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 دستگیری افراد مرتبط با شبکه های 
ضد انقالب

با اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( در خراسان 
جنوب��ی، افراد اصلی مرتبط با ش��بکه های ضد انقالب 
که در راس��تای تشدید تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران در استانهای البرز و خراسان جنوبی فعالیت می 

کردند، دستگیر شدند. وزارت اطالعات

تغییر لحن آمریکایی ها میوه برجام بود 
مع��اون پارلمان��ی رئی��س جمه��ور گفت: اگ��ر لحن 
آمریکایی ها تغییر کرده حاصل همین برجام اس��ت و 
اگر توازن قدرت ما تغیی��ر یافته نیز میوه برجام بوده 
اس��ت. نادیده گرفتن برجام جف��ا در حق تیم مذاکره 

کننده و رئیس جمهور است.
حس��ینعلی امیری در ش��ورای س��اماندهی مبادالت 
م��رزی و کارگروه توس��عه صادرات خراس��ان جنوبی 
اظهار داشت: استان خراسان جنوبی شتاب بهتری در 
توس��عه خواهد داشت و تاکنون نیز اقدامات خوبی در 

استان شده است.
وی گفت: امروز در ش��رایط خاصی قرار داریم و برجام 
یکی از مهمترین دس��تاوردهای دول��ت تدبیر و امید 
ب��وده و اینکه آمریکا یکطرفه از برجام خارج ش��ده از 
ارزش حقوقی و بین المللی برجام کاسته نشده و هنوز 

این آثار حقوقی، سیاسی و بین المللی را دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمه��ور افزود: آمریکایی ها در 
برج��ام نقص عهد کردن��د و خودش��ان را در دنیا بی 
اعتماد نشان دادند و ش��رایط امروز با سال های 91 و 
92 متفاوت اس��ت و دشمنان کشور ایران را ماجراجو 
و دنبال جنگ می دانس��تند و به جز دو کشور حامیان 
زیادی نداشتیم اما امروز اینگونه نیست و آمریکا بدنام 

و بدعهد است و غیرقابل اعتماد هستند.
امی��ری تصریح کرد: اگر لحن آمریکایی ها تغییر کرده 
نی��ز حاصل همین برجام اس��ت و اگر توازن قدرت ما 

تغییر یافته نیز میوه برجام بوده است.
وی ادام��ه داد:  نادیده گرفتن برج��ام جفا در حق تیم 
مذاکره کننده و رئیس جمهور اس��ت و اگر با اقتدار در 
دنی��ا حضور داریم و جام جهانی همراه ایران اس��المی 
و علیه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی است به دلیل آثار 
سیاس��ی و حقوقی برجام است. معاون پارلمانی رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: برجام همچنان کارکرد خود را 
دارد و از عزت و اقتدار خوبی نظام جمهوری اس��المی 
ایران برخوردار است و جبهه مقاومت در منطقه تشکیل 

شده و این مقاومت به لطف الهی جواب داده است.
امیری اظهار کرد: مس��یر طی ش��ده مسیری درست 
است و دشمنان می خواستند با نشانه گرفتن اقتصاد 
کش��ور و ایجاد تنگناها در حوزه اقتصادی و نارضایتی 
بین مردم کش��ور را به هم بریزند اما خواب آنها تعبیر 
نشده اس��ت. وی با بیان اینکه علیرغم تمام مشکالت 
شاهد پروژه های بزرگ و مهم در کشور هستیم گفت: 
ش��رایط اقتص��ادی تا پایان س��ال روز ب��ه روز بهبود 
می یابد و در استان خراس��ان جنوبی مرز فرصت های 
خوبی اس��ت و می تواند در رونق استان و کشور نقش 

