2

چهارشنبه  20تیر 1397

خبر
حسامالدینآشنا:

پسر رئیسجمهور نه تابعیت دارد نه
به سفر خارجی میرود

اعتماد آنالین| حســامالدین آشــنا مشــاور
رئیسجمهــوری در واکنــش بــه صحبتهای
ذالنــوری ،نماینده اصولگــرای مجلس که گفته
بود پسر رئیسجمهوری سه تابعیت دارد ،نوشت:
اتهامــات تکذیب می شــود .آن پســر نه تابعیت
جــای دیگری را دارد ،نــه کارت اقامت ،نه ویزای
بلندمدت ،نــه ویزای کوتاهمدت و نه اصال ســفر
خارجی میرود! او قبال هم دروغهایی علیه رئیس
جمهور مطرح کرده بود.
حســامالدین آشنا مشــاور رئیسجمهوری در
واکنش به صحبتهــای مجتبی ذالنوری نماینده
اصولگــرای قم که پیش از این در انتقاد نســبت
بــه عملکــرد دولت و شــخص حســن روحانی
رئیسجمهــوری مطالبــی مطرح کــرده بود ،در
صفحه توییتر خود نوشت :نمایندهای در مصاحبه
با روزنامه اعتماد اتهاماتی را متوجه پســر رئیس
جمهور کرده است .این اتهامات تکذیب می شود.
آن پســر نه تابعیت جای دیگری را دارد ،نه کارت
اقامت ،نه ویزای بلندمدت ،نه ویزای کوتاهمدت و
نه اصال سفر خارجی میرود! او قبال هم دروغهایی
علیه رئیس جمهور مطرح کرده بود.
ذالنوری در انتقاد به عملکرد رئیسجمهوری و
ناکارامــدی او در برخورد بینالمللی گفته بود که
فرزند روحانی سه تابعیت دارد.
نماینده اصولگرای قم همچنین روز گذشته هم
در مصاحبهای گفته بود رئیسجمهوری که هر روز
یک ساعت و نیم دیرتر ازخانه بیرون میرود و یک
ســاعت و نیم زودتر به خانه میرود تا در ترافیک
نماند ،همچنین سه روز بعد از بارش برف از خانه
بیرون نمیرود تا سرما او را اذیت نکند ،نمیتواند
کشو را اداره کند.
سلحشوی:

 ۲دانشجو هنوز
در بازداشت هستند

ایلنا| رئیس فراکســیون زنــان مجلس از تهیه
فهرســت بیش از  ۱۵۰نفر از دانشجویانی که در
جریــان ناآرامیهای دیماه ســال قبل و پس از
آن بازداشــت شدهاند ،خبر داد و با اشاره به نقش
وزارت اطالعــات در صدور احــکام قضایی برخی
دانشــجویان ،گفت که فقط در چند دانشگاه برای
 ۱۷نفر از دانشــجویان احکام قضایی صادر شده و
آمار  ۵نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست
است.
پروانه سلحشــوری با اشــاره به صــدور احکام
ســنگین برای برخی دانشــجویان بازداشتشده
در جریان ناآرامیهای دیماه ســال گذشــته و
پس از آن ،اظهار کرد :فهرســتی از دانشــجویان
بازداشتشده پس از وقایع دیماه  ۹۶تاکنون تهیه
شده که تعدادی بالغ بر  ۱۵۰نفر است.
وی افزود :هرچند میدانیم که فهرست موجود
احتماالً فهرستی قطعی و  ۱۰۰درصد دقیق ،کامل
و موثق نیست اما به هرحال بهخوبی نشان میدهد
که آمار دانشــجویان بازداشــتی در ماههای اخیر
بیش از  ۵۵نفر و  ۹۰نفر و  ...که در مقاطعی اعالم
شــد ،بوده و متاسفانه مساله بازداشت دانشجویان
ابعاد گستردهتری دارد.
صدور احکام محکومیت برای  ۱۷دانشجو فقط
در چند دانشگاه مشخص
نماینــده اصالحطلب مردم تهران در مجلس در
ادامه همچنین از تهیه یک فهرســت  ۱۷نفره از
دانشــجویانی که در دادگاه محکوم شدهاند ،خبر
داد و گفــت :همچنین فهرســتی از مشــخصات
برخــی دانشــجویانی کــه از دیماه بــه بعد در
دادگاه بــدوی حکم حبس ،شــاق ،جزای نقدی
یا ممنوعالخروجــی و محرومیت از برخی حقوق
اجتماعی گرفتهاند ،تهیه شده است.
رئیس فراکســیون زنان مجلــس دهم تصریح
کــرد :در حال حاضــر مشــخصات  ۱۷نفر را در
اختیــار داریم کــه در دادگاه بــدوی به مجازات
محکوم شــدهاند و البته این تعداد فقط مربوط به
دانشــجویان بازداشتشده چند دانشگاه مشخص
است و متاســفانه هنوز خبری از وضعیت پرونده
قضایی دانشجویان بازداشــتی دیگر دانشگاهها را
نداریم.
تعداد دانشــجویانی که با احــکام قضایی روبرو
شدهاند ،بیش از آمار  ۵نفره وزارت علوم است
وی ادامه داد :با این حساب آمار دانشجویانی که
در این مدت با احکام سنگین قضایی روبرو شده و
در دادگاهها محکوم شدهاند ،بیشتر از آمار  ۵نفری
است که وزیر علوم اعالم کرده و این نشان میدهد
که متاســفانه وزارت علوم ،هنــوز پیگیری جدی
درخصــوص پروندههای دانشــجویان انجام نداده
است .این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،نقش
وزارت اطالعات دولت در بســیاری از پروندههای
دانشجویان بهعنوان ضابط قضایی را غیرقابل انکار
خواند و گفت :وزارت اطالعات ،در پرونده قضایی
برخی دانشــجویان نقــش دارد؛ بنابراین دولت و
وزارت اطالعات باید در این مورد توضیح دهند.
احتمال بازداشت حداقل  ۲دانشجوی دیگر
سلحشــوری در پایان گفت :بنابر اطالعاتی که
به ما رسیده است ،همچنان حداقل  ۲دانشجو در
بازداشــت هستند .همچنین اخباری از وجود یک
دانشجوی بازداشتی دیگر نیز شنیدهایم و در حال
بررسی موضوع هستیم.
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«همدلی» مانورهای احمد توکلی در برخورد با فساد و
افشاگری را به بهانه نشست «فساد ،معضل فراجناحی
جمهوری اسالمی» ارزیابی کرد

