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انتقاد رهبر معظم انقالب از بی عملی مدعیان حقوق بشر
در قبال فجایع میانمار
جمهوری اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان
صریح و شجاعانه اعالم موضع کند

پیام تسلیت رئیس جمهوری
به مناسبت درگذشت پدر شهیدان محمدزاده

رئیسجمهوریدرپیامیدرگذشتمرحومحاجحسینجانمحمدزاده
پدر شهیدان واالمقام ابوالقاســم ،ابوالحسن و هادی محمدزاده را «به
مردم شریف مازندران و خانواده محترم این پدر قهرمان پرور» تسلیت
گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و همجواری
با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانــی خاطرنشــان کرد :این اســوه ایثــار و صبوری که با دلی سرشــار
از ایمــان بــه خدا و اعتقاد راســخ بــه آموزههای بلنــد اهل بیت علیهم
الســام ،فرزندان عزیز و غیور خود را تقدیم اســام و ایران کرد ،شــأنی
رفیع در پیشگاه الهی و منزلتی ماندگار در تاریخ خواهد داشت.

ادعای سفر سردار سلیمانی به اقلیم کردستان

یــک خبرگــزاری عراقــی مدعی شــد که ســردار قاســم ســلیمانی به منظــور دیدار
بــا مقامــات کرد به کردســتان عراق ســفر کرده اســت .به گزارش ایســنا بــه نقل از
خبرگزاری اســکای پرس ،رســانههای کردی مدعی شــدند که فرمانده سپاه قدس
ایــران پــس از دیدار بــا برخی مقامات در ســلیمانیه راهی اربیل شــده اســت تا در
مورد مسأله همه پرسی استقالل کردستان با مقامات کرد گفتوگو کند .این رسانه
مدعی شده است که سردار سلیمانی تالش دارد تا بارزانی همه پرسی را لغو کند.
مقامــات ایرانــی به طــور صریح و شــفاف اعالم کردهانــد که انجام همهپرســی در
اقلیم کردســتان را در شــرایط فعلی منطقه به نفع اکراد عراق و نیز دولت مرکزی
نمیدانند.

امیرعبداللهیان مطرح کرد

سفر محرمانه واسطه عربستانی به ایران

دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســامی در امــور بینالملل با
ایــن تحلیــل که «جنــگ در منطقه از نفــس افتاده» و «ســرعت وقوع
درگیریهای نظامی تقریباً با ســرعت راه حلهای سیاســی برابر شده
اســت» ،در عین حال منطقه را مســتعد اوجگیری تنشها و بحرانها
دانســت و گفت« :عربســتان ســعودی بعد از ســالها به ایــن نتیجه و
جمعبندی نزدیک شده که جنگ به عنوان راه حل نمیتواند قلمداد
شــود ،به همین دلیل اســت که در اوج جنگ یمن شــاهد این هستیم
که به یکباره ســعودیها واســطهای را محرمانه و ســری به ایران اعزام
میکنند و از ایران میخواهند که کمک کنند تا حوثیها و سعودیها به
توگو کنند .زیرا تجربه جنگ یمن این را برای
صورت ســری با هم گف 
ســعودیها اثبات کرد که عربستان سعودی نمیتواند از طریق جنگ
توگو با ایرنا ،ضمن
مشکل را حل کند ».حسین امیرعبداللهیان در گف 
تأکید بر اینکه «واقعاً مسعود بارزانی و اکراد عراق را دوست جمهوری
اســامی میدانیم» همه پرسی کردســتان را تکرار خطاهای راهبردی
بارزانی از جمله «همراهی با صدام در حمله به مرکز اتحادیه میهنی
کردســتان به ریاست جالل طالبانی در سلیمانیه» و «پخش نخستین
پیام رهبر داعش از یک شبکه کردی» دانست.
ëëعلــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
پیامی درگذشــت برادر سیدحســین مرعشــی ســخنگوی
سرخط
حزب کارگزارانسازندگیراتسلیتگفت/.ایلنا
ëëوزیر کشــور با صدور حکمی ،سعید شبســتری خیابانی را
بهعنوان سرپرســت اســتانداری آذربایجان شرقی تعیین
کرد/.ایران
ëëمراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد رحلت آیتاهلل سید محمود طالقانی
۲۳شهریورماهدرکانونتوحیدبرگزارمیشود/.ایلنا
ëëســید علی اکبر محتشــمیپور عضو شــورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز پس از
بازگشتازعراقدربیمارستانبستریوتحتعملجراحیقرارگرفت/.ایلنا
ëëپیکر مطهر شهید «محمد اســدی» با نام جهادی «غالمعباس» فرمانده گردان
«غالمان عباس» لشــکر فاطمیون پس از شناســایی به شهر مقدس مشهد منتقل
شد/.میزان
ëëدیروز «امیرحسین ــ خ» یکی از فعاالن رسانهای فرقه عرفان حلقه و از افراد مؤثر در
راهاندازیومدیریتفراخوانالفمثلاستاددرتهراندستگیرشد/.تسنیم
ëëانور قرقاش ،وزیر مشــاور در امور خارجه امارات با تکرار ادعاهای همیشــگی درباره
جزایرســهگانهایــراندرخلیجفارسگفــت«:ازایراندعوتمیکنیــمکهبهصورت
مسالمتآمیزبهاشغالجزایرسهگانهپایاندهد»/.تسنیم
ëëجمعی از مســئوالن نظام ،شــخصیتها ،علما ،روحانیون و اقشار مختلف مردم
با حضور در دفتر رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با آیتاهلل ســیدمحمود
هاشمیشاهرودیدیدارکردند/.ایرنا

