
دادستان تهران:  
امروز ناامنی حرف اول دشمن است

معاون اول رئیس جمهوری:

یکی از ضعف های کشور دور شدن جریان های سیاسی از یکدیگر است
دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در مورد همکاری 
قوای سه گانه برای حل مشکالت کشور اقتضا دارد که همه مسئولین جهادگونه کار 
کرده و بیش از گذشته فعالیت ها را افزایش داده و بیش از گذشته در میدان حضور 

داشته باشند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن به سرمی بریم.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در نشست با معاونین دادسرای تهران و 
دادستان های شهرستان ها به تبیین شرایط جاری کشور پرداخت و با تاکید بر این که کشور 
به رغم مشکالتی که دارد به خوبی در حال اداره شدن است، افزود: این دوران سپری خواهد 
شد و توطئه آمریکا علیه انقالب اسالمی، شکست می خورد و ایران با سربلندی به راهش 
ادامه می دهد. دادستان تهران با اشاره به اهداف دشمن که به صورت علنی ابراز شده بر لزوم 

هوشیاری برای مقابله با این اهداف تاکید کرد.
 جعفری دولت آبادی دامن زدن به ناامنی را یکی از اهداف دشمن عنوان کرد و ادامه داد: 
ظرف  دو ماه گذشته حوادث اهواز، میرجاوه و نظایر آن مؤید آن است که آمریکا طرحی را 

دنبال می کند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ایران امنیت وجود ندارد و 
حاکمیت نمی تواند آن را تامین کند، بنابراین هوشیاری در مقابله با این ناامنی ها  امری ضروری 
است و باید با این قبیل مسائل برخورد کرد؛ چرا که امروز ناامنی حرف اول دشمن است و 

جلوگیری از آن به معنای مقابله با  اقدامات امریکاست.
تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور واعمال تحریم ها، هدف دیگر دشمن است که دادستان 
تهران به آن اشاره کرد و افزود: امریکا به دنبال این است که تجربه  سرنگونی بدون جنگ 
شوروی سابق)دوران گورباچف( را در ایران پیاده نماید و وضعیت  ایران را با شوروی سابق 
مقایسه کرده و فکر می کند می تواند با اعمال فشارهای اقتصادی و بدون جنگ ایران را تسلیم 
کند. البته مقام معظم رهبری در همایش اقتدار عاشورایی پاسخ آن ها را دادند و طبیعی است 
ایران با روسیه دوران گورباچف قابل مقایسه نیست؛ چرا که ایران سرزمین شیران است و 
مردمانی باهوش، بصیر، در صحنه و مقاوم دارد و دشمن در این فشارها برای برهم زدن وضع 

اقتصادی، به دنبال اهداف کالن تری است.

و  جریانات  امروز  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
خانه نشین  برخی  و  دور  هم  از  سیاسی  شخصیت های 

شده اند.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر روز پنجشنبه 
در نشست مجمع نمایندگان ادوار افزود: نقش نهادهای 
میانجی گر برای اتصال میان حلقه هایی که پاره شدند، موثر 

است.
نظر من شرایط  از  امروز کشور  داد: شرایط  ادامه  وی 
این که  دلیل  به  است،  خطیر  و  چندوجهی  پیچیده 
تالش های وسیعی انجام می شود تا از ابعاد داخلی و خارجی 

