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نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
منصوب شد

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در حکمی حجت 
االسالم سید عبدالفتاح نواب را به نمایندگی ولی فقیه 
در ام��ور ح��ج و زیارت و سرپرس��تی حج��اج ایرانی 

منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

د عبدالفتاح نواب  جناب حجة االسالم آقای س��یّ
دامت توفیقاته

اکنون که جناب حجةاالس��الم آقای قاضی عسکر 
پس از یک دوره تالش موفق در سرپرس��تی حجاج از 
این مس��ئولیت کناره گیری کرده اند با تشکر فراوان از 
خدمات گسترده ی ایش��ان، جنابعالی را که برخوردار 
از صالحیت ه��ای وافر و تجربه های ارزش��مند در امر 
خطیر حج و اتقان و کارآمدی در سابقه ی فعالیت های 
خود می باش��ید به نمایندگی خود و سرپرستی حجاج 

محترم ایرانی منصوب می کنم.
فریضه ی ح��ج موهبت بزرگ خداون��د بر مؤمنان و 
فرصت بی نظیر فردی و اجتماعی و بین المللی برای آنان 
اس��ت. مهم آن اس��ت که ما قدر این نعمت را شناخته و 
ظرفیت بهره مندی از آن را در مقیاس فرد و جامعه افزایش 
دهیم. چگونگ��ی هدایت و مدیریت ای��ن رویداد عظیم، 
می تواند نقش آفرین در این شناخت و بهره مندی باشد، و 
امید است جنابعالی در این عرصه حساس مشمول توفیق و 

کمک خداوند بوده و آزمون شایسته ای را بگذرانید.

شاید مجبور شویم در برخی کاالها به 
سمت سهمیه بندی پیش برویم

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 
حاشیه بازدید از نمایش��گاه کتاب، وضعیت اقتصادی 
کشور را تشریح و به راهکارهای مقابله با شرایط پیش 

رو اشاره کرد.
جهانگی��ری گف��ت: »بعد از دوره جنگ ما س��مت 
آزادس��ازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد 
خصوصی س��ازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در 
کنترل دولت بود و آزاد ش��د. حتماً م��ردم ایران اطالع 
دارن��د قبل از جنگ تقریباً حوزه واردات توس��ط دولت 
انجام می گرفت و در سیستم کوپنی توزیع می شد. دولت 
خیل��ی بزرگ بود، به مرور دولت این ه��ا را واگذار کرد. 
حت��ی االن دولت گفته کاالهایی که در مقطع فعلی ارز 
دولت��ی به آنها اختصاص می دهیم وارد کننده اش بهش 

خصوصی است، این طور نیست که دولتی باشد.«
جهانگی��ری در ادامه به تش��ریح دو راه حل پیش 
روی دولت جهت کنترل ش��رایط اقتصادی پرداخت. 
وی گف��ت: »االن با توجه به ش��رایط جدید اقتصادی 
دو بحث ایجاد ش��ده اس��ت. به سمت محدودیت های 
بیش��تری داریم پی��ش می رویم، پ��س احتماالً نقش 
دولت پررنگ تر می شود. شاید مجبور شویم در برخی 
کاالها به س��مت س��همیه بندی و کوپنی شدن پیش 
برویم. این نظری اس��ت که در دولت و خارج از دولت 
طرفدار دارد. پیش نیازش این است که دولت خودش 

دوباره وارد یکسری از فعالیت های اقتصادی شود.«
معاون اول رئیس جمهور به اندیش��ه مقابل کوپنی 
شدن اشاره کرد و گفت: »عده ای از فعاالن اقتصادی با این 
نظریه مخالف هستند. آنها معتقد هستند در چنین شرایط 
س��ختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ 
حتی قید و بندهایی که قبالً داشتیم را رفع کنیم. به جای 
اینکه کاالی مورد نظر اقش��ار ضعیف را با سهمیه بندی 
تأمین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه های پنهان را به 

صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم. ایسنا

اخبار

بررسی لغو معافیت های هسته ای در مجلس
رئیس کمیته هسته ای مجلس از بررسی لغو معافیت های هسته ای از سوی 

آمریکا در کمیسیون امنیت ملی پارلمان در جلسه امروز عصر خبر داد.
حجت االس��الم مجتب��ی ذوالنوری با اش��اره به لغو برخ��ی از معافیت های 

هسته ای کشورمان از سوی آمریکا، گفت: این اقدام قطعاً خالف برجام است.
وی ب��ا بی��ان اینکه هر خ��الف برجامی که  آمریکا مرتکب ش��ود برای ایران 
الزام آور نیس��ت چون برجام آن را خالف ندانس��ته اس��ت، ادامه داد:هر اقدامی که 
برجام برای ایران مجاز دانس��ته اس��ت ما انجام خواهیم داد و ب��ه بدعهدی های آمریکا 

