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نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا 
برگزار می شود

یکص��د و بیس��ت و نهمی��ن نشس��ت خب��ری 
حجت االس��ام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی 

قوه قضاییه امروز برگزار می شود.
دفتر سخنگوی قوه قضایی��ه ضم��ن اع��ام کرد: 
یکصد و بیست و نهمین نشست خبری حجت االسام 
و المسلمین غامحسی��ن محسنی اژه ای یک ش��نبه_ 
۲۱ مرداد ماه _ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می  ش��ود. در این 
نشست حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای معاون 
اول و سخنگوی قوه قضاییه  به سواالت خبرنگاران در 

زمینه موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.  میزان

محسنی بندپی به سرپرستی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد

رئی��س جمهور طی حکمی براس��اس اصل ۱۳۵ 
قان��ون اساسی »انوش��یروان محسنی بندپ��ی« را به 
عن��وان سرپرست وزارت تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی 

منصوب کرد.
از  پیام��ی  در  رئیس جمه��ور  دیگ��ر  س��وی  از 
زحم��ات و خدم��ات عل��ی ربیع��ی در دوران تصدی 
 وزارت تع��اون، ک��ار و رف��اه اجتماع��ی تقدی��ر کرد. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

برگزاری اولین جشنواره ملی ایده پردازی 
رزمی در نیروی زمینی ارتش 

رئی��س مرکز مطالعات، تحقیق��ات و تدوین آیین 
نام��ه های رزم��ی نزاجا گف��ت: چهارمی��ن جشنواره 
سازمان��ی و اولین جشن��واره ملی ایده پ��ردازی، ۲۲ 

مردادماه در نیروی زمینی ارتش برگزار خواهد شد.
امی��ر عبدالرحی��م لطفی رئیس مرک��ز مطالعات، 
تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نیروی زمینی 
ارتش در نشست خبری که به مناسبت تشریح اهداف 
چهارمی��ن جشنواره سازمانی و اولی��ن جشنواره ملی 
ایده پردازی برگزار ش��د، اظهار داشت: این جشنواره 
با همکاری ش��رکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و 
نیروهای مسلح ۲۲ مردادماه در محل ستاد فرماندهی 
نزاجا برگزار خواهد شد و باتوجه به دستاوردهای سه 
دوره قب��ل جشنواره و مراکز علم��ی و صنایع دفاع و 
نیروه��ای مسلح، نمایشگاهی نیز در حاش��یه آن برپا 

می شود.
وی ه��دف از برگزاری این جشن��واره را ارایه ایده 
ه��ای نظ��ری و صنعتی در راستای ارتق��ای توانمندی 
نظامی، ایج��اد بانک اطاعاتی درخص��وص توانمندی 
شرکتهای دانش بنیان در حوزه توان رزمی و استفاده از 
نخبگ��ان عنوان کرد و گفت: ساختار سازمانی و نیروی 
انسانی س��اح و تجهیزات نوین از دیگر محورهای این 

جشنواره است.  فارس 

دولت مراکش معامالت بانکی خود با ایران 
را به حالت تعلیق در آورد

وزارت خارج��ه مراک��ش در نام��ه ای ب��ه انجمن 
بانکداری مراکش نسبت ب��ه ادامه مراودات تجاری با 
ای��ران هشدار داد و در مواردی معامات بانکی خود با 

ایران را به حالت تعلیق درآورد.
ب��ه گزارش روزنامه »الکوم« مراکش برخی منابع 
آگاه گفته اند: کمپانی ها و بانک های مراکشی در مورد 
ادامه م��راودات تجاری در پی تحریم های آمریکا علیه 

ایران، هشدارهایی را دریافت کرده اند.  ایلنا

اخبار

اراده ای برای اجرای بسته اقتصادی دولت وجود ندارد
رئی��س فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اش��اره به نتیجه بخش نبودن 
بست��ه اقتصادی دولت گف��ت: نتیجه بخش نبودن بسته اقتص��ادی دولت از دو 
حالت خارج نیست. یا بسته، بسته مفید و بسته ای که بتواند مشکل را حل کند 

