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 شبنم نعمت زاده را آزاد کنید.
غضنفر را بگیرید.

»ننج��ون کوتاه فکر و اس��تکباری«با توج��ه به روند 
دادگاه »شبنم نعمت زاده« – دختر دلبند وزیر سابق 
صنعت – به نتایجی رس��یده که با ش��ما خوانندگان 

فهیم روزنامه سیاست روز مطرح می کند.
اول اینکه یک دس��ته گل بزرگ تهیه کنیم و دس��ته 
جمعی به س��لول ایش��ان برویم و ضم��ن عذرخواهی 
ش��دیدالحن به خاط��ر ایراد اتهامات واهی به ایش��ان 
از وی ب��ه خاطر خدمات ارزن��ده در حوزه قاچاق دارو 
و کش��ت و کش��تار مردم با داروهای فاسد و دریافت 
وام های ب��االی چهار میلیارد توم��ان از دوازده بانک 
کش��ور تشکر کرده و بعد برویم در اتاق های خود و به 

کارهای زشت خویشتن فکر کنیم.
دوم اینکه تنی چند از رانندگان اتوبوس اسکانیا را در 
میدان اصلی ش��هر اعدام کنیم و بعد جنازه هایشان را 
آتش بزنیم تا دیگ��ر هیچکس به خودش اجازه ندهد 

که به دختر وزیر سابق مملکت تهمت بزند.
سوم اینکه ایش��ان ظرف یکی دو سال آینده به کانادا 
پناهنده می شود و از آنجا به ریش ملت و گیس سفید 
ننج��ون می خندد فلذا در ص��ورت امکان همین حاال 
ایشان را با سالم و صلوات به کانادا بفرستیم تا بعداً به 

ریش و گیس و چیزمیزهای ما نخندد.
چه��ارم اینکه م��ا از دفاعی��ات ایش��ان فهمیدیم که 
دختری پاک و بی آالیش اس��ت و تمام تخلفات چند 
هزار میلیارد تومانی توس��ط شخصی به نام »غضنفر« 
و با همدس��تی ننجون و عمه رهبرکره شمالی صورت 
گرفت��ه و باید ضم��ن جلب رضایت ایش��ان به عنوان 
جب��ران ضرر و زیان هم ویالی نامبرده را در لواس��ان 
به همان صورت اول بازسازی کنیم و دیگر تحت هیچ 

شرایطی وی را تحت پیگرد قضایی قرار ندهیم.
پنجم اینکه اگر ش��بنم نعمت زاده را اعدام کردند که 
هیچ اما اگ��ر این زن از مجازات اع��دام فرار کند بعد 
از این ش��خص ننجون »عدال��ت« را به جای خیار در 
س��اندویچ پنی��ر و گوجه می گ��ذارد و نوش جان می 

کند. همین و بس!

ننجون

 حجت االسالم درویشیان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد

 

با حکم آیت اهلل رئیسی، حجت االسالم حسن درویشیان 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد.

با حکم آیت اهلل رئیسی حجت االسالم درویشیان مدیر 
کل سازمان بازرس��ی خراسان رضوی به عنوان رئیس 

سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
نگاهی به س�وابق رئیس جدید س�ازمان بازرس�ی کل 

کشور:
حجت االسالم حس��ن درویشیان در س��ال 1339 در 
رفس��نجان متولد شد. وی سال ها در حوزه های علمیه 
قم و مش��هد مش��غول به تحصیل بوده و در این راه از 
محضر اس��اتید برجس��ته ای همچون حض��رات آیات 
مرحوم علی اش��تهاردی، مرحوم محمدتقی فلس��فی، 
جوادی آملی، سیدحسن مرتضوی و حسینی بوشهری 
بهره جسته و بیش از 6 سال نیز در سطح خارج فقه و 

اصول تحصیل کرده است.
حجت االسالم درویش��یان در کنار تحصیالت حوزوی 
دارای کارشناسی ارش��د حقوق جزا و جرم شناس��ی و 
دکت��رای تخصصی فق��ه و مبانی حقوق اس��المی )در 

