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در ایران از هر هفت قتل
یک قتل ناموسی است!

این  غیرت
 با خون حفظ می شود!

پرسش هایی در فقدان 
هنرمندی که جالی وطن کرد 

بهمن محصص
 یک پرسوناژ تاریخی

180 دقیقه نفس گیر 
برای سرخابی ها در آسیا

# نباید ببازی!

رقم واقعی تورم فراتر از ارقام موجود است

تاکید کارگران 
بر افزایش ریالی 
دستمزدها باشد
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شکست نتانیاهو در انتخابات نهم آوریل بسیار محتمل است

شراکت بی بی و دونالد 
در ایستگاه آخر

چرتکه 3

 نپیوستن به FATF بر »تحریم ها« و »کاسبان تحریم« می افزاید 

فهرست »بی سابقه ترین 
اختالس ها« تا کجا ادامه دارد؟

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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رئیس جمهوری ایران در دیدار با برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق با تاکید بر استفاده از پول 
ملی به جای ارز خارجی، گفت: تقویت بانک های 
مرکزی دو کشور و توسعه همکاری های تجاری با 
استفاده از پول های ملی، ما را از ارزهای خارجی 
بی نیاز خواهد کرد. حسن روحانی، که دیروز به 
عراق سفر کرد در این دیدار توسعه روابط بانکی 
را پشــتوانه محکمی برای توسعه همکاری های 

تجاری و اقتصادی ایران و عراق دانست. 
وی با اشــاره به ضرورت تالش بــرای ایجاد 
تســهیالت الزم در روابــط گمرکــی، مرزی و 
اســتانداردهای کیفی برای توســعه مناسبات 
اقتصادی و تجاری دو کشــور، خاطرنشان کرد: 
ایران و عراق می توانند روابــط و همکاری های 
خود در بخش های مختلف از جمله انرژی، حمل 
و نقل، ترانزیت کاال، استفاده بهتر از منابع اروند 
رود، اتصال راه آهن دو کشور به هم برای تسهیل 
در تردد زائران بویژه در ایام اربعین حسینی)ع( 

گسترش دهند.
تشویق بخش خصوصی ایران

 به سرمایه گذاری در عراق
روحانی تقویت بازارچه هــای مرزی و ایجاد 
شــهرک های صنعتی در مرزهای دو کشــور را 
در توســعه روابط فی مابین تاثیرگذار دانست و 
گفت: آماده انتقال تجربیات و ارائه خدمات فنی و 
مهندسی به عراق و تشویق بخش خصوصی ایران 

برای سرمایه گذاری در عراق هستیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران همواره 
خواستار عراقی امن، مستقل و توسعه یافته است 
و در این مسیر صادقانه در کنار دولت و ملت عراق 
ایستاده است، افزود: مبارزه با تروریست ها باید تا 
ریشه کن شدن کامل آنها ادامه یابد و ایران آماده 
مشارکت فعاالنه در بازسازی مناطق آسیب دیده 

عراق است. روحانی خاطرنشــان کرد: پیام این 
سفر این است که هیچ بروکراسی و کشور ثالثی 
نمی تواند در روابط دوستانه و برادرانه ایران و عراق 
تاثیر داشــته و مانع اراده رهبران دو کشور برای 

توسعه و تعمیق مناسبات شود.
ایران نقش برجسته ای در
 شکست داعش داشته 

»برهم صالح«، رئیس جمهــور عراق نیز در 
این دیــدار روابط و همکاری های ایــران و عراق 
تاریخی و مستحکم دانست و گفت: ایران نقش 
بسیار برجسته ای در شکســت داعش داشته و 
این نشان دهنده روابط عمیق و دوستانه دو کشور 
است؛ ایران و عراق هیچ انتخابی جز روابط خوب 

و گسترده ندارند.
برهم صالح با تاکید بر اینکه اراده عراق توسعه 
روابط و همکاری های همــه جانبه با جمهوری 
اسالمی ایران است، خواستار تالش مسئوالن دو 
کشور برای گسترش مناسبات تهران-بغداد در 
زمینه های گوناگون از جمله راه آهن، گردشگری، 
محیط زیســت، صنعت، معدن و همکاری های 

علمی و فرهنگی شد.
صالح با اشاره به مذاکرات و تفاهم های انجام 
شده میان دو هیأت ایرانی و عراقی در طول روزهای 
گذشته، تاکید کرد: باید از جزئات کوچک در روابط 
فیمابین عبور کرد و به فضای بزرگتر و وســیع 
همکاری ها  و روابط اندیشــید چرا که این امر در 

راستای منافع هر دو ملت خواهد بود.
احساس ما در عراق احساس بودن

 در وطن خودمان است 
رئیس جمهور با بیان اینکه احساس ما در عراق 
احســاس بودن در وطن خودمان است، گفت: 
روابط دو ملت ایران و عراق هزاران ســاله است و 
ما عالقه مندیم که این روابــط دینی، فرهنگی، 

تاریخی و منطقه ای را بیش از پیش مســتحکم 
سازیم.

