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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری گفت: درست است 
که آمریکا با تمام توان و صهیونیست ها و 
دیگر کشورهای مرتجع منطقه بر مردم 
ایران فشار وارد می کنند، اما در عین حال 
ما رابطه خود را با همسایگان روز به روز 
توسعه خواهیم داد. در سفر اخیر من به 
عراق شاهد آن بودیم که روابط دو ملت 
ایران و عراق، رابطه ای نمونه و مثال زدنی 

در منطقه و جهان است.
حســن روحانی که صبــح دیروز 
)یکشنبه( به اســتان بوشهر سفر کرد، 
در جمع مردم کنگان ادامه داد: ساالنه 
حدود هفت میلیون جمعیت بین ایران 
و عراق رفت و آمد می کنند. ما در سفر به 
عراق، با دولت این کشور تصمیم گرفتیم 
ویزاها از دو طرف رایگان شود تا مردم به 
راحتی بتوانند به زیارت عتبات عالیات در 
ایام اربعین و غیر اربعین بروند. ما درمورد 
طرح های مهم اقتصادی با دولت عراق به 

توافق رسیدیم.
وی با بیان اینکه ما در سفر به عراق، 
نمونه ای از روابط مســتحکم میان دو 
کشور را شــاهد بودیم، اظهار کرد: من 
در این سفر ســه روزه با تمام مقامات 
عالی رتبه سیاسی و تمام شخصیت های 
بلندپایه حزبی و سران عشایر در بغداد و 
کربال مالقات کردم. این مسئله به معنای 
این اســت که رابطه ما با عــراق، صرفاً 
رابطه دو دولت نیست، بلکه رابطه تمام 

اقشار، اندیشمندان و عشایر و تمام مردم 
است. در این سفر با علما و مراجع تقلید 
بخصوص آیت اهلل سیستانی، که جزو 
افتخارات شیعه است، دیدار و گفت وگو 

کردیم.
 مشکل با برخی همسایگان، از 

طرف آنها آغاز شده
روحانی ادامــه داد: اراده همه علما، 
مراجع و بــزرگان، روابط صمیمانه تر 
بین دو ملت ایــران و عراق و همچنین 
دانشگاه ها، حوزه ها و مراکز علمی است. 
رابطه ما با عراق یک نمونه برای ســایر 
کشورها اســت. ما می خواهیم همین 
رابطه صمیمانه را با تمام همسایگانمان 
داشته باشیم. اگر با برخی همسایگان 
مشکل داریم، مشکل از طرف آنها آغاز 
شده اســت چرا که ما خواهان روابطی 
خوب و صمیمانه هســتیم؛ همانطور 
که امروز با عراق، قطــر، عمان، ترکیه، 
آذربایجان، روســیه، ترکمنســتان، 
افغانستان و بسیاری از دیگر کشورها، 

روابطی گرم و صمیمانه داریم.
رئیس جمهور تأکید کرد: ما در این 
منطقه همه مسلمان هستیم و هدف ما 

باید توسعه این منطقه باشد.
توان ما برای افزایش حقوق ها 

همین قدر بود
رئیس جمهوری با اشــاره به تالش 
دولت برای حل مشکالت، گفت: مردمی 

که ســختی های بیشــتری را تحمل 
می کنند، مردمی که دارای درآمد ثابت 
هستند و امروز سخت ترین مشکالت 
را خواهند داشــت. آنها که درآمدشان 
متغیر اســت به طور طبیعی خود را با 
شرایط وفق می دهند؛ به همین دلیل ما 
در بودجه سال آینده که تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کردیم، برای آنهایی که 
درآمد ثابت دارند و برای همه کارمندان 
چه آنهایی که مشــغول کار هستند و 
چه بازنشســتگان که مجموع آنها به 
۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رســد و 
همچنین همه کارگــران که جمعیت 
آنها حدود ۱۴ میلیون نفر است، تالش 
کردیم بتوانیم حقوق و مســتمری را 
برای کارمندان حدود ۲۰ درصد و برای 
کارگران بیش از ۲۰ درصد برای ســال 

