
سرمقاله

ونده پر
باز هم ترفند »سایه جنگ«
7 برای برجامی دیگر

سرمقاله
كميسيون فرهنگي دولت 
1و بدعت ها!

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛دیدگاه

 مشکالت پابرجا
5با گذشت 2 سال از برجام

گزارش 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:رسانه

شاهد خلق انسان تازه 
6در فضای مجازی هستیم

صفحه 2

صفحه 2

12Vol.17  No.4609  SUN.Nov 12.2017 صفحه  قيمت: 1000 تومانیک شنبه 21 آبان         1396  23 صفر 1439  سال هفد        هم  شماره 4609 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

فرمانده کل ارتش:

هر صدایی در جهت تضعیف 
 اتحاد ارتش و سپاه
صدای ضدانقالب است

9

واکنش رئیس جمهور ترکیه به ادعاهای دینی بن سلمان

واژه اسالم میانه رو 
ابداع غرب 

علیه اسالم است
2

اخبار یک

رهبر انقالب 
درگذشت والده حجت االسالم مدرسی را 
تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت والده 
حجت االس��ام والمسلمین س��ید محمدرضا مدرسی را 

تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجةاالسام والمسلمین آقای حاج 

سید محمدرضا مدرسی دامت برکاته
درگذش��ت والده ی مکّرمه را ب��ه آن جناب و اخوی 
محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض میکنم و رحمت 
و مغفرت الهی برای آن مرحومه و بقاء س��امت و توفیق 

برای جنابعالی از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای - 2۰ آبان ۱۳۹۶

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر داد
۶ آذر تعطیل رسمی است

س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسامی 
گف��ت: طبق مصوبه مجلس، شش��م آذرم��اه مصادف با 

هشتم ربیع االول تعطیل رسمی است.
ب��ه گزارش ایس��نا ، بهروز نعمتی اظهار داش��ت: به 
موجب مصوبه مجل��س در جزء ح بند ۵ ماده ۳۷ قانون 
احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور که در ۲۷ بهمن 
۹۵ به تایید ش��ورای نگهبان رس��یده و ۲۰ فروردین ۹۶ 
در روزنامه رسمی منتشر شده، هشتم ربیع االول سالروز 
ش��هادت امام حس��ن عس��گری و آغاز امام��ت حضرت 

ولی عصر )عج( تعطیل رسمی تعیین شده است.
ب��ه گفته وی احتماال ب��ه دلیل انتش��ار این مصوبه 
قانون��ی در روزنامه رس��می در اوایل س��ال ج��اری این 

تعطیلی در تقویم سال ۹۶ ثبت نشده است.

جناب آقای محمد  بیگدلی
بدينوسيله انتصاب جنابعالی را به 
مدير عاملی بانك مل��ت تبريك عرض 
نموده، از درگاه ايزد منان براي ش��ما 
وهم��ه خدمتگزاران کش��ور اس��امی 

آرزوی توفيق وسامتی خواستاريم.
روزنامه سیاست روز

کمیسیون فرهنگي دولت 
و بدعت ها!

rooznamenegarirani@gmail.com

فرهاد خادمی

طي چند روز گذش��ته در پي ابراز مخالفت و باال گرفتن 
موج انتقادات اصحاب رسانه و کارشناسان حقوقی نسبت به 
الیحه نظام رس��انه ای کشور، وزیر ارشاد، معاونت مطبوعاتی 
و دبیرهیئت دولت هر کدام با انتش��ار اطاعیه هایی مواضع 
جدی��د خود را در خص��وص انتق��ادات وارده اعام کردند و 
ضمن اعام توقف رس��یدگی ها درهیئت دولت قول بررسي 
و رسیدگی های بیش��تر براي کسب نظر اهالی مطبوعات را 
دادند و نوش��تند که الیحه مذکور برای رس��یدگی دقیق تر 
به کمیس��یون فرهنگي دولت ارجاع شده است. ضمن اینکه 
این توقف خود یك گش��ایش اس��ت اما چند سوال در اینجا 

مطرح می شود. 
مگر این الیحه قبًا در کمیس��یون بررسي نشده است؟ 
اگر نش��ده که خیلی بد است و اگر رسیدگی شده ارجاع به 
این کمیس��یون چه دردی را دوا خواهد کرد؟ و اینکه اصوالً 
اعضای این کمیسیون فرهنگي در دولت چه کسانی هستند 
و از ک��دام زاوی��ه و منظر می خواهند الیحه نظام رس��انه ای 

