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اقتصاد جامعه

اخبار

منطقه نیازمند گفتوگوی ایرانی  -سعودی

پنجشنبه 18مهر - 1398شماره615

سفیر روسیه در لبنان با انتقاد از سیاست های آمریکا در منطقه گفت که شرایط کنونی منطقه نیازمند گفتوگوی ایرانی -سعودی بدون پیش زمینه است.به گزارش
اقتصادسرآمد،الکساندر زاسپکین ،سفیر روسیه در لبنان گفت :چشم انداز آمریکا کامال متضاد با چشم انداز روســیه است که بر اساس احترام به حاکمیت کشورها و
احترام به قوانین بین المللی است.وی گفت :آمریکا به دنبال ایجاد هرج مرج در لبنان به منظور هدف قرار دادن حزباهلل و پس از آن هدف قرار دادن دشمنان خود در
منطقه است.زاسپکین در ادامه به تنشهای خلیج فارس پرداخت و گفت :بعید میدانم که در آنجا جنگی رخ دهد زیرا هزینه آن برای همه طرف ها سنگین خواهد بود.
موضع کشورهای حاشیه خلیج(فارس) مبنی بر اینکه ایران " شر مطلق" است برای ایجاد گفتوگو و همکاری مشترک به جای تبادل اتهامات و درگیری ها مفید نیست.

یادداشت

شایسته ساالری و شایسته گزینی
در عمل!

ادامه از صفحه اول
حتماً چنين شیوه شايسته ساالری یکی از عوامل
مهمی بوده که این جزیره در گذشــته نه چندان
دور بر نیمــی از جهان حکومت ميكــرده و امروز
هم علي رغم ســر بر آوردن غولهای بزرگ جهانی
همچنان قدرتی تاثیر گذار اســت .قطعاً با توجه
به نگرش حاكم بر ما  ،توقع بیجایی اســت انتظار
داشته باشــیم برای انتخاب مدیران برای مناصب
مهم و حساس در همه دنیا به دنبال بهترین افراد
حتی غیر ایرانی باشــیم  ،اما انتظار زیادی نیست
متوقع باشــیم همانقدر که بــر ویژگیهائی چون
عامل بودن به مناســک دینی  ،اظهار ارادت جان
نثاری به مقامات باال  ،گرایش سیاســی  ،عوامل
جنسیتی و قومی  ،بر توانایی علمی و عملی افراد
هم تمرکز کنیم .کسانی که مدافع سر سخت شیوه
فعلی گزینش مدیران و کارکنان با نیت حفاظت
و تضمین بقای نظام هســتند  ،محال است سوار
هواپیمایی شــوند که خلبان آن ناشی اما سخت
عامل به مناســک  ،جانثار مقامات باال و همفکر
مطلق سیاسی آنها باشــد  .چرا بعضی براي سوار
شدن به هواپیما به دنبال بهترین خلبان حتی اگر
تارک الصلوة  ،كافر و شرابخوار باشد هستند اما  ،در
مورد سپردن سياستها پولی کشور که هزاران بار
از خلبانی یک هواپیما مهمتر و حساس تر است تا
آنجا که زندگی دهها میلیون انسان و حتی نسلهای
آینده تحت تاثیر عملکرد مثبت و منفی آن هستند
 ،به دنبال برگزیدن بهترینها نیستند ؟ زیرا خلبان
ناشی بالفاطه همه مسافران را به کشتن میدهد
 ،اما صدای گندکاری رئیس بانک مرکزی ناشی و
مناصب مشابه سالها بعد در می آید .تقدم و تاخر
دو گانه تعهد و تخصص ما را به بيراه برده و مي برد ،
به قول شهید چمران " آن كس که تخصص ندارد
و كاري را می پذيرد بي تقواست "

