
آیت اهلل ابراهیم امینی
عالم ربانی مقاوم در مقابل دشمنان و 

معاندان یار صدیق امام و رهبری

1ـ آیت اهلل امینی مدت 24 سال نماینده خبرگان 
ــد علت اصلی  ــتان چهارمحال و بختیاری بودن اس
ــتان به ایشان ایستادگی در مقابل  گرایش مردم اس
ــخت  ــان امام و رهبری بود و معظم له در س مخالف
ــرایط در دفاع از والیت فقیه با تمام وجود  ترین ش
ــتمرار  ــد و در تثبیت و اس ــدان بودن ــر در می حاض
حاکمیت والیت فقیه، ایشان نقش بارز و ارزنده ای 
داشتند که در تاریخ این نقش ماندگار خواهد شد.

ــخصی: حضرت آیت اهلل امینی  2ـ اخالق و رفتار ش
ــه مردم عادی  ــع و خاکی بودند ک ــان متواض آنچن
ایشان را از خودشان می دانستند و در قلوب خویش 
ــالم راستین با عمل و  ــان دادند اس جای دادند. نش

کردار خویش از صفات برجسته ایشان بود.
ــان نماینده مردم چهارمحال  ــب اینکه ایش برحس
ــرگان بودند و اینجانب  ــاری در مجلس خب و بختی
ــان،  هم نماینده مجلس حوزه انتخابیه اردل، فارس
کیار و کوهرنگ بودم، ارتباطات مستمری با ایشان 
ــب که تقریباً دیر وقت بود با منزل  ــتم. یک ش داش
ــطه ای  آیت اهلل تماس گرفتم بدون هیچ گونه واس
خودشان تلفن را برداشتند بعد از سالم خدمتشان 
ــان  عرض کردم که حاج آقا خواب که نبودید. ایش
ــه ای را در جواب گفتند که هنوز بعد از قریب  جمل
به 30 سال در ذهن بنده نقش بسته است فرمودند 
ــالیان  ــتم« که در طی س »که در خواب غفلت هس
ــن جمله بطور مکرر در ذهن اینجانب غلیان  دراز ای
دارد و برخی از دوستان که معموال دیر وقت تماس 
ــن جمله به خاطرم  ــی می گیرند ناخودآگاه ای تلفن
ــتان که می گویند خواب  می آید که در جواب دوس
که نبودی می گویم در خواب غفلت که هستم، امید 
ــان باعث گردد که  ــت که این جمله یادگار ایش اس

همگی از خواب غفلت بیدار شویم.

یادداشت

ــا امروز از دیوان  ــی ت رییس قوه قضاییه گفت: هیچ گزارش
ــتباه در گزارش تفریغ  ــبات که حاکی از تردید یا اش محاس
ــده بلکه بر اتقان گزارش  ــال ۹۷ باشد واصل نش بودجه س

تاکید هم شده است.
ــه شورای عالی قوه  ــید ابراهیم رییسی در جلس آیت  اهلل س
ــان، به برکات ماه  ــک آغاز ماه مبارک رمض ــه با تبری قضایی
ــو خداخواهی را  ــاره و دگرخواهی در پرت ــت الهی اش ضیاف
ــاه عنوان کرد و گفت:  ــن برکات و خیرات این م از مهم تری
نهضت ارزشمند کمک مؤمنانه که در آستانه ماه رمضان از 
ــوی آحاد مردم و نهاد های انقالبی و بخش رفاهی دولت  س
ــده، موجب  ــک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز ش در لبی

آرامش مردم در این شرایط خاص شده است.
رییس قوه قضاییه، کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان 
ــگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست  را هم پیش
که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسان ها رخ می دهد 
و تاکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخالق نسخه ای است 
که در همه سال می توان برای کاهش جرم و ناهنجاری های 
ــی و اقتصادی و پرونده های قضایی مورد توجه قرار  اجتماع

گیرد.
ــداران انقالب اسالمی در پرتاب  ــی از اقدام سپاه پاس رییس
موفقیت آمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوه ای از 

ــش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین  جه
برای کشور خواند و گفت که در همه حوزه ها می توان با اتکا 
ــکالت  ــن روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مش به ای

