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جزئیات جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی با حضور سران قوا

رئیس ستاد انتخابات کشور:

نماینده مالی نامزدها باید معرفی شوند

رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ابالغ قانون
شــفافیت و نظــارت بــر تأمین مالــی فعالیتهای انتخاباتی توســط رئیس
جمهوری درباره اقدامات وزارت کشــور پیرامون اجرای این قانون گفت :ما
هــم قانون شــفافیت و نظارت بر تأمین مالــی فعالیتهای انتخاباتی را به
اســتانها و ســتاد انتخابات سراسر کشور ابالغ کردیم تا بخشی از این قانون
که میتوان ،در این دوره اجرایی کرد صورت گیرد.
این اقدام عمدتاً ناظر بر این اســت که خود نامزدها حســابی را باز کنند
و آن را بــه فرمانداریهــای مــا اعــام کنند و این شــماره در ســامانه جامع
انتخابات ثبت خواهد شد.
بهگــزارش ایســنا ،جمال عرف با بیان اینکه نماینــده مالی نامزدها باید
معرفی شــوند و پــساز آن فرمانداران و بخشــداران در حوزههای انتخابیه
در بخشــی از ماده  ۵۷که تغییراتی روی آن انجام شــده اســت به آن عمل
کننــد ،افــزود :با توجه به اینکــه هنوز نامزدهــای انتخابات نهایی نشــدند و
تبلیغاتشــان شــروع نشــده اجرای این قانون منوط به آغــاز روند انتخابات
است.

آیتاهلل رئیسی در دیدار با وزرای دادگستری و معاونین حقوقی ادوار:

بازنگری در مجازات حبس ،دستور کار جدی قوه
قضائیه است

جوزپ بورل :برای زنده ماندن برجام
ایران باید از منافع آن بهرهمند شود

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که دیپلماســی بدون
پشــتوانه عمــل و اقــدام راه بــه جایی نخواهد بــرد .بهگــزارش ایرنا ،جوزپ
بــورل طی یادداشــتی در نشــریه امریکایــی پروجکت ســیندیکیت پیرامون
توافــق هســتهای بــا ایــران گفت« :اگــر بخواهیــم برجــام زنده بمانــد ،باید
اطمینان حاصل کنیم که ایران در ازای بازگشت به اجرای کامل این توافق،
از مزایای آن برخوردار شود».
بــورل هفته گذشــته در صدر هیأتی به ایران ســفر و بــا رئیس جمهوری
و وزیرامورخارجــه درخصــوص برجام گفتوگو کرده بود .او در بازگشــت از
تهران تأکید کرد که نخســتین هدف ،باید حفاظت از توافق هســتهای ایران
باشــد .مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا ،بعد از ســفر به ایــران ،روز
جمعه گذشته در واشنگتن با مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا دیدار و حول
مسأله برجام گفتوگو کرد.

ابزارهای نوین قدرت در عرصه بینالملل

اگر یک نظام سیاســی میکوشــد جلوی فشــار نظامی
ادامـــــه از
یــا اقتصــادی و تحریمهــای کشــورهای متخاصمی چون
صفحه اول
امریــکا ایســتادگی کنــد ،منبــع قــدرت آن بایــد مــردم
باشــد؛ یعنی مردم پشــتیبان و تأییدکننده یک نظام سیاســی باشند و به آن
مشروعیت مردمی ببخشند.
اتفاقاً یکی از دستاوردهای دولت کنونی جمهوری اسالمی این بود که در
دو انتخابــات ،مردم بهصورت جدی وارد صحنه شــدند و رأی باالیی دادند
و ایــن حضور گســترده اعتبار زیادی به دولت داد .یا در زمانی که فشــارهای
حداکثــری ناشــی از تحریمهــا و تروریســم اقتصــادی امریــکا و فشــارهای
منطقهای بر ایران وارد شــد ،این حمایت در حضور عظیم مردم در تشــییع
جنازه شهید سلیمانی بازتاب یافت.
رویــدادی کــ ه طیفهــای سیاســی مختلفــی در آن حضــور یافتنــد و این
وحدت ملی و جلوه مشــروعیت سیاســی باعث شــد که کشــورهای مخالف
جمهــوری اســامی چــون امریکا و عربســتان و رژیم اســرائیل شــگفت زده
شــوند .ایــن چنین بود که قــدرت نفوذ ایران به موازات اقــدام تالفی جویانه
نظامی علیه پایگاه امریکایی «عین االسد» تأثیرگذار بود.
بیتردید افزایش توان و تقویت کنشــگری کشــورها در عرصه بینالملل
ممکن نیســت مگر آنکه کشــور ،تقویت همه مؤلفههای قدرت را در دستور
کار خود قرار دهد که نتیجه مســتقیم آن ،افزایش توان چانه زنی و بازیگری
در عرصه بینالملل است.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش:

