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الریجانی: 
مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است

رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد فرانسه در حفظ 
برج��ام،  گف��ت: مکانیزم اینس��تکس روی کاغذ مانده 

است.
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در 
دیدار با دوس��ارنز رئیس کمیس��یون سیاست خارجی 
مجلس فرانس��ه، با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی با 
کشور فرانسه، گفت: کشور فرانسه به خوبی می تواند 

در منطقه نقش آفرینی کند.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: با 
وجود مذاک��رات متعددی که وجود داش��ت اما وعده 
رئیس جمهور فرانس��ه به رئیس جمه��ور ایران برای 
حفظ برجام محقق نش��د، در واقع باید گفت مکانیزم 

اینستکس روی کاغذ مانده است.
وی با اش��اره به همکاری فرانسوی ها در کاشان، 
بیان داشت: در ش��رایطی که روابط بین بانکی فراهم 
نیس��ت چگونه می توان فعالیت اقتصادی بین شرکت 
های دو کشور ایجاد کرد، شرکت توتال اولین شرکت 
فرانسوی بود که بعد از خروج ترامپ از برجام ایران را 
ترک کرد. رئیس دس��تگاه قانون گذاری کشور تاکید 
کرد: نمایندگان مجلس دو کش��ور م��ی توانند نقش 

مهمی در تصمیم گیری ها ایفا کنند.
ماریل دو سارنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی 
مجلس فرانسه در این دیدار گفت: روابط و گفت وگوی 
پارلمان��ی اهمیت وافری دارد چرا ک��ه نمایندگان دو 
کش��ور می تواند در شرایط س��خت، نقش موثری ایفا 
کنن��د، از ای��ن رو روابط دو جانبه را بس��یار مهم می 
دانیم. وی بیان داش��ت: ایران و فرانس��ه در س��طوح 
مختلف از جمله علمی، فرهنگی، پزش��کی و ورزش��ی 
روابط دارند که به دنبال توس��عه آن هستیم، از سوی 
دیگر در این دیدار می خواهیم تعلق خاطر فرانسه به 
برجام را یادآوری کنیم، نیت و تالش ما این اس��ت که 

اینستکس راه اندازی و  کار شود. خانه ملت

اخبار

هیئت  رئیسه قرائت گزارش برجامی را متوقف کرده است
رئیس کمیته هسته ای مجلس معتقد است که هیئت  رئیسه پارلمان قرائت 

گزارش برجامی این کمیته را متوقف کرده است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون امنیت  ملی 
از تاسیسات هسته ای، گفت: فعاًل برنامه ای برای بازدید از مراکز هسته ای در دستور 
کار کمیس��یون قرار ندارد. وی با بیان اینکه بازدیدهایی که انجام می ش��ود فایده ای 
ندارد، ادامه داد: اعضای کمیسیون به این دلیل از تاسیسات هسته ای بازدید می کنند که 
در گزارش شش  ماهه  مجلس از نحوه اجرای برجام آخرین وضعیت این مراکز را ذکر کنند اما 

زمانی که این گزارشات در صحن علنی قرائت نمی شود چرا باید از این مراکز بازدید کنیم.
نماینده مردم قم با اعالم اینکه تاکنون کمیته هس��ته ای مجلس 2 گزارش ش��ش  ماهه 
تقدیم هیئت  رئیس��ه کرده گفت: موضوع توقف قرائت گ��زارش برجامی مجلس را از رئیس 

مجلس و هیئت رئیسه پارلمان پیگیری داشته ایم که آنها پاسخ مناسبی نداده اند.  تسنیم

بهارستان
وعده »الریجانی« برای تعیین تکلیف یارانه کاالهای اساسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق گفته رئیس مجلس قرار 
اس��ت در جلسه بعدی سران قوا درباره سازوکار تخصیص ۱۴ میلیارد دالر برای 

تأمین کاالهای اساسی تصمیم گیری شود.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای ما کاشف به عمل آمده 
است که رئیس جمهور در توزیع کاالهای اساسی دیدگاه خاصی دارد مبنی بر اینکه 
مانند س��ال گذشته عمل ش��ود در حالی که آن رویه رانت های بسیار زیادی به دنبال 
داشت و افراد خاصی از این طریق به ثروت های کالن رسیدند و در خوشبینانه ترین حالت 