کشور را مورد بررسی قرار دهند؟
مش��کل اساسی اصحاب رسانه با الیحه دولت این است 
ک��ه اصوالً از منظ��ر عقلی و عرفی تنظی��م کنندگان الیحه 
مذکور نتوانسته یا نخواس��تند که واقعیت های حرفه ای این 
صنف را درك کنند و بپذیرند. زیرا خروجی کار آن ها همین 
الیحه اس��ت که متأس��فانه با بي دقت��ي و بي توجهي هر چه 
تمامتر تدوین شده است. اینکه شك داریم و تردید کنیم در 
فرآیند بررس��ي الیحه در کمیسیون فرهنگي دولت در این 
موضوع خاصه مي شود که اصوالً روح حاکم بر این الیحه و 
حتي نگاه تنظیم کنندگان آن این بوده است که بدعت های 
عجیب��ی در این الیح��ه گنجانده و خواب های��ی برای نظام 
رس��انه اي کشور دیده اند که بعید است با توجه به هوشیاری 

اصحاب رسانه این خواب ها تعبیر شود!
به عنوان مثال در ماده ۳ الیحه، سازمان نظام رسانه ای 
کش��ور،  یك سازمان تخصصی و حرفه اي  و دارای شخصیت 
حقوقی مس��تقل و غیر دولتی تعریف ش��ده است،  از طرف 
دیگر در ماده 41 این الیحه آمده اس��ت: »تصمیمات هیأت 
رس��یدگي به تخلفات حرفه ای در م��ورد مجازات های قابل 
تجدی��د نظر، ابتدا در هیأت تجدید نظر و س��پس در دیوان 

عدالت اداری قابل شکایت هستند!!
خوانن��دگان محت��رم لطف��اً دقت کنند و ای��ن بدعت و 
تناقض آشکار را به وضوح دریابند. چگونه مي شود رسیدگي 
به تخلفات و شکایات یك سازمان غیر انتفاعي و غیر دولتي 
و غیرعمومي را در صاحیت »دیوان عدالت اداري« دانست ؟ 
این موضوع کدام مبنای عقلی و حقوقي دارد؟ مگر بر مبناي 
مفاد اصل 1۷۳ قانون اساس��ي و ماده 1۰قانون دیوان. اصوالً 
وظیفه این نهاد قضایي، رس��یدگي به اقدامات دستگاه های 
دولتي، وزارتخانه ها و س��ازمان های وابسته به دولت نیست، 
پس چگونه یك نهاد قضایي رس��مي می خواهد به جرائمی 
رس��یدگی کند که طبق قانون اساسي و قانون داخلی دیوان 
این رس��یدگي و در زمره وظایفش نیست؟ حال این تناقض 

و تضاد در تعیین ماهیت سازمان نظام رسانه ای و رسیدگي 
به جرائم آن چگونه قابل جمع است؟

از دیگر عجایب این الیحه و بدعت ها و تناقض هاي آن، 
این اس��ت که در ماده ۳این س��ازمان را غیر دولتی تعریف 
می کند اما در ماده 1۹آن رس��یدگي به صاحیت داوطلبان 
عضویت در هیأت  مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات 
را هیأتي مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی، رئیس 
کل دادگس��تري اس��تان، مدیرکل س��ازمان صدا و سیماي 
اس��تان، بازرس س��ازمان اس��تان و نماینده مدیران مسئول 

نشریات استان در هر استان تعیین می کنند!
تنظی��م کنن��دگان این الیحه باید پاس��خ دهند چگونه 
می شود که دولتی ها صاحیت حرفه ای اعضای یك سازمان 
غیر دولت��ي را تأیید کنن��د؟ آیا حضور اکثریت��ی دولتي ها 
و س��ایه آن ها در ای��ن بخش موجب بروز مفاس��د احتمالی 
سیاسی و اجتماعی وتحدید وظایف حرفه ای اصحاب رسانه 
نخواهد ش��د؟ این تناقض دردوم��اده الیحه که یکی معرف 
و تعیین کننده نوع و ماهیت س��ازمان اس��ت و دیگری که 
حاکمیت دولت را بر آن ها رسمیت مي بخشد چگونه تفسیر 

