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قدردانی رهبر انقالب از اقدام پیگیرانه 
امام جمعه خرمشهر برای حل مشکل آب 

خرمشهر و آبادان
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیغام شفاهی از اقدام 
پیگیرانه و حضور میدانی امام جمعه ی خرمش��هر برای 
حل مش��کل آب شرب این ش��هر، آبادان و روستاهای 

هم جوار آنها قدردانی کردند.
در هفت��ه ی اخیر به دنبال شکس��ته ش��دن خط 
لول��ه ی انتق��ال آب غدی��ر که آب ش��رب ش��هرهای 
خرمشهر و آبادان و مناطق هم جوار را تأمین می کرد، 
مردم این دو ش��هر با مش��کل جدی آب شرب مواجه 
شدند. در پی این مس��ئله، حجت االسالم والمسلمین 
موس��وی فرد امام جمعه ی خرمش��هر ضمن حضور در 
کنار کارگران تعمیر این خط لوله در هویزه، به صورت 
نمادین و برای تس��ریع امور اقدام به جوش��کاری این 
خط لوله کرد و از نزدیک پیگیر حل مشکل آب شرب 

مردم منطقه شد.
رهبر انقالب اس��المی پس از اط��الع از این اقدام 
ایش��ان، در پیغام��ی از حجت االس��الم والمس��لمین 

موسوی فرد قدردانی کردند.

مجلس 2 هفته جلسه علنی ندارد
عضو هیأت رئیس��ه مجلس اعالم کرد که پارلمان 
از هفته آینده به مدت 2 هفته نشس��ت علنی نخواهد 

داشت.
احمد امیرآبادی اف��زود: نمایندگان به ازای هر 3 
هفته کاری، یک هفته به حوزه های انتخابیه می روند، 
اما اکنون 5 هفته اس��ت که مجلس جلسه علنی دارد 
و نماین��دگان به همین دلیل دو هفت��ه به حوزه های 

انتخابیه خود می روند.
وی گف��ت: به نماین��دگان گفته ایم ک��ه اگر دولت 
الیحه ای در خصوص مس��ائل اقتص��ادی و برون رفت از 
شرایط اقتصادی کشور به مجلس ارائه کند، جلسه مجلس 

شورای اسالمی برگزار خواهد شد.  خانه ملت 

آیت اهلل امامی کاشانی؛ امام جمعه این هفته 
تهران

نماز عبادی سیاس��ی این هفت��ه تهران  به امامت 
آیت اهلل محمد امامی کاش��انی در مصالی تهران برگزار 

خواهد شد.
بنا براین گزارش این مراسم از ساعت 11 و 40 با 
قرائت زیارت آل یاسین و تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 
آغاز ش��ده و در ادامه حجت االسالم س��یدصدرالدین 
ش��ریعتی استاد حوزه و دانش��گاه با موضوع شخصیت 

حضرت امام جعفر صادق )ع( سخنرانی می کند.
بنابر اعالم خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 

ساعت 12 و 54 دقیقه آغاز خواهد شد.  فارس

ایران میزبان چهارمین همایش 
آسیا - پاسیفیک طب نظامی

چهارمین همایش آسیا-پاسیفیک طب نظامی به 
میزبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی برگزار 

می شود.
چهارمین همایش آسیا-پاسیفیک طب نظامی به 
میزبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران با دعوت از 25 
کشور جهان، 20 الی 23 مهرماه در مرکز همایش های 

صدا و سیما برگزار می شود.
بر اس��اس این گزارش، این همایش با شعار" افق 
آینده طب نظامی"در راستای اهداف مشترک کشورهای 
عضو کمیته، ارتقا فعالیت های علمی پزشکی-نظامی و 
تحکیم پیوند بین نیروهای پزشکی کشورها بخصوص 

در منطقه آسیا-پاسیفیک برگزار می شود.
محوره��ای این همای��ش عبارتن��د از: 1- جنبه 
پزشکی سالح های ش��یمیایی، هس��ته ای، میکروبی، 
رادیو اکتیو و انفجاری  2-مدیریت بحران و ترومالوژی 
نظامی 3- آموزش طب نظامی و همکاری بین المللی 

