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| رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در پيامى حلول ماه شوال سياست

و فرارسيدن عيد سعيد فطر را به روساى ستاد كل نيروهاى مسلح و 
فرماندهان ارتشهاى كشورهاى اسالمى تبريك گفت.

مجلس تکلیف الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان را مشخص 

| معاون زنــان و خانواده نهاد رياســت 
جمهورى درباره توصيب اليحه حمايت از كودكان 
و نوجوانان گفت: مجلس تكليف اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان را مشخص كند و متاسفانه 
مجازات كــودك آزاى بازدارندگى نداردمعومه 
ابتكار در خصــوص ورود معاونت زنان و خانواده 
نهاد رياست جمهورى براى جلوگيرى از اتفاقاتى 
كه در مدرسه اى در غرب تهران رخ داده است، گفت: موضع آموزش و پروش 
در اين خصوص مشخص است و مقام معظم رهبرى هم دستور بسيار محكم 
و روشنى دادند كه رسيدگى خواهد شد.وى با بيان اينكه اميدوارم بسيار 
جدى و با قاطعيت به اين موضوع رسيدگى شود، عنوان كرد: درخواستم اين 
است كه مجلس شوراى اسالمى اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه يك 
اليحه بسيار مهمى در اين مسئله است و مى تواند عالوه بر اين كه تكليف 
اين موضوع را مشــخص كند و جايگاه جوانان و نوجوانان را بيشتر مورد 
توجه قرار دهد.ابتكار  با اشاره به اين كه اليحه حمايت از كودكان و نوجوان 
مدت زمان زيادى است كه در مجلس مانده است و بايد هرچه زودتر در اين 
مورد تعجيل و تصريح صورت بگيرد، گفت: باتوجه به اين مسئله اى كه در 
آموزش و پروش پيش آمده است اين اليحه جواب محكمى خواهد بود.وى 
ادامه داد: متاسفانه ما روزانه موراد متعددى از كودك آزارى را شاهد هستيم 
و گزاراشاتى را دريافت مى كنيم.ابتكار با اشاره به قانون هاى بازدارنده در 
خصوص كاهش آســيب هاى اجتماعى، عنوان كرد: در بحث هايى مانند 
آسيب  هاى اجتماعى و مسائلى مانند كودك آزارى ما كماكان مشكالتى 
داريم و يكى از مسائل قانون اســت، متاسفانه مجازات هاى كودك آزارى 

مخصوصا آسيب هاى جنسى واقعا كفايت نمى كند و بازدارندگى ندارد.

دادستان تهران مامور رسیدگی به ادعاهای 
مطروح در یک برنامه تلویزیونی شد

| دادستان كل كشور، دادستان عمومى 
و انقالب تهران را موظــف كرد ادعاهاى مطرح 
شده در يك برنامه تلويزيونى از سوى يك فرد 
مبتال به نوعى بيمارى كمتر شــناخته شده را 

در اسرع وقت پيگيرى و نتيجه را گزارش كند.
در پى پخش برنامه اى در تاريخ 8 /3/ 97 در 
يكى از شبكه هاى ســيماى جمهورى اسالمى 
ايران و طرح ادعاهايى درباره نوعى بيمارى، معاونت حقوق عامه دادستانى 
كل كشور پس از انجام بررسى هاى الزم و اعمال و اعالم نظر كارشناسان و 
متخصصان ذى ربط درخصوص كذب بودن مطالب و ادعاهاى مطرح شده 

در آن برنامه، گزارشى به دادستان كل كشور ارائه داده است.
به دنبال اين بررسى هاى اوليه، دادســتان عمومى و انقالب تهران از 
سوى دادستان كل كشور مامور شــد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با 
توجه به آثار و تبعات ادعاهاى مطرح شده در آن برنامه در جامعه،موضوع 
را پيگيرى و تعقيب كند و نتيجه نيز براى عموم اعالم شود.حجت االسالم 
والمسلمين منتظرى همچنين دســتور داد نسبت به وجوه جمع آورى 

