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حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد
هیئت دولت الیحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر 
تغیی��ر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار 

صفر را به تصویب رس��اند.
هیئت دولت در جلس��ه روز چهارش��نبه به ریاس��ت 
حسن روحانی رئیس جمهور، الیحه پیشنهادی بانک 
مرک��زی مبنی بر تغیی��ر واحد پول مل��ی از ریال به 

تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رس��اند.
این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و 
بازیاب��ی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی 
داخلی، هماهنگ��ی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه 

درباره واحد پول ملی رواج یافته اس��ت، اتخاذ ش��د.
کاه��ش هزینه چاپ و نش��ر اس��کناس و س��کوک و 
نی��ز رفع مش��کالتی از قبیل اس��تفاده از ارقام بزرگ 
در مب��ادالت س��اده روزم��ره، معض��الت ش��مارش 
و حم��ل حج��م ب��االی اس��کناس و س��که و خارج 
ش��دن مس��کوکات از چرخ��ه مب��ادالت اقتص��ادی 
 کش��ور، از دیگ��ر اه��داف الیح��ه یاد ش��ده اس��ت.

  پایگاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمهوری

شناسایی و ضربه به یک شبکه تخلفات 
ارزی توسط سربازان گمنام امام 

زمان)عج(
وزیر اطالعات از شناس�ایی و ضربه به یک ش�بکه 

تخلفات ارزی خبر داد.
حجت االس�الم س�یدمحمود علوی وزی�ر اطالعات 
اعالم کرد: سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطالعات اس�تان هرمزگان یک شبکه تخلفات 

ارزی را شناسایی کرده و به دام انداختند.
وی گفت: متخلفین طی سال های 1395 الی 1397 
اق�دام به ثبت ی�ا اجاره تع�دادی ش�رکت تجاری 
صوری نم�وده و پس از پرداخ�ت میلیون ها تومان 
رشوه توانس�ته اند اقدام به ثبت س�فارش واردات 
کااله�ای اساس�ی و دریافت بی�ش از 250 میلیون 
دالر ارز دولت�ی از بانک ه�ای مختل�ف نمایند. این 
ش�بکه بخش ناچی�زی از ارز دریافتی را به واردات 
اختص�اص داده و ب�ا مصرف مابق�ی آن در مجاری 
غیرقانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامش�روع 

به دست آورده اند.
حجت االس�الم علوی گف�ت: عناصر اصلی ش�بکه 
ب�ا دریاف�ت وکال�ت از برخ�ی کارمن�دان از نام و 
حس�اب های بانکی آنان برای پوش�ش فعالیت های 
مجرمان�ه خود سوء اس�تفاده نم�وده و قصد فرار از 
پرداخت مالیات های کالن حاصل از فعالیت ها را نیز 
داشتند. یکی از سران شبکه که مدتی متواری و در 
صدد خروج غیرقانونی از کشور بود، دستگیر شد و 

همراه با سایر اعضا تحویل مراجع قضایی شدند
 وزارت اطالعات

اخبار

ورود مجلس به سخت گیری بانک ها در پرداخت وام ازدواج
رئی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس از پیگیری های خود درباره س��خت گیری  

بانک ها در پرداخت وام ازدواج خبر داد.
عبدالرضا عزیزی با اشاره به سنگ اندازی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج، 
گفت: طبق مصوبه ای که مجلس در بودجه س��ال 98 داش��ت وام ازدواج برای 
هریک از زوج ها در س��ال جاری با دوره بازپرداخت پنجس��اله با أخذ یک ضامن 
معتبر و س��فته اس��ت البته بانک مرکزی می تواند یارانه پرداختی به اش��خاص را به 

عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
وی با بیان اینکه فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال 98 جهت کمک به جوان 
ها برای تش��کیل زندگی و همچنین رفع برخی معضالت و مشکالت در آغاز زندگی بود، 
اضافه کرد: اگر بانکی به تش��خیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواس��ت 

کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی  بانک مرکزی پیگیری شود.  تسنیم

پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی 

پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در تش��ریح جلس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت 

