گالیه

سخنگو

با نبود سخنگو در دولت عالمت سؤالها و ابهامات افزایشمییابد

دست به نقد

ی شدن انتخابات در شورای نگهبان
پنجشنبه؛ آغاز بررسی استان 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی گفت :با نبود
سخنگو اطالعرسانی غیرمنسجم انجام شده و سبب میشود که عالمت سؤالها
و ابهامات افزایش یابد.
احمد علیرضابیگی با اش��اره به اینکه دولت حدود  10ماه اس��ت س��خنگو
ندارد ،اظهار داشت :کشور با موضوعات مختلفی مانند سیل و مشکالت اقتصادی
درگیر است و نیاز است تا اطالعرسانی منسجمی از سوی دولت صورت گیرد تا مردم
در جریان امور قرار گیرند .وی افزود :مش��خص نیس��ت که چه مش��کلی وجود دارد که
رئیسجمهور پس از  10ماه هنوز سخنگوی دولت را معرفی نکرده است.
وی با بیان اینکه "یک ازهمگسیختگی را در دولت احساس میکنیم" ،ادامه داد :اخیرا ً
ش��اهد این هستیم که س��فرها و برنامههای دولت لغو و حضور رئیسجمهور در جلسات
مختلف منتفی میشود و نمایندگان نیز از این جهت احساس نگرانی میکنند.

دولت مدیران غربگرا را برای جلب اعتماد شرکای سنتی اخراج کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :وقتی سیاست یک کشور
از نگاه به غرب ،به نگاه به ش��رق تغییر میکند باید مجریان این سیاستگذاری
نیز تغییر کنند تا این پیام به جهان مخابره شود.
هدایتاهلل خادمی گفت :جمهوری اسالمی ایران پیش از روی کار آمدن دولت
یازدهم و دوازدهم رابطه با همسایگان و کشورهای شرقی داشت .وی تصریح کرد:
پ��س از روی کار آمدن دول��ت یازدهم ،آقای زنگنه فکر میکرد ب��ا تصویب «برجام»
بالفاصله ش��رکتهای اروپایی و آمریکا برای برقراری ارتباط با ایران و ورود به پروژههای
نفتی صف میکشند تا منابع مالی و تجهیزات و امکانات را وارد ایران کنند به همین جهت
با دستپاچگی ،شرکتهای چینی ،روسی و هندی را از ایران بیرون کردند.
وی افزود :متأسفانه بعد از تصویب «برجام» نه تنها شرکتهای اروپایی و آمریکایی برای
سرمایهگذاری وارد ایران نشدند ،بلکه شرکتهای شرقی نیز حاضر به همکاری با ما نیستند.

سخنگوی شورای نگهبان آخرین اخبار بررسی استانیشدن انتخابات در این
شورا را تشریح کرد.
عباس��علی کدخدایی گفت :این مصوبه در هفته گذشته از سوی مجلس به
ال
ش��ورای نگهبان ارسال ش��ده و ما آن را دریافت کردهایم .وی با بیان اینکه فع ً
نمیتوان درباره ش��کل و یا محتوای مصوبه مجلس درباره اصالح موادی از قانون
انتخابات مجلس اظهار نظر کرد ،افزود :این مصوبه در دستورکار جلسه هفته گذشته
شورای نگهبان قرار داشت ،اما فرصت نشد تا به آن رسیدگی کنیم.
وی اضافه کرد :براس��اس برنامهریزیهای انجا م ش��ده ،قرار اس��ت در روز پنجشنبه
هفته جاری ( 19اردیبهشت) رسیدگی به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس
را در ش��ورای نگهبان آغاز کنیم و تالش میکنیم نظر ش��ورای نگهبان نس��بت به طرح
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس را در موعد مقرر قانونی به مجلس اعالم کنیم.

رویـکرد
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سالح جنگی آمریکا و اقدامات زمین مانده ایران!

علیرضا فقیهیراد

آمریکا در جنگ اقتصادی خود
پرسمــــان
علی��ه ایران همزم��ان از نقاط
ضعف جمهوری اس�لام ای��ران و نقاط قوت خود در
اقتصاد جهانی برای غلبه و فشار استفاده کرده است.
مهمترین نقطه ضعف نظام اقتصادی ایران وابستگی
آن ب��ه فروش نفت اس��ت و از طرفی مهمترین ابزار
آمری��کا اس��تفاده از اهرم دالر و تس��لطاش بر نظام
بانکی جهانی ،برای تشدید فشارهاست.
آمریکا ابتدا در تحریمهای داماتو در سال ۱۹۹۶
نفت و س��رمایهگذاری در ح��وزه نفت و گاز ایران را
هدف قرار داد و طی س��الهای بعد با گسترش آن
تحریمهای شدید تجاری را اعمال کرد اما جمهوری
اسالمی با دور زدن تحریمها موفق شد کماکان نفت
خود را به فروش برساند وهیچگاه فروش نفت ایران
زی��ر یک میلیون بش��که در روز نرس��ید ،اما آمریکا
در گام بعدی به س��مت تحریمه��ای بانکی رفت و
بانکهای همکار با ایران را با جریمههای س��نگین
روبهرو کرد تا پول فروش حاصل از نفت بدست ایران
نرس��د .یعنی در گام دوم آمریکا از تس��لط خود بر
سیستم بانکی جهانی و دالر استفاده کرد تا خیالش

از عدم وصول پول فروش نفت به ایران راحت شود.
متاسفانه دولتهای مختلف در طی این چهل
سال تالش درخوری جهت کاهش وابستگی اقتصاد
ما به نفت نکردند .در حالیکه به عنوان مثال امروز
 ۱۵۰هزار میلیارد فرارمالیات��ی داریم و در بودجه
س��ال  ۹۸درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش
نف��ت  ۱۴۸ه��زار میلیاردتومان اس��ت ،یعنی تنها
اصالح سازوکارهای مالیاتی میتواند جبران مساله
فروش نفت را بکند یا با گسترش فروش ریالی نفت
در ب��ورس تحریمهای نفتی را کماث��ر کنند ،اما با
اهمالکاری دولتهای مختل��ف این اهرم هنوز به
عنوان پاشنه آش��یلی در دست آمریکا جهت فشار
به ایران بکار میرود.
ام��ا از طرف دیگ��ر آمریکا به عن��وان یکی از
کش��ورهای پی��روز جن��گ دوم جهان��ی در کنار
قدرت نظامی ،برای تس��لط کامل ب��ر منابع دنیا،
هژمون��ی اقتصادی خود را با پای��ه گذاری دالر به
عنوان محور اقتصاد دنیا تحمیل کرد .بعد از جنگ
جهانی دوم تا امروز دالر دقیقا در نقش یک سالح
مانند موشکهای بالستیک دوربرد در جهت تغییر
نظامهای مس��تقل و تس��لط بر آنها مورد استفاده
قرار گرفته اس��ت .و هرچه کش��وری وابستهتر به
نظ��ام مالی مبتن��ی بر دالر بوده ،ب��ه همان اندازه

فالحتپیشه:

نباید به رفتن ترامپ دل بست
نظــــ�رگاه

مخاطب شمایید

آیا باید منتظر تحمیل برجام منطقهای و موشکی باشیم؟

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و

آسیبپذیرتر شده است.
کوه��ن مس��ئول س��ابق تحریمه��ای آمریکا
میگوید« :آمریکا به بانکهای دنیا یک پیش��نهاد
مش��خص میدهد یا همکاری با ایران یا استفاده از
سیس��تم مالی آمریکا! و بانکهای دنیا به س��ادگی
گزینه دوم را انتخاب میکنند!»
اما کش��ورهای مختلفی در سراس��ر دنیا برای
کاهش وابستگی خود به دالر تالشهای جدی آغاز
کرده اند .کشورهایی چون چین ،کره جنوبی ،ژاپن،
روس��یه و بیش از  40کشور دیگر نیز با استفاده از
انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه به سمت حذف نقش
دالر در مب��ادالت اقتصادی خ��ود حرکت کردهاند.
تاکنون  ۶۰پیمان پولی دوجانبه بین  ۴۵کش��ور به
امضا رس��یده است .رتبه ارز چین به عنوان پیشتاز
حذف وابس��تگی به دالر از طریق انعقاد پیمانهای
پول��ی دوجانبه در س��ال  ۳۵ ،۲۰۱۰ام جهانی بود
ک��ه در س��ال  ۲۰۱۲به رتبه  ۱۴رس��ید و امروز به
رتبه پنجم جهانی رس��یده اس��ت که این امر نشان
از تقویت پ��ول ملی چین (ی��وآن) و کاهش نقش
و ارزش دالر اس��ت .پیمان پول��ی دوجانبه توافقی
بین دو کش��ور اس��ت که به واسطه آن ،کشورها به
جای اس��تفاده از ارزهای جهانروای دالر و یورو ،از
ارزهای ملی خودشان استفاده میکنند.

در ش��رایطی که تحت ش��دیدترین تحریمهای
پولی و بانکی آمریکا قرار داریم ،اس��تفاده و وابستگی
به دالر یعنی س��لطه کامل آمریکا بر اقتصاد ایران و
گروگان گرفتن اقتصاد توسط آمریکا جهت فشار به
ایران و تالش برای تغییر رفتار جمهوری اسالمی در
حوزههای موشکی ،منطقهای و حقوق بشر .لذا یکی از
مهمترین اقدامات اساسی که در زمینه تحقق اقتصاد
مقاومتی و دور زدن تحریمها از اولویت برخوردار است،
حذف دالر از نظام تجارت خارجی کشور است.
حذف دالر باعث میش��ود که ایران نه تنها در
مب��ادالت خارجی خود دیگر نی��ازی به مجوزهای
آمریکا نداشته باش��د بلکه وسیلهای امن برای دور
زدن تحریمهای بانکی آمری��کا و اطالعات تجارت
خارجی ایران نیز از دسترس آمریکا خارج شود.
رهبر معظم انقالب در شهریور  ۹۵در رابطه با
حذف دالر فرمودند« :اگر مسئوالن و مردم بتوانند
اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور
را از جادوی مالی و پولی دش��من خالص کنند و
ارزش و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند،
کش��ورهای دیگر را نیز نج��ات دادهاند و برای آنها
الگو خواهند شد».
از طرف��ی در بن��د  ۴سیاس��تهای کلی برنامه
ششم توس��عه هم که توسط مقام معظم رهبری به

حجتاالسالم ذوالنور:

برخی از وزرا در مجلس تنها روضهخوانی میکنند
تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین را نمیدهیم

دعوا ،دعوای بنیادی است

دستگاههای اجرایی ابالغ شده است ،بر «انعقاد پیمان
پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت
در چارچوب بندهای  ۱۱ ،۱۰و  ۱۲سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است.
بنابرای��ن در ای��ن ش��رایط جنگ��ی یک��ی از
فوریتری��ن و ضروریترین اقدام��ات دولت بجای
ات��کا به اروپا و اینس��تکس خیال��ی و چانه زنی در
گ��روه ویژه اقدام مال��ی (اف.ای.ت��ی.اف) که هیچ
نتیجهای هم نخواهد داش��ت ،باید با هدف کاهش
وابس��تگیهای ارزی خود به دالر و ایجاد ثبات در
تجارت ،با کش��ورهای اصلی طرف تجاری خود که
حدود  ۱۶کش��ور هس��تند پیمان پولی دوجانبه را
منعقد کند و بتواند یکی از اهرمهای فشار آمریکا را
خلع سالح کند .چراکه مطابق با آمار سال ،۲۰۱۵
ب��ا اجرای این روش بی��ش از  ۶۰درصد از تجارت
کشور به صورت دوجانبه قابل تسویه بوده و نیازی
به دالر و یورو ندارد و این خود حجم قابل توجهی
از مساله تجارت خارجی ایران را حل خواهد کرد.
اما ت��ا زمانی که اقتصاد ما تحت س��لطه دالر
ق��رار دارد ،و دولتها هیچ تالش��ی برای رهایی از
آن نکنند ،س�لاح دالر کارآیی خودش را از دست
نخواهد داد و باید شاهد برجامهای بعدی موشکی
نسیم آنالین
و منطقهای هم باشیم.
نوروزی:

مسیر اروپا و آمریکا از هم جدا نیست

عضو فراکسیون نمایندگان والیی
ديـــــدگاه
مجلس گف��ت :در موضوع برجام
نمیتوانی��م اروپا و آمریکا را از یکدیگر جدا کنیم ،زیرا
این دو جریان در یک تقسیم کار پیشبینی شده یکی
از برجام خارج ش��د و دیگ��ری ماند تا محدودیتهای
برجامی ایران در برجام باقی بماند.
حس��ن نوروزی درخصوص یکس��اله شدن خروج
آمری��کا از برجام و عدم همکاری اتحادیه اروپا با ایران
در جهت ایجاد س��از و کار مالی مستقل ،اظهار داشت:
مس��اله خروج آمریکا از برجام و اینکه ق��رار بود اروپا
ظرف چند هفته خالء خروج آمریکا از توافق هستهای
را پُر کند ،از اصل دچار خدشه بوده است زیرا نباید به
این گروه وابس��ته به آمریکا اعتماد میکردیم؛ به بیان
دیگر نمیتوانیم اروپا و آمریکا را از یکدیگر جدا کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اس�لامی بی��ان کرد :آمری��کا و اروپ��ا در زمان جنگ
تحمیلی به حزب بعث عراق کمک اطالعاتی و نظامی
ارائه میکردند و از ابتدا به دنبال توقف پیشرفت ایران
بودند و اکنون نباید ساده اندیشی کرده و خیال کنیم
آمریکا بدون دلیل از برجام خارج میش��ود و اروپا به
ایران کمک میکند بلکه یک تقس��یم کار بین این دو
جریان شکل گرفته است.
وی اف��زود :از ابتدا باید فکری میکردیم تا دالر از
نظام پولی کش��ور حذف ش��ود ،ایران با دیگر کشورها
باید با پول ملی دو کش��ور معامله کند و سازمانهای
اقتصادی منطقهای را فعال کنیم.
ن��وروزی با بیان اینک��ه اکنون آمری��کا میگوید
ف��روش نفت ایران را تحریم میکنی��م تا ایران نتواند
نفت بفروش��د ،ادامه داد :باید سازو کاری بیاندیشیم
تا ب��دون نیاز به تکدیگ��ری از کره جنوب��ی و ژاپن
خانه ملت
محصوالت خود را بفروش برسانیم.
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]Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö//³|¿{Á|//به بحث و
روی آن
خارجی مجلس درباره اقدامات مجلس
]«YÂ//Ë{Ä]YÂË{f»µÂÄ]Z]£Õf»½Z//]ZÌyÄ//
Ä¯ÕÁÂ¿ºÀÖ§eÄ
]«YÂ//Ë{Ä]YÂË{f»µÂÄ]Z]£Õf»½Z//]ZÌyÄ//
]Ö//§Âf»½Y//a–{YÕbÆ//cÆ//¾//¼Æ
{[YY
]Ö//§Âf»½Y//a–{YÕbÆ//cÆ//¾//¼Æ
{[YY
 Ä¯ÕÁÂ¿ºÀÖ§eÄ
نکنیم.
حرکت
خواهد
ی
م
در مسیری که آمریکا
های خود تصریح کرد :اینکه برای
ت
صحب
ادامه
در
وی
داد.
ارائه
را
توضیحاتی
ها
ت
قیم
کنترل
برای
}|À//]Y]ÁÃ|//{ZÕÁÂ¿ÂÀ»¹ZÀ]f§{Äv¨d^i¶Ë
¿ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»fy{Ö¸Ì¿Ä¼n
}|À//]Y]ÁÃ|//{ZÕÁÂ¿ÂÀ»¹ZÀ]f§{Äv¨d^i¶Ë
¿ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»fy{Ö¸Ì¿Ä¼n

ت 
wÂ»Ö
 wÂ»Ö
{ÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|//ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy
تصریح ک��رد :فضای
پیش��ه
فالح
« «حش��متاهلل
{ÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|//ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»d//YÂyجلس��ه روضهخوانی به راه بیندازد
وزیری
هر موضوع که هر
{§µZ¬f¿Y{Y¿Õ{Zn//Æb//Ä]½YÆeÄ¿Zyfتاالس�لام مجتبی ذوالنور درب��اره برنامه مجلس
{§ µZ¬f¿Y{Y¿Õ{Zn//Æb//Ä]½YÆeÄ¿Zyfحج
–ÖÀÅ|À//]Y]ÁÃ|//
{§®¿Z]¾Å{½YÆeÄ¿Zyf
 –ÖÀÅ|À//]Y]ÁÃ|//
ÖÅYÂ³6ÖÅYÂ³6
ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»Y
{§ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»Y®¿Z]¾Å{½YÆeÄ¿Zyf
 wÂ»ÃZ¼Ä»Z¿]Y]ÁÄf§³Y«Ã|ÀËM
افراطیگ��ری و ضد ایرانی ،اس�لامی بیس��ابقهای در
و پ��س از آن هم چند نماینده به قید قرعه و بدون مطالعه
ها در آستانه ماه مبارک
قیمت
کنترل
اسالمی برای
شورای

 wÂ»ÃZ¼Ä»Z¿]Y]ÁÄf§³Y«Ã|ÀËM
¦·Y
¹ ¦·Y
||ÅYÂy{Z
¹ ||ÅYÂy{Z
]//¹fv»Ö//aZ
^Ä¯|Z]Ö»dY{Z]¢¸^»½Á|]Ôa{YZ»®¿ÁÕY//{Y{Ä
]//¹fv»Ö//aZ
^»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä
«ÖZ
^»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä
«ÖZ
گرفت��ه و ترامپ بخش��ی از این فضای
ش��کل
آمریکا
½ZyÄmYÂyمش��کلی از مشکالت مردم را حل
½ZyÄmYÂyبزنند،
پراکنده
های
حرف
اس��ت تا برخی
قرار
^Ä¯|Z]Ö»dY{Z]¢¸^»½Á|]Ôa{YZ»®¿ÁÕY//{Y{Äگفت :طبق اعالم رئیس مجلس
رمضان
ÄË¿]Y]ÁdYÃ|ÄÔ¯dveÄÌWYmYÁ|Ä]nÀ»|Æ
¸eÕZ¨ËYd
]
ÄË¿]Y]ÁdYÃ|ÄÔ¯dveÄÌWYmYÁ|Ä]nÀ»|Æ
¸eÕZ¨ËYd
]
» wÂ

»wÂ
آمریکا اس��ت که تریبون و قدرت کافی را در
حاکم بر
نخواهد کرد؛ بنابراین اعتقاد من این اس��ت که اگر مجلس
اوضاع
Ä¬ÌiÁ{Â»Ö·Z¼mY¦ÌÂeÕf³{Y{Ö¼//½Z//ZÀZ¯cZÌÅاقتصادی را درجهت همفکری برای کنترل
Ä¬ÌiÁ{Â»Ö·Z¼mY¦ÌÂeÕf³{Y{Ö¼//½Z//ZÀZ¯cZÌÅوزرای
از
diYÁuÖÆ³M
diYÁuÖÆ³M
^ª^¿ÄqÂ¯ÖfÆ]|ÌÆYÂ¸]|¿ÁÔÌ³|¿ÁZ»{{dY«YÁ©Â§®¸»Yd//YcZ
^ª^¿ÄqÂ¯ÖfÆ]|ÌÆYÂ¸]|¿ÁÔÌ³|¿ÁZ»{{dY«YÁ©Â§®¸»Yd//YcZ
 
 ÃZ¼Ä]Ä¯Öf//YÂy{sÄ]ºÌÅY]Y¥{Y¿º//Z«Ä·YÌyÕZ«M

آمریکا برای موجسواری بر این فضا دارد و ما نباید کل
موثری در جهت حل مشکالت مردم
اراده
ÃZ¼Ä]Ä¯Öf//YÂy{sÄ]ºÌÅY]Y¥{Y¿º//Z«Ä·YÌyÕZ«Mاز این
پیش
 //¾ËYدعوت ش��وند؛ روش��ی که من به
//¾ËYمجلس
اقتص��ادی به
µZu{Ö¿Â°»|uYÁ®ËÕYY{Ä¯Ã|Ë{³«YÁÖ·Z¼//Ä{Â¯~»®¸»Ôa
µZu{Ö¿Â°»|uYÁ®ËÕYY{Ä¯Ã|Ë{³«YÁÖ·Z¼//Ä{Â¯~»®¸»Ôa
^Ä¯ÄfY{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|dYÂy{Ã|Ë{³d^iÄ
^Ä¯ÄfY{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|dYÂy{Ã|Ë{³d^iÄ
]¶»Z¾Ì»Ë[Z//fuYZ]Ô¯½Z¼fyZ//Ä¯Ã|//dËÁÕZne|uYÁ®ËÁÕY{]ÃÆ
]¶»Z¾Ì»Ë[Z//fuYZ]Ô¯½Z¼fyZ//Ä¯Ã|//dËÁÕZne|uYÁ®ËÁÕY{]ÃÆ

داش��ت
xËZe{»YÃ{ZÖ¸¥{Y¿ºZ«ºÌÅY]Y½YÁ{Z
مناس��بات خارجیمان را با آمریکا تعریف کنیم ،چون
جلوی بسیاری از مش��کالت گرفته
قطعا
شخصه آن را ناکارآمد و بدون تاثیر میدانم چراکه

 xËZe{»YÃ{ZÖ¸¥{Y¿ºZ«ºÌÅY]Y½YÁ{Z
^¬Ä¬^{Ã|Ë{³«YÁÄµZ¼//¸{½MÕZÀ]Ä¯Ö¿Â°»d¼//«d//YÄ
^¬Ä¬^{Ã|Ë{³«YÁÄµZ¼//¸{½MÕZÀ]Ä¯Ö¿Â°»d¼//«d//YÄ
{Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]//»Y½Zf//Æ
این به معنای بازی در میدان افراطیون آمریکا است.
ای که البته ما شاهد آن نبودیم.
{Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]//»Y½Zf//Æاراده
میشد؛
» {YÂ//m|¼vتکرار
ای��ن نیز
YÕYÂË{ÁÖÀÌ»dÀÌ]Z¯Z],¾aYÄ¿Zyb//M,[YÂy©ZeYÁ{,¾·Z//]¶¼f//»¦°¼Åچنیناقداماتی پیش از
مش��ابه
YÕYÂË{ÁÖÀÌ»dÀÌ]Z¯Z],¾aYÄ¿Zyb//M,[YÂy©ZeYÁ{,¾·Z//]¶¼f//»¦°¼Å
§Ä//·Yk//
¸|//¼v»Ö//
§Ä//·Yk//
¸|//¼v»Ö//
»{YÂ//m|¼v
Õ{ÁÁ[{|Z^Ì»®Ì»YÁÕZ°ÌZ¯ÕYY{Öf//Y|Æ]ËÁ//Á¹Z¼umdfÀm
عض��و«¼
|ÌÂy
Ä·YsÁ
Ä·YÌy
مجلس
نماینده مردم اسالمآباد غرب و داالهو در
کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجلس
روضهخوانی
جلس��ه
Õ{ÁÁ[{|Z^Ì»®Ì»YÁÕZ°ÌZ¯ÕYY{Öf//Y|Æ]ËÁ//Á¹Z¼umdfÀmبرخیاز وزرا تنها
و
ش��ده
¼« |ÌÂy
Ä·YsÁ
Ä·YÌy
//ÂaZ]ÖfyY{ap³{Á|¿Y,¦¬//ÁÖ//Z¬¿ÁZÅYÂË{//ÂaZ]¦¯,¸§ÀmY
//ÂaZ]ÖfyY{ap³{Á|¿Y,¦¬//ÁÖ//Z¬¿ÁZÅYÂË{//ÂaZ]¦¯,¸§ÀmY
Ä¼Ì°u
Ã|Ì¼u
§Ã|Ë

Ä¼Ì°u
Ã|Ì¼u
§Ã|Ë

ترامپ
از
شورای اسالمی افزود :قطعا اگر شخصی غیر
اش��اره ب��ه مطرح ش��دن اخباری
همچنین با
انداختند.
راه
به
مجلس
در
را
¿dYÃ|Ë{³YmYÃ{ZcÂ]ZÅÄ//ÌÁ¹ÂÀÌ»Â·M[Z«Z]¿{Â»|uYÁÃnÀa²
¿dYÃ|Ë{³YmYÃ{ZcÂ]ZÅÄ//ÌÁ¹ÂÀÌ»Â·M[Z«Z]¿{Â»|uYÁÃnÀa²
]Ö¼WY{//¼Å¹YÆ]}M[Z
§¿|Ö§Âf»½Y
{Y¿º//Z«Ö´¼ÅcÆ//
¿Ö¼WY{//¼Å¹YÆ]}M[Z] Ö§Âf»½Y|¿§ {Y¿º//Z«Ö´¼ÅcÆ//{Â»½Z¼fyZ¹Z]Ä]Öf{d//Y²À//Ö¸YÕZ¼¿{{³Ö»¾Ì»ZeZÌuY®¸»Â
در آمریکا حکومت میکرد شرایط بهتر بود و تا کنون
Á²ÀÀmYÄ¸aÃY{³ZaÁÖ¿Z//Ìa¦¯|Z^Ì»Ä§Á{Ä¸aÃYºf//ÌZ]ÃZ//Yادام��ه داد :ما در تالش هس��تیم تا برای
¿ {Â»½Z¼fyZ¹Z]Ä]Öf{d//Y²À//Ö¸YÕZ¼¿{{³Ö»¾Ì»ZeZÌuY®¸»Âوی
»d]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âfبندی بنزین خاطرنشان کرد :باید
»d]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âfسهمیه
درباره
Á²ÀÀmYÄ¸aÃY{³ZaÁÖ¿Z//Ìa¦¯|Z^Ì»Ä§Á{Ä¸aÃYºf//ÌZ]ÃZ//Y
xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³M
در ای��ن حد اجماع ض��د ایرانی در کاخ س��فید نبود
 xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Mما تحت هیچ ش��رایطی اجازه نخواهیم
که
Ì¿¾Ì»ËÄ¬^|Z^Ì»²¿ÂaZ]ÖfyY{ap³{Á|¿YYÄ¸aÃYYÂË{Ö^¿Zmtاقدام��ات مناس��ب برای بهب��ود وضعیت
اج��رای
Ì¿¾Ì»ËÄ¬^|Z^Ì»²¿ÂaZ]ÖfyY{ap³{Á|¿YYÄ¸aÃYYÂË{Ö^¿Zmt
بگویم¦·Y
¹ ¦·Y
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
¿ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M
¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿¶v»{Ì³Ö»Y«ÕY{]ÃÆ]{Â»,¦//°¼ÅÄ¬^¶¼°»½YÂÀ
]]ÁÖ¿Â°//»cÂÄ
¶v»{Ì³Ö»Y«ÕY{]ÃÆ]{Â»,¦//°¼ÅÄ¬^¶¼°»½YÂÀ
]]ÁÖ¿Â°//»cÂÄ
½ZyÄmYÂy
^»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä
«ÖZ
برای مقالبه با این ش��رایط حرکت
راه��کار
وبهتری��ن
دولت قیمت بنزی��ن را تغییر دهد چراکه با
^ »Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Äداد ک��ه
«ÖZکرده و در
 ÖfY|Æ]ËÁÃZ´f{®Ë¾ÌÀr¼Å|//Z^Ì»Z³Á©]Á[M[Zمردم ایده خود را به مجلس ارائه
اقتصادی
½ZyÄmYÂy
»//¿YÕYY{¥ÂÂ
ÖfY|Æ]ËÁÃZ´f{®Ë¾ÌÀr¼Å|//Z^Ì»Z³Á©]Á[M[Z
»//¿YÕYY{¥ÂÂ
{«ºfÌdYÃ|Ë{³«YÁ¾Ì»ËÄ]Ö//f{Ä¸aÁZn»ÁZÌuÖ·Z¼//d¼//
براس��اس قوانی��ن بینالمللی و تاکید بر آنها اس��ت تا
توجه به فشاری که بر روی گرده مردم است.
جهت
همین راستا سعی داریم تا هیئت رئیسه مجلس را در
{«ºfÌdYÃ|Ë{³«YÁ¾Ì»ËÄ]Ö//f{Ä¸aÁZn»ÁZÌuÖ·Z¼//d¼//
diYÁuÖÆ³M
diYÁuÖÆ³M
ÁÃ{Z//ÕZÅÄ//ÌÁÕ¸§[Z«Z]¾Ëf]ÁÕYY{ÕZmY|uYÁ|//Z^Ì»ÕZz],ËZ»³
ÁÃ{Z//ÕZÅÄ//ÌÁÕ¸§[Z«Z]¾Ëf]ÁÕYY{ÕZmY|uYÁ|//Z^Ì»ÕZz],ËZ»³
¾ËY

آمریکا قرار نگیرند.
کنار
سایر کشورهای دنیا در
دادÄ^:
¾ËY

Z^¥Ö¿Y{Ë{Z¼ÕZ«M
^ Äقیمت بنزین مش��کالت فراوانی
افزایش
] ÃZ¼Ä]Ä¯ÖfYÂy{sÄادامه
] ÃZ¼Ä]Ä¯ÖfYÂy{sÄوی
Z^¥Ö¿Y{Ë{Z¼ÕZ«Mکنیم و امیدواریم که
متقاعد
^»¾·Z//cÂ]|Ë{Z]½Z»{Á|//Z^Ì»ÁZnش��دن چنین اقداماتی
اجرایی
{»t//YÄ¸aÁ{Ye¥ÔfyYÕYY
^»¾·Z//cÂ]|Ë{Z]½Z»{Á|//Z^Ì»ÁZn
{»t//YÄ¸aÁ{Ye¥ÔfyYÕYY
½YÁ{ZÄ¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^i
½YÁ{ZÄ¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^iZ]Z^eY{µ|f//»Á|Àf//»Y|»Ä¯d//Y{Y«ÕY{]ÃÆ]{Â»½YÂ¿Z]ËYM
یکجانبه
گرایی
ه
یکجانب
با
مقابله
وی تاکید کرد :راه
Z]Z^eY{µ|f//»Á|Àf//»Y|»Ä¯d//Y{Y«ÕY{]ÃÆ]{Â»½YÂ¿Z]ËYM
بگیرد.
صورت
اسالمی
شورای
مجلس
در
موثری
اقدامات
کرد و البته مش��کلی از مش��کالت
خواهد
ایجاد
مردم
برای
{

x//ËZe{//»YÃ{Z½Z//mZ«M¥duÔ§{//¯Â¿Z]Æ//
»{  x//ËZe{//»YÃ{Z½Z//mZ«M¥duÔ§{//¯Â¿Z]Æ//Y«ÕY{]Ã//Æ]{Â»½YÂ¿Z]ËYM¾·Z//cÂ]|Ë{Z]½Z»{Á|//Z^Ì»ÁZ//n
»Y«ÕY{]Ã//Æ]{Â»½YÂ¿Z]ËYM¾·Z//cÂ]|Ë{Z]½Z»{Á|//Z^Ì»ÁZ//n
Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]//»Y½Zf//Æ
Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]//»Y½Zf//Æ
کنیم
عمل
ای
ه
گون
به
نبای��د
ما
عمل کردن نیس��ت و
حل نخواهد کرد مگ��ر اینکه دولت
نیز
را
بودج��ه
و
دول��ت
غیرعلنی
جلسه
برگزاری
به
اش��اره
با
قم
مردم
نماینده
{Ä¿YÁaYºYÃ|{ZËÕZneÕZÀ]gY|uYZ]Z^eY{µ|f»Á|Àf»Y|»Ä¯dY
{Ä¿YÁaYºYÃ|{ZËÕZneÕZÀ]gY|uYZ]Z^eY{µ|f»Á|Àf»Y|»Ä¯dY

Z^ Õ{ZÅ
»Õ|//Æ
¸//ÁYÖ//
Õ{ZÅ
{ZÌ¸Ì»Ã{¿ZµZË¢¸^»ÁÃ|Ë{´¿ÄWYYZ¯½ZËZaÖÅYÂ³ÁdyZ
{ZÌ¸Ì»Ã{¿ZµZË¢¸^»ÁÃ|Ë{´¿ÄWYYZ¯½ZËZaÖÅYÂ³ÁdyZ
که وارد فضای تقابلی با آمریکا شویم چراکه آمریکا به
حس��اب ش��ده و همهجانبه بتواند در
طرح
آینده^Zبا یک
در
»Õ|//Æتنها
غیرعلنی
¸//ÁYÖ//افزود :جلسه
ش��ورای اس�لامی
مجلس
امروز
§¿|YaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»½Y
Ö¿Y{ËÖ´¼ÅcÆmZÅ
®Ë ®Ë
§¿|YaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»½Y
Ö¿Y{ËÖ´¼ÅcÆmZÅ
©Â§Ä//Ô¯Öf·Á{©Â¬uÁ®¿Z]\¸µÂÁdÆmÁÃ|//Ö]ZËYµZË½ÂÌ¸Ì»|¿ZaÁ
©Â§Ä//Ô¯Öf·Á{©Â¬uÁ®¿Z]\¸µÂÁdÆmÁÃ|//Ö]ZËYµZË½ÂÌ¸Ì»|¿ZaÁ
ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿Y
ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿Y
 wÂ»Ä^À//ZÆqÁ{//¯~·Y
دستگاه دیپلماسی باید
است و
دنبال همین سیاس��ت
بنزین و نف��ت راههایی را برای کنترل
قیمت
کن��ار افزایش
d^iÃY{Y{//ÆÖ·YdZ//Yبا جلسات علنی این است که در جلسات غیرعلنی
تفاوتش
d^iÃY{Y{//ÆÖ·YdZ//Y