شده نيز برابر مقررات اقدام و از تضييع حقوق عامه جلوگيرى شود.
اوايل خردامــاه يكى از مهمانان برنامه تلويزيونى ماه عســل با ادعاى 
شفايافتن از يك بيمارى با عالئمى مشــابه ايدز، از اينكه بيمارى  مشابه 
 ديگرى در ده سال آينده بســيارى را تهديد مى كند، سخن گفته بود .
او در ادامه از خطر يك بيمارى دســتگاه تناسلى و اين كه با يك واكسن 
خاص (اچ .پى. وى ) مى توان از ابتال به آن جلوگيرى كرد، صحبت كرده 
و به همين منظور، به عنوان يك سلبريتى در حوزه آسيب هاى اجتماعى، 
كمپينى را براى كه براى جمع آورى كمك مالى تامين منابع توليد واكسن 
، طراحى شده، معرفى كرده بود.اين برنامه واكنش ها و بحث هاى بسيارى 
را در بين متخصصان برانگيخت و واكنش وزارت بهداشــت را هم در پى 
داست.از جمله قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت با اشاره به موضوعات 
مطرح شــده درباره واكســن HPV گفته بود: طبق دستور آقاى رئيس 
جمهور ما همه واكســن ها را بايد خودمان توليد كنيم و حتما فناورى و 

امكان توليد اين واكسن هم در كشورمان وجود دارد. 

| مصطفى معين وزير علوم دولت اصالحات ، افزايش انتظارات از دولت را منبعث از شعارهاى 
راديكال روحانى در دوره تبليغات انتخاباتى مى داند. او اگرچه نقدهاى جدى به روحانى و عملكرد دولت 
او به ويژه وزراى نااميد دارد و بر تغيير هر چه ســريع تر آن ها تأكيد مى كند اما معتقد است كه هرگز 
نبايد از اصالح و اصالحات نااميد شد.او دريك مصاحبه مى گويد :ترديد در صداقت مسئوالن و وفاى 
به عهد ايشــان، انتظارات فوق العاده ايجادشده كه منبعث شده از شعارهاى راديكال رئيس جمهورى 
در دوره تبليغات انتخاباتى اســت و برخى ناكارآمدى ها و مشكالت اقتصادى از علل اصلى اين اتفاق 
است.هيچ كسى در حال حاضر نمى تواند بگويد شرايط كشور گل وبلبل است. بحران اقتصادى در كنار 
آسيب هاى رو به رشد اجتماعى، مشكالت سياست خارجى و… منجر به نارضايتى هاى عمومى شده 
است. مردم در شرايط فعلى گرفتار مشكالت جدى معيشتى هستند. بيكارى و ركود مستقيماً با روح 
و روان جامعه در ارتباط است. وقتى چرخ اقتصادى خانواده ها نچرخد و روزبه روز شرايط پيچيده تر و 

آينده معماگونه تر شود طبيعى است كه مردم دلسرد شوند. البته داليل ديگرى هم براى  قرار گرفتن 
آقاى روحانى در شرايط فعلى وجود دارد ازجمله اينكه مخالفان دولت همه توان و تالش خود را براى 
زمين زدن ايشان و دولت به ميدان آورده اند و در مدت 5 سال گذشته نشان داده اند كه از مواضع خود 
عقب نشينى نمى كنند. البته اين بدان معنا نيست كه  ضعف ها و خطاهاى دولت ناديده گرفته شود.به 
همين جهت  فارغ از كارشكنى مخالفان و دست انداز سازى هاى اين جريان مقابل ماشين دولت، آقاى 
روحانى بايد به عهد خود و وعده هايى كه به مردم داده اند وفا كند. اگر رأى مردم حق الناس است، اين 
حق الناس حكم مى كند كه دولت و شخص آقاى روحانى از همه ظرفيت، پتانسيل، توانمندى و قدرت 
چانه زنى خود براى جلوگيرى از وارد شدن آسيب هاى بيشتر به زندگى مردم و كشور جلوگيرى كند. 
در اين ميآن هم اگر با موانع سخت و غيرمنطقى مواجه شده آن ها را با صراحت و نه با كنايه و گاليه به 
اطالع مردم برساند.به گفته معين عدم استمرار گفت وگوى منظم، صريح و صميمى رئيس جمهور و 

