الحاق به پالرمو و  CFTدر شرایط فعلی به ضرر ماست

منافقین مهر ه آمریکا در راهبرد مقابله با ایران هستند

مش��اور رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح گفت :گروهک تروریستی منافقین از
مهرههای آمریکا در راهبردهای مقابله و برخورد با جمهوری اس�لامی ایران در
سطوح مختلف به شمار میآید.
س��ردار مسعود جزایری مشاور فرهنگی رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح افزود:
بعد از پایان جنگ نیز این گروهک در خدمت س��رویسهای جاسوس��ی بعضی از
کش��ورهای اروپایی و به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیس��تی ق��رار گرفت و با توجه
به ماهیت و خصلتی که این گروهک از خودش نش��ان داده ،دش��منان نظام همواره سعی
کردهاند تا به هرش��کلی که میشود از این گروهک تروریستی استفاده کنند .وی با تأکید
بر اینکه گروهک تروریس��تی منافقین از مهرههای آمریکا در راهبردهای مقابله و برخورد
با جمهوری اس�لامی ایران در سطوح مختلف به شمار میآید ،گفت :البته این گروهک از
طریق ارائه خدمات به دشمن ازجمله در فضای مجازی ،ارتزاق میکند .مهر
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ردپای دوتابعیتیها در دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت
برای بررسی تخلفات در سازمان غذا و دارو خبر داد.
اکبر ترکی با اشاره به جلسه اخیر اعضای این کمیسیون با وزیر بهداشت گفت:
طبق اظهارات وزیر بهداش��ت و گ��زارش نهادهای نظارت��ی تخلفاتی در زمینه
واردات دارو و تجهیزات پزش��کی در س��ازمان غذا و دارو و شرکتهای وابسته به
این سازمان وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح تخلفات صورت گرفته در این سازمان،
اظهار داش��ت :برخی از افراد ارز  4200تومانی دریافت کرده اما بخش��ی از آن را برای
واردات دارو و بخش دیگر آن را در زمینههای دیگر هزینه کردهاند یا دارویی را که وارد
کردهاند را با ارز آزاد در بازار فروختهاند و یا با واردات یک س��ری از داروها که در داخل
تسنیم
کشور تولید میشده ،شرکتهای داخلی را دچار مشکل کردهاند.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :زمانی که همچنان
زیر س��ایه تحریمهای آمریکا هس��تیم ،برای تصویب لوایح پالرمو و  CFTنباید
عجله نش��ان دهیم.اگر تصمیم بگیریم که در این ش��رایط تحریمی ،الحاق پیدا
کنیم به زیان خود ماست.
حجتاالسالم غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره به آخرین وضعیت بررسی دو الیحه
«الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» «الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» بیان کرد :دو الیحه مبارزه با پولشویی و نیز تأمین
مالی تروریسم بررسی شد اما لوایح الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و  CFTهنوز در دست
بررس��ی است .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت  ۱۱پرسشی
ارسال شده برای رئیس جمهور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت :دبیرخانه
مجمع باید درباره این سوال پاسخ دهد من دراین مورد اطالعی ندارم .میزان

رویـداد
اخبار

انتصاب امام جمعه بندرعباس

حضرت آیت اهلل خامنهای با صدور حکمی حجةاالسالم
محمّ د عب��ادیزاده را به عنوان نماین��ده ولیفقیه در
اس��تان هرمزگان و ام��ام جمعه بندرعب��اس منصوب
کردند .متن حکم رهبر انقالب اس�لامی به این ش��رح
است:
جناب حجةاالسالم آقای حاج شیخ محمّ د عبادیزاده
دامتافاضاته
با عنایت به پایان دورهی مسئولیت جناب حجتاالسالم
والمسلمین آقای نعیم آبادی در جایگاه امامت جمعهی
بندرعباس ،با تقدیر و تش��کر وافر از زحمات و خدمات
طوالن��ی م��دت مع ّزیالیه ،جنابعالی را ب��ه نمایندگی
خود در اس��تان هرمزگان و امامت جمعهی بندرعباس
منصوب میکنم .منطقهی بسیار مهم هرمزگان و مردم
مؤمن و انقالبی و کارآزموده در آن اس��تان ،شایستهی
اهتمامی ویژه از جهت نش��ر و تعمیق معارف انقالبی و
اسالمی میباشند .جنابعالی با توجه به سوابق خدمت
در آن منطقه بیشک با برجستگیهای جوانان فداکار
و مردمان وفادار آش��نا میباشید .امروز بزرگداشت این
برجستگیها و تقویت و تثبیت آنها از جملهی وظائف
اصلی علم��ای دین و بویژه امامان جمع��ه و فرزانگان
حوزه و دانشگاه است .تقویت جریان انقالبی و جوانان
مؤمن و روی گش��اده و دست مهربان با عموم طبقات،
توصیهی مؤکد اینجانب است.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّد علی خامنهای  ۲۶ -تیرماه

