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اخبار

«قاچاق» موجب تباهی اقتصاد
و تولید کشور شده است

دبیر ش��ورای نگهبان گفت:
قاچ��اق باعث رک��ود تولید
داخل��ی و بیکاری بس��یاری
از کارگران زحمتکش ش��ده
اس��ت .به گ��زارش اداره کل
روابط عمومی ش��ورای نگهبان ،آیتاهلل احمد
جنتی در دی��دار اعضای کمیس��یون قضایی
و حقوقی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به
محدوده اختیارات نمایندگان و برخی انتظارات
م��ردم از آنها ،افزود :در موضوع پیگیری امور و
مشکالت مردم فقط بحث نمایندگی و وظیفه
اداری مطرح نیست ،بلکه این یک وظیف ه شرعی
است و هرکس میتواند گرهی از مشکالت مردم
باز کند ،باید آن را بهعنوان وظیف ه شرعی خود
قلمداد کند .آیتاهلل جنتی با تأکید بر ضرورت
نظارت نمایندگان بر امور اجرایی تصریح کرد:
بهعنوان نمونه ش��ما باید از معوقات بانکی که
متأس��فانه یکی از معضالت اقتصادی ما شده
اس��ت اطالع داشته باشید و در جهت حل آن
اقدام کنید .وی با اش��اره به معضالت بانکی و
پولی کشور اظهار داشت :اعتماد مردم سرمایه
بزرگی است از همین رو وضعیت بانکی کشور
نباید به جایی برسد که اعتماد مردم به آن کم
یا خدای نکرده س��لب ش��ود و رو به بانکهای
خارج کش��ور بیاورن��د .دبیر ش��ورای نگهبان
موضوع قاچاق را موجب تباهی اقتصاد و تولید
ن همه جنس
کشور دانست و گفت :متأسفانه ای 
قاچاق ،کفش ،پوشاک و اجناسی از این دست
بهوفور از ترکیه و چین به داخل کشور قاچاق
میشود که باعث رکود تولید داخلی ،تعطیلی
برخی کارخانهها و در نتیجه بیکاری بسیاری از
کارگران زحمتکش شده است.

معاهده پالرمو دوباره در مجلس
بررسی شود

نماین��ده مردم مح�لات در
مجل��س با بی��ان اینک��ه در
ترجم��ه معاه��ده پالرم��و از
سوی دولت ،غلطهایی وجود
دارد خواس��تار بررسی مجدد
این معاهده در مجلس ش��د .به گزارش تسنیم،
حجتاالس�لام علیرضا سلیمی در جلسه علنی
مجل��س طی تذکری ش��فاهی درب��اره ترجمه
اش��تباه معاهده پالرم��و که از س��وی دولت در
اختیار مجلس قرار گرفته اس��ت ،اظهار داشت:
در معاهده پالرمو یعنی کنوانس��یون منع کمک
به گروههای تروریس��تی ،ترجمهای که از سوی
دولت به مجلس فرس��تاده ش��ده غلط اس��ت.
وی افزود :نمایندگان مجلس براس��اس همین
ترجمه اشتباه این معاهده را به تصویب رساندند
و مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و شورا
نیز نس��بت به ترجمه غل��ط آن ایراداتی گرفت.
نماین��ده مردم محالت در مجلس یادآور ش��د:
باید معاهده پالرمو دوباره در مجلس مطرح شود
تا مورد بررس��ی قرار گیرد .البته پیش از این در
برجام نیز  2-3مورد ترجمه غلط وجود داشت؛
لذا این مساله مهم باید به سرعت مورد رسیدگی
قرار گیرد .در ادامه حس��ینعلی حاجیدلیگانی،
نماینده مردم شاهینشهر در تذکر دیگری درباره
معاهده پالرمو خطاب به مسعود پزشکیان گفت:
همکارم آقای سلیمی تذکری درباره پالرمو دادند
که اش��تباهی در متن ترجمه آن به وجود آمده
اس��ت .ما به ترجمهای که دولت آن را ارائه کرده
است ،اعتماد کردیم لذا این بحث مهمی است که
باید مورد توجه قرار گیرد.

