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اخبار
چرا کابینه ناتوان ترمیم نمیشود؟

حاجیبابایی:شرکاي انتخاباتي
اجازه ترميم کابينه را نميدهند

رئيس فراکســيون نماينــدگان واليي
درباره دولت معتقد اســت که شــرکاي
انتخاباتي حســن روحانــي اجازه ترميم
کابينه و تحرک آن را نميدهند.به اعتقاد
حاجيبابايي ،مجلــس ،قرباني برجام و
رفتار دولت شــده و اين روزها هم دارد
قرباني وضعيت اقتصادي کشور ميشود.
حميدرضــا حاجي بابايــي در گفتگو با
مهــر ،گفت :شــرکاي انتخاباتي رئيس
جمهور اجازه ترميم کابينه را نميدهند،
زيــرا عموها و بابابزرگهــاي دولت در
اطراف روحاني فراوان هســتند و سهم
دارند.وي خاطرنشــان کرد :دولت آقاي
روحاني ميخواهد هم خودش باشد و هم
نميتواند خودش باشد! به هر دليلي اين
اتفاق نميافتد.يکسري ژنرال وجود دارد
که اينها به راحتي نه ميخواهند در دولت
باشــند و نه دولت ميخواهد آنها باشند.
اما دولت نميخواهد هزينه بدهد و اينها
را بردارد بلکه ميخواهد اين هزينه را به
گردن مجلس بيندازد.ژنرال نفت ،ژنرال
راه ،ژنرال کشــاورزي ،ژنــرال صنعت،
ژنرال اقتصــاد کالن و غيره ژنرالهايي
هســتند که هرکدام زحمت کشــيدهاند
و هرکدام هم ايــده و تفکري دارند ،اما
هرکدام خودشــان را يک شــخصيتي
ميدانند ،هرکدام خودشان را يک «حسن
روحاني» ميدانند.
آغاز صحنهسازي از حملهشيميايي
ساختگي ارتشسوريه در ادلب

وزارت دفاع روســيه در بيانيهاي از آغاز
فيلم برداري از حملهشيميايي ساختگي
در ادلــب به بهانه متهم کــردن ارتش
ســوريه به اين اقدام خبر داد.به گزارش
مهــر ،وزارت دفاع روســيه اعالم کرد:
صحنهسازي از حملهشيميايي ساختگي
ارتش ســوريه در ادلب آغاز شده است.
مرکز روسي آشتي ســوريه در بيانيهاي
در ايــن خصوص اعالم کرد :براســاس
خبرهاي رسيده از طرف ساکنين استان
ادلب در حال حاضر در منطقه مسکوني
«جسر الشــغور» صحنه سازي از حمله
شــيميايي ارتش ســوريه عليه ساکنين
محلــي آغاز شــده اســت.بيانيه مرکز
روسي آشتي ســوريه در ادامه ميافزايد:
براي اجراي اين صحنه ســازي از صبح
گروههاي فيلم برداري چندين شــبکه
خاورميانهاي و همچنين شــعبه محلي
چند شبکه تلويزيوني خبري آمريکايي در
محل حاضرشده اند.بيانيه مذکور در ادامه
تصريح ميکند :تماميصحنههاي فيلم
برداري شده در منطقه مسکوني «جسر
الشغور» بايد تا پايان امروز به اين کانالها
تحويل داده شــود.اين در حالي است که
در آستانه آغاز احتمالي عمليات آزادسازي
ادلب در سوريه از اشغال تروريستهاي
مورد حمايت غــرب ،ديدارهاي مقامات
آمريکايي در منطقه افزايش داشته است.
در همين راستا ،نيروي هوايي روسيه نيز
اخيراً برخي مواضع تروريستها در اطراف
ادلب را هدف قرار داده است.
آمريکا دفتر سازمان
آزاديبخش فلسطين را ميبندد