کتککاری
بدون درگیری!
همدلی| گروه سیاســی -چندی پیش احمد توکلی در یک مصاحبه و در
پاسخ به این سوال که مهمترین کاری که «سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت»
درطول تاسیس خود انجام داده چه کاری بوده است ،گفته بود « :قصد داشتیم
دیدهبان شفافیت و عدالت در مسئله مبارزه با فساد به شکل فعال عمل کند.
یعنی برنامهریزی کند که چه موضوعی را اولویت بدهد؛ اما عمال موضوعاتی
را که مردم به ما منتقل کردند ،پیگیری کردیم .گرچه موفق به کارهای بزرگ
شدیم ولی بیشتر از آنکه فعال باشیم تابع اخباری بودیم که به ما میرسید».
توکلی همچنین خود را «آدمی شفاف» میداند و بر این باور است که« همه
دوره زندگیاش با فســاد و پنهانکاری مبارزه کرده» است .اما با یک نگاه به
صحبتها و موضعگیریهای او این نکته به ذهن میآید که شیوه برخورد احمد
توکلی بهعنوان رئیس و بنیانگذار یک مؤسسه مردمنهاد با برخی پروندههای
فساد بسیار قابلتأمل و بحث برانگیز است .باید از ایشان پرسید که چرا به
برخی وعدههای خود عمل نکرد؟ چرا وقتی که آمد و گفت« :برای آخرینبار
به دریافتکنندگان تسهیالت از مؤسسه ثامنالحجج که اکثرا از فرزندان علما،
قضات باسابقه و شخصیتهای سیاسی هستند ،هشدار میدهیم که اقدامی
کنند .در غیر اینصورت اســامی آنها را منتشر میکنیم» .اما هنوز خبری از
افشای نام آنها نیست؟ یعنی ایشان فکر میکند با پشت تریبون آمدن و چند
بار با تهدید و داد وبیداد کردن میتواند شفافیت و عدالت را جاری کند؟ ایشان
نزد خود فکر نمیکنند که رئیس دیده بان شفافیت و عدالت باید پیگیر باشند
فساد ،معضل فراجناحی جمهوری اسالمی
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت
و عدالت در نشســتی که با عنوان «فساد ،معضل
فراجناحی جمهوری اسالمی» در خبرگزاری ایرنا
برگزار شد ،با تاکید بر لزوم آزادی رسانهها در کشور،
به بیان تعریفهایی از وجود فساد سیستماتیک در
یک مجموعه پرداخت و اظهار کرد :آزادی از لوازم
مبارزه با فســاد اســت .در برخی کشورهای عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،اگر بین  15تا
 35درصد از مراجعان به حکومت مجبور باشند کار
خود را با پرداخت رشوه پیش ببرند ،در آن حکومت
فساد سیستماتیک وجود دارد .همچنین در تعریف
دیگر درباره فساد سیســتماتیک آمده زمانی که
نخبگان یا دولت در سیطره فساد قرار بگیرند این
نوع فساد رخ میدهد.
وی گفت :بر اساس تعریف من ،وقتی دستگاههای
مسئولمبارزهبافساداعمازناظران،تحقیقکنندگان
و تنبیهکنندگان دچار گرفتاریهایی شوند و برای

