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ابطحی:

روحانی هشدارهای بزرگان اصالح طلب را نمی پذیرد

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: بزرگان جریان اصالح طلب نسبت به 
افرادی که موجب آسیب به کابینه می شوند، به آقای روحانی هشدار داده 

بودند اما مورد پذیرش رئیس جمهور نبود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در 
گفتگو با روزنامه »آرمان« اظهار داشت: دولت آقای روحانی، شعارهایی در دوران 
انتخابات در حوزه های مختلف داد که اگر محقق می شد، با این مشکالت مواجه 

نمی شدیم.
وی افزود: بزرگان جریان اصالح طلب نسبت به افرادی که موجب آسیب به کابینه 

می شوند، به آقای روحانی هشدار داده بودند اما مورد پذیرش رئیس جمهور نبود.
ابطحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اصالح طلبان در مقابل »پشیمان 
هستیم« واکنش تند نشان می دهند تصریح کرد: ما حق نداریم به مردم بگوییم 
پشیمانیم چرا که مردم را برای این انتخابات راهنمایی کرده ایم. باید توجه داشت 
که مردم هنوز به آن آقای روحانی زمان انتخابات وفادار هستند اما آقای روحانی به 

شعارهایی که ارائه داد، وفادار نیست.
ابطحی تاکید کرد: آقای روحانی، متناسب رأی به دست آورده از حمایت جریان 
اصالحات، عنایت و توجهی به این جریان ندارد و به همین دلیل امروز در پاسخ 
به فراکسیون امید که گفتمانی خودمانی را از او مطالبه می کند، با صراحت پاسخ 

می دهد که خواسته نابجایی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصالحات گفت: این موضوع نشان دهنده آن 
است که روحانی تمام موضوعات و عقبه رأی خود را نفی می کند چراکه به اشتباه 
برای خود عقبه جدیدی را تعریف می کند و آن عقبه جدید در جامعه پشتوانه 

نخواهد داشت.
ابطحی تصریح کرد: اگر روحانی به صورت حزبی قصد داشته باشد تا یک جریان 
اعتدالگرا در میان جناح اصالح طلب و اصولگرا قرار دهد، پشتوانه ای نخواهد داشت و 
جامعه اصالح طلبی این موضوع را رد خواهد کرد و به سراغ اعتدالگرایی جدیدی که 

آقای روحانی می خواهد تشکیل دهد، نخواهد رفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه به وزرای صنعت و تعاون 
تاکید کرد

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 
وزارتخانه های صنعت و کار تسریع شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزاری صنعت، معدن و 
تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا برنامه زمانبندی 

جهت منع همکاری بازنشستگان با این مجموعه سریعا اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
نامه ای به وزاری صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست 
کرد برنامه زمانبندی جهت منع همکاری بازنشستگان با این مجموعه ها سریعا 

اجرایی شود.
پورابراهیمی عنوان کرد: از آنجایی که در قانون بحث بکارگیری بازنشستگان در 
شرکت های دولتی، سازمان ها و نهادها و بنگاه های وابسته به دولت و نهادهای عمومی 
غیردولتی تصریح شده است، لذا درخواست اینجانب از وزاری محترم این است که 

اجرای این مسئله را سریعا در دستور کار قرار دهند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرکت هایی که سهام آنها در قالب سهام 
عدالت در اختیار وزارتخانه های مذکور است از نظر قانونی مشمول اجرای قانون منع 

بکارگیری بازنشستان خواهند بود.
در  مجلس  هدفگذاری  است:  کرده  امیدواری  ابراز  نامه  این  در  پورابراهیمی 
بکارگیری از نیروهای جوان، متخصص و کارآمد که در کشور تعداد آنها به وفور دیده 
می شود، آغاز تحوالت بزرگی خواهد بود که وزارخانه های مربوطه باید از حضور 

آنها استقبال کنند.
وی تاکید کرد: امیدواریم در استان کرمان به عنوان اولین استان منع بکارگیری 
بازنشستگان سریعا اجرایی و شرکت های بزرگی همانند شرکت ملی مس و گل گهر 

