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سردار کوثری :مشارکت در بازسازی سوریه
سود قابل توجهی نصیب شرکتهای ما میکند

...

ویژه های خراسان
لغو دستور مهم ارزی دولت پس
از  7ماه
در حالی که طبق بخشنامه  16مردادماه
امسال کابینه ،واردکنندگان برخی اقالم
مهم به کشور موظف شده بودند ظرف سه
ماه در زمینه ارائه اسناد حمل به بانک عامل و
متعاقب آن ،ظرف دو ماه برای ترخیص کاال و
ارائه پروانه گمرکی اقدام کنند ،یک مسئول
ارشد اجرایی در نامه روزهای اخیر خود به
مسئوالن ارشــد اقتصادی دولــت و وزارت
اطالعات ،اعــام کــرده حسب تصمیمات
جدید اتخاذ شده ،این دستور به پیشنهاد
بانک مرکزی لغو می شود.

مجوز روحانی برای بده بستان
 2سازمان دولتی
بر اســاس مصوبه وزیــران عضو کمیسیون
لوایح دولت که طی روزهای اخیر به تایید
رئیس جمهور نیز رسیده ،مقرر شده حق
بهره بــرداری از یک پالک ثبتی در تهران
از سازمان اداری و استخدامی کشور به
سازمان امور مالیاتی و در عین حال ،یک
پالک ثبتی نیز از سازمان امور مالیاتی به
سازمان اداری و استخدامی واگذار شود.
در این مجوز تاکید شده هرگونه تغییر بهره
بردار و واگذاری ملک ها ،منوط به تصویب
هیئت وزیران خواهد بود.

چهره ها و گفته ها
علیرضا بهشتی ،فعال سیاسی و
فرزند شهید بهشتی گفت :با توجه به
ناکارآمدی برخی مسئوالن ،مردم خود
به فکر یکدیگر باشند تا به این وسیله
پــیــونــدهــای
جــــامــــعــــه
مــــــدنــــــی
تـــقـــویـــت
شــــــــــود/.
شفقنا

محسن رضایی دبیر مجمع با انتقاد
از ایــن کــه در بــودجــه  98صرفه جویی
دولتیومشارکتمردمیدیدهنمیشود،
گفت:کسریبودجه
 ۹۸نشان میدهد
کــه دول ــت خــود را
بــه خــــواب زده
اســـــــــت/.
فارس
علیصوفیفعالسیاسیاصالحطلب
گفت :افزایش اعتبار جایگاه سخنگویی
در دولــت به معنای افزایش
اعتبار دولــت در میان
مــردم اســت؛ سخنگو
باید اجــازه بیان کمی
و کاستیها را داشته
باشد /.ایسنا

خبر
دعوت ایران از کمیسر عالی
حقوق بشر سازمان ملل برای
سفر به تهران

دبیرکل ســازمــان ملل در گ ــزارش خــود از
وضعیت حقوق بشر در ایران ،از اقدام تهران
در دعوت از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان
مللبرایسفربهجمهوریاسالمیایرانخبر
داد.به گزارش مهر به نقل از سایت سازمان
ملل« ،آنتونیو گوترش» خبر داد که جمهوری
اسالمی از کمیسر عالی این سازمان دعوت
کرده که به ایران سفر کند .بر اساس گزارش
آنتونیو گوترش ،نمایندگان کمیساریای
حقوق بشر نیز در سال گذشته میالدی به
ایرانسفرکردهاند.

میزان-جانشینقرارگاهثارا...سپاهگفت:سازندگیومشارکتدربازسازیسوریه،ازیکسواعتبارشرکتهایفنیماراباالمیبردوازسویدیگر،سود
قابلتوجهینصیباینشرکتهامیکندکهمانتیجهآنرادراقتصادکشورمانمیبینیم.سردارکوثریافزود :قدمهاییدریکیدوماهاخیربرداشتهشده
استامااینقدمهاباتاخیربودهودولتمردانمابایداینتاخیرراجبرانکنند.