و تعبیرمی شود؟
شایان ذکر است که چنین تناقضات فاحش وعجیب هم در 
مادتین ۲۲ )اکثریت دولتي هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
هیات  مدیره( و ۲۷ )تشکیل و احراز شرایط هیأت موقت صدور 
پروانه روزنامه نگاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي(هم 
وج��ود دارد. حال باید از وزیر محترم و معاون محترم ایش��ان 
بپرسیم کمیس��یون فرهنگی دولت چگونه می خواهند با این 

تناقضات و بدعت های آشکار برخورد کنند؟
اگ��ر بخواهی��م از منظر عل��م حقوق و ن��گاه حقوقی به 
اش��کاالت اساس��ی این الیحه بپردازیم مثن��وی هفتاد من 
کاغذ خواهد شد و از صاحیت ذاتی نگارنده خارج است. اما 
آنچه که مسلم اس��ت این الیحه موجود نه تنها اصول اولیه 
قانوني الیحه نویس��ي را زیر پا گذاش��ته اس��ت بلکه تضییع 
کننده حقوق انس��انی و شهروندی اصحاب رسانه نیزهست. 
دلیل مدعایم آنجاس��ت که در ماده ۳۹ این الیحه  »برخي 
از مجازات ه��ا را نیز غی��ر قابل تجدی��د نظرخواهی قلمداد 

می کند«. جل الخالق!!
اگر بخواهیم به این اش��کاالت حقوقی با قلم الکن خود 
بپ��ردازم از حوصله بحث خارج خواهد ش��د. اما باید بگویم 
هیچکدام ازاصحاب رس��انه کش��ور با همه طیف هاي فکري 
وسیاس��ي اجتماعی که دارند در س��اماندهي و داشتن یك 
هوی��ت یکپارچه متف��ق القولند و هیچکس ب��ا این موضوع 
مش��کلي ندارد و اس��تقبال هم می کنند. ام��ا آنچه که باید 
در این میان به آن توجه ش��ود این اس��ت که سازمان نظام 
رس��انه ای کشور قبل از هر چیز باید مدافع و تضمین کننده 
حقوق اولیه قانونی،  ش��رعی و عرفی اعضای خود باش��د نه 
اینکه در این سازمان اعضا با »تهدید و تحدید«های عجیب 

روبرو شوند.
ام��ا در پایان باید عرض کنم که ارجاع الیحه مذکور به 
کمیس��یون فرهنگي دولت قطعاً و یقیناً مش��کلی را از این 
الیحه حل نخواهد کرد چرا که اصوالً اعضای این کمیسیون 
ک��ه بر ما ناش��ناخته هس��تند، مدافع دول��ت خواهند بود و 
انتظ��ار داش��تن از آن ها، آب در هاون کوبیدن اس��ت و لذا 
در همینج��ا بای��د بگوییم که اگر اصحاب رس��انه در تدوین 
این الیحه نقش مؤثر و پررنگي نداش��ته باش��ند، سرنوشت 
خوبی را برای اصحاب رس��انه کشور در آینده دور و نزدیك 

نخواهیم داشت.

