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 ۲ کشتی با ۲۰ تن صید ماهی ترال
در کنارک توقیف شد 

فرماندار کنارک گفت: چند شب پیش، صیادان محلی 
کنارک که برای صید شبانه به دریا رفته بودند، خبر دادند 
دو کشتی در حال انجام صید ترال هستند که این موضوع 

از طریق دریابانی پیگیری شد.
ابابکر بلوچ گفت: با توجه به اینکه صید ترال، نحوه صید 
مخربی است؛ در چند سال اخیر ناراحتی شدیدی را در بین 
اهالی چابهار و کنارک ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: در 
جلساتی که با مدیران س��ازمان شیالت برگزار کردیم، آنها 
گفتند که صید ترال در ۱۲ ماه س��ال ممنوع است لذا این 
تصمیم و نتیجه گرفته شد که اگر صید ترال در طول سال 

توسط کشتی هایی صورت بگیرد، آنها را متوقف کنیم.
وی با بیان اینکه دو کش��تی از سازمان شیالت مجوز 
داش��تند، گفت: قبال دریابانی این اخطار را داده بود که در 
طول س��ال نباید صید ترال کنند، اما وقتی که آنها بعد از 
این اخطاریه در فاصله ۱۰ مایلی دیده شدند، با هماهنگی 
دادستانی دستگیر شدند و برایشان حکم قضایی صادر شد.
بلوچ با بیان اینکه صیادان این دو کشتی ایرانی بودند، 
تاکید کرد: با مدیرکل شیالت که صحبت کردیم، گفتند که 
این مجوز را از سازمان شیالت مرکزی گرفتند. در هر صورت 

ما با اینگونه صید ها برخورد می کنیم.  میزان

خبر

چنین شخصیتی چه نوع شخصیتی است؟
محمد ایمانی

 تصور کنید یک روز یک سیاستمدار هنگام اعالم 
نامزدی می گوی��د "واهلل العلی العظیم اگر مش��کالت 

کشور راه حل نداشت من کاندیدا نمی شدم."
او بالفاصل��ه ضم��ن نمایش کلید، وعده گش��ودن 
قفل های اقتصاد و حل مشکالت اقتصادی ظرف صد روز 
را می ده��د. اما پس از انتخاب، ۱۴ نوبت دوره ۱۰۰ روزه 
سپری می شود، بدون اینکه از رونق اقتصاد خبری باشد.

نوب��ت ثبت نام ب��رای دور دوم ریاس��ت جمهوری 
می رس��د. خبرنگاران در نشستی مطبوعاتی می گویند 
"ش��ما چهار س��ال قبل در هن��گام کاندیداتوری خود 
وعده داده بودید مش��کالت اقتصادی را در عرض صد 
روز حل می کنید اما ۳۰ اس��فند گذشته اعالم کردید 

مشکالت تا ۴۰ سال دیگر نیز حل نمی شود."
او پاس��خ می دهد "ای��ن دروغ بزرگی اس��ت که در 
سایت ها منتشر شده و من مدت هاست منتظر این سوال 
بودم. من هرگز نگفتم مشکالت اقتصادی را تا صد روز حل 
خواهم کرد. اع��الم کردم تا پایان صد روز گزارش خود را 
ارائه می دهم." او ادامه می دهد "آن کسی که یک شبه عمل 
می کرد، یکی دیگر بود ما نبودیم... فقط یک آدم بی عقل 

می تواند بگوید مشکالت را در صد روز حل می کنم."
ام��ا مدتی بع��د مجددا ب��ه هنگام مراجع��ه برای 
ضبط برنامه تبلیغاتی در س��یما می گوید "درباره رونق 
اقتص��ادي، یک برنامه صد روزه هم خواهم داش��ت که 
اعالم مي کنم!" ... حاال دو س��ال از آن زمان گذش��ته 
اس��ت. او شش س��ال از فرصت ۸ ساله را گذرانده و در 
آغاز س��ال هفتم ریاس��ت می گوید اگر مشکالت حل 
نشده ]بلکه به مراتب بدتر شده[ به خاطر این است که 

