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امروز موشک به نقطه قوت کشور تبدیل شده است

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی در نشســت با
علمای اهل تســنن و تشــیع شهرســتان الر با تأکید بر اینکه
نقش فروش نفت در بودجه حدود  ۳۰درصد است ،عنوان کرد:
در زمان جنگ ســاح به کشور ما داده نمیشــد اما از برخی
کشــورهای دوست موشک دریافت کردیم که بعد از مدتی این
کمک آنها نیز قطع شد و مجبور شدیم به سمت ساخت موشک
حرکت کنیم و امروز موشک به نقطه قوت کشور تبدیل شده و
تراز دفاعی ایران را ارتقاء داده اســت.الریجانی با اشاره به اینکه

اگر ایران در مقابــل داعش داهیانه عمل نمیکرد،
میتوانستند امنیت منطقه را به مخاطره بیندازند،
ادامه داد :اگر امنیت وجود نداشــته باشد نمیتوان
کار اقتصادی کرد ،داشــتن امنیت هزینه دارد و ما
دشــمن را خارج از مرزها ســرکوب کردیم.رئیس
مجلس شــورای اســامی با تأکید بر اینکه برخی از مشکالت
اقتصادی مزمن هســتند که باید برطرف شــود ،اظهار داشت:
نقدینگی موجود به امور مختلف ربط دارد و اگر سیاستی وجود

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

داشته باشد که نقدینگی به سمت صادرات و تولید
هدایت شــود اثرگذاری بیشتری دارد ،اینکه منابع
نفتی را رها کنیم امکانپذیر نیست.به گزارش ایسنا،
الریجانــی گفت :ایران عاقلتر از این اســت که در
برابر تحریک دشمن مقابله به مثل کند ،نگرانی که
در جامعه ایجاد میکند جنبه عقالنی ندارد و میتوان در بدترین
شرایط منابع مالی را به درستی مدیریت کرد ،حل ماجراجویی
آمریکا نیاز به فرمول دارد.

سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه خود
قدری از التهابات کاسته است

ُحسنتعطیلیمجلس
در لحظه تنظیم این گزارش به بیش از  13800تومان افزایش یافت .پیش از این
نرخ دالر به کانال  15هزار تومان وارد شده بود که بیش از  2500تومان کاهش
را شاهد بود .برخی کارشناسان اذعان داشتند که تعطیلی دو هفتهای مجلس و
حذف جنجالها و حواشی نمایندگان و نطقهای تند برخی چهرههای تندرو در
این کاهش قیمت موثر بوده است
عضو هیئت علمی دانشــگاه مدرس
به آفتاب یزد گفت :بیشــک گفتهها،
اظهارات و فعالیتهای مســئوالن،
نمایندگان مجلس و هر شخص ذینفوذ
در سیاست و اقتصاد در شرایط خاص
فعلی بیش از همیشه از سوی فعاالن
اقتصادی و بازارهای همچون سکه و ارز
رصد میشود و ممکن است تاثیر منفی
داشته باشد .وی افزود :در شرایط فعلی
این یک خواسته حداقلی است که از
مسئوالن و نمایندگان وجود دارد که
اگر در جهت کمــک اقدام نمیکنند،
الاقل با اظهارات و اخبار خود موجب
التهاب در بازار نشوند
آفتاب یزد -گروه سیاســی :در حال حاضر دو
نوع نرخ ارز در بازار وجود دارد؛ ســامانه سنا که
در آن نــرخ دالر در حدود  10500تومان اســت
و نرخ بــازار آزاد که در لحظه تنظیم این گزارش
بــه بیش از  13800تومان افزایش یافت .پیش از
این نرخ دالر به کانال  15هزار تومان وارد شــده
بود که بیش از  2500تومان کاهش را شاهد بود.
برخی کارشناسان اذعان داشتند که تعطیلی دو
هفتــهای مجلس و حذف جنجالها و حواشــی
نمایندگان و نطقهای تند برخی چهرههای تندرو
در این کاهش قیمت موثر بوده اســت .هر چند
این کاهش قیمت دیری نپایید و پخش یک خبر
مشکوک در رابطه با قرارداد  fatfمجددا ً نرخ این
ارز را بیش از  1000تومان افزایش داد .دالالن و
واسطهها با استناد به این خبر قدیمی که به شکل
عجیبی توسط رسانههای اصولگرا مجددا ً باز نشر
شد ،اینگونه نتیجه گرفتند که احتماالً این قرارداد
منعقد نخواهد شــد .پیش از این محمود صادقی
در توئیتی از گشایش و خبرهای خوب در زمینه
انعقاد قرارداد  fatfخبر داده بود .یوسفی از اساتید
دانشگاه عالمه به آفتاب یزد میگوید که سخنان
تنش آفرین مســئوالن تاثیر مستقیم و منفی بر
تحوالت اقتصادی دارد .احضار روحانی به مجلس،
ســخنان نمایندگان جبهه پایــداری ،مخالفت با
قرارداد  ،fatfاســتیضاحهای پی در پی و ناموسی
خواندن ذخایر ارزی بانک مرکزی از سوی رئیس
این بانک از جمله اتفاقات منفی سیاسی است که
تاثیر خود را در بازار ارز نیز نشان داد.
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دو هفته تعطیالت برای خدمترسانی