آینده افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: البته ۲۰ درصد 
افزایش حقوق کارمنــدان را با فرمولی 
خاص، مجلس شورای اسالمی تصویب 
کرد که تبدیل آن به قانون انجام گرفت و 
ما طبق آن قانون برای کارگران هم در 
همین هفته در شورای عالی کار، میزان 
حقوق آنها را تصویــب می کنیم که در 

مجموع بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امسال 
تورم در کشــور بیش از ۲۰ درصد بوده 
اســت، گفت: اما توان ما برای افزایش 

حقوق و دستمزد بیش از این نبوده است. 
امیدواریم سال آینده با کمک یکدیگر 
بتوانیم شرایط مطمئن تری را برای مردم 
به وجود بیاوریم که خیال آنها از لحاظ 
قیمت کاال و ارز مطمئن شود و هم تالش 
ما در این زمینه به کار گرفته شده است. 
البته امسال مردم در مقاطعی مشکالتی 

داشتند و هنوز ادامه دارد.
روحانی اظهار داشت: بنده همانطور 
که در هیأت دولت گفتــم، همه توان 
دولت و مسئوالن در سراسر کشور باید به 
گونه ای باشد که انشااهلل شب عید مردم 
بتوانند تا حدی استراحت کنند؛ از خدا 
می خواهیم که برای سال آینده شرایط 

بهتر شود.

وضعیت اشتغال در سال ۹۷ 
نامناسب بود

وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما 
نسبت به آنهایی است که حقوق ثابت 
دریافت می کنند، گفت: حمایت امروز ما 
باید از اقشاری باشد که در فشار هستند. 
من همانطور که اعــالم کردم، در طول 
سه سال گذشته مستمری افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیستی که 
حدود ۱۱ میلیون می شود، به بیش از ۴ 
برابر افزایش یافته است اما در عین حال 
باز هم می دانیم که در سختی هستند 
و در ســال آینده در حد توان نیز آن را 

افزایش خواهیم داد.
وی درباره اشــتغال نیز اضافه کرد: 
وضعیت اشتغال ما در سال ۹۷ نامناسب 
بوده است و افرادی در جمع بیکاران قرار 
گرفته اند از این رو، متأسفانه باز هم بیش 
از ۳ میلیون بیکار در کشــور داریم که 
البته تالش خود را جهت ایجاد شــغل 

برای آنها ادامه می دهیم.
می خواستند پروژه های دولت را 

زمین بزنند
روحانی گفت: من به مردم اســتان 
بوشهر و تمام مردم کشور اعالم می کنم 
دشمنان در سال ۹۷ تالش های زیادی  
کردند تا ما توسعه ای در کشور نداشته 
باشیم، برخی می خواستند کاری کنند 
تا دولت تمــام پروژه هــا را روی زمین 
بگذارد. عــده ای می خواســتند تمام 
پروژه هایی که می بایست امسال تعیین 
تکلیف شود، آنها را کنار بگذاریم. برخی 
در تالش بودند تا ما حداکثر بتوانیم مواد 
و کاالهای مورد نیاز مردم را در اختیار 

آنان قرار دهیم.
رئیس جمهور افزود: مــا به حول و 
قوه الهی در سال جاری تمام پروژه های 
بزرگمان را بــه افتتاح رســاندیم. ما 
توانستیم بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
کشــور را به افتتاح نهایی در سال ۹۷ 
برسانیم. در آخرین سفر من به هرمزگان 
دو پاالیشــگاه افتتاح شــد که یکی از 
آنها با ظرفیــت ۱۴ میلیون لیتر در روز 
و پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با ۳۶ 
میلیون لیتر در روز کــه مجموع اینها 
حدود ۵۰ میلیون لیتر می شود، افتتاح 

شد.
وی ادامــه داد: تمــام تولید بنزین 
کشور امروز چیزی حدود ۹۰ هزار لیتر 
است که ۵۰ هزار لیتر آن را در هرمزگان 

تأمین می کنیم. 