فقط یک دهم از ۱۴ میلیارد دالر به عموم مردم برای تأمین کاالهای اساسی رسید.
وی افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته، س��هم هر خانوار از این منبع حدود 2۵۰ 
هزار تومان است که بهتر است مانند یارانه به حساب سرپرست های خانوار واریز شود که 

در این صورت دیگر شاهد رانت و سو استفاده در این زمینه نخواهیم بود.  مهر

پارلمان
با کسانی که مانع رسیدگی به اموال مسئوالن می شوند برخورد شود

نایب  رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی گفت: اجرای قانون 
رس��یدگی به اموال مسئوالن یک مطالبه مردمی است و باید با کسانی که مانع 

اجرای آن می شوند، برخورد شود.
محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به تدوین آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به 
اموال مسئوالن در قوه قضاییه گفت: به اعتقاد من رسیدگی به اموال مسئوالن، قانون 
مصوبی بوده که تاکنون مورد غفلت واقع شده و باید اجرا می شده است. وی خاطرنشان کرد: 
به نظرم اجرای قانون رس��یدگی به اموال مسئوالن بیشتر به نفع خود مسئوالن است، چراکه 

حرف و حدیث هایی که بعضا مطرح می شود با شفاف شدن مسائل کنار گذاشته می شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس در پایان گفت: نمی شود فردی مسئول باشد 
س��مت هم داشته باش��د و فقط برای خودش کار کند و مسئولین باید بدانند کاری که 

انجام می دهند باید برای مردم باشد.  فارس

پویش شفافیت

 آیا احتمال حمله 
به نفت کش های ایران هم می رود؟

ادامه از صفحه اول
نفت کش های ایران و س��کوهای نفتی کشورمان 
هدف قرار گرفت و منطق��ی بود که ایران نیز واکنش 
نش��ان دهد. نیروی دریایی سپاه و ارتش در آن زمان 
هر چند از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نبودند، 
اما توانس��تند در این جن��گ آمریکا و عراق را وادار به 

پایان آن کنند.
ام��ا اکن��ون جمهوری اس��المی ایران با داش��تن 
امکانات، تجهیزات و تس��لیحات الزم که در منطقه و 
جزایر متعدد خلیج فارس مس��تقر است، توانایی پاسخ 
ب��ه تهدیدی که آمریکا و دیگر رژیم های همس��و با او 
علیه جمهوری اسالمی ایران انجام می دهند، دارد. به 
نظر می رس��د و بر اساس تحلیل های سیاسی و نظامی 
می توان گفت که وضعیت به همین ش��کل ادامه پیدا 
کن��د، یعنی ب��ار دیگر باید در انتظ��ار حمله نیروهای 
وابس��ته و عامل آمریکا ب��ه نفت کش های خارجی در 

خلیج فارس و دریای عمان باشیم.
سئوال اینجاس��ت که اگر آمریکا و انگلیس ایران 
را متهم به دست داش��تن در حمله به نفت کش ها در 
منطق��ه می کنند، آیا توانایی رهگیری چنین حمالتی 

را ندارند؟
آیا می توان باور کرد که حضور نیروهای آمریکایی 
و انگلیسی در منطقه و پایگاه های مستقر در کشورهای 
حاش��یه جنوبی خلیج ف��ارس با امکان��ات و تجهیزات 
راداری خود و حتی ماهواره های نظامی و جاسوس��ی، 
نمی توانند ادعاهای خود را که علیه جمهوری اسالمی 
ایران مط��رح می کنند، با انتش��ار تصاویر و فیلم های 

ضبط شده، اثبات کنند؟
اگر چنین نمی ش��ود، پس دو پاسخ باید به آمریکا 
داده شود، نخست این که همه آن ادعاهایی که درباره 
تسلیحات، تجهیزات و ادوات نظامی در زمینه راداری 
و ماه��واره ای می ش��ود تنها یک غل��و و بلوف نظامی 
اس��ت که هیچ کارآیی ندارد، یا این که ادعای آنها در 
وارد ک��ردن اتهامات به جمهوری اس��المی ایران یک 
ب��ازی فریب افکار عمومی برای جل��ب اجماع جهانی 

علیه ایران است.
در این میان می توان به ش��ک و تردیدهایی که از 
س��وی برخی کشورهای دنیا نسبت به ادعای آمریکا و 

انگلیس علیه ایران مطرح شده اشاره کرد.
روسیه و چین که خود در تقابل با آمریکا هستند، 
ادعاهای آنان را باور نکرده و نمی کنند، اما کشورهای 
دیگری همچون آلمان، به دیده تردید به ادعای آمریکا 
در متهم کردن ایران به دس��ت داشتن در حمالت به 

نفت کش ها نگاه کرده اند.
چه بس��ا در آینده حمالتی از سوی عوامل آمریکا 
در منطقه به نفت کش ها و کش��تی های تجاری ایران 
در خلیج فارس و دریای عمان صورت گیرد که در این 

صورت معادالت تغییر خواهد کرد.