چند تن از نمایندگان در جلسه این کمیسیون حاضر شد.
وی با اشاره به اینکه بنده هم یکی از سوال کنندگان از وزیر اقتصاد بودم، ادامه داد: 
این سوال درباره اظهارنظر اخیر ظریف وزیر امور خارجه درباره پولشویی بود و وی گفته 

بود که پولشویی در اقتصاد ایران وجود دارد.
سوال بنده از دژپسند این بود که آیا وزیر امور اقتصاد و دارایی سندی درباره اظهارنظر 
ظریف دریافت کرده  یا نه و آیا پولشویی در اقتصاد ما وجود دارد یا نه. طبق گفته وزیر 

اقتصاد پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.  مهر

اگر می خواهید مدیریت ولی فقیه را ببیند نیرو های مسلح را بنگرید
نائب رئیس مجل��س خبرگان رهبری گفت: تنهاترین نهادی که مس��تقیماً زیر 
نظر ولی فقیه اداره می ش��ود، نهاد نیرو های مس��لح است و اگر کسی می خواهد 
مدیری��ت ولی فقیه را ببیند باید نیرو های مس��لح را بنگ��رد که موفق ترین نهاد 

نظام اسالمی است.
آیت اهلل »س��ید احمد خاتمی« در جمع کارکنان پایگاه شهید فکوری نیروی هوایی 
ارتش با بیان اینکه نیرو های مسلح یقیناً در تراز انقالب اسالمی و مایه افتخار نظام هستند؛ 
اظهار داشت:  اولین ویژگی نیرو های مسلح ما این است که مکتبی هستند و با عقیده خود 
داخل میدان شده اند که به تعبیر امام علی )ع( جنوداهلل هستند که عقیده شان را بر نوک 
شمشیرشان حمل می کنند چراکه در این نیرو ها به همان اندازه که به مسائل فنی و تخصصی 
پرداخته می شود به همان میزان نیز به مسائل دینی و عقیدتی اهمیت داده می شود و این 

ویژگی در هیچ یک از دیگر نیرو های مسلح دنیا وجود ندارد.  روابط عمومی ارتش

احمد توکلی

  یکی از مجازات ها در حکم دادگاه مفسدان  مربوط به بانک 
س��رمایه، ش��الق در انظار عمومی بود. سخنگوی محترم قوه 
قضائی��ه  تعریفی از انظار عمومی ارائ��ه داد که با آنچه که به 

ذهن افراد معمولی متبادر می شود، ناسازگار است.
وی در جم��ع خبرنگاران گفته اس��ت: »صدور حکم ش��الق 
در انظ��ار عموم��ی به این معنا نیس��ت که محکوم��ان را در 
خیابان های ش��هر ش��الق بزنند بلکه در زم��ان اجرای حکم 
تع��دادی از مرتبط��ان با پرونده دعوت می ش��وند تا حکم در 
حضور یک جمع اجرا ش��ود که تصمیم گیری نهایی با اجرای 
احکام اس��ت. ممکن اس��ت در زمان اجرای حکم تعدادی از 
افراد داخل محوطه زندان جمع ش��وند و یا حکم در دادس��را 
با حضور چند نفر اجرا ش��ود….. در رابطه با اجرای حکم در 
انظ��ار عمومی، قصد اجرای حکم در حضور چند نفر اس��ت و 

مقصد اجرای حکم در خیابان و سر چهارراه نیست.«
چ��ون صدور ای��ن حکم در باره مفس��دان اقتصادی س��ابقه 
چندان��ی ندارد، باید تعبیر »انظار عمومی« را به نقد کش��ید، 
تا خدای ناخواس��ته سنگ بنایی در مماش��ات با خیانتکاران 
گذارده نش��ود. ای��ن تصویر از »انظار عمومی«، با فقه ش��یعه 
و حقوق ایران ناس��ازگار اس��ت، مغایر با س��یره امیر مؤمنان  
علی علیه الس��الم، است و با مباحث جدید جرم شناسی یقه 

سفیدها و مجازات های آن ها نیز نمی  خواند.
الف( ناسازگاری با فقه و حقوق

یکی از مجازات های تعزیری ش��ناخته ش��ده در فقه شیعه، 
تش��هیر است.  تشهیر به معنای  شناس��اندن مجرم به مردم 
همراه با تحقیر او اس��ت. چون معرف��ی مجرم به عموم مردم  

