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سیاسی

اخبار کوتاه

تاکید جهانگیری بر استفاده از تجهیزات داخلی
در طرحهای اجرایی از طریق فاینانس

معاون اول رییس جمهور بر رعایت میزان استفاده از تجهیزات ساخت داخل
در طرحهایی که با استفاده از تسهیالت مالی خارجی اجرا میشوند ،تاکید کرد.
بــه گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری در جلســه شــورای اقتصاد ظهر
دیــروز (دوشــنبه) بــا اشــاره به گــزارش ارائه شــده در خصــوص عملکرد
تســهیالت مالــی خارجی از کشــور چیــن ،بر لــزوم اســتفاده از تجهیزات
ســاخت داخــل در طرحهایی که از طریــق فاینانس اجرایی میشــود ،تاکید
کرد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی ،نیرو ،جهاد
کشــاورزی ،نفت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رییس ســازمان برنامه و بودجه،
معاون علمی و فناوری رییس جمهــور ،رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل
راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز حضور داشتند ،گزارشی درخصوص عملکرد
شــورای اقتصاد ،تعداد جلســات برگزار شــده و تعداد مصوبات توسط نماینده
دبیرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه این جلســه همچنین گزارشــی از عملکرد تسهیالت مالی خارجی
(فاینانس) کشــور چین ارائه شد که براســاس این گزارش از ۴۶طرح مصوب با
اســتفاده از تســهیالت مالی خارجی ۲۸ ،طرح با مالکیت دولت و  ۱۸طرح با
مالکیت بخش خصوصی و غیر دولتی است.
همچنین در این جلسه درخواستهای برخی دستگاههای اجرایی مطرح شد
و پــس از ارائه توضیح در خصوص دالیــل فنی و توجیحات مالی و اقتصادی با
برخی از این درخواستها موافقت صورت گرفت.
اصالح مصوبه اجرای توســعه فاز  ۱میدان گازی کیش ،احداث سد و نیروگاه
چمشــیر و طرح انتقال نیروی برق گیالن با استفاده از تسهیالت مالی خارجی
از جمله درخواســتهای مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل
نظر به تصویب رسید.

پناهگاههای رژیم صهیونیستی بدل به
گورهای دسته جمعی خواهد شد

جانشــین رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح گفــت :انشــاءاهلل رژیم
صهیونیســتی در جنگ بعدی که در روایات خودشــان هم هست و میگویند
 ۱۱روز طــول میکشــد ،پناهگاههای شــان بدل به گورهای دســته جمعی
میشود.
به گزارش ایسنا ،امیر سرلشکر سید عطااهلل صالحی صبح امروز طی سخنانی
در مراســم هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل با بیان اینکه در شرایطی که
این همایش برگزارشــد ،پدافند هوایی هم مانور خــود را انجام میدهد ،گفت:
پدافند غیر عامل هنوز در کشــور جاری و ساری نشده است که اگر بتوانیم این
کار را بکنیم بهترین مکمل را برای پدافند عامل به دست آورده ایم .شاخصههای
پدافند غیر عامل از جهت تعریف ،چندان سخت نیست اما اینکه در تمام سطوح
جاری شود کاری است که باید انجام شود و همیت این کار را مسئولین باید به
دستش آورند.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در گذشته نیز پیروزی
در جنگها مخصوصا در فرانسه به گونهای بود که این هدف با استفاده از پدافند
غیر عامل انجام میشــد ،اظهار کرد :در لبنان نیز حزب اهلل با استفاده از پدافند
غیر عامل و با چاشنی دفاع عامل توانستند در جنگ  ۳۳روزه پیروز میدان باشند
و این امر در جنگ  ۲۲روزه در غزه هم عملی شد.
صالحی با تاکید بر اینکه اگر رژیم صهیونیستی از پدافند غیر عامل و پناهگاهها
استفاده کند چون کشوری است که عمق ندارد به جایی نیز نخواهد رسد ،تصریح
کرد :انشاءاهلل آنان در جنگ بعدی که در روایات خودشان هم هست و میگویند
که  ۱۱روز طول میکشــد ،این پناهگاههای شان بدل به گورهای دسته جمعی
شان میشود.
وی بــا بیان اینکه توجه به تامین امنیت کافی در شــرایط جنگی باید جزو
مولفههای اصلی ساختمان سازی در شهرها باشد ،گفت :باید پیش بینی دقیقی
از محل ســاخت کارخانهها و ساختمانهای مسکونی توسط مسئوالن استانی و
فرماندران رعایت شود.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت :انشاءاهلل بتوانیم با
مولفههایی که در سطح کشور جاری و ساری و از آن تبعیت میکنیم ،فرهنگ
پدافند غیر عامل را کامال جا بیندازیم.

