دارد. در بعد اقتصادی 
مس��ئولین آنچنان که وعده داده اند عمل نکرده اند 
و ب��ی اعتمادی در م��ردم را در قبال صحبت های 
مس��ئوالن به وضوح می توان مش��اهده کرد و حاال 
می بینیم که تالطمات در بازارهای مس��کن، سکه 
و ارز موجب ش��ده که وضعیت معیش��تی مردم با 

مشکل مواجه شود.
در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
بر این باورند که با اجرای تحریمها ممکن است که 
حوزه های کاالیی و اقالم خوراکی نیز مشمول این 
نوسانات ش��ده و مردم را دچار مشکالت بیشتری 
کن��د از این رو الزم اس��ت تا در ح��وزه کاالهای 
غیرس��رمایه ای و خوراک��ی نیز دولت و مجلس به 

چاره اندیشی کند.
باید در نظر داش��ت قش��ر عظیم��ی از مردم 
حقوق بگیران، کارگران  تنها  حقوق ثابتی دارند و 
سرمایه ای بیش از آن نمی توانند برای سبد کاالی 
خود بپردازند از این رو در این ش��رایط با کوچکتر 

شدن جیبش��ان کوچکتر، زندگی برای آنها سخت 
تر از گذشته خواهد شد. 

نگاهی به مطالعات اقتصاددانان نش��ان می دهد 
که مجموعه سیاس��ت گذاری ها در دو دهه گذش��ته 
باعث ش��ده که نه تنها دهک های پایین و متوس��ط 
جامعه بلکه گروه های متوسط نیز تحت تاثیر نوسانات 
و مش��کالت اقتصادی قرار بگیرند و در عین حال در 
نتیجه سیاست های پولی و ارزی در سال های گذشته، 
سطح عمومی قیمت ها افزایش و قدرت خرید مردم 

هم به همین نسبت کاهش پیدا کند.
به نظر می رس��د که این دغدغه ای است که 
مورد توجه نمایندگان مردم در خانه ملت نیز قرار 
گرفته است و ارائه طرح مجلس برای تامین امنیت 
غذایی مردم در هنگام تحریم از س��وی نمایندگان 
موضوعی اس��ت که نش��ان می ده��د که مجلس  

بی توجه به این امر نیست. 

طرح امنیت غذایی در شرایط تحریم
اخیراً نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون 
کشاورزی مجلس از ارائه طرح مجلس برای تأمین 
امنیت غذایی در ش��رایط تحریم خبر داد با تأکید 
بر اینکه در ش��رایط تحریم مش��کلی برای تأمین 
کاالهای اساسی و اس��تراتژیک وجود ندارد و این 
کاالها تأمین می شود، اظهار داشت: با توجه به لغو 
برجام از س��وی آمریکا، تهدیدات و تحریم ها علیه 
کش��ورمان، طرحی برای تأمی��ن امنیت غذایی در 

شرایط تحریم در حال تدوین است.
وی اف��زود: طرح مجلس ب��رای تأمین امنیت 
غذایی و کاالهای اساس��ی با همکاری و همفکری 
پژوهش ه��ای  مرک��ز  و  دول��ت  از  کارشناس��انی 
مجلس در حال تدوین اس��ت که به زودی تقدیم 

هیئت رئیسه مجلس می شود.
به گفته س��خنگوی کمیس��یون کش��اورزی 
مجل��س در این ط��رح الزاماتی برای دس��تگاه ها 
جهت برخورد با مفس��دان و نی��ز تعدیل قیمت ها 
و همین ط��ور ذخی��ره و توزیع ب��ه موقع کاالهای 

اساسی در نظر گرفته شده است.
پیش از این نیز معاون اقتصادی وزارت اقتصاد 
با اش��اره به در دست تدوین بودن طرح بسته های 
امینت غذایی برای ش��هروندان، میزان پوشش این 
بس��ته ها را وابسته به ش��دت تحریمهای پیش رو 

