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6 سال پیش دروغ گفتیم
که برجام حالل مشکالت است!
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سرویس سیاسی-
روزنامه مردم ساالری در مطلبی به قلم یک فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: در مجموع اگر برجام طی هفته های 
آتی به نتیجه برسد پس از سال ها، می توانیم شاهد رشد اقتصادی مثبتی در سال آینده باشیم. با رشد اقتصادی وضعیت 
رکودی که به علت تحریم ها در کشور به وجود آمده، بهبود پیدا خواهد کرد. البته اینکه بگوییم با برجام تمام مشکالت 
حل خواهد شد، قطعاً این طور نخواهد بود. مشکالت آن قدر زیاد است که برجام در بهترین حالت فقط می تواند شرایطی 

عادی را برای مبادالت اقتصادی فراهم کند.
برای حل مشکالت باید عضو FATF هم بشویم!

در ادامه این مطلب آمده است: البته در شرایط کنونی با توجه به برخی از مسائل، شاید رفع تحریم ها به تنهایی راه گشا 
نباشد. در شرایطی که ایران هنوز لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف نکرده و با وجود احیای برجام باز همچنان 
این مسائل باقی است و به اقدامات تکمیلی نیاز دارد. اگر این اقدامات و اتفاقات رقم بخورد، می توان امیدوار بود که سال 
آینده فشارهای اقتصادی کمتری به مردم وارد شود و وضعیت معیشتی بهبود پیدا کند. اما واقعیت این است که سایه 

فشارها و مشکالت سال های گذشته همچنان در سال آینده بر سر مردم سنگینی خواهد کرد.
مردم ساالری نوشت: در کل احیای برجام موجب کمتر شدن فشارها خواهد شد، اما اینکه ارزانی در انتظار باشد و با 
کاهش سطح تورم قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند تصور واقع گرایانه ای نیست. یکی از ویژگی های تورم چسبندگی 
بودن آن است بدین معنا که افزایش پیدا کردن قیمت ها بعد از ایجاد تورم، به این راحتی قابل کنترل و کاهش نیست.

اصالح طلبان در حالی می گویند که با توافق هســته ای هم مشکالت حل نخواهد شد! که طی 8 سال گذشته زلف 
همه مشکالت کشور را به برجام گره می زدند و می گفتند حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط دارد.
عصبانیت اصالح طلبان رادیکال از توسعه روابط با شرق

روزنامه آرمان ملی در مطلبی نوشــت: حساســیت های گسترده ای که این روزها نســبت به روابط ایران با چین و 
روسیه خصوصاً از سوی نخبگان ابراز می شود مغتنم و حاکی از دغدغه مسئوالنه نسبت به آینده کشور است و استقبال 
تصمیم گیران را طلب می کند. تاریخ دویست ساله اخیر گواه است که ما در روابط خود با قدرت های بزرگ خسارت های 
بســیار دیده، بعضاً فرصت های طالیی را از دســت  داده ایم لذا در این زمینه به هر میزان احتیاط شود و به خرد جمعی 
ابتناء شــود عقالنی و آینده اندیشانه و ضروری اســت. در این میان چیزی که نگران ساز است شوق وصف ناپذیر عده ای 
نسبت به دو قدرت شرقی است چنانچه گویی این کشورها برای رضای خدا و با خلوص نیت پذیرای ایران خواهند شد 

و در این راه حتی حاضر به سرشاخ شدن با آمریکا و غربند!
در ادامه این مطلب آمده اســت: اگر استراتژی تعامل همه جانبه اتخاذ شود می توان از آن برای توازن رابطه ها سود 
جست و آسیب های احتمالی را به حداقل رساند. تعامل سازنده حداکثری با جهان فرصت طلبی و بی صداقتی طرف ها را 
کاهش می دهد و از قطبی شدن ارتباطات یک کشور جلوگیری به عمل می آورد..... نگاهی به تاریخچه و جغرافیای انواع 
منازعات طی 60 ســال اخیر نشــان می دهد که چگونه آرامش و ثبات و توسعه در اروپا به حداکثر و در آسیا به حداقل 
رسید. البته و فاجعه بار اینکه در این سوی جهان معموالً و ناشیانه از درگیری و خصومت و برادرکشی استقبال می شود! 
و هنوز راه های مسالمت آمیز حل وفصل اختالفات به عنوان یک اصل نافذ و جامع به کار گرفته نمی شود. اگر غرب ستیزان 
بر سوءنیت آنان تأکید دارند باید در تقابل با روش های غربی حداکثر تمهیدات برای صلح و ثبات خصوصاً در خاورمیانه 
را به کار بندند و از تحمیل  ستیزهای بی پایان به کشورهای منطقه جلوگیری به عمل آورند. همسایه ستیزی، قوم ستیزی 
و نژادپرســتی و تجاوزات مرزی سوغات کشورهای استعماری اســت و اجتناب از آنها دقیقاً یک راهبرد دوراندیشانه و 

هوشمندانه برای توسعه و اقتدار آسیاست.
این روزنامه در گزارش دیگری نوشــته اســت: »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی.« این شعار یکی از شعارهای 
اصلی انقالب اسالمی در سال 57 بود. مقصود از این شعار نیز برخورد و کشمکش با کشورهای غربی و شرقی نبود و بلکه 
استقالل و ارتباط با کشورهای جهان از موضع عزت و احترام بود. در عمل آنچه رخ  داده فاصله گیری ایران از غرب و نزدیک 
شدن به شرق به خصوص روسیه و چین بوده است. اتفاقی که در دولت ابراهیم رئیسی به نقطه اوِج خود رسیده است.

