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روی موج کوتاه

پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای جزئیات بیشتری را از دیدار 
اعضای هیات دولت بــا رهبر انقالب 
منتشر کرد. این دیدار در تیر ماه ۱۳۹۷ 
انجام شــد. در این دیدار رهبر انقالب 
تاکیــد کردند: مردم را درباره بســته 

اروپایی شرطی نکنید.
متن بخش هایــی از بیانات رهبر 
معظم انقالب اســالمی به شرح زیر 

است:
»کار را در محدوده  مقدورات کشور 
با جدیت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن 

نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی 
کشور را موکول کردیم به برجام، ]اما[ 
برجام نتوانســت مشــکل اقتصادی 
کشــور ما را برطرف کند و به ما کمک 
قابل توجهی بکند و نتیجه این شد که 
مردم نسبت به برجام شرطی شدند، 
که وقتی آن بابا)رئیس جمهور آمریکا( 
می خواهد از برجام خارج بشــود، تا 
مدتی که او می گوید خارج می شوم، 
ما همین طــور دچار تالطــم در بازار 
خواهیم بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، 
مردم را ما شــرطی کرده ایم. حاال هم 
»بسته  اروپایی«؛ مردم را درباره  بسته 

اروپایی شرطی نکنید. البته اروپایی ها 
مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! 
بایستی بگویند چگونه خواهند توانست 
از منافع ما دفاع کنند -که اسمش همان 
بسته است- اما این را جزو موضوعات 
اصلی کشور قرار ندهید. بسته  اروپایی 
بیاید، نیاید، ما کارهایی در کشور داریم، 
مقدوراتی در کشور داریم، این مقدورات 
بایســتی تحقق پیدا کند؛ دنبال این 
مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد 
کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج 

است.«
»آنها هم البتــه در همین زمینه 

دارند بدجنســی می کنند -البته من 
نمی خواهم درباره این بسته اروپایی 

و اروپــا و مانند اینها وارد بشــوم، َوااّل 
آنجا هم حــرف زیاد اســت- و من به 
آقای رئیس جمهور هم گفتم که اینها 
همان نوامبری را کــه از اول گفتند، 
همان را دارنــد دنبال می کنند -که تا 
نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز 
تثبیت شد و تحریم ها جا افتاد، بعد یک 
چیزکی مثاًل بدهند یا ندهند. دنبال 
این هستند و این، خباثت اینها است. 
در روزنامه خواندم که ترامپ گفته که 
من می خواســتم به ترزا ِمی)نخست 
وزیر انگلیس( سفارش کنم راجع به 
سخت گیری نسبت به ایران، ]اما[ او به 
من سفارش کرد درباره  سخت گیری 
راجع به ایران! اینها این ]جور[ هستند 
دیگر. آن وقت تلفــن می زند به آقای 
دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخالص 

هم به ایشان می کند.«
»اینها را بایســتی این جوری و با 
این چشــم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها 
خیلــی بدند. بنده یک ســینه حرف 
ـ نه به خاطر  دارم در زمینه  اروپایی هاـ 
ـ به خاطر  سیاست های امروزشــان ـ 
ذات خبیثی که حکومت های اروپایی 
در طول این چند قرن از خودشان نشان 
داده اند؛ خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد 
است، نمی خواهیم حاال وارد آن مسائل 
بشویم. به هر حال، اقتصاد کشور را به 
بســته اروپایی موکول نکنید. بیاییم 
کارهایی ما داریم در داخل کشــور، 
اینها را باید انجام بدهیم. آنها هم البته 
بایســتی حتماً آن کار ]خودشان[ را 

بکنند منتها ما مشــکالتمان را به آن 
]بســته[ موکول نکنیم.« »من البته 
می گویم ارتباطات باید حفظ بشود؛ 
دوســتانی که با من مرتبــط بوده اند 
در این ســال های متمادی، می دانند 
که عقیــده  من در زمینــه ارتباطات 
دیپلماسی این است که ارتباطات باید 
روزبه روز تقویت بشــود و توسعه پیدا 
کند و فعلّیت پیدا کند و گسترش پیدا 
کند؛ عقیده من این است. عقیده  من 
کنار رفتن و قطع کردن و مانند اینها 
نیست؛ جز در یک موارد معدودی مثل 
آمریکا، در غیر این موارد عقیده ام این 
نیست؛ رابطه با شرق تقویت بشود، با 
غرب تقویت بشود؛ هر چه می توانیم 
تحرک عملیاتی و هدفمند دیپلماسی 
بایستی افزایش پیدا کند، یعنی تحرک 
دیپلماسی کشور باید افزایش پیدا کند؛ 

