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خبــــــر
دیدگاه

خبرنگار

در نشست سران قوا مطرح شد

ش هماهنگ سه قوه برای بهبود معیشت مردم
تأکید بر تداوم تال 

در نشســت هفتگی ســران قوای سهگانه که روز گذشته
به میزبانی حجتاالســام محســنی اژهای رئیس قوه
قضائیه برگزار شــد ،بر ادامه تالشهای همه قوا برای
بهبود معیشــت مــردم تأکید شــد .به گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری ،در ایــن نشســت
مهمترین مســائل کشــور بویژه موضوعــات اقتصادی
مــورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت .در این نشســت

آن برقــرار بــوده و اعضــا بهدنبــال حــل
مســائل اقتصــادی هســتند .امــا در ایــن
میان قــوه قضائیه هم بــا موضوع اموال
تملیکــی وارد میــدان شــده و از دولــت
هم بــرای همــکاری دعوت کرده اســت.
حــاال در ایــن  100روزی کــه از اســتقرار
دولــت رئیســی میگذرد ،مــروری بر این
اقدامات میتواند چشــماندازی از آینده
نزدیک ایــران به ما بدهد و تغییرروندی
که در چند ســال گذشــته و زیر سایه نگاه
به خارج ،عــدم هماهنگیها و دعواهای
بیهوده سیاســی سرنوشت ناکامی یافت
را ازدولتــی که امیدها به اوســت ،شــاهد
باشد.
ëëتعامل با مجلس
ابراهیــم رئیســی چنــد روز پــس از
برگزاری مراســم تحلیف ،لیســت کابینه
ســیزدهم را تقدیــم بهارستاننشــینها

آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــوری،
حجتاالسالم غالمحســین محسنی اژهای رئیس قوه
قضائیــه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای
اسالمی بر ادامه تالشهای هماهنگ خود در راستای
بهبود معیشــت مــردم تأکید کردند .نشســت هفتگی
سران قوا ،هفته گذشته به میزبانی آیتاهلل رئیسی در
دفتر رئیس جمهوری برگزار شده بود.

کرد .نیروهای جــوان و انقالبی و در عین
حــال کاری ،که از ســوی رئیسجمهوری
بــرای کابینه تعیین شــده بودنــد ،اولین
مواجهــه مجلــس و دولت را رقــم زدند.
پیشبینیها از تأیید تمام اعضای کابینه
خبــر میداد و در نهایت هم تنها با عدم
رأی اعتمــاد به گزینه پیشــنهادی وزارت
آمــوزش و پرورش ،نخســتین تعامل دو
قوه شکل گرفت .پس از آن نوبت به سایر
تصمیمــات رســید .طرحهــای مصــوب
مجلــس که برای اجرا به دولت میرفت
و لوایــح دولــت که بــرای تصویــب راهی
مجلس میشــد .هــر چنــد در این مدت
انتقــادات از تعداد طرحهــای غیرضرور
نماینــدگان بــاال گرفــت امــا بــا کمتریــن
چالشــی ،موافقــت رئیسجمهــوری
بــرای اجــرای آنهــا را بــه همراه داشــت؛
موضوعــی کــه در ادوار گذشــته برخالف

آن را شــاهد بودیم و چه بسا بارها هم با
به پایان رســیدن مهلــت قانونی امضای
رئیــس جمهــوری ،رئیس مجلس رأســاً
اقــدام بــه صــدور دســتور اجرایی شــدن
قانون مصوب مجلس میکرد .دولت در
این مدت لوایح مهمی را از جمله الیحه
رتبهبنــدی معلمــان کــه البتــه از ســوی
دولت پیش تدوین شــده بود و همچنین
«حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر»
را بــا قید دو فوریت راهــی مجلس کرد و
بــه دفــاع از آن پرداخــت .هرچنــد گفته
میشــود کــه تذکــر ،ســؤال و اســتیضاح
ابزار نظارتی مجلس بر دولت اســت اما
باال رفتــن تعداد آن هم دردســری برای
دولتمردان است.
آنگونــه کــه در زمان فعالیــت دولت
ســابق ،بســیاری از دولتمــردان هــر روز
میهمــان بهارســتانیها بودنــد تــا بــه

روایتی تازه از جزئیات عملیات توقیف نفتکش:

