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 موحدی کرمانی:

دانشجویان پرچمدار مبارزه با آمریکا هستند
 خطیب نماز جمعه تهران گفت: امروز آمریکا رکوردار شکست در مقابل 
مردم شجاع و بصیر ایران است و دانشجویان و دانشگاهیان ما پرچمدار 

مبارزه با ظلم و ستم آمریکا به شمار می روند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیت اهلل »محمدعلی موحدی کرمانی« در خطبه 
دوم نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران مصالی تهران یادآوری کرد: ظلم 
ستیزی، استکبارستیزی، عدالت خواهی و مبارزه با آمریکا جزو جدایی ناپذیر جنبش 

دانشجویی ایران است.
موحدی کرمانی ادامه داد: آمریکا چه در توطئه های داخلی و چه در عرصه های 

بین المللی و توطئه های اخیر در مقابل مردم ایران نیز شکست می خورد.
وی به جنایات آمریکا در سرکوب سرخپوستان، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی 
ژاپن و رفتارها در زندان گوانتانامو اشاره کرد و بیان کرد: متاسفانه آنها با این جنایت 

ها خود را مدافع حقوق بشر و پرچمدار صلح می دانند.
به گفته وی، آمریکا تاکنون از حمایت از حکومت استبدادی و ظالم پهلوی و 
حمله صدام به ایران، سرنگونی هواپیمای مسافربری و اعمال تحریم علیه ملت ما 

کوتاهی نکرده است.
رویکرد مجلس در تصویب بودجه 98، فرامنطقه ای باشد

موحدی کرمانی درباره تصویب و تقدیم بودجه سال 98 به مجلس شورای اسالمی 
گفت: دشمن همه تالش خود را معطوف کرده است اقتصاد کشور را فلج کند و 
دولت و مجلس و همه مسئوالن اجرایی کشور باید با اتخاذ تدابیر مناسب و همدلی 

و هماهنگی این توطئه دشمن را خنثی کنند.
»باید به حفظ و افزایش اشتغال، رونق کسب و کار و تولید و بهبود میزان صادرات 

توجه شود و این موارد جهت و رویکرد اصلی بودجه 98 باشد«.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست »در تصویب بودجه نگاه ملی 
حاکم باشد و منافع عمومی، رضایت و رفاه عمومی مردم ایران در نظر گرفته شود؛ 

زیرا آنها نمایندگان تمام مردم ایران هستند«.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی می 
خواهم به پروژه های جدید عمرانی رای ندهند تا اعتبارها به طرح های نیمه تمام و 
آن هم با اولویت و بر اساس ضرورت اختصاص یابد. البته باید بخش خصوصی را در 
واگذاری طرح های نیمه تمام لحاظ کرد که هم در کاهش هزینه های دولت و هم 

در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار موثر است.
وی از سه قوه و همچنین دستگاه های نظام خواست هزینه های جاری را کاهش 
دهند و افزود: ریخت و پاش ها و سفرها و ماموریت های خارج از کشور و سمینارها 
و نشست ها و پذیرایی ها و بسیاری از این امور که در شرایط کنونی کشور ضرورت 
ندارد باید کم شود؛ اختصاص بیت المال به بسیاری از این موارد حتی در زمان غیر 

تحریم نیز قابل تامل است.
 دولت بازار آشفته قیمت اجناس را همانند نرخ ارز مدیریت کند

موحدی کرمانی به پیش بینی دولت برای افزایش 20درصدی حقوق کارکنان در 
سال آینده اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق کارکنان باید بر محور عدل و انصاف 
انجام گیرد و کارمند مرفهی که حقوق باالتر دارد نباید افزایش حقوقی بیشتر از 

کارمند ضعیف تر داشته باشد؛ این نه عدالت و نه انصاف است.
امام جمعه موقت تهران یادآوری کرد: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
تدبیر مناسب به مدیریت بازار ارز پرداخت که ثمره آن کاهش نرخ ارز و طالست؛ این 
اقدام قابل قدردانی است و امیدواریم تداوم یابد اما وقتی قیمت دالر روند صعودی 
داشت همه کاالها گران شد و اکنون با افت قیمت دالر، باید بهای کاالها نیز کاهش 