نیست، یا اینکه اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد.
حمیدرض��ا حاجی بابایی گفت: این اراده اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه 
اس��ت و باید اراده عمومی برای اجرای این بسته به وجود بیاید. اراده عمومی به این 
معنا که دولت باید پرقدرت وارد میدان شود،  قوه قضائیه با اخال گران اقتصادی برخورد 

جدی و مجلس نیز پرقدرت به موضوع ورود پیدا کند و نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه  به نظر می رسد هر سه طرف به اندازه کافی به موضوع پرقدرت 
ورود پی��دا نکرده اند، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه بسته دول��ت تاکنون نتیجه بخش 

نبوده، دولت باید تدبیری برای این موضوع بیاندیشد.  فارس

پارلمان
پیشنهاد ردیف بودجه برای سازمان های مردم نهاد

معاون مشارکت های مردم��ی وزارت کشور با بیان اینکه طبق نظر سنجی 
مش��کل سازمان های مردم نهاد بودجه نیست، گفت: برای کمک به تشکل های 
مردم��ی همچون احزاب ب��رای سازمان های مردم نهاد ردی��ف بودجه پیشنهاد 

می کنیم.
کم��ال اکبری با بیان اینک��ه وزارت کشور یک دوره بودجه ای را برای کمک 
به سازمان های مردم نهاد تخصیص داد، افزود: احزاب هم به همین صورت از وزارت 
کش��ور کمک دریافت کردند و پیگی��ری می کنیم تا ردیف بودجه ای برای سازمان های 

مردم نهاد تخصیص دهیم.
وی گف��ت: اعتق��اد ما بر این اس��ت که سازمان های مردم نه��اد از نبود بودجه رنج 
نمی برند وبودجه مورد نیاز فعالیتهای خود را خودشان تامین می کنند و حتی می گویند 

اگر دولت در جایی دچار مشکل است اعام کنید تا ما به دولت کمک کنیم.  موج

میدان فاطمی 
شفافیت مبنای واقعی مقابله با فساد است

مع��اون حقوقی رئیس جمه��ور گفت: پرونده فاجعه من��ا در مرکز خدمات 
حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پیگیری می شود.

لعیا جنی��دی جنیدی در پاسخ به این سوال که در آستانه هفته دولت چه 
خب��ر خوبی برای مردم دارید, اظهار کرد: دولت الیحه جامع ش��فافیت را به ما 

ارجاع داده بود تا آن را تهیه و تنظیم کنیم.
وی با اش��اره به اینکه ش��فافیت مبن��ای واقعی مقابله با فس��اد است؛ گفت: روز 
یکشنبه گذشته این الیحه را امضا کردم و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کردم تا 
به سرعت در کمیسیون خاص پیگیری ش��ود. وی گفت: شکایتی که در رابطه با واردات 
غیرقانون��ی  را ثبت کردیم و در حال پیگیری است. جنیدی خاطرنشان کرد: در تمامی 
دعاوی مطرح ش��ده علیه آمریکا با وزارت خارجه مشارکت کردیم و دعاوی ثبت شده و 

تاش می کنیم تا از دعاوی مطرح شده حمایت کنیم.  باشگاه خبرنگاران جوان 

خیابان پاستور 

جلیلی:
 مردم روستا را

با وظایف دستگاه ها آشنا کنید
نماین��ده مقام معظم رهبری در ش��ورای  عالی امنیت مل��ی گفت: اگر مردم روستا مصلـــحت
ب��ا وظایف دستگاه ها در جهت خدمت رسانی به مردم آش��نا 
ش��وند، مشخص خواهد ش��د نهادها و دستگاه ها چه خدماتی 

در این روستاها ارائه نداده اند.
 جمع��ی از فعاالن دانشجویی اردوه��ای جهادی دانشگاه 
ته��ران با حضور در دفتر سعید جلیلی ب��ا وی دیدار و گفتگو 
کردن��د.در ابتدای این دیدار جلیلی گف��ت: اینکه دانشجویان 
برای توانمندسازی یا خدمات رسانی در یک حرکت جهادی در 
روستاها حضور می یابند ارزش��مند است چرا که فراتر از یک 
ک��ار عمرانی، دانشجویان می توانند بذری بکارند که تا همیشه 