سرمقاله

سیاست  گفت:  رئیس  جمهور  ن یبــــو خارج��ی جمهوری اس��المی تر
ای��ران مبتنی ب��ر هم��کاری، هم افزای��ی و یافتن 
راه های دس��تیابی به منافع مشترک، سود متقابل 

و در یک کلمه، سیاست برد - برد است.
حجت االسالم حسن روحانی در پنجمین نشست 
سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا )سیکا( 
که در دوش��نبه پایتخت تاجیکس��تان برگزار ش��د، 
گفت: در همین چارچوب، جمهوری اس��المی ایران 
مش��ارکت با کشورهای منطقه و استفاده از سازوکار 
گفت وگوهای چندجانبه در قالب نشست های سیکا 

را بسیار مفید، ضروری و کارگشا می داند.
وی دس��تیابی به س��طح قابل  قبول��ی از صلح، 
ثبات و توس��عه را در ش��رایط امروز جهان، نیازمند 
گسترش همکاری و گفت وگوهای منطقه ای با هدف 
تقویت تفاهم دانست و تأکید کرد: سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر همکاری، هم افزایی 
و یافتن راه های دس��تیابی به منافع مشترک، سود 

متقابل و در یک کلمه، سیاست برد - برد است.
روحانی افزود: بدون تردید، برگزاری نشس��ت 
سران س��یکا در شهر دوش��نبه با توجه به شرایط 
کنون��ی منطق��ه و وج��ود طی��ف گس��ترده ای از 
موضوع��ات، فرصت ه��ا، چالش ه��ا و تهدید ه��ای 
مشترک، فرصت مغتنمی برای هم فکری و رایزنی 
در اختیار می گذارد. اکنون منطقه آس��یا که خود 
میراث دار تمدن های بزرگ و دس��تاوردهای عظیم 
در س��احت خردورزی و تعامل است، با مسئولیتی 
سترگ مواجه می باشد. از شرقی ترین نقاط آسیا تا 
غربی تری��ن مناطق آن برای صدها س��ال از طریق 

جاده ابریش��م در خاک و دری��ا تعامل فرهنگی و 
دادوس��تد تجاری وجود داشته، به طوری که حتی 
ام��روز ای��ن تجربه گران ق��در می تواند دس��تمایه 
روابط هرچه بهتر و س��ازنده تر بین کشورها باشد. 
همچنین وجود و تداوم اندیشه های فلسفی و دینی 
و علمی میان مردمی که در قرون و اعصار گذشته 
در این مناطق می زیسته اند سرمایه گران قدری را 
در اختیارم��ان می گذارد تا ب��ا چالش های پیِش رو 

به شایستگی مواجه شویم.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه ایران به دنبال 
ارزش هایی اس��ت که ش��ما عالی جنابان در خالل 
چهار دهه اخیر در سیاس��ت خارجی ما مش��اهده 
کرده ای��د، اف��زود؛ از جمل��ه می توان به مب��ارزه با 

تروریسم و افراط گرایی که چهره ای خشک و خشن 
از اسالم ارائه می دهد، پناه دادن به مردم بی گناهی 
که اسیر جنگ و مصیبت های ناشی از آن شده اند، 
مب��ارزه ب��ا یک جانبه گرایی که در آن یک کش��ور 
بخواه��د با قدرت م��ادی و اعمال زور دیگران را به 
سیطره خویش در آورد، مخالفت صریح با تولید هر 
نوع سالح کشتار جمعی از هسته ای تا شیمیایی و 
در نهایت تعامل س��ازنده با همه کشورهایی که به 

