
گزارش

پدافند هوایی در دفاع از کشور هیچ حد و مرزی قائل نیست
فرمان��ده نیروی پدافند هوای��ی ارتش گفت: نیروی پدافن��د هوایی ارتش با 
آمادگی کامل از آس��مان مقدس جمهوری اسالمی ایران حراست می کند و 
برای دفاع از کش��ور هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیس��ت. امیر سرتیپ 
علیرضا صباحی فرد دربازدید از منطقه پدافند هوایی غرب کش��ور )شهدای 

سوباش��ی( گفت: افتخار پدافند هوایی اس��تفاده از تجهی��زات بومی و نیروی 
انس��انی آموزش دیده در داخل کشور است و امروز در هر نقطه از کشور که بازدید 
می کنیم ش��اهد حضور سامانه های دفاعی بومی هستیم. وی افزود: منطقه پدافند 
هوایی سوباش��ی یادآور حماسه آفرینی کارکنان پدافند هوایی است. فرمانده نیروی 
پدافن��د هوایی ارتش همچنین از س��ایت های راداری، موش��کی و اماکن فرهنگی 
منطقه پدافند هوایی غرب کش��ور بازدید و آمادگ��ی عملیاتی مواضع پدافندی این 

منطقه را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.  روابط عمومی ارتش

اقتصاد متوقف به غرب شده است
رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه ناکارآمدی دولت ها 
در اذهان عمومی نهادینه ش��ده است، گفت: اقتصاد با شرطی شدن به برجام، 

اینستکس و FATF، متوقف شده است.
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه صنعت دفاعی کشور با مدیریت جهادی موفق 

به س��اخت مدرن ترین تسلیحات دفاعی شده اس��ت، اظهار کرد: وزارت دفاع با 
استفاده از چهره های علمی، صنایع دفاعی را به شرکت های دانش بنیان تبدیل کرده 
است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: در صنایع دفاعی، استراتژی و 
راهبرد دقیقی برای پیشرفت داشتیم اما در صنعت و اقتصاد کشور راهبرد ابالغ شده ای 
وجود نداش��ت.وی گفت: وزیر صنعت اعالم کرد تحت فش��ار تحریم ها خودروس��ازها 
توانس��تند برخی قطعات خودرو را تولید کنند، این امر نشان می دهد که تغییر نگاه از 

وابستگی به غرب به خودکفایی داخل در حال شکل گیری است. مهر

الیحه بودجه به طور باورنکردنی غیرشفاف و دچار آشوب است
نماین��ده مجلس نه��م گفت: آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد چه ما وقتی در 
لیس��ت سیاه FATF بودیم و چه وقتی از لیست س��یاه خارج شدیم، تجارت 
خارجی غیرنفتی ما، بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دالر بوده است و تقریبا اثری چه 
در لیست بودن چه نبودن برای ما نداشته است. مهرداد بذرپاش نماینده مردم 

تهران در مجلس نهم در نشست بسیج اساتید دانشگاه های تهران با اشاره به الیحه 
تقدیمی دولت به مجلس برای سال 99 گفت: :الیحه بودجه امسال، به طور باورنکردنی 
غیرشفاف، مبهم و دچار آشوب بودجه ای است. منابع حاصل از فروش داخلی میعانات 
گازی از منابع عمومی خارج شده و به منابع جدول تبصره »۱۴« )هدفمندی یارانه ها( 
منتقل شده است؛ این یعنی یک کار خالف قانون و به هم ریختن ساختار بودجه. وی 
ادامه داد: در الیحه بودجه، مدیریت بنگاه های دولتی مشمول واگذاری، کماکان دولتی 

باقی خواهد ماند، لذا نمی توان نام خصوصی سازی بر این کار نهاد.  فارس

اصالح طلبان با تاکتیک التهاب آفرینی و هراس افکنی سعی 
دارند موضوع FATF را نیاز روز جامعه القاء کرده و مردم را 
نسبت به عواقب آن بترسانند و با این روش قدیمی به اهداف 

خود دست یابند.
 برج��ام این روزها بیش��تر از هر زمان دیگری به در بس��ته 
خورده است و اروپایی ها به تاسی از همپیمان آمریکایی خود 
به تعهداتش��ان در قبال این سند توافق عمل نمی کنند، اما 
طرف��داران دولت هنور بر طبل تصویب FATF می کوبند و 
حاال شدت سروصدای رسانه های اصالح طلب برای فشار در 
جهت تصویب الیحه گروه ویژه اقدام مالی بیش��تر و بیش��تر 