پایدار باشد.
نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی امنیت ملی 

اف��زود: با توجه به اینکه حدود 6۰ هزار روستا در کشور وجود 
دارد، اگ��ر الگوی موفقی که یک گ��روه جهادی به آن رسیده 
اس��ت در تم��ام روستاها تس��ری یابد، برک��ات بزرگی خواهد 

داشت.
وی ادام��ه داد: توانمندس��ازی م��ردم روستاه��ا صرف��اً 
سخت افزاری نیست و به ش��کل نرم افزاری نیز می تواند انجام 
ش��ود مانند اینکه مردم با حقوق خود آش��نا شوند. مثًا یکی 
از حق��وق مردم گرفتن تسهیات بانکی است ولی تاکنون ۵۰ 

درصد مردم چنین تسهیاتی نگرفته اند.

جلیلی تاکید کرد: مردم در صورت آش��نا ش��دن با برخی 
حقوق، آنگاه می توانند خودشان نیز حقوقشان را پیگیری کنند. 
اگ��ر مردم با وظایفی که دستگاه ها در خدمت رسانی به مردم 
به عهده دارند آشنا ش��وند آنگاه مشخص خواهد شد نهادها و 
دستگاه ها چه خدماتی در این روستاها ارائه نداده اند و باید آنها 
را پیگی��ری کرد و آثار این مطالب��ه برای همیشه در آن روستا 
وجود خواهد داش��ت. برای مثال اگر پیگیری شود برق به یک 
روستا برود مزایا و بهره برداری های دیگر آن برای اهالی روستا 

همیشه خواهد بود. باشگاه خبرنگاران جوان 

قرارگاه حمزه سپاه خبر داد؛
یستی در شمال غرب کشور ور انهدام یک تیم تر

ن قرارگاه حم��زه سیدالشهدا)ع( نی��روی زمینی سپاه از  ا ر ا ســد انهدام یک تیم تروریست��ی و هاکت ۱۱ تروریست که پا
قصد نفوذ از منطقه شمالغرب کشور را داشتند خبر داد.

روابط عموم��ی قرارگاه حم��زه سیدالشهدا)ع( نی��روی زمینی سپاه در 
اطاعیه ای اعام کرد: ش��نبه ش��ب ی��ک تیم مجهز تروریست��ی وابسته به 
استکبار جهان��ی و سرویس های اطاعاتی بیگانه ک��ه قصد نفوذ به کشور از 
منطقه مرزی اش��نویه برای ایجاد ناامنی و انجام اقدامات خرابکارانه را داشت 
در کمی��ن رزمندگ��ان غیور و ش��جاع قرارگاه حمزه سیدالشه��دا)ع( نیروی 
زمینی سپاه گرفتار و طی درگیری سنگین ۱۱ نفر از تروریست ها به هاکت 

رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.
ای��ن اطاعیه اف��زوده است: با انه��دام این تیم تروریست��ی مقادیر قابل 
توجهی س��اح، مهمات و تجهی��زات ارتباطی ضبط و ب��ه دست رزمندگان 

اسام افتاده است.  مهر

 نقوی حسینی 
وحانی باید پاسخگوی عملکرد وزرا و دولت باشد ر

بی��ان اینکه رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکرد وزرا و نظـــــرگاه نماینده م��ردم ورامین، پیش��وا و قرچک در مجلس با 
دولت باش��د، گفت: مردم باید ببینند رئیس جمهور در عمل معتقد به مبارزه 

با فساد است.
 سیدحسی��ن نقوی حسین��ی درباره سخنان رئیس جمه��ور در گفتگو با 
م��ردم و اینکه حتماً در سه ماهه اخیر تخلف هایی صورت گرفته است، اظهار 
ک��رد: تمام تخلف هایی اخیر در بازار ارز و ط��ا، در دولت بوده و روحانی به 