اعضاى دولت با مردم على رغم تذكرات و توصيه هاى شخصيت هاى دلسوز كشور، اطالع رسانى ضعيف 
و ناكارآمد نســبت به اقدامات و عملكردها و توضيح دقيق درباره موانع و سدهاى پيش روى اهداف و 
برنامه ها، عدم ارتباط و تعامل مؤثر دولت با نخبگان علمى و مديريتى، دخالت نهادهاى نظامى-امنيتى 
در عرصه اقتصادى و ماندگارى آن ها در عرصه هاى صنعتى و تجارى، اجتماعى و فرهنگى، عدم شفافيت 
و دسترسى هاى ويژه و خاص عده اى به پروژه هاى كالن كشور و درآمدزايى از آن ها در كنار افزايش رو 
به رشد فساد سازمان يافته، دروغ، بداخالقى، انعكاس صداهاى متضاد از درون بدنه حاكميتى به افكار 
عمومى، سدسازى در برابر برخى از عالقه مندى هاى جامعه مانند دسترسى آزاد مردم به اطالعات در 
كنار جنگ روانى رسانه هاى اپوزسيون باعث شده تا مردم نسبت به شرايط موجود دغدغه هاى جدى اى 
داشته باشند و اين احساس كم كم به وجود بيايد كه دولت مستقر توانمندى حل مشكالت و برآورده 

كردن مطالبات آنان را ندارد.

سرلشکر باقری عید سعید فطر را تبریک گفت

خبرنامه

 نباید
عقب نشینی کرد! 

 می خواهند کاری کنند که بگوییم برجام
برای ما ضروری نیست

| دبيركل حزب اسالمى كار تاكيد كرد: دولتمردان مداران بدون نظر رهبر 
انقالب كارى را انجام نمى دهند كه به نفع جامعه ما نباشد.

حسين كمالى درباره اوضاع اقتصادى ايران بعد از خروج آمريكا از برجام گفت: 
قبل از خروج آمريكا از برجام اين كشور هيچ گونه نقش مثبتى در رفع تحريم ها و 
يا همكارى با جمهورى اسالمى ايران نداشت؛ در واقع در مدتى كه قرارداد برجام 

به امضا رسيد، همكارى بين كشورمان و اياالت متحده صورت نگرفت.
وى ادامه داد: مشــكلى كه امروز بعد از خروج آمريكا از برجام پيش آمده اين 
است كه كشورهاى اروپايى كه به عنوان شركت كنندگان در برجام هستند و طرف 
ديگر اين قرارداد محسوب مى شوند داراى شخصيت مستقلى نيستند كه در مقابل 

خواسته اين كشور بايستند.
دبيركل حزب اسالمى كار با بيان اينكه امروز به نوعى يك نظام تك قطبى در 
دنيا شكل گرفته است و كشورهاى اروپايى به شــكلى تابيعت از آمريكا را دارند، 
گفت: اگر كشورهاى اروپايى ميل داشته باشند بر پيمان خود با برجام بمانند و با 
آمريكا همراهى نكنند،  شركت هاى چندمليتى كه قرارداد با اياالت متحده اساس 
آن ها را تشكيل مى دهد حتى اگر بخواهند همراه كشورهايشان در كنار جمهورى 

اسالمى ايران بمانند نمى توانند.
كمالى تاكيد كرد: حقيقت اين اســت كه آمريكا در برجــام نيامده بود،  حضور 
مثبتى نداشت كه حال بخواهد خارج شود كه اين خروج براى ما مشكل ايجاد كند 
در حقيقت اين كشور به دليل آن كه قدرت بازدارندگى در مقابل كشورهاى اروپايى 

دارد، مى تواند اختالل ايجاد كند.

