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محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور:

پيشنهاد شهرداري تهران

سياسي

قابل فكر كردن است

مشاور رییسجمهور گفت :در بين اعضاي جديد شوراي شهر وقتي صحبت از كانديداهاي بالقوه براي شهرداري تهران مطرح بوده ،اسم من
هم مطرح شــده اســت.به گزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به
سوال دیگری اظهار داشت :براي كابينه هنوز پيشنهادي به من نشده است.وی در عین حال گفت :اگر پيشنهادي براي شهرداري تهران داشته
باشم به آن فكر ميكنم اما هنوز فكر نكردم .اين پيشنهاد قابل فكركردن است.وی ادامه داد :تا جايي كه ميدانم رايزنيها براي تشكيل كابينه
دوازدهم آغاز نشده و كميتهاي نيز تشكيل نشده است.

سید محمود علوی وزیر اطالعات:

رئیس جمهور دستور حمله به مقر داعش را صادر کرد

وزیر اطالعات گفت :پرتاب موشک به مراکز مهم تجمع سرکردگان
داعش توسط سپاه قهرمان تجلی اراده ملت ایران و تصمیم جمعی سران
نظام و سیلی سرسامآوری بود که کلیت نظام به گونه دشمن نواخت.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمود علوی درباره

حمله موشــکی ســپاه به مواضع داعش با بیان این مطلب اظهار کرد:
همانگونه که ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران تصریح فرمودند این
تصمیم در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و ریاست محترم جمهوری
اسالمی نیز در جایگاه رییس شورای عالی امنیت به نیروهای مسلح دستور
یــورش کوبنده را به مقر داعش صادر کــرد و موررد تایید مقامات عالی
نظام قرار گرفت.
وی ادامه داد :نقاط تجمع سرکردگان داعش توسط وزارت اطالعات در
اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفت و موشکهای ظفرآفرین سپاه آنها را
نشانه گرفتند ،حسب اطالعات متقن ما موشکها با دقت به هدف اصابت
کرده و تعداد زیادی از عناصر جنایتکار داعش ،چند تن از ســرکردگان و

فرماندهان آنها از جمله ابوعاصم لبیبی به هالکت رسیدند.
وزیر اطالعات تاکید کرد :هماهنگی و هم افزایی نیروهای اطالعاتی،
امنیتی ،نظامی و انتظامی کشــور اقتدار جمهوری اسالمی ایران را به رخ
جهانیان کشید.علوی افزود :ضربه های مرگبار بر تروریستها در جنوب
شرق کشور در ارتفاعات قصرقند و این هماهنگی کمر دشمن را شکست.
وزارت اطالعات با اشــراف اطالعاتی خود محل استقرار تروریستهای
انصار الفرقان را شناسایی و در اختیار سپاه و ناجا قرار داد و با اقدام هماهنگ
سپاه ،ناجا و وزارت اطالعات نیروهای کلیدی تروریستها در جنوب شرق
کشــور از پای در آمدند و مولوی جلیل قنبرزهی که در راس گروه های
تروریســتی بود با چند تن از معاونین و دستیارانش به هالکت رسیدند و

مقادیر انبوهی از اسلحه ،مهمات ،بمب های آماده ،کمربندهای انتحاری و
حدود دو هزار کیلو مواد منفجره آنان به دست نیروهای ظفرمند جمهوری
اسالمی ایران افتاد.
وزیر اطالعات تصریح کرد :به همه نیروهای دســت اندرکار از سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،بسیج ،نیروهای انتظامی ،وزارت کشور و وزارت
اطالعات خسته نباشید و دست مریزاد می گوییم و به جای پیام گفتاری
با اقدام عملیاتی به دشمنان امنیت ملت ایران پیام دادیم که نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در صیانت از امنیت کشور هیچ مالحظه و تعارفی
ندارد و ضربههای کوبنده خود را بر تروریســت هــا در هر نقطهای وارد
می کند

تغییر زمان تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم

ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اســامی از تغییر زمان تحلیف ریاست
جمهوری دوازدهم در مجلس خبر داد.
به گزارش ایســنا ،بهروز نعمتی اظهار کرد :مراســم تحلیف ریاســت جمهوری
دوازدهم که پیش از این اعالم شــده بود  15مرداد برگزار می شود ،به روز دیگری
موکول خواهد شد.

