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 برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس
 با نوبخت، شریعتمداری و حجتی

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از 
جلسات غیرعلنی هفته جاری مجلس با وزرای صنعت 
معدن و تجارت، کش��اورزی و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه خبر داد.
به��روز نعمتی از حض��ور رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه و وزی��ر صنعت معدن و تجارت در جلس��ه 
غیرعلنی روز سه ش��نبه مجلس شورای اسالمی برای 

بررسی مشکالت اقتصادی کشور خبر داد.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادام��ه داد: روز چهارش��نبه نیز محم��ود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور 

در جلسه غیرعلنی مجلس حضور می یابد.  مهر

مکلف به ارائه گزارش های 6 ماهه اجرای 
برجام هستیم

رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: اگر 
بس��ته پیش��نهادی اروپایی ها تنها ناشی از تعارفات با 
آمریکایی ها و مالحظات شرکت هایش��ان باشد، مورد 

تایید ما نخواهد بود.
رئی��س کمیس��یون  حش��مت اهلل فالحت پیش��ه 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی با اشاره به ارائه بسته 
پیش��نهادی اروپایی ها برای حفظ برج��ام، گفت: اگر 
بسته پیشنهادی اروپایی ها بخش جدی از دغدغه های 

ما را برطرف کند از آن استقبال می کنیم.
وی ادامه داد: اگر این بس��ته تنها کلیات ناش��ی 
از تعارف��ات اروپایی ه��ا ب��ا آمریکایی ه��ا و مالحظات 
شرکت هایش��ان را دربر بگیرد، مورد تایید ما نخواهد 
بود. نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو تأکید کرد: 
امیدواریم این بس��ته پیشنهادی بیشتر به سمت حل 
مش��کالت ایران باش��د و اگر در جهت حل مشکالت 
ش��رکت های اروپایی و آمریکایی تدوین شود و منافع 
ایران را در درجه سوم خود قرار دهد، تأثیری در حفظ 

برجام نخواهد داشت.
فالحت پیش��ه با تأکید براینک��ه امکان منطقه ای، 
قانونی و حقوقی بین المللی برای اروپایی ها وجود دارد، 
تا از سیاس��ت ضدتحریمی ایران حمایت کنند، گفت: 
این موضوع تنها نیاز به عزم و اراده سیاسی اروپایی ها 
دارد که امیدواریم سکوت چند هفته اخیر بدین معنا 
نباش��د که آنها تنها یکسری کلیات را جمع آوری و به 

ما ارائه کنند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

موتلفه خود را پشتیبان دولت می داند
دبی��ر کل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینکه در 
بیان انتقاد از دولت قصد تخریب و مچ گیری نباش��د، 
گفت: ما در هر صورت خودمان را پش��تیبان اصولی از 
دولت مس��تقر می دانیم و تالش ما این است که ضمن 

بیان انتقادات، بنا را بر پشتیبانی از دولت بگذاریم.
محمدنبی حبیبی در دی��دار اعضای حزب موتله 
با حجت االسالم والمس��لمین سیدحس��ن خمینی  با 
اش��اره به اینکه هر آنچه به عنوان دموکراس��ی مطرح 
می ش��ود مورد قبول ما نیست، افزود : مدعی هستیم 
تمام لوازم یک حزب مقتدر اسالمی که قبول داریم را 
جمع کرده ایم. اولین مس��أله داشتن مبانی است، دوم 
اینکه حزب باید برای اداره کش��ور برنامه داشته باشد 
و س��وم اینکه کسانی را داش��ته باشد که این مبانی را 
پیاده کنند. در مؤتلفه کار بی چارچوب نداش��ته و در 
مسیر تحقق آن افق حرکت می کنیم و با عوض شدن 
دبی��ر کل، هیچ اتفاقی نمی افتد چون ما به سیس��تم 

متکی هستیم
حبیبی با اس��اره ب��ه اینکه ما در ش��رایط حاضر 
معتقدیم واجب سیاسی است که سلیقه های متعدد را 
به هم نزدیک کنیم؛چون دشمن برای ریشه کن کردن 
اصل انقالب به میدان آمده است اظهار کرد: معتقدیم 
اگر کس��ی از دولت انتق��اد دارد، می تواند بیان کند به 
شرط اینکه قصد تخریب و مچ گیری نباشد. ما در هر 
صورت خودمان را پشتیبان اصولی از دولت مستقر می 
دانیم و تالش ما این است که ضمن بیان انتقادات، بنا 

