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 کریدور چین ـ قزاقستان ـ ایران
 افتتاح شد

کری��دور حمل و نق��ل چین. قزاقس��تان. ایران با 
حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد و همزمان 
با ای��ن روی��داد نخس��تین محموله تجاری ب��ه بندر 

کاسپین وارد شد.
اس��حاق جهانگیری در حاشیه افتتاح این کریدور 
اظهار داش��ت: یکی از مس��یرهای مهم تجاری کشور 
با کش��ورهای همسایه و با کش��ور چین  افتتاح شد و 
اولین محموله تجاری از این مسیر وارد بندر کاسپین 

می شود.
وی اظهار داش��ت: جاده ابریشم که همواره بیانگر 
ارتباط فرهنگ��ی � تاریخی و اقتصادی چین از طریق 
کش��ورهای ایران و همس��ایگان ایران با اروپا و آفریقا 
بوده است امروز از مسیر جدیدی بازگشایی می شود 

وی اظه��ار امیدواری کرد : ارتباط و همبس��تگی 
ما با کش��ورهای همسایه و کشور چین توسعه یافته و 
روابط راهبردی ما با این کش��ورها گسترش پیدا کند. 

 پایگاه اطالع رسانی دولت 

 سوءاستفاده از مشکالت اقتصادی
علیه نظام

دبیرکل کانون دانش��گاهیان ایران اسالمی گفت: 
برخی دنبال این هس��تند که س��وار بر موج مشکالت 
اقتصادی مردم فرصت را بدست آمریکایی ها بدهند تا 
آن ها بتوانن��د بهره برداری کنند لذا باید مردم مراقب 

باشند که دیگران از این آب گل آلود ماهی نگیرند.
س��ید محمد حسینی با اش��اره به اعتصابات اخیر 
کس��به بازار تهران گف��ت: در اینکه مش��کالتی برای 
کش��ور ایجاد شده تردیدی نیس��ت. اینکه ارزش پول 
ملی طی مدت کوتاهی اینگونه کاهش پیدا کرد نشان 
دهنده این است که روند بی سابقه ای در کشور وجود 
دارد و این نش��ان می دهد تی��م اقتصادی دولت واقعا 
نتوانس��ته درس��ت تدبیر و پیش بینی کند و بتواند از 

چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
وی با اش��اره به اینکه عده ای دنبال سوءاستفاده 
هس��تند تصریح کرد: اینکه در مواجه��ه با این قضیه 
عده ای بخواهند سوءاس��تفاده کنند درس��ت نیست 
زی��را گزارش هایی داریم که نش��ان می دهد برخی در 
حال طراحی هستند تا از مشکالت اقتصادی که برای 
م��ردم ایجاد ش��ده به نفع خود و علیه نظام اس��المی 

سوءاستفاده کنند.
حس��ینی در ادامه افزود: برخی دنبال این هستند 
که س��وار بر موج مش��کالت اقتصادی مردم فرصت را 
بدست آمریکایی ها بدهند تا آن ها بتوانند بهره برداری 
کنند لذا باید مردم مراقب باشند که دیگران از این آب 
گل آلود ماهی نگیرند، مجلس و دستگاه های نظارتی 
کاره��ای خ��ود را انجام می دهند و اگ��ر اعتراضی هم 
هست باید در چارچوب نظام اسالمی و به شکل قانونی 

مطرح شود و اال به نفع کشور نخواهد بود.  آنا

کاش همانطور که روحانی به ظاهرش 
می رسد به امور مملکت هم می رسید!