دفتر ســازمان آزاديبخش فلسطين در
واشنگتن تا  ۱۰اکتبر ( ۱۸مهرماه) بسته
خواهد شد.به گزارش مهر به نقل از مرکز
اطالع رســاين فلســطين ،يک مسئول
بلندپايه وزارت خارجه آمريکا اعالم کرد
که دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين در
واشنگتن تا  ۱۰اکتبر (  ۱۸مهرماه) بسته
خواهد شــد.اين مسئول آمريکايي تاکيد
کرد که وزارت خارجه آمريکا به سازمان
آزاديبخش ابالغ کرده اســت تا تاريخ
مذکــور دفترش را در واشــنگتن تخليه
کند.آمريکا روز دوشــنبه رســما اعالم
کرد که دفتر ســاف را به سبب تصميم
تشکيالت خودگردان براي ارائه پرونده
جنايي عليه رژيم صهيونيستي در ديوان
بينالمللي کيفري خواهد بست.در همين
حال «احمــد ابوالغيط» دبيرکل اتحاديه
عــرب از تصميم آمريکا بــراي تعطيل
کردن دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين
در واشــنگتن انتقاد کــرد.وي با صدور
بيانيــهاي اعالم کرد که ايــن اقدام در
راستاي سياستهاي غيرمنصفانه آمريکا
در حق فلســطينيها اجرا شده است و
هدف از آن از بين بردن پرونده فلسطين
و محتواي آن اســت.ابوالغيط گفت که
دولت فعلــي آمريکا از زمــان اعتراف
به قدس به عنوان پايتخت اســرائيل و
پــس از آن انتقال ســفارت خود به اين
شهر اشــغالي ،از جانبداري کامل خود از
اسرائيل پرده برداشــته و همه اقدامات
اخير آمريکا عليه نهادها و ســازمانهاي
حاميفلسطين نشان ميدهد واشنگتن به
دنبال کاهش اراده فلسطينيها است.

اخبار

رئيس ســتاد کل نيروهاي مسلح در
پاسخ به اين پرسش که از نظر نظاميبه
اهداف تعيينشده در حمله موشکي به
مقر تروريســتها در کردستان عراق
رســيديد ،گفــت :کامــ ً
ا؛ دقت کار
اطالعاتي و فرماندهي موشکي ،دقيق
پيش رفت و به همه اهداف رسيديم.
بــه گزارش فارس ،سرلشــکر محمد
باقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
در چهلمين مراســم دانش آموختگي

تکرار برخورد در صورت ادامه ناامني

دانــش آموختــگان دانشــگاه علوم
انتظاميامين در جمع خبرنگاران گفت:
آنها (تروريستهاي تجزيه طلب) قول
داده بودنــد در ايــران عمليات انجام
ندهند اما از ســال گذشته عهد خود
را بــه تحريک آمريکا و کشــورهاي
منطقــه شکســتند و عملياتهايي
انجــام دادند که قابــل تحمل نبود و
چندين بار تذکر داده شــد.وي افزود:
اقليم کردســتان هم تــاش کرد اما

اين افراد با تحريک ديگران نافرماني
کردند و قابل تحمل نبود.سرلشــکر
باقري تصريــح کرد :االن هم عرض
ميکنم دولت عراق و حکومت اقليم
کردســتان نبايد اجازه دهد مقرهايي
ايجاد شود که ناامني اتفاق بيفتد و در
واقع بايد آنهــا را تحويل ايران دهند.
وي گفــت :اگر نميتواننــد تحويل
دهند از کشــور اخراج کنند و اگر اين
اتفاقات ناامنســاز اتفاق بيفتد اتفاقي

که مجرمين و فرماندهان مجرم را از
بين برد ميتواند تکرار شود ،اين حق
دفاع از خود است و نبايد اين ناامنيها
تکرار شــود.رييس ستاد کل نيروهاي
در پاســخ به اين پرســش که از نظر
نظاميبه اهداف تعيين شده رسيديد،
گفت :کامال.بحمــدهلل همانگونه که
عرض کردم دقــت کار اطالعاتي ،و
فرماندهي موشکي دقيق پيش رفت و
به همه اهداف رســيديم ،اينکه از اين

آغاز فعاليت مجدد کنسولگري
ايران در بصره

فاصله موشک به محل جلسه اصابت
کند اتفاقي نيست و قدرت ملت ايران
است.وي بيان کرد :ان شاا ...نيازي به
تکرار نداشته باشيم.

جهانگيري:

به مذاکره ،پس از اعمال تحريمها تن نخواهيم داد!

