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نماینده مجلس ششم

درگذشتهبحثگفتوگویملیدربسترهایمختلف
مطرح ش��ده اس��ت و حتی در بحرانیترین ش��رایط
سیاسی س��الهای گذشته مطرح شده و همیشه هم
اصالحطلبان حامی و خواهان آن بودهاند .اگر در دوران
اصالحات واقعا میتوانس��تیم ب��ه گفتوگو با برخی
از نهادهای قدرت و نمایندگان سیاس��ی آنها دس��ت
بزنیم ،قطعاً میتوانس��ت خیلی مؤثر باش��د .البته به
شکل غیرمستقیم در مجلس ششم زمینهی تعامل

۲
پيشخوان
خبر روز

استیضاح وزیر کشور
کلید خورد

ایلنا :نماینده اصالحطلب مردم بوش��هر با
تاکید بر عملکرد ضعیف وزارت کش��ور در
بحث ساماندهی مشکل سهامگذاران پدیده
شاندیز از تهیه طرح اس��تیضاح عبدالرضا
رحمانی فضلی در  ۱۴محور خبر داد.
عبدالحمی��د خ��دری با اش��اره ب��ه تهیه
طرح اس��تیضاح وزیر کش��ور درمحورهای
چهاردهگانه اعالم کرد :به دلیل مش��کالت
متعدد در حوزه وزارت کشور طرح استیضاح
آقای رحمانی فضلی را در  ۱۴محور تهیه و
تنظیم کرده و هماکنون در حال جمعآوری
امضاه��ای این ط��رح توس��ط نمایندگان
هستیم.

اولین احکام غالمی
صادر شد
تس�نیم :وزیر علوم ،تحقیق��ات و فناوری
در احکام جداگانهای سرپرس��ت دانشگاه
بوعل��ی س��ینای هم��دان را منص��وب و
رئی��س دانش��گاه ادی��ان و مذاه��ب را ابقا
کرد.
بر این اس��اس غالمی در احکام جداگانهای
«یعقوب محمدیفر» را به عنوان سرپرست
دانشگاه بوعلی س��ینای همدان منصوب و
«حجتاالسالم و المسلمین سید ابوالحسن
نواب» را ب��رای مدت چهار س��ال دیگر در
س��مت رئیس دانش��گاه ادی��ان و مذاهب
ابقا کرد.

حضرت
آیتاهلل
خامنهای
خاطرنشان
کردند:
آمریکاییها
درصددند که
در همه مسائل
منطقه و جهان
دخالت کنند و
برای این کار،
روی مسئوالن
ضعیف برخی
کشورها،
حساب باز
کردهاند

سوژه روز

سپاه همواره از آمریکا
جلوتر است
ایسنا :سخنگوی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی گفت :س��پاه پاس��داران همواره
چندین قدم از آمریکا جلوتر بوده و آمریکا
از این موضوع عصبانی است.
س��ردار رمضان ش��ریف در پاس��خ به این
پرسش که رویکرد سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در مقابل تحریمهای آمریکا علیه
این نهاد چیس��ت؟ گفت :سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و بهطور کلی بخش دفاعی
و نظامی کش��ور ما در  39سال گذشته از
بدو پیروزی انقالب اسالمی ایران همواره
م��ورد تحری��م آمریکاییها بوده اس��ت و
ب��ه اعتقاد من موضوع جدی��دی در حوزه
دفاع��ی – نظام��ی کش��ور م��ا اتف��اق
نیفتاده است.