یابد.
وی گفت: دولت باید همانگونه که بازار ارز را کنترل کرد بازار آشفته قیمت اجناس 

را نیز مدیریت کند و اصناف متعهد بازار، دولت را در این امر یاری کنند.
 مساله یمن، آزمون جامعه بشری است

امام جمعه موقت تهران گفت: مساله یمن موضوع آزمون جامعه بشری بویژه 
آمریکا و کشورهای غربی است؛ آنها با ادعای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی 
انسان ها داد سخن می دهند اما کشتار بی رحمانه به دست رژیم آل سعود و برخی 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و حمایت بی دریغ غرب و آمریکا از آنان نشان 

داد ادعای آنها چیزی جز فریب و دروغ نیست.
موحدی کرمانی تصریح کرد: تخریب زیرساخت های اقتصادی و نابودی مراکز 
درمانی و بهداشتی و بمباران بی وقفه منازل مسکونی مردم یمن و محاصره زمینی، 
هوایی و دریایی و کشتار مردم بی دفاع و زنان و کودکان یمنی، پاسخ مدعیان 

دروغگوی غربی به مطالبات بحق مردم یمن است.
وی افزود: بحران یمن وخیم ترین بحران انسانی است. 22 میلیون مردم یمن 
به کمک فوری نیاز دارند اما هواپیماهای آمریکایی آل سعود هر روز مردم یمن را 
به خاک و خون می کشد و آمریکا با نمایش مضحک، ایران را به ارسال موشک به 

یمن متهم می کند.
امام جمعه موقت تهران از دستگاه دیپلماسی ایران خواست درباره یمن نقش فعال 
تری را ایفا کند و با حضور موثر و جدی در عرصه های بین المللی ضمن محکوم 
کردن جنایات رژیم های صهیونیستی و سعودی و آمریکا حمایت های الزم را برای 

برون رفت مردم یمن از محاصره و شرایط کنونی پیگیری کند.

سخنگوی سپاه پاسداران:

هدف ازتخریب چهره سپاه تضعیف روحیه مردم است
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه فضا سازی، 
عملیات روانی و رسانه ای دشمن با هدف تخریب چهره سپاه و خدمتگزاران 
انقالب و نظام، تضعیف روحیه مردم و القای ناامیدی و یاس در آنان صورت 

می پذیرد، گفت:  اینگونه فضاسازی ها محکوم به شکست است.
به گزارش روز پنجشنبه گروه سیاسی ایرنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران، 
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در پی انتشار برخی شایعات و فضاسازی 
های رسانه های معاند در خصوص فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، 
اظهار کرد: پس از انجام تغییرات مدیریتی در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا)ص( با تدبیر سرلشکر جعفری، سردار سرتیپ پاسدار عباداهلل عبداللهی در 
سمت مشاور فرمانده کل در امور سازندگی در حال انتقال تجارب ارزنده در مسیر 
سازندگی است. سخنگوی سپاه پاسداران با تکذیب فضاسازی رسانه ای دشمن در 
خصوص فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( گفت: سردار عبداللهی در 
سمت مشاور فرمانده کل سپاه، در حال انتقال تجارب در مسیر سازندگی کشور بوده 

و فضاسازی رسانه ای دشمن در تخریب چهره سپاه محکوم به شکست می باشد.
سردار شریف با تاکید بر اینکه فضا سازی و عملیات روانی و رسانه ای دشمن با 
هدف تخریب چهره سپاه و خدمتگزاران انقالب و نظام، تضعیف روحیه مردم و القای 
ناامیدی و یاس در آنان صورت می پذیرد، گفت:  اینگونه فضاسازی ها محکوم به 
شکست و تالشی نخ نما شده بوده و تاثیری بر عزم و اراده راسخ فرماندهان و آحاد 
پاسداران انقالب اسالمی در روند امنیت آفرینی و خدمت رسانی به هموطنان عزیز 

به ویژه در عرصه سازندگی و محرومیت زدایی ندارد.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: سردار عبداللهی از مدیران با تجربه ،کارکشته ،جهادی 
و انقالبی سپاه است که خدمات و اقدامات برجسته و مهمی را در عرصه سازندگی و 
خدمت رسانی به مردم داشته و کماکان نیز از این تجربیات ارزنده در ارتقای روحیه 
و خودباوری در نسل جدید به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی استفاده می شود ؛ 
به عنوان نمونه روز گذشته سردار عبداللهی در مراسمی به مناسبت روز دانشجو که 
در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در جمع دانشجویان به تشریح نقش اهمیت و 

جایگاه مدیریت جهادی در برون رفت از مشکالت پرداخت.

