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اخبار كشور
با موافقت نمایندگان

درمکتب امام

از مکاید بزرگ شیطان...

از مکاید بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده صالح و اصالح
در زمان پیری میدهد تا جوانی با غفلت از دست برود ،و به پیران وعده طول عمر
میدهد .و تا لحظه آخر با وعدههای پوچ انسان را از ذکر خدا و اخالص برای او باز
میدارد تا مرگ برسد ،و در آن حال ایامن را اگر تا آن وقت نگرفته باشد ،میگیرد.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص | 156نامه به
حاج سید احمد خمینی؛  27آبان 1365

بدهیهای دولت پس از برجام
 33درصد بیشتر شد!

«بعد از برجام ،بدهی خارجی کشور  33درصد بیشتر و ذخایر
ارزی کمتر شده است»
به گزارش مشــرق بر اســاس آمار جدید بانک مرکزی ،بعد از
برجام نزدیــک به  1/9میلیارد دالر بر بدهیهای خارجی کشــور
افزوده شده و ذخایر ارزی بانک مرکزی هم بیش از  6میلیارد دالر
کاهش یافته است.
براساس این آمار در ابتدای زمستان سال  94و قبل از اجرای برجام،
مجموع بدهیهای خارجی کشور  5میلیارد و  675میلیون دالر بود؛ اما
این رقم در پایان خردادماه امســال و بعد از اجرای برجام به  7میلیارد
و  571میلیون دالر افزایش یافت که بیانگر رشــد حدودا  1/9میلیارد
دالری ( 33درصد) است.
البته بانک مرکزی در زیر جدول بدهیهای خارجی کشور این توضیح
را هم آورده است که «با احتساب معوقهها به مبلغ  2531میلیون دالر،
کل بدهیهای خارجی کشــور در مقطع پایان خرداد ماه  1395معادل
 10102میلیون دالر میباشد».
در صورت محاســبه رقم  10/1میلیــارد دالر به عنوان بدهیهای
خارجی کشــور در پایان خردادماه و مقایسه آن با رقم ابتدای زمستان
 94و قبل از برجام  5/675میلیارد دالر میتوان گفت بدهیهای خارجی
کشور پس از برجام  78درصد صعود کرده است.
از سوی دیگر ،بانک مرکزی اعالم کرد که در سه ماهه اول امسال،
 6میلیارد و  171میلیارد دالر از ذخایر ارزی بینالمللی ایران کاســته
شده است.
این در حالی است که در سال  1391و در اوج تحریمهای اقتصادی
در دولــت قبل ،ذخایر ارزی بینالمللی ایران  12/2میلیارد دالر افزوده
شده بود.
مجموع این آمار و ارقام ،از آثار منفی برجام بر حسابهای خارجی
کشــور حکایت دارد .این در حالی اســت که انتظار میرفت با تحقق
وعدههای دولتمردان درباره برجام و رفع تحریمها ،ذخایر ارزی کشــور
وضعیت مطلوبی پیدا کند.

اسرائیل :جنگیدن با ارتش نیابتی ایران
بسیار سخت است

یک مقام ارشد امنیتی اسرائيل گفت :جنگیدن با ارتشهای
نیابتی ایران برای ما بسیار سخت است.
روزنامه جروزالمپســت از قول این «مقام ارشد اطالعاتی ،امنیتی»
که نام وی را فاش نکرد نوشت :این روزها شاهد آن هستیم که منطقه
خاورمیانه دچار تغییرات ژئواستراتژیک بسیار زیادی شده است .با توجه
بــه این تغییرات باید اذعان کنیم که ایــن خاورمیانه ،دیگر خاورمیانه
قدیم نیست.
وی یادآور شد :ایران و تفکراتی که این کشور دارد ،کل خاورمیانه را
تحت تاثیر قرار داده است .دکترین ایران بر اساس درگیری غیرمستقیم،
اســتفاده از موشک و راکت اســت .کشور ایران دهها هزار موشک دارد.
آنهــا همچنین روشهایی مانند حفر تونل و درگیریهای زیرزمینی را
مدنظر دارند.
وی تصریح کرد :طرز تفکر ایران منجر به شرایطی بسیار خطرناک
شده است .ایران در تالش برای استفاده از راه دور از گروههای مختلف
در مناطق مختلف خاورمیانه اســت .این کشور در واقع با جذب افراد و
گروهها در کشورهای مختلف ،ارتشی نیابتی برای خود تشکیل داده است
که جنگیدن با این ارتش بسیار سخت است.
وی گفت :ارتش اسرائيل باید خود را برای مقابله با تهدیدهای حزباهلل
و حماس و دیگر گروههای تندرو آماده کند.
در همین حال «مردخای کیدار» شرقشناس صهیونیست در پایگاه
خبری سیدرنیوز نوشت :با اعالم پیروزی از سوی رهبران سوریه ،لبنان،
یمن و عراق ،ایران پیروز منطقه و عربستان بزرگترین شکستخورده است.
کیدار نوشــت :به همین زودی بشار اسد رئیسجمهوری سوریه از
پیروزیاش ســخن خواهد گفت و در همین حال برخی ســازمانهای
طرفدار ایران در لبنان ،یمن و عراق نیز پیروزی خود را اعالم میکنند و
در این زمان است که عربستان شکستخورده بزرگ در این درگیریها
خواهد بود.
وی با پیشبینی این که ریاض تا  5سال دیگر ورشکسته میشود،
افزود :بعد از درگیریهای حلب شهر الرقه پایتخت داعشیها میشود
اما ســقوط حلب و امکان سقوط الموصل در عراق منجر به سقوط
الرقه هم خواهد شــد .مهمترین عامل این است که ارتش اسد زمام
امور را به دست گرفته و سربازانش با اعتماد به نفس و روح مبارزه
بازمیگردند.
در مقابل شورشــیان که در سالهای گذشــته شکست خوردهاند
ضعیفتر شــده و آنان که از ابتدا وحدت نداشــتند اکنون بهای آن را
پرداخت و اگر همین روند در ســوریه ادامه یابد به احتمال زیاد اســد
چند ماه دیگر از پیروزی بر شورشیان و ارتش آزاد و داعش سخن خواهد
گفت .اکنون حتی السیســی در مصر هم متوجه شده که محور ایران،
برنده جنگ در منطقه است.