حضرت آی��تاهلل خامنهای ،رهب��ر معظم انقالب
اس�لامی ،عص��ر دی��روز (چهارش��نبه) در دیدار
رئیسجمهور روس��یه با اس��تقبال از پیش��نهاد
آقای والدیمی��ر پوتین برای گس��ترش روزافزون
همکاریها در همه زمینهه��ا تأکید کردند :باید از
تجربیات مفید سالهای اخیر در مسائل منطقهای
و روابط دوجانبه ،برای تحکیم و توسعه روابط بهره
جست.حضرتآیتاهللخامنهای،ظرفیتهمکاری
اقتصادی دو کشور را بس��یار فراتر از سطح کنونی
خواندند و افزودند :در زمینه حمل و نقل ،استفاده
از محور مهم بندر چابهار تا بندر س��نپطرزبورگ،
و دیگر عرصههای اقتص��ادی میتوانیم همکاری
گستردهتری داشته باشیم.
رهبر انقالب اسالمی به تجربه خیلی خوب همکاری
دو کشور در موضوع سوریه اش��اره کردند و افزودند:
نتایج این همکاری نشان داد تهران و مسکو میتوانند
در میدانهای دشوار اهداف مشترک را محقق کنند.
ایشان خاطرنشان کردند :شکست ائتالف آمریکایی
حامی تروریستها در س��وریه واقعیتی انکارناپذیر
اس��ت ،اما آنها همچنان مش��غول طراحی و توطئه
هس��تند .بنابراین حل کامل مسئله سوریه نیازمند
تداوم همکاریهای مستحکم است.
رهبر انقالب اس�لامی ایستادگی مش��ترک ایران و
روسیهدرمقابلتروریستهایتکفیریِ موردحمایت
چند کشور خارجی را دارای نتایج مهمی برشمردند
و افزودند :ترکیب خیلی خوب و ایستادگی مشترک
تهران و مسکو در مقابل فتنه و فساد تروریستها در
سوریه پرمعنا است و روسیه را در مسائل منطقه غرب
آسیا تأثیرگذار کرده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای مردم سوریه را تصمیمگیر
نهاییمسائلآنکشورخواندندوافزودند:همانطورکه
شماگفتیدبایدهمهمسائلوراهحلهادربارهحکومت
سوریه از درون این کشور بجوشد ،و دولت سوریه برای

ويژه

اجرای هیچ طرحی تحت فش��ار قرار نگیرد و هرچه
ممکن است طرحها جامعاالطراف باشد.
رهبرانقالباسالمی،سخنانرئیسجمهورروسیهدر
ایندیداررادربارهبرجاموضرورترعایتمعاهدههای
چندجانبه ،خوب دانس��تند و افزودند :آمریکاییها
متأسفانه به یاغیگری خود ادامه میدهند که باید با
تکیه بر عقل و استفاده از راههای صحیح با آنها برخورد
شود.حضرت آیتاهلل خامنهای با تأیید مواضع آقای
پوتین درباره حل مش��ترک مسائل منطقهای بدون
طرفهای خارجی خاطرنشان کردند :آمریکاییها
درصددند که در همه مسائل منطقه و جهان دخالت
کنند و برای این کار ،روی مس��ئوالن ضعیف برخی
کشورها ،حساب باز کردهاند.
ایش��ان ،دخالتهای خونین س��عودیها در برخی
کش��ورها از جمله جنایات روزانه این کشور در یمن
را زمینهساز گرفتار شدن عربستان در مخمصههای
عمیق خواندند و افزودن��د :آنها حتی نمیگذارند به

م��ردم مظلوم یمن که گرفت��ار بیماریهای واگیر و
ُکشنده شدهاند ،دارو و کمک برسد.
رهبر انقالب اسالمی همکاری برای مقابله مشترک
با تحریمهای آمریکا بر ضد ایران و روس��یه را مفید
خواندن��د و افزودند :بدون توج��ه به تبلیغات منفی
دشمنان برای تضعیف روابط کش��ورها ،میتوانیم
تحریمهایآمریکاییهاراباروشهاییازجملهحذف
دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت اقتصادیِ
دو یا چندجانبه ،بیاثر و آمریکا را منزوی کنیم.
ایش��ان آقای پوتین را دارای شخصیتی قوی و اهل
تصمی��م و عمل خواندند و افزودن��د :به همین علت
میتوان با روس��یه به عنوان یک قدرت بزرگ درباره
کارهای ب��زرگ و نیازمند عزم و ت�لاش ،صحبت و
هم��کاریِ منطقی کرد.حضرت آی��تاهلل خامنهای
همچنین پیش��نهاد آقای پوتین را برای گس��ترش
چندجانب��ه همکاریه��ای منطق��های قابل قبول
دانستند.درایندیدارکهبیشازیکساعتوربعطول
کشید،رئیسجمهورروسیهباابرازخرسندیفراواناز
سفر به تهران و دیدار با رهبر معظم انقالب تأکید کرد:
ایران را «شریکی استراتژیک» و «همسایهای بزرگ»
میدانی��م و از هر زمینه و فرصتی برای گس��ترش و
تحکیمهمهجانبهروابطاستفادهمیکنیم.
آقای پوتین دیدار خود با رئیسجمهور کش��ورمان
را بس��یار خوب توصیف کرد و ان��رژی ،حمل و نقل،
فناوریهای نوین ،کشاورزی ،و طرحهای مشترک
نفت و گاز و انرژی را از جمله زمینههای مناسب برای
گسترش روابط اقتصادی خواند.

