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با حکم رهبر معظم انقالب؛
اعضای هیأت امنای سازمان تبلیغات 

اسالمی منصوب شدند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حکم��ی اعضای هی��أت امنای س��ازمان تبلیغات 

اسالمی را منصوب کردند.
مت��ن حکم رهب��ر معظم انقالب اس��المی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بدینوس��یله حضرات حجج اس��الم س��ید مهدی 
خاموش��ی، محمد قمی، احمد واعظی، محمدحسین 
روحانی نژاد و محمدرضا فالح را براس��اس ماده ۸ و ۹ 
اساسنامه س��ازمان تبلیغات اسالمی به عنوان اعضای 

هیأت امنای آن سازمان منصوب می کنم.
الزم اس��ت آقای��ان محترم در چارچ��وب وظایف 
آم��ده در اساس��نامه و با جهت گیری ه��ای مذکور در 
حکم رئیس سازمان اقدامات مقتضی را مجّدانه دنبال 

نمایند.
توفیقات الهی برای همگان را مسألت می نمایم.

سّید علی خامنه ای
۵ شهریور ۱۳۹۷

بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش 
در کمیسیون آموزش

یک عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی از بررسی استیضاح وزیر آموزش وپرورش 

در جلسه آتی این کمیسیون خبر داد.
حجت االس��الم علیرض��ا س��لیمی نماین��ده مردم 
دلیجان گف��ت: قرار اس��ت نمایندگانی که خواس��تار 
اس��تیضاح  بطحایی هس��تند، با حضور در کمیسیون 
آم��وزش، اس��تدالل های خ��ود را تش��ریح کنند. وی 
گفت: هر تصمیمی که در جلس��ه کمیس��یون آموزش 
درباره استیضاح اخذ شود، احتماالً تصمیم نهایی برای 
استیضاح وزیر آموزش وپرورش خواهد بود.  تسنیم 

نماز جمعه به امامت سید احمد خاتمی 
برگزار می شود 

نماز عبادی-سیاسی این هفته تهران )جمعه نهم 
ش��هریورماه( به امامت س��یداحمد خاتمی از س��اعت 

۱۱:۳۰ در مصالی تهران برگزار می شود.
امی��ر س��رتیپ علیرض��ا صباحی ف��رد فرمان��ده 
ق��رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء و حجت االس��الم 
 امید فش��ندی س��خنران پیش از خطبه ها هس��تند.

 دانشجو 

 سرلشکر موسوی شهادت خلبان
منوچهر فتاحی را تسلیت گفت

سرلش��کر فرمانده کل ارتش طی پیامی، شهادت 
س��رهنگ خلبان منوچهر فتاحی در سانحه هوایی را 
خطاب به امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده تبریک 

و تسلیت گفت.
دربخش��ی از این پیام آمده اس��ت:  اگر چه، اوج، 
آرزوی همه خلبانان شجاع است و اوج گیری به جوار 
قرب الهی و پوش��یدن خلعت شهادت جایگاهی است 
که نصیب شایس��ته ترین ها خواهد ش��د، اما از دست 
دادن این عزیزان برای اینجانب س��خت طاقت فرسا و 

برای همه ما ضایعه ای جبران نشدنی است.
ای��ن پیام می افزاید:  از درگاه خداوند بزرگ، علو 
درجات همه ش��هیدان نیروی هوایی و به ویژه آخرین 
ش��هید این قافله، س��رهنگ خلبان منوچهر فتاحی را 
خواس��تارم و ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده 
محترم ش��هید فتاحی از آستان ارحم الراحمین برای 

این عزیزان صبر و اجر مسئلت می کنم.  مهر

تالش اروپا برای فرار از تحریم های آمریکا 
علیه ایران

آلمان و فرانسه اعالم کردند که به دنبال راهکاری 
برای گری��ز از تحریم ه��ای آمریکا علیه کش��ورهایی 
همچون ایران هس��تند و برای این منظور گزینه هایی 

از جمله نقش بانک های مرکزی را بررسی می کنند.
این اقدامات که انگلیس نیز در آن همکاری دارد، 
نشانی از تالش قدرت های اروپایی برای اقدامی جدی 
در خص��وص افزایش اس��تقالل خ��ود در برابر دولت 

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا است.
برون��و لومیر، وزیر دارایی فرانس��ه در همین باره 
اظه��ار کرد: ما به همراه آلم��ان برای کار بر روی یک 
ابزار مالی اروپایی مس��تقل یا آلمانی- فرانس��وی که 
از قربان��ی ش��دنمان در تحریم های خارج��ی آمریکا 

جلوگیری کند، مصمم هستیم.
وی افزود: می خواهم اروپا یک قاره مقتدر باش��د، 
ن��ه یک قاره تاب��ع و این به معنای داش��تن یک ابزار 
تامین مالی کامال مستقل است که امروز وجود ندارد.