ادعای شلیک هشدارآمیز نیروی دریایی آمریکا
به قایقهای ایرانی در تنگه هرمز

بقیه از صفحه ۲
به گزارش جام ،این روزنامه آمریکایی افزود :سخنگوی پنتاگون نیز
در اینباره اعالم کرده است که اقدامات ایران علیه ناوهای آمریکایی
نامطمئن و ناامن اســت و میتواند خطــرات بزرگتری را نیز در پی
داشته باشد .ترامپ نیز در سخنرانیهای گذشته خود با صراحت بیان
کرده است که ارتش آمریکا باید مواضع سختتری را در قبال چنین
رویدادهایی از خود نشان دهد.
واشنگتن تایمز افزود :این اتفاق درست یک روز بعد از فوت هاشمی
رفسنجانی رئیسجمهور پیشین ایران صورت گرفته است .سخنگوی
کاخ سفید نیز این رفتار ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده است.
این روزنامه در ادامه افزود :برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند
که چنین اقداماتی از سوی ایران ،به نوعی پیامهای پیشتازانه ایران به
دولت جدید آمریکا خواهد بود و به گونهای آنها ترامپ و تیم امنیتی
آن را در روز اول ورودشــان به کاخ سفید ،مورد آزمایش قرار دادهاند
که چطور میخواهند با این اقدامات ایران روبرو شوند.
گفتنی اســت در یک ســال اخیر ،تنش میان ایران و آمریکا در
آبهای خلیج فارس افزایش یافته است و این بار به حدی قایقهای
ایرانی به ناوهای آمریکایی نزدیک شــدهاند که آنها مجبور شدهاند،
شلیکهای هشدارآمیزی را انجام دهند.
واشــنگتن تایمز افــزود :گزینه مورد عالقه ترامــپ در مبارزات
انتخاباتی بود و او دائما موضوع توافق هستهای با تهران را زیر سوال
برد .او همچنین با اشــاره به افزایش تنشها میان ایران و آمریکا در
خلیج فارس با صراحت بیان کرده اســت که ناوهای آمریکایی باید
قایقهای ایرانی را هدف قرار دهند.
این روزنامه افزود :اکنون ترامپ تیم امنیتی خاصی را برای کابینه
خود چیده است و حال باید منتظر بود و اقدامات ترامپ را در قبال
چنین حرکاتی دید.

دولت مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبر
در سطح ملی شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی  ،دولت را
مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح
ملی و ارتقاء قدرت رصد با هدف مصونسازی و
یا بیاثرسازی تهدیدات کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دوشنبه
پارلمان در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم
توسعه کل کشور با ماده  125موافقت کردند.
طبــق مــاده  ، 125دولت مکلف اســت مطابق
مصوبات شــورای عالی فضای مجــازی و هماهنگی
سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف -ایجاد ســامانه پدافند سایبر در سطح ملی
و ارتقاء قدرت رصد ،پایش ،تشخیص و هشداردهی،
مصون ســازی و افزایش توان مقابلــه با پیامدهای
ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت
دســتگاههای اســتانی و نیروهای مســلح با هدف
مصونسازی و یا بیاثرســازی اینگونه تهدیدات بر
سرمایههای ملی
ب -افزایش ســطح آموزش ســایبری مدیران و
کارکنان دستگاههای اجرایی به منظور جلوگیری از
نفوذ و مختل نمودن سیستمهای نرم افزاری دستگاه
ذیربط و توسعه آمادگیها.