این ارزش ها باور دارند، اشاره کرد.
وی گفت؛ بر همین اساس است که جمهوری 
اس��المی ایران به عنوان ی��ک نقش آفرین کلیدی 
در منطق��ه، بارها آمادگی خود را ب��رای تدوین و 
تصوی��ب س��از و کاره��ای دوجانب��ه و چندجانبه 
سیاسی و امنیتی به منظور تضمین صلح و امنیت 
همگان��ی اعالم کرده و در این راه از هرگونه تعامل 
و تبادل نظر با کش��ورهای عضو سیکا درخصوص 
راه ه��ای مواجهه با چالش ه��ا و مقابله با تهدیدات 

موجود استقبال کرده است.
وی به ابعاد مداخله کشورهای فرا منطقه ای در 
امور منطقه اش��اره کرد و افزود؛ مداخالت خارجی 
برخ��ی قدرت ها در امور داخلی کش��ورهای منطقه 

خاورمیانه، سیاس��ت های قهرآمیز یکجانبه گرایانه، 
تروریسم و افراط گرایی، پیمان شکنی و قانون گریزی 
آش��کار آن��ان در موضوع��ات مرب��وط ب��ه صلح و 
امنی��ت بین المللی از جمله قرارداد مهم هس��ته ای 
ایران موس��وم به برج��ام، منطقه ما را ب��ه یکی از 
بحران خیزترین و بی ثبات ترین مناطق جهان تبدیل 
کرده است. درخصوص برجام، یادآوری می کنم که 
اج��رای کامل تعهدات ایران باره��ا به تأیید آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی رس��یده و ب��ا وجود خروج 
آمریکا، از سرگیری تحریم های غیرقانونی یکجانبه 
این کش��ور و نی��ز حمایت ناچیز س��ایر طرف های 
موافقتنام��ه از آن، همچن��ان معتقد هس��تیم که 
انجام تعهدات پذیرفته شده توسط کلیه طرف های 
ذی رب��ط، نقش مهمی در افزای��ش ثبات منطقه ای 
و جهان��ی ایف��ا خواهد کرد. بدیهی اس��ت ایران به 
ص��ورت یک طرفه نمی تواند تنه��ا طرف متعهد به 
برجام باقی بماند و س��ایر کش��ورها نیز الزم است 
س��هم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. 
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی استراتژیک 
ما از یک س��و و قانون ش��کنی آمریکا از سوی دیگر 
بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسالمی ایران 

ضمن اعالم آمادگی ب��رای هرگونه تعامل، تصمیم 
گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای 
تعهداتش را برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور 
کاهش دهد. در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، 

به ناچار اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.
رئیس جمه��ور در ادامه به موضوع فلس��طین 
نیز اش��اره کرد و گفت؛ معضل دیرینه  فلس��طین، 
همچن��ان به عن��وان مهم تری��ن عام��ل ناامنی و 
گسترش خش��ونت در منطقه و جهان خودنمایی 
می کند. بی توجهی جامع��ه بین المللی به اقدامات 
نامش��روع رژی��م اس��راییل، اق��دام غیرقانونی در 
ام��ر انتقال س��فارت آمری��کا به قدس ش��ریف و 
حمایت از الحاق ارتفاع��ات جوالن به قلمرو رژیم 
صهیونیستی، اس��تمرار سیاست های توسعه طلبانه 
را به دنبال داش��ته و موجب شده است تا رسیدن 
ب��ه راه حلی جامع و عادالنه برای این بحران، بیش 

از گذشته از دسترس دور شود. 
وی ب��ه مب��ارزه ایران با تروریس��م در منطقه 
پرداخت و افزود؛جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
س��دی قدرتمند در مقابل تروریس��م تکفیری، در 
س��وریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش 
تروریزم به دیگر نقاط جهان ش��ده و از این طریق 
سهم شایسته ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه 
و جه��ان ایفا ک��رده اس��ت. همچنی��ن از ابتدای 
ش��روع تهاجم خارجی به خاک یمن، با ارائه طرح 
گفت وگوهای فراگیر یمنی - یمنی، خواستار توقف 
عملیات نیروهای خارجی بودیم و اعتقاد داریم هر 
چه در اجرای این طرح تعلل ش��ود خس��ارت های 

جانی و مالی بیشتری به بار خواهد آمد.

نگهبان  ش��ورای  س��خنگوی  بررس��ی شورای سخنــــگو گفت: طبق 
نگهب��ان، عدم مغایرت »طرح حداکثر اس��تفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی 
ایرانی« با قانون اساسی و شرع مقدس اعالم شد.

