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سیاسی

وطن امروز شماره 2484

اخبار
در آستانه سالروز جنگ  33روزه

علیاکبر والیتی جزئیات دیدارش با والدیمیر پوتین با محورهای جدید اقتصادی و امنیتی را تشریح کرد

دیدار پربار

جمعی از جانبازان حزباهلل لبنان
با رهبر انقالب دیدار کردند

جمعی از جانبازان حزباهلل لبنان ،پنجشنبه
پس از اقامه نماز به امامت رهبر حکیم انقالب
اس�لامی با ایشان دیدار و گفتوگو کردند .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای (دامت
برکاته) ،در آس��تانه س��الگرد جنگ  33روزه
و پی��روزی مقاومت اس�لامی لبن��ان بر رژیم
صهیونیس��تی ،جمعی از جانب��ازان حزباهلل،
روز پنجش��نبه ( 21تیر) پس از اقامه نماز به
امامت رهبر انقالب اس�لامی با ایشان دیدار و
گفتوگو کردند.

آمریکا مجوز تحویل  ATRبه ایران
را صادر نمیکند

یک مقام ارش��د آمریکایی تصریح کرد بعید
اس��ت واش��نگتن مجوزی صادر کند که بر
اس��اس آن ش��رکتهایی نظی��ر ایرب��اس و
ایت��یآر بتوانند ارائه خدم��ات هوانوردی به
ایرالینه��ای ایرانی را ادامه دهند .به گزارش
پرست��یوی ،این مق��ام آمریکایی همچنین
گفت بعید اس��ت دولت آمریکا با درخواست
جدی��د ش��رکتایت��یآر جه��ت ف��روش
هواپیماهای بیش��تر به ای��ران موافقت کند.
مارشال بیلینگسلی ،دستیار وزیر خزانهداری
آمریکا در امور تامین مالی تروریس��م گفت:
تولیدکنندگان هواپیما برای پشتیبانی کامل
از هواپیماهای تحویل ش��ده به ایرالینهای
ایرانی «از ما مجوز گرفتهاند ...در این مقطع،
فکر میکنم ما در موقعیتی نیستیم که اعالم
کنیم چنی��ن مجوزهایی را ص��ادر خواهیم
ک��رد» .بیلینگس��لی همچنین گف��ت بعید
است دولت آمریکا با درخواست اخیر شرکت
ایت��یآر برای ص��دور مجوز تحوی��ل تعداد
بیشتری هواپیمای توربوپراپ به ایرالینهای
ایرانی موافقت کند« :ما در موقعیتی نیستیم
که در این مقطع زمانی نس��بت به معامالت
با ایران انعطاف نش��ان دهیم» .به گفته این
مقام آمریکایی ،از زمان لغو مجوزهای فروش
هواپیم��ا به ای��ران ،آمریکا ش��اهد «افزایش
خریده��ای پنه��ان قطعات یدکی از س��وی
ایرانیها بوده است».
عباسی با اشاره به ادعایی درباره اطالعات
نمایندگان:

«محمود صادقی» اگر سندی ندارد
باید استعفا کند

اسداهلل عباسی ،عضو هیاترئیسه مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با تس��نیم ،با
اشاره به ادعای محمود صادقی ،نماینده تهران
درب��اره اینکه مجلس از بارگ��ذاری اطالعات
نماین��دگان در س��امانه حقوق و دس��تمزد
خودداری میکند ،گفت :این موضوع درست
نیس��ت .وی با بیان اینکه ه��ر از گاهی آقای
صادقی مطالبی را در رس��انهها بیان میکند
که موجب تش��ویش اذهان عمومی میشود،
ادامه داد :البته ش��اید ب��ه برخی نمایندگان
در مواردی انتقاد وارد باش��د و به طور نمونه
امروز به اعتقاد بنده برخی نمایندگان به جای
اینکه وکیلالمله باش��ند وکیلالدوله شدهاند
اما اینکه همه توان مجلس را به ش��کل مبهم
زیر سوال ببریم ،کار درستی نیست .نماینده
مردم رودس��ر و املش در مجلس با تاکید بر
اینکه آقای صادقی باید اس��امی افرادی را که
مانع اقدامی در مجلس میش��وند به صورت
شفاف بیان کند ،افزود :در هیاترئیسه و بدنه
مجلس ناظرانی وجود دارند که به هر تخلفی
رسیدگی میکنند .عضو هیاترئیسه مجلس
با اعالم اینکه حقوق نمایندگان شفاف است و
این آمادگی وجود دارد که حقوق و دستمزد
نمایندگان در س��ایتی که ب��ه همین منظور
تعبیه میش��ود بارگذاری ش��ود ،اضافه کرد:
آق��ای صادقی ک��ه داعیهدار بحث ش��فافیت
ن نفری باشد که میزان حقوقی
است ،نخستی 
را ک��ه از مجلس و دانش��گاه دریافت میکند
اعالم کند .وی با بیان اینکه در کش��ور قانون
داریم و اگر نمایندهای تخلف کرده باید طبق
قانون با وی برخورد شود ،گفت :آقای صادقی
باید ادعاهایی را که اخیرا ً درباره دریافت رشوه
از سوی برخی نمایندگان در جریان تحقیق و
تفحص از شهرداری تهران مطرح کرده ،ثابت
کن��د و اگر ای��ن کار را نکن��د باید از مجلس
استعفا کند.