4- روان شناسی و علوم شناختی  تسنیم

ارائه پیشنهادهای مجلس برای برون رفت 
از شرایط اقتصادی 

عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: رئیس مجلس 
پیش��نهادهای خانه مل��ت برای برون رفت از ش��رایط 

اقتصادی را در نامه ای به دولت اعالم می کند.
احمد امیرآبادی نماین��ده مردم قم و عضو هیأت 
رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به جلسه 
غیرعلن��ی  اظهار داش��ت: در نشس��ت غیرعلنی خانه 
مل��ت، پیش نویس طرح��ی که کمیت��ه مجلس برای 
پیگیری برون رفت از مش��کالت اقتصادی کش��ور کار 
ک��رده و در 24 م��اده آن را آماده ک��رده بود، مطرح 

و بررسی شد.
وی افزود: در نشس��ت غیرعلنی خانه ملت، 3 نفر 
از نماین��دگان به عنوان مخالف و 3 نفر از وکالی ملت 
ب��ه عنوان موافق ط��رح مذکور صحب��ت کردند، اکثر 
نمایندگان اذعان داش��تند ک��ه محتویان طرح کمیته 
بس��یار خوب است و می تواند گش��ایش اقتصادی در 
کشور داشته باشد، اما نمایندگان مجلس معتقد بودند 
چ��ون دولت می خواه��د این طرح را اج��را کند، باید 
الیحه بدهد، وکالی ملت معتقد بودند اگر طرح نباشد 

بهتر است.  فارس

اخبار

الزم باشد، اجازه خروج نفت از تنگه هرمز را نمی دهیم
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: اگر قرار بر منع صادرات نفت ایران باشد، 

اجازه خروج نفت به دنیا از طریق تنگه خلیج فارس را نمی دهیم.
س��ردار سرتیپ پاسدار اسماعیل کوثری با اش��اره به مواضع صریح و روشن 
رئیس جمه��ور در برابر تهدیدات نفتی دونالد ترام��پ اظهار کرد: تهدید رئیس 
جمهور آمریکا در چند روز گذشته مبنی بر جلوگیری از صادرات حتی یک قطره 
از نفت ایران به سایر کشورها، نیازمند موضع سریع و هوشمندانه ای از جانب ایران بود 

که خوشبختانه رئیس جمهور محترم در این زمینه بسیار بیان موضع خوبی داشتند.
وی با اش��اره به نامه سردار س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مبنی بر 
حمای��ت از مواضع انقالبی رئیس جمهور تاکید کرد: س��خنان روحانی مواضع کل نظام 
جمهوری اسالمی بوده و حمایت سردار سلیمانی از صحبت های دقیق و هوشمندانه وی  

در راستای دفاع و پاسداری از منافع ملی است.  باشگاه خبرنگاران

گفتمان
انهدام ۸ تیم تروریستی گروهک های ضد انقالب 

فرمان��ده نیروی زمینی س��پاه گفت: با اقدامات اطالعات��ی، عملیاتی نیروی 
زمینی سپاه در شمال غرب، غرب و جنوب شرق کشور طی یک ماه گذشته ۸ 

تیم تروریستی گروهک های ضد انقالب منهدم شدند.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور گفت: طی سال گذشته تاکنون بیش از 
20 مورد اقدام اطالعاتی، عملیاتی بر علیه تیم های تروریستی گروهک های ضد 
انقالب س��نتی و پ. ک . ک در ش��مال غرب کشور که با هدف اقدامات ضد امنیتی 
قصد نفوذ به داخل مرزها را داش��تند، توس��ط یگان های نیروی زمینی سپاه انجام شده 

که 5 مورد آن مربوط به یک ماه اخیر است .
س��ردار پاکپور افزود: همچنین در چند هفته اخیر 3 تیم تروریستی در جدار مرزهای 
جنوب شرق کشور قبل از هر اقدامی مورد رصد و هدف نیروهای هوشیار و آماده یگان های 