پیام رهبرمعظم انقالب به کنگره علمای مقاومت

حضرت آیت اهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به رئیس اتحادیه جهانی علمای
مقاومت بهمناس��بت برگزاری کنگره این اتحادیه ،تأکید کردند :وعده الهی ،نصرت قطعی در
مبارزه با رژیم صهیونیستی است .متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
عالمجلیل جناب آقای شیخ ماهر حمود ،رئیس محترم اتّحادیّه جهانی علمای مقاومت اسالم بر
مسئولیت سنگین و فراموشنشدنی فلسطین بر دوش
شما و هم ه حضّ ار محترم این کنفرانس،
ّ
همه دنیای اسالم است.بیشک نخبگان علمی و روحانی و سیاسی و مسئوالن کشورهای اسالمی
مقدس و خوشعاقبت است؛ وعده
بخش مهمتر این
مسئولیت را بر دوش دارند؛ این ،مبارزهای ّ
ّ
الهی ،نصرت قطعی در این مبارزه است.کنگره امروز شما بخشی از این حرکت عمومی و عظیم
است .از خدای متعال توفیق جمع شما را مسئلت میکنم و تداوم مبارزه متن ّوع با رژیم متجاوز
مسئولیت بزرگ را احساس میکنند ،توصیه میکنم.
صهیونیست را به همه کسانی که این
ّ

فراکسیون حقوق شهروندی
در مجلس تشکیل میشود
جامعه فردا -حقوق شهروندی همچنان اندر خم
یک کوچه اس��ت .تمام تدابیری که طی این سالها
اتخاذ شده گویی کاری از پیش نبرده است که امروز
همچنان جامعه درگیر ضعفهای��ی در این زمینه
است .کریم حس��ینزاده نماینده نقده و اشنویه در
مجلس با اع�لام این خبر که به زودی فراکس��یون
حقوق شهروندی در مجلس تش��کیل خواهد شد
گفت :اتفاقاتی همچون س��پنتا نیکنام ،بازداش��ت
ادمینه��ای کاناله��ای تلگرام��ی اصالحطل��ب،
بازداش��ت اخیر روزنامهنگارانی چون ساسان آقایی
و یغما فشخامی و بسیاری از مس��ائلی که در حوزه
زنان و کودکان ،اقوام و اقلیتها و حقوق سیاس��ی و
مدنی دانشجویان و حقوق صنفی رخ میدهد ناشی
از ضعف در اجرا شدن حقوق شهروندی است .شاید
ازهمینروستکهنمایندگانمجلسبهفکرافتادهاند
تا با تشکیل فراکسیونی فراجناحی بر مسئله حقوق

بازنشستگان
ترک منصب کنند
میزان :قاضی س��راج با اش��اره به تصویب
استفس��اریه جدید قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان گفت :بخشی از بازنشستگان
به کارگرفته شده در دستگاهها باید تا ۱۰
روز آینده ترک پست کنند.
وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل
کشور خاطرنشان کرد :سازمان بازرسی کل
کشور به اس��تناد اصل  ۱۷۴قانون اساسی
وظیف��ه نظارت بر حس��ن جری��ان امور و
نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده
دارد؛ اما تأکید میکنم که سازمان بازرسی
قصد برخورد با مدیران و تش��کیل پرونده
قضایی برای مدیران را ندارد.