جزئیات تغییر ساختار نیروی زمینی ارتش

معاون هماهن��گ کننده نیروی زمین��ی ارتش گفت:
بی��ش از  ۲۰طرح تغییر س��اختاری یا ایجاد س��اختار
جدی��د با حمای��ت فرمانده کل ارت��ش و هماهنگی با
س��تاد کل نیروهای مس��لح در نیروی زمینی به اجرا
درآمده است.
امیر علی جهانشاهی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده
قرارگاه عملیاتی لش��کر ۷۷پیروز ثام��ن االئمه(ع) در
مشهد ،گفت :در س��اختار جدید نیروی زمینی ارتش،
تیپهای پیاده و تکاور به تیپ واکنش س��ریع نیروی
مخصوص و تیپهای متحرک هجومی تغییر س��اختار
داده اس��ت .وی ادام��ه داد :قرارگاهه��ای لش��کری از
تاکتیک��ی به عملیاتی ارتقا یافته اس��ت و لش��کر ۷۷
پی��روز ثامناالئمه(ع) هم ب��ا زیر نظر گرفتن تیپهای
 ۳۸ ،۳۷۷زره��ی و  ۲۷۷متح��رک هجومی از قرارگاه
تاکتیکی به عنوان ق��رارگاه عملیاتی به ماموریت خود
ادامه م��ی دهد .معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی
ارتش جمهوری اس�لامی ایران گفت :تیپهای ،۳۷۷
 ۳۸زره��ی و  ۲۷۷متحرک هجوم��ی از نظر آموزش،
عملیات ،اطالعات ،هدایت و کنترل عملیاتی و ارتقای
آم��وزش و دیگر برنامهها به صورت مس��تقیم زیر نظر
ق��رارگاه عملیاتی  ۷۷با هماهنگی ق��رارگاه منطقهای
شمالشرق انجام وظیفه می کنند.
امیر سرتیپ جهانشاهی افزود :پیش از این پنج قرارگاه
عملیاتی در کش��ور داشتیم که هماینک به  ۱۲قرارگاه
عملیاتی لش��کری افزایش یافته است و در این ساختار
جدید ،ماموریتهای عملیات��ی و اطالعاتی به صورت
مس��تقیم به این قرارگاههای عملیاتی لشکری زیر نظر
قرارگاه های منطقه ای و با مسئولیت های بیشتر داده
ش��ده اس��ت .وی با اش��اره به تحریمهای آمریکا علیه
انقالب اس�لامی هم گفت :دش��منان م��ی خواهند با
فشارهای مختلف اقتصادی و تحریم ،ایران را تضعیف
کنند اما کش��ور ما با داشتن مولفههای قدرت رهبری،
مردم و نیروهای مسلح مقتدر در برابر توطئهها ایستاده
است و نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم تحت زعامت
فرمانده��ی معظم کل قوا با آمادگی رزمی کامل در هر
ج��ا که نیاز اس��ت از مرزهای اعتق��ادی و امنیت ملی
هوایی و دریایی و زمینی دفاع می کنند.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به طرحهای مختلف در خصوص
ارتقای تح��رک و کارآمدی نی��روی زمینی ارتش هم
گفت :بهمنظور ارتقای آمادگی رزمی و داش��تن نیروی
انس��انی متعهد ،آموزشهای س��نتی ،متون آموزشی و
سالحها و خودروها را به روز کردهایم.
امیر س��رتیپ جهانش��اهی افزود :ط��رح های مختلف
لبیک یا خامنهای در حوزه معیش��ت و مسکن نیروها
نیز فعال اس��ت و در این راس��تا هم اینک ساخت ۲۰
هزار خانه س��ازمانی جدید در دس��تور کار قرار گرفته،
عملیات س��اخت هفت هزار واحد نیز آغاز شده است و
عملیات س��اخت  ۲۳هزار واحد سازمانی دیگر هم در
مرحله انتخاب پیمانکار است.
در مراس��م تکریم و معارفه فرمانده ق��رارگاه عملیاتی
لشکر  ۷۷پیروز ثامن االئمه(ع) امیر سرتیپ دوم ستاد
ابوالقاس��م رضایی تکریم و فرمانده جدید این قرارگاه
معرفی شد .روابط عمومی ارتش
دروغ و فشار
ادامه از صفحه اول