شده است.
رس��انه ه��ای طرفدار دول��ت درحالی که مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در حال بررسی این الیحه است، با سروصدای 
ف��راوان بازی مهل��ت و ضرب االجل های غرب��ی درباره اتمام 
م��دت زمان فرصت تصویب این الیح��ه را به راه انداخته اند. 
کارگره اقدام مالی یا همان FATF تا بهمن ماه سال جاری 

به کشورمان برای اعالم نتیجه در خصوص ورود به این گروه 
ویژه زمان داده است و گفته می شود این زمان آخرین مهلت 

برای تصمیم گیری ایران است.
دو ب��ار دیگر این کارگروه به کش��ورمان فرصت داده بود که 
با اتمام زمان آن دوباره این زمان تمدید ش��د. اما کشورهای 
غرب��ی در این مدت نه تنها اقدامی در برابر عمل به تعهدات 
خود انجام نداده اند بلکه بیش��تر از همیشه در جهت وفاداری 
به همپیم��ان خود گام برداش��ته اند. از این جهت س��ئوال 
اساسی اینجاست که با وجود همه عهدشکنی های غربی ها 
و آمریکایی ها و همچنین اقداماتی که علیه کشورمان انجام 
داده اند چرا بایستی ایران به این گروه ویژه مالی که تعهدات 
دیگری را به کشورمان تحمیل می کندو برخی از این موارد 
با توجه به تعریف اروپایی ها و بر اساس منافع و سیاست های 
غربی است، را بپذیرد. جالب است که قاره سبزی ها حتی در 
این حوزه هم حسن نیتی از خود نشان نداده اند که ایران به 

مساعدت آنان در عمل به تعهداتشان امیدوار باشد.

اما حاال رس��انه های اصالح طلب در یک اقدامی هماهنگ و 
پرحجم موضوع FATF را دنبال می کنند. این در شرایطی 
اس��ت که چندی پیش هم ش��ایعه ای در خصوص قراردادن 
ایران در لیس��ت سیاه توس��ط این گروه ویژه در رسانه ها به 
طور کامال مرموزی منتشر شد. موضوعی که کامال در راستای 
سیاست های رسانه های نزدیک به دولت برای التهاب آفرینی 
در کشور با موضوع تمام شدن مهلت FATF به ایران است.
از این رو اصالح طلبان موضوع عدم تمدید فرصت اف ای تی 
اف را در ب��وق و کرنا کرده اند تا به مقصود خود برس��ند. در 
این ش��ایعه مطرح شد که جمهوری اسالمی ایران به لیست 
س��یاه کارگروه اقدام مالی )FATF(، بازگشت. این درحالی 
است که هنوز یکماه به پایان مهلت کارگروه اقدام مالی مانده 
است. رس��انه های اصالح طلب در گفتگو با نمایندگان خود 
در مجلس سعی می کنند این موضوع را زنده نگه داشته و به 

طور پرحجم به آن بپردازند.
»میثم امی��ری«، رئیس مرک��ز اطالعات مال��ی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی  با تکذیب این شایعه اظهار داشت: » گروه 
ویژه اقدام مالی)FATF( یک سازمان بین دولی است که در 
سال سه بار تشکیل جلسه می دهد و اخیرا اجالسی نداشته و 
اجالس آتی آن نیز برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص 
اقدامات کشور ها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ )بهمن ماه 

سال جاری( برگزار می شود.«
برخی از فعاالن فضای مجازی این ش��ایعات را محصول کار 
رسانه ای طرفداران دولت و اصالح طلبان در کشور می دانند 
تا با فش��ار و فضاسازی رسانه ای به نحوی عمل شود که طی 

هفته آینده این مسئله تصویب شود. 
به نظر می رسد این شایعه به جهت اضطراب افکنی به جامعه 
در محافل خبری پخش شده است. اصالح طلبان که همواره 
با ترساندن افکارعمومی با فشارهای کاذب و دروغ های بزرگ 
توانس��ته اند آنان را در جهت اهداف خود به حرکت درآورند. 
حاال س��عی می کنند با همین تکنی��ک جامعه را مضطرب 

سازند. جهان نیوز

دس���تور رهبر انقالب برای رفع 
مشکل اهواز

وزیر کش��ور با اشاره به آخرین وضعیت سیل در اهواز 
گفت: گزارش��ی پیش  از این به رهبر انقالب داده شد 
و ایش��ان نیز به رئیس جمهور برای رفع این مش��کل 
دس��توراتی دادند تا دول��ت و رئیس جمهور برای این 