مهم و اساسی داشته باشد. تسنیم

اخبار

تا برجام پابرجاست گزارش اجرای آن تهیه می شود
رئیس کمیته هس��ته ای مجلس گفت: در حال حاض��ر چهاردهمین گزارش روند 
اجرای برجام از وزارت خارجه دریافت ش��ده و قطعاً کمیسیون امنیت ملی پس از 
بازدیدهای میدانی گزارش خود را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد کرد.
محمدابراهیم رضایی با اش��اره به تهیه گزارش روند اجرای برجام در کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: آخرین گزارش روند اجرای برجام در 
نوبت قرائت در صحن قرار دارد. وی تاکید کرد: اینکه گفته می شود هیئت رئیسه مجلس 

مقاومتی درباره عدم قرائت این گزارش دارد صحیح نیست و حرف بی حسابی است.
رضایی تاکید کرد: قطعا این گزارش ها به کاهش تعهدات ایران در برجام اش��اره خواهد 
داشت تا مشخص شود در واقع میزان اجرای کاهش تعهدات به چه طریقی بوده است.

رضای��ی تاکید کرد: تا زمانی که برجام پابرجاس��ت گزارش روند اجرای برجام تهیه و به 
صحن مجلس ارسال خواهد شد.  میزان

باید نفتکش انگلیس را توقیف می کردیم
نماینده تهران در مجلس گفت: باید ضمن تشریح منطق جمهوری اسالمی 
برای دنیا، کارهای عملیاتی هم انجام دهیم لذا وقتی انگلیس��ی ها کش��تی مان 
را توقی��ف کردن��د وظیفه م��ا آن بود که کش��تی آنها را توقی��ف کنیم و وقتی 
پهپاد آمریکایی وارد حریم س��رزمینی کش��ورمان شد باید حتما آن را سرنگون 

می کردیم. 
علی مطهری افزود: اقتدار فقط در عملیات نظامی نیس��ت، بلکه ممکن است در 
یک مذاکره ش��رکت کرده و منط��ق ایران را به طرف مقابل منتق��ل کنیم که البته آن 
ه��م اقتدار به حس��اب می آید. وی افزود: باید تمامی این کاره��ا )اقتدار نظامی و اقتدار 
دیپلماسی( توأم با هم باشد و صرف اینکه بگوییم فقط باید اقدامات عملی انجام دهیم و 
باب مذاکره را به صورت کلی ببندیم، کار صحیحی به حس��اب نمی آید، لذا این اقدامات 

باید به موازات یکدیگر جلو برود.  فارس

مجلس برجام را »مشروط« تصویب کرده بود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر دولت به شرایطی که مقام معظم 

رهبری تأکید فرمودند قاطعانه عمل می کرد وضعیت ما از امروز بهتر بود.
عالءالدی��ن بروجردی درب��اره اظهارات اخیر روحانی درب��اره برجام و اینکه وی 
عنوان کرده برجام توس��ط مجلس، ش��ورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و 
مقام معظم رهبری پذیرفته ش��ده و یعنی همه نظام آن را پذیرفته است، تصریح 
ک��رد: موضوع هس��ته ای از ابتدا با توجه به اهمیت آن در دس��تورکار ش��ورای عالی 
امنیت ملی قرار داشت، چون ترکیب این شورا متشکل از سران سه قوه و فرماندهان کل 
نیروهای مس��لح است و طبیعتاً یک مجموعه فراگیر حاکمیتی طبق قانون در این شورا 
ق��رار دارند، به همی��ن دلیل با توجه به اهمیت موضوع، تصمیمات نهایی در این ش��ورا 
اتخاذ می ش��د. وی گفت: اگر دولت به ش��رایطی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند 

قاطعانه عمل می کرد وضعیت ما از وضعیت امروز بهتر بود.  تسنیم

تحریم ظریف و چند نکته
ادامه از صفحه اول

اکنون افکار عمومی که پیش از این با تبلیغات گسترده 
از نتایج مذاکرات با آمریکا خواهان مذاکره و توافق بر سر 
موضوع هسته ای بودند، اوضاع کنونی را حاصل اعتماد به 
رژیم آمریکا می دانند. مذاکره با آمریکا به مطالبه عمومی 
تبدیل شده بود، چرا که وعده های بزرگی از دستاوردهای 
توافق ب��ا آمریکا به مردم داده ش��ده بود. نتیجه اکنون 