 سوءاستفاده های جناحی
در همه حال بد است

| نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى اســالمى گفت: گره خوردن 
جريان مداحى با جريان سياسى، اوج بهره بردارى است كه ما بايد داشته باشيم و 
بر آن تاكيد مى كنيم، اين كار بسيار خوبى است و آسيبى ندارد. نصراهللا پژمانفر 
در خصوص استفاده سياسى مداحان از تريبون هاى مذهبى، اظهار كرد: ما دين را 
جدا از سياست نمى دانيم و اساسا يك جريان سكوالر را در فضاى دينى حاكم قبول 
نداريم. وى با بيان اين كه «صحبت هاى امام(ره) قبل و بعد از پيروزى انقالب دو 
بخش بود»، عنوان كرد: بخشى مربوط به مسائل دينى، اخالقى و اعتقادى بود كه 
به مردم مى گفتند و موعظاتى را انجام مى دادند و بخش ديگر نيز مسائل سياسى 
بود، اين اشكالى ندارد كه مسائل را مطرح كنند اما مهم اين است كه اين كار در 
چارچوب نظام و منويات رهبرى انجام شود كه بسيار خوب است.وى افزود: در چند 
روز گذشته همزمان با روز قدس و جناياتى كه صهيونيست ها در غزه و مكان هاى 
ديگر داشتند، منبرى ها و مداحان در كنار ذكر مسائل اميرالمومنين(ع)، ذكرى 
نيز به جنايات صهيونيست ها داشتند يا مسائل داخلى كشور را مطرح مى كردند. 
به نظر من اين ايرادى ندارد. آن چه مشكل دارد، سوءاستفاده هاى جناحى است. 
سوءاستفاده هاى جناحى در همه حال بد است، چه به عنوان مداح، چه سخنران، 
چه گوينده صداوســيما و چه معلم اين كار را انجام دهد مناســب نيست. اين 
نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اگر فردى بخواهد اين موضوع را مطرح كند كه 
در تريبون هاى نمازجمعه، مساجد، مداحى ها و حسينيه ها مسائل سياسى مطرح 

نشود، اين با عقايد ما جور نيست.

 ناصری: ابتدا حق اعتراض
به رسمیت شناخته شود

| يك فعال سياســى اصالح طلب گفت: قبل از تعيين اماكنى براى برگزارى 
تجمعات اعتراضى بايد حق اعتراض توسط حاكميت به رسميت شمرده شود.عبداهللا 
ناصرى درباره تصميم دولت براى تعيين محل هايى براى برگزارى اعتراضات مردمى 
اظهار كرد: من نمى دانم چرا دولت كه هميشه اعتراضات مسالمت آميز و قانونى  وحق 
آزادى هاى مدنى و سياسى را به رسميت شمرده است، چنين كار كليشه اى انجام داده و 
اصل مسئله را تحت شعاع قرار داده است. وى در ادامه افزود: سال ها است كه كنشگران 
سياسى  مدنى و نخبگان مطرح مى كنند كه بايد حق اعتراض به رسميت شمرده شود. 
دركشورهاى در حال توسعه بيشــتر اعتراضات، جنبه صنفى دارد مثال در ايران بيش 
از هشــتاد درصد از اعتراضات در خصوص موسسات مالى يا حقوق هاى معوقه است و 
اعتراضات سياسى خيلى صريح در اقليت محض است. اعتراضات اصفهان، كردستان، 
خوزستان يا اراك درباره مســائل صنفى بوده است كه اين اعتراضات در يك محدوده 
جغرافيايى مشــخصى مثال در درون يا بيرون كارخانه انجام مى شده يا  معترضان به 
وسيله وكالى خود اعتراضات خود را بيان مى كنند.اين عضو بنياد باران تاكيد كرد: ابتدا 
بايد حق اعتراض به رسميت شمرده شود در حالى كه هنوز تمام اركان حاكميت نسبت 
به حق اعتراض كه در قانون اساسى تصريح شده است، موضع شفافى نگرفته اند بنابر 
اين اين اقدام دولت يك كار كليشه اى است. در هيچ كجاى دنيا سراغ نداريم كه بدون 
در نظر گرفتن حق اعتراض، اماكنى براى اعتراض مشخص شده باشد.ناصرى بااشاره 
به اينكه ذهن جامعه به خاطر بى اعتمادى ســوظن و فضاى شايعه نسبت به بسيارى 
از پديده ها و تصميم گيرى ها خوشــبين نيست خاطر نشان كرد: تعيين اماكنى براى 
اعتراض اينگونه تعبير مى شــودكه هيچ هدفى ندارد مگر شناسايى معترضان در يك 

محيط بسته كه نمونه هاى آن را در سال هاى گذشته ديده ايم.