را بر پشتیبانی از دولت بگذاریم.  فارس

 خیز فراکسیون »نمایندگان والیی«
برای سامان اوضاع اقتصادی

عض��و فراکس��یون »نمایندگان والی��ی« مجلس 
ش��ورای اس��المی تاکید ک��رد: طرح��ی از طرف این 
فراکس��یون برای بهب��ود وضعیت اقتص��ادی در حال 
پیگیری است و از کارشناسان حوزه های مختلف حتی 
از خ��ارج از مجلس برای همفک��ری و تدوین طرحی 

باکیفیت دعوت کرده ایم.
جواد کریمی قدوسی ، به اوضاع نابسامان اقتصادی 
اش��اره کرد و گفت: معتقد هستیم اوضاع اقتصادی با 
تدوی��ن قوانی��ن »یک خطی« یعنی قوانین ش��فاف و 

صریح قابل حل است.
وی افزود: مسکن یکی از حوزه هایی که در صورت 
توجه و رونق بخشیدن به آن سایر حوزه های اقتصادی 
نیز رون��ق خواهد گرفت به طوری ک��ه بیش از ۱۷۰ 
ش��غل، رابطه مستقیم با حوزه مسکن دارد. وی گفت: 
ب��ا س��امان دادن و مدیریت اوض��اع اقتصادی، قیمت 
مس��کن اعم از خری��د و اجاره متعادل خواهد ش��د و 

وضعیت گرانی فعلی خواهد شکست. میزان

اخبار

نیروهای مسلح هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمی گذارند 
فرمان��ده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( گفت: نیروهای مس��لح ایران در 
مقابل هرگونه تهدید تروریس��تی و ش��رارت ائتالف منح��وس منطقه ای، هیچ 

تهدیدی را بدون پاسخ قاطع و کوبنده نخواهد گذاشت.
سرلش��کر پاسدار غالمعلی رشید طی س��خنانی در جمع فرماندهان نیروی 
زمینی س��پاه اظهار داش��ت: ملت ای��ران در برابر آزمون دیگری ق��رار گرفته اند 
که غلبه بر آن، همانند تجربه س��الهای گذش��ته، نیازمند بصیرت نس��بت به ماهیت 

تهدیدات دشمن است.
وی تاکید کرد: دش��من قدرت و اراده ملت ایران و نظام اس��المی را با توهم آسیب 
پذی��ری در برابر تهدیدات به آزمون گرفته اس��ت و گذار از ای��ن مرحله بدون وحدت و 
انس��جام سیاسی و اجتماعی و هماهنگی و پشتیبانی از سیاستهای نظام و دولت حاصل 

نخواهد شد.  ستاد کل نیروهای مسلح 

پاسداران 
چرا منافقین در پارلمان های اروپایی رفت و آمد دارند؟!

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی گفت: یک��ی از اختالفات 
بنیادی جمهوری اسالمی با کش��ور های غربی از جمله آمریکایی ها در سیاست 

یک بام و دو هوای آن ها نسبت به موضوع تروریسم است.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی، با اش��اره به نشس��ت منافقین در پاریس در 
س��الگرد جنایت های زنجیره ای خود اظهار داشت: غربی ها از یک سو می گویند با 
تروریسم مقابله می کنیم، اما از سوی دیگر شاهدیم که گروه های تروریستی در دامن 

و مورد حمایت آمریکایی ها قرار دارند.
وی گفت: ما این موضوع را با مقامات غربی در میان گذاشتیم و گفتیم گروه تروریستی 
که ۱۷ هزار نفر از رئیس قوه قضائیه تا رئیس جمهور، نخس��ت وزیر، نمایندگان مجلس 
و... را ترور کرده است امروز در حاشیه پاریس چه کار می کند؟ چگونه به راحتی همایش 

برگزار می کند و در پارلمان های اروپایی رفت و آمد دارد؟  خبرگزاری دانشجو

سخنگو 
سه عامل گرانی  های اخیر از زبان رئیس خانه  احزاب

حس��ین کمالی رئیس خانه احزاب با تش��ریح علل گرانی های اخیر در بازار 
تصریح کرد: دالیل بروز گرانی های اخیر را می توان به دو بخش تقسیم کرد. 