نماین��ده مردم مش��هد و کالت گفت: متاس��فانه 
مدیریت کشور به دست فردی افتاده که غیرت الزم را 

برای اداره مسائل از خود بروز نمی دهد.
جواد کریمی قدوس��ی با اشاره به توئیت اخیرش 
پیرام��ون وضع ظاهری رئیس جمهور اظهار داش��ت: 
توئیت بنده پیرو نظرس��نجی بود ک��ه از مردم درباره 
ویژگی های روحانی صورت گرفته بود که درصد باالیی 
در این نظرس��نجی ویژگی  برجسته رئیس جمهور را 

رسیدگی وی به وضع ظاهریش بیان کرده بودند.
وی با بیان اینکه رس��یدگی به ظاهر یک حس��ن 
برای هر فرد محسوب می شود افزود:، منظور بنده این 
بود که بهتر است رئیس جمهور با همین دقتی که به 
ظاهر خود رس��یدگی می کند به ظاهر آنچه که برای 
بهبود وضعیت اقتصادی، اداره کش��ور، حل مشکالت 
ناش��ی از تنگنای معیشتی مردم، س��قوط ارزش پول 

ملی و... قول داده است به وعده های خود عمل کند.
کریم��ی قدوس��ی تاکید ک��رد: چنانچه کش��ور 
پاسخگویی بیشتری را می طلبد و رئیس جمهور بیش 

از این توانایی نداشت.   خبرگزاری دانشجو

اخبار

تعطیالت دو هفته ای مجلس به تعویق افتاد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از به تعویق افتادن تعطیالت 

مجلس خبر داد.
بهروز نعمتی از به تعویق افتادن تعطیالت دو هفته ای مجلس به مدت یک 
هفته خبر داد و گفت: در جلسه غیرعلنی رای گیری صورت گرفت و نمایندگان 
با به تعویق افت��ادن تعطیالت مجلس موافقت کردند. نماینده مردم تهران افزود: 
به دلیل مسائل کشور و مشکالت موجود فعال به مدت یک هفته سرکشی نمایندگان 

به حوزه های انتخابیه و تعطیالت مجلس به تعویق افتاده است.
طب��ق اع��الم قبلی هیات رئیس��ه مجلس برای سرکش��ی به حوزه ه��ای انتخابیه و 
تعطیالت تابس��تانی از هفته آینده به مدت دو هفت��ه تعطیل بود اما به دلیل اعتراضات 
اخی��ر و مش��کالت اقتصادی کش��ور این تعطیالت فع��ال به مدت یک هفت��ه به تعویق 

افتاده است.  مهر 

پارلمان 
مردم از بازی درزمین دشمن خودداری کنند

یک فعال سیاس��ی با بیان اینکه مردم و مس��ئوالن نقش بس��یار مهمی در 
آرام کردن فضای کشور دارند، گفت: مردم و مسئوالن باید هوشیار باشند تا در 

زمین دشمن بازی نکنند.
مهدی فضائلی با اش��اره به اعتصاب عده ای از کس��به بازار گفت: بخشی از 
این اتفاقات که رهبری هم در 14 خرداد س��خنانی درمورد نقشه دشمن داشتند 

درحقیقت نشأت گرفته از رفتار دشمن است.
وی در ادامه افزود: دشمنان ما نقشه ای را طراحی کردند که دارای چند بخش است 
یک بخش آن فش��ار اقتصادی بوده بخش دیگر فشار روانی و یک بخش هم فشار عملی 
که همان آشوب و اغتشاش است. این فعال سیاسی با بیان اینکه مردم و مسئوالن نقش 
بسیار مهمی در سرکوب آشوب و آرام کردن فضای کشور دارند گفت: برای مقابله با این 

نقشه وظیفه مهمی بر عهده مردم است.  آنا 

دیدگاه 
رصد آسمان کشور بدون تعطیلی 

فرمان��ده قرارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیا)ص( گفت: حفاظت از مرزهای 
هوایی کشور وظیفه ای است که همه یگانها و گروه های پدافند هوایی در سطح 
کشور مشغول به انجام آن هستند و تمامی مناطق پدافندی به صورت مداوم و 