نیروی زمینی سپاه قرار گرفته و منهدم شدند.   روابط عمومی نیروی زمینی سپاه  

پاسداران
نامه روحانی به آیت اهلل جنتی راجع به FATF نبود

مع��اون پارلمانی رئیس جمهور در مورد نامه رئیس جمهور به آیت اهلل جنتی 
درب��اره تصویب لوایح چهارگانه ذیل FATF گف��ت: این نامه را من در جریان 

بودم، ولی راجع به FATF نبود.
حس��ینعلی امیری ادامه داد: آن نامه در شورای عالی اقتصادی که با حضور 
رؤس��ای قوا برگزار شده بود، تصمیمات و پیش��نهاداتی شده بود که برخی از آن 

مربوط به لوایح چهارگانه بود.
به گفته امیری  رئیس جمهور تصمیم شورای عالی را به شورای نگهبان اعالم کردند، 

این نامه طبقه بندی شده بود و تعجب می کنم چطور از رسانه ها سردرآورد. 
چندی پیش رس��انه ها خبرهای مبنی ارس��ال نامه ای از س��وی رئیس جمهور به 
دبیر شورای نگهبان خبرداده بودند که در آن  بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با 

پولشویی با قید فوریت تاکید شده بود.  فارس

پارلمان 

رئیس جمهور گفت: تصمیم آمریکا جزو  ن تصمیم��ات عجیبی اس��ت ک��ه برخالف گفتمــــا
منافع ملی خود و دیگران اتخاذ می کند.

حس��ن روحانی رئی��س جمهور که به اتریش س��فر کرده 
است، در نشست خبری مشترک با »الکساندر فندر بلن« رئیس 
جمهور اتریش اظهار داش��ت: روابط ای��ران و اتریش به صدها 

سال قبل بر می گردد و همواره رو به گسترش بوده است.
وی اف��زود: بعد از برجام تبادل هیئ��ت های فراوانی بین 
دوکشور صورت گرفته و امروز صدها شرکت اتریشی در ایران 

مشغول به فعالیت هستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اراده دو کش��ور بر این بود که 
روابطم��ان را در زمینه اقتصادی، فرهنگ��ی، منطقه ای ادامه 
دهی��م، تصریح کرد: برجام به عن��وان توافقی مهم برای ایران، 
اتحادیه اروپا و جهان اس��ت. کار آمریکا در خروج از آن خالف 
مقررات و تعهدات چندجانبه است و بی تردید به ضرر آمریکا 
و دیگران خواهد بود. تصمیم آمریکا نه به نفع خودش و نه به 
نفع دیگران اس��ت و جزو تصمیمات عجیبی است که برخالف 

منافع ملی خود و دیگران اتخاذ می کند.
روحان��ی تاکید ک��رد: تاجایی که برای ای��ران امکان پذیر 
باش��د برجام را حفظ و حراس��ت خواهیم کرد و این در حالی 
خواه��د بود که ای��ران بتوان��د از منافع برجام اس��تفاده کند. 
تعهدات و منافع ما دو کفه است که باید متوازن باشد. اگر غیر 

از آمری��کا بقیه امضا کنندگان بتوانند منافع ما را تامین کنند 
ایران برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه امیدواریم همچنان که در اراده سیاس��ی 
کشورها قاطع و مستحکم هستند، در اراده اقتصادی و تجاری 
هم همان قدر محکم باش��ند، خاطرنشان کرد: در مذاکرات بر 
این نکته که دوران یکجانبه گرایی به س��ر آمده تاکید کردیم 
چراکه کش��وری نمی تواند در مورد کش��ورهای دیگر تصمیم 
بگیرد و اس��تقالل و حاکمیت ملی کشورها را نقض کند، این 

برخالف منشور و مقررات بین المللی است.
روحانی بحث های منطقه حساس غرب آسیا در مذاکرات 
دوجانبه را مهم برش��مرد و گفت: اقدامات جمهوری اس��المی 
ای��ران برای مبارزه با تروریس��م، کمک هایی که به ملت عراق 
و س��وریه انجام داده است، لزوم کمک به مردم این منطقه به 
وی��ژه یمن و نق��ش مخرب برخی کش��ورها از جمله آمریکا و 
اس��رائیل که در عراق و س��وریه و س��ایر منطقه مخرب بودند 