با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران و خروج این 
کش��ور از توافق هسته ای ایران که به رغم مخالفت های 
متحدان ناتو و چین و روس��یه ص��ورت گرفت، برخی 
شرکت های اروپایی برای جلوگیری از اقدامات تنبیهی 
آمریکا فعالیت خود با ایران را متوقف کردند اما فرانسه 
و آلمان و همچنین شرکای اروپایی آنان خواستار ادامه 

فعالیت های خود با ایران هستند.  ایسنا 

اخبار

جنگنده کوثر در خط تولید انبوه است
جانش��ین فرمانده کل ارتش گفت: ما توانستیم جنگنده کامال بومی بسازیم 
که در دس��ت تولید انبوه ق��رار گرفته و این اقدام تاکنون در جهان اس��الم رخ 

نداده و بی سابقه است.
امیرمحمد حسین دادرس، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرماندهی 

و ستاد آجا تاکید کرد: ایران با قدرتی که دارد از حقوق خود دفاع می کند.
امی��ر دادرس ادام��ه داد: چیزی که دش��من در حوزه نظامی ب��ه خوبی متوجه 
می شود قدرت نظامی است، دشمن زبان قدرت را به خوبی می فهمد. وی ادامه داد:   در 

حوزه نظامی همه تجهیزات مورد نیاز کشور را خودمان تولید می کنیم.
امیر دادرس با اش��اره به حضور ناوگان نیروی دریایی ارتش در دریا های آزاد افزود: 
ما توانس��تیم امنیت تجارت جهان را تامین کنیم ،امنیت منطقه را هم می توانیم، تامین 

کنیم و نیازی به حضور بیگانگان نیست.  تسنیم

ارتش اسالم
استورای افکار غرب بر محاسبات اشتباه 

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: افکار مادی گرایانه غرب که بر 
محاسبات اشتباه استوار است.

محس��ن رضایی گفت: ما نیازمند یک قی��ام مجدد ملی علیه زورگویی غیر 
قانونی و فش��ارهای اقتصادی آمریکا هس��تیم. این اولین بار نیست که مردم ما 
با زورگویی های آمریکا دس��ت و پنجه نرم می کنند. تحریم های جدید ترامپ، 

سومین موج توطئه است که علیه ملت ما بلند شده است.
وی با اشاره به  برداشت های غلط دولتمردان آمریکا از مردم و انقالب اسالمی گفت: 
تصور آنها این اس��ت که از راه اقتصاد موفق می ش��وند ، آنها روی ضعف ما، که اقتصاد 

است، فشار می آورند.
رضایی افزود: دش��منان می خواهند فش��ارها را به اوج برس��انند و ملت را از پا در 

بیاورند. اما آنها ملت و مردم ما را نمی شناسند.  دانشجو

مصلحت
ظرفیت قوانین کشور برای شرایط مناسب زندانیان کافی است 

دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق ش��هروندی گفت: قوانین کشور  
ظرفیت را که شرایط مناسب انسانی را برای زندانیان فراهم کنیم.

ش��هین دخت موالوردی در خصوص گزارش��اتی در رابط��ه با نقض حقوق 
شهروندی زندانیان در برخی زندان ها، گفت: در حال انجام پیگیری های الزم در 
رابطه با این گزارش ها هستیم و باید ببینیم در آن چارچوب، قوه قضائیه و سازمان 

زندان ها چه پاسخی را ارائه خواهند داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: زندانیان عادی حقوق ش��هروندی خاص خ��ود را دارند،  به 
س��هم خود در حال پیگیری آن ها هستیم. اگر الزم ش��ود بازدیدهایی را هم از زندان ها 

خواهیم داشت.
وی گفت: همه افراد حقوق خاص خود را دارند. قوانین ما این ظرفیت را دارد و این 

اجازه را می دهد که شرایط مناسب انسانی را برای زندانیان فراهم کنیم.  ایسنا

خیابان پاستور

گروه رویداد  ط��رح گ���زارش دو بررس��ی  جری��ان  در 
س��وال از رئیس جمه��ور تنها یک پاس��خ روحانی 
ب��رای نمایندگان قانع کننده بود و نمایندگان مردم 
از پاس��خ های روحانی درباره »بی��کاری«، »ارز«، 

»رکود« و »قاچاق« قانع نشدند.
نماین��دگان مجلس در نشس��ت علنی دیروز 
پارلمان طرح س��وال از رئیس جمهور را مورد بحث 
و بررس��ی قرار دادن��د و پس از آن از پاس��خ های 
رئیس جمهور قانع نش��دند. بدین ترتیب س��واالت 

برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد. 