کشورهای غربی را کنار نگذاریم!
آرمان ملی به نقل از یک کارشناس نوشت: نباید شرایط به شکلی رقـــم بخورد کــــه ما کشورهای غربی را کنار 
بگذاریم و با عناوینی مانند استکبار جهانی با آنها برخورد کنیم و در مقابل تنها با کشورهایی ماننـد روسیه و چین ارتباط 
داشته باشیم. مسیر حرکت ما باید بر اساس منافـع مردم و کشور باشد. ما باید ببینیم ارتباط با کدام کشور بیشترین 
ســود را برای منافع ملی و کمترین ضرر را دارد. ممکن اســت برخی قراردادهایی که آمریکا و کشورهای اروپایی با آن 

موافق هستند به سود ملت ایران باشد.
در این مطلب آمده اســت: اگر منافع ملی ما ایجاب می کند با آمریکا یا روســیه ارتباط داشته باشیم باید این کار را 

انجام بدهیم. تفاوتی نمی کند چه کشوری باشد؛ مهم این است که منافع ملی ما محقق شود.
به  جای تعامل با کشورهای اهل کتاب

به کشورهای سابقًا کمونیست نزدیک شده ایم!
روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی نوشــت: »سرانجام سفر رئیس جمهور رئیسی به روسیه انجام شد. این سفر 
نشانگر جایگاه روسیه در سیاست خارجی و داخلی ایران است... ایران نیز زخم خورده غرب به رهبری آمریکا بود. علی رغم 
تالش های نارسا، هیچ گاه از دیوار بی اعتمادی کاسته نشد. طرفه آنکه ایران خداپرست و حکومتی دیندار به جای آنکه به 
کشورهای اهل کتاب نزدیک شود، به دایره کشورهای کمونیست یا سابقاً کمونیست پیوست... شاید از دولت اصولگرا انتظار 
می رفت سفر اول رئیسی به یک کشور اسالمی باشد! اما احتمال دارد نقش روسیه در مذاکرات برجام و مدخلیتی که در 
این دور از مذاکرات دارد سبب این تصمیم شده باشد. از سویی می توان این سفر را حرکتی نمادین متصور شد، درحالی که 
رسانه های تندرو حسن روحانی و دستگاه دیپلماسی اش را غرب گرا توصیف می کرد، وی خواسته باشد اهمیت جایگاه 
روسیه و روابط فی مابین را به رخ کشد. اما تا اینجای کار، حاشیه های سفر از اصل هدف چنین اقدامی افزون شده است.«

گفتنی اســت جریان اصالحات تنها سیاســت خارجی را درخور اهمیت می داند که با آمریکا و اروپا مراوده داشته 
یا اینکه بر مدار سیاســت کلی نظام اســتبداد بچرخد، در غیر این صورت حتی ارتباط با همســایگان ایران نیز از سوی 

اصالح طلبان منفی تلقی می شود.
حکایت لجبازی اشرافیت غرب گرا و پادوهای رسانه ای آنها، در انکار بدیهیات سیاست و دیپلماسی، بلکه عقالنیت 
و شــرافت و انصاف اســت! طوری بدیهیات را انکار می کنند که سوفیست های مغالطه گر یونان باستان، باید پیش اینها 

لُنگ بیندازند.
حقایق روشن است؛ اما کسانی که شریک جرم اِعمال تحریم های فلج کننده بودند، قرار نیست بفهمند، یا اجازه فهم 
مستقل را به مردم بدهند. مجادله با غرب گرایان، بی فایده و نقض غرض است. باید با مردم سخن گفت و روشنگری کرد.
به تعبیر اکبر گنجی اصالح طلب فراری: »ما کارمندان دولت های راست افراطی، و بخش پروپاگاندای دولت ترامپ، 
بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما فروپاشاندن سازمان اجتماعی، و به خشونت جمعی کشاندن مردم 
است... گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی و مدافع حقوق بشر هستیم؛ نه، ما فقط کارمند پروپاگاندای دولت های 

راست افراطی هستیم.«
نگاه به شرق هم راستی آزمایی شود!

روزنامه جمهوری اسالمی هم در مطلبی با عنوان »راستی آزمائی نگاه به شرق« نوشت: اصل »نه شرقی، نه غربی« 
برخالف اظهارنظر بعضی افراد که درصدد توجیه سیاســت های نادرست هستند، یک اصل پایه ای برای نظام جمهوری 
اسالمی است و هیچ گاه نباید کنار گذاشته شود. توجیهاتی از قبیل اینکه منظور از شرق »شوروی« بود که فعاًل وجود 
ندارد و به همین دلیل حاال دیگر سیاســت »نه شــرقی، نه غربی« کاربردی ندارد، کاماًل غیرموجه هست و با توسل به 

چنین توجیهاتی نمی توان خدشه واردکردن به استقالل کشور را پنهان کرد.
در ادامه مطلب آمده اســت: راستی آزمایی، یکی از راه های بسیار مفید برای ادامه تعامل با کشورها و ارتقای روابط 
در صورت مثبت بودن وعده های آن هاست. همان طور که آمریکا را به راستی آزمایی در مورد لغو تحریم ها ملزم می دانیم، 
باید برای ارتقای روابط با روســیه و چین نیز متوســل به راستی آزمایی شویم. اگر این قاعده را به گذشته تعمیم دهیم، 
هم روســیه و هم  چین نمره منفی دارند، زیرا هیچ کدام از ســوداگری در ماجرای تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران 
کوتاه نیامدند و تا توانستند جیب های خود را از اموال مردم ایران به بهانه فروش مواد تحریمی به صورت غیرعادی و با 
خریدن نفت با تخفیف های غیرعادی تر، پر کردند. از این منظر، چین و روسیه سابقه مثبتی ندارند و در راستی آزمایی 

رفوزه شده اند، ولی می توانیم بار دیگر درباره آنها راستی آزمایی را از حاال به بعد بکار ببندیم.
الزم به ذکر اســت که اصالح طلبان طی 8 ســال گذشته تمام توجه و تمرکز خود را بر روی برجام و توسعه روابط 
با غرب گذاشــتند تا جایی که گفتند اگر با کدخدا ببندیم همه مشــکالت کشور حل می شود. غربی ها که طی 4 دهه 
گذشته علیه ملت و نظام جمهوری اسالمی دست به انواع خیانت ها و جنایت ها زده اند برای مدعیان اصالحات، کشورهایی 
هستند که جمهوری اسالمی باید به سمت تعامل با آنها هم برود! اما رابطه با روسیه و چین که نه مثل غربی ها تهدید 
و تحریم کرده اند و نه در امور داخلی کشورمان مداخله ای داشته اند، ازنظر اصالح طلبان خطرناک و مردود است! واضح 
آنکه رابطه با چین و روســیه نه تنها با راهبرد »نه شــرقی نه غربی« هیچ منافات و مباینتی ندارد، بلکه رابطه ای برابر، 
دوسویه و بر اساس احترام متقابل است. درخصوص روسیه هم می توان به همکاری های دفاعی و تکنولوژی، فروش نفت 
و یا همکاری در مبارزه با داعش اشاره کرد. همچنین به حمایت ها و کمک های آنان در بحث مقابله با کرونا اشاره کرد.

