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تجمع دانشجویان در مقابل مجلس 
جمعی از دانش��جویان مقطع کارشناسی ارش��د و 
دس��تیاری پزش��کی صبح دیروز مقابل مجلس تجمع 

کردند.
جمع��ی از دانش��جویان پذیرفته ش��ده در مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران همچون دانشگاه 
علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه عالمه 
و دانش��گاه امیرکبیر در اعتراض به تبعیض در اعطای 
س��همیه ها از س��وی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دیروز مقابل مجلس ش��ورای اسالمی تجمع کردند و 
خواس��تار اصالح مصوبه مرتبط با این موضوع از سوی 

نمایندگان مجلس شدند.  فارس

 تبریک سرلشکر باقری
به مناسبت عیدفطر 

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در پیامی حلول 
ماه ش��وال و فرارسیدن عید س��عید فطر را به روسای 
س��تاد کل نیروهای مس��لح و فرمانده��ان ارتش های 

کشورهای اسالمی تبریک گفت.
در بخشی از پیام س��ردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری آمده اس��ت: امیدوارم در پرتو الطاف و حمایت 
ه��ای خداوند کریم و گس��ترش روزاف��زون وحدت و 
اتحاد امت اس��المی و ارتقای روابط دوستانه بین ملت 
ها و نیروهای مس��لح کش��ورهای مسلمان شاهد دفع 
ش��ر دش��منان قرآن و پیامبر)ص( از بالد اسالمی به 
ویژه قدس ش��ریف و برقراری صلح و آرامش پایدار در 

جغرافیای جهان اسالم باشیم.  مهر

اسماعیلی: به جام جهانی نمی روم
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور 
اعالم کرد برای دیدن بازی های جام جهانی به روسیه 

نخواهد رفت.
پرویز اس��ماعیلی واکنش به ق��رار گرفتن نام او و 
معاون مراسم و تشریفات ریاست جمهوری در لیستی 
که با عنوان »توریست هایی که با پول بیت المال عازم 
روس��یه هستند« که در برخی رس��انه ها منتشر شده، 
تاکید ک��رد: در همین ایام برنامه های دیگری داریم و 

مسافر  روسیه نبوده و نیستیم.  فارس

توضیحات دفتر ستاد اقامه نماز جمعه 
درباره برگزاری نماز جمعه این هفته

مس��ئول دفتررئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران 
درب��اره برگزاری نم��از جمعه این هفت��ه و چگونگی 

برگزاری نماز عید فطر توضیحاتی را ارائه کرد.
مس��ئول دفتر رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران 
در  پاس��خ به این پرس��ش  که این هفت��ه نمازجمعه 
تهران برگزا ر می ش��ود یا  خی��ر، اظهار کرد:  ما همه 
جوانب را س��نجیده ایم و هماهنگی ها برای  برگزاری 
نمازجمع��ه و نماز عید فطر را در نظر داریم ، بنابر این 
اگر نماز عید فطر  به روز ش��نبه موکول ش��ود ، طبعا 
نماز جمعه هم برگزار می شود، اما در حال حاضر  نمی 

توانیم اظهار نظر دقیقی دراین باره داشته باشیم
وی تاکید کرد: ما به همه کس��انی که باید درباره  
برگزاری نماز جمعه آمادگی داشته باشند، این موضوع 
را اعالم کرده ایم و تمام ائمه جماعات در کش��ور برای 
این موضوع آمادگی دارند که اگر نماز عید فطر به روز 
شنبه موکول شد نمازجمعه را در شهرهایشان برگزار 
کنند؛ چ��را که اگر روز جمعه عید باش��د نماز جمعه 
خود به خود منتفی می شود و مردم پس ازاقامه  نماز 

عید به خانه های خود می روند.  ایسنا

فرمان فرمانده کل ارتش برای بهبود 
آسایشگاه جانبازان امام خمینی )ره( 

فرمان��ده کل ارتش ضم��ن بازدید از آسایش��گاه 
جانب��ازان امام خمین��ی)ره( دس��تورات الزم را برای 