یادداشت
روسیه جای امریکا را برای عربستان می گیرد
شهره پوالب
این حمله به قلب بازار نفتی و اقتصاد جهانی جدای
اهمیت منشا آن این آگاهی را برای سعودی ها داشت
که تا چه اندازه در برابر عملیات مشابه آسیب پذیر
هستند و تا چه اندازه در تعهدات ایاالت متحده در
امنیت سعودی و نقش واشنگتن در معماری امنیتی
منطقه جای شک و تردید وجود دارد.این حمله به
قلب بازار نفتی و اقتصاد جهانی جدای اهمیت منشا
آن این آگاهی را برای ســعودی ها داشت که تا چه
اندازه در برابر عملیات مشــابه آسیب پذیر هستند
و تا چه اندازه در تعهدات ایــاالت متحده در امنیت
سعودی و نقش واشنگتن در معماری امنیتی منطقه
جای شک و تردید وجود دارد.عربستان سعودی برای
پیشگیری از وقایعی چون حمالت نفتی و با واهمه از
تغییر نگرش ایاالت متحده در خلیج فارس به دنبال
کمک از سایر کشــورها برای تقویت بنیه حفاظتی
خود خواهد بــود .چنانچه به گــزارش خبرگزاری
یونهاپ " ”Yonhapکره جنوبی محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان برای تقویت سیستم دفاع هوایی
کشورش از کره جنوبی درخواست کمک کرده است.
نکته :در سال  1945اتحادی میان فرانکلین روزولت،
رئیس جمهوری وقت امریــکا با ملک عبدالعزیز بن
عبدالرحمن آل سعود شکل گرفت که به واسطه آن
امریکا متعهد شد در ازای دسترسی به چاه های نفت
عربستان سعودی ،امنیت این کشور را تامین کند.
به نظر می رســد نوع واکنش دونالد ترامپ به وقایع
اخیر در تاسیســات آرامکو نه تنها این اتحاد را بلکه
محاسبات امنیتی در خاورمیانه را دچار تغییر کند.
حادثه آرامکو همچنین می توانــد پیامدهای فراتر
از عربستان سعودی داشته باشد .چنانچه اسرائیل
ممکن است دریابد که واقعیت های جدید سیاست
خارجی ایاالت متحده ،مفروض بر این نخواهد بود
که در هنــگام ضرورت و در رویارویــی با تهدیدات
استراتژیک ،ایاالت متحده دفاع از متحدان خود را
تضمین کند .عدم تعهد واشــنگتن به متحدان می
تواند جســارت دشــمنان را برای تهدیدات بیشتر
افزایش دهد .تردیدها در خاورمیانه و خلیج فارس در
ارتباط با تضمین تعهد واشنگتن به دفاع از متحدان
با این احساس تقویت می شود که ایاالت متحده با
توجه به عدم وابستگی به واردات نفت از خلیج فارس،
در حال تغییر در اســتراتژی های امنیتی و کاهش
تعهد به دفاع از منافع ملی متحدان منطقه ای خود
اســت .واکنش های ترامپ در قبال سرنگونی یک
فروند هواپیمای بدون سرنشین امریکایی از سوی

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر کشور:

لزوم برخورد با داللی نخبگان

گــروه سیاســی -صدهــا تن از
نخبــگان و اســتعدادهای برتر
علمی کشــور ،با حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
گــروه اقتصادســرآمد ،حضــرت آیت اهلل
خامنهای رهبــر معظم انقالب اســامی
در دیــدار دو هزار نفر از نخبــگان جوان و
اســتعدادهای برتر علمی ،ادامه پیشرفت
علمی کشــور را در کوران حرکت پرشتاب
علمــی جهان ،کامــ ً
ا ضــروری و حیاتی
خواندند و با اشــاره به شوق سرشار ،انگیزه
تحســین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان
نخبه تأکیــد کردند :هر جــوان نخبه پاره
تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکالت
نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را
کام ً
ال جدی اجرا و پیگیری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــهای مطالبی را که
 ۱۲نفر از نخبگان در این دیدار بیان کردند
و تأمل جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم
کشور را بســیار خوب و لذتبخش ارزیابی
کردند و با تأکید به مسئوالن مربوطه برای
دنبال کــردن مطالبات و پیشــنهادهای
نخبگان گفتند :حرکت علمی آغاز شده در
کشور نیازمند استمرار است ،البته رتبههای
باالی علمی ایران در برخی رشتههای نوپا
مانند نانو و زیستفناوری بسیار افتخارآمیز
اســت اما به هیچوجه کافی نیست و نباید
ما را قانع کند ،بلکه باید پیشرفت علمی با
شتاب ادامه یابد.
ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته خود از
نمایشگاه شــرکتهای دانشبنیان ،وجود
انگیزه ،اعتمــاد بهنفــس و خودباوری در
حرف و عمل جوانان متخصص را نشانهای
شــوقانگیز از اســتمرار جریان علمی در
کشور برشمردند و خاطرنشان کردند :این
جوانان فقط نخبگان  ۳۰شــرکت از چهار
هزار شــرکت دانشبنیان کشور بودند که
این عدد باید در طــول یک مدت محدود و
مشخص ،چندین برابر شود.
حضرت آیــت اهلل خامنــهای الزمه تحقق
این هــدف را ایجاد زیرســاختهای قانونی
در خصوص شرکتهای دانشبنیان و رفع
پیش روی آنها برشــمردند و گفتند:
موانع ِ
مکررا ً تأکید کردهایم که محیط کســب و
کار باید اصالح شــود مث ً
ال مجوزی که باید
ظرف یک هفته صادر شود ،شش ماه زمان
نبرد ،موازیکاریهای غلط حذف ،و انحصار
برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی ســپس به بیان چند
نکته خطاب به نخبگان جوان پرداختند.
«اجرا و تحقق جدی ســند راهبردی امور
نخبگان» اولین نکتــه مورد تأکید حضرت
آیت اهلل خامنهای بود.
ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع
بســیاری از مشــکالت در زمینه پیشرفت
علمی ،تجاریســازی محصوالت علمی و
فناوری و حل سایر مشکالت بخش علمی
خواندنــد و گفتند :بنیــاد نخبگان موظف
اســت به این ســند بپردازد و شورایعالی
انقالب فرهنگی نیز باید با بهروزرسانی این
سند ،تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
«مأیوس نشــدن از القائات منفی جریانی
بددل که جنبــش علمی کشــور را انکار
میکند» توصیه بعدی حضــرت آیت اهلل
خامنهای به جوانان نخبه بود.
ایشان افزودند :یک جریان بددل و بدخواه
که متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز حضور
دارد ،اصل جهش علمی کشــور را که یک
واقعیت عیان اســت ،انکار و تالش میکند