اختیارات من کم است و اختیارات کافی ندارم)!(
جالب اینکه او در چهل س��ال گذش��ته همواره در 
مناصب مختلف حضور داشته و قانون اساسی و تفکیک 
قوا و حدود اختیارات را کامال می شناس��د. به نظر شما 

چنین شخصی، چه نوع شخصیتی دارد؟  الف

نگاه

واکنش عارف به احتمال کاندیداتوری ریاست مجلس
طب��ق آیین نامه داخلی مجلس، اعضای هیئت رئیس��ه مجلس اعم از رئیس، 
نواب رئیس و دبیران این هیئت هرس��اله و هم زمان با روز بازگشایی مجلس در 
روز 7 خردادماه برگزار می ش��ود که در همین راس��تا و با تصمیم هیئت رئیس��ه 
قوه مقننه قرار اس��ت این انتخابات برای اجالسیه چهارم روز یکشنبه 5 خرداد 

برگزار شود.
در همین زمینه محمدرضا عارف درباره اینکه برای این پست کاندیدا خواهد شد 
یا نه، گفت: در حال کار به روی این موضوع هس��تیم. وی گفت: این موضوعی نیست که 

در یک جمله بگویم که کاندیدای ریاست مجلس می شوم یا نه.
رئیس فراکس��یون امید مجلس س��ال گذش��ته نیز برای پس��ت ریاست مجلس در 
اجالس��یه سوم کاندیدا شده بود که نتوانس��ت بر این کرسی تکیه بزند و علی الریجانی 

این پست را به عهده گرفت.  فارس

پارلمان
جغرافیای تهدیدات دشمن به مرزهای اعتقادی رسیده است

فرمان��ده نیروی هوایی ارت��ش گفت: امروز جغرافیای تهدیدات دش��من از 
مرز های زمینی به مرز های اعتقادی تغییر پیدا کرده اس��ت و فضای مجازی تا 

داخل منازل و کانون خانواده ها نیز امکان نفوذ پیدا کرده است.
امی��ر س��رتیپ خلبان عزیز نصی��رزاده در جمع تعدادی از پیشکس��وتان و 
نویس��ندگان نیروی هوایی ارت��ش ضمن تجلیل از نقش ارزن��ده آن ها در دوران 
دفاع مق��دس، ثبت و ضبط و انتش��ار خاط��رات و وقایع جنگ را در ش��رایط کنونی 

استمرار دفاع در جبهه ای به مراتب سخت تر دانست.
وی افزود: در شرایطی که فضای مجازی تا داخل منازل و کانون خانواده ها نیز امکان 
نفوذ پیدا کرده است، تقویت باورهای دینی و مکتبی و انتشار تجربیات دوران دفاع مقدس 
که تابلویی درخشان از تحقق وعده نصرت الهی و بیانگر ضرورت مبارزه در راه آرمان هاست، 

ضرورتی است که هر کدام از ما به سهم خود در قبال آن مسئول هستیم.

ارتش اسالم
خیلی با اروپا مدارا کردیم

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه با بیان اینکه در وضعیت کنونی مذاکره به هیچ وجه 
صحیح نیست، گفت: باید قرارگاه جنگی در حوزه اقتصاد تشکیل می شد ولی فقط 

حرف آن زده شد.
سردار اسماعیل کوثری افزود: در ۴۰ سال گذشته هر جا استقامت و مقاومت 
 کردیم و در صحنه حضور داش��تیم، موفق ش��دیم و به پیش��رفت دس��ت یافتیم. 
وی اذعان داش��ت: اگر مذاکره یک بار بود، می ش��د برای بار دوم پای میز نشس��ت اما 

بدعهدی برای چندمین بار تکرار شد و مذاکره این بار برای ملت ایران قابل قبول نیست.
کوثری افزود: با اروپا بس��یار مدارا کردیم چون می خواس��تیم حقانیت خود را ثابت 
کنیم و بگوییم ش��ما بدعهد هستید. وی با بیان اینکه غرب برای ما تخم دو زرده نکرده 
اس��ت، تصریح کرد: اگر امتیازی که تاکنون ب��رای اینها قائل بودیم برای تولیدکنندگان 

خود قائل می شدیم، وضعیت تولید و رونق اقتصادی مانند امروز نبود.