ســخنگوی دولــت گفــت کــه همچون
تغییــر  50درصــدی کابینــه دوازدهم
نســبت به کابینه یازدهم ،استانداران
نیــز تغییــر خواهنــد کــرد .محمدباقر
نوبخــت ایــن مطلــب را در نشســت
خبری هفتگی خود با رســانهها عنوان
کــرد .او همچنیــن هرگونــه خــروج
امریــکا از برجــام را زمینه ســاز ایزوله
شــدن ایــن کشــور دانســت و دربــاره
اقــدام ایــران نیز خاطرنشــان کــرد که
کل نظــام در ایــن بــاره تصمیمگیری
خواهد کرد .ســخنگوی دولــت درباره
حضور زنان در ورزشگاهها نیز با اشاره
به هنجارهای موجود در این زمینه ،از
پیگیــری دولت برای حل این معضل
خبر داد و همگان را به صبر و حوصله
دعوت کرد.
بــه گــزارش «ایــران» ،ســخنگوی
دولــت دربــاره تغییــر اســتانداران و
مدیران اســتانی در دولــت دوازدهم،
اظهارکــرد :همانطــوری کــه در کابینه
حــدود  50درصد تغییرات داشــتیم،
در ســطح مدیــران اســتانها نیــز
در حــال تغییــر هســتیم و تعــدادی
از اســتانداران بــا توجــه بــه حســن
اقداماتشــان میتوانند در اســتانهای
دیگر مشغول کار شوند.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت وقــت
زیادی برای بررســی تغییــرات ندارد،
ادامــه داد :وزیــر کشــور بــا تأمیــن و
ســرعت الزم ایــن موضــوع را دنبــال
میکنــد و فکــر میکنــم هفتــه آینــده
بتوانم گزارشی از تغییرات استانهای
مختلف ارائه کنم.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه مطالبات
و انتظــارات مــردم به تناســب کمیت
آرای موجــود افزایــش یافتــه و
رئیس جمهــوری کــه خــود را پایبنــد
بــه تعهــدات مــردم میدانــد ،در
راســتای پاســخگویی به مــردم تالش
خواهــد کــرد ،تصریــح کــرد :ترمیــم
کابینــه یکــی از این اقدامــات بود و در
بحث اســتانداران نیز در همین راســتا
عمــل خواهد شــد تا بــا بهرهگیــری از
مناســبترین مدیــر ،بــه بهترین وجه
بــه مطالبــات مــردم کــه بــه کل تیــم
دولــت مربــوط میشــود پاســخ داده
شود.
وی دربــاره فرجــام پیگیــری
شــکایتهای انتخاباتی از استانداران
و بررســی تخلفــات احتمالــی آنــان
نیــز گفــت :موضــوع تخلــف برخــی
استانداران به صورت جدی در دولت
مورد بررســی قرار گرفت ،چرا که ارائه
عملکــرد دولــت از وظایــف قانونــی
اســتانداران اســت کــه میبایســت
نسبت به آن پاسخگو باشند.