طی چند روز آینده احکام جایگزینی بازنشستگان را صادر کنند.
اقتصادی  اقدامات وزار به کمیسیون  پورابراهیمی عنوان کرد: منتظر گزارش 
مجلس در ارتباط با بنگاه های اقتصادی خواهیم بود و طبیعتا موارد مربوط به 
استنکاف از اجرای قانون از طریق دیوان محاسبات بازرسی کشور در دستور کار 

کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

کیودو خبر داد

روحانی و آبه دیدار می کنند
خبرگزاری کیودو خبر داد: نخست وزیر ژاپن اواخر ماه جاری میالدی در 
نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رییس جمهور 

ایران دیدار خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری کیودو، یک منبع دولتی ژاپن اعالم کرد 
که قرار است شینزو آبه، نخست وزیر این کشور اواخر ماه جاری میالدی و به دنبال 
اجرای دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران، در نیویورک با حسن روحانی، رییس 

جمهور کشورمان دیدار کند.
به گفته این منبع دولتی، ژاپن امیدوار است که روابط خود با ایران را حفظ کند، 
چرا که به واردات نفت خام کشورمان وابسته است. قرار است این دو مقام ارشد 
برای ششمین سال متوالی در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل که اواخر 

سپتامبر در نیویورک برگزار می شود با یکدیگر دیدار کنند.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران و اعمال مجدد تحریم های واشنگتن 
علیه ایران، واشنگتن خواستار توقف واردات نفت ایران شده و قصد دارد کشورهایی 

که از این تحریم ها پبروی نمی کنند را نیز تحت تحریم های خود قرار دهد.
بر اساس اظهارات این منبع آگاه، آبه به دنبال آن است که درباره توقف واردات 

نفت به دنبال درخواست آمریکا، از سوی طرف های ژاپن با روحانی گفت وگو کند.
ایران ششمین صادرکننده بزرگ نفت خام جهان است و در حدود 5 درصد 
از واردات ژاپن را تشکیل می دهد. به گفته این منبع دولتی ژاپن، آبه همچنین 
از روحانی درخواست خواهد کرد که به رغم خروج آمریکا از برجام، به این توافق 
هسته ای پایبند بماند. این دو مقام همچنین درباره همکاری های اقتصادی ایران و 

ژاپن نیز با یکدیگر گفت وگو خواهند کرد.
این منبع آگاه همچنین اظهار کرد که تارو کونو، وزیر امور خارجه ژاپن نیز در حال 
بررسی دیدار از ایران در اواسط ماه اکتبر و در صورت حفظ سمتش پس از اعمال 

تغییراحتمالی در کابیه از سوی آبه در اوایل اکتبر است.+

اخبار
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بررسی شرایط بازار ارز و سکه با حضور همتی در فراکسیون مستقلین
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از نشست این فراکسیون با رییس کل بانک مرکزی در هفته آینده خبر داد. مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قرار است آقای همتی صبح روز یکشنبه پیش از آغاز جلسه علنی 

مجلس شورای اسالمی در جلسه فراکسیون مستقلین حضور یابد. به گفته وی، مسائل مربوط به حوزه بازار ارز و طال و ضرورت خروج بانک ها از بنگاهداری از مواردی است که در این جلسه در دستور کار قرار می گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:

حضور روحانی در سازمان ملل در راستای منافع ملی است

سیدهادی خامنه ای:

امروز عزاداری بی محتوا مورد اقبال صداوسیما و رسانه های مشابه است

تهران-ایرنا- عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 
به نیویورک را در راستای منافع  سفر رییس جمهوری 
ملی دانست و گفت: عزت ما در این نیست که ترامپ در 
مجمع عمومی یا شورای امنیت تاخت و تاز کند و کسی 

به او پاسخ ندهد.
حضور روحانی در سازمان ملل در راستای منافع ملی است

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  دهقان«  »غالمعلی 
ایرنا درمورد سفر حجت االسالم و المسلمین حسن  سیاسی 
روحانی به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
و جلسه شورای امنیت که به ریاست رییس جمهوری آمریکا 
تشکیل می شود، اظهارداشت: تردیدی نیست که یکی از وظایف 
سازمان های بین المللی حل و فصل اختالفات کشورها است 
البته اگرچه به دالیل مختلف و اعمال نفوذ قدرت های جهانی، 
این مجامع نتوانسته اند آنچنان که انتظار می رود به تمامی 
تکالیف خود عمل کنند اما می توان از این جایگاه برای بیان آالم 