موضوع اعتباری لحاظ کند.
عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی در بجن��ورد در جمع 
خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بحران سیل و 
آبگرفتگی در شهر اهواز اظهار کرد: مشکل اصلی اهواز 
و شهرهای اطرافش، فاضالب است که زیرساخت های 
مناس��بی ندارد و در س��یل قبل نیز تذکرات الزم به 

مدیران داده  شده بود.
وزیر کشور ادامه داد: رئیس جمهور به رئیس سازمان 
برنامه  و بودجه در راس��تای تخصیص بودجه دستور 
داده است تا درون بودجه 99 یا خارج از آن، اعتباری 
برای رفع مش��کل م��ردم اهواز در نظر گرفته ش��ود. 
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مشکل خاصی اآلن در 
اهواز نیست و امکانات و وسایل برای مردم ارسال شده 
و بر اس��اس گزارش دیشب از این منطقه، مشکل کم 
شده است؛ اما باید ش��هرداری و آب و فاضالب برای 

رفع این مشکل مرتب اقدام کنند.
وی با تأکید بر تغییر زیرساخت های فاضالب این شهر 
دانست و گفت: متولی اصلی این اقدام وزارت نیروست 
تا کار اصلی تغییر زیرس��اخت فاضالب را انجام دهد. 
وزیر کش��ور در بخش دیگری از سخنانش، برگزاری 
رقابت ها و مس��ابقات در خراس��ان شمالی را ظرفیت 
خ��وب و مؤثری برای اس��تان توصیف ک��رد و گفت: 
خراسان شمالی در حوزه های عمرانی، بازسازی سیل، 
رفع مش��کالت و موانع تولید خوب عمل کرده است.

 فارس

احتم���ال برگ���زاری انتخاب���ات 
الکترونیکی مجلس یازدهم 

س��خنگوی کمیسیون شوراهای مجلس معتقد است 
که زیرس��اخت های انتخابات، اعم از امنیت و صیانت 
از آراء مردم برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به 

صورت الکترونیکی فراهم نیست.
اصغر س��لیمی سخنگوی کمیسیون ش��وراها و امور 
داخلی کشور مجلس شورای اسالمی با اشاره برگزاری 
جلس��ات فوق العاده مجلس، شورای نگهبان و وزارت 
کشور برای بررسی زیرساخت   های انتخابات به صورت 
الکترونیک در دوره یازدهم مجلس، اظهار داشت: این 
جلس��ات به طور مس��تمر در حال برگزاری است، اما 
هنوز به جمع بندی نهایی درباره الکترونیکی ش��دن 

انتخابات در دوره یازدهم مجلس نرسیده ایم.
وی، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را نیازمند 
زیرس��اخت  هایی اعم از تأیید صحت و نیز حفظ آراء 
رأی دهن��دگان دانس��ت و گفت: اگر هرک��دام از این 
ش��رایط فراهم نش��ود، نمی توان با قطعیت گفت که 
بتوان یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس را به صورت 

الکترونیکی برگزار کرد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: 
در جلس��اتی که در روزهای اخیر بین وزارت کش��ور 
و شورای نگهبان برگزار شده، مقرر شد که شناسایی 
و اح��راز هوی��ت رأی دهندگان به عن��وان گام اول در 
الکترونیکی ک��ردن انتخابات، همانند ادوار گذش��ته 
انتخاب��ات، در ای��ن دوره از انتخاب��ات مجلس نیز به  

صورت الکترونیکی برگزار شود.
سلیمی و همچنین درباره احتمال برگزاری یازدهمین 
دوره انتخاب��ات مجلس به صورت الکترونیکی، افزود: 
به دلیل ع��دم وجود زیرس��اخت های الزم برای این 
امر، بعید است انتخابات که یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس به صورت کامل، الکترونیکی برگزار شود، البته 
احتمال اینکه این زیرس��اخت ها ظرف یک ماه آینده 

نیز فراهم شود، وجود ندارد.
وی ب��ه زمان اندک باقیمانده ت��ا برگزاری یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس اش��اره و تصریح کرد: اگر قرار 
بر برگزاری این دوره از انتخابات به صورت الکترونیکی 
باشد، می بایست زیرساخت های آن که قبال اشاره شده، 
تا اواسط دی ماه تهیه و به تأیید شورای نگهبان برسد، 
در این ش��رایط برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به 

صورت تمام الکترونیک خیلی بعید است.
س��خنگوی کمیس��یون ش��وراهای مجلس در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: در صورتی که ماحصل جلس��ات 
بین مجلس، ش��ورای نگهبان و وزارت کش��ور برای 
بررس��ی ابعاد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک 
به جمع بندی قطعی برس��د، انتخاب��ات دوره یازدهم 
مجلس، به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد، 