تحرک هدفمند.«

بیانات منتشرنشده مقام معظم رهبری در دیدار هیأت دولت

یکسینهحرفدارمدربارهاروپاییها

خبر

نمایندگان مجلس مقــرر کردند مقامات 
شش ماه قبل از شرکت در انتخابات مجلس از 

سمت خود استعفا دهند.
در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای 
اسالمی در جریان بررسی طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابــات مجلس نمایندگان با ماده 
)۱۴( طرح بــا )۱۸۶( رأی موافق، )۱۵( رأی 
موافق و )۴( رأی ممتنــع از مجموع )۲۳۱( 
نماینده حاضــر در صحن موافقــت کردند. 
به موجب ماده ۱۴ این طرح که در راســتای 
اصالح ماده )۲۹( قانون و تبصره های آن است، 
اشــخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های 
انتخابیه سراسر کشور محروم می باشند مگر 
اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت 
خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست 
شاغل نباشند. ا- رئیس جمهوری و معاونان و 
مشاوران وی ۲-رئیس و دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام و معاونان وی ۳- مشــاوران 
معاونان رئیس جمهور ۴- رؤسای دفاتر سران 
ســه قوه ۵- وزرا و سرپرســتان وزارتخانه ها 

۶- معاونان و مشــاوران وزرا ۷- مدیران کل و 
سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران 
کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا ۸- رئیس 
قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی ۹- رئیس 
دیــوان عالی کشــور و معاونان و مشــاوران 
وی ۱۰- دادســتان کل کشــور و معاونان و 
مشاوران وی ۱۱- رئیس دیوان عدالت اداری 
و معاونان و مشاوران وی ۱۲- رئیس سازمان 
بازرســی کل کشــور و معاونان و مشاوران 
وی ۱۳- رئیس دیوان محاســبات کشــور و 
معاونان وی ۱۴- دادستان دیوان محاسبات 
کشــور ۱۵- رؤسا و سرپرستان ســازمانها و 
ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران و جانشینان 
و معاونان آنان در سراســر کشور ۱۶- رئیس 
ســازمان صداوســیمای جمهوری اسالمی 
ایران و معاونان وی ۱۷- رئیس جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران و معاونان وی 
۱۸- اســتانداران، فرمانداران و بخشــداران 
۱۹- رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی 

۲۰- رؤسای دانشگاه ها )دولتی و غیردولتی( 
۲۱- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ۲۲- اعضای 
هیأت مدیــره و مدیران عامل شــرکت های 
دولتی و وابســته به دولت که حیطه وظایف 
و اختیارات آنها به کل کشــور تســری دارد. 
۲۳ - اعضای هیأت مدیــره و مدیران عامل 
بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری )دولتی 
یا خصوصی( ۲۴- رئیــس کل بانک مرکزی 
ایران و معاونان و مشــاوران وی ۲۵- رؤسا و 
سرپرستان بنیادهای »مستضعفان، شهید، 
۱۵ خرداد، مسکن، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، نهضت ســواد آموزی، سازمان تبلیغات 
اسالمی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس 
سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای 
بازرگانــی و صنایع و معادن و تعــاون ایران، 
معاونان و مشاوران آنان، رئیس سازمان نظام 
پزشــکی ایران، روســای نظام های صنفی و 
حرفه ای و مناطق آزاد و ویژه و ســردفتران، 
رئیس اتاق اصناف ایران و سایر رؤسا، مدیران 
و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل 

کشور تسری دارد.  ۲۶- شاغلین در نیروهای 
مســلح و وزارت اطالعات ۲۷ - شهرداران و 
معاونان شهردار و رؤسای مناطق شهرداری و 
اعضای شوراهای اسالمی شهرها )الزم به ذکر 
است پیشنهاد اضافه شــدن معاونان شهردار 
به این بند از ســوی بیت اهلل عبداللهی مطرح 
شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت( 
۲۸ - اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأتهای 
اجرائی و نظارت در همان دوره؛ ۲۹- سفرای 