شهید سلیمانی به کار با روسیه و چین باور داشت
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان »روسیه پوتین و ایران« نوشت: ماشین عملیات روانی و تبلیغاتی انگلیسی ها 
و آمریکایی ها می خواهند با نشــر روزافزون سیمای روس شــرور، نفرت از روسیه و تبلیغ اینکه روس ها بد و خطرناک 
هستند و غیرقابل  اعتماد و غیرقابل  پیش بینی هستند و هیچ فرقی بین روسیه تزاری، شوروی کمونیستی و روسیه نوین 
پسافروپاشی )روسیه پوتین( وجود ندارد، نگاه و حس افکار عمومی در ایران را علیه تحکیم روابط ایران با روسیه نوین 
تحریک و حســاس نمایند تا بتوانند از هم افزایی قدرت نوظهور ایران با قدرت بین المللی در حال احیای روســیه نوین 
)روسیه پوتین( جلوگیری نمایند. نگاه مستقل این است که روسیه یک کشور قدرتمند در همسایگی شمال ایران است. 
طبعاً جمهوری اســالمی ایران فارغ از روابط خود با ســایر کشورها عالقه مند است که با روسیه به عنوان کشور همسایه 

شمالی خود روابط مستحکمی مبتنی بر منافع ملی خود داشته باشد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: دکتر حســین امیرعبداللهیان؛ وزیر امور خارجه فعلی، در کتاب »صبح 
شام: روایتی از بحران سوریه )خاطرات(« اذعان می کند که گفت وگوهای نیروهای امنیتی و نظامی دو کشور، 
اقدامات ســردار ســلیمانی و دیدار پوتین با مقام معظم رهبری در تهران به عنوان عوامل مهم منجر به اتخاذ 
رویکرد فعال مسکو در قبال سوریه شد. ایران برای انتقال تجهیزات و لجستیک به سوریه، بر اساس راهبردی 

که داشت به روس ها کمک کرد )ص. ۱۲۱(
آفتاب یزد به نقل از کتاب حسین امیرعبداللهیان نوشت: همیشه در بخش هایی از مذاکراتم سعی می کردم 
مطلبی را به دوســتانمان در روســیه بگویم. به آنها می گفتم در ســابقه ذهنی و تاریخی مردم ایران نسبت به 
اتحاد جماهیر شــوروی نگاه مثبتی وجود ندارد. مردم معتقد هســتند روس ها در دقیقه نود دوســتان خود را 
رها کرده و صرفاً بر اساس منافع خود عمل می کنند. تعمد داشتم این را بگویم تا بدانند من به عنوان نماینده 
کشــوری با او صحبت می کنم که این واقعیت های تلخ تاریخــی در اذهان مردمش وجود دارد. هرچند تجربه 
مذاکراتی ام با روســیه نشان داد که روســیه با اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است و با روسیه پوتین می توان 

کار راهبردی کرد )ص. ۱۲6(
در ادامه این مطلب آمده است: سردار سلیمانی که پرونده های زیادی را تجربه کرده بود، گفت من در تجربه 
افغانســتان با رفتارشناسی روس ها آشنا هســتم. اگر شما با روس ها دائماً حرف بزنید و منافع مشترک تعریف 
کنید، برایشــان اســتدالل منطقی ارائه کنید، می توانید به هدف برسید و باهم به خوبی کار کنید؛ اما اگر بین 
گفت وگوها فاصله طوالنی بیفتد، ممکن است در بعضی نکات اساسی از شما فاصله بگیرند. سردار سلیمانی به 
کار با روسیه و چین باور داشت و اعضای شورای امنیت ملی هم دیدگاه سردار را تأیید کردند و مقرر شد همه 

بخش های ذی ربط این مذاکرات را ادامه بدهند )ص. ۱۲۳(.

منظور از الگو بودن زندگی 
حضرت زهرا)س(

آنهایی که می        گویند حضرت زهرا )س( الگو هستند منظورشان این نیست که 
با وجود آسیاب  های برقی و این  همه وسایل مختلف آشپزی و فر و چیز های دیگر، 
ما بیاییم دســتاس تهیه کنیم و فرض کنید که روی بعضی از امکانات اولیه، نان 
تهیه کنیم یا غذا بپزیم. اینها منظور نیست. پس منظور چیست؟ فضائلی از قبیل 
همسر علی )ع( و دختر پیغمبر) صلی  اهلل  علیه  و  آله( بودن، که قابل اقتباس نیست. این 
ویژگی  هایی هم که خودشان نانشان را بپزند و گندم شان را دستاس کنند، اینها هم 
قابل اقتباس نیست. پس، از زندگی حضرت زهرا )س( چه چیزی را اقتباس کنیم؟