زمانــی که بهــروز نعمتــی ســخنگوی هیئت
رئیســه مجلس خبر از آغاز تعطیالت مجلس از
14شــهریور ماه به مدت دو هفته داد ،بســیاری
نفس راحتی کشــیدند .به مدد کمک نمایندگان
در حال حاضر دولت نه سخنگو دارد ،نه وزیر کار
و نه وزیر اقتصاد .حمله به دو نماینده اصالحطلب

که نسبت به وضع موجود نطق اعتراضی داشتند،
از جملــه پروانه سلحشــوری که اعــام کرد به
دلیل این نطق از ســوی برخی چهرههای تندرو
مجلس به مهدور الدم بودن تهدید شده از جمله
آخرین خروجیهای مجلس بود .نطقهای گنگ
و بیهدف نماینــدگان که غالباً بــا صدای بلند
بیان میشود و ظاهرا ً کارکرد منطقهای در حوزه
انتخابیه دارد به زعم صاحب نظران تاثیر چندانی
در تغییر فضای سیاسی یا اقتصادی کشور ندارد.
بیاناتی کلی و حاشــیهای بدون نام بردن از کسی
یا اشاره مســتقیم به چند مسبب واقعی که تنها
بر لزوم مقابله با مشــکل تاکید میکنند .آخرین
ناطقین مجلس شــورای اسالمی شامل این افراد
بودند .محمود بهمنی رئیــس کل بانک مرکزی
در دوران احمدینژاد نطقی آتشــین در رابطه با
آخرین راهکارهای اقتصــادی و بانکی ارائه کرد،
تیتر نطقهای دیگر همکاران وی نیز به این شرح
بود:
پارســایی :اولویت هزینهکرد پول با مردم
کشور خودمان است
حســنبیگی :چرا برخی از نمایندگان در
مجلس علیه نظام سخن میگویند
کرمپور حقیقی :در دفاع مقدس فرزند مردم
و مسئول در میدان جنگ بودند
الهوتی :ســاختار مدیریت اقتصادی کشور
مشکل دارد
هاشمی :بیکاری ،امالمشکالت است
ســعیدی :دســتگاه قضایی زالو صفتان
اقتصادی را به مردم معرفی کند
پژمانفر :شورای عالی نظارت بر مطبوعات
نسبت به هنجارشکنی مطبوعات ورود کند
مطهری :وزارت خارجه ســفیر فرانسه را
احضار کند
کوهکن :اخاللگران نظــام اقتصادی اعدام
شوند
خدری :تیم اقتصادی دولت با ســردرگمی
موجب رنجش ملت میشود
مسعودی :دســتگاههای نظارتی و قضایی
باید قاطعانه با غارت گران بیتالمال برخورد
کنند
حاجی :آموزش و پــرورش باید برای مردم
رایگان باشد
کواکبیان :مذاکره کنندگان با اروپا به متضرر
شدن ملت ایران راضی نشوند
جاسمی :در شرایط فعلی استیضاح به نفع
کشور نیست
هر چند بســیاری از تعطیلــی مجلس به مدت
دو هفته اســتقبال کردند اما حســینعلی حاجی
دلیگانی نماینده عضو جبهه پایداری و از مخالفان
سر ســخت  fatfاز علی الریجانی رئیس مجلس
خواست تا تعطیالت مجلس به جهت آنچه او عمل
به وظایف خطیر آن نهاد میدانست کوتاه تر باشد.
حاجی دلیگانی با اشــاره به تعطیالت پیش روی