ایران 
محدودیت برای مدیران صدا و سیما 

و روسای اتاق بازرگانی 
همچنین نماینــدگان  در بند »ب« مقرر 
کردند معاونان و مشاوران استاندار،  معاونان 
فرمانداران و بخشــداران، مدیران مراکز صدا 
و سیمای جمهوری اســالمی ایران، رؤسای 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان و 
مدیران کل و سرپرســتان دفاتر و ادارات کل 
اســتان ها و معاونان آنان از داوطلب شدن در 
اســتان قلمرو مأموریت خود محروم هستند 
مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از 
سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن 

پست شاغل نباشند.

ائمه جمعه برای کاندیداتوری باید از 
سمت خود استعفا کنند

در بند ج این مصوبه نیز آمده اســت ائمه 
جمعه دائمی و موقت، قضات شاغل در امر قضا 
و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها، 
مدیران کل و سرپرســتان دفاتــر و ادارات 
کل اســتانداری ها و معاونان آنــان، اعضای 
شوراهای اسالمی روستا و رؤسا و سرپرستان 
ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت 
و معاونان آنان در استان و شهرستان از داوطلب 
شدن در حوزه های انتخابیه قلمروی مأموریت 
خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه 
قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند و به 

هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا 
و سرپرستان واحدها و شــعب آن ها،  اعضای 
هیأت مدیــره و مدیران عامل شــرکت های 
دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان،  
سرپرستان مناطق و رؤســای شعب بانک ها 
در اســتان و شهرستان و سرپرســتان دفاتر 
سازمان تبلیغات اســالمی در مرکز استان و 
شهرستان ها نیز مشــمول این بند از مصوبه 

هستند. 

مجلس منتشر کرد؛

فهرست افراد و مشاغلی که نمی توانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند
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قیمت دیه 270 میلیون تومان شد
حجت االسالم محســنی اژه ای، معاون اول و 
سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئوالن 
عالی دســتگاه قضایی گفت: در جلسه امروز مقرر 
گردید که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ 
میلیون تومان برای ماه های غیرحرام باشد که البته به 
طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماه های حرام 
به این مبلغ اضافه می شود؛ یعنی در ماه های حرام ۹۰ 
میلیون بر این ۲۷۰ میلیون تومان افزوده می گردد. 

    
معرفی رئیس جدید قوه قضائیه 

در دو سه روز آینده
آیت اهلل محمدصادق آملــی الریجانی، رئیس 
قوه قضائیه از نامه اش بــه رهبری برای اعالم زودتر 
از موعد رئیس جدید دســتگاه قضا خبر داد و بیان 
کرد: برای اینکه در انجام مسئولیت ها و وظایف بنده 
در قوه قضائیه، مجمع تشخیص و شورای نگهبان 
خللی پیش نیاید این تقاضا را از محضر ایشان تقاضا 
کردم. ایشان مثل لطف همیشگی شان این موضوع 
را پذیرفتند و حسب خبر و گزارشی که به بنده دادند، 
ان شاءاهلل در دو سه روز آینده هم مسئله ابالغ رسمی 

ریاست جدید انجام خواهد شد.
    

مجازات شالق سعید مرتضوی 
بخشیده شد

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع تعدادی از 
کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات 
شالق سعید مرتضوی خبر داد و به ایسنا گفت: »کل 
محکومیت ایشان همین ۶۵ یا ۷۰ ضربه شالق بوده 
که با این اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبری از 
بابت تأمین اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.« 
مرتضوی که در حال حاضر به دلیل محکومیت در 
پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل در حبس به 
سر می برد. در پرونده تامین اجتماعی به اتهام تصرف 
غیر قانونی در اموال دولتی به شالق محکوم شده بود.

    
ادغام بانک های نظامی، 

سپرده گذاران نگران نباشند
سید حسن حسینی شــاهرودی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه بانک 
مرکزی درباره ادغام بانک های نظامی، گفت: این 
اقدام به منظور پیشگیری از اتفاقی که برای برخی 
از موسسات مالی و اعتباری افتاد، انجام می شود. این 
ادغام در راستای ساماندهی وضعیت سرمایه بانک ها 
و کاهش هزینه های بانکی با کاهش تعداد شــعب 
انجام می شــود و جای نگرانی برای سپرده گذاران 

وجود ندارد.
    