اخبار
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جهانگیری با اشاره به ۱۶ آذر: جوهر آزادی خواهی و عدالتجویی دانشجویان جوشان مانده است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روز دانشجو تصریح کرد: دانشجو بزرگترین سرمایه انسانی و دانشگاه مهمترین نهاد عقالنیت جامعه است. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرامش نوشت:امروز 16 آذر است، روز دانشجو روزی که با 

شهادت سه آذر اهورایی)شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا( از 6۵ سال پیش تاکنون نماد هویت و حیات سیاسی نسل های دانشجوست. همه چیز در این سالها عوض شده، اما جوهر آزادی خواهی و عدالت جویی دانشجویان در تمامی این دوران همچنان 
جوشان مانده است. دانشجو بزرگترینسرمایه انسانی و دانشگاه مهمترین  نهاد عقالنیت جامعه است. درباره بزرگی این نسل و اهمیت این نهاد بیشتر و بهتر بیاندیشیم.  روز دانشجو بر همه دانشجویان عزیز ایرانی در داخل و خارج کشور مبارک باد.

دادستان کل کشور:

نفوذی ها تالش می کنند ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند

یک نماینده مجلس:

تحلیل هایی که به جامعه داده می شود ایجاد امید کند

دادستان کل کشور گفت: بر اساس اطالعاتی که داریم 
تالش  کشور  اقتصاد  مختلف  بخش های  در  نفوذی ها 
می کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند و نباید 
بگذاریم که این ها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، حجت االسالم 
محمدجعفرمنتظری در نشست بررسی مشکالت و چالش ها در 
رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی که به همت دادستانی 
کل کشور برگزار شد، به فرمایشی از امام علی )ع( اشاره کرد و 
گفت: این امام بزرگوار نشانه یک مدیر خوب را تدبیر و برنامه ریزی 
و پرهیز و اجتناب از زیاده روی عنوان کرده است، شرایط کشور ما 
نیز به گونه ای است که مدیریت هر بخشی باید به این دو مولفه 

توجه کافی و کامل داشته باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم حتما باید در 
کارها برنامه ریزی همراه با تدبیر داشته باشیم و از زیاده روی و 

افراط و تفریط اجتناب ورزیم.
منتظری با اشاره به وضعیت امروز کشور تصریح کرد: ما در یک 
جنگ جدی دشمن قرار گرفته ایم. جنگی که هم اقتصاد کشور را 
و هم ارزش های دینی و انقالبی و هم امنیت ما را در حوزه های 

مختلف هدف گیری کرده است.
وی یادآور شد: این جنگ با مطالعات کامل و جامع و با رصد 
کردن شرایط کشور و به گونه ای که هرچه را در اختیار و توان 
داشته اند به کار گرفته اند، صورت گرفته است. چه اتاق فکر و 
اندیشه که خودشان درست کرده اند و چه مدیران و اندیش ورزانی 
که خودشان در زمینه جنگ دارند و چه به کار گرفتن عناصر 
با دولت های سرسپرده ای که در  و هماهنگ کردن  منطقه ای 
منطقه مثل یک گاو شیرده دارند به آن ها شیر می دهند و آن ها 
را پشتیبانی مالی و اقتصادی می کنند. برای این دولت ها هم هیچ 
مهم نیست که چقدر پول و در کجا و به وسیله چه کسی و در چه 

جایی خرج می کنند.
 دادستان کل کشور با اشاره به اینکه میلیاردها دالر به میدان 
آورده اند تا هزینه کنند و در این جنگ ما را به شکست بکشانند، 
گفت: دشمنان همه مکر و حیله، نیرنگ و توطئه های خودشان 
را به میدان آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی ما 
اقتضا می کند که همه دست اندر کاران بخش های مختلف اجرایی، 
تقنینی، قضایی و اطالعاتی و امنیتی با همه توان به میدان بیایند 
و همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران 
اسالمی سر از پا نمی شناختند، به همین ترتیب وارد میدان جنگ 

