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نقل قولخبر گزارش

امير حاتمي، وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
با بي��ان اينكه با حربه جنگ اقتص��ادي و تحريم هاي 
همه جانبه به مصاف جمهوري اسالمي برخاسته اند، 
گفت: اين بار جنگ تمام عيار دش��من با نظام اسالمي 

شكل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و رواني دارد.
ب��ه گزارش ايس��نا، امير س��رتيپ حاتم��ي در جمع 
كاركنان صنايع الكترواپتي��ك اصفهان با بيان اينكه 
صنايع الكترواپتي��ك وزارت دفاع با عملكرد مثبت و 
توانمندي هاي منحصربه فرد خود مورد اعتماد و وثوق 
نيروهاي مسلح بوده و فرماندهان و مسووالن همواره 
به نيكي از آن ياد مي كنند، افزود: اهميت و جايگاه اين 
صنع��ت در اقتدار و پيش��رفت هاي صنعت دفاعي در 
سال هاي اخير بر كسي پوشيده و پنهان نيست و اين 
صنعت در ابعاد مختلف موجب سربلندي وزارت دفاع و 

صنعت دفاعي كشور شده است.
حاتمي ب��ه بدعهدي و پيمان ش��كني هاي امريكا در 
توافقنامه بين المللي برجام اشاره كرد و اظهار داشت: 
حاصل 12 سال مذاكره و گفت گو و نهايتا توافق برجام 
كه به تاييد و تصويب س��ازمان ملل متحد نيز رسيد با 
بدعهدي تاريخي ش��يطان بزرگ مواجه شد كه بايد 
همگان از اين رفت��ار غيرمتعهدانه آنها درس گيرند و 
به عمق كينه و عداوت امريكايي ها با ملت بزرگ ايران 

پي ببرند.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس جزييات 
نشست كميسيون متبوع خود را تشريح كرد.

حسن نوروزي در تشريح نشست روزگذشته كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس، گفت: در اين نشست طرح 
تشكيل س��ازمان مبارزه با جرايم اقتصادي با حضور 
كارشناس��اني از مرك��ز پژوهش ها و ق��وه قضاييه به 
بحث گذاشته ش��د كه 50 ماده آن به تاييد و تصويب 

كميسيون رسيد.
به گ��زارش خانه مل��ت، نماينده مردم رب��اط كريم و 
بهارستان درمجلس شوراي اسالمي، در توضيح مواد 
طرح تشكيل مبارزه با جرايم اقتصادي، با اشاره به اينكه 
اين سازمان داراي قضات مستقل است، افزود: ضمن 
اينكه رييس سازمان بايد داراي پايه 9 قضايي بوده و 15 

سال سابقه كار داشته باشد. 
وي تصريح كرد: سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي به 
هر نوع مفاسد اقتصادي بيش از 5 ميليارد تومان ورود 
كرده و درتمامي استان ها مركز داشته و درتهران شكل 
مي گيرد، از سوي ديگر تمامي مسووالن و افراد عادي 
كه درمباحث اقتصادي فس��اد ايجاد مي كنند؛ دراين 
س��ازمان مورد محاكمه قرار مي گيرند؛ همچنين اين 
سازمان داراي آيين دادرسي ويژه و قضات مخصوص 

است.

سردار سرتيپ پاسدار حسين سالمي، جانشين فرمانده 
كل سپاه در نخستين سالگرد شهادت شهيد مدافع حرم 
»مرتضي حسين پور شلماني« در گلزار شهداي شلمان 
اظهار داش��ت: امروز ملت ايران از توطئه هاي دشمن 
آگاه است. دش��من مي خواهد با انجام عمليات رواني 
اين تص��ور را در ذهن ها ايجاد كند كه نظام جمهوري 
اسالمي ايران سست شده است. آنها مي خواهند ملت 
ايران را در مقابل نظام قرار دهند تا مسووالن مجبور به 

مذاكره با امريكا شوند.
به گزارش اعتماد آنالين، جانش��ين فرمانده كل س  پاه 
پاس��داران انقالب اسالمي با بيان اينكه دشمن تالش 
مي كرد ت��ا در اين روزه��ا ملت ايران را ب��ه خيابان ها 
بكشاند، افزود: شعور و بصيرت ملت ايران به قدري باال 
بود كه درسي هميشگي به دشمن داد. سردار سالمي 
با اشاره به رزمايش سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
خليج فارس ابراز داشت: براساس تحليل هاي ما ارتش 
كشورهايي مانند امريكا ديگر قدرت و توان ندارد و بر 
نقطه مقابل قدرت ملت اي��ران افزايش پيدا كرده  و به 
همين دليل اس��ت كه به دنبال كاهش قدرت دفاعي 
ايران هستند.جانش��ين فرمانده كل س  پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه امروز دشمنان انقالب 
اس��المي مي دانند كه ملت ايران تس��ليم نمي شود، 
افزود: مقام معظم رهبري امروز به پيشرفت ملت ايران 
مي انديشد و ش��بانه روز به اين فكر است كه مردم در 

مقابل دشمني ها آسيب نبينند.

