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اگر دولت مقابل خواسته های مردم باشد 
اصالح طلبان هم توان استیضاح دارند

عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون امید گفت: اگر 
این دولت در مقابل خواس��ته های مردم باش��د، مردم 
عزیز مطمئن باشند ما اصالح طلبان هم توان استیضاح 
و نقد داریم، هم شجاعت آن را داریم و هم راهکار آن 

را بلد هستیم.
احمد بیگدلی در جلسه روز گذشته مجلس گفت: 
تذکرات اصالح طلبان همیش��ه بر اصالح امور و قوانین 
و مسائلی بوده است که موجب ایجاد معضل و مشکل 

برای جامعه و مردم می شده است.
وی ادام��ه داد: اکثریت سیاس��یون و مردم اذعان 
دارند که دولت اصالحات از نظر اقتصادی و پاکدستی، 
بهترین دوره بوده است و کمترین مشکالت اقتصادی، 
رانت ها و اختالس ها در آن دولت حادث ش��ده است.

تفکر اصالح طلبی، تفکری اس��ت ک��ه برای خود خط 
قرمز دارد. قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری، 
نظام جمهوری اس��المی و خواس��ته اکثریت جامعه و 

معیشت مردم، خط قرمز اصالح طلبان است.
براساس این گزارش، همزمان با اظهارات بیگدلی، 
تع��داد زی��ادی از نمایندگان با فریاده��ای »دو � دو« 

مخالفت خود با اظهارات وی را ابراز داشتند.
بیگدل��ی گف��ت: تفکرات اصالح طلب��ی برای حل 
معض��الت جامعه ب��وده اس��ت. جمع بندی ش��ورای 
اصالح طلب��ان این بود که اصالح طلبان به دلیل منافع 
مل��ی و م��ردم، از این دولت حمایت کنن��د و اگر این 
دولت در مقابل خواس��ته های مردم باشد، مردم عزیز 
مطمئن باش��ند ما اصالح طلبان هم توان اس��تیضاح و 
نقد داریم، هم ش��جاعت آن را داریم و هم راهکار آن 

را بلد هستیم.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: ولی چون اصالح طلبان در عمل به 
اجرای منویات رهبری معتقد هستند، آرامش جامعه، 
اتحاد در ش��رایط کنونی را ضروری می دانند، این کار 

را انجام نمی دهند.
در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست 
جلس��ه را برعهده داش��ت، گفت: به دلیل صحبت های 
دیروز آقای کواکبیان، امروز صبح آقای پزشکیان به وی 

قول داد که تذکرشان را اعالم کند.  فارس

 واکنش حدادعادل
به قیمت خودرو و کمبود گوشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه 
دولت، س��خت ش��دن معیش��ت مردم را ب��ه پالرمو و 

اف.ای.تی.اف منوط کند، نوعی فرافکنی است.
غالمعل��ی ح��داد عادل نوش��ت: قیم��ت خودرو، 
کمبود گوش��ت و... چ��ه ارتباطی ب��ه تصویب یا عدم 
تصویب الیحه  الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو دارد؟ 
اینکه دولت، سخت شدن معیشت مردم را به پالرمو و 

اف.ای.تی.اف منوط کند، نوعی فرافکنی است.

اخبار

راه حل مشکالت کشور تکرار افرادی همچون روحانی است
در حالیک��ه م��ردم وضعیت موجود اقتصادی و معیش��تی را حاصل پیوند و 
همراهی روحانی و خاتمی می دانند، یکی از فعالین اصالح طلب، تکرار افرادی 

همچون خاتمی و روحانی را حالل مشکالت می داند.
ابراهیم اصغرزاده گفته اس��ت: مش��روعیت حکومت باید ترمیم شود. ترمیم 
ش��دن مشروعیت حکومت این است که نهادهایی که شرایطی ایجاد می کنند که 

حکومت، سخنگوی ملت باشد، نماینده ملت باشد، ملت راضی باشند. 
وی گفته اس��ت: راه حل های بس��یار س��اده، گاهی اوقات جواب می دهد. کمااینکه 
20س��ال پیش اصالح طلبان توانس��تند راه حلی بدهند و در مقابل ش��رایط بن بستی که 
احساس می شد، باالخره شخصی مانند رئیس دولت اصالحات آمد. بعد که دوباره شرایط 
دچار بن بس��ت ش��د، باز دیدیم میلیون ها نفر پای صندوق های رأی آمدند و به شخصی 

مانند حسن روحانی رأی دادند.  جهان نیوز

دیدگاه
تصویب پالرمو و سی.اف.تی یک اشتباه تاریخی است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تصویب پالرمو و سی.اف.
تی، اگر خیانت نباشد یک اشتباه تاریخی است.

