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حضرت آیت اهلل خامنهای:

پايگاه اطالعرســاني دفتر مقام معظم رهبري -حضرت
آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم انقالب اســامي در ديدار جمعي از
مســووالن و فعاالن فرهنگي اســتانهاي آذربايجانشرقي و قم ،با
تجليل از پديده باشــكوه و حيرتانگيز راهپيمايي اربعين و با دعا و
آرزوي قبولي زيارت زائران ،از دســتاندركاران برگزاري اين مراسم
تقدير و تشكر كردند.
حضرت آيــتاهلل خامنهاي راهپيمايي عظيم اربعين را نشــانه
گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگي براي شهادت
در همه دنياي اسالم دانستند و افزودند :حضور اين جمعيت عظيم
از نقاط مختلف دنيا با وجود تهديدهاي تروريستي ،پديدهاي عظيم
و نشاندهنده اوجگرفتن تفكر مبارزه در راه خدا و آمادگي عمومي
و همگانــي در اين راه اســت .رهبر انقالب اســامي پديده الهي و
معنوي راهپيمايي اربعين را بيســابقه و غيرقابل توصيف خواندند
و با تشــكر از دستاندركاران برگزاري اين حركت عظيم گفتند :از
دولت عراق كه وسايل برگزاري اين حركت باشكوه را فراهم كرد ،از
ملت عزيز عراق كه اينگونه مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت
اباعبداهلل عليهالســام پذيرايي كرد ،از جوانان مبارز عراقي و حشد
الشعبي و دستاندركاران تامين امنيت مراسم و از مسووالن عتبات
در نجف اشــرف و كربالي معلي ،قلبا تشكر ميكنيم و بركات الهي
را براي آنان خواستاريم.

رييسقوهقضاييه:

هدف اصلي هر  3قوه حل مشكل
سپردهگذاران موسسات مالي است

ميزان -رييس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت نظارت بر بانكها
و موسســات مجاز خاطرنشان كرد :سرمايهگذاري مستقيم بانكها
در بســياري از امور اقتصادي خالف مصلحت و شــايد هم خالف
قانون باشــد .بانكها نبايد مســتقيما وارد كسب و كار شوند بلكه
بايد واســطهاي براي رونق توليد و كســب و كار در كشــور باشند.
آمليالريجاني با بيان اينكه قوه قضاييه براي كمك به مردم و احقاق
حقوقشان در كنار آنان خواهد بود ،يكي از موضوعهاي مورد بحث در
جلسه سران قوا را مقوله تامين امنيت اقتصادي عنوان كرد و گفت:
بيترديد براي ساختن كشــور به سرمايههاي معتنابهي نياز داريم
كه خوشبختانه بسياري از افراد در داخل و همچنين ايرانيان مقيم
خارج از كشــور خواستار به كار انداختن سرمايههاي خود در ايران
هستند .از دولت محترم خواستهايم مجراي استفاده از اين سرمايهها
را فراهم كند .در كنار اين موضوع بحث امنيت سرمايهگذاري مساله
بسيار مهمي اســت كه قوهقضاييه بايد تضمينهاي الزم را در اين
زمينه ارائه كند .وي از پيگيري اين موضوع توســط نمايندگاني از
هر ســه قوه و همچنين تاكيد ويژه سران قوا بر لزوم تامين هر چه
بيشتر «امنيت سرمايهگذاري» در كشور خبر داد.

حميد ابوطالبي «مشاور رييسجمهور» شد

فارس -رييسجمهور در حكمــي حميد ابوطالبي را به عنوان
مشاور رييسجمهور منصوب كرد .در متن حكم حسن روحاني آمده
است :نظر به مراتب تعهد ،توان علمي و سوابق ارزنده جنابعالي ،به
موجب اين حكم به عنوان «مشاور رييسجمهور» منصوب ميشويد.
توفيق شما را در انجام وظايف محوله با رعايت اصول قانونمداري،
اعتدالگرايي و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد در خدمت به اسالم
و ملت شريف ايران از خداوند بزرگ مسالت مينماييم.