بهبود وضعیت این آسایشگاه صادر کرد.
امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی به همراه 
هیأت��ی از کارشناس��ان نظام��ی دیروز از آسایش��گاه 

جانبازان امام خمینی)ره( بازدید کرد.
وی در ای��ن بازدی��د ضم��ن عی��ادت از جانبازان 
بستری شده در این آسایش��گاه، از نزدیک در جریان 
مش��کالت جانبازان قرار گرفت و برای بهبود وضعیت 
آسایش��گاه جانبازان دستورات الزم را به هیأت همراه 

صادر کرد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اعتراض ایران به ورود تروریست ها از 
کردستان 

سرکنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران در اربیل 
به ت��ردد گروهکهای تروریس��تی به داخل کش��ور از 
منطقه کردستان عراق به دولت محلی اقلیم کردستان 

عراق اعتراض کرد.
سرکنس��ولگری ایران در اربیل ب��ا اعالم این خبر 
تاکید کرد: هیات سرکنس��ولگری جمهوری اس��المی 
ایران در اربیل به سرپرس��تی برهانی کارشناس ارشد 
 نمایندگ��ی در دیدار با یکی از مس��ئولین دفتر روابط 
خارجی اقلیم کردستان عراق ضمن تسلیم یادداشتی 
مراتب اعتراض جمهوری اس��المی ای��ران را پیرامون 
تحرکات اخیر عناصر تروریس��تی در برخی حوزه های 

مرزی مشترک رسما ابالغ کرد. ایرنا

اخبار

مهمترین مؤلفه امنیت، اعتماد عمومی است 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: تالش همه مدیران، مس��ئوالن 
و دس��ت اندرکاران کشور باید در جهت خدمتگذاری خالصانه به مردم و افزایش 

امید و اعتماد عمومی به نظام اسالمی باشد.
حجت االس��الم والمس��لمین س��ید ابراهیم رئیس��ی در دیدار مس��ئوالن و 
کارگزاران نظام در استان خراسان رضوی، به اهمیت اعتماد عمومی به کارآمدی 
نظام اسالمی اشاره و اظهار داشت: مهمترین مؤلفه امنیت ملی کشور، اعتماد عمومی 
به نظام و ارزش های انقالب اس��المی اس��ت که دشمن می خواهد این مؤلفه امنیت ملی 

را مخدوش کند.
وی با بیان اینکه امید آفرینی در جامعه تأثیر بس��زایی در افزایش امنیت ملی دارد، 
تصری��ح کرد: هیچکس در هیچ جایگاهی حق ن��دارد چه با زبان و چه در عمل مردم را 

نا امید کند.   فارس 

مصلحت
پیگیری سازوکار تامین امنیت تجمع کنندگان 

دس��تیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: دولت با تعیین 
اماکنی برای برگزاری تجمعات اعتراضی به دنبال این است که امنیت اجتماعات 

تامین شود و این اجتماعات به اغتشاش کشیده نشود.
شهیندخت موالوردی افزود : دولت تضمین الزم را به مردمی که به صورت 
قانون��ی در این اجتماعات حضور می یابند، می ده��د که آن ها مورد پیگرد قانونی 

توسط دولت قرار نگیرند.
وی با اش��اره به اینکه حق اعتراض هم در قانون اساس��ی و هم در منش��ور حقوق 
ش��هروندی به رس��میت شمرده شده است، تصریح کرد: هنوز س��ازوکار اجرای اصل 27 

قانون اساسی تعیین نشده است، باید این سازوکار فراهم شود.
م��والوردی گفت: دولت ت��ا جایی که در اختیار خودش اس��ت ضمانت می دهد که 

حضور در این تجمعات مورد پیگیری قضایی واقع نشود.  ایسنا

خیابان پاستور 
نمایندگان مجلس از حضور در جام جهانی انصراف دادند

عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون فرهنگی از انصراف همه نمایندگانی که قرار 
بود برای جام  جهانی به روسیه سفر کنند، خبر داد.