عنوان رئیس دولت باید با مدیران متخلف برخورد کند.
وی اضاف��ه کرد: رئیس جمهور برای برخ��ورد با این تخلف  محرز، منتظر 
چ��ه کس��ی است که بیای��د و با عام��ان آن برخورد کند؟ ایش��ان که خود 
داعی��ه دار مبارزه ب��ا فساد است و می گوید ما خط قرم��زی نداریم، پس چرا 
مدیر و وزیر متخلف را عزل نمی کند؟  وی خاطرنشان کرد: مردم باید ببینند 

رئیس جمهور در عمل معتقد به مبارزه با فساد است.  آنا

با حضور 40 وابسته نظامی صورت گرفت: 
بررسی آمادگی پایگاه لشکری از سوی 28 کشور جهان 

ن وابستگ��ان نظامی از ۲۸ کشور جه��ان از پایگاه هوایی  ا ر ا ســد ش��هید لشگ��ری مهرآباد نی��روی هوایی ارت��ش بازدید پا
کردند.

۴۰وابست��ه نظامی از ۲۸ کشور جهان با حضور در پایگاه هوایی ش��هید 
لشگری مهرآباد نیروی هوایی ارتش، از این پایگاه بازدید کردند.

در ای��ن بازدید امیر سرتیپ دوم خلبان محمد تسویه چی فرمانده پایگاه، 
رئی��س عقیدتی سیاسی و دیگ��ر مسئولین پایگاه ش��هید لشکری، این ۴۰ 

وابسته نظامی از ۲۸ کشور همسایه و دوست را همراهی می کردند. 
ای��ن وابستگان نظامی از اماکن مختلف پایگاه هوایی ش��هید لشگری از 

جمله از روند اورهال )بازآماد( هواپیماها و انواع شبیه سازها بازدید کردند.
وابستگ��ان نظامی حاضر در ای��ن بازدید، همچنین در یادداش��ت هایی، 
ضم��ن تقدیر و تشکر از فراهم ش��دن فرصت بازدید از پایگاه هوایی ش��هید 

لشگری، خواستار گسترش روابط فی مابین شدند.  مهر

هر
م

واقعا و حقیقتا هیچ غلطی نمی توانند بکنند
ادامه از صفحه اول

همین معضات باعث سرعت یافتن به حرکت رو 
به جلوی انقاب خواهد شد، ناخالصی ها بیرون می زند 
و ناپاکی ها با اتفاقات جاری از بدنه نظام اسامی زدوده 
می شود، به همین خاطر است که ناخدای این انقاب 
اله��ی اعتقاد قلبی و راسخ دارد و می گوید؛ »نسبت به 
اوض��اع ما اصًا نگران نباش��ند، هیچکس هیچ غلطی 
نمی تواند بکند، مطمئن باش��ند، هیچ تردیدی در این 

جهت وجود ندارد، این را به همه بگویید.«
چنین سخنی از زبان حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اسامی  نوید بخش و امیدوارکننده 
است. آسوده خاطری ایشان نه به خاطر بی تفاوتی بلکه 
ب��ه خاطر اعتقادی است که قاطعانه به آینده روش��ن 
ای��ران اسامی دارن��د. کار و تاش بیشت��ر مسئولین 
کش��ور در ه��ر رده ای امید مردم را ب��ه آینده پرفروغ 
ای��ران افزون خواهد ک��رد و چنین راهبردی است که 
دسیسه ها و توطئه های دشمن را خنثی خواهد نمود. 
خیال همه راحت باشد که واقعاً و حقیقتاً هیچ غلطی 

نمی توانند بکنند.
ستمگران عالم عاقبتی جز نابودی ندارند. ظالمان 
مانن��د برفی که بر بلندای ک��وه جلوه گری می کنند و 
عمری ندارند، می روند و در حقیقت این کوه است که 

با صابت پابرجا می ماند. )سردار سلیمانی(

سرمقاله

گروه رویداد  روی گـــزارش دو اقتص��ادی  مشک��ات 
دیگر سکه دولت دوازدهم ش��ده، دولت از طراحی 
برنامه ه��ا و بسته ه��ای اقتصادی خب��ر می دهد و 
اینگونه مطرح می کند که به زودی با این ش��رایط 