و افراد خاص و آقازادههایی را که هرگز هم نتوانســت نامشان را افشا کند
تهدید کند؟ گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از اینگونه «اقدامات
نیمهتمام» در کارنامه ســالهای اخیر خود دارند .مثال ایشان در ماههای اول
ن یورویی
فعالیت دولت یازدهم ،دولتمردان را متهم کردند که رانت  650میلیو 
در اختیار افراد خاص گذاشتهاند و مسئوالن مربوط توضیح دادند که رانتی در
کار نیست .بااینحال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که باالخره
با توضیح مسئوالن ابهام برطرف شده و ایشان قانع شد یا نه و اگر قانع نشد،
چرا از پیگیری پرونده دست برداشت .همچنین میتوان به نامه معروف او به
مرحوم هاشمیرفسنجانی در زمان انتخابات مجلس خبرگان نیز اشاره کرد.
حال ورود مؤسسه تحتسرپرستی ایشان به پرونده موسوم به امالک نجومی
شهرداری تهران و ارائه اظهارات اولیه از جانب او و سپس پیگیرینكردن ماجرا
و ملزمنکردن مسئوالن شهرداری به تعیینتکلیف و رفع کلیه ابهامات پرونده
تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی بماند.
با این حال دوباره در نشست «فساد ،معضل فراجناحی جمهوری اسالمی»
باز از فسادهای سنگین و فسادهای جمعی حرف زده و گفتههای گذشتهاش را
تکرار کرده و البته به آنها عمل نمیکند.
توکلی در این نشســت که در خبرگزاری ایرنا برگزار شد ،با تاکید بر لزوم
آزادی رسانهها در کشور ،به بیان تعریفهایی از وجود فساد سیستماتیک در
یک مجموعه پرداخت و اظهار کرد :آزادی از لوازم مبارزه با فساد است .اینجا
محاکمه بیش از دو ســال به طول انجامید اما در
نهایت ایــن فرد از اتهام وارده تبرئــه و مجددا در
انتخابات مجلس شرکت کرد و به مجلس رفت .در
این زمینه مواردی در داخل کشــور نیز وجود دارد
که از جمله آنها میتوان به پرونده استات اویل اشاره
کرد .رسیدگی به این پرونده از آغاز تا اجرای حکم
حدود شش سال به طول انجامید و در نهایت آقای
مهدی هاشمی به پنج سال حبس محکوم شد.
وی با بیان اینکه در طوالنی شــدن رسیدگی به
برخی پروندههــا دالیل منطقی وجود دارد ،تاکید
کرد :در بحث رســیدگی به اتهامات بابک زنجانی
عضو پذیرفته شــده از سوی دستگاه قضا مبنی بر
اینکه به دنبال زنده کردن پول هستند ،وجود دارد.
رئیس هیات مدیره دیدهبان شــفافیت و عدالت
همچنین با تاکید بر اینکه طوالنی شدن رسیدگی
به پروندههای اقتصادی موضوع نیست بلکه طول
دادن این رســیدگیها باید مورد توجه قرار بگیرد،
خاطرنشان کرد :باید انتظار در مردم را معقول کنیم

