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 برای تامین نظر شورای نگهبان 

الیحه »سی اف تی« در مجلس بررسی می شود

نمایندگان مجلس در جلسات هفته آینده، الیحه پیوستن دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را برای تامین 

نظر شورای نگهبان بررسی می کنند.
به گزارش پنجشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس روزهای یکشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی دارند، نمایندگان در جلسات علنی 
هفته آینده مجلس الیحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و 

طرح یک فوریتی اصالح قانون بودجه سال 97 کل کشور را بررسی می کنند.
بررسی الیحه پیوستن دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار 

جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.
همچنین نمایندگان مجلس هفته آینده طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، 
الیحه حوادث غیرمترقبه کشور و الیحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و 

جوانان را بررسی می کنند.
بررسی الیحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های 
ثبتی، الیحه تشکیل وزارتخانه های »رفاه و تامین اجتماعی« و »کار و تعاون« و 
طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و سی. ان. جی در کشور در دستور کار 

جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس هفته آینده گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی 
کشوری و گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص 
از عملکرد کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن بررسی 

را می کنند.

ابتکار :

تعیین سهم30 درصد مدیریت زنان در دولت روحانی 
گام خوبی بوده است

 معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مدیریت تنها به 
مردان و زنان محدود نیست، گفت: مدیریت زنان در کنار مردان می تواند 
راهگشا بوده و هدفگذاری در دولت دکتر روحانی برای رسیدن به 30 درصد 
مدیریت برای زنان گام بسیار خوبی بوده، هرچند تا تحقق آن فاصله داریم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، معصومه ابتکار شامگاه پنجشنبه با حضور در نشست 
مشاور وزیر کشور در امور زنان و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های 

کشور، برنامه ها و فعالیت های انجام گرفته در استانداری ها را بررسی کرد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه این نشست در حاشیه اجالس بین المللی 
حقوق کودک برگزار می شود، یادآور شد: سیاستهای کالن مجموعه ای از تکالیفی 
است که در سطح ملی و استانی حوزه زنان و خانواده، برای ما تبیین شده و این 
موضوع مهم از سوی مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و اسناد باال دستی نظام 

جمهوری اسالمی ابالغ شده است.
ابتکار ادامه داد: تکالیف خیلی روشنی در امور زنان و خانواده داریم که باید با 
همراه سازی، بهره وری و مدیریت کارآمد بتوانیم به نتیجه برسیم و به اهداف مد 

نظر دولت دست یابیم.
معاون رییس جمهوری با اشاره به شرایط خاص کشور به ویژه پس از خروج آمریکا 
از برجام گفت: تحریم هایی علیه ما تحمیل شده و جنگ روانی برای ناامید کردن 

مردم به راه افتاده که باید با آن مقابله کرد.
وی تاکید کرد: ما شرایط کشور را شرایط خاص می دانیم که باید سیاست های 
خود را با نگاهی بر اطالعات صحیح و پژوهشی عمل کرده و با آنچه به ما کمک می 
کند، تصمیماتی دقیق تر بگیریم تا در انجام وظیفه برای زنان وخانواده ها سربلند 

باشیم.
ابتکار با اشاره به اینکه این نشستها در جهت هماهنگی بیشتر در رسیدن به اهداف 
جمهوری اسالمی ایران است، افزود: سیاستهای دانش پایه برای بهبود وضعیت زنان 
وخانواده باید طراحی کنیم و اقداماتی انجام شود و این نیاز به آن دارد که همگی 
سیاست های خود را هم راستا کرده و در این روزهای اخیر که با تغییر برخی 
استاندارها در کشور همراه بوده با معرفی افراد جدید در این سمت باید هماهنگ تر 

عمل کنیم تا به نقطه مقصود برسیم.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه در کشورمان اهداف در بعد مردم ساالری و 
کارآمدی نظام دنبال می شود، تصریح کرد: بحث هایی در جهت اعتقادی و مذهبی 
داریم که باید به آنها توجه کافی داشته باشیم و نگاه به این قطب ها می تواند به ما 

