محمدجواد ظریف و سعید جلیلی به کمیسیون برجام مجلس میروند

رئیسجمهور آمریکا به یهودیان این کشور درباره
اثرگذاری برجام بر کاهش قدرت ایران قول داد
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در عملیات زندهگیری و انتقال
از سوی سازمان محیطزیست رخ داد

5گوزن ایرانی
کشتهومصدوم!

روحانی در نشست خبری با اشاره
به درخواستها برای ارائه الیحه برجام:

چیزیامضا نکردیم
که به مجلس بفرستیم
برخی ارقام اعالمی
پولهای بلوکهشده اغراق است
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فروش فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
به  411میلیون تومان رسید

عكس:احمدمعینیجم،ایرنا
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خبر

رونمایی از لوگوی انیمیشن
شاهزاده روم

روز گذش��ته در حاش��یه اک��ران خصوصی
تازهترین انیمیشن سینمایی کشور در تاالر سوره
حوزه هنری ،از لوگوی جدید انیمیشن شاهزاده
روم رونمای��ی ش��د و به طور رس��می فعالیت
تبلیغاتی برترین پروژه انیمیشن سینمای ایران
برای اکران داخلی آغاز ش��د« .شاهزاده روم» به
کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی حامد
جعفری درباره پرنسسی مسیحی و پاکدامن به
نام «ملیکا» نوه قیصر کبیر روم است که دست
سرنوشت او را به بالد اسالمی میآورد و در نهایت
مادر امام عصر(عج) میشود.
«ش��اهزاده روم» محصول س��ینمایی گروه
«هنر پویا» ،کنسرس��یوم مش��ترک موسسات
«س��لوک افالکیان» و «هفتسنگ» است که
در سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر
بسیاری از اهالی سینما و متخصصان این حوزه
را به تحس��ین آن وا داشت و توانست لوح تقدیر
ویژه جشنواره را از دبیر جشنواره دریافت کند.
لوگ��وی جدید این اثر ب��ا بهرهگیری از نماد
پروانه و متناسب با سلیقه کودکان طراحی و اجرا
شده است.

  09218364796
ارتباطبامادرشبکههایاجتماعی

پیامک خوانندگان
  10002231

گروه سیاس�ی :حسن روحانی میگوید نه او و نه
وزی��ر خارجهاش ،محمدجواد ظری��ف پای برنامه
جامع مش��ترک اقدام را امض��ا نکردهاند ،بنابراین
مطالب��ه مجلس مبن��ی بر ارائه برج��ام به صورت
الیحه ،به صالح نیس��ت .به گزارش «وطن امروز»،
در حالی که نمایندگان مجلس براساس اصول  77و
 125قانون اساسی ،خواستار ارائه الیحه برجام برای
تصمیمگیری مجلس درباره آن هستند ،دولتیها
بارها به شیوههای مختلف ،مخالفت خود را با این
موضوع نشان دادهاند .از ماجرای ترجمه اشتباهی
که جواد ظریف به مجل��س ارائه کرد تا اظهارنظر
عجی��ب عراقچی که گفته بود بررس��ی برجام در
مجلس «به صالح نیست» نش��ان داد دولتیها با
بررس��ی برجام در مجلس مخالف هستند .اکنون
حسن روحانی ،رئیس دولت یازدهم هم نشان داده
است تمایلی به ارائه الیحه برجام به مجلس ندارد.
او دیروز در نشس��ت خبری با اهالی رس��انه در
اینباره گفت :این یک بحثی است که مطرح است.
حاال اگر پاسخش طول کشید ،چارهای نیست .طبق
قانون اساس��ی و اص��ل  77و اصل  125که تبیین
میکن��د میگوید وقتی توافقی را رئیسجمهور یا
نمایندهاش امضا میکند برای تصویب به مجلس
میفرستد .ما که چیزی را امضا نکردیم .آنچه امروز
دارد انجام میگیرد نس��بت به اج��رای معاهدهای
است که قبال ایران آن را پذیرفته است .میگویند
معاهده انپیتی را درس��ت اجرا کردید یا نه .تمام
مذاکرات برای این بود که ثابت کنیم این اتهامات
ناروا است و یک اعتمادی هم آنها نسبت به برنامه
آینده هستهای ایران داشته باشند .همه این بحثها
برای اجرای درست معاهدهای بوده که قبال تصویب
شده در ایران .امروز هیچ معاهده جدیدی نیست .در
برجام هم میگوید به صورت داوطلبانه ایران انجام
دهد .هی��چ یک از  5+1هم به پارلمان خود نبرده.
ضمن اینکه اگر ببریم به پارلمان چی میشود؟ یک
الزامی برای دولت میشود .یعنی کار را به نفع آنها
انجام دادهایم .به گزارش تسنیم ،وی افزود :رفتن به
مجلس یعنی چیزی که وزیر خارجه و رئیسجمهور
تا ح��اال امضا نکرده ،امضا کنیم .یعنی بر خودمان
الزاماتی کنیم که هیچ کش��وری نکرده است .بقیه
کشورها هم رئیسجمهور و وزیرخارجهشان امضا
نکرده .چرا میخواهیم فشاری را از لحاظ حقوقی بر
م��ردم ایران وارد کنیم که هیچ الزامی ندارد؟ اصل
 125روش��ن میکند چی��زی که رئیسجمهور یا
نماین��دهاش امضا کرد .ما که چیزی امضا نکردیم.
برجام س��بکش این بود که دولتها تفاهم کنند و
برود سازمان ملل و شورای امنیت تصویب شود که
آنجا هم رفت.
ش��ما میدانید ش��بیه این ما در توافق ژنو هم
داش��تیم .منتها آن کوتاهمدت  2س��اله بود و این
ممکن اس��ت  10س��ال باش��د مثال .آن نرفت به