سرمقاله

س��ازی علیه ایران در ش��ورای امنیت ،ش��ورای حکام
و س��ایر مجامع جهانی ناکام بودهاند و دس��تاوردهای
اقتصادی ایران طی ماههای اخیر اجرای مصوبه شورای
عالی امنیت ملی مبنی ب��ر تعلیق گام به گام تعهدات
برجامی که کاهش بهای ارز و نیز دستاوردهای جدید
در عرصه خودروس��ازی از نمودهای آن است ،ناکامی
سیاس��ت تحریم را نش��ان میدهد اینبار با بازی دروغ
و فش��ار به دنبال اجرای ابعاد دیگری از سناریو تسلیم
س��ازی و گرفتار س��ازی ایران در اش��تباه محاسباتی
مذاکره هستند که تاکید تهران بر عدم هرگونه مذاکره
و تکیه بر داش��تههای درون برای رفع مشکالت کشور
این توهم آمریکاییها را نیز برهم خواهد زد.
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رئی��س قوه قضائیه گفت :اگر نظ��ام پولی و بانکی
اصالح نش��ود هر روز ش��اهد یک پرونده خواهیم
بود ،دولت باید دست از تصدی گری بردارد و ناظر
باش��د نه متصدی ،بیش از  ۸۰درص��د اقتصاد ما
دولتی است.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی رئیس قوه قضائیه
در بیس��ت و چهارمین گردهمایی سراس��ری ائمه
جمعه کشور که با عنوان همگام با گام دوم انقالب
اسالمی و با حضور بیش از  ۹۰۰تن از ائمه جمعه
سراسر کش��ور برگزار شد ،گفت :موضوع عدالت و
مبارزه با فس��اد یکی از مأموریته��ای  ۸-۷گانه
ای بود ک��ه مقام معظم رهبری ب��رای همه آحاد
مردم به ویژه مس��ئوالن اع�لام کردند .در مفاهیم
دینی ما بعد از توحیدشاید هیچ مفهومی فراگیرتر
و گس��تردهتر از عدالت نباش��د .عدال��ت و خلقت،
عدال��ت و بعثت ،عدال��ت و معاد ،عدال��ت و فرج،
عدالت انفس��ی ،عدالت آفاقی ،عدال��ت اقتصادی،
عدالت اجتماعی ،عدال��ت قضایی و عدالت اداری.
در همه حوزهها عدالت بس��یار مفهوم گس��ترده و
فراگیری در منابع دینی ما دارد.
رئیس ق��وه قضائی��ه تصریح ک��رد :در رأس نظام
اس�لامی ،ام��ام ع��ادل اس��ت ام��ا اگ��ر بخواهید
تم��ام جامعه مزه ش��یرین عدالت را ب��ه کام خود
حس کن��د ،اقتضائ��ات و لوازم��ی دارد .در حوزه
قانونگذاری ،قانون عادالنه و در حوزه اجرا مجریان
باید عادل باش��ند .صف��ت عدالت باید در خصوص
همه کسانی که در جای جای نظام خدمت رسانی
میکنند برقرار باش��د تا همه جامعه مزه ش��یرین
عدال��ت را به کام خود حس کنند .اگر یک نفر در
حوزه کوچکی عدالت را اجرا نکند ،در همان حوزه
مشکالت بسیاری ایجاد میشود.
رئیسی گفت :گام دوم انقالب اسالمی دربیانیه بلند
ال تبیین شده و آرمانهای
مقام معظم رهبری کام ً
بلندی که باید پیش روی همه مسئوالن در آینده
نظام باشد ،در این بیانیه تبیین شده است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داش��ت :اگر عدالت اعطاء
همه حق به ذیحق باش��د خروج از عدالت فس��اد

رئیس قوه قضائیه:

دولت دست از تصدیگری بردارد
نظام پولی و بانکی باید اصالح شود

اس��ت .آنچه زیبنده نیست
فس��اد است چه خرد و چه
کالن .برخی اقدامات تقدم
رتب��ی دارد .مثل بس��تن
منافذ فساد در قانونگذاری
که وظیفه قوه مقننه است.
مث��ل از بین بردن بس��تر
فساد که وظیفه قوه مجریه
است.
رئیس��ی افزود :اگ��ر نظام
پولی و بانکی اصالح نشود
هر روز ش��اهد یک پرونده
خواهیم ب��ود .بای��د نظام
پولی و بانکی اصالح ش��ود
و ای��ن در هم��ه برنامهها
تأکید ش��ده اس��ت .دولت
باید دست از تصدی گری
بردارد و ناظر باشد نه متصدی .بیش از  ۸۰درصد
اقتصاد ما دولتی است و خصوصی سازی باید انجام
ش��ود .کاهش تصدی گری دولت باید انجام شود.
در خصوصی س��ازی مشکالتی ایجاد شد که چند
مرتبه در س��خنان مقام معظم رهبری مطرح شد.
احراز توانایی کس��ی که میخواه��د بپذیرد و دوم
وقتی که واگذار شد توانمندسازی بخش خصوصی
باید انجام شود.
وی یادآور ش��د :آنچه بر عهده قوه قضائیه اس��ت
هم در بخش نظارت و هم در قضاوت است .عمدتاً
در ذهنه��ا ،قضاوت مطرح میش��ود اما دس��تگاه

قضای��ی در بخش نظارت ه��م وظیفه دارد و مقام
معظم رهب��ری در این مورد به بنده حقیر هم امر
فرمودند.
رئیس��ی گفت :ب��رای اج��رای عدال��ت در جامعه
گامهایی هست که ضروری برداشته شود ،اولی که
بس��یار اهمیت دارد آن است که معنویت ،اخالق،
توج��ه به اجرای قان��ون ،بین همه آح��اد به ویژه
مدیران افزایش پیدا کند .هر چه معنویت افزایش
یابد شاهد کاهش جرم خواهیم بود ،در این حوزه
نق��ش علما به ویژه ائمه جمعه نقش برجس��ته ای
است .امروز در نظام مدیریتی میگویند کارامدترین

آیت اهلل جنتی:

اعضای جدید شورای نگهبان دارای سوابق درخشان هستند
دبی��ر ش��ورای نگهبان با اش��اره به انتخ��اب اعضای جدید
این ش��ورا گفت :همگی این آقایان دارای س��وابق حسنه و
درخش��ان در خدمت به انقالب هستند که در همین زمینه
باید از حُ س��ن انتخاب رهبر انق�لاب و رئیس قوه قضائیه و
نمایندگان مجلس تشکر و قدردانی کنم.
اعضای جدید ش��ورای نگهبان دارای س��وابق درخشان در
خدمت به انقالب هستند
آیتاهلل احمد جنتی در جلسه این شورا که با حضور و معارفه
اعضای جدید این نهاد برگزار شد ،طی سخنانی با تبریک به
مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت :این نهاد مهم
از س��ال  ۱۳۵۹به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل
شد و در این  ۳۹سال فعالیت ،وظایف خود را به خوبی انجام
داده و در این مس��یر س��ربلند بوده است .وی افزود :اعضای
ش��ورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان همواره به وظایف
قانونی خود عمل کردهاند و در این مسیر آبرومند هستند و
هرگز از سرزنش دشمنان و بدخواهان نگران نمیشوند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به انتخاب  ۳فقیه و  ۳حقوقدان
در دوره جدید این ش��ورا ،اظهار داش��ت ۲ :تن از فقها یعنی
حض��رات آیات ی��زدی و آملیالریجانی در ای��ن دوره ابقاء و

رئیس دفت��ر رئیسجمهور در واکن��ش به ادعای
وزیر خارجه آمریکا گف��ت :بنیه دفاعی خط قرمز
ایران است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در حاشیه
جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ
به س��والی درباره صحت ادعای وزیر خارجه آمریکا
مبن��ی بر پذیرش ای��ران برای مذاک��ره درباره توان
موش��کی ،تصریح ک��رد :بنیه دفاعی م��ا خط قرمز
ماس��ت و بارها اعالم کردیم که درب��اره آن مذاکره
نمیکنی��م ،ما تاکنون س��خنان متناقض از مقامات
آمریکا زیاد شنیدیم و این دولت آمریکا از بقیه بیشتر
تناقضگویی کرده است .رئیس دفتر رئیسجمهور در
خصوص مذاک��ره ایران و آمریکا ،گفت :آمریکا 5+1
را ترک کرد و  5+1فرصتی برای مذاکره هس��تهای
ایجاد ک��رده بود .غیر از ای��ن موضوع بحث دیگری
برای مذاکره مطرح نیست .اگر آمریکاییها تحریمها
را بردارند ،فرصت مجدد وجود دارد.
وی درب��اره برجام نیز گف��ت :تالش ایران ،چین و
روس��یه این اس��ت که اگر منافع ای��ران در برجام
حفظ شود ،برجام را حفظ کنند.
واعظ��ی همچنین در پاس��خ ب��ه س��والی درباره
آزادس��ازی کاالهای احتکار ش��ده ،اظهار داشت:
کاالهای��ی که احتکار ش��ده بود و ب��ه حکم قانون
آزادشدهاند ،باید مشکالتشان حل شود تا به بازار
وارد شوند .آقای دژپسند وزیر اقتصاد برای بررسی
این موضوع نیز س��فری به استان هرمزگان داشت
و جمعبن��دی  13مادهای را در این خصوص برای
رئیسجمهور فرس��تاد .آقای روحانی نیز دس��تور
دادند کاالهای رس��وب ش��ده نیز آزاده شده و در
اختیار مردم قرار گیرد.