بیانیهنمایندگان
در حمایت از پیامرسانهای داخلی

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی
گف��ت :نمایندگان مجلس با ص��دور بیانیهای
حمایت خود از پیامرس��انهای داخلی را اعالم
کردند .حجتاالس�لام مجتب��ی ذوالنوری در
گفتوگو با فارس ،گفت :نمایندگان در نشست
علنی روز سه شنبه با صدور بیانیهای حمایت
خود از پیامرس��انهای داخلی را اعالم کردند
که تاکنون امضاهای این بیانیه به بیش از 140
امضا رس��یده اس��ت .وی افزود :در این بیانیه
آمده اس��ت پیامرس��انهای خارجی که تحت
هیچ ش��رایطی حاضر نشدند دفتری در داخل
کشور داشته باش��ند و قوانین کشور را رعایت
کنند ،خطر جدی برای مردم و اطالعات مردم
ما هستند بویژه اینکه امروز در حوزه اقتصادی
کاسبی میکنند .نماینده مردم قم در مجلس
شورای اس�لامی اظهار داشت :در این بیانیه از
دولت درخواس��ت شده است در جهت تقویت
قدرت پیامرس��انهای داخلی نهایت همکاری
و تالش خود را داش��ته باشد تا پیامرسانهای
داخلی بتوانند سرویسهای الزم را با پهنای باند
و سرعت الزم با کمترین هزینه به کاربران ایرانی
ارائه کنند .ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد:
با تالشی که مجلس داشته قطعاً پیامرسانهای
داخلی رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت
و مردم در استفاده از پیامرسانهای داخلی هیچ
هزینهای پرداخت نخواهند کرد.
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وزرای خارجه اتحادیه اروپایی با طرح انگلیس ،فرانسه و آلمان برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران
در راستای راضی کردن آمریکا برای عدم خروج از توافق هستهای مخالفت کردند