کمال سیاست ورزی
جلس��ه علنی نماین��دگان مجلس دی��روز به 

ریاست علی الریجانی برگزارشد. 
علی الریجانی در نطق پیش از دس��تور گفت: 
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی حداقل یک چهارم کل 
نمایندگان می توانند از وظایف رئیس جمهور سؤال 
کنن��د که این امر عمیق  ب��ودن تفکر دموکراتیک 

نظام نشان می دهد .
رئیس مجل��س اظهار داش��ت: از نمایندگان و 
رئیس جمهور می خواهم طبق ماده 2۱۳ و ماده ۱۱۳ 
آئین نامه مطالب خود را بدون خروج موضوعیت که 

مستلزم تذکر رئیس مجلس باشد بیان کنند.
چرا دول��ت با این همه ژنرال مس��ائل بدیهی 

اقتصاد تشخیص نداد؟
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و ش��اندیز 
در مجلس خطاب به رئیس جمهور اظهار داش��ت: 
از ش��ما می پرس��م کدام کار کارشناسی را تجویز 
کردید؟ دولت شما در دو – سه سال گذشته دهها 
میلیارد دالر ارز کشور را بدون برنامه برای واردات 

غیرضرور اختصاص داد.
وی اف��زود:  همه م��ردم، مقامات و نمایندگان 
می خواهند که فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۰۰۰ 
تومانی را مشخص کنید، چون کسانی بودند که ارز 
۴2۰۰ تومانی را گرفته و کاالهایی با قیمت ارز ۱۰ 
هزار تومانی به فروش رساندند. دهقان با بیان اینکه 
زمانی که مردم تحت فشار تورم و گرانی بودند ارز 
دولتی باعث ش��د افرادی رای��گان به آنتالیا، مالزی 
و کش��ورهای دیگ��ر بروند، خاطرنش��ان کرد: چرا 
کاری کردید این افراد مدیریت کشور را به تمسخر 
گیرند، آیا تشخیص قطع شدن ارز مسافرتی آنقدر 

سخت بود که چهار ماه طول کشید.
وی ادامه داد: تاسف بارتر آن است که در زمانی 
که باید ارز در بازار توزیع می ش��د حتی کسانی که 
می خواس��تند ۱۰ هزار دالر را بفروشند با آنها مثل 
قاچاقچی برخورد می شد و همه صرافی ها را بستند. 
وی با بیان اینکه یک فرد با پنج کالس درس، 
حس��اب اموال خود را دارد، چرا دولت با این همه 
ژنرال، مدیر و کارش��ناس حتی مس��ائل بدیهی را 
هم تش��خیص نداد؟ اظهار داش��ت: این اشکاالت 
و بی تدبیری ه��ا باعث ش��د ارزش پول ملی تا یک 

چهارم کاهش پیدا کند.

امروز مشکل اشتغال مصیبت کشور است
 سیدحس��ین نقوی حس��ینی نماین��ده مردم 
ورامین نیز در جریان سؤال از رئیس جمهور اظهار 
داش��ت: همه ما می دانیم که مشکل اساسی کشور 

بیکاری و عدم اشتغال است.
وی با اشاره به وجود 5 میلیون بیکار در کشور 
عنوان کرد: بگویید ش��ورای عالی اشتغال در طول 

5 سال مدیریت شما چه کرده است ؟
نماینده مردم ورامین اضافه کرد: ما به راحتی 
می توانی��م تحریم ها را دور بزنی��م. اینقدر مرعوب 
تحریم نباش��یم. وی اظهار داشت:  مشکل اشتغال 
امروز مصیبت کش��ور اس��ت. اینق��در روی بودجه 

برای اشتغال مانور ندهیم.