سایر مصوبات نمایندگان

نمایندگان در الیحه برنامه ششم توسعه دولت
را موظف کردند که در طول ســنوات اجرای برنامه
ششــم حداقل  2/9درصد از منابع عمومی را برای
اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای
وابسته در بودجههای سنواتی تأمین کند.
نمایندگان همچنین قوه قضائیه را مکلف کردند
تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه
ســامانه الکترونیک پاســخگویی فوری و برخط به
اســتعالمات مورد نیاز مراجــع قضایی ذیصالح در
خصوص اموال اشخاص محکومعلیه را راهاندازی کند.
مجلسیها از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه
قوه قضائیه را موظف کردند تا پایان سال دوم اجرای
برنامه ششــم «ســند امنیت قضایی» را تهیه و به
تصویب رئیسقوه قضائیه برساند.
بهارســتان نشــینها در الیحه برنامه ششــم
توسعه مقرر کردند که دیوان محاسبات بر درآمد و
هزینههای شهرداریها ،مناطق آزاد و ویژه و تأمین
اجتماعی نظارت کند.
خبر دیگر این که نمایندگان مجلس در الیحه
برنامه ششم توسعه مصوب کردند که سیاستهای

کلی برنامه و ســایر سیاستهای کلی ابالغی رهبر
انقالب الزماالجراست.

متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم

نمایندگان مجلس متوسط نرخ بیکاری در برنامه
ششم را  10/2درصد و متوسط رشد ساالنه واردات
کل  16/9درصد تعیین و تصویب کردند.
مجلســیها همچنین مصوب کردند که ساالنه
حداقل  10درصد بدهی دولت به ســازمان تأمین
اجتماعی در طول اجرای برنامه ششم تسویه شود.
براساس مصوبه مجلس در چارچوب برنامه ششم
توسعه کل کشور برای رسیدن به قدرت نظامی در
تراز منطقهای  ،دســتکم  5درصــد منابع بودجه
عمومی کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص مییابد.
نمایندگان در ادامه دولت را مکلف به کاهش ۳۱
درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد  ۱۰هزار
خودرو تا پایان برنامه ششم کردند.
خبر دیگر این که مجلسیها ستاد کل نیروهای
مسلح و وزارت اطالعات را مکلف به تهیه طرح جامع
دربرگیرنده توســعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و
مقابله با جنگ نرم کردند.
نمایندگان همچنین در برنامه ششــم توسعه

مصــوب کردند که کمکهزینه مســکن کارکنان
نیروهای مســلح ســاکن در خانههای سازمانی به
خزانه داری واریز شود.
بهارســتان نشــینها در برنامه ششم توسعه ،
دولت را مکلف به استقرار زیرساختهای نظامی ،
فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش در سواحل
مکران کردند.
خبر دیگر ایــن که نمایندگان در الیحه برنامه
ششــم توســعه ،دولت را مکلف کردند نسبت به
جبران عقب ماندگی مناطق عملیاتی دفاع مقدس
اقدام کند.
گفتنی اســت  220نفــر از نمایندگان مجلس
طــی بیانیهای اعــام کردند که مرحــوم آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی با ایفای مسئولیتهای حساس
در ســایه تدبیر و عقالنیت پس از انقالب اسالمی
قوامبخش نظام بود.
علی الریجانــی رئیسمجلس نیــز در صحن
علنی گفت  :نام هاشــمی رفسنجانی همیشه با نام
انقالب اسالمی همراه بوده و هست و وی از آغازین
روزهای مبارزه جزو پیشــروان مجاهدت ملی علیه
رژیم ستمشاهی بود.

رئیسقوه قضائیه:

آمریکا میخواهد ملت را از آرمانهای بزرگ انقالب دور کند

رئیسقوه قضائیه با اشاره به توصیههای اخیر
جان کری به ترامپ برای فشار به ایران ،گفت:
آمریکاییها تالش دارند ملت ایران را از اهداف
و آرمانهای بزرگ انقالب دور کنند در حالی که
این خیال باطلی است.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه،
آیتاهلل آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی
قضایی ،با تسلیت ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
رئیسفقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،اظهار
داشت :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سالهای متمادی
قبــل از انقالب از مجاهدان خســتگیناپذیر ،بعد از
انقالب یــار صدیق حضرت امام راحل و مقام معظم
رهبری و در همه فراز و نشیبهای انقالب ،شخصیتی
تاثیرگذار بود.
آملی الریجانی با بیان اینکه ارتحال ایشان بسیار
ناگهانــی و تکاندهنده بود ،تصریح کرد :این حادثه،
سرنوشت محتوم همه ابناء بشر و خصوصا بیدارباشی
برای همه ما مســئوالن است تا همگی خود را برای
تنهایی و مسیر بینهایت پس از مرگ آماده کنیم.
وی با اشاره به سالروز قیام  19دی مردم قم ،این
قیام را قیامی معنادار و ســرآغاز آخرین حرکتهای