اليحهالحاقايرانبهكنوانسيونبينالملليمقابله
با تامين مالي تروريسم به مجلس ارسال شد

ايرنا -رييسجمهور اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران
به كنوانســيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريســم را جهت
طي تشــريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرد .اليحه
«الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله
با تامين مالي تروريسم» كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه
هيات وزيران به تصويب رسيده است ،جهت طي تشريفات قانوني به
مجلس شوراي اسالمي ارسال شد .در مقدمه توجيهي اين اليحه آمده
اســت :كنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم سندي
است براي پيشگيري و مقابله با اشكال و مصاديق مختلف تروريسم
بينالمللي از طريق قطع منابع و پشــتوانههاي مالي ســازمانها و
گروههاي تروريستي كه با اجماع به تصويب مجمع عمومي سازمان
ملل متحد رسيده اســت .براساس مادهواحده اين اليحه ،به دولت
جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون بينالمللي
مقابله با تامين مالي تروريســم مشتمل بر يك مقدمه و  28ماده و
يك پيوست ملحق شود.

تختروانچي،معاونسياسيدفتر
رييسجمهور شد

پايگاه اطالعرســاني دولت -رييس دفتر رييسجمهور در
حكمــي مجيد تختروانچي را به ســمت «معاون سياســي دفتر
رييسجمهور» منصوب كرد .در متن حكم محمود واعظي آمده است:
نظر به مراتب تعهد ،تجارب ارزنده و تواناييهاي تخصصي جنابعالي،
به موجب اين حكم به ســمت معاون سياســي دفتر رييسجمهور
منصوب ميشويد.
انتظــار دارد با افزايش بهرهوري مجموعــه و تعامل هدفمند با
دســتگاههاي ذيربط نسبت به ارائه بهنگام گزارشهاي تحليلي از
موضوعات سياســي ،اجتماعي و امنيتي اقدام كنيد .توفيق شما را
در انجــام وظايف محوله با رعايت اصول قانونمداري ،اعتدالگرايي
و منشــور اخالقي دولــت تدبير و اميد از خداوند متعال مســالت
مينمايم.

آژانس بار دیگر تعهد ايران به توافق هستهاي
وين را تاييد كرد

ايرنا -آژانس بينالمللي انرژي اتمي روز گذشــته در گزارش
جديد خــود بار ديگر تعهد ايران به توافق هســتهاي وين را تاييد
كرد .به گزارش خبرگزاري فرانســه از وين ،يــك ماه بعد از اقدام
دونالــد ترامپ رييسجمهور آمريكا مبني بر تاييد نكردن پايبندي
ايران به توافق هســتهاي وين ،آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعالم
كرد كه تهران به همه تعهدات خود در چارچوب توافق هســتهاي
وين پايبند بوده است.

رهبر انقالب :همه دستگاهها با سرعت و همه توان
به ياري آسيبديدگان بشتابند
صبح روز دوشنبه حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر انقالب اسالمي با صدور پيام
تسليتي از حادثه زلزله در غرب كشور بهعنوان حادثهاي تلخ ياد كرده و فرمودند:
ن باختن و
در پي وقوع حادثه تلخ و مصيبتبار زمينلرزه در غرب كشور كه به جا 
زخمي شدن جمعي از همميهنان عزيز انجاميد ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر
معظم انقالب اسالمي با صدور پيامي ضمن تسليت به ملت ايران تاكيد كردند:
همه دستگاههاي لشكري و كشوري با همه همت و امكانات به ياري آسيبديدگان
بشتابند .رهبرانقالب تصريح كرد :وظيف ه مسووالن آن است كه در همين اولين
ساعات با هم ه همت و توان به ياري آسيبديدگان بهويژه در زير آوار ماندگان
بشتابند و با بهرهگيري سريع از هم ه امكانات موجود ،از افزايش تلفات جلوگيري
كنند .ارتش و سپاه و بسيج ،با نظم و سرعت به آواربرداري و انتقال مجروحان
كمك كنند و دستگاههاي دولتي چه نظامي و چه غيرنظامي هم ه توان خود را
براي ياري آسيبديدهها و خانوادههاي آنان به صحنه آورند.
 دستور ويژه روحاني براي كمك به زلزلهزدگان
رييسجمهور نيز در پيامي با ابراز همدردي با همه آسيبديدگان و داغديدگان
حادثه زلزله در استانهاي غربي كشور به ويژه در استان قهرمانپرور كرمانشاه،
تصريح كــرد كه «دولت با تمام امكانات خود و به صحنه آوردن توانايي همه
دستگاهها در سطح ملي و محلي در كنار آسيبديدگان خواهد بود ».رييسجمهور
تاكيد كرد :در عين حال الزم اســت تمام دســتگاههاي مسوول و امدادي در
اين اســتانها و استانهاي همجوار ،با همكاري حداكثري و در اختيارگذاردن
همه امكانات موجود ،نسبت به امدادرساني ،اسكان مناسب و تامين نيازهاي
آسيبديدگان اقدام كنند.
معاون اول رييسجمهور همچنين صبح دوشــنبه در ابتداي جلسه ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تسليت به خانوادههاي كشتهشدگان زلزله يكشنبه
شب در استان كرمانشاه با اشاره به زلزله كرمانشاه كه منجر به كشته و مجروح