برجام در گوشه رینگ

حمایت میکنیم

موگرینی :از تالش انگلیس ،فرانسه و آلمان برای گفتوگو درباره برخی نگرانیهایی که ترامپ ابراز کرده
گروه سیاسی :برخی وزرای خارجه اتحادیه اروپایی
در نشس��ت دوشنبه خود در لوکزامبورگ با اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران مخالفت کردند .آنان
بدون هیچ اش��ارهای ب��ه اینکه این تحریمها نقض
برجام و خالف روح توافق هستهای است ،تنها با این
استدالل که مشخص نیست این اقدامات تنبیهی،
آمریکا را متقاعد به ماندن در برجام میکند یا خیر،
با آن مخالفت کردند .به گزارش «وطنامروز» ،کمتر
از یک ماه تا  12م هو پایان ضرباالجل دونالد ترامپ
برای خروج از برجام در صورت عدم تغییر آن ،باقی
مانده اس��ت و اتحادیه اروپای��ی تالش میکند در
این فرصت ،آمریکا را متقاع��د به ماندن در توافق
هس��تهای کند .هر چند در نشست وزرای خارجه
اتحادیه اروپایی اعضا نتوانس��تند به نتیجه واحدی
درباره تحریم ایران که پیش��نهاد انگلیس ،فرانسه
وآلمان بود دس��ت پیدا کنند ،با این حال بروکسل
چش��م به نتیجه مذاکرات پشتپرده این  3کشور
با آمریکا برای تغییر در برجام دوخته اس��ت تا این
سه کشور اروپایی بتوانند با تغییر توافق هستهای،
ب��ه برجامی ک��ه دونالد ترامپ به دنبال آن اس��ت
دست پیدا کنند .در همین راستا ،فدریکا موگرینی،
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ساعاتی
پس از پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه ،از
حمایت بروکسل از تالش کشورهای انگلیس ،آلمان
و فرانس��ه برای گفتوگو با واشنگتن درباره برخی
از نگرانیهایی که ترامپ ابراز کرده ،گفت .هنوز از
مذاکرات پش��تپرده طرف اروپایی و آنچه  2طرف
درباره آینده توافق هستهای بر سر آن توافق کرده
یا میکنند ،خبری منتشر نشده اما به نظر میرسد
طرف آمریکایی در کنار اعمال تحریمهای جدید به
دنبال گستردگی نظام بازرس��یها در ایران است.
واشنگتن تالش میکند در کنار اعمال تحریمهای
جدید به بهانه مسائل منطقهای و موشکی ،آژانس
انرژی اتم��ی ،مراکز نظامی و حتی دانش��گاههای
ایران را در ش��مول بازرسیهای گسترده خود قرار
ده��د .اروپا ام��ا با اعمال تحریمه��ای جدید علیه
ای��ران ،مخالفتی ندارد و منابع مطلع از رایزنیهای
انجامشده در روز دوشنبه میگویند .وزرای خارجه
اتحادیه اروپایی در آستانه توافق بر سر این موضوع
هس��تند که الزم است گامهای بیش��تری درباره
تحریمهای ایران برداش��ته ش��ود .تالش اتحادیه
اروپایی برای توسعه تحریمها علیه تهران به بهانه
حفظ توافق هس��تهای ،در حالی اس��ت که حضور
ای��ران در پ��ای میز مذاکره با  5+1و دس��تیابی به
برجام ،با هدف لغو تحریمهای اعمال شده صورت
گرف��ت و حاال اروپا میخواهد ب��رای حفظ برجام
و ت��داوم منافع(!) ایران از ای��ن توافق ،تحریمهای
جدیدی علیه ایران اعمال کند .روسیه و چین البته
با تغییر توافق هس��تهای مخالفند .روسیه تاکنون
بارها اعالم کرده است سیاست این کشور همچنان
پارلمان دولت ب��ر خالف قان��ون برنامه
شش��م توس��عه از طراح��ی
سامانه شفافس��ازی حقوق مدیران و وزرا امتناع
م��یورزد .همین موضوع باعث ش��ده تعدادی از
نماین��دگان مجل��س به دلیل ای��ن بیاعتنایی و
تخلف ،از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد به قوهقضائیه
شکایت ببرند .پس از رسوایی حقوقهای نجومی
و اعتراضات سراس��ری نس��بت ب��ه دریافتهای
نامتعارف برخی مدیران دولتی ،مجلس ش��ورای
اس�لامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن
باید س��امانهای طراحی میشد تا حقوق و مزایای
مدیران و وزرا را شفافسازی میکرد و مانع تعلق
رانتها و ردیفهای غیرقانونی به مدیران میشد.
بر این اساس ،در برنامه ششم توسعه طی حکمی
دولت موظف به شفافسازی حقوق وزرا و مدیران
دولتی در سامانهای شد .طبق این حکم همه حقوق
و مزایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصاد
پرداخت شود اما تاکنون دولت اقدامی برای اجرای
ای��ن حکم قانون برنامه انجام نداده اس��ت .دولت
مکلف ش��ده بود در سال اول اجرای قانون برنامه
(سال  )96این سامانه را طراحی کند اما حاال دولت
از اجرای این قانون امتناع کرده است .در واکنش به
این اقدام دولت ،عضو فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس از تهیه گزارشی درباره تخلف رئیسجمهور
و وزیر اقتصاد از اجرای حکم برنامه ششم توسعه
برای شفافس��ازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد
و گف��ت نمایندگان در این رابطه از رئیسجمهور
و وزی��ر اقتصاد به قوهقضائیه ش��کایت میکنند.
ابوالفضل ابوترابی درباره شکایت نمایندگان مجلس
از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد به خبرگزاری مهر
گفت :طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف
بود سامانهای را برای شفافسازی حقوق مدیران
و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی
نشده است .وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان
خواستار اعمال ماده  ۲۳۶آییننامه داخلی هستند،
اظهار داشت :طبق این ماده از رئیسجمهور و وزیر
اقتصاد درباره عدم اجرای این حکم از برنامه ششم
به قوهقضائیه شکایت میشود و در صورت تصویب