مردم نگران قیمت بنزین نباشند
کاظــم جاللی، رئیــس مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی درباره آخرین وضعیت 
تصمیم گیری برای بنزین به فــارس گفت: هیچ 
اتفاقی برای بنزین در سال ۹۷ نخواهد افتاد. مجلس 
برای ســال آینده هم درباره بنزین هیچ تصمیمی 
نگرفته و اگر قرار باشد تصمیمی هم گرفته شود باید 
دولت یا شورای عالی اقتصادی قوا آن را اتخاذ کنند. 
شورای هماهنگی قوا این اختیارات را دارند که در 
این خصوص تصمیم بگیرنــد و آنها هم تصمیمی 

نگرفته اند لذا کسی نگرانی نداشته باشد.
    

حضور هیأت عالی رتبه اروپایی 
در ایران به زودی

بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه 
در نشســت خبری دیروز از گفــت: در آینده ای 
نزدیک میزبان هیأتی از اتحادیه اروپا که در زمینه 
سازوکار ویژه مالی )ســاحات( مسئولیت دارند، 
خواهیم بود. در جریان این سفر کارشناسان دو 
طرف درباره گام های عملیاتی شــدن این سازو 
کار و نهایی کردن آن گفت وگــو خواهند کرد. 
اینکه بگوییم این ساز و کار، اقدام مشخصی انجام 
می دهد، هنوز به آن مرحله نرسیده ایم، شاید با 
آمدن هیأت اروپایی بتوانیم گام های بلندتری در 

این خصوص برداریم. 
    

سردار سلیمانی در فهرست 10 
متفکر برتر دفاعی- سیاسی جهان

به گزارش ایلنا مجله فارن پالســی در گزارش 
ساالنه خود در مقاله ای به عنوان معرفی متفکران 
برتــر جهانی در عرصه هــای مختلف، از ســردار 
ســلیمانی به عنوان  یکی از ۱۰چهره و متفکر برتر 
در عرصه دفاعی و سیاســی نام بــرد. درگزارش 
این نشــریه ضمن تمجید از سردار سلیمانی آمده 
است: اثرانگشت و رد حضور این ســردار ایرانی در 
کشورهایی که ایران در آنها فعالیت و نفوذ دارد، دیده 
می شود. این حضور از یمن و عراق گرفته تا سوریه 

وجود دارد. 

من به آقای رئیس جمهور 
هم گفتم که اینها 

)اروپایی ها( همان نوامبری 
را که از اول گفتند، همان را 
دارند دنبال می کنند -که 

تا نوامبر ادامه بدهند- بعد 
که همه چیز تثبیت شد 
و تحریم ها جا افتاد، بعد 

یک چیزکی مثالً بدهند یا 
ندهند

بسته  اروپایی بیاید، نیاید، 
ما کارهایی در کشور داریم، 
مقدوراتی در کشور داریم، 

این مقدورات بایستی تحقق 
پیدا کند؛ دنبال این مقدورات 

بروید؛ گره نزنید بهبود 
اقتصاد کشور را به چیزی که 

از اختیار ما خارج است

وزیر مشاور امارات در امور خارجه بار دیگر مدعی اشغال 
جزایر سه گانه )تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی( از سوی 
ایران شد. انور قرقاش، با طرح ادعای اشغال جزایر سه گانه از 
سوی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: »حساسیت مفرط 
ایران نسبت به جزایر ســه گانه )تنب بزرگ، تنب کوچک، 
ابوموسی( امری نامفهوم است. تهران در هر نشست بین المللی 
حساســیت نشــان می دهد زیرا اشــغال آنها غیر قانونی و 
غیرشرعی خواهد ماند و هیچ کس آن را به رسمیت نخواهد 
شــناخت.« وی ادامه داد: »امارات از همان روز اول خواستار 
حل این مســئله از طریق راه حل مسالمت آمیز، گفت وگو و 
داوری بوده اســت.« قرقاش در توئیتی دیگر مدعی شد که 
»مسئله جزایر سه گانه مثال واضحی است که نشان می دهد 
منطق اشغال و زور مشروعیت بین المللی و قانونی نمی بخشد 
و رد درخواست های مسالمت آمیز امارات ایران را در وضعیتی 
بحرانی قرار می دهد. تعامل ایران با این مسئله پیام فراگیری در 
رابطه با رویکرد ایران نسبت به منطقه خلیج )فارس( به همراه 
دارد.« این وزیر اماراتی در ادامه مدعی شد که »جزایر زیادی 
وجود دارد که در سطح بین المللی بر سر آنها اختالف دارند اما 
کشورهای منازع در چارچوب رویکرد امارات یعنی رویکرد 
مسالمت آمیز، قانونی و عقالنی با این مسئله برخورد می کنند. 