زلزله

پديد ه عظيماربعين نشانه گسترش روح جهاد و
شهادت در راه خداست

با صدور پيام تسليت در پي حادثه تلخ زمينلرزه در غرب كشور؛

شدن تعدادي از هموطنان عزيز كشورمان شد ،از بسيج همه دستگاهها و امكانات
كشور براي كمك به آسيبديدگان اين حادثه بسيار تلخ خبر داد و از خداوند
متعال براي همه در گذشتگان طلب مغفرت و علو درجات و براي مصدومان و
آسيبديدگان اين حادثه طلب بهبود و شفاي عاجل كرد.
محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كشورمان نيز جانباختن تعدادي از
هموطنانمان در زلزله غرب كشور را تسليت گفت.
  موضع قضايي و مجلس
آيــتاهلل آمليالريجاني رييس قوه قضاييه ضمن تســليت و همدردي با
داغديدگان حادثه زلزله غرب كشور كه موجب جان باختن و مجروح شدن عدهاي
از هموطنان عزيز شد ،بر لزوم تسريع در رسيدگي به مصدومان و مجروحان
تاكيد كرد و گفت :به روساي كل دادگستري استانهاي غربي براي تامين امنيت
مناطق زلزلهزده دستور اكيد داده شده است.
همچنين رييس مجلس شوراي اسالمي در پيامي جان باختن و مصدوميت
جمعي از مردم كشــور در پي حادثه زمينلرزه را تســليت گفت و از تمامي
مسووالن و دستاندركاران امداد و نجات خواست تا با فوريت و با تمام توان به
ياري آسيبديدگان و در زيرآوار ماندگان و مصدومان بشتابند.
 واكنشهاي خارجي
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا همبستگي خود را با قربانيان زمينلرزه
ايران و عراق اعالم كرد.
فدريكا موگريني با ابراز همبستگي خود با قربانيان زلزله شامگاه يكشنبه در
ايران و عراق تاكيد كرد كه اتحاديه اروپا آمادگي دارد حمايتهاي مورد نياز را
در اين زمينه صورت دهد .موگريني همچنين گفت وزراي خارجه اتحاديه اروپا
را در جريان گفت وگوهاي اخيرش با محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه ايران
در سمرقند قرار خواهد داد و همچنين در سفر اخيرش به واشنگتن با مقامهاي
آمريكا در اين زمينه گفتوگو كرده است.
جاستين ترودو ،نخستوزير كانادا با انتشار پيامي با خانوادههاي آسيبديده
و قربانيان زلزله يكشنبهشب در غرب كشور ابراز همدردي كرد .گري لوئيس
هماهنگكننده ويژه سازمان ملل در ايران در واكنش به زلزله در غرب ايران يك