حجتاالس�لام والمس��لمین اعراف��ی ب��ه عن��وان فقیه و ۳
حقوقدان نیز به این ش��ورا اضافه شدند که همگی این آقایان
دارای س��وابق حسنه و درخشان در خدمت به انقالب و نظام
اس�لامی هس��تند که در همین زمینه باید از حُ سن انتخاب
رهبر انقالب و از رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس تشکر
و قدردانی کنم .وی در ادامه به سوابق عملکرد اعضای جدید
شورای نگهبان اشاره کرد و یادآور شد :حضرت حجتاالسالم
والمسلمین آقای اعرافی در همه ادوار کاری خود چه در دوره
جامع��ه المصطفی و چه در زمان مدیریت حوزه علمیه قم به
حُ سن عمل و روحیه انقالبی مشهور هستند که امیدواریم در
عمل به وظایفشان در شورا نیز موفق باشند.
جنتی با اش��اره به سوابق  ۳حقوقدان جدید شورای نگهبان
نیز گف��ت :دکتر صادقیمقدم از اس��اتید بهن��ام حقوق در
دانشگاه و دکتر دهقان نیز از آزادگان سرافراز کشور و دارای
روحیه انقالبی هس��تند ،همچنین دکتر طحاننظیف نیز از
حقوقدانان جوان کش��ورند که سالها در این شورا مشغول
به فعالیت بودهاند که برای همگی این آقایان در مس��ئولیت
جدی��د از خداوند من��ان آرزوی توفیق و س��ربلندی دارم.
روابط عمومی شورای نگهبان

با حضور فرمانده گروه پهپاد حضرت ولی عصر (عج)

پهپاد «مهاجر  »۶به ناوگان پهپادی نیروی زمینی ارتش ملحق شد
پهپ��اد تهاجم��ی مهاجر  ۶با حض��ور فرمانده گ��روه پهپاد
حض��رت ولی عصر (عج) نی��روی زمینی ارت��ش به ناوگان
پهپادی این نیرو ملحق شد.
امیر س��رتیپ دوم حس��ن نژاد فرمانده گروه پهپاد حضرت
ولی عصر (عج) نیروی زمین��ی ارتش در آیین الحاق پهپاد
تهاجمی مهاجر  ۶به ناوگان پهپادی این نیرو ،گفت :بر اساس
تدابی��ر فرماندهی معظم کل ق��وا حفظه اهلل تعالی مبنی بر
تقویت سامانه پهپادی در مناطق مرزی و همچنین با تغییر
رویکرد نی��روی زمینی ارتش از عملیاته��ای پدافندی به
آفندی در مناطق تحت مسئولیت به ویژه در منطقه شمال
شرق کشور ،با همکاری گروه پهپاد حضرت ولی عصر (عج)
این نیرو ،وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح ،صنایع
داخلی و صنعت هوایی قدس ،پرندههای بدون سرنش��ین و
تمام ایران��ی مهاجر  ۶را به ناوگان پهپ��ادی نیروی زمینی
ارت��ش ملحق ش��د .وی با بیان اینکه انه��دام هدف های از
پی��ش تعیین از جمله ماموریتهای پهپاد مهاجر  ۶اس��ت،
افزود :ق��درت و دقت باال و همچنین شناس��ایی و مراقبت
همزمان از مناطق تحت کنترل نیروی زمینی ارتش از دیگر
قابلیتهای این دستاورد بومی است.