بقای خود از خود دفاع نکنند ،فساد سیستماتیک
اتفاق میافتد.
توکلی :رسیدگی به پروند ههای مالی در
همه جا طوالنی است
نماینــده پیشــین مجلس شــورای اســامی
خاطرنشان کرد :در کشــور در برخی جاها شاهد
فساد ســنگین ،برخی جاها شاهد فساد جمعی و
در برخی موارد شاهد تبدیل شدن فساد به موضوع
عادی هستیم .در این موارد نه تنها که فساد سازمان
یافته است بلکه شــاهد تشکیل شبکههای فساد
هستیم به گونهای که مفســدان و فعاالن در این
زمینه کامال پشت یکدیگر میایستند.
توکلــی در ادامه دربــاره طوالنی شــدن روند
رسیدگی به پروندههای فساد در قوه قضاییه با تاکید
بر اینکه رسیدگی به پروندههای مالی در همه جا
طوالنی اســت ،اظهار کرد :در جریان رسیدگی به
پرونده فســاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
فرانســه در دهه  90و اتهام رشــوهخواری او ،روند

میتوان این سوال را از احمد توکلی مطرح کرد ،که شما به عنوان یک شخص
رسانهای که دارای چند نشریه  ،سایت و خبرگزاری نیز هستید ،تا کنون چه
اقدامی انجام دادهاید؟ نام کدام مفسد اقتصادی را افشا کرده اید؟ لیست چند
بدهکار بانکی را در صدا و سیما که این روزها به مرکز مقرگیری و اعتراف گیری
تبدیل شده به صورت رسمی اعالم کردید؟ پرسش ما از احمد توکلی بیشتر
به عنوان شخصی اســت که دارای وجهه رسانهای است .حال رئیس سازمان
شفافیت و عدالت پیشکش .که در طول این مدت تنها تهدید و ادعا دیدیم و
هیچگونه عملی در راستای تهدیداتشان ندیدیم.
البته تهدیدهای ایشــان علیه دولت هنوز در خاطر همه باقی مانده .روزی
که در توییتی هشدار داد« :اگر دولت تا پایان سال «قانون انتشار علنی حقوق
و مزایای مسووالن» را اجرا نکند ،با استفاده از اختیارات دیدهبان شفافیت و
عدالت ،مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت میکنیم».
مخل بازار ارز مردم را به خیابان دعوت نکرد؟ به نظر
چرا علیه سلطان سکه و ِ
بهترین چیزی که میتوان احمد توکلی را به آن ارجاع داد ســخن خود او در
یکی از مصاحبههایش است .آنجا که گفته بود « :مرجع دیگری که حتما باید از
او حاللیت خواست ،مردم هستند چون ما آنطور که باید ،کار نکردیم؛ بنابراین
همواره خودمان را بدهکار مردم می دانیم» .به نظر میرسد این بهترین پاسخ
و بهترین جوابی اســت که عمل و نظر احمد توکلی به عنوان رئیس دیدهبان
شفافیت و عدالت را به همه مینمایاند.

چرا که نباید این انتظار وجود داشــته باشد فردای
روزی که فردی دستگیر میشود ،او اعدام شود.
فساد چپ و راست نمیشناسد
توکلی درباره لزوم رسیدگی فراجناحی به موضوع
فساد در کشور با تاکید بر اینکه فساد چپ و راست
نمیشناســد ،گفت :ممکن اســت تعداد آدمهای
پاک در گروههای مختلف متفاوت باشــد اما فساد
در همه جناحها وجود دارد البته بسیاری از افرادی
که در احزاب و گروههای مختلف فعالیت میکنند،
به دنبال کار حزبی نیســتند بلکه به دنبال سپری
هستند تا اقدامات خود را پشت آن پنهان کنند.
وی در ادامه درباره وجود فســاد در مجلس نیز
اظهار کرد :در مجلس نیز فســاد وجود دارد که از
جمله آنها میتوان به دریافت حقالقدم از ســوی
نماینــدگان پــس از مراجعه به وزرا اشــاره کرد،
همچنین نمایندگانی نیز وجود دارند که نفوذ خود
را پیش فروش میکنند .نماینده پیشین مجلس
تصریح کرد :مبارزه با فســاد اگر به جناحها نسبت

تریبون

گوشه
جهانگیری:

ایسنا| اســحاق جهانگیری در مراسم افتتاح
پروژه توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا در
شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،اظهار کرد :استان
اصفهان در همه بخش های کشور پیشتاز بوده
و در تحوالت سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعی
در ایران اســتانی مثل اصفهان که نقش اصلی
ایفا کرده باشــد را نداریم و هیچ پیشرفت مهم
اقتصــادی و صنعتی وجود نــدارد که اصفهان
کانون و نقطه اصلی توســعه و پیشرفت نبوده
باشد.
وی افزود :در همه حوزه های صنعتی و صنایع
کوچک و بزرگ و متوســط استان اصفهان یک
اســتان مهم و تاثیرگذار در کشــور اســت و
در بخش هــای دیگر خدماتی ،گردشــگری،
کشاورزی اصفهان جایگاه ممتازی دارد؛ افتتاح
امروز در یک مقطع ویژه تاریخی برای جمهوری
اســامی اتفاق می افتد از این جهت که ما به
هرحال با آمریکا بر سر مسائل مختلف اختالف
نظر داشته و داریم .بعضی مواقع گفتگو کرده و
توافق نامه ای داشتیم که مهمترین آن موضوع
هســته ای بود و براساس آن تعهداتی از سوی
ایران انجام شــد ،ولی آنهــا به تعهدات خود به
صورت کامل پایبند نبودند.
معــاون اول رئیس جمهور ادامــه داد :اتفاق
بدتر خروج آمریکا بــه تنهایی از توافق و اعالم
تحریمهای جدید علیه ایــران بود .همه مردم
کشــور باید در جریان شــرایط کشــور باشند
خصوصا در اســتان اصفهان؛ نخبگان ،صاحب
نظران و اندیشمندان انتظار داریم کمک کنند
و بگویند دولت چه سیاست هایی پیش بگیرد
که بتواند با موفقیت پیــش روی کند با اعالم
رئیس جمهور آمریکا تحریم ها باید برگردد ما
با کشورهای باقی مانده در برجام مذاکره کرده
ایــم که اگر منافع ایران تامین شــود به برجام
ادامه می دهیم.
جهانگیری تاکید کرد :برداشــت ما این است
که آنها مصمم هستند نظرات ایران تامین شود،
ولی آنچه در عمــل اتفاق می افتد باید منتظر

داده شود ،فلج خواهد شد بنابراین برای مبارزه باید
جناحها را کنار بزنیم و با یکدیگر برای مقابله با آن
تالش کنیم .توکلی در بخش دیگری از صحبتهای
خــود به برخی راهکارهای مورد نیاز برای مبارزه و
مقابله با فساد در کشور پرداخت و گفت :در کشور
ما برای مبارزه با فســاد هم قوانین و ساختار باید
اصالح و قوانین جدید وضع شــوند و هم مبارزه با
مفسدین باید با قدرت و سرعت باال انجام شود .من
به کسانی که معتقد به اصالح ساختار برای مقابله با
فساد هستند میگویم که متاسفانه امروز مفسدین
در کنار یکدیگر قرار گرفت ه و به هم چسبیدهاند و
نمیگذارند که این اتفاق بیفتد .وی در پایان با بیان
اینکه راهحلهای جناحهای مختلف برای مبارزه با
فساد تفاوت بسیاری با یکدیگر ندارند ،اظهار کرد:
اگر مبارزه با فســاد جزء واجبات است ،مقدمه آن
وجــود اطالعات در جامعه اســت .برای کســب
اطالعات نیز رسانهها باید آزاد باشند چرا که آزادی
جزو لوازم مبارزه با فساد است.

آنهایی که ملت را غارت کردند ادب میکنیم

بمانیم و ببینیــم مهمترین هدف آمریکایی ها
در مقطع فعلــی زمین گیر کردن اقتصاد ایران
و آســیب جدی اســت تا زندگی را برای مردم
سخت و دامنه نارضایتی ها توسعه پیدا کرده و
به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی اظهــار کــرد :ما بــه عنوان مســئوالن
جمهوری اســامی و ملت ایران در مقابل این
راهبرد ،راهبــردی اتخاذ کرده ایم با مقاومت و
برنامه ریزی دقیــق و دقت نظر در اجرا برنامه
های طرف مقابل را به شکســت بکشــانیم و
زندگی مردم را از آسیب مصون نگه داریم ،ولی
هم ما می دانیم و هم مردم که شــرایط جدید
دشواری پیش رو است.
معــاون اول رئیــس جمهور گفــت :اینکه
آمریکایی هــا اعالم جنگ اقتصــادی علیه ما
کرده اند و ما بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده درست
نیســت .اعالم کرده اند صــادرات نفت ایران را

متوقف می کنند ،البته این حرف بی حســابی
اســت که باید دنیا ناچیز بودن خودش در برابر
آمریکا را بپذیرد که به چنین فشــاری تسلیم
شود.
جهانگیری ادامــه داد :برنامه ریزی ما نقطه
مقابــل آمریکا اســت که نفــت را در حداکثر
ممکــن صادر کنیم برنامه های مختلفی تامین
شده است باید این برنامه ها را شفاف به مردم
بگوییــم موضوع بعدی جلوگیــری از صادرات
کاالهای مهم صنعتی ایران است در این بخش
فوالد مبارکه باید در خط مقدم تولید و صادرات
باشــد مدیران فوالد در مقاطع مختلف از خود
شایستگی های درجه یک نشان داده اند امروز
شایســتگی در صنایع بزرگ این اســت که در
ســالی که آنها اعالم کــرده اند هم تولید و هم
صــادرات را افزایش دهید ایــن انتظار دولت و
ملت از شماست مردم انتظار دارند.