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود

حضرت آیــتاهلل خامنــهای فرمانده
کل قوا صبــح دیروز (شــنبه) در دیدار
فرماندهــان و کارکنــان نیــروی هوایی
و نیــروی پدافند هوایــی ارتش ،واقعه
 ۱۹بهمــن ســال  ۱۳۵۷را نتیجــه
اطمینان امام خمینــی(ره) و مبارزان
بــه وعــده الهی دانســتند و گفتنــد :اگر
تفکــر تخلفناپذیر بودن وعــده الهی
در جامعــه حاکــم شــود و مســئوالن
هوشــیارانه عمــل کننــد ،تهدیدهــا به
فرصــت تبدیــل خواهد شــد و تحریم
میتوانــد عامــل نجــات کشــور از
وابســتگی بــه نفت و حــل بســیاری از
مشکالت شود.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،رهبــر
انقــاب اســامی درایــن دیــدار کــه
در چهــل و یکمیــن ســالروز بیعــت
تاریخــی همافــران نیــروی هوایــی بــا
امــام خمینــی(ره) در  ۱۹بهمــن ۵۷
برگزار شــد ،ایــن واقعه را یــک حادثه
فرامــوش نشــدنی و اعجــاب برانگیــز
و دارای درسهــا و عبرتهایــی
خواندنــد و افزودنــد :در دوران رژیــم
گذشــته ،نیــروی هوایی ارتــش یکی از
نزدیکتریــن نیروها بــه مرکز قدرت و
امریکا بــود اما رژیم طاغوت ،ضربه را
از همین نیرو خــورد که هیچگاه تصور
آن را نمیکرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
خاطرنشــان کردنــد :براســاس آیــات
قرآنــی ،خداونــد از جایــی بهدشــمن

ضربــه میزند کــه هیــچگاه انتظار آن
را نــدارد و مؤمنیــن نیــز از ناحیــهای
تقویت و حمایت میشــوند که انتظار
آن را نداشــتهاند که در فرهنگ دینی،
«رزق ال َ
یحت َســب» یا همــان رزقی که
در محاســبات مــادی جایــی نداشــته
است ،نامیده میشود.
رهبــر انقالب اســامی با اشــاره به
آیــات قرآنــی کــه صراحتــاً و مؤکــداً از
نصــرت یاریکننــدگان دیــن خــدا یاد
شــده اســت ،افزودنــد :بایــد بــه ایــن
وعدههــای الهی اطمینان داشــت و با
امیــد به آینــده به حرکــت رو بهجلو با
قدرت ادامه داد.
حضــرت آیتاهلل خامنــ ه ای تأکید
کردنــد :اگــر چنیــن تفکــر و روحیــهای
درهــر مجموعــه و جامعــه ایمانــی
حاکم شود ،افراد آن مجموعه با عزم
راســخ ،تهدیدها را بــه فرصت تبدیل
خواهنــد کــرد .همانگونــه کــه نیروی
هوایــی باوجــود تحریمهــای امریــکا،
اکنــون عــاوه بــر تعمیــر و بازســازی
جنگندههــا و هواپیماهــا ،طراحــی و
ســاخت جنگنــده را نیــز انجــام داده
اســت .ایشان رمز موفقیت و پیشرفت
نیــروی هوایــی را تبدیــل تهدیــد بــه
فرصت ،قطع امید از بیگانگان و تکیه
بــر تواناییهــا و ظرفیتهــای داخلــی
برشــمردند و افزودنــد :ایــن موضــوع
قابــل تعمیــم بــه کل کشــور اســت و
میتــوان باوجــود تحریمهــا کــه یــک
حرکت جنایتکارانه اســت ،برای کشور