فاطم��ه ذوالقدر اظهار کرد: هم��ه نمایندگانی که قرار بود برای جام جهانی 
2۰۱۸ به روسیه بروند، به احترام افکار عمومی و شرایط اقتصادی کشور از سفر 

به این کشور انصراف دادند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه نمایندگان کمیسیون فرهنگی آن است که به عنوان 
ناظر در این مس��ابقات حضور داشته باشند  ادامه داد: اگر در جام جهانی برای تیم ملی 
مش��کلی پیش آید، اولین مرجعی که باید به آن رس��یدگی کند، کمیس��یون فرهنگی 
اس��ت. ذوالقدر تصریح کرد: قرار بود فقط 2 الی ۳ نفر از کمیس��یون فرهنگی و یک نفر 
از فراکس��یون ورزش به جام جهانی بروند، اما متاس��فانه لیست بلندباالیی از نمایندگان 

منتشر شد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

پارلمان

نقوی حسینی:
 پیوستن به اف. ای. تی. اف 

چیزی جز خسارت  برای ایران ندارد
سیاست خارجی گفت: ما مخالفان اف. سخنــــگو س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و 
ای. ت��ی. اف  تم��ام ت��الش خ��ود را در این دو م��اه برای 
آگاه س��ازی همکاران مان انجام خواهیم داد تا در جریان کار 

و متن این الیحه قرار گیرند.
سیدحسین نقوی حسینی بااشاره به مسکوت ماندن دو 

ماهه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم 
اظهار داش��ت: ما به ط��ور کامل مخالف پیوس��تن ایران به 
این کنوانسیون هستیم به ویژه اینکه در حال حاضر برجام 
تقریبا نافرجام اس��ت و پیوستن به اف. ای. تی. اف  چیزی 

جز خسارت و محدودسازی و خودتحریمی برای ما ندارد.
وی با بیان اینکه اگر برجام بود پیوستن به اف. ای. تی. 
اف  قابل توجیه بود، افزود: خسارت بار بودن این موضوع از 
این جهت اس��ت که چه ایران جزو اف. ای. تی. اف  باشد و 
چه نباش��د تحت تحریم های پولی و مالی ثانویه آمریکا قرار 

می گیرد.   خبرگزاری دانشجو

اردکانیان:
 مساله حساس آب

را وارد رقابت های سیاسی نکنیم
دسترس��ی به تریبون دارند این اس��ت درحـــاشیه وزیر نی��رو گفت: وظیفه کس��انی که 
که مراقبت بیش��تری داشته باشند و موضوع حساس آب را 
از لیس��ت موارد رقابت های سیاسی و اجتماعی خود خارج 

کنند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت 

و در جمع خبرنگاران افزود : اجازه دهید مسئوالن مستقیم 
این کار، با کمک مردم مسایل را حل کنند.

وزیر نیرو همچنین در واکنش به اظهارات نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی مبنی بر کمک به مردم ایران برای مقابله 
با کم آبی، گفت: هدف از این اظهارات، توس��عه تنازع بر سر 
آب است اما مردم ایران هیچ وقت در زمین این رژیم غاصب 
بازی نکرده اس��ت. سرنوش��ت این رفتار هم متفاوت از بقیه 
پنب��ه دانه هایی که در چهار دهه گذش��ته در خواب مصرف 
کردند، نخواهد بود. وی ادامه داد: تاریخ نشان می دهد رژیم 

صهیونیستی آغازگر جنگ آب در منطقه است.  مهر 

گروه رویداد  عملکرد اروپایی ها در سالهای گـــزارش دو
اخیر نش��ان داده اس��ت که این اتحادیه در مقابله  
ب��ا تروریس��م رویک��ردی دوگانه داش��ته و آنها از 
این مقوله برای رس��یدن به اهداف خود اس��تفاده 
می کنند، موضوعی که الزم اس��ت در گفتگوهای 
آینده ایران با کش��ورهایی اروپای��ی  مورد دقت و 