پيام تسليت در صفحه توئيتر خود منتشر و با مردم ايران ابراز همدردي كرد و
از آمادگي سازمان ملل براي كمك به ايران پس از وقوع زلزله در غرب كشور
خبر داد .ميشاييل كلور برشتولد سفير آلمان در تهران هم در صفحه توئيتر خود
نوشت :مراتب تسليت عميق آلمان به دولت و ملت ايران در پي زلزله مرگبار
غرب ايران را ابراز ميكنيم.
همچنين سفارت فرانسه در تهران ضمن تسليت به مردم ايران به دليل جان
باختن تعداد زيادي از هموطنانمان در زلزله يكشنبه شب از بسيج بخشهاي
مختلف براي امدادرساني به زلزلهزدگان قدرداني كرد.
آنتونيو گوترش ،دبيركل ســازمان ملل پس از وقوع زلزله در غرب كشــور
درگذشــت جمعــي از هموطنانمان در اين حادثه را بــه دولت و ملت ايران
تسليتگفت.
الهامعلياف،رييسجمهورآذربايجاننيزجانباختنجمعيازهموطنانماندر
زلزله يكشنبه شب در غرب ايران را تسليت گفت و آرزو كرد كه هر چه زودتر آثار
س هاپتون ،سفير انگليس در تهران در صفحه توئيتر خود
زلزله از بين برود .نيكال 
از شنيدن خبر زلزله مرگبار يكشنبه شب در كرمانشاه اظهار تاسف و همدردي
خود را با جانباختگان اين حادثه و خانوادههاي آنها ابراز كرد.
كريستوس استايليانيدز ،كميسيونر اروپايي كمكهاي بشردوستانه و مديريت
بحران با انتشار پيامي در صفحه توئيتر خود از وقوع زلزله در ايران و عراق ابراز
تاسف كرد و نوشت :من با خانواده قربانيان زلزله يكشنبه شب در عراق و ايران
ابراز همدردي ميكنم .اتحاديه اروپا آماده كمكرســاني است .نارندرا مودي،
نخستوزير هند كه هماكنون در فيليپين به سر ميبرد ،با انتشار پيامي تاسف
خود را از وقوع زلزله در غرب ايران كه جان بيش از  200تن را گرفته اســت،
ابراز كرد و به خانوادههاي قربانيان اين حادثه تسليت گفت .بنعلي ييلديريم
نخستوزير تركيه با ابراز همدردي در پي وقوع زلزله در مناطق مرزي ايران و
عراق گفت كه كشورش نيروهاي امدادي به شمال عراق ارسال كرده است .وزارت
امور خارجه تركيه نيز براي كمك به ايران پس از وقوع زلزله در غرب ايران اعالم
آمادگي كرد .والديمير پوتين رييسجمهور روسيه نيز به دنبال وقوع زلزله در
غرب ايران تسليت خود را به حسن روحاني و مردم ايران اعالم كرد.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به «جهان صنعت»

راهبرد ما در سوريه پساداعش بازسازي است

«جهان صنعت» -ايران بهعنوان همپيمان
استراتژيك سوريه در منطقه يكي از مهمترين
حاميان اصلي دولت بشــار اسد بهشمار ميرود
از اين رو نيروهاي نظامي ايران در كنار نيروهاي
ارتش سوريه ،نقش مهمي در آزادسازي و نابودي
داعش در شهرهاي مختلف سوريه داشتهاند و از
مدتها قبل نيز برخي از مقامات ايراني از اتمام
كار نيروهاي تكفيري در ســوريه خبر دادهاند.
حاال براساس گفته فرماندهی کل ارتش سوريه،
آزادسازي شهر ديرالزور در شرق اين كشور آخرين
مرحله از روند نابودي داعش در اين كشور است
كه اين امر تاكنون در اين شــهر سوري محقق
ت اما مهمترين سوال اين است كه پس
شده اس 
از آزادسازي كامل سوريه از نيروهاي تكفيري و
نيروهاي مخالف دولت بشار اسد ،ايران همچنان در
اين كشور حضور نظامي خواهد داشت يا همكاري
نظامي به پايان ميرسد .با توجه به اين مساله بهرام
قاسمي ،سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست
خبري ديروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به
«جهانصنعت» مبني بر اينكه داعش در سوريه
در حال نابودي است ،نقش ايران در سوريه پس از
داعش چه خواهد بود و آيا حضور ايران در سوريه
ادامه پيدا خواهد كرد؟ اظهار داشت« :حضور ما در
سوريه براي مبارزه با داعش با درخواست و طلب
ياري از ســوي دولت سوريه بود .در صورتي كه
سوريه نهايتا برهمه مشكالت خود فائق بيايد و
داعش تمام و كمال سركوب شود و اين كشور را
ترك كند ،قطعا روابط دوستي و راهبردي خودمان
را با سوريه ادامه خواهيم داد و در حوزه بازسازي و
اقتصادي حضور جدي خواهيم داشت ولي شكل و
نوع همكاري ما متفاوت خواهد بود».
 تا ريشهكني تروريســم در سوريه
خواهيم بود
قاسمي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال
خبرنگاري مبني بر اينكه در حالي تحوالت ميداني
سوريه نشــان از فاصله بسيار زياد اين كشور با
آغاز روند بازسازي دار د هنوز مناطقي در سوريه
در اختيار جبهه النصره يا معارضه مسلح است.

