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روزنامه نیویورک تایمز:

افشای طرح نزدیکان بن سلمان برای »ترور« سردار 
قاسم سلیمانی

 مقامات اطالعاتی عالی رتبه عربستان سال گذشته به دنبال استفاده از 
شرکت های خصوصی برای »ترور« سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 

قدس ایران بودند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه منبع آگاه از مذاکره مقامات عربستان با 
شرکت های خصوصی گزارش کرده است که این گفتگوها پیش از رسیدن محمد 

بن سلمان به سمت ولیعهدی صورت گرفت.
احمد عسیری، از فرماندهان ارتش عربستان که به دنبال قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان از سمت اطالعاتی خود برکنار شد در این 

مذاکرات حضور داشته است.
بنا به این گزارش دستیاران ارشد احمد عسیری در مذاکره با مسئوالن شماری 
از شرکت های خصوصی احتمال تامین جنبه مالی طرح »ترور« سردار سلیمانی را 

بررسی کردند.
گزارش نیویورک تایمز از این نظر حائز اهمیت است که نشان می دهد مقامات 
عربستان از مدتها پیش از قتل جمال خاشقجی طرح حذف فیزیکی رقبای منطقه 

ای و مخالفان خود را دنبال می کرده اند.
دیدار مقامات اطالعاتی عربستان با مسئوالن برخی شرکت های خصوصی را 
جورج نادر، بازرگان لبنانی-آمریکایی برنامه ریزی کرده بود. او که پیش از این با 
محمد بن سلمان نیز دیدار کرده است دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 

را در جریان طرح خود قرار داده بود.
با مسئوالن  از تجار حاضر در مذاکره مقامات اطالعاتی عربستان  یکی دیگر 
شرکت های خصوصی جوئل زامل، بازرگان اسرائیلی بوده است. او رابطه نزدیک و 

مستحکمی با اداره های امنیتی و اطالعاتی اسرائیل دارد.
جورج نادر و جوئل زامل هر دو از جمله شاهدان تحقیقات رابرت مولر، بازپرس 
ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا هستند. 
دادستانان آمریکایی از هر دو بازرگان در مورد مذاکراتشان با مقامات ایاالت متحده و 
عربستان تحقیق کرده اند. با این حال مشخص نیست گفتگوهای سال گذشته آنها 

در ریاض چه ارتباطی با دیگر جزئیات تحقیق رابرت مولر دارد.
سخنگوی دولت عربستان و وکالی جورج نادر و جوئل زامل از پاسخ به پرسشهای 

نیویورک تایمز خودداری کرده اند.
در جریان مذاکرات مقامات اطالعاتی عربستان با مسئوالن برخی شرکت های 

خصوصی در مورد راههای آسیب رسانی به اقتصاد ایران بحث شده بود.

واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش های ایرانی
معاون عملیات ارتش با بیان اینکه »ارتش جمهوری اسالمی برای حفاظت 
از ناوگان تجاری از آمادگی الزم برخوردار است« گفت: برخالف تهدیداتی 
که وجود داشته، تجارت در دریاها را بدون هیچ مشکلی انجام خواهیم داد.
به گزارش ایسنا، امیر سیدمحمود موسوی صبح امروز)دوشنبه( در حاشیه همایش 
ملی تهدیدهای نوپدید دفاعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
تهدیدات اخیر آمریکا، اظهار کرد: صحبت هایی که برخی دولتمردان آمریکایی انجام 
می دهند، بحث های جدیدی نیست. اینها سخنانی است که از آغاز انقالب برای 
مقابله با ارزش های جمهوری اسالمی بر زبان آورده اند و به این نتیجه هم رسیده اند 