دوهفتهای مجلس شورای اسالمی گفت :حداقل
یک هفتــه از این دو هفته را جلســه بگذاریم و
دولت را دعوت کنیم .مدتهاست از دولت دعوت
نشــده باید درد دلها گفته شود .رئیس مجلس
البته اعالم کرد که تعطیالت آتی مجلس تعطیلی
نیست بلکه سرکشــی به حوزه انتخابیه و انتقال
مشکالت مناطق مختلف کشور به مجلس است.
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امید به تصویب FATF

گروه ویژه اقدام مالی موســوم به  FATFاز جمله
نهادهــای ناظر بر اقدامات مالــی ایران در برجام
اســت و در حال حاضر تنها دو کشــور در جمع
نهایی این مجمع مالی جهانی که با هدف شفافیت
و مبارزه با پولشــویی تاسیس شده حضور ندارند.
با توجه به در پیش بودن تحریمها و نیاز کشور به
باز بودن منافذ مالی و بانکی بین المللی پیوستن
به این معاهده جهانی اهمیت بسیاری یافته است.
رئیس کل اســبق بانک مرکزی به صراحت اعالم
کرده بود که یکی از پیش فرضهای برقرار ماندن
اتصال ایران به سوئیفت و شبکههای ترانسفر مالی
جهانی عضویت در  FATFاست .در صورت عدم
امکان اتصال به شبکه جهانی عم ً
ال امکان بازگشت
ارز حاصــل از صادرات از جملــه ارز نفتی از بین
میرود یا دســت کم مانند دوره تحریم در دولت
قبل با ســختی بسیار همراه خواهد بود به همین
خاطــر این الیحه برای فضای عمومی کســب و
کار از جمله بازارهای ارز و سکه اهمیت بسیاری
یافته است .سخنان اخیر محمود صادقی نماینده
مجلس بســیاری را امیدوار کــرد که این الیحه
سرانجام تصویب خواهد شد.
صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی
گفته بود با اطالعاتی که داریم ،مجموعه نظام به
این تصمیم رســیده که لوایح مربوط به مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
وی در گفتوگــو با ایلنــا ،در خصوص نظر اخیر
شــورای نگهبان درباره الیحه مبارزه با پولشویی
و تامیــن مالی تروریســیم موســوم به FATF
گفت :الیحه  FATFنداریم؛ چهار الیحه اســت
که سهالیحه آن تصویب شــده؛ دو مورد مربوط
به قانون داخلی مبارزه با پولشویی است که قبال
تصویب شــده و االن الیحــه اصالحیهاش آمده
اســت .قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم
است که آن هم اصالحیهاش تصویب شده است.
دو کنوانسیون است که کنوانسیون پالرمو تصویب
شــده و یکی مانده که هنوز تصویب نشده است.
برخی صاحــب نظران این اظهــارات را در روند
کاهش روزهای اخیر بازار ارز موثر دانستند.
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خبری عجیب که دالر را گران کرد

روند کاهش دالر دیری نپایید و علی رغم فضای
روانــی مثبت و کاهش که در اثر تعطیلی مجلس
و عدم اظهارات تنش زا در چند روز اخیر بهوجود
آمــده بود با پخــش خبری عجیــب و زاویهدار