روشن است و همگان آن را لمس می کنند.
اما نکته ای که مهم اس��ت موضوع اعتقاد همیش��گی 
ش��خصیت ها، چهره ها و برخی مسئولین به مذاکره با 
آمریکا برای رس��یدن به نتیجه و توافق است، اگر برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که زمان زیادی 
هم باقی نمانده، چهره ای خود را برای انتخابات کاندیدا 
کند که توانایی جلب نظر مردم را داشته باشد و آن را 
ب��ه یک مطالبه عمومی تبدیل کند، چه بس��ا بار دیگر 
مذاکره و برجام دیگری تدارک دیده شود که از توافق 
هسته ای خسارت بارتر خواهد بود. توانمندی موشکی 
و تأثیر ایران در منطقه دو مقوله ای اس��ت که آمریکا و 

اروپا در پی راهی برای رسیدن به آن هستند.
با این وجود، یکی از تحلیل های موجود درباره چرایی 
تحری��م آق��ای ظریف از س��وی رژیم آمری��کا، تغییر 
رویکرد مذاکره به سوی مقاومت از سوی وزیر خارجه 
ایران است، که اگر چنین رویکردی استراتژی باشد نه 
تاکتیک، عرصه دیپلماس��ی کشور نیز باید از این پس 
رفت��اری انقالب��ی را از خود بروز ده��د، به این مفهوم 
که دیپلماس��ی با آمریکا رها ش��ود و حتی در صورت 
شکس��ت در مذاکرات با اروپا نی��ز، گفت وگوها با این 
اتحادیه پایان یابد و رویکردهای دیگری برای دستگاه 
دیپلماس��ی تعریف ش��ود تا بتواند مناف��ع جمهوری 

اسالمی ایران را تأمین کند. 

سرمقاله

نظر نهایی به رهبر انقالب ارائه می شود
جزئیات جلسه هیئت حل اختالف قوا در مورد گزارش دهی 

وحانی به مجلس ر
عض��و کمیس��یون قضای��ی و حقوقی جزئیاتی از جلس��ه هیئت حل اخت��الف قوا برای 
ح��ل اختالف دولت و مجلس بر س��ر اج��رای آیین نامه داخلی مبن��ی بر گزارش دهی 

رئیس جمهور و وزرا به مجلس را تشریح کرد.
محمد کاظمی از برگزاری جلس��ه حل اختالف قوا برای بررس��ی اختالف قوه مجریه و 

مقننه بر سر اجرای ماده 21۵ آیین نامه داخلی خبر داد.
نماین��ده مردم مالیر در مجلس گفت: از س��وی قوه مقنن��ه آقای غالمرضا کاتب رئیس 
کمیسیون آیین نامه داخلی، بنده به عنوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، آقای داوود 
محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 ،در این جلسه حضور یافتیم و استدالل های مجلس 

شورای اسالمی در مورد ضرورت اجرای ماده 21۵ آیین نامه داخلی را بیان کردیم.
وی ادامه داد: از سوی دولت نیز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و خانم 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور حضور یافتند و ابوترابی فرد که ریاس��ت جلس��ه را 

بر عهده داشت.
کاظمی اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور هرکدام استدالل های 

خود را در مورد اجرا و عدم اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس اعالم کردند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: نتیجه و رأی هیئت حل اختالف 
قوا در مورد اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس از طرف هیئت حل اختالف قوا 

به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.
ماج��رای اخت��الف دولت و مجلس بر س��ر یک م��اده از آیین نامه داخل��ی پارلمان که 
رئیس جمه��ور را مل��زم به ارائ��ه گزارش عملکرد س��االنه به مجلس می کن��د، از اواخر 
خردادماه امسال آغاز شد و پس از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری، به دستور 
ایش��ان به هیات عالی حل اختالف قوا ارجاع ش��د. مجلس��ی ها که خواهان فعال شدن 
اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس یعنی ماده 2۳۵ هس��تند، دولت را ملزم به 
ارائه این گزارش در مردادماه هر سال می دانند و این در حالی است که دولتی ها تاکید 
دارند که اقدامات نظارتی مجلس در قانون اساس��ی صراحت دارد و نمی توان براس��اس 