اطالعیه وزارت کشور در
خصوص وضعیت قایقهای
صیادی ایرانی
وزارت کشور با انتشــار اطالعیهای درباره وضعیت قایقهای
صیــادی ایرانی اعالم کرد :قایقهای مذکور صرف ًا صیادی بوده
و بــر اثر امواج دریا جابجا گردیدهاند که در حوزه آبهای دریای
عمان و خلیج فارس؛ این موضوع کام ً
ال عادی است.
به گزارش ایسنا ،متن کامل این اطالعیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
سه فروند قایق صیادی در روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۶/ ۳/ ۲۵
با داشتن هویت قانونی و مجوز صید ،از اسکله بندر بوشهر برای
ماهیگیری به سمت عمق آبهای خلیج فارس حرکت میکنند
که در نیمه شــب حین صیادی ،بر اثــر تالطم دریا و اثرگذاری
امــواج ،در آب های منطقه کنترل الزم را از دســت داده و هر
لحظه ناخواسته به سمتی هدایت گردیدند که در نهایت یکی از
قایق ها موفق می شــود؛ کنترل خود را بدست آورده و شناور را
در مســیر اصلی هدایت و لیکن دو قایق دیگر با فشار آبهای
متالطم به سمت نوار مشــترک مرز دریایی با کشور عربستان
رانده شدند ،در حالی که از علم و آگاهی کافی که در نوار مشترک
دریایی هســتند ،برخوردار نبودند و اگر هم به این موضوع واقف
بودند ،امکان کنترل شناور وجود نداشته است .متاسفانه در همین
اثنا ،گارد ســاحلی آن کشور به مجرد مشاهده به سمت دو قایق
صیادی ایرانی تیراندازی کرده است که بر اثر آن متأسفانه؛ یک
نفر از ملوانان به نام محمود ســیامر بر اثر اصابت گلوله به ناحیه
کمر زخمی و سپس در داخل شــناور فوت می کند و نفر دیگر
بهنام فرهاد ســیامر (فرزند مقتول) با زحمت و تالش زیاد موفق
می شــود؛ شــناور را از محل وقوع حادثه دور و سپس به سمت
ساحل هدایت کند .قایق دوم نیز با سه سرنشین با شغل صیادی
به اسامی حسین اصالنی ،سهراب اصالنی و حسین زارعی توسط
گارد ساحلی عربستان توقیف می گردد.
وزارت کشــور تاکید مینماید قایق های مذکور صرف ًا صیادی
بــوده و بر اثر امواج دریا جابجــا گردیدهاند که در حوزه آبهای
دریای عمان و خلیج فارس؛ این موضوع کام ً
ال عادی اســت و
هرساله دهها شــناور صیادی کشورهای همسایه ،بخصوص به
دلیل نبود نشانه و عالئم در خط مشترک مرزی ،ناخواسته ممکن
است وارد آبهای سرزمینی گردند که به عنوان نمونه از ابتدای
ســال جاری تا پانزدهم خرداد ماه  ۱۷شناور صیادی کشورهای
همسایه در آبهای دریای عمان و خلیج فارس وارد آبهای کشور
جمهوری اسالمی ایران گردیدند که با ُحسن نیت به کشور متبوع
تحویل گردیدند ،ولیکن تیراندازی به سمت قایقهای صیادی،
خارج از شئونات انسانی و اسالمی می باشد.
در این رابطه ضمن یادآوری مسئولیت حقوقی دولت عربستان،
الزم است آن دولت ضمن جبران خسارات وارده و تنبیه عوامل
این اقدام غیر مســئوالنه ،هر چه سریعتر نسبت به آزادی افراد
دستگیر شده که خانواده آنها بشدت نگران وضعیت سالمتی آنها
می باشند ،اقدام کند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور :

رییس جمهور در
معرفی اعضای کابینه
ذائقه مجلس را در نظر
میگیرد

معاون پارلمانی رییس جمهور تأکیــد کرد :رییس جمهور در
معرفی اعضای کابینه ذائقه مجلس را در نظر میگیرد.
به گزارش ایسنا ،حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیأت دولت
در جمع خبرنــگاران گفت :رییس جمهور برای آنچه که مطالبه
مردم و خواست آنها است و قولهایی که دادند حتم ًا برنامه دارند.
وی ادامه داد :برای انتخاب کابینه و بررســی طرح ها و لوایح
ما حتم ًا با مجلس تعامل داریم و با آنها مشورت میکنیم .طبیعتا
آقای رییس جمهور در معرفی اعضای کابینه ذائقه مجلس را در
نظر میگیرند اما موضوع مهم این است که کسانی برای حضور
در کابینه معرفی شوند که فارغ از تبار سیاسی هستند چون دولت
آقای روحانی ،دولتی فراجناحی اســت و ایشان از همه نیروهای
داخل نظام در دولت یازدهم استفاده کردند و این مشی اعتدال در
دولت دوازدهم ادامه پیدا میکند.
معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشــان کرد :آنچه اهمیت
دارد توانمندی ،خالقیت و نوآوری اســت ،کسانی که بتوانند از
عهده حل مشکالت در حوزه مربوط به خود برآیند .این موضوعی
اســت که مورد توجه است و قطع ًا در معرفی کابینه آقای رییس
جمهور این مسائل را در نظر میگیرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی برای تعیین زمان و جزئیات مراســم تحلیف ریاست
جمهوری دوازدهم در هیأت رئیسه مجلس در حال انجام است ،افزود  :زمان دقیق
برگزاری مراســم تحلیف آقای روحانی در مجلس متعاقبا از ســوی هیأت رئیسه
مجلس اعالم خواهد شد.مراسم تحلیف ریاست جمهوری پس از مراسم تنفیذ حکم
رییــس جمهور از ســوی مقام معظم رهبری با حضور رییس دیوان عالی کشــور،

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات کشوری و
لشکری در مجلس شورای اسالمی برگزار میشود و طی آن رییس جمهور منتخب
بر اساس اصل  ۱۲۱قانون اساسی سوگند یاد میکند که همه استعداد و صالحیت
خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته است ،به کار گیرد و در پایان
سوگندنامه را امضاء میکند.

علی اکبر ناطق نوری:

اقدام اخیر سپاه ،نمایشی از اقتدار کشور در جهان بود

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام اظهار کرد :ایران اســامی با اقتدار و
امنیت پایدار مســیر رشد و توسعه را ادامه
خواهد داد و اقدام اخیر غیورمردان ســپاه،
نمایشــی از اقتدار کشــور در سطح ملی،
منطقه و جهان بود.
به گزارش ایســنا ،حجت االســام و
المســلمین علی اکبر ناطق نوری ضمن
تاکیــد بــر توانمندیهــا و ظرفیتهای
جمهوری اســامی ایران دراکثر زمینهها
و با ابراز خرســندی از این اقدام به موقع
و مقتدرانه گفت :جمهوری اسالمی ایران
همواره از سوی دشمنان و بدخواهان مورد
تهدید قرار داشــته و جریانات تروریستی
و افراطی -تکفیــری نیز در همین جهت
و برای به چالش کشــیدن امنیت و اقتدار
کشورمان برنامه ریزی و تالش نمودند که
به لطف خــدای متعال ،در همه طراحیها
و نقشههای شــوم خود در برابر این نظام
مقدس شکست خوردهاند.
وی به اقدام ســپاه پاســداران انقالب
اســامی در انهدام مواضع تروریستهای