حمایت و حفظ برجام است و هیچ تغییری را در این
زمینهنمیپذیرد.
براس��اس این گ��زارش ،وزرای خارجه اتحادیه
اروپای��ی روز دوش��نبه در بروکس��ل گردهم آمده
بودن��د تا درباره موضع مش��ترک اتحادیه در قبال
مس��ائل مختلف از جمله ایران و برجام ،تصمیمی
واحد بگیرند .آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش
داده ،در میان اروپاییها ،ایتالیا با اعمال تحریمهای
جدید به بهانه برنامه موشکی ایران و فعالیتهای
منطقهای این کشور مخالفت کرده است .استدالل
ایتالیا هم این بود که ش��اید این اقدامات تنبیهی،
نتوان��د ترامپ را به مان��دن در برجام متقاعد کند.
رئیسجمهور آمریکا باید بر اس��اس قوانین داخلی
کش��ورش  22اردیبهش��ت درباره ادام��ه یا توقف
اجرای تعهدات برجامی کش��ورش تصمیم بگیرد؛
آمریکاییها از اروپاییها خواستهاند از اهرم ترس از
اقدامات غیرقابلپیشبینی ترامپ استفاده کنند و
ایران را به قبول برخی موارد از جمله محدود شدن
برنامه موشکی ،دسترسی نامحدود بازرسان خارجی
به همه اماکن نظامی و حتی دانشگاهی ایرانیان و
همیشگی شدن محدودیتهای غنیسازی متقاعد
کنند .در نشس��ت وزرای خارج��ه اتحادیه اروپایی
رایزنیهایی برای اعمال تحریم علیه ایران صورت
گرفت اما ایتالیا و اتریش با آن مخالفت کردند.
پس از پایان این نشس��ت و عدم موافقت همه
اعض��ا با تحریمهای جدید علی��ه ایران برای جلب
نظر ترامپ« ،فدریکا موگرینی» ،مسؤول سیاست
خارجی اتحادیه اروپایی در نشست خبری خود با
رس��انهها از حمایت این اتحادیه از مذاکرات پشت
پرده  3کش��ور اروپایی با آمریکا برای تغییر برجام
سخن گفت .او از یکسو از رفع نگرانیهای ترامپ
درب��اره برجام دفاع کرد و از س��وی دیگر از اجرای
کامل توافق هس��تهای گف��ت .موگرینی البته این
را نی��ز گفت که برجام را یک��ی از عناصر راهبردی

امنیتم��ان و امنیت منطقه میدانی��م اما این به
معنای آن نیست که ما با ایران درباره مسائل دیگر
یعنی مس��ائل غیرهس��تهای گفتوگو نمیکنیم.
فدریکا موگرینی ،مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپایی بع��د از پایان نشس��ت وزرای خارجه این
اتحادیه در لوکزامبورگ در یک نشست خبری گفت
بروکسل از گفتوگوهای میان تروئیکای اروپایی و
آمریکا برای «اصالح برجام» مطابق خواسته «دونالد
ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا حمایت میکند.
بهرغم این ،موگرینی تأکید کرد این گفتوگوها
باید در چارچوب توافق هستهای ایران و گروه 5+1
(برجام) باشد .وی گفت« :در نشست وزرای خارجه
اتحادیه اروپایی بار دیگر بر تعهد عمیق خود درباره
اجرای کامل توافق هس��تهای ایران توس��ط همه
طرفها تأکید کردیم ».موگرینی تصریح کرد« :از
تالش کش��ورهای انگلیس ،آلمان و فرانس��ه برای
گفتوگو با واش��نگتن درباره برخی از نگرانیهایی
که ترامپ ابراز کرده هم حمایت میکنیم ،اما این
تالشها باید در چارچوب توافق فعلی باشد».
مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپایی
گف��ت« :برج��ام را یک��ی از عناص��ر راهب��ردی
امنیتمان و امنیت منطقه میدانیم .این به معنای
آن نیس��ت که ما با ایران درباره مسائل دیگر یعنی
مسائلغیرهستهایگفتوگونمیکنیم».
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درباره اینک��ه آیا از
همکاریهای آمریکا و اروپا درباره مساله دائمیشدن
محدودیتهای غنیسازی ایران حمایت میکند،
گفت« :ما خواستار اجرای کامل توافق هستهای به
شکل فعلی آن هستیم».

