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الریجانی :به دنبال سالح هسته ای نیستیم اما
از حق غنی سازی دفاع می کنیم

چهره ها و گفته ها
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت درباره
نطق تند دو نماینده اصالحطلب در
مجلسگفت:طرحمسائلچالشی
از این قبیل ،در این شرایط به نفع
کشور ما نیست و این مسائل را
باید در جلسات کارشناسی
بین قوا مطرح کرد نه
در تریبونها/ .فارس
مــرجــان کــاووســی ،عضو شـــورای مــرکــزی حزب
اراده ملت با انتقاد از عملکرد عــارف ،موسوی الری
و مـــرعـــشـــی در شـــــورای
ســیــاس ـتگــذاری اصــاح
طلبان ،گفت :متاسفانه
آسیب جدی از سوی این
افــراد و افــراد ذی نفوذ
دیگربهشورایعالی
واردشد/.تسنیم
حسین قــربــانــزاده عضو شـــورای مــرکــزی حزب
پیشرفت و عدالت با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه
با فساد در شــورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:
اگــر تشکیل کمیته و کمیسیون و ...یک گــام تلقی
م ـیشــود ،چــرا بــا ایــن همه
گا مهایی که در قالب
کمیته و کمیسیون و...
برداشته شده ،هنوز در
موضوع کاهش فساد
درجـــا مــیزنــیــم؟! /
فارس
حــجــت االســـام سیدرضا اکرمی عضو جامعه
روحانیت مــبــارز بــا تاکید بــر ایــن کــه چطور افــراد
بازنشسته وقتی فرزندانشان در خانهها بیکار ماندهاند
قانع میشوند که خودشان به جای آنها
سرکار بروند ،اظهار کرد :متاسفانه
چون  80درصد اقتصاد ما دولتی
اســت و زمینه بــرای کــار کــردن
بخش خصوصی چندان وجود
نــــدارد ،بــه وضــعــیــت فعلی
رسیدهایم/ .ایسنا

...

درحاشیه
انتقادازحضورنداشتنمسئوالنپیامنوردر
مراسممعارفهرئیسنهادرهبریدردانشگاهها
فارس -قاسم جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
از حضورنداشتن مسئوالن این دانشگاه در مراسم معارفه
حجت االسالم رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام
معظمرهبریدردانشگاههاانتقادکرد.اینمراسمسهشنبه
گذشتهبرگزارشدهبود.

 سقوطیکبالگردآموزشیدرغربتهران
مهر-روزگذشته یک بالگرد آموزشی در منطقه «اخترآباد»
مالرد سقوط کرد.این بالگرد پنج سرنشین داشته است که
دچارمصدومیتهایجزئیشدند.مصدومیتسرنشیناندر
حدیبودهکهنیازبهاعزامبهبیمارستانوجودنداشتهاستو
همهآنهابهصورتسرپاییمداواشدند.

خانه ملت -علی الریجانی رئیس مجلس که به استان فارس سفر کرده است در نشست با علمای اهل سنت و تشیع الر با تأکید بر این که در موضوع
هستهایاعالمکردیمکهاگرحقغنیسازیراازمابگیرندمقابلآنهاایستادگیمیکنیمامابهدنبالسالحهستهاینیستیم،افزود:آمریکاواسرائیل
علیهایرانبرنامهدارندوتوافقیراکهخودآنهادرخواستکردهبودند،برهمزدند  .

رئیس جمهور خواستار بیان نقاط مثبت براساس مستندات به مردم شد

انتقاد روحانی ازنگفتن واقعیت ها و ایجاد دلهره در مردم
روحانی :هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت می تواند در 1400برایش رأی ایجاد کند