شنبه  23تیر 1397

گ�روه سیاس�ی :علیاکبر والیتی روز پنجش��نبه
در دیدار با رئیسجمهور روس��یه ک��ه در اقامتگاه
وی در مس��کو انجام شد ،پیام رهبر معظم انقالب
و حس��ن روحانی را به وی تس��لیم ک��رد .والیتی
همچنین روز گذش��ته جزئیات دیدارش با پوتین
را تش��ریح کرد .افزایش سقف قراردادهای نفتی و
گازی تا  50میلیارد دالر ،برنامه مشترک در حوزه
هستهای ،قرارداد در حوزه حملونقل ریلی و تداوم
همکاریهای منطقهای از مهمترین محورهایی بود
که والیتی در تش��ریح دیدار  2ساعتهاش با پوتین
مطرح کرد .به گزارش «وطنامروز» ،دیدار والیتی
و پوتین فارغ از مناسبات عرف دیپلماتیک از ابعاد
مختلفی قابل توجه است .در حقیقت این یک دیدار
اس��تراتژیک در دوران برجام بدون آمریکاس��ت .از
س��وی دیگر ،در شرایطی که مس��ؤوالن دولتی از
ادامه برج��ام اروپایی نیز ابراز ناامیدی کردهاند این
دیدار اهمی��ت ویژهتری پیدا میکن��د .به عبارت
دیگر ،با اثب��ات ناکارآمدی رویکرد اعتماد به غرب
که دولت حس��ن روحانی با همین ش��عار بر س��ر
کار آم��د ،فصل جدیدی در رواب��ط تجاری ایران و
ش��رق آغاز شده است .نکته قابل تامل دیگر درباره
رواب��ط تجاری ایران و روس��یه اینکه  2کش��ور در
حوزه مناس��بات دفاعی و امنیتی بویژه در منطقه
نیز راهبرد مشترکی دارند .در شرایطی که روسها
نیز با تحریمهای آمریکا مواجه هستند تقویت روابط
دوجانبه با عالیترین س��طوح اشتراکی ،مهمترین
اقدامی است که برای مقابله با فشارهای بینالمللی
میتوان انجام داد .علیاکبر والیتی ،مش��اور مقام
معظم رهبری در امور بینالملل در گفتوگو با خبر
 14ش��بکه یک سیما در تشریح جزئیات دیدارش
با رئیسجمهور روس��یه گفت :در این مالقات پیام
مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری تسلیم پوتین
شد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،والیتی
تصریح کرد :مقام معظ��م رهبری به رابطه ایران و
روسیه به عنوان رابطهای راهبردی و استراتژیک از
دیرباز نگاه میکنند و سیاس��ت ایران تحت اشراف
رهبری دنبال میشود ،آقای پوتین هم این اعتقاد
را دارد .وی ادام��ه داد :آقای پوتین طبق آماری که
داش��ت ،گفت در  4م��اه اول س��ال  2018میزان
تبادالت تجاری بین  2کش��ور  36درصد افزایش
داشته است ،همچنین رئیسجمهور روسیه تاکید
کرد روابط نفتی ایران و روس��یه میتواند تا سقف
 50میلی��ارد دالر در حوزه نفتی و گازی ادامه پیدا
کند و روس��یه آمادگی سرمایهگذاری  50میلیارد
دالری در ح��وزه نفت و گاز ایران را دارد و میتواند
جایگزین شرکتهایی باشد که ایران را ترک کردند.
والیتی همچنین با اش��اره به سایر مباحث مطرح
ش��ده در این جلسه ،گفت :وی در رابطه با مسائل
نفتی و هس��تهای صلحآمیز و همکاری هستهای و
ارتباطات و راهآهن و خط ارتباطی شمال به جنوب
مطالبی داش��ت و صحبتهایی کرد .مشاور مقام
معظم رهبری بیان ک��رد :در رابطه با نفت یکی از
شرکتهای مهم نفت روسیه با وزارت نفت قراردادی
به مبل��غ  4میلیارد دالر منعقد ک��رده یا در حال
انعقاد است 2 .شرکت دیگر روسی« ،روسنفت» و
«گازپرومنفت» مذاکرات دیگری را ش��روع کرده و
قراردادهای آنها میتواند تا  10میلیارد دالر افزایش
یابد .مشاور مقام معظم رهبری بیان کرد :در حوزه
هستهای نیز با روسها یک رآکتور هزار مگاواتی را
تأسیس کردهایم و  2رآکتور دیگر در حال ساخت
است که آقای پوتین از جزئیات آنها اطالع داشت.
طب��ق هماهنگیهایی که پیشتر با آقای صالحی،
رئیس س��ازمان انرژی اتمی شده بود ،در این دیدار
برای تأسیس رآکتورهای  100و  35مگاواتی برای
مناطق جنوب و س��واحل جنوبی کشور به منظور
گزارش در پی اظه��ارات اخیر منتش��ر
شده از سوی محمود علوی ،وزیر
اطالعات مبنی بر اینکه نباید با متخلفان اقتصادی
با تندی برخورد کرد ،برخی شنیدهها حاکی است
رهبر معظم انقالب به وزیر اطالعات تذکر دادهاند.
وزیر اطالعات اخیرا در جلس��ه شورای اداری استان
لرس��تان ،ضمن تأکید بر تأمی��ن امنیت اقتصادی
و تش��ویق به س��رمایهگذاری گفته بود :با متخلفان
اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد ،بلکه باید
با توجی��ه و راهنمایی از انحراف فع��االن اقتصادی
جلوگی��ری کرد و آنان را به س��مت تأمین مایحتاج
کشور س��وق داد! او همچنین دستگیری و زندانی
ک��ردن را برای برخورد ب��ا بدهکاران بانکی و فعاالن
اقتصادی متخلف اش��تباه دانست .علوی همچنین
گفته ب��ود :نباید تحت عن��وان برخورد با مفاس��د
اقتصادی ،آرامش فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران
را به مخاطره انداخت .اظهارات عجیب وزیر اطالعات
در حالی بیان ش��د که با توجه به ش��رایط س��خت
اقتص��ادی و اخباری ک��ه از س��ودجوییها در بازار
س��که و ارز به گوش میرسید ،انتظار افکار عمومی،
ورود قاطعان��ه وزارت اطالع��ات ب��ه عرصه مقابله با
سودجویان و اخاللگران اقتصادی است .بویژه اینکه
س��ایر ارگانهای نظامی و اطالعاتی نیز در این برهه
برای کمک به دولت برای شناس��ایی و دس��تگیری
اخاللگران اعالم آمادگی کرده بودند .در همین راستا،