توصیف کرد.
میر شجاعیان با اشاره به اینکه دولت در حال 
تکمیل این طرح اس��ت ادامه داد: بر اس��اس این 
ط��رح  کمیته امداد و بهزیس��تی در قانون بودجه 
س��ال جدید مکلف ش��ده اند س��ه برابر مستمری 

بیشتری به مددجویان خود بدهند.
وی با بیان اینکه  یک نظام حمایتی در دستور 
کار است تا امنیت غذایی آنها تامین شود، تصریح 
کرد: میزان گستردگی این طرح متغیر است و اگر 
بتوانیم مس��یرهای تنفس��ی را برای اقتصاد کشور 
ب��از نگه داریم ش��اید کمتر مجبور باش��یم در این 
طرح پوش��ش همگانی داشته باشیم. اما اگر شدت 
اثرگذاری تحریم ها باال باش��د ما به سمت پوشش 

همگانی این بسته ها خواهیم رفت.
در همین حال س��خنگوی سازمان غذا و دارو 

در نی��ز از  تمهیدات الزم را ب��رای تامین دارو در 
ش��رایط تحریم خب��ر داد و گفت: قب��ل از خروج 
امریکا از برجام و آغاز تحریم ها علیه ایران، سازمان 
غذا و دارو تمهیدات و راهکارهای الزم برای تامین 
دارو و مقابله با این تحریم ها در نظر گرفته است.

وی اف��زود: ش��ورای پ��ول و اعتب��ار می��زان 
س��قف تس��هیالت بانکی که ش��رکت های دارویی 
می توانس��تند اس��تفاده کنند را ب��ه منظور کمک 
به نقدینگی ش��رکت های دارویی به میزان ۲ برابر 
افزایش داده اس��ت. همچنین تسهیالت گمرکی و 
ارزی نیز برای ش��رکت های دارویی فراهم ش��ده 
و در تعام��ل با گم��رک تس��هیالت گمرکی برای 
شرکت های دارویی ایجاد شده است. عالوه بر آن 
در تعامل بانک مرکزی و س��ازمان مدیریت بحث 
تامی��ن ارز به می��زان ۲.۸ میلی��ارد یورویی برای 

تامین دارو قطعی شد.
جهانپور افزود: از اقدامات دیگر در این راس��تا 
می ت��وان به واردات م��واد اولیه دارو اش��اره کرد. 
همچنی��ن ارتباط مس��تمر و همه جانب��ه با تولید 
گنن��دگان و توزیع کنن��دگان دارو و مواد اولیه در 

کشور برقرار خواهد بود.
به گفته س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو، همه 
این گفته ها بدین معنا نیس��ت که ب��ازار دارویی 

کشور متاثر تحریم ها نباشد.

پتانسیل های اقتصادی را فراموش نکنیم
پیش بین��ی چنین طرحهای اگر چه بس��یار 
ضروری است اما باید در نظر داشت که در تدوین 
این طرح ها پتانسیل های الزم اقتصادی  ایران در 

نظر گرفته شود. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی ای��ران در این 
زمین��ه  تاکی��د کردن��د : "  امنی��ت غذایی برای 
کشوری بزرگ، پُرجمعیت و دارای هدف های بلند، 
بسیار مهم است، لذا بخش کشاورزی و دامداری ما 
یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای 

آن تالش کنند." 
کارشناس��ان اقتصادی در این زمینه معتقدند 
ک��ه باید الویت دول��ت در تخصص ارز برای تامین  
امنیت غذایی، دارو، بهداشت و سالمت و همچنین 

تأمین مواد اولیه تولیدی ها قرار بگیرد.
از س��وی دیگر ایجاد راهکارهایی برای تعامل 
بیشتر  با کشورهایی است که در حوزه دارو حرفی 
برای گفتن دارند از جمله اقداماتی اس��ت که باید 
از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.  ایجاد رابطه 
تجاری با این کش��ور می تواند  موجب شود  که در 
مواقع نی��از به دارویی خاص به هر دلیلی دس��ت 