اقتصادی گام برداشت.
رئیس قوه قضاییه ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشور های 
ــر قطعنامه های بین  ــی که پرتاب ماهواره نور را مغای اروپای
ــرد: کار امروز  ــتند، دروغین خواند و تأکید ک ــی دانس الملل
ــپاه در عرصه قدرت آفرینی باید با قوت و بدون توجه به  س
هیاهو ها ادامه یابد. وی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر، 
ــی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره  به نقش اساس
کرد و با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی 
ــرت و همت و  ــور کارگر و بدون غی ــا گفت: بدون حض آنه
ــران امکان جهش تولید وجود نخواهد  بدون خالقیت کارگ
ــخنانش  ــت. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از س داش
ــر درباره وضعیت  به اظهارنظر های مجامع مدعی حقوق بش
زندان های کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار 
ــور های مبتال به کرونا،  ــت که در بین کش تعجب برانگیز اس
کار ابتکاری و بی نظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان 

مورد توجه قرار نگرفته است.
رییسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است 
ــر نسبت به وضعیت اسف بار زندانیان  که مدعیان حقوق بش

کشور های دیگر که حقوق آن ها مغفول مانده و دچار آسیب 
می شوند، سکوت کرده اند، ولی از کشوری که با یک حرکت 
اسالمی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان ها نام آور 

شده، ایراد می گیرند.
ــای دوگانه و  ــردم جهان هرگز رفتار ه ــح کرد: م وی تصری
ــر را نمی پذیرند که از یک طرف  متناقض مدعیان حقوق بش
نسبت به کشور های ناقض حقوق انسان ساکت هستند، ولی 
ــوری دیگر که بر  ــی درباره عملکرد کش با رویکردی سیاس
ــاس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسان ها توجه  اس

دارد، بهانه گیری می کنند.
در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی 
از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش 
ــت: با مصوبه دولت از مجموع  ــبات اظهار داش دیوان محاس
ارقامی که برای واردات کاال به کشور تخصیص یافت، حدود 
ــی و ضروری و معادل ۸  23 میلیارد آن برای کاال های اساس

میلیارد هم برای کاال های دیگر بوده است.
ــه  دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی  وی افزود: ب
ــت های پولی و ارزی ایراداتی داشت، 1۶ مرداد ۹۷  و سیاس
اصالحیه ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن 
مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً 

برای کاال های اساسی باشد.
ــد  ــه داد: پس از این مصوبه مقرر ش ــتان تهران ادام دادس
پرداخت ارز برای کاال های غیرضروری متوقف شود و مابقی 
ارز به نرخ آزاد )نیمایی( محاسبه و مابه التفاوت آن به دولت 
ــود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ  اعاده ش

بر 12 هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
القاصی افزود: 23 میلیاردی که برای کاالهای اساسی بوده 
ــی رفع تعهد شود ولی حدود 2/۷  هم بخش کاالهای اساس
میلیارد دالر هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور 

کار قرار گرفته است.
ــاس  ــال ۹۷ بر اس ــال ۹۸ و اواخر س ــه داد: در س وی ادام
ــده و کسانی  ــکیل ش گزارش های موجود، پرونده هایی تش
ــی گرفتند و در بازار آزاد  که ارز دولتی برای کاالهای اساس
ــترداد کل مبلغ ارز  ــد، به حبس طویل المدت و اس فروختن
دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و 
ــین سازی  از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماش
ــکر هفت تپه  ــد بیگی خریدار کارخانه نیش تبریز و امید اس
بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه ها 
کرده بودند. دادستان تهران با بیان این که سایر پرونده های 
ــت رسیدگی است، اظهار  مربوطه در این زمینه نیز در دس
ــبات و مجلس شورای  ــت: بعد از گزارش دیوان محاس داش

اسالمی، رسیدگی جدی تر به ابعاد این پرونده در دستور کار 
قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی 
ــتگاه های ذیربط شکل گرفته که هفته ای 2 بار  و دیگر دس

برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه می دهد.
ــبت به 4/۷  ــالم عدم رفع تعهد نس ــاره به اع القاصی با اش
ــط دریافت  کنندگان آن اظهار  میلیارد دالر ارز دولتی توس
داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف 
ــندی در این زمینه ارائه  ــده اما تاکنون س حوزه خدمات ش
ــت. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند  نکرده اس
ــدند که 2۶ نفر از  ــن و تخصیص ارز مرتکب تخلف ش تأمی
بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک های عامل تحت تعقیب 
ــرا و دادگاه در حال  ــه پرونده آنها در دادس ــرار گرقتند ک ق
ــت. رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش  ــیدگی اس رس
ــال ۹۷  ــتان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در س دادس
ــده، تأکید کرد: قضات  ــای متفاوت به این پرون و واکنش ه
ــه هیاهوهای  ــای قضایی ب ــه پرونده ه ــیدگی ب ــا در رس م
ــی و جنجال ها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچ گونه  سیاس

حاشیه سازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رییسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پرونده  ای که با 
گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پرونده ها 
ــیدگی خواهند کرد و  ــه و بر خط عدل و انصاف رس قاطعان
گرفتار حاشیه ها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی 

به پرونده هم به اطالع مردم عزیزمان خواهد رسید.
ــبات همه ساله  ــان کرد: گزارش دیوان محاس وی خاطرنش
ــود که مورد رسیدگی قرار  ــال می ش برای قوه قضاییه ارس
ــیدگی  می گیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رس
ــد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از  به دادستانی ارجاع ش
ــتباه در گزارش  ــبات که حاکی از تردید یا اش دیوان محاس
ــده بلکه بر اتقان  ــد واصل نش ــال ۹۷ باش تفریغ بودجه س

گزارش تاکید هم شده است.
رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت به عنوان دو اصل 
مهم حکمرانی و ناپسند خواندن نظارت گریزی تصریح کرد: 
ــتگاه ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه  همه دس
ــب در  ــازی و اظهارات نامناس ــم با جنجال و حاشیه س دهی
ــیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مساله  رس

مربوط به بیت المال است.
ــه برخی اقدامات  ــاره ب ــس قوه قضاییه همچنین با اش ریی
ــتان ها در رفع تصرف از مراتع و اراضی ملّی  ــتانی اس دادس
ــوی  ــتان ها با وحدت رویه ابالغی از س ــت: داس اظهار داش
ــق عامه جلوگیری  ــور از تضییع این ح ــتانی کل کش دادس

کنند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

ــیر زاهدی وزیر امورخارجه دوران پهلوی گفت: من به  اردش
ــلیمانی افتخار می کردم، افتخار می کنم و افتخار  ــم س قاس
ــی که جان خودش را در راه مملکتش فدا  خواهم کرد، کس

کرد، نه کسانی که خودشان را به پول فروخته اند.
اردشیر زاهدی، وزیر امورخارجه دوران پهلوی در گفت وگو با 
بی بی سی فارسی سخنانی گفت که باب میل بی بی سی نبود 
ــبکه چند بار سعی کرد حرف های  هرچند که مجری این ش
ــا در این کار موفق نبود.  ــودش را در دهان وی بگذارد ام خ
بخش هایی از صحبت های داماد شاه پهلوی که زمانی سفیر 

ایران در انگلستان و آمریکا بود در پی می آید.
ــا تحریم،  ــما ب ــوال که: مخالفت ش ــه این س ــخ ب  در پاس
نتیجه ای جز تقویت جمهوری اسالمی ندارد و نوعی حمایت 
ــما از جمهوری  ــود آیا ش ــالمی تلقی می ش از جمهوری اس

ــالمی حمایت می کنید گفت: راجع به دولت و جمهوری  اس
اسالمی هیچ وقت صحبت نکردم و نمی کنم، در این موضوع 
عقیده ام بوده و هست در حالی که ما در اینجا]خارج[ خوش 
می گذرانیم و خوب می خوریم، دلم با ایرانی هایی است که در 
ــاعد و حتی دارو ندارند. آن ها را  ــرایط اقتصادی مس ایران ش