سردار محمدرضا مقيمي، رييس پليس آگاهي نيروي 
انتظامي توضيحاتي در خصوص رسيدگي به پرونده 
كشته شدن يك ش��هروند در ناآرامي هاي اخير كرج 

ارايه داد.
وي در گفت وگو با تسنيم، درخصوص آخرين وضعيت 
تحقيقات انجام شده درباره مرگ يكي از شهروندان در 
ناآرامي هاي كرج كه به ضرب گلوله جان باخته است، 
اظهار كرد: در حال حاضر رس��يدگي به اين پرونده در 
مجموعه پليس آگاهي استان البرز در حال انجام است.

رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي افزود: هم اكنون 
كارآگاهان پلي��س آگاهي در ح��ال انجام تحقيقات 
تكميلي درباره اين پرونده هستند و البته به يكسري 
اطالعات نيز دست يافته ايم ولي تا زماني كه اين پرونده 
تعيين تكليف نشده قادر به رسانه اي كردن آن نيستيم.

با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمايشات با جديت 
مي توانم بگويم كه سالح استفاده شده در قتل وي جزو 
س��الح هايي نبوده كه نيروي انتظامي از آنها استفاده 

مي كند.
وي در پايان به اين س��وال كه آيا سالح به كار رفته در 
قتل رضا اوتادي جنگي است يا خير، خاطرنشان كرد: 
بر اساس شواهد موجود سالح به كاررفته در اين ماجرا 

جزو سالح هاي جنگي بوده است.

محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران و رقيب روحاني 
در دو انتخابات متوالي پس از يك دوره س��كوت باالخره 
ارتباط با رسانه ها را از س��ر گرفت. قاليباف روزهاي پس 
از انتخابات تنه��ا به يك نامه خطاب به جوانان اكتفا كرد 
و »نواصولگرايي« را پيش��نهاد داد كه چندان با همراهي 
اصولگرايان مواجه نش��د. پس از آن هم به ادعاي حسين 
قربانزاده از مشاوران و نزديكانش مشغول اردوهاي جهادي 
شد. با اين حال قاليباف در همين چند روز گذشته باز به 
رسانه ها بازگشته و فعال رسانه هاي همسو را انتخاب كرده 
است. باش��گاه خبرنگاران جوان پس از روزنامه رسالت 
دومين رسانه اي است كه پاي صحبت هاي شهردار اسبق 
تهران نشسته است. قاليباف هم از همين فرصت استفاده 
كرده و از ارز تا جمنا و حتي حواشي انتخابات سال گذشته 

سخن گفته است. 
او همچن��ان در قامت يك رقيب ب��ا روحاني برخورد 
مي كند. چه آنكه هنوز از برنامه هاي اقتصادي خود دفاع 
و از برنامه هاي اقتصادي دولت مستقر انتقاد مي كند. او 
در بخش ابتدايي اين گفت وگو همچنان مشابه دوران 
انتخاب��ات وعده مي دهد و تاكي��د دارد كه »اگر از من 
بپرسيد كه آيا موضوع اقتصاد قابل حل است يا خير، با 
جديت زمان انتخابات مي گويم كه حتي در شرايط فعلي 
نيز مي توان كش��ور را اداره كرد، به گونه اي كه هرسال 
مردم احس��اس كنند كه به سمت يك ثبات در زمينه 

اقتصاد پيش مي روند.« 
قاليب��اف مدعي ش��ده كه دول��ت پي��ش از انتخابات 

رياست جمهوري نرخ ارز را به صورت 
مصنوعي تثبيت كرد و همين شد كه 
پس از انتخابات قيمت ارز به س��رعت 
باال رفت. او اين سياس��ت اقتصادي را 
نقد كرده و گفت��ه كه »قيمت گذاري 
دستوري براي نرخ ارز در منطق اقتصاد 
اشتباه است و از طرفي اگر نرخ ارز باال 
برود، فشار غيرقابل تحملي به جامعه 
وارد خواهد آم��د و قيمت ها خود را با 
نرخ ارز تنظيم خواهند كرد؛ لذا حتما 

بايد اين موضوع با تدبير و درايت حل شود و بنده معتقدم 
با بس��ته هايي كه تاكنون ارايه ش��ده مشكالت عديده 