نما
آمریکا درخواست فرانسه برای معافیت از تحریمهای ایران را رد کرد
وزیر دارایی فرانسه گفت :آمریکا درخواست فرانسه برای
معافیت ش�رکتهای این کشور از تحریمها علیه ایران را
رد کرده است .بهگزارش تسنیم ،برونو لهمایر ،وزیر دارایی
فرانس�ه به روزنامه لوفی�گارو گفت ،آمریکا درخواس�ت
فرانسه برای معافیت ش�رکتهای این کشور از تحریمها
علیه ایران را رد کرده است .پاریس انتظار داشت بتواند در
حوزههای کلیدی نظیر انرژی ،بانکداری ،داروسازی و خودروسازی که شرکتهای فرانسوی با ایران همکاری
دارند ،از دولت آمریکا معافیت بگیرد یا دوره پیش از آغاز تحریمها را طوالنیتر کند ،البته مقامات فرانسوی
امید چندانی برای گرفتن معافیت در حوزههای مهمی نظیر نفت و گاز و خودروس�ازی جهت ادامه فعالیت
شرکتهایی نظیر توتال و پژو -سیتروئن نداشتند .لهمایر گفت« :ما اخیرا پاسخ منفی استیو منوچین ،وزیر
خزانهداری آمریکا را دریافت کردهایم ».وزیر دارایی فرانس�ه تاکید کرد ،اروپا باید به صورت فوری واکنش
نشان دهد و از حاکمیت اقتصادی خود محافظت کند«:اروپا باید ابزارهایی را که برای حمایت از خود در مقابل
تحریمهای فراسرزمینی [آمریکا] نیاز دارد فراهم کند» .واشنگتن در ماه مه اعالم کرد از توافق برجام خارج
میشود و تحریمهای جدیدی را علیه تهران به اجرا خواهد گذاشت.
هند خرید نفت از آمریکا را  2برابر کرد