در غیر این صورت، منتفی خواهد شد. تسنیم

خ����ب����ر

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ارائه پیشنهادهایی برای 
کمک به تأمین امنیت در منطقه، گفت: ایران از کمک همه 

کشورها از جمله ژاپن در این زمینه استقبال می کند.
حس��ن روحانی که به دعوت رس��می نخست وزیر ژاپن به 
این کشور سفر کرده است، روز جمعه در مذاکرات مشترک 
با "آبه ش��ینزو" تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره 
ب��رای برقراری صلح و آرام��ش در منطقه و جهان با کمک 
و همکاری کش��ورهای منطقه و همس��ایگان تالش کرده و 
در همین راستا نامه هایی نیز برای سران کشورهای منطقه 

ارسال شده است.
رئی��س جمهور ب��ا قدردانی از حمایت ژاپ��ن از طرح صلح 
هرمز اظهارداش��ت: ای��ران همواره به مس��ئولیت خود در 
تأمین امنیت منطقه عم��ل کرده و معتقدیم امنیت خلیج 

فارس توسط کشورهای بیگانه بهم ریخته است.
روحانی تصریح کرد: برای امنیت منطقه باید ریشه یکجانبه 
گرایی را بخشکانیم و به کسانی که مسیری غیر از همکاری 
بر اس��اس قواعد بین اللملی را تعقی��ب می کنند بفهمانیم 

باید مسیری دیگر را دنبال کنند.
وی در ادامه با اش��اره به روابط خوب و دیرینه )9۰ س��اله( 
ای��ران و ژاپن، اظهار داش��ت: دیدارهای متعدد س��ران دو 
کش��ور طی ۶ سال گذشته نش��ان از روابط بسیار خوب و 
صمیمانه تهران – توکیو نس��بت به چند دهه گذشته دارد 
و خوشحالم که در نودمین سالگرد برقراری روابط سیاسی 

دو کشور سومین دیدار بین ما برقرار می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توس��عه و تعمیق روابط 
دوس��تانه ایران و ژاپن در تمامی زمینه ها، افزود: دو کشور 
می توانن��د در حوزه ه��ای مختل��ف اع��م از ان��رژی، علم و 

فناوری های نوین، پزشکی، گردشگری، ورزشی، گمرکی و 
همچنی��ن روابط صنعتی، اقتصادی و تجاری همکاری های 

خود را توسعه دهند.
روحانی در ادامه با اش��اره به اعم��ال تحریم های ظالمانه و 
غیرقانون��ی آمریکا علیه ایران بعد از خ��روج غیر متعهدانه 
این کش��ور از توافق برجام، اظهار داشت: خروج یک جانبه 
آمری��کا از تفاهم نامه های بین المللی مثل برجام، امنیت و 

صلح در جهان را تهدید می کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه کش��ورها باید به قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متعهد باشند، گفت: 
تحریم های آمریکا نوعی تروریس��م اقتصادی تلقی می شود 
و کشورهایی که در راه مقابله با تروریسم فعالیت می کنند 

باید با این کار آمریکا نیز مقابله کنند.
وی اظهارداشت: ایران همه تالش خود را برای حفظ برجام 
در چارچوب تأمین مناف��ع خود انجام داده و خواهد داد و 
از طرف ه��ای دیگ��ر در برجام نیز می خواهی��م به تعهدات 

خودشان عمل کنند.
روحانی افزود: بی تردی��د این اقدام، رمز بقا این تعهد بین 
المللی خواهد بود و کش��ورها می توانند با پایبندی و عمل 
به تعهدات خود، امریکا را به اصالح اش��تباهات و بازگشت 

به مسیر درست و قانونی مجبور کنند.
رئیس جمهور با اش��اره به زمینه های همکاری میان ایران 
و س��ایر کش��ورها، افزود: ما از هر طرحی که بتواند موجب 
افزایش تب��ادالت اقتصادی بویژه در حوزه انرژی و افزایش 

صادرات و فروش نفت بشود، استقبال می کنیم.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینک��ه کاهش مرحله به مرحله 
تعه��دات برجامی از س��وی ایران بعد از خ��روج آمریکا از 

ای��ن توافق و کوتاهی اروپایی ها از عمل به تعهداتش��ان در 
چارچوب مفاد برجام بوده اس��ت، تصری��ح کرد: معتقدیم 
برج��ام یک الگوی مؤثر برای رس��یدن به صلح و دوس��تی 