مرحله دفاع رساله( می باشد.
تدری��س در دوره های کارآم��وزان قضایی در کرمان و 
دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه در مشهد از دیگر 
س��وابق علمی وی می باش��د. حجت االسالم درویشیان 
ک��ه در بهمن ماه 1360 وارد قوه قضاییه ش��د، یکی از 
قضات باس��ابقه، متدیّن و انقالبی است که طی حدود 
19 س��ال حضور خود در س��ازمان بازرسی کل کشور، 
مس��ئولیت های مختلفی را برعهده داش��ته اس��ت که 
بیانگر اش��راف کامل وی بر مأموریت های این سازمان 
می باش��د. اهم سوابق حجت االس��الم درویشیان بدین 

شرح است:
� دادستان انقالب اسالمی ارتش در استان کرمان

� مدیرکل بازرس��ی اس��تان های کرمان، یزد و خراسان 
)ایفای نقش محوری در تأس��یس ادارات کل بازرس��ی 

استان های یزد، خراسان جنوبی و شمالی(
� معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

� رئیس منطقه 2 س��ازمان بازرسی کل کشور )شامل 
استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان و 
سیستان و بلوچستان( و بازرس کل خراسان رضوی از 

سال 87 تاکنون
� رئیس شورای دس��تگاه های نظارتی استان خراسان 

رضوی از ابتدای تأسیس تاکنون.  فارس

خبر

چرا امضا کنندگان طرح شفافیت آرا به آن رای مثبت ندادند؟
عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: من طرح ش��فافیت را امضا نکردم اما س��والم 
اینجاس��ت که چرا کس��انی ک��ه آن را امض��ا کرده اند به این ط��رح رای مثبت 

ندادند.
بهروز نعمتی نماینده مردم                                                                                                                  تهران در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به طرح 
نمایندگان برای ش��فافیت آرا در مجلس گفت: من این طرح را امضا نکرده ام اما 
سوال اینجاست؛ چرا کسانی که آن را امضا کرده اند زمان رای گیری در صحن به آن 

رای مثبت ندادند.
وی افزود: من شفاف سازی را به طور  کل امر مطلوبی می دانم و حامی آن هستم اما نه 
اینکه شفاف سازی فقط در مورد رای گیری نمایندگان باشد، بلکه باید شفاف سازی را در 

همه عرصه ها در کشور شاهد باشیم.
نعمتی خاطرنشان کرد: ما باید در همه  عرصه ها در کشور شاهد شفافیت باشیم و نباید 

این شفافیت محدود به یک مورد و یا موارد اندک باشد.  فارس

مصادره اموال ایران در کانادا مصداق دزدی است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مصادره و فروش اموال ایران از سوی 

دولت کانادا دزدی آشکار است.
محم��د ابراهیم رضایی با اش��اره فروش غیر قانونی اموال ایران از س��وی دولت 
کانادا به بهانه حمایت از قربانیان مدعی ترور در سراسر جهان، گفت: این اقدام 

نقض فاحش مقررات بین المللی است.
وی ضمن انتقاد از رویکرد دولت کانادا در مصادره اموال ایران، اظهار داش��ت: حکم 

دادگاه کانادا، تصمیمی مبتنی بر واقعیت نبوده و یک اقدام سیاسی است.
رضای��ی گفت: اگر در هیئت حاکم��ه کانادا عقالنیتی وجود دارد، باید آن ها نس��بت به 
اصالح احکام صادره از س��وی دادگاه اقدام کنند در غی��ر این صورت این اقدام قطعا به 
ضرر روابط دو کش��ور خواهد بود. وی گفت:دولت و مسئوالن دستگاه دیپلماسی باید از 
همه کانال ها و ابزار های بین المللی و روش های دیپلماتیک برای اس��تیفای حق تضییع 

شده مردم ایران در کشور کانادا استفاده کند.  تسنیم

ارائه پیشنهاد ۱۵ میلیارد دالری اروپا از سر بذل و بخشش نیست
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، گفت: ارائه پیشنهاد 1۵ میلیارد دالری اخیر اروپا 
از سر بذل و بخشش نیست بلکه این اعتبار همان ثروت ایران است که آن ها بر 
خ��الف حقوق بین المللی گروگان گرفته ان��د. برای برگرداندن این حق به ایران، 

امتیاز هم بخواهند خیلی مسخره است.
اسداهلل بادامچیان با بیان اینکه اروپا و هر کشور دیگری در جهان به حفظ منافع 
خود می اندیش��د، اظهار کرد: ایران نیز از این قاعده مس��تنثنی نیست و در پی حفظ 

