رفع مشکل آب آبادان و خرمشهر در اسرع وقت

پارلمان

پیام قاسم سلیمانی مورد حمایت انقالبیون است

معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :تاکید رئیسجمهور و معاون اول ایشان
بر این اس��ت که تا زمان مقرر ش��ده طرحهای آب ش��هرهای جنوبی کشورمان
از جمله آبادان و خرمش��هر افتتاح ش��ود و کارهای مربوط به این حوزه به اتمام
برسد.
حس��ینعلی امیری اظهار داش��ت :بخش قابل توجهی از جلس��ات هفتههای
گذش��ته دولت به موضوع آب اختصاص داده ش��ده و اعتبار قاب��ل توجهی برای آب
تخصیص داده شده است.
وی افزود :برای برطرف کردن مش��کل آب آبادان ،خرمش��هر و خوزس��تان اقدامات
خوبی صورت گرفته است .تا آنجایی که اطالع دارم وزیر نیرو دستور دادند نیروهایشان
س��ه الی چهار ش��یفته در خوزس��تان فعالیت کنند تا مش��کل آب آبادان و خرمشهر را
حداکثر تا  ۱۵همین ماه برطرف کنند .ایسنا
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احزاب

ی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران
سیاسیکار 

دبیرکل کانون دانش��گاهیان ایران اسالمی ،گفت :سرلشکر سلیمانی همانند
دیگ��ر نیروهای انقالبی باش��ناخت عمی��ق صحنه نبرد ومصالح عالی کش��ور از
مواضع روحانی حمایت کرد.
س��ید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد با انتقاد از برخی اظهارنظرهای تند
وغیرمنصفانه درباره پیام سرلش��کر قاس��م س��لیمانی به روحانی ،گفت :نیروهای
انقالبی انتقادات جدی نسبت به عملکرد دولت روحانی داشته و دارند اما این نقدها،
مانع تاییدوحمایت ازمواضع قاطع ایشان دربرابرآمریکا نمیشود.
وی گفت :روحانی در روزهای اخیر ودر س��فر اروپایی خود حداقل س��ه موضع اصولی
ومبنایی اتخاذ کرد که همان مواضع انقالبی رهبری ونظام اس��ت .حس��ینی گفت :برخی
دوس��تان که موضع تندی نس��بت به نامه اتخاذ کردند توجه ندارند که در شرایط کنونی و
برای مقابله با فشارهای آمریکا ،به ترجیح منافع ملی نیاز مبرم داریم .تسنیم

رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس معتقد است ایران در حالی در لیست
س��یاه اف  .ای .تی .اف اس��ت که میزان فس��اد اقتصادی در کش��ورمان بسیار
کمتر از برخی کش��ورهایی اس��ت که در لیست سیاه قرار ندارند و این حاکی از
سیاسیکاریهای گروه ویژه اقدام مالی است.
حش��مت اهلل فالحتپیش��ه در واکنش به خروج عراق از لیست سیاه اف .ای.
تی  .اف گفت :جمهوری اس�لامی تا کنون تنها به  30درصد این س��واالت پاس��خ
داده از این رو در لیست کدر است اما عراق به سواالت بیشتری پاسخ داده که از لیست
سیاه خارج شده است.
وی افزود :نباید فراموش کرد که عامل سیاسی پشت اف .ای .تی  .اف است که نگاه این
عامل به ایران و عراق متفاوت است چرا که وضعیت اقتصادی و مالی ایران نسبت به بسیاری
از کشورهایی که در اف .ای .تی  .اف در لیست سیاه نیستند بهتر است .خانه ملت

رویـداد
اخبار

دستور مهم رهبری درباره بازار سکه و ارز

مناب��ع آگاه از نام��ه مهم رهبر معظ��م انقالب به
حس��ن روحانی رئی��س جمهور در خصوص مس��ائل
بوجود آمده در بازار سکه و ارز خبر دادند.
براس��اس این گزارش رهبر معظم انقالب در این
نامه که خطاب به رئیس جمهور نوش��ته ش��ده است،
ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتش��ر ش��ده درخصوص
واگذاری ارز و سکه در ماههای اخیر و ابهاماتی که در
افکار عمومی ایجاد کرده است دستور فرمودند؛ ضمن
رس��یدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر
فارس
ایشان ارسال شود.