عمده مطلب همین جاســت که همه ما می        دانیم که منظور چه ویژگی  هایی 
هســت، اما آنهایی که می        خواهند شیطنت کنند این حرف  ها را با هدف پوشاندن 
حقیقت مطــرح می        کنند. همه این ویژگی  ها قالب  هایی برای فهم یک سلســله 
معانی و حقایق اســت. اینکه انسان لباس کرباس بپوشد یا مثاًل در خانه گندم یا 
جو دستاس کند یا نان بپزد، این قالب  های خاصی است که اختصاص به آن زمان 
داشــت و در این زمان، قابل اقتباس نیســت، ولی اینها روح و معنایی دارد که آن 
معنا قابل اقتباس اســت. درخصوص تقســیم کار های زندگی بین زن و شوهر در 
محیط خانواده، درســت است که زن قانوناً موظف نیست که حتماً غذا تهیه کند 
و مثاًل خانه را رفت وروب کند یا لباس بدوزد. اینها وظیفه زن نیست ولی باالخره 
یک زندگی مشترک بین زن و مرد است، خیلی چیز ها هم وظیفه مرد نیست که 
انجام بدهد ولی این زندگی سلسله مسائلی را ایجاب می        کند که باید مشترک و با 
هم انجام بدهند. در اینجا چگونه تقسیم کار کنند؟ یک سلسله مسائلی هست که 
وظیفه مرد نیست اما مرد انجام آن را عهده دار می        شود و یک سلسله مسائلی هم 
هست که وظیفه زن نیســت و زن عهده دار انجام آن می        شود.در تقسیم کار های 
خانواده این یک جهت کار اســت که براســاس اصول عادالنه و منصفانه ای کارها 

بین مرد و زن تقسیم بشود. 
لزوم تقسیم کار دوستانه و عادالنه میان همسران

حدیث معروفی است که همه شنیدید و خیلی بعید است که این حدیث دروغ 
باشد؛ بعد از اینکه پیغمبر اکرم )ص( ازدواج حضرت زهرا )س( و امیرالمؤمنین )ع( را 
سامان دادند بعد پیشنهادی کردند یا بفرمائید دستوری دادند، البته پیشنهادهای 
خیلی ساده پیغمبر اکرم  هم برای آن بزرگواران از هر امر واجب االطاعه ای مطاع تر 
بود، فرمودند که: علی جان! شما با شتری که داري آب بکش و آب به منزل بیاور، 
تأمین وسایل زندگی، خرید بازار، تهیه علوفه شتر یا گوسفند و این کارها به عهده 
شــما و به دخترشان هم فرمودند که کارهای خانه را هم شما عهده دار باش! این 
تقســیم کاری که پیغمبر اکرم )ص( فرمودند به عنوان یک قانون حقوقی نبود که 
به عنوان حقوق مدنی اسالم برای موادی تنظیم بشود که مرد باید برود آب کشی 
کند، شــتر را تعلیف بکند، خرید بازار را عهده دار بشود و این حرف  ها، اینها جزو 
حقوق مدنی اسالم نیست، واجباتی نیست. همچنین این گونه نیست که رفت وروب 
کردن خانه، غذا پختن و ظرف شستن از حقوق مرد بر زن باشد که باید این کارها 
را انجام بدهد. این یک پیشــنهاد برای یک تقسیم کار دوستانِه عادالنه ای بود که 
حاال که این کارهای مشترک را دارید، کارهای بیرون برای مرد مناسب تر است و 
کارهای داخل خانه برای زن مناسب تر است. بعد حضرت زهرا )س( بسیار خوشحال 
شدند و خدا را شکر کردند و گفتند که اگر عکس این مسئله بود چقدر برای من 
سخت بود. خدا را شکر که پیغمبر فرمودند که من کارهای خانه را عهده دار بشوم 
و اگر فرموده بودند که کارهای بیرون را تو عهده دار بشو، تو برو آب کشی بکن، تو 
برو گوســفند بچران یا کارهای دیگری بکن چقدر برای من سخت بود! الحمدهلل 

که پدرم این جور دستور داد. 
منظور این است که این یک نوع تقسیم کار دوستانه ای است بین دو نفر که 
می        خواهند با هم زندگی مشترک داشته باشند و به این صورت کارهای مشترکشان 
را با هم تقســیم  کنند. پیغمبر اکرم )ص( کیفیت این تقسیم را این جور پیشنهاد 
فرمودند. اصل این مســئله، یک معنا، یک روح و یک ارزش است که در محیط و 
خانواده  های ما هم، مرد و زن اوالً سعی کنند که کارهای مشترک خانواده شان را 
بین خودشان تقسیم کنند، نه مرد توقع داشته باشد که همه کارها را خانم انجام 
بدهد و نه خانم توقع داشــته باشــد که همه کارها را مرد انجام بدهد، باالخره به 
اقتضای زندگی مشترک، یک کارهایی است که باید انجام بگیرد، بعد هم بچه دار 
می        شــوند و باالخره زندگی بچه داری هم مشکالت و سختی  هایی دارد. اینجا باید 
براساس یک اصول عادالنه ای که البته شرایط محیط، شرایط زمان و این حرف  ها 
هــم در آن مؤثر خواهد بود با هــم توافق کنند. گرفتن این روح و اقتباس کردن 
از این اصل و ارزش، این تأســی به پیغمبر اکرم )ص( و امیرالمؤمنین )ع( و فاطمه 

زهرا )س( است اما قالب و شکل کار در زمان  ها فرق می        کند.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي)ره( در کنگره فاطمه  شناسی؛ یزد؛ 
1381/08/10

زالل بصیرت هر دو هفته یک بار روزهای  یک شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

روز بزرگ زن
روز والدت زهرای مرضیه که روز زن اســت، روز پیروزی زن است 
و روز نمونــه زن در عالَم اســت. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن 
مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش ِده زنان و مردان ارجمند است. 
از دامن زن مرد بــه معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان 
و بزرگ مردان اســت. روز بزرگی است، یک زن در دنیا آمد که مقابل 
همه مردان اســت. یک زن به دنیا آمد که نمونه انسان است. یک زن 
به دنیا آمد که تمام هویت انســانی در او جلوه گر است. پس روز، روز 

بزرگی است؛ روز شما زنان است .
صحیفه امام؛ ج7؛ ص341 | قم؛ 27 اردیبهشت 1358

اظهارات نماینده دادستان درباره ارتباط مدیران »شرکت کروز« با »حسین فریدون«

محاكمه 18 متهم پرونده قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی 
قطعات خودرو آغاز شد

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت »کروز« 
دیروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 