آیین نامه داخلی یک قوه، دولت را ملزم کرد.  مهر

نایب  رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در 
بازدید کمیسیون از گمرکات جنوب مشخص شد 
س��ه و نیم میلیون تن کاالی اساس��ی در یکی از 

بنادر انبار شده است.
امیر خجس��ته نماینده م��ردم همدان در مجلس 
شورای اسالمی با اش��اره به بازدید خود و هیأت 
پارلمانی از گمرکات اس��تان خوزستان گفت:  در 
ادام��ه ای��ن بازدیدها 8 ه��زار و 200 تن میلگرد 
کش��ف شد که با اس��تفاده از کارت بازرگانی یک 
ب��ار مص��رف و اظهار خالف واقع ف��رد مورد نظر 
قصد داش��ت تا این میلگردها را به قصد صادرات 
از کش��ور خارج کند. ژوی در توضیح بیشتر این 
مطل��ب افزود: صادرات میلگرد ممزوج از کش��ور 
مشکلی ندارد اما صادرات میلگرد معمولی ممنوع 
اس��ت و فرد صادر کننده میلگردهای معمولی را 
در اظه��ار خالف واقع خود میلگرد ممزوج عنوان 

کرده تا بتواند آنها را از کشور خارج کند.
نائب رئیس کمیس��یون اصل ن��ود مجلس اظهار 
داشت: در بازدیدی که از بندر امام خمینی به عمل 
آمد سه و نیم میلیون تن کاالی اساسی انبار شده 
ب��ود و توضیح آنکه پس از ورود کمیس��یون اصل 
نود و بحث واردات کاالهای اساس��ی شرکت هایی 
که ارز دولتی برای این منظور دریافت کرده بودند 
س��ریعا اقدام به واردات این کاالها کردند که االن 
س��ه و نیم میلیون تن کاالی اساس��ی در گمرک 

بندر امام خمینی انبار شده است.

خجسته خاطرنش��ان کرد: همچنین از بازدیدی 
ک��ه از گمرک اهواز به عمل آمد مش��خص ش��د 
۳6 هزار کولر از طریق گمرک بندر خرمش��هر به 
صورت قاچاق به کش��ور وارد ش��ده و در گمرک 
این بندر انبار ش��ده است و مقدار زیادی خودرو 
که ورود آن به کشور ممنوع است در گمرک بندر 

خرمشهر وجود داشت.
وی افزود:  در ادامه کار تیم کارشناسی بازدیدی را 
از گمرک چزابه به عمل آوردند که در این بازدید 
ب��ا توجه به گ��زارش واصله از تیم  کارشناس��ی 
بازدی��د کننده گمرک چزابه به صورت یک پایانه 
در مالکی��ت چندی��ن نفر قرار داش��ت و گمرک 
نظ��ارت کاف��ی ب��ر ص��ادرات کاال از این گمرک 
نداش��ت. نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس 
اظهار داش��ت: در گمرک چزابه بخشی در اختیار 
شهرداری بود و بخشی در اختیار بخش خصوصی 
قرار داشت و باسکول هم در خارج از گمرک بود 
و این گمرک فاقد هر گونه ایس��تگاه آتش نشانی 
بود و کارگرانی که در این گمرک مشغول به کار 
بودن��د و همه به صورت س��اعتی کار می کردند و 

فاقد بیمه بودند.
خجس��ته خاطرنش��ان کرد: کلیه کاالهایی که از 
گمرک چزابه به کشور عراق صادر می شود اعم از 
کاالهای اساسی،  مواد خوراکی اکثرا بدون قاچاق 
و بدون نظارت گمرک انجام می شود و گمرک بر 
اوضاع این کاال هیچ گونه نظارتی نداش��ته و هیچ 

گونه درب خروج و ورود و نظارتی در این گمرک 
توسط تیم کارشناسی مشاهده نشده است.