داعــش در منطقه دیرالزور هم اشــاره و
تاکید کرد :ایــن اقدام دقیق و به موقع در
راستای سیاستهای دفاعی کشور در برابر
تهدیدات و مقابله با تروریســم قرار دارد و
همگان باید بدانند که به تعبیر مقام معظم
رهبری ،زمان بزن در روی تمام شده است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به تحلیل ایــن اقدام غیور مردان ســپاه
پاســداران انقالب اســامی در سه سطح
ملــی ،منطقهای و بینالمللــی پرداخت و
تاکید کرد :در ســطح ملی میتوان غرور و
افتخار را از این اقدام به خوبی مشاهده کرد
و اینکه اقتدار نظام در این حد فاخر باشد
که در بزنگاههای خطر و تهدید  ،واکنش
سریع  ،مقتدرانه و درسآموز برای دشمنان
داشــته باشــد ،برای تمام ایرانیان از هر
مسلک و مرامی که باشند ،موجب تفاخر
و عزت است.
وی بــه اهمیــت این اقدام در ســطح
بینالمللی هم پرداخت و افزود :در ســطح
بینالمللی نیز دنیا شــاهد ایــن اقتدار و
تــوان در مبارزه با تروریســم و جریانات

افراطی بوده و امکان مقایســه بین رفتار
اصولی ایران با سایر کشورهای منطقه که
با خوش رقصی در برابر اســتکبار  ،دچار
یک تضاد عمیق در رفتار و آشــفتگی در
سیاستهای منطقهای هستند ،برایشان
فراهم آمده است.
ناطق نوری به تحلیــل منطقهای این
مهم نیــز پرداخت و تاکید کــرد :در بعد
منطقهای نیز کشــورهای منطقه بار دیگر
رفتار ایران را منطبق بر دکترین نظامیاش
مشاهده کردند وبه خوبی دریافتند که این
واکنش بر اساس سیاست و قدرت دفاعی
ایران شکل گرفته است و به وضوح دیدند
که ایران از قدرت نظامیاش تنها در جهت

حفظ امنیت پایدار خود و کشورهای منطقه
بهره برداری می کنــد و با تجاوزگران به
امنیــت و اقتــدار خود به مبــارزه خواهد
پرداخــت و ایران همــواره مدافع صلح در
منطقه بوده و با احترام و پایبندی بر امنیت
منطقه ،سیاست خارجی مستحکم و اصولی
خود را تعریف کرده است.
وی در پایان یادآور شــد :در منطقهای
که درگیر نقشــههای شوم و تجزیهطلبانه
برخی کشــورهای غربی به ویژه آمریکا با
همراهی برخی کشور های مرتجع منطقه
است ،شــاهد هســتیم که ایران عزیز در
اوج اقتدار و امنیت ،به دنبال دســتیابی به
اهداف و برنامههای رشــد و توسعه خود با
پشتیبانی ملت شریف ،رهبری داهیانه مقام
معظم رهبری و تالش و همت مسئوالن
دلســوز در همــه بخشهاســت ،هرچند
عملیات تروریســتی تهران نشان داد که
نباید لحظــهای غفلت نمود و همه نهادها
باید دقت ،حساســیت و هوشیاری خود را
در مقابله با هرگونه تحرک بدخواهان این
ملت بزرگ ،بهکار گیرند.

علی الریجانی در دیدار با نخست وزیر عراق:

مبارزه علیه تجزیه طلبی عراق بسیار مهم است

رییس مجلس شــورای اسالمی در دیدار با نخست وزیر
عراق بر مواضع مشترک دو کشور تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی در دیــدار با با حیدر
العبادی نخســت وزیر عراق گفت :ایــران هیچوقت آلت
دســت کشورهایی نمیشود که هر روز به عناوین مختلف
با تروریســتها بازی میکنند  ،ما همیشه عراق را متحد
صمیمی خود میدانیم و در مبارزه با تروریسم در کنار آنان
خواهیم بود.
الریجانی اظهار کرد :برداشت ما این است که شما تجربه
موفقی در مبارزه با تروریســم دارید و به خوبی آگاهید که
جنس تروریستهای منطقه با دهه قبل متفاوت است ،اما
عراق نشان داد که از قدرت خوبی برخوردار است و توانست
آنها را سرکوب کند.