که هیچ یک از این تهدیدات تاثیری نداشته و قطعا پس از این هم ندارد.
وی افزود: جمهوری اسالمی قدرت پاسداری از مرزهای خود را دارد و تهدیدات 
آمریکا خللی در روحیه ارتش و نیروهای مسلح برای حفاظت از ارزشهای جمهوری 
اسالمی ایجاد نخواهد کرد. موسوی ادامه داد: ما بازتاب حمایت مردم از نظام را در 
راهپیمایی های مختلف و مناسبت های گوناگون شاهد بوده ایم؛ ملت ایران عمال 
در صحنه حضور پیدا می کند و وابستگی خود به ارزشهای جمهوری اسالمی و 
پاسداری از ارزشهای انقالب را به نمایش می گذارند و این موضوع پیام اصلی را 
به استکبار جهانی خواهد رساند. معاون عملیات ارتش با بیان اینکه »دشمن نمی 
تواند بین مسئوالن و مردم شکاف ایجاد کند و وحدت ملی ما روز به روز مستحکم 
تر خواهد بود«، گفت: تا زمانی که وحدت کلمه همانطور که امام و رهبری فرمودند 
وجود داشته باشد هیچ تهدیدی متوجه جمهوری اسالمی نخواهد شد. وی در پاسخ 
به پرسشی درباره تهدید نفتکش های ایرانی در آبهای بین المللی که اخیرا از سوی 
یکی از مقامات آمریکا انجام شد، اظهار کرد: ایجاد هرگونه مزاحمت برای حمل و 
نقل و تجارت بین المللی از طریق آبراه های بین المللی خالف قوانین و عرف نظام 
جهانی است و قاعدتا این اقدامات پسندیده و مورد پذیرش نخواهد بود و ارتش 
جمهوری اسالمی برای حفاظت از ناوگان تجاری از آمادگی الزم برخوردار است و 
تجربه ۴۰ ساله نشان می دهد که در طول این سالها برخالف تهدیداتی که وجود 
داشته، تجارت در دریاها را بدون هیچ مشکلی انجام داده ایم. موسوی در پایان تاکید 
کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از جمله ارتش این آمادگی را دارند که 
از طریق دستورات ابالغی با توجه به سلسله مراتب، همان طور که تا پیش از این 
از ناوگان تجارت و نفتکش های مان در برابر تهدیدات حمایت کرده ایم، بعد از این 
هم به طور مستمر این کار را ادامه دهد تا بهره برداری الزم از آبراه های دریایی جهت 

تامین منافع خودمان داشته باشیم.

آقاپور: مسئولین در شرایط کنونی تحریم با مردم با 
صداقت صحبت کنند

یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: مسئولین درباره شرایط 
کنونی باید با مردم با صداقت و شفافیت صحبت کنند، باید این دیوار اعتماد 

که میان مردم و مسئولین فرو ریخته را احیا کرد.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با ایسنا، درباره بهترین راهکارها برای مقابله با 
تحریم های یک جانبه آمریکا، با بیان اینکه »باید این حقیقت که یک جنگ اقتصادی 
وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد« تصریح کرد: ما باید هدفمان و راهکارهای مورد نظر را 
مورد بررسی قرار دهیم. باید تمام توانمندی نیروها را به کار بگیریم تا به نتیجه مطلوب 
دست پیدا کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه »تمام مسئولین 
و سران سه قوه باید با مردم با صداقت صحبت کنند« خاطرنشان کرد: برای مثال بگویند 
ما در چنین شرایطی هستیم و ممکن است این آسیب ها را متحمل شویم. بگویند ما در 
کنار هم ایستاده ایم و این ابزارها را برای مقابله با این شرایط داریم. هدف ما این است که 
در یک بازه زمانی برای مثال ۶ ماه تا یک سال به مقاومت ادامه دهیم تا به هدف برسیم. 
مسئولین هنگامی که این موارد را مشخص کردند باید هدف را هم تعیین کنند که این 
هدف چیست؟ آقاپور گفت: ما باید مانند جنگ تحمیلی بر روی یک موضوع تمرکز کنیم. 

ما آن روز ایستادگی کردیم و یک وجب از خاک کشورمان را ندادیم.