نوبخــت افــزود :البتــه اســتانداران
وظایــف قانونــی خودشــان را انجــام
دادنــد .اینکــه اســتانداری در دوران
انتخابــات حاضــر شــود و از عملکــرد
دولــت و نــه از یــک کاندیــدای خاص
دفــاع کنــد ،اقتضــای کار آنــان بــوده
اســت .البتــه بــرای قوهقضائیــه حــق
اســتقالل و انصــاف قائلیــم و اگــر
شکایتی از ســوی جریان رقیب دولت
صــورت گرفتــه باشــد ،میدانیــم بــا
دقــت و انصــاف رســیدگی خواهــد
کــرد .امیدواریــم همیــن تحلیل برای
قضات محترم هم باشــد و این مسیر
بایــد پیش برود تا از قــوه قضائیه رأی
منصفانه و قانونی را بشنویم.
ëëاز تحدید آزادی حمایت نمیکنیم
از ســخنگوی دولــت دربــاره برخی
زمزمهها مبنــی بر ایجــاد محدودیت
در اســتفاده از فضای مجازی پرسیده
شــد کــه وی تأکید کرد :دولــت از هیچ
اقدامــی کــه فضــای آزادی مــردم را
محــدود کنــد حمایــت نخواهــد کرد،
ضمن اینکه مباحث ارزشــی و امنیتی
در حــد واقعیــت مــورد توجــه دولت
است.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه دولــت در
راســتای منشــور حقــوق شــهروندی
اســتفاده از ایــن فضاهــا را بــا رعایــت
موازیــن و نگرانیهــا مــورد توجه قرار
میدهد ،تصریح کرد :نباید اســتقالل
کشــور را فدای آزادی و آزادی را فدای
اســتقالل کنیــم ،از ایــن رو ،دولــت از
حقــوق واقعی مردم در دسترســی به
فضاهای مجازی دفاع خواهد کرد.
ëëفراهــم کــردن زمینههــای فعالیــت
احزاب
نوبخــت دربــاره سیاســت دولــت
دوازدهــم نســبت بــه احــزاب منتقــد
نیز بــه پایبندی دولت منشــور حقوق
شــهروندی و حقوق همه شــهروندان
ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت :دولــت
بــه احــزاب توجــه ویــژهای دارد،
چنانکــه در دولــت یازدهــم تعــداد
احزابــی کــه بــه ثبــت رســید ،بهطــور
چشــمگیری افزایــش داشــته اســت و
ایــن مســیر در دولــت دوازدهــم نیــز
ادامه خواهد داشــت .در این شــرایط،
احــزاب مخالــف ،موافق یــا منتقدان
حــق سیاســی و شــهروندی دارنــد که
فعالیت رسمی داشته باشند و دولت
زمینههــای الزم را بــرای حضــور آنها
فراهم خواهد کرد.
ســخنگوی دولــت دربــاره حضــور
زنــان ایرانــی در ورزشــگاهها بهعنوان
یــک حــق شــهروندی نیــز اظهارکرد:
در زمینــه حضور زنان در ورزشــگاهها
اقداماتی صــورت گرفته و چون موانع
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حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب روز گذشته  -سهشنبه  -در ابتدای
جلســه درس خــارج فقــه با اشــاره بــه حــوادث فاجعهآمیــز میانمار ،از ســکوت و
بیعملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشــر در قبال این فجایع بشدت انتقاد
کردند و با تأکید بر اینکه راه حل این قضیه اقدام عملی کشورهای مسلمان و فشار
سیاسی و اقتصادی به دولت بیرحم میانمار است ،خاطرنشان کردند :جمهوری
اســامی باید علیــه ظلم در هر نقطــه از جهان ،صریح و شــجاعانه ،اعالم موضع
کنــد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفترمقام معظم رهبــری ،حضرت آیتاهلل
خامنهای ،تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری مذهبی بین مسلمانان و بوداییها
را نادرســت خواندند و افزودند :البته ممکن اســت در این حادثه تعصب مذهبی
تأثیر داشــته باشــد اما این قضیه ،یک قضیه سیاسی اســت زیرا مجری آن ،دولت
میانمار است و در رأس آن دولت نیز زنی بیرحم قرار دارد که برنده جایزه صلح
نوبــل بــوده و با این اتفاقــات ،در واقع مرگ جایــزه صلح نوبل رقم خورد .ایشــان
افزودند :این فجایع در مقابل چشم کشورها و دولتهای اسالمی و مجامع جهانی
و دولتهای ریاکار و دروغگوی مدعی حقوق بشر از سوی دولت بیرحم میانمار،
در حال رخ دادن است .رهبرمعظم انقالب با انتقاد از اکتفا کردن دبیرکل سازمان
ملــل به محکوم کردن جنایات در میانمار افزودند :مدعیان حقوق بشــر که گاهی
برای مجازات یک مجرم در یک کشــور ،جنجال و هیاهو میکنند ،در مقابل کشتار
و آواره شدن دهها هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ عکسالعملی نشان نمیدهند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر لزوم ورود و اقدام عملی دولتهای اسالمی
گفتنــد :البته منظور از اقدام عملی ،لشکرکشــی نیســت بلکه باید فشــار سیاســی،
اقتصــادی و تجــاری خود را بر دولت میانمــار افزایش دهند و علیه این جنایات در
مجامع جهانی فریاد بکشند.