پاسداران

این دالرهای مظلوم باد آورده!
ادامه از صفحه اول

وقتی این اخبار را خوانده و می بینیم که مثال برای 
خسارت به یک شهر براساس اعالم فرماندار بهشهر ذکر 
ش��ده که خسارت سیل یکصد میلیارد تومان بوده، در 
می یابیم رقمی که قرار است به سرمربی جدید تیم ملی 
بدهیم رقمی اس��ت که می تواند اولویت های باالتری را 
تامی��ن نیاز و حل کند. وقت��ی در اخبار می خوانیم که 
مع��اون برنامه ریزی و بودجه در ۲۰ فروردین امس��ال 
۱۰۰ میلی��ارد توم��ان برای س��یل زدگان بودجه ریزی 
داش��ته باید پرسید که چرا دولت برای تامین نیازهای 
مردم ۲5 اس��تان رقمی را اختصاص می دهد که با یک 

فرد برای سه سال کار قرارداد بسته است؟!
با همه این تفاس��یر باید از وزارت ورزش پرسید که 
آیا این وزارتخانه دالرهای بادآورده و س��هل الوصولی در 
اختیار دارد که به راحتی برای کی روش، جریمه استقالل 
و پرس��پولیس و حاال این مربی 5۰ ساله بلژیکی هزینه 
می  کن��د؟! اگر واقعا دالرهای ب��ادآورده وجود دارد بهتر 
است وزیر محترم منبع ارزی اش را به رئیس دولت معرفی 
کند تا روحانی برای هزینه کرد جهت رفع مشکالت مردم 
س��یل زده و زلزله زده دست به قلم نشود تا کسب اجازه 

کرده و برای آنها از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. 
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ایران به اروپ��ا 6۰ روز مهلت  داده که به برج��ام بازگردد و گ���زارش دو
تعه��دات خ��ود را اجرا کند،  تا ام��روز 9 روز از این 
مهلت گذشته و اروپا نیز اقدامی تاکنون انجام نداده 

است پس باید در انتظار پاسخ قاطع تر ایران باشد.
یک مقام مطلع در س��ازمان انرژی اتمی اعالم 
ک��رد: اج��رای برنامه های مربوط ب��ه توقف برخی 
تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی 

امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: توقف برنامه های مربوط 
ب��ه رعای��ت س��قف تولی��د اورانیوم غنی ش��ده و 
همچنین تولید بدون محدودیت آب س��نگین در 
تاسیسات اراک که در دوره 6۰ روزه مربوط به گام 
اول بر انجام آن تاکید ش��ده، برنامه هایی است که 

با جدیت دنبال می شود.
این مقام مسئول که نخواست نام وی اعالم شود، 
افزود: طی روزهای جاری برای آگاهی افکار عمومی از 
اقدامات انجام شده، برنامه هایی برای بازدید نمایندگان 
رسانه های گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک 

پیش بینی شده که به زودی اعالم خواهد شد.
رئیس جمهور در جلس��ه هیئ��ت دولت هفته 
پی��ش اعالم کرد ایران دو تعهد خود را در پاس��خ 

ب��ه خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپا در اجرا 
تعهداتش اجرا نخواهد کرد.

دو تعهدی که ایران آنها را کنار گذاشته و اجرا 
نخواهد کرد شامل توقف فروش اورانیوم غنی شده 
و اب سنگین است. پس از آن که ایران رسماً اعالم 
ک��رد که به اروپا 6۰ روز مهلت می دهد تا تعهدات 
برجامی خود را اجرا و خس��ارات تأخیر در اجرای 
آن ب��ا تقبل کند،  اتحادیه اروپا نیز موضع رس��می 

خود را اعالم کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه 
وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در واکنش 
ب��ه کاهش تعهدات برجامی ای��ران بیانیه ای صادر 

کردند.
فدری��کا موگرینی هفته گذش��ته در بیانیه ای 
مش��ترک و در واکنش به اقدام ای��ران در کاهش 
تعهدات��ش در برج��ام اع��الم کردند: م��ا هنوز از 