برای کشور و ملت مشکالت جدی ایجاد کنند.
وابستگی هایی  پیش رو  شرایط  کرد:  اظهار  جهانگیری 
دارد به نقش آفرینانی که در این وضعیت دخیل هستند 
و اینکه چه نقشی را برعهده می گیرند از جمله حاکمیت، 
دولت، جریانات سیاسی، نهادهای مدنی و اقشار مردم و 
با  است. جهانگیری  موجود چه شرایطی  این که شرایط 
اشاره به این که از نظر من شرایط موجود صرفا محصول 
عوامل اقتصادی نیست، گفت: عده ای اصرار دارند که شرایط 
موجود کشور به علت عوامل اقتصادی ایجاد شده است ولی 
ایران به جهت داشتن ظرفیت های علمی و اقتصاددانان 
اقتصادی  راهکارهای  کشور  مشکالت  برای  است  قادر 
ارائه کند. وی افزود: در 40 سال گذشته، مدیرانی که در 
دوران جنگ و در بدترین شرایط اقتصادی حضور داشتند 
توانستند کشور را مدیریت کنند و امروز همان مدیران در 
میدان هستند و می توانند کمک حال باشند. معاون اول 
رئیس جمهوری گفت: این که در مقطع فعلی فکر شود با 
قرار دادن یک مجموعه سیاست اقتصادی عالمانه قادریم 
از این شرایط عبور کنیم، شدنی نیست. امروز آغوش تیمی 
که به دولت مشورت می دهد و دولتی که سر کار است به 
روی نظرات اقتصاددانان باز است. جهانگیری گفت: جامعه 
به دنبال شرایط سیاسی بانشاط است. هنوز یک سال و 
چند ماه از انتخابات 96 نگذشته است و شور و نشاط و 
امید مردم فراموش نخواهد شد پس امید و تحرک و نشاط 
سیاسی الزمه حرکت است.  وی در خصوص امکان تاثیر 
موقعیت بین المللی بر بروز مشکالت در کشور اظهار کرد: 
نمی توان چنین گفت؛ چراکه ایران حداقل در دوره 40 
ساله گذشته موقعیت منطقه ای ویژه ای داشته و در مقطعی 
بزرگترین جنگ را در منطقه با وجود قدرت های بزرگ 
جهانی و حمایت های آنها از سر خود گذرانده است. معاون 
اول رئیس جمهوری اظهار کرد: البته در منطقه اتفاقات 
بزرگی از قبیل سوریه، یمن، داعش، اتفاقات عربستان و 
تغییرات در برخی کشورهای خلیج فارس را داشته ایم ولی 
نمی توان گفت این اتفاقات منطقه ای شرایط کشور را در 

چنین وضعیتی قرار داده است.
هم  بین المللی  اتفاقات  کرد:  خاطرنشان  جهانگیری 
یک  ویژگی های  با  اولین بار  برای  است  دست  همین  از 
رئیس جمهوری در آمریکا روبه رو هستیم که به هیچ اصول 
قانونی، اخالقی و بین المللی پایبند نیست و توافقات را 

یک طرفه برهم می زند.

وی افزود: برجام کار وسیعی بود یکی از پیچیده ترین 
انجام  دنیا  بزرگ  با شش قدرت  ایران  بین کشور  کارها 
گرفت و توافقی بود که می توانست برای راهکارهای پیچیده 

بین المللی الگو شود.
نمی کنیم  فکر  داد:  ادامه  رئیس جمهوری  اول  معاون 
شرایط  تنهایی  به  بتواند  بین المللی  فضای  تغییرات 
دوره  در یک  بزند چراکه  رقم  ایران  برای  را  پیچیده ای 
توانستیم  ما  ولی  از کشور خارج شدند  اروپایی  سفرای 
گفت:  جهانگیری  بگذاریم.  پشت سر  را  سخت  شرایط 
سیاسی،  قبیل  از  مختلف  عوامل  تداخل  جدید  وضع 
اقتصادی و بین المللی است که به نوعی در هم آمیخته 
شده و شرایط جدید برای کشور رقم خورده است. وی 
تصریح کرد: کاهش سرمایه اجتماعی، امید اجتماعی و 
مشارکت نخبگان یکی از مسائل اصلی کشور است که 
امروز گرفتار فرسایش سرمایه اجتماعی کشور شده ایم 
از  اجتماعی  سرمایه های  و  انسانی  نیروی  فرسایش  که 
سرمایه های مادی و طبیعی خسارت آن زیانبارتر است. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: سیاست های اقتصادی 
انتظارات مردم  باامید و  باشد ولی  وقتی دقیق و خوب 
هم جهت نباشد پاسخ نمی دهد. جهانگیری خاطرنشان 
کرد: پس از تحریم های سال های 90 و 91 که تالطم در 
بازار ارز و اقتصادی کشور پیش آورد قبل از روی کار آمدن 
دولت یازدهم و برنامه ریزی برای کاهش و سیاستگذاری 
انتخابات سال 92 آرامش را به  یک حرکت مردمی در 
کشور بازگرداند. وی افزود: معنایش این است که پیش 
از کارسازی سیاست اقتصادی، امید اجتماعی و امید به 
آینده می تواند محرک باشد وقتی اعتماد اجتماعی ضعیف 
یک  از  تاثیرش  کشور  رسمی  مقام های  حرف  می شود 
شایعه در فضای مجازی می تواند کمتر باشد. معاون اول 
رئیس جمهوری اظهار کرد: مهمترین اتفاق این است که 
برای ترمیم اعتماد سیاسی و اجتماعی و ترسیم روند مثبت 
از آینده چه کار باید کرد که سه اتفاق باید رخ دهد تا 
جامعه باور کند که دولت تعیین کننده و حاکمیت و همه 