اقتصادی شوند. 
دادستان کل کشور با بیان اینکه متاسفانه در برخی از مراکز و 
دستگاه ها انسان می بیند که مسئولین این احساس جدی را در 
مبارزه با توطئه های دشمن ندارند، گفت: جاسوسانی که امریکا، 
رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه ای آن ها قطعا در بخش های 
مختلف کشور و دستگاه های گوناگون جاسازی کرده اند، دو کار 
را انجام می دهند. اول اینکه عواملی هستند که جاسوِس انتقال 
بستر  اینکه  دیگر  و  می کنند  اطالعاتی  تخلیه  و  خبر هستند 
موردنظر دشمن را فراهم می کنند؛ به گونه ای که جاسوس در 
یک دستگاهی راه پیدا می کند و به نحوی عمل می کند که دشمن 

بتواند به اهداف خود برسد.
وی با تاکید بر اینکه بخش های مختلف، باید جاسوسی را جدی 
بگیرند؛ چرا که دشمن در این زمینه سرمایه گذاری کرده است، 
خطاب به دادستان ها تصریح کرد: دادستان ها باید در این زمینه 
فعال باشند و با دستگاه های امنیتی و اطالعاتی همکاری های الزم 
را بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است 

که نظام ما را هدف قرار داده است. 

دادستان کل کشور در رابطه با نحوه برخورد با افرادی که مجرم 
اقتصادی هستند یا مجرمانی که بستر نیل به اهداف دشمن را 
فراهم می کنند و یا کسانی که به دنبال منافع، این خیانت ها را 
می کنند اظهارکرد: ابزار اطالعاتی در اختیار واجا است و انتظار 
ما این است که در این زمینه با جدیت و برنامه ریزی کار کنند. 
مجموعه اطالعاتی که ما داریم این است که دشمن در این زمینه 
به سرعت، به شدت و با برنامه ریزی کار می کند؛ لذا جزو وظایف 
جدی وزارت اطالعات، اطالعات سپاه و نیروی انتظامی است که 
رصد کنند؛ این ها را زمین گیر کرده و نگذارند این خائنین به کشور، 
نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را پیاده 

کنند.
این مسئول عالی قضایی افزود: ابزار اطالعاتی در اختیار قوه 
قضاییه نیست. قوه قضاییه وظایفی تعریف شده براساس قانون 
اساسی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتما باید از نیروی انتظامی، 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند 
تا آن ها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کارهای خودشان را انجام 

دهند.
وی از وزارت اطالعات خواست تا دستگاه های اقتصادی را رصد 
کند و گفت: بر اساس اطالعاتی که داریم نفوذی ها در بخش های 
مختلف اقتصاد کشور تالش می کنند که ضربه اقتصادی دشمن 
را کاری کنند و نباید بگذاریم که این ها بتوانند اهداف خودشان را 

محقق سازند. 
پرونده های  در  که  نکته  به چند  اشاره  با  ادامه  در  منتظری 
اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید همه تالش کنیم 
که مراکز تولیدی و صنعتی به هیچ وجه در این مرحله از تاریخ 

کشور معطل و تعطیل نشود. 
باید برای  دادستان کل کشور اظهار کرد: هرچه توان داریم 
همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف هم دارند 

باید ضمن رسیدگی به تخلفات از تعطیل شدن کارخانه یا بیکار 
شدن کارگران جلوگیری شود. 