■■افزایش حمایت از تحریم ای�ران در اتحادیه
اروپایی

کشورهای اروپایی نمیدانند با اعمال تحریمهای
جدید ،آمریکا همچنان در برجام خواهد ماند یا خیر
اما با این حال بستههای تحریمی خود علیه ایران

به خاطر تخلف رئیسجمهور و وزیر اقتصاد در اجرای قانون طراحی سامانه شفافسازی
حقوق مدیران و وزرا انجام میشود

شکایت مجلس از روحانی

این گزارش در صحن ،این ش��کایت به قوهقضائیه
ارس��ال خواهد ش��د .وی تاکید کرد :عالوه بر این
تعدادی از نمایندگان طرح س��وال از وزیر اقتصاد
را درباره عدم اجرای حکم برنامه شش��م مبنی بر
شفافس��ازی حقوق وزرا و مدی��ران دولتی امضا
کردند که این سوال نیز اعالم وصول خواهد شد.

■■از روحانی سؤال هم میپرسند

واکنش نمایندگان ب��ه قانونگریزی دولت و
ش��ائبه نبود اراده در دولت حس��ن روحانی برای
ش��فاف کردن حقوقه��ای مدی��ران و وزرا ،تنها
ش��کایت بردن ب��ه قوهقضائیه نیس��ت .گویا آنها
میخواهن��د درباره همین ماجرا ،طرح س��وال از
روحانی را نیز کلید بزنند .اگرچه تاکنون  2طرح
نمایندگان برای سوال از حسن روحانی به دالیلی
که بر کس��ی پوشیده نیس��ت ،بیسرانجام مانده
اما ش��اید موضوع حقوقهای نجومی که مطالبه
عموم��ی درباره آن وج��ود دارد ،این بار منجر به
حضور حس��ن روحانی در مجلس و استنطاق از
او ش��ود .در همین راس��تا محمدرضا صباغیان،
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس درباره طرح
س��وال از رئیسجمهور اظهار داش��ت :راهاندازی
س��امانه حقوق و پ��اداش و دریافت��ی مدیران و
وزرا و مس��ؤوالن در قانون برنامه شش��م توسعه
به دولت تکلیف ش��ده ب��ود و دولت باید تا پایان
س��ال  ۹۶این س��امانه را راهاندازی میکرد اما به
تکلی��ف قانونی خود عمل نک��رد .نماینده مردم
بافق و مهریز در مجل��س ادامه داد :تعداد زیادی
از نمایندگان س��وال از رئیسجمهور درباره عدم
اج��رای حکم برنامه شش��م مبنی ب��ر راهاندازی
سامانه شفافس��ازی حقوق و دستمزد و پاداش
مس��ؤوالن را امض��ا کردند .س��یدجواد ابطحی،
نماینده مردم خمینیش��هر در مجلس ش��ورای
اس�لامی هم درباره طرح سوال سوم نمایندگان

مجلس از حسن روحانی ،به تسنیم گفت :تعدادی
از نمایندگان مجلس طرح س��والی را درباره علل
عدمشفافس��ازی حقوق و دستمزد مدیران ،وزرا
و معاونان دولت در دس��تور کار قرار داده و آن را
امضا کردهاند .وی افزود :طبق قانون برنامه ششم
توسعه که مجلس آن را مصوب کرده ،مقرر شده
دولت از ابتدای اجرای این قانون ،یعنی از ابتدای
سال گذشته ،نسبت به راهاندازی سامانهای جهت
ثبت و شفافسازی حقوق و دستمزد مدیران ،وزرا
و معاونان وزرا اقدام کند اما تاکنون این کار انجام
نشده است .عضو فراکس��یون نمایندگان والیی
مجلس تصریح کرد :نمایندگان مجلس در طرح
سوالی ،خواستار پاسخگویی رئیسجمهور نسبت
به علل اجرایی نشدن مصوبه مجلس درباره برنامه
ششم پیرامون راهاندازی نشدن سامانه ثبت حقوق
و دس��تمزد مدیران ،وزرا و معاونان وزرا شدهاند.
ابطحی در پایان خاطرنش��ان کرد :طرح سوال از
رئیسجمهور درباره علل عدمشفافسازی حقوق
و دس��تمزد مدیران ،وزرا و معاونان دولت ،پس از
نهایی ش��دن تعداد امضاها ،تقدیم هیات رئیسه
مجلس میشود.
■■قانون چه میگوید؟