منجر به انقالب اسالمی دانست و افزود :رژیم طاغوت
گمــان میکرد کــه میان مــردم و روحانیت فاصله
انداخته و شاید با انتشــار مقالهای توهینآمیز علیه
حضرت امام(ره) قصد داشت این فاصله را بسنجد اما
بحمــداهلل با حضور مردم بصیر در صحنه ،این خیال
باطل آنها از بین رفت.
رئیسدستگاه قضا با بیان اینکه تالش برای انشقاق
میان مردم و روحانیت هنوز هم وجود دارد ،به برخی
دیدگاهها از جمله تز اســام منهای روحانیت اشاره
کرد و گفت :یکی از مهمترین مسائلی که امام نسبت
به آن بسیار حساسیت نشان میداد همین تز اسالم
منهای روحانیت بود که آن را خیانت به اسالم و مردم
میدانست .امروز هم تالشهایی در این عرصه صورت
میگیرد که برای خنثی کردن این نقشههای خائنانه
باید مردم و روحانیت به هوش باشند.
آملی الریجانی ادامه داد :مســئله جدایی مردم
از روحانیت فقط بحث اشخاص روحانی نیست بلکه
مقصود افرادی که این دیدگاه را دنبال میکنند ،جدا
شــدن مردم از تعالیم و آموزههای دینی اســت زیرا
میداننــد حامالن این آموزهها ،متخصصان و عالمان
دین هستند.

وی با بیان اینکه حمله به روحانیت و اشــخاص
روحانی در باطن ،حمله به تعالیم دینی است ،خاطر
نشان کرد :ما این تعبیر را قبول نداریم که روحانیت
یک قشر است بلکه از نگاه ما روحانیون متخصصانی
هستند که تخصصشان بازنشــر تعالیم و آموزههای
دینی است.
رئیسقوه قضائیه با تاکید مجدد بر لزوم هوشیاری
نســبت به تالشهــای تفرقهافکنانه میــان مردم و
روحانیــت تصریح کرد :هم روحانیت باید توجه کند
کــه اعمال ،گفتار و کردارش جذبکننده باشــد نه
دفعکننده و هم مردم باید با بصیرت هر چه بیشــتر،
ارتبــاط خود را با روحانیت حفظ کنند تا توطئههای
خائنانه دشمن در این زمینه هیچ مجالی نداشته باشد.
آملی الریجانی با اشــاره بــه اظهارات اخیر جان
کری وزیر خارجه آمریکا و توصیه او به دونالد ترامپ
رئیسجمهــور منتخب این کشــور مبنی بر افزایش
فشــارها به ایران اظهار داشت :متاسفانه این شخص
در آخرین لحظات حضور خود در کسوت وزارت امور
خارجــه و در زمان خداحافظی ،بار دیگر زهر خود را
ریخت ،گرچه به نظر میرسد که چنین اظهاراتی از
ناحیه کسی که در مسیر مذاکره و برجام حضور داشته

با حضور فرمانده سپاه

و ظاهرا برای رفع تحریمها تالش کرده عجیب باشد اما
هیچ چیز از دشمن عجیب نیست زیرا طبیعت چنین
دشمنی همین است.
وی افزود :توصیــه جان کری به ترامپ مبنی بر
تشدید تحریمها به منظور عقبنشینی ایران از توسعه
برنامه موشکی و حمایت از جریان مقاومت در منطقه،
نشــاندهنده بازگشــت آمریکا به نقطه اول و درس
نگرفتن از تجربیاتی است که در این سالها به دست
آورده است .متاسفانه آمریکاییها از این تجربیات پند
نمیگیرند و تالش دارند که ملت ایران را از اهداف و
آرمانهــای بزرگ انقالب دور کنند در حالی که این
خیال باطلی است و ما امیدواریم که مردم و مسئوالن
با همدلی واتحاد و از همه مهمتر با تبعیت از فرامین و
ارشادات مقام معظم رهبری ،مسیرهای دشوار انقالب
را به سالمت طی کنند.
بر اساس این گزارش ،ادامه بحث و بررسی پیرامون
پیشنویس آییننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مســئوالن و کارگزاران جمهوری اســامی ایران در
دستور کار جلسه مسئوالن عالی قضایی قرار داشت
و مواد دیگری از این آییننامه به تصویب رئیسقوه
قضائیه رسید.

 49خانواده محروم اطراف اسالمشهر به همت سپاه صاحب خانه مناسب شدند

فرمانده کل ســپاه پروژه ساماندهی قلعه
سیمون اسالمشهر و واگذاری  49واحد مسکونی
به ساکنین این روستای محروم را افتتاح کرد.
به گزارش فارس ،این پروژه به مساحت  5هزار متر
مربع در قالب  17بلوک دو طبقه و  5بلوک سه طبقه
ساخته شده است و ساکنین آن از محرومان و سیل
زدگان سال  1371استان گلستان هستند که در آن
زمان مجبور به ترک خانه و کاشــانه خود و سکونت
در روستای قلعه سیمون شدند.