روحانی همچنین تاکید کرد: ما در 
همین یکی دو هفته پیش توانســتیم 
راه آهن مهمــی را از قزوین به رشــت 
افتتاح کنیم و کلنگ رشــت به آستارا 
را بزنیم که این راه آهن می تواند خلیج 
فارس و دریای عمان را به کشــورهای 
شمالی و آســیای مرکزی و همچنین 

اروپا متصل کند.
احداث ۴ سد در استان بوشهر 

وی با اشاره به مسائل مربوط به استان 
بوشهر و وعده هایی که دولت در خصوص 
پیشرفت و آبادانی این استان داده است، 
اظهار کرد: ما خدا را شاکریم که به آنچه 
در ســفر قبلی وعده دادیــم، از لحاظ 
اعتباری عمل کردیم. من قول داده بودم  
۶۲۰ میلیارد تومان بــرای پروژه های 
مورد نظر پرداخت شود که تا امروز ۶۲۴ 
میلیارد تومان پرداخت شده است یعنی 
رقمی که تعهد کرده بودیم را بیشــتر 
پرداختیم. هنوز برخی پروژه ها تکمیل 
نشده است و اگر بخواهد تکمیل شود، 
۲۹ میلیارد تومان دیگر نیــاز دارد و ما 
امروز تعهد می کنیم که این مبلغ را هم 

پرداخت کنیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت 
آب در استان بوشــهر، گفت: ما وعده 
ایجاد هشت سد را در این استان داده ایم 
و تالشمان را برای احداث و تکمیل این 
سدها به کار می گیریم و امیدواریم چهار 
سد تا پایان دولت دوازدهم افتتاح شود تا 
مردم استان بوشهر در آسایش بیشتری 
از لحاظ آب قرار بگیرند و زندگی بهتری 
داشته باشند. ما آب شــیرین کن ها را 
در این اســتان توســعه خواهیم داد و 
اسکله های مورد نیاز مردم را راه اندازی 

خواهیم کرد.

روحانی در جمع مردم کنگان:

روابطباهمسایگانراتوسعهمیدهیم

گزارش

رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار روشن 
شدن ابعاد حادثه تروریستی نیوزیلند شد و گفت: 
نباید ساده از کنار این حادثه تروریستی گذشت. 
البته ما به این حادثه تروریستی مشکوک هستیم، 
آیا این حادثه تنها به بهانه اسالم هراسی بوده است 
یا ناشی از جریان نژادپرستی بوده است؟ یا اینکه 
پشــت صحنه های مهمتری داشته است؟ چه 
دولت هایی در این حادثه نقش داشته اند؟ باید 

ابعاد این حادثه مشخص شود.
علی الریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در سال های 
اخیر تبلیغ افکار و رفتارهایی در زمینه هراس از 

مسلمانان و تفکر اسالمی، این نتایج را به همراه 
دارد، افزود: ضــرورت دارد وزارت امور خارجه 
از طریق ســازمان کنفرانس اسالمی و دبیر کل 
بین المجالس اسالمی این حادثه تروریستی را 
بررسی و ریشــه یابی کند. وی تصریح کرد: این 
حادثه بسیار هشداردهنده بود. همه کشورها باید 
مراقبت های امنیتی داشته باشند و ریشه های 
این حوادث تروریستی را بررسی کنند. گرچه این 
کشورها اگر درست عمل می کردند تروریست ها 
این جرأت را پیــدا نمی کردند. این حرکت های 
زیرپوستی تروریســتی گاهی ظاهری متفاوت 

دارند اما ماهیت آن ها تروریستی است.

 وزارت خارجه پیگیر توافقات منعقده 
در سفر عراق باشد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
در ارتباط با ســفر روحانی به عراق، اظهار کرد: 
در ســفری که رئیس جمهوری به کشور عراق 
داشتند در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی گفت وگوهایی انجام شد که می تواند 
زمینه ساز همکاری های زیارتی و توریستی میان 
دو کشور باشد. عالوه بر این در زمینه توافقنامه 
۱۹۷۵ تصمیمات بســیار ارزشــمند و خوبی 

گرفته شد.
نماینده مردم قم در مجلــس ادامه داد: این 

سفر با دقت نظر و رفتار صمیمانه همراه بود لذا 
ما از ملت رشــید عراق و همچنین دولت عراق و 
همه احزاب، گروه ها و عشــایری که در این سفر 
همکاری داشتند به خصوص آیت اهلل سیستانی 

که مالقات سودمندی با رئیس جمهور کشورمان 
داشتند کمال تشکر را داریم.

الریجانی همچنین ابراز امیدواری کرد وزارت 
امور خارجه پیگیر انجام توافقات منعقده باشد.