به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه 
دادگاه نماینده دادســتان در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: پرونده شــرکت کروز در شعبه 8 بازپرسی 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.
امیر فوالدی افــزود: متهم ردیف اول پرونده 
»حمید کشاورز توچایی«، دارای تابعیت ایرانی-
آمریکایــی آزاد با تودیع وثیقــه و متهم »محمد 
علی پور فطرتــی«، دارای تابعیت ایرانی کانادایی، 
متواری؛ به مشــارکت عمــده در نظام اقتصادی 
کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه 
در زمینه قاچاق حرفه ای و ســازمان یافته قطعات 
خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹6۱ میلیارد تومان در 
فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای مشارکت در 
پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات 
انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱7، متهم هستند. 
این متهمان همچنین به مشــارکت در اخالل در 
توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات 
خودرو به عنوان نیازمندی های عمومی و تحصیل 
مال از طریق نامشــروع به میزان ۲۲0 میلیون و 
44۳ هزاردالر آمریکا از شرکت های خودروسازی 
سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال های ۹5 تا 

۹8 متهم هستند.
متهم ردیف سوم »ناصر عبدالحسینی سخا« 
مدیرعامل شــرکت »کروز«، آزاد بــا قید وثیقه 
به معاونــت در اخالل عمــده در نظام اقتصادی 
کشــور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و 
حرفه ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول 
و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک 
به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا 

۱7 متهم است.
متهم ردیف چهارم »سید علیرضا میرآقایی« و 
متهم ردیف پنجم »نوید غریب« کارمندان شرکت 
»کروز«، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق معاونت 
در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو 
و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک 
به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا 

۱7 متهم هستند.
متهم ردیف ششــم »ســید نوید طاهری«، 
کارمند شــرکت »کــروز«، آزاد بــا تودیع وثیقه 
به معاونــت در اخالل عمــده در نظام اقتصادی 
کشــور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و 
حرفه ای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه 
به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به 

متهان ردیف ۱۲ تا ۱7 متهم است.
متهم ردیف هفتم »ســعید رنجبر« کارمند 
شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت 
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 
معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات 
خودرو و وســاطت در پرداخت رشوه به کارمندان 
گمرک براساس اتهامات انتسابی به متهمان ردیف 

۱۲ تا ۱7 متهم است.
متهم ردیف هشــتم »سهیل مومنی آبکنار« 
کارمند کــروز، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در 
اخــالل عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق 
معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه  ای قطعات 

خودرو متهم است.
متهــم ردیف نهم »رضا تقوی بیات« کارمند 
شــرکت کروز، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در 
قاچاق ســازمان یافته و حرفــه ای قطعات خودرو 

متهم است.
متهم ردیف دهم »بهروز پشــنگ« کارمند 

شرکت کروز به معاونت در قاچاق سازمان یافته و 
حرفه ای قطعات خودرو متهم است.

متهم ردیف یازدهم »بهنام نیک نام« ترخیص 
کار شــرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و 

حرفه ای قطعات خودرو متهم است.
متهم ردیــف دوازدهــم »غالمرضا فاتحی« 
کارمند گمــرک، آزاد با تودیــع وثیقه، متهم به 
دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین 
متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای 

قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف ســیزدهم »محمدرضا اسدی« 
کارمنــد گمرک، آزاد با تودیــع وثیقه به دریافت 
رشوه از شــرکت کروز متهم است. وی همچنین 
متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای 
قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی 
محموله هــای قطعات خودرو متعلق به شــرکت 

کروز است.
متهم ردیف چهاردهم »شــاپور کرمخانی« 
کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه 
از شــرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته 

قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف پانزدهم »حمید عزیزی« کارمند 
گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه 
از شــرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته 

قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف شانزدهم »محمود عمارت کار« 
به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته 

قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف هفدهــم »عبدالرضا گودرزی« 
کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم است به 

دریافت رشوه از شرکت کروز.
متهم ردیف هجدم »علــی واعظی« کارمند 
گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از 

شرکت کروز برای آقای غالمرضا فاتحی.
خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت »کروز« 

برای ایجاد رانت
نماینده دادستان اظهار داشت: سرمایه ثبتی 
شرکت کروز در سال 8۳ مبلغ چهار و نیم میلیارد 
تومان بوده و از سال 8۹ خرید سهام شرکت های 
خودروســازی را آغاز کرده است. این شرکت در 
ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی ســهام ایران خودرو 
را از طریق شــرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده 
و از همان ابتــدا قصد به عضویت در آوردن یکی 
از افراد وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت 
ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این 

اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می کند.
فــوالدی گفت: در ادامه شــرکت کروز یک 
شــرکت صوری به نام شرکت پیشــگامان گلیار 
تشکیل می دهد و ســهام خریداری شده از ایران 
خــودرو را در اختیار این شــرکت قرار می دهد و 

فردی به نــام امیری را به عنوان نماینده خود در 
هیئت مدیره ایران خودرو معرفی می کند. میزان 
قرارداد شرکت کروز در سال 76 با شرکت ساپکو 
مبلغ 6 و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و 
انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال 
حاضر این رقم به بیش از دو هزار و ۳00 میلیارد 
تومان رسیده است. بررسی ها نشان می دهد شرکت 
کروز با داشتن ۲6.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و 
تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک 6۲.۹۹ 
درصد گروه خودروســازی بهمن برای خرید این 

شرکت ها حق تقدم دارد.
وی ادامه داد: با اســتناد به گزارش سازمان 
بازرسی کل کشــور، عدم تامین قطعات از سوی 
شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱7 تا تاریخ ۹۲/8/۲۹ 
برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به 
میزان ۱8 هزار و ۹85 دستگاه خودرو شده است. 
هم اکنون سهام شــرکت ایران خودرو به شرکت 
تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده 
شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز 