کشور در پوست گردو نماند.
باید در نظر داش��ت که این ط��رح ها باید به 
آرامی و بدون تش��ویش اذه��ان عمومی به مرحله 
عم��ل و اجرا دربیاید چرا ک��ه  مدیریت ضعیف و 
بی ثبات در این عرصه سبب می شود که چالش ها 
و بحران های اقتصادی تشدید شود. اجرای چنین 
طرحهای عالوه بر مدیریت نیاز به اراده ای انقالبی 
و قاطعیت در برخورد با کم تحرکی وضعف و س��و 
اس��تفاده  برخی مدیران دارد تا مردم به مدیریت 

همراه با تدبیر دولت امیدوارشوند.

نگاهی به بررسی تهدیدات امنیتی در حوزه غذا و دارو

هوشیاری در حوزه های اقتصادی – معیشتی فراموش نشود

عال��ی  ش��ورای  جلس��ه  در  ب��ا خیابان پاستور هماهنگ��ی اقتص��ادی و 
حضور س��ران قوا کلیات سیاست های جدید ارزی 

بانک مرکزی تصویب شد.
به گزارش تسنیم، در هفتمین  جلسه شورای 
عال��ی هماهنگی اقتص��ادی سیاس��ت های جدید 
ارزی و راهکارهای تس��ریع در برخورد با مفاسد و 

اخاللگران اقتصادی بررسی و تصویب شد.
همچنین با توجه به نوس��انات اخیری که در 
بخش ارزی کش��ور بوج��ود آمده اعضای جلس��ه 
تأکید کردند که ش��رایط اقتصادی کشور نیازمند 
تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی 
اس��ت؛ لذا سیاس��ت های جدی��د بانک مرکزی در 
بخش ارزی در این جلس��ه مورد بررس��ی و تایید 

سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اس��اس جهت گیری عمده سیاست های 
جدید بر این اصل استوار است که کاالهای اساسی 
و م��ورد نی��از عامه مردم ب��ا نرخ رس��می ارز که 
بانک مرکزی اعالم خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز 
تامین ش��ده و دستگاه های اجرایی بر تمام مراحل 
واردات تا توزیع ای��ن کاالها به طور دقیق نظارت 

خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای  فعاالن 
در بخش های صادرات و واردات و کسانی که برای 
انجام فعالیت های ضروری ش��ان به ارز نیاز دارند، 
تس��هیالتی فراهم ش��ود تا بتوانند ه��م ارز مورد 

نیازش��ان را ب��ه راحتی در بازار تهی��ه کنند و هم 
بتوانند فعالیتهای ش��ان را با س��رعت و اطمینان 

بیشتری ادامه دهند.
اعضای ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
ادامه این جلس��ه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به 
منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخاللگران 

اقتصادی بررسی کردند.
در چارچ��وب این پیش��نهاد، مس��یر برخورد 
با کس��انی که در این مقطع با فعالیت هایش��ان به 
آرام��ش و ثبات اقتصادی کش��ور لطم��ه زده و با 
اس��تفاده از رانت های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار 

مش��کل کردند و فعالیت های ناس��الم و غیرشفاف 
انج��ام دادند، با کوتاه تر ک��ردن مهلت هایی که در 
قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در 

زمان کوتاه تر رسیدگی شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و 
مقرر شد در جلس��ه آینده شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا این پیش��نهاد به تصویب نهایی برسد 
ت��ا چارچوب عمل قوه قضائیه ب��رای برخورد قاطع 
و س��ریع تر با مفس��دان و اخاللگران اقتصادی قرار 
گیرد. گفتنی اس��ت ش��ورای هماهنگی اقتصادی 
قوا که با ابتکار رهبر انقالب تش��کیل شده است  و 