رئیس جمهور ضمن تاکید بر بیان نقاط مثبت به مردم
و پرهیز تحریف واقعیت هــا ،از نگفتن حقایق و ایجاد
دلهره در مردم انتقاد کرد و با اشاره به جنگ اقتصادی
دشمن علیه کشور گفت :البته مردم در این جنگ بدون
مشکل نخواهند بود ،چرا که جنگ بدون کشته و مجروح
نمیشود ،امــا ایــن جنگی اســت که مطمئن هستیم،
پیروزی نهایی با ماست و دشمن را در آن شکست خواهیم
داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز گذشته
در جلسه هیئت دولت با اشاره به گروهها و جریان های
حاضر در واقعه عاشورا و بیان ایــن که در عاشورا یک
گــروه «وف ــاداران به آرمــان امــام حسین (ع)» ،یک گروه
«دشمنان ستیز هجو و ظالمان و غاصبان و مقابل آن
حضرت» و یک گروه «خائنان در صحنه عاشورا» بودند،
افزود :گروه دیگری هم در واقعه عاشورا بودند که به وقایع
بیتفاوت بودند ،آن ها میدیدند که در این صحنه نبرد
یک طرف حق و به نفع جامعه اسالمی و یک طرف باطل و
به ضرر جامعه اسالمی ایستاده ،اما براساس منافع مادی
و دنیوی ،خود را کنار کشیده و به گوشهای خزیده بودند و
پس از آن که امام حسین(ع) به شهادت رسید ،عدهای از
آن ها اظهار ندامت کردند و تواب شدند .وی تاکید کرد
که امروز روز وفاداری و پیمودن راه ابوالفضل(ع) و پشت
سر نظام قرار گرفتن و سینه سپر کردن در برابر دشمن و
با ایستادگی دشمن را از پای در آوردن است؛ این کار را
ملت بزرگ ایران به تبعیت از راه امام حسین(ع) به حول
و قوه الهی انجام خواهد داد و ما پیروز نهایی این نبرد
تاریخی خواهیم بود .وی تصریح کرد :ما امروز در یک
جنگ روشن ،در برابر متجاوزان تاریخ قرار داریم .امروز
گروهی روبه روی ملت ایران قدارهبندی میکنند که به
جز چند کشور ،طرفداری از لحاظ سیاسی و فکری ندارند
و بدترین وضع در داخل کشور خودشان است .رئیس
جمهور با اشاره به این که راه امام حسین(ع) راه امر به
معروف و نهی از منکر بود ،اظهار کرد :امروز معروفی باالتر
از امید دادن به مردم در مسیر استقامت و منکری بیشتر از
ایجاد هراس و اضطراب در دل مردم آن هم به طور نابه جا
و غلط وجود ندارد.
▪امروز در یک آزمایش بسیار بزرگ قرار گرفتهایم

روحانی افزود :امروز صاحبان تریبون ،رسانهها و کسانی

که ندا و صدایشان در کشور قابل شنیدن اســت ،یک
رسالت و وظیفه سنگینی برعهده دارند ،چرا که امروز در
یک آزمایش بسیار بزرگ قرار گرفتهایم و تمام رسانههای
حقیقی و مجازی و همه مسئوالن و کسانی که قدرت
دارند به ملت بزرگ ایران کمک کنند ،بار بسیار سنگینی
بر دوش دارند.
رئیس جمهور با بیان این که مسئوالن و کارگزاران و
رسانهها در این آزمایش یا پیروز خواهند شد یا شکست
میخورند ،اما ملت ایران قطع ًا پیروز این صحنه خواهد
بود ،تصریح کرد :اگر ایستادگی کنیم و به مردم روحیه
بدهیم ،هزینه ملت را کاهش داد هایــم ،اما اگر ترس،
هراس و ناامیدی ایجاد کنیم ،هزینه ملت را باال بردهایم
و چه کــاری ضدانقالبیتر از این که ما در صفحه اول
روزنامهها ،سایتها و خبرگزاریها و رسانههای خود،
در دل مردم هراس ایجاد کنیم.

▪عدهای مداوم میگویند که باید مشکل مردم را درک
کنید اما این دلیل نمیشود که حقایق را تحریف کرده و
نقاط مثبت را به مردم نگوییم

روحانی با بیان این که نباید به مردم ظلم و آن ها را از آینده
مأیوس کنیم ،افــزود :عــدهای مــداوم میگویند که باید
مشکل مردم را درک کنید ،این درست است که مردم
مشکل دارند و ما در جنگ اقتصادی و روانی قرار داریم،
اما این دلیل نمیشود که حقایق را تحریف کرده و نقاط
مثبت را به مردم نگوییم.
رئیس جمهور ادامــه داد :با مقایسه رشــد اقتصادی
در چهار سال گذشته نسبت به  35سال گذشته ،در
مییابیم که این رشد به طور متوسط  2برابر بوده است.
صاحبنظران ،متخصصان و صدا و سیما میتوانند این
را بررسی کنند اما بحث این جاست که اگر این گونه بوده،
چرا واقعیات را به مردم نمیگوییم .روحانی افزود :در
همین شرایط سال  ،97صادرات و واردات کشور تغییر
کرده و تراز تجاری ما نسبت به سال گذشته بهتر بوده
است ،اما به محض این که دولت این موفقیتها را بازگو
میکند ،عدهای پیدا میشوند و در گوشهای کل اقتصاد
را بر مبنای همان یک درصــد ،محاسبه میکنند و این
عدالت و انصاف نیست.

▪مردم در این جنگ بدون مشکل نخواهند بود اما
مطمئن هستیم دشمن را در آن شکست خواهیم داد

روحانی با اشاره به این که نباید نادرست و ناعادالنه سخن
بگوییم و حقایق را به مردم نگوییم ،تصریح کرد :البته مردم
در این جنگ بدون مشکل نخواهند بود ،چرا که جنگ
بدون کشته و مجروح نمیشود ،اما این جنگی است که
مطمئن هستیم ،پیروزی نهایی با ماست و دشمن را در آن
شکست خواهیم داد.

