
ادامه از صفحه اول 
کش��ورهایی که میتوان روی آنها حس��اب باز کرد و 
آنه��ا نیز به خاطر ظرفیتهای ب��زرگ ایران تمایل به 
گس��ترش روابط دارند، چین و روس��یه هستند که 
تاکنون نیز توانستهاند دوس��تی خود را ثابت کنند، 
هر چند همه کش��ورهای دنیا در پ��ی تأمین منافع 
ملی خود هستند،اما میتوان در این روابط منابع ملی 
مش��ترک را تعریف کرد. در ماجرای توافق هستهای 
نیز مس��کو و پکن در کنار ای��ران بودند و حتی پس 
از خروج آمری��کا از برجام و بدعهدی اروپا در اجرای 
تعهدات برجامی خود، همگان دیدند که این دو کشور 
به گس��ترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران ادامه 
دادند و در این راه سیاس��تها مقابله ب��ا آمریکا را در 
پیش گرفتند. اکنون نیز روس��یه و چین دو کشوری 
هس��تند که در بحران کرونا که خ��ود نیز درگیر آن 
هستند، کمکهای زیادی را به جمهوری اسالمی ایران 
داشته اند. در این میان تالشهای زیادی صورت گرفت 
تا روابط ایران با کش��ورهای دوست همچون روسیه 
و چین تیره ش��ود، برخی رسانههای داخلی و عمدتاً 
خارجی س��عی کردند تا آنها را همچون آمریکا جلوه 
دهند و حتی بدتر از آن نش��ان دادند که قصد دارند 

سلطه خود را بر ایران حاکم کنند.
کشورهایی چون روسیه و چین نیز به قدت و تواناییها 
ایران واقف هس��تند و میدانند که جمهوری اسالمی 
کش��وری س��لطه پذیر نبوده و نخواهد بود حتی اگر 
در ش��رایط بد قرار داش��ته باش��د،هیچگاه استقالل 
سیاسی خود را فدا نمیکند، به همین خاطر آنها نیز 
سیاستهای خود را بر اساس باور ایران در جایگاه یک 
کش��ور قدرتمند و تأثیر گذار پای��ه گذاری کردهاند 
و نمیتوانن��د غی��ر از این رفتار کنن��د. در این میان 
کش��ورهای انقالبی دیگری نی��ز در دنیا وجود دارند 
که میتوان با گس��ترش روابط سیاسی و اقتصادی با 
آنها دوران پس از کرونا را تش��کیل داد. کش��ورهای 
آمریکای التین مانند کوبا و ونزوئال و چندین کش��ور 
دیگر، هر چند تحت تحریمهای اقتصادی و سیاسی 
آمریکا قرار دارند،اما ظرفیتهای آنها و ظرفیتهای ایران 
مکمل هم هستند. نمیتوان در دنیا آینده تنها چشم 
به س��وی غرب داشت،چه بس��ا دنیای آینده با غرب 
ضعیف روبرو باشد،هم اکنون نیز نشانههای ضعف و 
ناتوانی غرب با ش��یوع یک ویروس آش��کارتر شده و 
منطق سیاسی و آینده نگری نیز این اجازه را نمیدهد 

که به دنبال گسترش روابط با غرب بود.

سرمقاله

رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه تالش دولت تدبیر و امید از 
ابتدای کار، تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد بوده است، 
گفت: دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند 

بوده و خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد 
اقتصادی دولت گفت: دولت در راستای عدالت جمعیتی تالش 
کرده است تا حتی االمکان در حد تورم، دستمزد و حقوق ها را 
افزایش دهد و براس��اس آمار، طی سال های مختلف این روند 
به طور مداوم در جریان بوده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: در 
ارائه بسته های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه های دیگر 
ت��الش دولت بر این بوده اس��ت که در صورت بروز تکانه های 
اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می شود 
این افراد دچار آس��یب جدی نش��وند و این نکته قابل اتکایی 
در فعالیت های اقتصادی دولت و سیاس��تگذاری در خصوص 

رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بر اس��اس گزارش ها و آمار، دولت 
یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داش��ته اس��ت، اظهار 
داش��ت: از این نظر دولت به عه��د خود در خصوص مبارزه با 
فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و بایستی همچنان بر این 

اساس برنامه ریزی و سیاستگذاری شود.
روحانی گفت: اگر چه اینگونه وعده ها در زمانی مطرح شد که 
هنوز تحریم های شدید سال های اخیر علیه کشورمان اعمال 