برادران و خواهران خودم می خوانم.
 دیپلما ت های ایران الحق و االنصاف ۵ سال زحمت کشیدند 
و توافقنامه ای را امضا کردند اما رئیس جمهور آمریکا]ترامپ[ 
ــا[ که امضا کرده  ــد گفت چون رئیس  جمهور قبلی]اوبام آم
ــیاه پوست بود من آن را قبول ندارم؛ این چیزها در دنیای  س
امروز قابل قبول نیست.  ایرانی هایی که در خارج می گویند 
بروید آنجا بمب بیندازید، به نظرم آن  ها دیگر ایرانی نیستند و 
شرافتشان را فروختند تا از خارج پول بگیرند.  من به قدرت 
ــم خورده افتخار  ــران که برای مملکت خودش قس ارتش ای
ــک ژنرالش بد بودند و برخالف  می کنم، به همین دلیل با ی
قوانین بین المللی چه کردند؟ بعد به سایرین می گویند شما 
تروریست هستید تروریست کسانی هستند که برخالف قوانین 
ترور می کنند و بعد می گویند افتخار می کنیم که ترور کردیم. 
 درپاسخ به این سوال که آیا حمایت شما از آقای سلیمانی 
ــمت حمایت جمهوری  ــما به س ــت که ش به این معنا نیس
ــیده شده اید؟ بگذارید هرکسی هر چیزی دلش  اسالمی کش
می خواهد بگوید این سربازان و افسران و به باال]فرماندهان[ 
به قرآن و مملکتشان قسم خوردند و برای مملکتشان مقابل 

اسرائیل جنگیدند و از مملکتشان دفاع کردند.
 من به او] قاسم سلیمانی[ افتخار می کردم، افتخار می کنم و 

افتخار خواهم کرد، کسی که جان خودش را در راه مملکتش 
فدا کرد نه کسانی که خودشان را به پول فروخته اند.

 ۶0 میلیون از جمعیت امروز ایرانی سواد دارند و 40 میلیون 
ــگاه رفته و یا دکتر و مهندس هستند  ــه و دانش آن ها مدرس
ــتند و این سرمایه ای  20 میلیون از این جمعیت خانم ها هس
است که بسیاری از کشورها آن را ندارند.من به منابع انسانی 
ــانی است  ایران افتخار می کنم.  آینده ایران در اختیار کس
ــان دولت را بیاورند و ببرند  که اراده دارند و می توانند خودش
و ما در خارج چنین حقی را نداریم.  غلط می کنند کسانی 
ــرفت می دانند.   ــر حکومت در ایران را عامل پیش که تغیی
آمریکا و شرکایش مانند اسرائیل و سعودی در برابر ایران به 
زانو درآمدند. آن ها خالف قانون سازمان ملل که خودشان در 
ــا رأی دادند عمل می کنند.  اگر  ــور دارند و در آنج آن حض
می خواهید علیه مردم ایران زور بگویید، من طرفدار هرکسی] 

جمهوری اسالمی[ می خواهید بگویید هستم.
 دولت ایران امروز مال مردم ایران است. آن جوانان هستند 
ــان تصمیم می گیرند. ما کسانی که از ایران  که برای خودش
رفتیم پول هم برای خودمان برداشتیم و آوردیم حق نداریم 

بگوییم لنگش کن! این خالف شرف است.
  ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

ــد طیاره)هواپیما( و ...  ــا چندین میلیارد پول برای خری  م
ــازد،  دادیم اما امروز ایران خودش هواپیما و زیردریایی می س

من به آن ها افتخار می کنم.
ــه از خلیج ع ر ب ی  ــر خارجه آمریکا غلط می کند ک  وزی
ــتفاده می کند، کجا خوانده؟ او بچه  به جای خلیج فارس اس
بوده.  من صریح بگویم آینده ایران برای جوانان ایران است. 
ــرود می آورم، من به آن ها  ــر تعظیم ف من به این جوان ها س
حسادت نمی کنم چرا که بیشتر از من می فهمند و مناسبات 
زندگی امروزی را هم رعایت می کنند حتی در مساجد ما هم 

امروزه کامپیوتر است.
 من نمی خواهم کسی از خارج برای ما تصمیم بگیرد.

 فارس

روحانی:

همه دستگاه ها برای رونق 
اشتغال و جهش تولید 

برنامه ریزی کنند
ــتگاه ها به ویژه دستگاه های  رئیس جمهور گفت: همه دس
ــب وکار، اشتغال و جهش تولید  اقتصادی برای رونق کس
ــی رئیس جمهور در  ــن روحان ــد. حس ــزی کنن برنامه ری
ــنبه هیئت دولت، با تأکید بر اهمیت  ــه عصر یکش جلس
ــتگاه ها  ــب وکار و رونق تولید و تجارت، از همه دس کس
ــت به منظور رونق  ــتگاه های اقتصادی خواس به ویژه دس