عباس��علی کدخدایی در نشس��ت خبری خود 
با اصحاب رس��انه، گفت: طبق بررس��ی ش��ورای 
نگهب��ان، عدم مغایرت »طرح حداکثر اس��تفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی 
ایرانی« با قانون اساسی و شرع مقدس اعالم شد.

وی با اش��اره سایر مصوبات ش��ورای نگهبان 
تاکید کرد: همچنین عدم مغایرت »الیحه حفاظت 
از خاک« با توجه به اصالحات انجام شده، با شرع 

مقدس و قانون اساسی اعالم شد.
سخنگوی ش��ورای نگهبان با اشاره به بررسی 
الیح��ه حمای��ت از اطفال و نوجوانان در ش��ورای 
نگهبان، گفت: این الیحه یکبار دیگر برای شورای 
نگهبان ارسال ش��ده بود چراکه ایراداتی داشت و 

مجدداً ایرادات آن در برخی از موارد باقی بود.
کدخدایی ب��ا بیان اینک��ه در تبصره 9 الیحه 
حمایت از اطفال و نوجوانان اش��اره شده است که 
هرگاه بی توجهی یا س��هل انگاری والدین منجر به 
نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات 
مندرج در این قانون متهم می ش��وند، تصریح کرد: 
بح��ث این بود که اگر در جای��ی که والدین مکلف 
هس��تند و وظیفه قانونی و شرعی دارند اما تکالیف 
خ��ود را عامداً انجام ندهند، وضعیت به چه صورت 
می ش��ود؟ که فقهای ش��ورای نگهبان اعالم کردند 
در این صورت خالف ش��رع اس��ت و والدین مکلف 

هستند که وظایف خود را به درستی انجام دهند.

کدخدایی با اش��اره به س��ایر مصوبات ش��ورا 
اظهارداس��ت: الیحه اصالح قان��ون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزن��دان حاصل از ازدواج زن��ان ایرانی با 
مردان خارجی اصوالً مورد قبول هر فرد دلس��وزی 
اس��ت و کلی��ت قانونی هم که فع��اًل داریم، با این 

الیحه تفاوتی نمی کند.
وی ب��ا بیان اینکه تش��ریفاتی در قانون فعلی 
وجود دارد که مجلس آن تشریفات را حذف کرد، 
اف��زود: در این موض��وع اعضای ش��ورای نگهبان 
معتقد بودند که در ماده واحده این الیحه مباحث 
کیف��ری و مس��ائل امنیتی به ط��ور مطلق از متن 
مصوبه حذف ش��ده است و این مس��ئله را خالف 

موازین شرع تشخیص دادند.
سخنگوی ش��ورای نگهبان با اش��اره به اینکه 
تبصره ای به این الیحه در مجلس اضافه ش��ده بود 
ک��ه آن هم خالف موازین ش��رع و قانون اساس��ی 
شناخته شد، ادامه داد: اطالق اعطای تابعیت نسبت 
به مواردی که خوف بروز مشکالت و مسائل امنیت 
وجود داش��ته باش��د خالف موازین شرعی و قانون 
اساس��ی اعالم ش��د. کدخدایی گفت: همچنین در 
یکی از تبصره های این الیحه، اطالق اعطای پروانه 
اقامت به پدر مطرح شده است که در این مورد هم 

نسبت به مواردی که خوف بروز مشکالت و مسائل 
امنیتی وجود داش��ته باش��د خالف موازین شرع و 

مغایر بند ۵ اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدای��ی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه س��وال 
خبرن��گاری درباره نظارت هر چه بهتر این ش��ورا 
در انتخابات و توجه به فاکتورهایی همچون فس��اد 
مال��ی و اخالقی و عدم مقابل��ه جدی با اصل نظام 
از س��وی نامزدها، بیان داش��ت: این ش��ورا همین 

معیارها را مد نظر داشته است. 
وی تصریح کرد: ما این س��ه ش��رط را - فساد 
مال��ی و اخالقی و عدم مقابله جدی با اصل نظام - 
در مصاحبه های خود اع��الم کردیم و باید بگوییم 
که مالک و معیار برای ش��ورا قانون است و به جز 

قانون در انتخابات آتی حرکتی نخواهیم داشت.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه در پاسخ 
به س��وال خبرنگاری مبنی براینکه شما گفتید راه 
تخلف در قوانین انتخابات باز اس��ت و برای کمتر 
ش��دن این تخلفات چه پیشنهادهایی دارید، بیان 
داش��ت: این درد قدیمی ماس��ت. قانون انتخابات 
یک قانون کارآمد و مطابق با نیازهای ما نیس��ت و 
تالشی هم صورت گرفت تا این قانون اصالح شود 
اما نهایتا ب��ه نتیجه ای نرس��ید. امیدواریم اصالح 