اعتنا نخواهیم کرد.
نماین��ده مردم ق��م در مجلس افزود:اگر کش��ورهای که در برجام حض��ور دارند از 
تحریم های آمریکا تبعیت کنند دقیقاً نقض برجام انجام داده اند و جمهوری اسالمی حق 

دارد از برجام به صورت کامل خارج شود.  تسنیم

پارلمان
حکم حسین فریدون صادر شد

حکم بدوی و غیر قطعی حسین فریدون صادر شد.
حس��ینی سرپرس��ت مجتمع قضائی کارکنان دولت در جمع خبرنگاران از 
صدور حکم حسین فریدون خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط 
با برخی اتهامات تبریه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم 

شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم.
وی در پاسخ به این سوال که حسین فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ 
گفت: آن پرونده در دادس��را اس��ت و فعاًل برای ما ارسال نش��ده است. وی در خصوص 
س��ایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان این پرونده هم حکم صادر شده 

است.
حس��ینی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده های یاس��ین رامین و سردار 

رویانیان گفت: این پرونده ها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.  مهر

میزان
یقینا برخی مسئولین دولتی در قاچاق سوخت دخالت دارند

نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: آزادس��ازی قیمت 
س��وخت موجب جلوگیری از قاچاق آن می ش��ود قاچاقی که یقینا مس��ئولین 
دولتی در آن دخالت دارند، 20 میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق می ش��ود که 

این قاچاق علی القاعده با دبه و گالن اتفاق نمی افتد.
احمد علیرضا بیگی گفت: آزادس��ازی قیمت سوخت باید به شکل صحیح آ ن 
انجام ش��ده و یارانه آ ن به حس��اب مردم واریز شود که اگر اینگونه باشد اوال از یک سو 
جلوی قاچاق سوخت گرفته می شود و از سوی دیگر شاهد منت بر سر مردم برای پرداخت 
یارانه سوخت نیستیم.  وی افزود: ما شاهد پیمان شکنی دولت در بحث هدفمندی یارانه ها 
با مردم بودیم و این هدفمندی در واقع یک پیمانی بود که بین مردم و دولت منعقد شده 
ب��ود که با افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت یارانه نقدی به مردم افزایش پیدا کند 

اما دولت و مجلس یک پیمان شکنی را در این زمینه سبب شدند.  فارس

دیدگاه

 برجام، نتیجه یک اشتباه 
در مذاکرات هسته ای

ادامه از صفحه اول
مذاکره برد برد در این چارچوب برنامه ریزی شده 
بود که دو طرف برای رسیدن به توافق باید امتیازاتی 

را به یکدیگر بدهند.
تیم هسته ای در مقابل لغو تحریم های اقتصادی، 
تعلیق و تعطیلی فناوری هس��ته ای را در پیش گرفت 
و س��رانجام پس از 2 سال مذاکره، توافق هسته ای به 
دس��ت آمد. البته باید توجه داشت که لغو تحریم های 
اقتصادی امتیاز نب��ود بلکه جق ایرانبود که آمریکایی 

ها علیه کشورمان اعمال کرده اند.
کافی بود دول��ت بعدی نیز سیاس��ت مذاکره در 
چارچ��وب پیمان ان.پی.تی را ادامه م��ی داد و اصرار 
می کرد و آمریکا و اروپا نیز مجبور به توافق براس��اس 

همین پیمان می شدند.
اکن��ون نیز با وجودی که آمری��کا از برجام خارج 
ش��ده و اروپا نیز به تعهدات خود عمل نمیکند، خروج 
از ان.پی.ت��ی هیچ کمکی به جمهوری اس��المی ایران 
نخواهد کرد، چرا که عضویت در این پیمان برای ایران 
هزینه ای ندارد. به واقع دولت در مذاکرات هس��ته ای 
با یک اش��تباه محاس��باتی ان.پی.تی را از دستور کار 
خارج ک��رد و راه دیگری را در پیش گرفت که نتیجه 

آن برجام شد.

سرمقاله

نگهبان  ش��ورای  س��خنگوی  گفت از برگزاری نشست فوق سخنــــگو
العاده بررسی مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در پنج شنبه هفته جاری خبر داد.