 شاهد واردات رسمی برخی ماشین آالت
از خارج هستیم

 حمیدرضا فوالدگر نیز در این نشس��ت گفت: 
اولین سوال اینجاست که چرا برنامه های اقتصادی 

دولت های یازدهم و دوازدهم پایبند نبودید. 
نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: چه اقدام 

اساسی درخصوص اصالح ساختارهای اقتصادی به 
ویژه در امور بانکی، پولی و ارزی انجام داده اید ؟ 

وی ادام��ه داد: آیا به وعده خویش در آغاز کار 
دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی خود 

عمل کردید؟
فوالدگر با اشاره به اینکه گزارش ها نشان می دهد 
که نیمی از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار اجرا نش��ده است،افزود: هنوز شاهدات واردات 
رسمی برخی ماشین آالت و تجهیزات و اجرای برخی 
از پروژه ها توسط شرکت های خارجی هستیم واین 

یعنی دامن زدن به رکود و بیکاری. 
نماینده م��ردم اصفهان اظهار داش��ت: قانون 
نح��وه تحول اقتصاد مقاومت��ی مصوب تیر ماه ۹۴ 
هنوز اجرا نش��ده و این سبب شد که با ورود رهبر 
معظم انقالب امس��ال جلس��ه س��ران قوا تشکیل 
شود. اگر این قانون اجرا می شد  در شرایط جنگ 

اقتصادی بسیاری از مسائل قابل حل بود. 

تورم ۶۰ درصدی در سال جاری
محمد حس��ین فرهنگی نماینده مردم تبریز 
نی��ز اظهارداش��ت: در ط��ول دوره ش��ما رکود در 
اقتصاد کش��ور حاکم بود و فقدان مدیریت کارآمد 

باعث استمرار آن شد.
وی با اش��اره ب��ه  نبود برنام��ه عملیاتی برای 
خروج از رکود تصریح کرد: نشانه ای از برنامه ریزی 

و آغاز اقدامات موثر دیده نمی شود.
فرهنگی تصریح کرد: ظرفیت فعال کارخانجات 
ب��ه درصدهای پایی��ن و تعطیلی بی��ش از 5۸۰۰ 
کارخان��ه در طول س��ال های ریاس��ت جمهوری 
ش��ما شاهد هس��تیم . وی اضافه کرد: گفته بودید 
سیاس��ت های مال��ی خ��ود را به گون��ه ای تنظیم 
کرده اید که نقدینگی رشد نکند.  تورم اعالم شده 
بانک مرکزی در مردادماه ۹.۷ درصد بوده است در 
حالیک��ه واقعیت های ملم��وس و مردم آن را تائید 
نمی کنن��د، تورم نقطه به نقط��ه ماهانه نوید تورم 
۶۰ درصدی در سال جاری را می دهد که باالترین 

میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است.
فرهنگی خاطرنش��ان کرد: انتظار منطقی آن 
اس��ت که با پرهیز از فرافکنی، آنه��ا را به دیگران 

اهاله ندهید. 

 صدها کانتینر قاچاق می شود
و کسی نمی بیند

 کوروش کرم پور حقیقی نماینده فیروزآباد نیز 
گفت: مگر رهبر معظم انقالب نفرمودند اگر کاالیی 
به صورت قاچاق وارد کش��ور شد در انظار عمومی 
به آتش کش��یده ش��ود. آیا این دستور قاطع حتی 

در یک مورد اجرا شده است؟
وی اف��زود: چگونه صده��ا کانتینر کاال قاچاق 

می شود و کسی آنها را نمی بیند

کاخ سفید در پایان جلسه اندوهبار می شود
در ادام��ه این جلس��ه حس��ن روحانی رئیس 
جمهور اظهارداشت: امیدوارم توصیه هایی که مقام 
معظم رهبری نسبت به این جلسه به من فرمودند، 

بتوانم دقیقاً مراعات کنم.
وی  بی��ان داش��ت: هی��چ کس فک��ر نکند که 
پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است بلکه 
به عنوان باالترین نقطه قوت مسئوالن نظام است.

روحانی ادامه داد: س��ؤال نمایندگان سؤاالت 
ملت ایران هم است. 

وی اضافه کرد: مردم��ی که در دولت یازدهم 
و در ماهه��ای اولیه دولت دوازدهم ش��اهد تحول 
مثب��ت در اقتص��اد، فرهن��گ، مس��ائل اجتماعی، 
امنیت ملی و در سیاس��ت داخلی و خارجی بودند 
امروز برایشان این سؤال است که چه شده  باید از 

آینده زندگی، خود و کشور نگران باشند. 
روحانی اظهار داش��ت: همه آمار و ارقام وجود 

دارد و چیزی مخفی نیست.
وی ادامه داد: اش��کال از تصور مردم نسبت به 
آینده ایران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده 

ایران دچار تغییر شد و این، درد بزرگ است. 
رئیس جمه��ور تصری��ح کرد: چ��را امید مردم 
تغییر کرده اس��ت؟ این شک را باید درمان کنیم. 

