دوشنبه  6مرداد 1399
سال بیست و ششم
شماره 7404

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال:

نگاه «فوربس» به همکاریهای ایران و چین

میزان

نشســت شــورای عالــی حفــظ حقــوق
بیتالمال که جلساتاش طی سالهای
گذشــته بــا وقفههــای چندســاله مواجه
بوده است روز گذشته با ریاست آیتاهلل
ابراهیمرئیسی،رئیسقوهقضائیهبرگزار
شد .جلسه پیشین این شورا آبان ماه سال
گذشته پس از وقفهای  5ساله به ریاست
رئیس دادگســتری کل اســتان تهران و با
تأکیدبرمقابلهجدیباساختوسازهای
غیرمجاز ،مبــارزه با تصرفات و تجاوزات
به اراضــی ملی ،منابع طبیعــی و تغییر
کاربریهــا برگزار شــده بــود .بــه گزارش
میزان ،رئیس قوه قضائیه نیز در جلســه
روز گذشــته کــه با حضــور وزرا و رؤســای
ســازمانها و دوایر ،قضات و دبیر شورای
حفظ حقوق بیتالمال در لواسان برگزار
شــده بود و به نوعی بر ساخت و سازهای
غیرمجازدرمنطقهلواساناتمتمرکزبود
بســیاری از تخلفات را ناشــی از اشکاالت
ســاختاری و نه رفتاری در شوراهای شهر
و روســتا دانست و خواستار ورود مجلس
شــورای اســامی ،وزارت کشــور و شورای
عالــی اســتانها بــه موضوع بــرای ایجاد

تغییرات ساختاری این شوراها با هدف از
بین رفتن احتمال تخلف و لغزش شد.
رئیســی با بیــان اینکه مــردم منطقه
لواســان دغدغه درســت و بحقی دارند،
گفــت :دغدغه این اســت که این منطقه
خــوش آب و هوا متعلق بــه همه مردم
اســت و باید منافع آن بــرای همه مردم
باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله
یــک عــده خــاص ،آن هــم بــا تخلــف
از قوانیــن و مقــررات و زیــر پــا گذاشــتن
نظامــات معمــاری و شهرســازی مجــاز
نیســت .او بــا بیــان اینکــه مدیرانــی کــه
بایــد مرزهــا را در زمینــه محیط زیســت
حفظ کنند و مســئولین مربوطه در همه
حوزههــا ،مرزبانــان طبیعــت هســتند،
گفت :مســئولیت مســئوالن فقط در مرز
جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار
مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان
اســت .دهــدار و بخشــدار و فرمانــدار و
مقام قضایــی و اجرایی هرکدام در حوزه
خود مرزبانی میکنند و نباید بگذارند به
ایــن مرزها تجاوز شــود؛ چراکه اینها جزو
حقــوق عامــه اســت و ضایع شــدن این

حقوق به نسلها لطمه میزند و همه در
این قضیه خسارت میبینند.
رئیــس قوه قضائیــه با این پیشــنهاد
کــه دبیرخانه این شــورا ،دادســتان کل و
معاونانــش و معاونیــن وزرا بــه صورت
قرارگاهــی جلســات مســتمری بــرای
بررسی مشــکالت و ارائه راهکارها برگزار
کننــد ،افــزود :مطــرح شــد کــه تعــارض
در تصمیمگیریهــا و تعــارض در

نخستین جلسه دادگاه سلطان جعل اسناد در مشهد

روز گذشــته جلســه دادگاه رســیدگی
بــه اتهامــات  ۱۵متهــم پرونده موســوم
بــه هلدینــگ آفتــاب به ریاســت قاضی
ســیدهادی منصوری و در قالب شــعبه
ویــژه رســیدگی بــه پرونــده اخاللگــران
و مفســدان در نظــام اقتصــادی کشــور
مستقر در مشهد برگزار شد.
بــه گــزارش میــزان ،بــر اســاس
کیفرخواســت قرائــت شــده توســط
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی
متهم ردیــف اول این پرونــده امیررضا
ثابت که به سلطان جعل اسناد مشهور
شده،با تشــکیل یک شبکه بزرگ اقدام
بــه انجام اقدامــات غیرقانونی از جمله
جعــل مهر مراکز آموزش عالی و صدور