توافق هس��ته ای با ای��ران حمای��ت می کنیم، اما 
هی��چ ضرب االجلی را از س��وی ته��ران برای زنده 

نگه داشتن برجام نمی پذیریم.
در بیانیه مش��ترک موگرین��ی و وزرای خارجه 
بریتانیا، فرانس��ه و آلمان آمده اس��ت: ما با نگرانی 
عمی��ق بیانی��ه ایران درب��اره تعهدات��ش در برجام 
را مالحظ��ه می کنی��م. ما کاماًل ب��ه حفظ و اجرای 
برج��ام پایبندیم، توافق��ی که دس��تاوری مهم در 
س��ازوکار عدم اشاعه هسته ای در جهان داشته و به 
 نفع امنیت تمامی طرف ها اس��ت. م��ا قویاً از ایران 
می خواهی��م به تعهدات��ش در برجام همان گونه که 
تاکنون پایبند بوده، ادامه داده و از برداشتن هرگونه 
گام های تنش زا بپرهیزد. ما هرگونه ضرب االجل در 
ای��ن زمینه را رد کرده و پایبن��دی ایران به اجرای 
تعهدات��ش در برج��ام را براس��اس عملک��رد آن و 
 )NPT( معاهده منع اش��اعه تسلیحات هس��ته ای

ارزیابی می کنیم، در این زمینه، نقش اساسی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در نظارت و راستی آزمایی از 
اجرای تعهدات هسته ای ایران را یادآور می شویم. ما 
همچنین امیدواریم ایران به پایبندی به فرمت ها و 
س��ازوکارهای موجود در برجام، از جمله کمیسیون 
مشترک برجام ادامه دهد. در عین حال ما به تعهدات 
خود در این توافقنامه که ش��امل لغو تحریم ها برای 
منفعت مردم ایران است پایبندیم، در این رابطه، ما 
از اعم��ال تحریم های مجدد آمریکا پس از خروج از 
برجام متأس��فیم. ما مصمم هستیم تا اقدامات الزم 
برای انج��ام تجارت قانونی با ای��ران را ادامه دهیم 
که ش��امل عملیاتی ش��دن کانال وی��ژه مالی اروپا 
»اینستکس« می شود. ما از کشورهای غیرعضو در 
برجام می خواهیم ت��ا از هرگونه اقدامی که مانع از 
اجرای کامل تعهدات کشورهای باقی مانده در توافق 

هسته ای با ایران می شوند، بپرهیزند.
به دنب��ال خ��روج دول��ت آمری��کا از برج��ام و 
کارشکنی های واشنگتن در اجرای آن، و همچنین 
بدعهدی طرف های باقی مانده در برجام نس��بت به 
اجرای تعهدشان، شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی روز چهارشنبه هفته گذشته بیانیه ای خطاب 
به کش��ورهای عضو برجام صادر کرد، که مهمترین 

محورهای این بیانیه عبارت است از:
 ایران از ۱۸ اردیبهشت 9۸ برخی اقدامات 

خود در توافق برجام را متوقف می کند.
 در مرحل��ه فعلی دیگر خ��ود را متعهد به 
رعایت محدودیت ه��ای مربوط به نگهداری ذخائر 

اورانیوم غنی شده و ذخائر آب سنگین نمی دانیم.
 کشورهای باقیمانده در برجام برای اجرای 
تعه��دات خود به وی��ژه در حوزه های بانکی و نفتی 

6۰ روز مهلت دارند.
روسیه نیز در حمایت از سیاست ایران موضع گیری 

کرد.
وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک 
با ظریف وزیر خارجه ایران که در روسیه انجام شد با 
تأکید بر اینکه اقدام تهران در توقف برخی تعهداتش 
در چارچوب برجام مغایرتی با قطعنامه شورای امنیت 
ندارد، گفت: آمریکا دیگر به برجام باز نخواهد گشت، 
ولی اروپایی ها باید به تعهدات خویش در چارچوب 

برنامه جامع اقدام مشترک عمل کنند.
قرار است در پایان 6۰ روز مهلت ایران به اروپا 
در صورتی که اتحادیه اروپایی هیچ گامی در راستای 
برجام برندارد اقدامات بعدی ا ز س��وی ایران انجام 

شود که به گفته مسئولین قاطع تر خواهد بود.