وی اف��زود: موضوع اول بحث حبابی اس��ت که در ب��ازار وجود دارد. در اثر 
تلقینات کسانی که  قصد ضربه زدن به حاکمیت را دارد فضایی در جامعه  ایجاد 

می شود که مردم احساس کنند ارزش پول در دست شان در حال کاهش است.
 وی  خاطرنش��ان کرد:  وقتی تولید ناخالص  داخلی  پایین بوده و تناس��بی با 
رش��د جمعیت کشور نداشته باش��د، در نهایت  طبیعی است که ارزش پول ملی کاهش 

پیدا کند. 
وی افزود: از س��وی دیگر با نوس��ات نرخ ارز، خرده فروشان ، از فروش کاال به مردم 
خ��ودداری می کنند که همه این عوامل موجب ش��د تا اعتراضاتی را به وضع موجود در 

اقتصاد کشور به وجود بیاید.  تسنیم 

احزاب 

استفادهازهمهظرفیتها
حج��ت االس��الم حس��ن روحانی 
رئیس جمهور اس��المی ایران پیش از 
ت��رک تهران گفت: من و هیئت همراه 
ب��ه دعوت رؤس��ای جمه��ور اتریش و 
س��وئیس عازم این دو کش��ور دوست 
اروپایی هس��تیم و این س��فر در پاسخ 
به سفر این رؤسا به تهران در سالهای 

گذشته است.
وی اف��زود: روابط ما ب��ا اتریش به 
۱۶۰ س��ال قبل بر می گردد و برای هر 
دو طرف اهمیت دارد. روابط با سوئیس 
نیز به دهه ها قبل برمی گردد و با هر دو 
کشور ظرفیت های فراوانی برای روابط 
اقتص��ادی، تجاری، علم��ی و فرهنگی 
داری��م؛ ام��ا از هم��ه ای��ن ظرفیت ها 
اس��تفاده نشده اس��ت. یکی از اهداف 
س��فر این اس��ت که از همه ظرفیت ها 

برای روابط دوجانبه استفاده کنیم.

نمای نزدیک

حجت االسالم حاجی صادقی:
فتنهدهه۹۰دشمنتعاملازطریقعواملداخلیاست

نماین��ده ول��ی فقیه در س��پاه فتنه دهه ۹۰ اس��تکبار  ن جهان��ی علیه ای��ران را تعامل از طری��ق عوامل داخلی گفتمــــا
توصی��ف و تاکید کرد: هوش��مندی و داش��تن طرح.و برنامه ب��رای مقابله با 

راهبردهای دشمن الزم و ضروری است.
حجت االس��الم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
س��پاه در همایش فرماندهان و مس��ئولین نیروی زمینی سپاه که در مشهد 
مقدس برگزار ش��د، با بیان اینکه فتنه دهه ۹۰ اس��تکبار جهانی علیه ایران 
تعامل از طریق عوامل داخلی است، اظهار داشت: هدف دشمن نابودی انقالب 

اسالمی است  و عملکرد آنها نشان می دهد به کمتر از این قانع نیستند.
وی افزود: آمریکا، انقالب اسالمی و گفتمان ضد سلطه را برای موجودیت 
نظام استکبار در خطر می بیند و لذا از طریق توطئه های گوناگون به دنبال 

ضربه زدن به نظام اسالمی است.
حاج��ی صادقی خاطرنش��ان ک��رد: آمریکا یی ها مدعی هس��تند انقالب 
اس��المی ی��ک گفتمان خطرن��اک را در دنیا به راه انداخت��ه و باید در مقابل 
آن راهبرد ها و س��ناریوهای مقابله در اش��کال مختلف را تدوین و عملیاتی 
کنند ، در حالی که گفتمان انقالب اس��المی با فطرت انسان و فلسفه خلقت 