جلسات آن به منظور  ساماندهی به مسائل اقتصادی 
و مقابله با ش��رارت های اقتصادی آمریکا برگزار می 
ش��ود.  در این جلسات تکالیف و اقدامات الزم برای 
دس��تگاه های مختلف تدوین ش��ده و رهبر معظم 
انقالب در باره آن فرموده اند: اگر در این جلسات به 
حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق 
جلسات قوا توسط رهبری صورت می گیرد و ایشان 
نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی 
ش��دن حمایت می کنند پر واضح اس��ت که دولت 
با همکاری دس��تگاه قضایی امکان برخورد قاطع با 
س��ودجویان و سوءاس��تفاده کنندگان از شرایط را 
خواهد داش��ت. از طرفی همراهی مجلس با دولت 
نی��ز می تواند تاثیر به س��زایی در تصویب طرح ها 
و لوایح مدنظ��ر دولت برای کنترل بازار و کمک به 

رونق اقتصادی داشته باشد.  تسنیم 

با حضور سران سه قوه برگزارشد

جلسه شورای  عالی هماهنگی اقتصادی با محور سیاست های ارزی 

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین  گفت: دول��ت با رویک��رد انقالبی وارد بسیـــجي ها
کارزار اقتصادی شود و اجازه ندهد اقتصاد کشور و معیشت 

مردم بیش از این دچار تالطم شود.
سردار س��رتیپ پاسدار غالمحس��ین غیب پرور رئیس 
س��ازمان بسیج مستضعفین دیروز در جمع مسئوالن بسیج 
اقشار و بسیج وزارتخانه ها اظهار کرد: مسئوالن دولتی باید 
باور کنند که دشمن جنگ اقتصادی را شروع کرده و انتظار 
ملت این است که دولت نیز آرایش جنگ اقتصادی به خود 

بگیرد.

وی افزود: ما همانگونه که برادرانه از قوه قضائیه خواستیم 
تا در مقابل مفس��دان اقتصادی برخ��ورد قاطعانه و انقالبی 
داشته باشند، از برادران خود در دولت هم می خواهیم که با 

رویکرد انقالبی وارد کارزار اقتصادی شوند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فشارهای 
اقتصادی که دشمن از ابتدای پیروزی انقالب به ملت ایران 
وارد آورده است، گفت: مردم در دهه ۶۰ وقتی مسئوالن را 
کنار خود می دیدند فشارها را تحمل می کردند و اکنون نیز 
مس��ئوالن باید در مشکالت موجود کنار مردم قرار گیرند و 

به حل مشکالت آنان بپردازند. فارس  

غیب پرور:
دولت با رویکرد انقالبی وارد کارزار اقتصادی شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای  اس��المی گفت: جلسه اس��تیضاح وزیر سخنــــگو
تعاون، کار و رفاه اجتماعی احتماال چهارش��نبه )۱7 مرداد( 

برگزار می شود.
بهروز نعمتی درباره زمان برگزاری جلس��ه اس��تیضاح 
علی ربیع��ی وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در صحن 
مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون ربیعی نامه ای 
ب��ه ما نداده و زمان درخواس��تی ب��رای حضور در مجلس و 
پاس��خگویی را اعالم نکرده، جلسه استیضاح روز چهارشنبه 

این هفته برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مطابق روال معمول، پس از اعالم 
وصول اس��تیضاح یک وزی��ر، وی ۱۰ روز ب��رای حضور در 
مجلس و پاس��خگویی مهلت دارد و می تواند طی نامه ای به 

هیات رئیسه، زمان دقیق حضور خود را اعالم کند.
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس تصریح کرد: با توجه 
به اینک��ه تاکنون نامه ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دریافت نش��ده، بنابراین برگزاری استیضاح در جلسه امروز 
منتفی است. هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی چهارشنبه 
هفته گذشته )۱۰ مردادماه( طرح استیضاح وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی را با ۴۰ امضا اعالم وصول کرد.  مهر

نعمتی خبر داد؛
جلسه استیضاح ربیعی چهارشنبه برگزار می شود