س��یدمحمدجواد ابطحی با اشاره به بررس��ی پالرمو و سی.اف.تی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویب این لوایح به معنی باز گذاشتن دخالت ها 
در امور کش��ور اس��ت. وی گفت: چرا برخ��ی می خواهند ب��رای مدافعان امنیت 

مرزهای ما خود تحریمی ایجاد کنند؟
ابطح��ی با بیان اینکه از زمان تصویب و اجرای برج��ام حدود 80 هم وطن ما ترور 
ش��دند، گفت: آیا با تصویب سی.اف.تی و پارلرمو در مجمع تشخیص آقایان می خواهند 
80 ش��هید تروریستی به 800 نفر برسد؟ وی تاکید کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پالرمو و س��ی.اف.تی را تصویب نکند، مش��ت محکمی بر دهان دش��منان نظام و 

حامیان تروریست هاست.  الف

دست به نقد
با پذیرش اف.ای.تی.اف با دور زدن تحریم  مرتکب جرم می شویم

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: کنوانس��یون های اف.ای.تی.اف 
ب��ا ُجرم انگارِی دور زدن تحریم ها و با ایج��اد محدودیت در نقل و انتقال ارز در 

معیشت مردم ایران اختالل ایجاد می کنند.
محمدجواد ایروانی با اش��اره به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفت: 
ایران یکی از قوانین محکم مبارزه با پولشویی در جهان را دارد و قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم را مصوب کرده و سال هاست دستورالعمل های مرتبط با مبارزه 

با پولشوئی را با قدرت اجرا میکند.
وی افزود: در صورتی که براساس شاخص های بین المللی پنهان کاری مالی سیستماتیک 
FSI در سال 2018 آمریکا دومین کشور غیرشفاف جهان است؛ بنابراین مخالفت با اف.ای.
تی.اف و پالرمو به معنای مخالفت با مبارزه با پولشویی نیست. ایران هیچ گاه در گذشته اف.ای.
تی.اف را تصویب نکرده و امضای وزیر وقت اقتصاد منوط به رعایت قانون اساسی بوده است.

مصلحت

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:
سازماناطالعاتیپاکستانازتروریستهاحمایتمیکند

دس��تیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به  ن يبــــو حمایت س��ازمان اطالعاتی پاکس��تان از تروریس��ت ها تر
اظهار داشت: پاکستانی ها بدانند که دولت و حکومت سعودی پایدار نیست.

سرلشکر سیدیحیی صفوی با اشاره به حمایت سازمان اطالعاتی پاکستان 
از تروریس��ت ها اظهار داشت: ما با دولت پاکستان همسایه ایم، ولی پاکستانی ها 
بدانند که دولت و حکومت سعودی پایدار نیست. 1۶ سازمان تحقیقاتی اروپا در 
س��ندی به نام »جهان در سال 20۳0« اعالم کرده اند که تا سال 20۳0 کشور 

آل سعود در جهان وجود ندارد و ایران قدرتمندترین کشور منطقه خواهد بود.
وی با اشاره به سخنان روز دوشنبه رهبر معظم انقالب گفت: مقام معظم 
رهبری در این دیدار از عظمت و حرکت مردم اصفهان در مراس��م تش��ییع 

بی سابقه شهدای مدافع امنیت تجلیل کردند.
سرلشکر صفوی اضافه کرد: سازمان ملل نیز بواسطه این عظمت مجبور 

شد، بیانیه ای برای جلوگیری از این اقدامات تروریستی صادر کند.
وی گفت: اگر ش��هدا نبودند، کشور تجزیه شده بود و اگر شهدای مدافع 
حرم نبودند، امروز تکفیری ها در کش��ور کش��تار می کردند. حزب اهلل لبنان، 
مقاومت اس��المی در سوریه، یمن و بحرین محصول خون شهداست و مردم 
مظلوم یمن چهار س��ال زیر ش��دیدترین تهاجمات با تأس��ی به راه شهدای 
ش��ما، ایس��تاده و مقاومت می کنند. هر بمبی که عربستان بر سر مردم یمن 
می ان��دازد، پنج میلیون دالر هزینه دارد، ترامپ بیش از ۵00 میلیون دالر از 