بدون تعطیلی، آسمان کشور را رصد می کنند. 
امیر س��رتیپ علیرضا صباحی فرد طی بازدید از منطقه پدافند هوایی شمال 
ش��رق  عملکرد و میزان آمادگی کارکنان و تجهیزات منطقه پدافند هوایی ش��مال 
شرق کش��ور را ارزیابی کرد. صباحی فرد در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال 
ش��رق اظهار داش��ت: حفاظت از مرزهای هوایی کشور وظیفه ای است که همه یگان ها 

پدافند هوایی در سطح کشور مشغول به انجام آن هستند. 
وی تصریح کرد: دو مولفه نیروی انسانی آموزش دیده و تجهیزات بومی باعث شده 

تا پدافند هوایی بتواند مأموریت خود را به شکل مناسبی انجام دهد.  میزان

ارتش اسالم 

قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در  ن ا ر ا ســد اطالعی��ه ای از درگیری رزمندگان این پا
قرارگاه با یک تیم تروریس��تی از گروه��ک های تکفیری ، 

شامگاه گذشته )4 تیرماه( در منطقه میر جاوه خبر داد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم 
کرد: شامگاه گذشته )4 تیرماه( یک تیم تروریستی وابسته 
ب��ه گروهکهای تکفیری از منطقه تهالب میرجاوه) میل ۹۶ 
( قصد نفوذ به عمق خاک جمهوری اس��المی ایران و انجام 
اعمال خرابکارانه و تروریس��تی را داش��تند که با هوشیاری 
رزمندگان مستقر در منطقه مرزی ، ناکام و پس از درگیری 

و دادن تلفات متواری شدند.
در درگیری و تبادل آتش  بین رزمندگان قرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه و تروریستها ، سه تروریست تکفیری به 

هالکت رس��یده و تعدادی زخمی شدند و مابقی آنان نیز به 
عمق خاک کشور پاکستان گریختند.

همچنین دو تن از بس��یجیان بوم��ی منطقه و یک نفر 
از پاس��داران قرارگاه ق��دس نیروی زمینی س��پاه طی این 

درگیری به فیض عظمای شهادت نائل شدند.
این اطالعیه در پایان تأکید کرده است: مدافعان امنیت 
ایران اس��المی مس��تقر در منطقه ، اعم از رزمندگان غیور 
و ج��ان بر کف نیروی زمینی س��پاه، مرزبانان دالور نیروی 
انتظامی و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی ، از آمادگی کامل 
ب��رای مقابله س��خت وقاطعانه با هرگونه تح��رک و اقدام از 
سوی دش��منان انقالب و ملت ایران برخوردار بوده و خاک 
مقدس کش��ورمان را قتل��گاه گروهک های تروریس��تی و 

مزدوران استکبار جهانی قرار خواهند داد.  فارس

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد:
درگیری سپاه با یک تیم تروریستی در میرجاوه

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی  ن ب��ا تاکید بر نشس��ت مش��ترک س��ه گفتمــــا
فراکس��یون برای پیش��برد امور، گفت: مح��ور فعالیت های 

مجلس ثبات کشور و نظم بخشی به شرایط است.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی در توضیح جلس��ه هیات 
رئیسه فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: بر مبنای ش��رایط فعلی کش��ور و ب��ا توجه به بیانات 
صری��ح و ش��فاف مقام معظ��م رهبری در ارتب��اط با نقش 
مجلس جلسه ای تشکیل ش��د که در این جلسه بر ارزیابی 
ظرفیت ه��ا، امکان��ات و توانمندی  های موج��ود در مجلس 
تاکید ش��د تا نقایص، ضعف ها و موانع شناس��ایی و بررسی 

شود و با یک استراتژی مشخص حرکت کنیم.
نماین��ده م��ردم ورامین و پیش��وا در مجلس ش��ورای 