رقه ،در اختيار كردهاي مورد حمايت آمريكاست
و آقاي علياكبر واليتي در سفري كه به سوريه
داشتند تاكيد كردند كه ايران در بازپسگيري
رقه نقش خواهد داشت .آيا با پايان داعش ،ايران
بازپسگيري ساير مناطق ســوريه را به دولت
واگذار ميكند؟ قاســمي گفت :در سوريه تنها
بحث داعش مطرح نيست بلكه ساير گروههاي
مسلح و تروريستي كماكان در اين كشور حضور
دارند و تا ريشهكن كردن تروريسم در سوريه و
بازگشت امنيت و ثبات و حاكميت به تمام معنا
و در چارچوب كلي به دولت مركزي در اين كشور
خواهيم بود و از دولت سوريه حمايت خواهيم كرد.
قاسمي افزود :سياست كلي جمهوري اسالمي
ايران درخصوص بازســازي در سوريه كه به آن
اشاره كردم مربوط به زمان دورتري خواهد بود.
زماني كه در آن سوريه بتواند از حضور و وجود
تمامي عناصر تروريستي خالص شود و به وضعيت
عادي خود بازگردد .در چنين حالتي فضا براي
بازسازي و رونق اقتصادي باز خواهد ش د اما راه به
نسبت طوالني تا آن زمان باقي مانده است.
 تاريخ سفر ماكرون به ايران مشخص
نشده است
قاسمي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد
سفر ماكرون ،رييسجمهور فرانسه به تهران و
همچنين اظهارات اخير او در مورد فعاليت موشكي
ايران اظهار كرد :سفر آقاي ماكرون به تهران در
دستور كار دو كشور قرار دارد و تاريخ دقيق آن
هنوز مشخص نيست .وي افزود :احتماال اين سفر
بعد از انجام سفر وزير خارجه فرانسه به ايران انجام
خواهد شد .قاسمي همچنين موضعگيريهاي
رييسجمهور فرانسه را دقيق ندانست و گفت :ما
خواستار اين هستيم كه آنها با درايت بيشتري به
مسايل منطقه توجه كنند و به اين موضوع دقت
كنند كه برخي بدخواهان ميخواهند روابط ايران
با اروپا را تحت تاثير قرار دهند .قاسمي اظهار كرد:
سفر آتي مقامات فرانسوي به تهران ميتواند در
كاســتن برخي از اختالفات در مورد بعضي از
زمينهها موثر باشد و قطعا در اين سفرها در مورد