نیروهــای مســلح بویژه نیــروی هوایی
ارتــش ،نیــروی هوافضــای ســپاه و
ســازمان صنایــع دفــاع را بــه تــاش
بــرای تقویــت بنیــه دفاعــی در ابعــاد
مختلف ،دقت در پیش بردن کارهای
مهم و حداکثر استفاده از ظرفیتها و
اســتعدادها توصیه کردند و گفتند :اگر
رؤســای قبلی امریکا مســیر شــیطانی
ایــن رژیــم را در زیــر پوشــش هایــی
دنبــال میکردنــد ،امــروز انحــراف،
جنگافــروزی ،فتنهســازی و طمــع
امریکاییهــا بــه داشــتههای دیگران،
علنــی و بــدون پوشــش اســت و ایــن
مســیر باطــل دشــمنان ملــت ایــران
قطعاً محکوم به شکست است.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اســامی ،امیــر ســرتیپ نصیــرزاده
فرمانــده نیــروی هوایی ارتــش با بیان
گزارشــی از پیشــرفت برنامههــای این
نیــرو در ابعــاد «ارتقــای تــوان رزم»،
«پشــتیبانی ،فنــی و قطعهســازی» و
«پویایــی ســازمان و ارتقــای کیفیــت
نیــروی انســانی» گفــت :طراحــی و
ســاخت پهپــاد ،مهمــات هوشــمند و
هواپیمــای بــا سرنشــین ،تعمیــرات
موتــور و قطعــات هواپیمــا ،کمــک
بــه مناطــق ســیلزده از طریــق پــرواز
هواپیماهــای ترابــری و راهانــدازی
آمبوالنــس هوایی کشــور با تجهیز یک
هواپیما به امکانات پیشــرفته پزشکی
از جملــه فعالیتهــای نیــروی هوایی
بوده است.

فرصت های زیادی را بهوجود آورد.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند:
اگــر مســئوالن هوشــیارانه عمــل کنند
میتوان با اســتفاده از شرایط تحریم،
اقتصــاد کشــور را از وابســتگی به نفت
کــه عامــل مهم بســیاری از مشــکالت
اســت ،نجــات داد .حضــرت آیتاهلل
خامنــهای گفتند :البته برخــی افراد با
هوش در داخل هیــأت حاکمه امریکا
متوجه این موضوع هســتند و گفتهاند
نبایــد بگذاریــم ایــران اقتصــاد بدون
نفــت را تجربــه کند و بــه همین دلیل
باید مســیری را باز بگذاریم تا اقتصاد

ایــران بهکلــی از پول نفت جدا نشــود
کــه مســئوالن بخصــوص مســئوالن
اقتصــادی بایــد درایــن خصــوص
هوشیار باشند.
ایشــان بــا اشــاره بــه پیچیدهتــر
شــدن ابزارهــا و شــیوههای دشــمنان
خاطرنشان کردند :در مقابل ،شیوهها
و روشهــای جمهــوری اســامی
نیــز پیچیدهتــر از گذشــته شــده اســت
بهگونــهای کــه اکنــون در بخشهــای
گوناگون کشور ،روشها و کارهای کامالً
منطقــی ،پیچیده و پیــش روندهای در
جریــان اســت کــه تأمینکننــده عمق

راهبــردی کشــور اســت و دشــمن را
زمینگیــر کرده اســت .ایشــان بــا تأکید
بــر لــزوم قــوی شــدن کشــور در همــه
جهــات بویژه در زمینــه دفاعی گفتند:
مــا بهدنبال تهدید هیچ کشــور و ملتی
نیســتیم بلکــه بهدنبال حفــظ امنیت
کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بر
اینکه ضعیف بودن ،دشمن را تشویق
بــه اقدام خواهــد کــرد ،افزودند :برای
آنکه جنگ نشــود و بــرای آنکه تهدید
تمام شود ،باید قوی شد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــ ه ای،