توجه قرار گیرد. 
قراراس��ت تا گروهک تروریس��تی منافقین در 
ادام��ه اقدامات مجرمانه خ��ود علیه ملت ایران در 
۳۰ ژوئ��ن 2۰۱۸ با محوریت تقاب��ل با جمهوری 

اسالمی نشستی در فرانسه داشته باشد.
برگزاری این نشس��ت درحالی انجام می شود 
که ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریس��م در 
دهه های اخیر بشمار می رود، به نوعی که ۱7 هزار 

شهید تروردر این راه داده است.
بیش��ترین تع��داد تروره��ا در ایران توس��ط 
گروهک تروریستی منافقین به انجام رسیده است 
و عناصر این گروهک دستشان به خون هزاران نفر 
از شهروندان عادی، مس��ئولین دولتی و پارلمانی 

ایران آلوده است.
ت��رور در ای��ران، نتیج��ه اقدام��ات س��ازمان 
تروریستی این گروه است و آخرین مورد از اقداماتی 
که به افراد این س��ازمان یا دست کم همکاری آن 
نسبت داده شده است،  ترور دانشمندان هسته ای و 

خرابکاری در مرکز تحقیقات هسته ای است.
در عین حال سابقه تروریستی این گروه برای 
کسی پوش��یده نیس��ت و همه کش��ورها از نحوه 

فعالیت  آن اطالع دارند. 
در طی سالهای اخیر منافقین با البی گری در 
س��ازمان های بین المللی، اروپایی و کنگره آمریکا، 
ت��الش کرده اند زمینه خروج نام خود از فهرس��ت 

گروه های تروریستی را فراهم کنند.

برخورد دوگانه 
چنین رویکردی از س��وی اتحادیه اروپا نشان 
دهند برخورد دوگانه کش��ورهای ای��ن اتحادیه با 

موضوع تروریسم است. 
منافقی��ن بارها خ��ود در بیانیه  های رس��می 
، تروره��ای خ��ود را در گذش��ته  تایی��د و آن را 
پذیرفته ان��د با این حال به راحتی در کش��ورهای 
اروپای��ی و پارلمان ه��ای آنها ت��ردد می کنند و با 
نمایندگان سیاس��ی این کشورها مذاکراتی دارند، 
به ویژه اینکه پس از خروج غیرمنتظره و سیاس��ی 
نام این گروهک از فهرس��ت گروه های تروریستی 
اتحادیه اروپا در سال 2۰۰9، شماری از مقامات و 
نمایندگان پارلمان اروپایی ضمن نادیده انگاشتن 
س��وابق جنای��ات عوام��ل گروه��ک منافقین، در 

نشست ها و اجتماعات آنها شرکت می  کنند.
رف��ت وآم��د اعض��ای گروه��ک منافقین به 
این کش��ورها و برگزاری نشس��ت های مختلف در 
کشورهای اروپایی از سوی این گروهک  به عنوان 

یک سازمان شناخته ش��ده تروریستی با شعارهای 
این کشورها درمورد مبارزه با تروریسم در تناقض 

است.
عملکرد این کش��ورها دراین باره )تروریس��م(  
عملکردی یک بام و دو هوا بوده و جالب اینجاست 
ک��ه اروپایی ه��ا گروهای��ی که در راس��تای منافع 
آنه��ا فعالی��ت کنند  را تروریس��م تلق��ی نکرده و 
گروهک های��ی که در تقابل با منافع اروپا باش��د را 

تروریسم اعالم می کنند.
این کش��ورها ب��ه بهانه های دروغی��ن دفاع از 
حقوق بشر، امکانات و تسهیالت ویژه ای در اختیار 
اعضای این گروهک قرار داده و به شکلی مستقیم 

از این گروهک تروریستی حمایت می کنند.
در عی��ن حال از هیچ تالش��ی ب��رای گرفتن 
قطعنامه ه��ای تحریمی حقوق بش��ری علیه ایران 

کوتاهی نمی کنند .
در حقیق��ت اروپایی ها در پی آن هس��تند تا 
ایران را در جایگاه متهم قرار دهند و خود را شاکی 
معرفی کنند در حالی که مبانی حقوق بش��ری که 
آنها مطرح می کنند با حقوق بشر اسالمی تناقض ها 
و تضادهای اساسی دارد، حتی با ارزشهای انسانی 

متضاد است.