این مسئول عالی قضایی از دستگاه های تحقیقاتی خواست که 
در زمان تحقیقات با قاضِی مربوطه کامال هماهنگ باشند و هر 
چند روز یک بار جلساتی را برگزار کنند تا مستندات پرونده کامل 

باشد.
گاهی  گفت:  نیز  مجرمان  اموال  شناسایی  با  رابطه  در  وی 
شناسایی اموال زمان می برد و نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری 
و  هستیم  مواجه  مسئله  این  با  پرونده ها  از  برخی  در  و  دارد 
تالش  اموال  شناسایی  در  کنند  سعی  اطالعاتی  دستگاه های 

بیشتری داشته باشند.
معظم  مقام  استجازه  گفت:  دادستان ها  به  منتظری خطاب 
رهبری و هماهنگی هایی که صورت گرفت ابزاری الزم و ضروری 
بود که فراهم شد؛ بنابراین هر ابهامی در این زمینه داشتید از 
معاون اول قوه قضاییه و یا دادستانی کل کتباً یا تلفنی استعالم 
کنید و طبق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در استان هایی که 
ضرورت تشکیل دادگاه وجود دارد، هماهنگی های الزم با معاونت 
اول قوه قضاییه صورت گیرد. در سایر استان ها نیز پس از پایان 
تحقیقات وقتی پرونده به مرحله کیفرخواست رسید موضوع را به 
دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارجاع دهید تا در این زمینه تصمیم 

الزم اخذ شود.
وی ادامه داد: مسئله تعیین عنوان جرم باید در چارچوب قانون 
صورت گیرد. ما نه به دنبال این هستیم که یک فرد را بیشتر از 
آن چه استحقاق دارد مجازات کنیم و نه دنبال این هستیم که در 
این زمینه کوتاهی شود و با مسامحه از کنار جرم بگذریم؛ بلکه 
عنوان اتهام زمانی مشخص می شود که تحقیقات انجام شود. الزم 
نیست در ابتدا عنوان اتهام مشخص شود؛ تحقیقات انجام و تکمیل 

می شود و بعد در یک جمع بندی عنوان اتهامی بیان می شود.

منتظری در ادامه افزود: ممکن است جرم در ابتدا یک عنوان 
داشته باشد؛ اما بعد از تحقیقات مشخص شود که عنوان اتهامی 
چیز دیگری است. مشخص کردن عنوان جرم جزء اختیارات و 

وظایف بازپرس است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم در هر استان و یا 
بخش با نظارت های درون سازمانی، پیشگیری را مقدم بشماریم 
و مانع وقوع جرم شویم، این امر بسیار مطلوب است؛ بنابراین باید 
زمینه تحقق جرم را با بستن راه هایی که امکان وقوع جرم در آن 

وجود دارد، ببندیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری باید متناسب با وضعیت جرم باشد 
گفت: یکی از مهم ترین راه های پیشگیری، شفافیت اطالعات است. 
همچنین باید سامانه ها را به درستی تعریف و با یکدیگر مرتبط 
کنیم. در حوزه قاچاق کاال و ارز بیش از یک سال است که بیان 
کرده ایم این کار را جدی بگیرید؛ به طوری که سامانه های ثبت، 
ورود و خروج کاال شفاف شود. متاسفانه به خاطر غفلت و سهل 
انگاری و بی توجهی، عده ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده 

کردند. 
منتظری تصریح کرد: اگر می خواهیم در جامعه فساد اخالقی 
و تجاوز به نوامیس مردم صورت نگیرد، باید در زمینه ارتباطات، 
اخالق و نحوه مراودات آنچنان فرهنگ سازی کنیم که زن و یا 
مردی به خود اجازه ندهد که مرتکب مسائل خالف اخالق شود. 
متاسفانه فرهنگ منحط غربی بر برخی جوامع اسالمی حاکم شده 

است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پیشگیری به معنای واقعی، 
یک مسئولیت و وظیفه فراقوه ای است تصریح کرد: اولین دستگاِه 
مسئول پیشگیری، وزارت اطالعات است و باید با ابزاری که در 
اختیار دارد مانع وقوع جرِم اختالس، پولشویی، دزدی و رشوه در 
ادارات شود. قوه قضاییه ابزار اطالعاتی در اختیار ندارد؛ بنابراین 
مکرر گفته ایم که پیشگیری یک مسئولیت فراقوه ای است و همه 

دستگاه ها باید به میدان بیایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله موسسات پولی 
و اعتباری اشاره کرد و گفت: موسسات پولی و اعتباری بالی جان 
قوه قضاییه، دستگاه های اجرایی و تقنینی و بانک ها شده بودند 
که تا حدودی این مشکل حل و فصل شده است؛ اما همچنان 
مشکالتی در بحث شناسایی اموال و نیز درمورد اموالی که توقیف 
و ضبط شده اند، وجود دارد و بعضا بانک ها در این زمینه همکاری 
نمی کنند که قرار است جلسه ای در این مورد با بانک مرکزی 