همکاری ایران و روسیه در مبارزه باتروریسم موفق
بوده است

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت :همکاری نزدیک ایران و روسیه در
مبارزه با تروریسم به ثبات در منطقه کمک کرده و موفق بوده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،واسیلی بیسکارف رئیس کمیته
امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه روز دوشنبه با حسین ذوالفقاری
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور دیدار و گفت وگو کرد.
ذوالفقاری در این دیدار با تاکید بر روابط خوب و نزدیک روسیه با جمهوری
اســامی ایران به ویژه در مبارزه با تروریســم گفت :همــکاری نزدیک ایران و
روســیه در مبارزه با تروریســم به ثبات در منطقه به ویژه ســوریه کمک کرده
است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور با اشــاره به تجارب مشترک دو کشور
ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم ،جرایم سایبری ،مواد مخدر و مهاجرتهای
غیرقانونی ،گفت :برای مبارزه با تروریسم باید ریشه ای و با کار اطالعاتی عمیق
تری به این مبارزه ادامه دهیم و اجازه ندهیم تروریســتها در منطقه بار دیگر
منسجم شوند.
ذوالفقاری به اقدامات انجام شده برای عملیاتی کردن موافقتنامه امنیتی میان
دو کشــور پرداخت و افزود :امیدوارم تا چند ماه آینده این برنامه اجرایی آماده
شود و به امضاء برسد.
وی گفــت :در این برنامه همه اقداماتی که قرار اســت به طور مشــترک در
زمینههای امنیتی به ویژه در موضوعات مبارزه با تروریســم ،جرایم ســایبری،
مبــارزه با مواد مخدر و مهاجرتهای غیرقانونی ،آموزش ،همکاریهای مرزی و
استفاده از فناوریهای جدید انجام شود ،لحاظ خواهد شد.
ذوالفقاری بر ادامه مبارزه جدی جمهوری اسالمی ایران با معضل قاچاق مواد
مخدر تاکید کرد و گفت :در یک سال ،بیش از  800تن مواد مخدر کشف شده
اســت و به طور میانگین روزانه بیش از دو هزار مهاجر غیرقانونی از کشور طرد
میشود.
واســیلی بیســکارف رئیس کمیته امنیت و مبارزه با ارتشای دومای دولتی
روسیه نیز با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسالمی ایران و دیدار با مقامات
کشــورمان گفت :امروز مبارزه با تروریسم بدون حضور جمهوری اسالمی ایران
ممکن نیست و ما شاهد تاثیر کار صلح طلبانه و مستقل جمهوری اسالمی ایران
در جهان هستیم.
وی افزود :کشــف صدها تن مواد مخدر در ایران نشــان دهنده سطح باالی
فعالیت شــما و اجرای قوانین موثر در این زمینه است و ما خواهان مطالعه این
قوانین و تبادل تجربیات مفید در زمینه مبارزه با مواد مخدر هستیم.
رییس کمیته امنیت و مبارزه با ارتشــای دومای دولتی روســیه تاکید کرد:
اعمال تحریمها علیه دو کشــور ایران و روسیه نشانگر تاثیر دو کشور در مبارزه
با تروریسم است.
وی تاکید کرد :ایران و روســیه در مبارزه با تروریســم در یک جبهه حضور
دارند.

ایران عضو شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات شد

ایران با  ۱۴۶رای و با رایی باالتر از کشورهای پرسابق ه چون روسیه ،آفریقای
جنوبی و لهستان و ...عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات شد.
به گزارش ایســنا ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پیامی در اینستاگرام
اعالم کرد :لحظاتی پیش پیامکی از وزیــر ارتباطات اندونزی دریافت کردم که
در آن انتخاب ج.ا.ایران به عنوان عضو شــورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات
را تبریک گفته بود.
به یاد دارم پس از ســخنرانی در جمع وزرای ارتباطات و دیپلماتهای ســایر
کشــورها در دبی ،دبیــرکل اتحادیه گفت بــا این صحبتهــا و مذاکراتی که
داشــتهاید ،همه ایران را تحســین کردند .پیشبینی او بر انتخاب ایران با رای
باال بود.
امروز و در روز آغازین بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا ،پس از مدتها،
یک اجماع جهانی برای انتخاب ایران با رای  ۱۴۶کشــور دنیا و با رایی باالتر از
کشــورهای پرسابقهای چون روســیه ،آفریقای جنوبی ،لهستان ،آذربایجان و ...
شکل گرفت .زمان ،زمان خودباوری است .باور کنیم که میتوانیم.
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حسن روحانی:

اگر آمریکا برای پیمانش ارزش قائل باشد ،مینشینیم و صحبت میکنیم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز خوشــبختانه در
ایــن ماجرا و تخلف اخیر آمریکا ،آمریکاییها از همیشــه
منزویتر هستند ،گفت :شــما در سازمان ملل دیدید که
استقبال افکار عمومی دنیا از سخنان مسئولین ایرانی چه
مقدار و از مسئولین کاخ سفید چه مقدار بود.
به گزارش ایســنا ،حســن روحانی در دیدار معاونین و
مدیــران وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از حضور
گسترده و شکوهمند مردم ایران اسالمی در راهپیمایی 13
آبان قدردانی کرد و اظهارداشــت :مردم با حضور گسترده
و شکوهمند خود در این راهپیمایی و اعالم آمادگی برای
وحدت ،انسجام ،مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان ،بر
توطئههای جدید آمریکا خط بطالن کشیدند.
رئیس جمهور حضور گسترده مردم در مراسم باشکوه
راهپیمایی اربعین حســینی را نیز کــه با امنیت کامل و
نظم بســیار خوب برگزار شد ،بســیار با معنا و پرمفهوم
خواند و فرا رســیدن ایام رحلت نبی معظم اسالم پیامبر
اکــرم(ص) به عنوان فخر همه موجودات و پیامبر رحمت
برای همه عالمیان و همچنین ایام شهادت پرچمدار صلح
امت پیامبر حضرت مجتبی(ع) و امام هشتم(ع) را تسلیت
گفت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :هر چه ما بتوانیم میان
اقتصاد و بخش دولتی و شــبه دولتی فاصله بیندازیم به
نفع مردم است؛ باید اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم؛
خیلــی چیزها را باید به مردم واگــذار کنیم .اگر مردم و
ســازمانهای مردم نهاد ،در کمک به اقشــار آسیبپذیر
درست فعال شوند ،از دولت بهتر کار میکنند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه بعد از انقالب تالش
میکنیم که مردمیها را دولتــی کنیم و خیلی خاصیتی
هم نمیبریم ،گفت :هر چه بتوانیم امور را به مردم واگذار
کنیم ،حتماً به نفع ماست .مردم بهتر از ما تالش میکنند
این روشــن است و مثال ساده عوامانه این است که بخش
خصوصی مغازهاش را کی باز میکند؟ ما خیلی ســر وقت
باشــیم  8کارمان را شروع میکنیم ،اما آن مغازهدار گاهی
 5صبــح در مغازهاش را باز میکند .این نشــان کار مردم
و کار دولت اســت .از آن طرف ســاعت  4نشده کیفمان
را بســته و آماده فرار هســتیم نه آمــاده رفتن و اگر یک
ثانیه بخواهید اینها را نگه دارید ،برایشان یک ساعت طول
میکشد .از آن طرف مغازهدار تا مشتری است او هم است،
هر ساعتی که میخواهد باشد.
روحانی با اشــاره به موضوع بانکها در نظام اقتصادی
کشــور ،گفت :به آقای دژپســند گفتم که در این دوران
مسئولیت ،باالترین وظیفه او ،بانک و اصالح امور بانکها
است .بقیه مسئولیتها با همه اهمیتی که دارند ،درجه 2
گروه سیاســی :دیروز ظریف مهمان بهارستان بود تا
پاســخکوی سه سوال باشد .در حالیکه دور جدید تحریمها
علیه ایران آغاز شــده ،ظریف به مجلس آمد و از برجام باز
هم حمایت کرد .او با توضیحاتش توانست بازهم مجلس را
از پاسخهایش به سواالت قانع کند.بدین ترتیب نمایندگان
مجلس شورای اســامی از پاسخ وزیر خارجه در خصوص
ســه سوال در زمینه ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از
کشــور و عدم ارائه گزارش به مجلس در خصوص برجام و
امضای توافق محرمانه با نماینده آمریکا قانع شدند.
مجلس شورای اســامی در جلسه علنی دیروز سواالت
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شــاهین شهر ،از وزیر
امــور خارجه در زمینه این که بر اســاس چه مجوز قانونی
بعد از اجرایی شدن برجام توافق نحرمانه با نماینده آمریکا
امضاء شده اســت را بررسی کردند که پس از توضیحات و
انجام رای گیری از مجموع  ۱۹۴نماینده حاضر در مجلس،
 ۱۱۲رای موافــق و  ۶۶رای مخالــف و  ۸رای ممتنع در
نهایت نمایندگان از پاسخ وزیر امور خارجه قانع شدند.
در خصوص سوال حاجیدلیگانی از وزیر امور خارجه در
زمینه این که وقتی در مذاکرات برجام زورتان به طرفهای
مقابل نرســید چرا نیامدید و به مجلس شــورای اسالمی و
مــردم گزارشآن را ارائه ندادید؟ آیا مردم نامحرم بودند یا
مجلس و یا هر دو؟» در نهایت پس از شنیدن توضیحات از
 ۱۹۴نماینــده حاضر با  ۱۱۹رای موافق ۵۸ ،رای موافق ،و
 ۸رای ممتنع از پاسخ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
قانع شدند.
در ادامه ســوال حاجی دلیگانی از وزیر امور خارجه در
زمینهی اینکه بر اســاس چه مجــوز قانونی بعد از اجرایی
شدن برجام توافق محرمانه با نماینده آمریکا امضائ کردید
پس از بحث و بررســی از مجمــوع  ۱۹۴نماینده حاضر با
 ۱۱۲رای موافق  ۶۶رای مخالف و  ۸رای ممتنع از پاســخ
وزیر امور خارجه مجلس قانع شد.
هنوز هم دنیا روی برجام تاکید میکند