اخبار
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مطهری:  مجلس به بررسی الگوی اسالمی ورود می کند
نایب رییس مجلس شورای اسالمی، عدالت اجتماعی و احترام به آزادی ها را از شروط الزم برای جلوگیری از انحطاط جامعه اسالمی عنوان کرد و گفت: ما نمی توانیم برای حفظ نظام عدالت را زیر پا بگذاریم. به گزارش ایسنا، علی مطهری در 

نشست عصر امروز)دوشنبه( گفت وگوهای راهبردی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت: شهید مطهری درباره آینده انقالب می گوید اگر می خواهیم حکومت درست پیش برود باید عدالت اجتماعی و احترام به آزادی ها را مدنظر داشته 
باشیم. نباید آزادی بیان را دست کم بگیریم. وی با اشاره به اهمیت نحوه برخورد حکومت با مخالفان، افزود: هر حکومتی مخالفانی دارد اما نباید با یک مخالف حکومت تا وقتی که اسلحه به دست نگرفته مقابله کرد.

معاون اول رییس جمهوری

بنگاه های اقتصادی تا پایان سال 98 واگذار می شوند

 عضو فراکسیون امید مجلس:

تحریم های آمریکا یک موج زودگذر است

را  اول رییس جمهوری اشتغال و رفع موانع تولید   معاون 
دستور کار اصلی دولت اعالم کرد و گفت: با دستور رییس 
جمهوری بنگاه های اقتصادی دولتی تا پایان سال 98 به بخش 

خصوصی واگذار می شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »اسحاق جهانگیری« روز دوشنبه 
در مراسم تکریم از »علی ربیعی« و معارفه »محمد شریعتمداری« 
وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن ۱7 
شهریور این وزارتخانه برگزار شد، افزود: رییس جمهوری دستور داده 
است که تا پایان سال آینده بنگاه های اقتصادی واگذار شوند و در حال 
حاضر نکته منفی اداره بنگاه ها این است که میلیاردها تومان منابع 

کشور با بازده اندک اداره می شوند.
وی با یادآوری این که بنگاه های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که البته باید تا پایان سال 
98 به بخش خصوصی واگذار شوند، اظهارداشت: امروز هزاران میلیارد 
تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه ها قرار دارد اما بازدهی 
آنها بسیار پایین است. معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 
اگر بنگاه های اقتصادی ساالنه ۱۰ درصد از چند صد میلیارد ارزش 
دارایی آنها برای کشور بازدهی داشته باشند، هیچ نیازی به منابع دیگر 

برای اداره کشور نیست.
این که در هیچ کجای دنیا برای  بیان  با  جهانگیری همچنین 
مدیریت حرفه ای - اقتصادی بنگاه ها براساس من بمیرم تو بمیری 
رییس هیات مدیره انتخاب نمی شود، گفت: مدیران حتما براساس 

دانش حرفه ای و بهره وری باال انتخاب شوند.
 بنگاه ها بد اداره می شوند

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در شرایط تحریم دو 
خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می کند.

جهانگیری با یادآوری این که در ابتدای دولت این دو مقوله در 
دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی 
نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال 

آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته است.
وی با بیان این که بنگاه های کشور بد اداره می شوند و این در 
بنیادها، آستان ها و شرکت های دولتی هم مشهود است، اظهار 
داشت: با وجود سرمایه کشور در این بنگاه ها که توقع داریم از چند 
۱۰ میلیارد دالر سرمایه ای که در آنها وجود دارد، دولت از سود آن 
بهره ببرد در آخر دیده می شود که کمک دولتی نباشد از پرداخت 
حقوق خود عاجز هستند. جهانگیری با یادآوری دوران مسئولیت 
خود در وزارت صنایع گفت: وقتی راهبرد توسعه صنعتی کشور را 
می نوشتیم دو منطقه همزمان توسعه صنعتی را شروع کرده بودند 
که دستاوردهای بیشتری نسبت به ما داشتند از جمله شرق آسیا و 
آمریکای التین و مساله مهم این بود که چرا این دو منطقه زودتر 