▪هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت میتواند
برای آن ها در انتخابات سال  1400رأی به وجود بیاورد

▪گالیه رئیس جمهور از تمرکز برخی منتقدان بر نرخ
بازار آزاد ارز

رئیس جمهور با انتقاد از نگفتن حقایق و واقعیات به مردم
و ایجاد ترس و دلهره در آن ها گفت :مگر ارز خارجی
در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟ اگر تولید
ناخالص داخلی( )GDPرا برمبنای قدرت خرید یا ارزش
بازار محاسبه کنیم ،واردات کاال و خدمات که متکی به ارز
است درصد بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات
حدود  5درصد و براساس برخی دیگر که ارزش و قدرت
خرید را در آن در نظر نمیگیرند ،حدود  10درصد است.
روحانی افزود :بر فرض آن که واردات کاال و خدمات 10
درصد نقش دارد ،باید ببینیم که از این میزان چه مقدار با
ارز  4200تومان ،چه مقدار با ارز حدود هفت هزار تومان
و چه میزان برای بازار سوم ،میماند؟ بازار سوم در برابر

ارزش تولیدات داخلی کشور ،کمتر از یک درصد یا 1.3
درصد است .رئیس جمهور با بیان این که نباید اقتصاد
کشور را براساس این رقم محاسبه کنیم و این به دور از
عدل ،کارشناسی ،حق و انصاف است ،افزود :متخصص،
نخبه و روزنامهنگار و سرمقالهنویس ما ،چرا این واقعیتها
را به مــردم نمیگویند و ایــن در حالی اســت که امــروز
خدمات آموزش ،بهداشت و درمان ،آب و برق ،گاز ،بنزین،
گازوئیل و انــرژی ،برمبنای دالر کوچه پسکوچههای
فالن خیابان محاسبه نمیشود.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در
دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ،گفت :سخنان
ایشان هیچ نقطه ابهامی را باقی نگذاشت و ایشان به
صراحت گفتند که امروز زمان آن نیست که کسی بخواهد
پشت دولت را خالی کند .روحانی ادامه داد :تا انتخابات
زمان بسیاری باقی مانده است.هیچ کس نباید تصور کند
که تخریب دولت میتواند برای آن ها چه در انتخابات
سال آینده و چه در انتخابات سال  1400رأی به وجود
بیاورد و کسانی که این گونه فکر میکنند مــردود این
آزمایش تاریخی در ایران خواهند بود و ملت ایران راجع
به آن ها قضاوت خواهد کرد و پس از آن که از این گردنه
عبور کردیم ،تاریخ حرفها ،رفتار و جمالت آن ها باقی
خواهد ماند و مردم قضاوت میکنند که در شرایط سختی
آن ها برای کاهش یا افزایش دشواری مردم چه رفتاری
داشت هاند.

صوفی  :پارلمان اصالحات نهاد باال دستی شورای عالی سیاست گذاری خواهد بود
دبــیــرکــل حــزب پــیــشــروی اصــاحــات و عضو شــورای
هماهنگی گفت :پارلمان اصالحات نهاد باال دستی
شورای عالی سیاست گذاری خواهد بود .علی صوفی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به وظایف پارلمان
و شورای عالی در امور انتخاباتی اصالح طلبان گفت:
پارلمان به عنوان نهاد باال دستی شورای عالی سیاست
گذاری خواهد بود.
وی ادامه داد :در جلسه شورای عالی مطرح شد که این
نهاد موقتی بوده و با تشکیل پارلمان مشخص می شود
که وظایف هرکدام از نهادها به چه صورت است ،مثال
شــورای عالی امور اجــرای انتخابات را بر عهده داشته
باشد و پارلمان هم وظیفه نظارت بر عملکرد شورا را بر
عهده بگیرد.وزیر تعاون دولت اصالحات در واکنش به

اظهارات ناصری مبنی بر مخالفت رئیس دولت اصالحات
با طرح پارلمان به جای شورای عالی و ارجحیت شورای
عالی برای تصمیم گیری در امور انتخاباتی اصالح طلبان
تصریح کرد :تا آن جا که اطالع دارم ،این گونه نیست،
نشنیدهام رئیس دولت اصالحات مقابل پارلمان موضعی
داشته باشد.
وی ادامه داد :رئیس دولت اصالحات به هیچ وجه تمایل
نــدارد که محور نهادی قرار بگیرد و همه تصمیمات به
خودش متصل شوند ،رئیس دولت اصالحات در زمان
مناسب با کاریزمایش اظهار نظر میکند.عضو شورای
هماهنگی جبهه اصالحات تصریح کرد :رئیس دولت
اصالحات هم اینک هیچ کدام از نهادهای شورای عالی
سیاست گذاری اصالحطلبان و پارلمان اصالحات را بر

...