تحلیلهای امریکایی از حمله موشکی ایران به عیناالسد

هشداری برای تعطیلی پایگاههای امریکایی در منطقه
گــروه سیاســی /حــدود یک مــاه پساز
حملــه موشــکی ایــران بــه پایــگاه
عیناالســد امریکا در واکنــش به اقدام
تروریســتی امریــکا و شــهادت ســردار
ســپهبد قاســم ســلیمانی و یارانــش
تحلیلگــران و مراکــز تحقیقاتی امریکا
در ارزیابــی خــود آن را هشــداری برای
تعطیلــی پایگاههــای امریکایــی در
منطقه و نشان برتری فناوری موشکی
ایــران در برابر فنــاوری دفاعــی امریکا
ارزیابی کردند .یک تحلیلگر امریکایی
با اشاره به حمله موشکی تالفی جویانه
ایران علیه پایگاه نظامی امریکا گفت:
تصور میکنم کشوری که توانست ایده
برتری فناوری و دفاع موشکی امریکا را
خرد کند ،ایران است.
«جیمــز کــری» حملــه ایــران بــه
پایــگاه عیناالســد را مایــه شرمســاری
امریــکا دانســت و افزود :فکــر میکنم
امریــکا خــوش شــانس بــوده کــه ایــن
یــک عملیــات محــدود نظامــی بــوده
اســت زیــرا ایــن همــان چیزی بــود که
آنها انتظار داشــتند .هیــچ راهی وجود
نداشــت که ایران بهدنبــال تالفی ترور
ســردار ســلیمانی نباشــد ،آن هــم در
شرایطی که مشاوران نظامی ترامپ به
وی گزینه حمله به کاروان ســردار را در
فرودگاه بغداد ارائه کردند .در حالی که
ایاالت متحده احتماالً فکر کرده اســت
کــه ایــن اقدام آنهــا را امن کرده اســت
ولی من فکر نمیکنم که ترامپ نقش
سردار سلیمانی ،ابومهدی المهندس
و ســایر نیروهــای حشــد شــعبی عراق
در شکســت داعش را به حساب آورده
باشد.
توگو
این تحلیلگر امریکایی در گف 
با ایلنا ،ضمن اشاره به حمله موشکی
 8ژانویــه ســپاه پاســداران انقــاب
اسالمی علیه یک پایگاه نظامی امریکا
در عــراق به تالفی ترور ســردار قاســم

ســلیمانی و همراهانش گفت :سامانه
دفــاع موشــکی امریــکا یــک شــوخی و
یک فریب کامل اســت .مــا مطالعاتی
داریــم کــه از نخســتین جنــگ خلیــج
فارس آغاز شده و این مطالعات نشان
میدهــد کــه اکثــر ســامانههای دفــاع
موشــکی پاتریــوت امریــکا در رهگیری
موشــکهای اســکاد عراق نــاکام بوده
اســت .با این حال ،امریکا همچنان به
فروش ایــن ســامانهها بــه متحدانش
ادامــه میدهد ،با ایــن تضمین که این
ســامانهها قادر بــه متوقف کــردن اکثر
تهدیدات وارده هستند.
او در ایــن باره افــزود :همانطور که
گفتــه شــد ،تصــور میکنم کشــوری که
توانســت ایــده برتــری فنــاوری و دفاع
موشکی امریکا را ُخرد کند ،ایران است.
تاکنــون ســامانههای دفــاع موشــکی
امریکا بیشــتر متکی به متحــدان بوده
و توســط خــود امریکا بــرای یک مدت
زمــان مشــخص اســتفاده نشــده بــود.
فنــاوری امریکایی ،خواه رادار ،ســامانه
دفــاع موشــکی یا تســلیحات خــودکار
کــه روی کشــتیها نصب شــده اســت،
توانایــی و کارآیــی الزم بــرای جنــگ
علیــه ایــران را نــدارد .در حالــی کــه
شــاید صدام تنها چند موشــک اسکاد
بــه ســوی نظامیــان امریکایی شــلیک
کــرد ،پدافندهــای منطقــهای و دریایی
امریــکا بــرای مقابلــه بــا این حجــم از
موشکهای پیشــرفته آمادگی نداشته
و ایران میتواند بهطور همزمان تعداد
زیادی از این موشــکها را شلیک کند.
ســامانههای دفــاع موشــکی امریــکا
بــرای یک جنگ زمینی ســاخته شــده
اســت که برای مقابله با هرگونه جنگ
احتمالی در اروپا اســت .این سامانهها
هنوز متکی به عقاید قدیمی مثل مهار
جنگندههای شوروی سابق و جنگیدن
بــرای دســتیابی بــه برتــری هوایــی در