در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو

 ۱۲۰موشک روی ۲ناوشکن امریکایی قفل شده بودند

یــک هفتــه پــس از انتشــار جزئیــات
عملیــات توقیــف نفتکــش رباینــده
نفــت ایــران توســط ســپاه از چنــگ
نیروهــای امریکایی ،فرمانــده نیروی
دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی جزئیــات بیشــتری از ایــن
عملیات را توضیح داده است.
طبــق روایتــی کــه دریــادار تنگســیری
شــامگاه جمعــه در یــک گفتوگــوی
تلویزیونــی مطــرح کــرد در ایــن
عملیات از یکسو نیروهای امریکایی
صرفــاً ناظــر نبودنــد و از ســوی دیگــر
موشــکهای ایرانی در حالــت آماده
شلیک قرار داشتند.
نکته دیگر مورد اشاره فرمانده نیروی
دریایــی ســپاه ایــن بــود کــه ادعــای
امریکاییهــا دربــاره نادرســت بــودن
روایــت ایران را یــک «دروغ» خواند و
تأکیــد کرد و به بیان شــواهد و دالیلی
پرداخــت کــه دروغ بــودن آن ادعــا را
اثبــات میکــرد .روز  12آبان با انتشــار
تصاویــر و گزارشهایــی مشــخص
شــد که ســپاه پاســداران یک نفتکش
ویتنامــی کــه بــا حمایــت نیروهــای
نظامــی امریکا اقدام بــه ربودن نفت
کشــورمان کرده بود را با یک عملیات
نظامی به کنترل خود درآورده بود .بر
این اساس پس از ورود نیروهای سپاه
بــه این نفتکــش ،نیروهــای امریکایی
بــا اســتفاده از بالگــرد و نــاو جنگی به
تعقیب نفتکش پرداختند و راه آن را
سد کردند؛ اما در نهایت این نفتکش
با پشــتیبانی سپاه پاســداران به ایران
رسید.
بــه گزارش ایســنا ،دریادار پاســدار
علیرضــا تنگســیری فرمانــده نیــروی
دریایــی ســپاه در ســخنان شــامگاه
جمعــه خــود بــا اشــاره بــه همیــن
عملیــات گفــت :نفــت نفتکشــی کــه
مــا توقیــف کردیــم ،متعلق بــه ایران
بــود و نفتکــش تخلــف کــرده بــود و
امریکاییها پشــتیبان این کار بودند و
از دور ایــن نفتکش را رصد میکردند
و نمیگذاشــتند کســی بــه آن نزدیک
شــود .وی افزود :در جایــی که ما باید
عملیات انجــام میدادیم ،بالفاصله
اولیــن تمــاس فیزیکــی مــا بــا ایــن

ســؤاالت آنــان پاســخ دهــد و عمــاً از
کارهــای وزارتخانــه بــاز میماندنــد .در
این دولت اما هماهنگیها آنگونه اســت
کــه در این مدت  100روز تنها یک ســؤال
از وزیــران اعــام وصــول شــد و آن هــم
سؤال از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درخصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی جهــت
کاهــش نــرخ بیــکاری و ایجــاد اشــتغال
پایــدار و کارآفریــن در کشــور بویــژه در
مناطق مرزی بود.
ëëنشستهای رئیسی با مجامع استانی
از دیگر راهکارهای دولت جدید برای
نزدیک شــدن بــه نماینــدگان و اطالع از
مشــکالت مردم حضور در نشســتهای
مجامع استانی است .در این جلسات که
نمایندگان به همراه اســتانداران حضور
دارنــد ،نقطــه نظــرات و دغدغههــای
ملــی ،اســتانی و حــوزه انتخابیــه خــود
در موضوعــات اقتصــادی ،معیشــتی،
صنعتی ،کشاورزی ،فرهنگی ،اجتماعی
و مدیریتی را با رئیس جمهوری در میان
میگذارند.
ëëجلســات هفتگی ســران قوا به میزبانی
یکی از رؤسا
ششــم شــهریور ماه نخســتین جلسه
ســران قــوا بــه میزبانــی ابراهیم رئیســی
رئیــس جمهوری برگزار شــد .جلســهای
که در آن «کرونا»« ،مشکالت اقتصادی»
و «ثبــات در بــازار» و «کســری بودجــه»
از مهمتریــن موضوعــات مــورد بحــث
مالقاتکننــدگان بــود ،راه جدیدی پیش
روی مسائل کشور باز کرد.
ابراهیم رئیسی ،غالمحسین محسنی
اژهای و محمدباقــر قالیباف ،از آن روز به
بعــد هر هفته با هم دیــدار میکنند و در
آن ضمــن بررســی و مــرور مشــکالت به
دنبــال راهــکاری بــرای حل آن هســتند.
هرچند از این جلســات خبرهــای زیادی
مخابره نمیشــود اما برگزاری همیشگی
آن به میزبانی یکی از رؤسای قوا ،از نقاط
قوت تعامل ســه قوه اســت .جلساتی که
اگــر هــم در آینــده کوتاه مــدت خروجی
خاصی نداشــته باشــد حداقــل میتواند
برای ماههای آینده به نتیجه بینجامد.