قانون انتخابات در مقطعی انجام شود.
کدخدای��ی در ادام��ه ای��ن نشس��ت خبری و 
در پاس��خ به س��والی درباره گفت وگ��و و دیدار با 
سیاس��یون مبنی بر نظارت استصوابی در انتخابات 
مجل��س گفت: ما با خیلی از دوس��تان گفت وگو و 
دی��دار داریم و توضیحاتی به آنها داده می ش��ود و 
به س��واالت و ابهاماتشان پاس��خ می دهیم اما قرار 

نیست همه این دیدارها رسانه ای شود.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه در پاسخ 
به س��والی درب��اره برگزاری انتخاب��ات الکترونیک 
مجلس گف��ت: تا جای��ی که دوس��تان در وزارت 
کشور آمادگی داشته باش��ند، امکانات الزم فراهم 
باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده هستیم 

تا همکاری داشته باشیم.
کدخدای��ی درباره جزئیات ش��کایت ش��ورای 
نگهبان از محمود صادق��ی، نماینده مجلس اظهار 
داش��ت: ما از آق��ای صادقی به هیئ��ت نظارت بر 

رفتار نمایندگان مجلس ش��کایت کردیم 
و خواستیم که آقای صادقی توضیحات 
خ��ود را مطرح کند. وی افزود: با توجه 
ب��ه اص��ل 86 قانون اساس��ی، نماینده 
می تواند در انجام وظایف قانونی خود 

اظهار نظر کند اما ایشان افترا 
زده و اگر نتواند نسبت به این 
اظهار نظر خود، توضیح ارائه 

کن��د قطعا در بررس��ی 
ه��م  وی  صالحی��ت 

تاثیرگذار خواهد بود.
در  کدخدای��ی 
ادام��ه در واکن��ش به 

هجمه اصالح طلبان تندرو به شورای نگهبان تاکید 
کرد: ش��ورای نگهبان فق��ط وظایف قانونی خود را 
انجام می دهد و براس��اس اختی��ارات قانونی خود 

عمل می کند.
وی اف��زود: ما نگرانی نداریم که کس��ی بگوید 
در انتخابات ش��رکت می کنیم ی��ا نه، چراکه مردم 
هم گوشش��ان بدهکار به این مس��ائل نیست ؛این 
اظهارات »قوروم قوروم های« اول انتخابات اس��ت. 

مردم در انتخابات پاسخ روشنی به آنها می دهند.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان درخصوص طرح 
برخ��ی اتهام��ات علی��ه ش��ورای نگهب��ان درباره 
انتخاب��ات 88 گف��ت: مملکت م��ا، مملکت آزادی 
اس��ت. هر کس��ی هر روز حرفی می زن��د و معیار 
مش��خصی ندارد. وی تصریح ک��رد: انتخابات 88، 
انتخابات سالمی بود، اعالم نظر هم شد. ما توجهی 

به اظهارات برخی افراد نداریم.
کدخدای��ی همچنی��ن درب��اره اج��رای قانون 
رس��یدگی به اموال مس��ئوالن گفت: ای��ن قانون، 
قانون خوبی در راس��تای شفاف س��ازی است. کار 
خوبی انجام شده اس��ت. اگر شورای نگهبان هم 

مسئولیتی داشته باشد، ما آماده انجام هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به 
ادعاهای محمدرضا خاتمی در دادگاه 
انتخابات ریاست جمهوری  پیرامون 
دهم، بیان داش��ت: وی حرف هایی 
ک��ه زده  را ثاب��ت کند، ما 
ه��م پاس��خ می دهی��م، 
باید اول م��دارک متقن 
ارائه دهند؛ حرف هایشان 

اهمیتی ندارد.  میزان

روحانی در اجالس »سیکا«:

ایران نمی تواند به صورت یک طرفه 
به برجام متعهد باقی بماند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:
۹میلیارد دالر از منابع ارزی کشور چه شد؟

رئی��س فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی و اداری مجلس ش��ورای  اسالمی گفت: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که سرمایه و پول بیت المال پرسمــــان
که به مبلغ ۱8 میلیارد دالر از منابع ارزی کش��ور بود و فقط 9 میلیارد دالر آن به س��امانه نیما 