حس��ن روحانی به پیش��نهاد رئیس سازمان ملی
اس��تاندارد ایران اعضای ش��ورای عالی اس��تاندارد را
منصوب کرد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور به پیشنهاد رئیس
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و در حکمی ،مهندس
محمدرض��ا نعم��ت زاده  ،دکتر حس��ین محمدنبی،
دکتر مس��عود برومند و مهندس مظفر اعوانی را برای
یک دوره چهارس��اله به عنوان اعضای ش��ورای عالی
مهر
استاندارد منصوب کرد.

برگزاری نشست هم اندیشی
فرمانده کل ارتش با درجهدارن نزاجا

سرلش��کر موس��وی با حض��ور در مرک��ز آموزش
پش��تیبانی ش��هید امانی نزاجا ،با درجهداران در حال
آموزش این مرکز دیدار کرد.
در ادامه برپایی نشس��تهای هم اندیشی فرمانده
کل ارتش با اقشار مختلف آجا ،امیر سرلشکر موسوی
با درجهداران در حال آموزش مرکز آموزش پشتیبانی
شهید امانی نزاجا دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش ،درجه داران مرکز تربیت و
آموزش پشتیبانی شهید فیضاهلل امانی نیروی زمینی
ارتش در این نشس��ت به بی��ان دیدگاهها ،چالشها و
مشکالت خود پرداختند.
امیر سرلشکر موس��وی با استقبال از دیدگاههای
مط��رح ش��ده در این دی��دار ،ضمن تبیی��ن برخی از
راهبرده��ای مورد نظر خود و تأکید بر تداوم برگزاری
این نشستهای تخصصی در ردههای مختلف ،استمرار
آن را به عنوان یک فرهنگ اثرگذار در بین فرماندهان
و کارکنان آجا امری مهم و ضروری دانست.
همچنی��ن فرمانده کل ارتش جمهوری اس�لامی
ایران در نشستی مش��ابه با دانشجویان دانشگاه عالی
دفاع ملی(داعا) در مقطع دکتری دیدار کرد.
در ای��ن نشس��ت دانش��جویان به بی��ان نظرات و
دیدگاهه��ای خود در خصوص مس��ائل مختلف ارتش
پرداختند و پاس��خ های خ��ود را از فرمانده کل ارتش
تسنیم
دریافت کردند.

آلمان بخشی از دارایی کشورمان
را بلوکه کرد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بلوکه
شدن بخش��ی از داراییهای کش��ورمان توسط آلمان
خبر داد.
محم��د دهقان نماینده مردم طرقبه و ش��اندیز با
اش��اره به خروج آمری��کا از برجام گفت :پس از خروج
آمری��کا اعتماد به اروپاییها کاری غلط به نظر میآمد
که این اق��دام آلمانیها در بلوکه ک��ردن داراییهای
ایران این موضوع را به اثبات رساند.
وی بر ل��زوم پیگیری این موضوع توس��ط دولت
فارس
تأکید کرد.