عباس��علی کدخدایی در نشس��ت خبری خود، 
درب��اره طرح اصالح قانون انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی، اظهار داش��ت: در این رابطه نشست هایی با 
وزارت کشور داریم و برای آن جدول هم تنظیم شده 
است. وی افزود: مصوبه مربوط به اصالح قانون انتخابات 
مجلس هفته گذش��ته در دستور کار بود که به دلیل 
طوالنی بودن مصوبه نتوانستیم آن را به اتمام برسانیم. 
قرار است جلس��ات فوق العاده ای به دلیل حساسیت 

موضوع و طوالنی بودن مصوبه برگزار شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان بر همین اساس 
اضافه کرد: تالش می کنیم نتیجه این بررسی ها را 

در موعد مقرر قانونی برای مجلس ارسال کنیم.
وی با اش��اره به اینکه م��ا در این رابطه وظیفه 
خ��ود را انجام می دهیم، گف��ت: پیش بینی خاصی 
نمی توانم داش��ته باش��م که مصوبه اس��تانی شدن 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه این دوره 
می رس��د یا خیر اما بررس��ی آن در دستور بررسی 
است و این هفته پنج شنبه جلسات فوق العاده ای را 
برگزار خواهیم کرد. وی ضمن تبریک و گرامیداشت 
روز معلم و سالروز شهادت شهید مطهری، گزارشی 
از مصوبات شورای نگهبان ارائه کرد و اظهار داشت: 
طرح استفساریه جز ۶ بند ۳ ماده ۸۸ قانون برنامه 
ششم توسعه که مربوط به ایثارگران است در شورا 
مورد بررس��ی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و 

قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدای��ی در همین رابطه افزود: س��ؤال این 
بود که آیا منظور است مزایای اجتماعی مذکور در 
این ماده مزایای مالی و استخدامی هم می باشد که 

پاسخ مجلس مثبت بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به 
طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه 
به عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده 

آمریکا، تصریح کرد: این طرح در ش��ورای نگهبان 
مورد بررس��ی ق��رار گرفت و عدم مغای��رت آن با 

موازین شرع و قانون اساسی اعالم شد.
وی با اش��اره به بررس��ی های دیگ��ر مصوبات 
مجلس توسط این شورا، بیان کرد : الیحه مدیریت 
بحران کش��ور مورد بررسی قرار گرفت الیحه بسیار 
مهم است و باید زودتر اجرایی شود این الیحه بسیار 
مفصل بود و در جلسات متعددی مورد بررسی قرار 
گرفت. بخش��ی از ایرادات ما به این الیحه مربوط به 
حوزه تقنین است، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی 
نیز از ایرادات ش��ورای نگهب��ان به این الیحه بود، ۴ 
مورد تذکر برای مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

سخنگوی ش��ورای نگهبان با اشاره به بررسی 
الیحه تمدید مدت اجرای آزمایش��ی قانون ارتقای 
س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد در شورای 
نگهب��ان گف��ت: ایرادات��ی ب��ه الیحه گرفته ش��د 
ابهاماتی درخصوص این الیحه به مجلس اسالمی 
ارس��ال شده اس��ت. طرح حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
نیز در ش��ورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و 
در ش��ش بند ایرادات شورا به این طرح به مجلس 

شورای اسالمی ارائه شد.
کدخدایی گفت: الیح��ه حفاظت از خاک یکی 
دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد 
بود همچنان برخی ابهامات شورای نگهبان نگهبان 
نسبت به این الیحه علی رغم اصالحات به عمل آمده 
باقی اس��ت و با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام ایراداتی به این الیحه داش��تند، این 

ایرادات به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.
سخنگوی ش��ورای نگهبان با اشاره به بررسی 
مج��دد الیح��ه پایانه های فروش��گاهی و س��امانه 

مؤدیان در ش��ورای نگهبان گفت: برخی ایرادات و 
ابهامات شورای نگهبان به این الیحه باقی است.

وی گفت: در جلس��ات اخی��ر نامه های دیوان 
عدالت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدای��ی گفت: از س��وی مجلس ۴۳ مصوبه 
داش��تیم که ماده های ۳۵ و ۴۳ مصوبه یا در مرحله 
اول و ی��ا در مراحل دوم تأیید ش��د، ۱۸ مصوبه به 
مجلس ارسال شد. ۷ مصوبه هیئت وزیران داشتیم 
که ۴ مورد ارسال شد، ۶0 نامه از سوی دیوان عدالت 

داشتیم 2۷ مورد خالف شرع تشخیص داده نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بودجه شورای 
نگهبان و همچنین حقوق حقوقدان های این شورا 
گفت: ما هم همانند س��ایر دستگاه ها بودجه ای را 
که برای ما مصوب ش��ده اس��ت، دریافت می کنیم 
که نهایتا بخش��ی از ان پرداخت می ش��ود و همه 
آن ممکن اس��ت پرداخت نشود و تالش می کنیم 
در همین چهارچ��وب عمل کنیم. در مورد حقوق 
حقوقدان های ش��ورای نگهبان نیز باید بگوییم ما 
حقوق��ی را از ش��ورای نگهبان دریاف��ت نمی کیم 
چراکه در دانش��گاه هستیم و حقوق و مزایای مان 
از دانش��گاه دریافت می کنیم البته شورای نگهبان 

