
آل نهیان هشدارها را جدی بگیرد
ادامه از صفحه اول

هشداری که سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح به مقامات اماراتی داده و گفته؛ »قطعاً 
رویکرد ملت ایران به امارات از اس��اس تغییر خواهد 
کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز به 
این کشور با محاس��بات دیگری نگاه خواهند کرد و 
چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت 
ملی جمهوری اس��المی  ایران دچار خدشه هر چند 
اندک شود، ما آن را از چشم کشور امارات می بینیم و 
تحمل نخواهیم کرد.« سران رژیم امارات متحده عربی، 
با دش��من جهان اسالم و مس��لمانان پیمان دوستی 
بسته است، رژیمی که فلسطین را اشغال کرده، لبنان 
را تهدید می کند، علیه دولت و ملت سوریه عملیات 
نظامی انجام می دهد و در جنگ عربس��تان سعودی 
و ام��ارات علی��ه مردم مظلوم یم��ن، در کنار این دو 
رژیم  قرار دارد. امارات کش��وری بس��یار کوچک در 
حاشیه جنوبی خلیج فارس است، با جمعیتی حدود 
8 میلیون نفر که اکثر آنه��ا را خارجی ها و کارگران 
کشورهای دیگر تشکیل می دهند، هشداری که ایران 
به امارات داده اس��ت، جدی است، ایران امنیت خود 
را ب��ه هیچ قیمت��ی معامله نمی کند. کافی اس��ت تا 
کوچکترین تهدیدی علیه امنیت ایران اتفاق بیفتد، 
آنگاه اماراتی ها و صهیونیست ها طعم پاسخ نیروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی ایران را خواهند چشید. تا 
دیر نشده زمامداران سرسپرده امارات دست از خطایی 
ک��ه کرده اند بردارند و اگر چنین نکنند، عواقب بدی 
در انتظار آنها خواهد بود، عواقبی که هم از داخل این 
کش��ور شکل خواهد گرفت و هم از بیرون. اماراتی ها 
ضربات مهلک نیروهای انقالبی یمن را در عربس��تان 
دیده اند. برای نیروهای یمن کار ساده ای خواهد بود 
که بخواهند موش��ک ها و پمپادهای خود را به سوی 

امارات تغییر مسیر دهند.

اتحادیه اروپا: 
آمریکا حق استفاده از مکانیزم 

ماشه را ندارد
اتحادیه اروپ��ا اعالم کرد آمریکا حق ندارد از طریق 
مکانیزم موسوم به »ماشه« تحریم های بین المللی را 
علیه ایران بازگرداند. ی��ک روز پس از اینکه دونالد 
ترام��پ اعالم کرد از مکانیزم ماش��ه ب��رای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران اس��تفاده خواهد کرد، 
»پیتر اس��نتو« س��خنگوی »جوزپ ب��ورل« رئیس 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا خاطرنش��ان کرد با 
توج��ه به خ��روج یکجانبه آمریکا از برج��ام در ماه 
م��ی 2018 نمی توان آمری��کا را جزو اعضای برجام 
در نظ��ر گرفت. وی اظهار داش��ت: »بنابراین ما در 
نظر می گیریم که ایاالت متح��ده آمریکا نمی تواند 
به مکانیزم هایی متوسل شود که برای اعضای برجام 

اختصاص داده شده است.«  تسنیم

سرمقاله

رئیس س��تادکل نیروهای مسلح به امارات به 
خاطر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
هش��دار داد و گفت: چنانچه اتفاقی در منطقه 
خلیج ف��ارس بیفتد و امنی��ت ملی جمهوری 
اسالمی ایران دچار خدشه هرچند اندک شود 
ما آن را از چشم کش��ور امارات متحده عربی 

می بینیم. 
س��ردار سرلش��کر پاس��دار محمد باقری روز 
یکش��نبه در نشست »هم اندیشی و هماهنگی 
فرماندهان نیرو های مس��لح و مدیران رس��انه 
ملی« که در محل س��تادکل نیرو های مس��لح 
برگزار شد، با اشاره به آخرین تحوالت منطقه 
اظهار داش��ت: متأسفانه در این ایام با مصیبت 
بزرگ ایجاد ارتباط بی��ن رژیم امارات متحده 

عربی و رژیم کودک کش صهیونیستی مواجه 
شدیم که فوق العاده جای تأسف و تأثر دارد.