توسعه پیدا کردند و ما به سرعت پیش نرفتیم.
وی افزود: نکته برجسته آن این است که سیاست گذاری های 
با  متناسب  بلندمدت  راهبرد  براساس  مناطق  این  در  ای  توسعه 
شرایط و ظرفیت داخلی و براساس سیاست عالمانه برای توسعه خود 
صورت می گرفت ولی در کشور ما به رغم نیروی انسانی، دانشگاهی 
و توانمندی که از این دو منطقه کمتر نبودند سیاست گذاری ها ثبات 

و استمرار نداشت.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در برخی از این دو 
منطقه دولت ها با کودتا عوض شدند و دولت های دیکتاتور سرو کار 
آمدند و در برخی دموکراسی عالی وجود داشت نقطه مشترک این 

دولت ها ثبات و استمرار سیاست های توسعه ای کشور بود و اصرار 
بر این سیاست ها که منابع مردم را تامین می کرد. جهانگیری ادامه 
داد: آنها تردید نکردند و پیشرفت کردند ولی در کشور ما گاهی وقتی 
دولتی عوض می شود سیاست دولت قبلی را کنار می گذارند یا وزیری 
که عوض می شود سیاست های وزیر قبلی را تغییر می دهد و همین 

سبب شده توسعه در کشور عقب بماند.
وی ابراز امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست 
گذاری هایی که بتواند کشور را به پیش ببرد اتخاذ کنیم و بر ثبات و 

استمرار آن تاکید داشته باشیم.
 ایجاد اشتغال به عنوان اصلی ترین مساله باید در دستور 

کار قرار گیرد
معاون اول رییس جمهوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 
وزارتخانه مهمی عنوان کرد و گفت: حوزه اجتماعی امروز تعیین 
کننده است و نمی توان از آن غفلت کرد، مسائل اجتماعی مردم چه 
آنها که به مسائل مادی ، آسیب های اجتماعی و چه مسائل سیاسی - 
اجتماعی مربوط می شود همه با هزینه کم برای کشور قابل اجرا است.

جهانگیری ادامه داد: در شرایط قبل از اتفاقات تحریم همواره می 
گفتیم که کشور با چالش ها و ابرچالش های جدی روبرو است و این 
مساله برخی اقتصاددانان نیز بارها گفته اند ولی موضوع بیکاری مساله 
ای جدی ای است که از باب سیاست گذاری در حوزه مسئولیت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می شود.
وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در کشور به عنوان اصلی ترین مساله 
باید در دستور کار قرار گیرد که در این راستا اعتبارات بسیار خوبی 
تحت عنوان اشتغال مناطق روستایی و مرزی به مبلغ ۱.5 میلیارد 
دالر در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بوسیله آن 

بتواند به مردم این مناطق تسهیالت با سود پایین ارائه کند.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: اگر به مساله بیکاری دقت 
نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می شود و از عوارض 
دوره تحریم این است که که بنگاه های تولیدی با رکود کار روبرو شوند 

و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه ها و مدیران اقتصادی این است 
که بنگاه های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.

جهانگیری همچنین گفت: پیش از آغاز تحریم ها ستادهای تسهیل 
رفع موانع تولید در استان ها تشکیل شد و در این مقطع به این 
ستادها بیشتر نیازمند و آنها باید در کنار نظام بانکی جدی تر به صحنه 
بیایند تا از اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفی ایجاد اشتغال 

جدید هم باید جزو اولویت ها باشد.
وی افزود: دولت منابع خوبی را برای فعاالن اقتصادی در نظر گرفته 
اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستیم ولی باید دقت شود چرا که در 
این پول رانت زیادی نهفته است البته اگر رانت به قیمت ایجاد شغل 
باشد ما طرفدار رانتی هستیم که موجب توسعه کشور و اشتغال شود.
وی با یادآوری این که موضوع آسیب های اجتماعی از دیگر اولویت 
های دولت است، تصریح کرد: اگر توسعه مناطق صورت گیرد بخشی 
از مهاجرت ها کاهش خواهد یافت و کار اصلی و در دستور کار دولت 
اشتغال، رفع موانع تولید است و معتقدیم شورای اشتغال باید فعال تر 