الریجانی در صحن مجلس:

حادثه تروریستی نیوزیلند مشکوک است
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اولتیماتوم سپاه به سازش
 سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگویی تفصیلی 
با هفته نامه سروش، گفت: اگر جریانی بخواهد ذهن 
مردم را از اصول انقالب اسالمی و خاصیت های این 
حرکت و دستاورد های مثبت آن به سمت سازش 
هدایت کند و بگوید مردم به نفع شماست که سازش 
کنید، قطعا سپاه مقابل آن می ایستد. سپاه با جریانی 
که با نفاق و دو رویی، سازش را طور دیگری تبلیغ 
می کند، مبارزه همه جانبه کرده و آن را افشا می کند. 
آن وقت عــده ای به ایــن کار می گویند مخالفت 
سیاسی سپاه و دسته بندی سیاسی که سپاه به آن 
ورود کرده! در  حالی  که این عین وظیفه سپاه است 
که با تمام جریانات فکری انحرافی که علیه انقالب 

اسالمی موضع گرفته اند، مقابله کند.
    

امروز صورت می گیرد؛
 سفر ظریف به قم برای 
دیدار با مراجع و علما

محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشــورمان امروز، دوشنبه با ســفر به شهر قم 
با برخــی از علما و مراجع تقلید شــیعه دیدار و 
گفت وگو خواهد کرد. وی در بدو ورود به شــهر 
قم با حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمین 
شهرستانی نماینده تام االختیار آیت اهلل سیستانی 
در ایران با وی دیدار و گفت وگو خواهد کرد. دیدار 
با آیت اهلل مکارم شیرازی، آیت اهلل نوری همدانی 
و آیت اهلل وحید خراسانی از دیگر برنامه های نوبت 

صبح وزیر امور خارجه در سفر به قم خواهد بود.
    

روحانی رکورددار دریافت 
تذکر از مجلس

در آخرین جلسه مجلس شورای اسالمی در سال 
۹۷ که دیروز برگزار شد، سمیه محمودی، نماینده 
شهرضا گفت: روحانی، رکوردار دریافت تذکر از مجلس 
به ویژه در زمینه مشکالت اقتصادی و معیشتی است 
اما با وجود این شاهد بی تحرکی و بی تفاوتی دولت در 
حل مشکالت معیشتی هستیم. وضعیت اقتصادی به 
حدی اسفبار شده است که تاکنون حساب دفتری در 
نانوایی ها نداشته ایم اما حساب دفتری در نانوایی ها هم 
باز شده و مردم نان شب را نیز نسیه می گیرند. تعداد 
سواالت از برخی وزرا بسیار زیاد است اما برای ما جای 
سوال دارد که چرا این وزرا تاکنون برای پاسخ به این 

سواالت، در صحن علنی حضور نیافتند!؟
    

نماینده اصولگرا در مجلس:
رئیس جمهوری تازه قواعد 

دیپلماسی را یاد گرفته
سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده فالورجان در 
جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: رئیس جمهور 
پس از شش سال تازه قواعد دیپلماسی را یاد گرفته و 
به بازارهای منطقه ای ایمان آورده است. امیدواریم 
این روند استمرار پیدا کند. دیگر کدخدا و اروپا برای 
ملت و دولت ایران قدمی بر نمی دارند. FATF ادامه 
برجام ذلیالنه است، دولت برای یک بار هم که شده 
به این ملت اعتماد کند و برجام جدید را به جای غرب 

خائن با ملت وفادار امضا کند.
    

جیش العدل مدعی شد
تماس تلفنی مرزبانان ربوده 

شده با خانواده هایشان
گروهک تروریستی موسوم به »جیش العدل« 
با انتشار ویدئو و بیانیه ای مدعی شد سربازان ربوده 
شده در میرجاوه با خانواده های خود تماس تلفنی 
برقرار کرده اند. این گروهک همچنین مدعی شد 
از بعد از آزادی ۵ تن از مرزبانان ربوده شده تاکنون 
هیچ اقدامی از سوی مقامات جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه مذاکره با آنها انجام نشــده است. 
سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی کشور اما به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، با بیان اینکه مجدانه 
پیگیر بازگشت مرزبانان به کشور هستیم، گفت: 
ارتش پاکســتان اعالم کرده برای آزادســازی 
مرزبانان ربوده شده، عملیاتی را آغاز کرده و حتما 

به مطالبات ما پاسخ مثبت خواهد داد.
    