اقتصاد کشور به شرایط بهتری باز می گردد. 
اما علیرغ��م ای��ن تکاپوهای، هی��چ نشانه ای 
از سوی دول��ت روحانی برای تغیی��ر کابینه دیده 
نمیشود و هنوز ژنرالهای در حال فرماندهی درآن 
هستند.  ژنرالهایی که خود روحانی آن را خستم و 

بی انگیزه خوانده است. 
در این میان کارشناسان اقتصادی و اجتماعی 
و نمایندگان مجلس به روحانی پیشنهاد کردند که 
برای تغییر در شرایط کشور تیم اقتصادی خود را 
تغییر دهد.  اما به نظر می رسد که دولت همچنان 
برای کار با تی��م خود اصرار می ورزد، اصراری که 
دلی��ل آن تنها می تواند بی اعتمادی یا روش��های 

سیاسی باشد.

اهداف مهم اند نه افراد 
اما گوی��ا رئیس جمهور قص��دی برای چنین 

کاری ندارد.
اخی��راً محمد نهاوندیان مع��اون اقتصادی در 
وواکنش »نهاوندیان« به تغییر تیم اقتصادی دولت 

گفت:  اهداف مهم اند نه افراد
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور گفتوی افزود :  
اینکه دولتمردان جدید چه کسانی باش��ند آنقدر 
اهمیت ندارد، این باالرفتن ظرفیت تصمیم سازی، 
تصمیم گیری، اجرا و نظارت در حوزه اقتصاد است 

که اهمیت دارد.
محمد نهاوندیان از کارش��ناسان معتقدند در 
ش��رایط فعلی تیم اقتصادی دولت باید تغییر پیدا 
کند، تی��م اقتصادی هم مثل هر بخش دیگری در 
دول��ت در مجموعه خدمتگزاران نظام است و خود 
آنق��در اهمیت ندارد بلکه آن هدفی که باید دنبال 
ش��ود مهم است یعنی حاصل بای��د تحقق اهداف 

نظام باشد.
نهاوندی��ان با تأکید بر اینکه در حال حاضر در 
ش��رایط جنگ اقتصادی قرار داری��م، افزود: اینکه 
افراد چه کسانی باش��ند آنقدراهمی��ت ندارد، این 
تصمیم گیری،  تصمیم س��ازی،  ظرفی��ت  باالرفتن 
اج��را و نظارت در حوزه اقتص��اد است که اهمیت 
دارد که من فکر می کنم ش��رایط بهتری نسبت به 

گذشته داریم. 
وی گفت: خود رئیس جمهور هم در گذش��ته 
به ای��ن موضوع اش��اره دارد و واعض��ی هم هفته 
گذشته گفته بود، با نیروهای جوان بهتر می توان 
ادامه داد. به نظر م��ی رسد، افرادی که در کابینه 
هستن��د، برای زمان صلح بودند و از آنجایی که ما 
وارد جنگ ش��ده ایم بای��د وضعیت جنگی هم در 

کابینه ایجاد شود.
وی اف��زود: برای تغییر کابینه پیشنهاد ما این 
بود که دولت اقدام کند، اما اگر دولت اقدام نکند، 
طبیعی است که مجلس از ابزارهای خود استفاده 
خواهد کرد. ابزار ما هم در برخی موارد مانند وزرا 
مستقیم درگیر می ش��وند و در موارد دیگر هم که 

الزم باشد، غیر مستقیم عمل می کنیم.
ای��ن نماینده مجلس گف��ت: استراتژی رئیس 
جمهور هم تقریبا همین است و رئیس جمهور هم 
گف��ت که ما در جنگیم و بای��د تمام قد بایستیم و 
موضع محکمی هم گرفت؛ بنابراین افرادی هم که 
برای کابینه انتخاب می شوند، باید با همین رویکرد 

باشند و یک تیم توانمند حرفه ای چیده شود.
وی در پاس��خ به این که کدام وزرا در تیررس 
مجل��س هستند، گفت: همه تی��م اقتصادی دولت 
نی��از به تغییر دارد. با تغییر یک وزیر هیچ مشکلی 

از مشکات حل نخواهد شد.