برای خوار کردن او است، مجازات شمرده می شود.
بناب��ر اصول حاکم بر مجازات اس��المی و عل��م حقوق حفظ 
کرامت انسانی متهم و مجرم است. به همین دلیل اصل  سی 
و نهم قانون اساس��ی »هتک  حرمت  و حیثیت  کس��ی  که  به  
حکم  قانون  دس��تگیر، بازداشت ، زندانی  یا تبعید شده ، به  هر 

صورت  که  باشد ممنوع  و موجب  مجازات« شناخته  است . 

 ل��ذا هر اقدامی که موجب هت��ک حرمت و لطمه به حیثیت 
مجرم باش��د تنها در شکل مجازات قانونی قابل پذیرش است. 
در منابع فقهی تش��هیر  در ابتدا برای مجازات شهادت ناحق 
بوده  که فقهای برجس��ته ای از امامیه آن را به ورشکستگی 
)به تقصیر و به تقلب(، کالهبرداری و برخی جرائم غیراخالقی 

تعمیم دادند. 
چون هدف از اعمال این مجازات شناس��اندن مجرم به مردم 
و عبرت گیری بوده اس��ت، در شکل گرداندن در بازار، محل 
س��کونت و مراک��ز جمعیت��ی مانند مس��اجد و در مواردی با 
تراشیدن س��ر تخفیف بیش��تری را اعمال می کردند. روشن 
است که نه مصادیق شایسته تشهیر به جرائم مذکور محدود 
است، و نه شکل مجازات به گرداندن مجرم در بازار و مسجد 

منحصر می گردد.
دقت در این موارد نش��ان می دهد که مجازات معرفی مجرم 
در مبادالت اقتصادی و مناس��بات اخالق��ی فردی معمول و 
مجاز شناخته شده که اعتماد حرف اول را می زند . و تشهیر، 
عالوه بر احتمال تنبه مج��رم، برای مردمی که مجرم به آنها  
شناسانده شده اس��ت، احتمال فریب خوردن کم می شود و 
اثر پیش��گیرانه قابل توجهی دارد و هرجا فریب کمتر باش��د، 
هزین��ه مبادالت اقتصادی کمتر و کارایی اقتصادی  و آرامش 

اجتماعی بیشتر است.
بر اس��اس چنین دی��دگاه و اهداف مذک��ور، در حقوق ایران 
نیز تش��هیر به همان معنا پذیرفته و به جرائم مش��ابه تعمیم 
داده شده است. مثال قانون مجازات اسالمی مرتکبان کثیری 
ازجرائم اقتصادی فس��ادآلود را]1[ مس��تحق تشهیر شناخته 
و راه آن را  »انتش��ار حکم قطعی در رس��انه ها«]2[ شمرده 

است.
بعید است کسی تردید کند که حکم دادگاه به تازیانه خوردن 
مفسدان بی ش��رم اقتصادی در انظار عمومی نوعی از تشهیر 
اس��ت که با اعمال درد بر این زالو صفتان همراه اس��ت. همه 
فرهنگ های معتبر فارس��ی از جمله دهخدا، انظار عمومی را 

»پیش دیده همگان« معنی کرده اند.
در متون حقوقی نیز مقص��ود از انظار عمومی اماکن عمومی 
مانند خیابان میدان و چهار راه یا مساجد و پارک ها است که 

معد و مهیا برای پذیرش عموم است.
قدر متیقن به محوطه زندان و دادسرا با حضور سه چهار نفر 
نمی توان در »انظ��ار عمومی« گفت؛ چرا که به طور معمول 
تی��م اجرای حکم بیش��تر از این هس��تند، در نتیجه این تیم 

هرجا حکم تازیانه را اجرا کند درس��ت اس��ت. در این صورت 
ذکر عبارت انظار عمومی عبث و مجازات تشهیر اعمال نشده 

است.
ب( مغایرت با سیره علی علیه السالم

موارد بسیاری از رفتار امیر مؤمنان در برخورد با سوءاستفاده 
کنندگان موثقا نقل شده است که راه مماشات با خیانتکاران 
را ب��ر هر ش��یعه ای می بندد. نقل یک��ی از آن ها  برای این 
مقام کافی است. این نمونه مربوط است به خیانت ابن هرمه، 