مطرح شد.
وی افزود: ما باید به روابط دوس��تانه کماکان ادامه دهیم 
برای اینکه بتوانیم صلح و امنیت کامل را به منطقه بر گردانیم 
در این صورت ازس��ت که همه ما می توانیم از منطقه به نفع 

خود و جهانیان منتفع شویم.
رئیس جمهور با اش��اره به تبادل نظر در خصوص مسائل 
بین المللی، گفت: م��ی توانم بگویم مواضع ایران و اتریش در 

موضوع برجام مورد اتفاق نظر هست. در توسعه روابط دوجانبه 
اتفاق نظر داش��تیم. در مسائل منطقه ای و بین المللی نظر ما 

نزدیک و شبیه هم هست.

اروپا با صراحت در برابر یکجانبه گرایی آمریکا بایستند
رئیس جمهور تصریح ک��رد، اتحادیه اروپا باید با صراحت 
بیش��تر یکجانبه گرای��ی دولت آمری��کا را محکوم کن��د، زیرا 
فرام��رزی بودن تمای��الت رئیس یک کش��ور در دنیای امروز 
پذیرفتنی نیست و همه کشورها برای حفظ استقالل و هویت 

خود باید مقابل این اقدام آمریکا بایستند.
حسن روحانی رئیس جمهور پس از مذاکرات خصوصی با 
همتای اتریشی خود؛ در نشست مشترک هیات های عالی رتبه 
ایران و اتریش که در کاخ هوفبورگ برگزار ش��د، با اش��اره به 
اش��تراکات عمیق فرهنگی دو ملت و پیشینه مثبت روابط دو 
ملت، از توس��عه بی��ش از پیش روابط تهران- وین اس��تقبال 
ک��رد و گفت: ای��ران و اتریش جایگاه خوبی در غرب آس��یا و 
اتحادی��ه اروپا دارن��د و می توانند از این موقعیت در راس��تای 
توس��عه روابط و همکاری های منطقه ای و بین المللی به نفع 

دو ملت استفاده کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال های اخیر همکاری های 
ایران و اتریش در بخش های مورد عالقه دو کشور رو به گسترش 
بوده و باید در راس��تای توسعه و ارتقا سطح مناسبات فی مابین 

تالش کنیم، افزود: امروز فرصت های مناس��ب سرمایه گذاری در 
بخشهای مختلف از جمله صنعت، انرژی، تجارت، سالمت، محیط 
زیس��ت، راه آهن، حمل و نقل و فناوری در ایران فراهم است که 
سرمایه گذاران و شرکت های اتریشی هم می توانند برای مشارکت 

در اجرای این پروژه ها حضور داشته و فعالیت کنند.
رئیس جمهور برجام را توافق مهم بین المللی، چندجانبه 
و در راس��تای افزایش اعتماد جهانی، رفع تحریم ها و توسعه 
روابط اقتصادی ایران با جهان دانس��ت و با تقبیح اقدام آمریکا 
در اعم��ال یکجانب��ه گرایی و خروج یک طرف��ه از این توافق، 
گف��ت: ملت ایران دربرابر اقدام��ات غیرقانونی آمریکا مقاومت 
ک��رده و اجازه نخواهد داد سیاس��ت های آن کش��ور بر روابط 

تهران با جهان اثر بگذارد.
رئیس جمهور با اش��اره به حضور موثر جمهوری اسالمی 
ایران برای مبارزه با گروه تروریس��تی داعش در عراق و سوریه 
به درخواس��ت دولت های قانونی این کش��ورها، اظهار داشت: 
تروریس��م خطری بزرگ برای منطقه و جهان به شمار می رود 
و اقدام ایران در مبارزه با تروریس��م ثبات بخش، امنیت آفرین 

و به نفع منطقه و جهان بوده است.