نش��ده و با آسیب های اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما 
هر چه قدر هم این آسیب ها سنگین و جدی باشد باز به تعهد 
خ��ود پایبند بوده ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده ها 
عمل ش��ده و ان ش��اء اهلل اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به 
گونه ای ش��کل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند 
باش��یم. وی با تأکید بر اینکه دولت در راس��تای کاهش فقر 
مطلق سیاست هایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده 
و پیگیری می کند، اظهار داش��ت: افزایش مس��تمری ماهانه 
خانوارهای تحت پوش��ش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی )بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال 
۹۲ تاکنون به ۹ برابر افزایش یافته اس��ت(. افزایش اعتبارات 
کل برای اجرای برنامه )از ۴ هزار میلیارد تومان در س��ال ۹۶ 
به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و ۴ برابر 
افزایش یافته اس��ت(، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش 
)بیش از یک میلیون نفر( و احداث مس��کن برای خانوارهای 
محروم )هم اکنون ۸۱ هزار واحد مس��کونی در دست ساخت 
اس��ت و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم 
در استان های سیس��تان و بلوچس��تان، کرمان، کردستان و 

چهارمحال و بختیاری و لرس��تان در دس��ت احداث است( از 
اهم این برنامه ها و سیاست ها می باشد. رئیس جمهور از جمله 
اقدامات مؤثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادس��ازی 
س��هام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده 
و بجایی بود که می تواند به تقویت اقتصاد کش��ور و مشارکت 
مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد ضمن اینکه به رونق 
بازار سرمایه نیز کمک ش��ایانی خواهد کرد. اقدامات اجرایی 
برای آزادسازی سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در 
این جلسه بود. روحانی تاکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر 
و ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت، حقوق 
دارندگان س��هام در همه اقدامات و مقررات باید به طور کامل 
رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده می گیرند 

باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند.
در ای��ن جلس��ه همچنین، پیرو مصوبه س��تاد مل��ی مبارزه 
با کرون��ا، نحوه اعطای کمک به افرادی ک��ه در مدت اجرای 
محدودیت های مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل 
خود را از دس��ت داده و بیکار شده اند، مورد بررسی و تصویب 

قرار گرفت.پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

احس�ان گل محمدی| دوش��نبه ۲۲ 
مهرماه س��ال گذشته بود که سپاه در 
بیانی��ه ای از گرفتار ش��دن »روح اهلل 
زم« ادمین کانال تلگرامی »آمدنیوز« 
در یک عملیات اطالعاتی هوشمندانه 
توس��ط س��ازمان اطالعات س��پاه و 

دستگیری وی خبر داد. 
 زم به روایت دادستان

اولی��ن جلس��ه دادگاه روح اهلل زم ۲۱ 
بهمن ۱۳۹۸ برگزار ش��د؛ براس��اس 
آنچ��ه در ابت��دای این جلس��ه عنوان 
ش��د؛ روح اهلل زم متول��د پنجم مرداد 
ماه سال ۵۷ است؛ او که در ری متولد 
ش��ده هم اکنون متاه��ل و دارای دو 

فرزند و مدرک او فوق دیپلم است.
 تایید س�امت روحی زم توس�ط 

قوه قضائیه
نماینده دادستان در این جلسه ضمن 

معرفی دبیر دریابیگی به عنوان وکیل او، ضمن تایید سالمت جسمی و روحی زم، اتهام 
او را »افساد فی االرض« عنوان کرد. همچنین دوره ارتکاب جرائم او در بازه زمانی سال 

۹۵ تا زمان دستگیری یعنی مهرماه ۹۸ عنوان شد. 
 اولین فعالیت اقتصادی زم در ایران

نماینده دادس��تان در این جلس��ه در توضیحاتی در مورد زندگ��ی زم گفت: »در دوران 
تحصیل خود به دلیل بی انضباطی مجبور به ترک دبیرستان و انتقال به یک دبیرستان 
دیگر شد و همزمان به فعالیت های فیلمبرداری و تدوین مبادرت می کرد. در ادامه شرکت 
آوای نوین سبز را برای فعالیت تبلیغاتی راه اندازی کرد تا عالوه بر فعالیت های تبلیغاتی 
بتواند از بانک ها نیز تسهیالت بگیرد. در اغتشاشات سال ۸۸ متهم بازداشت شد و در سال 
۹۰ ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و با همسر فعلی خود ازدواج کرد. پس از یکسال 