به این موضوع بپردازد.
 سود سهام عدالت در ماه های آینده افزایش می یابد

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که در ابتدای این دولت 
موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح شد، خاطرنشان کرد: دولت 
برای این که چهره خشن فقر را دور کند منابع زیادی در نظر گرفت 
و به همین منظور فقیرترین افراد کسانی هستند که تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و از اوایل سال گذشته دولت میزان 

مستمری این افراد را برخی تا چهار برابر افزایش داد.
جهانگیری تصریح کرد: این که برخی می گویند فالنی گفت چهره 
خشن فقر را برطرف می کنیم هیچ اقدامی صورت نگرفته این قبیل 
اقدامات تصمیماتی بود که گرفته شد و افزایش مستمری ها صورت 
گرفت، حال ممکن است برخی بگویند چهار برابر کم است البته 
درست است ولی توان دولت در وضع درآمدی حتی امسال که درآمد 

دولت کاهش یافته بود از این بخش ها حمایت کردیم.

وی با بیان این که هفت هزار میلیارد تومان برای بخش هایی که 
تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی نیستند در نظر گرفته 
شد، یادآور شد: آرزو داریم کسی در کشور سر گرسنه زمین نگذارد 
و باید این تصمیم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم 

افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: تصمیم دیگر دولت 
بیمه ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهرها بود و دولت قبول کرد که هر 
کس بیمه نشده است، بیمه کند و امروز رضایت عمومی از طرح بیمه 

سالمت توسط مردم احساس می شود.
جهانگیری ادامه داد: کار دیگر دولت سهام عدالت بود که ۶۰ مورد 
از بهترین بنگاه ها به این سهام تعلق گرفت و ۴8 میلیون نفر از مردم 

احساس می کنند که سهمی در این بنگاه ها دارند.
وی افزود: به رغم فشارهای برخی که مایل نبودند سود سهام عدالت 
پرداخت شود ما سال گذشته سود این سهام را به مردم پرداخت 
کردیم و در ماه های آینده نیز سود بیشتری پرداخت خواهیم کرد و 

سال آتی سود این بنگاه ها بیشتر می شود.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: الیحه ای به مجلس داده 

شده تا سهامداران بتوانند سهام خود را بفروشند.
ربیعی تالش کرد سخنگوی جامعه کارگری در دولت باشد

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، ربیعی را چهره شناخته 
توصیف کرد که در طول دوران پس از انقالب که در مسئولیت های 

مهم و حساسی حضور داشت، کارهای بزرگی انجام داده است.
وی ادامه داد: ما چه زمانی که وی را به عباد می شناختیم و چه 
وقتی که با نام ربیعی شناختیم، وجه مشترک این بود که وی را به 
عنوان راه حل مسائل اجتماعی و سیاسی کشور می دانستیم و در 
جلسات در رابطه با پیچیده ترین مسائل کشور جز با روش های 
تعامل و اجتماعی روش دیگری را مطرح نمی کرد. معاون اول رییس 
جمهوری یادآور شد: ربیعی در دوره مسئولیتش تالش وسیعی کرد 
که سخنگوی جامعه کارگری کشور در دولت باشد و زندگی وی با این 

گروه آمیخته بود و توانست نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم برای ایشان در دولت جا باز است 
و با افتخار آمادگی استفاده از ظرفیت و توان ربیعی را داریم و خال 

حضورش در بحث های سیاسی- اجتماعی دولت احساس می شود.
معاون اول رییس جمهوری ضمن تقدیر از تالش های چندماهه 
انوشیروان محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: شریعتمداری نیز نیاز به معرفی ندارد وی از 

مدیران عالی کشور در بخش های مختلف بوده است.
شریعتمداری مدیر کارآزموده در دوران سخت است