فرانسه پیشرو 
فرانسه کشوری پیشرو در حمایت از منافقین 
بوده  و به عنوان اولین کشور اعالم کرد که  حاضر 
است به اعضای منافقین اردوگاه اشرف پناهندگی 
سیاس��ی ده��د. در حقیقت با این اع��الم آمادگی 
فرانس��ه  نش��ان داد که مهد آزادی و حقوق بش��ر 
برای همیشه فرزندان تروریست خود را در آغوش 

خواهد گرفت.

.بی شک برخورد فرانسه در حمایت از منافقین 
نش��ان دهنده رفت��ار خصمانه این کش��ور با ایران 
اس��ت. هر چند برخی از مقامات فرانس��وی ارتباط 
با منافقین را انکار می کنند اما این موضوع با وجود 
برگ��زاری نشس��ت های متعدد در حمای��ت از این 
گروهک تروریستی برای همگان روشن شده است.

قانون شکنی 
س��ابقه فعالیت گروهک تروریس��تی منافقین 
نشان می دهد این گروهک عالوه بر انجام ترورهای 
بسیار،  ازهیچ گونه تالش و تحرکی برضربه زدن به 

کشورمان فروگذار نیست . 
ح��اال ای��ن گروهک با سندس��ازی به ش��کل 
مستقیم و یا غیرمستقیم تمام تالش خود را برای 
از بین بردن ارتباط میان ایران و س��ایر کشورهای 
جهان از جمله کش��ورهای اروپایی به کار بسته و  
پ��س از خروج یکجانبه و غیرقانونی رئیس جمهور 
آمری��کا از تواف��ق برجام، منافقی��ن می خواهند با 
س��نگ ان��دازی در روابط ای��ران و س��ایر اعضای 
برجامی به ترامپ برای ایجاد فش��ار بیش��تر ایران 

کمک کنند. 
مرتضی صفری نطنزی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در این باره  گفت: حمایت 
فرانس��وی ها از منافقین طوالنی مدت است و این 
عمل زش��ت را سال هاس��ت که دنب��ال می کنند، 
گرچه می گوین��د ما در برگزاری این گردهمایی ها 
و اجالس ه��ای منافقان��ه مش��ارکتی نداریم ولی 
نمی توان که کتمان ک��رد که گردهمایی منافقین 

در فرانسه برگزار نشده است.
در این میان ایران بارها اعالم کرده اس��ت که 
از کشورهای اروپایی انتظار برخورد یکسان با همه 

تروریس��ت ها از جمله منافقین دارد و این درحالی 
اس��ت که چنی��ن برخورد دوگانه ای با تروریس��م 

خالف موازین بین المللی است. 

دستگاه دپیلماسی وارد شود 
بای��د در نظر داش��ت ک��ه ایران باره��ا  برای 
جلوگیری از گس��ترش فعالیت های تروریس��تی و 
تسری جریانات افراطی به اروپا تالشهای گسترده ای 
انجام داده است و مقابله ایران با گروههای داعشی 
مانع از تا حد زیادی مانع از انتقال تروریس��تها به 
این کشورها شده است. در عین حال ایران بارها با 
محکومیت اعمال تروریس��تی اعالم کرده است که 
از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیده 

شوم و افراطی بهره می گیرد.
اما باید در نظر داش��ت که هیچگاه یک دست 
ص��دا ن��دارد و مقابله موث��ر با تروریس��م نیازمند 
همکاری های دوجانب��ه، تعامل صادقانه و اجتناب 