آنط��ور که در تاريخ گفته می ش��ود تحوالت غرب آس��يا و اروپ��ا و آمريکا يا همان 
غرب قرن هاس��ت که به هم گره خورده اس��ت. از زمان جنگ های صليبی گرفته 
ت��ا دوران اس��تعمار و اجرای طرح هايی همچون س��ايس پيکو که به تجزيه منطقه 
منجر شد تا به دوران حاضر که تروريسم و بحران امنيت به بخش جدايی ناپذير 
منطقه مبدل ش��ده که غرب سهم بس��ياری در ايجاد و گسترش آن دارد و البته 
جنجال س��ازی های غرب درباره فعاليت های هسته ای و موش��کی و جايگاه منطقه ای ايران، تا تحوالت آينده که به گفته ناظران 
سياس��ی و اقتصادی، غرب آس��يا ويران ش��ده در روند بازس��ازی به قطب اقتصادی جهان و البته عرص��ه رقابت قدرت های 
بزرگ مبدل خواهد ش��د. البته ش��رايط بحرانی درون اروپا که اگر مديريت رس��انه ای غرب نباشد بحران هايش چيزی کم تر 
از آش��فته بازار غرب آس��يا نيس��ت را نبايد ناديده گرفت. نمونه آش��کار آن وضعيت اروپا پس از برگزاری همه پرسی خروج 
انگلي��س از اتحادي��ه اروپا ي��ا همان برگزيت و البته نوع تعامات اروپا پس از به قدرت رس��يدن ترامپ در آمريکاس��ت که 
ابهاماتی در سرنوش��ت اروپای واحد ايجاد کرده اس��ت. روندی که در ارزيابی اين فرآيندها همواره صورت گرفته بهره گيری 
از گفتارها و ديدگاه های مس��ئوالن با ديدگاه حزبی و ش��خصيت های سياس��ی و امنيتی بوده اس��ت حال آنکه سياس��ت روز با 
هدف تبيين آکادميك و زيربنايی اين تحوالت، با دکتر عليرضا موسوی زاده، استاد دانشگاه، انگليس شناس و متخصص امور 
و مطالعات تاريخ امپراتوری سياس��ت و ديپلماس��ی معاصر انگلس��تان که تجربيات علمی و پژوهشی بسياری در اين عرصه ها 
داشته و از نزديك نيز جوامع غربی بويژه ساختار جاری بر بريتانيا را لمس کرده و با نگاهی علمی و غيرجانبدارانه به تحليل و 
ريشه يابی مسائل بين المللی از جمله آنچه در اروپا و غرب آسيا می گذرد پرداخته، به گفت و گو نشسته است. بخوانيد بخش 

نخست اين گفت وگو را. بخش دوم اين گفت وگو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

دکتر موسوی زاده در گفت وگو با سیاست روز:

اروپاتسلیمفشارامریکامیشود
ایران با تکیه بر مقاومت 
می تواند به آلمان منطقه 
تبدیل شود

از اتفاق�ات ای�ن روزه�ای دنی�ا صحب�ت کنی�م درب�اره 
گفت وگوهایی مبنی بر برگزی�ت یا همان خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا، به نظر ش�ما اوالً اینک�ه به رغم رأی مردم به 
خ�روج، آیا انگلیس از اتحادیه خارج می ش�ود و دوم اینکه 

آینده اروپا را بعد از این جدایی چگونه می بینید؟
اول باید از اینجا ش��روع کنم که انگلستان که نام اصلی آن 
بریتانیا اس��ت منافع خود را در تج��ارت می بیند و خود انگلیس 
ایده هم��کاری در اروپا را پیاده کرد. در جنگ جهانی دوم وقتی 
با تنش ها و تخریب مواجه ش��د توسط چرچیل پیشنهاد شد که 
باید کشورهای اروپایی همکاری و تعامل داشته باشند که بعدها 
تکامل پیدا کرد و ش��د بازار مش��ترك اروپا، این موضوع از قانون 
زغال س��نگ و فوالد یا همان بازار مش��ترك زغال سنگ و فوالد 
شروع شد و بعد به جامعه اروپا تبدیل و نهایتاً اتحادیه اروپا شد.

یکی از ارکان اصلی سیاس��ت خارج��ی اروپا همکاری در 
اروپا و عضویت در اتحادیه اروپا بوده و االن هم هس��ت، چراکه 
اکنون صرفاً یك رفراندوم صورت گرفته و تا زمانی که مذاکرات 
با اروپا صورت نگیرد، این خروج رس��می و اجرایی نمی ش��ود. 
پس همکاری در اروپا یك مسئله حیاتی برای انگلیس است و 

مسئله یك تعارف و ماحظه سیاسی نیست.