وی گفت: امروز در شرایطی که همه آزادگان 
جه��ان از ایج��اد ارتباط و دوس��تی ب��ا رژیم 
صهیونیستی ابراز تنفر و دوری می کنند، یکی 
از همسایگان جمهوری اسالمی با وقاحت تمام 
اع��الم برقراری ارتباط با این رژیم کودک کش 
می کند که این جای تأسف دارد؛ چرا که رژیم 
صهیونیستی برای بقای خود دست وپا می زند 
و بدون توجه به موازین اسالمی و موازین دین 
یهود نس��بت به هرگونه ظلم و ستم در جهان 
اس��الم و حتی با مردم خود و همسایگانش از 

هیچ گونه اقدامی ابایی ندارد.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: قطعاً 

رویکرد ملت ایران به این کش��ور همس��ایه از 
اس��اس تغییر خواهد کرد و نیرو های مس��لح 
جمهوری اسالمی نیز به این کشور با محاسبات 
دیگری ن��گاه خواهند ک��رد و چنانچه اتفاقی 
در منطق��ه خلیج فارس بیفت��د و امنیت ملی 
جمهوری اس��المی ایران دچار خدشه هرچند 
اندک ش��ود، ما آن را از چش��م کشور امارات 
متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم کرد. 
وی تصریح کرد: توصیه می کنیم تا دیر نشده 
است کشور امارات متحده عربی نسبت به این 
تصمی��م تجدید نظر کند و مس��یری را ادامه 
نده��د که به  ضرر امنیت منطقه و کش��ورش 

باشد که این قابل پذیرش نیست.
سرلش��کر باقری در ادامه این نشس��ت توجه 
ب��ه دفاع مقدس را یکی از مس��ائل فوق العاده 
مهم و حائ��ز اهمیت عنوان کرد و افزود: دفاع 
مق��دس مس��ئله کوچکی نیس��ت و در تاریخ 
ایران اسالمی نقطه عطفی محسوب می شود؛ 
چراکه در طول دو قرن اخیر از تاریخ کش��ور 
همواره در جنگ ها با شکست و دادن سرزمین 
و عقب نش��ینی و حقارت مواجه بودیم، اما در 
دوران دف��اع مقدس که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی به وجود آمده است توانستیم با دست 
خال��ی در برابر رژیم بعثی ک��ه از حمایت 30 
کش��ور به انضم��ام دو ابرقدرت بل��وک غرب و 
شرق برخوردار بود، به پیروزی برسیم و اجازه 
ندهی��م حتی ی��ک وجب از خاک کش��ور به 

تصرف دشمن در آید.
وی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
توانست در دوران دفاع مقدس منطق اسالمی 

و انس��انی را مقابل چشمان جهانیان به اثبات 
برس��اند و مس��تضعفان جهان را امیدوار کند 
ک��ه با کمترین تجهیزات و با قدرت ایمان نیز 
می توان در برابر مس��تکبران به پیروزی دست 
یابند. رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح ابراز 
کرد: حقیقت��اً دفاع مقدس ب��ا آن ابعاد عالی 
گنجی اس��ت که همه ما باید برای اس��تخراج 
این گنج عظیم تالش کنیم و آن را به نس��ل 
امروز و نس��ل های بعدی نی��ز انتقال دهیم. ما 
بای��د به گونه ای عمل کنیم تا این واقعه عظیم 
که موجب س��ربلندی، افتخار، امید به آینده و 
حرکت جهادگونه است در جان انسان ها به ویژه 
ملت ایران و مس��تضعفین جهان بنشیند. وی 
گفت: صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان مهم ترین رس��انه اثرگ��ذار ملی کنار 
س��ایر ارگان های کشور تالش می کند تا برای 
برگزاری مناسب چهلمین سالگرد گرامیداشت 
دفاع مقدس و نمایش این واقعه عظیم تاریخی 