حق الزحمه ای را به اعضا پرداخت می کند.
سخنگوی ش��ورای نگهبان همچنین در پاسخ 
ب��ه اینکه در قانون بودجه 9۸ بحث افزایش قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی پیش بینی نش��ده و آیا دولت 
می توان��د ای��ن کار را انجام دهد، گفت: ش��ورای 
نگهب��ان نس��بت ب��ه مصوب��ه ای که نیامد اس��ت 
نمی تواند اظهار نظر کند و آنچه که برای ما ارسال 
می ش��ود مصوبه مجلس و اساسنامه هاست که در 

آن مورد اظهار نظر می کنیم.
وی همچنین در مورد اضافه شدن ماده ای در 
طرح اص��الح قانون انتخابات مبن��ی بر ممنوعیت 

کاندیداتوری برای کس��انی که س��ه دوره نماینده 
مجلس بوده اند، گفت: اجازه دهید قانون انتخابات 
بررس��ی ش��ود، هنوز بحثی در م��ورد این مصوبه 
مجلس در ش��ورا نشده است که بخواهیم در مورد 

بندهای آن اظهار نظر کنیم.
عض��و حقوقدان ش��ورای نگهب��ان همچنین 
در م��ورد حج��م پرونده های داوطلب��ان انتخابات 
مجلس ش��ورای اسالمی و اینکه آیا این روند قابل 
اصالح نیس��ت، گفت: حجم پرونده های داوطلبان 
و ثب��ت نام کنندگان از جمله ایرادات و اش��کاالت 
قان��ون انتخابات اس��ت که ما انتظار داش��تیم این 
قان��ون زودتر از اینه��ا در مجلس مورد اصالح قرار 

می گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی همچنین از دیگ��ر لوایحی که مورد ایراد 
ش��ورای نگهبان قرار گرفت را الیحه تمدید مهلت 
اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت نظام اداری 
و مقابله با فس��اد عنوان کرد و گفت: طرح حداکثر 
اس��تفاده از ت��وان تولی��دی و خدماتی کش��ور و 
حمایت از کاالی ایران��ی، الیحه حفاظت از خاک 
و الیحه پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان 
و طرح اص��الح بند پنج ماده ش��ش قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی نیز در 
ش��ورا مورد بررس��ی قرار گرفت و ایراداتی به این 
لوایح و طرح ها از طرف ش��ورا گرفته شد که برای 

اصالح به مجلس ارسال شد.
وی همچنین در مورد فراخوان شورای نگهبان 
در مورد اس��تفاده از نظر کارشناس��ان برای بررسی 
مباحث حقوقی و مصوبات در این شورا گفت: ما در 
شورای نگهبان مجمع مشورتی هم در وجه حقوقی 
که حقوقدان های جوان ما در پژوهش��کده شورای 
نگهبان مش��غول کار هس��تند، موضوعات را مورد 
بررس��ی قرار می دهیم و هم در مجمع مشورتی مان 

در قم. هر کس��ی نظ��ری در مورد مصوب��ات دارد، 
می تواند این نظرات را برای ما ارسال کند و فراخوان 
ما در ارتباط با اس��تفاده از نظرات کارشناس��ان در 

امتداد کارهای موسسه و پژوهشکده است.
س��خنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی 
در مورد احتمال الکترونیکی برگزار ش��دن انتخابات 
مجلس گفت: در مورد الکترونیکی ش��دن انتخابات 
چ��ون روندهای طوالنی دارد ما بای��د در هر دوره از 
انتخابات کارهای تنگاتنگی را در حوزه کارشناسی با 
وزارت کش��ور انجام دهیم و در هر بخشی که وزارت 
کشور آمادگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی 

را داشته باشد ما نیز آماده نظارت هستیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مقام معظم 
رهبری استفاده از فیلترشکن ها تابع قانون و ممنوع 
اع��الم کردند و آی��ا فعالیت تع��دادی از نمایندگان 
مجلس در شبکه های اجتماعی که نیاز به فیلترشکن 
دارند ممکن است در رد یا تایید صالحیت آنها موثر 
باش��د، گفت: طبیعتا کس��انی که در فضای بازتری 
اس��تفاده می کنند از حساب هایی استفاده می کنند 
که نیازی به فیلترشکن ندارد ولی اگر در چارچوبی 
باشد که نقض مقررات باش��د، این موضوع خارج از 
قانون است و باید در تایید صالحیت ها مورد نظر قرار 
گیرد. فعالیت افراد در فضای مجازی همانند فضای 
حقیقی در بررسی صالحیت ها مدنظر قرار می گیرد.