واکنش واعظی به ادعای پمپئو:

بنیه دفاعی خط قرمز ایران است

وی در ادامه در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه
آیا از ایجاد ش��هرکی در لواسان خبر دارید؟ گفت:
من چنین فیلم هایی را ندیدم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه
رئیس سازمان بازرسی به رئیسجمهور و سران قوا
در مورد غیرقانونیبودن انتخابات شورایاریها ،گفت:
انتخابات شورایاریها  4دوره با همین قانون برگزار
شده است .مقرر شد معاونت حقوقی رئیسجمهور
این موضوع را بررسی کرده و توضیح دهد.
واعظی درباره ارز گفت :برخالف تمام تحلیلهایی
که در رس��انههای خارجی معان��د و برخی که در
داخ��ل میگفتند ک��ه با انجام مراح��ل (مرتبط با
برجام) از  18اردیبهش��ت ،اتفاق��ات بدی میافتد
و ن��رخ ارز باال میرود ولی مردم اس��تقبال کردند
و قوای س��هگانه و مس��ئولین با یکدیگر همکاری
کردند و نتیجه این همدلی ،کاهشیشدن نرخ ارز
و قیمت برخی کاالها و نرخ اتومبیل بود.
وی رئی��س دفت��ر رئیسجمه��ور همچنین گفت:
م��ا معتقدیم باید این کاهشه��ا ادامه پیدا کند و
نرخ ارز ،این نرخ حاضر نیس��ت .دولت در نرخ ارز
دخالت نمیکند و نرخ تصنعی درست نمیکند.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه در
چهارمین سالگرد برجام برخی معتقدند نفسهای
آخ��ر برجام اس��ت و آقای روحانی بعد از  6س��ال
ال دس��تاوردی نداش��ته اس��ت ،تاکید کرد :اگر
عم ً
برجام مرده بود ،همین  2روز گذش��ته س��ران سه

نظام کنترلی خودکنترلی است.
آنکه به خداوند باور داشته باشد
در خلوت خ��ود محضر خداوند
را ح��س میکند و آن کس که
ن��دارد قانون را پیش روی خود
می بیند.
رئی��س ق��وه قضایی��ه تصریح
کرد :دومین گام ارتقا احس��اس
مس��ئولیت اس��ت و آنک��ه در
جامع��ه منک��ر انجام نش��ود و
معروف گس��ترش پیدا کند ،امر
به معروف و نهی از منکر بسیار
اهمیت دارد ،دشمن میخواهد
حساس��یت زدایی ایجاد و یاس
ایجاد کند .فرد بی حس کس��ی
که نسبت به ترک منکر احساس
مسئولیت نکند در روایات مرده
شمرده شده است .ائمه جمعه به دنبال آن هستند
که حس مسئولیت را در جامعه ایجاد کنند اما این
زحمت دارد.
وی تصری��ح کرد :در ق��وه قضاییه اع�لام کردیم
حتماً از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت
خواهیم کرد گزارش��گران فساد باید مورد تشویق
قرار بگیرند .کسی که گزارش داد که در یک اداره
فس��اد و منکری انجام میش��ود باید مورد تشویق
قرار بگیرد.
رئیس��ی ادامه داد :س��ومین نکته که میتواند در
اجرای عدالت اثرگذار باشد سازمانهایی است که