توچایی تعیین می شود.
نقش شرکت »کروز«

 در گرانفروشی خودروسازان
نماینده دادســتان افزود: با عضویت شرکت 
کروز در هیئت مدیره ایران خودرو زمینه فروش 
گران قطعات خودرو به این شــرکت فراهم شده 
است و اســناد نشان می دهد این شرکت میزان 
ارز کاال های ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز 
پرداختی اعالم می کرد و طبق گزارش ســازمان 
حمایــت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود 
۲۲0 میلیون دالر گرانفروشــی شــرکت کروز 
به شــرکت های خودروســاز در طول سال های 
۹5 تا ۹8 مشــخص شده است که شرکت های 
خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه 
و از مردم دریافت کرده اند، در نتیجه ۲۲0 میلیون 
دالر از جیب مردم خارج شــده اســت که این 
موضوع موجــب افزایش قیمت خودرو در طول 

سال های گذشته شده است.
دریافت یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دالر ارز دولتی

توسط شرکت »کروز« در سال های ۹۲ تا ۹۸
فوالدی ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی، 
شــرکت کروز در طول سال های ۹۲ تا ۹8 حدود 
یک میلیــارد و ۳80 میلیون و 4۳۹ هزار و 4۳5 
دالر ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است 
که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه سازان کشور 

محسوب می شود.
وی بیان داشــت: با رصد های صورت گرفته 
مشــخص شد محموله های شــرکت کروز دارای 
شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه 8 تعداد 6 
فقره از محموله های قاچاق متعلق به شرکت کروز 
را در گمرک فرودگاه امام)ره( و گمرک بندر شهید 

رجایی متوقف کرده است.
نماینده دادستان گفت: با تخلیه سیستم های 
بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این 
شرکت صد ها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده 
از نرم افــزار آماده و در زمان ترخیص کاال از آنها 
استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه های شرکت 
کروز در گمرکات نزدیک به ۲6 هزار و 70۳ عدد 
اســت که ارزش آنها معــادل یک میلیارد و 800 

میلیون دالر است.
فوالدی افــزود: حــدود ۹5 درصد مهر های 
موجود که در گمرک به کار برده شده است با اسناد 
کشف شده منطبق بود و مجموع کاال های قاچاق 
کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک 
میلیــارد و 7۳4 میلیون و 58۳ هزار و 84۱ دالر 
اســت که از این مقدار ۱55 میلیون و 8۹۲ هزار 
دالر مربوط به کاال های فاقد اسناد ترخیص هستند.
وی اظهارداشــت: حســب گزارش معاونت 
حقوقی ســازمان اطالعات سپاه، حدفاصل تاریخ 
۹4/۹/۱0 تا ۹4/۱0/۱7 مجموعا مبلغ ۱6 میلیارد 
و ۲00 میلیــون ریــال طــی ۳8 تراکنش بانکی 
از حســاب »محمد علی پور فطرتی« به حســاب 
آقای »مســعود احمــدی زاده« در بانک صادرات 
از مرتبطین »حســین فریدون« واریز شده است. 
استفاده حســین فریدون از حساب های مسعود 
احمدی زاده برای دریافت رشــوه و حق حساب 
از رســول دانیال زاده تایید شــده است و موجب 
محکومیت مســعود احمدی زاده بــه اتهام فراهم 
کردن بزه ارتشــاء از طریق دراختیــار قراردادن 
حساب بانکی به حسین فریدون به ۱5 سال حبس 
تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین 
فریدون و مسعود احمدی زاده از شرکت کروز در 
شعبه بازپرســی در حال رسیدگی است. در حال 
حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.

اظهارات نماینده دادستان
 درباره ارتباط مدیران »شرکت کروز«

 با »حسین فریدون«
نماینده دادســتان بیان داشت: در بازرسی از 
شرکت کروز مهر های جعلی و اسناد رشوه کشف 

شده است.
فوالدی ادامه داد: تیم خرید خارجی شرکت 
کروز توسط میرآقایی هدایت می شده است و تمام 

افراد زیر نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده اند.
وی افزود: طبق گزارش اطالعات ســپاه، 
مبلغ 6 میلیارد ریــال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد 
ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال 
بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز 
انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده 
اســت. طبق ردیابی ها مبالغ مذکور به منظور 
انتخابات به حســین فریــدون و مرتبطین او 

پرداخت شده است.
نماینده دادســتان گفــت: ردیابی چک های 
پرداختی شــرکت کروز نشان می دهد مبالغ بعد 
از چند ماه به حســاب مسعود احمدی زاده واریز 
شــده است. طبق بررســی ها مشخص شد وجوه 
واریزی به حســاب مسعود احمدی زاده متعلق به 
حســین فریدون بوده و مســعود احمدی زاده به 
عنوان صندوق مالی حســین فریدون ایفای نقش 
می کرده است.با توجه به اینکه شرکت کروز یک 
شرکت خصوصی بوده است نشان می دهد حمید 
کشاورز و فطرتی برای پیش برد کار خود اقدام به 
پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی زاده می کردند 
تا مســیر های کاری آن ها از طریق حسین فریدون 

هموار شود.
در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعالم و 

گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعالم می شود.

رئیس ســتاد مرکزی دهه فجر با اعالم 
عناوین و شــعار محوری ایام اهلل دهه فجر 
1400 گفت: همه ما باید در راستای بسترسازی 
برای حضور و مشارکت همه گروه ها در جشن 

پیروزی انقالب اسالمی تالش کنیم.
سید نظام الدین موسوی رئیس ستاد مرکزی 
دهه فجر انقالب اســالمی در جلسه کمیته های 
تخصصی ســتاد دهه فجر با اشاره به رویکردهای 
مختلفی که در نامگذاری روزها و انتخاب شــعار 
محوری دهه فجر انقالب اســالمی در سال جاری 
وجود داشــت، گفــت: این موضوع در جلســات 
مختلف کارشناســی مورد بررسی قرار گرفت و با 
توجه به اینکه مراسم دهه فجر انقالب اسالمی در 
سال گذشته تحت الشعاع شیوع بیماری کرونا قرار 
داشت، مقرر شد، دهه فجر امسال با شعار محوری 
»جشن ملی ۱400« با شور و نشاط و تنوع بیشتر 
و حضور منسجم همه اقشار و آحاد مختلف مردم 
برگزار گردد. عناوین روزهای دهه مبارک فجر نیز 
با تاکید بر موضوعات و اقشــار مختلف، نامگذاری 