چرا کابینه باید تغییر کند 
کالبدش��کافی سیاست های اقتص��ادی دولت 
سال های اخیر نشان می دهد که دولت نه دستاورد 
اقتص��ادی  قابل توجهی نداش��ته بلکه بسیاری از 

موارد نیز شاهد افت در اقتصاد کشور بوده است.
در این میان با وج��ود مشکات بسیار کابینه 
دولت از وزرای اقتصادی گرفته و دیگر چهره های 
اقتص��ادی دول��ت، تحرک برای ح��ل مشکات و 
پاسخگوئ��ی ب��ه مطالبات مردم نداش��تند و حتی 
برنام��ه ای برای ای��ن امر ارائه نک��رده اند. این در 
حال��ی است که برای اج��رای یک برنامه خوب که 
در حال حاضر طراحی هم نشده مجری خوب هم 

الزم است که آن هم وجود ندارد .
 محمدرض��ا پورابراهیم��ی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی در این باره گفت 
: نگ��اه ما در کمیسیون اقتصادی، تغییر تیم کابینه 
اس��ت. واقعیت این است که این تیم آن توانمندی 
الزم را برای آرایش جنگی در مقابل جریان تحریم 

هایی که با آن مواجه خواهیم شد ندارد.

از س��وی دیگر به نظر می رسد که مدیران که 
نتوانستد در ش��رایط بحران کش��ور را اداره کنند 
نمی توانند نمی توانند کاری را از پیش ببرند. اداره 
کش��ور به برنامه نیاز دارد و این امر در دولت دیده 

نمی شود. 

ضرورت تغییر و تحول در تیم اقتصادی 
تردی��دی نباید کرد ک��ه انتظار ب��رای تغییر 
و تح��ول در تی��م اقتص��ادی دولت ب��رای تحرک 
بخشی��دن ب��ه اقتصاد ملی و حف��ظ امید مردم به 
بهبود ش��رایط یک ضرورت اس��ت و این مهم هم 
در عرضه توجه جدی و عملیاتی به اجرایی کردن 

سیاست های اقتصاد مقاومتی اهمیت دارد.
ک��ه  اقتص��ادی  مدی��ران  و  وزرا  انتخ��اب 
واقعیت های و ش��رایط  اقتص��ادی کشور  را درک 

کنند و به جای دل بستن به بیگانه به فکر مدیریت 
اقتصاد کشور باشند، در حال حاضر ضرورتی مهم 

به شمار می رود. 
در ش��رایط حاضر نمی توان��د اقتصاد ایران با 
آزم��ون و خطا پیش ب��رد و هزینه از سیاست های 

اقتصادی ژنرال های دولت را پرداخت. 
باید ب��اور کرد که ترکیب تیم اقتصادی دولت  
بای��د با  انتخاب وزرای اقتصاددان یا اقتصادخوانده 
از ی��ک سو و از س��وی دیگر با تدوی��ن برنامه ای 
عملی و عملی مطابق با ش��رایط روز کشور و نگاه 

به داخل انجام شود. 
دوری جست��ن از استفاده از نظ��رات خبرگان 
اقتصادی و شنیدن دیدگاه های اقتصاددانان شناخته 
ش��ده کشور باعث خواهد می ش��ود ت��ا دولت در 
بازطراحی برنامه های اقتصادی خود از دیگر ایده ها، 
نظرها و پیشنهادها و آگاهی از خطاها و انحراف های 

رخ داده در برنامه های خود محروم بماند.
گرفت��ن  نظ��ر  در  ب��دون  بای��د   روحان��ی، 
برداش��ت های  و  احتمال��ی  فضاسازی ه��ای 
سیاس��ی متص��ور، یک بار هم که ش��ده جمعی از 
شناخته شده ترین و خبره ترین اقتصادانان و اساتید 
برجست��ه داخلی و خارجی را دع��وت کند و راه و 
بیراه پیش روی اقتصاد ایران را مورد ارزیابی دقیق 
قرار دهند و قبل از هر اقدامی و گرفتار ش��دن در 
چاله های ناش��ی از آزمون و خطاهای اقتصادی، به 
ای��ن جمع بندی ملی که  نهضتی ن��و در برنامه ها 
و سیاست ه��ای اقتص��ادی ایران بر پای��ه اقتصاد 