کمک بیشتری کند.
ابتکار با اشاره به اینکه بحث هوش عاطفی در مدیریت می تواند در سطح کالن 
راهگشا باشد و در زمینه بحران، مشکالت را مرتفع کرد، تصریح کرد: نوع مدیریت 
حضرت امام خمینی )ره( در زمان دفاع مقدس با الهام گیری از مجاهدتها نیروهای 
مدافع و شهدا در کنار استفاده از زنان بسیار مدیریت الهام بخشی بود و بسیار کمک 
کرد که کشور از مشکالت و سختی ها که تمام دنیا علیه ما جبهه گرفته بودند فاصله 

بگیرد و در بسیاری امور به طور نسبی موفقیت حاصل شود.
به مسائل  نگاه  الگوسازی  قران هم  اینکه در  بیان  با  معاون رییس جمهوری 
جنسیتی ندارد، گفت: در کنار الگو بودن پیامبر رحمت در بحث مکارم اخالق قران 
مجید از زنان مومنه ای همچون آسیه زن فرعون و حضرت مریم در الگوسازی برای 

مومنان یاد کرده است.
وی با بیان اینکه نیاز به الگوسازی داریم که بتواند الگوی فاطمی، سیره فاطمی و 
سبقه فاطمی حضرت فاطمه را همراه داشته باشد، تصریح کرد: در بحث الگوسازی 
فارغ از جنسیت می توانیم به حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها توجه کنیم که 
الگوی کاملی برای زنان و بشریت است درحالیکه بشر امروز در ابعاد مختلف دچار 

سرگشتگی شده است.
ابتکار با بیان اینکه بحث میراث فاطمی دارای اثر گسترده و تمدنی بزرگ است، 
تاکید کرد: میان گفتار و رفتار حضرت زهرا فاصله ای نبود ایشان عین صدق بودند 
که باعث الهام بخشی برای جامعه هستند، درست مانند حرکت اربعین حسینی که 
همان تاثیرگذاری سید الشهدا )ع( در جامعه امروز است و هر چه زمان می گذرد 

تاثیرش بیشتر می شود.
معاون رییس جمهوری با اشاره به سالهای 97 و 98 که برنامه ریزی و حرکت بر 
مبنای برنامه پیش بینی شده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است، 
گفت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده و برنامه های استانی در کنار بحث عدالت 
جنسیتی با همکاری همه شما در دولت دنبال می شود و تصویب ستاد ملی زنان و 
خانواده، تصویب شاخص عدالت جنسیتی و ابالغ این شاخصها اهدافی است که همه 

باید بر مبنای ملی و استانی به سمت آن حرکت کنیم.

اخبار
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الحاق ۲ فروند زیردریایی »غدیر« به ناوگان نیروی دریایی ارتش
دو فروند زیردریایی کالس غدیر، صبح امروز به ناوگان رزمی نیروی دریایی ارتش الحاق شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در ایام سالروز نیروی دریایی ارتش، 2 فروند زیر دریایی کالس غدیر، صبح امروز )پنجشنبه 8 آذر ماه( در 
منطقه یکم امامت نداجا )بندرعباس( به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد. در این مراسم امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، سردار سرتیپ پاسدار 

قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع ، امیر دریادار امیر رستگاری رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، امیر دریادار حمزه علی کاویانی معاون هماهنگ کننده نداجا، امیر دریادار دوم مجتبی محمدی فرمانده منطقه یکم امامت نداجا حضور داشتند.

فعاالن اصالح طلب بررسی کردند

سرنوشت گره خورده اصالحات و روحانی

جهانگیری:

مقاومت واحدهای بازسازی شده در زلزله کرمانشاه توان مهندسی کشور را نشان داد

در انتخابات سال گذشته همه اشتباه کردند. از یک سو 
اصالح طلبان باید از آقای جهانگیری حمایت می کردند و 
ایشان را به عنوان کاندیدای نهایی اصالح طلبان معرفی 
می کردند و از سوی دیگر اصالح طلبان دو آتیشه حامی 
آقای روحانی هم اشتباه کردند. زیرا زمان زیادی نگذشت 
آقای روحانی به خوبی جواب همه آن حمایت ها را دادند 
حامیان  که  گرفتند  فاصله  اصالحات  جریان  از  آنقدر  و 
اقای  عملکرد  از  هم  مجلس  داخل  در  اصالح طلبشان 

روحانی عصبانی شدند
جریان  میان  شکاف  روز ها  این  که  می رسد  نظر  فرارو- به 
از حسن روحانی تمام تخم  با حمایت  نوعی  به  اصالحات که 
مرغ های خود را در سبد وی قرار داده بودند، عمیق تر شده است و 
با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس این نگرانی را برای ان ها به 