نظارت درآن نهادینه ش��ده اس��ت که هم در قوه
مقنن��ه و هم در قوه مجریه و ه��م در قوه قضاییه
هیچ مدیری را نمیشناس��م ک��ه وظایفش توام با
نظارت نباشد .قبل از سازمانهای برون دستگاهی
مدیران درون دستگاه هم وظیفه نظارت دارند اگر
کار به دستگاه قضایی برسد با صدور حکم مناسب
مردم اجرای عدالت را خواهند دید.
رئیسی افزود :در شان نظارت هم به دنبال پیشگیری
از وقوع جرم هستیم ،نقش ائمه را در این حوزه بسیار
برجس��ته میدانیم ،اولین شورای عالی پیشگیری از
وقوع جرم را تش��کیل داده ایم که با حضور سه قوه
اس��ت و امیدواریم بعد از این هم ت��داوم پیدا کند.
من هیچ مدیر و س��ازمانی در کشور نمیشناسم که
وظیفه پیش��گیری از وقوع جرم دارند همه باید پای
کار باش��ند و در این رابطه دنبال آن هس��تیم که از
توان همه بخشهای جامعه بهره ببریم.
آیت اهلل رئیس��ی گف��ت :نکته بعد که ش��ما ائمه
جمع��ه را در آن ب��ه هم��کاری میطلب��م کاهش
ورودی پرونده اس��ت آنچه را که با کدخدامنش��ی
و فرهن��گ م��ا قابل حل اس��ت نباید به دس��تگاه
قضا بیاید .مس��ائل مال��ی و خانوادگی ما میتواند
به دس��تگاه قضا نیاید .راهکار مشکالت خانوادگی
حکم قاضی نیس��ت کما اینک��ه قاضی ما حکم به
جدای��ی میده��د اما ف��ردا زوج به زندگ��ی ادامه
میدهند یا بالعکس آن معلوم اس��ت موضوع جای
دیگری تعیین میشود.
رئیس قوه قضاییه در پایان با تاکید بر اینکه اصالح
را از ق��وه قضاییه ش��روع کردیم ،چون حضرت آقا
فرمودند تیش��ه را با دستمال کثیف نمیتوان پاک
کرد ،گفت :امیدواریم با دعای خیر شما و اخالص
مقام معظم رهبری و خانواده معزز ش��هدا و دعای
ایثارگران و جانبازان خداوند متعال عنایت کند تا
گامهای��ی که مورد رضایت او اس��ت برداریم .بنده
ماموریت دارم وظیفه صیانت خودمان را نسبت به
ارزشهای اسالمی و ارتقا اعتماد عمومی نسبت به
نظام در دس��تور کار داش��ته باشم و در این جهت
مهر
حتماً دشمنان را مایوس میکنیم.

کشور اروپایی در خصوص برجام بیانیه نمیدادند
و این هم��ه تماسهای پیدرپی گرفته نمیش��د.
آمریکا با فشارهایی که به همه کشورهای مختلف
میآورد در تالش اس��ت که ایران نتواند از مزایای
برجام استفاده کند و برجام به شکست بینجامد و
تالش میشود که این اتفاق نیفتد.
واعظی در توضیح صحبتهای منتقدان داخلی بیان
کرد :عقی��ده منتقدان داخلی ربطی ب��ه االن ندارد و
موض��وع تازهای نیس��ت و آنها زمانی ه��م که برجام
ش��کل گرفت خیلی ناراحت و عصبانی بودن که این
چه وضعیتی اس��ت و چرا این همه ش��رکت و وزیر از
کشورهایمختلفدنیابرایمذاکرهباجمهوریاسالمی
به ایران میآیند؟ چرا شما هواپیمای نو میخرید و چرا
… و م��وارد دیگر .اکنون هم این منتقدان میگویند
چرا اینها از کشور میروند .حال باید از این آقایان سوال
شود که شما که میگفتید برجام فایده و منافعی برای
جمهوری اس�لامی ایران نداشته ،شرکتی هم که به
اینجا نیامده ،پس اینهایی که میروند و کشور را ترک
میکنند چه کسی هستند؟
وی درباره کاهش بودجه صداوسیما به دلیل پخش
س��ریال گاندو نیز گفت :اینکه سریال گاندو باعث
کاهش بودجه صدا و سیما شده باشد ،خیر چنین
چیزی مطرح نبوده و بودجه صدا و س��یما کاهش
نیافت��ه و طبق آن چیزی که مصوب ش��ده انجام
م��ی ش��ود .وی در ادامه اظهار داش��ت :بحث این
است که بایستی نظارتی در خصوص بودجه ای که

فرمانده گروه پهپ��اد حضرت ولی عصر (عج) نیروی زمینی
ارتش خاطر نش��ان کرد :با ورود پرندههای بدون سرنشین
مهاجر  ۶مرحله جدیدی از اس��تفاده گسترده از پهپادها در
س��طح نیروی زمینی ارتش ش��کل خواهد گرفت و آمادگی
رزمی این نیرو در حوزه پهپادی به شکل فزاینده ای افزایش
می یابد .امیر سرتیپ دوم حسن نژاد تاکید کرد :با الحاق و
توانمندسازی این نوع پرندهها ،هرگونه تهدیدی در مرزهای
جمهوری اسالمی و در آن سوی مرزها ،قبل از شکلگیری،
شناسایی ،رهگیری و منهدم خواهد شد.
وی ویژگیهای پهپاد مهاجر  ۶را بس��یار حائز اهمیت دانست
و تصریح کرد :برد باال ،س��قف پروازی قابل مالحظه ،مداومت
پروازی  ۲۴ساعته با بکارگیری پرندههای مشابه ،قدرت حمل
گلولههای با دقت باال و نقطه زن در روز و شب ،قدرت تحمل
در ش��رایط جوی مختل��ف و بکارگیری آس��ان در موقعیت
جغرافیایی گوناگون از جمله ویژگیهای این پرنده است.
فرمان��ده گروه پهپاد حضرت ولی عصر (ع��ج) افزود :از دیگر
خصوصی��ت های این پرنده ها بهره برداری از دوربین های با
دقت باال دید در شب است که می تواند در عملیات های شبانه
ال موفق عمل کند .روابط عمومی ارتش
بصورت کام ً