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان در م��ورد تعداد 
زیاد ثبت نام کنن��دگان انتخابات مجلس گفت: ما 
معتقدیم این وضعیت روزی پایان بپذیرد و ثبت نام 
داوطلب��ان در چهارچوب معقول در نظام انتخاباتی 
باش��د و اگر وضعیت گذش��ته باش��د ما باید وقت 
بیشتری را در برای بررسی صالحیت ها بگذاریم ولی 

ما تالش می کنیم که حقی از کسی ضایع نشود.
وی با اش��اره به ای��رادات ش��ورای نگهبان به 
الیحه مدیریت بحران کش��ور گفت: این الیحه در 
شورا مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی در مواد ۴، 
۶، ۸، ۱۴، ۱۵، 20 و 22 گرفته شد که این ایرادات 

برای اصالح به مجلس ارسال شد.

ن رئیس جمه��ور گفت: عده ای  یبــــو دقی��ق نیس��تند و می گویند تر
دولت ایران برای توافق برجام تضمین نگرفت، در 
حالی که ما بزرگترین تضمین تاریخی را گرفتیم، 

نه از ۶ کشور بلکه از همه دنیا.
حجت االس��الم حس��ن روحان��ی در همایش 
یکصد س��ال تربی��ت معلم در ایران که در س��الن 
اجالس س��ران برگزار ش��د، اظهار داشت: یکی از 
دالی��ل عظمت ماه رمضان ع��الوه بر فضیلت هایی 
ک��ه دارد نزول قرآن در آن ماه اس��ت. وی با بیان 
اینکه کالس درس می تواند برای معلم ش��ب قدر 
به حس��اب آید، افزود: اگر معلمی با رفتار، اخالق 
و تعلیمی ک��ه دارد فقط یک نفر را هدایت کند و 
اگر کالس درس��ی باشد که معلم بتواند روحیه آن 
دانش آموز و نوجوان را به س��مت خدا متحول کند 

این کالس ارزش شب قدر را دارد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شهید مطهری 
جزو اس��تثناهای تاریخ روحانیت و دانشگاه ها بود. 
او بس��یار مخلص، مؤثر و دلس��وز ب��ود و واقعاً به 
صورت مستمر نظارت داش��ت بر اینکه در کجاها 
ش��بهه وج��ود دارد، در کجاه��ا ذه��ن جوانان را 
منحرف می کنند که بتواند برای آنها مقاله بنویسد 

و سخنرانی کند.
روحان��ی با تأکید ب��ر اینکه در ح��وادث غیر 
مترقبه باید معلمان کنار مردم باشند، تصریح کرد: 
بنده این نکت��ه را به وزیر آموزش و پرورش گفتم 
ک��ه هر جا حادثه ای غیرمترقبه رخ داد و مردم در 
چادر قرار گرفتند، یک چادر در آنجا باید متعلق به 
آموزش و پرورش باش��د و باید به نوبت معلمان به 

آنجا سر بزنند و تقسیم کار میان آنان شود.
وی با بیان اینکه ما باید به دانش آموزان مهارت 
الزم در برابر ح��وادث را بیاموزیم، ادامه داد: البته 
درباره زلزل��ه معموالً در مدارس برنامه هایی وجود 
دارد و آموزش هایی می دهند که باید این مهارت ها 
را دقیق تر کنیم و درباره س��ایر مس��ائل همچون 
س��یل هم باید این مهارت ها به افراد آموزش داده 
ش��ود. چراکه مهارت الزم برای مواجهه با حوادث، 

درد و غم را کم می کند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مهارت آموزی 
برای حضور در ب��ازار کار، تصریح کرد: یک نفر از 
دانشگاه فارغ التحصیل می شود و سپس در جامعه 

منتظ��ر می ماند تا ببین��د ک��دام وزارتخانه اعالم 
می کند که کارمند می خواهد تا بلکه آنجا استخدام 
شود و اگر هم استخدام نشود، می گوید من بیکارم. 
در حالی که مگر ما دانش��گاه درس��ت کرده ایم که 

فارغ التحصیالن دانشگاه کارمند اداری شوند؟
وی ادامه داد: مگر هر کسی که مدرسه می رود 
و دیپلم می گی��رد باید حتماً کنکور دهد؟ مگر در 
دنیا و جهان غرب و ش��رق اینگونه است؟ مگر در 
همه جای دنیا بچه ها پس از مدارس به دانشگاه ها 
می روند؟ بلکه صرفاً تعدادی از آنان به دانش��گاه ها 
می روند. ما فکر می کنیم که حتماً باید به دانشگاه 
بروی��م و بعد از لیس��انس، فوق لیس��انس و دکترا 