آمریکا تحریمهای نفتی ایران را جهانی کرد

میزان صادرات نفت خ�ام آمریکا به هند در
ماه ژوئن به بیش�ترین میزان خود رس�یده و
در مقایسه با سال گذشته  2برابر شده است.
این در حالی است که میزان واردات نفت خام
هند از ایران نیز بش�دت کاهش یافته است.
به گزارش ف�ارس ،آمریکا همپیمانان خود را
تحت فش�ار قرار داده تا خری�د نفت از ایران
را تا ماه نوامبر به صفر برسانند .به گفته تجار
و تولیدکنندگان ،آمریکا در س�ال جاری 15
میلیون بشکه به هند نفت صادر خواهد کرد
که در مقایسه با سال گذشته دوبرابر خواهد
شد .رویترز مدعی ش�د :منابع رسمی اعالم
کردند تحت فش�ارهای آمریکا احتماال هند
پیم�ان تجارت ریال -روپیه ب�ا ایران را که ۳
سال پیش منعقد کرده است حذف میکند اما
تالش میکند آمریکا را برای معافیت تحریمی
پروژه مهم چابهار متقاعد کند.

وزیر خزانهداری آمریکا از قصد آمریکا برای
اعمال تحریم ضد روسیه ،چین و کشورهای
اروپایی بهخاطر واردات نفت ایران خبر داد .به
گزارش تسنیم ،استیون منوچین این مطلب
را در جریان نشست استماع کمیته خدمات
مالی مجلس نمایندگان آمریکا بیان کرد .به
نوشته اس�پوتنیک ،وزیر خزانهداری آمریکا
در این نشس�ت در پاس�خ به این پرسش که
آیا ایاالت متحده علیه چین بهخاطر واردات
نفت از ای�ران ،تحریمهایی اعم�ال میکند،
گفت« :م�ا قصد داری�م تحریمهایمان را بر
آنها [چین] ،روسیه ،اروپا و دیگران ضد نفت
ایران اعمال کنیم» .پیشتر یک مقام ارش�د
در وزارتخارج�ه آمریکا نیز گفته بود حتی
همپیمانان ایاالت متحده هم باید تا ماه نوامبر
(آبانم�اه) واردات نف�ت از ای�ران را به صفر
برسانند.

تولید نیرو و آب شیرین صحبت شد .والیتی افزود:
در ای��ن نیروگاه در عین تولید نیرو ،از بخار آبی که
حاصل میشود میتوان بهعنوان آبشیرین استفاده
ک��رد و در آینده نه چن��دان دور ،با انتقال فناوری
که امید داریم انجام ش��ود ،س��ازمان انرژی اتمی
میتواند رآکتورهای جدیدی در سراس��ر سواحل
جنوب ایج��اد کند .مش��اور رهبر انق�لاب گفت:
طی  10روز گذش��ته درباره راهآهن اینچهبرون به

گرمس��ار ،مقدمات برقیکردن آن در شهر ساری
انجام شد .آقای پوتین بر کریدور شمال به جنوب
تأکید کرد ،مس��یری که برای انتقال کاال از جنوب
شرق آسیا به اروپا میتواند در هزینه  40درصد و در
زمان نیز  40درصد صرفهجویی ایجاد کند.

