
رئیس جمه��ور در جلس��ه هیأت دولت از دس��تور 
رهبر معّظم انقالب درباره تنظیم بازار خبر داد.

هیئت دولت روز چهارشنبه به ریاست حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.

آن گونه که پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری 
گ��زارش داده اس��ت، رئیس جمهور در بخش��ی از 
س��خنان خ��ود در این نشس��ت، پس از تش��ریح 
اقدامات دولت در زمین��ه تنظیم بازار گفت: رهبر 
معّظم انقالب دستور دادند که در خصوص تنظیم 
بازار تالش مجدان��ه ای صورت بگیرد که قطعاً این 
کار نیز انجام خواهد شد تا شاهد رفاه بیشتر مردم 
باشیم. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات 
دول��ت برای س��اماندهی اوضاع اقتص��ادی و بازار، 
گف��ت: در این زمینه به این نتیجه رس��یده ایم که 
برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده 
وزارت جه��اد کش��اورزی بود، ب��ه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، برگردد؛ در این 
زمینه در شورای عالی اقتصادی 
به جمع بندی رس��یده و مصوبه 
معظ��م  مق��ام  خدم��ت  را  آن 
رهبری ارس��ال کردیم و در این 
زمینه موافق��ت گردید که تمام 
فعالیت های بازرگانی در یک جا 
متمرکز ش��ود و قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی همه اختی��ارات را در 

این زمینه برعهده دارد.
»حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
پیام نوروزی امسال خود، مشکل 
اساسی کشور را همچنان مشکل 
اقتصادی دانس��ته و با اشاره به 
افزایش مشکالت معیشتی مردم 

در ماههای اخیر تصریح کردند: 
بخش��ی از این مشکالت مربوط 
به مدیریتهای نارس��ا در زمینه 
مسائل اقتصادی است که حتماً 
باید جبران شود، البته برنامه ها 
و تدابیری اندیشیده شده است 
که این تدابیر باید در طول سال 
جدید به ثمر بنش��یند و مردم 

آثار آن را احساس کنند.«
ایش��ان همچنی��ن در یک��ی از 
دیداره��ای مردم��ی خ��ود در 
ماه های پایانی س��ال گذش��ته 
در مهم تری��ن توصی��ه  خود به 
مسئوالن به خصوص دولتمردان 
کاری  اولوی��ت  کردند:  تأکی��د 
خود را حل مشکالت معیشتی 

مردم به ویژه قش��رهای ضعیف قرار دهید، چراکه 
این مس��ئله اهمیت ویژه ای دارد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اش��اره به تمرکز دش��من بر مس��ائل 
معیش��تی مردم گفتند: منابع کش��ور کم است اما 
چرا ب��ا وجود تذکرات مک��رر، جریان ها و افرادی، 
ظالمان��ه ای��ن منابع را می بلعند و ب��ا دالل بازی و 
انحصارطلب��ی در تجارت، مانع پیش��رفت کش��ور 
می ش��وند و در تقوی��ت تولید داخلی کارش��کنی 

می کنند.
رهب��ر معظ��م انق��الب در ادام��ه، مهم تری��ن کار 
مس��ئوالن را رس��یدگی به مش��کالت معیش��تی 
خواندند و افزودند: البته این کار فقط با پول پخش 
کردن حاصل نمی ش��ود، باید مراق��ب جریان ها و 
دس��ت های خطرناک و مضر بود، همچنان که این 
مس��ائل را باره��ا با جزئیات در جلس��ات کاری به 

مسئوالن تذکر داده ایم.
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واکنش وزیر اطالعات به ادعای ترامپ 
درباره بازداشت ۱۷جاسوس آمریکایی

وزی��ر اطالع��ات خطاب ب��ه ترامپ و وزی��ر خارجه او 
گفت: به آنها توصیه می  کنیم به توصیه شهید بهشتی 
توج��ه کنند که گفتند از ما عصبانی باش��ند و از این 
عصبانی��ت بمیرند. حجت االس��الم محمود علوی وزیر 
اطالعات درخصوص ادعای اخیر ترامپ که در واکنش 
به بازداش��ت 17 جاسوس  مرتبط با سازمان اطالعاتی 
این کشور آن را دروغ خوانده بود گفت: به آنها توصیه 
می کنم توصیه شهید بهشتی را بخوانند که گفتند "از 

ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید".
روز دوش��نبه 31 تیرم��اه مدی��رکل ضدجاسوس��ی 
وزارت اطالعات در نشس��ت خبری با اعالم شناسایی 
و بازداش��ت 17 عنصر جاس��وس مرتبط با سیا گفته 
ب��ود: حکم برخی از این افراد صادر ش��ده اس��ت و به 
اعدام محکوم شده اند. ساعاتی پس از انتشار این خبر 
و تصاویر افس��ران س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا؛  
مایک پمپئو و دونال��د ترامپ در واکنش به این اقدام 
وزارت اطالعات، مدعی ش��ده بودند که چنین چیزی 

واقعیت ندارد.   تسنیم

شکایت از روند بررسی صالحیت نامزدهای 
شورای شهر به کمیسیون اصل ۹۰

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از شکایت تعدادی از 
نمایندگان به این کمیسیون در خصوص رویه بررسی 

صالحیت نامزدهای شوراهای شهر خبر داد.
ولی داداش��ی عضو کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس از 
بررسی پرونده ش��کایت تعدادی از نمایندگان از رویه 

بررسی صالحیت نامزدهای شوراهای شهر خبر داد.
وی اف��زود: تع��دادی از نماین��دگان از رویه بررس��ی 
صالحیت نامزدهای ش��ورای ش��هر و همچنین تأیید 
صالحی��ت برخ��ی اف��راد مس��ئله دار در ش��وراها به 
کمیس��یون اصل ۹۰ شکایت کردند که این پرونده در 
حال بررسی اس��ت. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
تصری��ح کرد: هفته آینده این گزارش در کمیس��یون 

اصل ۹۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  مهر

مهلت رسیدگی به شکایات در انتخابات 
مجلس به ۲۰ روز افزایش یافته است

س��خنگوی ستاد انتخابات کش��ور در پنجمین جلسه 
س��تاد انتخابات اس��تان تهران گفت: مهلت رسیدگی 
به ش��کایات در انتخابات مجل��س از 7 روز به ۲۰ روز 
افزایش یافته اس��ت. سیداس��ماعیل موس��وی دبیر و 
سخنگوی س��تاد انتخابات کش��ور، در جریان نهمین 
بازدید اس��تانی معاونت و در پنجمین جلس��ه س��تاد 
انتخابات اس��تان تهران که با حضور اس��تاندار تهران، 
معاونی��ن و مدی��ران کل اس��تانداری، فرمان��داران و 
بخشداران استان برگزار ش��ده بود، با اشاره به آمارها 
و اطالعات��ی در خصوص حوزه های انتخابیه و ویژگی 
ه��ای فضای انتخاباتی اس��تان تهران، اظهار داش��ت: 
انتخابات اس��فند ماه 13۹۸، نخستین انتخابات نظام 
در طلیعه گام دوم انقالب محس��وب می شود و از این 

نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
موس��وی همچنی��ن در تبیین ش��ماری از اصالحات 
و تغیی��رات مصوب قان��ون انتخابات از س��ال 13۹۵ 
تاکن��ون،  به م��واردی هم چون یکس��ان بودن هیأت 
های اجرایی هر دو انتخابات دوره دهم مجلس شورای 
اسالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان، الزام ورود کد 
ملی رأی دهندگان به سامانه انتخابات، کاهش نصاب 
آرای داوطلب��ان از ۲۵ درصد ب��ه ۲۰ درصد، افزایش 
مهلت رس��یدگی به شکایات از 7 روز به ۲۰ روز و نیز 
مسدود ش��دن سامانه انتخابات از ساعت ۲۴ روز رأی 
گیری، اش��اره کرد و تأکید کرد: با توجه به تغییرات و 
اصالحات فوق در قان��ون انتخابات، آیین نامه اجرایی 
انتخابات به ش��کل کامل مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 