اقتصادي كشور حل نخواهد شد.«
ماجراي معاون اولي قاليباف 

روزهاي پرالتهاب دولت و درست زماني كه صحبت از 
تغيير و تحوالت در كابينه بود، خبري عجيب در مورد 
حضور قاليباف در دولت ش��نيده شد. اين خبر ابتدا از 
سوي يكي از رسانه هاي اصولگرا منتشر شد و اين رسانه 
مدعي شده بود كه روحاني از قاليباف دعوت كرده تا به 
جاي اس��حاق جهانگيري بنشيند. خبرها آن قدر آب 
و تاب داش��ت كه حتي صحبت از قطعي شدن رفتن 
جهانگيري هم به گوش مي رسيد و از آن سو رسانه هاي 
مخالف دولت هم نمي توانستند خوشحالي خود از رفتن 

جهانگيري را پنهان كنند.
بعد از مدتي هم اين خبر به فراموش��ي سپرده  شد. روز 

گذشته قاليباف ش��خصا اين خبر را 
تكذيب كرد. او در واكنش به اين سوال 
كه »شايعه ش��ده بود كه از شما براي 
حض��ور در دولت دعوت به عمل آمده 
است، آيا چنين بوده؟« با خنده پاسخ 
داده كه »اين مس��اله را از خبرنگاران 
بپرسيد!« و البته در نهايت تاييد كرد 

كه » چنين مساله اي نبوده است.«
جمنا خار چشم اصولگرايان 

جبهه مردم��ي نيروه��اي انقالب به 
همان سرعت كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
سال 96 پا گرفت، پس از انتخابات هم رو به افول رفت. اما 
انتقادات اصولگرايان از سازوكار اين جبهه تمامي ندارد. 
چه آنكه قاليباف نيز در مصاحبه اخير خود اين تشكيالت 

را نقد كرده است. 
او در مورد اش��كاالتي كه ب��ه جمنا وارد اس��ت، گفته: 
 »مجموع��ه جمنا كه در آن زمان ش��كل گرفت، از نظر 
شكلي مورد پسند بنده است، اردوگاهي كه توانست از 
همه شهرها و شهرستان ها افراد اصولگرا را كنار يكديگر 
قرار دهد، پس حتما كار پسنديده اي است. اما اشكالي كه 
به آن وارد اس��ت اين است كه افرادي كه انتخاب شدند، 
مسير درستي را طي نكردند. به اين معنا كه از بطن مردم 

و يك جريان سياسي نيامده اند.«
قاليباف در بخش ديگري از مصاحبه نيز به پيش��نهاد 
نواصولگرايي خود اشاره كرده كه آن را نسخه شفابخش 

مي داند و گفته است: »من جزو كوچكي از جمع دوستان 
هستم و به سهم خودم اين كار را شروع كرده ام و معتقدم 
كه بايد حتم��ا پوس��ت اندازي در اردوگاه اصولگرايان 

صورت بگيرد.«
دروغ نشست با رييسي

چندي پي��ش خبري منتش��ر ش��د مبني ب��ر اينكه 
سيدابراهيم رييسي جلسات محدود و خاصي را با برخي 
اصولگرايان و در تهران برگزار مي كند كه اتفاقا قاليباف هم 
يكي از افراد شركت كننده در اين جلسات است. قاليباف 
در اين مورد توضيح داده كه اين خبر صحت ندارد اما ادامه 
داده كه »اينكه در موضوعات سياسي همديگر را ببينيم، 
طبيعي اس��ت و ما هم افراد اصالح طل��ب را مي بينيم و 
با آنها صحبت مي كنيم و ه��م اصولگرايان را؛ اين عرف 

سياست است.«
احساس وظيفه يا فشار

همان زمان ك��ه قاليباف از انتخابات كنار رفت، اخباري 
مبني بر فشار برخي چهره هاي اصولگرا براي كنار رفتن 
او منتشر شد. قاليباف گفته است كه با فشار كنار نرفته 
و هركس قاليباف را بشناس��د، مي داند كه با فشار كنار 
نمي رود البته تاكيد كرده كه در جمع دوستان و بزرگان 
اصولگرا وقتي مي گفتن��د كه يكي بايد كنار برود به من 

نگاه مي كردند.
او در پاي��ان اين مصاحب��ه نيز گفته ك��ه 30 صفحه 
دل نوشته در مورد انتخابات 96 دارد كه براي ثبت در 

تاريخ نوشته است.