به ترکیه رفت و مبادرت به اخذ ویزای فرانسه کرد.«
جلسه اول دادگاه روح اهلل زم بیش از سه ساعت و در قالب دو نوبت به طول انجامید، در 

این جلسه تنها جزییات کیفرخواست او قرائت شد.
 لیست بلند شکات خصوصی زم 

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح اهلل زم یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ برگزار شد. 
در ابتدای این جلس��ه نهاد ریاست جمهوری به عنوان یکی از شکات پرونده اعالم شد و 
علت این شکایت هم انتشار نامه ای جعلی به تاریخ ۹ اسفند ۹۶، در کانال آمد نیوز ناظر 

بر موافقت ریاست جمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی عنوان شد.
بعد از آن شکایت بانک تجارت به خاطر انتشار اسناد محرمانه این بانک در کانال آمدنیوز 
در تاریخ ۲۸ دی ۹۵ از زم مطرح ش��د. ش��اکی بعدی قاضی ابراهیم اسالمی بود؛ وکیل 
اس��المی مطالبی که در مورد موکلش در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸، در کانال امدنیوز منتش��ر 

شده بود را از مصادیق تهمت و افترا و تشویش و اهانت دانست.
ش��اکی بعدی یک جانباز مدافع حرم بود؛ حمید ش��یر محمدی از جانبازان مدافع حرم 
عنوان می کند که روح اهلل زم با نشر اکاذیب و درج اطالعات خانوادگی من در کانال آمد 
نیوز و صدای مردم باعث ش��د تا اراذل و اوباش خ��ودرو او را تخریب کنند. بعد از اعالم 
شکایت حمید شیرمحمدی، قاضی صلواتی رییس دادگاه از ارسال تعداد دیگری الیحه 
شکایت از زم خبر داد و به تعدادی از آن ها را به صورت تیتروار اینگونه عنوان کرد: کمیته 
جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو های مسلح، مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه، عباس 
جعفری دولت آبادی دادستان پیشین تهران، کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران 

در روسیه، غالمرضا کاتب نماینده مجلس وتعداد دیگری از شکات اشاره کرد.
 زم چگونه از کشور خارج شد؟

 زم در مورد نحوه خروج خود از کش��ور نیز می افزاید: س��ال ۹۰ به همراه پدرم و خانواده 

قصد س��فر حج را داش��تیم، اما من 
ب��ه حج نرفتم و دو روز پس از س��فر 
حج خانواده ام عازم مالزی ش��دم و تا 
یک روز بعد از آنکه به مالزی برس��م، 

خانواده ام از من خبری نداشت.
 روح اهلل زم از مالزی تا فرانسه

او در م��ورد دوره حض��ور در مالزی و 
س��پس حض��ور در ترکیه و فرانس��ه 
می گوی��د: در مال��زی مش��غول تور 
لی��دری بودم و یک ماش��ین خریده 
ب��ودم و ام��ور گردش��گری مرتبط با 
توریست های ایرانی را انجام می دادم، 
س��ال ۹۱ بود ک��ه از مالزی به ترکیه 
رفتم و س��ه ماه در آنجا بودم سپس 
از طریق یکی از دوستانم که در سال 
۸۸ با او آش��نا ش��ده بودم به سفارت 
فرانس��ه در ترکیه مراجعه کردم و در 
آنجا با سفیر فرانسه صحبت کردم. از 
آن ها درخواست ویزا کردم که آن ها به من ویزای فرانسه را دادند. تقریبا شهریور ۹۱ بود 
که وارد فرانس��ه ش��دم؛ من در مالزی ازدواج کرده بودم لذا با دختر و همسرم به فرانسه 

رفتیم.
 رونمایی از نامه پدر زم به رهبر انقاب و دستور ایشان

در ادامه جلس��ه دوم دادگاه، صلواتی از نامه ای رو نمایی می کند که زمان بازداشت برادر 
ناتنی زم نگارش ش��ده بود؛ او می گوید زمان بازداشت برادر زم، محمد علی زم پدر او به 
رهبر انقالب نامه می نویسد و ایشان هم دستور آزادی برادر زم را صادر می کند؛ نکته ای 
ک��ه با تعجب زم مواجه می ش��ود و او می گوید که خان��واده در مورد این نامه صحبتی با 

من نکرده اند.
 دو دستور قاضی صلواتی در مورد زم

پس از این س��خنان زم، رییس دادگاه دس��تور می دهد تا ترتیب مالقات ها به قدر کافی 
زم با وکیلش داده شود، همچنین صلواتی دستور می دهد تا کتاب قانون را برای نوشتن 