نهادهای مدنی و احزاب کارآمد هستند.
در  کارآمدی  اتفاق  اولین  جهانگیری خاطرنشان کرد: 
نهادهای رسمی و جریانات سیاسی کشور است و مردم باید 
قبول داشته باشند که نهادهای رسمی دولت و جریانات 
سیاسی از کارآمدی الزم برای مسائل پیش رو برخوردار 
هستند. وی تاکید کرد: دومین اتفاق اراده و قدرت غلبه 
بر مشکالت و تنگاها است و مردم باید در مقابل تبلیغات 
دشمن مبنی بر این که مسئوالن قادر نیستند مشکالت 
بگیرد که  در جامعه شکل  اراده  این  کنند  را حل  شما 
مسئوالن قادر هستند و می توانند مشکالت را حل کنند. 
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: سومین اتفاق این 
است که مردم افق آینده کشور را باور کنند و باور کنند 
که تیره و تار نیست و این که تبلیغ می شود آینده کشور 
حتی  و  جوان  نسل  که  است  حدی  تا  است  نامطمئن 
است  سوال شان  اولین  اخیر  شرایط  در  کشور  نخبگان 
که چه می شود؟ جهانگیری خاطرنشان کرد: تالش های 

آمریکایی ها این بود که طی دو تا سه ماه کار نظام جمهوری 
اسالمی ایران تمام می شود و تالش داشتند و دارند تا این 
باور غلط را در بین مسئوالن دیگر کشورها نیز به وجود 
آوردند. وی گفت: در چنین شرایطی اتفاقات بین المللی، 
سیاسی و اقتصادی شرایط پیچیده ای را رقم زده است و 
امید به آینده آسیب دیده است و اینکه دولت قادر است 
اول  معاون  است.  سختی  کار  کند،  مدیریت  تنهایی  به 
رئیس جمهوری تصریح کرد: در این شرایط نخبگان کشور 
خصوصا نهادهای مدنی که ظرفیت کارشناسی باالیی دارند 
باید به صحنه بیایند؛ باید سرمایه اجتماعی را بازسازی 
کرد و سیاست های اقتصادی را طراحی کرد و در مقطع 
کوتاهی شرایط کشور به سال های آرامش کشور بازگردد. 
جهانگیری گفت: البته الزمه آن شکل گیری گفت وگوی 
ملی است با این نیت که برای مشکالت پیش رو به یک 
برداشت مشترک برسیم و راهکارهای مشترک برای عبور 
از شرایط کشور ارائه کنیم. وی افزود: یکی از ضعف های 
کشور نهادهای میانجی است و امروز جریانات سیاسی از 
هم دور شدند و شخصیت های سیاسی نیز از هم دور شدند 
و برخی خانه نشین شده و برخی را خانه نشین کردند. معاون 
اول رئیس جمهوری با اشاره به این که دستور رهبری برای 
تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای 
قوا افزود: در این جلسات موضوعات کشور مورد بررسی 
قرار می گیرد. جهانگیری با اشاره به لوایح چهارگانه گفت: 
یکی از لوایح FATF قانون مبارزه با پولشویی است که در 
دوران دولت اصالحات الیحه آن به مجلس ارسال شد و به 
تصویب رسید. وی افزود: امروز برای ایران مبارزه با پولشویی 
و پول های نامشروعی که در کشور شکل می گیرد و اقتصاد 
کشور را با بحران روبه رو می کند مهم است؛ گاهی چند 
صد میلیارد تومان پول جا به جا می شود که برآن اشراف 
نداریم بنابراین به شدت به این قانون نیاز داریم. معاون اول 
رئیس جمهوری گفت: الیحه بعدی قانون تامین مالی مبارزه 
با تروریسم است؛ یکی از کشورهایی همواره از تروریسم 
ایران است که اگر چارچوب دقیقی نداشته  آسیب دیده 
باشد ممکن است داعش بتواند از سیستم مالی تامین مالی 
بار در شورای  قانون FATF دو  افزود:  شود. جهانگیری 
عالی سران قوا تصویب شد که در مقطع فعلی جزو نیازهای 
ضروری کشور است. بنابراین غیر از نهادهای حاکمیتی و 
سه قوه از نیروهای مسلح و دیگر نهادها و جریانات سیاسی، 
اصالح طلب، اصولگرا، معتدل انتظار این است که هماهنگی 
الزم را داشته باشند. معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: 
شرایط کشور از نظر اقتصادی سیاسی و بین المللی دشوار 
است و همه باید نقش ایفا کنیم و نیاز به یک انسجام داریم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: دوره سختی که مردم با آن 
روبه رو هستند می تواند طوالنی شود و سختی بر دوش 
مردم فشار بیاورد و از طرفی هم می تواند کوتاه شود و ما 
فکر می کنیم با کمک یکدیگر می توانیم ظرف چندماه و 
حتی تا پایان سال 97 از مشکالت عبور کنیم و راه حل 
آن این است که همه با هم باشیم و هر کس نقش خود 