■■تأکی�د ب�ر منافع مش�ترک ایران و روس�یه
در منطقه

والیت��ی در بخش دیگری از س��خنان خود به

علوی در پی اظهارات اخیر خود درباره عد م برخورد قهرآمیز با متخلفان اقتصادی از رهبر انقالب تذکر گرفت

هشدار به وزیر اطالعات

روز گذشته خبرگزاری تسنیم
از تذکر رهب��ر انقالب به وزیر
اطالع��ات باب��ت اظهارات��ش
درب��اره متخلف��ان اقتصادی
خب��ر داد و اینک��ه این بیانات
به «ض��رر وزارت اطالعات» و
نیز به «ضرر اقتصاد ملی» اس��ت .طبق این گزارش
در پی اظهارات اخیر منتش��ر شده از سوی محمود
علوی ،وزیر اطالعات مبنی بر اینکه نباید با متخلفان
اقتصادی با تندی برخورد کرد ،برخی شنیدهها حاکی
اس��ت رهبر معظم انقالب به وزیر اطالعات هشدار
دادهاند این س��خنان به «ض��رر وزارت اطالعات» و
نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است .مواضع تاملبرانگیز
عل��وی پیرامون مفاس��د اقتصادی البت��ه به همین
سخنرانی محدود نمیشود .او دیماه  92نیز با تاکید
بر اینکه هیچ نیازی به رسانهای کردن مسائل مربوط
به فساد اقتصادی نیست ،این مساله را تاثیرگذار بر
امنیت اقتصادی دانست(!)

■■تأکید بر نقش مهم وزارت اطالعات در مبارزه
با مفاسد اقتصادی

به گ��زارش «وطنامروز» ،هش��دار اخیر رهبر

انق�لاب ب��ه وزی��ر اطالعات
یادآور فرمان معروف ایش��ان
به س��ران  3قوه در س��ال 80
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
بود؛ چ��ه اینکه رهبری در آن
فرمان ه��م به دوگانه «مبارزه
با فس��اد اقتص��ادی» و «امنیت س��رمایهگذاری و
فضای کس��بوکار» پرداخته و در این راستا تاکید
کرده بودند« :ممکن اس��ت کسانی به خطا تصور
کنند مبارزه با مفس��دان و سوءاستفادهکنندگان
از ثروتهای مل��ی ،موجب ناامنی اقتصادی و فرار
سرمایههاس��ت .به این اش��خاص تفهیم کنید ب ه
عکس ،این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی
و اطمینان کسانی اس��ت که میخواهند فعالیت
س��الم اقتصادی داشته باشند .تولیدکنندگان این
کشور ،خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد
ناسالمند» .نکته جالب توجه درباره فرمان  8مادهای
رهبر معظم انقالب ،اش��اره ایشان به نقش پررنگ
وزارت اطالعات در این باره است .ایشان در بندهای
 6و  7ای��ن فرمان وظیف��ه وزارت اطالعات در این
راستا را اینگونه تشریح کردند« :بخشهای مختلف

برخی شایعههای مطرحشده درباره همکاریهای
ای��ران و روس��یه در منطقه پاس��خ داد .وی اظهار
کرد :بر خالف برخی ش��ایعات که برخی دشمنان
مشترک ایران و روسیه به آن دامن میزنند ،آقای
پوتین تاکید داشت ایران و روسیه به همکاری خود
در س��وریه و منطقه برای حمایت از حکومتهای
قانونی این کش��ورها ادام��ه میدهند و از تمامیت
ارض��ی آنها دفاع میکنند و وی موافق این اس��ت
که این همکاریها همچن��ان هم در حوزه دفاعی
و هم در حوزه سیاس��ی ادام��ه پیدا کند .وی ادامه
داد :مذاکرات آستانه که بین معاونان وزرای خارجه
ایران ،روس��یه و ترکیه انجام میش��ود هم ایران و
روس��یه توافق دارند ادامه پیدا کن��د؛ آقای پوتین
تأکید کرد روسیه تحریمهایی را که آمریکا و دیگران
علیه ایران دنبال میکنند ،قبول ندارد و تحریمی که
مصوبه شورای امنیت سازمان ملل نباشد از نظر او
پذیرفتنی نیست و به آن پایبند نخواهد بود.