با القاء اینکه هیچ اتفــاق علمی مهمی رخ
نداده است ،مردم را دچار تردید و نخبگان
را ناامید کند ،اما شما در مقابل این جریان
هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای
زشــت این جریان بددل را داللی و انتقال
نخبگان مستعد به خارج از کشور دانستند
و گفتند :جوان نخبه بــه ایران تعلق دارد و
پاره تن کشور است ،اما آنها به دنبال دلسرد
کردن و یا فریفتن او بــا وعدههای پولی یا
غیر پولی و موهوم هســتند که مسئوالن
وزارتخانههای بهداشــت و علوم موظفند
از دانشگاهها در مقابل این جریان مراقبت
کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :برخالف
القائات این جریان ،مقامات عالی کشور از
مشکالت و اخبار منفی هم با خبر هستند
اما یقیناً جنبههای مثبــت جریان علمی
کشور بر جنبههای منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به
مرد و زن ،و پیر و جوان برای ورود به میادین
دشــوار از جمله ورود در میادین علمی که
حتی تحســین دشــمنان را نیز به دنبال
داشته است ،خواندند و با یادآوری مواردی
از افتخارات علمی کشور گفتند :استفاده از
ظرفیت علمی در بخشهای مختلف کشور
به «باال بردن قدرت دفاعــی»« ،درمان و
پزشکی پیشــرفته و کنترل بیمار یها»،
«مسائل فنی مهندسی»« ،زیستفناوری
و تولید محصوالت بــا دوام با فناوری نانو»
و «فنــاوری صلحآمیز هســتهای» ،منجر
شده است.
حضرت آیــت اهلل خامنهای خاطرنشــان
کردند :با وجود این دســتاوردهای واضح،
برخی افراد حرکت علمی کشور را تخریب
و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن مانعتراشی
میکنند.ایشان افزودند :البته این موانع باید
برداشته شود و مسئولیت به عهده مسئوالن
مراکز مربوط است ،اما شما جوانان عزیز به
حرکت پر شوق ،مضاعف و بدون وقفه خود
در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
رهبر انقالب اسالمی ،توجه به علوم انسانی
را در همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد
نخبگان ضروری خواندنــد و گفتند :وقتی
جوان نخبــه ایرانی ،در زمینه مهندســی
در تراز جهانی عمل میکند و در ســاخت
دستگاههای بسیار پیچیده ،کارهای بسیار
مهمی انجام می دهد ،طبعــاً حضور او در
عرصههایی مانند اقتصاد ،حقوق و مدیریت
و ارائه راه حل برای مشــکالت اقتصادی و
آسیب های اجتماعی ،مؤثر و راهگشا خواهد
بود.ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود
را ناشــی از کمبود تحقیق علمی دانستند
و افزودند :با دانش نخبگانــی می توان راه
حلهای خوبی برای این مسائل یافت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اجرای
کامل ســند بسیار ارزشــمند نقشه علمی
کشــور افزودند :حضور نخبگان جوان در
عرصه علوم انسانی موجب می شود پرورش
اندام علمی کشــور به صورت متناســب
صورت گیرد ،نه اینکه یک بخش فوق العاده
قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
رهبر انقالب همراه بودن علــم با فرهنگ
صحیح انساندوستی را زمینه ساز استفاده
بشر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و
یادآوری کردند :علم بسیار مهم و بسیار نافع
هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی
همراه شد ،به تولید بمب هسته ای انجامید
و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به موضع
قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی درباره
حرمت شرعی اســتفاده از بمب هسته ای
تأکید کردند :ما با وجود اینکه می توانستیم
در این راه قدم برداریم ،براساس حکم اسالم
عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی شرعی
اعالم کردیم ،بنابراین هیچ دلیلی ندارد که
برای تولید و نگهداشت سالحی که استفاده
از آن مطلقاً حرام است ،هزینه کنیم.
ایشــان پایبندی جدی بــه مبانی دینی و
شرف ملی را دو الزام مجموعه های نخبگانی
برشمردند و افزودند :دانشمند ایرانی وقتی
با فرهنگ اسالمی و ایرانی آمیخته می شود،
عنصر راهبردیِ حیات ملت می شــود و به
کشور روح و توان می بخشد.
ایشــان در زمینه ضرورت همراهی علم با
فرهنگ صحیــح افزودند :ما از شــاگردی
و یادگیری هیچ ابایی و ننگــی نداریم اما
نمی خواهیم دانشــگاههای ما بــاز تولید
«دانشــگاههای امریکایی با همان فرهنگ
غلط غربی» باشند.
رهبر انقــاب با ابراز خرســندی از فضای
اســامی مجموعه هــای فعال در
ایرانی-
ِ
عرصه های سلولهای بنیادی ،نانو ،زیست
فناوری و هســته ای گفتند نخبگان فعال
در این زمینه هــا ،کار علمی را نوعی جهاد
می دانند و ایــن تفکر و نگــرش در همه
محیطهای دانشگاهی مورد نیاز است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در جمعبندی
این بخش از سخنانشــان تأکیــد کردند:
شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است.
ما باید ایرانی بیندیشیم ،ایرانی فکر کنیم
و ایرانی زندگی کنیم کــه رعایت و اجرای
الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی می تواند
به این هدف کمک شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاههای غربی را
باعث از بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی
خواندند و گفتند :تقلید از دیگران ،نوزایی
و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
رهبر انقالب اســامی در ششــمین نکته
ســخنان خود ،جامعــه نخبگانــی را به