از رفتارهای دوگانه است.
دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان باید با ورود 
ویژه ای به این مسئله داشته باشد و از کشورهای 
اروپای��ی بخواه��د با روش��نگری ه��ای الزم ، در 
راستای اهداف مش��ترک ایران و اتحادیه اروپا در 
پیش��برد موفق روابط تحت شرایط حساس جاری 

همه تالش های خود را بکار گیرند.
با توجه به خروج آ مریکا از برجام و تاکید مقام 
معظم رهبری بر ضمان��ت گرفتن از اروپا، یکی از 
گامهای اروپایی ها در نشان دادن صداقتشان باید 

حل  منطقی این مسئله باشد.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، برهمین اس��اس خواس��تار ورود 

دستگاه دپیلماسی به این مسئله شد .
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به برگزاری 
نشس��ت گروهک تروریس��تی منافقین در اروپا با 
محوریت تقابل با جمهوری اس��المی ایران، گفت: 
دس��تگاه دیپلماسی در چنین ش��رایطی باید وارد 
گفت وگ��و و مذاکرات ب��ا همتایان اروپایی ش��ود 
زیرا در ص��ورت ادامه معامله و تعام��ل اروپایی ها 
ب��ا منافقین، جمهوری اس��المی بای��د تصمیماتی 

متفاوت و جدیدی اتخاذ کند.
وی تصری��ح ک��رد: منافقین با نشس��ت آتی 
خود در صدد خدش��ه دارکردن مناس��بات ایران و 
اروپا هس��تند، این گروهک ها در تالش��ند تا تمام 
مناس��بات ومسالمت  آمیز بین ایران و اروپا از بین 
رود،  نشس��ت آتی هم ب��ا هدف تاثیرگ��ذاری بر 
رفتار اروپایی ها برگزار می شود، به ویژه در شرایط 
کنونی که مذاک��رات برجامی بین ایران و اروپا در 

حال انجام است.
از سوی دیگر کاظم جاللی رئیس گروه روابط 
پارلمانی جمهوری اس�المی ای�ران با پارلمان اروپا 
طی نامه به همتای خ��ود در پارلمان اروپا مراتب 
اعتراض خود در خصوص برگزار نشس��ت گروهک 

تروریستی منافقین در اروپا را اعالم کرد.
وی  طی نامه ای به یانوش لواندوفسکی رئیس 
هیات روابط با جمهوری اسالمی ایران در پارلمان 
اروپا، خواس��تار روش��نگری در خص��وص ماهیت 

تروریستی این گروهک شد.
همزم��ان ب��ا ای��ن درخواس��ت ها ، آنچ��ه که 
افکارعمومی بر آن عقیده دارد این است که وزارت 
خارج��ه باید در این ش��رایط وضعی��ت منفعالنه و 
دیپلماس��ی لبخند  خارج ش��ود و در مواجه با این  
اقدام جدی برخورد کند تا دیگر تکرار نشود. بایستی 
در این موضوع دقت ک��رد اروپایی ها ضمانت هایی 

عملی داد و نسبت به آن متعهد باشند.
مصطفی صف��اری نطنزی عضو کمییس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در این باره گفت: 
گرچه س��فیر فرانس��ه در ایران فراخوانده ش��د و 
س��خنگوی وزارت خارجه هم مواضعی در واکنش 
به برگزاری گردهمایی منافقین در فرانس��ه گرفت 
اما باید اقدامات دس��تگاه دیپلماسی اساسی تر بود 
و در عمل به  فرانس��ه نشان داده می شد تا چنین 

اقدامی دیگر تکرار نشود.
همچنی��ن محمدابراهیم رضای��ی عضو دیگر 
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجل��س نیز در این 
باره گفت: این اقدام فرانس��ه، توهین به ملت ایران 
است؛ انتظار می رود که وزارت امورخارجه در امور 

بین المللی اقتدار بیشتری از خود نشان دهد.
رضایی اضافه کرد: دس��تگاه سیاست خارجی 
باید اعتراض رس��می خ��ود را به مس��ئولین امور 
خارجه فرانس��ه ابالغ و از همه ظرفیت ها استفاده 
می کرد تا این اقدام فرانس��ه ب��رای آنها پر هزینه 

شود.