محمد جواد ظریف که برای پاسخ به سواالت حسینعلی
حاجیدلیگانی و جمعی دیگری از نمایندگان دربار ه ردیابی
اموال بابک زنجانی در خارج از کشــور ،امضای اسنادی بعد
از برجام و این که چرا در مذاکرات ،زور ایران به آمریکاییها
نرسیده است؟ به مجلس آمده بود ،اظهار کرد :سوال اول در
مورد حمایت وزارت خارجه از تالشهای جمهوری اسالمی
برای اســترداد اموال بابک زنجانی به کشور بود که در این

هستند .بانکها باید به جایی برســند تا بتوانند به دولت
کمک کنند.
روحانــی با تاکید بــر اینکه بانکها باید سالمســازی
شوند ،افزود :متأســفانه یا خوشبختانه امروز اقتصاد وصل
به بانکها اســت .به تدریــج باید این وابســتگی و تکیه
اقتصاد به بانکها را به بازار ســرمایه شــیفت کنیم .بانک
مسئولیت بسیار سنگینی دارد؛ وقتی آمار اضافه برداشت را
ماهانه یکبار نگاه میکنم ،بعضی از آنها تکاندهنده است.
بانکهای خصوصی که وضعشــان خیلی بد است .بعضی
از بانکهای دولتی هم وضعشــان خوب نیست .این وسط
خصولتی هم که هستند.
رئیس جمهور اظهارداشت :این مشکل جدی است .این
هنر نیســت که از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم .چرا
اســتفاده کنید؟ خود دولت از منابع بانک مرکزی استفاده
میکنــد و بــه تولیدکننده میدهد .شــما کاری نکردید،
پسانــدازی را از مردم گرفتید ،چه مقدارش را اســتفاده
کردیــد و چــه کار کردید؟ چقــدر از پولهایتان منجمد
است؟ از آنها بگذریم ،شرکتهایتان چه کار میکند؟
روحانی خاطرنشــان کرد :نظارت بانک مرکزی باید به
مراتــب افزایش پیــدا کند .االن نظــارت بانک مرکزی بر
بانکها ضعیف اســت .دیدیم یک مؤسســه غیرمجاز چه
بالیی سر کشــور آورد .چه بالیی ســر مردم آورد .چقدر
به اعتماد عمومی مردم لطمه زد و چه هزینه ســنگینی بر
دوش ما گذاشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه  250هزار میلیارد تومان

از نقدینگی امروز ،مربوط به مؤسســات غیرمجاز اســت،
گفت :این موسســات باعث شــدند که از پایه پولی بیش
از  30هزار میلیارد تومان پول پرداخت کنیم .شما ضریب
فزاینده را نگاه کنیــد 250 ،هزار میلیارد تومان نقدینگی
در بازار آمده است .چرا؟ چون یک عده متخلف ،یک عده
افرادی که به مردم خیانت کردنــد و معموالً این خائنین
آدمهایی در دور و بر خودشان دارند و جمع میکنند.
روحانــی اضافه کرد :یکــی از کارهای خوبی که دکتر
سیف انجام داد ،بستن این مؤسسات غیرمجاز بود .نام وی
همیشه در تاریخ ایران به نیکی یاد خواهد شد .کار بسیار
سنگینی بر عهده گرفت .ایشان نامههایی را با  40الی 90
امضاء از آدمهای مختلف میآورد که تهدیدش میکردند و
مــن میگفتم کار خودت را انجام بده و نترس .کار بزرگی
انجام داد.
رئیس جمهور تاکیــد کرد :این مؤسســات غیرمجاز،
مؤسســات مجاز ،بانکهای خصوصی و دولتی ،همه اینها
باید سالمسازی شــوند .این مهمترین وظیفهای است که
امــروز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توأماً بر عهده دارند و
باید انجام دهند و همه مدیران دلسوز بانکها باید این کار
را بکنند .مدیران بانکها رســالت بسیار سنگینی بر عهده
دارند .آنها بهتر از ما میتوانند کمک کنند .آنها بهتر از ما
راهش را بلد هستند.
رییــس جمهور خاطرنشــان کــرد :امــروز کاری که
آمریکاییها انجام میدهند ،صرفاً فشار به مردم است،فشار
به هیچ جای دیگر نیســت .به مردم و به ملتهای دیگر و