برگزار شود.
 منتظری خطاب به حاضرین در جلسه گفت: اگر در برخی 
مورد  در  دهید.  انعکاس  را  آن  می بینید  گره هایی  موضوعات 
مشکالتی که در اثر فعالیت شرکت های کاغذی ایجاد شده است 
و یا مسئله ثبت شرکت ها و سوءِاستفاده از کارت های بازرگانی اگر 
نیاز به قانون و یا اصالح قانون وجود دارد این موارد را پیشنهاد 

دهید. 
دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری با تشکیل شورای 
عالی اقتصاد زمینه ای را فراهم کردند که در یک ماه اخیر اقدامات 
خوبی انجام شده و در حال حاضر چند موضوع مهم در دستور 

کار شورا قرار دارد.
وی در پایان خطاب به حاضرین جلسه گفت: چنانچه برای 
را  آن  دارید  پیشنهادی  اقتصادی  مسائل  به  دادن  سروسامان 
و  مثال در بحث چک های تضمینی  عنوان  به  انعکاس دهید. 
سوءِاستفاده از آن بالفاصله جلسه ای گذاشته شد و بانک مرکزی 
روی این موضوع کار کرد و خوشبختانه تصمیمات خوبی در این 

زمینه اخذ شد. 

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی، گفت: تحلیل هایی که به جامعه 
داده می شود در کنار این که باید صحیح باشد باید 

ایجاد امید هم کند.
داود محمدی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص لزوم 
اهتمام به بحث ایجاد امید در جامعه اظهار کرد: ایجاد 
شادی در جامعه امری یک بعدی نیست و ابعاد مختلف 
دارد و در این خصوص ابعادی همچون روانشناختی، 
روانشناسی، اقتصادی یا سیاسی را می توان مورد توجه 

قرار داد.
وی ادامه داد: ما باید بحث امید را در این ابعاد بررسی 
کنیم تا بتوانیم به این مهم در سطح جامعه دست پیدا 
کنیم. البته جامعه ما متاسفانه شادی الزم را ندارد و ما 

باید در این حوزه یک آسیب شناسی داشته باشیم و 
مشخص شود چه عواملی موجب شده شادی در جامعه 

ما کاهش پیدا کند.
این  در  را  مختلف  زمینه های  باید  ما  افزود:  وی 
خصوص بررسی کنیم، برای مثال در بعد اقتصادی 
باید توجه کنیم اگر جامعه امنیت اقتصادی داشته 
باشد، اقتصاد مردم بر مدار صحیح باشد و مردم درآمد 
مکفی داشته باشند امید ایجاد می شود. در این حوزه 
باید از هنر مشروع استفاده کرد چرا که موجب ایجاد 
شادی در جامعه می شود، ما در خیلی از حوزه ها هنر 
زمینه  این  در  می توانند  هنرمندان  و  داریم  مشروع 

تاثیر گذار باشند.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 

شورای اسالمی بیان کرد: یک زمانی یک خبری واقعیتی 
را مطرح می کند و آن را بیان می کنیم، اما پیرو آن 

تحلیل های ناامید کننده امر صحیحی نیست.
به جامعه داده می شود  وی گفت: تحلیل هایی که 
در کنار این که باید صحیح باشد باید ایجاد امید هم 
بکند و موجب برداشت های غلط نشود. ما امکانات زیاد 
و جمعیت جوانی در کشور داریم، باید توسعه ایجاد شود، 
اقتصاد رونق پیدا کند، ما در ابعاد جهانی با مشکالتی 
رو به رو هستیم، فشارهایی به ما وارد می شود که اینها 

ایجاد نگرانی می کند.
محمدی در پایان افزود: تا آن جا که ممکن است 
در حوزه سیاست خارجی باید با تاکید بر حفظ اقتدار 
کشورمان این موارد را با عقالنیت و درایت اداره کنیم.