رسیدگی به محرومین آنطور که باید عمل نکرده است.
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه رســیدگی
به محرومیــن وظیفه همگان اســت ،بــه وضعیت
روستانشینان قلعه سیمون در سالهای پس از سیل
گلستان و تخریب این روستا اشاره کرد و گفت :من از
طرف همه دولتهای بعد از جنگ از مردم روستای قلعه
سیمون که پس از سیل گلستان زندگی ناخوشایندی
را تحمل کردند و کســی زودتر بــه آنها فکر نکرد و

مشکالتشان را برطرف ننمود ،عذرخواهی میکنم.
ش دیگری از سخنان خود
سرلشکر جعفری در بخ 
با بیان اینکه بیشترین فراوانی مناطق محروم در حاشیه
تهران اســت ،ابراز داشت :با توجه به فراوانی مناطق
محروم در حاشیه تهران فرصتی برای مسئوالن استان
تهران فراهم شده که در محرومیتزدایی از این مناطق
حاشیهای از یکدیگر سبقت بگیرند.
به گزارش فارس ،وی گفت :مشکل و نیاز مناطق

محروم صرفا مربوط به مســائل زیرساختی و تأمین
مســکن نمیشــود ،بلکه الزم اســت پس از تأمین
سالمتی مردم این مناطق ،اشتغالزایی نیز در دستور
کار مسئوالن قرار بگیرد .فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
امیدواریم با توسعه محرومیتزدایی و سازندگی ،شاهد
حرکت ســریعی در رفع بیعدالتی اجتماعی در سطح
کشور باشیم ،خاطرنشان کرد :انشاءاهلل قلعه سیمون به
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت و آبادانی تبدیل شود.

قرارگاه پدافند هوایی اسناد کمک به هواپیمای قزاقستانی را ارائه کرد

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی اسناد
کمک این قرارگاه به هواپیمای قزاقســتانی را
منتشر کرد.
بــه گزارش فارس ،امیر علیرضــا الهامی ،معاون
عملیات قرارگاه پدافنــد هوایی خاتماالنبیا(ص) در
نشست خبری اسناد کمک این قرارگاه به هواپیمای
قزاقستانی را منتشر کرد.
بنا بر گفته امیر اسماعیلی چندی پیش در جریان
برگزاری رزمایش مدافعان آسمان والیت ،پرواز یک
فروند هواپیمای قزاقســتانی دچار مشــکل شد که
نیروهــای پدافند هوایی با کمک و هدایت آن ،اقدام
به رفع این مشکل کردند.
ایــن خبر چندی بعد توســط معــاون عملیات
فرودگاهی شرکت فرودگاهها تکذیب شد ولی اکنون
معــاون قرارگاه پدافند هوایی اســناد این موضوع را
ارائه کرد.
امیر الهامی در این باره اظهار داشت :قرارگاه پدافند
وظیفه پایش دقیق هوافضایی و مرزهای هوایی ایران

را «بیوقفــه» برعهده دارد و در این پایش که الزاما
تا کیلومترها بیرون از مرز نیز ادامه خواهد داشــت،
با ابزارهای خود همه فعالیتهای پروازی تا بیرون از
مرزها را رصد میکند.
وی بیان داشت :در این مورد اخیر نیز هواپیمای
قزاقســتانی بعد از خــروج از مرزهای هوایی ایران و
روی خلیــجفارس مورد اخطار یک شــناور نظامی
بیگانه قرار گرفت ولی از طرف خلبان پاسخی به این
اخطار داده نشد.
معــاون عملیــات قــرارگاه پدافنــد هوایــی
خاتماالنبیا(ص) گفت :بعد از  3بار اخطار شناور نظامی
و عدم پاسخ هواپیما ،قرارگاه پدافند هوایی خاتم در
اقدامی انسان دوستانه این هواپیما را به شناور معرفی
کرد و نوع ،مبدا و مقصد آن را به شــناور گفت و در
نهایت آن شناور از رادار خلیجفارس پدافند تشکر کرد.
وی درخصوص تکذیب این خبر از سوی مقامات
فرودگاهــی نیز تصریح کــرد :آنچه که دوســتان
هواپیمایی درخصوص وضعیت امرجنســی هواپیما

گفتند ،درست نیست و ما چنین چیزی نگفتیم.
امیر الهامی اظهار داشت :به هواپیمای فیلیپینی نیز
به دلیل نزدیکی به مرزهای ایران و نزدیک شــدن به
منطقه پدافند اخطار دادیم و آن هم پذیرفت و دور شد.
معــاون عملیــات قــرارگاه پدافنــد هوایــی
خاتماالنبیا(ص) گفت :ما دایما در حال رصد فضای
ایــران و خارج از آن هســتیم و کمک به هواپیمای
قزاقستانی هم یک عمل انسان دوستانه بود.
وی تصریــح کرد :بهتر بود دوســتان در بخش
کشوری قبل از موضعگیری ،اطالعاتشان را در تماس
با همکاران ما تکمیل میکردند تا موضوع برایشــان
روشن شــود ،االن هم پیشنهاد میکنیم این کار را
انجام دهند.
امیر الهامی بیان داشــت :کمک به هواپیماهای
دیگر توســط پدافند ،موضوع جدیدی نیست و قبال
هم سابقه داشته است .ما یک دستورالعمل هماهنگ
با دوستان کشوری داریم.
معــاون عملیــات قــرارگاه پدافنــد هوایــی