جهانی اســت که امریــکا تصور میکند
تنها نیروی واقعی است.
جیمز کری در پاسخ به این سؤال که
با وجود کشــته و زخمی شدن نظامیان
امریکایــی چــرا ترامــپ ســعی کــرد تــا
اهمیــت این حمالت را کــم جلوه دهد
و از واکنــش خودداری کرد ،گفت :تصور
میکنم این مسأله ســاده است که ایده
یــک جنــگ بزرگتــر در خاورمیانــه به
شــدت نامطلوب است تا جایی که خود
ترامــپ بــرای پایــان دادن بــه دخالــت
امریــکا در منطقــه تــاش کرده اســت.
مــن قاطعانــه فکــر میکنم کــه ترامپ
خواســتار یک پیــروزی تبلیغاتی بزرگ
اســت چرا که با انتخاباتی روبهرو اســت
که ممکــن اســت در مقابل یــک نامزد
چپگرای واقعی باشد ،کسی که میتواند
وعدههــای توخالــی ضــد جنــگ و ضد
جهانیســازی وی را بــه چالش بکشــد.
کســی بهدنبال یــک جنگ بــزرگ مثل
جنــگ احتمالــی با ایــران نیســت ،این

اقدامــات تنها میتوانــد رأی دهندگانی
را کــه از ترامــپ و جمهوریخواهــان
حمایــت میکننــد ،با خود همــراه کند،
کســانی کــه ترامــپ را میپرســتیدند یا
صهیونیستهای تندرو یا مسیحیان را.
اکثریــت طبقه متوســط امریکا مخالف
جنگ بــا ایــران هســتند ،آنها شــاید در
خیابــان تظاهــرات نکننــد ولــی حاضر
بــه ثبتنــام برای اعــزام بــه خاورمیانه
نیســتند .بنابــر ایــن تصور میکنــم این
ایــده کــه بــه مــا گفته شــود «همــه چیز
خــوب اســت» ،بــا هــدف جلوگیــری از
هرگونه جنگ طوالنیتر اســت ،با توجه
به اینکه ترامپ درک کرده است که چه
کاری انجــام داده اســت و ایــن اقدام تا
چه حد موجب تشــدید احساسات ضد
امریکایی در عراق شده است.
در عیــن حــال بــه گــزارش ایســنا
بهنقــل از شــبکه امریکایــی الحــره،
مرکــز پژوهشهــای اســتراتژیک و
بینالمللیامریکا(ســیا سآ یاس)

آیینهای اربعین شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تشریح شد

ســخنگوی ســپاه پاســداران آیینهای
گرامیداشــت اربعین ســردار ســرافراز
شــهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی
و شــهدای مقاومــت را تشــریح کــرد و
گفت :مراســم چهلم شــهادت سردار
ســلیمانی در تهــران  ۲۴بهمــن ،در
کرمــان  ۲۷بهمن و ســایر اســتانهای
کشور بین  ۲۴الی  ۲۷بهمنماه برگزار
میشود.
بهگــزارش ایلنــا ،در آســتانه فــرا
رســیدن اربعیــن شــهادت ســردار
ســرافراز و پرافتخــار ســپاه اســام
سپهبد پاســدار حاج قاســم سلیمانی
و دیگــر شــهدای مقاومــت در جنایت

تروریســتی رژیــم متجــاوز امریــکا
در بغــداد ،ســرتیپ دوم پاســدار
رمضــان شــریف ســخنگو و مســئول
روابــط عمومــی کل ســپاه آیینهــای
گرامیداشت این عزیزان را اعالم کرد.
ســخنگوی ســپاه ،تالقی  ۲۲بهمن
بــا ایــام چهلــم شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی را معنــادار و الهامبخش و
بنــا بــه فرمایش رهبر معظــم انقالب
زمینهساز انگیزه مضاعف مردم برای
حضور عظیــم در راهپیمایی دشــمن
شــکن  ۲۲بهمــن و جشــن پیــروزی
انقالب اسالمی توصیف کرد.
شریف اظهار داشت :ملت شریف