منافع ملی، استقالل و آزادی خویش است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: امروزه آمریکای ورشکس��ته ب��ا 22 تریلیون دالر 
بدهی، غرق در بحران های اقتصادی و ویرانی های سیاس��ی و اجتماعی اس��ت و از سوی 
دیگر ش��اهد فروریزی اتحادیه اروپا با خروج انگلیس، تظاهرات جلیقه زرد ها در فرانسه 
و ورشکس��تگی برخی کش��ور های دیگر اروپایی هس��تیم؛ لذا در این شرایط آنها بیشتر 

نیازمند به ایران و بازار اقتصادی آن هستند.  میزان

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تاکید کردند: سیاس��ت فش��ار 
حداکث��ری در مقابل ملت ایران پش��یزی ارزش ندارد و همه 
مسؤوالن جمهوری اسالمی یک صدا معتقدند با آمریکا در هیچ 

سطحی مذاکره نخواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای روز )سه شنبه( با اشاره به هوشیاری 
عمیق و تحسین برانگیز مردم در مقابل توطئه های دشمنان در 
چهار دهه گذش��ته، تنها راه عالج مش��کالت کشور را تکیه به 
مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی دانس��تند و 
با اش��اره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی ها، 
هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواسته های خود و اثبات 
تأثیرگذاری فش��ار حداکثری بر ایران خواندند و تأکید کردند: 
سیاس��ت فش��ار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش 
ندارد و همه مسئوالن جمهوری اسالمی یک صدا معتقدند که 

با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
رهب��ر انقالب اس��المی در ابتدای جلس��ه درس خارج فقه در 
آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه، مجالس عزاداری حضرت 
اباعبداهلل علیه الس��الم در محرم امسال را پر رونق تر از هر سال 
دانس��تند و خاطرنش��ان کردن��د: این حقیقت پر معنا نش��ان 
می دهد ک��ه پیوند مردم با اهل بیت علیهم الس��الم یک پیوند 
مستحکم است و برغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و 
با وجود انواع س��رگرمی ها و جاذبه های گوناگون برای جوانان، 
با فرا رس��یدن محرم، امواج عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان 
هس��تند به س��مت خیمه حس��ین بن علی علیه السالم حرکت 
می کند و ملت م��ا در زیر خمیه حضرت اباعبداهلل به راه خود 
ادام��ه می دهد. حض��رت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اش��اره 
ب��ه برخی مس��ائل مهم روز، گفتند: ملت ای��ران در مواجهه با 
موج تبلیغاتی گس��ترده، عظیم و عمیق دش��من علیه کش��ور 
و مقدس��ات در حال تصمیم گیری اس��ت، البته در مقابل این 
امواج غالباً پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوش��ه ای از کشور 
نیز خ��ود را نش��ان می دهد، دس��تگاههای مختلف هوش��یار 
هس��تند، اما مهم، نقش مردم است. ایش��ان با تأکید بر اینکه 
زمام بهبود امور کش��ور به دس��ت مردم و بویژه جوانان است، 
افزودن��د: عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان مردم می تواند کش��ور 
را به نقطه مطلوب برس��اند و بر همین اس��اس است که مکرراً 
بر جدی گرفتن ظرفیتهای داخلی در همه بخشهای فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید و تکیه می کنیم.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به پیش��رفتهای کشور در علم 
و فن��اوری و همچنین خبرهای خ��وب از بخش تولید، گفتند: 
در بخش تولید، غفلتها و کوتاهی هایی وجود داش��ته است اما 
حرکتهای خوبی به س��مت اهداف مطلوب در جریان است که 

ان شاءاهلل مردم آثار آن را خواهند دید.
ایش��ان با تأکید بر اینکه عالج مش��کالت گوناگون در دس��ت 
مردم است، افزودند: به بیگانه نباید نگاه کرد، به فالن دولت و 
فالن دولت نباید امید بس��ت، به نشست و برخاست با دیگران 

نباید اتکال کرد.

رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته این حرف به معنای بستن 
باب مراوده با دولتهای عالم نیس��ت، ما اهل مراوده و گفت وگو 
و نشس��ت و برخاس��ت هس��تیم اما نباید کارهای کشور را به 
نشس��ت و برخاس��ت با دیگران موکول کرد. هر چه می توانید 
از امکانات دنیا اس��تفاده کنید اما عالج در داخل کشور، و حل 

مشکالت به دست مردم است.
ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اسالمی 
ایران در دنیا پیش گرفته اس��ت، اس��تقبال بیگانگان و عوامل 
نظ��ام پوس��یده س��رمایه داری غرب��ی از این راه پ��ر افتخار را 
ناممکن دانس��تند و افزودند: آنها هر چه بتوانند دشمنی کرده 
و می کنن��د اما بحول و قوه الهی این کارها به جایی نرس��یده 
و نخواهد رس��ید و ملت بر دش��منان خود بویژه آمریکا پیروز 

خواهد شد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در خصوص ه��دف آمریکایی ها از 
مطرح کردن مج��دد موضوع مذاکره با ایران گفتند: همه باید 

بدانند و توجه کنند که این یک ترفند است.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به مواضع متف��اوت مقام های 
آمریکایی در خصوص مذاکره افزودند: گاهی می گویند مذاکره 
بدون پیش ش��رط، گاهی نیز می گویند مذاکره با 12 ش��رط. 
اینگونه س��خنان یا ناش��ی از سیاس��ت آش��فته آنها است و یا 
ترفندی برای س��ردرگم کردن طرف مقاب��ل. البته جمهوری 
اس��المی س��ردرگم نمی ش��ود، چرا که راه ما روش��ن است و 

می دانیم چه می کنیم.
ایشان هدف آمریکایی ها از مذاکره را نه یافتن راه حل عادالنه، 
بلکه تحمیل خواس��ته های گستاخانه دانس��تند و گفتند: این 
ح��رف را که هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل اس��ت قباًل بنده 
می گفتم اما آنها این قدر گستاخ شده اند که امروز این واقعیت 
را خودشان هم به زبان می آورند. رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به س��خنان اخیر یک مقام آمریکایی که گفته بود باید با ایران 
س��ر میز مذاکره بنش��ینیم و ما فالن چیزها را بگوییم و ایران 
قبول کند، خاطرنش��ان کردند: برای این ن��وع مذاکره باید به 
س��راغ همان کس��انی بروند که به عنوان گاو شیرده آنها عمل 
می کنن��د. جمهوری اس��المی، جمه��ورِی مؤمنین، جمهوری 

مسلمین هلل و جمهوری عزت است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از 
سیاس��ت فشار حداکثری و در عین حال، تالش برای کشاندن 
ایران پ��ای میز مذاک��ره پرداختند و گفتند: سیاس��ت دولت 
آمریکا، فشار حداکثری به ایران در قالب تحریمهای گوناگون، 
تهدید و یاوه گویی های مختلف اس��ت، چ��را که دولت کنونی 
آمریکا معتقد است با رودربایستی و تعارف نمی توان جمهوری 

اسالمی را به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: رژیم ایاالت متحده به دنبال آن 
اس��ت که هم برای رقبای داخلی خود و ه��م برای اروپایی ها 
ای��ن را به عنوان یک سیاس��ت قطعی جا بین��دازد که تنها راه 
مواجهه با ایران، فش��ار حداکثری اس��ت. ایش��ان با اش��اره به 

اذع��ان آمریکایی ه��ا و متحدان آنها به ناکام ماندن سیاس��ت 
فشار حداکثری در به زانو درآوردن ایران، گفتند: هدف آنها از 
مذاکره این است که به همه ثابت کنند فشار حداکثری جواب 
داد و مس��ئوالن جمهوری اس��المی بر خالف آنکه می گفتند 
مذاک��ره نمی کنیم مجبور ش��دند پ��ای میز مذاک��ره بیایند، 

بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر دش��من توانست 
اثبات کند که فش��ار حداکثری عالج کار ایران و مؤثر بر روی 
ایران است، ایران و ملت عزیز ما دیگر روی آسایش را نخواهند 
دید، چون پشت سر همه سیاس��تهای مستکبرانه آمریکا این 
سیاس��ت قرار خواهد گرف��ت و از این به بعد، هر چیزی را که 
قلدرانه از جمهوری اسالمی مطالبه کنند، اگر به آنها »َچشم« 
گفتیم، مس��ئله تمام اس��ت اما اگر »نه« گفتیم دوباره فش��ار 