بگیریم و بعد هم می شویم دکتر بیکار!
رئیس جمهور اظهار داشت: در یک دانشگاه بزرگ 
در اروپا ببینید که کسانی که در دانشگاه دوره دکترا 
را می گذرانند، به تعداد انگش��تان یک دست است و 
نهایتاً ۵ نفر هستند اما بروید ببینید دانشگاه های ما 

چه خبر است و همین جور درس می خوانند.
روحان��ی اف��زود: مس��یر آموزش م��ا هم در 
دانش��گاه و هم در آموزش و پرورش نیاز به اصالح 
اساس��ی دارد. در نقاط مختلف دنیا دانش آموزان و 
دانش��جویان مقاله و کنفران��س ارائه می دهند، در 
یک موض��وع چند کتاب را مطالع��ه می کنند، اما 
اگر قرار ش��د صرفاً براس��اس برخی کتاب ها نمره 
به دانش آموزان داده ش��ود و آنها را براس��اس آنها 
ارزیابی کنیم، ای��ن موضوع کفایت نمی کند و من 
از آموزش و پرورش خواه��ش می کنم که در این 

رابطه تالش بیشتری داشته باشد.
وی بی��ان کرد: من در این خص��وص با آقای 
بطحائی وزی��ر آموزش و پرورش صحبت می کردم 
ک��ه به طور مث��ال اگر دانش آموزان م��ا یک زبان 
خارجی مانند انگلیس��ی یا عربی را می خوانند آیا 
می توانند پس از پایان دوران دبیرس��تان دو دقیقه 
انگلیس��ی صحبت کنند یا سوال یک فرد عرب را 

جواب دهند؟

رئیس جمه��ور گفت: یکی از م��وارد مهم دیگر، 
آمادگی دانش آموزان برای دانستن تحوالت سیاسی و 
اجتماعی در جامعه است، در کشور ما و دیگر کشورها 
تحوالت زیادی ُرخ می دهد، حاال این تحوالت ممکن 
است آرام یا غیر آرام باشد. فرزندان جامعه ما باید این 
روحیه و شناخت الزم درخصوص تحوالت جامعه را 

پیدا کنند که این کار معلمان است.
روحان��ی ادامه داد: مبنای اولیه تحریم این بود 
که کش��ورهای قلدر جهان آمدن��د در ذهن جامعه 
بش��ری این موضوع را وارد کردند که ایران کشوری 
خطرناک اس��ت که به دنبال ساخت بمب اتم است 
و می خواه��د با این س��الح کش��ورهایی را با خاک 
یکسان کند. همه این مسائل در قالب ایران هراسی 

و انقالب هراسی از این مسئله ناشی شده بود.
وی گفت: آنها ما را به ش��ورای امنیت بردند و 
بدترین قطعنامه ۱929 در ش��ورای امنیت را علیه 
ما تصویب کردند ک��ه در آن قطعنامه ما را تا مرز 
جن��گ پی��ش بردند و پس از آن ه��م تحریم های 
مفصلی را علیه ما اعمال کردند و همه خاطرش��ان 

هست شرایطی را که برای ما به وجود آوردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در ابتدای روی کار 
آم��دن دول��ت یازدهم صحبت ما با م��ردم این بود 
که این امکان وج��ود دارد که ما هم علم و فناوری 
هسته ای را داشته باشیم و هم به دنیا این اطمینان 
را بدهی��م که ما خط��ری برای جهان به حس��اب 
نمی آیی��م، تصری��ح کرد: ب��ه این دلیل ب��ود که ما 
گفتیم چرخ سانتریفیوژها می تواند بچرخد و چرخ 
اقتصاد ما هم بچرخد که این شعار اصلی ما در زمان 
تبلیغات انتخابات بود و مردم هم به آن رأی دادند.

روحان��ی اف��زود: یکی از دالیلی ک��ه مردم به 
این ش��عار رأی دادند این بود که گفتند انش��ااهلل 
این دول��ت می تواند با زبان دیپلماس��ی، منطق و 

استدالل دنیا را از این تصمیم غلط برگرداند.
وی بیان ک��رد: در صد روز اول دولت یازدهم ما 
توافق اولیه ای را با جهان به ثبت رس��انده و در توافق 

ژنو توافقی با جهان انجام دادیم که بخشی از پول های 
بلوکه ش��ده ما در حدود ۷00 میلیون دالر آزاد شد. 
رئی��س بانک مرک��زی ما در آن دوران می خواس��ت 
قیمت ارز را باال ببرد اما نمی توانست. یعنی امیدواری 
که م��ردم پیدا کرده بودند و دالری که وارد کش��ور 