محمد رضا عارف، رييس فراكسيون اميد به تصميمات 
جديد شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان، سوال از 
رييس جمهور و مبارزه با آقازادگي اشاره كرده و تصريح 
كرد: بنده با مبح��ث آقازادگي كامال مخالفم و يك بار 
ديگر اين را هم عرض كردم، وقتي معاون اول بودم در 
كل تشكيالت دولتي آن دوره پسرخاله بنده رييس دفتر 
آقاي ابطحي شده بود و بنده از او درخواست كردم كه 

به يزد بازگردد.
وي در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان با بيان 
اينكه اين روزها هم صحبت هايي درباره حضور يكي از 
نزديكانم در شهرداري منطقه 22 مطرح شده، اظهار 
كرد: اوال كه غلط مي گويند كه آن فرد شوهر دخترخاله 
من است، چراكه عروس خاله بنده است، ايشان بسيجي 
هستند و از قبل دوران آقاي احمدي نژاد در اين منطقه 
حضور داشتند و سمت معاونت هم ندارد، شما ببينيد 

كه چق��در فضاس��ازي مي كنند! از 
شما مي خواهم كه اين فضا را اصالح 
كنيد، انقالب ما ارزشي و اخالقي بود 
و اكنون آنچه قرباني مي شود همين 
اخالق ها و ارزش هاست، بنده هميشه 
با آقازادگي مخالف بودم و اكنون نيز 
مخالفم و اگر مي توانستم مبارزه با آن 
را قانوني كنم، قطعا اين كار را انجام 

مي دادم. 
اين فعال سياسي اصالح طلب افزود: 

پسرخاله من گناهي نكرده كه پسرخاله ام شده كه آن را 
قانون كنيم. نمي شود اگر فردي وزير شد فاميل درجه2 

وي به وزارتخانه نيايد، آن فرد گناهي نكرده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه اگر كسي پسرخاله كسي 
باش��د گناهي نك��رده، تصريح كرد: حق او اس��ت كه 

استخدام شود. اخيرا نيز يك اتفاقي 
افتاد، پس��ر يكي از دوستان شاگرد 
اول دانشگاه بود و با بورس به خارج از 
كشور رفت، اكنون مدرك گرفته اما 
اگر برگردد و استخدام شود، مي گويند 
از ران��ت آقازادگي اس��تفاده كرده و 
اگر نيايد و خارج از كشور هم بماند، 
فحش مي خورد. پس بگويند چه كار 
كند؟ لذا ما براي چنين افرادي حق 
حيات قائليم يا چون پسر فالن وزير و 

مسوول كشور است، حق حيات ندارد؟
 اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي ب��ه موضوع 
اصالحات در كابينه اشاره كرده و گفت: بيشتر از افراد، 
نگرش و برنامه هاي دولت درباره بخش اقتصادي بايد 
اصالح ش��ود؛ اما در كنار اين موضوع نمي توانيم نقش 

اف��راد را هم انكار كنيم و به همين دليل در نامه اول به 
رييس جمهور خواستار اصالح ساختار و تغييراتي در 
تيم اقتص��ادي دولت بوديم و در نام��ه دوم به صورت 
روش��ن تر به اين موضوع پرداخته شد و هر دو نامه هم 

مورد تاييد فراكسيون اميد قرار گرفت.
عارف مطرح شدن سوال از رييس جمهور را در شرايط فعلي 
كشور نامناسب دانسته و گفت: بنده معتقدم كه سواالت 
مطرح شده براي رييس جمهور تخصصي است و وزرا بايد به 
اين سواالت پاسخ دهند و در صورتي بايد از رييس جمهور 
در مجلس سوال شود كه سواالت فراتر از يك وزارتخانه 
و درباره كليت دولت باشد. همچنين معتقدم كه شرايط 
زماني و مكاني براي سوال از رييس جمهور هم بايد در نظر 
گرفته شود و آيا ما همه مشكالت چون معيشت مردم و 
اشتغال را حل كرده ايم و فقط طرح سوال از رييس جمهور 

مانده است كه بايد به آن بپردازيم؟

محمدباقر قاليباف به رسانه ها بازگشته است

با مبحث آقا زادگي مخالفم

سوژه 

چهره

روز هاي چهارشنبه برنامه خبرنگاران سياسي كه در حوزه 
دولت فعاليت مي كنند مش��خص است؛ حضور در حياط 
محل جلس��ه هيات دولت و گفت وگو با وزرا. حال و هواي 
خبرنگاران در جلس��ه روز گذشته كمي با جلسات قبلي 
متفاوت بود. 17 مرداد روز خبرنگار است و از آنجايي كه اين 
روز با جلسه دولت قرين بود رييس جمهور تصميم به حضور 
در جمع خبرنگاران گرفت. اي��ن اتفاق معموال در آخرين 
جلسه هيات دولت در سال رخ مي دهد اما اين بار به مناسبت 
روز اختصاصي اهالي رسانه حسن روحاني با حضور در كنار 
خبرنگاران در حياط دول��ت، ضمن ثبت عكس يادگاري 
دقايقي با خبرن��گاران به خوش و ب��ش پرداخت و اظهار 
اميدواري كرد كشور بتواند از اين مرحله حساس به سالمت 
عبور كند. اما دركنار تمامي حواشي، طبق سنوات گذشته 
برخي وزرا و معاونين رييس جمهور به جمع خبرنگاران آمده 