نماینده اقتصادی والی خوزستان در اهواز :
»هنگام��ی که نامه مرا خوان��دی   بالفاصله ابن هرمه را عزل 
ک��ن و به زندانش بیفک��ن و مردم  را  از عزل و بازداش��تش 
باخبرس��از و آبرویش را بریز، و به همه بخش��های تابع اهواز 
بنویس تا سیاست مرا بدانند. . . . و چون روز جمعه رسید، او 
را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. 
و ه��ر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته، پس 
از اثب��ات، از مال ابن هرمه به او بپ��رداز و دوباره او را خوار و 
س��ر افکنده و بی آبرو ب��ه زندان بازگ��ردان، و پاهایش را در 
بن��د بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کس��ی برایش 
خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان. 
ولی ممنوع المالقاتش کن تا  مبادا راه پاسخگویی به محاکمه 
را به او یاد دهند و به آزاد ش��دن از زندان امیدوارش سازند . 
. . شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن 
هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط 
زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس 
از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر به او بزن . . . حقوق این خائن را 

نیز قطع کن » )دعائم االسالم ۵۳۳-۵۳2 / الحیاة ۴1۰(
 ج( ناهمخوانی با جرم شناسی مجرمان یقه سفید

اصطالح مجرمان یقه س��فید را براي اولین بار در سال 19۳9   
جامعه ش��ناس و جرم ش��ناس معروف قرن بیس��تم پروفسور 
سوزرلند طی سخنراني در انجمن جامعه شناسان آمریکا بکار 
ب��رد وي  آن را چنین تعریف کرد: جرمي که یک فرد محترم 
و صاح��ب نفوذ اجتماعي ]در دولت ی��ا بخش خصوصي[ در 
فرایند ش��غلي خویش مرتکب مي شود. مجرمان پرونده های 
مفاس��د اقتصادی از این قماش یقه س��فیدان هستند که در 

غرب رسانه ها در رسواسازی آنان غوغا می کنند.
در غرب سازمان های مردم نهاد و دولتي فراواني براي مبارزه 
با این پدیده تاس��یس شده اس��ت. یکي از این سازمان های 
آمریکای��ي Check Fraud Center((، 2۵ ن��وع جرم یقه 

سفیدها و 2۴ روش متقلبانه آن ها را احصاء کرده است: تقلب 
در عملیات بانکي، تقلب در اعالن ورشکس��تگي جعل اسناد، 
تقلب در بیمه سالمت، پولشویي، تقلب با عملیات شرکت هاي 
کاغذي، رش��وه، تقلب در بیمه هاي تجاري، تقلب در اس��ناد 
حسابداري شرکت ها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معامالت 

داخلي شرکت ها و جنایات پیچیده مالي دیگر.
یقه س��فیدها آموخته ان��د که چگون��ه از موقعیت خویش در 
حاکمیت یا عرصه کس��ب و کار براي انباش��ت ثروت استفاده 
کنند آنه��ا دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترم اند و توانایي 
آن را دارند که خود یا رفیقانش��ان را در س��مت هاي نزدیک 
به ثروت بنش��انند. اصحاب کسب و کار و دولتي هاي حرفه اي 
مرتکب��ان ای��ن نوع جرم ان��د که طیف وس��یعي از روش هاي 
فریبنده را دربر مي گیرد، از تقلب و جعل اس��ناد تا حقه بازي 

و اختالس و کالهبرداري.
جرم یقه س��فید غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از 

خانه آنان بدون ورود به خانه است.
در کشورهای غربی بدون آن که دعوی حکومت علوی داشته 
باشند، در برخود با مجرمان یقه سفید شبیه ترند به  علی بن 

ابیطالب تا ما. ذکر یک نمونه کافی است.
»برنارد مداف« مش��اور س��رمایه گذاري در بورس آمریکا، با 
روش Ponzi از مردم پول براي س��رمایه گذاري مي گرفت و 
با پول دریافتي از سرمایه گذاران جدید سود سرمایه گذاران 