نگاه سوم

دیگری ترجیح نمیدهد.وزیر تعاون دولت اصالحات
گفت :رئیس دولت اصالحات معتقد است که شورای
عالی اصالحطلبان موقتی است و باید پارلمان اصالحات
یا نهادی دیگر ،به عنوان تشکل باال دستی این طیف
سیاسی روی کار بیاید.
از سوی دیگر مرجان کاووسی ،عضو شورای مرکزی حزب
اراده ملت ،در گفتوگو با تسنیم ،ضمن انتقاد از شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان ،اظهار کرد :امیدوارم یک
جایگزین مناسب برای آقایان عــارف  ،موسوی الری و
مرعشی در شورای سیاستگذاری پیدا شود .وی با اشاره
به بررسی عملکرد شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :متاسفانه آسیب جدی از سوی این افراد و افراد
ذی نفوذ دیگر به شورای عالی وارد شد .به نظرم هرچه

رویکرد تشکیالتیتر و حزبیتر باشد نتیجه بهتری حاصل
میشود ،ضعف آقــای عــارف در مدیریت این مجموعه
اصالحطلب برکسی پوشیده نیست.

گروهیازجوانانبصرهبراینشاندادنعمقبرادریدو
ملتایرانوعراق،محلهجومآشوبگراندرساختمان
قبلیکنسولگریایرانراآبوجاروکردند/.ایرنا

...
اخبار

امیری  FATF :هیچ ربطی به برجام ندارد
هــادی محمدی – معاون امــور پارلمانی رئیس جمهور
درخصوص بررسی الیحه مبارزه با پول شویی در مجلس،
با بیان این که برخی از محافل ،این الیحه را به برجام ارتباط
میدهند ،تصریح کرد :الیحه مربوط هیچ ربطی به برجام
ندارد و برای استانداردسازی و سروسامان دادن به نظام
بانکی  ،ارتباط بانکهای جمهوری اسالمی ایران با بانکها
وموسساتمالیدیگردنیا بهاینلوایحنیازاست .بهگزارش
خراسان ،حسینعلی امیری روز گذشته در حاشیه نشست
هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :لوایح متعددی در
مجلس داریــم که یکی از مهم ترین آن ها ،الیحه چهارم از
لوایح چهار گانه درباره مقررات مالی کشور است .وی اظهار
کرد :این الیحه با نظر نمایندگان مجلس ،دو ماه مسکوت
ماندکهانشاءا...درجلساتپاییزبهنتیجهخواهدرسیدودر
دستور مجلس شورای اسالمی قرار میگیرد .امیری با ابراز
امیدواریبهتصویبالیحه FATFدرمجلسشورایاسالمیبا
توجهبهضرورتهاونیازکشورخاطرنشانکرد:زمانیکهاین
قانوندرمجلستصویبشودوبهتاییدشوراینگهبانبرسد،
فرایندالحاقبهکنوانسیونهایجهانیشروعخواهدشد.

شکایتبرخینمایندگانمجلساز ۲عضو
فراکسیونامید
نماینده مــردم کبودرآهنگ در مجلس از شکایت برخی
نمایندگان از دو عضو فراکسیون امید به هیئت نظارت بر
نمایندگان خبر داد.محمدعلی پورمختار در گفتوگو با
تسنیم ،با اشاره به نطق دو عضو فراکسیون امید در صحن
علنی پارلمان اظهار کرد :عملکرد دولت به ویژه در بخش
اقتصادیباعثکاهشمحبوبیتدولتشدهازاینروبرنامه
جریاناصالحاتبهعنوانحامیدولتایناستکه بهنوعی
با طرح مسائل انحرافی و غیر مرتبط با مسائل اقتصادی و
معیشتی از تریبونهای مختلف مانند مجلس ،اذهان مردم
را به سمت و سوی دیگری منحرف کنند.وی با بیان این که
طرح مسائل حاشیهای از سوی این جریان برای فرار از پاسخ
گویی است ،افزود :هر نماینده یا جریانی در پارلمان که در
شرایط فعلی اقتصادی اولویت خود را به جای بیان مسائل
معیشتی بر سیاسی کاری بگذارند به حاشیه رفته است و
صالحیت نمایندگی مردم را ندارند.پورمختار تصریح کرد:
جمعیازنمایندگاندرپینطقایندونمایندهنامهشکایتی
راتدوینوبههیئتنظارتارائهکردندوخواستاررسیدگیبه
اینموضوعشدند.
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