وی افزود: تیم کارشناسی همچنین از هندیجان و 
گمرک سجافی به عمل آوردند که در این بازدید 
و با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( و نیروی 
انتظامی یک تریل��ی لوازم خانگی به وزن 2۳ تن 
که به صورت ته لنجی وارد کش��ور شده بود و بنا 

بود در بازار به فروش برسد، کشف و ضبط شد.
نائب رئیس کمیس��یون اصل ن��ود مجلس اظهار 
داش��ت: عالوه بر این یک تریلی کریستال چینی 
که به صورت قاچاق در حال ورود به کشور  بود و 
نیز 22 دس��تگاه پیانو به ارزش 2 میلیارد و 200 
میلیون تومان و نیز مقدار زیادی مواد مخدر 79 

کیلو حشیش کشف و ضبط شد.
خجس��ته خاطرنش��ان کرد: در بررس��ی عملکرد 
گمرک سجافی مشخص ش��د که اکثر کاالهایی 
که به این گمرک می آید در قالب ته لنجی است 
و گمرک هیچ گون��ه درآمد و عوارض گمرکی از 
واردات کاال به کش��ور از طریق گمرک س��جافی 

برخوردار نمی شود.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان 
گفت:  در نشس��تی که تیم کارشناسی با بازاریان 
و فع��االن اقتصادی منطقه داش��ت این فعاالن و 
بازاریان خواس��تار برخورد با مافیای سازماندهی 
ش��ده قاچ��اق ش��دند و موضوع توس��عه گمرک 
س��جافی را مط��رح کردن��د و در نشس��تی که با 
مس��ئوالن مربوطه برگزار ش��د مقرر شد تا سه و 
نیم هکتار زمین برای توس��عه بندر س��جافی در 

نظر گرفته شود.  فارس

با مرور اظهارات مقامات ارش��د دولت درباره برجام 
در س��الهای اخیر با موارد متناقض متعددی مواجه 

می شویم.
»اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهور- 1 
مرداد 98- در جلس��ه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
الب��رز گف��ت: »انتظار ما از پنج کش��ور دیگر طرف 
برج��ام این بود که پای کار بایس��تند و فش��ارهای 
اقتص��ادی ناش��ی از تحریم های آمری��کا را جبران 
کنند، اما در این مدت هیچ اقدام جدی اقتصادی و 

کار مؤثری انجام ندادند«.
جهانگی��ری همچنی��ن- 1 م��رداد 98- در بازدید 
از مجموع��ه صنعتی مپنا گف��ت: »آمریکایی ها در 
اوج ناجوانم��ردی و در موقعیتی ک��ه ایران به همه 
تعهدات��ش عمل کرده ب��ود و نوبت آنه��ا بود تا به 

تعهداتشان عمل کنند، از برجام خارج شدند«.
معاون اول رئیس جمهور در این دو اظهارنظر تاکید 
کرد که علیرغم اجرای تعهدات ایران، نه آمریکا و نه 
دیگر اعض��ای برجام به تعهدات خود عمل نکرده و 
این توافق دستاوردی برای کشورمان نداشته است. 
اذعان به بی دس��تاوردی برجام از سوی جهانگیری 
در حالی است که وی- اردیبهشت 96- در مقطعی 
که به عنوان »نامزد پوششی«! در انتخابات ریاست 
جمهوری ش��رکت ک��رد، گفته بود: »امروز رش��د 
اقتصادی باال رفته و فضای بین المللی نس��بت به ما 
مثبت ش��ده است. عده ای فکر نمی کردند برجام در 
مذاکره با غربی ها به نتیجه برسد، اما تیم دیپلماسی 
قوی شکل گرفت و ما به تمام اهداف برجام رسیدیم 

و ما ریسک های بزرگی را از کشور دور کردیم«.
نکت��ه قابل تأمل اینجاس��ت که با م��رور اظهارات 
مقامات ارشد دولت درباره برجام در سالهای اخیر با 

موارد متناقض متعددی مواجه می شویم.
دلگرمی به اروپا!