ایران و اتریش 4 سند همکاری امضا کردند
با حض��ور حس��ن روحانی رئی��س جمهور کش��ورمان و 
سباس��تین کورتس صدراعظم اتری��ش 4 تفاهم نامه همکاری 

میان مقامات ایران و اتریش به امضا رسید.
در جریان س��فر حس��ن روحانی رئیس جمهور به اتریش، 
4 تفاه��م نامه همکاری در زمین��ه های حمل و نقل، مدیریت 
منابع آب، انرژی های تجدیدپذیر و همکاری در زمینه معدن 

میان مقامات دو کشور به امضا رسید.  مهر

گـروه رویـداد   نماین��دگان مجلس  دی��روز پ��س از ی��ک س��اعت نشس��ت بهارستـــان
غیرعلنی، جلسه علنی را  به ریاست الریجانی برگزار کردند .

وکالی ملت در نشست غیرعلنی طرح یک فوریتی حمایت 
از اقتص��اد ملی در جهت مقابله ب��ا اقدامات خصمانه آمریکا را 

مورد بحث و بررسی قرار دادند.

راهکارهای مجلس درباره مسائل اقتصادی کشور 
در همی��ن ح��ال رئی��س مجل��س گف��ت: کمیته ه��ا در 
کمیس��یون ها پیشنهاداتی در زمینه مس��ائل اقتصادی تدوین 
کرده اند که این پیشنهادات در چارچوب قوانین قابل اجراست.

علی الریجانی در تشریح جلسه غیرعلنی خانه ملت، اظهار 
داشت: راجع به مس��ائل اقتصادی کشور و راهکارهایی که در 

این زمینه وجود دارد، بحث کردیم.
وی گفت: با دولت صحبت خواهیم کرد تا این پیشنهادات 

را مورد توجه قرار دهد.

دستگاه ها معطل اسناد حذفی بودجه ۹۶ 
نماینده شاهین ش��هر گفت: اسناد حذفی بودجه سال ۹۶ 
موضوعی است که همه دستگاه های کشور معطل آن هستند.

حسینعلی حاجی دلیگانی طی اخطاری قانونی خطاب به رئیس 
مجلس اظهار داشت: اسناد حذفی بودجه سال ۹۶ که شهریور ماه 
سال گذشته تمدید شده بود با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

در ادامه علی الریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: 
با توجه به اینکه موضوع مربوط به اس��ناد حذفی بودجه سال 
۹۶ به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارسال شده است، باید 
دی��د تصمیم مجمع دراین باره چیس��ت، ولی ما هم قطعاً این 

موضوع را پیگیری می کنیم.

ارجاع طرح حمایت از اقتصاد ملی به کمیته هماهنگی 
سران قوا 

در همین حال س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس با بیان 
اینک��ه بخش��ی از ط��رح حمای��ت از اقتصاد ملی ب��ه کمیته 
هماهنگی س��ران قوا ارجاع ش��د، گفت: دولت برای برون رفت 

از شرایط اقتصادی الیحه ارائه دهد.

به��روز نعمتی نماینده م��ردم تهران به ارائه گزارش��ی از 
نشست غیرعلنی یک ساعته دیروزنمایندگان پرداخت و اظهار 
داش��ت: امروز مجلس برای برون رفت از مش��کالت اقتصادی 
جلسه غیر علنی برگزار کرد و نمایندگان در این جلسه نظرات 

خود را ارائه کردند.

تاکید نمایندگان بر تقویت بعد نظارتی مجلس
از س��وی دیگ��ر نماینده م��ردم تبریز گف��ت: نمایندگان 
در جلس��ه غیرعلنی بر ای��ن نظر بودند که مش��کلی از لحاظ 
قانون گذاری در بخش اقتصادی وجود ندارد و اگر اشکاالتی در 
این حوزه امروز پیش آمده ناشی از عدم اجرای قوانین است و 

مجلس باید بعد نظارتی اش را قوی تر کند.
احمد علیرضابیگی   با اش��اره به نشس��ت غیرعلنی امروز 
مجلس، گفت: در این نشس��ت مش��کالت اقتصادی کشور در 
شرایط کنونی و در ادامه آن طرح 24 ماده ای نمایندگان برای 

این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

با واردات ساالنه ۸۰ میلیارد دالر به جایی نمی رسیم
نماینده مردم تهران گفت: اینکه گفته می ش��ود ساالنه با 

۸0 میلیارد دالر به جایی نمی رسیم حرف حقی است.
مصطفی کواکبیان طی اخطاری اظهار داشت: امسال سال 
حمایت از کاالی ایرانی اس��ت، البته ک��ه کلیات طرح اصالح 
قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و خدماتی هم بیانگر 
همین موضوع است، اما در جایی از این طرح آمده است که ما 

جلوی هرگونه واردات کاالی خارجی را بگیریم. 