می شد این اجازه را به بانک مرکزی نمی داد.
روحان��ی گف��ت: در مرحله دوم م��ا به دنبال 
تواف��ق دائم بودیم، اما دو کش��ور تالش کردند که 
این توافق انجام نش��ود یکی رژیم صهیونیس��تی و 
دیگری عربستان، یعنی هم وزیر خارجه سعودی و 
هم اسرائیلی ها به وین رفتند و با طرف های مقابل 
ما به خصوص آمریکایی ها صحبت کردند تا اجازه 
ندهند با ما وارد توافق شوند و آمریکایی ها هم پس 
از آن ش��روع به ایراد گرفتن کردن��د و این توافق 

شش تا هفت ماه عقب افتاد.
رئیس جمهور ادامه داد: عده ای به ما می گفتند 
که این توافق تضمینی ن��دارد اما ما می گفتیم این 
توافق را به ش��ورای امنیت سازمان می بریم و آن را 
تبدیل به قطعنامه الزامی می کنیم. در کشور خیلی ها 
به ما می گفتند ش��ما ساده هس��تید. این توافق در 
نهایت به شورای امنیت سازمان ملل رفت و قطعنامه 

الزامی شد یعنی همه دنیا این را امضا کرد.
رئیس جمهور متذکر شد: زمانی که این توافق 
عملی ش��د، ش��ما تحول را در کش��ور دیدید، به 
گونه ای که ف��روش نفت م��ا در روز، یک میلیون 
بش��که اضافه ش��د یعنی یک میلیون بش��که نفت 
می فروختی��م و ف��روش ما به بی��ش از دو میلیون 

بشکه طی چند ماه رسید.
وی ب��ا بیان اینکه ما توانس��تیم ب��ازار نفت را 
بگیری��م علی رغ��م آنک��ه بس��یاری به دنب��ال آن 
بودن��د که این اتفاق رخ نده��د، تصریح کرد: تمام 
شرکت ها به ایران هجوم آوردند و آنقدر سخت بود 
و در هتل ه��ای تهران جا نبود و عده ای که مخالف 
برجام بودند، بس��یار عصبی بودند و شب خوابشان 
نمی برد و می گفتند که چرا انقدر صف بس��ته اند، 

همه به تهران می آیند و چه خبر است؟
روحانی اف��زود: بانک ها و ش��رکت های بزرگ 
جهان��ی حدود ۱00 میلیارد دالر اعتبار نس��بت به 
ایران تعهد کردند یعنی می توانس��ت تمام تولید و 
توسعه کشور ما را متحول کند. آنان گفتند که این 
توافق سه نقص دارد؛ نقص اول این است که موشک 
آزاد ش��ده اس��ت و ایران هرگونه بخواه��د، می تواند 
موش��ک بس��ازد، نقص دوم این است که بعد از چند 
سال، فعالیت هسته ای ایران به طور کامل آزاد می شود 
و نق��ص بعدی هم این اس��ت که راج��ع به فعالیت 
منطقه ای ایران، هیچ کسی حرفی نزده است در حالی 

 که ایران کل منطقه را برای خودش می گیرد.
روحانی با اش��اره به اینک��ه آمریکا چند اقدام 
را در دس��تور کار دارد، افزود: در وهله اول آمریکا 
می خواه��د ارز م��ا را بکاهد. زمانی ک��ه مقدار ارز 
کاه��ش پیدا می کند، باید نیاز به ارز هم یا کاهش 
پی��دا کند ی��ا آنکه در غیر این ص��ورت قیمت آن 

افزایش می یابد. 
روحانی ب��ا بیان اینکه م��ا در روز حدود ۶ تا 
۷ میلی��ون لیتر بنزی��ن وارد می کردیم، ادامه داد: 
امروز ما بنزین وارد نمی کنیم و در بنزین خودکفا 
هس��تیم و اگر مردم در مصرف صرفه جویی کنند، 

حتی می توانیم بنزین را هم صادر کنیم.
روحان��ی با بی��ان اینکه آمریکایی ه��ا برای به 
زمی��ن زدن ما ب��ه دنبال ایج��اد اختالفات درونی 
در کشورمان هس��تند، اظهار داشت: در واقع آنان 
می خواهند کش��ور ما چند دس��ته شود و ما رو در 
روی هم بایستیم و با هم بجنگیم و علیه هم پرونده 
درست کنیم که در این کار یک مقدار وضع کشور 
بهتر ش��ده اس��ت اما تا رس��یدن به نقطه مطلوب 
هنوز فاصله داریم و متأسفانه برخی باورشان نشده 
که ما در یک جنگ سیاس��ی، اقتصادی و روانی با 
یک ابرقدرتی به نام آمریکا هس��تیم و توطئه های 
بزرگ��ی علیه ما وجود دارد که باید این مس��ئله را 
باور کنیم. وی با بیان اینکه ما در وسط این جنگ 
هس��تیم و راهی جز مقاومت، ایس��تادگی، اتحاد و 
امید به آینده نداریم، اظهار داشت: جنگ امروز ما 
با آمریکا، جنگ در امید اس��ت و آنان می خواهند 
امی��د ما را بش��کنند و ما ه��م باید امی��د آنان را 
بش��کنیم و باید امید آنان یعنی شکس��ت نظام و 