■■تکرار تهدید روحانی از زبان والیتی

ام��ا بعد از دیدار والیتی و پوتین ،روز گذش��ته
مش��اور رهبر معظم انقالب با حضور در اندیشکده
والدای در مسکو به سخنرانی پرداخت .در بخشی از
این نشست ،والیتی با اشاره به فشارهای آمریکا به
مشتریان نفت ایران برای صرفنظر کردن از خرید
نفت از کشورمان ،گفت :ما حتی تحت تحریم نیز به
فروش نفت خود ادامه خواهیم داد .اگر ایران نتواند
نفت خود را از خلیج فارس صادر کند ،هیچ کشور
دیگری ه��م نمیتواند .وی همچنین تصریح کرد:
نیروهای ایرانی در س��وریه باقی خواهند ماند ،زیرا
ب��ر خالف ائتالف تحت رهبری آمریکا ،حضور آنها
در این کشور مشروع است.

■■پوتین به تهران میآید

دور بع��دی مذاک��رات صلح س��وریه در تهران
برگزار میش��ود و آنطور که والیتی گفته اس��ت
رئیسجمهور روسیه برای شرکت در این نشست به
ایران میآید .مشاور رهبر معظم انقالب از برگزاری
دور بعدی گفتوگوهای صلح سوریه در تهران خبر
داد .فارس به نقل از راش��اتودی گزارش داد والیتی
پ��س از دیدار ب��ا «والدیمیر پوتی��ن» و ابالغ پیام
رهبر معظم انقالب ب��ه وی ،از برگزاری دور بعدی
گفتوگوهای صلح س��وریه با حض��ور نمایندگان
دولتهای ایران ،روسیه و ترکیه در تهران خبر داده
و گفته رئیسجمهور روسیه در این نشست شرکت
خواه��د کرد .والیت��ی در اینباره گف��ت« :پوتین
گفت بزودی به تهران میرود تا در نشست سوریه
شرکت کند».

■■روس�یه :مبادله نفت ایران با کاالهای روسی
امکانپذیراست

روس��یه پیشنهاد کرده اس��ت در برابر دریافت
نفت از ایران کاالهای روس��ی در اختیار این کشور
قرار دهد .به گزارش رویترز ،الکساندر نوواک ،وزیر
انرژی روس��یه ،روز گذش��ته گفت با اجرایی شدن
دور جدی��د تحریمهای آمریکا علی��ه ایران ،امکان
توافق بین جمهوری اسالمی و روسیه درباره مبادله
نف��ت با کاال وجود دارد .نوواک گفته اس��ت که در
حال حاضر دولت روسیه مشغول بررسی «مسائل
حقوقی مرتبط با قرارداد احتمالی بین  2طرف در
این زمینه اس��ت» .به گزارش «وطنامروز» ،تهاتر
کاال و نفت یکی از روشهایی اس��ت که در تجارت
برای دور زدن تحریمهای بانکی استفاده میشود .با
توجه به اینکه در جریان این نوع مبادله هیچ پولی
رد و بدل نمیشود در نتیجه محدودیتهای ناشی
از تحریمه��ای بانکی آمریکا نمیتواند مانع صدور
نفت و انجام مبادله تهاتری شود ،البته پیش از این
نیز در س��ال  2014و قبل از اجرای برجام ماجرای
تجارت نفت در برابر کاال با روسیه مطرح شده بود.

نظارت��ی در  3قوه از قبیل س��ازمان بازرس��ی کل
کشور ،دیوان محاس��بات و وزارت اطالعات باید با
همکاری صمیمانه ،نقاط دچار آس��یب در گردش
مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند
و محاک��م قضایی و نیز مس��ؤوالن آس��یبزدایی
در هر م��ورد را ی��اری رس��انند ...وزارت اطالعات
موظف اس��ت در چارچوب وظای��ف قانونی خود،
نقاط آس��یبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتى
کالن مانن��د :معام�لات و قرارداده��ای خارجی و
س��رمایهگذاریهای بزرگ ،طرحه��ای ملی و نیز
مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را
پوشش اطالعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی
در تحقق س�لامت اقتصادی یاری رساند و بهطور
منظم به رئیسجمهور گزارش دهد» .اظهارات اخیر
وزیر اطالعات که به تصریح رهبر انقالب به ضرر این
وزارتخانه تمام شده ،تنها موضعگیری عجیب علوی
در وزارت اطالعات نبوده از جمله اینکه سال گذشته
و پس از آنکه دریاصفهانی به موجب حکم قطعی
دادگاه ،جاسوس شناخته شد ،علوی با این ادعا که
مرجع تش��خیص موضوعات مرتبط به جاسوسی
معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات است ،دری
را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد! ادعایی که واکنش
مقامات قضایی را هم به دنبال داشت و این مقامات،
دادگاه را تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص
به جرم جاسوسی معرفی کردند.