کار ویژه ای انجام دهد.
سرلشکر باقری با یادآوری اینکه امروز مسئله 
دفاع و امنی��ت برای همه کش��ور های جهان 
مهم تری��ن موضوع ملی محس��وب می ش��ود، 
افزود: اگر اقتصاد، سیاس��ت، فرهنگ و س��ایر 
ارزش ها در جوامع محقق می ش��ود؛ مقدمه و 
زمینه س��از آن وجود امنیت و دفاع مطمئن و 
پایدار از کش��ور و منافع و مردم اس��ت. امروز 
نیرو های مسلح افتخار دارند که این مسئولیت 
را برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور 
و اوام��ر فرمانده معظم کل ق��وا به عهده دارند 
و در ای��ن رابط��ه نیز حداکثر ت��الش را انجام 

می دهند.
وی با اش��اره به اهمیت برگزاری نشست میان 
فرماندهان نیرو های مس��لح و مدیران رس��انه 
ملی گف��ت: امروز به دلی��ل حیطه  بندی هایی 
فعالیت ه��ای  از  بس��یاری  دارد  ک��ه وج��ود 
نیرو های مس��لح از منظر م��ردم و جامعه دور 
است و طبیعی است که همکاری بین سازمان 
صدا و س��یما و نیرو های مسلح سبب نمایش 
هوش��مندانه فعالیت ها با رعایت اصول امنیتی 
و حفاظتی می تواند در این حوزه کمک کننده 
باشد و بسترساز ایجاد روحیه ملی، سربلندی 
ملی، هویت ملی و اسالمی در جامعه و تحقق 

امنیت و دفاع پایدار در کشور شود.
وی افزود: صدا و سیما حقیقتاً جزو سازمان های 
موفق کش��ور اس��ت که همواره در حوزه دفاع 
مقدس و همکاری با بخش های دفاع و امنیت 
کشور و همچنین نمایش دستاورد های صنایع 
دفاعی کشور کاری جهادی انجام می دهد که 

ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم.
وی در پایان گفت: نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران اع��م از ارتش، س��پاه، نیروی 
انتظامی، بس��یج و وزارت دف��اع همه یک ید 
واحد هس��تند و حضور فرماندهان عالی رتبه و 
جانش��ینان آنها در این جلس��ه نشان می دهد 
ک��ه ما همچ��ون انگش��تان یک دس��ت کنار 
یکدیگر هس��تیم و همچون یک مش��ت جلوه 
پیدا کرده ایم و ب��ا اقتدار کار را پیش خواهیم 
برد؛ لذا امروز وحدت نیروهای مسلح به عنوان 
یک اصل اساس��ی باید مورد توجه قرار گیرد.

 ستاد کل نیروهای مسلح

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

اجازه ندادیم دشمن به 
اقتصاد آسیب بزند

 نوسانات بورس طبیعی است

رئیس جمه��ور گفت: دولت اج��ازه نداد که 
بدخواهان ایران به اهداف خود در آس��یب 

زدن به اقتصاد کشور دست یابند.
حس��ن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
اصلی ترین سیاس��ت دولت را ایجاد آرامش 
در اقتص��اد و همچنین ثبات در تصمیمات 
و سیاس��ت ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت 
به آینده اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: 
ایجاد فضایی مطمئن، آرام و با ثبات و دادن 
اطمین��ان خاطر به مردم نس��بت به آینده 
اقتصاد کش��ور همواره م��ورد تاکید و توجه 
دولت بوده است. وی خاطرنشان کرد: دولت 
اجازه نداد که بدخواهان ایران به اهداف خود 
در آسیب زدن به اقتصاد کشور دست یابند 