وی تصریــح کرد :شــما باید روی عناصــر قدرت خود
تمرکز داشته و آنها را حفظ نمایید زیرا به نظر می رسد که
تروریستهای تکفیری دو هدف را برای آینده عراق درنظر
دارند که یکی تالش برای مســئله سازی در درون عراق
است تا از این طریق بحث تجزیه آن را مطرح کنند و این
همان چیزی است که اسرائیلیها به دنبال آن هستند و این
مسئله برای هیچ بخش عراق سودی ندارد.
رییس مجلس در ادامه خاطرنشــان کــرد :مبارزه علیه
تجزیه طلبی عراق بسیار مهم است و کال ما این مسئله را
برای کلیه کشورها امری خطرناک میدانیم و کشورهایی
کــه از آن حمایــت میکنند این مشــکل روزی دامنگیر
خودشان خواهد شد.
الریجانی افزود :دومین هدف داعش این است که عراق
را درگیر مسایل داخلی کرده تا نتواند فعالیت های فرامرزی
داشته باشد ،زیرا عراق یک کشور دموکراتیک است و می
تواند رشد خوبی داشته و تاثیرگذار در منطقه باشد ،اما برخی
از کشورها این را نمیخواهند.
الریجانی در پایان اظهار کرد :موشکهایی که به داخل
پایگاههای داعش در ســوریه زده شدند حامل این پیام بود
که ایران وارد فاز جدیدی در مبارزه با تروریسم شده است.
همچنین در این دیدار حیدر العبادی ضمن ابراز خرسندی

از ســفر به جمهوری اسالمی ایران ،اظهار کرد :سفر ما به
ایران تاکیدی دوباره بر روابط مســتحکم میان دو کشــور
دوست و همسایه است که این دوستی به نفع ملت هر دو
کشور و منطقه خواهد بود.
وی افــزود :ما هم اکنون در مرحلــه نابودی داعش به
ســر می بریم و در مبارزه با حمالت تروریســتی همیشه
پیش قدم خواهیم بود و شــعار ما مبارزه با داعش اســت،
زیرا همانگونه که تاکنون نشان دادهاند آنها پایبند به هیچ
دینی نیســتند و اقدام اخیر آنان در پارلمان ایران به خوبی
بیانگر این مســئله است.حیدر العبادی با اشاره به تحوالت
ســوریه ،گفت :مسایل سوریه کمی پیچیده شده است زیرا
کشورهای مختلف مانند اردن ،ترکیه ،آمریکا و کشورهای
حوزه خلیج فارس هرکدام به دنبال منافع خودشان هستند
اما مــا دو هدف عمده داریم که یکی مبــارزه با داعش و
نابودی آن اســت و دیگری برقراری رابطه خوب با دولت
ســوریه.حیدر العبادی در ادامه خواستار افزایش تعامالت
اقتصادی و تجاری میان دو کشور شده و افزود :در این سفر
توانســته ایم دیدارهای خوبی در این زمینه داشته باشیم و
ما هم تالش داریم که بحث تسهیل صدور روادید را برای
زائرین عملی نماییم و نســبت به امنیت آنان بیش از پیش
اهتمام ورزیم.

محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس:

کارگروه ارزیابی و تعامل درباره کابینه
دوازدهم در فراکسیون امید تشکیل شده است

نایــب رئیس فراکســیون امید مجلس
شــورای اســامی از تشــکیل کارگروه
ارزیابی و تعامل درباره کابینه دوازدهم در
فراکسیون امید خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا تابش اظهار
کرد :در جلســه فراکســیون امید با آقای
دکتر عــارف نقطه نظراتی پیرامون کابینه
آینده دولــت و انتظارات مــردم مطرح و
مقرر شــد کارگروه ارزیابی و تعامل درباره
کابینه دوازدهم تشــکیل شــود تا ضمن
ارزیابی نقاط ضعــف و قوت وزرای فعلی،
مولفههای وزرای پیشنهادی کابینه آینده

 17تیر ماه؛
محاکمه دو
متهم پرونده
فساد نفتی

نیز تعیین شود.
وی افــزود :ما خــود را همپیمان آقای
رئیسجمهور در تحقق شعارها و وعدهها
میدانیم .لذا موظفیم عملکرد وزرای فعلی
را بررســی کنیم و آن را بــه اطالع آقای
رئیسجمهور برســانیم تا اگر قرار به ادامه
فعالیت برخی از آنها اســت ،نقاط ضعف
برطرف شود.
تابش ادامه داد :بخش دیگر فعالیت این
کارگروه هم تعییــن و احصاء مولفههای
مورد نظر برای وزرای کابینه دوازدهم است
که در این راســتا از نظرات همه اعضای