قبلي را مي داد و با پول باقیمانده در دستش کار مي کرد.
 این بزرگترین فریب مالی آمریکا از نظر مبلغ تا سال 2۰۰8 
در آن کش��ور بود دادگاه »برنارد مداف« را به سؤاستفاده 6۵ 
میلیارد دالری متهم کرد و س��رانجام »برنارد مداف« به 1۵۰ 
س��ال زندان محکوم شد، باالترین حد ممکن.  طشت رسوائی 

او از آسمان هفتم بر زمین افتاد.
مقامات و مس��ئوالن قوه قضائیه باید همواره نس��بت  به این 
واقعیت تلخ متذکر باش��ند که مش��کل اصل��ی امروز کاهش 

اعتماد عمومی است.
جناب رئیسی با مواضع راهبردی بسیار مهمی به میدان آمده 
اس��ت که امیدی برانگیخته اس��ت ولی چون تا حاال بیشتر از 
جن��س حرف بوده اس��ت، هن��وز کاری از آن نمی آید. مردم 

منتظر عمل اند.
در چنین وضعیتی حساس��یت مواضع سخنگوی محترم قوه 
افزون می شود و تعابیری که درست یا نادرست به جانبداری 

از مفسدان تلقی شود نباید بکار رود.  الف

یادداشت

قوز باال قوز
ادامه از صفحه اول

و تحریم ه��ای اقتصادی علیه ای��ران را لغو کند وجود 
دارد؟ آمریکا در برجام نیز قرار بود تحریمهای اقتصادی 
را برچیند ام��ا نه تنها اینگونه نش��د بلکه تحریم های 

بیشتری علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کرد.
یقین بدانید در صورت اجرایی ش��دن پیش��نهاد آقای 
ظریف ب��ه آمریکا در ب��اره پذیرش پروت��کل الحاقی، 
آمری��کا باز هم بدعه��دی خواهد ک��رد و هیچ یک از 

تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد.
تنها مس��اله ای که برای ایران باقی می ماند، تعهداتی 
است که بر اساس پروتکل الحاقی به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داده است که همین موضوع نیز معضالت 
و مش��کالت دیگری را برای ای��ران ایجاد خواهد کرد. 
این پیش��نهاد از سوی س��خنگوی وزارت خارجه هم 
تایید شد، آقای موسوی در نشست خبری 7 مرداد ماه 
گفت: در برجام م��اده ای وجود دارد که پس از اجرای 
برجام تا سال 2۰2۳ جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
تعهداتش پروتکل الحاقی را به مجلس شورای اسالمی 
می ب��رد و به صورت قان��ون دائمی تصوی��ب می کنیم. 
همزمان با این اقدام جمهوری اس��المی ایران، آمریکا 
موظ��ف بود که طرحی را به کنگ��ره ارائه دهد و کلیه 
تحریم ه��ای غیرقانونی خود علیه جمهوری اس��المی 
ای��ران را از طری��ق کنگره لغو کند. وزی��ر امور خارجه 
پیش��نهاد داد که اگر واقعاً واش��نگتن دنبال گفت وگو 
است، می توان روی این محور گفت وگو کرد که به جای 
س��ال 2۰2۳ این اقدامات در س��ال 2۰19 انجام شود. 
این یک اقدام قابل دس��ترس است. اما همان گونه که 
پیش بینی می ش��د این طرح با مخالفت دولت آمریکا 
مواجه ش��د، ما هم از ابتدا می دانس��تیم که آنها اصوالً 
دنب��ال گفت وگو و توافقی که منجر به نتیجه درس��ت 

باشد، نیستند.
در هر صورت چنین پیشنهادهایی نشان می دهد هنوز 
امی��دی به آمری��کا وجود دارد در حالی که س��ابقه بد 
آمریکا در برجام که از س��وی منتقدین پیش بینی هم 
ش��ده بود، باید درس عبرتی باش��د تا دیگ��ر با ایاالت 

متحده معامله و مذاکره ای صورت نگیرد.