اگر چه ممکن اس��ت در این جنگ ش��دید 
اقتصادی، کن��دی هایی در تحقق اهداف و 
روند اجرای برنامه های دولت ایجاد ش��ده 
باشد. رئیس جمهور با تاکید بر لزوم فراهم 
کردن زمین��ه افزایش مش��ارکت مردم در 
اقتص��اد و کمک به جهش تولی��د، تقویت 
بازار س��رمایه را از جمله راه های تحقق این 
هدف برشمرد و افزود: بازار سرمایه ظرفیت 
قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه 
به س��مت تولید و افزایش سرمایه گذاری و 
اش��تغال دارد. روحانی با اش��اره به تصمیم 
دول��ت در اجرای سیاس��ت تقویت بورس، 
اظهار داشت: عرضه های متنوع، سودآور و 
مطمئن از دارایی های دولتی و عمومی در 
ب��ورس طبق برنامه ریزی های انجام گرفته 
با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید 
در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت 
بگیرد. رئیس جمهور گفت: کارشناسان بازار 
سرمایه نوس��انات تصحیح کننده در بورس 
را ام��ری عادی و طبیعی م��ی دانند اما در 
عین حال باید از ناهماهنگی در اظهار نظرها 
و اقدامات اجتناب ش��ود.  پایگاه اطالع 

رسانی ریاست جمهوری

 وزیر دفاع خبر داد: 

رونمایی از موشک کروز 
جدید در روز صنعت دفاعی

 آمادگی وزارت دفاع برای تجهیز 
ارتش لبنان

وزیر دفاع در نشست خبری گفت: با توجه به شرایط خوبی 
که در تولید سالح داریم آماده ایم نیازمندی های تسلیحاتی 

لبنان را تامین کنیم اما انتخاب با خود آنها است.
در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی، نشست خبری امیر 
حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح برگزار شد. 
وی در ابتدای این نشس��ت با اشاره به توانمندی های صنایع 
دفاعی کش��ور، گفت: صنعت دفاعی در حقیقت پش��توانه  و 
عمق راهبردی دفاع و امنیت کش��ور اس��ت و علم و فناوری 
هم پش��توانه صنعت دفاعی است. امیر حاتمی تصریح کرد: 
زمانیکه بحران عراق و س��وریه اتفاق افتاد، رسانه های بیگانه 
جوری وانمود کردند که این تروریس��ت ها برای نجات مردم 

منطقه آمدند اما رسانه های جمهوری اسالمی در روشنگری 
ای��ن موضوع نقش مهمی ایفا کردند اما نقش بزرگ را خون 
شهدا و خون شهید س��لیمانی ایفا کردند. در همین حادثه 
لبنان هم می بینیم که توقع منصفانه این اس��ت تا مشکالت 
م��ردم را منعک��س و کمک ها را جذب کنن��د. همانطور که 
جمهوری اس��المی عمل کرد ام��ا در این فضا هم باز تالش 
می کنند از این حادثه س��وء استفاده کنند. وزیر دفاع با بیان 
اینکه یک مولفه مهم قدرت دفاعی، تسلیحات دفاعی است، 
اظهار داش��ت: ما امروز باالی ن��ود درصد می توانیم نیازهای 
دفاعی خودمان را با کیفیت خوب تهیه کنیم. ما توانس��تیم 
چش��م انداز صنعت دفاعی را در افق 1404 محقق کنیم در 
حالیکه پنج س��ال با آن چش��م انداز فاصله داریم. این کار به 
دست دانشمندانی انجام شده که توانستند این بلوغ فناورانه 
را ایجاد کنند. وی ادامه داد: در این مسیر، شرکت های دانش 
بنیان شریک ما هستند در این سال ها هم در حوزه همکاری 
با این شرکت ها همکاری خوبی داشتیم و در این سال ها هم 
این شرکت ها سهم بسزایی در تولیدات دفاعی داشته اند. وزیر 
دفاع درباره برنامه این وزارتخانه در صورت پایان تحریم های 
تس��لیحاتی گفت: ما در ای��ن دوره و بعد از قطعنامه 2231 
و برج��ام تحریم نبودیم یعنی ب��ا محدودیت هایی در این 5 
س��ال مواجه بودیم و اگر می خواستیم خرید یا فروش کنیم 