و تنها خســارتهای ناچیــزی به پایگاه
وارد شــده اســت امــا بعــد از آن اعالم
کرد که  34نظامــی ارتش امریکا دچار
ضربات مغزی شدهاند.
ایــن گــزارش افــزود :از همــان ابتدا
نیروهای امریکایی آســیب دیده بودند
و  64نفر از آنها از پایگاه عیناالســد به
مراکز پزشــکی انتقال داده شــدند زیرا
ضربات مغــزی به آنها وارد شــده بود
و این آمار به مرور زمان افزایش یافت
و اکنــون نیز ممکن اســت افزایش یابد
زیرا چنین آســیبهایی فوراً مشــخص
نمیشوند.
در ایــن گــزارش آمده اســت :دقت
موشــکهایی که پایــگاه عیناالســد را
هــدف قرار دادنــد در مقیاس معروف
بــه «خطــای دایــرهای احتمالــی» کــه
بــرای اندازهگیــری دقت موشــکها در
هدف قــرار دادن مواضع نظامی از آن
اســتفاده میشود ،رتبه باالیی بهدست
آورده است و این مسأله نشان میدهد
که تهران توانایی آن را دارد که فعالیت
پایگاههای امریکا در منطقه را متوقف
کنــد .دو نفــر از خلبانــان امریکایــی که
در عیناالســد بودنــد بــه خبرنــگاران
گفتهاند کــه یکی از کالهکهای جنگی
ایرانــی محــل اســتراحت نظامیــان را
هدف قرار داد که این مکان در نزدیکی
اتاق روشــن کردن پهپادها قــرار دارد و
خلبانان در آن لحظه مجبور شــدند در
اتاقهای زیرزمینی پناه ببرند.
نویســنده افــزوده :ایــن حمــات
نشــان دهنده میزان خطری اســت که
پیشرفت موشکی ایران برای نیروهای
امریکایــی ایجــاد کــرده اســت و امریکا
باید اقدامات الزم برای تقویت امنیت
نیروهــای خود و کاهش آســیبپذیری
آنهــا در برابر حماالت هوایــی را اتخاذ
و قدرت پناهگاههای خود برای مقابله
با موشکهای بالستیک را تقویت کند.

AP

رئیــس قــوه قضائیه با بیان اینکــه «قانون» ،ابزار قاضی اســت و باید در
قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شــود ،گفــت :به دنبال ایجاد تعادل
در ایــن موضوع هســتیم و بازنــگاه درباره حبس در دســتور کار قوه قضائیه
قرار گرفته اســت .به گزارش اداره کل روابــط عمومی قوه قضائیه ،اعضای
«کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه
دوشنبه  ۱۴بهمن با آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.
رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم
کار ســخت میشــود ،تأکید کرد :باید همه جریانات ،توافق کنند که کشــور در
همــه حوزههــا بر اســاس «قانون» پیش بــرود و همه حقــوق را رعایت کنند.
البتــه ایــن به منزله آن نیســت که قانون در همه جا کامل اســت بلکه منظور
این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقهای» است.
رئیــس قوه قضائیــه یکی از دســتور کارهای ضروری مجلــس یازدهم را
بازنگــری در برخــی مواد آیین دادرســی عنوان کــرده و افــزود :در بازنگری
قوانیــن ،حبس باید مربوط به جرایمی باشــد که واقعاً به این مجازات نیاز
اســت در غیراین صورت الزم اســت از مجازاتهای بازدارنــده دیگر غیر از
حبس استفاده کنیم .در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه
نظرات خود در رابطه با دستگاه قضایی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید
قوه قضائیه بر «قانونگرایی و حاکمیت نگاه حقوقی» ،نســبت به تحوالت
قوه قضائیه در دوره اخیر ابراز خوشبینی کردند.
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در چهــل و ششــمین جلســه شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصادی روند اصالحات ســاختاری بودجه بررســی شد.
اخبــــار این جلســه دیروز با حضور ســران قوا ،معاون اول رئیس
جمهــوری ،وزرای ذیربــط ،دادســتان کل کشــور و معــاون اول قــوه قضائیه
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت  ،در جلســه یاد شده درباره چگونگی
هماهنگــی بیــن قــوا بــرای انجــام بهینه امــر نظــارت بهنحوی کــه موجب
افزایــش کارآمــدی و ســرعت جریــان امــور دســتگاههای اجرایــی شــود،
تصمیمگیــری و مقــرر شــد ظرف ســه ماه آتی طــرح پیشــنهادی تهیه و به
تصویــب شــورای عالی رســانده شــود .همچنین در این جلســه گزارشــی از
رونــد واگذاریهای بنگاههای متعلق بهصندوقهای بازنشســتگی و تأمین
اجتماعی و مشــکالت اجرایی آن توســط وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
به جلسه ارائه شد.
اعضــای شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی بر ادامــه رونــد واگذاریها با
رعایت کامل منافع ذینفعان و بهکارگیری بهینه سرمایهها و منابع موجود
در جهــت اهــداف و مأموریتهای این صندوقها تأکیــد کردند .در ابتدای
ایــن جلســه اعضا ضمن تبریک دهــه مبارک فجر به ملت ایران خواســتار
حضــور همــه آحاد ملــت و ایرانیــان در مراســم راهپیمایــی روز  ۲۲بهمن
ماه بهعنوان نماد وحدت و انســجام ملی و مشــارکت عمومی در مقابله با
جنگ تحمیلی اقتصادی از سوی دولت امریکا شدند.
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و قدرشــناس ایــران اســامی عالوه بر
تکریــم و تجلیل از شــخصیت و نقش
آفرینیهــای مانــدگار ،امنیتآفرین و
درسآموز ســردار شــهید حاج قاســم
ســلیمانی در راهپیمایــی حماســی و
بــزرگ  ۲۲بهمن ماه  ۹۸در آیینهای
ویژه چهلمین روز شــهادت آن سردار
آســمانی و پرافتخــار در تهران و ســایر
شهرهای کشور شرکت و یاد ،خاطره و
آرمانهــای بلند وی را گرامی خواهند
داشت.
وی افزود :براساس برنامهریزیها
و هماهنگیهای بهعمل آمده مراسم
چهلــم شــهید قاســم ســلیمانی و