تغییر و جابهجایی استانداران

نیم نگاه

ëëدولت از هیچ اقدامی که فضای آزادی مردم را محدود کند حمایت نخواهد کرد .نباید استقالل کشور
را فــدای آزادی و آزادی را فدای اســتقالل کنیم ،از این رو ،دولت از حقوق واقعی مردم در دسترســی به
فضای مجازی دفاع خواهد کرد
ëëدر زمینــه حضور زنان در ورزشــگاهها اقداماتی صورت گرفتــه و چون موانع هنجاری و شــرعی دارد،
احتیاج به صبر و حوصله بیشتر است
ëëرشد اقتصادی در بهار امسال بدون محاسبه نفت مثبت  7درصد است  .رشد سرمایهگذاری در بهار
امسال نیز رشد  7/1درصدی داشته است

هنجــاری و شــرعی دارد ،احتیــاج
بــه صبــر و حوصلــه بیشــتر اســت.
رئیس جمهــوری و همــه اعضــای
کابینــه بــه حقــوق شــهروندی پایبنــد
هستند و امیدوارم در آینده شاهد رفع
موانع در اجرای آن باشیم.
ëëکل نظــام دربــاره برجــام تصمیــم
میگیرد
از نوبخــت دربــاره تحــرکات اخیــر
امریکا درباره برجام پرســیده شد .وی
در پاســخ ،برجــام را قــراردادی میان
ایــران و  6کشــور دانســت کــه امریــکا
یکی از آنها محسوب میشود و افزود:
امــروز فضــای حقوقــی و بینالمللــی
تغییــر کــرده و اگــر کشــوری از جملــه
امریــکا از ایــن قــرارداد خــارج شــود،
خودش را ایزوله کــرده و ضرر خواهد
کرد .ســخنگوی دولــت ،بازنده اصلی
اقدام امریکا را خود امریکا دانســت و
گفــت :ســخنان آمانو دربــاره پایبندی
ایران به برجام آنقدر صریح و واضح
اســت که جــای تردید ندارد کــه ایران
پایبنــد پیمــان برجام بوده و ســخنان
اخیــر مقامــات امریکایــی دربــاره
بازرسیها نیز غیرحقوقی است.
وی اضافــه کــرد :مــا در راســتای
تأمیــن منافــع ملــی دربــاره خــروج
امریــکا تصمیــم میگیریــم و قطعــاً
بــرای انجــام تصمیمــات خــود از
یــک مرجع اســتعالم نخواهیــم کرد،
بلکــه کل نظــام دربــاره آن تصمیــم

روایت سیدحسن نصراهلل از دیدار با رهبری
دبیــرکل حــزباهلل لبنــان در دیــدار
ســاالنه خــود بــا مبلغــان دینــی در
آســتانه ماه محرم ضمن اعالم اینکه
مقاومــت در ســوریه پیــروز شــده ،بــه
شــرح دیدار خود بــا رهبــر انقالب در
آغاز بحران سوریه پرداخت.
بــه گــزارش میزان« ،ســید حســن
نصــراهلل» در شــرح این دیــدار گفت:
«در آغــاز حــوادث ســوریه ،بــه ایــران
رفتــم و بــا [آیتاهلل]ســید علــی
خامنــهای رهبــر جمهــوری اســامی