اس��المی، با بیان اینکه مجلس باید نقش نمایندگی خود را 
به بهترین ش��کل ایفا کند، تصریح کرد: همچنین در مورد 
اعالم اس��تراتژی و برنامه دولت در ش��رایط مباحثی مطرح 
ش��د، در غیر این صورت مجل��س باید نقش نظارتی خود را 
ایف��ا کند. در حقیقت تعبیه طرح جامع اقتصاد و معیش��ت 

مردم برای تعیین حرف و برنامه مجلس ضروری است.
نقوی حس��ینی با تاکید بر نشس��ت مش��ترک بین سه 
فراکسیون برای پیشبرد امور، افزود: در جلسه گفته شد که 
محور فعالیت های مجلس باید ثبات کشور و نظم بخشی به 
شرایط باشد زیرا مردم از مجلس انتظار دارند اقدام اساسی 
انج��ام ده��د و تالش جدی داش��ته باش��د.وی تاکید کرد: 
مجل��س باید دولت را وادار به صحبت با مردم کند تا مردم 

در جریان امور به طور شفاف قرار گیرند.  خانه ملت 

تشریح  جلسه فراکسیون نمایندگان والیی  
لزوم نشست مشترک سه فراکسیون برای پیشبرد امور

سنا
ای

اردوکشی خیابانی برای تکثیر برجام
ادامه از صفحه اول

در مقابل بازاریان باسابقه و پیشکسوت می گویند 
در روزه��ای اخیر عده ای اوباش ب��ا هراس افکنی، ما را 
به بس��تن مغازه ها مجبور کردند. یافتن س��تاد اوباش 
اجی��ری، برای نهادهای امنیتی یا حتی آگاهان جامعه 
دش��وار نیس��ت. اگر وزارت اطالع��ات نتوان��د آنها را 
شناس��ایی کند، آحاد ملت و بازاریان تیزبین می توانند 
یاری گر نهادهای امنیتی باش��ند. برای شناسایی ردپا 
کافی اس��ت ی��ادآوری کنیم که نقطه های اردوکش��ی 
خیابانی آشوبگران اجیری هم چند پاساژ خاص بودند.

سرمقاله

گروه رویداد  به یکسال گـــزارش دو نزدیک  باگذش��ت 
از انتخاب دولت دوازدهم اوضاع اقتصادی کش��ور 
ن��ه تنه��ا بهبود نیافت��ه  بلکه به علت اش��تباهات 
محاس��باتی دول��ت عالوه بر مش��کالت پیش��ین، 
مشکالت جدیدی برای کشور به وجود آمده است 
که در راس آنها مش��کالت اقتصادی و معیش��تی 

وجود دارد.
نگاه به غرب، ش��یوه اداره کش��ور و تعامالت 
س��ه قوه و نحوه گزینش مدی��ران اجرایی، اهداف 
بلندپروازانه و غیرمنطقی کشور را دچار مشکالت 

متعددی کرده است. 
در این میان رئیس جمهور بارها از تصمیمات 
خ��ود برای پایی��ن آوردن اقتصاد و بهبود کش��ور 
س��خن گفته است  اما تاکنون دولت هیچ سیاست 

مشخصی را در این مورد اعالم نکرده است.
از این رو بسیاری از کارشناسان به این نتیجه 
رسیده اند که دولت اهمتام ویژه ای برای حل این 
مش��کالت ندارد. برخی بر این باورند که س��کوت 
رئیس جمهور در این باره ناشی از عملکرد مجلس 
واستفاده نکردن از ابزارهای نظارتی برای فشار به 

رئیسی جمهور است.