ادامهاستقبالها ازرئیسی؛آمادگیدولتبرایهمکاری

اینستاگرامرئیسقوهقضاییه:آیندهایرانعزیزوتداومجریانانقالبدرگرواجرای
عدالتومبارزهبافساداست
رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب حجت االسالم
والمسلمین رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه ،احقاق
حقوق مردم و اجرای عدالت و تأمین امنیت اجتماعی را
در سایه استقالل دستگاه قضایی و دوری از مالحظات
حزبی و جناحی و بیاعتنایی به فشار برخی از رسانه
ها ممکن دانست .دکتر روحانی در ایــن پیام تبریک،
ِ
ِ
تقویت سرمایه
مسئولیت
تأکید کرد :بخش بزرگی از بار
اجتماعی و اعتماد مردم به نظام بر دوش آن قوه محترم
است که با پیروی از سیره و منش شهید آیــتا ...دکتر
بهشتی بنیان گــذار دستگاه قضای اسالمی در کشور
و اجــرای دقیق قوانین و فرامین امام راح ـل(ره) بهویژه
فرمان هشت مادهای سال  1361ایشان و ارشادات مقام
معظم رهبری میتوانیم شاهد شکوفایی و پویایی بیشتر
ارزشهــای اسالمی و انقالبی باشیم .به گــزارش ایرنا،
روحانی عدالت اجتماعی ،احقاق حقوق عمومی ،مبارزه
با فساد و تحکیم امنیت از جمله امنیت سرمایهگذاری را
از جمله انتظارات مردم از دستگاه قضا دانست .محمد
جواد ظریف وزیر خارجه هم در پیامی ضمن اعالم آمادگی
همکاری با قوه قضاییه تأکید کرد :در دوران ریاست جناب
عالی بر عالیترین منصب قضایی کشور شاهد پیشرفت
روزافزون در تحقق حقوق مردم نجیب و شرافتمند ایران
که ولی نعمتان همه ما هستند خواهیم بود.
همچنین در ادامه پیام های تبریک شخصیت ها به رئیسی
در زمینه انتصاب وی به سمت ریاست جدید دستگاه قضا
قالیباف عضو مجمع تشخیص نیز در پیامی در اینستاگرام
خود نوشت« :انتصاب برادر عزیزم جناب آقای رئیسی را
به ریاست قوه قضاییه تبریک عرض میکنم .با شناختی که
به واسطه دوستی چهل ساله از ایشان دارم ،مطمئنم که
تمام تالش خود را برای خدمت به مردم و تحقق آموزه های
انقالبدرمسئولیتجدیدبهکارخواهندگرفت».شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در پیامی تأکید کرد :امروز
کشور ما برای مقابلهمؤثر با جنگ اقتصادیبیشاز هرزمان
دیگر نیازمند بهره گیری از سرمایه و سرمایه گذاران دلسوز
داخلی است و این مهم تنها با فراهم شدن امنیت قضایی
و پشتیبانی مستمر از فعالیتهای سالم اقتصادی محقق
خواهدشدوبهطورقطعحضورجنابعالیدررأسدستگاه

قضایی نوید بخش این رخداد به عنوان یکی از ضرورتهای
غیر قابل اجتناب امنیت ملی خواهد بود.
▪ اولین استوری پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا

به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم
رئیسی خود در اولین واکنش پس از تصدی به ریاست قوه
قضاییه در استوری اینستاگرام خود نوشت :آینده ایران
عزیز و تداوم جریان انقالب و ارزشهای آن در گرو اجرای
عدالت و مبارزه با فساد است و زندگی اشرافی با تفکر
انقالبی اسالمی سازگاری نــدارد .رئیسی دیــروز برای
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل در حرم مطهر امام
خمینی(ره) حضور یافت و مورد استقبال حجت االسالم
و المسلمین سید حسن خمینی قرار گرفت .همچنین
خبرگزاری فارس ،تصاویری از سفر کوتاه رئیسی به عتبات
عالیات عراق را منتشر کرد که طی روزهای پنج شنبه و
جمعه انجام شده است.
آیت ا ...آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص نیز در پیام
تبریکی خطاب به رئیس جدید دستگاه قضا نوشت :مس ّلم ًا
وجود قضات شریف و همکاران صدیق در میان مسئوالن
عالی قضایی توفیقی است که در انجام این مسئولیت
مهم شما را یــاری خواهد کــرد .محمدرضا عــارف رئیس
فراکسیون امید نیز این انتصاب را شایسته دانست و ضمن
تبریک آن اظهار کــرد :در شرایط فعلی کشور وحــدت و
یکپارچگی مسئوالن وتقویت روحیه برادر یهای اوایل
انقالب و گفت وگوی ملی رمز موفقیت نظام اسالمی است
و در این بین قوه قضاییه نقش مهمی میتواند ایفا کند.

بااشارهبهاینکهگوشت 18هزارتومانی 50هزارتومانیتماممیشود

قالیباف :چرا گرانی کاالهایی که با ارز
 4200وارد می شوند بیشتر است؟
شهردار اسبق تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که «امروز
میگویند ما 10درصد به واردات گوشت نیازمندیم و بقیه تولید داخل است پس
چرابایدقیمتگوشتبهاینجابرسد؟»گفت :چراگرانیورشدگرانیکاالهای
اساسی که با ارز  4200تومانی وارد میشوند بیشتر از کاالهایی است که با ارز
 12هزار تومانی وارد میشوند؟ آیا این ربطی به تحریم دارد؟ به گزارش تسنیم،
محمدباقرقالیباف درهفتمینیادوارهشهدایمحلهمنیریهتهراندرهمینزمینه
افزود« :متخصصانوصاحبنظرانبابررسیدقیقوعلمیبراینباورهستندکه
فشارهاییکهامروزبرماوارداست 30،درصدبهتحریمهابرمیگرددو 70درصد
اینمشکالتریشهدرضعفمدیریتوناکارآمدیوعدمتصمیمگیریدارد ».وی
دربارهنظرمتخصصانمبنیبراثرتحریمهاگفت:مناینگزارشرامطالعهکردهام
واتفاق ًاآنهاییکهاینگزارشرانوشتهاند،چندانازنظرسیاسینگاهشانبانگاهما
نزدیکنیستوکام ً
النگاهتکنوکراتیکبهموضوعاتداشتهاند.ویباانتقادازدولت
ادامهداد:ماچندسالاستاقتصادرامنتظرنگهداشتهایمببینیمبرجامواروپاباما
چهمیکنند.خبمشخصاستکهآنهادشمنماهستند.
▪امروز چه معنایی دارد که میگویید همانها نمیگذارند و دارند دم مرز را
دیوارمیکشند؟