دفاعیه در اختیار او قرار دهند.
قرعه جلس��ه س��وم بررسی پرونده روح اهلل زم نیز به نام ۵ اس��فند درآمد؛ زم در ابتدای 
این جلسه از نامه یکی از افراد نامدار جریان اصالحات پرده برداری می کند و می افزاید: 
یکی از عناوین اتهامی من افساد فی االرض است که آن را رد میکنم یکی از افراد نامدار 
اصالحات طی پیامی به آمد نیوز نوشت که مواضع شما همچون رسانه های داخل کشور 
اس��ت. هرچند رفتارها خوب بود اما همه اظهاراتم در بازپرسی را قبول ندارم! چهارمین 

جلسه رسیدگی به اتهامات روح اهلل زم نیز در تاریخ ۱۵ اردی بهشت ۹۹ برگزار شد. 
با توجه به اینکه تمامی جلسات بازپرسی روح اهلل زم فیلمبرداری شده، نماینده دادستان 
از او می پرس��د که آیا اظهاراتش در آن جلسات را قبول دارد یا خیر؛ زم در پاسخ به این 
سوال می گوید: بعضی از موارد را قبول دارم بعضی ها را نه. رفتار بازپرس شرعی، قانونی و 

انسانی بود، اما برخی موارد را االن که مرور می کنم قبول ندارم. 
جلس��ه پنجم و عش��ق و عاش��قی زم و رونمایی از یک متهم دیگر! در پنجمین جلس��ه 
محاکمه روح اهلل زم که در ۱۳ خرداد برگزار ش��د  روایتی از عش��ق و عاش��قی زم مطرح 
شد؛ هنگامه شهیدی در اظهاراتی که توسط نماینده دادستان قرائت شد در مورد زم گفته 
بود: »با زم از خرداد سال ۹۵ ارتباط داشتم، از من خواستگاری کرد. من اگر می خواستم 
می توانس��تم روح اهلل را در چنگ خود بگیرم، خبر هایی که در آمدنیوز منتش��ر می شد را 
من ویرایش می کرد.«  زم در مورد بحث عشق و عاشقی و خواستگاری از هنگامه شهیدی 
سکوت می کند، اما در مورد ویرایش اخبار اینگونه واکنش نشان می دهد: » مطالبی که او 
می فرستاد را خودم ویرایش می کردم.« پنجمین جلسه دادگاه نیز به پایان رسید و براساس 

آنچه صلواتی اعالم کرد: در جلسه بعدی، »آخرین دفاع« از متهم اخذ خواهد شد.

نمایندگان درباره گزارش رؤسای 
سازمان های »امور مالیاتی، 

بورس و اوراق بهادار« 
چه گفتند؟

گ��زارش وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در مورد وضعیت مس��ائل 
اقتصادی کشور و گزارش عملکرد رؤسای سازمان های امور مالیاتی، 
ب��ورس و اوراق بهادار و گمرک ایران در دس��تور کار جلس��ه علنی 
مجلس قرار داشت و نمایندگان نظرات خود را درباره این گزارش ها 
مطرح کردند. پیرو این جلسه گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رؤس��ای س��ازمان های امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و گمرک 
ایران ارائه ش��د. در ادامه این جلس��ه برخی از نمایندگان دیدگاه و 
نظرات خود پیرو گزارش های ارائه ش��ده، در صحن مجلس مطرح 
کردند. مجی��د ناصری نژاد در صحن مجلس گفت: مجلس انقالبی 
باید برای جلس��ات اقتصادی وقت بیش��تری بگ��ذارد. این موضوع، 
موضوع مهم کشور اس��ت چراکه همه چیزی به اقتصاد و معیشت 
مردم بستگی دارد. وی بیان داشت: اینکه آقای وزیر فرمودند پنجره 
واحد تجاری تشکیل شد تا جایی که بنده اطالع دارم چنین پنجره 
ای ایجاد نش��ده اس��ت. ما در بخش خصوصی ظرفیت های زیادی 
داری��م که اگر ب��ه آنها اعتماد کنیم تحول بزرگی در کش��ور ایجاد 
خواهد شد. نماینده مجلس گفت: بخش دولتی همواره برای بخش 
خصوصی مانع تراش��ی می کند. یکی از نکات مهمی که نیاز داریم، 