خاتماالنبیا(ص) خاطرنشــان کــرد :اخیرا نیز یک
هواپیمای مســافربری خارجی در آســمان ایران به
واسطه قطع ارتباط با بخش کشوری دچار وضعیت
اضطراری شــد و پس از اطالع ســریع رادار پدافند،
ارتباط این هواپیما مجددا با بخش کشــوری برقرار
شد و به سالمت از کشور خارج شد.
وی گفت :همه موارد مربوط به موضوع هواپیمایی
قزاقستانی آماده است و مستندات راداری و رسم مسیر
و زمان خروج از ایران و زمانهای اخطار و نیز مکالمه
پدافند با شــناور نظامی موجود است و سیدی این
مکالمات و مستندات به بخش کشوری ارسال میشود.
امیر الهامی تصریح کرد :اگر میگوییم پدافند باید
در بخش ترانزیت هوایی نقش داشته باشد ،به واسطه
حجم پروازهای مســافربری و الزامات تامین امنیت
آنهاست 3 .برابر شدن استفاده پروازهای خارجی از
فضای ایران به واسطه امنیتی است که توسط پدافند
ایجاد شــده اســت لذا باید درصدی از حق ترانزیت
هوایی به پدافند داده شود.

خبر آنالین :شرایط عوض شده،روحانی با چالش سرمایه اجتماعی روبهروست

سایت وابسته به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد،
نسبت به ریزش آرای روحانی در انتخابات  96ابراز
نگرانی کرد.
خبر آنالین نوشــت :یک جناح میخواهد برای تک
دورهای شــدن روحانی وارد رقابت اردیبهشــتماه شود.
یک جناح دیگر هم هست که اگر بارها گفته نامزدش در
انتخابات روحانی است اما در اتاقهای دربسته تصمیمگیری
آنها حرفهای دیگری هم مطرح شده است.
اصال نمیتوان گفت که اکنون اصولگرایان به صورت
یکپارچه به انتخابات سال  96ورود کردهاند .مثل همیشه
ت سیاسی آنها دچار تعدد قرائت از
در این ســطح از رقاب 
وضع موجود و نســخههای کامال متفاوت برای مواجهه با

اضافه شدن نام یک ایرانی
به فهرست تحریمهای آمریکا

وزارت خزانــهداری آمریکا اعالم کرد که نام  ۷فرد جدید را
به فهرست ضدتروریستی خود شامل پنج روسی ،یک لبنانی و
یک ایرانی اضافه کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد که نام  ۷فرد جدید
را به فهرســت ضدتروریستی خود شامل پنج روسی ،یک لبنانی و یک
ایرانی اضافه کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنام ه دیلی صباح ،در میان  ۵فرد روس
تحریم شده ،نام یک مقام عالیرتبه دولت روسیه به چشم میخورد.
بر اســاس این تحریم ها ،اموال این افراد مســدود شــده اســت و
آمریکاییها کامال از هر گونه داد و ستد با این هفت نفر منع میشوند.

کوتاهی در تخصیص اعتبار
 5هزار میلیاردی برای مسکن مهر

اگر بانک مسکن متعهد به انجام تعهدات خود درباره مسکن
مهر بود ،نیازی نداشت مجددا ً این مسئله در برنامه ششم توسعه
مورد تأکید قرار گیرد.
روزنامه جوان در یادداشــتی نوشــت :بند «د» از ماده  73گزارش
کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی از اصالح الیحه برنامه ششم
توســعه کشور بانک مسکن را موظف کرده است نسبت به تأمین باقی
مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مســکن مهر با تشــخیص
وزارت راه و شهرسازی به گونهای اقدام کند تا تعهدات احداث واحدهای
جدید ایجاد نشود.
هرچند این گونه از قانونگذاریها در نوع خود نوبری است که شاید
مشابهش را فقط بتوان در حوالی همین عطاریهای بانکهای عدم وفا
کننده به عهد پیدا کرد ،چرا که عمل به وظیفه و تعهد قبلی هر شخص
حقیقی یا شخصیت حقوقی نه تنها نیاز به وضع قانون جدید و موظف
کردن دوباره او به تعهدات پیشــینش ندارد بلکه شــخص یا شخصیت
خاطی -که به تعهدش عمل نکرده  -باید در محکمه قانونی محاکمه و
به اشد مجازات ،مکافات شود.
اما برای علتیابی اینکه چرا با وجود نبود نیاز به وضع چنین قانونی
مجددا ً مجلس شــورای اسالمی دســت به اقدام اینچنینی زده است و
نمایندگان میخواهند در بند و ماده جداگانهای بانک مســکن را به بند
«عمل به تأمین باقی مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن
مهر» بکشند ،باید به پیشینه عدم عمل به عهد و تعهدات این بانک مروری
داشته باشیم .اگر از محاسبات سودهای نجومی عموم بانکها در وامهایی
که به نام تأمین سرپناه اقشار فرودست دادند ،اگر از به رهن بانک درآوردن
سند ملک مالک وام گیرنده ،اگر از مصادره امالک مالکان ناتوان در پرداخت
اقساط با محاسبه جریمه سودهای دیرکرد و« ...اگر»های بیشمار همراه
بــا «اما»های آنچنانی در این مجال اندک بگذریم و از میان هزار وعده ]
این خوبان![ جفا به عهد کرده به یک مورد اشاره کنیم ،آن این است که؛
طبق قانون مصوب مجلس بنا بود از محل فروش داراییهای رسوب شده
یا به تعبیر برخی آقایان! داراییهای سمی! وزارت راه و شهرسازی ،منابع
الزم برای دادن وام با نرخ ســود یک رقمی  8و  9/5درصد در بافتهای
فرســوده و سایر مناطق تأمین شود و در اختیار بانک در حال توسعهای
شدن مسکن قرار گیرد تا از همان مسیر با اعتباری به مبلغ  5هزار میلیارد
تومان نسبت به اتمام مسکن مهرهای ناتمام اقدام کنند.
هرچند این اعتبار در اختیار بانک مســکن قرار گرفته است و بانک
هم آن را با فرمولهای خود نه تنها برای اتمام مسکن مهر به کار نگرفته
بلکه به شیوهای به کار گرفته است که به نقل از یکی از اعضای هیئت
مدیره همین بانک حتی شامل حال دهکهای اول و دوم جامعه نیز که
در واقع نیازمندان اصلی وام مسکن برای صاحب سرپناه شدن هستند،
نمیشــود .علت شامل نشدن وام برای این دهکها ،باز به نقل از همان
عضو هیئت مدیره عدم توانایی در بازپرداخت اقساط وام توسط این قشر
ضعیف و آسیبپذیر است.
البته بانک مسکن در عدم اجرای تعهداتش تنها به همین مقدار 5
هزار میلیارد تومان خلف وعده بســنده نکرده است .رقم واقعی آن عدد
خیلی بیشــتر از اینهاســت که اخبار موثق آن را میتوان از نمایندگان
کمیســیونهای عمران و اصل  90مجلس شورای اسالمی سراغ گرفت
کــه چند وقت پیش به صورت زنده از گفتوگوی ویژه و زنده رســانه
ملی اعالم کردند.