معاون اول رئيسجمهور گفت :مذاکره پس از اعمال
تحريمها قابل قبول نيســت و ملــت ايران به اين
شــرايط تن نخواهد داد.به گزارش تسنيم ،اسحاق
جهانگيري شرايط کشور را شرايطي خطير توصيف
کرد و گفت :معناي شرايط خطير اين نيست که همه
عوامل به عنوان تهديد تلقي ميشــوند بلکه ما در
مقابل مجموعهاي از تهديدات قرار داريم و شــرايط
ش روي ما قرار گرفته اما اين شرايط به
دشواري پي 
معناي بن بست نيست و از دل همين شرايط دشوار
ميتوان فرصتها و تحوالت بزرگ بوجود آورد.وي
افزود :آنچه مهم اســت اين اســت که عزم و اراده
مديريت بايد اين باشد که اين شرايط دشوار در مدت
زمان کوتاه سپري شود و از اين پيچ مهم عبور کنيم.
معاون اول رئيسجمهور اظهار داشت :آمريکاييها در
نهايت بياحتراميو بيقانوني نسبت به مقررات بين
المللي ،پــس از روي کار آمدن رئيسجمهور جديد
اين کشور از برخي توافقات بينالمللي ازجمله برجام
خارج شدند و اين در حالي است که ما فکر ميکرديم
با شــکل گيري توافقنامه برجام شرايط خوبي براي
توسعه کشور فراهم شده اســت.جهانگيري افزود:
اما آمريکا از اين توافقنامه خارج شــد و تحريمهاي
ظالمانهاي را عليه ملت ايران وضع کرد و با تجربياتي
که از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جديتي
کــه در اعمال تحريمها بکار گرفتهاند ســعي دارند
خواستههاي خود را عملي کنند و ملت ايران را تحت
فشــار قرار داده تا به خواستههاي ظالمانه آنها تن
دهد.وي ادامه داد :ما مصمم هستيم به فضل الهي و
با همت ملت ايران و با ميدانداري فعاالن اقتصادي
و مديران توانمند دولتي از اين شرايط به خوبي عبور
کنيم و به آمريکا نشــان دهيم با اين گونه روشها
نميتوانند به نتيجه برســند بلکه بايد با مردم ايران
فقط از طريق منطق و گفتگو سخن بگويند تا بتوانند
به نتيجه برسند البته اينکه تحريمها را اعمال و سپس
تقاضاي مذاکره کنند قابل قبول نيست و ملت ايران
به اين شرايط تن نخواهد داد.
آمريکا عالوه بر جنگ اقتصادي ،جنگ رسانهاي
و سياسي را نيز آغاز کرده است

معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اثرات تحريمها در
اقتصاد ايران تصريح کرد :طبيعي است که تحريمها
تاثير بســيار زيادي داشته و خودشان اعالم کردهاند
که جنگ اقتصادي عليه ايران را آغاز کردهاند و اتاق
جنگ در خزانهداري آمريکا عليه ملت ايران تشکيل
شده است.جهانگيري افزود :آمريکا عالوه بر جنگ
اقتصادي ،جنگ رسانهاي و سياسي را نيز عليه ملت
ايــران آغاز کرده تا بتواند بر افکار عمومياثر بگذارد
که در اين شــرايط انتظار ملت ايران اين است که
مسئولين و دستگاههاي حاکميتي به گونهاي تدبير
کنند که حداقل فشار بر زندگي مردم وارد شود.وي
تصريح کرد :در اين شرايط يک مديريت پا به کار و
تمام وقت نياز است تا بتواند کشور را به خوبي اداره
کرده و از مشکالت عبور دهد.در اين شرايط مديران
کم انگيزه که فقط به دنبال اشغال پستهاي مديريتي

و اهل نق زدن باشند و بخواهند که از اين شرايط در
جهت منافع شخصي استفاده کنند به درد نميخورند
زيرا شرايط فعلي مديراني را ميطلبد که از حيثيت و
توان خود هزينه کرده و پاي کار مردم بايستند.معاون
اول رئيسجمهور با انتقاد و ابراز تاسف از کساني که
از شرايطي که مردم تحت فشار هستند سوء استفاده
ميکنند تا بتوانند پول بيشتر و رانت باالتري به جيب
بزنند ،خاطرنشان کرد :اگر مديري چنين رويکردي
داشــته باشــد مرتکب خيانت بزرگي شــده است.
جهانگيري افزود :برخي نيز در اين شــرايط به فکر
بهره برداري سياسي هستند تا با استفاده از فرصت
بوجود آمده به عدهاي حمله کنند اما خوشبختانه مردم
کشور مردميفهميده و متمدن هستند و تمام حرکات
مديران را زيرنظر دارند و تشخيص ميدهند که چه
کساني خالصانه تالش ميکنند و چه کساني به دنبال
منافع شخصي و منافع گروهي خود هستند.وي ادامه
داد :کساني که فکر ميکنند با سوء استفاده از شرايط
فعلــي ميتوانند به ثروت و دارايي خود بيفزايند بايد
بدانند که دنيا ماندگار نيست و آنچه مهم است اين
اســت که در پيشــگاه خدا و ملت پذيرفته باشيم و
از فرصتها و امکانات خود براي ســربلندي کشور
استفاده کنيم.