تمرکز زدایی از سرمایه گذاری در کشور است.
محمدرضا پورابراهیمی در صحن مجلس گفت: امروز اولویت اصلی 
کش��ور اصالح ساختار اقتصادی اس��ت. در این حوزه ماموریت های 
وزرات اقتصاد بس��یار مهم اس��ت. یکی از محوره��ای مهم اصالح 
س��اختار اقتصادی مولد س��ازی دارایی های دولت اس��ت . انتظار 
م��ا از وزرات اقتصاد این اس��ت که برنامه خود درباره مولد س��ازی 
دارایی های دولت را مطرح کند. ظوی افزود: به واقع بخشی از منابع 
این مولد س��ازی می تواند مشکالت دولت را حل کند. پورابراهیمی 
با اشاره به مش��کالت مالیاتی کشور گفت: انتظار ما از وزیر اقتصاد 
این است که موضوع طرح جامع مالیاتی را به خوبی اجرایی کندلذا 
گزارش��هایی داریم که این طرح به خوبی اجرایی نمی ش��ود چراکه 
باید از نشت مالیاتی جلوگیری شود. وی با اشاره به موضوع پایه های 
جدید مالیاتی در کش��ور گفت: در مجلس دهم مالیات بر عایدی را 
مطرح کردیم و انتظار داشتیم وزرات اقتصاد در این زمینه همراهی 
کند. نماینده مجلس گفت: در حال حاضر عطشی که در زمینه بازار 
سرمایه ایجاد شده هم تهدید است و هم فرصت. در این زمینه باید 
نظارت ه��ای خوبی صورت گیرد. ناصر موس��وی الرگانی در صحن 
مجلس گفت: اقتصاد ایران غرق در مش��کالت است و مریضی چون 
س��رطان در وجود آن ریشه دواندهخ است و روز به روز سفره قالب 

مردم کوچک تز شده است.
وی افزود: یکی از راه های برون رفت از این شرایط توجه به رونق تولید 
و جهش تولید است و در این راستا باید دولت از هزینه هیا غیر ضرور 
خود بکاهد.برای صدمین بار می گویم کشوری که روی کنج و ثروت 
خوابیده دلیلی ندار که با مش��کالت اقتصادی دست به گریبان باشد. 
احمد جباری در صحن مجلس گفت: اش��تغال و رفع تورم و جهش 
تولید قرار اس��ت با کدام سیاست اقتصادی پیگیری شود. وی افزود: 
تولید کننده ای که با س��ود تس��هیالت ۳۰ درصد و ده ها تصمیمات 
عجوالنه و گیج کننده مواجه می شوند دیگر چه رونق تولیدی حاصل 
خواهد شد. نماینده مجلس گفت: گزارش هایی داده می شود، اما مبنا 
آن است که ما در جامعه لمس می کنیم چراکه بانک ها تولیدکنندگان 
را می پیچانند.  سید شمس الدین حسینی در صحن مجلس گفت: در 
۷ سال گذشته تولید اقتصاد ایران رشدی نداشته است. همه برنامه ها 
و بحث های��ی را ک��ه مطرح کردیم باید معطوف به این باش��د که آیا 

می توانیم رفاه اجتماعی را ارتقا دهیم .  میزان

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد دو شنبه  19 خرداد 1399  شماره 5322 

گزارش

آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت حمله تروریستی به مجلس بودند
 رئی��س مجل��س گفت: این موضوع اثبات ش��ده اس��ت که س��رویس های 
اطالعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه پشت حادثه 
حمله تروریس��تی به مجلس بوده اند واگر دستش��ان می رسید برای کشتار 
دس��ته جمعی خیابان های تهران هم برنامه داش��تند. محمدباقر قالیباف در 
نطق پیش از دس��تور خود در نشس��ت علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به 
سالگرد حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی گفت: حادثه حمله تروریستی 
به مجلس نمادی بود از اینکه دش��من چه خواب های شومی را برای ملت ایران دیده 
و اگر مجاهدت س��ربازان و نگهبانان وطن به ویژه مجاهدان فرامرزی انقالب اسالمی 
نباشد دشمن از ارتکاب به هیچ جنایتی در حق ملت ایران مضایقه نمی کند. وی افزود: 
ش��هیدان آن حادثه قهرمانان ملی هس��تند که خون پاک آنها ارزش جهاد در مقابل 

تروریسم سیاه وهابی صهیونیستی را به همه ما یادآوری می کند.  فارس

»سعید اوحدی« رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شد
رئیس جمهور به اس��تناد اصل ۱۲۴قانونی اساسی با صدور حکمی سعید 
اوحدی را به »معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران« 