اخبار

حل چالشهای اقتصادی
تصمیمات شجاعانه میخواهد

امام جمع��ه موقت تهران اظهار داش��ت:
اصالح چالشهای اقتصادی کش��ور ،نیازمند
اصالح ساختارهایی از جمله نظام بودجهریزی
کشور است .همچنین نیازمند اصالح رفتارها،
تصمیمات اساسی و کلیدی و شجاعانه است
و این تصمیمات چون هزینه دارد ،اگر اجماع
نخبگان سیاس��ی و علمی در کنار آن نباشد
تداوم نخواهد داش��ت .ابوترابیفرد همچنین
تصریح ک��رد :تا زمانی ک��ه بانک مرکزی به
عنوان صندوقی برای تأمین هزینههای دولت
و کشور ،ایفای نقش میکند ،بدانید مشکالت
اقتصادی مردم از جمل��ه تورم ،قطعاً کنترل
نخواهد شد.

 3ایراد شورای نگهبان
به الیحه مبارزه با پولشویی

س��خنگوی ش��ورای نگهبان از پایان بررسی
الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با
پولش��ویی در این شورا و همچنین ارجاع آن
به مجلس شورای اسالمی خبر داد .عباسعلی
کدخدایی در گفتوگو با ایرنا گفت :بررس��ی
این الیحه تمام شده است و  3ایراد از سوی
شورای نگهبان به آن وارد و به مجلس ارجاع
شده اس��ت .مجلس ش��ورای اس�لامی 20
خردادماه امس��ال الیحه پالرمو را که پیش از
این تصویب کرده بود و با ایرادات نگارش��ی
از ش��ورای نگهبان ارجاع شده بود ،دوباره در
دس��تور کار ق��رار داد و در نهایت بعد از رفع
ایرادات ،آن را دوباره تصویب و به این ش��ورا
ارجاع کرد .همزمان نیز بررسی الیحه الحاق
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م را در دستور
کار ق��رار داد که نماین��دگان با  138رأی به
مس��کوت ماندن این الیحه ب��ه مدت  2ماه
رأی دادند.

نگرانی ناتو از برنامه موشکی ایران
بیاساس است

س��خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به
بیانیه نشست س��ران کش��ورهای عضو ناتو،
نگرانی این س��ازمان از برنامه موشکی ایران را
بیاساس و بیمورد دانست و گفت :ما اتهامات
تکراری ای��ن بیانیه درباره ای��ران را همچون
گذش��ته رد و محکوم میکنیم .بهرام قاسمی
تصریح کرد :ابراز نگرانی کشورهای عضو ناتو از
برنامه موشکی ایران کامال بیاساس و بیمورد
است .برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران
نهتنه��ا ناقض قطعنامه  2231نیس��ت ،بلکه
کامال متع��ارف و دفاعی اس��ت و ای��ران نیز
همچون تمام کش��ورهای مستقل جهان حق
برخورداری از تمام برنامههای متعارف نظامی-
دفاعی برای دفاع از منافع ،مردم و کیان کشور
خود را داراست و قطعا اینگونه ابراز نگرانیهای
بیمورد تاثیری بر سیاست جمهوری اسالمی
ایران در حفظ ،توسعه و تقویت توان و برنامه
دفاعی موشکی نخواهد داشت.

ارجاع بسته پیشنهادی اروپا
برای انجام اصالحات

عض��و کمیس��یون امنی��ت
مل��ی مجل��س ب��ا بی��ان
اینک��ه پیشنویس بس��ته
پیش��نهادی اروپا در اختیار
دیپلماتهاست و ما از متن
آن اطالعی نداریم ،گفت :قرار ش��د این بسته
ب��ه اروپا بازگ��ردد و اصالحات��ی در آن انجام
ش��ود .ابوالفضل حس��نبیگی در گفتوگو با
مهر ،درباره بسته پیشنهادی اتحادیه اروپایی،
اظهار کرد :بس��ته پیش��نهادی اروپا به عنوان
پیشبس��ته تحویل دیپلماتهای کشورمان
شده و همه مقامات کشور نسبت به این بسته
اعتراض و صریحا اعالم کردند خواس��تههای
جمهوری اسالمی را تأمین نمیکند ،به همین
دلیل قرار شد این بسته دوباره به اروپا بازگردد
و اصالحاتی در آن انجام شود.