قالیبافهمچنینگفت:زمانیدربحثسیاسیوجنگروانیمیگفتندکهاینها
میخواهندوسطخیابانرادیواربکشند.خبآنراگفتیدتمامشد،امروزچهمعنایی
دارد که میگویید همانها نمیگذارند و دارند دم مرز را دیوار میکشند .خب آن
کسی که دارد دیوار میکشد ترامپ است و بین آمریکا و مکزیکدیوار میکشد؛ ما
اهل دیوار کشیدن نیستیم ،ما اهل این نیستیم که به مردم دروغ بگوییم.این عضو
مجمعتشخیصبهتوئیتاخیرمعاوناولرئیسجمهورهمکهحاشیهسازشدهبود،
اشارهکرد.قالیبافخاطرنشانکرد:اگرکمکیبهمردمنمیکنیدحداقلنمکهم
بهزخمشاننپاشید،میگوینداگربخواهیمجواببدهیمجوابهمهاینبحثها
را در 5دقیقه میدهیم .خب جوابتان حتم ًا این است که مثل همیشه میگویید
دستهای پنهانی وجود دارد که نمیگذارند ما کار کنیم .چرا این را میگویید؟
بگوییدچراگوشتیراکهباارز 4200تومانیبهقیمت 18هزارتومانتماممیشود
درصفمردمبایدحدود 50هزارتومانبخرند؟اینمابهالتفاوتبهدستچهکسی
میرسد؟ اگر دست پنهانی است همین جاست .فرمانده لشکر  5نصر در دوران
دفاعمقدسادامهداد:میگویندجریانسیاسیمقابل،ماراتضعیفمیکندایندر
حالیاستکهماحاضریمبرایحلمشکلمردمهرکاریوهرکمکیکهبخواهند
بدون هیچشرط و شروطی انجام دهیم .وی همچنین FATFرا یک نهاد سیاسی و
پایهگذاریشدهتوسطآمریکا،انگلیسوفرانسهدانستکهبراساسآنهرکسیدر
دنیاخالفمشیآنهاحرکتکند،اوراازاقتصادجهانیمحروممیکنند.

در عمرم ،سابقه حضور در جناح راست را نداشته ام
رئــیــس دفــتــر رئــیــس جمهور دربـــاره مــاجــرای
استعفای وزیر خارجه توضیحاتی ارائه کرد .به
گزارش تسنیم به نقل از روزنامه ایران ،محمود
واعظی که از سوی برخی رسانه ها به عنوان کسی
که سفر بشار اسد به ایران را به ظریف اطالع نداده
معرفیمیشد،درپاسخبهسوالیدربارهجزئیات
اتفاقات روز استعفای ظریف ،گفت« :درباره علت
اصلی استعفای ظریف این از آن مسائلی است
که با گذشت زمان ابعادآن روشن تر میشود.
ولی کافی است بدانید هیچ قصور و تقصیری در
مجموعه ریاست جمهوری وجود نداشته است».
وی تصریح کرد :وقتی ساعت  10و نیم دوشنبه
شب ،آقای ظریف استعفا کرد ،به محض این که

▪منظور روحانی مجمع تشخیص نبود

واعــظــی دربـــاره اظهارنظر حاشیه ســاز اخیر

درپیهشدارهایصریحایرانبه
پاکستانبرایمقابلهباتروریستها

عمرانخانباروحانیتماسگرفت

سه هفته پس از جنایت تروریستی جاده
خــاش -زاهــدان که به شهادت  27نفر از
رزمندگان سپاه منجر شــد ،نخست وزیر
پاکستان با رئیس جمهور کشورمان تماس
گرفت و ضمن ابراز تسلیت و با بیان این که
ما بسیار به تروریست ها و محل اختفای آنان
نزدیک شده ایم  ،گفت که «به زودی اخبار
خوشحال کننده ای دربــاره این تروریست
ها و اقدامات آن ها در اختیار ایــران قرار
خواهد گرفت ».دکتر روحانی نیز در این
گفت و گو  با بیان این که منتظر عملیات
قاطع پاکستان علیه تروریست ها هستیم،
افزود :نیروهای ایرانی این آمادگی را دارند
که با هماهنگی اسالم آباد ،پاسخی قاطع
به تروریست ها بدهند...ماخواهان تداوم
روابــط دوستانه خود با پاکستان هستیم.
رئیس جمهور با اشــاره به سخنان نخست
وزیر پاکستان مبنی بر این که «امیدوارم به
زودی از ایران دیدار کنم» گفت :تهران آماده
استقبالازنخستوزیرپاکستاناست.شیخ
رشید احمد وزیر راه آهن فدرال پاکستان نیز
پیام کتبی مشترک رئیس جمهور و نخست
وزیر پاکستان را روز پنج شنبه برای تقدیم
به محضر رهبر معظم انقالب به علی اکبر
والیتی ارائه کرده بود .از جزئیات این پیام
خبری منتشر نشده اســت .طی سه هفته
اخیر و پس از جنایت تروریستی در جاده
خاش – زاهــدان که به شهادت  27تن از
نیروهای سپاه و مدافعان مرزهای شرقی
کشور انجامید ،مقامات نظامی و سیاسی
ایــران وعــده دادنــد که ایــن جنایت بدون
پاسخ نخواهد بود و خطاب به اسالم آباد نیز
هشدار داده بودند که انتقام از تروریست ها
و حامیان آن ها در هرجایی که حضور داشته
باشند گرفته خواهد شد.