مدارک جعلی میکرده است .اخالل در
نظام اقتصادی کشــور و تشــکیل شــبکه
کالهبــرداری و فرارمالیاتــی از جملــه
اتهامــات ایــن متهــم اســت .بر اســاس
ایــن پرونده که به گفته قاضی منصوری
بیــش از  ۴۰جلــد و بیــش از  ۶هزار برگ
و اسناد است ،اخالل در نظام اقتصادی
کشــور و تشــکیل شــبکه کالهبــرداری و
فرارمالیاتــی از جملــه دیگــر اتهامــات
متهم است.
نماینــده دادســتان دربــاره محتوای
کیفرخواســت صــادر شــده گفــت:
متهــم ردیــف اول در اوایل ســال ۱۳۸۰
شمســی در مؤسســهای تحــت عنــوان
پیــک آفتــاب فعالیت خــود را در زمینه

تبلیغــات آغــاز کــرده و در ســال ۱۳۸۸
اقــدام بــه تأســیس مؤسســهای تحــت
عنــوان فرهنــگ و هنــر آفتــاب در حوزه
برگــزاری همایشهــا و نمایشــگاهها
میکنــد .او ادامــه داد :امیررضا ثابت در
راســتای فعالیتهای خود بــا اقدامات
پوششــی از طریــق مؤسســات دیگــری
ماننــد مؤسســه غیرتجــاری فرهنــگ و
هنــر آبنوس ،شــرکت آفتــاب فرهنگ و
هنر ســامان ،مؤسســه ســام همشهری
و ...عمــل میکرده اســت .غرابادیان به
عنوان نماینده دادســتان شــیوه ارتکاب
بزه جعل در شــبکه کالهبرداری توســط
متهم ردیف اول را تشــریح کرد و گفت:
امیررضــا ثابــت از چهــار طریــق جعــل

برخــی از قوانیــن داریــم کــه الزم اســت
ایــن تعارضات در ایــن قــرارگاه و در این
جلســات دبیرخانــه ،مــورد بررســی قرار
گیرد و بــرای همه آنهــا راهکارهایی پیدا
شود .او با اشاره به اعتراض مردم نسبت
بــه تبعیضآمیــز بــودن برخــی احــکام
کمیســیون مــاده  100در مــورد پرونــده
امالک با وضعیت مشابه خواستار اجرای
بدون تبعیض قانون شد.

مــدارک مؤسســات علمــی آموزشــی
داخلی ،ارائه مدرک از ســوی مؤسسات
جعلــی و کاغــذی ،ارائه مدرک از ســوی
مؤسســات و دانشــگاههای جعلــی
خارجــی و جعــل مــدارک صالحیــت
شغلی ،فعالیت میکرده است .انعقاد
قــرارداد بــا مؤسســات و مراکــز آموزش
عالــی و دســتیابی بــه آخریــن نمونــه
گواهینامههــا ،مهرهــا و نمونــه امضاها
از جملــه شــیوههای بهکارگرفتــه شــده
توسط متهم است .متهمین با اقدامات
شبکهای ضمن کالهبرداری ،به ساحت
علمی کشور صدمه زده و موجب اخالل
در نظام اقتصادی شدهاند.
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری و

رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه عــدم
صالحیــت دهــداران ،بخشــداران و
شــهرداران در صدور اجازه ساخت و ساز
افــزود :ایــن حتمــاً بایــد از طــرف وزارت
کشور به تمام دهداران ،بخشداران و همه
کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری
نیستند ،اعالم شود و آنها باید بدانند حق
ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم
برای مردم و هم برای مســئوالن دغدغه
ایجادکنند.
او بــا تأکید بــر اینکه آرای کمیســیون
ماده  ۱۰۰نباید منبعی برای کسب درآمد
برای شــهرداریها و رفع مشکالت مالی
آنهــا تلقــی شــود ،گفــت :اینکــه هرکس
بتوانــد تخلف کنــد و بعد بگویــد پولش
را میدهم ،درســت نیســت .اگــر این کار
غیرمجــاز اســت ،مگــر بــا پول میشــود
تخلــف را خریــد؟ ایــن موضــوع بــاب
تخلف را در کشــور بــاز میکند .او با تأکید
بــر ضرورت بســته شــدن راههای تخلف
ســازمانهای اداری مختلــف کشــور،
افــزود :وقتــی مقــام معظــم رهبــری در
فرمایشاتشــان از جاهــای مقــدس نــام

ســازمان امــور مالیاتی از جمله شــکات
ایــن پرونــده هســتند .نماینده ســازمان
امور مالیاتی در تشــریح صدمات مالی
ناشــی از اقدامات متهمیــن این پرونده
گفــت کــه اقدامــات متهــم حــدود ۹۰
میلیارد تومان صدمه به بیتالمال وارد
کرده است.
همچنیــن براســاس کیفرخواســت
صادر شده از ناحیه دادسرای عمومی و
انقالب مرکز خراسان رضوی؛ مشارکت
در کالهبــرداری شــبکهای ،اخــال در
نظــام اقتصادی از طریق فــرار مالیاتی،
پولشــویی ،مشــارکت در جعــل مدارک
تحصیلــی دانشــگاههای خارجــی و
مؤسســات آمــوزش عالــی ،جعــل مهر

جهانگیری :برخورد امنیتی راهکار مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی نیست
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
بــه تبعــات و پیامدهــای کرونــا در
حوزههای فرهنگی و اجتماعی گفت:
دشــمنان بــا هــدف ایجــاد اختالف و
تفرقــه میان اقشــار مختلــف جامعه
بــه دنبــال دوگانهســازی علــم و دین
بودند که با رهنمودهای رهبر معظم
انقالب و همراهــی حوزههای علمیه
در موضوع مقابلــه با کرونا در اجرای
نقشــه خــود نــاکام ماندنــد و کشــور
توانست در مقابله با کرونا و حفاظت
از سالمتی مردم موفق شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
معاون اول رئیس جمهوری ،اسحاق
جهانگیــری عصــر شــنبه در جلســه
ســتاد هماهنگــی نقشــه مهندســی
فرهنگی کشور ،با اشاره به تصمیمات
ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص

برگزاری مراســم عزاداری ایام محرم
و حفــظ پروتکلهــای بهداشــتی بــه
منظــور جلوگیــری از شــیوع کرونــا
تصریــح کــرد :پیامدهــای کرونــا در
همــه حوزهها بویژه در حوزه فرهنگی
و اجتماعــی بســیار پیچیــده اســت و
ضرورت دارد دستگاههای مختلف با
همکاری یکدیگر و هماهنگی با ستاد
ملــی مقابله با کرونا تمرکز ویژهای بر
مباحث فرهنگی داشته باشند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده
پیرامون ســند ملی توسعه ،گسترش
و تقویت نهاد مســجد ،گفت :مسجد
کانــون مهمــی در کشــور اســت کــه
میتوانــد گرهگشــای بســیاری از امــور
باشد و ضرورت دارد با سیاستگذاری
مناســب و اســتفاده از ظرفیــت

مشــارکت مردمی این کانون با ارزش
را بیش از پیش تقویت کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
همچنیــن دربــاره ســند فرهنــگ
امنیــت عمومی و اجتماعی کشــور به
دغدغــه و اهتمام ویــژه رهبر معظم
انقــاب روی مســأله آســیبهای
اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت :بایــد
در برنامهریزیهــا بــه گونــهای عمــل
شــود تــا راه بازگشــت افــراد آســیب
دیده بــه جامعه و ســامتی و امنیت
خانوادههای آنان فراهم شود.
جهانگیــری افــزود :مقابلــه بــا
آســیبهای اجتماعــی و فرهنگــی با
کار نظامی و امنیتی امکانپذیر نیست
و بایــد با راهکارهــای فرهنگی به حل
و فصــل ایــن موضــوع جــدی کشــور
پرداخت.