گرفته تا جهت تصویب به هیأت دولت ارائه شود.
 پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

اخبار

اختصاص ۶۲۶ میلیارد تومان برای مناطق سیل زده ایالم 
اس��تاندار ایالم با اش��اره به آخرین اقدامات صورت گرفته برای بازسازی مناطق 
سیل زده در این استان گفت: تاکنون ۶۲۶ میلیارد تومان برای بازسازی مناطق 

سیل زده به استان ایالم اختصاص یافته است.
س��لیمانی دش��تکی با بیان اینک��ه مبلغ ۲1۰ میلی��ارد تومان برای بازس��ازی 
واحدهای مس��کونی خس��ارت دیده در سیل اس��تان اختصاص یافنه افزود: ۵۸ 
میلیارد تومان آن برای تسهیالت بالعوض و 1۵۲ میلیارد تومان نیز جهت تسهیالت 

ارزان قیمت در نظر گرفته شد.
 وی ب��ا بی��ان اینکه مبل��غ 1۹3 میلیارد تومان برای جبران خس��ارات س��یل به بخش 
کش��اورزی تخصیص داده شد، عنوان کرد:  از این میزان ۲/ ۹۹میلیارد تومان به صورت 
کم��ک بالعوض و ۵/۹۲ میلیارد تومان به صورت تس��هیالت ارزان قیمت در نظر گرفته 
شد. استاندار ایالم خاطرنشان کرد: در بحث مسکن تقریبا حدود 1۹ تا ۲۰ هزار نفر در 

سامانه سجاد ثبت نام کردند.  میزان

توقیف نفتکش انگلیسی ناتوانی دشمن را نشان داد
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: اوضاع فعلی جمهوری اسالمی ایران از لحاظ عزت و 
قدرت در منطقه غرب آسیا سرآمد است و این اتفاقات اخیر نشان داد دشمنان 

چقدر در رویارویی با ایران ناتوان هستند.
آیت اهلل احمد جنتی در جلس��ه شورای نگهبان با اش��اره به ساقط کردن پهپاد 
جاسوسی آمریکا و توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: اوضاع فعلی جمهوری اس��المی ایران از لح��اظ عزت و قدرت در منطقه غرب 
آس��یا سرآمد اس��ت و این اتفاقات اخیر نشان داد دش��منان چقدر در رویارویی با ایران 
ناتوان هس��تند.  وی افزود: خداوند متعال اراده کرده که پس از خباثت و شرارت آمریکا 

در تروریست نامیدن سپاه، روزبه روز به آبروی این نهاد انقالبی افزوده شود.
آیت اهلل جنتی تأکید کرد: امروز س��پاه، خاری بر چشمان دشمنان شده است و با وقایع 
اخیر، آمریکا، اس��رائیل، عربس��تان و دیگر دش��منان ملت ایران فهمیدند پاسخ ایران به 

هرگونه زورگویی آنها، قاطع، سریع و پشیمان کننده خواهد بود.  شورای نگهبان

تشکیل وزارت بازرگانی مشکالت معیشتی را حل نمی کند
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط فعلی نیازی به انتزاع 
وزارتخانه ها یا ایجاد وزارتخانه ای جدید نیست و در مجلس مخالفان جدی برای 

تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد.
محمدحس��ین فرهنگی درباره تش��کیل وزارت بازرگانی، گفت: ناهماهنگی های 
موجود در وزارتخانه هایی چون جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت منجر 

به ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن شد.
وی متذکر ش��د: در آن مقطع وزارت بازرگانی توجه خاصی به بخش تولید نمی کرد و با 
واردات بی رویه به ویژه در بخش کش��اورزی باعث ایجاد آشفتگی هایی در وضع تولیدات 

داخلی و ملتهب شدن بازار شد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در آن شرایط بحث تمرکز بر 
اختیارات بخش کش��اورزی تصویب شد، گفت: بر اساس آن قانون، شرکت های دولتی از 

بخش بازرگانی جدا شدند و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفتند.  مهر