دگرگون شــد و بازار ارز بالفاصله به آن واکنش
نشــان داد و دالر قریب  1000تومــان تنها در
چند ساعت گران شــد .دو خبرگزاری خاص در
خبری عجیب در روز  19شهریور خبر از مخالفت
مجمع تشــخیص مصلحت با ایــن الیحه دادند،
این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت
به لوایحــی ورود میکند که مجلس و شــورای
نگهبان در مورد آن دچار اختالف باشــند و این
لوایح توســط مجلس به مجمع تشخیص جهت
داوری نهایی ارجاع داده شــود .در مورد FATF
چنین پروســهای طی نشده اســت .عالوه بر این
تاریخ نامهای که آنها منتشــر کردهاند مربوط به
قبل است و معلوم نیســت که چنین اخباری با
چه نیت و در راستای چه منافعی منتشر میشود.
پیش از این خبر دالر قریب  2500تومان کاهش
داشت که خبر فوق بالفاصله افزایش قیمت بیش
از  1000تومان را در پی داشت .پس از اعالم این
خبر مجمع تشخیص در اطالعیهای اعالم کرد که
این نامه و خبر منتشره به معنای مخالفت مجمع
و رد حتمی آن نیست .با این همه خبر مذکور که
در دو خبرگزاری اصولگرای مشــهور منتشر شد
تاثیر خود را بر بازار گذاشــت و التهاب مدنظر به
وجود آمــد .پیش از این هفته نامه  9دی متعلق
به حمید رسایی چهره مشهور اصولگرا اعالم کرده
بود که اظهــارات رئیس جمهــور باعث افزایش
قیمت دالر شــده است .علی قنبری اقتصاددان و
عضو هیئت علمی دانشــگاه مدرس به آفتاب یزد
گفت :بیشــک گفتهها ،اظهارات و فعالیتهای
مســئوالن ،نمایندگان مجلس و هر شخص ذی
نفــوذ در سیاســت و اقتصاد در شــرایط خاص
فعلی بیش از همیشــه از سوی فعاالن اقتصادی
و بازارهای همچون ســکه و ارز رصد میشــود و
ممکن است تاثیر منفی داشته باشد .وی افزود :در
شرایط فعلی این یک خواسته حداقلی است که از
مسئوالن و نمایندگان وجود دارد که اگر در جهت
کمک اقدام نمیکننــد ،الاقل با اظهارات و اخبار
خود موجب التهاب در بازار نشوند .در حال حاضر
به دلیل کاهش ســرمایه اجتماعی مسئوالن در
کشور ما هر چه آنان میگویند لزوماً از سوی مردم
پذیرفته نمیشود ،به همین خاطر آنان در شرایط
فعلی در اظهارنظرهای خود که میدانند بر اقتصاد
تاثیر میگذارد باید احتیاط بیشتری پیشه کنند،
وی در ادامه اظهار داشت :متاسفانه مجلس ما به
ویژه در این دوره به هیــچ عنوان موثر و کارآمد
نیســت و معتقدم که هر چه برخی دوستان در
مجلس هر چه کمتر دست به تشنج آفرینی بزنند
و مصاحبههای تند و تیز انجام دهند و جو اقتصاد
را نــاآرام کنند ،وضع بازار آرامش بیشــتری پیدا
میکند کــه مصداق آن کاهش نرخ ارز در دوران
تعطیلی مجلس اســت ،هر چــه موضعگیریها
غیرحزبی و با در نظر گرفتن شروط آرامش باشد،
بی شــک تاثیر مثبت تری بر فضای کلی کشور
خواهد گذاشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور
در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهارکرد :لوایح
متعددی در مجلس داریم که یکی از مهمترین
آنها الیح ه چهــارم از لوایــح چهارگانه درباره
مقررات مالی کشــور اســت .وی ادامه داد :به
تعبیری که میشــود از این الیحــه به عنوان
الیحه  FATFنام برده میشــود .این الیحه با
نظر نمایندگان محترم مجلس دو ماه مسکوت
ماند که انشــاءاهلل در جلســات پاییز به نتیجه
خواهد رســید و در دســتور مجلس شــورای
اسالمی قرار میگیرد.
امیری خاطرنشــان کرد :در برخــی از محافل

کشور به  FATFنیاز دارد

این الیحه را به برجام
ارتبــاط میدهند ،در
حالــی که هیچ ربطی
به برجام ندارد و برای
اســتاندارد ســازی و
سر و سامان دادن به
نظام بانکــی ،ارتباط
بانکهــای جمهوری
اســامی ایــران بــا
بانکهای دیگر دنیا و موسســات مالی دنیا به
این لوایح بــه ویژه الیحهای که به آن اشــاره
کردم ،نیاز است.