باید با زبانی درس��ت و صحیح به گونه ای با مردم 
سخن بگوییم که مردم قانع شوند.

روحان��ی ادام��ه داد: ب��ا هدایت رهب��ری، با 
هماهنگ��ی س��ه ق��وه و نیروه��ای مس��لّح از این 

مشکالت عبور خواهیم کرد. 
وی تصری��ح کرد: کاخ س��فید بدان��د از پایان 
جلس��ه به ش��ّدت اندوه بار خواهد بود، چون اتحاد 
باالتر بین س��ه ق��وه  و نیروهای مس��لّح برقرار و 
نظ��ارت و راهبری با مقام معّظم رهبری اس��ت. از 

مشکالت به خوبی عبور خواهیم کرد.
روحانی ادامه داد: در پاس��خ پنج س��ؤال من 
گ��زارش را از دس��تگاه های مرب��وط گرفته  و اگر 
مجل��س مایل باش��د هم��ه گزارش��ات در اختیار 

نمایندگان قرارمی دهم.
وی در پاس��خ به اولین س��وال و دالیل ایجاد 
قاچ��اق اظهار داش��ت: وقت��ی ما ب��رای کاالهایی 
یاران��ه می دهیم و قیمت متعادل نیس��ت خود به 
خ��ود این کاال تمایل پی��دا می کند به خارج برود. 
هرچه قیمت ارز پایین بیاید، واردات قاچاق بیشتر 

می شود و به عکس.
وی با بیان اینکه اساس برای جلوگیری از قاچاق، 
تولید با کیفیت داخلی است، تصریح کرد: در قاچاِق 
خروجی عمدتاً س��وخت اس��ت دولت با برنامه ریزی 
قاچاق هفت ممیز هش��ت دهم میلیارد در سال ۹2 

تبدیل به نیم میلیارد در پایان سال ۹5 کرد.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: سؤال باید این 
باشد که چطور دولت به خوبی قاچاق 25 میلیارد 
را به ۱2 میلیارد دالر رساند و اکنون برنامه دولت 
چیست که این میزان را به صفر برساند. اگر سؤال 
ای��ن بود من با ذوق بیش��تری برنامه های آینده را 

بیان می کردم. 
رئیس جمهور بیان داش��ت: البته پاسخ اینکه 
چ��را تحریم های بانکی باق��ی مانده را مفصل وزیر 
امور خارجه نوش��ته اند . برجام ب��رای این بود که 
به دنیا بگوییم فعالیت هس��ته ای صلح آمیز است، 
ش��ورای امنیت به جای تحریم بگوید تشویق و ما 

به همین جا رسیدیم. 
رئیس جمه��ور در ادامه تأکید کرد: در برجام 
دستاوردهایی داشتیم که هیچ وقت از بین نمی رود. 
PMD را از بین بردیم و تحریم تسلیحاتی کشور 
را به 5 س��ال تقلیل دادیم که 2 س��ال و نیم دیگر 

این تحریم از بین می رود. 
روحان��ی بی��ان داش��ت :در زمین��ه اقتصادی 
ه��م برجام گش��ایش هایی را به وج��ود آورد،  این 
ش��رکت ها دارند می روند معلوم اس��ت یک روزی 
آمده ان��د. پ��س بنابرای��ن برجام بخ��ش بزرگی از 

مشکالت اقتصادی را هم حل کرده است. 
رئیس قوه مجریه اظهار داشت: شما می دانید 
بخشی از تحریمها، مربوط به سیستم بانکی است. 
وی خاطرنشان کرد: علی رغم این امروزبا 2۷۸ 

بانک رابطه کارگزاری داریم.
روحانی خاطرنش��ان ک��رد: در زمینه بانک ما 
۴ الیح��ه تقدی��م کردیم که ب��رای حیثیت ایران 
اساسی است که کش��وری هستیم ضدپولشویی و 
ضدتروریس��م، بنابراین لوایح می تواند به در زمینه 
روابط بانکی کمک کند درخواست می  کنم مجلس 

نسبت به تصویب این لوایح تسریع بفرماید .
رئیس قوه مجریه گفت: اشتغال خالص ما در طول 

5 سال گذشته 2 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است . 
رئیس جمه��ور گف��ت: اگ��ر دول��ت یازدهم و 
دوازده��م مثل دولت نهم و دهم در اش��تغال کار 
می کرد امروز رقم بیکاری ما به جای ۱2 درصد22 

درصد بود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: تنها دولتی هس��تیم 
ک��ه پس از جنگ با رش��د منف��ی ۷.۷ دهم روی 
کار آمدیم اما بالفاصله در س��ال ۹۳ رش��د مثبت 

داشتیم . 
روحان��ی گفت: رش��د اقتصادی س��ال ۹5 ما 
۱2.5 درص��د بوده و در  طول این 5 س��ال باالی 
۴ درصد اس��ت که رشد متوس��ط دو دولت قبلی 

2.2 است. 
وی ادام��ه داد: اینکه  ش��رایط  ارز این چنین 
ش��د بیش��تر مس��ائل اجتماعی، روانی و سیاست 

خارجی بیشتر بوده تا مسائل اقتصادی.