حداکثری آغاز خواهد شد.
ایشان، علت اصرار آمریکایی ها و واسطه کردن برخی اروپایی ها 
برای مذاکره و دیدار را در همین چارچوب دانستند و افزودند: 
البته من راجع به اروپایی ها در یک وقت دیگر صحبت خواهم 
کرد اما علت اصرار آنها به اینکه اگر با رئیس جمهور آمریکا یک 
جلس��ه بگذارید همه مشکالت شما حل خواهد شد، این است 
که اثبات کنند فش��ار حداکثری در مقابل ایران یک سیاست 
موفق است و باید همین سیاست را به کار بست. رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: ما در مقابل باید ثابت کنیم که سیاست 

فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��خنان خ��ود در خصوص مذاکره 
ب��ا آمری��کا را در دو نکته جمع بن��دی کردن��د: 1( مذاکره با 
آمریکا یعنی تحمیل خواس��ته های آنان بر جمهوری اسالمی، 
2( مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاس��ت فش��ار حداکثری 
آمریکا. ایش��ان افزودند: برای همین است که مسئوالن کشور 
از رئیس جمهور و وزیر ام��ور خارجه و دیگران، یک صدا اعالم 
کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد نه مذاکره دوجانبه نه 
چند جانبه.  رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: چنانچه آمریکا 
حرف خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته ای که 
آن را نقض کرده اس��ت، بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای 
عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم 
می تواند شرکت کند، اما در غیر این صورت هیچ مذاکره ای در 
هیچ سطحی بین مس��ئوالن جمهوری اسالمی و آمریکایی ها 

اتفاق نخواهد افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با بیان اینکه در طول ۴0 س��ال 
گذش��ته جمهوری اس��المی در مواجهه با ان��واع ترفندها قرار 
داش��ته اس��ت و دش��منان نتوانس��ته اند ایران عزیز را مغلوب 
کنن��د، خاطرنش��ان کردن��د: سیاس��تهای آنان یک��ی پس از 
دیگری مغلوب سیاستهای جمهوری اسالمی شده است و بعد 
از ای��ن نیز جمهوری اس��المی بحول قوه اله��ی آنها را مغلوب 
 خواه��د کرد و پیروز و س��ربلند از میدان خارج خواهد ش��د. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام،  گفت: ما به کنار 
رفتن »بولتن« قانع نیستیم، روزی خواهد رسید که 

ترامپ را محاکمه کنیم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گردهمایی شبکه مردمی سایبری انقالب اسالمی 

در شهرستان آبعلی، گفت: امسال از سال های تعیین 
کننده انقالب اس��المی اس��ت. همه ی سالهای انقالب اثر 

گذار و مهم بوده اما امس��ال ویژگ��ی های خاص خودش را 
دارد. امس��ال ش��یطان بزرگ و دشمن همیشگی ملت ما به 

مبارزه ملت ایران برای رویارویی جدید آمده است.
وی ادام��ه داد: زمانی بود که آمریکای��ی ها فقط در عرصه 
نظام��ی به جنگ ملت ه��ا می آمدند. اما ام��روزه با جنگ 

فرهنگی و اقتصادی و سایبری جلو می آیند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آن چیزی 
که ابزارهای س��خت آمریکا را بی خاصیت کرد، ملت مومن و 
فداکار ما بودند،اظهار داشت: ملت ما و جوانان مبتکر و ایثارگر، 
تجهیزات آمریکا را در اوج فناوری نظامی، بی خاصیت کرده 

اند و جنگ به میدان های جدید کشیده شده است.  
وی با بیان اینکه در همه جهان این س��وال مطرح است که 
آیا ایران در رویارویی در مقابل آمریکا پیروز خواهد شد؟، آیا 
در صحنه سایبری ملت ایران پیروز خواهد شد؟ آیا محاصره 
اقتصادی شگسته خواهد شد؟،تاکید کرد: یک میدان جدید 