معاون اول رییس جمهوری افزود: شریعتمداری مدیر کارآزموده در 
دوران پیچیده و سخت است که حضور وی در این وزارتخانه می تواند 
تحول مناسبی ایجاد و کارهای نیمه تمام را تکمیل کند و اگر جایی 

نیاز به اصالحات دارد، انجام دهد.
جهانگیری تصریح کرد: اینکه مدیری فکر کند باید گذشته را 
تخریب کند، کار ناموفقی است در حالی که نقص مدیر برطرف کردن 

ضعف های گذشته و پیشرفت در مسئولیت جدید است.
معاون اول رییس جمهوری در این مراسم به نمایندگی از دکتر 
روحانی از خدمات علی ربیعی و محسنی بندپی با اهدای لوح قدردانی 

کرد.
همچنین در این مراسم حکم انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد.

عضو فراکسیون امید مجلس، تحریم های آمریکا علیه ایران 
را یک موج زودگذر دانست و گفت: دولت ترامپ نتوانسته 
سیاست ها و استراتژی های خود بر ضد ملت و نظام جمهوری 
اسالمی ایران را پیاده کند و در سایه مقاومت مردم و تدبیر 

مسئوالن شکست خورده است.
»محمدرضا تابش« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا درمورد تحریم های ظالمانه آمریکا بر ضد ملت ایران افزود: اگر به 
همین روند ادامه بدهیم و این موج را از سر بگذرانیم، باوجود فشارهای 

به مردم امروز زمان مناسبی برای جراحی های اقتصادی است.
کرد:  خاطرنشان  کشور  اقتصادی  شرایط  درباره  همچنین  وی 
نابسامانی های اقتصادی به طور بطئی و کند حادث شده است و 
اکنون این یخ از زیر آب بیرون زده است؛ پس باید با همان آرامش و 

با طمانینه این مشکالت را حل کنیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس مهار نقدینگی، تثبیت قیمت ارز 
و اصالح و ساماندهی ساختار بانکی را سه اقدام ضروری در نظام 
اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: مبارزه با فساد نیز باید در کشور 

جدی گرفته شود.
تابش تصریح کرد: مهار نقدینگی افسار گسیخته که هر روز در یکی 
از بازارهای کشور مانند بازار سکه ، ارز سر باز می کند باید مهار شود.

وی یادآور شد: اگرچه فشار اقتصادی بر مردم قرار دارد و قیمت ارز و 
دالر باال رفته است، اما واقعی کردن قیمت دالر و تثبیت آن، می تواند 

جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در عین حال 
ساختار و سیستم بانکی کشور را معیوب دانست و گفت: اگر همین 
ساختار و مکانیزم ها در بانک ها حاکم باشد کل اقتصاد کشور را در 

یک باتالق فرو می برد.
تابش با تاکید بر این که »در فضای کشور قانون باید حاکم باشد 
و نه اعمال سلیقه و دور زدن قوانین«، افزود: مبارزه با فساد نباید قوم 
و خویش و بستگان را بشناسد باید دست های آلوده از منابع کشور 
قطع شوند و کارها را بر دست افراد پاک و کاردان که تعداد آنها کم 

نیست، بسپارند.
وی تصریح کرد: باید چمبره و حلقه بسته مدیریتی و سیاستمدارها 
باز شود و کارها را به دست جوان ترها و افراد تحصیلکرده و متخصص 
بدهیم؛ افرادی که دارای ایده و پاکدست هستند باید وارد میدان 
شوند اگر این اتفاقات بیفتد می توانیم بر خیلی از مسائل و مشکالت 

فایق بیاییم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
گفت: نهادهای حاکمیتی از مجلس شورای اسالمی تا قوه قضاییه 

و قوه مجریه به اصالحات ساختار اساسی نیاز دارند تا منطبق بر 
مقتضیات زمان و پیشرفت علم و فناوری ساختاری فعال و کارآمد 