ظریف مجلس را قانع کرد

دفاع دوباره از برجام در صحن بهارستان
موضوع نقش وزارت خارجه نقش حمایتی است ما موظفیم
اقدامات دستگاه قضایی را پیگیری کنیم و درخواستهایی
که دســتگاههای مختلف بــرای تخلفات صــورت گرفته
داشــتند را دنبال کنیم که وزارت خارجه این کار را انجام
داده و درخواستی نبوده که پیگیری نکرده باشد.
وزیر امــور خارجــه در ادامــه دربارهی ســوال دیگر
نمایندگان گفت :در مورد امضای اسنادی بعد از برجام هر
سندی که امضا شده در معرض دید عموم قرار گرفته و در
ســایت ما ،اروپاییها و محافل خبری منتشر شده است .در
واقع سندی بعد از برجام امضا نشده اما عالوه بر برجام چند
توافق برای اجرای برخــی مواد فنی برجام در حوزه انرژی
هستهای صورت گرفته که در معرض دید عموم قرارگرفته
و بر اســاس نظر کارشناسان هستهای در جهت منافع ملی
کشور بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در مذاکرات زورتان به
آمریکاییها نرســید و به مردم گزارش ندادید؟ خاطرنشان
کرد :برجام حاصل توافق چند جانبه اســت .در توافق چند
جانبه هیچ طرفی نمیتواند تمام خواســتههایش را بگیرد.
آمریکا میخواست برنامه هســتهای ما متوقف شود ،فردو
تعطیل شود ،درش را گل بگیرند ،راکتور آب سنگین اراک
بسته شود .و ایران فقط روی سانتریفیوژ آی آر وان تحقیق
و توســعه داشته باشد .آنها دهها خواست دیگر هم داشتند
ولی به آن نرسیدند.
وزیر امــور خارجه با بیان اینکه آمریکا میخواســت با
انواع دروغ پردازیها دنیــا را علیه ایران تهییج کند ،ادامه
داد :برجام از چنان اســتحکامی برخوردار بود که هنوز هم
دنیا روی آن تاکید میکند .بحث اصلی تفاهمی اســت که
برای همه طرفها قابل قبول باشند .آنها زورشان نرسید که
آنچه میخواهند بگیرند و بعــد از مدتها تالش هنوز هم
نمیتوانند برجام را تضعیف کنند.
ظریف همچنین گفت :برجام با توجه به مقاومت مردم و
با پشت گرمی آنها و استفاده از همه امکانات بهترین توافقی
بود که امکان داشــت اگر چه ما آرزوهای باالتری داشتیم
ولی آنچه امکان داشــت همین توافق بود که امیدواریم با

تالش ،همفکــری و همکاری در بین نماینــدگان در این
شرایط حساس کشور را پیش ببریم .ما در چند ماه گذشته
توفیقــات زیــادی در رای دیوان بینالمللی دادگســتری،
فضاحت آمریکا در شــورای امنیت و سایر مسائل داشتیم و
این نشان دهندهی این است که جمهوری اسالمی در سطح
دیپلماسی موفق ظاهر شده است.
وزیر امور خارجه در ادامه اظهارکرد :امروز روز شــروع
یک روند جهانی اســت من ما با اطالع میگویم که مسلح
شدن دالر ،روند سراشــیبی را طی میکند .آمریکاییها با
ســوء استفاده و زیادهروی در استفاده از دالر شروع روندی
را کلید زدند که به ضررشان خواهد شد.
ظریف درباره مذاکرات بعد از برجام نیز خاطرنشان کرد:
ما سرخود عمل نمیکنیم ،مذاکرات در حوزه هستهای هم
ماهها ادامه داشت و آنچه انجام شد براساس تصمیم جمعی
بود .با توجه به اینکه قرائتها از دو بند متفاوت بود ،قرائت
اول سازمان انرژی اتمی هم مثل قرائت شما بود آنجایی که
میگوید مازاد  ۱۳۰تن آب سنگین باید از سوی جمهوری
اسالمی برای فروش عرضه شود و در بند بعد میگوید نباید
بیش از  ۱۳۰تن باشد؛ ما استداللی داشتیم و طرف مقابل
هم اســتدالل خود را داشت ،اما فقط این مورد نبود .زمانی
کــه  IR۸را برای آزمایش دادیــم ،گفتند این جزو توافق
نبــوده ،اما االن نه تنها آزمایش شــده بلکه گاز هم به آن
تزریق شده است .به هر حال اختالف نظرهایی بعد از برجام
وجود داشــت کما اینکه بعد از توافق ژنو هم اختالف نظر
به وجود آمد .اما اینکه گفتید نه شــورای امنیت و نه هیات
نظارت خبر نداشتند اتفاقا هر دو خبر داشتند.
وی در بخش دیگــری از اظهاراتش با بیان اینکه برجام
از نظر دنیا پیروزی دیپلماســی ایران بود ،خاطرنشان کرد:
رهبــری در راس نظــام مطالبات ملت ایــران را با صدای
رسا مطرح کردند .ولی ایشــان همزمان گفتند که مذاکره
کنندگان امین هســتند ،نگفتند مخفــی کاری میکنند،
گفتنــد چیزهایی میدانــم ،خبرهایی داریــم و جزئیاتی
میدانم که شــما نمیدانید .اینطور نیســت که ما خواسته
باشیم خالف منویات ایشان کاری کنیم.