پارلمان

گروه سياسي -ديروز در جلسه علني مجلس ،علي ربيعي
وزير كار به منظور پاســخ به سوال محمدرضا پورابراهيمي
نماينده كرمان درباره «ميزان شفافيتهاي مالي شركتهاي
زيرمجموعه اين وزارتخانه» حاضر شد كه اين سوال با قانع
شدن نمايندگان همراه بود.
ربيعيديروزبهسوالمحمدرضاپورابراهيمينمايندهكرمان
درباره علت عدم اجراي بند  ۵ماده  ۶قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل « »۴۴پاسخ داد .وي با تاكيد بر اينكه در راه مبارزه با
فساد گام برميدارد ،گفت :با نيروهاي اطالعاتي ،دستگاههاي
نظارتي و بازرسي همكاري داشتم .حتي از دادستان تهران
داوطلبانه درخواست رسيدگي كردم .سازمان بازرسي و ديوان
محاسبات ،وزارت اطالعات و اطالعات سپاه همه جا حضور
داشته و مسايل را رصد ميكنند ،ما نيز هماهنگيهاي الزم
را براي مبارزه با فساد با اين دستگاهها داشتهايم.
وي با اشاره به استقرار سامانه هوشمند تجاري در شستا،
گفت :كميته صيانت را براي رفع مشــكالت به وجود آمده
و كاهش بنگاهداري تشــكيل داديم .بنده در جهت كاهش
بنگاهداري اصرار دارم و اين يكي از برنامههاي اصليام است.
البتــه نبايد نگاه به اين وزارتخانه صرفا اقتصادي باشــد ،ما
معضــات اجتماعي را نيز پيشرو داريم كه بايد به آنها نيز
رسيدگي كنيم .در همين راه اگر بنگاهي كمبازده بود كارگران
را اخراج نكرديم بلكه سعي كرديم تيمارداري كنيم و وجهه
اقتصادي را تنها نديدهايم.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گفت :با مجموعه اقدامات
انجام شده به نظر ميرسد موضوع سوال منتفي باشد چون در
طول اين مدت اقدامات قانوني صورت گرفته كه حتي نماينده

مسايل مختلف دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي
صحبت خواهد شد .وي گفت :تاريخ سفر وزير
خارجه فرانسه نيز روشن و تقريبا نهايي شده و طي
هفتههاي آينده اين سفر انجام خواهد شد.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي در ادامه در پاسخ
به سوالي در مورد سفر وزير خارجه انگليس به
تهران گفت :سفر وزير خارجه انگليس در دستور
كار روابط دو كشور است و زمان آن در حال تنظيم
و بررسي است و طبق برنامهريزيهاي انجام شده
تا قبل از انتهاي سالجاري ميالدي انجام خواهد
شد .وي افزود :سفر وزير امور خارجه انگلستان
بــه ايران ربطي به اظهــارات اخير وي در مورد
پرونده نازنين زاغري ندارد و از قبل مطرح شده
بود .ما در اين سفر در مورد طيفي از موضوعات
صحبتميكنيم.
  ارتباط ايجاد دفتر اتحاديه اروپا به سفر
هيات تجاري و كشاورزي غلط بود
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان همچنين

در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مدعي بود آقاي
جهانگيري در ديدار با كميســيونر كشــاورزي
اتحاديه اروپا اعالم كرده كه ايران با تاسيس دفتر
اتحاديه اروپا در تهران موافقت كرده است ،بيان
كرد :من چنين خبــري را از قول معاون آقاي
رييسجمهورنشنيدم.
وي افزود :بحث تاسيس دفتر اتحاديه اروپا در
ايران از مدتها پيش مطرح شده بود و مدتي است
كه در دستور كار دستگاههاي ذيربط قرار دارد.
هر موقع اجماع الزم و پروسه مقدماتي كار فراهم
شود ما در اين زمينه اطالعرساني خواهيم كرد.
قاسمي همچنين به خبر برخي از رسانهها
مبني بر مرتبط بودن ســفر هيات اقتصادي
اتحاديه اروپا با تاســيس دفتر اين اتحاديه در
تهران اشــاره كرد و گفــت :آنچه در برخي از
رسانهها در اين زمينه مطرح شد خبر غلطي
بود و هيچ ارتباطي بين سفر هيات اقتصادي
اتحاديه اروپا به ايران و موضوع تاسيس دفتر