و به سواالت آنها پاسخ دادند. 
بايد با مردم صادق باشيم

اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در حاشيه 
جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران ضمن تبريك روز 
خبرنگار با اشاره به شرايط پيش  روي كشور گفت: ما بايد 
با مردم صادق باش��يم چرا كه در شرايط پيش روي كشور 
وضعيت خطير اس��ت و امريكا بدون پرده پوشي مي گويد 
مي خواهد مردم ايران را تحت فشار قرار دهد تا خواسته هاي 

40 سال گذشته اش را محقق كند.
وي افزود: مس��يري كه ما دنبال مي كنيم اين است كه با 
توجه به واقعيت هايي كه پيش روي كشور است براي عبور 
از اين ش��رايط برنامه ريزي داشته باشيم. من فكر مي كنم 
برنامه ريزي و سياستگذاري اي كه انجام شده متناسب با 
شرايط كشور است و حتما بخش خصوصي ما بايد از اين 
فرصت استفاده كند كه عالمت مي دهد كه صادرات كشور 
به ش��دت اقتصادي و مقرون به صرفه اس��ت و اين شرايط 
به ما مي گويد كه بايد به توليد توجه بيش��تري كنيم و به 

توليدكنندگان عنايت بيشتري داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور گفت: ب��ه همين دليل از وزارت 
صمت خواس��ته ايم يك بس��ته براي حمايت از توليد در 
ش��رايط جديد به وجود آورد تا آن را تصويب كنيم و نيز به 
اقش��ار متوس��ط و پايين جامعه كه تحت فشار اقتصادي 
قرار مي گيرند بايد از منابعي كه به دست مي آوريم به آنان 
توجه كنيم. اگر بتوانيم عوارض جانبي اين سياس��ت ها را 
با موفقيت كنترل كنيم اين سياست ها حتما با استقبال 
بخش خصوصي مواجه خواهد شد و حتما تاثيرش مثبت 

خواهد بود.
تصميمات جديد مديريت نقدينگي را به س�مت 

توليد مي برد
محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور نيز در 
حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران، بيان 
داش��ت: تصميماتي كه در رابطه با مديريت نقدينگي 
اتخاذ شد باعث مي شود تا هدايت نقدينگي موجود به 
سمت توليد رفته و ضمن آنكه از آثار زيان بار نقدينگي 
در بازار جلوگي��ري مي كند، آن را به س��مت توليد و 

اشتغال زايي سوق مي دهد.
معاون اقتصادي رييس جمهور ادامه داد: تصميمي در ارتباط 
با مجوز صندوق هاي سرمايه گذاري معامله پذير كه به مردم 
عرضه مي شود سپرده گذاران را به يك سرمايه گذاري كم 
ريسك هدايت مي كند. از سوي ديگر تصميماتي كه در رابطه 
با صنايع كوچك و بزرگ و متوسط گرفته شده است براي 
جلوگيري از انحراف منابع بوده كه در دستور كار است. تمام 
مصوبات شوراي عالي اقتصاد بخشي از صحنه وسيع اقتصاد 
را مورد توجه قرار داده؛ اما مهم تر از تمام اين مصوبات فضاي 
هماهنگي ميان سه قوه است و باعث مي شود تا جهت گيري 

واحدي را دنبال كنيم.
وي ادامه داد: دولت هم تالش مي كند تا با ارتباط موثر با قوه 
قضاييه، مجلس و نهادهاي موثر تاثيرگذاري مناسبي را در 
اقتصاد داشته باشد. هر سه قوه تالش مي كنند تا جهت گيري 
واحدي را در امور اقتصادي دنبال كنند. ان ش��اءاهلل فضاي 
جدي��دي را براي انس��جام ملي مقاب��ل طراحي هايي كه 

دشمنان ايجاد مي كنند همراه سه قوه ايجاد كنيم.
حمايت اروپا پشتوانه خوبي جهت دعاوي حقوقي 

عليه امريكاست
لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور از ديگر اعضاي 
هيات دولت بود كه در جمع خبرنگاران حاضر شد. معاون 
حقوقي رييس جمهور اظهار ك��رد: پس از خروج امريكا از 
برجام اتحاديه اروپ��ا موضعي گرفت كه به نظر من خيلي 
موضع گيري مهمي بود. از س��وي ديگر اينكه اين اتحاديه 
اجراي مقررات بازدارنده خود را همزمان با روز اجراي مجدد 
تحريم هاي امريكايي ها قرار داد كه اين هم موضوع مهمي 
بود. آنها بيانيه بسيار تندي عليه خروج امريكا از برجام دادند 
و گفتند كه برجام براي خود اروپا و جهان بسيار مهم است.