به شرکتهای دیگر و به دولتهای دیگر است ،امروز تنها
ی نیستیم حتی شرکتها
ما از سیاستهای آمریکا عصبان 
و دولتهای اروپایی هم از سیاســتهای آمریکا عصبانی
هستند.
روحانی افزود :فکر نمیکنم در تاریخ آمریکا کسانی به
کاخ سفید آمده باشند که تا این حد ،ضدقانون و معاهدات
بینالمللی باشند .من به یاد ندارم .همه آنها تخلفات قانونی
داشــتند ولی اینها سرآمد تخلفات هستند .ندیدم در کاخ
ســفید گروهی روی کار بیایند مثل این دوره نژادپرســت
باشــند .وقتی یک گروهی که هم نژادپرســت هستند و
هم به قوانیــن و مقررات بینالمللی اعتنا نمیکنند ،امروز
چه توقعی از آنها داریم .همین شــرایطی اســت که امروز
میبینیم.
روحانی گفت :این ما نیستیم که دلمان میخواهد این
دوره حکومت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاهتر شود ،متحدین
اروپایی خودشان در جلسات به خود من میگویند که یکی
از آرزوهایشان این اســت .بعد از آن مرتب برای ما پیغام
میدهند که بیاییــد با هم مذاکره کنیم .مذاکره برای چه
چیزی انجام دهیم .شما اول آن مذاکرهای که انجام دادیم
و به نتیجه رســیدیم ،به آن احترام بگذارید تا زمینه برای
مذاکره بعدی درست شــود .در همین ایامی که نیویورک
بودم ،رهبران  4کشــور بزرگ ،واسطه شــده بودند که با
رئیــس جمهور فعلی آمریکا مالقــات کنم در حالیکه این
موضوع نیاز به واســطه و اینقدر پیغــام ندارد ،به تعهدات
عمل کنید ،با هم صحبت میکنیم.
رییس جمهور اضافه کرد :ما برای حرف زدن مشــکل
نداریم به شــرط اینکه طرف ما ،طرفی باشد برای حرف،
قول و عهد خودش ارزش قایل باشــد .اگر طرف مقابل به
عهد و به پیمانش ارزش قایل باشــد حرف زدن مشــکلی
ندارد .آدم میتواند بنشیند حرف بزند و به نتیجه برسد.
روحانی بــا تاکید بر اینکه امروز خوشــبختانه در این
ماجــرا و تخلــف اخیر آمریــکا ،آمریکاییها از همیشــه
منزویتر هســتند ،گفت :شــما ببینید االن چند کشور از
کار آمریکا حمایت میکنند؟ و آنهایی که مخالف هستند،
چقدر هســتند؟ ما در بخش سیاســی ،افــکار عمومی و
حقوقی ،موفقیتهای بسیار خوبی به دست آوردیم.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد :این کار ساده نیست
کــه آمریکا روی حرفی بایســتد و کل اتحادیه اروپا با آن
نباشــد ،این یعنی پیروزی دیپلماسی و پیروزی سیاست
خارجــی .بعضیها فکــر میکنند در برجــام که مذاکره
کردیم و به نتیجه رســیدیم ایــن موفقیت بزرگی بود که
آمریکاییها این موفقیت را از بین بردند نه اینگونه نیست.
این تفسیر اشتباه است.
تصویب الیحه عضویت در همکاریهای تایید صالحیت
آزمایشگاهی آسیا  -اقیانوسیه