صدا و سیما داده میشود ،انجام شود و این بودجه
بایس��تی هزینه کارکنان و کارمندان این سازمان
شود و آنها از این بودجه نفع ببرند .اگر صداوسیما
میخواهد برنامهای علیه دولت یا علیه ش��کاف در
داخل کشور یا دوقطبی شدن بشود ،بودجه صرف
این موضوعات ش��ود ،و این موضوع بیشتر درباره
نظارت بر آن بودجهای است که دولت میپردازد.
پرمصرفهای پارسال
به گروه خوشمصرفها بازگشتند
رض��ا اردکانی��ان وزیر نیرو نیز درب��اره اینکه قطع
ب��رق مش��ترکان پرمصرف و دس��تگاههای دولتی
ص��ورت گرفته اس��ت ،گفت :از س��ال گذش��ته با
پیش��نهاد وزارت نی��رو ،هیئ��ت دول��ت مصوبهای
داش��ت تا با ایجاد محدودی��ت برای پرمصرفها را
از س��ازمانهای دولتی ش��روع کنیم و این انتظار
وجود دارد که س��ایر مصرفکنن��دگان هم رعایت
کنند ولی ما از دولت شروع کردیم.
اردکانیان همچنین خاطر نش��ان کرد :افزایش دما
در کشور سراسری است ولی هر یک درجه افزایش
دما 1390 ،مگاوات توان مصرفی بیش��تر میطلبد
ولی در حال حاضر در وضع خوبی هس��تیم و این
مهم ب��ا همراهی م��ردم و مصرفکنندگان محقق
شده و همچنین تعرفههای امسال نیز اثرگذار بود
و بخ��ش زیادی از پرمصرفهای پارس��ال به گروه
خوشمصرفها بازگشتند.
دانشگاههایی که بهدنبال جذب دانشجوی
خارجی باشند حمایت میشوند
منصور غالمی وزیر علوم در حاش��یه جلسه هیئت

دولت گفت :اغلب پایاننامهها بعد از دفاع نس��خه
کاغ��ذی نهای��ی میش��ود و بعد آن وارد آرش��یو
کتابخانه میش��ود ن��ه پیشنوی��س پایاننامه؛ لذا
وقتی تاریخ دفاع بعد از بخشنامه است عمال یعنی
فایل اصالحشده باید بهصورت فشرده روی سیستم
برود ،تاریخ بخشنامه از زمان ابالغ است.
وی همچنی��ن در خص��وص اینکه از دانش��جوها
خواسته میش��ود فایل پایاننامه بهصورت خاصی
رایت شود گفت :فرمت فایل را کسی تعیین نکرده
ول��ی باید مطابق با چیزی باش��د که قبال به ایران
داک میدادند.
وزیر علوم همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا
برنام��های برای جذب دانش��جوی خارجی دارید؟،
تصریح ک��رد :قاعدت��ا دانش��گاهها بهدنبال جذب
دانشجوی خارجی هستند و از آنها حمایت خواهد
شد و برنامهای ویژه غیر از اینکه تا امروز اعالم شده
در ضوابط جذب دانشجوی خارجی نداریم.
۱۴۰میلیون جلد کتاب
برای اول مهر چاپ شده است
س��ید جواد حسینی سرپرس��ت وزارت آموزش و
پرورش نیز درباره کتب درسی دانشآموزان گفت:
ح��دود  140میلیون جلد کتاب در مقاطع ابتدایی
و متوس��طه را برای اول مهر چاپ کردیم که بیش
از  800عنوان و آماده توزیع است.
وی افزود :ثبتنام بخشی از این کتابها بهصورت
اینترنت��ی انجام خواهد ش��د و کت��ب در مدارس
تحویل داده خواهد ش��د و بخشی نیز در مراکزی
ثبتنام میش��ود که در هم��ان محل به خانوادهها
تسنیم
تحویل داده خواهد شد.