شــده است، تا همه قشرها و موضوعات کشور در 
این ایام به نوعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر، متعلق به طیف 
و نهاد خاصی نیست، خاطرنشان کرد: این جلسات 
به منظور هماهنگی و هم افزایی برای بسترسازی 
حضور و مشارکت مردم در مراسم دهه فجر به ویژه 
۱۲ و ۲۲ بهمن که نقطه اوج و قله مراسم ایام دهه 
فجر است، برگزار شده و کمیته های ۲6گانه و همه 
نهادها و مراکز، به ویژه رســانه  ملی در این راستا 

تالش می کنند.
رئیس ســتاد مرکزی دهه فجر در خصوص 
مراســم دوازدهم و بیست و دوم بهمن ماه گفت: 
مراسم ۱۲ بهمن به عنوان شروع ایام اهلل دهه فجر 
و روز ۲۲ بهمن به عنوان ســالروز پیروزی انقالب 
اســالمی و جشن ملی کشــور، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت که باید در تراز انقالب اســالمی 

برگزار شود.
موســوی با بیان اینکه هر یک از ما باید یک 
همت بســیجی و فراگیر برای برگزاری باشــکوه 

برنامه های دهه فجر داشــته باشــیم یادآور شد: 
فعالیت های خوبی برای برگزاری برنامه های دهه 
فجر انقالب اســالمی به ویژه بــه همت جوانان 
بســیجی در فضای مجازی صورت گرفته است. 
همچنین الزم اســت با تعامــل میان کمیته های 
تخصصی دهه فجر، محتوای مناســب برای تولید 
محتوا و انتشــار در فضای مجازی به وجود آمده 
و بســتر مناسب برای اشــتراک گذاری تولیدات 

فراهم شود.
وی تاکید کرد: هر یک از کمیته های دهه فجر 
انقالب اسالمی، یک برنامه شاخص به عنوان قله 
برنامه های خود، با اهتمام به موضوعات ابتکاری و 
خالقانه و برگــزاری همایش های علمی با حضور 
نخبگان و اســتفاده از ظرفیت های ســازمان های 
زیرمجموعــه خود طراحی کنند، تا هم به صورت 
حضوری و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و هم 
با هدف تولید محتوا و اشــتراک گذاری در فضای 
مجازی از این برنامه های شــاخص در کنار سایر 

فعالیت، بهره مند گردیم.

وی در پایان عناوین ایام اهلل دهه فجر انقالب 
اسالمی سال جاری را با شعار محوری »جشن ملی 
۱400« که در نشست اندیشه ورزی ستاد مرکزی 
دهه فجر شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با 
اکثریت آرا تأیید و تصویب شــده بود را به شرح 

زیر اعالم کرد.
موســوی همچنین »انقالب اســالمی، امام 
انقالب«،  پیشــگامان  مستضعفان،  خمینی)ره(، 
»انقالب اسالمی، دانشگاهیان، خودباوری علمی«، 
»انقالب اسالمی، جهاد و مقاومت، ایثار و شهادت«، 
»انقالب اســالمی، معنویــت و بصیرت، خدمت 
صادقانه«، »انقالب اسالمی، قرآن، عترت، غیرت 
دینی« را از جمله عناوین دهه فجر امسال عنوان و 
تصریح کرد: عدالت محوری و فساد ستیزی، تکریم 
مقام زن، تحکیم بنیــان خانواده، امنیت و اقتدار 
نظامی، اقتصــاد مقاومتی، تولید ملی، کارآفرینی 
و وحدت ملی از دیگر عناوین تعیین شــده برای 
بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی در بهمن سال 

۱400 است.

از سوی ستاد مرکزی دهه فجر اعالم شد 

»جشن ملی 1400« ، شعار محوری ایام اهلل دهه دفجر

قائم شهر- خبرنگار کیهان: 
همزمان با شــصت و ششمین سالگرد 
شهادت روحانی مجاهد شهید سید مجتبی 
نواب صفوی و یاران باوفایش ، آئین چهلمین 
در  اسالم  فدائیان  یادواره شهدای جمعیت 

مسجد جامع قائم شهر برگزار شد.
آیت اهلل اعرافی عضو فقهای شــورای نگهبان ، 
مدیــر حوزه های علمیه کشــور و عضو شــورای 
عالی انقالب فرهنگی ، شهید نواب صفوی و یاران 
شــهیدش را از پیشگامان نهضت اسالمی نام برد 

که در اوج اختناق رژیم ستم شــاهی علیه ظلم و 
استبداد قیام کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند. 
او با اشاره به نقش علماء اسالم در تاریخ گفت 
عالمان و دانشمندان ایران و جهان اسالم ، معمار 
تمدن و ســرآمد عالم بشریت بودند و شهید سید 
مجتبی نواب صفوی در عصر خود ستاره درخشان و 
تئوری پرداز عظیم الشان  اندیشه نوین اسالم و نقطه 
عطف تاریخ مبارزاتی در ایران و جهان اسالم بود 
و انقالب اسالمی برگرفته از این تفکر بزرگ است.

مدیر حوزه های علمیه کشور در تبین شخصیت 

علمی و فقهی و سیاســی و اجتماعی شهید نواب 
صفوی: نبوغ فکری ، ارتباطی و سیاسی و اجتماعی ، 
اخالق متعالی ، شورآفرینی ، رویکرد بین المللی و 
جهان شناســی ، خضوع و خشوع در بندگی خدا ، 
فهم مبارزاتی و عقل راهبردی ، بهره مندی از تئوری 
و  اندیشــه ناب اسالمی و شجاعت و مقاومت را از 
ویژگی های بارز شهید نواب صفوی برشمرد و تاکید 
کردسیر زندگانی سراسر درس شهید نواب صفوی 
باید در کتب دروس مدارس و دانشگاه ها و حوزه ها 

تدریس شود تا مشعل و چراغ راه آیندگان باشد.