سازگار است.
وی فتن��ه جدی��د دش��من علیه انقالب اس��المی را نفوذ بی��ن نهادها و 
ش��خصیت های انقالبی و نامتجانس بودن و قدرت تبلیغاتی و رسانه ای باال 
را از ویژگیهای  آن برشمرد و با تاکید بر اینکه استکبار برای مقابله با انقالب 
اسالمی استراتژی های گوناگونی از قبیل تعامل و استحاله از درون را تدوین 

و دنبال می کند، یادآور شد: پاسداری تاریخ مصرف ندارد.  فارس

عض��و هی��ات رئیس��ه خبرگان  رهب��ری از برگزاری اجالس��یه خبــــرگان
آینده مجل��س خبرگان رهب��ری از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ 

شهریور ماه خبر داد.
س��ید احمد خاتمی عضو هیات رئیس��ه مجلس 
خبرگان رهبری دیروز در نشس��ت خبری با اشاره به 
گزارش هیات رئیس��ه اظهار داش��ت: نگاه برخی این 
اس��ت که خبرگان رهبری، سالی دو مرتبه اجالسیه 
دارد، این گزارش نش��ان می دهد که چنین تصوری 
اشتباه است. وی افزود: بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه 
داخلی مجلس خب��رگان رهبری، طول دوره فعالیت 
هییت رییسه و کمیسیون ها دو سال است و پس از 
آن در صحن علنی انتخابات برگزار می ش��ود، یعنی 
در ی��ک دوره فعالی��ت خبرگان، ۴ مرتب��ه انتخابات 

کمیسیون ها و هییت رییسه برگزار می شود.
عض��و هییت رئیس��ه مجل��س خب��رگان افزود: 
اگر کس��ی می خواهد کاندیدای مجلس ش��ود، باید 
کارشناسی ارشد داشته باشد. در آیین نامه خبرگان 
چنین چیزی نیس��ت. به این ترتیب هر کس��ی برای 
نامزدی مجلس رد می ش��د می آمد و برای نامزدی 
خبرگان اقدام می کرد؛ در این صورت هزینه شورای 
نگهبان را باال می بردند. در اصالحیه طرح آیین نامه، 

که قرار اس��ت ش��هریور ماه به تصویب برسد، میزان 
تعیین ش��ده است. اینکه گفته ش��ده نامزد خبرگان 
باید مدرک سطح چهار حوزه داشته باشند، صرفا به 
این معنی نیس��ت که امتحان ازسوی شورای نگهبان 

گرفته نمی شود.
خاتمی با اشاره به هییت اندیشه ورز گفت: پس 
از بیانات راهگش��ای رهبری در شهریورماه سال ۹۶، 
برای شکل دادن به مطالبات بر اساس اهداف متعالی 
نظام، هییت مقدماتی خبرگان رهبری تش��کیل شد، 
این هییت ۱۳ جلس��ه داش��ت؛ آنجا تصمیم شد که 
هییت اندیش��ه ورز توسط صحن علنی انتخاب شود، 
امروز عالوه بر ۱۳ جلس��ه مقدماتی، ۱۱ جلسه دیگر 

تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: س��ازوکار اجرای��ی و موضوعات 
دارای الویت در این ۱۱ جلس��ه مشخص شد. اعضای 
ای��ن هییت، اعض��ای مجلس خب��رگان و جمعی از 
کارشناس��ان و صاحب نظران حوزوی و دانش��گاهی 
هس��تند که دیدبانی کالن نس��بت به پیشرفت ها و 

پسرفت های احتمالی مسیر نظام را دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری زمان 
برگزاری اجالس��یه آینده مجلس خبرگان رهبری را 

۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۷ اعالم کرد.

خاتم��ی با اش��اره ب��ه موضع مجل��س خبرگان 
درباره مسائل روز اظهارداشت: دشمنان ملت تصریح 
می کنن��د که در ص��دد براندازی هس��تند تا قبل از 
ای��ن، به صراح��ت نمی گفتن��د، تحری��م اقتصادی، 
چالش فرهنگی و چالش سیاس��ی همگی در همین 
راستاس��ت. وی تصریح کرد: باور خبرگان این است 
که قطعا دش��من ناکام خواهد ب��ود. با وجود رهبری 
هوش��یار و دورنگ��ر و بزرگی که توانس��ته به خوبی 
کشتی انقالب را به ساحل نزدیک کند و با این مردم، 