وی اظهار داشت: اینکه می گویید چرا به مسافر 
ارز دادید؟ خب او می رود از کوچه و پس کوچه ارز 
می خرد و نرخ ارز تبدیل به نرخی می شود که روی 

زندگی مردم تأثیر می گذارد.
رئیس جمهور مجلس، گفت: نکته اساسی این 
است که چه شد کشوری که درمسیر کاماًل آرامی 

حرکت می کرد یک مرتبه تغییر پیدا کرد.
رئیس جمهور افزود: تاریخ این تغییر 5 دی ماه 
سال ۹۶ اس��ت، هر کس تاریخ دیگری بدهد آدرس 
غلط به مردم داده است. مردم ناگهان دیدند عده ای 
در خیابان ها ش��عار می دهند و این ش��عارها کم کم 
تبدیل به شعارهای هنجارشکن و غیرقابل قبول شد. 
وی تصریح کرد: این حادثه، ترامپ را به طمع 
انداخت که اعالم کند من در برجام نمی مانم. بعد 

از این تهدید می بینیم که مردم نگران شده اند. 
روحانی تأکید کرد: البته اگر شعار علیه فردی 
مثل حس��ن روحانی داده شود اهمیت ندارد چون 
حسن روحانی نوکر و سرباز مردم است واگر تهدید 

به ترور شوم برای من مهم نیست.
وی تصریح ک��رد: علت اینک��ه یک عده جرأت 
کردن��د رئیس جمهور کش��ور را تهدی��د به مرگ 
کنند، این بود که به غلط فکر کردند بین س��ه قوه 

فاصله افتاده است.
رئی��س جمهور تاکید کرد: اگر وحدت و اتحاد 
یکپارچه داشته باشیم فیضیه مرکز انقالب تبدیل 
نمی ش��ود به جایی ک��ه یک عده آب به آس��یاب 

دشمن بریزند.
روحانی افزود: ش��ما گفتید هیچ ش��رکتی به 
ای��ران نیامده پس  چرا از بیرون رفتن ش��رکت ها 
از ایران گالیه می کنید؟ شما حتی می گویید هیچ 
هواپیمایی نیامده و هواپیماها کاغذی بوده است و 

حاال انتقاد می کنید که چرا هواپیما نمی آید؟
وی ب��ا بی��ان اینکه م��ا به همه اه��داف خود 
در برجام نرس��یده ایم، گف��ت: در بعضی زمینه ها 
رس��یدن به اهداف ۸۰، 5۰، ۷۰ و الی ۱۰۰ درصد 
بوده است اما نکته حائز اهمیت این است که ما در 

بسیاری از زمینه ها به ۱۰۰ درصد رسیده ایم.
روحان��ی با بی��ان اینک��ه تمام کارشناس��ان 
می گفتن��د ک��ه PMD از محاالت اس��ت، گفت: 
PMD امروز تمام ش��ده و قطعنامه ها علیه ایران 

برچیده شده است .
روحانی خاطرنش��ان کرد: ما با تندروی راست 
و چپ به جایی نمی رس��یم. برای منافع ملی کنار 

هم باشیم.
رئی��س جمهور گف��ت: قانون اساس��ی اجازه 
نمی دهد در اجرای حق به منافع ملی ضربه بزنیم. 
وی با تاکید بر اینکه دولت حتماً نقص دارد گفت:  
م��ردم درد را از من و ش��ما بهت��ر می دانند. مردم 
انتظار عالج مش��کالت ب��ه صورت دائ��م دارند و 

درمان موقت را نمی پسندند .
رئی��س جمه��ور از اس��تفاده واژه بح��ران در 
مس��ائل کش��ور انتقاد کرد و گفت: م��ا اکنون در 
مرحل��ه آس��یب و در بعضی م��وارد در لبه تهدید 
هستیم. باید دس��ت به دست هم بدهیم تا از این 

مشکالت عبور کنیم.