سرمقاله

 مجازات شالق یقه سفید ها، 
در اندرون خصوصی یا انظار عمومی؟

ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت:

پول نفت باید وارد اینستکس شود
وزی��ر خارجه ای��ران گف��ت: اینس��تکس درحالی 

عملیاتی خواهد شد که پول نفت وارد آن شود.
محمدجواد ظریف در پایان جلس��ه هیات دولت و 
در جم��ع خبرنگاران در باره مباحث مطرح ش��ده 
در نشست کمیسیون مشترک برجام گفت: جلسه 
کمیسیون برجام، جلس��ه چالشی بود و ما مواضع 
خودم��ان را مط��رح و بر ضرورت اج��رای تعهدات 
اعضای دیگر برجام مخصوصاً کش��ورهای اروپایی 
که تعهدات مش��خصی را از اردیبهشت ماه سال 97 

مطرح کردند، تاکید کردیم.
وی افزود: اینس��تکس ابزاری برای اجرای تعهدات 
اروپا است و معلوم است که این سازوکار نمی تواند 
همکاری اروپا را داشته باشد و اروپا باید این جرأت 

را به خود بدهد که به تعهدات خود عمل کند. 
ظریف افزود: آق��ای روحانی، همکاران بنده و خود 
بن��ده اعالم کرده ایم که کارهای اروپا تا امروز هیچ 
تناس��بی با تعهدات و توقع��ات آنها ندارد؛ پس اگر 
می خواهن��د توقع��ات خود را عمل��ی کنند باید به 
تعهدات خود که همان ف��روش نفت، حمل و نقل 

نفت و بازگشت پول نفت ایران است، برگردند.  
ظریف در پاس��خ به س��والی درباره تالش آمریکا و 
اروپا برای حض��ور مجدد ایران در پای میز مذاکره 
اظهار داش��ت: م��ا هیچ وقت میز مذاک��ره را ترک 
نکردی��م. آمریکایی ها بودند که میز مذاکره را ترک 

کرده و تعهداتشان را زیر پا گذاشتند. 
وزیر ام��ور خارجه درب��اره  رویکرد جدی��د امارات 
در مس��ائل منطقه ای تاکید ک��رد: ما همواره اعالم 
کرده ای��م که عالقه من��د به ارتباط با همس��ایگان 
هس��تیم. اگر آنها سیاس��ت های خود را تغییر داده 
و دست از دخالت در امور داخلی کشورها بردارند. 
م��ن امی��دوارم اعضای تی��م B کاهش یاب��د و به 

نتانیاهو و بولتون محدود شود.
ظری��ف درباره نامه خود به رهب��ری گفت:  نعمتی 
در کش��ور پس از انقالب وج��ود دارد و آن، نعمت، 
چند صدایی و داش��تن دیدگاه های مختلف توسط 
گروه ه��ای مختلف و مردم اس��ت. چند صدایی در 
کش��ور، تضارب آرا، نقد و گفت وگو، یک نعمت در 
کشور ما است اما تخطئه، افترا و توهین کفران این 
نعمت اس��ت. در داخل نباید به گونه ای عمل شود 
که دشمن سوءاستفاده کند. آمریکا چون در مقابل 
تهاجم دیپلماتیک ما چاره دیگری نداش��ت مطرح 
کرد که وزیر امور خارجه ایران قدرت بیان نظریات 

نظام را ندارد. 
وی اف��زود: نبای��د دوس��تان چنی��ن بهانه هایی به 

دش��من بدهند که چنین 
س��خنانی را مطرح کنند. 
نقد با افت��را فرق می کند. 
من با تمام وجودم آماده ام 
ک��ه از آزادی بی��ان دفاع 
کن��م؛ همان ط��ور که در 
و  خارج��ه  ام��ور  وزارت 
بیان  کالس های��م فرصت 
نظرات مخالف داده ش��ده 
اس��ت اما ب��ه ای��ن معنا 
نیس��ت که دروغ بگوییم، 
توهین کنیم و افترا بزنیم 
و دس��تگاهی که باید در 
براب��ر بیگان��گان از منافع 
گروه هایی  همان  و  کشور 
ک��ه تهم��ت می زنن��د و 
س��ریال می س��ازنند تا به 
ما افترا بزنند، از آنها بیش 
از دیگران از حقوق ش��ان 