اخیراً یادداشتی به قلم سعید  حجاری��ان ب��ا عن��وان» کدام درح���اشیه
اصالح طلبی؟ کدام بقاء؟« منتشر شده که در بخش 
پایانی آن به توضیح تاکتیک »مش��ارکت مشروط« 
که قب��ل تر عنوان کرده پرداخته اس��ت. حجاریان 
دلی��ل ارائه چنی��ن راهبردی را ب��ه ضعف تاریخی 

پارلمان و تعدد فیلترها در انتخابات ربط می دهد.
حجاری��ان در بخ��ش پایانی یادداش��ت خود 
می نویس��د: »البته در این می��ان، وجود و کارکرد 
پارلم��ان به دلیل تناقضات و تعارضات یا به تعبیری 
دیگ��ر، »حاکمی��ت دوگانه« به ط��ور جدی محل 
پرس��ش ق��رار گرفت��ه اس��ت و ش��اید، تمهی��د 
»حاکمی��ت یگانه« و پایان دادن به این معضل، از 
معبر اس��تعفای رئیس جمهور و برگزاری همزمان 
دو انتخاب��ات در اس��فندماه س��ال جاری بگذرد تا 
نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با روسای همسو تر 

بر مصدر امور قرار بگیرند«
حجاری��ان ب��ا ای��ن س��خنان عماًل سیس��تم 
مردم س��االری در جمهوری اس��المی را زیر سوال 
می برد و تالش دارد نهادهایی مانند مجلس و دولت 

را بی تقصیر در قبال چالش های کنونی معرفی کند. 
حال مش��خص نیست چرا چنین س��خنانی دقیقاً 
چند ماه قبل از انتخابات بیان می ش��ود و اگر باور 
قلبی اصالح طلبان است آیا بهتر نبود در سال 9۲ و 

96 چنین سخنانی گفته می شد.
بدون ش��ک بیان چنین دیدگاهی آن هم چند 
ماه قب��ل از انتخابات، رونمایی دوباره از سیاس��ت 
دائمی اصالح طلبان مبنی بر تفکیک مرزهای خود 
با دولت، عدم پذیرش مسئولیت چالش های فعلی و 
جا زدن خود به عنوان نیروهای اپوزیسیون و مخالف 
سیس��تم سیاس��ی برای جذب آرای سیاه است. در 
واقع ب��ا کارنامه ای که دولت یازده��م و دوازدهم و 
مجلس دهم داشته اند، اصالح طلبان پایگاه رای خود 
را به شدت ناامید و منزوی کرده اند؛ به همین دلیل 
امثال حجاریان تالش دارند با ارائه چنین نظریاتی 
طرف��داران خود را از انزوا خارج و به مش��ارکت در 

انتخابات پیش رو تحریک و ترغیب کنند.
تاکتی��ک جدید حجاریان مبنی بر مش��ارکت 
مش��روط در حالی مطرح می شود که در سال های 
اخیر بس��یاری از اصالح طلبان در موضع گیری های 

خود بخشی از مشکالت را به دولت نسبت داده اند. 
این در حالی اس��ت که عماًل کنت��رل قوه مجریه، 
مجلس و شورای شهر در دوره های اخیر در اختیار 
اصالح طلبان و طرفداران دولت بوده اس��ت. بدون 
ش��ک اگر دولت روحانی دارای گفتمان منسجمی 
ب��ود و صرفاً به برج��ام و مذاکره ب��ا آمریکا و اروپا 
فکر نمی کرد امروز با شکس��ت گفتمانی و اجرایی 
روبه رو نمی ش��د و کش��ور نیز درگیر با چالش های 

متعدد نمی گردید.
چنانچه خود حجاریان ۱6 مرداد 97 در مصاحبه 
با روزنامه ش��رق دولت روحانی را دولتی »کرخت و 
گیج« می نامد که در زمین اصالحات بازی نمی کند. 
حجاریان در ادامه عنوان می کند تعیین نرخ ۴۲۰۰ 
تومان برای دالر توسط جهانگیری موجب چالش های 