برگشته است کجا رفته است؟
امیر خجسته درخصوص انتش��ار دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی توسط بانک مرکزی 
گفت: بانک مرکزی باید تمام لیست هایی که تا به امروز ارز دولتی و نیمایی برای کاالهای اساسی 
گرفتند را منتشر کند ما از سوی فراکسیون نامه ای به بانک مرکزی فرستاده و درخواست کردیم 
ولی متاس��فانه هیچ لیستی تحویل ما داده نشده است. ما به دنبال این هستیم که کسانی که با 

رانت، ارز دولتی و حتی نیمایی گرفته اند و به خارج از کشور بردند منتشر شود.
خجسته ادامه داد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که سرمایه و پول بیت المال که به مبلغ 
۱8 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور بود و فقط 9 میلیارد دالر آن به سامانه نیما برگشته است 
کجا رفته اس��ت؟ وی با بیان اینکه بانک مرکزی در مقابل مجلس مقاومت می کند افزود: بانک 
مرکزی باید به مجلس پاس��خ دهد و ما به عنوان فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی به جد 

دنبال این موضوع هستیم.
رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی 
دولت برنامه خاصی ندارد و تقسیم بندی ارز دولتی و نیمایی به این معناست دست یک عده دالل 

را به بازار باز می کنند تا ارز را عرضه و مدیریت کند در حالیکه ارز باید به دست مردم برسد.
نماین��ده مردم همدان در مجلس عن��وان کرد: دولت باید ب��ا برنامه ریزی صحیح برای ۱۴ 
میلیارد دالر اعالم کند که چگونه این مبلغ به دست مردم خواهد رسید دولت باید لیست تمام 

افرادی که از دولتی و نیمایی دریافت کرده اند را به مجلس ارائه دهد.
خجس��ته بیان کرد: چند نرخی بودن ارز باعث سردرگمی در بازار ارز و ورود دالالن به این 
بازار ش��ده اس��ت، دولت نباید در قبال مشکالت مردم سکوت کند قانون ش��کنی ابتدا از دولت 

شروع شده و مجلس نیز در قبال سکوت دولت، سکوت کرده است.
وی افزود: دولت باید بررسی کند که کشورهای دنیا با چه روشی اقتصاد خود را می گرداند 

دولت باید به صورت کارشناسی مسائل را بررسی کند ولی متاسفانه اینگونه عمل نمی کند.
نماینده مردم همدان در مجلس با اش��اره به اینکه ایران قوی ترین کارشناس��ان اقتصادی را 
دارد افزود: متاسفانه از کارشناسان هیچ استفاده ای نمی شود مردم تحت فشارند دولت پاسخگو 

و باید برای برون رفت از این مشکالت برنامه ارائه دهد.  خانه ملت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
یم ها عبور کرده ایم از گردنه تحر

رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس گفت: هیچ چیزی دیـــــدگاه
تحت عن��وان تحریم های جدید بر اقتصاد ایران 
تأثی��ر گذار نیس��ت و بازار س��رمایه اعتنایی به 

تحریم ها و تهدیدهای جدید آمریکا ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی تحریم پتروشیمی ها 
را شوی سیاسی آمریکا علیه ایران خواند و گفت: 
آمریکایی ها تالش داشتند در فضایی که موضوع 
مذاکره با ایران مطرح می شود بتوانند با تحریم 
پتروشیمی ها از ایران امتیازات جدیدی بگیرند.

وی ادبیات آمریکا را ادبیات جاهالنه خواند 
و افزود: آمریکا از یک سو خواهان مذاکره است 
و از س��وی دیگر دعوا می کند، هر کسی مدل 
رفتار سیاس��ی رئیس جمهور فعل��ی آمریکا را 

کشف کند باید جایزه نوبل دریافت کند.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: دولت آمریکا از یک سو رؤسای جمهور 
چند کشور را بسیج کرده تا بین ایران و آمریکا 
واسطه گری کنند، از سوی دیگر پتروشیمی ها 

را تحریم کرد و این اقدام تعجب آور بود.