را ایفا کند.

 CNPC توتال اسناد فنی فاز ۱۱ را به
تحویل داد

نقش هنر هفتم
 در ارتقای فرهنگ سالمت

معاون وزیر نفت خبر داد وزیر بهداشت مطرح کرد
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آیا ماجرای خاشقجی فشار آمریکا بر ایران را ناکام می کند؟
در پی ناپدید شدن جمال خاشقجی؛

 از آنجا که عربستان در کنترل بازار نفت نقش مهمی بازی می کند، مقا مات 
دولت امریکا نگران هستند که ماجرای خاشقجی در آستانه اعمال تحریم های 

نفتی بر ایران، سیاست کاخ سفید در برابر تهران را تضعیف کند.
ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد  از روز  به گزارش فرارو، 
عربستانی، ریاض با فشار های جهانی مواجه شده است. فشار بر عربستان، چه 

تاثیری بر برنامه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران می گذارد؟ برخی معقتدند 
بحرانی شدن موقعیت ریاض در صحنه جهانی بر توانایی آن در کنترل بازار 
نفت تاثیر می گذارد. دیوید سنگر طی گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز گفته 
ناپدید شدن خاشقجی ممکن است طرح دولت ترامپ برای اعمال فشار بر ایران 
را بر هم بزند. سنگر افزود: "مقامات کاخ سفید نگران هستند که قتل ظاهری 

جمال خاشقجی، روزنامه نگار معارض، و گزارش متغیر عربستان درباه سرنوشت 
او، ممکن است مقابله با ایران را ناکام بگذارد و طرح ها برای استفاده از کمک 
عربستان جهت اجتناب از به هم ریختگی بازار نفت را به خطر بیندازد". مقامات 
آمریکا گفته اند که ماجرای خاشقجی در یک لحظه حساسی برای دولت ترامپ 

اتفاق افتاده است. 

Etehademelat

 FATF به ایران چهار ماه دیگر
فرصت داد

 مردم نسبت به اطرافشان
دغدغه مند هستند

یکی از ضعف های کشور دور شدن 
جریان های سیاسی از یکدیگر است

خودرو در مسیر تعادل

الکچری بازی با حیوانات خانگی

 ناکامی آمریکا
برای وضع قوانین مقابله ای علیه ایران در پاریس

سوگل طهماسبی، بازیگر تلویزیون:

معاون اول رئیس جمهوری:

 بازار خودرو به نقطه تعادل قیمتی
نزدیک می شود

نگهداری از حیوانات در طول سالهای اخیر میان شهرنشینان به 
خصوص جوانان متداول شده است 
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همین صفحه 

صفحه 5

صفحه 3

آزادی بیان را با اتهام زدن اشتباه نگیریم؛

با حسن عباسی ها چه کنیم؟