پاسخ ربيعي به سوال يك نماينده در صحن مجلس؛

همواره در شفافسازی و عمل به قانون پیشرو بوده ام

سوالكننده نيز به آن واقف است.
ربيعي بيان كرد :آقاي پورابراهيمي از واژگاني اســتفاده
ميكنند كه ابهامبرانگيز است .اينكه ميگويند ما در وزارتخانه
هر كاري ميخواهيم انجام ميدهيم چه معنايي دارد ،ايشان
صحبت از ۲۶۰شركت زيرمجموعه اين وزارتخانه ميكنند كه
مربوط به دوران بنده نيست .اين شركتها در زمان تحريمها
ايجاد شدند تا اگر شركتي تحريم شد كار معطل نماند كه ما
اين روند را تاييد ميكنيم.
وزير تعــاون ،كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه براي
مبارزه با فساد گامهايي فراتر از ثبت شركتها برداشتهايم،
گفت :همه ميدانيد كه ما اين وزارتخانه را در چه شرايطي
تحويل گرفتيم .ما وضعيت را تيمارداري كرديم ۱۰ ،ســال
بود در صندوقها حسابرسي انجام نميشد كه ما اين كارها
را انجام داديم .اكنون وضعيت بهگونهاي است كه از مجموعه
 ۲۶۴شركتي كه بايد طبق اصل « »۴۴واگذار ميشدند تا هفته
قبل  ۲۲۱شركت مجموعه وابسته به ما در سامانه الكترونيكي
انتشار بورس ثبت و واگذار شدهاند اين يعني ما باالتر از بورس
حركت ميكنيم .وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر
اينكه پرسش نماينده كرمان درباره شفافيت هلدينگهاي
صندوقهاي بازنشستگي موضوعيت ندارد ،گفت :همواره در
شفاف سازی و عمل به قانون پیشرو بوده ام.
محمدرضا پورابراهيمي كه سوال خود از ربيعي را در صحن
علني مطرح كرد در پايان توضيحات وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي اعالم كرد كه از توضيحات وزير قانع نشده است.

در همين راســتا وارد بودن سوال نماينده كرمان از وزير كار
به راي نمايندگان گذاشته شد و بر اين اساس نمايندگان در
رايگيري صورت گرفته اعالم كردند كه سوال پورابراهيمي
را وارد نداسته و از پاسخهاي ربيعي قانع شدهاند.
 جراحي بزرگ نظام بودجهريزي كشور
در جلســه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي رييس
سازمان برنامه و بودجه جزييات برنامهريزي دولت براي جراحي
بزرگ نظام بودجهريزي كشور را تشريح كرد.
نوبخت تاكيد كرد :بودجهريزي بر مبناي عملكرد ،اصالح
رديفهاي متفرقه بودجه ،اصالح جداول بودجه ،تمركززدايي
و تفويض اختيارات بيشتر به استانها ،نظام درآمد ـ هزينهاي
استانها ،جلب مشاركت عمومي ـ خصوصي در طرحهاي
تملك داراييهاي ســرمايهاي ،شش محور اصالحاتي است
كه در پيشنويس اليحه بودجه  ۹۷اعمال شــده است .وي
درخصوص بودجهريزي عملياتي دستگاههاي اجرايي گفت :در
سال ۹۷برنامه دستگاهها بررسي شده و متناسب با برنامهها ،به
دستگاهها بودجه داده ميشود لذا نيازي به چانهزني و مذاكرات
براي افزايش بودجه دستگاهها نيست .رييس سازمان برنامه و
بودجه ادامه داد :اعتبارات پروژهها نيز با بررسي عملكرد مديران
و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد ،تخصيص مييابد.
نوبخت با اشاره به ساماندهي رديفهاي اصلي و متفرقه در
اليحه بودجه سال  ۹۷اظهار داشت ۳۷۷ :رديف متفرقه در
كشور وجود دارد كه در اليحه بودجه سال  ۲۴۴ ،۹۷رديف
خارج شــده و با حذف اين رديفها ۵۸ ،هزار ميليارد تومان