ایفای نقش در زمینه دیپلماســی عمومی
فراخواندند.
فرهنگی
ایران
«نخبگان
گردآوردن
ایشان
ِ
ِ
بزرگ» یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ
ایرانــی در قرنهای گذشــته را نمونه ای از
ظرفیت بالقوه جامعــه نخبگانی خواندند و
افزودند :ارتباط گیری و گردآوری نخبگان
منطقه غرب آســیا ،جهان اســام ،محور
مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حقجوی
عالم در همه کشــورها از جملــه امریکا و
اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و
ترویج «دانش پاک و با شرافت» و «اندیشه
درست» منجر شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای ،با نقد برخی
کمکاریها در ارائه راه ســوم برخاســته از
انقالب اســامی به جهانیان گفتند :راه ما
نه سوسیالیستی اســت نه متکی بر لیبرال
دمکراســی .ما به برکت اسالم راه سومی را
به ملتها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش
با ســخن منطقی و عمل خود ،دل ها را به
این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم
و ملتها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط
غرب نجات دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنانشان در
جمع دو هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش
امید تأکید کردند و گفتند :نخبگان ،اساتید
و پیشــروان حرکت علمی نگذارند امید به
وجود آمده برای پیشــرفت علمی کشــور
دچار اختالل شود.
ایشــان در همین زمینه افزودند :در کشور
البته مشکالت مختلفی وجود دارد اما نباید
این مشکالت را یکطرفه و بدون توجه به
موفقیتها مــدام مطرح و بر ســر آن مرثیه
خوانی کرد ،چرا که در این صورت امید در
دل جوانان کم فروغ می شود.
رهبر انقــاب اســامی توجــه و تبیین
موفقیتهای بــزرگ را از وظایف نخبگان
در قبال نســل جوان دانســتند و افزودند:
استعداد ایرانی بعد از انقالب بهوجود نیامده
بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی است،
اما انقالب با میدان دادن به این استعدادها،
ایــران را از حالت راکــد و عقــب افتاده
و وابســته ،به کشوری مســتقل ،در حال
پیشرفت و برخوردار از موفقیتهای فراوان
تبدیل کرد که باید به ایــن واقعیات توجه
کامل داشت.
ایشان نتایج «مقایسه پیشرفتهای علمی
دانشگاهها در چهل ســال اخیر را با قبل از
انقالب» حیرتآور خواندند و افزودند :این
حرکت عظیم البته در اول راه است ،اما به
فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج
خواهد رسید و جوان ایرانی باید با این نگاه
به آینده بنگرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تــوکل ،تقوا و
معنویت را مایه امیــد حقیقی و روزافزون
خواندند و به نخبگان جوان توصیه کردند:
هرچه می توانید دل های پاکتان را پاکتر
کنید و در حرف و عمــل خداوند کریم را
همواره مدنظر داشــته باشــید ،آن وقت
همراهی و یاری خدا را در پیشرفت مداوم
احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان با تکرار
سخنان چند سال قبل خود یادآوری کردند:
گفته ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم
که  ۵۰سال بعد هر نخبه ای و هر کسی که
در جهان خواست تازههای علم را فرا بگیرد،
ناچار به دانستن زبان فارسی باشد و تحقق
این هدف ،حتماً در دایره هوش و استعداد و
همت ایرانی امکان پذیر است.