دیدار کردم .در آن زمان همه معتقد
بودند که نظام ســوریه طی  2یا  3ماه
ســقوط خواهد کرد ،ما دیدگاه خود را
مطرح کردیم و گفتیم اگر در دمشــق
نجنگیــم بایــد در هرمــل ،بعلبــک،
ضاحیه ،الغازیه ،بقاع غربی و جنوب
لبنان بجنگیم».
رهبــر جمهــوری اســامی ایــران
حرف من را تکمیل کرد و گفت که نه
فقــط در این مناطق بلکــه در کرمان،
خوزستان و تهران و ...این جبهه چند

محور دارد؛ محور ایران ،محور سوریه
و محور لبنان.

میگیرند.
نوبخــت در پاســخ بــه اینکه هیأت
نظــارت بــر برجــام تاکنون نظــر خود
را در ایــن بــاره اعــام نکــرده اســت،
تصریــح کــرد :ایــن هیــأت خــارج از
دولــت اســت و ارکان اصلــی نظام در
آن حضــور دارنــد ،بنابرایــن بــه آنان
اعتمــاد کنیــد و بدانیــد که کارشــان را
بدرستی انجام میدهند.
ëëاظهارات صالحی قابل اعتناست
ســخنگوی دولـــــــــــــــت دربــاره
اظهارنظرهــای علــی اکبــر صالحــی،
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی درباره
برجــام نیــز ،صالحــی را انســانی
با تجربه ،مســئول و مطلع دانست که
اگر مطالبــی بیان میکند ،حتی اگر به
نیابــت از دولت نباشــد ،بــاز هم قابل
اعتنا است.
وی بــا بیــان اینکــه نظــر دولت در
ایــن بــاره از ســوی ســخنگوی دولــت
یــا ســخنگوی وزارت خارجــه اعــام
میشــود ،افــزود :مطالبــی کــه آقایان
ظریــف و صالحــی میگوینــد دقیــق
است ،چون اطالع کافی دارند .ضمن
اینکه باید برای دکتر صالحی بهعنوان
فــردی مطلع احترام قائل باشــیم که
ســخنان ســنجیدهای را مطــرح کــرده
اســت و اگــر بیــش از ایــن موضوعــی
بســیار مهــم باشــد از طریــق بیانیه یا
اطالعیهای از طرف ســخنگوی دولت
اعالم میشود.

معاون سیاسی وزیر کشور در مراسم معارفه:

فرمانده محور سوریه «بشار اسد»
اســت و باید کاری کنیم که پیروز شود
و پیروز خواهد شــد ».وی افزود« :این
نبــرد (ســوریه) «مبــارک» بــود و مــا
بــرای ادای تکلیــف به ســوریه رفتیم
وگرنــه چــه چیــزی یــک جــوان را بــه
حلب ودیرالزور با آن شــرایط سخت
میکشاند؛ برادران ما حدود  8ماه در
ایــن مکانها محاصــره بودند .برخی
در لبنــان هــر چــه مــا انجــام دهیــم،
راضی نمیشوند».

نامه اعتراضی وکیل احمدینژاد به نمایندگان مجلس

در حالی که یکی از اعضای کمیســیون
برنامــه و بودجــه مجلــس از ارســال
«کتابچــه تخلفــات نفتــی دولــت
احمدینژاد» از سوی دیوان محاسبات
بــه ایــن کمیســیون خبــر داده ،وکیــل
رئیــس دولتهــای نهــم و دهــم در
نامهای به نمایندگان مجلس اتهامات
موکل خود را «سیاسی» خوانده است.
زمســتان ســال گذشــته کمیســیون
تلفیــق بودجــه مجلــس در پــی
گزارشهای دیوان محاســبات مادهای
را به قانون بودجه ســال  96اضافه کرد
کــه ناظــر به تعییــن تکلیــف تخلفات
مالی دولــت محمود احمدینــژاد در
فــروش نفت ســالهای  87تــا  91بود.
بعــداً اعالم شــد که مجمــوع رقم این
تخلفــات بــه مــرز  26هــزار و ششــصد
میلیــارد تومــان میرســد .آنطــور که
محمــد حســینی ،نماینــده تفــرش و
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه به
خبرگــزاری خانه ملت توضیــح داده،
قرار اســت اعضــای کمیته کمیســیون
بودجــه کــه مســئول بررســی موضوع
تخلفــات نفتــی احمدینژاد هســتند