اصل  44قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري
ايــن پيام را به همراه داشــت که بخش خصوصي
هيچ سقفي براي رشد و کسب درآمد ندارد و کسي
حق ندارد بخل بورزد.در کشــورهاي ديگر کساني
که در جرگه فعــاالن اقتصادي و افراد ثروتمند قرار
ميگيرند بــا افتخار اين موضوع را اعالم ميکنند و
جشــن ميگيرند اما شرايط فرهنگي و اجتماعي در
ايران براي اين موضوع مهيا نيست.جهانگيري افزود:
يکــي ديگر از موانع پيش روي بخش خصوصي در
ايران وجود افرادي رانت جو اســت که به نام بخش
خصوصي فقط به دنبال رانت خواري و کسب ثروت
از طريق رانت هستند که ما بايد حساب اين افراد را
از بخش خصوصي ســالم و واقعي جدا کنيم و اگر
مبارزه با فساد به تسويه حساب سياسي آلوده نشود،
مبارزه با فساد تضمين کننده فعاليت بخش خصوصي
واقعي در کشور اســت.وي با اشاره به سوء استفاده
برخي افراد از ارز دولتي براي واردات کاالهاي اساسي
گفت :در شرايطي که دشمن تالش دارد اقتصاد ايران
را زمينگير کند کساني که ارز با قيمت رسميدريافت
کردند کــه کاال وارد کنند اما نکردند حتما به مردم
خيانت کردند و بايد در اين زمينه پاســخگو بوده و
مجازات شوند.

آينده اقتصاد ايــران متعلق به بخش خصوصي
است

محدوديت بودجه و بزرگ شــدن دولت يکي از
موانع پيش روي اقتصاد کشور

جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود بخش
خصوصي را موتور محرک اقتصــاد ايران توصيف
کــرد و گفت :آينده اقتصاد ايــران متعلق به بخش
خصوصي اســت و هرکس در اين زمينه ترديد کند
يعني نه درک درســتي از اقتصاد دارد و نه ميداند
که توسعه اقتصادي نيازمند چه سازوکارهايي است.
وي با اشاره به برخي موانع و تهديدهاي پيش روي
بخش خصوصي ،يکي از اين موانع را سابقه فرهنگي
و اجتماعي درباره بخش خصوصي دانست و افزود:
متاســفانه نوعي تفکر چپگرايانه در کشور و برخي
نيروهاي سياسي وجود دارد و معتقد هستند که بايد از
ثروتمند شدن بخش خصوصي جلوگيري شود.معاون
اول رئيسجمهور اضافه کرد :ابالغ سياستهاي کلي

رئيس سازمان انرژي اتميايران:

در صورت خروج از برجام ،برنامه هستهاي سرعت ميگيرد

رئيس ســازمان انرژي اتميايران در مصاحبه
با آسوشــيتدپرس تاکيد کرد ايران در صورت
خروج از برجام ،با ســرعت بيشتري به برنامه
هســتهاي خود ادامه خواهــد داد.بهگزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،علياکبر صالحي
ابراز اميــدواري کرد که برجــام پابرجا بماند
امــا در عين حال ،هشــدار داد که در صورت
از بين رفتن اين توافق ،برنامه هستهاي ايران
قدرتمندتر از هميشــه ادامه خواهد يافت.وي
همچنيــن در اين مصاحبه هشــدار داد« :اگر
هرگونه حملهاي عليه دانشــمندان هستهاي
ايران صورت گيــرد ،عواقب آن ناگوار خواهد
بــود ».اين بخــش از اظهــارات صالحي به
عملياتهاي تروري اشــاره داشت که از سال
 2010تعدادي از دانشــمندان هستهاي ايران
را هــدف قــرار دادند.رئيس ســازمان انرژي

اتميايران اعالم کرد که تصميم دونالد ترامپ،
رئيس جمهور آمريکا ،بــراي خروج از توافق
هستهاي « ،2015او را در طرف بازنده تاريخ
قــرار ميدهد».وي اضافه کــرد« :آن توافق
(برجام) ميتوانست مسير را براي ايجاد اعتماد
و اطميناني که [نسبت به آمريکا] از دست داده
بوديم ،همــوار کند».صالحي در ادامه تصريح
طرف بازنده قرار
کرد« :به نظر من ،ترامپ در ِ
دارد زيرا او فقط منطق قدرت را دنبال ميکند.
او فکر ميکند که ميتواند براي مدتي به اين
کار ادامه دهد اما از نظر من ،او قطعا از خروج
از برجام ســودي نخواهد برد».رئيس سازمان
انرژي اتميايــران تاکيد کرد« :اگر ما مجبور
به خروج از توافق هســتهاي شويم ،قطعا به
نقطه قبلي باز نخواهيم گشت ،بلکه در جايگاه
بسيار ،بسيار باالتري قرار خواهيم گرفت».