سیاست تساهل و تسامح
به عقیده کارشناسان مسائل سیاسی، انتخاب 
سیاست تساهل و تسامح از سوی دستگاه سیاست 
خارجی س��بب اصلی این نوع رفتارها و برخوردها 
اس��ت که در دراز مدت خس��ارتی را برای کش��ور 

ایجاد می کند.
اگر ایران و دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان 
برخورد قاطع و به موقع داشته باشند، این برخورد 
بازدارنده اس��ت و موجب می شود تا سایر کشورها 

رفتارهای خود را بیشتر کنترل کنند.
دول��ت ایران باید خواس��تار اقدام��ات مؤثر و 
ملم��وس اروپایی ها برای نش��ان دادن حس��ن نیت 
نس��بت به ای��ران باش��د. درنهایت بای��د گفت که  
دیپلماس��ی قوی می تواند یک جریان سازماندهی 
ش��ده را که مورد حمایت و گرایش غرب اس��ت از 

سیستم حذف کند.

نشست گروهک تروریستی منافقین درباره  محوریت مقابله با ایران برگزار می شود   

توجه به برخوردهای دوگانه در گفتگو با اروپا 

گروه رویداد  نشس��ت علنی مجلس دیروز بهارستـــان
به ریاست الریجانی برگزارشد.

بررسی چند طرح و الیحه اعاده شده از شورای 
نگهبان در دستورکار این جلسه قرار داشت.

همچنی��ن در ای��ن جلس��ه تع��داد 6۸ نفر از 
نماین��دگان ب��ه رئی��س جمه��ور و وزی��ر صنعت 
درب��اره عدم نظارت بر بازار خودرو و ش��رکت های 
تولیدکنن��ده خودرو در داخل و افزایش حداقل دو 
براب��ری خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار 

آزاد تذکر دادند.
همچنی��ن 72 نف��ر از نماین��دگان به رئیس 
جمهور در م��ورد کاهش ارزش پول ملی در طول 
سه س��ال گذش��ته تذکر دادند، عنوان کردند که 
ارزش پول کش��ور در سه سال قبل 2.5 برابر زمان 

فعلی بوده است.

قرائت گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت 
از تولی��د ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساس��ی 
در مجل��س، گزارش کمیس��یون متبوعش درباره 
نحوه اجرای قانون تحقق سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی را قرائت کرد.
کمیس��یون  گ��زارش  مجل��س،  نماین��دگان 
وی��ژه حمایت از تولی��د ملی و نظ��ارت بر اجرای 
سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی در خصوص 

»نح��وه اج��رای قان��ون نح��وه پیگی��ری تحق��ق 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« را مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.

تخلف دولت در اجرای قانون اقتصاد 
مقاومتی

رئیس مجلس گفت: چرا جلس��ات هماهنگی 
اقتص��اد مقاومتی تاکن��ون با حضور مع��اون اول 
رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس 

مجلس برگزار نشده است.
گ��زارش کمیس��یون حمای��ت از تولی��د ملی 
درخصوص نحوه اجرای قانون اقتصاد مقاومتی در 

نشست علنی دیروزخانه ملت قرائت شد.
نماینده دول��ت ضمن آن،  گ��زارش آماری از 
افزای��ش تولید در بخش های مختل��ف ارائه کرد و 
در ادامه علی الریجانی خط��اب به نماینده دولت 
عنوان کرد چرا جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی 
تاکن��ون با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون 
اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس برگزار نشده 

است.
نماینده دولت در پاس��خ ب��ه الریجانی گفت: 
ای��ن قان��ون دارای ابهاماتی بود و مش��خص نبود 

چه کس��ی مسئول این کار اس��ت و دبیرخانه باید 
در کجا تش��کیل ش��ود. الریجانی در پاسخ گفت: 
قانون ابهام نداشته، اگر ابهام داشت در دو سه سال 

گذشته از ما سؤال می کردید.