وزارت امور خارجه نخواست که کشورهایی را به ایران 
وابسته کنیم

نماینده مردم سنندج گفت: متأسفانه وزارت امور خارجه 
یا نخواس��ت یا نتوانست که کش��ورهایی را به خودمان وابسته 

کنیم و از این طریق از شدت تحریم ها هم کاسته شود.

سید احس��ن علوی نماینده مردم س��نندج در موافقت با 
ط��رح راه اندازی و اس��تفاده از پیام رس��ان های مال��ی و انعقاد 
پیمان ه��ای پولی دو و چندجانبه در تج��ارت خارجی، اظهار 
داشت: متأس��فانه وزارت امور خارجه کشورمان نخواست و یا 
نتوانس��ت که کش��ورهایی را به خودمان وابسته کند تا از این 

طریق قراردادهایی را با کشورها ببندیم.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در شرایط کنونی چاره ای 
جز تصویب این طرح نداری��م تا بتوانیم با عقد قراردادهایی با 

کشورهای دیگر مبادله کنیم.

نامه ۱۰2 نماینده به روحانی و الریجانی 
102 نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور و رئیس 
قوه قضائیه خواستار توجه ویژه این دو قوه به مسائل اقتصادی 

مردم شدند.
102 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی نامه ای 
خطاب به حس��ن روحانی رئیس جمهور و آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار توجه ویژه این دو قوه به 

شرایط اقتصادی کشور شدند.

مسائل مهم تری در شرایط کنونی به غیر از بررسی 
الیحه خاک وجود دارد

نماین��ده مردم س��لماس در مجلس نس��بت به بررس��ی 
الیحه حفاظت از خاک در مجلس انتقاد کرد و گفت: مس��ائل 
مهمتری  هم در ش��رایط کنونی در کشور وجود دارد که به آن 

پرداخته شود.
ش��هروز برزگر طی اخطاری اظهار داشت: چند روز است 

که مجلس روی الیحه حفاظت از خاک کار می کند.
وی افزود: مسلماً مسائل مهمتری در کشور وجود دارد که 
به آن پرداخته ش��ود، بنابراین ما درخواس��تی داریم که از این 

دستور خارج شویم. 
بر این اس��اس علی مطهری که بخش��ی از ریاست جلسه 

را برعهده داش��ت در پاس��خ به این اخطار اظهار داشت: به هر 
حال این الیحه مهمی اس��ت و به زودی بررس��ی آن به پایان 

می رسد.

بازداشت »سلطان سکه« با 2 تن سکه 
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید 
در تذکری شفاهی اظهارداشت: بنده از سربازان عرصه دیپلماسی 
آق��ای ظری��ف و همکارانش تش��کر می کنم و به آنه��ا خدا قوت 
می گویم، در مذاکرات با اروپایی ها بدانند یک ملت پش��ت سر آنها 
ایستاده است. اگر حداقل های حقوق ملت ایران در مذاکرات تضمین 

شد، راضی شوند اما به متضرر شدن ملت ایران راضی نشوند.
کواکبیان در بخش دیگری از س��خنانش در تذکر دیگری 
خطاب به دستگاه قضایی گفت: برخی می خواهند همسر خود 
را طالق دهند و مهریه آنها مثاًل 30 س��که اس��ت، می گویند 
باید اول مهریه او را بدهید اما قباًل سکه ۹00 هزار تومان بود 
ام��ا االن 3 میلیون تومان اس��ت، این افراد به دفاتر ما مراجعه 
می کنند که توان پرداخت 30 س��که را ندارند آنوقت س��لطان 
س��که با 2 تُن سکه دستگیر می ش��ود که ما منتظریم ببینیم 

دستگاه قضایی چه برخوردی با او می کند.

احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه 
نایب رئیس دوم مجلس با اشاره به مجوز دولت فرانسه به 
منافقی��ن برای برگزاری اجالس علیه ایران، گفت: وزارت امور 

خارجه سفیر فرانسه را احضار کند.
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در پاس��خ به تذکر 
پ��ور ابراهیمی گفت: تذکر ش��ما، تذکر بجایی اس��ت و انتظار 
داریم وزارت امور خارجه حداقل سفیر فرانسه را احضار کند.

وی افزود: این برای چندمین بار اس��ت که دولت فرانس��ه 
چنین مجوزی را به منافقین می دهد مسئوالن دولتی اقدامات 

الزم را باید در این زمینه انجام دهند.

پرداخت خسارت از سوی تخریب کنندگان خاک
نمایندگان مجلس، تخریب کنندگان خاک را مکلف کردند 
که ظرف مهلت معین خاک های تخریب ش��ده را بازس��ازی و 

خسارت وارده را جبران کنند.

بررسی طرح یک فوریتی حمایت از اقتصاد ملی در جلسه غیر علنی 
ارائه راهکار مجلس به دولت 

گـروه رویـداد   اخی��راً  دو مع��اون رئی��س جمه��ور در گــزارش 
گفتگویی با روزنامه سازندگی سخنانی را در مورد  
دالیل دخال��ت دولت در قیمت ارز مطرح کرد که 

بخشی از این سخنان جای تامل دارد.
 به گفته جهانگیری به دلیل ارزانی قیمت ارز 
در ایران تروریس��ت هایی که ایران با آنها در جنگ 

است، ارز خود را از ایران تهیه می کردند. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور در این باره اظهار 
داش��ت: بعد از به قدرت رس��یدن ترام��پ و آغاز 
تهدیدات، جو روانی اقتصاد کش��ور بهم ریخت. در 
نتیجه تقاضا بیش��تر از عرضه ارز در کش��ور ش��د. 
این درحالی بود که  در عرضه، ما وقتی محاس��به 
می کردی��م، می دیدیم که س��االنه باید م��ازاد ارز 
داش��ته باش��یم. اما به علت علت اینکه تقاضاهای 
ارز قابل ثبت نبود دلیل این امر مش��خص نش��د. 
س��رانجام ب��ه این نتیجه رس��یدیم ک��ه باید یک 
قیمت رس��می برای ارز تعیین کنیم ، بدتر از این، 
گروه های تروریس��تی بودند که با ما نیز در منطقه 
می جنگیدند و ای��ران را بهترین نقطه برای تأمین 

ارز خود می دانستند. در واقع هیچ کنترلی نبود.
ای��ن اظه��ارات در حال��ی بیان می ش��ود، که 
مقام��ات اطالعاتی کش��ورمان بارها اع��الم کردند، 

اشراف اطالعاتی کامل بر فعالیت تروریستها دارند. 
از ای��ن رو چنی��ن اظهاراتی در ش��رایطی که 
دولتم��ردان غرب��ی تالش م��ی کنند تا ای��ران را 
علیرغم مش��کالت موجود در پیوس��تن به الیحه 
FATF  ، ب��ه عضوی��ت این گ��روه  مالی درآورند 

جای تعجب است. 
تروریسم عرصه خصومت ورزی امریکا 

بای��د توجه داش��ت ک��ه یک��ی از عرصه های 
خصوم��ت ورزی ه��ای امریکا علیه ای��ران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی استفاده ابزاری از تروریسم 

است .
به دنب��ال روی کار آمدن ترام��پ نیز یکی از 
اتهامات��ی که دولت امری��کا  و متحدانش به ایران 

وارد می کنند حمایت ایران از تروریسم است. 
اگرچه بارها ایران این اتهام را رد کرده اس��ت 
و به کرات نش��ان داده اس��ت که نه تنها این اتهام 
به ایران وارد نیس��ت بلک��ه امریکایی ها دررویکرد 

عملی خود از حامیان اصلی تروریس��م در منطقه 
به ش��مارمی روند و اخیراً نیز ب��ا حمایت از گروه 
منافقین و تکفیری های داعش این امر را به عینه 
نش��ان دادند، بازه��م غربی تالش م��ی کنند تا با 
اس��تفاده از ابزار رسانی ای مسیر اتهام های ناروا و 
سیاه نمایی های خود را علیه ایران ادامه دهند و با 

استفاده از این اهرام به ایران فشار آورند.