معــاون اول رئيسجمهور يکي از موانع پيش روي
اقتصاد کشــور را محدوديت بودجه و بزرگ شدن
دولت دانســت و گفت :در حالي که دولت بايد خود
موتور توسعه کشور باشــد اما هرچه درآمد حاصل
ميشــود بايد صرف هزينههاي جــاري کند ،اين
باعث ميشــود که توان دولت در توسعه اجرايي و
فيزيکي کشور روز به روز ضعيف تر شود.جهانگيري
با بيان اينکه بودجه مورد نياز براي تکميل طرحهاي
عمراني نيمه تمام کشــور از  450هزار تا  650هزار
ميليارد تومان تخمين زده ميشود ،خاطرنشان کرد:
در ســالهاي اخير بودجه عمراني ســاالنه دولت
حداکثــر  30هزار ميليارد تومان بــوده و اين يعني
براي تکميل طرحهاي نيمه تمام عمراني کشــور

بايد ســالهاي طوالني منتظر باشيم.وي افزود :با
توجه به محدوديت بودجه دولت و به منظور کاهش
تصديگري دولت و افزايــش بهره وري ،موضوع
واگذاري طرحها به بخش خصوصي در ســه سال
اخير در دستور کار بوده تا مردم بتوانند هرچه سريعتر
در تکميل طرحها و ارائه خدمات مشــارکت کنند و
در تدوين مقررات و آييننامه مشــارکت عموميو
خصوصي ،اتــاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش
خصوصي مشــارکت داده شــده و نظرات بخش
خصوصي لحاظ شده است.معاون اول رئيسجمهور
با اشاره به اينکه ســرعت واگذاري طرحها در سه
سال اخير رضايت بخش نبوده تصريح کرد :در سال
جاري عزم جدي تري در اين زمينه شکل گرفته تا
طرحهاي ســودده را به مردم واگذار کنيم و نهادها
و دســتگاههاي اجرايي نيز براساس مصوبه جلسه
شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه
مکلف شدهاند که شرکتها و طرحهاي سودده خود
را در بازار سرمايه به مردم معرفي کنند و خوشبختانه
بازار ســرمايه و بورس يکي از بيسابقهترين دوران
فعاليت خود را سپري ميکند.جهانگيري با تاکيد بر
اهميت انگيزه دادن به بخش خصوصي خاطرنشان
کرد :طرحهايــي که به بخش خصوصــي واگذار
ميشود بايد اقتصادي بوده و توجيه مالي داشته باشد
و متقاضيــان اطمينان حاصل کنند که اين طرحها
ســود آور هســتند که بر همين اســاس در جلسه
هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمياتخاذ شد تا
ضمن آنکه کاربري طرحها تغيير نکند اما ميتوانند
کاربري چندگانه داشته باشند.
دســتگاهها مکلف هســتند با تمام قدرت پاي
واگذاري طرحها به بخش خصوصي بيايند

معاون اول رئيسجمهور تصريح کرد :دســتگاهها
مکلف هســتند با تمام قدرت پاي واگذاري طرحها
به بخش خصوصي بيايند و صدا و سيما نيز مکلف
شده است که اطالع رساني دقيقي درباره طرحهاي
قابل واگذاري انجام دهد که اگر بتوانيم در اين زمينه
موفق عمل کنيم گام موثري در جهت توسعه کشور
و اشــتغالزايي خواهد بود.جهانگيري با بيان اينکه
دولت از مشکالت و مطالبات پيمانکاران آگاهي دارد،
گفت :در قانون بودجه ســال جاري کل کشور صد
هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي به پيمانکاران
پيش بيني شد و راهکارهايي نظير تهاتر در نظر گرفته
شد تا پيمانکاراني که به بانکها بدهکار هستند و از
دولت نيز مطالباتي دارند بتوانند از روش تهاتر براي
تسويه حساب اســتفاده کنند و دستگاههاي اجرايي
نيز مکلف شدهاند موانع پيمانکاران را مرتفع سازند.
وي با تاکيد بر اينکه امسال بايد چرخ اقتصاد کشور
را بچرخانيم و اجازه ندهيم توليد دچار آســيب شود،
افزود :براساس تصميم ديگر شوراي عالي هماهنگي
اقتصادي ســران قوا  1ميليارد دالر از منابع صندوق
توسعه ملي تبديل به ريال شد تا سرمايه در گردش
واحدهاي توليدي تامين شود که گاميمهم در جهت
اشتغالزايي خواهد بود.