دفاع می کنیم. 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه قرار نیست اقداماتی 
که انجام می ش��ود که مخل وح��دت ملی و اعتقاد 
ما باش��د، عنوان کرد: این اقدامات اعتماد مردم به 
مسئوالن را خدش��ه دار می کند. هر چقدر به بنده 
توهین شود، آن را ذخیره آخرت خود می دانم. فکر 
می کن��م در آخرت آنقدر بار گناهان من س��نگین 
است که این توهین ها از بار گناهان من کم می کند 
و به همین خاطر، سپاس��گذار کسانی هستم که به 
من توهین می کنند و افترا می زنند ولی این مسئله 

برای امنیت ملی خطرناک است. 
وی درب��اره گفت وگو با عربس��تان بی��ان کرد: اگر 
عربستان سعودی آماده گفت وگو باشد، ما همیشه 
آماده گفت وگو با همس��ایگان خود هس��تیم. هیچ 
گاه باب گفت وگو با همس��ایگان خود را نبستیم و 
هیچ گاه باب گفت وگو با همسایگان مان را نخواهیم 

بست. 
  ترامپ هم در مذاکره و هم تحریم ایران 

شکست خورده است
محم��ود واعظی رئی��س دفتر رئی��س جمهور نیز، 
درب��اره نامه ظریف به رهبری و پاس��خ تفقد آمیز 
رهبری به او و همچنین ادامه فش��ارها علیه دولت، 
گفت: اول باید از این فرصت استفاده کنم و یک بار 
دیگ��ر از طرف دولت و آقای رئیس جمهور از مقام 
معظم رهبری تش��کر و قدردانی کنیم که نس��بت 

به خادمین خودش��ان در دولت، خادمین مردم در 
دولت عنایت دارند.

وی افزود: در بی مهری که به آقای ظریف و بعضی 
از اعضای دیگر دولت شده بود، آقای ظریف ابتکار 
عمل نش��ان دادند و این موضوع را منعکس کردند 

که با محبت مقام معظم رهبری مواجه شدند. 
مس��ئول دفتر رئیس جمهور درباره توئیت ترامپ، 
گفت: در حال حاضر ترامپ هم در تالش هایی که 
برای مذاکره انجام داده و در روش ها و تحریم هایی 

که علیه ما اعمال کرد، شکست خورده است. 
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به گفت و گوی 
تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه گفت: نزدیک 
به 1۰۰ دقیقه تماس��ی که آق��ای مکرون  با آقای 
روحانی داش��ت به طول انجامید ک��ه این موضوع 
نشان دهنده آن است که ما هم در منطقه و هم در 
دنیا منطق داریم و دیدگاه هایی که مطرح می کنیم 
هم درباره مس��ائل امنیتی و هم در رابطه با س��ایر 

مسائل حرف برای گفتن داریم.
 واکنش وزیر دفاع به رزمایش مشترک

 ایران و روسیه
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
درباره اخبار منتشر شده در مورد آزمایش موشکی 
گف��ت: برنامه های تحقیقاتی نیروهای مس��لح هر 
سال تدوین و اجرا می شود و به موقع کارها انجام 
می ش��ود. وی درباره برگزاری رزمایش مشترک با 

روسیه، گفت: هنوز قراری 
گذاشته  این خصوص  در 
نش��ده اما روس��یه کشور 

دوست ماست.
»ناهید ۱« تا دو هفته 

 دیگر 
تحویل وزارت دفاع 

می شود
آذری  ج��واد  محم��د 
ارتباطات  وزی��ر  جهرمی 
و فن��اوری اطالع��ات نیز 
قرارگرفتن  زم��ان  درباره 
ماه��واره مخابراتی ناهید 
اظه��ار  م��دار  در  ی��ک 
پژوهش��گرهای  کار  کرد: 
در  فضای��ی  پژوهش��گاه 
خص��وص ای��ن ماه��واره 
پایان یافته و تس��ت های 
نهایی مربوط��ه نیز انجام 
ش��ده اس��ت و احتماال ظرف یکی دو هفته آینده 
ماه��واره برای در مدار ق��رار گرفتن تحویل وزارت 