قیمت ارز متعادل تر شود
روحان��ی تصری��ح ک��رد: م��ردم از تحری��م و 
تهدیدات خارجی نمی ترسند. مردم از دعوای بین 

خودمان می ترسند.
رئیس جمه��ور درباره قیم��ت ارز گفت: مردم 
بدانن��د تالش دولت بر این اس��ت ک��ه این قیمت 

متعادل تر بشود. 
وی ادامه داد: ما داری��م برای ماه های آینده و 
سال آینده کار احتیاطی انجام می دهیم. به رئیس 
بانک مرکزی گفته ام که حق استفاده از ذخایر بانک 
مرکزی را ندارید، دست ما باز نیست و در جاهایی، 

طالی ما به عنوان پشتوانه اسکناس است. 

نمیدانم روحانی رئیس جمهور سوئیس است 
یا ایران

دراین جلسه حجت االسالم مجتبی ذوالنوری 
نماینده مردم قم  نیز درباره آمارها اظهار داش��ت: 
باید بگویم اگر چنین آمارهایی صحت داشته باشد 

باید در چند جا نمود پیدا کند، به عنوان مثال در 
این پنج س��الی که دول��ت در اختیار روحانی بوده 

تقاضای ارز روند کاهشی پیدا کند. 
ذوالن��ور ادام��ه داد: همچنی��ن بای��د جنس 
خارجی در بازار کم ش��ده باشد و تولیدات داخلی 

بیشتر فعال شده باشد. 
وی گفت: ۶ س��ال است که شما رئیس دولت 
هستید تاکنون هنوز نماینده ویژه در ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز نداشتید.
ذوالنور عنوان کرد: مردم یادش��ان هست که 
گفتید ب��ا روز اول اجرایی ش��دن برج��ام تمامی 
تحریم ه��ا لغو خواهد ش��د، مقام معظ��م رهبری 
فرمودند هدف این مذاک��رات رفع تحریم ها بود و 

اگر نشود خسارت محض است. 
نماینده مردم قم افزود: من چند سوال می کنم 
این ارتباط با بانک های بزرگ دنیا است یا بانک های 
کوچک؟ سیستم بانکداری اروپا جزیره ای است یا 
منس��جم و یکپارچ��ه؟ چرا با بانک ه��ای محلی و 
درپیتی مش��کل نرم افزاری نداریم اما با بانک های 

بزرگی بیشتر است مشکل داریم؟ 
وی خاطرنش��ان کرد: اگر ارجاع به FATF و 
کنوانس��یون های مربوطه می دهید از ۴۹ اقدام که 
م��ا اکثر آن را اجرا کردیم، پالرمو هم که از مجلس 
عبور کرد و در اختیار ش��ورای نگهبان اس��ت. یک 
کنوانسیون مقابله با منابع مالی تروریسم باقی مانده 
دو س��ال که ما مشکل FATF  نداشتیم پس چرا 
بانک های بزرگ دنیا با ما ارتباط برقرار نکردند. چرا 

می خواهید آدرس دیگری به ما بدهید؟ 
ذوالنور افزود: مشکل این است که در مذاکرات 
 FATF ۱۰۰ برجام نتوانستید تضمین بگیرد اگر

را هم حل کنید ،تحریم برداشته نمی شود. 
نماین��ده مردم ق��م در مجل��س تصریح کرد: 
نمی دانم جنابعالی رئیس جمهور س��وئیس هستید 

یا رئیس جمهور جمهوری اسالمی؟ 
وی ادامه داد: در سال سوم ریاست جمهوری 
دوره قبل��ی ش��ما در ضیافت افطار مق��ام معظم 
رهبری فرمودید در این سه سال 2 میلیون و 5۰۰ 
هزار ش��غل ایجاد کردید سال آخر هم  جهانگیری 
اعالم کرد ۷۰۰ هزار ش��غل ایجاد شده است پس 
این می شود ۳ میلیون و 2۰۰ هزار شغل اما امروز 
ش��ما اعالم کردید در این پنج س��ال 2 میلیون و 
اندی شغل ایجاد کردیم این تضادهای آماری را ما 

باید چگونه بفهمیم. 
وی با اش��اره به اینکه  مگر با حلوا حلوا دهن 
مردم ش��یرین می ش��ود؟ گفت : ب��ا آمارهای این 
چنینی که مردم خیال شان راحت نمی شود، مشکل 
س��وء مدیریت و مش��ورت نکردن با کارشناسان و 
اس��تفاده نکردن از ابزارهای علمی اس��ت، مشکل 