ابراز خرسندی انگلیس از واگذاری ریاست
مشترک پروژه رآکتور اراک به این کشور

مع��اون وزیر خارجه انگلیس از واگذاری ریاس��ت
مشترک پروژه به روز رسانی رآکتور اراک به کشورش
ابراز خرسندی کرد.
آلیس��تر برت که در نشست کمیسیون مشترک
برجام در پایتخت اتریش ش��رکت کرده بود ،با انتشار
پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت :بسیار خوب است
که ش��اهد حمایت قاطع از توافق هستهای با ایران در
کمیسیون مشترک در وین بودیم .الزم است که تمام
طرفها بهطور کامل به تعهداتشان عمل کنند.
وی در ادامه نوش��ت :از اینکه قرار اس��ت بریتانیا
ریاس��ت مش��ترک پروژه نوس��ازی رآکتور اراک را به
عهده بگیرد بسیار خرسند هستیم.
کمیس��یون مش��ترک برجام در حالی به کار خود
پایان داد که در بیانیه پایانی این نشس��ت آمده اس��ت:
تم��ام طرفهای برجام بر لزوم ادامه اجرای این توافق و
پایبندی به تعهداتشان تاکید و توافق کردند که صادارت
نفت و گاز و تولیدات پتروش��یمی ایران باید ادامه یابد
و بعالوه نشستهای کمیس��یون مشترک ،از جمله در
سطح وزیران ادامه داشته باشد .شرکت کنندگان توافق
کردند تا به پیشرفتها (برای حفظ برجام) تحت بازبینی
دقیق ادامه دهند و کمیس��یون مش��ترک ،ازجمله در
سطح وزیران کماکان تشکیل جلسه دهد تا تالشهای
مشترک به پیش رانده شود .ایسنا
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گــ�زارش دو

وقتی نمایندگان عزم خود را برای استفاده از ابزارهای نظارتی جزم میکنند

گروه رویداد

این روزها به نظر میرسد که
مجلس عزم خود را برای اس��تیضاح وزاری دولت
روحانی جزم کرده تا با استفاده از ابزارهای نظارتی
خود دولت را وادار به تغییر در کابینه و سیاستهای
اقتصادی خود کند.
بسیاری از نمایندگان مجلس در زمان معرفی
وزرای کابینه دولت دوازدهم به برخی از این افراد
منتقد بودند و مایندگان انتظار داشتند که رییس
جمهور برای دور دوم فعالیت خود افراد کارآمدتری
را در راس وزارتخانههای اقتصادی خود قرار دهد،
ام��ا در آن زمان نتوانس��تند نظر خ��ود را به
کرسی بنشانند.
به دنبال ش��رایطی اقتصادی کش��ور ،چندی
پیش بود که نمایندگان مجلس جس��ته و گریخته
اعالم کردند ک��ه اگر رییس جمهور در تجدیدنظر
در تی��م اقتصادی دولت کوتاه��ی کند ،مجلس از
ابزار استیضاح برای تغییرات در کابینه استفاده می
کن��د .حاال خبرهای حکایت از آن دارد که مجلس
در نظ��ر دارد که حداقل  3نفر از وزرای اقتصادی
را استیضاح کند.
نگاهی به وضعیت کشور
اقتصاد کش��ور روزهاس��ت که بیمار اس��ت و
رک��ود و تورم و افزایش قیمته��ا و بیثباتی قیمت
ارز و س��که و اقتصاد کش��ور موجب شده است تا
نماین��دگان فکر چارهای ب��رای تغییر وضعیت این
شرایط بکنند.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه از یک س��و اهداف
اقتص��ادی دولت در برجام راه ب��ه جایی نبرد و از

پیام مجلس ترمیم یا استیضاح

بیشتر جزم کرده که که از رییس جمهور بخواهند
که این تغییرات را اعمال کند.

باشگاه خبرنگاران

رئیس جمهور چهار عضو شورای عالی
استاندارد را منصوب کرد

دیدگاه

سوی دیگربه نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت
نیز راهکاری برای حل این ش��رایط در نظر ندارد.
از س��وی دیگررئیس جمهور در شرایط مختلف از
خستگی و ناامیدی اعضای کابینه خود انتقاد کرده
و به نظر میرسد که روحانی نیز از عملکرد کابینه
خود رضایتی ندارد.
چن��دی پیش نیز زمزمه تغیی��رات در کابینه
در رس��انهها منعکس ش��د و حتی حدس و گمانه
زنیها در مورد اینک��ه کدامیک از ژنرالهای دولت