وجود آورده است که به نوعی پاسوز حسن روحانی شوند.
به گزارش فرارو هرچند در ماه های پایانی دولت یازدهم رابطه 
میان اصالح طلبان و دولت شرایط مساعدی نداشت، اما با اینحال 
آن ها به این جمع بندی رسیدند که باید از روحانی در انتخابات 9۶ 
حمایت کنند. اما این هم باعث بهبود رابطه مخدوش میان رئیس 
جمهور و این جریان سیاسی نشد و آرام آرام فضا به سمت و سویی 
رفت که برخی عنوان کردند که باید حساب خود را از دولت جدا 
کنند. به همین دلیل است که حاال با گذشت بیش از یک سال 
از انتخابات سال گذشته برخی فعاالن سیاسی جریان اصالحات 
بر این باورند که نباید سرنوشت این جریان را به سرنوشت دولت 

گره می زدند.
اشتباه کردیم؛ باید از جهانگیری در انتخابات 9۶ حمایت 

می کردیم
در همین خصوص علی صوفی عضو شورای عالی اصالحات 
طی گفتگو با فراروعنوان کرد: »آنچه که آقای حجاریان می گویند 
کامال صحیح است و این یک اشتباه استراتژیک بود که به واسطه 
هیجانات افراطی برخی از اصالح طلبان شکل گرفت. یعنی درست 
است که پیروزی آقای روحانی در انتخابات پیروزی اصالح طلبان 
بود، اما پیروزی اصالح طلبی نبود. ما صرفا از یک جریانی در برابر 
جریان دیگر حمایت کردیم تا در وضعیتی که رقابت میان بد و 
بدتر بود، گزینه بدتر پیروز نشود. اما متاسفانه برخی به دلیل اهداف 
شخصی که داشتند این جو تند را به راه انداختند که پیروزی آقای 
روحانی، پیروزی اصالح طلبی است و آرام آرام فضا به سمتی 
رفت که همین گروه، دولت آقای روحانی را یک دولت اصالح طلب 

معرفی کردند.«
استوی ادامه داد: »این گروه تا جایی پیش رفتند که عنوان 
آقای خاتمی در  از عملکرد  آقای روحانی حتی  کردند عملکر 
دوران ریاست جمهوری، قوی تر بوده است. البته درست است که 
می گویم ما چاره و گزینه ای جز حمایت از آقای روحانی نداشتیم، 
اما این را هم باید ذکر کنم که مواضع آقای روحانی در ایام انتخابات 
بسیار قانع کننده بود که اصالح طلبان از ایشان حمایت کنند. ولی 

این به آن معنا نبود که جریان حاکم بر دولت، اصالح طلب است. 
اما متاسفانه جو سازی جریان رقیب و برخی رفتار های هیجان زده 
بعضی از اصالح طلبان موجب شد که این تلقی در افکار عمومی به 
وجود بیاید که دولت آقای روحانی یک دولت اصالح طلب است.«

او افزود: »یکی از گروه هایی که با تمام وجود از آقای روحانی 
حمایت کردند و حتی در انتخابات 9۶ هم تمایلی به معرفی 
کاندیدای سایه توسط جریان اصالحات نداشتند، اصالح طلبان 
مجلس بودند. آن ها طی این چند سال بی محابا از آقای روحانی 
حمایت کردند. من حتی معتقدم که اصالح طلبان مجلس در 
انتخاب آقای روحانی به عنوان گزینه اصالح طلبان در انتخابات 
سال 9۶ هم خیلی نقش داشتند. زیرا در آن ایام اگر خاطرتان 
باشد، شرایط آقای جهانگیری خیلی مناسب بود و اگر اصالح طلبان 
از ایشان حمایت می کردند به احتمال زیاد آقای جهانگیری پیروز 

این رقابت بودند.«
وزیر تعاون دولت اصالحات اظهار کرد: »حامیان رادیکال آقای 
روحانی که در جریان اصالحات بودند پیش از انتخابات بار ها تالش 
کرده بودند که مسئله کاندیدای در سایه منتفی شود و حتی آن 
را یک خطر بزرگ عنوان کرده بودند و هر بار به یک بهانه تالش 
می کردند این تاکتیک منتفی شود. اگر تاکید آقای خاتمی نبود به 
احتمال زیاد این گروه مانع از حضور آقای جهانگیری در انتخابات 
می شدند. آن ها حتی معتقد بودند حضور آقای جهانگیری ممکن 