مجلس تصویب شود .قبال تفاهمات دیگری هم در
زمینه هستهای داشتهایم .پاریس و سعدآباد نرفت
مجل��س و هیچکس هم نگفت چرا نرفت مجلس.
این هم شبیه آنهاست .البته ممکن است این بحث
مطرح باشد که نهادهایی باید برجام را بررسی کنند.
روحانی ادامه داد :پرونده هستهای از قدیم از سال
 82زیر نظر شورایعالی امنیت ملی بررسی و نظارت
میشد .این شورا االن هم بررسیهای متعدد درباره
برجام داشته و االن تقریبا مراحل نهایی خود را طی
میکند .وقتی چیزی طبق اصل  176قانون اساسی
در شورای امنیت ملی سیرش طی شود ،این اصل
حاکم بر آن اصول قانون اساس��ی اس��ت که اشاره
کردید.
   اغراق در آمار پولهای بلوکهشده

روحانی همچنین در پاسخ به خبرنگار فارس
مبنی ب��ر اعالم ارقام مختلف ک��ه دولتیها برای
پولهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور از 29
میلیارد دالر تا  180میلیارد دالر مطرح کردهاند،
گفت :البته رقمهایی که شما به آن اشاره کردید
برخی با واقعیت منطبق نیست ،اما همان طوری
که شما بیان کردید ،ارقام مختلفی بیان میشود
که این ارقام میتواند درس��ت باشد .وی ادامه داد:
گاهی کل ارزهایی که ما در خارج از کشور داریم در
مجموع چقدر است و گاهی کل ارقامی که مربوط
به صندوق توسعه ملی است ،منها و کم میشود
و گاه��ی رقمی که مربوط به ذخایر بانک مرکزی
اس��ت که از آن کسر میشود ،بخشی از این پول
مال دولت اس��ت که تبدیل به ریال و وارد خزانه
میشود که خیلی باال نیست و رقمهایی است که
مقامات اقتصادی و رئیس بانک مرکزی آن را اعالم
کردند .روحانی خاطرنش��ان کرد :رقمی که مال
دولت اس��ت ،رقم زیاد نیست ،اما در کل بخشی
از این پول ذخایر بانک مرکزی است که برای کل
تحرکات اقتصاد خارجی ما تأثیرگذار است و مهم
است و پشتوانه مهمی برای حرکتهای اقتصادی
خواهد بود ،بخشی برای صندوق توسعه ملی است
که بس��یار مهم اس��ت و میتواند در بخشهای
موردنظر فعال شود ،بنابراین در برخی از این ارقام
اغراق و مبالغه هست ،اما اینکه چند گونه رقم گفته
میشود بستگی دارد که کل آن را در نظر بگیریم
ی��ا اینکه پول ذخایر بانک مرکزی و پول صندوق
توسعه ملی را از آن کم کنیم ،بنابراین این رقمها
مختلف است.
  طول میکشد!

اثرگذاری توافق هستهای بر معیشت مردم نیز
یکی دیگر از موضوعات مطرحش��ده در نشس��ت
خبری دیروز حسن روحانی بود .روحانی در اینباره
گفت طول خواهد کش��ید تا اث��ر رفع تحریمها بر
معیشت دیده شود!
ادامه در صفحه 2