دومین دیدار

پوتین در کمتر از  2سال دوباره
به مالقات رهبر معظم انقالب آمد

سوال از وزیر صنعت
در صحن
فارس :نماین��ده مردم ارومی��ه در مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :ط��رح س��ؤال از
وزی��ر صنعت با موض��وع رانت در ش��رکت
س��یمان ارومیه ب��ه صحن علن��ی مجلس
میرود.
قاضیپور تأکی��د کرد :وج��ود رانت و علت
افزایش قیمت سیمان جای سؤال دارد و بنا
بر وظیفه خود طرح س��ؤال کردیم و در این
باره صحبتهای وزی��ر قانعکننده نبود ،به
همین دلیل قرار شد تا سؤال از وزیر مربوطه
به صح��ن علنی برود و به دنبال پاس��خ این
سؤاالت هستیم.

مستقیم بین گرایشات مؤثر سیاسی اصالحطلبان و
اصولگرایان پدید آمد.
اما دنیای آقایان از دنیای ما متفاوت اس��ت؛ آن زمان
هم همینطور بود .من خاطرم است که زمان مجلس
ششم یکی از اعضای ش��ورای نگهبان آمدند و بعد از
صحبتهای مختلفی که در جلس��ه در م��ورد احراز
صالحیت یا عدم احراز صالحیت مطرح ش��د ،نهایتاً
گفتند شما اس��تداللهایی میآورید ،اما حرفهای
ش��ما بو میدهد .این اصطالح ب��و میدهد تا مدتها
بیننمایندگانمیگشتومیگفتندکهنهایتاًهمهی
مشکل ما این اس��ت که حرفهایمان بو میدهد .این
فضای متفاوت و عدم تفاهم گفتمانی بسیار مسئلهی
جدیای است و متأسفانه در کشور ما هیچکس هنوز
نتوانسته است جای آن را پر کند .بنابراین فکر میکنم

این ضرورت وجود دارد و باید به آن پرداخت ،اما چند
مسئله مطرح است؛ یکی اینکه موضوعات گفتوگوی
ملی چه باید باش��د و ما بر سر چه چیزهایی اختالف
دیدگاه داریم .فکر میکنم این مسئله احتیاج به یک
بحث دقیق تئوریک دارد ،اما به طور اجمالی میتوان
چند موضوع را مطرح کرد؛ یکی از موضوعات اساسی
اصوالً پارادایم حکومت اسالمی است و پارادایم نظام
جمهوری اسالمی و نوع تلقیای که آدمها از آن دارند.
هماکنون وقتی که ش��ما به ش��ورای محترم نگهبان
مراجعهمیکنیداصوالًنوعنگاهبهمقولهیجمهوریتو
اسالمیتنظامرامشاهدهمیکنیدکهایننگاهبانگاهی
که در بین بیش��تر مدیران کشور است متفاوت است.
ممکن اس��ت این نظر وجود داشته باشد که قریب به
اتفاقمدیرانکشورکارخودراانجامدهند،امامهمترین
تصمیماتمدیریتیکشورهمانجادرشوراینگهبان
گرفته میش��ود .مهمترین تصمیم��ات مدیریتی در
مجمعتشخیصمصلحت،شوراینگهبانونهادهایی

شهروندی تمرکز کنند .نایبرئیس فراکسیون امید
در پاس��خ به «جامعه فردا» میگوید :گام اول دولت
به ادعای خودش تدوین منش��ور حقوق شهروندی
بود و طبیعتا گام دوم باید اجرایی کردن آن باشد تا
مس��ائل و موضوعات کالن در این حوزه حل و فصل
شود .حسینزاده در پاسخ به این سؤال که یک طرف
این ماجرا قطعا قوه قضائیه اس��ت و ب��رای تعامل با
این قوه چه راهکاری را اتخ��اذ خواهند کرد ،گفت:
ما از ابزار وزارت دادگس��تری در این مسیر استفاده
خواهیم کرد و حتی میتوان با خود قوه قضائیه هم
وارد گفتوگو ش��د .او تأکید ک��رد :ما در مجلس دو
ظرفیت قانونگذاری و نظ��ارت داریم .واقعیت این
اس��ت که امروز بخش نظارتی مجلس مغفول واقع
شده و ما باید این بخش را تقویت کنیم تا اگر در جایی
خالء قانونی و یا تضادهای قانونی وجود دارد ،اصالح
و یا قانونگذاری شود .کریم حسینزاده در پاسخ به