است منجر به شکست آقای روحانی شود.«
این فعال سیاسی تاکید کرد: »در مجموع در انتخابات سال 

گذشته همه اشتباه کردند. از یک سو اصالح طلبان باید از آقای 
جهانگیری حمایت می کردند و ایشان را به عنوان کاندیدای نهایی 
اصالح طلبان معرفی می کردند و از سوی دیگر اصالح طلبان دو 
آتیشه حامی آقای روحانی هم اشتباه کردند. زیرا زمان زیادی 
نگذشت آقای روحانی به خوبی جواب همه آن حمایت ها را دادند و 
آنقدر از جریان اصالحات فاصله گرفتند که حامیان اصالح طلبشان 
در داخل مجلس هم از عملکرد اقای روحانی عصبانی شدند. 
اینگونه بود که در یک سال گذشته رفتار این نمایندگان نسبت 
به دولت تغییر کرد و دیدیم که حتی در جلسه سوال از رئیس 

جمهور هم حاضر به حمایت از ایشان نشدند.«
صوفی در پایان تاکید کرد: »ما االن دیگر کار خاصی از دستمان 
بر نمیاید. تنها می توانیم که در صورت لزوم انتقاد کنیم و سعی 
کنیم با فشار آوردن به دولت آقای روحانی را مجبور کنیم به 
تعهداتی که در انتخابات به ۲۴ میلیون نفر داده است، عمل کنند. 
اصالح طلبان مانند تمام نظام نیاز به نظر و حمایت مردم دارند لذا 
باید رو به مردم باشند و بدون هیچ مالحظه ای، مطالبات عمومی 
ایرانیان را پیگیری کنند. شاید این ها کافی نباشد و مردم دیگر 
حاضر به حمایت از ما نباشند، اما ما باید به وظیفه خود عمل کنیم 

و مردم را تنها نگذاریم.«
اصالح طلبان باید منطقی تر عملکرد دولت را ارزیابی کنند

نظر  حدودی  تا  مجلس  ادوار  نمایند  قنبری  داریوش  اما 
متفاوتی نسبت به رابطه میان اصالح طلبان و روحانی دارد. او 
در گفتگو با فرارو اظهار کرد: »جریان اصالحات در شرایطی به 

حمایت از آقای روحانی پرداخت که کشور درگیر بحران های 
این  از  بخشی  تحریم ها  و  خارجی  سیاست  که  بود  بسیاری 
انتخاب کنیم که  بحران ها بودند؛ لذا ما سعی داشتیم راهی 
به نوعی کشور را از شر آن قطعنامه ها نجات دهیم و به دلیل 
حفظ منافع ملی و خروج از بحران از آقای روحانی حمایت 
کردیم. البته آقای روحانی هم در راستای پیشبرد این اهداف 
توافق  واسطه  به  توانستند  و  دادند  انجام  بسیاری  اقدامات 

هسته ای سایه تحریم ها را از سر کشور دور کنند.«
وی افزود: »واقعیت این است که در دوره اول ریاست جمهوری 
آقای روحانی تقریبا بسیاری از اهداف اصالح طلبان براورده شد، 
اما در این میان با بدشناسی هایی مواجه شدند. یکی از ان ها روی 
کار امدن تندرو ها در ایاالت متحده بود. مشکل بعدی که بر سر 
راه دولت وجود داشت و همچنان ادامه دارد، مخالفت ها و سنگ 
اندازی های داخلی است. این دو مسئله موجب شد که توافق 
هسته ای به نوعی از بین برود و هرچقدر هم دولت تالش کرد 
شرایط را به قبل برگرداند موفق نبود. دولت آقای روحانی از یک 
سو باید با دشمنان بیرونی دست و پنجه نرم کند و از سوی دیگر 
باید مخالفان داخلی را به نوعی آرام کند. به نظر من در آنچه که 
طی یک سال گذشته اتفاق افتاده نقش دولت بسیار کمرنگ تر از 