در ح��ال حاضر ایران در 2 مرحله تعهدات برجامی 

خ��ود را کاهش داده و به 
طرف مقاب��ل اولتیماتوم 
فلس��فه  اس��ت.  داده 
است که  این  اولتیماتوم 
بکارگی��ری رویکردی  با 
طلبکارانه،  و  مقتدران��ه 
ط��رف مقابل ب��ه عقب 
نشینی و تصحیح اقدامات 
وادار  خ��ود  نادرس��ت 
شود و در غیراینصورت، 
هزینه عهدش��کنی برای 
طرف مقابل باال رود؛ اما 
متاسفانه اظهارات برخی 
دولتمردان، بیشتر از آنکه 
نشان دهنده طلبکاری و 
موضع مقتدرانه باشد، به 
دلگرم��ی دادن به طرف 

اروپایی شباهت دارد.
اس��حاق  نمون��ه،  ب��رای 

جهانگیری- 7 مرداد 98- در دیدار با وزیر بین الملل 
حزب حاکم چین گفت: »کاهش تعهدات ایران، گامی 
برای حفظ برجام است«. دیگر مقامات ارشد دولت از 
جمله ظریف و عراقچی نیز در هفته های اخیر تاکید 
کرده اند که هدف ایران حفظ برجام اس��ت و با اولین 
حرک��ت مثبت از طرف اروپا، ای��ران به تعهدات خود 

بازمی گردد.
این قبیل اظه��ارات، این پیام را ب��ه طرف اروپایی 
می ده��د که دولت ای��ران همچن��ان در پی حفظ 
برج��ام به هر قیمت اس��ت و گزینه دیگری ندارد و 
قرار نیس��ت ایران اقدام خاصی برای احقاق حقوق 

برجامی خود انجام دهد و در 60 روزهای آینده، هر 
لحظه که اروپا برای اجرای تعهداتش قدمی بردارد، 

ایران به برجام بازمی گردد.
گستاخی اروپا

در روزهای گذشته، هلگا اشمید، رئیس کمیسیون 
مشترک برجام پس از نشست 28 ژوئیه )6 مرداد( 
بیانیه ای درباره این نشس��ت منتشر کرد. محتوای 
این بیانیه نش��ان داد که اروپ��ا درباره اینکه »دولت 
روحان��ی در پی حفظ برجام به هر قیمت اس��ت« 

حساب باز کرده است.
در بخش��ی از بیانیه مذکور آمده اس��ت: »فرانسه، 
انگلیس و آلمان اعالم کردند که اینستکس عملیاتی 

شده و اولین تراکنش آن 
اس��ت.  انجام  در ح��ال 
اع��الم ش��د ک��ه برخی 
از کش��ورهای اتحادی��ه 
اروپا در حال پیوس��تن 
به عنوان  اینس��تکس  به 
س��هامدار هستند. آن ها 
گفتن��د در تالش��ند که 
اقتصادی  عملیات ه��ای 
اینس��تکس را ب��ه روی 
کش��ورهای ثال��ث نی��ز 

بگشایند«.
در بخش دیگری از این 
بیانیه تاکید ش��د: »رفع 
تحریم ها، جزئی ضروری 
از برجام است. همچنین 
قرار ش��د تالش ه��ا در 
جهت یافتن راهکارهای 
عملیاتی جهت عادی سازی 

روابط تجاری با ایران، تشدید شود«.
همانطور که مالحظه کردید علیرغم س��پری شدن 
حدود 1۵ ماه از خروج آمریکا از برجام و همچنین 
علیرغم س��پری ش��دن 4 س��ال از امضای توافق، 
اروپایی ها همچن��ان درباره لغ��و تحریم های ایران 

وعده می دهند.
نکت��ه قابل توج��ه اینجاس��ت که ط��رف اروپایی، 
اینس��تکس را تعهد برجامی جا زده و با گس��تاخی 
از اولین تراکنش خبر می دهد. این در حالی اس��ت 
که اینستکس به هیچ عنوان جزو تعهدات برجامی 
اروپا نیست و خرید نفت و مبادالت بانکی و کاالهای 