تغییر خواهند کرد نیز ش��نیده ش��د .با این حال
تغیی��ری در کابینه رخ نداد و به نظر میرس��د که
این تغییرات به زودی به وقوع نخواهد پیوست.
در چنین ش��رایطی نماین��دگان با بیان اینکه
در مدت یک س��الی که از عم��ر کابینه میگذرد،
هی��چ تغییراتی در اقتصاد کش��ور رخ نداده و حاال
نظر بیشتر نمایندهها تغییر در تیم اقتصادی دولت
است.
بخصوص مشکالت اخیر اقتصادی عزم آنها را

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد:

رئی��س جمه��ور بس��ته
گفتمــــا ن
پیشنهادی سه کشور اروپایی
در م��ورد ادام��ه روند هم��کاری ه��ا در برجام را
مای��وس کننده دانس��ت و گفت :انتظ��ار ارائه یک
بس��ته روشن و صریح از س��وی سه کشور اروپایی
درباره برجام داشتیم.
حس��ن روحانی در تم��اس تلفنی ب��ا «آنگال
م��رکل» ص��در اعظم آلم��ان ،با اش��اره به خروج
یکجانب��ه آمریکا از برج��ام و فرصت محدودی که
در اختی��ار اروپ��ا قرار گرفت تا مواض��ع خود را به
طور روش��ن و صریح درباره چگونگی ادامه برجام
اعالم کنند ،گفت :پ��س از خروج آمریکا از برجام
مشکالتی در زمینه اقتصادی ،روابط بانکی و نفتی
ایجاد ش��ده و شرکت های س��رمایه گذار در ایران
برای ادامه فعالیتشان دچار تردید شدند.
رئیس جمهور با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی

طرح آبرسانی به خرمشهر الگویی برای دولتمردان

و اوباش اس��ت و باید برخورد محکم و جدی وجود داش��ته
باشد.
آیتاهلل امامیکاشانی گفت :ما در حالضر در یک جنگ
س��رد اقتصادی هس��تیم ،در حالیکه دفاع نمیکنیم و آنها
هج��وم آوردهاند ،ما هم باید برنامهه��ای تهاجمی در حوزه
جنگ اقتصادی داشته باشیم.
خطی��ب موق��ت نمازجمعه ته��ران ادام��ه داد :مردم
نقدینگ��ی زیادی دارند ،این نقدینگی باید به س��مت تولید
هدایت شود و راه تولید و کاسبی باز شود.
وی اضاف��ه کرد :این وظیفه برعه��ده دولت و قانونگذار
اس��ت تا ثروت مردم در جامعه ول نباشد و به سمت تولید
برود ،زیرا پول حاصل از تولید عالوه بر اینکه حالل اس��ت،
اشتغالزا نیز هست.
آی��تاهلل امامیکاش��انی خاطرنش��ان ک��رد :ملتی اگر
میخواهد ایستادگی کند باید اقتصادش اصالح شود.
خطی��ب موق��ت نمازجمعه تهران با اش��اره به حدیثی
از ام��ام صادق که وظیفه دول��ت را تأمین امنیت ،عدالت و
فراوانی نعمت در کشور دانسته ،تصریح کرد :باید برای این
امر برنامهریزی کرد و آدمهای قوی ،دلسوز  ،برنامه ریزی و
پیگیر را در برابر جنگ دشمن انتخاب کرد تا این فعالیتها
خنثی شود.
آیتاهلل امامیکاشانی با بیان اینکه رهبر انقالب برحمایت
از کاالی ایرانی توجه کردهاند ،اظهار کرد :البته تولیدکنندگان
هم باید تالش کنند که تولید خوب شود و مصرف کنندگان به
خرید تولید ایرانی افتخار کنند .وی در ادامه اظهار کرد :نباید
جنس خارجی را در برابر کاالی ایرانی تبلیغ کرد ،چرا که این
امر یک غصه بزرگ است .باشگاه خبرنگاران جوان

