بهنام صفوی ،خواننده جوان کشورمان
پس از تحمل چند سال بیماری درگذشت

رئیس قوهقضائیه با انتقاد از برخی سستیها در عمل به تکالیف:

همه قوا اختیاراتکافیبرای
انجام وظایفشان دارند

قطعهآخر
آلبومآرامش
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تيترهايامروز
تکذیب و تأیید انفجارهای بندر فجیره
نشانه بههم ریختگی حکومت ابوظبی است

امارات
منفجره
صفحه 7

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

اقداماتجدیدخود
رادرچارچوب برجام
آغازکردهایم
صفحه 2

«ویلیام برنز» و «ریچارد هاس» سیاست
ترامپ علیه ایران را نقد کردند

اعتراف
کهنهدیپلماتها
بهناکارآمدیتحریم
صفحه 2

چرا سوءاستفاده از ارز صادراتی و وارداتی
راحت است؟

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت
« ارس امیری»جاسوس و مأمور شورای فرهنگی
انگلیس به  10سال زندان خبر داد

بازرگانان
ضدصادراتی!
صفحه 3

گزارش «وطنامروز» از نشست
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
با اهالی افغانستانی فرهنگ و هنر

درکنارمردم ایرانیم
صفحه 8

خبر
مهرداد بذرپاش در نشست نمایندگان ادوار
جبهه مردمی نیروهای انقالب:

تهدید اصلی
تصمیمات ترامپگونه است

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای
اس�لامی با تاکید بر اینکه تهدید واقعی اقتصاد
ایران ترامپ نیس��ت ،خاطرنش��ان کرد :تهدید
اصلی ،تصمیمات ترامپگونه در اقتصاد است و
مجلس میتواند جلوی آن بایستد.
ب��ه گزارش ف��ارس ،مه��رداد بذرپاش عصر
دیروز در نشست نمایندگان ادوار جبهه مردمی
نیروهای انقالب درباره بیانی��ه گام دوم انقالب
اسالمی گفت :بزرگترین ظلمی که معموالً به
سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب میشود،
برخورد کلیشهای با آنهاست که امیدواریم بیانیه
گام دوم به این سرنوشت دچار نشود .وی با بیان
اینکه بالغ بر  ۴۶سیاس��ت کالن در کشور ابالغ
شده ،اظهار داشت :اگر از مردم بپرسیم کدام یک
از این چند سیاست را میتوانید نام ببرید شاید
نتوانند تعداد اندکی را هم نام ببرند .حتی اگر از
نمایندگان مجلس هم بپرسید شاید نتوانند یکی
از آنها را بخوبی تشریح کنند.
بذرپ��اش ادام��ه داد :یک��ی از حوزههای��ی
ک��ه در گام دوم نیازمند اصالح اس��ت ،مس��اله
کارآمدسازی ساختارهاست و مطالبه کارآمدی
یکی از اصلیترین مطالبات در چله دوم انقالب
باید باشد .نماینده سابق تهران با بیان اینکه امروز
صدمه به جمهوری اسالمی از طریق ناکارآمدی
مدیریت در کشور اتفاق میافتد ،گفت :مدیریت
اش��رافی ،بیم��دل و فاقد برنام��ه ،کمتحرک و
متمرکز بر نسخههای شکستخورده و خسته،
ما را به جایی نمیرساند و این نحوه اداره کشور
باید اصالح شود.
وی تاکید کرد :مجل��س در رأس امور ،خانه
ملت اس��ت نه خان��ه دولت ،ن��ه خصمالدوله و
نه وکیلالدوله .مجل��س را به معاونت پارلمانی
رئیسجمهور تنزل ندهیم.
بذرپاش با تاکید بر اینکه تهدید واقعی اقتصاد
ایران ترامپ نیس��ت ،خاطرنش��ان کرد :تهدید
اصلی ،تصمیمات ترامپگونه در اقتصاد اس��ت
و مجلس میتواند جلوی آن بایس��تد .مدیریت
علمی در اداره کش��ور ضرورت امروز ما اس��ت؛
نباید کشور را به آزمایشگاه روشهای غیرمعتبر
تبدیل کرد.
نماینده سابق تهران عنوان کرد :اداره علمی
کش��ور اقتضا نمیکند ارز مع��اون اول ،مبنای
تصمیمگیریها باشد...
ادامه در صفحه 6
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