کاخ سفید و تندرو های داخلی بود.«
از  ادامه داد: »در این میان هم برخی  این فعال اصالح طلب 
دوستان اصالح طلب انتقاد هایی را مطرح کرده اند و به نوعی از 
عملکرد آقای روحانی ناراضی هستند، اما به نظر من باید واقع 
بیناینه به موضوع نگاه کرد. دولت در کدام قسمت تحریم های 
جدید یا اینکه مثال لوایح چهارگانه به تصویب نمی رسد مقصر 
است؟ البته نمی گویم که مشکالت کشور به هیچ عنوان ارتباطی 
به عملکرد دولت ندارد بلکه معتقدم دولت تنها بخش اندکی 
از این مسائل را به وجود آورده است. به نظر من اینکه بگوییم 
اصالح طلبان آینده خود را به آینده دولت گره زده اند و باید خود 
را جدا کنند، اصال درست نیست. به نظر من اگر همین االن هم 
دوباره رقابت سال 9۶ تکرار شود و آقای روحانی در برابر جریان 

مقابل قرار بگیرد، باز هم باید به ایشان رای داد.«
یک  در سال 9۶  اصالحات  گفت: »جریان  پایان  در  قنبری 
تصمیم منطقی گرفت و از آقای روحانی حمایت کرد، زیرا شرایط 
به گونه ای بود که گزینه ای بهتر از ایشان در انتخابات حضور 
نداشتند. االن هم به جای اینکه سعی کنیم حساب خود را از دولت 
جدا کنیم باید برای افکار عمومی روشن کنیم که چرا وضعیت 
کشور به اینجا رسیده است. مردم باید بدانند که مثال آقای روحانی 
به استقبال تحریم ها نرفت و مانند آقای احمدی نژاد نگفت آنقدر 
قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دانتان پاره شود. آقای روحانی 
در وضعیتی قرار گرفت که با وجود تالش هایشان نمی توانستند 
مانع از بروز این مشکالت شوند. ما باید برای مردم روشن کنیم که 
مقصران اصلی وضعیت موجود چه کسانی هستند و در کنار آن 

هم اگر جایی کاستی از دولت دیدیم انتقاد کنیم.« 

معاون اول رئیس جمهور عدم تلفات جانی در زلزله ۶.۴ 
توان  نشان دهنده  را  کرمانشاه  استان  اخیر  ریشتری 
واحدهای جدید  احداث  و  بازسازی  در  مهندسی کشور 
دانست و گفت: عدم تخریب واحدهای مسکونی جدید 
این پیام را دربردارد که اگر واحدهای مسکونی استاندارد 
ساخته شود و نظام مهندسی مسئولیت را به خوبی قبول 

کند، تلفات زلزله پایین می آید.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری امروز )پنجشنبه( در جریان 
سفر به استان کرمانشاه، در جلسه ستاد مدیریت بحران این استان 
که در قصرشیرین و پس از بازدید از مناطق زلزله زده استان برگزار 
شد، با اشاره به نقش ارزنده مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع 
مقدس اظهار کرد: مردم این استان حق بزرگی بر گردن ما دارند 
و نقش آنها در حراست و حفاظت از مرزهای کشور بسیار تعیین 

کننده بوده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در ساخت واحدهای 
مسکونی باید استاندارد و مقاومت بنا به طور ویژه مورد توجه قرار 
گیرد تا با یک زلزله دچار خسارت جدی و ریزش نشوند، از زلزله 
سال گذشته استان کرمانشاه به عنوان حادثه ای تلخ برای ملت 
ایران یاد کرد و افزود: در این حادثه احساسات همه مردم کشور 
جریحه دار شد و شکوه بزرگی از بسیج همه مردم ایران برای کمک 

به زلزله زدگان کرمانشاه به نمایش گذاشته شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: مردم ایران همواره در روزهای 

سخت نشان داده اند که از یک عقبه تمدنی بزرگ برخوردارند و 
اتحاد و انسجام خود را در دنیا به نمایش گذاشته اند.

وی همچنین با اشاره به حضور رهبر معظم انقالب در مناطق 
زلزله زده و نیز حضور رییس جمهور، اعضای هیات دولت و سایر 
مسئولین کشور، تصریح کرد: انسجام مردم و مسئولین در کمک 
به زلزله زدگان استان کرمانشاه تحسین برانگیز و قابل تقدیر است.