رکود در بازار کشور 
بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی می گویند 
ک��ه  اگر ش��رایط فعلی با همین روی��ه ادامه پیدا 
کند طبیعی است که آسیب های اقتصادی هر سال 
نس��بت به گذشته بدتر و مشکالت پیچیده تری در 

انتظار اقتصاد کشور باشد .
پیش��تر منتقدی��ن در م��ورد ای��ن وضعیت و 
تشدید آن به دولت هشدار داده و خواستار اقدامی 
عملی برای بهبود شرایط شده بودند، اما بی میلی 

دول��ت در اتخاذ سیاس��تی اساس��ی و جامع برای 
اصالح ای��ن وضعیت موجب انتظار ذهنیتی ش��د  
که گویی دولت بی تفاوت و امیدواراست که با رفع 
تحریمها مشکالت اقتصادی بازار مسکن و اقتصاد  

بخودی خود حل شوند.
ش��رایط به گونه ای بغرنج شده است که حتی 
طرف��داران دول��ت و اصالح طلبان نیز نس��بت به 
وضعیت اقتصادی کش��ور و انفع��ال دولت در برابر 
آن معترض ش��ده اند. به طوری که شخصیت های 
اصالح طلب یکی پ��س از دیگری اعتراض خود را 

به این شرایط اعالم می کنند. 

دولت نباشد کشور بهتر اداره می شود
در این میان برخی تالش کردند تا سیاستهای 
کلی نظ��ام را منجر به ناکام��ی برنامه های دولت 
عنوان کنند اما این موضوعی بود که از سوی افکار 

عمومی پذیرفته نشد.

چنین ش��رایطی موجب ش��د که بس��یاری از 
مسئوالن کشور با یادآوری که علت رسیدن کشور 
به ش��رایط موجود به دلیل راهی اس��ت که دولت 
روحانی رفته اس��ت، تاکید  کنند ش��اید اگر دولت 

نباشد کشور بهتر اداره شود.
از جمل��ه سرلش��کر رحیم صفوی دس��تیار و 
مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا در این باره 
گفت: گاهی به نظر می آید اگر دولت نباشد، کشور 
بهتر اداره خواهد ش��د. وی اف��زود: به دلیل همان 
پایبندی به قانون اساس��ی کش��ور به دولت اجازه 
دادند وارد مذاکرات برجام ش��وند؛ حاال اگر دولت 
راه اش��تباه رفته اس��ت گناه حضرت آقا چیست؟ 

ُخب این دولت انتخاب مردم بوده است.
در این میان بس��یاری از کارشناسان معتقدند 
که مس��ئولیت این ش��رایط بیش��تر به مسئولینی 
برمی گردد که نه تنها به وعده و عیدهای اقتصادی 
خود عمل نکردند بلکه  با گره زدن اقتصاد کش��ور 

ب��ه توافق برجام و دس��تاورد تقریبا هیچ دولتی ها 
از توافق هس��ته ای کش��ور را با چالش های جدی 

روبرو کرده اند.
این گروه می گویند که اگر رهبری و اقدام های 
ایشان نبود افراد منفعل در دولت و مجلس کشور 

را تحویل آمریکایی ها داده بودند.

هدف اصالح طلبان 
بسیاری از کارشناس��ان سیاسی بر این باورند 
که اصالح طلبان می دانستند که کار دولت روحانی 
به اینجا خواهد کش��ید از این رو در حقیقت برای 
انتخابات آینده  برنام��ه ریزی کرده و آگاهانه و با 
هدف دس��ت به انتقاد از روحان��ی و انفعال دولت 

وی  زده اند.
در حقیقت در پش��ت پرده این آش��فته بازار، 
اراده سیاسی اس��ت که می خواهدجامعه را به مرز 
اعتراض برس��اند و ناکارآم��دی دولت و نظام را به 
نمای��ش گذاش��ته  و از این ماج��را منفعت خود و 

رسیدن به قدرت را  کسب کند.