مع��اون توس��عه مناب��ع انس��انی
خیابان پاستور
رئیسجمه��ور در دول��ت دهم گفت:
وج��ود قرارگاه خات��م و خدمات بزرگی ک��ه در صحنههای
مختلف انجام داده ،یک الگوی عملی برای مدیران ما است،
و ای��ن ق��رارگاه ،بدون اغراق نش��ان داده که ه��ر کاری در
کشور شدنیاست.
لط��فاهلل فروزن��ده؛ مع��اون توس��عه مناب��ع انس��انی
رئیسجمهور  ،ل��زوم تغییر در تیم اقتصادی دولت را مورد
تأکید قرار داد و با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در
جمع مدیران دولت ،گفت :اینکه روحانی به این جمعبندی
رس��یده که به آمریکاییها نمیشود اعتماد کرد ،دستاورد
ال آمریکا
بزرگی اس��ت و در ش��ش س��ال گذش��ته هم عم ً
بدعهدی خود را نش��ان داد و اش��تباه محاسباتی دولت این
بود که فکر میکرد با ارتباط با غرب ،مسائل حل میشود.
وی ادامه داد :هر چند فرصتسوزی زیادی اتفاق افتاد،
امّا این تغییر موضع رئیسجمهور ،قابل توجه است.
فروزن��ده با بیان اینک��ه البته قطعاًح��رف زدن کفایت
نمیکن��د و دول��ت باید تغیی��ر رویکرد ده��د و افرادی که
توانمند هستند را وارد میدان کند ،تصریح کرد :باید افرادی
ک��ه توانمندیهای داخلی را باور دارند ،در رأس مدیریتها
قرار گیرند؛ افرادی که سیاستهای اقتصادمقاومتی را قبول
دارند و بتوانند ظرفیتهای داخلی را فعال کنند.
عضو س��ابق ش��ورای مرکزی جبهه مردم��ی نیروهای
انق�لاب اس�لامی ادامه داد :ما در اداره کش��ور ،هیچ نیازی
به آمریکا و اروپا نداریم و خودمان میتوانیم رکن اقتصادی
در منطقه باش��یم .به لحاظ امکانات ،نیروی انسانی ،بازار و
وجه اجتماعی که در سطح منطقه و دنیا داریم ،در موقعیت

روحانی:

بسته سه کشور مایوس کننده بود

سه کش��ور اروپایی در ارتباط با چگونگی عمل به
تعه��دات و هم��کاری هایش��ان در برج��ام ،آن را
مایوس کنن��ده عنوان کرد و گفت :متاس��فانه در
بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه
مش��خصی برای ادامه همکاریها وجود نداشت و
یک س��ری تعهدات کلی در حد بیانیههای س��ابق
اتحادیه اروپا عنوان شده بود.
روحانی با بیان اینکه برجام یک تعهد متقابل و
دوطرفه بوده و بعد از حدود دو ماه انتظار ارائه یک
برنامه روشن از سوی س��ه کشور اروپایی داشتیم،
اظهار امیدواری کرد اجالس فردای وزرای  5کشور
اروپایی در وین ،پیام صریح ،روشن و امیدوار کننده

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

گروهک منافقین ،اعدام قاچاقچیان
مواد مخدر را سیاسی جلوه میدهد
رئی��س کمیس��یون حقوق��ی و قضائ��ی
درحـــاشيه
مجلس گفت :متاسفانه گروهک منافقین
ک��ه در رفتار ش��بیه به داعش اس��ت ،با سیاس��ی جلوه دادن