همراهان شــهیدش در تهــران در روز
پنجشــنبه  ۲۴بهمــن ماه پــس از نماز

در گزارشــی اعالم کرد کــه ایران قدرت
موشــکی خود را گســترش داده و دقت
این موشــکها بیشتر شــده است و چه
بســا ایران قدرت آن را داشــته باشد که
فعالیــت تمــام پایگاههــای امریــکا در
منطقه را تعطیل کند.
«ایان ویلیامز» نویسنده این گزارش
بــا اذعــان بــه اینکــه حملــه ایــران بــه
پایگاه عیناالســد نشــان دهنده قدرت
موشــکهای ایــران در مختــل کــردن
عملیات نظامی امریــکا و همپیمانان
آن در خاورمیانــه اســت ،افــزود :ســپاه
پاســداران ایــران تقریباً  20موشــک به
ســوی پایــگاه «عیناالســد» در االنبار و
«حریر» در اربیل کردستان شلیک کرد،
در زمــان حمله ایران بیشــتر نظامیان
امریکایی در عین االســد کــه  1500نفر
بودند با دریافت هشــدار از فرماندهان
خود بــه داخل پناهگاههــا رفته بودند.
وزارت دفاع امریــکا در ابتدا اعالم کرد
که این حمله تلفاتی بهدنبال نداشــت

مغرب و عشــاء با حضور اقشار و آحاد
مختلف مردم در مصالی بزرگ امام
خمینی(ره) برگزار میشود.
سخنگوی سپاه پاسداران همچنین
درخصــوص برگزاری مراســم مشــابه
در کرمــان و دیگــر شــهرهای کشــور
گفت :مراسم ویژه شهید سپهبد حاج
قاســم سلیمانی و همراهان در کرمان
در روز  ۲۷بهمــن ماه و در ســایر مراکز
اســتانها و شهرهای کشور نیز بین ۲۴
تــا  ۲۷بهمن ماه متناســب با شــرایط
و برنامهریزیهــای اســتانی برگــزار
خواهد شد.
ســخنگوی ســپاه تأکیــد کــرد :بــه

فضــل الهــی مــردم بصیــر ،انقالبــی
و قدرشــناس ایــران اســامی بــا
حضــور پرشــکوه و اجتمــاع عظیــم
در راهپیمایــی  ۲۲بهمــن و اربعیــن
ســردار ســلیمانی و همچنیــن حضور
در آیینهــای گرامیداشــت آن
شــخصیت ارجمنــد و تربیــت یافتــه
در مکتــب انقــاب اســامی و والیــت
فقیه ،باردیگرعزم و اراده راســخ خود
در پایبنــدی به ارزشهــا و آرمانهای
انقــاب و تداوم راه شــهیدان انقالب،
دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم و
پاســداری از خــط مقاومــت را بــه رخ
جهانیان خواهند کشید.