در نهایت 
رفاه زدگی و عافیت اندیش��ی، توجه نکردن به 
ظرفیت های داخلی  و نگاه به غرب ، این روزها آن 
روی خودش را نشان داده است.  اگرچه مسئولین 
دولتی  برای این روزهای س��خت برنامه ای ندارند 
و با اولین مس��ئله دچار  وحش��ت می ش��وند  اما 
بی ش��ک بی تفاوتی و بی توجهی دولت به گرانی و 
ش��رایط اقتصادی کشور و عملکرد اشرافی مدیران 
و مس��ئوالن نمی توان��د کار را در عرص��ه جن��گ 
اقتصادی پیش ببرد. این اس��تصال سیاسی چنان 
اس��ت گوئی قدرت تصمیم گیری مسئولین دولت 

رو به زوال رفته است.

به نظر می رس��د در این شرایط بایستی دولت 
رفت��ار جدی��دی را در پی��ش گرفت��ه و از س��وی  
کارشناس��ان و صاحبنظران برای  انجام یک اقدام 
درست و قطعی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی 
و معیشتی کشور  ترغیب کنند. همچنین ضروری 
اس��ت تا مجلس نی��ز از ظرفیت های خ��ود برای 
تهیی��ج دولت در ارائه برنامه اقتصادی و پاس��خگو 

بودن رئیس جمهور  استفاده کند. 
گش��تن به دنبال مقصر در این شرایط اقدامی 
کارساز نیس��ت چرا که تنها نتیجه آن سوق دادن 
دولتم��ردان  به اقدام��ات نمایش��ی و تصمیمات 

ناپخته کوتاه مدت است.
 ضروری اس��ت که تیم اقتص��ادی دولت باید 
ب��ه فوریت تم��ام ظرفیت های خ��ود را برای حل 
مش��کالت به کار بس��ته و از ظرفیت سایر قوا نیز 

برای حل این مشکل بهره جست.
مردم در انتظار طرحی راهگش��ا از سوی دولت 
هستند و دولت و تمامی نهادهای مرتبط و مسئول 
باید مشکالت مردم را بررسی و  اقدامات الزم را برای 
حل یا دستکم کاهش مشکالت بخش های مختلف 
اقتصادی انجام دهند و ازتصمیمات مقطعی، مغایر 
با شرایط جنگ اقتصادی، و غیر ضرور پرهیز کنند 
و مانع از ایجاد شرایطی شود که رفتارهای هیجانی 

– هجومی در مردم ایجاد می کند.
مسئوالن زمانی می توانند در اقتصاد، بهبودی 
ایجاد کنند که واقف به اوضاع گرانی ها و نوسانات 
ارزی باش��ند وگرنه بی تفاوتی و عدم انگیزه برخی 
مس��ئوالن دولتی، هیچ گاه نمی تواند در این زمان 

بار سنگین را به منزل برساند.
مس��ئولین باید درحل وفص��ل اوضاع تعجیل 
کنند. مردم مش��کالت را تحم��ل می کنند اما بی 

خیالی و  بی تفاوتی را نمی پذیرند. 

وقتی اصالح طلبان ژست منتقد می گیرند 

ضرورت تهییج دولت برای ارائه برنامه کارآمد

گروه رویداد  جلسه بهارستـــان در  مجلس  نمایندگان 
علن��ی دیروز مج��ازات متخلفان قان��ون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
در همین حال روز گذش��ته مجلس نشس��ت 

غیرعلنی 
به ریاس��ت علی الریجانی داش��ت که در این 
نشست مش��کالت اقتصادی و التهابات موجود در 
بازار ارز بررسی شد. یک نماینده مجلس دراین باره 
گفت: الریجانی در درباره مسائل اقتصادی صحبت 

و ضمن آن راهکارهایی را هم ارائه کرده است. 

 نامه نمایندگان برای حضور هیات دولت 
در مجلس 

از س��وی دیگر بیش از 50 نف��ر از نمایندگان 
طی نامه ای خواس��تار حضور رئیس جمهور و دیگر 
اعضای کابینه دولت در مجلس به منظور بررس��ی 

مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور شدند.