آیا استیضاح موثر است
جابجای��ی وزرا از س��وی دول��ت در کابین��ه
جابجای��ی موجب میش��ود که ن��گاه متفاوتی در
میان مدیران میانی و پایینتر ایجاد شود و نیروها
اقتصادی تقویت شوند.
باید در نظر داش��ت که یک وزیر نمیتواند به
تنهای��ی کاری از پی��ش ببرد و اس��تیضاح او تاثیر
چندانی بر روند اقتصادی کشور ندارد.د
از ای��ن رو بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند
که اس��تیضاح وزرای اقتصادی تاثی��ری در بهبود
وضعیت اقتصاد کشور ندارد.
به عقیده این گروه استیضاح وزرای اقتصادی
زم��ان بر ب��وده و وقت زی��ادی از مجلس و دولت
میگی��رد از این رو باید مس��یر کوت��اه تر در این
زمینه در نظر گرفت و آن تغییر و تقویت کابینه از
سوی رئیس جمهور است.
از س��وی دیگ��ر اگر وزرا نیز تغیی��ر کنند اما
همی��ن فکر و سیاس��ت را اجرایی ادام��ه یابد باز
مشکلی از کشور حل نمی شود.

فروزنده تاکید کرد:

برخورد جدی با مفسدان
امامجمعه موقت تهران با تقدیر از نامه
تر يبــــو ن
سردار سلیمانی به رئیسجمهور آن را
کاری عقالن��ی دانس��ت و گفت :این نامه در انس��جام ملی
خیلی موثر بود و دشمن از چنین حرکاتی میترسد.
آیت اهلل امامی کاشانی خطیب موقت نماز جمعه تهران
در خطبههای این هفته تهران با اش��اره به وحدت ،انسجام
و دوری جس��تن از تهمت در جامعه ،اظهار کرد :همانطور
که رهبر عزیزمان تأکید کردند ،باید از توهین و تهمت دور
بود؛ چرا که اکنون در برابر دش��من هس��تیم و نباید چنین
فضایی ایجاد شود.
آی��تاهلل امامیکاش��انی گف��ت :م��ن از برادر بس��یار
بزرگوارمان س��ردار سلیمانی تش��کر میکنم که با نامه گرم
خود به رئیس جمهور در انس��جام ملت بس��یار موثر عمل
کردند.
خطیب موقت نمازجمعه ته��ران تصریح کرد :به دلیل
اینک��ه دش��من در ش��رایط کنونی میترس��د و پیش خود
حس��اب میکند کش��ور ما یککاس��ه اس��ت و یک محور
دارد،این موضوع و مس��ئله اساس��ی اس��ت که ب��ر مبنای
ش��واهد علمی ،نقلی ،دین��ی و عقلی اثبات میش��ود ،زیرا
اسالم همیشه یک سخنگو دارد .وی بر موضوع برنامهریزی
اقتصادی اشاره دارد،
علی (ع) در مورد امانتداری در حوزه اقتصاد ،بیان کرد:
باید با کس��انی که فس��اد کردند و در روزهای اخیر به اوج
رسیده ،به شدت برخورد کرد.
وی تأکید کرد :باید با کسانی که فساد اقتصادی کردهاند
برخورد قانونی و شرعی شود ،زیرا تا این برخوردهای قاطع
نباشد ،دشمن نمیترسد ،چرا که چشم دشمن به این اراذل

چرا رئیس جمهور خود وارد عمل نمیشود
در این میان بس��یاری از کارشناس��ان بر این
باورن��د که اگر رییس جمهور قبل از اینکه مجلس
از ابزارهای نظراتی خود برای رسیدن به مقصود و
تغییر در کابینه وارد عمل شود شرایط بهترو افراد
کارآمد تری و ارد صحنه خواهند شد.
اگ��ر رئیس جمه��ور در زمین��ه تغییرات تیم
اقتص��ادی خود با مجلس مش��ورت کن��د و افراد
کارآمدی معرفی ش��وند ،فض��ای آرامی در جامعه
شکل میگیرد و حمایت مجلس را در ادامه راه به
دنبال خواهد داشت.
در ای��ن میان برخی از نماین��دگان مجلس با
اش��اره به اینکه پیش از ورود به بحث اس��تیضاح
وزرا مکاتبهای با رییس جمهور داش��تند و با وی
درخواس��ت ترمیم کابینه را مطرح کردند ،بر این
نکته تاکی��د دارند که آنها فعال برای اس��تیضاح
وزرا دس��ت نگه داشته شده تا پاسخ ریس جمهور
دریافت شود و اگر رییس جمهور پاسخ مثبتی در
جهت رفع مشکالت مردم با ترمیم و بازسازی تیم
اقتص��ادی دولت دادند مجلس نیز در جهت بهبود
وضعیت فعلی به رییس جمهور کمک می کند.