جهانگیری با اشاره به سازمان دهی مناسب و امدادرسانی فوری 
در تمام روستاهای استان کرمانشاه، گفت: گروه های امداد و نجات 
تا ساعت ۱۱ روز بعد از حادثه بیش از ۲۰۰۰ مصدوم را از زیر آوار 
خارج کردند و این سرعت عمل در امداد و اسکان موقت، توزیع 
چادرها و نیز در ساخت و ساز واحدهای مسکونی قابل توجه است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در حادثه زلزله کرمانشاه 
بیش از صد هزار واحد مسکونی دچار آسیب شد که اتفاق افتاد 
و ظرف مدت یکسال، احداث بیش از ۲۰ هزار واحد و بازسازی و 
تعمیر ۶۰ هزار واحد کار بزرگی است که با همت و تالش شبانه 

روزی انجام شد.
وی با قدردانی از تالش های گسترده مجموعه دولت و دیگر 
نهادهای مسئول، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جمعیت هالل 
احمر، نیروهای مسلح و دست اندرکاران بهداشت و درمان بخاطر 
اقدامات خوب و موثر در رسیدگی فوری به زلزله زدگان و روند 
بازسازی اضافه کرد: این حجم از ساخت و ساز در مدت زمان یک 
سال اتفاقی بزرگ و استثنایی در کشور است اما برخی تالش می 

کنند با کوچک نمایی اقدامات صورت گرفته دل ملت ایران را خالی 
کنند که این جفایی بزرگ در حق دولت، ملت و مدیرانی است که 

عاشقانه خدمت می کنند.
وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز در 
شهرهای زلزله استان و جبران عقب ماندگی ساخت و ساز مسکن 
مهر خاطرنشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا مردم در 

فصل زمستان بتوانند در منازل خود ساکن شوند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در سفر قبل سقف تسهیالت پنج 
میلیون تومان افزایش یافت و در صورتی که ارزیابی ستاد مدیریت 
بحران این باشد که الزم است سقف تسهیالت باز هم افزایش 
پیدا کند، با توجه به توانایی نظام بانکی در این خصوص تصمیم 

گیری خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به درخواست مردم و مسئولین 
استان برای بازگشایی مرز خسروی افزود: باید با همکاری دولت 
عراق تدبیری پایدار برای بازگشایی مرز خسروی در نظر گرفته و 

اجرا شود. 
وی همچنین از کولبری به عنوان حمل یک بار سنگین توسط 
یک انسان یاد کرد و با بیام اینکه کولبری کاری سخت و طاقت 
فرساست که مورد تایید ما نیست، خاطرنشان کرد: دولت برای 
حفظ کرامت مرزنشینان برنامه های خوبی دارد تا درآمد مناسبی 

برای مردم مناطق مرزی ایجاد شود. 
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با 

بیان این که استان های مرزی کشور نقش بی نظیری در اقتصاد 
ملی ایفا می کنند گفت: استان کرمانشاه نیز نقش بسیار مهمی در 
مبادالت تجاری کشور دارد و یکی از امتیازات در دوران تحریم، 
کشورهای همسایه ای هستند که که مرز طوالنی با جمهوری 

اسالمی ایران دارند. 
چنان  آن  باید  کشور  مرزی  های  استان  افزود:  جهانگیری 
مبادالت تجاری قوی و گسترده با کشورهای همسایه برقرار کنند 
که آمریکایی ها حتی تصور نکنند که می توانند کشور بزرگی مانند 
ایران را که با پانزده کشور همسایگی دارد حبس و تحریم کرده و 

آن را تسلیم خود کنند. 
معاون اول رئیس جمهور کشور عراق را یکی از کشورهای دوست 
جمهوری اسالمی ایران برشمرد و با اشاره به رابطه صمیمانه میان 
تهران و بغداد گفت: با وجود کشورهای دوست و برادر در اطراف 

ایران می توانیم همه نیازها و کمبودهای خود را تامین کنیم.
وی تصریح کرد: استان های مرزی باید به گونه ای برنامه ریزی 
کنند و سطح مبادالت تجاری را افزایش دهند که آمریکا متوجه 
شود نمی تواند با زبان تهدید و تحریم با ملت ایران سخن بگوید. 

جهانگیری ادامه داد: آنها باید با زبان احترام و تعامل پیش بیایند 
تا بتوانند با ملت ایران که ملتی اهل منطق است گفت وگو کنند؛ 
اما اگر بخواهند با زبان تهدید سخن بگویند ما موظف هستیم که 
در مقابل آنها بایستیم و نشان خواهیم داد که ملت ایران ملتی 

شکست ناپذیر است.