وي ادامه داد: اتحاديه اروپا تاكيد كرده كه وظيفه دارد تا 
از برجام حمايت كند. با توجه به اينكه از لحاظ سياسي 
دولت هاي بزرگ چنين حمايتي از برجام كردند اگر كه 
ديوان دادگستري بين المللي هم به اين مواضع توجه 
كند هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ اقتصادي قدم هاي 

بزرگي برداشته مي شود.
معاون حقوقي رييس جمهور خاطرنشان كرد:  به نظر من 
حمايت اتحاديه اروپا از برجام يك پشتوانه حقوقي خواهد 
بود كه بر اساس آن در دادگاه هاي بين المللي اعاده حق كنيم.

امريكايي ها هيچگاه صداقت نداشته اند
پس از مدت ها محمد جواد ظري��ف وزير امور خارجه نيز 
تصميم گرفت به جمع خبرنگاران آمده و به سواالت بي شمار 
آنها در حوزه سياس��ت خارجي پاس��خ دهد. حضوري كه 
ش��ايد بي ربط با روز خبرنگار نبود. ظريف در پاسخ به اين 
پرسش كه با توجه به صحبت هاي رييس جمهوري مبني 
بر اينكه امريكايي ها براي مذاكره با ايران صداقت نشان داده 
و غرامت هاي مداخالت 60 ساله شان را در ايران پرداخت 
كنند و اينك��ه آيا به اعتقاد وي امري��كا چنين صداقتي را 
نشان خواهد داد يا خير، گفت: امريكايي ها بايد توضيحات 
زيادي به مردم ايران بدهند و بايد به وضوح نشان دهند كه 
بي اعتمادي هايي را كه طي سال ها و دهه ها ايجاد كرده اند 
چگونه مي خواهند جبران كنند. امريكايي ها هيچگاه در اين 
حوزه صداقت نداشتند و حركت آقاي ترامپ يك حركت 

تبليغاتي   بود.
وي ادام��ه داد: يكي از داليل مهمي كه مي توانيم طبق آن 
به اين برس��يم كه آقاي ترامپ نه نسبت به مردم ايران و نه 
نسبت به تعهدات بين المللي امريكا هيچ حساسيتي ندارد 
اين است كه اولين تحريمي كه آقاي ترامپ برگرداند تحريم 
هواپيماها بود، يعني حتي قبل از روز ششم اوت كه دور اول 
تحريم ها بازگشت اولين كاري كه امريكا انجام داد اين بود 
كه ارسال 200 هواپيما را كه قرار بود مردم ايران از آن استفاده 

كنند،  لغو كرد.
ظريف بيان داشت: آنان بسيار نياز دارند كه به مردم ايران 
نشان دهند كه اين بي اعتمادي متراكمي كه در طول 40 
سال اخير ايجاد كرده اند برايش چه توضيحي دارند. مردم 
ايران چه دليلي دارند كه احساس نياز كنند كه الزم است با 
آنان به مذاكره بنشينند. به هر حال اگر بحث مذاكره باشد ما 
دو سال مذاكره فشرده با امريكا داشته ايم كه نتيجه اش برجام 

بود و آقاي ترامپ از آن خارج شد. حال چطور مي توان اعتماد 
كرد كه اگر به فرض محال با امريكا مذاكره تازه اي هم انجام 
شد و به توافق جديدي هم رسيديم امريكا به آن پايبند باشد، 
بنابراين روش امريكا و رفتارش نه تنها هيچ اعتمادي براي 

ايران، براي هيچ كشوري در دنيا باقي نمي گذارد.
س�تاد بودجه سال 98در س�ازمان برنامه و بودجه 

تشكيل   شد
محمدباقر نوبخت كه طي هفته هاي اخير با اس��تعفاهاي 
سريالي خود تبديل به يكي از خبرساز ترين چهره هاي دولت 
شده، از ديگر اعضاي هيات دولت بود كه به ميان خبرنگاران 
آمد. س��خنگوي مس��تعفي دولت در جم��ع خبرنگاران 
خبرهايي از سازمان برنامه و بودجه داد. او ضمن تبريك روز 
خبرنگار، گفت: اخبار سازمان برنامه و بودجه را در دوبخش 
بيان مي كنم. تا اين تاريخ كه با شما صحبت كرده ام چيزي 
حدود 105 هزار ميليارد توم��ان منابعي بود كه به خزانه 
واريز شده است. خوش��بختانه اين رقم 58 درصد نسبت 
به چهارماهه اول پارسال بيشتر است. آنچه از اين رقم براي 
امور جاري كشور اختصاص يافت حدود 15 درصد بيشتر 
از پارسال اس��ت و آنچه مربوط به طرح هاي عمراني است 