در این جلســه که وزرای آموزش و
پرورش ،علــوم تحقیقــات و فناوری،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ورزش
و جوانــان حضــور داشــتند اعضــا بــه
تعیین دســتگاههای متولی همکاری
تدویــن اســناد ملی موضــوع بند یک
اصل هفت نقشــه علمــی و فرهنگی
کشور رأی مثبت دادند.
بــر اســاس ایــن دســتور کار تدوین
و تهیه ســند ملی توســعه گســترش و
تقویت نهاد مســجد و سامان بخشی
و اجــرای آن بــه ســازمان تبلیغــات
اسالمی ،سند ملی وقف و امور خیریه
به ســازمان اوقاف و امور خیریه ،سند
توســعه فرهنگ مهدویت و انتظار به
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و سند
فرهنــگ امنیت عمومــی و اجتماعی
کشور به وزارت کشور سپرده شد.

توصیههای رئیس سازمان انرژی اتمی به تریبونهای نماز جمعه :

خطیب جمعه برای وصل کردن آمده نه فصل کردن

تسنیم

خبرگزاری فارس به مناسبت  5مرداد
ســالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور
در سال  58با معاون رئیس جمهوری
و رئیس ســازمان انرژی اتمی که یکی
از مســئوالن اغلــب حاضــر در صــف
نخســت این واجب عبادی و سیاســی
است ،گفتوگو کرد.
بــه گــزارش فــارس ،علــی اکبــر
صالحــی در این گفتوگو با بیان اینکه
در جذب جوانان برای حضور مســتمر
در مراســم نماز جمعه چندان موفق
عمل نکردیم ،گفــت :نماز جمعه در
حرکــت تکاملی امت اســامی یکی از
لوازم پیش برنده جامعه اســت .البته
خطیبــان جمعه در سراســر کشــور به
ایــن نکته بســیار مهــم عنایــت دارند
کــه بیانــات ایــن عزیــزان در ســطح
وســیعی انعکاس مییابــد .پس باید
غــور و کنکاش کنند تــا آنچه میگویند
مســتند و مبتنی بر توجیهات منطقی
و احتجاجات عقلی باشد.
در ایــن زمانــه ،زبــان ســخن گفتن
بــا جوانان تفــاوت یافتــه و آنها طالب
احتجــاج و اســتدالل هســتند .بــرای
برقــراری ارتبــاط با قشــرهای مختلف
اجتماع باید از شیوههای نوین ارتباط
کالمــی بهرهبــرداری نمــود .خطیــب
جمعــه بایــد در تحبیــب و تألیــف
قلــوب چیره دســت باشــد .صالحــی

در ادامــه با یاد کــردن از مقام معظم
رهبــری و مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی به عنوان خطبــای توانای
نماز جمعه گفت :سخنان این بزرگان
واقعاً جاذبه و گیرایی داشــت .اما اآلن
میتــوان گفت که برخــی ائمه جمعه
اســتانها تا حدی دچار سیاستزدگی
شدهاند و جبههگیری میکنند.
این رویکردها در شأن جایگاه نماز
جمعــه نیســت .گاهی بنده احســاس
میکنــم کــه ســاحت مقــدس نمــاز
جمعه ،تبدیل به محل عقده گشــایی
عدهای علیه عدهای دیگر شده است.
واقعــاً بایــد مراقــب باشــیم کــه نمــاز
جمعه این آیین روحبخش به ابزاری
سیاســی و جناحــی تبدیــل نشــود کــه
موجب خسران خواهد شد.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه برکــت در
اجتمــاع مؤمنــان و صفــوف درهــم
تنیده موحدان است ،افزود :اگر تفرقه
و تشــتت در کار باشد و نماز جمعه به
محملی بــرای وحدتآفرینــی تبدیل
نشــود ،نظــام مــا و جامعــه اســامی
آسیب خواهد دید.
صالحــی بــا گرامیداشــت یــاد
مرحــوم آیــتاهلل طالقانــی کــه اولین
نمــاز جمعــه بعــد از پیــروزی انقالب
بــه امامــت وی برگــزار شــد ،گفــت:
خطیب نماز جمعه برای وصل کردن