مطمئنیم که دشمن راه به جایی نمی برد.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
مردم ما مشکالت دارند و نمایندگان مجلس خبرگان 
که منتخب همین مردم هس��تند، با تمام وجودشان 
مش��کالت مردم را حس می کنند، آنچه از خبرگان 
برمی آید این اس��ت که بگوید مسئوالن قدر نجابت 
م��ردم را بدانند و برای حل مش��کالت از تمام توان 

خود مایه بگذارند.
خاتمی ادامه داد: دش��من در پی پمپاژ ناامیدی 
اس��ت، دش��من می خواهد م��ردم را از آینده انقالب 
ناامید کند اما آینده کش��ور روش��ن اس��ت. در چهل 
سال گذشته مشکالت به مراتب بزرگ تر از مشکالت 
امروز بوده اس��ت، ما در جن��گ تحمیلی با همه دنیا 
جنگیدیم، سیلوها خالی شده بود و گندم نداشتیم اما 
آن دوران با موفقیت به پایان رس��ید، مشکالت امروز 

هم با موفقیت به پایان خواهد رسید.  تسنیم

رنا
ای

کتایونمافی

mafi.katayoon@gmail.com

همزمانی س��فر روحانی به دو  کشور اروپائی و تهدید مجدد گـــزارش دو
ترامپ علیه ش��رکت ه��ای اروپایی هم��کار ایران 
گوی��ای جنگ تمام عیار اقتص��ادی میان تهران و 
واش��نگتن اس��ت و حکایت از آن دارد که ترامپ 
تصمیم گرفته است که سیاست های تجاری خود 

را در برابر اروپا شدت بخشد. 
در حقیق��ت ایاالت متح��ده آمریکا قصد دارد 
با اعمال فش��ار بر ش��رکت های اروپای��ی، مانع از 
شکل گیری توافقی عینی )با استناد به تضمین های 

درخواستی ایران( شود.
اخیراً دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعالم 
کرد که آمریکا ش��رکتهای اروپای��ی را که با ایران به 
تجارت بپردازند کامال تحریم خواهد کرد. وی گفت: 
ش��رکتهای اروپایی در نتیجه خارج شدن آمریکا از 
توافق هسته ای با ایران با عواقبی مواجه خواهند شد.

پی��ش از این نیز جان بولتون، مش��اور امنیت 
ملی ترام��پ گفته بود " این احتم��ال وجود دارد 
آمریکا آن دسته از کش��ورهای اروپایی که به این 

توافق پایبند بمانند هدف تحریم قرار دهد."
وی همچنی��ن درتایید تهدی��دات بولتن علیه 
ش��رکت های اروپای��ی همکار ای��ران اظهار کرده 
اس��ت: »اروپایی ها متوجه خواهند ش��د که منافع 
آنها در همراهی با ما )آمریکا( اس��ت.« بر اس��اس 
اظه��ارات بولتون، اروپاییان باید همراهی با آمریکا 
را بر س��رمایه گذاری چند میلیارد دالری خود در 
ایران )پس از سال ۲۰۱۵ میالدی(  ترجیح دهند.

همزمان ب��ا این اخبار حس��ن روحانی رئیس 
جمه��ور در صدر ی��ک هیأت بلندپایه سیاس��ی و 
اقتص��ادی؛ عازم به س��وئیس و اتریش ش��د تا در 
حوزه های مختلف به خصوص حوزه های سیاسی 

و اقتصادی به تبادل نظر و رایزنی بپردازد.
این اولین س��فر اروپایی روحانی بعد از خروج 
امری��کا از برجام به حس��اب می آید که بس��یاری 
از کارشناس��ان آن را در حفظ برج��ام و تبادالت 

اقتصادی ایران با اروپا موثر عنوان کرده اند. 