رانتخواریها و سودجوییها عامل اتفاقات اخیر

ربط دادن مشکالت اقتصادي کشور به« »FATFکاري غلط است

عضــو کميســيون اقتصادي مجلــس گفت:
ربط دادن شــرايط موجود و مشکالت صحنه
اقتصادي کشور به موضوع  FATFيک ارتباط
غلط و بيمنطق است.علياکبر کريميدر گفتگو
با فارس ،با اشاره به تالش برخي از شخصيتها
براي ربط دادن مشــکالت اقتصادي کشور به
عــدم الحاق به  FATFگفت :شــرايط فعلي
اقتصاد کشور و بازار سکه و ارز و ساير مسائلي
که در ماههاي اخير اتفاق افتاده به جز بخشي که
مربوط به دسيسههاي دشمن بود عمده موارد
مربوط به نوع تصميماتي بود که توسط دولت و
بانک مرکزي اتخاذ شد و اين موضوع باعث شد
که عمال شرايط اقتصادي کشور اعم از بازار ارز
و نقدينگي در يک شرايط ناپايدار و بيثبات قرار
گيرد.ما با يک تورم افسارگسيخته و مشکالت
ايــن چنيني و افزايش نرخ ارز و ســکه مواجه

شديم.وي ادامه داد :آنچه که در اين ماهها اتفاق
افتاده و مشکالت اقتصادي ،همانطور که آقاي
رئيس جمهور نيز در صحبتهاي خود صراحتا
به آن اذعان داشــت يک مســاله داخلي است
و علل و عوامــل آن را بايد در نحوه مديريت
اين مسائل و تصميماتي که پيرامون آن گرفته
شده و احتماال فرصتطلبيها ،رانت خواريها
و ســودجوييهايي که در اين فضا ايجاد شد و
به وجود آمد جستجو کرد.نماينده مردم اراک در
مجلس اظهار داشت :ربط دادن شرايط موجود
و مشکالت صحنه اقتصادي کشور به موضوع
 FATFيک ارتباط غلط و بيمنطق اســت و
هيچ ارتباط منطقي بيــن موضوع  FATFو
شــرايط کنوني اقتصاد کشور و اتفاقاتي که در
ماههاي اخير افتاده وجود ندارد.

ديوان کيفري بين المللي در واکنش به تهديد بولتون:

ديوان کيفري بيــن المللي در واکنش به
هشدار مشاور امنيت ملي کاخ سفيد تصريح
کرد :بدون اعتنا به هرگونه تهديدي مستق ً
ال
به کار خود ادامه ميدهيم.به گزارش مهر
به نقل از اسپوتنيک ،پس از اينکه آمريکا
لحن خود در مشاجره با ديوان کيفري بين
المللي را تشديد کرد و جان بولتون مشاور
امنيت ملي کاخ سفيد به صراحت اين نهاد
بين المللي را تهديد نمود ،ديوان روز سه
شنبه در بيانيهاي به اين اقدام کاخ سفيد
واکنش نشان داد.ديوان بينالمللي کيفري
در بيانيــهاي در اين خصوص اعالم کرد:
ديوان يک نهاد مســتقل و بي طرف بين
المللي است و حمايت  ۱۲۳کشور در جهان
را در اختيــار دارد.بيانيه مذکــور در ادامه

بدون اعتنا به تهديدات آمريکا به کار خود ادامه ميدهيم

ميافزايد :ديوان کيفــري بين المللي به
عنوان يک دادگاه قانوني به کار خود مطابق
با اصول بي طرفي و به صورت مستقل و
در تالش براي حاکميت قانون ادامه خواهد
داد.الزم به ذکر اســت ،ديوان بينالمللي
کيفري در ســال  ۲۰۰۲ميالدي با هدف
تحت تعقيب قــرار دادن عامالن جنايات
جنگي تأسيس شــد.اين درحاليست که
مشاور امنيت ملي آمريکا در يک سخنراني
براي گروه محافظهکار جامعه فدراليست به
مشاجرهاي که ميان اين ديوان و واشنگتن
روي داده ،پرداخــت و گفــت :اگــر اين
ديوان اقداماتي را عليه شهروندان آمريکا،
اسرائيل و ديگر همپيمانان اياالت متحده
اجرا کند ،دادســتانها و قاضيان اين نهاد