میز خبر

در نهايت به نظر مى رسد بايد مدتى صبر كرد 
تا ديد نحوه رفتارها و تحريم هــاى آمريكا در 
قبال ايران چگونه خواهد بود و اينكه كره شمالى 
چقدر به انتظار وعده ها مى نشيند. اگر چنانچه 
اقدامى صورت نگيرد، ممكن است كره شمالى 
مانند دفعات قبل به فعاليت هاى خود ادامه دهد 
و از توافق موجودى كه اكنون امضا شده است 

خارج شود.  
منصورى با بيان اينكه طبيعتا عوامل ديگرى 
هم در شــكل گيرى اين ديدار تاثيرگذار است، 
خاطرنشان كرد: دولت چين نقش بسيار مهمى 
در شــكل گيرى اين ديدار دارد و از اين منظر 
مى تواند متغير بســيار مهمى باشد زيرا دولت 
چين در حال حاضر يك نگرانى بســيار مهمى 
را دارد و آنهم بحــث مهم تعرفه هاى تجارى بر 
كاالهاى چينى است كه وارد آمريكا مى شود، 
و باعث مى  شــود صادرات كاال به آمريكا بسيار 
كم شود؛ به اين ترتيب با توجه به حجم بسيار 
بااليى از تجارتى كه با آمريكا دارد، ممكن است 
با مشكالت بسيار زيادى در داخل چين مانند 
بيــكارى و تعطيلى بخشــى از كارخانه ها و ... 
مواجه شود. به همين دليل چين تمايل بسيار 

زيادى براى اين ديدار داشت.  
 اين كارشــناس با بيان اينكه كره شمالى با 
حمايت كشــور چين حركت مى كند، تصريح 
كرد: دولت كره شــمالى سال ها منتظر اجرايى 
شدن قراردادهاى امضا شده با آمريكا بود و پس 
از گذشت چندسال و نااميدى قطعى از توافقات، 
تصميم گرفت مجداد فعاليت هاى هسته اى خود 
را در يك مقايس وســيع تر شروع كند، ولى با 
حجم وسيعى از تحريم هاى آمريكا و متحدين 

آمريكا در شرق آسيا مواجه شد. 
منصورى ادامه داد: واقعيت داستان اين است 
كه كره شــمالى عمال بدون حمايت چين براى 
ادامه حاكميت خود دچار مشكل خواهد بود و 
اين موضوع در طول چند دهه گذشــته صادق 
بوده اســت، به همين دليل آمريكايى ها، كره 
شــمالى را به نوعى چماق چين بر سر آمريكا و 
متحدينش در شرق آســيا مى دانند، به همين 
دليل اســت معموال براى اينكــه بتوانند كره 
شمالى را وادار به انعطاف كنند، به دولت چين 
فشــار وارد مى كنند. دولت آمريكا چندى قبل 
اعالم كرد كه ما از دســت دولت چين خسته 
شديم كه قول هايى را مى دهد اما آن ها را عملى 
نمى كند. به عبارت ديگر دولت آمريكا انتظاراتى 
را داشــت كه دولت چين بنا به شــرايط كره 

شمالى، اجرا نكرده بود.   
 اين كارشناس، با اشاره به اينكه كره شمالى به 
چند دليل بايد مالحظات دولت چين را داشته 
باشد، خاطرنشــان كرد: ما تاكنون به صورت 
دقيق از متن توافق نامه اطالعاتى نداريم، آمريكا 
يك اصل ثابت دارد و آن هم اين اســت كه «در 
مذاكرات امتيــاز مى گيريم امــا در عمل هيچ 
چيزى نمى دهيم» ما اين اصل را بارها و بارها از 
سوى آمريكا ديده ايم. اما آمريكا اكنون عالئمى 
را به كره شمالى نشان داده است كه مى خواهد 
بر تعهدات خود با اين كشور پايبند باشد، تا فقط 
كره شــمالى را وارد مذاكرات كند اما بعد از آن 
را نمى دانيم كه آيا آمريكا بر سر تعهداتش باقى 
خواهد ماند يا اينكه همانند ســابق توافقات و 

تعهدات را برهم مى زند.  