وی تصریــح کــرد :با
توجــه بــه ضــرورت
و نیــازی که کشــور
به ایــن الیحــه دارد
انشــاءاهلل در مجلس
شورای اسالمی مورد
تصویب قرار میگیرد.
قطعا چنیــن قانون و
مقرراتی که سه مورد
آنها از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشته
اســت ،یک مــوردش نهایی شــده و دو مورد
دیگر آن میان مجلس شورای اسالمی ،شورای

نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
رفت و آمد اســت و مورد چهــارم منتظر رای
نمایندگان محترم مردم برای کشور الزم است.
به گزارش ایسنا ،معاون پارلمانی رئیس جمهور
گفت :تهیه و تدویــن این لوایح به عنوان یکی
از ضرورتهای کشور برای ساماندهی امور مالی
و بانکی در مجامع مالی بینالمللی و بانکهای
بینالمللی و موسسات مالی دنیا است.
وی در پایــان گفت :زمانی که ایــن قانون در
مجلس شورای اسالمی تصویب شود و به تایید
شــورای محترم نگهبان برسد ،فرآیند الحاق به
کنوانسیونهای جهانی شروع خواهد شد.

توئیت بازی سیاسی
> حسام الدین آشنا -مشاور فرهنگی دولت روحانی

> سید عباس صالحی  -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

> محمود صادقی -نماینده مردم تهران
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ایران و آمریکا بازیگران کلیدی برجام بودند
رئیسجمهور روسیه گفت :ایران و آمریکا بازیگران کلیدی برجام بودند.به گزارش ایلنا به نقل
از پایگاه خبری «اینترفکس»« ،والدیمیر پوتین» در اجالس اقتصادی که در «والدی وستک»
روسیه برگزار شد درباره توافق هستهای ایران اظهارنظر کرد .رئیس جمهور روسیه در این
نشست گفت :تهران و واشنگتن نقش کلیدی در توافق هستهای ایران بازی کردند و روسیه و
دیگران تنها از این توافقها حمایت کردهاند.