ایران را به یأس تبدیل کنیم.  مهر

روحانی:

بزرگترین تضمین تاریخی را برای برجام گرفتیم

کدخدایی خبر داد
جلسه فوق العاده شورای نگهبان برای بررسی استانی شدن انتخابات مجلس

وزیر دفاع:

تحریم فروش نفت شکست می خورد
سپاه پیشرو در مبارزه با تروریست است

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح،  تحری��م ف��روش نف��ت و ایج��اد تنگنای امنیت و اقتدار
اقتصادی را دسیس��ه دیگر آمریکا علیه ملت ایران دانس��ت و 

گفت: توطئه های دشمنان با شکست مواجه خواهد شد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی با حضور در همایش مدیران ارشد 
بنیاد تعاون وزارت دفاع گفت: در س��ال جدی��د همراه با نزول 
بارش های آسمانی چالش هایی نیز برای کشور ایجاد شد که در 
این زمینه ۴0 هزار میلیارد تومان معادل ۱0 درصد بودجه کشور 

در دولت برای یاری رسانی به سیل زدگان اختصاص یافت.
وی در همین زمینه، بسیج و همدلی همه دستگاه ها بویژه 
نیروهای مسلح در امر خدمت رسانی به سیل زدگان را به عنوان 
سرمایه های ملت عنوان کرد و اظهار داشت: این یاری رسانی به 
هم میهنان سیل زده عمق انسجام و اتحاد بین مردم و دستگاه ها 

را علی رغم توطئه های دشمنان بیش از پیش تقویت کرد.
وزیر دفاع با تقدیر از همه س��ازمان های وزارت دفاع در امر 
خدمت رس��انی به س��یل زدگان بیان کرد: هدف از اطالع رسانی 
محدود کمک های وزارت دفاع در این امر الهی صرفاً نشان دادن 
حضور نیروهای مسلح و تس��کین آالم سیل زدگان بود و اینکه 
مردم اطالع یابند نیروهای مسلح برای تأمین امنیت همه جانبه 

آن ها تا برقراری آرامش کامل کنارشان خواهند بود.
امیر حاتمی در ادامه با اشاره به دو اقدام آمریکا درخصوص 

برچس��ب زدن به سپاه پاس��داران و تحریم فروش نفت ایران، 
گفت: س��پاه همواره به عنوان پیشروترین سازمان در مبارزه با 

تروریست در منطقه غرب آسیا یکه تاز بوده است.
وی مسئله تحریم فروش نفت و ایجاد تنگنای اقتصادی را 
دسیسه دیگر آمریکا علیه ملت ایران عنوان و تاکید کرد: نصرت 
الهی همواره در بزنگاه های مختلفی همچون تهدید خشکسالی، 
واقعه طبس و دوران دفاع مقدس شامل حال مردم سرفراز این 
مرز و بوم شده است و این بار نیز با تکیه بر قدرت الیزال الهی 

توطئه های دشمنان با شکست مواجه خواهد شد.
امیر حاتمی در بخش دیگر س��خنان خود با اشاره به نقش 
خطیر و ارزش��مند بنیاد تعاون در کش��ور، اظهار داشت: بنیاد 
تعاون وزارت دفاع، خدمت رساِن سرمایه های انسانی ارزشمندی 
است که خودشان در خدمت رسانی به میهن اسالمی بر بلندای 

افتخار ایس��تاده و در اعتالی قدرت بازدارندگی فعال کش��ور از 
هیچ کوششی فروگذار نکردند.

وی ب��ا بی��ان اینکه امروز مس��ئله »مس��کن« ب��ه عنوان 
بزرگ ترین نیازمندی س��بد خانواده ها یک دغدغه اساس��ی به 
ش��مار می آید تأکی��د کرد: بنیاد تعاون باید با همکاری س��ایر 
بخش های مربوط��ه در وزارت دفاع، تمام تالش و اولویت های 

خود را در راستای تأمین مسکن کارکنان به کار گیرد.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه »رضایت سنجی« 
در مجموع��ه بنیاد تعاون، گفت: بنی��اد تعاون به دلیل تعامل با 
مجموعه وزارت دفاع باید از طریق راه اندازی سامانه رضایت سنجی 
در همه بخش های خدماتی، رفاهی و ارائه تس��هیالت، نظرات، 
پیشنهادات، انتقادات و مطالبات کارکنان را مرتباً مورد ارزیابی 

و پایش قرار دهد.  روابط عمومی وزارت دفاع