در جریان ماجرای رسوایی فیشهای نجومی
دولتیها در سال  ،95مجلس شورای اسالمی در
جریان بررس��ی مفاد قانون برنامه ششم توسعه،
مادهای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید
سامانهای طراحی میکرد که اوال حقوق مدیران و
وزرای دولت زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی تعیین
و پرداخت میش��د ثانیا این سامانه در مواقع لزوم
در دس��ترس نهادها و س��ازمانهای نظارتی قرار
میگرفت .ماجرا مربوط به جلسه علنی نمایندگان
در تاریخ  6بهمن  95است .نمایندگان مجلس در
نشست علنی  6دیماه در جریان بررسی ماده 35

را آماده کردهان��د و یک به یک تعداد موافقان این
تحریمها علیه ایران افزایش پیدا میکند .به گزارش
ف��ارس ،دیپلماتهای اتحادیه اروپای��ی از افزایش
حمایت برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به
منظور جلب حمایت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور
آمریکا جهت ماندن در برجام خبر میدهند .روزنامه
والاستریتژورنال نوش��ته در جریان دیدار وزرای
خارجه اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ روز دوشنبه
تصمیم��ی در این راس��تا گرفته نش��د زیرا برخی
کش��ورها هنوز قانع نشدهاند که اعمال تحریمهای
جدید ،ترامپ را از خروج از برجام منصرف کند.
با وجود این ،منابع مطلع از رایزنیهای انجامشده
در روز دوش��نبه میگویند وزرای خارجه اتحادیه
اروپایی در آستانه توافق بر سر این موضوع هستند
که الزم است در این باره اقدام شود.
وزی��ر خارج��ه دانمارک گف��ت« :فکر میکنم
اکثریت کش��ورهای اروپایی بر این باورند که الزم
است در زمینه تحریمها گامهای بیشتری برداشته
ش��ود ».وزیر خارجه ایرلند میگوید ممکن است
کش��ورهای اروپایی تا قب��ل از ضرباالجل  ۱۲مه
برای تحریمهای جدید علیه ایران اقدام کنند.
به نوشته والاستریتژورنال ،میان وزرای خارجه
اتحادیه اروپایی رایزنیهایی برای اعمال تحریمهایی
علیه اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی وجود
دارد .دولتهای  3کش��ور اروپایی همزمان در حال
تالش برای پیش بردن تحریمهای جدید علیه ۱۵
فرد و نهاد ایرانی هستند .هرگونه تصمیمگیری در
این باره ،نیازمند حمایت هم��ه  ۲۸عضو اتحادیه
اروپایی است .از طرف دیگر ،دیپلماتها از کاهش
اختالف��ات میان  3کش��ور اروپایی ب��ا طرفهای
آمریکای��ی در مذاک��رات هفتههای گذش��ته خبر
دادهاند .هدف از این گفتوگوها توافق بر سر اصالح
برجام و برطرف کردن نگرانیهای ترامپ است.
■■اروپا تسلیم خواستههای آمریکا نشود

روسیه و چین 2 ،عضو دیگر  5+1مخالف اعمال
تحریمه��ای جدید علیه ایران و حتی تغییر برجام
هستند .روس��یه تاکنون بارها این موضوع را مورد
تاکید ق��رار داده و تصمیمات درب��اره برجام بدون
حضور تهران ،مسکو و پکن را فاقد وجاهت قانونی
دانسته اس��ت .حمایت روسیه از برجام و مخالفت
با تغییر آن موضوعی اس��ت که سرگئی ریابکوف،
معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار مهدی سنایی،
سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو بدان اشاره
کرد .س��رگئی ریابک��وف در این دی��دار اعالم کرد
سیاست روس��یه همچنان حمایت و حفظ برجام
اس��ت و هی��چ تغیی��ری را در آن نمیپذیرد .وی
گفت :انتظار میرود اروپا نیز همچنان به تعهدات
خود در قبال برجام پایبند باش��د و منطقی است
در جهت حفظ آن بکوش��د و تسلیم خواستههای
آمریکا نشود.