ëëشورای عالی هماهنگی اقتصادی و اخذ
تدابیر ویژه
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی
و اخــذ تدابیــر ویــژه کــه بــا پیشــنهاد
رهبــری انقالب در ســال  ۱۳۹۷بــا تأکید
بــر «تشــکیل اتــاق جنــگ اقتصــادی»
تشــکیل شــده بود ،حاال به محفلی برای
همنشــینی ســران قــوا بــه منظــور اخــذ
تصمیمات مهم تبدیل شــده است .این
شــورا با حضور رئیــس جمهوری ،رئیس
مجلــس و رئیــس قوه قضائیه رســمیت
پیــدا میکنــد و مصوبــات آن از قبــل
دارای تأییــد رهبری انقالب هم اســت تا
بســرعت اجراییشــود .در این جلســات
موضوعات مهــم اقتصادی کشــور مورد
بحــث و تبادل نظر قرار میگیرد و تقریباً
هر سه هفته یکبار هم برگزار میشود.
ëëتعامــل بــا قــوه قضائیــه بر ســر امالک
تملیکی
تعامــل قــوه مجریــه با دســتگاه قضا
هم در هفته گذشــته شــکل گرفــت و آن
هم بر ســر موضــوع امــوال تملیکی بود.
پــس از آنکــه روز جمعــه  ۱۴آبــان مــاه
رئیــس قــوه قضائیــه بنا بــه گزارشــی که
در مــورد انبارهــای ســازمان جمــعآوری
و فــروش امــوال تملیکــی بــه دســتش
رسیده بود ،از انبار مرکزی سازمان اموال
تملیکی در تهران بازدید کرد و دستورات
الزم را بــرای تعیین تکلیــف پروندههای
خاک خورده صادر کرد و تیمی متشــکل
از دادســراهای مختلــف اســتان تهران با
 ۲۵قاضــی در ســازمان امــوال تملیکــی
مســتقر شــد و بــه بررســی پروندههــای
قضایــی بالتکلیــف مانــده ،پرداخــت،
قــوه مجریــه هــم وارد میــدان شــد .بــه
گفتــه اژهای ،محمــد مخبــر معــاون اول
رئیسجمهــوری مســئول ایــن حــوزه در
دولت شد و وزیر اقتصاد هم به تیم آنان
اضافه شــد .حال با همســو بودن سه قوه
و تعاملــی که از ابتدای تابســتان امســال
در حــال شــکلگیری و تکامــل اســت،
میتوان به حل مشــکالت کشــور امیدوار
بود .مشکالتی که حل آن ،نیازمند تالش
همه قوا اســت تا آنچه کــه به نفع منافع
ملی و ملت ایران است حاصل شود.

متهم مدعی کار خیر شد!