عربستان دریافت کرده است تا از این رژیم حمایت کند.
صفوی خاطرنش��ان کرد: خون پاک ش��هدا راه عزت و افتخار و پیشرفت 
کش��ور را فراه��م کرده و ش��عله های ظلم س��تیزی در جهان اس��الم و حتی 
کش��ورهای آزادی طلب��ی مانند ونزوئ��ال را برافروخته و ای��ن راه را به مردم 
آموخته اس��ت و البت��ه این مقاومت هزینه هایی ه��م دارد. وی با بیان اینکه 
بخش��ی از مش��کالت امروز به مس��ائل داخلی برمی گردد، اف��زود: امیدواریم 
مس��ئوالن کش��ور با خواندن پیام رهبر معظم انقالب به مناس��بت گام دوم 
انقالب، منش��ور رهبری را بفهمند، ول��ی برخی نمی فهمند، برخی خود را به 

نفهمی زده اند و برخی هم ممکن است، نفوذی دشمن باشند.
سرلش��کر صفوی گفت: ملت ما در 22 بهمن نشان داد که در راه انقالب 

ایستاده است و نمود آن در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن مردم مشهود بود.
وی با اش��اره به سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن زاهدان گفت: مردم 
زاهدان از همه ۵0 طائفه این استان با شور و شوق عظیمی در این راهپیمایی 

شرکت کرده بودند.  مهر

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه  ن ا ر ا ســد پاسداران انقالب اسالمی با بیان پا
اینک��ه مردم در راهپیمای��ی 22 بهمن انقالب را بیمه 
کردند، گفت: دشمن تحریم ها را بر نمی دارد و ما باید 
به دنبال بی خاصیت کردن تحریم ها باش��یم همانطور 
که در حوزه تسلیحات نظامی برای برداشتن تحریم ها 
التماس نکردیم و اکنون بسیاری از تسلیحات نظامی 

بومی سازی شده اند.
سردار س��رتیپ امیرعلی حاجی زاده در سومین 
کنگره ش��هدای دانش��جوی اس��تان همدان و 400 
شهید گردان 1۵۵ حضرت علی اصغر)ع( با بیان اینکه 
یادواره ها برای گرامی داش��تن یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر در استان برگزار می شوند، اظهار کرد: در این 
ایام ش��اهد دو اتفاق بزرگ از جمله حضور منس��جم 
و یکپارچ��ه مردم ای��ران در راهپیمایی 22 بهمن در 
ش��رایط بد جوی و صدور بیانیه مقام معظم رهبری 

در ارتباط با مسائل اساسی انقالب بودیم.
حاج��ی زاده با اش��اره به ص��دور بیانی��ه مهم و 
حکیمانه مقام معظم رهبری گفت: کارنامه 40 سال 
اول انقالب در این بیانیه صادر ش��ده و مردم شریف 
ای��ران می توانند در یک ن��گاه عملکرد خود را طی 4 
دهه گذش��ته مرور کنند، همچنی��ن در بیانیه صادر 
شده مقام معظم رهبری گام جدیدی را برای رسیدن 

به آرمان های انقالب تعریف کرده اند.
وی با بیان اینکه مق��ام معظم رهبری اداره گام 
دوم انق��الب را به جوانان واگذار کردن��د، ادامه داد: 
اینک��ه مقام معظ��م رهبری جوان��ان را مورد خطاب 
قرار داده اند علتش این اس��ت که با بررسی گام اول، 
مشاهده می کنیم که تک تک مراحل پیشرفت کشور 
توسط جوانان انجام شده است؛ چرا که انقالب توسط 
جوانان رقم خورد و آنها در اداره جنگ تحمیلی نقش 

مهمی بر عهده داشتند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران با بیان 

اینکه جامعه و دولت کنونی با جامعه و دولت اسالمی 
فاصله دارد، اما بس��یاری از زیرساخت های الزم برای 
حرکت به س��وی گام دوم فراهم اس��ت، عنوان کرد: 
دش��من در اوایل انقالب از ورود تس��لیحات به ایران 
جلوگیری کرد، اما در دهه چهارم آنها مراقب هستند 
که تس��لیحات از ایران به محوره��ای مقاومت صادر 

نشود.
وی ب��ا بیان اینکه اگر ش��رایط را به خوبی درک 
کنی��م گام دوم آس��ان تر پیش م��ی رود، افزود: برای 
حف��ظ انقالب، نظ��ام و دس��تاوردهای آن مجبور به 
حرکت به سمت جلو هستیم همانند دوچرخه ای که 

برای پیش رفتن به رکاب زدن نیاز دارد.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران بیان 
ک��رد: نگران��ی دش��منان در دهه اول انق��الب تفکر 
بس��یجی و انقالبی بود و امروز این تفکر در س��وریه، 
عراق، لبنان و س��ایر نقاط در حال گس��ترش است و 
دش��من بر خالف دهه اول که در حال هجوم بود در 
حالت دفاعی فرو رفته اس��ت و این پیروزی بزرگ را 

باید قدر دانست.
وی با اش��اره به حضور پزش��کان هندی در دهه 
اول انق��الب و تفاوت امکانات پزش��کی با زمان حال 
بیان ک��رد: ۳۶ میلیون جوان از 1۵ تا 40 س��ال در 
ای��ران زندگی می کنند، همچنی��ن فرهنگ و نگرش 
درس��ت ما را موفق می کند و دلیل موفقیت در حوزه 
نظامی و نداشتن توفیق در حوزه اقتصادی به همین 

مسئله بازمی گردد.
حاج��ی زاده علم و پژوه��ش، معنویت و اخالق، 
اقتصاد، عدالت و مبارزه با فس��اد، استقالل و آزادی، 
ع��زت مل��ی در روابط خارجی و س��بک زندگی را از 
اولویت ه��ای مهم گام دوم انقالب برش��مرد و گفت: 
دش��من تحریم ها را بر نم��ی دارد و ما باید به دنبال 
بی خاصیت کردن تحریم ها باش��یم، همانطور که در 
حوزه تس��لیحات نظام��ی برای برداش��تن تحریم ها 

التماس نکردیم و اکنون بسیاری از تسلیحات نظامی 
بومی سازی شده اند.

وی ب��ا بیان اینکه امروزه بیش��تر از آن که حوزه 
نظام��ی بخاطر تحری��م کاال مصرف دوگانه مش��کل 
پی��دا کند حوزه غیرنظامی درگیر آن ش��ده اس��ت، 
گفت:بس��یاری از تحریم ها داخلی اس��ت و بعضی از 
روس��ای بانک به ج��ای اجرای بخش��نامه های بانک 
مرک��زی، دس��تورالعمل های وزارت آمری��کا را اجرا 

می کنند.
حاجی زاده از وزارت اطالعات خواس��ت تا ستون 
پنجم های امروزی را شناسایی کنند. وی با اشاره به 
ادعای دش��من در ایجاد اخالل در سیس��تم موشکی 
ای��ران و تحویل قطع��ات معیوب گفت: اگر راس��ت 
می گویید پس چرا به دنبال مذاکره موشکی هستید؟ 

این یعنی حرف شما دروغ است.
وی ب��ا بیان اینکه م��ا قطعات معی��وب و ارزان 
اس��تفاده  غیرض��روری  بخش ه��ای  در  را  ورودی 
می کردیم و به این ش��یوه یک تهدی��د را به فرصت 
تبدی��ل نمودی��م بیان ک��رد: به سیس��تم کنترلی و 
هواپیماه��ای جاسوس��ی امری��کا نف��وذ کردیم و 8 
هواپیمای امریکایی که بر روی عراق و س��وریه پرواز 
می کرد را بالفاصله در اختیار گرفتیم و اطالعات الزم 
را برای انجام عملیات ها بدس��ت آورده و با کمترین 

تعداد شهدا مناطق عملیاتی را فتح می کردیم.
حاجی زاده با بیان اینکه هرجا ما مسئول شایسته 
انتخاب کردیم موفق ش��دیم بنابراین باید در انتخاب 
خ��ود تجدیدنظر کنیم، افزود: آیا امروز افراد ممتاز و 
شایس��ته و عصاره را برای مجل��س و دولت انتخاب 
کرده ای��م؟ اگ��ر به دنب��ال جامعه و دولت اس��المی 

هستیم باید در انتخاب خود تجدیدنظر کنیم.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی با بی��ان اینکه چرا س��خنان مق��ام معظم 
رهب��ری در ح��وزه اقتصادی را ج��دی نمی گیریم و 
عمل نمی کنیم؟ گف��ت: در حوزه اقتصادی به خوبی 
عمل نکردی��م و باید در گام دوم انقالب با یکدلی به 

کشوری نمونه در جهان تبدیل شویم.  ايسنا

تفاوت رفتاری آمریکا و اروپا با ایران
ادامه از صفحه اول

از اس.پی.وی آغاز شد و به اینستکس رسید و این 
س��ازمان نیز هنوز از سوی اروپا راه اندازی نشده است 
ت��ا بخواهد در چارچوب آن با ای��ران تعامل اقتصادی 
کند. البته مراودات اقتصادی منظور اروپا، این اس��ت 
که ایران تنها می تواند در س��ازوکار اینس��تکس نفت 

بدهد و غذا و دارو بگیرد.
اما ای��ن پای��ان ماجرا نیس��ت همین پیش��نهاد 
سخاوتمندانه را به خواسته های دیگری گره زده اند که 
اگر ایران آنها را بپذیرد مش��کالت زیادی را برای خود 

فراهم کرده است.
اروپا شرط ادامه برجام و ماندن در آن را پیوستن 
ایران به سازمان اف. ای.تی.اف و اجرای کنوانسیون های 
آن قرار داده اس��ت. به واقع اروپا گروکشی می کند آن 
هم نه با یک پیش��نهاد دندان گیر بلکه پیشنهادی که 

هیچ تناسبی با روح و جان برجام ندارد.
برجام��ی که قرار بود هم��ه تحریم های اقتصادی و 
بانکی را لغو کند اکنون تبدیل به نفت در برابر غذا و دارو 
شده است. نابودی استقالل سیاسی و توان تصمیم گیری 

در جمهوری اسالمی ایران هدف غرب است. 
غ��رب با ایران تب��ادالت اقتصادی زی��ادی ندارد، 
در واق��ع مبادالت اقتص��ادی ایران با اروپ��ا و آمریکا 
به اندازه ای نیس��ت که آنها بخواهن��د برای آن هزینه 
کنند، موضوع مهم و اساسی فلسفه وجودی جمهوری 
اسالمی است که باعث شده تا اهداف آنها محقق نشود 

و معادالت غرب به هم بخورد.
ایران در منطقه ای بس��یار حس��اس و استراتژیک 
قرار دارد که س��لطه بر آن 40 س��ال است قطع شده 
ب��ا این وج��ود غرب همچن��ان تالش می کن��د آن را 
بازگردان��د. اکنون با وجود تجرب��ه ناموفق برجام بلکه 
خس��ارت بار، برای ادامه همکاری با اروپا بر سر توافق 
هس��ته ای هوش��یاری و هوشمندی بس��یار باالتری را 

می طلبد که کشور و مردم دچار مشکل نشوند!

سرمقاله

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه  رهبر معظم انقالب در بیانیه خیابان پاستور
خ��ود نس��بت به مس��ائل اقتصادی کش��ور تأکید 
داش��تند، گفت: همه باید نس��بت ب��ه بیانیه رهبر 

انقالب احساس مسئولیت کنند.
حجت االس��الم حسن روحانی در جلسه هیئت 
دولت با تقدیر از مردم س��ختکوش و وفادار استان 
هرمزگان به خاطر محبت، بزرگواری و هوشیاری آنان 
در این مقطع تاریخی نسبت به دولت، اظهار داشت: 
از مردم این اس��تان به خاطر حضورشان در صحنه 

برای حمایت از دولت و نظام، تشکر می کنم.
وی در ادامه با اش��اره به شکس��ت های پیاپی 
آمریکا به ویژه در زمینه سیاسی در توطئه هایی که 
علیه جمهوری اس��المی ایران داشته و دارد، گفت: 
امروز میان ایران و آمریکا یک زورآزمایی حداکثری 
اس��ت به معنای آنکه امروز آنها از حداکثر توان شان 
علیه ملت ایران استفاده می کنند و ملت ایران هم از 
حداکثر اراده، امید و اعتمادش در برابر آنها استفاده 

می کند و این شرایط کمتر در گذشته بوده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه "امروز در شرایطی 
هس��تیم ک��ه جنگ اراده ه��ا نتایج خود را نش��ان 
خواه��د داد"، تأکید کرد: هیچ تردیدی به پیروزی 

اراده ملت بزرگ ایران در برابر آمریکا نداریم.
روحانی ب��ا توجه به طراحی آمریکایی ها برای 
برگزاری اجالس ورش��و،  گفت: آنها نتوانستند یک 
جلس��ه آبرومندانه را در ورش��و تش��کیل دهند و 
علی رغم آنک��ه اتحادیه اروپا، متحد نزدیک آمریکا 
به ش��مار می رود و این نشس��ت هم در یک کشور 
اروپایی برگزار ش��د، اما بسیاری از کشورهای مهم 

اروپایی در سطح نازلی شرکت کردند.
وی راجع به مخالفت کشورهای اروپایی در برابر 
تقاض��ای معاون رئیس جمهور آمریکا برای خروج از 
برجام، گفت: آنها قاطعانه پاسخ دادند که در برجام 
خواهند ماند و در عین حال رئیس  مجمع نمایندگان 
آمریکا هم اقدام رئیس جمهور این کشور در خروج 