خودشیفتگی است. 
وی گفت: یک کاخ آرزو به نام برجام ساختید 
که با یک لگد ترامپ خراب شد شما گزینه بعدی 
نداش��تید، اقتصاد مقاومت��ی و تکیه ب��ر توانمندی 
داخلی جدی گرفته نش��د وارتباط با همس��ایگان 
فراموش ش��د بارها فرمودید اگر آمریکایی ها خارج 
شوند ما برای گزینه های مختلف سناریو داریم باید 

بگویید سناریوی شما با رفتن ترامپ چه بود؟ 

رای منفی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس ب��ه رای گیری علنی برای 

سوال از رئیس جمهور رای منفی دادند.
این رای گیری پس از تقدیم درخواس��ت 2۹ 
نماین��ده مجلس ب��رای راگیری با ورق��ه و علنی 
ص��ورت گرفت که نهایت��ا وکالی ملت به آن رای 

منفی دادند.
عل��ی الریجان��ی پ��س از پای��ان توضیح��ات 
طراح��ان س��وال از رئیس جمه��ور و همچنی��ن 
پاس��خ های روحانی، اعالم طراحان سوال مبنی بر 
اینکه از پاسخ های روحانی قانع نشدند و خواستار 
رأی گی��ری از صح��ن علنی مجلس ش��دند.بدین 
ترتیب طب��ق آیین نامه داخل��ی پارلمان، تک تک 
س��واالت را به صورت جداگانه به رأی وکالی ملت 

گذاشت .
پس اعالم نتیجه رای منفی نیز سواالت به قوه 

قضاییه ارسال شد.

در جریان طرح سوال از روحانی مطرح شد 

 شما رئیس جمهور ایران هستید یا سوئیس 

وزیردفاع:
نابودی تروریست ها داعشی 
زنده کننده اسالم ناب است 

س��فر به س��وریه از روند پاکس��ازی شهر امنیت و اقتدار وزیردف��اع کش��ورمان در آخرین روز از 
حلب از دست تروریست ها بازدید کرد.

امیرحاتم��ی وزیر در این بازدید ضمن دیدار و گفت و گو با  

 فرماندهان محور مقاومت، در جریان آخرین شرایط امنیتی و 
استقرار صلح و ثبات در شهر حلب قرار گرفت.

وی در ای��ن بازدید تالش مجاهدان��ه و مخلصانه رزمندگان 
محور مقاومت را در مبارزه با تروریست های تکفیری ستود و اظهار 
داش��ت: مبارزه و پایمردی شما در نابودی تروریست های داعشی 
در حقیقت زنده کننده اس��الم ناب محم��دی )ص( در منطقه و 
رسوا کننده دست های شیطانی و پلید  استکبار جهانی در تولید و 

هدایت تروریست های جنایتکار در سوریه و عراق بود.
وزی��ر دفاع  اظه��ار امیدواری کرد به هم��ت ملت، دولت، 
نیروه��ای مس��لح و رزمندگان محور مقاومت ش��اهد برقراری 

کامل صلح و امنیت در سوریه و منطقه باشیم.
امیر حاتمی خاطرنش��ان کرد: خداوند متعال را ش��اکریم 
که با همت واالی شما، لشکریان امام زمان  )عج( شکل گرفت 
و توانس��تید نقش��ه ها و توطئه های پلید و بزرگ دشمن را در 

منطقه نقش بر آب کنید.
وی در ادامه با  حضور در یکی از پایگاه های محل استقرار 
نیروه��ای واکنش س��ریع مداف��ع حرم با عرض خ��دا قو ت و 
دس��ت مریزاد، تالش ه��ای آنان را در برق��راری صلح و امنیت 
منطق��ه بس��یار با اهمی��ت و راهبردی برش��مرد و از تک تک 

فرماندهان و سربازان این عرصه تشکر و قدردانی کرد. 

امی��ر حاتم��ی در جریان ای��ن بازدی��د در جمع صمیمی 
مدافع��ان ح��رم،  مصداق مجاه��دت این رزمن��دگان را جهاد 
فی س��بیل اهلل دانست و یاد و خاطره ش��هدای مدافع حرم را 
گرامی داش��ت و به روح شهدای مدافع حرم که در راه حفظ و 
تعالی اس��الم عزیز جان خود را در طبق ا خالص نهاده اند درود 
فرستاد و گفت: از خداوند متعال مسئلت داریم که مرگ ما را 
شهادت در راه خودش قرار  دهد. وی عالوه بر حضور در جمع 
فرماندهان محور مقاومت، از بخش های مختلف ش��هر حلب و 
مناطق مرزی بازدید کرد و در محل استقرار یگان های رزمی و 

واکنش سریع مدافع حرم حضور یافت.  تسنیم 