داشته باشند.
 ایجاد تشکیالت موازی برای قانونگذاری به مصلحت نیست

درباره  اسالمی همچنین  مجلس شورای  امید  فراکسیون  عضو 
عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و روند 
قانونگذاری در کشور یادآور شد: مجمع در مسایل و موضوعاتی که به 
آن ارجاع شده - که عمدتا در تعیین سیاست های کلی نظام است- به 

رهبر معظم انقالب اسالمی مشاوره می دهد.
تابش خاطرنشان کرد: تشکیالت جدیدی در مجمع درست شده 
تا بر تطابق قوانینی که مجلس شورای اسالمی تصویب می کند با 
چهارچوب و اصول کلی مصوب، نظارت داشته باشد؛ البته نمی دانم 
این تشکیالت منطبق بر قانون هست یا نه؛ من شخصا این روش را 

نمی پسندم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی توضیح داد: ما 
مجلس شورای اسالمی را برای وضع قوانین و شورای نگهبان را نیز 
برای انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع داریم که در آنجا ۶ نفر 
حقوقدان و ۶ نفر فقیه وظیفه نظارت بر تصویب قوانین را انجام می 
دهند و اگر قانونی مغایرتی با شرع یا قانونی اساسی داشت آن را 

اعالم می کنند.
تابش اظهار داشت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهد 
کاری انجام بدهد باید از مکانیزم و راه کاری که در قانون پیش بینی 

شده است، استفاده کند.
داشت:  اظهار  همچنین  مجلس  امید  فراکسیون  رییس  نایب 
مردم  نظام  اسالمی که یک  از عمر جمهوری  باگذشت ۴۰ سال 
ساالری را مستقر کرده و در دنیا مایه مباهات و فخر است و افتخار 
می کنیم که این همه انتخابات برگزار شده و همه کارهای ما منطبق 

بر قانون است یک مقدار این شیوه عملکرد را بد سلیقگی می دانم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: با 
این شیوه عمل در تصویب قوانین این موضوع به ذهن می آید که 

قانون، نهادها و دستگاه های قانونی هیچ جایگاهی ندارند.
وی تصریح کرد: اگر در روند مصوبات، موضوعات و مواردی هم 
وجود دارد باید از مکانیزم حقوقی و قانونی برخورد شود و اگر ارجاعات 
و مسائل و موضوعاتی هم وجود دارد نهایتا شورای نگهبان نظر بدهد 

که این منطبق بر شرع و قانون اساسی است یا خیر.
تابش گفت: یک دفعه یک تشکیالت جدید و موازی ایجاد کردن 
خیلی نه به مصلحت است و نه منطبق بر معیارها و ضوابط حقوقی و 

بنیاد مردم ساالری دینی است.

 الریجانی:

برجام موجب پیشرفت روابط اقتصادی ایران و اروپا شد
 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: بعد از برجام پیشرفت هایی در همکاری 
های اقتصادی ایران و اروپا ایجاد شد اما رفتار ترامپ مشکالتی ایجاد کرده و 

باید به این موضوع توجه شود.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، علی الریجانی امروز - دوشنبه - در دیدار »گابریل 
زیگمار« وزیر خارجه پیشین آلمان و هیات همراه افزود: رفتار رییس جمهوری آمریکا 
نه تنها برای ایران بلکه برای اروپایی ها نیز مشکل به وجود آورده و شرایط مشوشی را 

در صحنه بین الملل ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: احساس می شود با این وضعیت، بهم ریختگی امنیتی در دنیا به 

وجود می آید و اگر اروپا نتواند نقش مستقلی ایفا کند، این وضعیت ادامه می یابد.
نقش مستقل اروپا به نفع این کشورها خواهد بود

رییس مجلس به قدمت روابط ایران و آلمان اشاره کرد و گفت: باید توجه شود 
که آمریکا با ایران دشمنی دارد، اما دلیلی وجود ندارد که درباره آلمانی ها همچنین 
ذهنیتی ایجاد شود. اگر اروپا بتواند نقش مستقل تری ایفا کند به نفع کشورهای 
اروپایی است، هر چند ممکن است اختالف نظرهایی باشد، اما استقالل اروپا بهتر 