یک جانبه از برجام را اشتباه عنوان کرده است.
وی ب��ا تصریح ب��ه اینکه جمهوری اس��المی 
ایران برای سومین بار در دادگاه بین المللی در برابر 
آمریکا به پیروزی رسید، اضافه کرد: آمریکایی ها در 
موضوع 2 میلیارد دالری که از حس��اب های ایران 
به طور غیرقانونی برداشت کرده بودند، اعالم کردند 
که دادگاه صالحیت رس��یدگی ندارد، اما به خالف 
نظر آنها این دادگاه چند روز پیش اعالم صالحیت 
ک��رد، کمااینکه همی��ن دادگاه در مورد برجام نیز 

چندی پیش 2 رأی به نفع ایران صادر کرده بود.
روحانی با اش��اره ب��ه اقدامات دیگ��ر آمریکا 
علی��ه ملت ایران از جمله تهدید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و اِعمال فشار به بانک ها و شرکت های 

تج��اری برای ممانع��ت از همکاری آنه��ا با ایران، 
گفت: اقدام آمریکایی ها در اعمال فشار به بانک ها 
و ش��رکت ها برای هم��کاری با ای��ران صد درصد 

تروریستی است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه آمری��کا همچنان به 
اعمال تروریس��تی خود علیه ملت ایران ادامه داده 

و فشارهایی را بر ملت تحمیل می کند، تأکید کرد: 
دول��ت، ملت و قوای دیگر کنار ه��م بوده و اتحاد 
و وحدت م��ا می تواند در برابر فش��ار آنها ما را به 

موفقیت رسانده و پیروز میدان باشیم.
رئیس جمهور با توجه به برگزاری اجالس کاماًل 
موفق و هماهنگ ۳ کش��ور ایران، روسیه و ترکیه 

در س��وچی، همزمان با برگ��زاری اجالس مفتضح 
آمریکایی ها در ورشو، گفت: یکی از انتقادات صریح 
هر ۳ کشور علیه فعالیت های آمریکا در سوریه بود 
و معتقد بودیم که آنها به خالف مقررات بین المللی 
در ای��ن کش��ور حضور داش��ته و تاکن��ون با انجام 
اقدام��ات تجاوزگران��ه به نفع تروریس��ت ها فعالیت 

کرده اند. وی با توجه به صدور بیانیه مهم از س��وی 
رهب��ر معظم انقالب، پس از 22 بهمن، گفت: البته 
مخاطب اصلی ایش��ان در این بیانیه جوانان بودند، 
اما نکاتی در آن وجود دارد که همه باید نس��بت به 

آن احساس مسئولیت کرده و به آن عمل کنیم.
روحانی با ابراز اینکه پیام رهبری برای گام دوم 
انقالب و دهه جدید پیِش رو بود که در آن، ایش��ان 
به نکات بس��یار مهمی تأکید کرده و آنها را متذکر 
ش��دند، افزود: رهب��ر معظم انق��الب در این بیانیه، 
امید و نگاه خوش��بینانه ای نسبت به آینده کشور و 
انقالب داشتند و این موضوعی کلیدی است که اگر 
همه نس��بت به آینده کش��ور و انقالب با امیدواری 
و خوش بینی بنگریم و مش��کالت را بزرگ نکرده و 
نس��بت به ملت بیش از پیش اعتماد داشته باشیم، 
می توانیم به نکات مد نظر رهبری دست پیدا کنیم.

وی افزایش امید و اعتماد در کشور را موجب 
اضطراب دش��منان دانس��ت و گفت: مردم ما باید 
محکم باشند و دشمن را بتوانیم در مأیوس کردن 

مردم از آینده دچار شکست و اضطراب کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری نسبت به رعایت مسئله اخالق و معنویت، 
گفت: هدف اصلی انقالب این بود تا برادری، تعاون، 
اخالق حس��نه و همیاری، گفت وگ��وی صحیح و 
درس��ت و موقع شناسی را ترویج و گسترش دهد و 

این نکاتی است که همه باید به آن توجه کنند.
روحانی خاطرنشان کرد: امروز جناح ها و احزاب 
در برابر این بیان رهبری وظیفه س��نگینی بر دوش 
دارن��د، به ویژه در ماه هایی ک��ه به انتخابات منتهی 
می شود، باید توجه بیشتری داشته باشیم و بتوانیم 

آن مسیری را که هدف انقالب بود دنبال کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه رهبر معظم انقالب 
در بیانیه خود نس��بت به مس��ائل اقتصادی کشور 
تأکید داش��تند، گفت: مسئله اقتصاد هدف دشمن 
در این ش��رایط مبارزه و تحریم است و باید ضمن 
اینکه ش��رایط برای کش��ور سخت ش��ده به دنبال 