مقاومتی مورد نیاز است. 
بازنگ��ری در اعضای تی��م اقتصادی، می تواند 
موجب  ترمیم کاستی ها، تمرکز بر اصول فراموش 
ش��ده چهار سال گذشته و چابک سازی دولت در 

موارد اقتصادی باشد. 
باید دی��د آیا ریی��س جمهوری ب��ه سیاست  
درهای بسته و استفاده از تفکر خاص در اقتصاد و 
کم توجهی به دیدگاه ها دیگران  پایان خواهد داد 

و درهای بسته را باز خواهد کرد؟

وقتی اراده ای برای تغییر کابینه دیده نمی شود

آیا ژنرالها باز هم می مانند؟ 

سخنگوی ش��ورای نگهبان از  تایی��د الیح��ه اص��اح قانون سخنــــگو
مبارزه با تامین مالی تروریسم در این شورا خبر داد.
عباسعل��ی کدخدایی از برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی در حوزه آش��نایی با حق��وق عمومی و 
اساسی برای رسانه ها در ش��هریور ماه سال جاری 
خب��ر داد و گفت: هر خبرگزاری تا سقف دو نفر را 
می تواند برای حضور در این دوره ها معرفی کند.

وی در ادامه با اشاره به بررسی آخرین مصوبات 
مجلس ش��ورای اسامی در شورای نگهبان اظهار 
داش��ت:الیحه اصاح قانون مب��ارزه با تامین مالی 
تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت 

آن با موازین شرع و قانون اساسی اعام شد.
سخنگوی ش��ورای نگهب��ان همچنین از ایراد 
مج��دد به طرح اصاح م��وادی از قانون آیین نامه 
داخل��ی مجلس خبر داد و گفت: در ماده ۷ مصوبه 
مجلس اش��کال قبلی در خصوص ساز و کار تایید 
اعتبارنامه نمایندگان از آن جهت که اعتبارنامه ها 
ب��ه تصوی��ب مجل��س نمی رسد کماک��ان به قوت 
خ��ود باقی است، در این خص��وص تصور می رود 
گزارش رئیس مجلس یا رئیس ش��عبه برای تایید 
اعتبارنامه ها کفایت می کن��د که با توجه به اینکه 
تصوی��ب اعتبارنامه ه��ا از اختیارات مجلس است، 

این مصوبه مغایر قانون اساسی شناخته شد.

وی در ادامه درباره برخی مطالب مطرح شده 
در جلس��ه استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آنچه خاف قانون 
باشد و از سوی نمایندگان صورت بگیرد در بررسی 

صاحیت دوره های بعد لحاظ می شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه جدید 
مجل��س برای اصاح قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگ��ان و برخ��ی اظهارنظره��ا در خصوص 
آینده ش��هردار تهران پ��س از تایید این مصوبه، با 
بیان اینکه بررسی این مصوبه هنوز در شورا نهایی 
نشده تصریح کرد: ما در رابطه با مصادیق صحبت 
نمی کنی��م، اگر این مصوب��ه در نهایت مورد تایید 
ش��ورای نگهبان قرار بگیرد باید در خصوص همه 

مصادیق اجرا شود.
کدخدای��ی درباره موضوع »رج��ل سیاسی و 
مذهب��ی« تاکید ک��رد: در قال��ب تعریف مصادیق 
رج��ل سیاسی ذیل سیاست های کل��ی نظام بوده 
ام��ا در جزییات، مجلس باید وارد ش��ود که ظاهرا 
مجلس نیز در کمیسیون ش��وراها مشغول است و 

منتظریم تا موضوع نهایی شود.