و دردها و همچنین دفاع از حقوق ملت ها استفاده کرد.
ندای  تواند  می  جهانی  تریبون  این  از  روحانی  افزود:  وی 

مظلومیت مردم ایران را باردیگر به گوش جهانیان برساند.
این فعال سیاسی یادآور شد: فراموش نکنیم که رهبر معظم 
انقالب، سیاست خارجی را بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت 
بنا نهاده اند بنابراین عزت ما در این نیست که ترامپ در مجمع 
عمومی یا شورای امنیت تاخت و تاز کند و کسی به او پاسخ 

ندهد.
دهقان اضافه کرد: در حقیقت این هم یک جنگ است و به 
تعبیری جنگ رسانه ای است که باید پاسخ مناسب به آن داده 
شود بخصوص که بعد از عزت، بر حکمت و مصلحت در سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی ایران تاکید شده است. 
وی همچنین گفت: بنابراین از باب حکمت و مصلحت هم که 
شده باید مقابل دیدگاه ترامپ و همپیمانانش ایستاد و بهترین 
پاسخ ها را داد همان گونه که قرآن مجید مسلمانان را دعوت 
کرده که با دیگرانی که شما را قبول ندارند به بهترین روش 

جدال کنید.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: عالوه 
بر این سابقه داشته است که شخصیت هایی از همین تربیون 
توانستند ندای مظلومیت ملت ایران را مطرح کنند از جمله 
مرحوم دکتر مصدق در مهر 1330 برای دفاع از حق ملت ایران 
در موضوع ملی شدن صنعت نفت به آمریکا سفر کرد که بسیار 

بازتاب گسترده ای داشت. 

دهقان ادامه داد: همچنین در مهر1359 و در هفته اول جنگ 
تحمیلی شهید محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت در سفری به 
آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل شرکت کرد و از 
تجاوز صدام به خاک ایران سخن گفت و افکار عمومی جهان را 
با ماهیت جنگ طلب حزب بعث عراق و صدام، بیش از پیش 

آشنا کرد.
وی یادآور شد: آیت اهلل خامنه ای رییس جمهوری وقت نیز در 
مهر 1366 در اوج جنگ نفتکش ها و درگیری های مقطعی ایران 
با آمریکا در آب های خلیج فارس با حضور در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در یک سخنرانی انقالبی و تاریخی به شدت 
از دخالت قدرت های جهانی از جمله آمریکا در جنگ ایران و 
عراق انتقاد و بر مشخص شدن متجاوز در آغاز جنگ تاکید 

کردند، موضوعی که سه سال بعد خاویر پرز دکوئیار دبیرکل 
وقت سازمان ملل اعالم کرد عراق متجاوز بوده است. 

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: بنابراین از هر طرف که به این 
موضوع نگاه کنیم حضور رییس جمهوری می تواند منشا خیر و 
برکات برای کشور باشد به خصوص که برخالف دفعات قبل که 
آمریکا بسیاری از کشورها را در پشت سرخود همانند کشورهای 
اروپایی داشت این بار پشتش کامال خالی است، شاید برای همین 

است که نتانیاهو می گوید من هم به آمریکا خواهم رفت.
جز  به  که  است  این  دهنده  نشان  این  کرد:  تصریح  دهقان 
چند کشور ، دیگر کشورها همانند دهه های گذشته از مواضع 
غیرمنصفانه آمریکا حمایت نمی کنند و این یک امتیاز برای ایران 
است که در زمانی به مجمع عمومی و شورای امنیت می رود که 

یاوران و دوستانی هم دارد ، امید است حضور روحانی همراه با 
دستاورد مثبت و فراوانی برای سیاست خارجی ایران باشد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری 
14 شهریور در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس 
عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  مهرماه  اول  هفته  جمهوری 

سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند.
در روز های اخیر بحث هایی بر سر این سفر در رسانه ها مطرح 
شده است. برخی با یادآوری این که آمریکا قرار است ریاست 
دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده بگیرد از روحانی 
ملل  عمومی سازمان  امسال مجمع  نشست  در  که  خواستند 

شرکت نکند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: مجالس و محافلی 
که اکثرا خالی از هرگونه محتوا هستند و فقط به شکل و 
ظاهر عزاداری می پردازند این بخت را دارند که صداوسیما 
و سایر رسانه ها آنها را مطرح کنند اما مجالسی که بیشتر 
بر اندیشه و تفکر درباره عاشورا و محرم تاکید دارند مجالی 

برای طرح و پخش در رسانه ها نمی یابند.
به گزارش ایسنا، سیدهادی خامنه ای در مراسم عزاداری دهه 
اول محرم در حسینیه دارالزهرا تهران با بیان این که قبل انقالب 
مسئله عاشورا و محرم بسیار برای مجامع انقالبی و اصناف اهمیت 
داشت، گفت: بزرگانی مثل آیت اهلل بهشتی و آیت اهلل مطهری خود 
را موظف می دانستند که مبلغینی باسواد را به شهرستانها اعزام 
کنند و معیارشان در شناسایی افراد مسائل ظاهری نبود. این سبب 

می شد که فعالیت های گسترده انقالبیون برای ساواک و دستگاه 
حکومتی شاه یک دغدغه و مصیبتی بود چرا که می دانستند 

انقالبیون از این فرصت برای بیان مسائل استفاده می کنند.
وی افزود: نقش مداحان در آن زمان در مقایسه با سخنرانی 
یک ساعته روحانیت، روضه خوانی یک ربعه بود، چیزی که االن 
درست برعکس شده است و مداحان یک ساعت از مراسم را به 
عهده دارند و سخنران اگر بتواند چند دقیقه ای مردم را سرگرم 
می کند یا حتی در برخی موارد، سخنانش مقدمه ای برای مداحی 

مداحان می شود.
خامنه ای با طرح این پرسش که چرا بعد از انقالب دیگر شاهد 
آن شکل از عزاداری های بامحتوا نیستیم، اظهار کرد: ما را چه شده 
که از آن همه مفاهیم عاشورا برای مان تنها پوسته ای باقی مانده 

است؟ مجالس و محافلی که اکثرا خالی از هرگونه محتوا هستند 
و فقط به شکل و ظاهر عزاداری می پردازند این بخت را دارند که 
صداوسیما و سایر رسانه ها آنها را مطرح کنند و پخش شود اما 
مجالسی که بیشتر بر اندیشه و تفکر درباره عاشورا و محرم تاکید 

دارد مجالی برای طرح و پخش در رسانه ها نمی یابند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تاکید بر اینکه امروز در 
برخی مجالس اینگونه ترویج می شود که باید عزاداری محرم 
را به روضه و گریه محدود کرد، گفت: البته ما نمی گوییم همه 
کسانی که اینگونه رفتار می کنند و عاشورا و محرم را به پوسته 
و ظاهری محدود می کنند قصد تحریف عاشورا را دارند اما می 
توان این را گفت که نتیجه کارشان به همین تحریف کردن 

منجر می شود.

دین پرست خبر داد

دستور رئیس جمهور برای حل مشکالت صنعت داروسازی کشور

مافی:

سخنرانان محرم باید نقد منصفانه داشته باشند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از ابالغ نامه 
رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکالت صنعت داروسازی کشور خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزارت کشور از ابالغ نامه رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکالت 
صنعت داروسازی کشور خبر داد و گفت: رئیس جمهور دستور اقدام فوری در رابطه 
با حل مشکالت صنعت داروسازی کشور داده است. باتوجه به ضرورت حل مشکالت 
صنعت داروسازی کشور، ماه گذشته جلسه ای با حضور رئیس و جمعی از اعضای 
انجمن صنفی داروسازان ایران، در محل وزارت کشور برگزار شد که اهم مسائل و 
مشکالت مطروحه در این جلسه، به همراه مجموعه ای از پیشنهادات اجرائی طی 