از مبارزه و فتح خرمشهری دیگر در میان است.
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره ب��ه اینکه 
همه ب��ه دنبال تحلی��ل چگونگ��ی مقابله و ایس��تادگی ما 
هستند،خاطرنش��ان کرد: نتیجه این جن��گ های جدید به 
کجا کشیده می ش��ود؟ حتی آقای ترامپ راضی شده است 
که س��رپایی در مس��یر عبور آقای روحانی، با رئیس جمهور 
ما عکس بگیرد و بگوید مذاکره کردم و برنده ش��دم. رضایی 
تصریح کرد: رئیس جمهور ما هم سرپایی و گذری هم نباید 
به آقای ترامپ جز با مشت گره کرده نگاه کند چرا که هرنوع 
عکسی که ترامپ بخواهد به عنوان مذاکره سو استفاده کند، 
خیانت به ایستادگی و انقالب ماست. این عالمت نباید برای 

دشمن ارسال شود. آنها دنبال این نمایش هستند.
وی با بیان اینکه خوش��حال هستم که مقام معظم رهبری 

ام��کان هر ن��وع مذاکره ای ب��ا آمری��کا را رد کردند و 
فرمودن��د ما هیچ نوع مذاکره ای نداریم،تاکید کرد: 
این فرموده س��رآغاز شایس��ته ای برای نبرد کبیر 

جوانان ما با شیطان بزرگ است.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا طرح این 
پرس��ش که چه کسانی باید پاس��خ گوی نارسایی در 
فرهنگ و آم��وزش و پرورش باش��ند؟ نیروهای انقالب یا 
تکنوکرات ها و لیبرال ها؟،گفت: آیا اندیش��ه ای که در دفاع و 
امنیت حاکم بوده در اقتصاد و فرهنگ نیز حاکم بوده اس��ت؟ 
کسانی باید درمقابل گرانی و بیکاری و ارزش پول ملی پاسخگو 
باشند که،  سیاست های کلی ابالغی رهبر انقالب را در اقتصاد 
اجرایی نکرده اند؟ چه کسانی عمل نکرده اند؟ مدافعان سیاست 

سرمایه داری و تکنوکرات ها باید پاسخگو باشند.
رضای��ی با بی��ان اینکه انهایی که عامل مش��کالت اقتصادی 
طی سی س��ال اخیر بوده اند متهم ردیف اول هستند،تاکید 
کرد:عده ای جبهه های انحرافی برای جوانان ایجاد می کنند. 
امسال اوج مبارزه ملت ایران با تکنوکرات ها و لیبرال هاست. 
سیاست های کلی نظام که عمل نشده را مطابه کنید و پاسخ 
بخواهی��د. وی با بیان اینکه اگر مجلس انقالبی داش��تیم به 
مح��ض خروج ترامپ از برجام، بای��د اطالعیه می دادند و از 
دولت می خواستند که دولت انقالبی تشکیل و روحیه انقالبی 
را در کشور حکم فرما کنند،افزود: برجام اوج پیروزی اندیشه 
دولتی ها و مجلسی های لیبرال بود که با خروج آمریکا از آن، 
بر باد رفت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
آقایان هوادار غرب،  آن سرمایه هایی که قرار بود وارد کشور 
ش��ود کجا رفت،گفت: آن تکنولوژی های که قول داده بودید 
چه شد؟ در سی سال فقط تردید و انحراف در اقتصاد ایجاد 
کردند و حاال بدهکاران، طلبکارانه انگش��ت اتهام را به سمت 
نظام نشانه رفته اند! خروج آمریکا از برجام باید پایان اندیشه 
لیبرالی در کشور ما باشد. وی اظهار داشت: امروز هیچ کسی 
برای بچه های انقالب کارت دعوت نمی فرستد و فرش قرمز 
پهن نمی کند. خودمان باید در جبهه س��ایبری، فرهنگی و 
اقتصادی، جبهه قدرتمند انقالب را تشکیل دهیم و مشکالت 
اقتصادی م��ردم را حل کنیم دراینصورت خواهید دید که از 

همه جای جهان، همراه و طرفدار پیدا می کنید. مهر

رضایی:
روزی می رسد که ترامپ را محاکمه می کنیم

معاون اول رئی��س جمهور گفت: مقام معظم رهبری با 
برداش��ت 300 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
ب��رای راه اندازی راه آهن چابهار � زاهدان موافقت 

کردند.
اس��حاق جهانگیری در نخس��تین جلس��ه شورای 

توسعه س��واحل مکران که روز گذشته برگزار شد با 
اش��اره به برنامه ریزی و سیاستگذاری جدی دولت برای 