دیــدار ســفیران جدید ایــران در
فرانسهوتاجیکستانبارئیسجمهور

توضیحات واعظی درباره علت استعفای ظریف
مطلع شدم و دیدم خبرها به گونهای است که
گویی توافقی میان رئیس جمهوری و وزیر خارجه
بوده که او استعفا کند ،نخستین عکس العمل از
سوی من بود که 5دقیقه به نیمه شب اتفاق افتاد و
اعالمکردمکهرئیسجمهورباایناستعفامخالف
است .فردای آن شب نیز اعالم کردم آقای دکتر
روحانی یک وزیر خارجه و یک سیاست خارجی
دارد .تمام روز سهشنبه [روز بعد از استعفا] تا
ساعت یک شب تــاش من ایــن بــوده که آقای
ظریف بازگردد.

...
اخبار

روحانی هم گفت :صحبت آقای رئیس جمهوری
در بانک مرکزی دربــــاره  ،FATFاص ـ ً
ا دربــاره
مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود .به ویژه این
که خودشان از ابتدای تشکیل مجمع تا امروز
عضو آن هستند .مضاف ًا این که مجمع تشخیص
 20-10نفر نیستند ،بلکه باالی  40نفرند .آن
سخن آقای رئیس جمهوری درباره  ،FATFناظر
بر بخشی از مجمع بود که ایراداتی گرفتند.
▪نگاه ما به گروهها ،افراد و رأی دهندگان ،نگاه
یک بار مصرف نیست

وی درباره این گزاره که تعامل او بیشتر با جناح
راست است ،گفت :ما همیشه قدرشناس همه

کسانی که به ما کمک کردند هستیم .نگاه ما
به گروهها ،افراد و رأی دهندگان ،نگاه یک بار
مصرف نیست که بگوییم حاال که رأی آوردیم،
کاری به آنان نداشته باشیم .واعظی افزود :حضور
من به جای آقای نهاوندیان را گردش به راست
تعبیر میکنند .در عمرم سابقه هیچ حضوری در
جناح راست را نداشته ام ،چطور اکنون گردش به
راست تعبیر میشود؟ وی همچنین گفت :این
که هر کسی در هر جایی یک صفت اصالحطلب
به خود بدهد و بگوید حامی دولت هستیم و بعد از
آن هم هرچیزی که دلش میخواهد بگوید ،دور
از قاعده سیاست است .آن هم درحالی که من با
اصالحطلبان مؤثر در ارتباطم.

سفیران جــدیــد کــشــورمــان در فرانسه و
تاجیکستان پــیــش از عــزیــمــت بــه محل
ماموریت خــود بــا رئیس جمهور دی ــدار و
گفت وگو کردند .به گزارش خبرگزاری صدا
و سیما ،حجت االسالم و المسلمین روحانی
روزگــذشــتــه در ایــن دیـــدار ،ضمن آرزوی
موفقیت برای «بهرام قاسمی» سفیر جدید
ایران در فرانسه و «محمد تقی صابری» سفیر
جدید ایران در تاجیکستان  ،از آنان خواست
ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های
کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های
خصوصی و دولتی محل ماموریت خود،
بیش از پیش برای توسعه ،تقویت و تحکیم
روابط و مناسبات همه جانبه با آن کشورها
تالش کنند.