کسب وکار، اشتغال و جهش تولید برنامه ریزی کنند.
ــاره به گزارش وزیر بهداشت، درمان  وی همچنین با اش
و آموزش پزشکی از مدیریت بیماری کرونا در کشور که  
ــه ارائه شد، ضمن تأکید بر اهمیت  در ابتدای این جلس
ــدواری کرد با  ــتی اظهار امی رعایت پروتکل های بهداش
ــردم، آثار این  ــده و همکاری م برنامه ریزی های انجام ش
بیماری مخرب کاهش یابد. تعدیل مبلغ روزانه برای ایام 

تخلف از سایر مقررات قانون پولی و بانکی کشور
هیئت وزیران در ادامه این جلسه، به استناد قانون احکام 
ــور، با تعدیل مبلغ روزانه  ــعه کش دائمی برنامه های توس
ــون پولی و بانکی  ــایر مقررات قان ــرای ایام تخلف از س ب
کشور از ۵00 میلیون ریال به یک میلیارد و 1۶ میلیون 
ــال موافقت کرد. طبق قانون احکام دائمی برنامه های  ری
ــه برای ایام  ــور، مصوب 13۹۵، مبلغ روزان ــعه کش توس
تخلف از سایر مقررات قانون پولی و بانکی کشور هر سه 
ــال یک بار براساس رشد شاخص بهای کاال و خدمات  س
مصرفی اعالمی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی 

توسط هیئت وزیران تعدیل می شود.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

جامعه تشنه اینگونه مدیران است
ادامه از صفحه اول

ــتند. از آنها  ــای خود را از خدمت جا گذاش بگریز پ
ــتند که عاشقانه پا  ــانی هس آنچه به یادگار مانده کس
ــد و در لحظاتی آنچنان غرق  ــیر می گذارن در این مس
ــوند که زمان و مکان از دستشان خارج شده و  می ش
ــت عروج فرض می کنند که اگر از آنها  خود را در حال
پیرامون این همه تالش سوأل کنی تنها با یک لبخند 

که از عمق قلب نشأت می گیرد پاسخ می گویند. 
ــور  ــید تا همه مدیران کش کاش روزی فرا می رس
ــای متمادی را  ــه بودند و بدون تبلیغ روزه اینگون
ــره قرار  ــرب و در محاص ــیل زدگان غ در میان س
ــئولیت های متعهد را  ــی گرفتند و در بحران مس م
ــکان پیرامون  ــی پذیرفتند و علیرغم توصیه پزش م
ــیت های نخاعی اما ضمن انجام کار معاونت  حساس
عمرانی یک وزارتخانه و ریاست سازمان پر مسئولیت 
شهرداری ها و دهداری ها و همچنین دبیری شورای 
ــدند تا اگر  ــور را عهده دار می ش عالی ترافیک کش
چند روز یکبار فرصتی را برای استراحت و رفتن به 
خانه می یافتند آدرس را فراموش کرده و این راننده 
ــان باشد! اگر چه  ــت که می تواند راهنمای ایش اس
ــتگاه های اجرایی  امثال این مدیران خاص در دس
ــتند و با یک گل هم بهار می آید  کشور فراوان هس
اما محدوده نگارش این یادداشت آنقدر نیست تا به 
همه بپردازد که نمونه دیگری را می توان به عنوان 
ــانی که نمی دانند،  ــن ختام اشاره نمود تا کس حس
ــه رادیو  ــمند و فرهیخت ــند مدیر دانش ــف باش واق
ــاس ترین شغل های پر  ایران را هم که یکی از حس
ــترس در دامنه نظام است می توان از این قشر  اس
ــخاوتمند به حساب آورد زیرا طی این سال های  س
محدود توانسته است با تالش شبانه روزی و گوش 
ــور به  ــری کش ــاعته به رادیوی سراس دادن 24 س
ارتقاء آن پرداخته و خدمتگزاران را مورد تفقد قرار 
ــمه  ــتر از چش دهد که ای کاش جامعه هرچه بیش

وجود اینگونه مدیران سیراب می شد!