در هفته جاری با تشــکیل نشستی این
موضوع را بررسی کنند.
وی همچنیــن با بیان اینکه گزارش
تخلفــات از ســوی دیــوان محاســبات
بــه صــورت یــک کتابچــه در اختیــار
کمیسیون قرار گرفته اســت ،افزود :در
این گزارش به تفکیک هر ســال میزان
مغایرتــی که نســبت به قانــون بودجه
آن ســال وجود داشــته مشــخص شده
و ایــرادات قانونی آن و میزان تخلفات
مطرح شده است.
حســینی بــا بیــان اینکــه پرونــده
تخلفــات نفتــی دولــت دهــم بــه
دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده
است ،تصریح کرد :درباره  2پرونده در
دادســرای دیوان محاسبات رأی صادر
شــده اســت و یکــی از آنهــا در مرحلــه
تجدیدنظر قرار دارد ،لذا مقرر شده که
در نشستی با حضور نمایندگان دیوان
محاسبات در هفته جاری این موضوع
بررسی شود.
همچنین محمد خدابخشی ،عضو
دیگــر کمیســیون برنامــه و بودجه هم
خبر داده که «کمیته دیوان محاسبات

کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس صبح روز دوشــنبه نشســتی را
بــرای بررســی ایــن موضوع بــا حضور
فیــاض شــجاعی دادســتان دیــوان
محاسبات برگزار کرد تا در جریان روند
رسیدگی به این پرونده قرار گیرد».
ëëنامه وکیل احمدینژاد
به نمایندگان
بــا وجــود ایــن همچنــان محمــود
احمدینژاد و نزدیکان او معتقدند که
نه تنها در این موضوع تخلفی از سوی
دولتهای نهم و دهم رخ نداده بلکه
ایــن دیوان محاســبات اســت که قصد
دارد با «سیاســیکاری» وی را «متهم»
جلــو ه دهــد .دیــروز وکیــل محمــود
احمدینژاد با ارســال نامهای خطاب
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
نســبت بــه آثار مخــرب ناشــی از رفتار
سیاســی دادســتان دیــوان محاســبات
هشــدار داد و توجــه آنــان را بــه اقــدام
بایســته در راســتای صیانــت از جایگاه
مجلس و نهادهای وابسته جلب کرد.
در نامهای که ســید عــادل حیدری
نوشته ،آمده اســت« :استحضار دارید

ëëسفر روحانی به نیویورک
ســخنگوی دولــت دربــاره ســفر
رئیــس جمهــوری بــه نیویــورک نیــز
بــا بیــان اینکــه اظهارنظــر در ایــن
زمینــه باید بــا احتیاط باشــد ،توضیح
داد :زیــرا ممکــن اســت دقایــق آخــر
موضــوع دیگــری مطــرح شــود ،امــا
تاکنــون برنامهریزیهایــی برای ســفر
رئیس جمهوری انجام شده که اعالم
میشود ،اما ســعی میکنیم این سفر
همراه با دســتاورد باشــد .مانند ســال
 92کــه در آن ســفر آغــاز رونــد برجام
کلیــد خــورد کــه امــروز در خردادمــاه
ســالجاری حــدود  3میلیــون و 901
هــزار بشــکه نفــت بفروشــیم و اگــر
آن ســفر و مذاکــرات نبــود ،مــا از حق
مسلم خود یعنی چرخه هستهای باز
میماندیم.
ëëاستفاده از ابزارهای دیپلماسی برای
حمایت از مسلمانان میانمار
ســخنگوی دولــت در ادامــه ایــن
نشســت ،کشــتار مســلمانان میانمــار
را رخــدادی غــم انگیــز و ضدانســانی
دانســت و گفــت :مســئول ایــن قتــل
عــام و کشــتار ارتش و دولــت میانمار
اســت کــه مــا بــا مــردم میانمــار ابراز
همدردی میکنیــم .وی تصریح کرد:
رئیس جمهــوری نیــز در اســتفاده از
همــه ظرفیتهــای دیپلماســی در
جهــت حل این موضــوع تأکید کردند
و در ســفر اخیــر بــه قزاقســتان آن را