باید از ش��ورای امنیت اجازه می گرفتیم و چون می دانستیم 
شورای امنیت تحت نفوذ آمریکا است از این شورا هیچ وقت 
درخواس��ت نکردیم. وی در بخش دیگ��ری از صحبت های 
خود با اشاره به توافقنامه امارات و اسراییل و همچنین حضور 
ناوهای خارجی در سواحل لبنان و نیز انتقال فناوری دفاعی 
به محور مقاومت گفت: رژیم صهیونیستی یک رژیم غاصب 
و کودکش و ش��ّر به تمام  معناس��ت. ای��ن کاری که اتفاق 
افتاد خیانت در حق مردم فلس��طین و مردم منطقه اس��ت 
و اگر بخواهند پ��ای این رژیم را به منطقه باز کنند نا امنی 
را ایجاد خواهد کرد که مسئولیت آن به عهده کسانی است 
که این نا امنی را ایجاد کردند و ش��ر آن دامنشان را خواهد 
گرفت. حاتمی گفت: مردم عزیز لبنان دوس��ت ما هستند و 
در دوره مقاومت به آنها کمک کردیم و به همه کس��انی که 
با ظلم اسراییل مبارزه می کنند کمک می کنیم. با توجه به 
ش��رایط خوبی که در تولید سالح داریم آماده ایم نیازمندی 
های تسلیحاتی لبنان را تامین کنیم اما انتخاب با خود آنها 
است. امیر حاتمی درباره برنامه های فضایی گفت: ماهواره بر 
ذوالجناح سوخت جامد است و می تواند از یک پرتابگر سیار 
استفاده کند و امسال هم احتماال پرتاب خواهد داشت و در 
صورت موفقیت آن را رس��انه ای می کنیم. البته این پرتاب ها 
تحقیقاتی است. در ادامه برای وزن های سنگین تر ماهواره بر 

س��ریر را در دست اقدام داریم و برای مدار 36000 کیلومتر 
ماهواره بر س��روش را در دس��ت اقدام داریم. امیر حاتمی با 
اش��اره به فعالیت ه��ای وزارت دفاع در حوزه خودروس��ازی 
تاکید کرد: خودرو س��ازی یک صنعت راهبردی اس��ت که 
به بخش قابل توجهی از نیازهای مردم مرتبط اس��ت. بنا به 
تکلیفی که رییس جمه��ور به ما ابالغ کرد قبول کردیم که 
با ش��رایطی به خودروسازن کمک کنیم. لذا اعالم کردیم در 
جاهایی که خارجی ها رفتند و ما هم می توانیم به شما کمک 
کنیم آماده همکاری هستیم و دوستان ما در وزارت دفاع هم 
همه درخواست ها را پاسخ داده اند. این قرار دادها به باالی 
4 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. در مورد تولید خودرو 
معتقدیم باید به دس��ت خودروسازها انجام شود و ما برنامه 

ای برای تولید خودرو نداریم.
وزیر دفاع در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره توانمندی وزارت 
دف��اع در ح��وزه موش��ک های کروز و اینکه چن��د درصد از 
تجهیزات دفاعی که رونمایی می ش��ود در اختیار یگان های 
رزم ق��رار می گیرن��د، گفت: ام��روز از توانمن��دی خوبی در 
حوزه موشک های کروز بخصوص در حوزه برد این  موشک ها 
رسیده ایم و یکی از محصوالتی که برای روز صنعت دفاعی 
رونمایی آن را در نظر گرفته ایم یک موشک کروز است که 

دستاورد خوب در این حوزه است. تسنیم

گزیده ای از جلسه روز گذشته 
مجلس

سه کمیسیون سازوکار 
فروش نفت به مردم را 

بررسی می کند
ماموریت قالیباف به س��ه کمیسیون اقتصادی 
مجلس برای بررسی سازوکارهای فروش نفت، 
تجلی��ل از نمایندگان آزاده ، انتقاد چند نماینده 
به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، سازو کار 
افزایش سرمایه ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس و... از مهمترین اخبار جلسه روز یکشنبه 

مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس ب��ه ریاس��ت محمدباقر 
قالیباف برگزار ش��د و بررس��ی جزئیات الیحه 
افزایش سرمایه ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق 
صرف س��هام با سلب حق تقدم و الیحه اهداف 

در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

همچنین در این جلسه به مناسبت سالروز ورود 
آزادگان به کش��ور از نماین��دگان آزاده مجلس 
تقدیر ش��د. رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در 
نطق پیش از دس��تور با اش��اره ب��ه توافق رژیم 
صهیونیستی و امارات بر سر عادی سازی روابط 
گفت: س��ازش ذلیالنه ام��ارات متحده عربی با 
رژیم جنایتکار صهیونیس��تی خیانتی آشکار به 
ارزش های انس��انی اس��ت. محمد باقر قالیباف 
همچنین به کمیس��یون های ان��رژی، برنامه و 
بودجه و اقتصادی ماموریت بررسی موضوع نحوه 
فروش اوراق س��لف نفتی را داد. محمدحسین 
فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه هم در تشریح 
جزئیات جلس��ه غیرعلنی مجلس گفت: در این 
جلس��ه تاکید ش��د که هر تصمیمی در س��تاد 
هماهنگی س��ران قوا باید در چارچوب مجوز و 
اختیارات داده شده از سوی مقام معظم رهبری 
و در راس��تای قوانین موجود باش��د. همچنین 
محمدرضا صباغیان، کمال علیپور خنکداری و 
س��ید غنی نظری، سه تن از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از توسعه اختیارات شورای عالی 
اقتصادی س��ران قوا و آن چه ورود آنان به حوزه 
تقنینی خواندند، انتقاد کردند. در جریان جلسه 

علن��ی، نمایندگان ماده ی��ک الیحه دوفوریتی 
افزایش سرمایه ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس تهران یا فراب��ورس ایران از طریق صرف 
سهام با سلب حق تقدم را بررسی کرده و آن ها 
را ب��ه تصویب رس��اندند و س��از و کار افزایش 
س��رمایه ش��رکت های بورس��ی از طریق صرف 
س��هام با س��لب حق تقدم را تعیین کردند. در 
حاشیه این جلسه هم جمعی از معلمان مدارس 
غیرانتفاع��ی با تجمع مقابل مجلس خواس��تار 

استخدام و تعیین تکلیف وضعیت شان شدند.
ای��ن معلمان تاکید داش��تند که برخ��ی از آنها 
هن��وز قرارداد مش��خصی نداش��ته و به صورت 
حق التدری��س فعالی��ت می کنند تع��داد دیگر 
هم خواس��تار اس��تخدام خود ش��دند. در ادامه 
نمایندگان مجلس در انتخابات جداگانه ناظران 
پارلمان در ش��ورای توس��عه فرهن��گ قرآنی، 
هیات امنای کتابخانه های عمومی، کمیته ملی 

پارالمپیک را تعیین کردند.
همچنین 253  نماینده مجلس به مناسبت روز 
صنعت دفاعی کش��ور طی بیانی��ه ای از صنعت 
دفاعی و قدرت موش��کی و تسلیحاتی حمایت 

کردند. ایسنا
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گزارش

نامه رؤسای قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقالب 
 نماین��ده مردم نجف آباد در مجلس گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه ای 
ب��ه رهبر معظم انق��الب ضمن اعالم مخالفت خود ب��ا تصمیم اخیر دولت 
مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند این تصمیم مغایر 

تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.
ابوالفض��ل ابوترابی گفت: قوای مقننه و قضائی��ه در نامه ای خطاب به رهبر 
معظم انقالب عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه 

شورای سران سه قوه اتخاذ شده است.
وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در 
بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض 
شود. وی اظهار داشت: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این 