سرمقاله
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گزارش

پرتاب ماهواره نور نشان داد با تحریم و کرونا هم می توان پیشرفت کرد
ــت: پرتاب  ــدگان والیی مجلس گف ــیون نماین ــه فراکس عضو هیأت رئیس
موفقیت آمیز بودن ماهواره نور نشان داد که در شرایط تحریم و کرونا هم 
می توان مسیر پیشرفت را طی کرد و کشور را به قله های عزت و پیشرفت 
ــاند. عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به پرتاب  رس
ــان می دهد که  موفقیت آمیز ماهواره نور گفت: در حوزه دفاعی و نظامی نش
اگر ما در تصمیماتمان به شعارهای انقالب توجه داشته باشیم، می توانیم مسیر 

پیشرفت را           طی کنیم و کشور را           به جایگاه رفیعی که شایسته آن است برسانیم.
ــه فراکسیون نمایندگان مجلس اظهار داشت: پرتاب موفقیت آمیز  عضو هیأت رئیس
ــت و  ــور نماد خودباوری،  اعتماد به نفس، انقالبی گری و والیتمداری اس ــواره ن ماه
ــلح ما در سایه عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب آنچه که نشدنی  نیروهای مس

بود را           محقق کردند.  فارس

پیشنهاد یک نماینده به منتخبان پارلمان درباره تفحص از مجلس
ــیدجواد ابطحی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از مجلس گفت: این  س
ــال است که مطرح شده اما، متأسفانه هیئت رئیسه و  طرح در حدود 3 س
ــس آنقدر معطل کردند که عمر مجلس  ــیون برنامه و بودجه مجل کمیس
ــرانجام ماند. وی در توضیح روند  ــت و طرح بدون س دهم رو به پایان اس
ــت: طرح مذکور برای رسیدگی و  ــی تفحص از قوه مقننه، اظهار داش بررس
ــی از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع  بررس
ــیون به بهانه های مختلف طرح را بال تکلیف گذاشتند.  ــد، اما اعضای این کمیس ش
ابطحی گفت: بنده معتقد بودم که شفافیت باید از خوِد مجلس آغاز و وضعیت همه 
ــتگاه ها و نهادهای زیرمجموعه نهاد قانون گذاری بررسی شود، لذا به نظر بنده  دس
برای اینکه مجلس در رأس امور واقع شود، همین است که مجلس یازدهم تفحص 

کاملی از ادوار مختلف مجلس از دوره ششم تا دهم را انجام دهد. تسنیم

هشدار درباره حرکت شتاب زده مردم به سمت بورس
عضو کمیسیون »صنایع و معادن« مجلس با بیان اینکه حرکت مردم به 
ــرمایه گذاری در بورس نباید شتاب زده باشد، گفت: شاید توجه  سمت س
ــاخص های بورس را تقویت کند اما در بلند مدت اگر  به بورس بتواند ش
بورس جوابگو نباشد، این فرآیند اقتصادی هم دچار ورشکستگی خواهد 
شد.  حجت االسالم  سیدجواد حسینی کیا با اشاره به افزایش سرمایه گذاری 
ــه 2.۵ تریلیون نقدینگی در  ــردم در بورس، گفت: در حال حاضر نزدیک ب م
ــیر تولید و اقتصاد  ــزود: این نقدینگی به دلیل اینکه در مس ــه داریم. وی اف جامع
ــت و روزی در بازار ارز، سکه و طال خودنمایی  ــرگردان اس قرار نگرفت به نوعی س
می کند و روزی هم در این سرگردانی به بازار بورس می رسد. وی تاکید کرد: دولت 
ــرمایه  گذاری  ــت زمینه های اقتصادی جاذبه برانگیزتر از بورس را برای س می بایس

فراهم کند تا این سرمایه ها به سمت رشد و اقتصاد سوق پیدا کنند.  میزان

آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

پرونده های ارزی محرمانه نیست
هیاهو و حاشیه  سازی مانع رسیدگی عادالنه به پرونده تخلفات ارزی نشود

آیت  اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک آغاز ماه 
مبارک رمضان، به برکات ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی 
را از مهم ترین برکات و خیرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزش�مند کمک 
مؤمنانه که در آس�تانه ماه رمضان از س�وی آحاد مردم و نهاد های انقالبی و بخش 
رفاهی دولت در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز شده، موجب آرامش مردم 

در این شرایط خاص شده است.

اردشیر زاهدی: من به قاسم سلیمانی افتخار می کنم، 
کسی که جان خودش را در راه مملکتش فدا کرد

 ایران، آمریکا و همپیمانانش را به زانو درآورده

علی یوسف پور