انتظار از سفر و دستاورد آن 
بس��یاری از کارشناس��ان ب��ر ای��ن باروند که 

احتماالً دس��تاوردهای سیاسی این سفر در قیاس 
با دستاوردهای اقتصادی آن اهمیت بیشتری دارد 
چرا که همزمان با درخواست رسمی ترامپ مبنی 
بر دوری گزیدن کشورهای اروپایی و شرکای خود 

از ایران شده است. 
مقام��ات ایران��ی در این س��فر ش��اید بتوانند 

شکافی را میان اروپا و آمریکا ایجاد کنند. 
در ح��ال حاض��ر اروپا با مش��کالت متعددی 
دست و پنجه نرم می کند که از جمله می توان به  
مشکالت مهاجرت، افراط گرایی، تروریسم و حتی 
مواد مخدر و جرایم س��ازمان یافته اشاره کرد و در 
این زمینه نیاز بس��یار زیادی به همکاری و تعامل 

سازنده با ایران دارد.
در عین حال باید در نظر داش��ت که اتریش از 
چند روز آینده ریاس��ت دوره ای اتحادیه اروپا را بر 
عهده خواهد گرفت و همزمانی این س��فر با ریاست 
اتریش بر اتحادیه اروپایی می تواند، منجر به افزایش 
راهکاره��ای دیپلماتیک میان ای��ران و این اتحادیه 
شود. اما در پایان این سفر می توان به تصویر دقیق 
ت��ری از رویکرد اروپا در براب��ر برجام و همکاریهای 

اقتصادی کشورهای اروپایی و ایران رسید.

رویکرد اروپا 
رویکرد کشورهای اروپایی بعد از خروج امریکا 
از برجام نش��ان می دهد که آنها در تالش هستند 

که نه همس��وئی خود را با امریکا از دس��ت بدهند 
و ن��ه حاضرن��د از منافع اقتصادی خ��ود در ایران 
چش��م پوش��ی کنند از این رو تا کن��ون در مقابل 
خواس��ته های امریکا اندکی مقاومت از خود نشان 

داده اند و یکی به نعل و یکی میخ می زنند. 
ش��اید مصوبه اخیر اتحادیه اروپا در حمایت از 

برجام  نیز در همین جهت باشد. 

خواسته ایران از اروپا 
در این می��ان آنچه که ایران از اروپا و اعضای 
برجام��ی این اتحادیه می خواهد آن اس��ت که در 
عم��ل، تعهد خود به برجام و تأمین منافع ایران از 

این توافق بین المللی را اثبات کنند.
اتحادیه اروپا ممکن اس��ت اختیار شرکت های 
خصوصی بزرگ و فراملیتی را نداش��ته باشد اما بر 
ش��رکت های کوچک داخلی ک��ه ارتباط تجاری با 
آمری��کا ندارند نفوذ دارد و درباره مس��ائل مرتبط 
با تعامالت سیاس��ی و امنیتی کامال صاحب اختیار 
اس��ت و می تواند در این زمین��ه به صورت صد در 

صدی با ایران تعامل داشته باشد.

انتظار رؤیایی نداشته باشیم 
به عقیده برخی از کارشناس��ان سیاس��ی این 
سفر می تواند تا حدودی در کم کردن فشارآمریکا 
ب��رای از بین ب��ردن برجام مؤثر باش��د، اتفاقی که 

در ش��رایط کنونی شاید بتواند کمی از تالطم های 
ایجاد ش��ده برای کش��ور ر کم کن��د. اما گروهی 
دیگر از کارشناس��ان معتقدند که نباید زیاد به این 
رفتارهای اروپایی ها امید بس��ت چرا که سه کشور 
اروپایی حاضر در برجام  بارها در عمل نشان داده 
اند ک��ه از امریکا اس��تقالل رأی ندارن��د.   از این 
رو همانگونه ک��ه مقام معظم رهبری تاکید کردند 
تا اروپایی ه��ا تضمین کافی و عملی ندهند، نباید 

مذاکرات مجددی را با آنها آغاز کرد.
ایش��ان در اظهارات خود فرمودن��د:» باید در 
قضای��ای بعدی مراقب بود تا ای��ن تجربه ها تکرار 

نشود و از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم.«
رهبر انقالب دل خوش کردن به مسائلی نظیر 
بی آبرو شدن امریکا و یا بروز اختالف ظاهری میان 
امریکا و اروپا در ماجرای اخیر را نافی اس��تفاده از 
تجربیات خواندند و افزودند: » اینها واقعیات است 
اما مگر ما برای این چیزها مذاکره کردیم که حاال 