میزان

در روزهــای اخیر اخباری مبنی بر آزاد شــدن مبلغ قابــل توجهی از داراییهای
بلوکه شــده ایران در یکی از کشــورها منتشــر شــد .علی نــادری مدیرعامل ایرنا
در توئیتــی مبلــغ این آزادســازی را  3.5میلیارد دالر اعالم کــرده بود .همزمان
شــدن این خبر با صد روزگی دولت نشــان از آن دارد که تالشهای دیپلماتیک
دولــت ســیزدهم در حال ثمر دادن اســت .تالشهایی که نقطه قوت دســتگاه
دیپلماســی دولت جدید را نشــان میدهــد؛ چرا که تاکنون خبــری از توافقنامه
و اعطــای امتیــاز و عقبنشــینی برای گرفتن این حق کشــورمان وجود نداشــته
است.
این خبر در حالی است که مشابه آن در دولت یازدهم نیز وجود داشت .دولت
روحانــی در صــد روزگــی خود توافق ژنــو را رونمایــی کرد و قول آزادســازی 4.2
میلیــارد دالر از داراییهــای بلوکه شــده کشــورمان را به صورت اقســاطی داد و
البتــه در مســیر پرداخت آن با بدعهدیهای بســیاری از جانــب امریکا رو به رو
شــد .اما تفاوت این دو اتفاق در آزادســازی منابع کشــورمان به میزان هزینهای
اســت که دولتها برای دســتیابی به این میزان از اموال بلوکه شــده کشــورمان
داشــتهاند .طبق توافق ژنو ایران غنیســازی بیســت درصد خود را تعلیق کرد،
اورانیوم غنیســازی بیســت درصد خــود را به نصف کاهــش داد و مابقی آن را
اکســید کــرد و تعهد داد کــه فعالیتهای خود در فردو ،نظنــز و اراک را متوقف
کنــد .محدودیتهــای ایران در توافق ژنــو به اینجا ختم نشــد و هرگونه تحقیق
و توســعهای که با انباشــت اورانیوم ارتباط داشــت نیز ممنوع شــد و آژانس به
کارگاههای مونتاژ ســانتریفیوژ ،کارگاههای تولید روتور ســانتریفیوژ و تأسیســات
غنیســازی کشــورمان دســت پیدا کرد .امتیــازات ایران به طــرف غربی به طرز
قابل توجهی خیره کننده بود .تا جاییکه خاویر ســوالنا که قبالً به مدت  10ســال
مســئولیت مذاکرات هســتهای با ایران را برعهده داشته دســتیابی به توافق ژنو
را نشــانه «ســخاوت» ایران معرفــی کرده بــود .وی همچنین گفته بــود برای او
شنیدن خبر چنین توافقی باورکردنی نبود .همین مسأله باعث شد تا منتقدان
اعالم توافق ژنو را شتابزده معرفی کرده و عجله دولت برای امضا شدن آن در
صد روز را علت قربانی شدن منافع کشورمان ارزیابی کنند.
امــا در دولــت ســیزدهم بازگشــت امــوال ایــران بــدون عقبنشــینی از حقوق
کشــورمان رخ داد .ایران در حالی به منابع خود دست یافته است که جمهوری
اســامی ایران نه تنها در حال پیشروی در غنیســازی بیســت درصد است که
حتــی تاکنــون بیــش از  25کیلوگرم غنیســازی  60درصد انجــام داده و در این
مسیر با شتاب فراوان حرکت میکند .همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ماههاســت که دسترسیهای ویژه فراپادمانی در ایران ندارد .با وجود این ایران
توانســته بــا خــروج از وضعیت انفعالــی و تقویت دیپلماســی با همســایگان و
کشــورهای شــرقی تالش خود را معطوف به همکاری متوازن با همه کشورهای
جهان کند .این اتفاق در کنار وارد شــدن میزان خوبی از اموال کشــورمان نشان
میدهــد دولت میتواند ضمن عدم عقبنشــینی از حقوق هســتهای ایران به
مقاصد اقتصادی کشور نیز دست یابد.