این سؤال که شاکله این فراکسیون به کدام جناح در
مجلس نزدیک اس��ت و تا امروز چه اقداماتی انجام
شده است ،گفت :ما بنا داریم این فراکسیون را فارغ از
جناحبندیها پیش ببریم ،اما در بدو تشکیل شاکله
آن به فراکسیون امید نزدیک است .اما بنا داریم سایر
نمایندگان را جذب کنیم و فارغ از جناحبندیهای
سیاسی این مسئله را به عنوان یک مسئله ملی پیش
ببریم .او در مورد اقدامات صورتگرفته در این زمینه
اضافهکرد:ماباحقوقدانهایبرجستهایدراینمورد
مشورت کردیم و قرار شد یک کانون مشاوره در این
حوزه تشکیل شود .او همچنین اضافه کرد :نخستین
برنامه ما حل مس��ئله انجمن صنفی روزنامهنگاران
خواهد بود و بنا داریم به عنوان نخستین قدم هفته
آینده از آقای ربیعی به عنوان وزیر کار دعوت کنیم تا
در جلسه با این فراکسیون دالیل مشکالتی را که سد
راه این انجمن شده است توضیح دهد.
برای چنین روزهایی به حقوقدان رأی دادیم

در این میان که نمایندگان مجلس به فکر تش��کیل
فراکسیونحقوقشهروندیافتادهاند،کشوقوسها
درباره ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد .از
یکسومحمدیزدیهمچنانبرمواضعپیشینخود

از این دست گرفته میشود و به اجرا در میآید یا بعضی
از تصمیمات در شورای امنیت ملی گرفته میشود که
اینهامهمتریننهادهایتصمیمگیریکشورشدند.
فکر میکنم اگر قرار اس��ت گفتوگوی ملی صورت
بگیرد باید هم ه صاحبنظران کشور حضور پیدا کنند.
تصورمیکنمگفتوگویملیدراینزمینههاضروری
است،امااینکهاینگفتوگوبینچهکسانیانجامشود
در وهلهی اول صاحبان فکر و اندیشه ،باید این مسائل
را مدنظر قرار دهند .در وهلهی اول ما باید از افرادی که
خیلی مدعی تفکر در جناح اصولگرا هستند بخواهیم
کهراجعبهاینمسائلحرفبزنندونظربدهندونظرات
آنها را به چالش بکش��یم و راجع ب��ه اینها مباحثهی
اجتماعی صورت بگیرد.
باید بحثهای تئوریک بین صاحبان قلم و اندیش��ه و
احزاب و جریانهای سیاسی انجام شود .آقای روحانی
به عنوان رئیسجمهور کشور حتماً باید با جریانهای
مهم سیاسی کشور جلسه بگذارد ،چیزی که ما اص ً
ال

شاهد آن نبودیم .ممکن است که با بزرگان اصالحات
و هملباسیهای خودشان به عنوان بزرگان اصالحات
و همچنین جریانهای سیاس��ی دیگر جلسه داشته
باشند .همچنین واقعاً باید سازوکارهایی وجود داشته
باشد که بشود به مدیران عالیرتبهی کشور این نظرات
را اعالم و ابالغ کرد .بنابراین بخش دیگری از گفتوگو
در سطح جریانها و اهداف سیاسی باید پدید آید .ما
نهادهاییداریمکهدرمسائلسیاسیتأثیرگذارهستند.
فکر میکنم با نهادهایی که مسئولیت اداری ،امنیتی
و نظامی دارند قاعدتاً نمیش��ود به عنوان یک ارگان
سیاسی صحبت کرد ،اما ممکن است تکچهرههایی
در آنها باش��ند که خارج از مأموریت اداری ،نظامی یا
امنیتی خودش��ان بتوان با آنها نشست و گفتوگو
کرد ،اما با نهادی که جنبهی نظامی یا حکومتی داشته
باش��د طبیعتاً جای صحبت نیست ،مگر نهادهایی از
نوع ش��ورای نگهبان که تصمیمگیریهای مستقیم
سیاسی دارند.