چهره روز

مشایی به  ۶سال و نیم حبس
محکومشد

رئیــس کل دادگســتری اســتان تهران از
صــدور حکم محکومیت مشــایی خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی به بیان  4نکته قبل
از بیان دادنامــه پرداخت و گفت :نکته اول
این اســت که رأی صادره غیرقطعی است
و این رأی در مورد اسفندیار رحیم مشایی
قابل تجدیــد نظر در محاکــم تجدیر نظر
اســتان تهران اســت و در مورد علی اکبر
جهانفکر به جهت غیابی بودن حکم صادره
قابل واخواهی در همان شــعبه اول خواهد
بود.
رئیس کل دادگســتری استان تهران افزود:
نکته دوم این اســت که با توجه فضاسازی
رســانهای که همزمان با برگزاری جلسات
دادگاه در شــبکههای اجتماعی انجام شده
بود دادستان کل کشــور در اجرای تبصره
دو ماده  353قانون آیین دادرسی کیفری،
انتشــار جریان دادرســی و همچنین نام و
مشخصات اصحاب دعوا را ضروری دانست و
به موجب قانون از رئیس قوه قضائیه در این
خصوص استیذان کرد و رئیس دستگاه قضا
با انتشار جریان دادرسی و بیان مشخصات
اصحاب پرونــده موافقت کــرد و لذا قانونا
مجاز به بیان اسم و مشخصات اصحاب دعوا
هستیم.
اســماعیلی توضیــح داد :نکته ســوم این
اســت که رأی صــادره صرفــا در محدوده
کیفرخواســت صادره از ناحیه دادســرای
عمومی و انقالب تهران است و الزم به ذکر
است اسفندیار رحیم مشایی و برخی از افراد
دیگری که در جریان دادرســی و همچنین
دادنامه از آنها نام برده شده است .بخشی از
اتهاماتشان که در کیفرخواست مطرح نشده
در دادسرای عمومی و انقالب تهران مفتوح
است که باید توســط دادسرا نسبت به آن
اتهامات رسیدگی و اظهار نظر شود.
وی افــزود :نکتــه چهارم این اســت که از
آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی
ســه فقره اتهامی بود ،در اجرای ماده 134
قانون مجازات اسالمی دادگاه الزاما باید در
مورد هر یک از اتهامــات حداکثر مجازات
قانونی را مورد حکم قــرار میداد و بدیهی
اســت که با توجه به تعدد اتهامات و آرای
صادره ،مجازات اشــد در صــورت تأیید از
ناحیــه دادگاه تجدیدنظر اســتان قابلیت
اجرا را خواهد داشــت اما متهم دیگر یعنی
علیاکبر جوانفکر در این پرونده یک عنوان
اتهامی داشــت و لذا دادگاه در مقام صدور
حکم حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم
قــرار نداد و میزان مجازات وی کمتر لحاظ
شده است.
رئیــس کل دادگســتری تهران بــه بیان
میزان محکومیت اسفندیار رحیم مشایی و
علیاکبر جوانفکــر پرداخت و گفت :نتیجه
دادرســی این شــده است که اســفندیار
رحیممشایی از بابت اتهام اول یعنی اجتماع
و تبانــی جهت ارتکاب جــرم علیه امنیت
کشور به اســتناد ماده  610قانون مجازات
اسالمی به تحمل  5سال حبس و در همین
عنــوان اتهامی علی اکبر جوانفکر به تحمل
 4سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی افزود :همچنین اسفندیار رحیم
مشــایی در ارتباط با عنــوان اتهامی تبلیغ
علیه نظــام مقــدس جمهوری اســامی
بهاستناد ماده  500قانون مجازات اسالمی
به تحمل یک ســال حبس و در مورد اتهام
سوم یعنی توهین به مقامات قضایی بهسبب
انجام وظیفه به تحمل  6ماه حبس محکوم
شــده اســت .در مورد عنوان اتهامی سوم
گرچه به استناد ماده  609توهین بهمقامات
به جهت انجام وظیفــه جنبه عمومی دارد
و نیاز به شــاکی خصوصی دارد اما در این
عنوان اتهامــی دو نفــر از مقامات قضایی
بهعنوان شــکات اسفندیار رحیم مشایی در
پرونده شــکایت کردند و شــکایت آنها نیز
مورد لحاظ و رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش تســنیم ،وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه گفته میشد اتهام جاسوسی
نیز علیه اســفندیار رحیم مشــایی مطرح
اســت ،اظهار کرد :اتهامات دیگری هم در
مورد اسفندیار رحیم مشایی و هم در مورد
افراد دیگری کــه در پرونده از آنها نام برده
شده مطرح اســت که این بخش از پرونده
هنوز در دادسرا مورد رسیدگی و اظهارنظر
قرار نگرفتــه و بعد از فرآیند
رســیدگی در دادسرا
نتیجــه آن اعــام
میشود.

در حاشیه

ی
رایزنی برای عزل ترزا م 

باخبرشدیم به گفته منابع مطلع ،حدود
۵۰قانونگذار حامی بریگزیت "ســخت"
از حزب محافظهکار انگلیس ،نشستی را
برگزار کردهاند تا درباره چگونگی و زمانی
که میتوانند تــرزا میرا به کنارهگیری از
نخســتوزیری کشورشان مجبور کنند،
بحث و رایزنی کنند.به گزارش ایســنا،
شبکه خبری بیبیســی ورلد به نقل از
یک منبع مطلع گزارش داد ،نمایندگانی
از گروه تحقیقات اروپایــی ( )ERGاین
مســئله را مورد بررســی قرار دادند که
چگونه به بهترین شکل میتوان قوانین
انتخاب رهبری حزب را مشخص کرد .یکی
از آنان که در جلسه حضور داشت ،گفت:
همه کسانی که میشناسم میگویند ترزا
می(نخســتوزیر انگلیس) باید برود ،او
فاجعه است و این رویه نمیتواند ادامه یابد.