گــروه سیاســی| بــا برگــزاری انتخابــات
ریاســت جمهــوری ســیزدهم در 29
خــرداد  1400و پیــروزی ســیدابراهیم
رئیســی ،خیلیهــا بر ایــن بــاور بودند که
هشــتمین رئیسجمهــوری ایــران برای
آغاز به کار خود مشکلی پیش رو نخواهد
داشــت .اینگونه هم شد .چرا که مجلس
یازدهمی که در  7خــرداد  99آغاز به کار
کرده بــود با اکثریت نماینــدگان انقالبی
خــود وعــده تعامــل بــا دولت جدیــد را
داد و در ادامــه هم انتخاب غالمحســین
محســنی اژهای بهعنــوان رئیــس قــوه
قضائیه همه ســران قوا را در یک ســمت
و ســو قرار میداد ،به این امید که باری از
مشکالت کشــور زیر ســایه هماهنگی قوا
برداشته شود.
امــر مهمی کــه اگــر در چنــد ســاله اخیر
آویزه گوش مسئوالن میشد ،این میزان
از گرفتاریها و معضالت ،دامن جامعه
ایــران را نمیگرفــت .وعــده بهبود وضع
معیشــتی مــردم از مهمتریــن اهــداف
ســران ســه قوه بود کــه با اســتقرار کابینه
ســیزدهم و برگــزاری جلســات پیاپــی،
دولت در پی تحقق آن حرکت کرد.
بــا معرفی کابینه ســیزدهم از ســوی
ابراهیم رئیسی ،نمایندگان مجلس تنها
به حسین باغگلی گزینه پیشنهادی برای
تصــدی وزارت آمــوزش و پــرورش رأی
اعتماد ندادند تا در نخستین گام مواجهه
رسمی دولت و مجلس- ،برخالف ادوار
گذشــته -دســتاورد چشــمگیری حاصل
شــود .بــا تشــکیل کابینــه راه بــرای حــل
مشکالت افسارگسیخته اقتصادی که در
آن زمان اصلیترین معضل کشــور بوده
و البته تاکنون هم ادامه دارد ،باز شد.
یکی از راهکارهای پیش رو ،بازگشــت
به جلســات ســه نفره ســران قوا بود .اگر
تــا پیش از این از بینظمی این جلســات
گالیــه میشــد و حتــی بــا شــیوع کرونــا
تقریباً به فراموشــی هم ســپرده شــد اما،
حــاال میشــود از جلســات «هفتگی» به
میزبانــی یکــی از ســران ســه قوه ســخن
گفت .شورای عالی هماهنگی اقتصادی
نیز محفل دیگری برای همفکری ســران
ســه قوه اســت که در این روزها جلســات
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هماهنگی قوا حل مشکالت را سرعت می بخشد

مأموریت رئیس جمهوری
برای احیای زایندهرود

به دنبال دســتور رئیس جمهوری به مرکز بررســیهای استراتژیک ریاست
جمهــوری برای مطالعــات علمی در زمینــه احیای زاینــدهرود ،رئیس این
مرکز خبر داد که این مرکز با کمک تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی
و مراکز علمی کشور به صورت علمی و عملیاتی به این موضوع میپردازد.
بــه گــزارش مرکــز بررســیهای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری ،آیــتاهلل
ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــوری ،پنجشــنبه گذشــته در نشســتی بــا
مجامع نمایندگان اســتانهای ســمنان ،قم و اصفهان در مجلس شــورای
اســامی ،اعــام کــرد که بــه رئیس مرکز بررســیهای اســتراتژیک ریاســت
جمهوری مأموریت داده اســت تا مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده
رود را آغاز کنند.
رئیــس جمهــوری گفــت« :کمیته و کارگــروه فعالی بــرای رســیدگی به این
مســأله تشــکیل خواهد شــد تــا احیــای زاینــدهرود و رفع مشــکل مربوط به
آن مثــل فرونشســت زمیــن در مناطــق مرکزی کشــور بــه طور دقیــق مورد
بررســی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شــود».
محمدصــادق خیاطیــان ،رئیــس ایــن مرکــز بــا بیان اینکــه این ،نخســتین
مأموریــت ویــژه رئیس جمهوری محترم به مرکز بررســیهای اســتراتژیک
ریاست جمهوری است ،اظهار کرد :بنا داریم با کمک تمامی صاحبنظران
و اســاتید دانشــگاهی و مراکز علمی کشــور به صورت علمــی و عملیاتی به
این موضوع بپردازیم.
خیاطیــان در صفحــه «اینســتاگرام» خــود افــزود :مناطق مختلف کشــور از
چالــش آب رنــج میبرند و رفــع این چالش در کشــور یکــی از اولویتهای
اساســی دولت ســیزدهم اســت .او بــا بیان اینکــه مردمان شــریف و نجیب
اســتانهای اصفهان ،قم ،سمنان و یزد در طول سالهای گذشته ،رنجهای
فراوانــی را در پــی بیآبــی و خشکســالی کشــیدهاند ،تصریــح کــرد :مــا از
مطالعات پیشــین و ظرفیت نخبگان اســتفاده خواهیم کــرد تا راهحلهای
مناسبی برای برون رفت از این مشکالت فراهم کنیم.
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نفتکش توســط نیروهای ویژه نیروی
دریایــی صــورت گرفت و روی شــناور
هلیبــرن کردنــد .بالفاصلــه نیــروی
ویــژهای را از ســطح وارد کار کردیــم و
هدایــت نفتکــش در دســت بچههای
ما افتاد.فرمانده نیروی دریایی ســپاه
با بیان اینکه «امریکاییها این صحنه
را از دور میدیدنــد» ،اظهــار کــرد:
امریکاییها صحنــه را از طریق پهپاد
میدیدنــد و بالفاصلــه دو ناوشــکن
 ۱۱۲و  ۶۸متعلــق بــه آنها بــه منطقه
عملیــات آمدنــد و آرایــش جنگــی
گرفتنــد .ما به این ناوها اخطار دادیم
اما آنها مقداری به اخطار بیتوجهی
کردنــد؛ شــناورها به ســینه ایــن ناوها
رفتنــد و قایق ما در فاصلــه  ۲۰متری
نــاو امریکایــی قــرار گرفــت و ناوهای
امریکایی کامالً ایستادند.
تنگسیری خاطرنشان کرد :ناوهای
امریکایــی آمده بودند کــه نفتکش را
رهــا کننــد و دیدنــد که با دو ناوشــکن
نمیتواننــد و درخواســت نیــروی
کمکی دادند و در مجموع پنج فروند
ناوشــکن امریکایی در تالش بودند تا
این نفتکــش را از چنگ ما درآوردند.
وقتی پنج ناوشــکن شــدند ،ما شــش
فرونــد شــناور دیگــر بــه شــناورهای
منطقه نبرد اضافه کردیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که
چــرا در برابــر ناوهــای امریــکا با چند
شــناور کوچــک تقابــل انجــام شــد؟
تأکیــد کــرد :مــا میخواهیــم بــه آنها
بگوییم که عددی نیســتید؛ اگر زمانی

پررویــی کردید و تیری را به ســمت ما
انداختیــد ،آن زمان هم موشــکهای
مــا و هــم موشــکاندازهای مــا را
خواهید دید .فرمانــده نیروی دریایی
ســپاه ادامــه داد :آنهــا میداننــد کــه
در چنــگال ما هســتند و میدانســتند
اگــر بــه نفتکــش نزدیکتــر شــوند ،مــا
دیگر شــوخی نمیکنیم .موشــکها و
موشــکاندازهای ما در ساحل آماده
بودنــد که اگــر اینها غلطــی بکنند ،در
مقابلشــان بایســتیم .در نهایــت آنها
مجبور شــدند در آبهای بینالمللی
دست از پا درازتر عقبنشینی کنند.
تنگســیری در پاســخ بــه پرسشــی
دربــاره واکنــش امریکاییهــا مبنی بر
نادرســت بــودن روایت ایــران درباره
دخالــت ناوهــای امریکایــی در ایــن
واقعــه ،تصریح کــرد :این یــک دروغ
بــزرگ اســت؛ اگــر آنها میخواســتند
فقــط ناظــر باشــند ،پهپادهــای آنهــا
از بــاال ناظــر بــود یــا اینکــه یک یــا دو
ناوشــکن از دور نظــارت میکــرد و
آرایــش جنگی و پــرواز بالگــرد نیازی
نبــود .اگر ناظر بودند چرا درخواســت
نیــروی کمکــی کردنــد؟ پنــج فرونــد
شــناور را بــه صحنــه آوردن و آرایــش
جنگــی گرفتــن ،ناظــر بــودن اســت؟
چــرا بچهگانــه حــرف میزننــد؟ باید
پختهتــر صحبــت کننــد و صحنــه را
ببیننــد و بگوینــد کــه کــم آوردهانــد.
وی همچنین در پاســخ بــه اینکه «آیا
نگران نبودیــد که ماجرا به درگیری با
امریــکا ختم شــود؟» ،اظهار کــرد :آیا