21برابر شده است.
نوبخت افزود: تا االن كش��اورزان گندمكار بالغ بر 10 هزار 
ميليارد تومان گندم به ش��ركت بازرگاني دولت فروخته و 
5 هزار ميليارد دريافت و 5 هزار ميليار د ديگر باقي و 2500 
ميلي��اردش تا چند روز ديگر پرداخت مي ش��ود. تا قبل از 
پايان ماه 1200 ميليارد ماه گذشته براي پرداخت پاداش 
فرهنگيان پرداخت خواهد شد. 4هزار ميليارد يارانه اين ماه 

آخر وقت روز پنجشنبه توزيع مي شود. 
رييس سازمان برنامه و بودجه از تشكيل ستاد بودجه 98 
خبر داد و گفت: براي اينكه سازمان برنامه و بودجه از طريق 
دولت بتواند ت��ا 15 آذر ماه ، اليحه 98 را به مجلس تقديم 
كنيم ستاد بودجه تشكيل و اولين جلسه آن هم پنجشنبه 

تشكيل مي شود.
بررسي اليحه مطبوعات و خبرگزاري ها در دستور 

كار هيات دولت قرار گرفت
هيات وزيران در جلسه روز گذشته به رياست رييس جمهور، 
اليحه مطبوع��ات و خبرگزاري ها را ب��ا توجه به تحوالت 
گسترده در فضاي رسانه اي و لزوم رفع كاستي هاي قانون 
مطبوعات مصوب 1364 در دستور كار خود قرار داد. اليحه 
مذكور با هدف انس��جام و يكپارچگي قواني��ن و مقررات 
رسانه اي و تامين آزادي مسووالنه رسانه ها خصوصا جهت 
مقابله با فساد و ايجاد شفافيت تهيه شده است. همچنين 
دولت به منظور تكميل طرح احداث تونل خوانسار به بويين 
و مياندشت، با پيش��نهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور مبني بر افزايش اعتبار به مبلغ 50 
ميليارد ريال براي طرح مذكور موافقت كرد. هيات دولت در 
ادامه، به بررسي وضعيت شركت هاي دولتي زيان ده در سال 
مالي 1395 پرداخت و در خصوص ضرورت تداوم برخي از 
آنها و قرار گرفتن برخي ديگر در فهرست واگذاري يا انحالل 

تصميم گيري كرد.

س�يد رض�ا اكرم�ي عضو 
جامع�ه روحاني�ت مبارز: 
مهن��دس باهن��ر نق��ل كرد 
ح��وادث دي م��اه 95 ت��ا 
دي  ماه96 را رصد و بررس��ي 
كرده اند كه چرا در دي ماه 96 

تعدادي از مردم شهرهاي مختلف اعتراض كردند؟ 
نتيجه اين بود كه صدا و سيما، برخي از ائمه جمعه، 
برخي روزنامه ها و برخي  نمايندگان مجلس نااميدي 
و ناكارآمدي را در جامعه القا كرده اند. پس از القاي 
اين موارد، اعتراضات از مش��هد شروع و به جاهاي 
ديگر كشيده شد. ضمن بيان مشكالت بايد راهكار 
عملي ارايه دهيم و نس��خه اي ننويسيم كه در هيچ 
داروخانه اي پيدا نشود. اول بايد درد را نزد اهلش بيان 
كنيم و درمان را هم بگوييم و بعد با كسي كه اعتراض 
بي مورد مي كند، برخورد كنيم. اگر درد و راه حل را 
بيان نكرديم به كسي كه درد دارد نمي توانيم بگوييم 
داد نكشد. بايد جلسات هم انديشي در سراسر كشور 
با ائمه جمعه و جماعت، فرهنگيان، نخبگان و امثال 
اينها برگزار ش��ود و مش��كالت جامعه را بيان  و بعد 
راه حل پيدا كنيم و س��پس اراده عمومي براي حل 

مشكالت داشته باشيم. جماران

محس�ن رهام�ي فع�ال 
اصالح طل�ب:  سياس�ي 
رييس جمه��ور گفت وگ��وي 
خ��وب و پيش برن��ده اي را 
در تلويزي��ون با م��ردم انجام 
دادند. عالوه بر متن مصاحبه، 