آمــده اســت نــه بــرای فصــل کــردن.
در نمــاز جمعــه جــذب حداکثــری و
دفع حداقلــی باید بهعنوان سیاســت
راهبردی مدنظر قرار گیرد.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در
خصوص هجمه وارده به نماز جمعه
در کشــورمان از ســوی دشــمنان و
بدخواهــان ،گفــت :بــرای اینکــه نماز
جمعه ،رکن رکینــی از نظام حکومتی
اسالم است .نماز جمعه عمود خیمه
اســام اســت .اگر ایــن عمود و ســتون
اصلــی محکــم باشــد ،خیمــه اســام
محکم و استوار پابرجا خواهد بود.
وی تصریــح کــرد :اتفاقــاً به همین

دلیــل مــا بایــد در انتخــاب خطیــب،
محتوای خطبه و شئون نحوه برگزاری
نماز جمعه توجه ویژه داشــته باشیم.
مســلمانان بایــد از حضــور در نمــاز
جمعه لذت ببرند .خطیب باید آگاه،
اهــل تحقیق و مطلع به مســائل زمان
باشــد .در اســتانها علمایی داریم که
آگاه و عالمنــد و اشــراف دارنــد ولــی
چندان به حضور در مجامع و محافل
رسمی تمایل ندارند.
باید ایــن عزیزان را به میدان آورد.
زبــان خطیــب جمعه بایــد روح نواز و
وحدتآفریــن باشــد و از زبــان تفرقــه
انگیز و حزبی به دور باشد.

میبرند و میگویند جا ولو خیلی مقدس
اســت ،امــا در مــکان غیرقانونــی نبایــد
ســاخته شــود و محیــط زیســت نباید به
خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شــود،
دیگر تکلیف همه روشن است.
رئیسی گفت :در همه دادگستریهای
کشــور شــعب تخصصــی امور زمیــن در
حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل میشود که
در این شــعب متخصصین امور مربوط
به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئوالن
قضائــی مربوطه امــور مرتبط بــا اراضی
ملــی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند
کرد.
حجت االســام محمود علوی ،وزیر
اطالعــات هم در این جلســه با اشــاره به
تشــکیل معاونت مبارزه با مفاســد کالن
اقتصادی در ایــن وزارتخانه ،برهمکاری
وزارت اطالعــات بــا دســتگاه قضایی در
برخــورد با زمین خواری های کالن تأکید
کــرد و گفــت کــه  80درصــد پروندههای
مربــوط بــه تجــاوز بــه منابع طبیعــی با
کمــک ایــن نهــاد امنیتــی شناســایی و
رسیدگی شده است.

وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
مهر تاییدیه مدارک وزارت مزبور ،نشــر
اکاذیــب رایانهای ،جعــل مهر و عالمت
شرکت شــاکی خصوصی و مشارکت در
جعــل رایانــهای  ۹۹ســایت؛ از اتهامات
مطرح شده در این پرونده است.
دیروز همچنین چهاردهمین جلسه
دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و
 ۲۱متهم دیگر به ریاســت قاضی بابایی
و در شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک
استان تهران برگزار شد .پس از رسیدگی
بــه اتهامــات متهــم بیــژن قاســمزاده،
بازپــرس ســابق دادســرای فرهنــگ و
رسانه  ،روز گذشته رسیدگی به اتهامات
دیگر متهمان این پرونده ادامه یافت.