جدی برای اقتصاد ایران شده است.
حجاریان می گوید: »زمانی که قیمت چهار  هزار 

و ۲۰۰ تومان اعالم ش��د، دیدی��م در مدت کوتاهی 
دالر به ب��االی ۱۰  هزار تومان رس��ید؛ یعنی ارزش 
پول کارگر نصف ش��د. پس براساس یک دستور، از 
جیب کارگر دزدیدند، اسکناس چاپ کردند تا بدهی 
کاسپین و ثامن الحجج و امثالهم را تسویه کنند....«.

الیاس حضرتی نی��ز در فروردین 9۸ از کم کاری 
دولت روحانی در ش��رایط نامناس��ب اقتصادی گله و 
ش��کایت می کند و می گوید: »... دعوای ما با دولت با 
این روش مدیریتش است که آقای روحانی، آستین ها 
را باال بزن و به جای اینکه هشت ساعت کار می کردی 
اآلن باید ۱6 س��اعت در دفتر بنشینی و حتی بعضی 
شب ها هم آنجا بخوابی تا استاندار و رده بخشدار هم 
بدانند که رئیس جمهور امروز در اتاق کار خود خوابیده، 
تخت گذاشته و اتاقش را به عنوان اتاق جنگ برای دفاع 
از اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده و می خواهد اقتصاد 
ب��دون نفت را راه بین��دازد«. وی با بیان اینکه دولت 

در کار خودش جدی نیست خاطرنشان می کند: من 
بارها گفته ام و اس��م این دول��ت را دولت بی تصمیم، 

دیرتصمیم و بدتصمیم گذاشته ام.
اما اصالح طلبان نیز در آخر دوره و در سال های 
پایان��ی نمی توانند راه خ��ود را از دولت جدا کنند. 
بنابرای��ن مقصر اصلی وضعیت فعلی، اصالح طلبان 

و سیاست تکرار مکرر آنها نیز می باشد.
در نهایت باید گف��ت تاکتیک جدید حجاریان 
از موضع طلبکاری نیز تالش��ی ب��رای اخذ امتیاز از 
حاکمی��ت در زمینه های گوناگ��ون به خصوص در 
رابطه با سیاس��ت خارجی و منفعل کردن نهادهای 
نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس اس��ت. در این 
بین تجویز حجاریان به استعفای دولت در اسفندماه 
نیز شاید بیشتر از آن که ناظر به پیروزی در انتخابات 
باش��د به مثابه پیشنهادی برای خالصی و رهایی از 
دولت��ی باش��د که دیگ��ر امیدی به بهبود ش��رایط 
از طری��ق آن را ندارند. ضم��ن اینکه این مجلس و 
دولت جزو همس��وترین دس��تگاه ها طی سال های 
اخیر بوده اند و اگر قرار بود کاری انجام شود در این 

همگامی و همسویی باید شکل می گرفت.  الف

توقف برخی تعهدات برجامی آغاز شده است

51 روز تا واکنش قاطع تر ایران

واعظی تأکید کرد
 لزوم تصمیم گیری شجاعانه

در برابر آمریکا
رئیس دفتر رئیس جمه��ور گفت: ضرورت  مدیری��ت متمرک��ز و منس��جم ب��ا هدف خیابان پاستور
تصمیم گی��ری س��ریع و ش��جاعانه در برابر فش��ارهای آمریکا و 
واگذاری تصدی گری ها به مردم از جمله محورهای بحث نشست 

هیئت دولت بود.
محمود واعظی با حضور در جمع خبرنگاران پس از پایان 
نشست هیأت دولت، گفت: بخش قابل توجهی از وقت نشست 
دولت، اختصاص به الیحه ش��فافیت بود. وی با اشاره به اینکه 
بخش دیگری از محتوای نشست هیأت دولت به سخنان رهبر 
معظ��م انقالب در دیدار با مس��ئوالن نظام اختصاص داش��ت، 
اظهار داش��ت: مس��ائل اقتصادی، رونق تولی��د و اینکه چگونه 
می توانیم اشتغال و تسهیالت برای سرمایه گذاری های داخلی 
و خارج��ی به وجود آوریم و چگونه می توانیم بنگاه هایی را که 
هم دولت و هم نیروهای نظامی تصدی گری می کنند به مردم 