توس��عه سواحل مکران اظهار داشت: باید در روند توسعه، با 
استفاده از تجربیات گذشته، همه مالحظات و جوانب نظیر 
مالحظات زیس��ت محیطی را در نظر بگیریم تا برنامه های 
توس��عه ای در مناطق ساحلی مکران با تبعات و آثار منفی 

همراه نباشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه به دنبال اجرا و تکمیل پروژه 
ه��ای زیربنایی در مناطق س��احلی مکران هس��تیم، خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه مقام معظم رهبری با برداشت 300 
میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی راه آهن 
چابهار � زاهدان موافقت کردند که وزارت راه و شهرس��ازی 

باید این پروژه را با جدیت پیگیری کند.
مع��اون اول رئی��س جمهور همچنین با بی��ان اینکه بخش 
زیادی از مساحت سواحل مکران را اراضی ملی تشکیل می 
دهد، تصریح کرد: باید از این اراضی با جدیت صیانت ش��ود 
چرا که ممکن اس��ت برخی افراد سودجو با آگاهی از برنامه 
های دولت برای توس��عه س��واحل مکران، به دنبال تملک 

غیرقانونی این اراضی باشند.
وی همچنین از دبیرخانه ش��ورا خواست طرح جامع توسعه 
سواحل مکران را در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار 
دهد تا هر یک از دس��تگاه ها در جریان وظایف و ماموریت 
های خود قرار گیرد و بر اس��اس برنام��ه زمانبندی تعیین 

شده اقدامات الزم را انجام دهد.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور تصریح کرد: توس��عه مناطق 
ساحلی مکران یکی از مهترین موضوعات و اولویت های در 
دست اجرای دولت است اما باید توجه داشته باشیم که این 
س��واحل نباید به صورت افراط گونه توسط صنایع، دستگاه 
های دولتی و س��ایر نهادها اش��غال ش��وند بلکه بیشتر این 
مناطق باید در اختیار مردم باشد و برنامه های توسعه ای از 

طریق مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه استان های هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان که ارتباط نزدیکی با مناطق 
س��احلی مکران دارند، گفت: الزم است دبیرخانه 
ش��ورا در راس��تای اجرای هر چه بهتر پروژه های 
توس��عه س��واحل مکران، اختیارات م��ورد نیاز این 
اس��تان ها را شناسایی کند تا در صورت لزوم دولت این 

اختیارات را به استانداران تفویض کند.
وی تصریح کرد: جهت گیری دولت توسعه مناطق ساحلی 
مکران و تبدیل این منطقه به یکی از مهمترین کانون های 
توسعه کشور است که الزم است همه جوانب و ابعاد مختلف 

از جمله مسائل زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، 
میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی، رییس سازمان 
امور اداری و اس��تخدامی،   رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست و اس��تانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز 
حضور داش��تند، گزارش��ی جامع از طرح توس��عه سواحل 

مکران از سوی نماینده دبیرخانه شورا ارائه شد.
نماینده دبیرخانه ش��ورای توس��عه س��واحل مکران به ارائه 
توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در ستاد توسعه 
س��واحل مکران طی س��الهای 1392 تا کن��ون پرداخت و 
گفت: پهن��ه بندی کاربری اراضی س��واحل مکران انجام و 
طرحی جامع به همراه پیوس��ت های زیست محیطی برای 

توسعه سواحل مکران تدوین شده است.
وی اجرای طرح جلب مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی 
و شناسایی شاخص های نامناسب توسعه انسانی پایدار را از 
جمله برنامه های در دس��ت اجرا برشمرد و به تشریح نمونه 
ای از پ��روژه های اجتماع محور از نظر مردم در قالب برنامه 

های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخت.
بر اس��اس این گزارش ۴9 پروژه اصل��ی در حال حاضر در 
سواحل مکران در دست پیگیری قرار دارد که ۵1 درصد از 
این پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۴9 درصد 
با س��رمایه گذاری بخ��ش دولتی دنبال می ش��ود و از ۴9 
پروژه در دس��ت پیگیری 30 پروژه زیرساختی و 19 پروژه 

توسعه ای است.

جهانگیری خبر داد
موافقت رهبری با برداشت ۳۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه

رهبر انقالب: 

در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهد شد