تفســیر آمریکا و کره شــمالی از خلع 

تسلیحات هسته ای بسیار متفاوت است
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشى با تاكيد 
بر تفسير متفاوت ترامپ و اون از عبارت «خلع 
تسليحات هسته اى» نوشت: شكافى كه ميان 
تفســير واشــنگتن و پيونگ يانگ از واژه خلع 
تســليحات وجود دارد به قدرى عظيم اســت 
كه مى توان تمامى موشــك هاى بالستيك كره 
شمالى را در آن جاى داد و اين موضع در راستاى 
منافع اون اســت. روزنامه نيويــورك تايمز در 
گزارشى در رابطه با ديدار كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالى و دونالد ترامپ رئيس جمهور آمركيا 
نوشت: كره شمالى روز  سه شنبه (12 ژوئن) به 
عنوان يك قدرت هسته اى وارد سنگاپور شد و 
نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت يا تغيير 
داد كه با خاتمه نمايش انجام شده در رابطه با 
اين ديدار كره شمالى پس از اين به عنوان يك 
قدرت هسته اى به رسميت شناخته شده پيش 

از هر زمان ديگر نمايان مى شود.
ترامپ با هدف دستيابى به كليدهاى زرادخانه  
هسته اى اون به سنگاپور سفر كرد. با توجه به 
مفاد بيانيه منتشر شــده در پايان اين  نشست 
اون به انجام هيچ اقدامى  متعهد نشده است. او 
در واقع تسليحات هسته اى كشورش را تسليم 
نكرده است و به عنوان برنده بزرگ از اين ديدار 

خارج شد.
 كره  شمالى در اواخر سال 2017 مدعى شد 
كه نيروى هسته اى اين كشور از نظر فنى پس 
از انجام سومين آزمايش موشك بالستيك قاره 
پيما تكميل شده است. حال با گذشت كمتر از 
يك سال زرادخانه هســته اى اين كشور از نظر 
سياسى نيز تكميل شده اســت؛ چرا كه رهبر 
اين كشور موفق شد اين مشروعيت را از طريق 

فشردن دست رئيس جمهور آمريكا حاصل كند.
 اون توانســت با رئيس جمهور آمريكا ديدار 
و مذاكره كند؛ اقدامى كه پــدر يا پدر بزرگ او 
قادر به انجام آن نبودنــد. نمى توان ميان آنچه 
در سنگاپور رخ داده و  ديدار  رهبران دو كشور 
كه دارى روابــط ديپلماتيك عادى هســتند 
تمايزى قائل شــد، اما واشنگتن و پيونگ يانگ 
هرگز روابط خوبى نداشته اند. توسعه زرادخانه 
هسته اى از سوى اون و توانايى قراردادن آن ها 
بر موشــك هاى بالســتيك در پى هدف قرار 
دادن خــاك آمريكا بود كه ديدار ســنگاپور را 

ممكن كرد.
 كيم جونگ اون در اين نشســت توافق كرد 

تا در راســتاى خلع كامل تسليحات هسته اى 
عمل كند؛ دقيقا مشــابه همان وعده هايى كه 
نمايندگان پدر بزرگ او در سال 1993 متعهد به 
انجام آن شدند.  عبارت خلع  تسليحات هسته 
اى شبه جزيره كره نوعى هنر است كه آمريكا  و 
كره شمالى هر يك مى توانند با تفسير جداگانه 
آن  به دنبال تامين منافع خود باَشــند. ترامپ 
مى تواند با تفســير اين عبارت بــه انجام خلع 
كامل  قابل راستى آزمايى و غير قابل بازگشت 
تسليحات هسته اى از سوى كره شمالى از توافق 
خارج شود و كره شمالى نيز مى تواند اين عبارت 
را در پايان تضمين هاى امنيتى و چتر هسته اى 
آمريكا نسبت به كره جنوبى و ژاپن تفسير كند. 

کره از توافق خارج می شود!

| رييس دفتر رييس جمهور با اعالم اينكه 
موضوع گرانى به جد در دولت مطرح شــده است، 
گفت: رييس جمهور خواسته اند همه دستگاه هاى 

ذيربط به موضوع گرانى ورود پيدا كنند.
محمود واعظى در حاشيه جلســه هيات دولت 
در جمــع خبرنگاران با اشــاره بــه پيگيرى هاى 
رييس جمهور براى كنترل گرانى در جامعه، اظهار 

كرد: موضوع گرانى به جد در دولت مطرح شــده 
است؛ شاهد بوديم حتى بخش هايى كه ارز 4200 
مى گيرند محاسبات آنها براى فروش اجناس با ارز 

باالتر است.
وى ادامه داد: رييس جمهور شديدا خواستند كه 
همه دســتگاه هاى ذيربط به موضوع گرانى ورود 
كنند، از سوى ديگر اجناســى كه در انبار مانده به 

سرعت در اختيار مردم قرار گيرد.