علی مطهری:

وی بــا بیان اینکــه فرزندان این ســرزمین
میتوانند تولید و صادرات خود را افزایش دهند،
تاکید کرد :اگر بتوانیم در بحث صادرات موفق
شــویم ،آمریکاییها نظام بانکی دنیا را در فشار
قرار خواهنــد داد و پول صادراتمــان را اجازه
نمیدهند که دریافت کنیم همچنین در مرحله
بعد می خواهند تالش کنند مانع واردات مورد
نیاز ما شــوند .کشــتیرانی و بنادر ما را تحریم
کردند که به هرحال موضوع جدی اســت و به
عزم و اراده جدی نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهــور ادامه داد :باید در
این جنگ ناخواســته و ظالمانه علیه کشــور و
ملت ما ایســتادگی کنیم ،اینها نظام جمهوری
اســامی را در هدف گذاری اصلی قرار داده اند
سعی می کنند این هدف را اعالم نکنند ،ولی ما
باید محکم در این زمینه بایستیم این شرایط،
ســختی ها و فرصت هایــی دارد فرصتهایی
کــه وجــود دارد را باید به صــورت جدی در
نظر بگیریم ،نگاهی بــه ظرفیت های داخلی و
تولیدات داخلی کشور داشــته و دستورالعمل
خودکفایی در کشــور را به عنوان راهکار جدی
مدنظر قــرار دهیم.جهانگیری اضافــه کرد :با
قیمت و کیفیت خوب می توانیم بســیاری از
کاالها را در کشــور تامیــن کنیم کاالهایی که
نمونه آن در کشور وجود دارد یا ظرفیت تولید
آن در کشور وجود دارد وارد نمی کنیم .متاسفم
که یک عده منتظرند ببینند چطور می توانند
ملت را غارت کنند ،ولی ما حتما آنها را به موقع
ادب خواهیم کرد.
وی با تاکید بــر این موضوع که افتتاح فوالد
سبا در زمان وزارت بنده در صنعت رقم خورده
و شما می توانید نیازهای خود را در داخل کشور
تامین کنید ،گفت :منابع آب محدودیت جدی
است و مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کاهش 75
درصدی می کند که این افتخار جدی است .اگر
 10درصد در کل بخش ها در مصرف آب صرفه
جویی شود هیچ کمبودی برای هیچ استانی و
در هیچ بخشی نداریم.

اگر صادرات نفت ایران را به صفر
برسانند ،تنگه هرمز را میبندیم
خانه ملت| نایــب رئیس
مجلس شورای اسالمی معتقد
اســت که تهدید نفتی آمریکا
از ســوی روحانی تدبیر خوبی
بود که عامل بازدارندهای برای
ممانعت از صادرات نفت ایران
خواهد شد.
علــی مطهــری گفــت:
آمریکاییهــا آمادگــی جنگ
جدیــد در خلیــج فــارس را
ندارند ،از این رو ســخن آقای
رئیس جمهــور تهدید خوبی
بود کــه آثار مثبتــی خواهد
داشــت و عامل بازدارنده ای
برای ممانعت از صادرات نفت
ایران خواهد بود.
علی مطهــری نایب رئیس
مجلس با اشــاره بــه تهدید
تلویحی نفتی آمریکا از ســوی
روحانی گفت :اقــدام ما برای
مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا
مبنــی بر بــه صفر رســاندن
صادرات نفت ایران بستن تنگه
هرمز است.
نایب رئیس مجلس شورای
اســامی نــوع بیــان رئیس
جمهــور را تدبیــر خوبی در
تهدید آمریکاییها دانســت و
خاطرنشــان کرد :آمریکاییها
آمادگــی جنــگ جدیــد در
خلیج فــارس را ندارند ،از این
رو ســخن آقای رئیس جمهور
تهدیــد خوبــی بود کــه آثار
مثبتی خواهد داشــت و عامل
بازدارنــده ای برای ممانعت از
صادرات نفت ایران خواهد بود.