به آنها دلخوش کنیم.«
از این رو اروپایی ها باید بدانند که نمی توانند 
از ایران  انتظار داشته باشند که هم تحریم باشد و 

هم در برجام بماند.
این تضمین به این معناس��ت ک��ه باید آنها از 
تحریمهای خود خارج ش��وند و روابط اقتصادی با 
ایران را ع��ادی کنند، اما زمانی ک��ه آن ها مدعی 
می ش��وند که اقتصاد اروپا خصوصی  محور اس��ت 
و دولت ه��ای امضا کنن��ده برج��ام نمی توانند به 
ش��رکت ها تحکم کنند و این ش��رکت ها هم چون 
حجم روابط اقتصادی شان با آمریکا باالست، حاضر 
نیستند ریسک روابط اقتصادی با ایران را بپذیرند، 
س��وال اینجاست که اروپایی ها دیگر چه چیزی را 

می خواهند تضمین دهند؟
وابس��تگی متقابل اقتصادی اروپ��ا و آمریکا و 
وابستگی نظامی و امنیتی اروپا به آمریکا موضوعی 
اس��ت که نش��ان می دهد این دو نم��ی توانند به 
س��ادگی از هم جدا شوند. از سوی دیگر حتی اگر 
اروپایی ه��ا تضمین های کاف��ی را بدهند همانگونه 
ک��ه مقام معظ��م رهبری در طی س��ال های اخیر 
مکرر تصریح داشتند باید مشخص شود حد نهایی 

خواسته های آنها  از ایران کجاست؟  
مس��ئولین اروپای��ی در اظه��ار نظرهای خود 

نشان داده اند که نظرات موافقی با امریکا در مورد 
نقش منطقه ای، مبارزه با  تروریسم  و فعالیتهای 
موش��کی ایران دارند و آنها بای��د بدانند که ایران 
به برجام موش��کی و منطقه ای تن نمی دهد و تنها 
برجام مطرح میان دو طرف برجامی اس��ت که در 

زمینه فعالیت های هسته ایران امضا شده است. 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که امریکا 
به  اروپا مأموریت داده اس��ت که با ادامه مذاکره با 
ایران، خواسته های امریکا را بدست آورد، از این رو 
ضروری است که ایران توجه داشته باشد که زمان 
خود را نباید صرف این تقسیم نقش میان اروپائیان 
و آمریکا کند و  بهایی را که تا امروز در برجام داده 
است، دوباره در همان سطح بپردازد. از این رو باید 
پیام اروپایی ها را درک کرد و یک اصل را در نظر 
داش��ته باش��یم و آن اینکه اقتصاد کشور و به  طور 
خ��اص، اقتصاد مقاومتی هیچ وابس��تگی به برجام 

ندارد و باید آنها را از هم جدا کرد.
تجربه نش��ان داده است که هر زمان کشور بر 
ظرفیت ه��ای داخلی خود س��رمایه گذاری کرده 
اس��ت نتایج مطلوب��ی بدس��ت آورده و اکنون نیز 

نباید منتظر نتایج برجام شد. 

همزمان با سفر رئیس جمهور به 2 کشور اروپائی 

مقابله دیپلماتیک ترامپ و روحانی 

خاتمی خبر داد 
برگزاریاجالسیهمجلسخبرگانرهبریاز۱۳شهریورماه

از مجل��س ش��ورای  دول��ت  کار خیابان پاستور ت��ا  خواس��ت  اس��المی 
بررس��ی الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور 
را با توج��ه به وقوع ح��وادث غیرمترقبه متعدد و 
ناگوار همانند وقوع زلزله در استان های کرمانشاه، 

کرمان و بوشهر، در اولویت قرار دهد.
در جلس��ه هیات وزیران به ریاس��ت حس��ن 
روحانی رئیس جمهوری، گزارش سازمان اداری و 
استخدامی کشور درخصوص بررسی جایگاه ایران 
در مقایس��ه با س��ایر کش��ورهای جهان و گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص شاخص 
ه��ا و اهم اقدامات ای��ن وزارتخانه در دو ماهه اول 

سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارش س��ازمان اداری و استخدامی 
کشور در خصوص بررسی جایگاه ایران در مقایسه 
ب��ا س��ایر کش��ورهای جه��ان و منطقه براس��اس 
ش��اخص های بین المللی در محورهای اجتماعی، 

زیرساخت، محیط زیست، اقتصادی، علم، فناوری و 
آموزش، بهداشت، دولت و اجتماعی نشان می دهد 
بر اس��اس آمار بدست آمده در سال ۲۰۱۷، درصد 
افراد ثبت نام ش��ده در مقط��ع تحصیالت عالی در 

ایران باالتر از متوسط منطقه و جهان است.
همچنی��ن ایران ب��ه لحاظ کیفی��ت آموزش 
ابتدایی باالتر از متوسط منطقه و به لحاظ حمایت 
دولت از تولیدات با فناوری پیش��رفته، از متوسط 
جهان باالتر اس��ت. در حوزه بهداشت و در بخش 
واکسیناسیون سه گانه کودکان نیز شاخص ایران 

باالتر از متوسط منطقه و جهان است.
ش��اخص ایران در حوزه اقتص��ادی در بخش 
های رشد واقعی ناخالص داخلی، اخذ مجوز کسب 

و کار و ت��راز حس��اب جاری از متوس��ط منطقه و 
جهان باالتر است.

گ��زارش ف��وق همچنین بیانگر آن اس��ت که 
ایران در حوزه زیرس��اخت به لحاظ کیفیت عرضه 
برق و حمل و نقل بار هوایی از متوس��ط منطقه و 
جه��ان باالتر بوده و در بخ��ش راه آهن نیز دارای 

طوالنی ترین خطوط راه آهن در منطقه است.
باالتر بودن ش��اخص متوسط ایران در منطقه 
و جهان به لحاظ توس��عه انس��انی و نیز دارا بودن 
باالتری��ن متوس��ط منطقه ای و جهان��ی به لحاظ 
دسترس��ی ش��هری به منب��ع آب س��الم از دیگر 
آمارهای ارایه ش��ده در گزارش س��ازمان اداری و 
استخدامی کشور است. الزم به ذکر است آمارهای 

مقایسه ای براساس گزارش منتشر شده در پایگاه 
های اطالعاتی بان��ک جهانی، صندوق بین المللی 
پول، بنیاد میراث، مجتمع جهانی اقتصاد، سازمان 
جهان��ی مالکیت فک��ری، اداره مرج��ع جمعیت و 

برنامه توسعه سازمان ملل می باشد.

 گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت
از مهمترین اقدامات انجام شده

 هی��ات وزیران در ادامه جلس��ه، به بررس��ی 
گزارش��ی از وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
درخصوص شاخص ها و اهم اقدامات این وزارتخانه 

در دو ماهه اول سال جاری پرداخت.
براس��اس این گ��زارش، تس��هیالت پرداختی 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری در دو ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹۷ به بخش صنع��ت و معدن با افزایش 
۱۳ درصدی نس��بت به سال گذش��ته، به بیش از 
۲۱ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت و در بخش 

بازرگان��ی نیز ۹.۷ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
پرداخت شده با رشد ۴۹.۰ درصدی همراه است.

همچنین در دو ماهه اول سال جاری صادرات 
کاالهای غیرنفتی به می��زان ۱8.8 میلیون تن و با 
ارزش ۷.۷ میلیارد دالر برابر ۶.۴ میلیارد یورو بوده 
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 
۴.8 درصد و به لحاظ ارزش دالری ۲۱.۹ درصد و از 

لحاظ ارزش یورویی ۹.۲ درصد رشد داشته است.
در بخ��ش معدن نیز تع��داد ۱۵۳ فقره پروانه 
اکتشاف، ۶۱ فقره گواهی کشف و ۷۷ فقره پروانه 
بهره برداری صادر ش��ده که نسبت به دوره قبل با 

8.۵ درصد رشد همراه بوده است.
دولت از مجلس شورای اسالمی خواست تا کار 
بررسی الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را 
ب��ا توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه متعدد و ناگوار 
همانند وقوع زلزله در استان های کرمانشاه، کرمان 

و بوشهر، در اولویت قرار دهد.  تسنیم

دولت از مجلس خواست 
اولویت در بررسی الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه


