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استیضاح زنگنه در مجلس کلید خورد
عضو کمیسللیون انللرژی مجلس با اعللام اینکه 
جمعللی از نمایندگان خواسللتار اسللتیضاح وزیر نفت 
شده اند گفت: مدیریت »زنگنه« باعث هدر رفت منابع 
ملی کشللور، خام فروشی و از دسللت دادن بازار گازی 

منطقه شده است.
هدایللت اهلل خادمللی اعللام کللرد: جمعللی از 
نمایندگان در حاشیه جلسه امروز قوه مقننه با تدوین 
طرحی خواسللتار استیضاح وزیر نفت شدند و در حال 
جمع آوری امضا برای آن هسللتند. وی جزئیات طرح 

استیضاح نفت را در ۷ بند به شرح زیر تشریح کرد:
محورهای استیضاح:

_ مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور
_عدم تحقق قول ها و آنچه در برنامه آمده است

_از دسللت دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع 
ملی کشور

_ از بین بردن زیرساخت های منابع انسانی وزارت 
نفت

_ رها نمودن میادین مشترک برای کشورهای رقیب
_ عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائه شده

_ موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان 
ترکمنستان و..

وی تاکیللد کرد: مدیریت زنگنه و تیم غیرنفتی که 
بللا حضور او وارد وزارت نفت شللده اند باعث هدر رفت 
منابع ملی کشور، خام فروشی، از دست دادن بازار گازی 
منطقه، رها کردن مخازن مشترک به همسایگان، حذف 
نیروهای کارآمد و به کارگیری دوستان خود شده است. 

عامل فشار تحریم ها ناالیقی زنگنه است.  مهر

وعده وزیر راه برای کاهش قیمت مسکن
سللخنگوی فراکسیون مسللتقان جزئیات جلسه 
امللروز این فراکسللیون بللا وزیر راه درباره مسللکن را 

تشریح کرد.
مهرداد الهوتی با اشاره به جلسه این فراکسیون، 
گفت: این جلسلله با حضور محمد اسللامی وزیر راه و 

شهرسازی برگزار شد.
وی افللزود: وزیللر راه عنللوان کللرد کلله افزایش 
قیمت مسللکن تابعی از باال رفتن قیمت کاالهاسللت 
و وزارتخانلله برنامه ای برای کاهش قیمت مسللکن در 

دستور کار دارد.
سللخنگوی فراکسللیون مسللتقان والیی با بیان 
اینکلله از راه های کاهش قیمت مسللکن ایجاد تعادل 
در عرضه و تقاضای در این بازار اسللت، ادامه داد: قرار 
اسللت تا در سال 98 600 هزار واحد مسکونی ساخته 
شللود که از این تعداد 200 هزار در شللهر های جدید 
و 400 هزار واحد مسللکونی نیز در شهر های بیش از 

100 هزار نفر جمعیت ساخته می شود.
الهوتی تصریح کرد: وزیر عنوان کرد که قرار است 
تا پایان سللال جاری 500 هزار واحد مسکن مهر نیز 

تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این جلسلله درباره پروژه های 
نیمه تمللام عمرانی نیز نکاتی مطرح شللد، اضافه کرد: 
اسللامی  اظهار کللرد که پروژه های کلله بیش از 80 
درصد پیشللرفت داشللته اند اولویت اول و پروژه هایی 
که بین 50 تا 80 درصد پیشللرفت  داشتند در اولویت 
تکمیل قرار گرفته اند. نماینده مردم لنگرود در مجلس 
با بیان اینکه در بخش دیگری از این جلسه وزیر عنوان 
کرد که حدود 40 درصد از واگن های قطارها فرسوده 
است، گفت: اسامی ابراز کرد که این 40 درصد از رده 
خارج شده اند و ما به دنبال جایگزینی آنها با تولیدات 

داخلی هستیم.  تسنیم

تاکید وزیر صمت بر نبود نگرانی برای 
تامین کاالهای اساسی 

سللخنگوی کمیسللیون امنیللت ملی و سیاسللت 
خارجی مجلس با اشللاره بلله صحبت های وزیر صمت 
در جلسلله این کمیسیون گفت: آقای رحمانی در این 
جلسلله تاکید کرد که نگرانی از جهت تأمین کاالهای 

اساسی در کشور وجود ندارد.
علی نجفی خوشرودی در توضیح این جلسه گفت: 
این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن تجارت و رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع معادن، معاون اقتصادی وزارت 
خارجه و مسللؤوالن بانک مرکزی و سللایر دستگاه ها 
برای بررسی موضوع فرصتها و تهدیدها، رونق تولید و 
تجارت در شرایط تحریمی برگزار شد و در آن آخرین 
وضعیت تولید و تجارت و تأمین نیازمندی های کشور 
مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در این جلسه آقای 
رحمانی با اشاره به این که ظرفیت های تولیدی بسیار 
خوبللی در زمینه هللای مختلف داریم تاکیللد کرد که 

نگرانی از تأمین کاالهای اساسی وجود ندارد.
به گفتلله وی، تقویت و توسللعه زیرسللاخت های 
صادرات، حمل و نقل کاال و رفع موانع موجود، استفاده 
مؤثرتللر از ظرفیت اسللتان های همجوار با کشللورهای 
همسللایه، اهمیللت تقویللت و تجهیللز نمایندگی های 
جمهوری اسللامی ایللران در کشللورهای همسللایه، 
ضللرورت افزایللش هماهنگی های اداری و تشللکیاتی 
میان دسللتگاه های ذی ربط، تمهید اسناد حقوقی الزم 
برای تقویت تولید و توسللعه صادرات، حمایت از صدور 
خدمات فنی و مهندسی و موضوعات دیگر از دیگر موارد 

مطروحه در این جلسه به شمار می آید.  ایسنا

اخبار

آخرین وضعیت انتصاب معاونین سیاسی و اجرایی رئیس جمهور 
رئیس دفتللر رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت انتصاب معاون سیاسللی 
دفتر رئیس جمهور و جایگزین تخت روانچی گفت: آنجا جای مهمی است؛ فعًا 

گزینه ها را بررسی می کنیم.
محمود واعظی درباره اینکه آیا قرار است معاونت اجرایی ریاست جمهوری 
احیللا شللود یا نه؟ گفت: برای معاونللت اجرایی، یک سللری از اقدامات را معاونت 
اقتصللادی و یک سللری کارهللا را نیز خود دفتر و نهاد ریاسللت جمهللوری پیگیری 

می کند.
بیسللتم فروردین ماه بود که بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اعام 
کرد: »مجید تخت روانچی به پیشللنهاد محمدجللواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب 
ریاست جمهوری به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل 

متحد منصوب شد. فارس

خیابان پاستور
چشمان بیدار پدافند هوایی دشمنان را مأیوس می کند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایللی خاتم االنبیاء )ص( در بازدید از گروه پدافند 
هوایی بندر طاهری، خطاب به کارکنان این یکان گفت: چشللمان همیشه بیدار 

کارکنان پدافند هوایی، دشمنان را مأیوس می کند.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد با حضور در گروه پدافند هوایی بندر طاهری 
اسللتان بوشهر، از قسللمت های مختلف این گروه بازدید کرد. وی در این بازدید با 
حضور در سللایت رادار این گروه پدافندی، میزان آمادگی و توان رزم نیروی انسانی و 
تجهیزات را مورد ارزیابی قرار داد و با ابراز خرسللندی از آمادگی کارکنان و تجهیزات در 

جمع کارکنان گفت: امروز شما خط مقدم مقابله با تهدیدات دشمنان هستید.
امیر صباحی فرد در ادامه با حضور در جمع خانواده های کارکنان این گروه پدافندی، 
ضمن تجلیل از همراهی خانواده ها گفت: همراهی و همدلی شما با همسران تان مایه قوت 
قلب و دلگرمی آن ها و در نتیجه افزایش توان رزم یگان است.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
قرار جلب پوری حسینی صادر شد

شعبه 105۷ دادگاه کارکنان دولت قرار منع تعقیب علی اشرف عبداهلل پوری 
حسللینی رئیس سازمان خصوصی سللازی در پرونده شکایت حسین هدایتی را 

نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی با اعام این خبر گفت: 
45 درصد از سللهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشللت اما سازمان 
خصوصی سللازی بدون انجام تشللریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری 
واگذار کرده اسللت. مدیرخراسللانی اضافه کرد: به قرار صادره از سللوی شعبه بازپرسی 
اعتللراض کردیللم که پرونده برای رسللیدگی به اعتراض موکل به شللعبه 105۷ دادگاه 
کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، 
قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد 

تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.  تسنیم

میزان

رییس دیوان محاسبات:
پروندهتخلفاتمحرزخصوصیسازیها

تا۶ماهآیندهنهاییمیشود
رییس دیوان محاسللبات، گفت: تخلفات  خصوصی سللازی ها از نظللر دیوان احراز پویش شفافیت
شللده و قطعی است و تا 6 ماه دیگر پرونده این تخلفات نهایی 

می شود.
عادل آذر با اشاره به اعام برخی تخلفات سازمان خصوصی 

سللازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی 
که در صحن علنی مجلس درباره سللازمان خصوصی سللازی 
مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی 

از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
رییس دیوان محاسللبات، افللزود: معموال پللس از قرائت 
خاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می شود، پرونده ها 
نهایی و به دادسللرا ارسللال می شود که در حال حاضر پرونده 

های خصوصی سازی ها نیز در حال ارسال به دادسرا است.
وی بللا بیان اینکه مواردی از پرونللده های تخلف همانند 

خصوصی سللازی کشللت و صنعت دشللت مغان به استان ها 
مربوط می شللد، ادامه داد: کمیسللیون ویژه حمایت از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه ای برای 
رسللیدگی به تخلفات خصوصی سازی ها برگزار کرده است تا 
بر این اسللاس گزارش تفریغ بودجه سللال 96 درباره تخلفات 

خصوصی سازی ها را بررسی کند.
آذر بللا تاکید بللر اینکه تا 6 ماه دیگللر پرونده تخلفات در 
خصوصی سللازی ها نهایی می شود، اضافه کرد: این نشست و 
برخاست ها تغییری در یافته های دیوان محاسبات ایجاد نمی 

کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شللده و قطعی است و رای 
هیئت عمومی را دارد که شللواهد امر نیز نشللان داده که رای 

دیوان محاسبات تغییری نمی یابد.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی 
سللازی ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره 
دادخواسللت می دهد، تصریح کرد: سپس پس از طی این مراحل 
مستشاری رای می دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و 
چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات 

ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.  خانه ملت

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه  ن ا معتقدیللم هیچ گونه وقفه در میـــــز
امر تولید نباید ایجاد شللود، گفت: در همین رابطه 
به دوسللتان و همکارانمللان تاکید کرده ایم که اگر 
اتهامللی متوجه کارخانه یا کارگاهی شللد نباید به 
هیچ وجه به واسللطه ایللن اتهللام کل کارخانه یا 
کارگاه تعطیل شللود و فقط باید از شللخص مورد 

اتهام سئوال و تحقیق شود.
نشست هم اندیشی جمعی از فعاالن اقتصادی 

با آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کشور ما دارای 
ثروت های مادی و معنوی بسللیاری اسللت، گفت: 
نیروی انسللانی متراکم و صاحبنظری که خداوند 
به این کشللور مرحمت کرده و برکات بسیاری که 
در حللوزه اقلیمللی ما از آب و خللاک و فضا و دریا 
و بسللیاری از مواهللب دیگر وجللود دارد از جمله 

ثروت های مادی و معنوی کشور ما است.
رئیسی با اشاره به جنگ اقتصادی و سیاسی و 
رسللانه ای و روانی که دشمنان هر روزه علیه مردم 
ایران طراحللی می کنند، گفت: امروز در شللرایط 
فعلی نقللش کارآفرینللان و فعللاالن اقتصادی در 
کشور یک نقش ویژه است و همه مسئوالن کشور 
باید از کارآفرینان و سللرمایه گذاران در حوزه های 
مختلف اعم از حقوقی و قانونی و مالی و تسهیاتی 

حمایت کنند.
وی بللا اشللاره به بحللث خصوصی سللازی ها 
و واگللذاری تصللدی گری هللای دولللت به بخش 
خصوصی گفت: هرچه از نقش تصدی گری دولت 
کاسللته می شللود باید بر نقش نظارتی آن و تاش 
دولت برای توانمندسللازی بخش خصوصی افزوده 

شود تا ما شاهد رونق تولید در کشور باشیم.
آیت اهلل رئیسللی رئیس قللوه قضاییه در ادامه 
نشست با جمعی از فعاالن اقتصادی پس از استماع 
نقطه نظرات، پیشنهادها و راهکار های حاضرین در 
جلسه در جمع بندی پایانی اظهار کرد: در جلسه 
به تعداد عزیزان حاضر در جلسلله فرصت نبود که 
همه، مطالب خود را بیان کنند؛ اما ما ساز و کاری 
ایجللاد می کنیم که سللخن و مطالب همه عزیزان 

دیده و شنیده شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: بنا داریم چه به صورت 
مفهومللی در موضوعات اقتصللادی و چه به صورت 

مصداقی در جریان دیدگاه های شما قرار بگیریم.
رئیسللی گفت: آنچه را که مصمم هستیم این 
است که با استفاده از اختیارات و ظرفیت های قوه 
قضاییه به دنبال رونق اقتصادی، رونق تولید، مبارزه 
با فساد، مبارزه با استنکاف از انجام وظیفه باشیم و 

مصمم هستیم این موارد را پیگیری کنیم.
رئیللس قللوه قضاییلله گفللت: البتلله تصمیم 
گیری هللای اقتصادی در نظام بانکی و مالیاتی و یا 
واردات و امثال آن در اختیار دولت است. اما ما در 
دو موضوع قضاوت و نظارت نقش داریم. سللازمان 
بازرسللی کل کشللور باید عللاوه بر قضللاوت کار 
نظارتی هم داشته باشللد، لذا از ابتدای مسئولیت 
خود تاکید و پیگیری کردیم که یک دفتر حمایت 

از سللرمایه گذاری و کار آفرینی را در این سازمان 
داشته باشیم.

رئیسی با اشاره به نقش بانک ها در رونق تولید 
و اشللتغال اظهار کرد: بانک ها هم می توانند در امر 
تولید و اشللتغال نقش آفرینی کننللد و نقدینگی 
را به سللمت تولید سللوق دهند و از سللویی دیگر 
می تواننللد ایللن نقدینگی را به سللمت داللی هم 
ببرنللد کلله به موجللب آن بحران هایی در کشللور 
ایجاد می شللود؛ لذا نقش نظام پولللی و بانکی در 
عرصه اقتصاد بسیار مهم است و نظارت و بازرسی 
بر حوزه پولی و بانکی جزو برنامه های در دسللتور 
کار ما است، همچنین بازرسی از سازمان هایی که 
در سخنان شللما فعاالن اقتصادی مطرح بود مثل 
سللازمان توسللعه و تجارت در دسللتور کار ما قرار 
دارد. همچنین شما فعاالن اقتصادی نیز می توانید 
به صورت موردی پیشللنهادات خود را در رابطه با 
سازمان هایی که بازرسللی از آن ها الزم است ارائه 

کنید تا مورد بررسی کارشناسان ما قرار گیرد.
رئیللس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشللت: ما 
معتقدیللم هیچ گونه وقفه در امر تولید نباید ایجاد 
شللود؛ در همین رابطه به دوسللتان و همکارانمان 
تاکید کرده ایم کلله اگر اتهامی متوجه کارخانه یا 
کارگاهی شد نباید به هیچ وجه به واسطه این اتهام 
کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شللود و فقط باید از 

شخص مورد اتهام سئوال و تحقیق شود، بنابراین 
تاکیللد ما این اسللت که به هیچ وجلله وقفه ای در 
نظللام تولید رخ ندهد چرا که ایجاد وقفه در تولید 
و تعطیلی یک کارگاه یللا کارخانه به معنای بیکار 
شدن کارگران است. وی بیان داشت: در ارتباط با 
بخش اقتصادی سلله مقوله رهگیری، پیشگیری و 
پیگیری سلله نکته مهم و قابل توجه اسللت که در 

دستور کار ما نیز می باشد.
رئیسللی با اشاره به موضوع سامانه قاچاق کاال 
گفت: من زمانی که مسئولیت در قوه قضاییه را بر 
عهده گرفتم بلله دنبال قوانین و مقرراتی رفتم که 
وظایفی را برای قوه قضاییه تعیین کرده اسللت از 
جمله این قوانین و مقررات موضوع سامانه قاچاق 
کاال بود ما این موضوع را از طریق مقتضی پیگیری 

می کنیم.
رئیللس قللوه قضاییه در ادامه بللا بیان این که 
در قللوه قضاییه مصمم به برخللورد با متخلفین و 
مفسدین هستیم، گفت: ما مصمم هستیم در قبال 
کسانی که آلوده به فساد می شوند و در مواجهه با 
فساد سهل انگاری می کنند کوچک ترین تسامحی 
را نشللان ندهیم، کوتاهی کللردن در برابر هر فرد 
حقیقی و حقوقی و هر مدیر و مسئولی که مرتکب 
فساد و جرم شود در واقع کوتاهی کردن نسبت به 
مسللائل کشور اسللت و ما این را برای خود و برای 

هیچ کسی جایز نمی دانیم لذا بار ها اعام کرده ایم 
که در قضیه فساد هیچ خط قرمزی نداریم.

وی در ادامه با اشللاره سخنان یکی از فعاالن 
اقتصادی که عنوان کرد آسللیب ها و بزهکاری های 
اجتماعی در میان جوانان فراگیر شده است گفت: 
اگر چه مشللکاتی از قبیل اعتیاد و ناهنجاری های 
اجتماعللی در جامعلله ما وجود دارد، امللا ما نباید 
صرفاً بللر روی این کاسللتی ها تاکیللد کنیم بلکه 
باید رویش های انقاب اسللامی را نیز ببینیم؛ این 
نوجوانان و جوانان برومند کشللور جزو رویش های 
انقللاب محسللوب می شللوند و برای ما سللرمایه 
هسللتند؛ ما باید خدماتی که ایللن نظام و انقاب 
به کشللور کرده اسللت را ببینیم؛ بهترین تبیین از 
چهل سال انقاب آن چیزی است که مقام معظم 

رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند.
رئیس قللوه قضاییلله تصریح کللرد: در این 40 
سللال خطوط و جریانات مختلف سیاسی در دولت 
و مجلللس روی کار آمللده اند؛ اما آن چلله که االن 
انجام شللده و موفقیت هایی که کسب شده در سبد 
نظام اسللت؛ لذا دوستانی که در سخنانشان صرفاً بر 
کاسللتی ها تاکید می کنند ممکن است این تصور را 
برای عده ای خصوصللاً جوانان ایجاد کنند که چهره 
کشور همین کاستی ها است در حالی که چهره واقعی 

کشور چهره ای خوب و سرشار از موفقیت ها است.
در ایللن نشسللت جمعی از فعللاالن اقتصادی، 
تحلیلگران و پژوهشللگران اقتصادی نکات و نظرات 
خود را پیرامون بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع 
موانع تولید در قالب پیشنهادات و انتقاداتی مطرح 
کردند که بخش هایی از آن متعاقبا مورد اشاره قرار 

گرفته است.  مرکز رسانه قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه در نشست با جمعی از فعاالن اقتصادی:

به هیچ وجه وقفه ای در نظام تولید رخ ندهد

بعللد از دو هفته جنگ لفظی  مقامات آمریکایی علیه ایران، گـــزارش دو
دونالللد ترامپ بلله صراحت اعام کرد: خواسللتار 
جنگ با ایران نیسللت. در این مدت چه اتفاقی رخ 
داد که موجب شللد دونالد ترامللپ بر خاف رویه 
همیشللگی آشللکارا به عدم رخ دادن جنگ علیه 

ایران اشاره کند؟
با برکناری ژنرال مک مستر و رکس تیلرسون 
از مشاور امنیت ملی و وزارت خارجه و جایگزینی 
سیاسللتمداران تندرویی مانند مایک پمپئو و جان 
بولتون قابل تصور بود که قرار اسللت جنگ روانی 
و تبلیغاتی شللدیدی علیه ایللران و مخالفان دیگر 

دولت آمریکا مانند کره شمالی شکل بگیرد.
بر اساس این رویکرد باید بین سیاست اعامی 
و اعمالی کاخ سفید تمایز قائل شد. در واقع تقسیم 
کاری آگاهانه در دولت ترامپ بر مبنای سناریوی 
پلیللس خوب و پلیس بد شللکل گرفته اسللت. در 
حالی کلله بولتللون و پمپئو از حمللله نظامی می 
گوینللد، اما ترامپ به مذاکللره، مصالحه و برقراری 

ارتباط تلفنی تاکید دارد.
این تاکتیک دونالد ترامپ برای کشاندن ایران 
پللای میز مذاکره و خاصی کامللل از برجام اوباما 
بود، اما واضح و مشخص است پمپئو و به خصوص 
بولتون اشللتیاق عجیبی دارند تا فراتر از نقشی که 
برای آنها در نظر گرفته شللده رفتار کنند؛ در واقع 
جنگ طلب های نئللوکان دولت ترامپ با همراهی 
برخی دولت های عربی منطقه و رژیم صهیونیستی 
صرفاً به تغییر نظام یا فروپاشللی نظام اقتصادی و 
سیاسللی از درون فکر می کنند. بخصوص این که 
نئوکان ها زمان جورج بوش پسللر نیللز با دروغ از 
بین بردن تسلیحات کشتار جمعی اقدام به حمله 

به عراق کردند.
رئیللس جمهللور آمریللکا بدلیللل وعده هللای 
انتخاباتللی و این جمله کلیدی )واشللنگتن هفت 
تریلیللون دالر در خاورمیانه بللدون هیچ آورده ای 

هزینه کرده( که بارها به آن اشللاره شده نمی تواند 
جنگ جدیدی را در منطقه آغاز نماید.

علللت اصلللی عللدم ورود ترامللپ بلله حیطه 
درگیری نظامللی را، ژنرال پترائللوس در مصاحبه 
ای با بی بی سللی عنوان کللرد. پترائوس که زمان 
رئیس سازمان سیا بوده به صراحت عنوان می کند 
رهبران کاخ سللفید باید به هشللدارهای نظامیان 
گللوش دهند و از درگیر شللدن با ایللران اجتناب 
کننللد. پترائوس به مولفه های قللدرت ایران یعنی 
نیروی نظامی قدرتمند، برنامه موشللکی، وسللعت 
و جمعیت و ... اشللاره می کند؛ عواملی که موجب 
می شود مقامات آمریکایی چندان به اقدامات توهم 

آمیز فکر نکنند.
به همیللن دلیل بود که دونالللد ترامپ دیروز 
بعد از حللدود دو هفته از سیاسللت جنگ طلبانه 
اعامی آمریکا ناچار شللد بلله صراحت عنوان کند 

که این مسائل ساخته و پرداخته رسانه های جعلی 
بوده اسللت. او عنوان کرد این رسللانه ها با انتشار 
گزارش های فریبکارانه به منافع آمریکا ضربه وارد 
می کنند. رویترز هم گزارش داد ترامپ به صراحت 
بلله اعضای کابینه خود اعام کرده بدنبال جنگ با 

ایران نیست.
اما به نظر می رسللد رخدادهای دو هفته اخیر 
را باید به مثابه سللناریویی جهت سنجش رفتار و 
واکنش ایران در قبال سیاسللت های جنگ طلبانه 
آمریللکا در نظر گرفت. مانورهای تبلیغاتی بر روی 
اعللزام ناو آبراهام لینکلن و بمب افکن های بی 52 
به خلیج فارس، سفر مایگ پمپئو به عراق و ... در 

این راستا قابل ارزیابی است.
اما واکنش قدرتمند ایران به تهدیدات آمریکا 
و عدم عقب نشللینی موجب شد که رئیس جمهور 
آمریللکا ناچاراً به صراحت اشللاره کنللد که بدنبال 

جنگ با ایران نیست. بدون شک تا زمانی که ایران 
پای میز مذاکره نرود همزمان با فشللار حداکثری 
چنین نمایش هایی از سللوی دولللت آمریکا ادامه 

خواهد یافت.
هفته گذشللته رهبر انقاب اسامی در دیدار 
با مسئوالن و مقامات سیاسی به این این تاکتیک 
آمریکایی ها اشللاره کرده بودند. ایشان با تأکید بر 
اینکه هیچکللس نباید از هیبت ظاهری، تشللرها 
و هیاهوهللای امریکا بترسللد، گفتنللد: ابرقدرت ها 
معموالً کار خود را با تشللر و هیاهو پیش می برند 
و هرگونلله جللا زدن در مقابل ایللن تهدیدها خطا 

است.
رهبر حکیللم انقللاب افزودنللد: گزینه قطعی 
ملللت ایران در مواجهه با دشللمن، مقاومت در همه 
زمینه هاسللت، چرا که مذاکره با دولت کنونی امریکا 
سللّم مضاعف اسللت، البته جنگی نخواهد شد بلکه 
برخللورد، برخورد اراده هاسللت و در این زمینه، اراده 
ملت ایران و نظام اسامی قوی تر از دشمن است و به 

فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.  الف

چرا ترامپ از سناریوی جنگ طلبان علیه ایران عقب نشینی کرد؟

روحانللی گفت: با افتتاح پروژه سللتاره  خلیج فارس هملله پیمانکاران صراحتاً درحـــاشیه
اذعان می کردند که این پروژه را آنها نسللاختند بلکه آن را 

برجام ساخت!
چند روز پیش بود که رهبر انقاب در جمع کارگزاران نظام 
پیرامون بحث خودکفایی، به طور مصداقی به پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اشللاره کردند و گفتند: »این پاالیشگاه میعانات 
گازی که در بندرعّباس به عنوان ستاره ی خلیج فارس راه افتاد، 
یک نمونه ای از خودکفایی اسللت. االن حدود یک سّوِم مصرف 
ُمسرفانه ی بنزین کنونی را همین تشکیات، همین پاالیشگاه 
دارد به ما میدهد -االن مصرف بنزین در کشور ُمسرفانه است؛ 
همین صد میلیون لیتر و نود میلیون لیتر و گاهی بیشللتر و 
گاهی یک خرده کمتر در روز، مسرفانه است، نباید باشد؛ لکن 
تقریباً یک سّوِم همین را به وسیله ی همین پاالیشگاه ]تأمین 
میکنیم[- که این ]پاالیشگاه[ سال 86 شروع شد، یک مّدتی 
لنگ شللد، باز به هّمت سللپاه بحمداهلل راه افتاد، االن هست؛ 

خودکفایی یعنی این. این را خیلی باید اهّمیت داد«.
امللا حسللن روحانی رئیللس جمهور در جمللع فعاالن 
فرهنگللی بار دیگر بحث برجام و بللرکات خیالی این توافق 
را پیش کشللید. رئیللس جمهور، به فاصللله چهار روز پس 
از سللخننان مهم و راهبردی رهبرانقاب با اشللاره به اینکه 
در سللال 94 به توافقی دسللت یافتیم که توانسللت شرایط 
اقتصادی کشللورمان را کامًا تغییر دهد، گفت: به واسللطه 

این توافق سللرمایه گذاری های عظیمی در کشللور شروع و 
پروژه های عظیمی افتتاح شللد کلله از آن جمله می توان به 
پاالیشللگاه ستاره خلیج فارس اشللاره کرد که به واسطه آن 
در بنزین خودکفا شللدیم و این برجام بود که زمینه تکمیل 
سللتاره خلیج فارس را فراهم کرد چرا که احداث این پروژه 

قبل از برجام آغاز شده بود، اما چرا افتتاح نمی شد؟
روحانی افزود: تمام پمپ های که برای تکمیل سللتاره 
خلیج فللارس نیاز بود، تحللت توقیف و تحریللم بودند و با 
افتتاح پروژه سللتاره خلیج فارس هملله پیمانکاران صراحتاً 
اذعان می کردند که این پروژه را آنها نسللاختند بلکه آن را 
برجام سللاخت و اگر برجام نبود چه بسا ساخت آن  10 یا 

حتی 20 سال دیگر به اتمام می رسید.
سللابقه روحانی در وابسته نشللان دادن کشور حتی در 
سللطح آب خوردن مردم به نظر کشللورهای غربی روشللن 
است. اما نکته آنجاست که دست خالی دولت در شش سال 
گذشته، باعث شللده تا حتی امروز که تائید مرگ برجام به 
عنوان نماد اعتماد به دشللمنان قطعی شده و دولت آخرین 
تللاش هایش یعنی فرصت شللصت روزه یللا همان تنفس 
مصنوعی را به اروپای عهدشللکن پیشللنهاد کرده است، باز 
رئیس دولت تدبیر به سراغ دستاوردتراشی برای برجام رفته 
و این بار نماد خودکفایی کشللور را که همین چندی پیش 
توسط خود وی افتتاح شد را به این توافق پرخسارت نسبت 

داده است.  جهان نیوز

رئیس جمهور:
همه می دانند پروژه ستاره خلیج فارس را برجام ساخت!