از سوی دیگر متأســفانه موضع ایران غیر منطقی است زیرا 
اساس آن اشغالگری به وسیله زور است و هیچ سند قانونی و 
تاریخی ندارند.« به گزارش ایسنا، پیش از این بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتفاقات نشست 
پایانی وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی )OIC( در 
ابوظبی، تاکید کرده بود: حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی 
ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ موضوعی است که هیچ 
شــک و تردیدی در مورد آن وجود ندارد و اینگونه تالش ها 
و اقدامات نســنجیده و بی نتیجه، تأثیری بر حق حاکمیت 
کشورمان بر آنها نداشته و نخواهد داشت و جمهوری اسالمی 
ایران هرگز ذره ای از حق حاکمیت تاریخی و قطعی خود بر این 

جزایر عقب نشینی نخواهد کرد.

معاون اول ر ئیس جمهوری با یــادآوری این که در حال 
حاضر هیچ دغدغه و موضوعی مهمتر از اداره کشور و زندگی 
مردم نیســت، گفت: ما باید به خاطر مردم و کشورمان هر 
موضوعی را تحمل کنیم و در دل خودمان نگهداریم، به همین 
دلیل است که من اصرار دارم اکنون زمانی است که ما به انسجام 
و وحدت نیاز داریم و زمانی است که باید با هم باشیم. به گزارش 
ایرنا، »اسحاق جهانگیری« عصر دیروز در آیین معارفه معاونان 
جدید هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های 
منطقه ای معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود 
با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران، گفت: تعامل اقتصاد ما با 
دنیا در این است که بتوانیم کاالهای خود را صادر کرده، منابع 
خارجی بگیریم و بتوانیم از فناوری های روز استفاده کنیم، باید 

بتوانیم داد و ستد و ارتباط با اقتصاد دنیا را برقرار کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقتصاد را نمی توان با 
این امتیازات و شرایطی که دارد در داخل ایران حبس کرد و اگر 
آن را حبس کنیم از بین می رود. وی افزود: وقتی اقتصاد ایران 
دچار مشکل جدی می شود که ارتباط آن با اقتصاد دنیا قطع 
شود. ممکن است طراحی آمریکایی ها این باشد که ارتباط 
اقتصاد ایران با اقتصاد دنیا قطع شود، اما طراحی ما نباید این 
باشد. همه هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد ما با اقتصاد دنیا 
در تعامل باشد. معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: تعامل 
اقتصاد ما با دنیا در این است که بتوانیم کاالهای خود را صادر 
کرده، منابع خارجی بگیریم و بتوانیم از تکنولوژی های روز 
استفاده کنیم، باید بتوانیم داد و ستد و ارتباط با اقتصاد دنیا 
را برقرار کنیم. جهانگیری با بیان این که باید تمام زیربناهای 
تعامل با اقتصاد فراهم شود، تصریح کرد: باید فضای اقتصادی 
و سیاسی خارجی مناسب را ایجاد کنیم. وی با بیان این که 
دشمنان نمی خواهند تعامل ایران با اقتصاد دنیا اتفاق بیافتد 
اما باید این کار را انجام دهیم، گفت: نظام بانکی ما باید با نظام 
بانکی دنیا ارتباط داشته باشد تا وقتی کاالی صادرکننده ما بر 
روی کشتی قرار می گیرد، اطمینان داشته باشد که پول این 

کاال به دستش می رسد.

ادعاهای توئیتری انور قرقاش درباره جزایر سه گانه هیچ دغدغه ای مهم تر از اداره کشور و زندگی مردم نیست