 الریجانی در بدو ورود به تهران:

دولت های آسیایی باید به سمت اجرای پیمان های پولی بروند
بین المجالس  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
آسیایی گفت: دولت های آسیایی باید به سمت اجرای پیمان های پولی 

و همکاری های بانکی بروند.
به گزارش بامداد جمعه ایرنا، علی الریجانی پس از بازگشت از سفر خود به 
استانبول ترکیه که به منظور حضور در یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه مجالس 
آسیایی صورت گرفته بود، در بدو ورود به فرودگاه تهران درباره دستاوردهای 
این سفر گفت: این سفر که تنها ۲۴ ساعت به طول انجامید برای شرکت در 
مجمع بین المجالس آسیایی بود که متشکل از برخی کشورهای آسیایی از جمله 

کشورهای مهمی همچون روسیه، چین، پاکستان و هند است.
نیز جلساتی تحت  این  از  پیش  تصریح کرد:  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
عنوان کمیته های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برگزار شده و بررسی 

های خوبی در این حوزه ها صورت گرفته بود.
وی در ادامه با بیان اینکه تمرکز کار بین المجالس آسیایی بر همکاری های 
اقتصادی است، افزود: پیشنهادهای خوبی در این حوزه مطرح شد که دولت ها 
باید به سمت اجرای آن بروند که پیمان های پولی و همکاری های بانکی یکی از 

مهمترین این مسائل است.
کشورهای  به  نسبت  آمریکا  های  تحریم  اجرای  از  بعد  داد:  ادامه  الریجانی 
مختلف، در ذهن بسیاری از کشورها این نکته به وجود آمده که باید راه های 
دیگری پیدا کنند لذا روی پیمان های پولی میان کشورهای آسیا در حال بحث 

و بررسی جدی هستند تا به ضابطه جدیدی برسند.

وی در ادامه درخصوص همکاری ها در حوزه انرژی اظهار داشت: با توجه به 
اینکه بخش زیادی از انرژی دنیا در منطقه آسیا است، همکاری ها در این حوزه 
از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین در این نشست ها درباره استفاده از 
فناوری میان کشورها و همکاری های محیط زیستی بحث های متنوعی صورت 

گرفت تا از ظرفیت کشورهای آسیایی استفاده شود.
بر اساس گزارش خانه ملت، الریجانی همچنین به گفت وگوهای دو جانبه خود 
با روسای مجالس ترکیه و روسیه اشاره کرد و افزود: در دیدارهایی که با هیات 
های پارلمانی روسیه و ترکیه داشتیم در زمینه همکاری های اقتصادی و برخی 

سرمایه گذاری ها بحث شد و پیگیری های خوبی نیز صورت گرفت.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: جلسات مشترکی میان دو پارلمان ایران و روسیه 
برگزار می شود که بر این اساس گزارشی از پیگیری های نشست های دو سال 
گذشته در بلگراد ارائه شد که در آن مشخص شده بود دو طرف در چه حوزه ای 
می توانند همکاری داشته و سرمایه گذاری کنند همچنین پیشنهادات جدیدی 

هم ارائه شد.
وی افزود: هیات پارلمانی ترکیه نیز درباره فرصت هایی که می تواند باعث 

افزایش همکاری ها و رفع موانع توسعه روابط شود، صحبت کردند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه بین المجالس آسیایی 
ظرفیت کارهای مهمی را خواهد داشت، خاطرنشان کرد: توقف من در ترکیه 
کوتاه بود، اما هیاتی که از نمایندگان مجلس ایران در این کشور حضور دارند تا 
دو روز آینده که این اجالس ادامه دارد، در جلسات مختلف آن شرکت می کنند.

با مشارکت ۲3  یازدهمین مجمع عمومی مجالس آسیایی به مدت سه روز 
کشور آسیایی در شهر استانبول برگزار می شود.

که  است  آسیایی  پارلمان  تشکیل  آسیایی،  مجالس  مجمع  هدف  مهمترین 
تاکنون ۱۰ نشست مجمع عمومی آن به منظور ایجاد زمینه همکاری و هم افزایی 

در بین کشورهای آسیایی برگزار شده است.