دیگه چه خبر

شعب تخصصی امور زمین تشکیل می شود

خبر اول اینکه ،مجله امریکایی فوربس در تحلیلی به توافق میان ایران
و چیــن پرداختــه و نوشــته اتفاقاتی که به کاهــش اعتبار و احتــرام جهانی
امریکا منجر شده نتیجه رویه این کشور در سالهای اخیر است .به گزارش
ایلنا در بخشــی از این گزارش آمده است :سیاستهای ملیگرایی افراطی
و راهکارهــای متناقــض در ســالهای اخیر دولــت ترامپ انــزوای جهانی
دولت امریکا را به همراه داشــته اســت و حتی میتواند موقعیت امریکا را
بدتر کند ،این در حالی است که قرارداد  ۲۵ساله جمهوری اسالمی ایران و
چین باعث تضعیف جایگاه و موقعیت امریکا در خاورمیانه خواهد شــد.
اخیــراً چیــن و ایران اعــام کردند که در حــال تدوین یک توافق  ۲۵ســاله
برای گســترش روابط سیاسی و اقتصادی خود هستند .این توافق میتواند
یک راهکار جدید برای ایران باشــد تا بتواند از فشــارهای امریکا با توجه و
کمک شــرق ،عبور کند .به نوشــته فوربس ،این توافــق همچنین موقعیت
ایاالت متحده را در خاورمیانه تضعیف خواهد کرد .ایاالت متحده که قبالً
از برجام خارج شــده بود ،بهتازگی از ســازمان جهانی بهداشت هم خارج
شــد تا گامی دیگر در زمینه خروج از صحنه جهانی برداشــته باشــد .نقش
رهبری ایاالت متحده در جهان در حال کاهش است.

نقش پمپئو در ترور سردار سلیمانی

خبــر دیگر اینکه ،روزنامه گاردین در گزارشــی درباره تأثیر مایک پمپئو ،وزیر
امــور خارجــه امریکا بر سیاســت داخلی و خارجی این کشــور با اشــاره به اقدام
تروریستی به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی نوشت :پمپئو ترور
قاســم ســلیمانی را این گونــه توجیه کرد کــه او تهدیدی «قریــب الوقوع» برای
منافع امریکا ایجاد کرده بود .بهگزارش ایسنا ،گاردین در ادامه نوشت :انییس
کاالمار ،گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در امور حقوق بشــر با غیرقانونی خواندن
ایــن اقــدام مطرح کرد کــه هیچ مدرکی بــرای ثابت کردن این اظهــارات وجود
ندارد .پمپئو که از افراطیون در زمینه مسائل ایران است ،ظاهراً چندین ماه بود
که درخواســت این حمله را داشته است .او بود که سرانجام ترامپ را قانع کرد
تا دستور ترور را صادر کند.گزارش گاردین در پی این مطرح میشود که در دی
ماه سال  ۱۳۹۸دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا دستور ترور سردار شهید
قاســم سلیمانی را صادر کرد .سردار شهید ســلیمانی طی حملهای پهپادی از
سوی امریکا به خودروی حاملش در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
بهدنبال آن ،ســپاه پاســداران ایران بــا عملی کردن وعده انتقام ســخت پایگاه
نظامی امریکا در عین االسد عراق را موشک باران کرد.

رونمایی عضو هیأت رئیسه مجلس از نامزدهای1400

دست آخر اینکه ،احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیأت رئیسه مجلس
بــه اســامی از دو جریــان اصالحطلــب و اصولگــرا بــرای کاندیداتــوری در
انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰اشــاره کرد .به گزارش شــفقنا وی افزود:
آقایــان مطــرح در طیــف اصولگرا امیرحســین قاضیزاده هاشــمی و علی
نیکزاد نواب رئیس مجلس و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
هســتند البته نمیدانم آیا آقای قالیبــاف در انتخابات حضور پیدا خواهند
کرد یا خیر و فکر نمیکنم فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در انتخابات ۱۴۰۰
حضــور یابــد ،همچنیــن از طیف اصالحطلبــان هم آقایــان آذری جهرمی
وزیر ارتباطات ،سورنا ستاری معاون رئیس جمهوری و اردکانیان وزیر نیرو
هستند و احتماالً جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم شرکت کند.