افزایش نرخ ارز
حاصل سوء تدبیر و بیتفاوتی است

از طرف همه دولتهای بعد از جنگ
از مردم قلعه سیمون عذرخواهی میکنم

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در این مراسم
با تسلیت ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،گفت:
رسیدگی به محرومین و مستضعفین و توجه به آنها
کار اصلی انقالب اســامی است ،چرا که هدف اصلی
انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی بر پایه ایجاد
عدالت اجتماعی است.
وی با ابراز تأســف از وجود مناطق محروم در 38
ســال پس از انقالب اسالمی،افزود :گرچه جمهوری
اسالمی ایران در سالهای پس از استقرار خود درگیر
جنگ و تحریم و مشــکالتی دیگر بود ،اما در موضوع

وزارت خزانهداری آمریکا اعالم کرد

آن هستند .آنها فعال فقط در یک چیز همنظرند« :نماندن
حسن روحانی در ساختمان ریاستجمهوری».
خبر آنالین افزود :اصالحطلبان حرف اولشان این است
که نامزدشان حسن روحانی است اما برخی میگویند که
معلوم نیست حرف آخر آنها هم همین باشد .میگویند این
روزها همه سیاست را به نرخ روز حساب میکنند و همین
یک چالش فکری پدید آورده برای آنها که مشــغول رصد
اوضاع انتخاباتی هستند .برخی از آنها زمزمههایی دارند و
ادله میآورند که یا روحانی با مسئله رد صالحیت مواجه
خواهد شد و یا به جهت برخی تحوالت از جمله با مشکل
مواجه شدن ایده مرکزیاش یعنی برجام ممکن است حاضر
در انتخابات  96نباشد.

سایت وابسته به دولت در ادامه تصریح کرد :باید صریح
حرف زد .حســن روحانی در سطح اجتماعی چالشهای
جدی دارد .زمان اندک اســت .میوه برجام هنوز آنچنان
نرســیده که بتواند برای رشد سرمای ه اجتماعیاش از آن
برداشت کند .ظهور ترامپ هم بذر تردید در برداشت سالم
این محصول را کاسته است.
شرایط تغییر کرده است .کار او سخت شده باید طرحی
دیگر در اندازد .باید یک زمین تازه چیده شود .پربیراه نیست
اگر بگوییم این بزرگترین چالش او خواهد بود در انتخابات
پیــش رو .آنچنان که برخی این روزها توصیه میکنند او
برای توفیق در رقابــت باید از ایده ماندن در میان طبقه
متوسط دست بکشد .معنای این سخن حتما این نیست که

باید در این روزها پوپولیست شود .او باید با مردم بیپرده
حرف بزند ،از گرفتار شدن در دایره سیاست کمی بیرون
بیاید .اینجاســت که باید گفت بزرگترین چالش حسن
روحانی در انتخابات پیش رو نه در میان بازیگران سیاسی
که در ســرمایه اجتماعی رقم خواهد خورد .تکلیف بازی
بزرگان مشخص شده حاال این بدنه است که باید تصمیم
بگیرد .آیا روحانی میتواند جامعه را برای دو دورهای شدن
راضی کند؟ این همان نکته ویژهای اســت که نمیتوان تا
لحظه آخر به راحتی درباره آن قضاوت کرد .شاید اما جواب
این سوال در سوال دیگری مستتر باشد« :آیا روحانی حاضر
میشود از سیاست به اجتماع شیفت کند؟» باید در نهایت
احترام به علوم سیاسی به جامعهشناسی هم اعتقاد داشت.