رئیسجمهور روسیه گفت :صادرات محصوالت
کشاورزی ایران به روسیه  7برابر شده ،اما همچنان
در زمینههای مختلف ،ظرفیتهای فراوانی برای
هم��کاری وجود دارد.آق��ای پوتین ب��ا تأکید بر
ضرورت حف��ظ ثبات و امنی��ت در منطقه گفت:
با همکاری مش��ترک در س��وریه به نتایج بسیار
خوبی دس��ت یافتیم و باید ضمن ادامه مبارزه با
تروریسم ،روند سیاسی مناسبی در این کشور در
نظر گرفته شود.
رئیسجمهور روس��یه مواضع رهبر معظم انقالب
اس�لامی را در تحقق اهداف مش��ترک در سوریه
بس��یار مؤث��ر و خردمندان��ه دانس��ت و گفت :به
جهان نش��ان دادیم که بدون نیاز به کش��ورهای
فرامنطق��های قادر به حل و فصل مس��ائل منطقه
بسیار مهم خود هستیم.
آقای پوتین حفظ تمامیت ارضی سوریه و حمایت
از دولت و آقای بشار اسد رئیسجمهور قانونی این
کش��ور را از اصول سیاست خارجی روسیه خواند
و گف��ت :معتقدیم هرگونه تغیی��ر و تحول در هر
کشوری از جمله سوریه باید از درون شکل بگیرد.
رئیسجمهور روس��یه با اعالم حمایت مس��کو از
برجام گفت :با هرگونه تغییر یکجانبه در مفاد این
توافقنامه چندجانبه مخالفیم و یکجانبهگرایی را
زیر پا گذاشتن قوانین و نظام بینالملل میدانیم.
رئیسجمهور روس��یه افزود :تغیی��ر اصول اصلی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را کاری نادرس��ت
میدانیم و با مرتبط کردن برنامه هس��تهای ایران
با مسائل دیگر از جمله مسئله دفاعی مخالفیم.

والدیمیر پوتین همکاری دفاعی -نظامی دو کشور
را در چارچوب مقررات بینالمللی ،قابل گسترش
بیش��تر ارزیابی کرد.آقای پوتین با اشاره به اینکه
کش��ورهای غیرمنطقهای درص��دد آتشافروزی
هس��تند ،گفت :آمریکا میخواهد در همه مسائل
جهان و منطقه دخالت کن��د و در این راه اگر الزم
شود حتی منافع متحدان خود را نادیده میگیرد.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به دروغگویی مقامات
آمریکایی درباره روسیه در مذاکرات شورای امنیت
سازمان ملل گفت :به هیچ وجه فکر نمیکردم در
این س��طح از رواب��ط بینالملل چنی��ن کارهایی
انجام شود ،اما اکنون به اینگونه رفتار آمریکاییها
عادت کردهایم.
رئیس جمهور روسیه ،تکیه بر توان داخلی را سیاست
اصلی این کشور در مقابله با تحریمهای آمریکا اعالم
کرد و گفت :برخی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع
روسیدعامیکنندتحریمهایآمریکاپایاننیابد،زیرا
موجب شده به ظرفیتهای آنها توجه شود.
آق��ای پوتین اف��زود :از س��ال  2014یعن��ی از آغاز
تحریمهای آمریکا ،منابع مالی را عمدتاً به پیشرفت
علم��ی و فن��اوری اختص��اص دادهای��م و در زمینه
بیوتکنول��وژی ،آیتی ،کش��اورزی و صنایع فضایی
رشد قابل توجهی داش��تهایم.رئیسجمهور روسیه
گفت:اکنونبرخالفنگرانیهایاولیهفهمیدهایمکه
هرکاری را اراده کنیم ،میتوانیم انجام دهیم.
آقای پوتین در پایان تأکید کرد :ما به مواضع اصولی
خود پایبندیم و با هرکس��ی کاری را شروع کنیم ،تا
پایان ادامه میدهیم.