میان همه کشورها است.
روحان��ی با تاکید بر اینکه خ��روج آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم های بی س��ابقه اقتصادی علیه ملت ایران به س��ود 
هیچکس نبوده اس��ت، افزود: بدعهدی آمریکایی ها نه تنها 
ضربه به ی��ک توافق بزرگ بین المللی بود بلکه آس��یب و 
ضربه به صلح و روابط سیاس��ی دوس��تانه میان کش��ورها 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اس��المی از هر تالش 
و کوشش��ی از س��وی کش��ورها برای حفظ برجام و تأمین 
امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان استقبال می کند، 
خاطرنش��ان کرد: به طور طبیعی در چارچوب منافع خود 
از هیچگون��ه مذاک��ره و توافق��ی در این زمین��ه رویگردان 

نیستیم.
روحانی افزود: طی این سال ها ایران ثابت کرده که با منطق 
و گفت و گو منافع خود را تأمین می کند و همیش��ه معتقد 
ب��وده که ب��ا منطق مذاک��ره و افق برد – ب��رد می توان به 

توافقات مؤثر و پایدار رسید.
رئی��س جمهور تصریح ک��رد: روش غیرقانون��ی آمریکا در 
خروج غیرمتعهدانه از توافق برجام نش��ان داد که این اقدام 
ضرب��ه به یک توافق بین الملل��ی و صلح و امنیت بود و در 
واق��ع نه برای آمری��کا و نه هیچک��دام از طرف های برجام 
سودی نداشت و ثابت کرد که تحریم سرنوشتی جز باخت 

– باخت برای هیچکس ندارد.
روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که همه کش��ورها از 

جمله ژاپن برای حفظ برجام تالش خود را انجام دهند.
"آبه ش��ینزو " نخس��ت وزیر ژاپن نیز در نشست هیأت های 
عالیرتبه ایران و ژاپن با ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور 
ایران در کشورش گفت: روابط ایران و ژاپن وارد نودمین سال 
خود ش��ده و رفت و آمد مس��ؤلین دوکشور در سالهای اخیر 
موجب تقویت بیش از پیش روابط تهران و توکیو شده است.
نخس��ت وزی��ر ژاپن با تاکید ب��ر عالقه مندی کش��ورش بر 
گسترش روابط با ایران در همه عرصه ها اظهارداشت: مصمم 
هس��تیم همکاریهای خود را ب��ا ایران بوی��ژه در زمینه های 
کنس��ولی، فنی و مدیریت پزشکی، مدیریت بحران و مقابله 

با زلزله توسعه دهیم.
وی افزود: ژاپن همچنین عالقه مند اس��ت سریعاً تفاهمنامه 
دو کشور در حوزه گردشگری عملیاتی شود تا روابط دو ملت 

نیز بیش از پیش توسعه یابد.
آبه ش��ینزو با اشاره به جایگاه بخش های خصوصی دو کشور 
در توس��عه همکاری های مش��ترک گفت: م��ا عالقه مندیم 
بخش ه��ای خصوصی دو کش��ور نیز در روند توس��عه روابط 

مشترک اقتصادی فعال تر شوند.
نخس��ت وزیر ژاپن با اس��تقبال و اعالم پشتیبانی کشورش 
از ط��رح صلح هرمز افزود: تأمین امنی��ت منطقه برای همه 
کشورهایی که به این حوزه رفت و آمد دارند بسیار مهم است 
و ما از نقش سازنده ایران در تأمین امنیت و ثبات و صلح در 

منطقه قدردانی می کنیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ژاپن پیوس��ته از برجام حمایت کرده 
و ب��ه تالش های خود در این عرصه ادامه می دهد، از ش��روع 
همکاری کشورش با سه کشور اروپایی در این زمینه خبر داد.
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نتیجه تحریم آمریکا 
باخت – باخت است

روحانی در مذاکرات مشترک با آبه شینزو:

در  آمری���کا  غیرقانون���ی  روش   
خ���روج غیرمتعهدان���ه از تواف���ق 
برجام نش���ان داد که این اقدام 
ضربه به یک توافق بین المللی 
و صل���ح و امنیت ب���ود و در واقع 
ن���ه برای آمری���کا و نه هیچکدام 
س���ودی  برج���ام  طرف ه���ای  از 
نداش���ت و ثابت کرد که تحریم 
سرنوش���تی جز باخ���ت – باخت 

برای هیچکس ندارد.

پشت پرده چه می گذرد؟

چرا اصالح طلبان دوباره سوژه سوخته FATF را داغ کردند؟