خودروسازها خودروها را با قیمت مصوب در 
اختیار مردم قرار دهند

واعظى با اشــاره به اينكه در زمينه خودرو يك 
فضاى احساسى و روانى به وجود آمده است، تصريح 
كرد: خودروسازها خودروها را با قيمت مصوب در 

اختيار مردم قرار دهند.
وى ادامه داد: گرانى از موضوعات جدى است كه 
آقاى روحانى، وزرا و مســئوالن ذيربط را مسئول 
كرده و هفته آينده (دوشــنبه) ايشان جلسه اى را 
بــراى تصميم گيرى در مورد ايــن موضوع برگزار 

خواهند كرد.

رییس جمهور از وزرا خواسته اند همت جدی 
داشته باشند و کار را خود بر عهده بگیرند

رييس دفتــر رييس جمهور به گرانى ســكه نيز 
اشــاره كرد و گفت: قرار شده است بحث هاى الزم 
در مورد اين موضوع صورت گيرد و تصميم هايى در 

اين رابطه اتخاذ شود.
وى همچنين در مورد تخصيص ارز خاطرنشــان 
كرد: ما ارز 4200 تومانى را به هم كسانى كه ثبت 
سفارش مى كنند، واگذار مى كنيم و در اين زمينه 

مشكلى نداريم.
واعظى در پاسخ به اين پرسش كه چه اولويت ها 
و برنامه هايــى براى مقابله با گرانــى داريد، اظهار 
كرد: اولويت ها تعيين شده اما تصميمات بايد بعد 
از مشورت با اصناف، توليدكنندگان، اتاق بازرگانى 
و بخش خصوصى گرفته شود تا همه نسبت به اين 
تصميمات اقناع باشند. اين گفت وگوها شروع شده 
اســت و رييس جمهور هم امروز از وزرا خواسته اند 
همت جدى داشــته باشــند و كار را خود بر عهده 

بگيرند.

از طریق دولــت از رهبر انقالب تشــکر و 
قدردانی می کنم

رييس دفتــر رييس جمهــور دربــاره برگزارى 
جلسات روساى سه قوه براى حل مشكالت، گفت: 
از طريــق دولت از رهبر انقالب تشــكر و قدردانى 
مى كنم كه دستور برگزارى جلسه سران قوا براى 
حل مشــكالت اقتصادى را دادند كه دو جلسه هم 
تاكنون تشكيل شده و جلسه ســوم هم در آينده 

نزديك تشكيل مى شود.

ما باید انسجام و هماهنگی بیشتری داشته 
باشیم

وى با اشــاره به اينكه شرايط كشــور به گونه اى 
اســت كه اتاق هاى فكر در خارج از كشور تشكيل 
شــده اســت تا از فرصت خروج آمريــكا از برجام 

استفاده كنند، تصريح كرد: آنها مرتب سيگنال هاى 
منفى براى افكار عمومى مى فرســتند، بنابراين ما 
هم بايد انسجام و هماهنگى بيشترى داشته باشيم 
و اجازه ندهيم اختالف نظرها و اختالف ســليقه ها 
ابزارى در دســت مخالفان كشور باشد. اگر اقدامى 
به نفع كشور است، به دليل برخى مسائل سياسى 
و جناحــى نبايد آن اقدامات ناديده گرفته شــود. 
مطالبى كه در مجلس درباره اليحه پولشويى مطرح 
شد، درست نيست و صفت هايى كه به ديگران هم 
دادند، در شــان آن نمايندگان كــه آن مباحث را 

مطرح كردند، نيست.