مرجع تشخیص فعالیت های تروریستی 
در همین حال نماینده مردم رفسنجان گفت: 
تشخیص فعالیت های تروریس��تی با شورای عالی 
امنیت ملی اس��ت و تا شورا نظر ندهد قطعا اتفاقی 

نخواهد افتاد.
احم��د انارکی محم��دی طی اخط��اری اظهار 
داش��ت: رهبری مجلس را مکل��ف کردند ما برای 
خود قانون داشته باشیم. مگر می شود ما در داخل 
کش��ور قانونی در این رابطه نداش��ته باشیم.  وی 
افزود: این الیحه یک قانون داخلی است و ربطی به 

کنوانسیون های بین المللی ندارد.

پیام رهبری را فراموش نکنیم
از س��وی دیگ��ر نماینده م��ردم کبودرآهنگ 

گفت: زمانی که پیام رهبری مبنی بر منع تصویب 
کنوانسیون های بین آلمللی ابالغ شده است ما باید 
ای��ن نکته را بیش از پیش م��ورد توجه قرار دهیم 
و این لوایح را تصویب نکنیم. محمدعلی پورمختار 
اظهار داش��ت: باید ماده یک این الیحه از دس��تور 
کار خارج ش��ود، به کمیسیون بازگردد و مسکوت 
بمان��د تا ببینیم چه تصمیم��ی در آینده برای این 

الیحه خواهیم داشت.
بر اس��اس این گزارش الریجانی در پاس��خ به 
تذکر پورمختار گفت: مجلس به کلیات این الیحه 
رای داده و اکنون بحث سر جزئیات آن است. این 
ماده ربطی به کنوانس��یون مبارزه ب��ا تامین مالی 

تروریسم ندارد. 

 توقیف اموال گروه ها
و سازمان های تروریستی 

نمایندگان پارلمان در جریان بررس��ی الیحه 
اصالح قانون مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م، با 

ماده 3 این الیحه موافقت کردند.
به موجب این ماده اش��خاص موضوع این ماده 
موظفند حس��ب دس��تور مق��ام قضائی نس��بت به 
مس��دود کردن وجوه و توقیف ام��وال و دارائی های 
افرادی گروهها و سازمانهای تروریستی برابر فهرست 

اعالمی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند.

تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب 
نمی شود

طب��ق مصوبه دی��روز مجلس جرائ��م مربوط 
به تامین مالی تروریس��م، جرم سیاس��ی محسوب 

نخواهند ش��د. نمایندگان در جریان بررسی الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده 

4 این الیحه موافقت کردند.

 جنگ اقتصادی
خطرناک تر از جنگ نظامی است

نماین��ده مردم ارومیه در مجل��س گفت: باید 
کس��انی که اقتصاد کشور را به این روز انداخته اند 

اعدام شوند.
ن��ادر قاضی پور طی تذکری اظهار داش��ت: با 
توج��ه به اینکه فتنه اقتصادی به راه افتاده اس��ت 
باید با کس��انی که این مشکالت را برای ارز کشور 

به وجود آورده اند برخورد کرد.
وی با اشاره به درخواست جمعی از نمایندگان 
مجلس برای س��ؤال از رئیس جمهور عنوان کرد: 
عده ای نگذاش��تند س��ؤال از رئیس جمهور درباره 
مسائل اقتصادی مطرح شود. سؤال رئیس جمهور 
باید هر چه س��ریع تر به صحن علنی مجلس بیاید 
و ش��خص رئیس جمهور درباره مشکالت به وجود 
آمده اقتصادی و نابس��امانی در بازار ارز به مردم و 

نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.

تعیین شروط مجلس در تعریف تامین مالی 
تروریسم

طبق مصوبه مجلس تامین مالی تروریس��م در 
صورتی ک��ه در حکم محاربه یا افس��اد فی االرض 

تلقی شود مرتکب مجازات و محکوم می شود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات 
الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 

م��اده 2 ای��ن الیحه را بررس��ی ک��رده و نهایتا به 
تصویب رساندند. 