نامه ای از سوی وزیر کشور برای استحضار حجت االسالم روحانی ارسال شد.
وی در خصوص مسائل مطرح شده در این نامه، گفت: یکی از مشکالت صنعت 
داروسازی تامین اعتبارات برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور است. در این 
نامه تاکید شده؛ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تأمین اعتبارات مورد 
نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکالت فعلی، اقدام عاجل 
بعمل آورند و از هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات درآینده، خارج ازمهلت قانونی و 

متعارف، پیشگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، افزود: همچنین 
اشاره شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و پیشگیری از هرگونه تأخیر و یا وقفه در روند 
تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و ساز وکارهای الزم را اتخاذ کند.

دین پرست درباره یکی دیگر از مسائل مورد بحث در نامه ابالغی رییس جمهور 
به استانداران، گفت: وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران، نسبت به بازنگری در تدوین 
فرم قرارداد داروخانه ها با سازمان های بیمه گر )سازمان بیمه سالمت ایرانیان و سازمان 

تأمین اجتماعی( اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این نامه آمده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، با افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و 
عملکرد شرکت های تأمین و پخش دارو، از عدم عرضه داروی موجود در انبارها با 

هدف سودجویی و افزایش نرخ، پیشگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه 
یکی دیگر از موارد مهم تامین نقدینگی است، گفت: یکی از بندهای این نامه این 
تأمین  برای  مناسب  راهکارهای  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  که  است 
نقدینگی)سرمایه در گردش( مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش بینی و جهت اجرا 

به بانک های عامل، ابالغ کند.
دین پرست افزود: بر اساس این ابالغیه شرکت های پخش دارو در شرایط فعلی، 
مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل تا 6 ماه افزایش دهند، تا 
حتی االمکان از وقوع بحران های احتمالی در تأمین داروی مورد نیاز مردم جلوگیری 

بعمل آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تاکید کرد: این نامه 
حسب امریه و دستور موکد رییس جمهوری برای اقدام فوری دستگاههای مسئول 
و متولی، از طریق رئیس دفتر ایشان، به وزیر بهداشت،  درمان و علوم پزشکی، وزیر 
صنعت،  معدن و تجارت،  سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی 

ابالغ شده است.

گفت:  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  یک 
سخنرانان مذهبی باید توجه داشته باشند که مباحثی که مطرح می کنند 

منجر به تفرقه افکنی و ایجاد شکاف بین مردم و دولت نشود.
پروانه مافی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که سخنرانان در این ایام باید به 
چه نکاتی توجه داشته باشند، بیان  کرد: ایام شهادت ساالر شهیدان امام حسین )ع( و 
یاران ایشان را تسلیت عرض می کنم  و امیدوارم که امسال نیز مانند هر سال بتوانیم 
عزاداری با شکوهی را برگزار  کنیم و پیام رسان بهتری برای ارسال پیام شهادت امام 

حسین )ع( و واقعه کربال باشیم.
وی در ادامه  بیان  کرد: در این ایام سخنرانان در مراسم های مذهبی به سخنرانی 
می پردازند و آن چه که مهم است توجه به موضوع عزاداری و واقعه کربال است و خدای 

ناکرده نباید برای گرم کردن مجالس مطالبی را مطرح کنند که از واقعیت به دور باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: سخنرانان باید 
توجه داشته باشند که مباحثی  که مطرح می کنند منجر به تفرقه افکنی و ایجاد 
شکاف بین مردم و دولت نشود. در عین بیان واقعیت ها باید نقد منصفانه انجام شود، 

اما باید از ایجاد تفرقه پرهیز کنند.
وی در ادامه  گفت : سخنرانان در حقیقت باید رسالت امام حسین )ع( را به درستی 

تبیین کنند و خدای ناکرده پیام عاشورا را تحریف نکنند.
مافی در پایان گفت : همه سخنرانان مذهبی باید به عمق پیام واقعه عاشورا توجه 
داشته باشند و بتوانند در الگوبرداری مردم از زندگی پر نقش عبداهلل الحسین )ع( موثر 

واقع شوند و به درستی آموزه های عاشورا را تبیین کنند.