الزم اســت با ما هماهنگی بیشتری داشته 
باشند

واعظى در پايان با بيان اينكه اين اليحه در دولت 
دهم مطرح شده است و هيچ ارتباطى با اين دولت 
ندارد، گفت: كسانى كه اكنون با اين اليحه مخالفت 

مى كنند حامى دولت دهم بودند.
وى  ادامــه داد: نمايندگانى كــه اكنون به اين 
اليحه اعتراض مى كنند زمان دولت دهم سكوت 
كرده بودند ولى االن مخالف هستند. اين اقدامات 
ســينگنال هاى منفى به جامعه و خارج از كشــور 
است و الزم اســت با ما هماهنگى بيشترى داشته 

باشند.

اینکه با فضا ســازی به دنبال این باشیم که 
کاری انجام نشود، پسندیده نیست

رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: جمع كردن 
افراد در جلوى مجلس در روز يك شنبه كه معلوم 
است چگونه آنها را جمع كرده اند  يا تهيه  طومار و 
تابلو  كار مناسبى نيست . نماينده مجلس با تعقل 
درباره هم لوايح و طرح ها  فكر و بررسى ومشورت 
كرده و راى مى دهد اينكه با فضا ســازى به دنبال 
اين باشيم كه كارى انجام نشود، پسنديده نيست.

بسیاری از شرکت های اروپایی ممکن است 
سهام داران آمریکایی داشته باشند

واعظى در پاســخ  به ســوالى در مورد محتواى 
تمــاس تلفنى مكــرون و رئيس جمهــور گفت: 
بر اســاس تماس هاى مقامات اروپايــى با رئيس 
جمهور امروز ترديد نداريم كه اروپا به لحاظ اراده 
سياســى تالش مى كند كه برجــام را حفظ كرده 

وخواســته هاى ايران را محقق كنــد. البته دنياى 
امروز در هم تنيده است بســيارى از شركت هاى 
اروپايى ممكن است سهام داران آمريكايى داشته 
باشــند واين مســائل  به عنوان مشكالت  وجود 

داشته باشد.
رئيس دفتر رئيــس جمهور خاطر نشــان كرد: 
اتحاديه اروپا از ما خواســته مذاكرات فشــرده اى 
داشته باشــيم اكنون هم مرتب مطالب تبادل مى 
شــود تا دو طرف به نقاط قابل  قبولى برســند.در 
اين چند هفتــه مرتب مذاكــره مى كنيم. تماس 
رئيس جمهور فرانسه نشان مى داد در مدت كوتاه 
گام هايى برداشته شده است، اما هنوز موافقت به 
دست نيامده است قرار شده است يك بسته اجرايى 
همكارى اقتصادى را هر چه زودتر اروپا به ما بدهد.

هر کســی بخواهد هرجا اعتراض بکند باید 
مجوز بگیرد

وى در پاسخ به پرسشــى در مورد انتقاد به طرح 
تعيين اماكن براى برگزارى اعتراض ها گفت: شما 
هيچ كشــورى را  ســراغ داريد كه  در آن گروهى 
بخواهد اعتراضى انجام دهد اما مجوزى نگيرد. هر 
كسى بخواهد هرجا اعتراض بكند بايد مجوز بگيرد. 
كســى هم كه مجوز مى گيرد يك قانون و يا حزب 
شناخته شده و ثبت شده است ما مقدمات اين كار 

را هم فراهم مى كنيم.
واعظى در پايان درباره پيش بينى خود از نتايج 
بازى هاى تيم ملى فوتبال ايران در مســابقات جام 
جهانى با اشاره به اين كه مى توانيم مراكش را يك 
بر  صفر ببريم، گفت: خواهش من از رســانه ها اين 
است كه مطالبات را افزايش ندهيم، مثال اگر تيم ما 
با يك تساوى و دو باخت هم  بازگشت نبايد اينگونه 
فكر كنيم كه شكست خورده ايم ما بايد بدانتيم كه 

با تيم هاى بزرگى بازى كرده ايم.

 خواهش من از رسانه ها 
این اســت که مطالبات 
را افزایش ندهیم، مثال 
اگر تیم ما با یک تساوی 
و دو باخت هم  بازگشت 
نباید اینگونه فکر کنیم 
که شکســت خورده ایم ما باید بدانتیم که با 

تیم های بزرگی بازی کرده ایم

سفیر اسبق ایران در چین شرح می دهد که اگر ترامپ متعهد نباشد چه می شود؟

واعظی اعالم کرد:

اجناسی که در انبار مانده، به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد

دستور روحانی برای مهار گرانی
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