با تحري م روبرو خواهند شد.اين تحريمها
ميتواند منع اجازه ســفر به آمريکا و امور
مالي اعضاي ديوان الهه را شــامل شود.
بولتون همچنين تصريح کرد که آمريکا
در اين صورت حتي حاضر است ادارهها و
دستگاه قضايي اياالت متحده را مأمور کند
که دادســتانها و قاضيان را تحت پيگرد
قرار دهند.مشاور امنيت ملي ترامپ افزود،
اين شيوه برخورد واشنگتن همچنين هر
شرکت ،هر کشور و يا هر ديواني را شامل
ميشود که از ديوان عالي الهه در راستاي
پيگرد شهروندان آمريکايي پشتيباني کند.
ديوان بينالمللي کيفــري الهه خواهان
ثبت شــکايات مربوط به جنايات جنگي
در افغانستان شده است.نسلکشي ،جنايت

عليه بشريت ،جنايت جنگي و تجاوز ارضي
چهار جنايت سنگيني است که ديوان الهه
صالحيت رسيدگي به آن را دارد.بولتون در
ســخنراني خود ديوان بينالمللي کيفري
را غيرمشــروع خواند و آن را حتي نهادي
خطرناک توصيف کــرد که ميخواهد بر
حاکميت آمريکا اعمال نفوذ کند.او گفت
که اياالت متحده هرگــز از ديوان الهه
پشــتيباني نخواهد کرد ،با آن همکاري
نکــرده و هيچ وقت عضــو آن نخواهد
شد.از ديد بولتون موافقت کشورهاي عضو
اتحاديه اروپا با اين ديوان از «جزمانديشي»
(انديشه محدود) سرچشــمه ميگيرد.در
همين حال محمد جواد ظريف وزير امور
خارجه کشــورمان در پياميکه در فضاي

مجازي منتشر کرده ،نسبت به تهديدات
جان بولتون مشــاور امنيت ملي آمريکا
مبني بر اعمال تحريمهايي عليه مقامات
ديوان بينالمللي دادگستري واکنش نشان
داد.متن پيام ظريف به شــرح زير است:
«آمريکا ديوان بينالمللي دادگســتري را
به اعمال تحريمهايــي تهديد ميکند و
حتي قضــات آن را در دادگاههاي آمريکا
تحت پيگرد قانوني قرار ميدهد.کسي به
اين اقدامات اعتــراض نميکند؟ به نظر
ميرســد قلدري رژيم آمريکاي سرکش،
مرز و حدودي نميشناسد.جامعه جهاني
چه زماني خواهد گفت ديگر بس اســت
و آمريکا را وادار به رفتاري همچون يک
کشور عادي خواهد کرد؟»

سخنگوي وزارت امورخارجه از آغاز فعاليت
مجدد کنسولگري ايران در بصره در ساختماني
جديدخبرداد.بهرامقاسميدرگفتگوباايسنا،در
پاسخ به سوالي در ارتباط با سرانجام مذاکرات
ايران و عراق در ارتباط با نحوه پرداخت هزينه
رواديد اربعين حسيني از سوي زائران ايراني
شرکت کننده در اين مراسم در عراق ،اظهار
کرد :با تــاش و پيگيريهاي ديپلماتيک
وزارت امور خارجه و ديگر ارگانهاي ذيربط
ازجمله ســازمان حج و زيارت در نهايت دو
کشــور ايران و عراق تفاهم کردند که زوار
ايراني ،اين هزينه را به ريال پرداخت کنند.وي
ادامه داد :در چارچوب توافق صورت گرفته در
نهايت سازمان حج و زيارت هزينه رواديد زوار
ايراني را از طريق مکانيزمهاي خاص بانکي با
طرف عراقي تسويه خواهد کرد.اين ديپلمات
ارشد کشورمان همچنين گفت :بعد از حادثه
تلخ حمله به کنسولگري ايران در بصره که
با محکوميت تعداد بسياري از شخصيتهاي
سياســي و غيرسياســي عراق همراه شد،
ديپلماتهاي ايراني بالفاصه در ســاختمان
مناسب جديدي مستقر شدند و فعاليت خود
را در اين مکان آغاز کردهاند.
هشدار آمريکا به شرکتهاي هواپيمايي
درباره استفاده از آسمان ايران