واگذار کنیم از جمله محورهای نشست امروز در دولت بود.
وی افزود: بحثی دیگر نیز در نشست هیأت دولت انجام شد 
درباره اینکه که همان طور که در صحبت های رهبر معظم انقالب 
هم مطرح ش��د، در این ش��رایط باید بتوانیم با فشارهای آمریکا 
مقابله کنیم، که بس��یار مهم اس��ت که یک مدیریت متمرکز و 
منسجم داشته باشیم تا سریع و با شجاعت بتواند تصمیم بگیرد.

رئیس دفت��ر رئیس جمهوری همچنین درباره ارز ۴۲۰۰ و 
تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت: تصمیم سال گذشته دولت 
به قوت خود باقی است و مباحث مطرح شده درباره کاال برگ 

الکترونیکی یا روش های دیگر، پیش��نهاداتی است که سازمان 
برنامه و بودجه و برخی از دستگاه های دیگر تنظیم کردند.

واعظ��ی با اش��اره ب��ه حاش��یه های ایج��اد ش��ده درباره 
س��همیه بندی بنزین اظهارداش��ت: پیش از آنک��ه دولت درباره 
س��همیه بندی تصمیم بگیرد و موضوع نهایی ش��ود، براس��اس 
اش��تباه در خبررس��انی، التهابی در جامعه به وجود آمد. وی با 
بیان اینکه در همان زمان هم مسئوالن درباره شایعه بودن این 
موضوع و قعطی نش��دن آن واقعیت را ب��ه مردم گفتند، گفت: 
البته ما جلسات مختلفی در این باره تشکیل دادیم اما اینکه این 
تصمیم چه زمانی و چگونه اجرایی می شود، هنوز تصمیم قطعی 

گرفته نشده است و منتظر هستیم که آرامشی به وجود بیاید.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاس��خ به این سوال که آقای 
رئیس جمهور گفته اند »بازار رها است« پس چه کسی باید بازار 
را س��ر و س��امان دهد، گفت: ببینید در حال طبیعی است که 
دولت باید بازار را سر و سامان دهد. وزارت بازرگانی گذشته دو 
شقه شد، بخشی در وزارت صنعت، و بخشی در وزارت بازرگانی 
اس��ت و این دو بخش از یک سیاست تبعیت نمی کنند و با هم 
اختالف س��لیقه  دارند بنابراین یک نف��ر باید بر آن ها نظارت و 
اقدام��ات را هم هماهنگ کند. ما در دور میز دولت به یک نفر 

حامی از مصرف کننده نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی است. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
اینک��ه اروپا ب��ه ۱۲۰ روز زمان برای نش��ان دادن تعهدش به 
اینستکس نیاز دارد، خاطرنشان کرد: به نظر من حرف درستی 
نیس��ت آن چیزی که ثبت شده و سازوکارش مشخص است، 
اجرایش نباید بیش از یک هفته طول بکش��د. ما به هیچ وجه 
)از مهل��ت ارائه ش��ده( کوتاه نمی آیی��م و در زمان 6۰ روز به 
آنچه که اعالم کردیم اقدام می کنیم که این زمان ش��روع هم 
شده است و در 6۰ روز دوم هم آنچه که در مرحله دوم است 

اجرایی خواهد شد. 