دوترته :اگر میتوانید کودتا کنید

شنیدیم رئیس جمهوری فیلیپین اعالم
کرده که اطالعاتی دربــاره توطئه برای
براندازی دولتش از ســوی اپوزیسیون،
چریکهای مائوئیست و گروهی از سربازان
سابق از یک قدرت خارجی دریافت کرده
است.ب ه گزارشایسنا،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،رودریگو دوترته ،رئیس جمهوری
فیلیپین در گفتوگو با سالوادور پانئلو،
ت که از ارتش کشــورش
وکیل خود گف 
خواســته اطالعاتی در مورد توطئهای را
که به گفته خودش از جانب یک کشــور
ثالث جمع آوری شده ،افشا کند .دوترته
گفته که نمیتواند نام آن کشور را اعالم
کند.وی خطاب به افسران ارتش که آنها
را متهم به تالش بــرای کودتا علیه خود
کرده گفت که از شایعات کودتا نمیترسد.
دوترته افزود :شما نمیتوانید مرا وادار به
کاری کنید شــما را به چالش میکشم.
خسته شدم کودتا کنید .بیش از این صبر
نکنید .اگر میخواهید کودتا کنید همین
االن انجامش دهید.

کتاب من هزار درصد واقعی است

باخبرشــدیم باب وودوارد ،روزنامهنگار
کهنهکار آمریکایی اعــام کرد ،یکی از
مقامــات کلیدی و ارشــد دولت کنونی
واشنگتن به طور خصوصی به وی گفته که
جزییاتی که در کتاباش مطرح شده هزار
درصد درست و واقعی هستند ،اما مدتی
بعد به صورت علنــی وی را بدنام کرده
است.به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه
خبری هیل ،باب وودوارد این اظهارات را در
جریانمصاحبهایباروزنامهنیویورکتایمز
مصادف با روزی که کتاباش تحت عنوان
«ترس :ترامپ در کاخ سفید» منتشر شد،
مطرح کرد.وودوارد گفــت :پس از آنکه
اطالعات مطرح شده در کتاب جدیدم از
هفته گذشته شروع به انتشار در رسانههای
مختلف کرد یکی از مقامات کلیدی و ارشد
کاخ سفید با من تماس گرفت و گفت همه
میدانند که آنچه تو در این کتاب گفتهای
صحت دارد و درست است .جزییات مطرح
شده در این کتاب  1000درصد درست است،
اما سپس این مقام به صورت علنی مسائلی
را مطرح کرد که با اظهارات اخیرش کامال
مغایرت داشت.

عربستان  11میلیارد دالر وام میگیرد

شــنیدیم صندوق دارایی ملی عربستان
این هفته قراردادی برای گرفتن یک وام
 ۱۱میلیارد دالری از چند بانک بینالمللی
امضا میکند که اولین اســتقراض تاریخ
این صندوق است.به گزارش ایرنا به نقل
ار خبرگزاری رویترز ،بر اساس این گزارش،
عربســتان برای نجات شرکت ملی نفت
آرامکو و به دنبال توقف فروش بخشی از
سهام این شرکت بزرگ انرژی در بازارهای
مالی ،دست به دامن بانکهای بین المللی
برای گرفتن وام شده است.

دیپلماسی 'پخت و پز' شی و پوتین

باخبرشدیم سفر 'شی جین پینگ' رئیس
جمهوری چین به روســیه و شرکت در
نشســت اقتصادی 'والدی وســتوک' با
حواشیای همراه بود که آشپزی مشترک
روســای جمهوری چین و روسیه و پخت
'پنکیک' یکــی از این حواشــی بود.به
گزارش ایرنا ،روســای جمهوری دو کشور
در حاشیه این نشست در حالی که هر دو
پیشبند آبی پوشیده بودند 'پنکیک' پخت
کردند .رئیسجمهوری روسیه پس از آماده
شــدن پنکیک روی آن خاویار ریخت و
از رئیسجمهوری چین دعوت کرد آن را
بچشد.روسای جمهوری دو کشور پیشتر
نیز یک بار در پکن غذای ســنتی چینی
پخته بودند وسابقه آشپزی در کنار یکدیگر
را داشتند.آشــپزی روسای جمهوری دو
کشــور بازتابهای زیادی در رسانهها و
شبکههای اجتماعی چین داشت و از آن به
عنوان «دیپلماسی پخت و پز» یاد کردند.