آمريــکا در اقداميجديد عليــه ايران ،به
شرکتهاي هواپيمايي در خصوص استفاده
از آسمان ايران هشدار داد.به گزارش مهر
به نقل از رويترز ،اداره هوانوردي آمريکا با
صدور دستورالعملي جديد به شرکتهاي
هواپيمايي درباره اســتفاده از آسمان ايران
هشدار داد.در دستورالعمل بهروزرسانيشده
اداره هوانوردي فدرال آمريکا ،به فعاليتهاي
نظاميمنشــأ گرفته يا عبورکننده از فراز
آســمان ايران که مرتبط با نزاع در سوريه
است نيز اشاره شده است.به نوشته رويترز،
گروه «دفتر خدمات پروازي » که ارائهکننده
اطالعات مرتبط با ايمني فضاي آسمانها
براي خطوط هوايي مســافربري است ،در
واکنش به اين هشــدار اعالم کرده است
که «هرچند باز شدن دوباره فضاي آسمان
عراق در نوامبر ســال گذشته گزينههاي
مسير بيشتري را فراهم کرد ...اما هيچ مسير
عالي در منطقه وجود ندارد ،و اپراتورها بايد
بين عراق و ايران يکي را برگزينند».
روسيه خود را براي هر اقدامياز
سوي آمريکا آماده کرده است

معــاون وزير خارجه روســيه نســبت به
عواقــب خطرناک اقدامات هشــداردهنده
آمريــکا که با ناديده گرفتــن خطر واقعي
اقدامات تحريکآميز در ســوريه ،تنها به
«قدرتنمايي» عليه سوريه و حتي تهديد
مسکو و تهران ميپردازد ،ابراز نگراني نمود.
به گزارش تسنيم« ،ســرگئي ريابکوف»
گفــت« :ما موقعيــت دقيــق جغرافيايي
اقدامات تحريک آميزي که در ســوريه در
حال فراهم ســازي اســت را نام بردهايم.
به طور دقيق ســاختارهاي تروريستي که
از ســوي آمريکا و متحدانش مورد حمايت
قرار دارند را نام بردهايم.سناريويي که ممکن
است توسط نيروهاي «کاله سفيد» بعد از
حمله شيميايي اجرا شود را بيان کردهايم.ولي
متاسفانه همه اين هشدارها و عالئم دوباره
و دوباره ناديده گرفته ميشــوند و همتايان
آمريکايي ما به قدرتنمايي عليه جامعه بين
المللي و کشورهاي ضامن صلح در سوريه،
ازجمله روسيه و ايران ،ميپردازند.اقدامات
آنها چيزي جز هشدار و تهديد نيست.البته
ما با اين مسائل با آرامش برخورد ميکنيم و
خود را براي هرگونه اقدامياز طرف آمريکا
آماده کردهايم ،براي اينکه تجربه اين کار را
از مدتها قبل بدست آوردهايم».
رييس جمهور :با تمام توان به دنبال
حل مشکالت مردم هستيم

رئيس جمهور کشورمان با بيان اينکه دستگاه
اجرايي با تمام توان به دنبال حل مشکالت
مردم است ،گفت :همه مسئوالن ،تريبون
داران ،احزاب و رسانهها در معرض امتحان
قرار دارند.به گزارش مهر ،حجتاالســام
حســن روحاني به تحليل شرايط موجود و
توطئه دشــمنان نظام اسالميبراي ضربه
زدن به اقتصاد کشــور و ايجاد مشکل در
زندگي مــردم پرداخت و افــزود :با وجود
رهبري شجاع و مدبر و مردم فداکار و مصمم
از اين مرحله نيز عبور خواهيم کرد؛ اما همه
مسئوالن ،تريبون داران ،احزاب و رسانهها در
معرض امتحان قرار دارند.روحاني به برخي از
واقعيتهاي اقتصادي کشور ،ازجمله افزايش
صادرات و کاهش واردات کشور در  ۶ماهه
اخير نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره و
گفت :ملت و دولت کنار يکديگرند و دستگاه
اجرايي با تمام توان به دنبال حل مشکالت
مردم خواهد بود.رئيس جمهور ضمن اشاره
به آمار رشــد  ۲۰درصدي نقدينگي کشور
در يکسال گذشته ،نقدينگي را بويژه وقتي
با منشأ پايهپولي باشد ،مشکلآفرين براي
اقتصاد کشور دانست و با تأکيد بر برنامههاي
دولت براي مديريت نقدينگي به سمت توليد
ش قابل مالحظهاي از
و اشتغال ،افزود :بخ 
افزايش نقدينگي در سالهاي اخير مربوط
به فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
بــود ،در حالي که عليرغم روال گذشــته،
ايــن دولت هرگز براي اداره کشــور در پي
استقراض از بانک مرکزي نرفت.