اظهارات خام 
اگرچ��ه ایران بارها نش��ان داده اس��ت که در 
زمینه مبارزه با پولش��ویی و جلوگی��ری از تأمین 
مالی تروریس��م، عملکرد مناس��بی دارد اما چنین 
اظهارات��ی می توانند به عنوان اهرم فش��اری علیه 
کشرومان تلقی شود و این نهاد بدون آنکه شرایط 
ایران را بپذیرد خواس��تار عضویت بدون قید شرط 

ایران در این گروه مالی شود. 
همانگونه که بارها عنوان شد یکی از خطراتی 

که پیوس��تن ایران به این گروه دنبال دارد اشراف 
دش��منان ایران به اطالعات و عملکرد مالی ایران 
اس��ت، اطالعاتی که باید در داخل کش��ور بماند و 
در اختی��ار دیگر حوزه ها در خارج از کش��ور قرار 
نگیرد.  اگر چه دش��منان کشور مدعی هستند که 
ت��الش آنها برای   اش��راف و تس��لط اطالعاتی به 
اطالعات مالی و پولی کش��ور، شرکت ها، نهادهای 
دولت��ی و نظام��ی با ه��دف مقابله با پولش��وئی و 
مبارزه با تروریسم صورت می گیرد اما زمانی برای 
همگان روشن اس��ت که غربی ها تالش می کنند 
از این معبر برای فشار بیشتر بر کشورمان استفاده 

کنند. 
با این حال وقتی مقامات کشورمان عنوان می 
کنند که حتی تروریست هایی که علیه کشورمان 
فعالی��ت می کنند ارز را از داخ��ل ایران تهیه می 
کنند آیا این ش��بهه ایجاد نمی ش��ود که ایران به 
طور کل نمی تواند اش��رافی ب��ر مبادالت مالی در 

کشور داشته باشد؟
گزارش آمریکا درباره تروریسم در سال 201۶ 
ک��ه توس��ط وزات امور خارجه این کش��ور در 1۹ 
ژوئیه 201۷ در هفت فصل منتش��ر شد نشان می 
دهد که این کش��ور ایران را  در راس کش��ورهای 
حامی تروریس��م قرار داده و تاکی��د  می کند که 

تهدیدهای ایران علیه منافع آمریکا و متحدان آن 
باقی است. 

از آنجائیکه حمایت از تروریس��م و گروه های 
تروریس��تی از اتهاماتی اس��ت که به ایران نسبت 
داده م��ی ش��ود و پیرامون آن تبلیغات گس��ترده 
ای صورت می گیرد ، پرس��ش اساسی این تحقیق 
آن اس��ت که آیا نباید  ابعاد جن��گ روانی امریکا  
با موضوعیت تروریس��م علیه ای��ران جدی گرفته 
ش��ود ؟ آیا مس��ئوالن نباید به اهداف امریکا برای 
 من��زوی کردن ای��ران در این پروژه توجه داش��ته 

باشند. 

در نهایت 
در نهایت باید گفت که مسئولین باید متوجه 
ژس��تی که پش��ت تریبون میگیرند و اظهاراتی که 

بیان می کنند باشند. 
یکی از مش��کالتی که  در کش��ور وجود دارد 
این اس��ت که متاسفانه همه پشت تریبون عیب ها 
را می گویند و با پیشرفت ها کاری ندارند. در نتیجه 
دش��منان دنبال که به دنبال عیب جویی هستند و 
در برخی موارد نفوذ دارند از این ش��رایط استفاده 
ک��رده و هجم��ه رس��انه ای خود بر ض��د ایران را 

تشدید می کنند. 

تاملی بر سخنان معاون اول ریئس جمهور در مورد قیمت ارز 

بهانه به دست دشمن ندهیم 

روحانی:

تصمیم آمریکا برخالف منافع ملی خود و دیگران است