در حال حاضر مجلس به دنبال رفع مشکالت
معیش��تی مردم اس��ت و تمام طیفهای سیاسی
روی این موضوع تاکی��د دارند که اولویت مجلس
رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم است.
از ای��ن رو ریی��س جمهور نی��ز در این مورد
بای��د با موضع گیری منطقی ،تصمیم صحیحی را
اتخاذ کند ،چرا ک��ه اگر دولت بخواهد بی تفاوت
به تمام سیاستهای اشتباه گذشته اقتصادی خود
ب��ه فعالیت ادام��ه دهد ،مجلس پذی��رای این امر
نخواهد بود.

ای برای ادامه برجام به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد :اگ��ر روند کار اجالس وزرای
کش��ورهای اروپایی در وین ،برای ترغیب ایران به
همکاری و فعالیت مش��ترک امیدوارکننده باشد،
مسیر همکاری را با اروپا ادامه خواهیم داد.
«آن��گال م��رکل» صدر اعظ��م آلم��ان نیز در
این گفتگوی تلفنی ،با اش��اره به اینکه در بس��ته
پیش��نهادی ب��ه ای��ران موضوعات کل��ی و اصولی
مورد اش��اره قرار گرفت��ه و در زمینه جزئیات باید
گفتگوه��ا ادامه پیدا کند ،گفت :آنچه اهمیت دارد
ایناس��ت که میدانیم و یقین داریم میخواهیم در
برجام بمانیم و معتقدیم باید با آرامش ادامه روند

اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ،در جهت فضا سازی منفی علیه
کشورمان عمل می کند.
الهیار ملکش��اهی رئیس و تعدادی از اعضای کمیس��یون
حقوقی و قضائی مجلس ش��ورای اس�لامی که ب��رای گفتگو
درباره گس��ترش همکاریهای دوجانبه و بین المللی حقوقی با
هلند و س��ازمانهای بین المللی مس��تقر در شهر الهه به این
کشور سفر کرده اند ،با نایب رئیس و اعضای کمیسیون امنیت

خوبی قرار داریم و الزمه اس��تفاده از این پتانسیلها ،تغییر
در دولت است و دولت باید بدون نگاه سیاسی از چهرههای
انقالبی ،کارآمد و شجاع استفاده کند.
فروزن��ده با بی��ان اینکه کش��ور در ش��رایط کنونی به
وح��دت عمومی نیاز دارد و روحانی بای��د نیروهای کارآمد
را صمیمان��ه دعوت به همکاری کند ،تصریح کرد :قطعاً این
افراد ،میتوانند به آقای روحانی کمک کنند.
وی تصریح ک��رد :ما چهرههای توانمن��د و متخصصی
داری��م ک��ه توانای��ی دارن��د و میتوانند در ش��رایط فعلی،
س��رمایههای کشور را فعال کنند و حالت مستأصل نداشته
باشند.
فعّال سیاسی اصولگرا ،وجود مدیرانی که تفکر لیبرالی
دارند و برای حل مش��کالت کش��ور ،راهی به جز ارتباط با
غرب نمیشناس��ند را سم دانس��ت و تصریح کرد :قطعاً این
افراد ،مانع حرکت و تالش دولت خواهند ش��د و روحانی در
این مقطع تاریخی ،اگر بخواهد خدمتی به ملت ایران بکند،
بای��د از نیروهای انقالب ،توانمند و معتقد به توانمندیهای
داخلی استفاده کند.
فروزنده ،طرح عظیم آبرسانی به آبان و خرمشهر ،توسط
قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبیاء ،موسوم به غدیر  2را مورد
اشاره قرار داد و اظهار داشت :وجود قرارگاه خاتم و خدمات
بزرگی ک��ه در صحنههای مختلف انج��ام داده ،یک الگوی
عمل��ی برای مدیران ما اس��ت ،و این ق��رارگاه ،بدون اغراق
نش��ان داده که هر کاری در کش��ور شدنیاست .وی تاکید
کرد :ما الگوی جوانان در صحنههای عرصههای مختلفی را
داری��م اگر روحیه جوانی و تخصص ،در هر صحنهای به کار
فارس
گرفته شود ،موفق خواهیم شد.