الیحه برنامه شش��م توس��عه کل کشور با اصالح
این ماده دولت را برای شفافسازی دریافتیهای
مقامات ،روسا ،مدیران و سایرکارکنان با راهاندازی
سامانه ثبت حقوق و مزایا مکلف کردند .در متن
اصالحی ماده  35برنامه آمده است« :دولت مکلف
است ظرف یکسال نس��بت به راهاندازی سامانه
ثب��ت حقوق و مزایا اقدام ک��رده و امکان تجمیع
کلیه پرداختها به مدیران دستگاههای مشمول
این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص
پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده
و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و
عموم مردم فراهم ش��ود» .دستگاههای مشمول
این قانون مکلفند حقوق ،فوقالعادهها ،هزینهها،
کمکهزینهه��ا ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه و
مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مس��تمر
و غیرمس��تمر ،نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به
مقامات ،روس��ا ،مدیران و کارکن��ان موضوع این
م��اده را از هر محل (از جمله اعتب��ارات خارج از
ش��مول قانون محاس��بات عموم��ی ،درآمدهای
اختصاصی ،اعتبارات متفرقه ،اعتبارات کمکهای
رفاه��ی ،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی
و همچنی��ن اعتبارات موضوع م��اده  217قانون
مالیاتهای مستقیم ،تبصره « »1ماده  39قانون
مالیات بر ارزش اف��زوده ،مواد  160تا  162قانون
امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری
و فروش ش��رکتها در س��ازمان خصوصیسازی،
اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اش��خاص
حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)،
منحصرا ً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت
در سامانه فوق ،پرداخت کنند به نحوی که میزان
هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد
بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص
باش��د .این درحالی است که براساس این مصوبه
وزارت اطالعات و نیروهای مس��لح از شمول این
حکم مستثنا هستند .اجرای حکم درباره بنگاههای
اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات ،وزارت دفاع،
نیروهای مس��لح و ان��رژی اتمی تنه��ا با مصوبه
شورایعالی امنیت ملی مجاز است.

اخبار

سپاه اقدامات رژیم صهیونیستی را
بیپاسخ نمیگذارد

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه میگوید
تمام فرماندهان س��پاه و همه کسانی که رژیم
صهیونیس��تی از ش��نیدن اس��م آنها به خود
میلرزد ،اقدامات رژیم صهیونیستی را بیپاسخ
نمیگذارن��د .به گ��زارش ف��ارس ،حمیدرضا
مقدمفر در مراس��م هفتمین روز شهید مدافع
حرم بصیریپور با بیان اینکه آخرین اقدام رژیم
صهیونیستی ،خلق داعش بود ،تشریح کرد :آنها
نتوانستندانقالباسالمیراباتوطئههایمختلف
شکست دهند ،بنابراین داعش را ایجاد کردند تا
به اس��م پرچم «الاله اال اهلل» و اس�لام انسانها
را بس��وزانند و سر ببرند اما مدافعان حرم نقشه
آنها را خنثی کردند .مقدمفر با بیان اینکه رژیم
صهیونیستی هفته گذشته  7نفر از رزمندگان
ایرانی را در سوریه به شهادت رساند ،اظهار کرد:
یکی از ویژگیهای ش��هید بصیریپور و سایر
شهدای این حمله آن است که برای نخستینبار
به صورت مستقیم نقاب از چهره صهیونیستها
در ارتباط با جریان تکفیری و داعش کنار رفت.
مقدمفر با بیان اینکه تمام اقدامات آنها به دلیل
ترس اس��ت ،تبیین کرد :ای��ن وعده را به ملت
ایران میدهیم که تمام فرماندهان سپاه و همه
کسانی که رژیم صهیونیستی از شنیدن اسم آنها
به خود میلرزد ،اقدامات رژیم صهیونیستی را
بیپاسخنمیگذارند.