استثنا زدن به قوانین موجب فساد می شود
رئیس فراکســیون شــفاف
سازی و سالم سازی اقتصاد
و انضباط مالی مجلس گفت:
یکی از موجباتی که برای ایجاد فساد زمینه
سازی میکند استثنا زدن به قوانین است
زیرا فرصت سوءاستفاده را فراهم میکند.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از ایسنا،

محمود صادقی در خصوص سیاستهای
کلی نظام قانونگذاری ،اظهار داشت :سالها
بررســی سیاســتهای کلی انتخابات در
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام مطرح
بوده و شخصا  4ســال منتظر بودم تا این
سیاستها ابالغ شــود زیرا این سیاستها
میتواند انتظام خاصــی را در قانونگذاری

ایجاد کند.ایــن حقوقدان بــا بیان اینکه
تداخل وظایف مهمترین مشــکل فرایند
تقنین اســت که از جملــه مصادیق این
مشکل ،تعدد مراجع قانون گذاری است،
بیان کرد :یکی از مباحــث مورد توجه در
سیاســتهای کلی نظام قانونگذاری این
اســت که حدود اختیارات مجلس و دیگر

نهادهایی که به نوعی قانونگذاری میکنند
را مشخص کند.وی افزود :قانونگذاری یک
اصطالح عام است که شامل وضع قوانین
عادی ،آئین نامه و دستور العملها میشود
و حتی الیحه دولت نیز یک نوع پیشنویس
قانون اســت و همه اینها نظــام تقنینی
کشور را شکل میدهند.