با این تفاس�یر که می فرمایی�د؛ اصاًل چرا رفران�دوم انجام 
شد؟

از زمانی که رش��د س��رعت اقتصادی در اتحادیه اروپا باعث 
نوعی نارضایتی شد که در اقصی نقاط کشورهای اروپایی مشاهده 
می شود. منظور من اروپای شمالی است. در بریتانیا هم نارضایتی 
در میان جامعه و بس��یاری از افراد صاحب صنعت و س��رمایه دار 
ایجاد ش��د چراکه کارخانه هایی که م��دل آنالوگ بود به صورت 
دیجیتالی ش��ده و نمی توانن��د خود را به روز رس��انی کنند که 
پس لرزه های بسیاری داشته اس��ت. این نارضایتی انعکاس خود 
را در سیاس��ت داخلی نش��ان داد یعنی اینکه یك سری افرادی 
که عضو حزب حاکم محافظه کار بودند، به خاطر پایگاه سیاسی 
مجبور ش��دند از حزب محافظه کار خارج و حزب دیگری به نام 
حزب مس��تقل بریتانیا را تش��کیل دهند، در نتیجه چون حزب 
محافظه کار بنیانگذار ایده همکاری در اروپا بود و حزب به اصطاح 
مادر در بریتانیا است، سعی در خاموش کردن این مسئله داشت، 
لذا موضوع خروج از اتحادیه اروپا را به رفراندوم گذاشت. رفراندوم 
یعنی اینکه یك مسئله مهم مملکتی را در اختیار عوام قرار دهید 
و چ��ون حزب محافظه کار فکر نمی کرد که رفراندوم رأی بیاورد 

این اقدام را پذیرفت. 

واقعیت این است که 
اروپای غربی عماًل زیر بلیت 
آمریکا است و اگر آمریکا برای 
تحریم ایران فشار بیاورد آنها 
مجبور به حمایت هستند 
که دیدیم در دوره قبلی در حالی 
که دلشان نمی خواست ایران 
تحریم شود چون بازار مصرف 
خوبی است و جمعیت باالیی 
دارد، اما مجبور به تبعیت از 
امریکا شدند

مردم خودشان 
مواظب اموال شان باشند!

چند وقتی می شود که مالباختگان و مردم 
تریب����ون

گروه سياست
نگران از بی پاسخ ماندن سواالت و ابهامات، 
منتظرند تا یك مقام مس��ئولی پش��ت یك 
تریبون بایس��تد و خیلی رك و پوست کنده به آنها بگوید که چه 
ش��ده است و قرار اس��ت چه اتفاقی در آینده رخ بدهد. یکی که 
ته دل آنها را قرص کند که دار و ندارش��ان به باد نرفته اس��ت و 

مسئوالن مشغول کارند تا حق شان را بستانند.
ح��اال پ��س از کل��ی انتظار و بعد از یکی دو جلس��ه س��ران 
قوا، رئیس قوه مجریه پش��ت تریبون می ایس��تد و بعد از تصویر 
کردن مبهم »گشایش ها« و »گام های خوب« از محذورات بانك 
مرک��زی می گوی��د و از بایدهای همکاری و هماهنگی س��ه قوه 

سخن می راند.
یاللعجب! جلسه سران قواست. یکی قانون می نویسد، دیگری 
قرار اس��ت مجری آن باش��د و آن دیگرتری باید مراقب باش��د تا 
کس��ی قانون را دور نزند و دس��ت از پا خطا نکن��د، اما حاال قرار 

است مقصر اصلی مردم باشند.
به این جمله دقت کنید: »پیش از این مجوز چنین مؤسساتی 
را دس��تگاه های مختل��ف می دادند، ل��ذا اگر از این ب��ه بعد، این 

مؤسس��ات صرفاً از بانك مرکزی مج��وز بگیرند و کامًا مراقبت و 
نظارت شود، بخش بزرگی از مشکات حل و فصل خواهد شد.« 
عجیب نیست؟ هرکس��ی برای خودش مجوز صادر می کرده 
اس��ت. عجیب تر آن اس��ت که وعده حل مش��کل ب��ا مجوزهای 
بانك مرکزی داده می ش��ود. هم��ان جایی که مجوز اغلب همین 
موسس��ات »روی هوا« را صادر کرده اس��ت و حاال »سکوت« را 

بهترین پاسخ به مردم می داند.
جالب تر آنجایی اس��ت ک��ه آقای رئیس قوه اجرایی کش��ور 
می گوی��د: »مردم هم مراقبت کنند و س��رمایه خود را به بانك ها 
و مؤسس��اتی که کامًا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و 
در خصوص مؤسساتی که به ارایه سودهای باال تشویق می کنند، 

تردید داشته باشند.«
منظ��ور ایش��ان احتماال این اس��ت که: آهای م��ردم، وقتی 
موسس��ه ای که مجوزش را دس��تگاه های دولتی داده اند می تواند 
س��رتان کاه بگذارد، معروف ترین و م��ورد اعتمادترین جایی که 
می توانی��د پول تان را در آن پس انداز کنید »بالش« زیر س��رتان 
اس��ت! هرچند مثل همین موسسات هیچ س��ودی نمی دهد، اما 

حداقل اصل پول تان را »هاپولی« نمی کند.