یکــی از وکالی متهــم ردیف
سوم پرونده موسوم به فساد نفتی
از محاکمه موکلش و متهم ردیف
دوم این پرونده در روز  17تیر ماه
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،میرســجاد
ســعیدمهر اظهار کرد :قرار است
جلسه رســیدگی به پرونده موکلم

فراکســیون بهرهگیری خواهد شد و آن را
نیز به اطالع رئیسجمهور می رسانیم.
نایب رئیس فراکســیون امید با اشــاره
به تاکید محمدرضا عارف بر کار شایســته
تخصصی در این کارگروه خاطرنشان کرد:
ما در حال حاضر وارد مصادیق نمیشویم
و صرفا مولفه تعیین میکنیم و در صورت
ضرورت بــا تصمیم شــورای مرکزی و
مجمــع عمومی در مــورد مصداقها هم
ورود خواهیم کرد .اما فعال کار تخصصی
اولیه در کارگروه انجام می شود و نظر همه
اعضا گرفته می شــود و نهایتا فراکسیون

به عنوان متهم ردیف سوم پرونده
به همراه متهم ردیف دوم پرونده
که پیش از این حکم اعدامشــان
لغو و پرونده برای رسیدگی مجدد
به شعبه  ۲۸دادگاه انقالب ارجاع
شده بود 17 ،تیر ماه سال جاری به
ریاست قاضی مقیسه برگزار شود.
بر اساس این گزارش ،شعبه ۱۵
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افزایش نقدینگی یا بازی با اعداد

علی محمد نظری  -استاد دانشگاه

یکی از نکاتی که دولتها به آن توجه دارند وجود نقدینگی اســت .نقدینگی که
با افزایش آن تورم در جامعه افزایش پیدا میکند .دولت حســن روحانی در کاهش
نقدینگی هیچ موفقیتی تا کنون نداشــته و با  ۴۵۰هزار میلیارد نقدینگی را تحویل
گرفــت و حاال بیش از  ۱۲۰۰هزار میلیــارد نقدینگی در مملکت وجود دارد .یعنی
نقدینگی در چهار ســال بیش از دو و نیم برابر شده اما تورم تک رقمی است ،این
با هیچ فرمول اقتصادی ســازگار نیســت .باید تورم  ۴۰درصدی دولت در ابتدای
کار دولت یازدهم حاال به  ۶۰یا هفتاد درصد میرســید .زیرا افرایش نقدینگی یعنی
ازدیاد پول در جامعه و خرید بیشــتر و میل به خرج کردن پول و افزایش تورم! اما
چرا با این حجم نقدینگی تورم در دولت یازدهم سیر نزولی گرفت و حتی در تاریخ
بعد از انقالب رکورد دار شد .راستش این افزایش نقدینگی چیزی جز بازی با اعداد
نیســت .از دولت قبل ساخت و ساز رونق بسیار گرفت و پولهای موجود در بازار به
ســمت ساخت مسکن سرازیر شد و در سال  ۹۱به اوج رسید و کسانی که در کار
ســاخت بودند برای تکمیل پروژههای نیمه کاره خود به سراغ بانکها و موسسات
مالی و اعتباری رفتند و بیشــتر آنها مجبور به اخذ وام سی درصد بهره شدند و به
امید اینکه بعدا با فروش واحدهای ســاخته شــده بتوانند این سی درصد بانکها را
جبران نمایند .یعنی در ســال  ۹۱مبلغ کالنی تسهیالت وارد بخش مسکن شد و
از آن تاریخ رکود در مســکن آغاز شد و سازندگان نگون بخت وارد بازی با ارقام
بانکها و موسســات مالی و اعتباری شــدند .آنها در سال  ۹۲نتوانستند وام و سی
درصد سود اضافه را بپردازند و بانکها و موسسات وام آنها را تمدید و آن سی درصد
سود را به اصل وام آنها اضافه کردند و یک سال دیگر گذشت و رکود ماند و دوباره
مبلغ بدهکاری ســازندگان بدبخت برای ســال  ۹۳در یک ممیز سه ضرب شد و
هر ســال این رقم ها و بازی ها ادامه یافت و این سودهای بادآورده در درآمدهای
بانکها و به قولی در دارایی آنها ثبت شــد و بانکها چاقتر شدند .البته پولی در میان
نبود و اعداد حسابها فقط زیاد شدند .شرکتی که دو میلیارد در سال  ۹۲وام گرفته
بود اینک در ســال  ۹۶نزدیک به پنج میلیارد فقط ســود به بانک بدهکار است و
بانکی که در ســال  ۹۲دو میلیارد تسهیالت داده حاال دارایی آن دو میلیارد را بعد
از چهار ســال برای خودش بیش از شش میلیارد حساب میکند و این همان بیش
از دو و نیم برابر شــدن نقدینگی یا بازی با اعداد اســت .این پول اصال به جامعه
نیامده که باعث تورم شود .حاال میتوان گفت که واقعا حجم اقتصاد کوچکتر شده
اما نقدینگی چون بازی سرســام آوری رو به ازدیاد است .موسساتی حاال در حال
ورشکستگی هستند که همین مبالغ را به صاحبان سرمایه سود داده اند .برندگان
اصلی این آشفته بازار بازی با اعداد کسانی بودند که پول خود را در این موسسات
و بانکها گذاشتند .البته حاال ریسک این را دارند که کل پولشان را از دست بدهند
زیرا ســازندگان ساختمان در بهترین حالت قرار بود چهل درصد سود ببرند و حاال
دویست درصد بدهکارند .این بازی دومینو حاال دارد به ته خط میرسد .بانکهایی
که هشتاد درصد دارایی آنها تسهیالت و اعداد خیالی است .اگر فقط بیست درصد
صاحبان ســرمایه در هر بانکی پول خود را طلب کنند بانک ورشکســته میشود.
یکی از موسســات برای آرامش مردم پولها را از گاو صندوق خارج و در معرض
دید گذاشــته تا آرامش از دست نرود .حاال باید به بانک مرکزی نهیب زد که شما
را ب ه خدا کنترل کنید ،مردم به آرامش نیاز دارند.
خبر