اتهامات بیاساس پمپئو علیه ایران
درباره تخلیه نفت آدریان دریا
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به بیان اتهامات بیاســاس علیه ایران
پرداخت.به گزارش اقتصادســرآمد« ،مایک پمپئــو» وزیر خارجه
آمریکا در توییتر خود ادعا کرد :نفتکش آدریاندریا نفت خود را به
سوریه تحویل داده است .ایران به انگلستان و مسئوالن جبل الطارق
دروغ گفته اســت .این نفت تروریستی در جنگهای اسد و اقدامات
بدخواهانه ایران سرمایهگذاری میشود.وی در ادامه مدعی شد :اروپا
باید این اقــدام را محکوم کند و ایران را در خصــوص اقدامات خود
پاسخگو کند.
«مهران» امن ترین مرز برای تردد زائران اربعین است
نماینده مردم ایالم در مجلس با اشاره به وضعیت بسیار مساعد مرز
بین المللی مهران گفت :مرز بین المللی مهران امن ترین مرز برای
تردد زائران اربعین است.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت،
جالل میرزایی  ،با تشــریح آخرین وضعیت مرز بین المللی مهران
گفت :وضعیت مرز بین المللی مهران بسیار خوب و روان است و زائران
اربعین بدون هیچ مشکلی از طریق این مرز وارد خاک عراق شده و به
مسیر خود به طرف کربالی معلی ادامه می دهند.نماینده مردم ایالم،
ایوان ،شــیروان ،چرداول و مهران ادامه داد :تدابیر مسئوالن استان
ایالم به ویژه مسئوالن انتظامی استان حفظ امنیت زائران اربعین و
پایین آوردن زمان انتظار برای ورود آنها به خاک عراق بوده و از زائران
تقاضا می شود که به این تدابیر احترام گذاشته تا بدون هیچ مشکلی
به مسیر خود به سمت کربال ادامه دهند.این نماینده مجلس در دوره
دهم افزود :مرز بین المللی مهران به عنوان یکی از مبادی خروجی
زائران اربعین روزانه هزاران نفر را روانــه کربالی معلی می کند و از
لحاظ امنیت ،از باالترین امنیت برخوردار است.
اعالمآمادگی مجلس
برای بررسی طرح اصالح قانون انتخابات
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در واکنش به اظهارات
دبیر شــورای نگهبان درخصوص اصالح قانون انتخابات گفت :این
آمادگی از ســوی هیات رئیســه مجلس وجود دارد تا طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس را با اولویت در صحن مطرح شــود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،اسداهلل عباسی روز چهارشنبه با اشاره به
اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان که از مسکوت ماندن اصالح قانون
انتخابات انتقاد کرده بود ،گفت :ما پیشتر از شورای نگهبان خواسته
بودیم طرحها و لوایح اولویت دار را به ما اعالم کند و ما هفته آینده نیز
برخی از این اصالحات را جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور
کار داریم.وی اضافه کــرد :اگر در خصوص موضــوع اصالح قانون
انتخابات نیز شــورای نگهبان نظری دارد ،ما آمادهایم پس از تعیین
تکلیف در کمیســیون مربوطه با اولویــت در خصوص آن در صحن
مجلس تصمیمگیری کنیم.
تشریح دستاوردهای رزمایش غیرمترقبه
نیروی زمینی ارتش
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نقطه زنیتوپها
از دستاوردهای مهم رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی بود گفت :این
رزمایش آزمونی برای یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی بود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده
نیروی زمینی ارتش با تشریح دستاوردهای رزمایش غیر مترقبه این
نیرو گفت :یگانهای واکنش ســریع و متحرک هجومی به منظور
ارتقای آمادگی رزمی ،باال بردن توان دفاعی ،تحرک و جابحایی سریع
یگانها در کوتاهترین زمان ممکن در این رزمایش حضور یافتند.وی
با اشاره به تغییر ساختار یگانهای نیروی زمینی افزود :این رزمایش
آزمون بسیار خوبی برای یگانهای منطقه شمال غرب بود تا آمادگی
دفاعی و سرعت عمل خود را در منطقه وسیعی به نمایش درآورند.
نعمتی خاطرنشان کرد :امروز یگانهای توپخانه نیروی زمینی ارتش
به درجهای از آمادگی دست یافتهاند که اهداف مورد نظر را با شلیک
حتی یک گلوله منهدم میسازند.
اظهارات بیاساس مدیر اجرایی آرامکو علیه ایران
مدیر اجرایی آرامکو به بیان اتهامات بیاساس علیه ایران پرداخت و
مدعی شد که حمله به آرامکو هیچ تاثیری در سهام آرامکو نداشته
است.به گزارش اقتصادســرآمد ،امین الناصر رئیس اجرایی و مدیر
اداری شــرکت آرامکو گفت« :حمله به آرامکو هیچ تاثیری در سهام
آرامکو نداشته است».وی در ادامه گفت :حملههایی از این قبیل اگر
با پاسخی بینالمللی مواجه نشود ،میتواند تکرار شود.ناصر همچنین
گفت :فقدان هماهنگی بینالمللی برای انجام اقدامات مشخص برای
مقابله با چنین حمالتی میتواند مهاجمان را تحریک کند و در واقع
امنیت انرژی جهان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.وی همچنین
مدعی شــد :همانطور که از وزیر امور خارجه شنیدیم میدانیم این
حمالت از کجا صورت گرفته اســت .من نیز معتقدم بدون شک این
حمالت از سوی ایران صورت گرفته است.
نشست چهارجانبه ایران ،افغانستان ،پاکستان
و کمیساریای عالی پناهندگان
نشست چهارجانبه ایران ،افغانســتان ،پاکستان و کمیساریای عالی
پناهندگان با حضور وزیر کشــور جمهوری اســامی ایران در ژنو
برگزار شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،در نشست ۴جانبه که با حضور
وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران و وزرای افغانستان و پاکستان و
کمیساریا ،عصر روز سه شــنبه  ۱۶مهرماه در ژنو برگزار شد ،عالوه
بر پیگیری اهداف تعیین شده از ســالهای گذشته ،مقرر شد برای
مجمع جهانی پناهندگان که در آذرماه در ژنو برگزار میشود ،برنامه
ریزی شود.رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران در این
نشست چهارجانبه اعالم کرد :باید مسئله پناهندگان آسیب شناسی
شود ،ریشههای مشکالت بررسی شــود و بعد براساس جمع آوری
اطالعات ،کمیتهای تشکیل شود که برنامه ،شرح وظایف و تعهدات
کشورهای مختلف را تهیه کند تا در یک زمان مشخص اجرا شود.وزیر
کشور جمهوری اسالمی اظهار کرد :باید نقش ،نظرات و دیدگاههای
کشورهای منطقه مدنظر گرفته شود و در صورتی که ارزیابی صحیح
از کل منطقه وجود نداشته باشد ،سیل پناهندگی و مهاجران جدید
به سمت سایر کشورها ادامه خواهد داشت.