لحن رييس جمهور و چهره ايش��ان ه��م چهره اي 
مطمئ��ن و ب��ا اعتماد به نف��س بود ك��ه به نظر من 
اين چني��ن س��خنراني هايي باعث كس��ب اعتماد 
عمومي مي شود. اي كاش زودتر چنين مصاحبه اي 
صورت مي گرفت تا نگراني ها و دلواپسي هاي مردم 
كاهش يابد. تاكيد رييس جمهور بر اينكه نظر مردم 
فصل الخطاب تصميمات كش��ور اس��ت بسيار امر 

مباركي بود. ايسنا

مچ�ي  ا د با ض�ا  ر محمد
نماين�ده مردم ته�ران در 
مجلس ش�وراي اسالمي: 
دراين ش��رايط براي پيشبرد 
اهداف انقالب قطعا توصيه هاي 
س��يد محمد خاتمي بهترين 

روش است كه ما بتوانيم در اين شرايط اهداف مان را 
پيش ببريم. شرايط فعلي ما شرايط حساسي است 
كه بيش��تر به آرامش دروني و همبستگي ملي نياز 
داريم و حرف و حديث هاي حاش��يه اي را بايد كنار 
بگذاريم. الزم است همه ما به عنوان شهروند مواردي 
كه گفته شده را رعايت كنيم و اگر مي خواهيم اين 
مشكالت پيش رو را كه دارد در جامعه بحران ايجاد 
مي كند، خنثي كنيم بايد به اين منويات توجه كنيم. 
همچني��ن اگر مي خواهيم رفتار اف��راد نابكاري كه 
به  تعهدات خودش��ان در مجامع جهاني هم پايبند 
نيستند و تحريم هاي يك طرفه و ناجوانمردانه به ما 
تحميل مي كنند را خنثي كنيم بايد به اين منويات 

توجه داشته باشيم.ايلنا

امير يوسف قرباني فرمانده 
هوانيروز ارتش: قطعه سازي 
در نيروهاي مسلح به درجه اي 
رس��يده ك��ه تواناي��ي فروش 
قطعات به ديگر كشورها را داريم. 
گراني هاي دشمن از بابت حضور 

ايران نيس��ت و بزرگ ترين نگراني و وحشت دشمن 
از اسالم اس��ت. امروز نيروهاي مسلح كشور با تدابير 
فرماندهي معظم كل قوا و تاسي از شهدا به اقتدار قابل 
توجهي دست پيدا كردند. با وجود تحريم هاي نظامي 
امريكا و غرب، امروز يگان هاي رزمي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در باالترين حد خود قرار دارند و در شرايط 
فعلي با تكيه بر نيروي انساني كارآمد، قدرتمندترين 
ناوگان هلي كوپتري منطقه به جمهوري اسالمي ايران 

تعلق دارد.ايلنا

محمد تقي رهبر امام جمعه 
موق�ت اصفه�ان: تجمعات 
در اصفه��ان ح��ول مح��ور 
نارضايتي هاي اقتصادي است 
و براي پاسخگويي به آن بايد با 
متخلفان و مفسدان اقتصادي 

برخ��ورد قاطع كرد. هش��تاد ميلي��ون جمعيت در 
كشور منتظر هستند كه ببينند با فساد و مفسدين 
چگونه برخورد مي ش��ود زيرا احساس��ات عمومي 
جريحه دار ش��ده است. مردم مي خواهند كه جلوي 
گراني گرفته ش��ود. مي خواهند كه بازار تنظيم و با 
زياده خواهي هاي برخي برخورد ش��ود. احساسات 
مردم جريحه دار مي ش��ود وقت��ي مي بينند كه ارز 
دولتي به جاي تخصيص به موارد ضروري مثل دارو، 
صرف واردات ماش��ين هاي گران قيمت مي ش��ود. 
احساسات مردم جريحه دار مي شود وقتي مي بيند 
كه يكجا دارو احتكار مي شود و يكجا كاغذ، يا اينكه 

يك نفر سلطان سكه مي شود. نامه نيوز

 با حربه جنگ اقتصادي
به مصاف ما آمده اند

تصويب كليات طرح مبارزه با جرايم 
اقتصادي در كميسيون قضايي

عمليات رواني دشمنان براي وادار 
كردن مسووالن به مذاكره با امريكا

توضيح پليس درباره كشته شدن 
يك شهروند در ناآرامي هاي كرج

 اراده عمومي براي حل مشكالت

 چهره روحاني در سخنراني
 با اعتماد به نفس بود

 توصيه هاي خاتمي
براي پيشبرد اهداف انقالب است

 توان  فروش قطعات
به ديگر كشورها را داريم

مطالبه اصلي معترضان، برخورد با 
مفسدان اقتصادي است

جلسه هيات دولت با چاشني روز خبرنگار برگزار شد

از عكس يادگاري رييس جمهور تا بررسي اليحه مطبوعات 