راه حل ها برای عبور از این شرایط باشیم.
روحانی با ی��ادآوری اینکه رهبر معظم انقالب 
همچنان بر درون زا بودن، مردمی بودن و برون گرا 
بودن اقتصاد تأکید دارن��د، اضافه کرد: دولت باید 
به س��هم خود به این نکته توجه داش��ته باش��د و 
در راس��تای واگذاری بخش هایی ک��ه در وظایف 
حاکمیتی به شمار نمی رود، تالش کند. وی با ابراز 
اینک��ه رهب��ری در بیانیه خود به مس��ائل دیگری 
همچون مبارزه با فساد، گسترش عدالت و سیاست 
خارجی نیز تأکید داشته اند، گفت: وزرا و مسئوالن 
دستگاه های اجرایی بر مبنای مسئولیت های خود 
باید برنامه هایش��ان را برای دهه پیِش رو بر مبنای 

فرمایشات مقام معظم رهبری، تنظیم کنند.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

همه باید نسبت به بیانیه رهبر معظم انقالب احساس مسئولیت کنند

واکنشدولتبهطرحاستیضاحرئیسجمهور
حاشیههایجلسههیئتدولتروزگذشتهباموضوعطرحاستیضاح
از برخی اقدام درباره دولت اعضای از تن چند بود، داغ رئیسجمهور

نمایندگانمجلسبرایاستیضاحروحانیواکنشنشاندادند.
رئیسدفتررئیسجمهوردرواکنشبهمطرحشدنطرحاستیضاح
رئیسجمهوردرمجلسبابیاناینکهاینیککارتبلیغاتیاست،گفت:
به احترام خاطر به ما مخالفتمیکنند، باهمهچیز اینعدهدرمجلس

مجلسنمیخواهیمموضعروبرویمجلسبگیریم.
محمودواعظیادامهداد:فراکسیونامید،مستقلینووالییمخالفت
خودراصریحاًبااینطرحاعالمکردند.اینبیشتریککارتبلیغاتیاست،
کسانیکهبهاستیضاحرئیسجمهوررأیدادند،افرادمحدودیبودند.
اینافرادکسانیبودندکهازدولتقبلبودهوتماماازآقایاحمدینژاد
وی میکنند. مخالفت دولت این با جدید دولت در و میکردند حمایت
همچنیندرپاسخبهاینسوالکهبرخیمعتقدنددولتباافزایشقیمت
دالرقصدفشاربهمجمعبرایتصویبپالرمورادارد،گفت:وقتیقیمت
منابع با دولت میشود. وارد دولت به فشار بیشترین میرود باال ارز
کشورومعیشتمردمبازیسیاسینمیکند،اینحرفهادرستنیستو

کسانیکهاینحرفهارامیزننداغراضسیاسیدارند.
واعظیاضافهکرد:تمامتالشدولتایناستکهقیمتارزپایین
بیاید.مابرایتصویبپالرموازمنطقاستفادهمیکنیموبهاینروشهایی
کهعدهایمیگوینداعتقادینداریم،اینروشهاهیچگاهجوابنداده
است.ویبیانداشت:برخیاتفاقاتسیاسیوغیرسیاسیدراینچند
روزپیشآمدکهموجبافزایشقیمتدالرشد.بهطورمثالمجمعدر
حالبررسیابعادپالرمواستتابهترینتصمیمرابگیرد،امابرخیگفتند
مجمعمخالفپالرمواست؛درحالیکهآنانهمهنظرخودرااعالمنکردند.
بازتاب عدم درباره پرسشی به پاسخ در رئیسجمهور دفتر رئیس
مناسبمواضعاخیرظریفدررسانهملیگفت:مادرشورایاطالعرسانی
دولتوهمچنینروابطعمومیهاازهمهابزاربرایاطالعرسانیاستفاده
میکنم،اماهیچکدامجایگزینصداوسیمانمیشود.زیراصداوسیمادر
سراسرکشوردیدهمیشود.مااززحماتصداوسیماتشکرمیکنیم،اما
بخشهاییازصداوسیمادرقبالمسائلکشوربرخوردجناحیمیکنند.

قیمتخودروکاهشمییابد
وزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:قیمتخودروحتماپایینمیآیدو

ایندرحالیبودهکهقیمتپراید37الی38میلیوناست.
رضارحمانیادامهداد:قیمتاکثرخودروهاموردتأییدنیست،هر
روزتولیدبیشترمیشود.همچنینباافزایشتیراژقیمتبهترمیشود.
ویافزود:ازدیروزعرضهفوریرابیشترکردیمومتعهدیمکهتعهدات
انجامدهیمواگرعرضهفوریمورداستفادهقرارگیردو قبلیمانرا
تاعیدمرتبعرضهشود،یقیناًقیمتحتماپایینمیآیدوروی خودرو

قمیتمعقولیکههمانقیمتمحاسباتیباشدمیایستد.
وزیرصنعت،معدنوتجارتتاکیدکرد:آمارنشانمیدهدکهتولید
ایرانخودرووسایپانسبتبهماههایقبلکهتامرزتوقفرفتهبود،
بیشترشدهاست.مابایدحواسمانباشدکهداللیدربازارخودروباب

نشودوارادهماهمبرهمیناست.