دفاع می شود.
وی با بیان اینکه س��یکل آماده سازی برای ارسال 
ماه��واره در وزارت دف��اع انج��ام می ش��ود، افزود: 
ایرادات دو پرتاب قبل اس��تخراج و برطرف ش��ده 
اس��ت و امیدواریم که این ماه��واره با موفقیت در 

مدار قرار بگیرد.
 دستور وزیر صنعت برای بررسی 

افزایش قیمت کارخانه ای خودروها
رضا رحمانی وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: 
 تولید خ��ودرو پس از نوس��ان های��ی در ماه های 
گذش��ته، اکنون به تعادل رس��یده و به طور مرتب 
انجام می ش��ود.  قیمت خودرو نی��ز در هفته های 
گذش��ته به جز دی��روز که با مس��بب آن برخورد 

خواهد شد روند کاهشی به خود گرفته بود.
وی خاطر نشان کرد:  با دستوری به سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش 
قیمت برخی محصوالت یکی از خودروس��ازان در 
دست بررسی است که آیا ناشی از اشتباه سیستمی 
بوده یا دلیل دیگری داش��ته است.  اگر این افزایش 
قیمت ها برخالف مصوبات بوده باش��د، به شدت با 
آن برخ��ورد خواهیم کرد و در صورتی که اش��کال 
سیس��تمی بوده باش��د نیز باید دلیل آن بررس��ی 

شود.

 حذف دالر در مبادالت 
یکی از سیاست های کشور است

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
نیز با اشاره به نزدیک شدن قیمت ارز در بازار آزاد 
به قیمت س��امانه نیما گفت:  با تک نرخی شدن ارز 
و کاه��ش التهابات در بازار ارز می توان امیدوار بود 
تا رانت کاهش پیدا کرده و تخصیص منابع منطقی 

تر شود.
مع��اون اقتصادی رئی��س جمهوری درب��اره طرح 
پیشنهاداتی به دولت برای حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
و جایگزین��ی آن با ارز نیمایی، با بیان اینکه هدف 
همه سیاستگذاران و کارشناسان این است که موج 
تورمی که با التهابات ارزی ایجاد شد را مهار کنند،  
اظهار کرد: البته تش��خیص ها و ارزیابی ها متفاوت 
است و اینکه تخصیص ارز رسمی ۴2۰۰ تومانی تا 
چه حد به هدف رس��یده در مورد کاالهای مختلف 
مانن��د برنج،  دارو،  نهاده های دام��ی و موارد دیگر 
در ارزیابی ها متفاوت اس��ت. آنچه که قطعی است 
اهتم��ام دولت به تامین کاالهای اساس��ی مردم با 
کمترین مشکل است در همین رابطه برخی کاالها 
از لیس��ت کاالهای اساسی خارج شده و این بحث 

همچنان ادامه دارد.
وی همچنی��ن درب��اره ح��ذف دالر در مبادالت با 
کش��ورهای دیگر اش��اره کرد و افزود:  این موضوع 
یکی از سیاس��ت های کشور است که به جای دالر 

از ارزهای دو جانبه در مبادالت استفاده کنیم.
 دالیل مصوبه تغییر واحد پول ملی 

به روایت ربیعی
علی ربیعی س��خنگوی دولت، در حاش��یه جلس��ه 
صبح امروز هیأت دولت، اظهار داشت: هیات دولت 
در مصوبه ای با حذف چهارصفر از پول ملی کش��ور 

موافقت کرد.
به گفته س��خنگوی دولت، اطالع��ات دقیق تر قرار 
اس��ت از س��وی رئی��س کل بانک مرک��زی اطالع 

رسانی شود.
س��خنگوی دولت گفت: در ح��ال حاضر وقتی می 
گوییم یک تومان، این مبلغ معنی خاص خودش را 
در جامعه دارد و از ریال خیلی اس��تفاده نمی شود. 
با مصوبه دولت، حیثیت ظاهری پول ملی در مقابل 
س��ایر ارزهای بین المللی مراعات ش��ده و در نظر 
گرفته می شود و مسکوکات از نو به چرخه می آید 
ک��ه االن از چرخه خارج ش��ده و اصطالک کاغذی 

هم کمتر می شود.  فارس