پیامتسلیترهبرمعظم انقالببهسردارسلیمانی

حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامی ،درگذش��ت پدر بزرگوار سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی را
تسلیتگفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
سردار سرافراز ،جناب آقای حاج قاسم سلیمانی دام توفیقه
درگذش��ت پدر بزرگوارتان مرحوم حاج حس��ن س��لیمانی را به جنابعالی و دیگ��ر بازماندگان آن
مرحوم تس��لیت عرض میکن��م و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایش��ان
مس��ئلت میکنم و امیدوارم که حس��نات ناش��ی از تربیت فرزندان صالح در نامه عمل آن مرحوم
نوشته شود.
س ّید علی خامنهای

به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان که نظرش،
نظر نهایی این ش��ورا نیز خوانده ش��ده ،پافش��اری
میکند و در گفتوگ��و با روزنامه صبح نو خطاب به
رئیس مجلس میگوید :از کس��ی ک��ه فضای کلی
علوم حوزوی را میشناسند و روحانیزادهاند ،تعجب
میکنم که کوتاه میآیند و نظر غیردقیق میدهند.
صرف رئیس مجلس بودن کافی نیست که هرچه به
ذهنشان میرسد مطرح کنند .بهتر بود قبل از طرح
این مسئله ،با حقوقدانان و فقها مشورت میکردند و
از دالیل قانونی و شرعی این کار مطلع میشدند .از
سوی دیگر اما نمایندگان مجلس هم پیکان انتقاد را
بهسویشوراینگهباننشانهگرفتهاند.نمایندهرشت
میگوید :چقدر خوب بود که فقهای شورای نگهبان
یکاستمزاجازرهبریمیکردند.رهبرمعظمانقالب
هیچ گاه اج��ازه نمیدهد چنین تصمیماتی گرفته
ش��ود تا نظام زیر س��ؤال رود .به گزارش خبرآنالین
غالمعلی جعفرزاده اضافه کرد :کشور در حال حاضر
نیاز به وفاق ،وحدت و دوس��تی دارد .رئیسجمهور
آمریکا دچار پریش��ان حالی ش��ده و و زیر میز بازی
زده اس��ت .ما هم مشغول آتشزدن میز هستیم .به
هیچگونه نمیتوانیم این مسئله را هضم کنیم .تمام
ارکان نظام با این گونه مسائل تهدید میشوند .این

کار فراتر از یک ش��خص به نام سپنتا نیکنام است.
نایبرئیس فراکسیون مستقلین والیی گفت :مگر
مجمع تشخیص مصلحت و ش��ورای حل اختالف
نداریم ،پس چرا تدبیری نمیاندیشند؟ این مسائل
هزینه برای رهبری است .ای کاش با رهبری مشورت
میکردند و این هزینه را برای نظام ایجاد نمیکردند.
زرتشتیهامیگویندمادرزمانجنگشهیدبدهیم،
مالیات بدهیم ،اما به ش��ورا نمیتوانی��م راه بیابیم؟
نمایندهزرتشتیانمیتواندبهمجلسبیایدامابهشورا
نه؟ اینقدر در این موضوع تناقض زیاد است که حد
ندارد .جعفرزاده تأکید کرد :این مسئله باید در مجمع
تشخیصمطرحشودوآقایالریجانیمشغولرایزنی
با مقام معظم رهبری هستند.
مابهبرکتوجودرهبری،کشوریهستیمکههیچگاه
دچار بنبست نمیش��ویم .او در پایان گفت :البته از
آقای روحانی که حقوقدان است بیش از اینها انتظار
داشتیم که باالخره در مبانی حقوقی استداللهایش
را ارائه کند .بهخاطر همین به سرهنگ رأی ندادیم
و برای چنین روزهایی به حقوقدان رأی دادیم .ولی
ظاهرامشغلهآقایروحانیبههماندالیلیکهفرصت
نکردبهنمایشگاهمطبوعاتبیایدباعثشدهکهنتواند
از سپنتا دفاع حقوقی کند.