ویدربارهچگونگیتنظیموجودکلیهکاالهادربازاربرایشبعید
اظهارکرد:کارگروهتنظیمبازاراینرارصدمیکندوهمیناالنمابرای
شبعید،میوهولوازمخانگیوحتیشیرینیراتامینکردهایمودولت
اعتبارگذاشتهاستوبهعنوانمثالسیبوپرتقالذخیرهشدهاند.

قیمتها گوشت، واردات افزایش با حتماً داد: ادامه صمت وزیر
کنترلمیشودوایناقداماتاثرخودرامیگذاردتابهعنوانیکیاز
اقالمپرمصرفکهدولتدرقبالآنحساسیتدارد،انشاءاهللشبعید
برایآنکمترینمشکلراداشتهباشیموکاالهایپرمصرفدراختیار

مردمقرارگیرند.
امیدواریمنوروزکمحادثهایراتجربهکنیم

وزیرراهوشهرسازینیزگفت:درنوروز۹8تمهیداتترافیکیوزیر
ساختیویژهایبرایترددخودروهادرنظرگرفتهشدهاستوامیدواریم

نوروزکمحادثهایراتجربهکنیم.
محمداسالمیبااشارهبهآمادگیناوگانحملونقلهوایی،ریلیوزمینی
برایانجامسفرهاینوروزیاظهارکرد:قیمتهایجدیدناوگاناتوبوسرانی
۲۵اسفندماهسالجاریتوسطانجمنصنفیاینناوگاناعالمخواهدشد.

طرحدریافتعوارضازتونلهایشهریتصویبنشد
شهردارتهرانکهدرجلسههیئتدولتشرکتکردهبوددرپاسخ
بهاینپرسشکهطرحدریافتعوارضازتونلهایشهریبهکجارسید

گفت:اینطرحدرحدایدهبودوبهتصویبنرسید.
پیروزحناچیافزود:البتهدرخیلیازکشورهایدنیااینایدهاجرا

میشودامااجراییکردناینطرحدرداخلشهرراحتنیست.
آغازعملیاتاجرایطرحشیرینسازیآبدریا

رضااردکانیانوزیرنیروگفت:عملیاتاجرایطرحشیرینسازیآب
استان پارسیان منطقه در انرژی نیازصنایع مورد تأمینآب برای دریا

فارسوهمچنینمنابعموردنیازشرباهالیالمردآغازشد.
فرارمالیاتی۶7۰۰میلیاردیپزشکاندرستنیست

داشت: اظهار پزشکان، مالیات فرار موضوع درباره بهداشت وزیر
درهمهقشرهافرارمالیاتیداریمامارقم۶7۰۰میلیاردفرارمالیاتی

پزشکاندرستنیستومرکزپژوهشهاهماینرقمراردکرد.
کمبود نام به چیزی آینده سال در اینکه بر تاکید با نمکی سعید
داروهایاساسیمطلقانخواهیمداشت،دراینبارهاظهارکرد:منهرگز
نگفتهامدرزمینهداروسالآیندهسختخواهدبود.منبههمکارانم
توصیهکردهامکهسالآیندهکمربندهارابایدمحکمترببندندوهزینه
کردهامنطبقبادرآمدهایکمترکشورباشدتابتوانیمازاینفشارهای

اقتصادیخارجشویم.
قیمت افزایش گفت: نیز آینده سال در دارو قیمت درباره وی
داروهادرسالآیندهدرحدافزایشسنواتیاستوداروهابیشاز

1۰درصدافزایشقیمتنخواهندداشت.
سیبوپرتقالبرایتنظیمبازارعیدپیشبینیشدهاست

محمودحجتیوزیرجهادکشاورزینیزاظهارکرد:سیبوپرتقالمثل
بازارعیدپیشبینیوخریدشدهوحتیبهبرخی هرسالبرایتنظیم
بازار تنظیم زمانیکهستاد براساس و ارسالشدهاست نیز استانها

مقررکند،توزیعمیشود.

نمای نزدیک

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
درحوزهتسلیحاتنظامیبرایبرداشتنتحریمهاالتماسنکردیم