نگاهی به اظهارات توهین آمیز 
روشنفکرنماها به زائران اربعین

وقتی 
بضاعت معنوی 

وجود ندارد
اخیراً برخی از چهره های سیاسی اصاح طلب 

دو گ��زارش 
گروه سياست

مطالب��ی را عن��وان کرده اند که ای��ن امر با 
واکنش های گس��ترده ای روبه رو شد. به نظر 
می رس��د که این اظهارات دنباله تاش این گروه برای زیر س��وال 
بردن مفاهیم معنوی و اعتقادی در جامعه اس��ت و نش��ان می دهد 
که آنها در صدد هس��تند تا تفکر نس��ل جوان را لیبرالی کرده و به 

سمت سکوالریزه شدن سوق دهند.

روزنامهسیاستروز
تلفنیآگهیمیپذیرد

88006969

نوبخت:
وابستگی به نفت باید قطع شود

مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
ب��ا تاکی��د بر قط��ع وابس��تگی به نفت، گف��ت: باید ب��ه موضوع 
س��رمایه گذاری برای توسعه کش��ور، به طور جدی توجه و زمینه 

برای تسهیل آن ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی 
گیان،  اظهار کرد: طی س��ال های اخیر، در دوران پرموجی بوده ایم 
ودر س��ال ۹۲ از نظر منابع در موقعیت��ی بودیم که باید آن را تغییر 
می دادیم . با تغییر روند صورت گرفته، می توانیم اعام کنیم که ایران 
امروز به طور متوسط می تواند ۲ میلیون و ۶۳8 هزار بشکه نفت در 
روز ص��ادر کند اما به جهت کاهش قیمت نفت در هر بش��که، رقم 

درآمدی ما از نفت به نیمی از عددی رسید که در سال ۹۲ داشتیم.
نوبخت با بیان اینکه باید وابس��تگی ب��ه نفت را قطع کنیم، 
گف��ت: مالیات ها هم تا ح��دودی ظرفیت افزایش دارد و س��هم 
مالیات ها را از ۳۳ درصد، به ۳۶ درصد رس��انده ایم و کوش��یدیم 

کاهش منابع مالی را از سمت مالیات تا حدودی جبران کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
تمام تاش ها برای جذب س��رمایه گذاری خارجی، یك امر ضروری 
برای کمك به توس��عه کش��ور بود و با وجود مجاب شدن کشورهای 

اروپایی به سرمایه گذاری در ایران، دولت آمریکا عنادورزی می کرد.
ب��ه گفته نوبخ��ت، برای اینکه کارها متوقف نش��ود، در کنار 
منابع نفت و مالیات، اس��تفاده از اوراق مالی را با تصویب مجلس 
ش��ورای اس��امی به عنوان راهکار دیگری برگزیدیم و طی سال 
گذشته، حدود 4۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به پیمانکاران، با 
این اوراق تسویه شد. وی در توضیح پروژه های عمرانی گفت: ۶۶ 
هزار پروژه نیمه کاره و کلنگ زده شده، روی میز دولت مانده که 

همه آنها، مربوط به دوره زمانی دولت گذشته است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به تحقق بیش از ۷۳ 
درصد از طرح های عمرانی کش��ور اظهار کرد: تخصیص اعتباری 
ما برای اس��تان ها طی شش ماه نخست امس��ال، 4۹ درصد بود 
و تاکن��ون ۳۰ هزار میلیارد تومان براس��اس تفکیك تبصره های 

مختلف، به استان ها اعتبار داده شده است.

ادامه در صفحه 3

مهلت یک هفته ای رئیس جمهور لبنان 
برای بازگشت سعد حریری

میشلعون
خواستارتوضیحسعودیشد

صفحه 8

رئیس جمهور لبنان: اگر حریری تا یک هفته 
دیگر به لبنان بازنگردد، از طریق شورای 
امنیت برای بازگشت او اقدام خواهم کرد

روحانی: مردم سرمایه خود را به مؤسسات مورد اعتماد بسپارند
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