الزم به ذکر است که یکی از مصوبات مهم دیروز مجلس
 ،تصویب الیحه عضویت دولت جمهوری اســامی ایران در
همکاریهای تایید صالحیت آزمایشگاهی آسیا  -اقیانوسیه
بود.
نماینــدگان مجلس در جلســه علنی دیــروز ،الیحه
عضویت دولت جمهوری اســامی ایــران در همکاریهای
تایید صالحیت آزمایشگاهی آســیا – اقیانوسیه را با ۱۵۱
رای موافق ۶ ،رای مخالف و  ۴رای ممتنع از مجموع ۲۲۳
نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
براســاس ماده واحده این الیحه به دولــت اجازه داده
میشــود در همکاریهای تایید صالحیت آزمایشــگاهی
آسیا – اقیانوســیه به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد
و نســبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام
کند .در این تغییر دســتگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده
دولت است.
طبــق تبصره این الیحه در ازای این اساســنامه رعایت
اصول  ۱۳۵ ،۷۵ ،۸۰و  ۱۳۷قانون اساسی الزامی است.
یازدهمین گزارش وزارت خارجه در اجرای برجام

گفتنی است یازدهمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه
دربــاره روند اجرای توافق برجــام از  ۲۶تیر تا  ۲۶مهر ۹۷
هم به کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
ارائه شد.
ایــن گزارش که بــه امضای وزیر خارجــه و خطاب به
فالحت پیشــه ،رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجیه مجلس شورای اســامی ارائه شده است مشتمل
بر دو بخش با عناوین اقدامات صورت گرفته برای مقابله با
تحریمهای آمریکا ،حفظ برجام و انتفاع جمهوری اسالمی
ایران از توافق و همچنین استمرار اجرای تعهدات هستهای
و پیشرفت برنامههای هستهای در چارچوب برجام است.
بخش نخســت در  ۱۱بند و ارائــه توضیحات تکمیلی
به اقدامات صورت گرفته بــرای مقابله با تحریمها آمریکا،
حفظ برجام و انتفاع از توافق اشــاره کرده است .در بخش
دوم نیز در دو قســمت مختلف مرتبط با دوازدهمین بیانیه
مدیرکل آژانس و تایید پایبندی ایران و رد ادعاهای بی پایه
نخســتوزیر اســرائیل در مجمع عمومی و تداوم پیشرفت
پروژههای مرتبط با برنامه هســتهای توضیحاتی ارائه شده
است.

دستگیری  10نفر از مسئولین ،لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی نوظهور توسط وزارت اطالعات
وزارت اطالعات 10نفر از مسئولین ،لیدرها
و اعضای فعال یک شبکه هرمی نوظهور را در
استانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر
و تحویل مراجع قضایی داد.
به گــزارش ایســنا ،در اطالعیــه وزارت
اطالعــات آمــده اســت :ســربازان گمنام
امــام زمان(عــج) در راســتای تأمین نظم و
امنیــت اقتصادی و جلوگیــری از اخالل در
نظــام اقتصادی کشــور ،ضمن شناســایی و

برخورد با یک شــبکه هرمی به نام (ورد واید
انرژی) تعداد  10نفر از مســئولین ،لیدرها و
اعضای فعال این شــبکه هرمی نوظهور را در
استانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر
و تحویل مراجع قضایی نمودند.
این شــبکه هرمی در پوشــش دورههای
آموزشی مؤسسه کریتور آکادمی (Creator
 ،)Academyدر گذشته با نام شرکتهایی
همچون وی جیامســی ( ،)VGMCادروز

( )Adrowsو یونیفانــدز ( )Unifundsو
اخیرا ً با نام ورد واید انرژی (World Wide
 ،)Energyمــردم را فریفته و از این طریق
توانسته میلیاردها تومان کالهبرداری نماید.
شــرکت مذکــور بــا ادعــای دروغیــن
ســرمایهگذاری در ارتقاء و پیشــرفت انرژی
سبز و ســوختهای زیســتی و غیرفسیلی،
اقدام به جذب ســرمایه افراد و انعقاد قرارداد
صوری با آنها نموده و از همان ســرمایه جمع

شــده مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت
مینمود.
شایان ذکر است اســتفاده از ارزهای رمز
نگار شــده جهت امور غیرقانونی و پولشوئی،
ترغیــب و اغفال افــراد از طریــق برگزاری
همایشها ،ســمینارها و دورههای آموزشــی
در خــارج از کشــور ،خــروج ارز از کشــور
و اقــدام به شــبک ه ســازی هرمی ،بخشــی
از فعالیتهــای غیرقانونــی و مخــرب این

مجموعه کالهبــرداری و اخالل گر اقتصادی
است.
با عنایت به شکلگیری مجدد شبکههای
هرمی بــا ترفندهای جدیــد و کالهبرداری
آنهــا و احتمال مــال باخته شــدن افراد،
مقتضی است مردم شریف از هرگونه سرمایه
گذاری در طرحهایی از این قبیل ،خودداری
و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک
مراتب را به شماره  113منعکس نمایند.