بایــد زور را بپذیریــم؟ وقتــی دشــمن
به مــا زور میگویــد و میخواهد نفت
مــا را ربایــش کند و به نوعــی ببرد ،ما
بــه عنوان نیروهای مســلح جمهوری
اســامی بعــداً میتوانیــم ســرمان را
جلوی ملت ایران بلند کنیم؟
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه با
تأکیــد بــر اینکــه اقیانوسهــا و دریاها
دیگــر حیــاط خلــوت امریکاییهــا
نیســت ،گفت :آموزشهایمان را روز
به روز بیشتر میکنیم و برد تجهیزات
و موشــکهایمان را روز به روز بیشــتر
میکنیــم و بــرای هــر تهدیــدی خــود
را آمــاده میکنیــم .انشــاءاهلل روزی
فرا برســد کــه قایق برود و ناوشــکن و
زیردریایی بازگردد.
دریادار تنگسیری در پایان با تأکید
بــر همــکاری نیروهــای دریایی ارتش
و ســپاه ،خاطرنشــان کــرد :بــرادران
عزیــزم در نیــروی دریایــی ارتــش
مقتدر جمهوری اســامی هم همین
شــجاعت را دارنــد و مــا امــروز یــک
ارتباط قلبی و دلی با هم داریم.
پیــش از این رســانهها در توصیف
لحظــات آخریــن رویارویــی نیروهای
دریایــی ســپاه و امریکا اعــام کرد که
 10فرونــد قایق تندور موشــکانداز با
حمل مجموع  ۱۲۰موشــک کروز ضد
کشتی ،روی  ۲ناوشکن امریکایی قفل
شــده بود .این درحالی بود که بیش از
 100فروند موشــک کروز نیز در ساحل
دریای عمان آمــاده انجام مأموریت
در این عملیات بودند.

پنجمیــن جلســه دادگاه رســیدگی بــه اتهامــات  ۹۹متهــم پرونــده موســوم بــه
ثبــت ســفارش خــودرو بــا موضــوع قاچــاق ســازمان یافتــه خــودرو دیــروز بــه
ریاســت قاضــی صلواتــی برگــزار شــد .در ابتــدای ایــن جلســه که برای نخســتین
بــار متهمــان در جایــگاه دفاع قــرار گرفتند ،متهــم «صیــادی» با قــرار گرفتن در
جایــگاه ضمــن رد اتهــام انتســابی مدعــی شــد« :آن طــور کــه در کیفرخواســت
آمــده مــن مدیــر اجرایــی شــرکت فنــاوران اعتمــاد راهبــر نبــودم و هیچ ســمتی
نداشــتم ».قاضــی صلواتــی در واکنــش بــه دفاعیــات متهــم گفــت :آیــا بیش از
 6هزار خودرو از آســمان آمده است؟ که متهم صیادی پاسخ داد :من نمیدانم؛
بررســی کنند تا مشخص شود .من کجای این ماجرا قرار دارم؟ یزدانیفر نماینده
دادســتان در واکنش به دفاعیات متهم گفت :متهم مدعی است که به اطالعات
دسترسی نداشته ،اما «فتا»سه بار ورود با اسم صیادی را تأیید کرده است .او ادامه
داد :اکثر متهمان این پرونده صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش میشناسند
و همــه نام او را میآورند .قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی گفت :با اینکه
کارمند سازمان توسعه بودید ،در سه قرارداد دخالت داشتید ،چه توضیحی در این
خصوص دارید که متهم صیادی گفت :این موضوع در یک شرایط اضطراری رقم
خورد .من دنبال سود و منفعت مالی نبودم و قصدم انجام یک کار خیر بود.

وزیر کشور:

دیروز مسائل را به رفع تحریمها گره میزدند
امروز خواستار حل فوری مشکالت هستند

دکتــر وحیــدی در مراســم معارفــه
اســتاندار جدیــد اســتان البرز بــا بیان
اینکه وحدت و همبستگی رمز قدرت
نظام جمهوری اســامی ایران است،
به موضــوع اختالل در ســامانه بنزین
اشــاره کــرد و گفــت :مجموعــه دولت
در مســأله حملــه ســایبری بــه پمــپ
بنزینها هوشــمندانه و مدبرانه عمل
کردند .به گزارش پورتال خبری وزارت
کشور ،وحیدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر این موضوع که در
انتخاب اســتاندارها به دنبال تفاهم حداکثری با نخبگان و مسئوالن ارشد استانی
هستیم ،تصریح کرد :رویکرد وزارت کشور بر انتخاب بهترینهاست و در این مسیر
تمام سعی و تالش بر حضور توانمندترین افراد در مسند عالی استان کشور بوده
اســت .وی همچنین با اشــاره به اینکه کسانی که دیروز کشور را وصل میکردند به
رفــع تحریمها امروز بعــد از دو ماه میگویند چرا مشــکالت را برطرف نمیکنند،
گفت :گویا فراموش کردند تا دو ماه پیش در این کشور مسئول بودند.