دولت دراجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به تکلیف خود عمل نکرده است

نماینده قائم شهر با بیان اینکه دولت در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به تکلیف خود عمل 
نک��رده اس��ت، گفت: ق��وای قضایی��ه و مقننه در 
شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی به حاشیه برده 

شده اند.
علی ادیانی اظهار داش��ت: بر اساس گزارشی 
که کمیس��یون تهی��ه کرده از 4 م��اده، ۳ ماده به 
ص��ورت دقیق و قطعی اجرا نشده اس��ت و  پس از 
بررسی ها مشخص شد یکی از قوانینی که به لحاظ 

سیاق قانونگذاری ایراد دارد همین قانون است .

انعقاد 1400 قرارداد دولت در راستای اقتصاد 
مقاومتی نیست

نماینده مردم اس��فراین گف��ت: اگر به اهداف 
اقتصاد مقاومتی می رس��یدیم، جلوی خروج ارز از 

کشور گرفته می  شد.
هادی قوامی، اظهار داشت: قانونگذار در قانون 
اقتص��اد مقاومتی چن��د ماده به تصویب رس��انده 
بود که باید اجرا می ش��د اما در این زمینه تخلف 

صورت گرفته است.
وی  افزود: اگر اقتصاد ما مقاوم س��ازی ش��ده 
بود، ای��ن تکانه ها در بازار ارز، س��که و خودرو به 

وجود نمی آمد.
قوامی با بیان اینکه دو وزارتخانه دولت ۱4۰۰ 
قرارداد واردات بسته اند، ادامه داد: ما دچار خطای 
تش��خیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی 

شده ایم.

کنار گذاشتن مدیران باتجربه به ضرر تولید 
نماین��ده س��لماس با بی��ان اینکه سیاس��ت 
دولت ها و کنار گذاش��تن مدی��ران باتجربه نیز به 
ض��رر تولید تمام می ش��ود، گفت: برخ��ی قوانین 
دست و پا گیرانگیزه ای برای ورود بخش خصوصی 

باقی نمی گذارد.
ش��هروز برزگر اظهار داش��ت: بررسی ها نشان 
می دهد یکس��ری قوانین دس��ت و پ��ا گیر وجود 
دارد که انگیزه ای برای ورود بخش خصوصی باقی 

نمی گذارد.
وی اف��زود: در آموزش عالی نیز نه به بازار کار 

توجه می شود و نه به نیازهای کشور.

اصالح قانون اقتصاد مقاومتی 
در همی��ن ح��ال طرح اص��الح قان��ون نحوه 
پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

در صحن علنی مجلس اعالم وصول شد.

 خجالت می کشم بگویم
از این دولت حمایت کردم

نماینده مردم تهران گفت: وضع قاچاق کاال و 
ارز به اندازه ای وخیم اس��ت که به عنوان نماینده 
خجالت می کش��م بگویم که از این دولت با چنین 

وضعیت اقتصادی حمایت کردم.
مصطف��ی کواکبی��ان اظهار داش��ت: وضعیت 
معیش��تی و اقتصادی مردم در حال حاضر مناسب 
نیس��ت، ش��ب می خوابیم و صبح بلند می ش��ویم 
می بینیم قیمت ها از این رو به آن رو شده است. 

وی بر همین اس��اس اضافه کرد: عناصری در 
این کش��ور هس��تند که واقعا قاچاق کاال را دارند، 

آنگاه ما به کولبران بدبخت گیر می دهیم.
کواکبیان خاطرنش��ان کرد: می گویند قاچاق 
کاال از 25 میلیارد دالر به ۱5 میلیارد دالر رسیده 
اس��ت، ام��ا وضعیت جامع��ه غیر از این را نش��ان 

می دهد. 
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همزمان با انتقاد الریجانی به دولت صورت گرفت  
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