بازگشت به کمیسیون قضایی 
نمایندگان مجلس ماده ای مربوط به گروه های 
تأمین کنندگان مالی تروریس��م را به کمیس��یون 

قضایی ارجاع دادند.
اعضای خانه ملت در جلس��ه علنی دیروز ماده 
یک الیحه اصالح مبارزه با تأمین مالی تروریس��م، 
که مربوط به تعیین  تأمین کنندگان مالی تروریسم 
بود به کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع 

دادند.
برای مبارزه با پولشویی نیاز به قانون داشتیم

نماین��ده مردم قائم ش��هر گف��ت: دولت حق 
تدوی��ن الیحه اصالح قانون مب��ارزه با تأمین مالی 
تروریسم را نداشت مگر اینکه از فیلتر قوه قضاییه 

و با نظر این قوه صورت می گرفت.
عل��ی ادیانی طی اخطاری خطاب به مس��عود 
پزش��کیان که ریاس��ت مجلس را بر عهده داشت، 
اظهار داش��ت:  متن الیحه اصالح قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم مغایر با قانون اساسی است.

وی با تأکید بر اینکه نباید مس��ائل را سیاسی 
 FATF و جناح��ی کنیم، گفت: ای��ن الیحه عین
اس��ت چرا که در تیر ماه سال FATF ،۹5 تقاضا 
می کن��د و در آبان ماه ۹۶ هم دول��ت الیحه ارائه 
می ده��د و دقیقاً ای��ن در ارتباط ب��ا صحبت های 

رهبری است.
بر اس��اس این گزارش، پزش��کیان در پاس��خ 
 FATF ب��ه تذکر ادیانی، گفت: م��اده 2 ربطی به

ن��دارد، با توجه ب��ه اینکه بند یک ای��ن الیحه را 
ارجاع دادیم این در راس��تای همان چیزی اس��ت 

که رهبری گفتند. 

بررسی طرح پاسخگو بودن رئیس جمهور 
نماین��دگان مجل��س ب��ا 137 رأی مثبت، با 
بررس��ی با اولویت و خ��ارج از نوبت طرحی درباره 
پاس��خگو بودن وزرا و رئیس جمه��ور به پارلمان 

موافقت کردند.

20 روز است دولت ساکت است 
عضو فراکسیون امید مجلس با انتقاد از شرایط 
اقتصادی کش��ور و افزایش قیمت سکه، ارز و طال، 
گفت: 20 روز اس��ت رئیس جمهور و دولت ساکت 
هس��تند در حال��ی که رئیس جمه��ور باید درباره 

شرایط اقتصادی به مردم توضیح دهد.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران اظهار 
داش��ت: چند روز پیش گفتند با توجه به ش��رایط 
اقتصادی کش��ور افتخار نمی کنم که بگویم از این 
دول��ت حمای��ت کرده ام ام��ا عده ای به م��ن ایراد 
گرفتند، بهتر اس��ت آن افراد ش��رایط و مسائل را 
ببینن��د، رئیس جمهور اگ��ر می گوید برخی چوب 
الی چ��رخ می گذارند، بیاید به مردم توضیح دهد، 
دس��تگاه اجرای��ی و تی��م اقتصادی دول��ت باید با 

مجلس و قوه قضاییه هماهنگ باشد. 

وزیر نیرو در مجلس 
س��ؤال ملی حبیب اهلل دهمرده نماینده زابل و 
زه��ک از وزیر نی��رو درباره عدم اق��دام جدی این 
وزارتخانه در رابطه با انرژی های پاک اعالم وصول 
ش��د. علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو 
هیأت رئیسه در نشست علنی امروز پارلمان موارد 

اعالم وصولی را قرائت کرد.

برگزاری نشست غیرعلنی برای بررسی مشکالت اقتصادی 
مجازات متخلفان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعیین شد