منصوب کرد. متن حکم حسن روحانی به این شرح است:
به استناد یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و 
تجربیات ارزنده به موجب این حکم، جنابعالی را به عنوان »معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران« منصوب می کنم. انتظار دارد 
با بکارگیری تمام توان و وقت خود و همکارانتان، رضایت خانواده شهدا، جانبازان، 
آزادگان و همه ایثارگران را حاصل کنید که همه ما مدیون این عزیزان هستیم و 
ارتقا منزلت و کرامت آنان وظیفه همگان است. توفیق شما را در خدمت به اسالم 
و ملت ش��ریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی 

دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می کنم. ریاست جمهوری

اقدام رییسی درباره شفافیت حساب های مالی امید بخش است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس در مجلس یازدهم گفت: اقدام 
آیت اهلل رییس��ی در ارتباط با شفافیت حساب های مالی قوه قضاییه یکی از 
حرکات امید بخش است. زهره الهیان با اشاره به گزارش جامع قوه قضاییه 
درباره نحوه هزینه کرد س��ود حساب های سپرده دستگاه قضا گفت: مردم 
انتظار دارند همه ارکان نظام در مس��یر شفافیت گام بردارند و در این راستا 
فرقی نمی کند که مجلس، دولت و یا قوه قضاییه به چه نحوی می خواهند شفافیت 
را مدنظر قرار داده و پاس��خگوی مردم باشند. وی گفت: اقدام آیت اهلل رییسی اعتماد 
مردم را به دستگاه قضا افزایش می دهد و این اعتماد سرمایه ای برای کشور خواهد بود. 
نماینده مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه به وعده های خود عمل کرده اظهارداش��ت: 
شفافیت در عرصه مالی باید در جریان امور سایر قوا و دستگاه ها لحاظ شود و مدنظر 

قرار گیرد شفافیت در قوه مجریه و قوه مقننه مورد انتظار است.  میزان

ابتهاج یا پنیرلیقوان؟
 مساله این است

کدام یک از گزینه های زیر بزرگترین 
دس��تاورد فرهنگی کش��ور در هفته 

اخیر به شمار می رود؟
الف( تخریب خانه تاریخی استاد هوشنگ ابتهاج

ب( ب��ا خاک یکس��ان ک��ردن خان��ه اس��تاد پرویز 
مشکاتیان

ج( تالش برای ثبت پنیر لیقوان در فهرست آثار ملی
د( نامه سرگشاده ننجون به عمه رهبر کره شمالی

مردم هیچ  گونه نگرانی نس��بت ب��ه تامین کاالهای 
اساس��ی نباید داشته باش��ند چرا که تمام آنچه الزم 
بوده تامین کردیم و شرایط روز به روز بهتر می شود.

با توجه به این اظهارنظر پیشنهاد می شود ...
الف( مردم برای زمستان خود آقوذفه فراهم کنند.

ب( ملت از همین امروز رژیم غذایی س��فت و سخت 
بگیرند.

ج( مردم دستهای دعا را به آسمان دراز کنند.
د( حرف ایشان حرف است.هیچکس نگران نباشد 
چ��ون دولت خورد و خ��وراک و پوش��اک و همه 
مایحتاج را همزمان با بش��که های نفت سر سفره 

آنان می آورد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دولت به عهد خود در مبارزه با فقر مطلق پایبند است

جزئیات ۵ جلسه دادگاه زم

از عشق و عاشقی زم تا دستور صلواتی برای در 
اختیار گذاشتن یک کتاب

تاش ها برای افزایش جمعیت 
متناسب با برنامه کشور نیست

وزیر کشور با اش��اره به گزارش های ارائه شده مبنی 
بر اقدامات انجام گرفته برای افزایش جمعیت کشور 
گفت: متأس��فانه ارزیابی هایی که ارائه ش��د، نشان از 

تالش و کوشش متناسب با برنامه  جمعیت نبود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلس��ه ش��ورای 
اجتماعی در جمع خبرنگاران بیان داشت: مقرر شد 
که کارگروهی تشکیل شود و یک برنامه جامع تقسیم 
کار ملی نسبت به موضوع جمعیت با تعیین دستگاه 
متولی، همکاران و دستگاههای معین مشخص شود 
و همه این سیاست های ۱۴ گانه ابالغیه مقام معظم 
رهبری و سیاس��ت های تش��ویقی و اجرایی در آنجا 

مشخص شود. 

خبر