در دیدار با نایب رئیس مجلس ملی چین

الریجانی: نقش چین، روسیه و کشورهای اروپایی در حفظ برجام بسیار مهم است
رییس مجلس گفت: اگر آمریکا تخلف کند و سایر کشورهای عضو اقدامی 
نکنند، برجام فایده ای برای ایران نخواهد داشت از این رو نقش چین، روسیه 

و کشورهای اروپایی در حفظ پیمان هسته ای بسیار مهم ارزیابی می شود.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی عصر پنجشنبه، با چن 
زو نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین که برای حضور در دومین کنفرانس 
رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم به ایران سفر کرده است، دیدار 

و گفت و گو کرد.
الریجانی در این دیدار با اشاره به نقش مهم چین در شرایط پیچیده کنونی منطقه 
و بین الملل گفت: خوشبختانه روابط ایران و چین در سطح باالیی قرار دارد و رایزنی 

های سیاسی دو کشور در سطوح مختلف نشان دهنده عمق روابط است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ برجام از سوی سایر 
کشورهای عضو گروه ۱+۵ بعد از خروج آمریکا از برجام، اظهار کرد: اگر آمریکا تخلف 
کند و سایر کشورهای عضو اقدامی نکنند، برجام فایده ای برای ایران نخواهد داشت 
از این رو نقش شما، روسیه و کشورهای اروپایی در حفظ پیمان هسته ای بسیار مهم 

ارزیابی می شود.
الریجانی در ادامه تصریح کرد: همکاری های ۶ کشور ایران، چین، پاکستان، ترکیه، 
روسیه و افغانستان در مقابله با تروریسم بسیار مهم است به ویژه اینکه آمریکا طی 
سال گذشته اقدام به انتقال تعداد زیادی از داعشی ها به افغانستان کرده که می تواند 
مجددا همان دردسری را که در عراق و سوریه به وجود آورد در مناطق دیگری از 

آسیا به وجود بیاورد.

چین برای حفظ برجام تالش می کند
چن زو نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین ضمن ابالغ سالم رئیس کنگره 
ملی خلق چین و تشکر از پذیرایی گرم جمهوری اسالمی و با اشاره به نقش ریاست 
مجلس در سیاستگذاری در حوزه های مختلف، گفت: حفظ ثبات و تقویت همکاری 
های تجاری در حوزه عملیاتی مهم بوده و امیدواریم با تالش کشورها، کنفرانس 

مجالس ۶ کشور با موفقیت برگزار شود.
نایب رئیس مجلس ملی چین در ادامه، سفرهای دوجانبه میان ایران و چین را در 
ارتقای سطح روابط مثمر ثمر دانست و افزود: علی رغم وضعیت خاص منطقه ای و بین 
المللی، هدف چین برقراری روابط درازمدت با ایران است و امیدواریم با همکاری با 

طرف ایرانی همکاری ها در حوزه منطقه ای و بین المللی را افزایش دهیم.
وی در ادامه ضمن ابراز حمایت چین از توافق هسته ای، بیان کرد: چین برای حفظ 
برجام تالش کرده چرا که ایران طی سال ها بزرگ ترین شریک تجاری چین بوده و 

تفاهم نامه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد.
چن زو در ادامه از تمایل چین برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در ایران 
خبر داد و افزود: چین در پروژه های عمرانی مختلفی در ایران حضور دارد و قطعا 

مشکل همکاری های بانکی را که دغدغه ایران است پیگیری خواهیم کرد.
نایب رئیس مجلس ملی چین در ادامه با اشاره به موضوع کنفرانس ۶ کشور آسیایی 
برای مقابله با تروریسم، عنوان کرد: در سال های اخیر ایران و چین همکاری های 

خوبی برای مبارزه با تروریسم داشته اند.
وی ادامه داد: الزم است پارلمان های دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و قانونگذاری 

ها به خصوص اصالح قوانین فی مابین و امضای تفاهم نامه های بیشتر با یکدیگر 
همکاری بیشتری داشته و در این زمینه اقدام عملی صورت دهند.

نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین در پایان درباره موضوع روابط دو کره 
خاطرنشان کرد: همکاری ها میان کره جنوبی و شمالی افزایش یافته و چین همواره 

خواستار برقراری ثبات در شبه جزیره کره است و در این راستا اقدام می کند.