تحریم پتروشیمی ها گام جدیدی نیست
تم��ام  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  پورابراهیم��ی 
ش��رکت های اقتصادی ایران، س��ال گذشته با 
اعم��ال تحریم ه��ای ارزی، تحری��م اقتصادی 
ش��دند و نق��ل و انتق��االت ارزی ب��رای همه 
ش��رکت های ایران دچار مش��کل ش��د، گفت: 
بنابراین پتروش��یمی ها نیز از س��ال گذشته با 

مشکل نقل و انتقال ارز مواجه بودند و تحریم 
پتروشیمی ها گام جدیدی نیست.

وی اظهار داشت: پتروشیمی ها شرکت های 
خصوصی هستند و ساز و کارهای خود را برای 
فروش پیدا کردند لذا تحریم برای آنها تأثیری 
ن��دارد. تحریم پتروش��یمی ها، جن��گ روانی 
اقتصادی ب��ود تا بر رفتار جمهوری اس��المی 

ایران در مذاکرات تأثیر بگذارند.

تحریم علیه ایران بی خاصیت شده است
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با 
اش��اره به اینکه تحریم پتروشیمی ها تأثیری بر 
اقتصاد ایران ندارد و تحریم ها در حال حاضر در 
اقتصاد ایران به مرحله ای رسیده است که عماًل 
بی خاصیت شده اس��ت، افزود: زیرا آمریکایی ها 
همه توان خود را ب��رای تحریم اقتصاد ایران به 
کار بسته اند و عماًلً تحریم جدیدی وجود ندارد.

پورابراهیمی اظهار داش��ت: پس از تحریم 
پتروش��یمی ها ش��اخص های ب��ورس را مورد 
بررسی قرار دادیم، براساس شاخص های بورس 
نه تنها س��هام پتروش��یمی ها منفی نشده است 
بلکه س��هام برخی از شرکت هایش مثبت شده 
است. وی اضافه کرد: این شاخص های اقتصادی 
نشان می دهد که بازار س��رمایه حساسیتی به 
تحریم های جدید ندارد، پیش از این هر زمانی 
که آمریکا جنگ روانی به راه انداخت تأثیر آن 
در بازار س��رمایه دیده می ش��د اما این بار بازار 

سرمایه واکنشی به اقدامات آمریکا نداشت.
وی تصری��ح کرد: هیچ چیزی تحت عنوان 
تحریم ه��ای جدید بر اقتصاد ای��ران تأثیرگذار 
نیس��ت و بازار س��رمایه اعتنایی به تحریم ها و 

تهدیدهای جدید آمریکا ندارد.
پورابراهیمی گفت: وزیر خزانه داری آمریکا 
و مشاور ارش��د اوباما در گزارشی اعالم کردند، 
تحریم های جدید علیه ای��ران هیچ تأثیری بر 
اقتصاد ایران ندارد، اقتصاد ایران با تحریم های 
قبلی خواس��ته یا ناخواس��ته انطباق پیدا کرده 
اس��ت و این انطب��اق باعث می ش��ود از گردنه 
تحریم ه��ا عبور کند و در آین��ده نیز تحریم بر 
اقتصاد ایران تأثیرگذار نباش��د و اگر جمهوری 
اس��المی از گردن��ه تحریم ها عب��ور کند دیگر 
آمریکایی ها با ابزار اقتص��ادی نمی توانند علیه 

جمهوری اسالمی ایران اقدامی انجام دهند.

 آمریکا توانایی یک روز جنگ
با ایران را ندارد

وی با بیان اینک��ه ادبیاتی که آمریکایی ها 
پس از موضع گیری جدید شورای عالی امنیت 
مل��ی در قبال برجام داش��تند تهدید به جنگ 
نظام��ی بود در حالی ک��ه ادبیات جنگ نظامی 
مدت هاس��ت که در دنیا منس��وخ ش��ده است، 
اظهار داشت: آمریکایی ها توانایی یک روز جنگ 

نظامی با جمهوری اسالمی ایران را ندارند.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران از موضع اقتدار 
حرکت می کند و کاهش نرخ ارز در بازار نشان 
دهنده موضع اقتدار جمهوری اس��المی است. 
پورابراهیم��ی تأکید کرد: ما از گردنه تحریم ها 
عبور کردیم البته روزهای س��ختی را پیش رو 
داریم و باید اقتصاد کش��ور را با کارآمدی اداره 
کنی��م که ای��ن موضوع ربطی ب��ه تحریم ها و 

دشمنی های آمریکا ندارد.  مهر

کدخدایی:

قانون انتخابات کارآمد نیست
شکایت از یک نماینده به سبب افترا