ضیافت افطاری شورای خلیفهگری ارامنه
با حضور علی اکبر صالحی
ضیافت افطاری اسقف اعظم و شورای خلیفهگری ارامنه تهران سهشنبه شب با
حضور شخصیتهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسقف اعظم ســبوه سرکیسیان در ابتدای این مراسم که در
باشگاه آرارات با حضور جمعی از شخصیتها برگزار شد ،با تبریک ایام ماه مبارک
رمضان به تمام مســلمانان ،از حمایتهای مقام معظم رهبری ،دولت و مجلس
شورای اسالمی قدردانی کرد .در ابتدای این مراسم برای ادای احترام و بزرگداشت
مقام شهدای آتشنشان یک لحظه سکوت اعالم شد.
وی افزود :در این ماه مومنان یک گام به واسطه روزه به خدا نزدیکتر میشوند.
ما همه در زندگی هر روز خدا را یاد و نیایش میکنیم ،ولی غالبا مشکالت جاری
زندگی تمرکــز اصلی را از ما میگیرد .اعیاد ،روزهداری و مناســبتهایی از این
قبیل میتواند فرصت مناســبی برای یکدلی و یکپارچگــی و وحدت در حوزه
جامعه انســانی باشــد ریال چرا که با این وحدت است که میتوانیم کشور خود
را حفظ کنیم.
او در ادامه اظهار کرد :اکنون شــاهد این هستیم که کشورهای عربی به خاطر
عدم وحدت ،ضربه بزرگی را به ریشــه ملی و امنیتی کشــورهای خودشان وارد
میکنند و حوادثی که در اطراف ما اتفاق میافتد باید از این جهت برای ما درس
باشد که وحدت بیشتری داشته باشیم .من همیشه برای صلح کشورم ،مقام معظم
رهبری و همه مســئوالن دعا میکنم .ماه رمضان پدیده خاص و ویژهای برای
تمام ادیان اســت.در این مراسم علیاکبر صالحی ،معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان انرژی اتمی گفت :محور صحبتهای آقای سرکیسیان مورد تأیید است
و آن وحدت بین اقشار است.
وی در این مراســم از ســپاه پاسداران بابت حمله موشــکی و به موقع تشکر
و قدردانی کرد .همچنین از زحمات شــورای خلیفهگری مخصوصا اسقف اعظم
سرکیســیان بابت برپایی مراســم و وحدت بین اسالم و مسیحیت تشکر کرد و
گفت :ما با آقای سرکیســیان دوســتی قدیمی در لبنان داشتیم و ایشان فردی
مومن ،عالم و دانشــمند است .یکی از افتخارات جمهوری اسالمی این است که
ادیان الهی به راحتی کنار هم زندگی میکنند که از جمله آنها مســیحیت است
که رابطه خوبی با مســلمانان دارند.در این مراســم علیاکبر صالحی ،حمیدعلی
صمیمی ،مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران ،علیاکبر تابیدهچی؛
دبیر کل مجمع جانبازان و امور ایثارگران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای

حسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

این گزارش را جمع بندی خواهد کرد.
وی گفت که این گزارشها قرار است در
جلسه فراکسیون امید با رئیسجمهور که
درخواست آن از طرف فراکسیون به دولت
ارائه شده ،مطرح شود.
ایــن نماینده مجلــس در پایان گفت :
قرار اســت گزارش فعالیتهــا و عملکرد
نمایندگان حامی رئیسجمهور نیز توسط
آقایان وکیلی ،پارسایی و حسین زاده تهیه
و تقدیم رئیسجمهور شود.

دادگاه انقالب ب ه ریاســت قاضی
صلواتی ،بابک زنجانی متهم اصلی
پرونده موســوم به فســاد نفتی،
مهدی شــمس متهم ردیف دوم
و حمید فالح هروی متهم ردیف
سوم را مفسد فیاالرض شناخت و
به اعدام محکوم کرد که این حکم
در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان

عالی کشــور ،تأیید و در ارتباط با
دو متهم دیگر نقض شــد .پرونده
حمید فالح هروی و مهدی شمس
برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۸
دادگاه انقالب به ریاســت قاضی
مقیسه ارجاع شده است.

مقامات عربستانی با متانت و در حد و اندازه
خودشان اظهارنظر کنند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ولیعهدی
محمد بن سلمان تاکید کرد که مقامات عربستان با متانت و در چارچوب مقررات
بینالمللی و در حد و اندازه خودشان باید اظهارنظر کنند.
به گزارش ایسنا ،سیدحســین نقوی حسینی در واکنش به انتصاب محمد بن
ســلمان به عنوان ولیعهد جدید عربســتان از سوی پادشاه این کشور و ادعاهای
قبلی او در مقام جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان مبنی بر اینکه جنگ را به
ایران خواهند کشید ،گفت :با توجه به ولیعهدی بن سلمان از مقامات عربستان می
خواهیم در چارچوب مقررات بینالمللی ،با متانت و در حد و اندازه خودشان اظهار
نظر کنند.وی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران خواهان جنگ با هیچ کشوری
نیست و معتقد است میتوان همه مناقشات را با گفتوگو بین کشورهای منطقه
حل کرد و نیازی به دخالت بیگانگان نیست .نقوی حسینی افزود :اظهارنظرهایی
از جنس ادعاهای قبلی ولیعهد جدید عربستان ،حاصل سفر ترامپ ،رئیسجمهور
داعشــی بینالمللی یعنی آمریکا است .ترامپ به عربستان رفت تا جنگ افروزی
را بیشتر کند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان
تاکید کرد :ایران هر نوع تهدید و هر نوع اقدام علیه امنیت ملی خود را پاسخ دندان
شکن خواهد داد .پاسخی که پشیمان کننده خواهد بود .شبکه الجزیره در اقدامی
شیطنت آمیز همزمان با انتصاب محمد بن سلمان اظهارات قبلی او درباره ایران
را که مربوط به حدود دو ماه پیش است ،بازنشر داده است.