 کنایه رضایی 
FATF به ناکارآمدی

محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام با اشــاره بــه ناکارآمد بودن 
سازوکار کنوانسیون های جهانی در جلوگیری 
از جنایت تروریست ها علیه بشریت در توئیتر 
نوشت: اگر کنوانســیون هایی مانند »مقابله با 
تأمین مالی تروریسم« در ایجاد امنیت موثرند، 
چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد 
کشته شدن ده ها نفر با استفاده از منابع مالی و 

تجهیزات حاصل از آن باشیم؟

رئیس جمهوری با اشاره 
به افزایش 20 درصدی 

حقوق کارمندان در سال 
آینده گفت: البته امسال 
تورم در کشور بیش از 20 

درصد بوده است، اما توان 
ما برای افزایش حقوق 
و دستمزد بیش از این 

نبوده است. امیدواریم 
سال آینده بتوانیم شرایط 
مطمئن تری  برای مردم به 

وجود بیاوریم 

»رابطه ما با عراق یک 
نمونه برای سایر کشورها 

است. ما می خواهیم 
همین رابطه صمیمانه 

را با تمام همسایگانمان 
داشته باشیم. اگر با برخی 
همسایگان مشکل داریم، 

مشکل از طرف آنها آغاز 
شده است چرا که ما 

خواهان روابطی خوب و 
صمیمانه هستیم.«

فرمانــده قرارگاه نــاوگان جنوب نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی خبر داد: ناوگروه شصت و یکم نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران روز گذشته با بدرقه فرماندهان 
این نیرو، بندرعباس را به مقصد آب های دور دست ترک کرد و به 
منظور تامین امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

در محدوده خلیج عدن، راهی تنگه باب المندب شد.
امیر دریادار دوم، افشین تاشک روز یکشنبه در گفت وگو با 

ایرنا، افزود: ناوگروه شصت و یکم متشکل از ناوشکن سبالن و ناو 
لجستیکی بندرعباس است.

وی همچنین گفت: ناوگروه های این نیرو از سال 88 تا به 
امروز موفق به اسکورت ۶ هزار نفتکش شده اند.

دریادار دوم تاشک گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران از سال 88 تا به امروز ۶۰ ناوگروه برای حفاظت و 
حراست از منافع نظام اسالمی به آب های دور دست اعزام کرده 

است. وی ادامه داد: این اقدام در راستای فرمایش ها و دستورهای 
رهبر معظم انقالب مبنی بر راهبردی بودن نیروی دریایی ارتش، 
گسترش حوزه ماموریت و مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی 

انجام شده است.
تهدید نفتکش های ایرانی توسط رژیم صهیونیستی

تنگه باب المندب یا تنگه اشک ها در قسمت جنوبی دریای 
سرخ قرار دارد که این دریا را به خلیج عدن و اقیانوس هند وصل 
می کند؛ این تنگه میان یمن در شبه جزیره عربستان، و جیبوتی 

و اریتره در شاخ آفریقا قرار گرفته است.
کشتی هایی که از طرف اقیانوس هند می  آیند پس از گذر از 
باب المندب و عبور از طول دریای سرخ می توانند راه خود را از 

کانال سوئز به سوی دریای مدیترانه ادامه دهند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۱۵ اسفند 
ماه در اظهاراتی صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران را »قاچاق 
نفت« دانســت و با تهدید تلویحی نفتکش های ایرانی گفت: 
نیروی دریایی اسرائیل می تواند در صورت لزوم جلوی قاچاق 

نفت ایران را بگیرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در واکنش به این 
تهدید گفت: قطعا اگر چنین قصدی داشته باشند این موضوع 
به عنوان یک ناامنی بین المللی و راهزنی تلقی خواهد شــد و 
جمهوری اســالمی ایران در صورت بروز، محکم به آن پاسخ 

خواهد داد.

به منظور تامین امنیت خطوط کشتیرانی؛

ناوگروه ایران راهی تنگه باب المندب شد