تحریمی را پوشش نمی دهد.
پایان دادن به شرطی سازی مردم

رهبر معظم انقالب- تیر 97- در دیدار اعضای هیات 
دولت فرمودند: »کار را در محدوده مقدورات کشور 
با جّدیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباش��ید. ما 
یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به 
برجام، ]اّما[ برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور 
م��ا را برطرف کند و به ما کمک قابل توّجهی بکند؛ 
و نتیجه این ش��د که مردم نسبت به برجام شرطی 
ش��دند، که وقتی آن باب��ا )رئیس جمه��ور آمریکا( 
می خواه��د از برجام خارج بش��ود، ت��ا مّدتی که او 
می گوید خارج می ش��وم، ما همین طور دچار تالطم 
در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، مردم 
را ما شرطی کرده ایم. حاال هم »بسته اروپایی«؛ مردم 
را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید. البّته اروپایی ها 
مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! بایستی بگویند 
چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند -که 
اسمش همان بسته است- اّما این را جزو موضوعات 
اصلی کشور قرار ندهید؛ بسته اروپایی بیاید، نیاید. ما 
کارهایی در کشور داریم، مقدوراتی در کشور داریم، 
این مقدورات بایس��تی تحّقق پی��دا کند؛ دنبال این 
مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به 

چیزی که از اختیار ما خارج است«.
دول��ت آق��ای روحانی بای��د ضمن اج��رای ضرب 
االجل برجامی- البته با ش��دت و س��رعت بیشتر-، 
دیپلماسی منطقه ای و مدیریت صحیح نقدینگی را 
نیز به صورت جدی دنب��ال کند. تا زمانی که همه 
تخم مرغ ها در سبد برجام چیده شود و طرف مقابل 
این برداشت را داشته باشد که دولت در پی »حفظ 
برجام به هر قیمت اس��ت«، هی��چ اتفاق خاصی در 
جهت رفع مش��کالت اقتصادی کش��ور رخ نخواهد 

داد.  مشرق

نماینده مردم همدان:
سه  و نیم میلیون تن کاالی اساسی در یکی از بنادر جنوب انبار شده است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تالش 
می کنیم ظرف مدت ۳ س��ال پ��روژه تأمین 100 
ه��زار واحد مس��کونی را با مش��ارکت وزارت راه و 

شهرسازی به نتیجه برسانیم.
نشس��ت هماهنگی ساخت و تأمین 100 هزار واحد 
مس��کونی با حضور وزرای دفاع و راه و شهرس��ازی، 
نماین��دگان س��تاد کل نیروهای مس��لح، معاونین 
هماهنگ کننده ارتش، س��پاه، ناج��ا و وزارت دفاع، 
مدی��ران عامل بنیاد های تعاون نیروهای مس��لح و 
معاونین هر دو وزارتخانه در ستاد وزارت دفاع برگزار 
شد. در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت های به 
اجرا درآمده  از زمان انعقاد تفاهم نامه ساخت و تأمین 
100 هزار مسکن بین وزارت دفاع و راه و شهرسازی  

توسط معاونین هر دو وزارتخانه ارائه شد.
در ادامه جلسه، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح با قدردانی از اهتم��ام وزیر راه و 
شهرس��ازی نس��بت به امر مس��کن در کش��ور و 
نیروهای مس��لح، اظهار داش��ت: در تالش هستیم 
با به کارگیری مناسب همه ظرفیت های نیروهای 
مس��لح و کشور ظرف مدت ۳ س��ال پروژه تأمین 
100 هزار واحد مسکونی را با مشارکت وزارت راه 

و شهرسازی به نتیجه برسانیم.
وی گفت: تأمین مسکن نیروهای مسلح از آنجائی 

نیروهای  کارکن��ان  ک��ه 
مس��لح نقش مح��وری و 
امنیت  تأمین  در  اساسی 
ملی و امنی��ت اجتماعی 
دارند لذا تأمین و ساخت 
مس��کن برای این قش��ر 
از اهمی��ت ب��ه س��زایی 