گفتگوها به انجام برسد.
بسته پیشنهادی اروپا
دربرگیرنده خواستههای ما نیست
از س��وی دیگر رئی��س جمهور گفت :بس��ته
پیش��نهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری ها در
برجام دربرگیرنده همه خواسته های ما نیست.
حس��ن روحانی در تم��اس تلفن��ی «امانوئل
مک��رون» رئیس جمهور فرانس��ه ،تالش فرانس��ه
در روند حفظ برجام در ماههای گذش��ته را مثبت
دانست و اظهار داشت :بسته پیشنهادی اروپا درباره
ادام��ه روند همکاری ها در برجام دربرگیرنده همه
خواسته های ما نیست و امیدواریم روند مذاکرات
وزرای  ۵کش��ور فردا در وین ،بتواند خواسته های
ایران را برای ادامه همکاری در برجام تامین کند.
رئیس جمهور با اشاره به فعالیتهای اقتصادی

و دادگستری مجلس نمایندگان هلند مالقات کردند.
ملکشاهی در این مالقات با اشاره به همسایگی جمهوری
اس�لامی ایران با کشور افغانستان ،تاکید کرد :متاسفانه حجم
باالئ��ی از مواد مخدر در افغانس��تان تولی��د و بخش عمده ای
از آن ب��ا هدف ترانزیت به اروپا وارد خاک جمهوری اس�لامی
ایران می شود.
وی گف��ت :جمهوری اس�لامی ایران تاکن��ون قاطعانه با

و رواب��ط بانکی و مش��کالت به وج��ود آمده برای
برخی ش��رکت های اروپایی در پروژه های ایران،
بواس��طه خروج یک جانبه آمریکا از برجام ،گفت:
انتظار ما از اروپا ارائه یک برنامه عملیاتی روشن و
دارای زمان بندی تا بتواند نقشی جبران کننده در
قبال خروج آمریکا داشته باشد.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانس��ه نیز
در این مکالمه تلفنی با اشاره به اراده فرانسه برای
پایبن��دی به تعهدات خود در برج��ام ،بر ضرورت
ت�لاش ب��رای ادامه هم��کاری ه��ا و گفتگو های
فیمابین برای تداوم این توافق مهم تاکید کرد.
رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه اروپا برای
حف��ظ برجام ب��ه تالشهای خود ادام��ه میدهد،
افزود :نشس��ت وزرای  ۵کش��ور در وین میتواند
توازن خوبی میان موضوعات سیاس��ی و اقتصادی
مهر
برای ادامه روند همکاری ایجاد کند.

قاچ��اق مواد مخدر و انتقال آن به اروپا مبارزه کرده اس��ت .ما
تاکنون  ۳۸۰۰شهیدتقدیم کرده ایم.
ملکش��اهی افزود :در شرایطی که اکثر افراد اعدام شده در
ایران همین قاچاقچیان مواد مخدر بوده اند ،متاسفانه گروهک
منافقین که در رفتار ش��بیه به داعش اس��ت ،با سیاسی جلوه
دادن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در جهت فضا سازی منفی
مهر
علیه کشورمان عمل می کند.