دبیرکل حزب موتلفه اسللامی با بیان  ب ا حــــز اینکلله نباید دولللت در چاله مذاکرات ا
بی حاصللل با اروپا بیفتد، گفت: این چاله نیسللت، چاه ویل 

دیپلماسی غربزده است.
اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسامی در پایان 
نشست دبیران حزب اظهار داشت: ملت ایران از سال 41 به 
رهبری امام خمینی )ره( اراده کرد و در برابر شرارت آمریکا 
و همدسللتانش ایستاد و سللختی ها را تحمل کرد و در همه 
جبهه ها نیز پیروز شللد و امروز در برابر نقض برجام توسللط 

آمریکا و بدعهدی های اروپا باز هم سربلند و پیروز است.
وی با اشللاره به توانایی های ملت ایران گفت: وقتی در 
منطقه، امت اسامی با مقاومت، کمر صهیونیسم را شکسته 
و جلوی تحقللق مطامع آمریکا در منطقه را گرفته اسللت، 
وقتی جمهوری اسامی از یک ظرفیت فوق العاده در دانش 
هسللته ای برخوردار بوده و یکللی از قوی ترین، مجهزترین 
و کارآمدترین قدرت های موشللکی غیرهسللته ای جهان را 
دارد، در برابللر تجاوزگران و زورگویان از ظرفیت های بالقوه 
و بالفعل خود اسللتفاده خواهد کرد و به زودی آمریکایی ها 
خواهند فهمید ادامه تهدیدها و تحریم ها جز زیان برای آنها 

نتیجه ای نخواهد داشت.
دبیللرکل حزب موتلفه اسللامی با بیللان اینکه ترامپ 
به دنبال مذاکره قلدرانه اسللت، اظهللار کرد: مفهوم مذاکره 
مجدد این است که به کمتر از آنچه در برجام بوده رضایت 

بدهیللم که این رویکرد ذلت و خفت آور برای ملت به هیچ 
وجه قابل قبول نیست.

بادامچیللان تاکیللد کرد: مذاکللره مجدد بللا آمریکا نه 
موضوعیت و نه طریقیت دارد و نه مشللکل دو طرف را حل 
می کند. دبیرکل حزب موتلفه اسامی با اشاره به مشکات 
معیشللتی مردم تصریح کرد: ما در داخل، مشللکات تولید 
داریم اما مشللکل بزرگ تر توزیع صحیللح و علمی تولیدات 
ملی کشللور اسللت. دولت در این مورد کارآمللدی ندارد و 
بایللد این کارآمدی را در مدیریت اقتصاد کشللور که در آن 
اختیللارات ویژه و مطلقه دارد، نشللان بدهللد و بیش از این 

سرمایه اجتماعی خود را به حراج نگذارد.
بادامچیان با اشللاره به گرانی هللا و نگرانی های مردم از 
افزایش قیمت کاالها، تاکید کرد: قیمت ۷0% کاالها تغییر 
پیدا کرده است. گزارش بانک مرکزی از تورم در مرز هشدار 
است. اقدامات دولت در توزیع، نباید کشور را وارد چالش ها 
و چاله هللای پرخطر کند. با یللک مدیریت جهادی می توان 

مشکل رفاه را واقعاً حل کرد.
وی افزود: دولت باید اعام کند چه کسللانی ارز 4200 
تومانللی گرفته اند ولی هیچ کاالیی وارد کشللور نکرده اند و 
خبللری از ورود ارز آنهللا به داخل هم نیسللت. باید تکلیف 
کسانی که در نظام اقتصادی اخال می کنند، توسط دولت 
مشخص شود. در این زمینه دولت و دستگاه قضائی می تواند 

پاسخ روشنی برای مردم داشته باشند.

بادامچیان:
دولت در اقتصاد اختیارات مطلق دارد