فرصتــی بــرای تهییــج مســلمانان
جهت رسیدگی به این کشتارخواندند.
به تأکید نوبخت ،دولت جمهوری
اســامی فراتــر از اظهــار تألــم از
ظرفیتهای خود در مسیر حمایت از
مظلومان با استفاده از تمام ابزارهای
دیپلماسی استفاده خواهد کرد.
ëëرشــد  7درصــدی اقتصــاد در بهــار
امسال
ســخنگوی دولــــــــت در ابتــــــــدای
ایــن نشســت ،بــا ارائه گزارشــی رشــد
اقتصــادی در بهــار امســال را مثبــت
 7درصــد اعــام و اظهارکــرد :ایــن
آمــار بــدون نفــت اســت و بــا نفت به
 6/5درصــد رســیده اســت .بــه ایــن
ترتیــب ،بــرای نخســتین بار در کشــور
رشــد اقتصــادی بدون نفت در کشــور
بیشــتر از رشــد اقتصادی با نفت شده
که نشــان میدهد ما میتوانیم بدون
نفــت نیــز رشــد بــاالی اقتصــادی را
تجربه کنیم.
وی بــا بیــــــــــــــان اینکــه رشــد
سرمایهگذاری در کشور در بهار امسال
نیز رشــد  7/1درصدی داشــته اســت،
افزود :در بهار امســال و زمستان سال
گذشــته رشد ســاختمان هم به مثبت
 7/1درصد رسید که نشانگر این است
کــه تمــام طرحهــای عمرانــی ســال
گذشــته که برای آنها  42هزار میلیارد
تومان پرداخت شــد ،اثر خــود را روی
رشــد اقتصادی گذاشــته اســت .رشــد
بخــش کشــاورزی نیــز در بهار امســال
 3/1درصــد بــود و در گــروه صنعــت
و معــدن ایــن رشــد بــه  4/9و در گروه
خدمات به مثبت  8/8درصد رسید.
نوبخت درباره تک نرخی شدن ارز
نیز گفت :یکسانســازی ارز به معنای
پذیــرش نــرخ رســمی بــازار بهعنوان
مبنا نیست و ســال گذشته حتی یکبار
دولــت به ســمت یکسانســازی پیش
رفــت ،اما بازار نشــان داد کــه التهاب
دارد .مــا نمیخواهیــم بــه قیمــت
کاهــش ارزش پــول ملــی ایــن کار را
انجــام دهیــم .رئیس جمهوری ســال
گذشته با این اقدام مخالفت کردند و
بر این نظر هســتند که تا ثباتی در بازار
ایجاد نشــود یکسانســازی ارز صورت
نگیــرد .ســخنگوی دولــت افــزود :اگر
برخــی فکر میکننــد با یکسانســازی
و افزایــش قیمــت دالر میزانــی ریالی
به جیــب دولت خواهد رفت ،اشــتباه
میکنند زیرا به همــان میزان نیز باید
بــرای رشــد اقتصــادی هزینــه کنیم و
دولت معتقد نیســت که شناورســازی
ارز بــه هــر قیمتــی صورت گیــرد بلکه
میخواهــد قیمــت دالر را مدیریــت
کند.

کــه آقــای فیــاض شــجاعی دادســتان
دیوان محاســبات  ...از  ۷حکم قطعی
محکومیــت در حال اجرا علیه ایشــان
ســخن گفــت .ایشــان بــه گونــهای
دربــاره هزینه یارانههای مردم ســخن
گفــت کــه گویــا حیــف و میــل  ۷هــزار
میلیــارد تومانی اتفــاق افتــاده و آقای
احمدینــژاد محکوم بــه پرداخت آن
است».
وکیــل محمــود احمدینــژاد در
بخــش دیگــری از نامــه خــود مدعــی
شده که «طی بیش از یک ماه مراجعه
حضــوری بــه بخشهــای مختلــف
دیوان محاســبات و اصرار بــر دریافت
احــکام مــورد ادعــا ،چنــد دادنامــه به
اینجانــب تحویــل دادهانــد که نــه تنها
حاکی از ادعای دادستان دیوان نیست
بلکــه برعکس عمومــاً حاکــی از تأیید
اقدامــات دولــت قبــل در حوزههــای
مــورد ادعاســت .معلــوم اســت کــه
اقدام ایشان کامالً سیاسی و در راستای
تخریــب دولــت قبــل و نــه بر اســاس
تصمیــم قانونــی و حقوقــی و تکلیــف
ساختار سازمانی بوده است».