عضو فقهای شورای نگهبان ، انقالب اسالمی 
را پدیده بزرگ تاریخ بشــریت نــام برد که امروز 
درگستره جهان می درخشــد و این هدیه بزرگ 
الهی باید از ســوی مســئوالن و ملــت که برای 
آن ســرمایه های زیادی هزینــه کرده اند حفظ و 

صیانت شود. 
آیت اهلل اعرافی با ستایش از پیشگامی و خدمات 
ماندگار علماء و مردم والیی مازندران در ترویج و 
نشر تشیع در ایران و جهان از عالمان و مجاهدان 
خطه عالم پرور و شهیدپرور مازندران تجلیل کرد. 

خرم آباد - خبرنگار کیهان: 
رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: پرداخت تسهیالت 200 
میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد برای ســاخت مسکن روستایی این هفته 

آغاز می شود.
مهندس اکبر نیکزاد در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان لرستان با بیان اینکه باید ساالنه 400 هزار واحد مسکونی سهم بنیاد مسکن در 
روستا های کشور ساخته شود، افزود: ۲۱۲ هزار و ۳07 واحد مسکن در حال ساخت است.

مهندس نیکزاد خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن برای اهداف بسیار ارزشمندی تاسیس 
شده که خوشبختانه طی چهار دهه گذشته در کشور خدمات خوبی به مردم ارائه کرده  

است. اما برای رسیدن به هدف باید تالش و مجاهدت مضاعف شود.
وی با اعالم این خبر که متوســط مقاوم ســازی مسکن روستایی در کشور به 50 
درصد رسیده که در استان لرستان باالی 70 درصد است، افزود: کار مقاوم  سازی درصد 
باقی مانده ســخت تر است، چون اکثر کســانی که توان مالی پایینی دارند نتوانستند 
منازل شــان را نو سازی کنند. لذا ما باید تالشمان را مضاعف کنیم تا به نتیجه نهایی 

برسیم و شاهد جشن مقاوم  سازی مسکن روستایی در کشور باشیم.
نیکزاد با بیان اینکه کسانی که در بنیاد مسکن فعالیت داشته اند هرجا مأمور شدند 
موفق عمل کردند، خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر حدود ۱۱مدیرکل بازنشسته و یا 
جابه جا شدند که همه انتصابات از بدنه بنیاد مسکن و با اولویت نیروهای جوان بوده است.
رئیس بنیاد انقالب اسالمی کشور؛ کار این نهاد را به خاطر محرومیت روستاییان 
و اینکه این بنیاد یک ریال بودجه جاری دولتی ندارد، دشــوار دانســت و افزود: بنیاد 
مســکن نه تنها بار مالی برای دولت ندارد ، بلکه به  محض اینکه نقطه ای از کشــور با 
بحران مواجه می شــود نیرو ها و بانک ماشــین آالت بنیاد مسکن از همان لحظه وقوع 
حادثه به میدان می روند و با حضور در مناطق آسیب دیده به مردم  اطمینان می دهیم 

که تا رفع مشکالتشان پای کارهستیم.
نیکــزاد با بیــان به اینکه حدود 80 درصد درآمد کشــور از مالیات و نفت صرف 
بودجه جاری می شــود، اظهار کرد: بدنه دولت روز به روز درحال بزرگ تر شدن است. 
لذا به هیچ عنوان نمی توان از دولتی که بدنه اش روزبه روز در حال بزرگ تر شدن است 

توقع تحول اقتصادی داشت.

رئیس  بنیاد مسکن کشور خبر داد

پرداخت وام دویست میلیونی مسکن
این هفته آغاز می شود

مدیر حوزه های علمیه کشور: 

شهید نواب صفوی تئوری پرداز بزرگ  اندیشه نوین اسالم
  و نقطه عطف تاریخ مبارزاتی ایران و جهان اسالم  بود

مشهد- خبرنگار کیهان:
گفت:  رئیس جمهور  پارلمانــی  معاون 
ضعف ها و مشــکالتی وجود دارد که دولت 
ســیزدهم و مجلس انقالبی برای حل این 
مشکالت عزم خود را جزم کرده اند اما رخوتی 
که در دولت های قبــل بوده را نباید به پای 

نظام گذاشت.
بــه گزارش ایرنا، محمد حســینی در جمع  
نخبگان و منتخبان اقشــار در فرمانداری کاشمر 
افزود: دولت بر منافع مردم به جای منافع شخصی 

تاکید دارد و اگر منافع شخصی مدنظر نباشد کارها 
پیش می رود، حقوق های نجومی نوعی بی عدالتی 
در کشــور است و  دولت عزم جدی بر اصالح این 

موضوع دارد.
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده حقوق ها 
پلکانی افزایش می یابد و کسانی که حقوق کمتری 

داشته اند حقوقشان بیشتر  افزایش می یابد. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این 
که نظام ما پشــتوانه مردم را  دارد گفت: علیرغم 
مشکالت و کاســتی ها باید انسجام خود را نشان 

دهیم. 
حســینی افزود: طی هشــت ســال گذشته 
بسیاری از پروژه ها حتی با باالی ۹0 درصد پیشرفت 
رها شدند و بخش عظیمی از اعتبارات دولت صرف 
کارهای جاری شــد اما در دولت ســیزدهم بنا بر 
کار گذاشته شده است و تالش می شود ساخت و 
سازها در حوزه جاده و حمل و نقل سرعت یابد و 
از بخش خصوصی استفاده شود و در سند همکاری 
راهبردی ۲5 ساله با چین نیز به این مسایل توجه 

شده است. 

وی با بیان این که تفویض اختیار به استانداران 
در دستور کار دولت قرار دارد ادامه داد: با اختیار 
داده شده به استانداران امور مردم تسهیل می شود.

معــاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به 
تاکیــدات رهبری در خصوص توجــه به اقتصاد 
مقاومتی گفت: چندین سال است که عزمی در این 
خصوص نبوده اما االن شرایط برای سرمایه گذاری 
در حال فراهم شــدن است به طوری که طی پنج 
ماهی که دولت شــروع به کار کرده روابط با دیگر 

کشورها توسعه یافته است.

معاون رئیس جمهور: ضعف دولت های گذشته را نباید به پای نظام گذاشت
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