حدود ۶ تا ۱۰ هزار تن کاغذ به بازار عرضه می شود
وزیر ارشاد نیز گفت: حدود 6 تا ۱۰ هزار تن کاغذ در یک 

تا دو هفته آینده ترخیص و به بازار عرضه می شود.
سیدعباس صالحی افزود: مسئله کاغذ که در چند ماه اخیر 
مطرح ش��ده مس��ئله مهم همه کسانی اس��ت که هم در حوزه 
فرهنگی و هم در حوزه مطبوعات در حال فعالیت هستند. وی 
با بیان اینکه نیاز کاغذ ما در س��ال حدود ۴۰۰ هزار تن است، 
خاطرنش��ان کرد: س��هم تولیدات ما بسیار اندک است بنابراین 
نیاز به واردات داریم و باید در بحث خودکفایی، از قبل اقدامات 
الزم را انجام می دادیم. بخش عمده ای از نیاز ما به کاغذ از راه 
واردات تامین می ش��ود و از ۴۰۰هزار تن کاغذ مصرف سالیانه، 
میزانی که در بخش نش��ریات و روزنامه ها باتوجه به تیراژشان 
مورد نیاز است، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن است. گفت وگوهای 
مختلفی در دولت با تاکید مقام معظم رهبری مطرح شد که دو 
محور برای تصمیم گیری از آن بیرون آمد و موجب ش��د کاغذ 

مطبوعات و نشر با همان ۴۲۰۰ تومانی باشد.

بازسازی راه های مناطق سیل زده تا پایان سال تمام
وزیر راه و شهرسازی درباره سامان دهی خانه های خالی بیان 
کرد:ما با مجلس در تعامل و گفت وگو هس��تیم در همین راستا 

بحث تمدید مشوق های مالیاتی برای موجر ها انجام داده ایم. 
محمد اس��المی گفت: بیش از ۱۲۸۰۰ کیلومت��ر از راه های 
کشور آس��یب دید؛ حدود ۱۱۸۰۰ کیلومتر از این راه ها بازسازی 
کردیم، البته بسیاری از راه ها هنوز نیاز به ترمیم اساسی دارد. برخی 
از این راه ها که مهم ترین آنها در پلدختر است هم بخش بازسازی 
دارد و هم بخشی جدید را خواهیم ساخت. به طور کلی در فرایند 
بازسازی هستیم و منابع مالی اش را تامین می کنیم. به جز جاده 
پلدختر که کاری سنگین است و بیش از یک سال ساخت آن طول 

می کشد، مابقی راه ها را تا آخر سال تحویل می دهیم.

 همه موسسات حاکمیتی
تحت شمول الیحه جامع شفافیت قرار دارند

معاون اقتص��ادی رئیس جمهور با بیان اینکه الیحه جامع 
شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد گفت: 
همه موسس��ات حاکمیتی در قوای مقنن��ه، مجریه و قضائیه 

تحت شمول این الیحه هستند.
محمد نهاوندیان اظهار داشت: الیحه جامع شفافیت در جلسه 
هیئت دولت همچون دو و سه جلسه گذشته مطرح و نهایی شد. 
برای مقابله ریشه ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطالع 
یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط می شود، افزایش سرمایه 
اجتماعی، اعتماد عمومی و مش��ارکت اجتماعی، باید دسترسی 

مردم را به اطالعات به صورت حداکثری تأمین کنیم.
وی بیان کرد: این الیحه به صورت جامع به آن نگاه ش��ده. 
همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت 
شمول این الیحه هستند. حتی نهادهای موسسات خصوصی که 
عهده دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: الیحه جامع ش��فافیت در 
نشس��ت هیئت دولت تمام ش��د و در روزه��ای آینده تقدیم 

مجلس شورای اسالمی خواهد شد.

نرخ های کنونی ارز پایدار نیست
رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه من همچنان اعالم 
می کنم که این نرخ ها، نرخ های پایدار نیس��ت و هر لحظه ممکن 
است تغییر کنند، تصریح کرد: مردم عادی و کسانی که می خواهند 

سرمایه گذاری کنند روی این نرخ ها سرمایه گذاری نکنند.
عبدالناصر همتی گفت: حرکاتی بعد از اعالمیه ایران درباره 
برجام صورت گرفت تا نرخ ارز را باال ببرند که نتوانس��تند. من 
نمی توانم بگویم در آینده نرخ ارز چه می شود ولی مطمئناً این 

نرخ ها نرخ قطعی نیست.  فارس

انتخابات اسفند و عبور حجاریان از روحانی

چرا تندروها دوباره طلبکار شده اند؟