کارشناسان اقتصادی میگویند اگر دولت تدبیر درستی برای
بازار ارز نداشته باشد ،ممکن است قیمت دالر تا  5هزار تومان
هم افزایش یابد.
محمدقلی یوســفی اقتصاددان به نشــریه مثلث گفت :متاســفانه
سیاستهای غلط دولت ،فشارهایی بر بخش داخلی و مولد کشور وارد
کرده است .به طوری که صنایع مولد کشور به قهقرا میرود.
به عبارت دیگر سیاستهای غلط اقتصادی در کشور دامنگیر صنایع
مولد شده است .واردات جایگزین تولیدات شده و دولت به جای حمایت
از حوزههای صنعت و کشــاورزی از واردکنندگان حمایت میکند و از
آنجایی که هدف دولت کاهش قیمتها در کشــور بوده و تولیدات در
بخشهای کشاورزی زمانبر است ،بر همین اساس دولت تمرکزش بر این
است که واردات را در حوزههای مختلف گسترش دهد .تاکید دولتمردان
بر این بوده که تورم را در کشور کاهش دهند.
اما رویکرد کنونی دولت فشــارهایی را بر ارز آورده و باعث افزایش
قیمت ارز در روزهای اخیر شــده اســت .اگرچه دولت پس از نوسانات
ارزی وارد میدان شــده و جلوی باال رفتن روز به روز آن را تا حدودی
گرفته اســت ،اما این روند موقتی خواهد بود و روند صعودی قیمت ارز
ادامه خواهد داشت.
یوســفی خاطرنشــان کرد :دولت در طول  4ســال گذشته هیچ
دســتاوردی نداشته است .من فکر میکنم دالر به  5هزار تومان نیز در
چند ماه آینده برسد .آقای روحانی در حوزه اقتصادی بسیار ناامید عمل
کرده است .یکی از دالیل بروز شرایط نابسامان اقتصادی کنونی این است
که مسئوالن اقتصادی ریشه مشکالت را به درستی درک نکردهاند .یکی
از اقدامات اشــتباه آنها دستکاری در سیاستهای پولی بود که به طور
مثال نرخ ســود بانکی را افزایش دادند و به جای اینکه توجه خود را به
صنعت و بخش کشــاورزی معطوف کننده ،بر واردات ،افزایش تقاضا و
تزریق پول ،به اقتصاد داخلی متمرکز شدند.
همچنین آلبرت بغوزیان دیگر کارشــناس اقتصادی معتقد اســت:
مهمتریــن محوری که مردم برای ســنجش و رای دادن به نامزدها در
انتخابات ریاست جمهوری مد نظر قرار خواهند داد و به صورت مستقیم
در ارتباط با آن هستند مباحث اقتصادی است .در این راستا نوسانات ارز
میتواند یکی از متغیرهای مهم در زمان انتخابات تلقی شود .به گونهای
که فراز و فرودهای ارزی ،قبل و حتی حین برگزاری انتخابات میتواند
بر تصمیمگیری شهروندان تاثیرگذار باشد.
مالک مردم بحث تورم خواهد بود .اگر تورم منفی شــود یا کاهش
پیدا کند میتوان آن را به عنوان یک کارنامه مثبت نشان داد .زمانی که
قیمت ارز تغییر پیدا میکند عدهای از این وضعیت منتفع میشــوند و
دستهای دیگر متضرر خواهند شد و از این منظر بیثباتی نرخ ارز موجب
میشــود تا قیمت یک ســری از کاالها افزایش پیدا کند و در آنجاست
که تورم نمایان میشــود ،حتی قیمت ارز سیال قلمداد میگردد .یعنی
ممکن است در ابتدای سال قیمت  3400تومان بوده باشد و انتهای سال
به رقم  3900رســیده باشد اما در این بین رقم ارز تا  4200یا 4300
تومان هم افزایش پیدا کرده باشد.
وی تاکید کرد :اگر دولت نسبت به نوسانات ارزی بیتفاوت باشد و
علت آن را بررسی نکند ،هر بار باید شاهد جهش ،تغییر نرخ و افزایش
قیمت کاالهایی که به دالر وابســته هستند خواهیم بود .در اینجا است
که شــاهد اداره دولت توسط بازارسازان ارز خواهیم بود که دولت را به
دنبال خود میکشــند ،در صورتی که مرجع اصلی ارز در کشور دولت
است .از طرف دیگر نباید هزینه تولید را از قلم بیندازیم .به گونهای که
تغییر نرخ ارز هزینه تولید را افزایش میدهد.