برخوردار است.
وزیر دفاع با بررسی فعالیت 
ه��ای انج��ام ش��ده در هر 
دو وزارتخان��ه در خصوص 
تأمین مس��کن تأکید کرد: 
در ساخت مس��کن باید با 
گذر از روش های سنتی و 
با اس��تفاده از ظرفیت های 

گوناگ��ون مالی، مش��ارکت 
بخش خصوص��ی و بهره گیری از زمین های نیروهای 
مسلح،  ساخت و تأمین مسکن مورد نیاز نیروهای مسلح 
را  به شیوه صنعتی جلو ببریم. امیر حاتمی با تأکید بر 

برنامه ریزی اصولی ساخت محله، سرمایه گذاری در 
صندوق یکم به عنوان بخش��ی از منبع تأمین مالی، 
سرمایه گذاری برای خرید 47 هزار واحد مسکن مهر 
در سراسر کشور، مشارکت در ساخت و تأمین مسکن 

در 21 استان، احصاء زمین 
ه��ای نیروهای مس��لح و 
اقدام برای تغییر کاربری و 
دریافت منابع مالی از بانک 
ه��ا را از ش��ورای راهبری 

وزارت دفاع مطالبه کرد.
محمد اس��المی وزیر راه و 
شهر س��ازی در ادامه این 
جلسه تعامل وزارتخانه های 
دفاع و راه و شهرس��ازی را 
مصداقی از یکپارچی اراده و 
تصمیم جدی برای تأمین 
مسکن در کش��ور عنوان 
ک��رد و گفت: پ��روژه های 
مسلح  نیروهای  مسکونی 
که تأمین کنندگان امنیت، 
عزت و بازدارندگی در کش��ور هس��تند بایستی کاماًل 

پیشتاز و الگو باشد.
وی ب��ا بیان اینکه امروز در وزارت راه و شهرس��ازی 

موضوع زمین فروش��ی به طور کامل منتفی اس��ت 
گفت:  در تالش هستیم از طریق مشارکت با سازمان 
ها و تعاونی ها در حوزه تأمین و س��اخت واحد های 
مس��کونی با حذف رانت و ...  دغدغه تأمین مسکن 
عمومی را با جدیت پیگیری و کاهش دهیم. وزیر راه 
و شهرسازی در خصوص اینکه نیروهای مسلح تمام 
تالش خود را در تأمین زمین های آماده ساخت در 
سراسر کشور به کار بندند، گفت: این زمین ها باید 
در نقاطی باشد که کمترین هزینه آماده سازی اعم 

از انشعابات گاز و برق و ... را داشته باشد.
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و پش��تیبانی 
ونیروه��ای مس��لح و وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا 
موضوع ساخت و تأمین 100 هزار واحد مسکونی 
برای کارکنان و بازنشس��گان نیروهای مس��لح در 
تیرماه امسال به  امضاء رسید. امیر سرتیپ حاتمی 
وزی��ر دفاع ای��ن تفاهم نامه را در راس��تای اجرای 
منوی��ات فرماندهی معظم کل قوا و نیز سیاس��ت 
ه��ای حمایتی دولت و همچنی��ن اهمیت موضوع 
مس��کن در اقتصاد خانواده و رونق تولید و اشتغال 
عنوان کرده بود. این تفاهم نامه  تمامی کارکنان و 
بازنشسگان نیروهای مسلح و سازمان ها، موسسات 
و ش��رکت های وابسته به نیروهای مسلح را شامل 

خواهد شد.  وزارت دفاع

وزیر دفاع:
ظرف مدت سه  سال تأمین ۱۰۰ هزار واحدمسکونی را به نتیجه می رسانیم

تناقضات برجامی دولتمردان
یافتی���م دس���ت  برج���ام  در  اهدافم���ان  هم���ه  ب���ه   :)۹۶ )اردیبهش���ت  جهانگی���ری 

جهانگیری )مرداد ۹۸(: اعضای برجام هیچ اقدام جدی اقتصادی برای ایران نکردند 