روحانی در پایان مذاکــرات با »برهم صالح« 
همتای عراقی خود در کاخ ریاست جمهور  عراق، 
این مذاکرات را بسیار سازنده خواند و اظهارداشت: 
در جریان مذاکــرات با رئیس جمهور عراق هیچ 
نقطه اختالفی ندیدم و رابطه دو کشور به نفع دو 
ملت و دو دولت اســت و همه تالش خود را برای 

تقویت این روابط به کار می گیریم.
رئیس جمهور ظرفیت همکاری های ایران و 

عراق را بسیار گسترده دانست .
روحانی افزود: دو کشــور در طول سال های 
گذشــته با تروریســم در حال مبارزه بوده اند 
و خوشــحالیم که در روزهای ســخت مبارزه با 

تروریسم ، در کنار ملت و ارتش عراق بودیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه عراق را کشور مهم 
در منطقه ، اسالمی و عربی می دانیم ، اظهارداشت: 
عراق می تواند نقش بسیار مهمی در امنیت منطقه 
و ایجاد روابط نزدیکتر میان کشــورهای منطقه 

ایفا کند.
روحانی تصریح کرد: ما  می خواهیم با عراق 
متحد و نزدیک باشــیم نه علیــه دیگری، بلکه 
می خواهیم  دیگر کشورهای منطقه را نیز در کنار 
خود داشته باشیم. رئیس جمهور گفت: برای ما 
ثبات، امنیت و دمکراســی عراق بسیار اهمیت 
دارد و عراق امن و باثبات موجب ثبات و امنیت کل 

منطقه خواهد شد.
روحانی افزود: ما برای این سفر اهمیت زیادی 
قائلیم و امیدواریم شــاهد توسعه روابط دو ملت 

برادر و دوست باشیم.
رئیس جمهور همچنین از مردم عراق به دلیل 
میهمان نوازی بویژه در ایام اربعین نسبت به ملت 

ایران تشکر کرد

خبر
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دیداری که نمایندگان را 
به جان هم انداخت؛

بلوا در  پارلمان 

سياست 2

همين صفحه  »تعــداد نمایندگان در جایگاه هیات رئیســه لحظه به 
لحظه رو به افزایش بود. در این هنگام کریمی قدوســی به 
سمت میکروفون وکیلی رفت و گفت: »این آقا این همه خون 
ریخته و فتنه کرده...« کریمی قدوسی و مجتبی ذوالنوری 
همچنان بر سر علی مطهری فریاد می زدند. مجتبی ذوالنوری 
خطاب به او گفت: »شما قسم خورده اید که بی طرف باشید.« 
اصالح طلبان مجلس هم به جایگاه هیأت رئیسه آمدند. عباس 
گودرزی، نماینده بروجرد میکروفون مطهری را روشن کرد و 
گفت: »فتنه خط قرمز نظام است.« برای دقایقی تنش میان 
وکیلی و زاهدی ایجاد شد، اما نمایندگان آنها را جدا کردند.« 
آنچه خواندید شرح بخشی از تنش دیروز مجلس بود؛ تنشی 
که یک بار دیگر نشــان داد دیدار با خاتمــی، رئیس دولت 
اصالحات خون اصولگرایان تندرو را به جوش می آورد؛ خواه 
این دیدار از سوی هیأت رئیسه مجلس باشد، خواه از سوی 
فراکسیون امید که جمع اصالح طلبان مجلس هستند.  از 
حدود 130 عضو فراکسیون امید، 40 نفر آنها اواسط اسفند به 
دیدار محمد خاتمی رفتند؛ دیداری که اتفاقا بوی امید برای 
اصالحات از آن نمی آمد. خاتمی در این دیدار گفته بود: »دیگر 
خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا 
فکر می کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم 
پای صندوق ها خواهند آمد؟ بعید می دانم مگر اینکه در یک 
ســال آینده تحولی رخ دهد.« سال آینده دقیقا همین ایام، 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است. گرچه به باور بسیاری 
بوی الرحمن اصالحات بلند شده است، اما چه بسا که هسته 

فکری اصالحات از درون همین جلسات و دیدارها...
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