خواهان تعامل با سایر قوا

ظ شأن وزارت کشور هستم
با حف 

معــاون سیاســی وزیــر کشــور گفــت:
بنده خواهان تعامل با ســایر قوا بویژه
نماینــدگان ملت در مجلس شــورای
اســامی و ســایر مراکز تصمیــم گیر و
تصمیم ســاز با حفظ شأن و استقالل
وزارت کشور هستم.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
وزارت کشور ،اســماعیل جبارزاده روز
گذشــته در مراســم تکریــم و معارفــه
معاونــان ســابق و جدیــد سیاســی
وزارت کشــور بــا تشــکر از رحمانــی
فضلــی وزیــر کشــور بــه دلیــل حســن
اعتمــادش به وی در ســپردن تصدی
حــوزه سیاســی وزارت کشــور ،افــزود:
رعایت اخالق و سلسله مراتب اداری
و تشــکیالتی در انجــام مأموریتهای
محولــه را ســرلوحه امور قــرار خواهم
داد .وی گفــت :شایســته اســت تمــام
تــاش خود را بــرای خدمت به مردم
و جلــب رضایــت آنهــا بــه کار گیریــم
تــا بتوانیم مــردم را نســبت بــه نظام
امیــدوار و خوشــبینی آنــان را ارتقــا
دهیــم .معــاون سیاســی وزیــر کشــور
تأکیــد کــرد :وزارت کشــور دســتگاهی
اســت که اگر درســت فعالیــت کند در
همه بخشها میتواند بســیار اثرگذار
باشــد و یــک اســتاندار قــوی و فعــال
موجب ارتقای شاخصهای پیشرفت
در استان خواهد بود.
در این مراسم علی اصغر احمدی
معــاون سیاســی ســابق وزیر کشــور با
آرزوی توفیــق بــرای معــاون جدیــد
سیاســی گفت :آقای جبــارزاده دارای
ســوابق انقالبــی در ســالهای دفــاع
مقــدس و از شــخصیتهای علمی و

دانشــگاهی اســت و بایــد ایشــان را در
انجــام مســئولیت جدیــد یــاری کــرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت کشــور
عمود خیمه سیاست داخلی و امنیت
کشــور اســت ،افزود :یکی از افتخارات
زریــن وزارت کشــور در دولت یازدهم
برگــزاری چنــد انتخابات بســیار مهم
بود و بــا هدایت رهبر معظم انقالب،
مشــارکت جــدی مــردم و رعایــت مر
قانــون بــرگ زرین دیگری بــر کارنامه
پــر افتخــار وزارت کشــور افزوده شــد.
احمــدی با اشــاره بــه لــزوم تعامل با
ســایر قــوا بــا حفــظ اســتقالل وزارت
کشــور گفت :تقویت اداره کل سیاسی،
پیگیــری انتخابــات الکترونیــک و
تــاش بــرای پیگیری تصویــب قانون
جامــع انتخابــات از اهــم امــوری
اســت کــه میتوانــد بــه موفقیتهای
بعــدی حــوزه سیاســی کمــک کنــد.
معــاون سیاســی ســابق وزارت کشــور
گفــت :در انتخابــات گذشــته حتــی
یــک رأی در هیــچ شــعبهای باطــل
نشــد و همکارانــم در ســتاد انتخابات
کشــور بدون کوچکتریــن جانبداری،
مســئولیتهای قانونی خــود را دنبال
کردند و انتخابات با سالمت ،امنیت،
مشــارکت و رعایــت مــر قانــون و
حق الناس برگزار شد.
علــی اصغــر احمــدی اخیــراً در
پــی بروز برخی مشــکالت شــخصی از
معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا
داد و رحمانــی فضلــی نیز اســماعیل
جبــارزاده از چهرههــای اصالحطلب
و اســتاندار آذربایجــان شــرقی را
جایگزین وی کرد.