wÂ»Ä^À//ZÆqÁ{//¯~·Y
{YÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y
YÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÂfaZ¼ÀÌ\ÀmÖfÆ]|ÌÆYÂ¸]|¿ÁZ»{{«YÁLYmY|uYÁ|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀ//Y
ÂfaZ¼ÀÌ\ÀmÖfÆ]|ÌÆYÂ¸]|¿ÁZ»{{«YÁLYmY|uYÁ|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀ//Y
ی ¦·Y
¦·Yم¹
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
Ó
YÁ|ËZ¼¿ºË|¬e
هدف
اصل
نه
بداند
جهانی
معادالت
آمریکا ار جزئی از
قیمتها و جلوگیری از فشار به مردم در دست داشته باشد
کنند؛
صحبت
غیرعلن��ی
صورت
ب��ه
نماین��دگان
و
وزرا
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آن روزی ک��ه ما نیاز پیدا کردیم ،میگویند ش��ما
ام��روز نفت دارید؛ خ��ب این نفت ابدی که نیس��ت؛
آن روزی ک��ه ای��ن نف��ت در اختیار این کش��ور نبود
ی��ا با این ش��دّ ت و فراوانی نبود ،آنوق��ت ما باید تازه
ش��روع کنیم ب��ه دنبالهی انرژی هس��تهای و امکانات
هس��تهای؟ آن روز باید شروع کنیم؟ نسلهای آن روز،
م��ا را لعنت نخواهند کرد که آن وقتی که ش��ما باید
ش��روع میکردید ،ش��روع نکردید؟ این حرف غلط بود
ک��ه «ما چه احتیاج��ی داریم»؛ چرا ،احتی��اج داریم.
حاال گی��رم احتیاج نداش��تیم؛ بنده ب��ه آنها میگفتم
مس��ئلهی ایرادگیری آمریکا و تحریمهایی که علیه ما
اعمال میکنند و دش��منیای که با ما میکنند ،مربوط
به انرژی هس��تهای نیس��ت ،این بهانه اس��ت؛ این را
اگر گذاش��تیم کنار ،یک بهانهی دیگر پیدا میکنند و
همین دشمنی را میکنند .میگفتند «نه آقا اینجوری
نیس��ت»؛ حاال مالحظه کردید که اینجوری اس��ت.
مس��ئلهی انرژی هستهای را ما در برجام به شکلی که
مخالفین ما میخواستند ،زیر بار رفتیم و قبول کردیم
امّا دشمنیها تمام نشد؛ مسئلهی حضور ما در مناطق
خاورمیانه را مطرح میکنند ،مسئلهی موشک را مطرح
میکنند .ش��ما اگر فردا اعالم کنید که ما دیگر موشک
درس��ت نمیکنیم یا بیشتر از فالن مقدار ب ُرد ،موشک
تولید نمیکنیم ،این قضیّه [هم] تمام خواهد ش��د امّا
یک قض ّیهی دیگر درس��ت خواهد ش��د ،یک موضوع
دیگر را مطرح میکنند .دعوا ،دعوای بنیادی اس��ت؛ با
نظام جمهوری اسالمی مخالفند.
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سیاست مجازی
پلمب  25واحد تهیه و عرضه پایاننامه تقلبی

محم��ود صادق��ی نماین��ده مردم ته��ران در
مجلس شورای اسالمی نوشت:عملیات اجرای
قان��ون پیش��گیری و مقابله با تقلب علمی با دس��تور
دادس��رای فرهنگ و رس��انه و همکاری وزارت علوم و
پلیس امنیت آغاز ش��د؛  25واحد تهیه و عرضه پایان
نامه تقلبی پلمب شد.
صادقی همچنین در توئیت دیگری نوش��ت :طبق
برنامه اعالم ش��ده ق��رار بود وزیر ام��ور خارجه امروز
(دی��روز) در کمیس��یون امنی��ت داخلی و سیاس��ت
خارج��ی حاضر ش��ود و به س��ؤالهای نمایندگان ،از
جمله سؤال اینجانب درباره برجام پاسخ دهد؛ اما او به
علت کاری ضروری در کمیس��یون حاضر نشد و پاسخ
به سؤال به جلسه آینده موکول شد.

کمفروشی  ۸درصدی
برخی شرکتهای اینترنتی

محمدج��واد آذریجهرم��ی وزی��ر ارتباطات و
فن��اوری اطالع��ات نوش��ت:حتما اش��کاالت
متع��ددی در اجرا داریم ،مش��ق ننوش��ته ،غلط ندارد.
همواره تالش کردهایم بهبود حاصل کنیم .در بازرس��ی
مخفی و بدون اطالع ش��رکتهای اینترنتی ،متاسفانه
کمفروش��ی  ۸درص��دی برخ��ی ش��رکتها در برخی
اس��تانها تایید شده است.حقالناس را اعاده میکنیم.
جزییات را سازمان تنظیم مقررات منتشر خواهد کرد.
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