اين اتحاديه در ايران وجود ندارد .اتحاديه اروپا
از چندي قبل از ما درخواست كرد كه دفتري
را در ايران تاسيس كند و همانطور كه بارها
گفتهام اين موضوع در دســتور كار است و هر
موقع اجماع الزم در اين زمينه صورت گيرد و
پروسه مقدماتي كار فراهم شود ،در اين زمينه
اطالعرساني ميكنيم.
معاون ظريف در پاسخ به سوال خبرنگاري
مبني بر اينكه تاســيس دفتر اتحاديه اروپا در
تهران نياز به مصوب ه شوراي عالي امنيت ملي
دارد يا نه ،اظهار كرد :اقداماتي كه در مباحث
كالن ميتواند مطرح باشــد عــاوه بر وزارت
خارجه ،دستگاههاي ذيربط نيز نظرات خود
را در ارتباط با آن اعالم ميكنند و تصميمات
در يــك اجمــاع و تصميمگيــري كالن رخ
ميدهد و بحــث دفتر اتحاديه اروپا در تهران
نيز ميتوانــد در اين چارچوب مطرح و مورد
ارزيابي واقع شود.
  درباره مواضع ضد ايراني سعد حريري
اظهارنظرينميكنم
معاون وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي
در مــورد اظهارات ضدايراني ســعد حريري
نخســتوزير مســتعفي لبنان در مصاحبه با
يك شــبكه خبري گفت :تا آنجا كه شنيدهام
رييسجمهور لبنان خواسته بودند كه سخنان
ايشان از شــبكههاي لبنان پخش نشود ،چرا
كه ايشــان مطمئن نبودند كه آقاي حريري
وضعيتشان در عربستان چگونه است و تحت
چه شرايطي قرار است صحبت كنند .قاسمي
ادامــه داد :من در مورد مباحث ضدايراني كه
توسط ايشان مطرح شده اظهارنظري نميكنم و
اين موضوع را به روزهاي آينده واگذار ميكنم.
ايران ارتباطات خوبي با احزاب ،گروهها،دولت
لبنان و خود آقاي ســعد حريري داشته و روز
قبل از استعفا ،آقاي حريري و آقاي واليتي با
يكديگر مالقات مثبت و صميمي داشــتند و
در مــورد همكاريهاي دوجانبه ،منطقهاي و
بينالمللي گفتوگو كردند.

صرفهجويي در منابع بودجه شد .نوبخت افزود ۵۹ :موسسه
غيردولتي فرهنگــي در رديفهاي متفرقه از دولت بودجه
دريافت ميكنند؛ همه اين موسسات زير نظر سازمانهايي قرار
دارند كه بيشتر آنها زير نظر سازمان تبليغات اسالمي هستند
بنابراين در سال  ۹۷ما به سازمان تبليغات بودجه ميدهيم تا
اعتبارات مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد .سخنگوي دولت
تصريح كرد :در اليحه بودجه سال  ۲۰ ،۹۷درصد از هزينههاي
ملي را به استانها اختصاص خواهيم داد و  ۱۷۹رديف ملي را
به استانها واگذار ميكنيم .در نظام درآمد -هزينهاي استانها
هم در سال  ۹۷مكانيسمي طراحي شده كه بودجه اضافي
در اســتانها باقي بماند تا در راستاي توسعه استانها مورد
استفاده قرار گيرد.
 با حصر ،مشكل وحدت حل نميشود
مسعود پزشكيان در نطق ميان دستور خود وقتي صحبت از
عدالت و وحدت شد ،گريزي به محدوديتهاي ايجاد شده براي
رييس دولت اصالحات زد و از نبود عدالت براي قوميتها گله
كرد و گفت :با حصر،گرفتن ،بستن و هر روز بر طبل اختالف
كوبيدن مشكل وحدت حل نخواهد شد.
نماينده مردم تبريز و آذرشــهر تاكيد كرد :راحت پشت
تريبون ،بزرگان را تخريب ميكنيم و هر روز داد ميزنيم كه
فتنه است! براي حل مشكل بايد الجرم دست به دست هم
دهيم .البته اين صحبتهاي پزشكيان با واكنش حسينعلي
حاجي دليگاني همراه شد .او بدون نام بردن از پزشكيان در
بخشي از نطق مياندستورش گفت :امام حسين گفتند اگر
دين نداريد الاقل آزاده باشيد! ما با كساني كه سران فتنه بودند
و فتنهگران را به خيابان كشاندند و تاكنون هم توبه نكردهاند،
نميتوانيم وحدت كنيم.