از این است که کشوری مانند آمریکا در صحنه بین الملل رفتار نامعقولی انجام دهد.
الریجانی یادآور شد: ایجاد قطبی دیگر در دنیا که از عقالنیت برخوردار باشد به نفع 
امنیت جهانی است. وی با بیان این که ایران آماده همکاری با اروپا است، یادآور شد: 
برای آلمان و فرانسه حیف است که با وجود این که خود را مهد دموکراسی می دانند 
از سعودی ها دفاع کنند، هر چند که در مدت اخیر اظهارات مثبتی وجود داشته است.

 فرانسه و آلمان بیش از همه مایل به اجرای تعهدات نسبت به ایران هستند
وزیر خارجه پیشین آلمان نیز با ابراز خرسندی از دیدار با رییس مجلس شورای 
اسالمی ایران گفت: فکر می کنم صحبت های اتحادیه اروپا درباره مسائل بین المللی 

مختص به این کشور نیست و درخصوص استقالل اتحادیه اروپا نیز هست.
زیگمار افزود: اروپا با تمامی سیاست های آمریکا موافق نبوده و باید توجه داشت 
در اروپا به همان اندازه که قطعیت برای حفظ برجام و اجرای تعهدات نسبت به ایران 
وجود دارد، عدم قطعیت نیز درباره موضوع مقابله با آمریکا وجود دارد، چرا که همانطور 
که در ایران اختالف نظر وجود دارد، در اروپا نیز اختالف نظر وجود دارد، به طور مثال 
لهستان امنیت خود را برعهده کشورهای غرب اروپا نگذاشته و به آمریکا وابستگی دارد 
و طبیعتاً با این کشور همراهی می کند. وی تصریح کرد: در آلمان شرکت های کوچک 
و متوسط زیادی وجود دارد که به آمریکا وابسته نیستند و به همکاری با ایران عالقه 
مند هستند. وزیر خارجه پیشین آلمان خاطرنشان کرد: درخصوص برجام این نکته 
را درک می کنم که ایران نمی تواند بی نهایت صبوری انجام دهد. زیگمار یادآور شد: 
فرانسه و آلمان بیش از همه مایل به اجرای تعهدات نسبت به ایران هستند، امیدوارم 
بقیه کشورها نیز متقاعد به اجرای تعهدات شوند، چرا که برای ما موضوع، فراتر از بحث 
تهران است و اگر درخصوص برجام کوتاه بیاییم، در مسائل بعدی نیز همین اتفاق 
می افتد. وی ادامه داد: این که اروپا در حل بحران سوریه نقش نداشته باشد، موضوع 
مناسبی نیست، چرا که می توانست نقش مناسبی برای عبور از بحران ها داشته باشد. 
نکته دیگر این که امیدوار بودیم پس از برجام و با بهبود شرایط اقتصادی درخصوص 

مسائل دیگر نیز گفت وگو انجام شود.
وزیر خارجه پیشین آلمان یادآور شد: آلمان با پادشاه سعودی مشکالتی دارد و حتی 
جلوی صادرات اسلحه به این کشور گرفته شده، اما فکر می کنم دولت سعودی تنها از 

کاخ سفید پیام دریافت می کند.
به کشتن بدون سر و صدا کودکان یمن توجه نمی شود

زیگمار اضافه کرد: موضوع قتل خاشقچی کمی عجیب است، چرا که کودکان یمن 
بدون سر و صدا کشته می شوند و خیلی توجه نمی شود، در این راستا از ایران 

درخواست می کنم فارغ از موضوع برجام نقش موثری ایفا کند.
وی ادامه داد: از لحاظ ثبات اقتصادی کشور آلمان جای نگرانی وجود ندارد و شرکت 

ها و سرمایه گذاران کشور آلمان عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستند.