توسعه همکاریهای لجستیکی ایران و آلمان دستاورد مهم کیش اینوکس
معاون وزیر حمل و نقل و  ITآلمان با اشاره به روند رو به رشد فرآیندهای
لجستیکیازجملهتوسعهتجارتآنالینکهدرایرانهمرشدسریعیداشته
است اظهار کرد :لجستیک یک عنصر کلیدی برای رشد و رونق اقتصادی و
اشتغالزایی است که در آلمان برای٣میلیون نفر اشتغالزایی داشته است.
شولز از توسعه همکاریهای لجستیکی ایران و آلمان به عنوان دستاورد
مهم کیش اینوکس 2017یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش،
گرهارد شولز ،معاون وزیر حمل و نقل و  ITآلمان ،با اشاره به اینکه
رویداد کیش اینوکس امس��ال ب��ر حوزه لجس��تیک و حمل و نقل
متمرکز اس��ت گفت :این دو مقوله مبنای��ی مهم برای موفقیتهای
اقتصادی ملی محس��وب میش��ود و میتوان آن را استخوانبندی
اقتصاد ملی نامید.
شولز با اش��اره به روند رو به رشد فرآیندهای لجستیکی ،از جمله توسعه
تجارت آنالین که در ایران هم رش��د س��ریعی داشته است ،اظهار داشت:
لجستیک یک عنصر کلیدی برای رش��د و رونق اقتصادی و اشتغالزایی
است که در آلمان برای٣میلیون نفر اشتغالزایی داشته است.
وی با اعالم اینکه صنعت لجستیک پس از صنایع خودرو و خردهفروشی
به سومین صنعت بزرگ اقتصادی آلمان تبدیل شده است و در کنار فراهم
کردن خدمات پشتیبانی و اشتغالزایی موجب افزایش تولید ناخالص ملی

 GDPشده است ابراز امیدواری کرد که توسعه همکاریهای لجستیکی
میان ایران و آلمان از جمله دستاوردهای این رویداد باشد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در کیش اینوکس  :۲۰۱۷قانون
جامع نظام بانکی در راه است

معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه ٢٣هزار شعبه بانکی در کشور
وجود دارد ،گفت :قانون جامع نظام بانکی در راه است.
حسینعلی امیری درچهارمین نمایش��گاه بانک ،بورس و بیمه گفت :در
حال حاضر در زمینه بانکداری ،کلیات اصالحات نظام بانکی ایران و قانون
بانکداری از س��وی دولت به مجلس ارائه ش��ده و در کمیسیون اقتصادی
مجلس در دست بررسی است که پس از ابالغ به شبکه بانکی ،نظارت هم
صورت میگیرد؛ پس مجموعه قوانین بانکی در یک قانون جامع تجمیع
میش��ود.امیری با بیان اینکه در حال حاضر  42بانک و موسسه اعتباری
با بیش از 23هزار ش��عبه بانکی در کش��ور وجود دارد که با توجه به رشد
بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر و انطباق تعداد شعب بانکها با نیاز
واقعی اقتصاد ،اقتصاد ایران در مس��یر بهتری قرار گرفته است ،اعالم کرد
بانک مرکزی نیز دخل و خرج نظام بانکی را رصد میکند.
وی با اشاره به استقرار پنجره واحد فرامرزی به عنوان یک دستاورد در حوزه
اقتصاد گفت :این اقدام زیرساختی در گزارش سازمان گمرک جهانی ،به

عنوان یک اصالح ساختاری مثبت در اقتصاد ایران اعالم شده است ،چراکه
خدماتی به تاجران ،س��رمایهگذاران و شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت
ارائه میدهد تا اطالعات الزم را در قالبهای استاندارد ،به یک درگاه واحد
ارائه و تمام مجوزها و مستندات قانونی مرتبط با فعالیت را در همان نقطه
دریافت کنند .این موضوع در فضای کس��ب و کار مناسب از ضروریات به
شمار میرود.
امیری گفت :ایران روند صادرات و واردات را بهبود بخش��یده و گسترش
خدمات ارائهش��ده از طریق پنجره واحد تجاری را آس��انتر ساخته که در
گزارش بانک جهانی موجود است.