تصمیم کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می کند. فارس

توضیحاتی درباره سرپرستی سرقینی بر وزارت صمت
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس معتقد است؛ سرپرس��ت جدید وزارت 
صمت تابع زمان س��ه ماهه نیس��ت و تا زمان معرفی گزینه جدید، وی 
می تواند سرپرس��ت این وزارتخانه باشد. محمدحس��ین فرهنگی افزود: 
مهلت س��ه ماهه برای سرپرس��تی وزارت صمت، طبق اصل 135 قانون 
اساس��ی فقط یک بار اس��ت و امکان تمدید آن طبق قانون وجود ندارد. 
وی افزود: صحبت از این نیس��ت که در مدت زمان سرپرس��تی سرپرس��ت 
جدید)س��رقینی( دوباره س��ه ماه دیگر از صفر شروع ش��ود، باید برای این امر از 
رهب��ری مجوز بگیرند که قاعدت��ا اقدام کرده اند. وی اضافه ک��رد: به دلیل اینکه 
امورات��ی اس��ت که نیاز به امضا و بحث های خاص ح��وزه مالی دارد که الزمه اش 
مجوز داشتن سرپرست است، لذا بحثی از سه ماه دیگر نیست، همان مهلتی است 

که از رهبری می گیرند تا فرد جدیدی را به مجلس معرفی کنند.  تسنیم

طرح ترافیک از اول شهریور اجرا می شود
انوشیروان محس��نی بندپی از اجرا شدن طرح ترافیک در تهران از اول 
ش��هریور خبر داد. استاندار تهران افزود: ش��هرداری همکاری خوبی در 
ای��ن زمینه داش��ت و قبل از اینکه در نشس��تی که برای بررس��ی این 
موضوع برگزار ش��ده بود، رای گیری ش��ود برای لغو ط��رح ترافیک در 
ته��ران اقدام کرد و با مباحثی ک��ه در کمیته امنیتی اجتماعی-انتظامی 
س��تاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد، داوطلبانه برای لغو طرح ترفیک وارد 

عمل شد و این روند تا پایان مردادماه ادامه دارد.
اس��تاندار تهران گفت: در اعمال محدودیت هایی که برای جلوگیری از ایجاد هر 
گونه تجمع در قالب برگزاری مراس��م و همایش ها اعالم کردیم به شدت نظارت 
خود را قوی کرده ایم، همچنین استفاده از ماسک را برای کارکنان دولت و افراد 

گیرنده خدمات الزامی کردیم.  خانه ملت

آنچنان رونق اقتصادی شما 
در حلق ما

جراید:ریی��س اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی 
از کاهش 10 هزار تومان��ی قیمت تخم مرغ از ماه 

گذشته تا کنون خبر داد.
خبر فوق در ک��دام یک از راس��تاهای زیر ارزیابی 

می شود؟
الف( غرورملی و جنبش تخم مرغی

ب( گشایش اقتصادی و تخم مرغ ملی
ج( رونق اقتصادی و مرغ های همس��و با سیاس��ت 

های دولت
د( اقتدار اس��تراتژیک در ح��وزه تخم گذاری های 

بی رویه
جراید: تابلوی بورس کامال قرمز شد.

جمله فوق یادآور کدام عبارت زیر است؟
الف( آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که ...

ب( م��ردم هم��ه دارایی ه��ای خود را ب��ه بورس 
بسپارند.

ج( مردم به بازار سرمایه اطمینان داشته باشند.
د( چوپان دروغگو یک افسانه نیست.

یک نماین��ده مجلس: دول��ت باید درب��اره بورس 
توضیح بدهد که چرا س��ی درصد از س��رمایه های 

خرد مردم بیچاره را پودر کرده است؟
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( ایش��ان ناراحت است که چرا پنجاه درصد از از 
سرمایه های خرد مردم بیچاره را پودر نکرده است.

ب( ایش��ان عصبانی اس��ت که چرا سهم مجلس را 
از پودر کردن س��رمایه های خرد م��ردم بیچاره را 

کم کرده است.
ج( ایشان یک سوال پرسیده که پرسیده باشد.

د( هر سه گزینه باال غلط است.

رویکرد ایران نسبت به امارات تغییر خواهد کرد

هشدار سرلشکر به امارات

خبر