رئیس قوه قضاییه:

تصور کردهاند اگر سه ماه به ایران فشار بیاورند نظام جمهوری اسالمی ساقط میشود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیئت حاکمه
آمریکا باید در جهت اصالح فهم خود گام بردارد
و رئیس جمهور این کشور فریب دروغ گوییهای
مشــاورین خود را نخورد ،گفت :بر اســاس این
محاســبات غلط تصور کردهاند که اگر ســه ماه
به ایران فشــار بیاورند نظام جمهوری اسالمی
ســاقط میشود .به گزارش قوه قضاییه ،آیت اهلل
آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی،
ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت حضرت امام
حسن مجتبی (ع) و امام رئوف حضرت علی بن
موســی الرضا(ع) را پیشــاپیش تسلیت گفت و
تصریح کرد :محبت اهل بیت(ع) از طرق سیر الی
اهلل اســت و این محبت از الطاف الهیه و نعمات

بزرگی اســت که برای ما شــیعیان وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشاره به گرامیداشت سالروز تسخیر النه
جاسوســی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،
اظهار کرد :راهپیمایی این روز بســیار پرشکوه
تر و بانشــاط تر از سالهای گذشته برگزار شد و
مردم بار دیگر با مشتهای گره کرده ،انزجار خود
را از استکبار جهانی و سرکرده آنها یعنی آمریکا
نشــان دادند .آملی الریجانی ،آمریکا را طاغوت
اصلی زمان دانســت و ادامه داد :در هر نقطه از
جهان که جنایتی علیه مردم اعم از انواع کودتاها
و ناامنیها رخ میدهد رد پای آمریکا را میتوان
دید .این روند را چهل سال است که درخصوص

جمهوری اسالمی مشاهده میکنیم و اگر آمریکا
بخواهد بداند که چرا مردم ما از حکام این کشور
متنفر هســتند میتواند نیم نگاهی به فهرست
بلندباالی اقدامات گذشــته حــکام خود علیه
جمهوری اســامی و مردم ایران بیاندازد .آملی
الریجانی با بیان اینکه جمهوری اســامی امروز
قدرتمندتر از همیشه در مسیر رشد و بالندگی
قــرار دارد ،به پیشــرفتهای صنعتی و علمی
کشور در عرصههای گوناگون اشاره کرد و افزود:
ایران اســامی حرف اول را در منطقه میزند و
آمریکاییها را با خفت روبرو کرده است .در مقابل
چنین عزتی شــاهد رفتار حکام سعودی با آن
میزان ثروت یا به قول آمریکا آن میزان شیردهی

هستیم که مدام از سوی آمریکا تحقیر میشوند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیئت حاکمه
آمریکا باید در جهت اصالح فهم خود گام بردارد
و رئیس جمهور این کشور فریب دروغ گوییهای
مشــاورین خود را نخورد ،تصریح کرد :بر اساس
این محاســبات غلط تصور کرده اند که اگر سه
ماه به ایران فشار بیاورند نظام جمهوری اسالمی
ساقط میشود .حرکت دیروز مردم نشان داد که
آمریکا باید در این خیــال خام باقی بماند زیرا
جمهوری اسالمی آب دیده است و مردم ایران نیز
در طول تاریخ پرافتخار خود در مقابل قوی ترین
دشــمنان ایستاده اند  .آملی الریجانی در بخش
پایانی سخنان خود با اشاره به تالشهای دشمن

برای ایجاد تالطم در بازار و اقتصاد کشور با هدف
ایجاد شــکاف میان مردم و نظــام طی ماههای
اخیر ،گفت :در کنار این دشــمنیها عده ای در
داخل به دنبال ســودجویی و کسب ثروتهای
بادآورده بودند .ما نیز به این افراد هشــدار دادیم
کــه برخوردهایمان جدی و قاطــع خواهد بود.
مجددا ً اعالم میکنم که دســتگاه قضایی ضمن
حمایت کامل از سرمایه گذاری سالم و برخورد با
افراد یا نهادهایی که به نحوی بخواهند در مقابل
این قبیل سرمایه گذاریها موانعی ایجاد کنند،
به شدت با کسانی که تالش دارند از رخنههای
امنیتی و اقتصادی برای تحصیل مال و انباشت
ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد.