اختیارات حداقلی شورای نگهبان
سخنگوی ش��ورای نگهبان درب��اره ساز و کار 
بررس��ی صاحی��ت نامزده��ای انتخابات��ی اظهار 
داشت: ش��ورای نگهبان دستگاه ش��ایسته سنجی 
نیست و آنچه ش��ورا می تواند وارد آن شود بررسی 
صاحی��ت نامزدها طب��ق مواد ۲۸ ت��ا ۳۰ قانون 
انتخابات مجلس است که یکسری شرایط حداقلی 
از قبی��ل سوابق سجل��ی و ویژگی های کیفی را در 
نظر گرفت��ه است؛ ما فقط می توانی��م بگوییم این 
ش��رایط حداقلی نسبت به آن نامزد وجود دارد یا 

خیر که منجر به تایید یا عدم تایید او می شود.
کدخدای��ی در خصوص موض��وع »عدم احراز 
صاحی��ت« نیز گفت: عدم احراز ب��ه مفهوم عدم 
ش��ناخت یا عدم ادراک نسبت به ش��رایطی است 
ک��ه در م��واد ۲۸ آمده اس��ت، اما ای��ن به معنی 
ارتک��اب جرایم موضوع م��اده ۳۰ قانون انتخابات 

هم نیست.
وی اف��زود: ش��ورای نگهب��ان مسئ��ول کلیه 
مشک��ات کش��ور نیست و واقعیت ای��ن است که 
یکسری اختیارات حداقلی در حوزه انتخابات داریم 

و قانون انتخابات هم مربوط به دهه 6۰ است.

 تایید صالحیت چک سفید امضا
 برای همیشه نیست

کدخدای��ی در ادام��ه و در خصوص نظارت بر 
اظه��ارات و رفتارهای نمایندگان مجلس نیز تایید 
کرد: تایید صاحیت افراد ب��رای یک انتخابات به 
معنی چک سفید امضا برای انتخابات بعدی نیست  
و در ه��ر دوره ای صاحیت ها مجددا بررسی می 

شود.
وی  درب��اره حض��ور خبرنگ��اران در جلسات 
ش��ورای نگهب��ان هم عن��وان کرد: ب��رای حضور 
خبرنگاران در جلسات ش��ورا منع��ی وجود ندارد؛ 
مش��روط بر اینک��ه آنچه در خص��وص موضوعات 
و افراد مطرح می ش��ود در جامع��ه انعکاس منفی 

نداشته باشد.
سخنگوی ش��ورای نگهبان تصریح کرد: تاش 
شورا این است افرادی که انتخاب می شوند شرایط 
موجود در قانون انتخابات را داشته باشند اما اینکه 
رای نماینده مجلس بر اساس منافع شخصی باشد 

ی��ا مصالح مل��ی، قابل اح��راز و تشخیص نیست و 
باید با آگاه کردن م��ردم و افزایش سهم نهادهای 

کارشناسی و سیاسی این مساله را حل کرد.
استیضاح موجب اعتماد بیشتر مردم می شود

کدخدای��ی درب��اره موضوع س��وال از رئیس 
جمه��ور و استیض��اح و مطرح ش��دن مباحثی در 
خصوص رفراندوم اظهار داش��ت: همه اصول قانون 
اساسی باید رعایت ش��وند و نباید از اجرای اصول 

قانون اساسی نگران باشیم.
وی افزود: در خصوص رفراندوم هیچ نگرانی از 
آرای مردم و حضورشان در پای صندوق های رای 
نداش��ته ایم و آن را وجه ق��وت نظام می دانیم؛ اگر 
رفراندومی در چارچوب قانون اساسی برگزار شود، 

می تواند عامل تقویت نظام باشد.
سخنگ��وی ش��ورای نگهب��ان تصری��ح کرد: 
استیض��اح و سوال نیز یک اب��زار نظارتی است که 
موج��ب اعتماد بیشتر مردم می ش��ود.  فشار افکار 

عمومی باعث نمی شود، حقی را ناحق کنیم
وی درباره فشارهای بیرونی به شورای نگهبان، 
تاکی��د کرد: فش��ار افکار عمومی باعث نمی ش��ود 
حقی را ناحق کنیم؛ اگر اش��تباه واقعی در بررسی 
صاحیت ها اتفاق بیفتد، تشخیص بعدی ما تغییر 
خواهد کرد و علتش این است که مدارک جدیدی 

دست شورا می رسد.  مهر 

کدخدایی خبر داد:

تایید الیحه اصالح قانون مبارزه باتامین مالی تروریسم 