درگیری سپاه و ناجا با یک تیم
تروریستی در جنوب شرق کشور

روابط عموم��ی قرارگاه قدس نیروی زمینی
س��پاه در اطالعیهای از اقدام قاطعانه رزمندگان
این قرارگاه در ناکام گذاشتن حمله تروریستها
ب��ه یک برجک مرزبانی خبر داد .روابط عمومی
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای
از اقدام قاطعانه رزمندگان این قرارگاه در ناکام
گذاشتن حمله بامداد روز سهشنبه تروریستها
به یک برجک مرزبانی در منطقه مرزی میرجاوه
خب��ر داد .روابط عمومی ق��رارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم کرد :در ساعت
 1:30بامداد سهشنبه  28فروردینماه ،یک تیم
تروریس��تی از داخل خاک پاکستان با حمله به
برجک مرزبانی ناجا در «میل مرزی ،»89قصد
تصرف آن را داشت که با مقاومت شدید نیروهای
مرزبانی مستقر در برجک مواجه شدند و با ورود
نیروهای احتیاط به منطقه برای کمک به آنها،
طی یک درگیری شدید ،اقدام قاطعانه و بموقع
رزمندگان اسالم تروریستها را در دستیابی به
هدف ش��وم خود ناکام گذاشتند .این اطالعیه
میافزاید :در این درگیری  3نفر از تروریستها
به هالکت رس��یدند و تعدادی زخمی و متواری
ش��دند و بر اثر برخورد یک دس��تگاه خودروی
نیروهای احتیاط با یک تل��ه انفجاری 2 ،تن از
رزمندگان دالور س��پاه شهید و  2تن دیگر نیز
زخمی شدند .گفتنی است همچنین در حمله
ناکام تروریستها به این برجک ،یکی از مرزبانان
دالور نیروی انتظامی نیز به ش��هادت رسید .در
این اطالعیه تاکید شده است :نیروهای مستقر
در منطق��ه اع��م از رزمن��دگان دالور نی��روی
زمینی س��پاه ،مرزبانان غیور نی��روی انتظامی
و س��ایر نیروه��ای امنیت��ی و دفاعی غیرتمند
جمهوری اس�لامی ایران ،از آمادگی کامل برای
مقابله قاطعانه با هرگونه تحرک و اقدام از سوی
دشمنان انقالب و ملت ایران برخوردار بوده و از
کش��ورهای دوست و همسایه انتظار دارد خاک
خود را محل جوالن مزدوران اس��تکبار جهانی
قرار ندهند.
بیانیه جبهه مردمی پیرامون تجاوز آمریکا به سوریه

تنها راه حیات ملتها افزایش توان
بازدارندگی و قدرت دفاعی است

جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی در
واکنش به تجاوز موش��کی آمریکا به س��وریه
بیانی��های صادر کرد .در این بیانیه با اش��اره به
ارزش نظامی نداشتن تجاوز آمریکا و متحدانش
در رویارویی جبهه مقاومت با استکبار جهانی
آمده است :حمله موشکی آمریکا و متحدانش
واکنشی عاجزانه و عجوالنه به پیروزی راهبردی
ارتش سوریه در غوطه شرقی میباشد که پایان
تروریس��م در خاک س��وریه و شکست بزرگ
جبه��ه عبری ،عربی و غرب��ی را نوید میدهد.
این بیانیه تصریح کرده اس��ت :جبهه مردمی
نیروهای انقالب اس�لامی ب��ار دیگر بر مواضع
گذشته خویش درباره لزوم تقویت قدرت دفاعی
و موش��کی کش��ور تاکید کرده و با استناد به
جنایت اخیر آمریکا و متحدان اروپاییاش یادآور
میگردد هرگونه تالش برای مذاکره درباره توان
موشکی جمهوری اسالمی را اقدامی در راستای
تضعیف جبهه مقاومت و تحمیل خواستههای
زیادهطلبانه غرب به ملتهای مسلمان میداند.