راه تحقق مطالبه مردمی
ادامه از صفحه اول

آنچه در حوزه اقتصادی به یک آفت برای کش��ور مبدل 
ش��ده موازی کاره��ا و البته عدم نظ��ارت های صحیح 
است، چنانکه در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومان گزارش های 
متعددی مبنی بر فساد و عدم تحقق تعهدات گیرندگان 
ارز مطرح شده اس��ت که البته نافی مسئولیت دستگاه 
ه��ای مربوطه مبنی بر کم کاری در پیگیری و مدیریت 
صحیح ارزهای اختصاص داده ش��ده نمی گردد. به هر 
تقدیر مقاومت فعال و حرکت تمام ساختارهای اقتصادی 
در جه��ت تحقق ای��ن عرصه اصلی تری��ن راهکار برای 
تحقق مطالبات م��ردم و رهبری برای مدیریت صحیح 
بازار خواهد بود. چنانکه طی هفته های اخیر مدیریت ارز 
و سکه موجب کاهش نرخ ارز شده است اجرای مدیریت 
صحیح می تواند زمینه ساز تبدیل این کاهش ارزی به 
مولفه های ملموس بر سر سفره های مردم باشد که در 
کنار پیشبرد اهداف اقتصادی کشور زمینه ساز شکستی 
دیگر بر آنانی خواهد بود که چشم به ابزارهای اقتصادی 
برای رویکرد ایران به مذاکره دوخته اند؛ مذاکره ای که 
به گفته رئیس جمهور در شرایط تحمیلی یعنی تحقیر.

سرمقاله

رئیس جمهور خبر داد

دستور رهبر انقالب برای تنظیم بازار و رفاه بیشتر مردم

شمخانی:
مذاکره با فردی که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند 

نیست، حماقت و نشانه ضعف است
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مذاکره با فردی که به هیچ یک از 
تعهدات خود پایبند نیس��ت، حماقت و نشانه ضعف و درماندگی است، گفت: 
دش��منان ما به این باور رس��یده اند که نمی توان با بزرگنمایی ش��بح خیالی 

جنگ، ملت ایران را وادار به پذیرش ذلت کرد.
عل��ی ش��مخانی در مالقات با رئیس و اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس، 
اظهار کرد: اتخاذ راهبرد »مقاومت فعال« از س��وی جمهوری اسالمی ایران، 

ظرف مدت کوتاهی معادالت قدرت در منطقه را تغییر داد.
وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در پشتیبانی از راهبرد »مقاومت 

فعال« در برابر سیاست »فشار حداکثری« آمریکا نقش مهمی دارد.
شمخانی بیان داشت: اس��تفاده از مزیت، فعال سازی ظرفیت و ایجاد قابلیت 
از جمله مهمترین سیاس��ت های اجرایی کش��ور برای محقق ساختن راهبرد 
مقاومت فعال اس��ت. وی افزود: از اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری که راهبرد 
»مقاوم��ت فعال« با تاخیر چن��د ماهه به مورد اجراگذارده ش��د، »معادالت 

قدرت« در منطقه به طور کامل تغییر کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: هدف آمریکا از اتخاذ سیاست فشار 
حداکثری، کاهش تاب اوری اجتماعی در ایران و ش��کل گیری شورش��های 
داخلی و در نهایت به زانو دراوردن نظام بود.وی اظهار داش��ت: طرف های ما 
در برجام راهی به جز اجرای کامل تعهدات خود و تامین بدون تنازل حقوق 

ملت ایران ندارند. شورای عالی امنیت ملی

حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی:
 انگلیسی ها برای رفع توقیف نفتکش متخلف خود 

واسطه فرستادند
رئی��س دفت��ر رهبر معظم انقالب ب��ا تاکید بر این که در وج��ود مقام معظم 
رهبری ذره ای ترس وجود ندارد،  گفت:کش��وری ک��ه زمانی در ایران وزیر و 
وکیل تعیین می کرد، کارش به جایی رسیده که واسطه می فرستد و خواهش 

می کند کشتی را آزاد کنید.
حجت االس��الم والمس��لمین محمد محم��دی گلپایگان��ی در آیین تکریم و 
معارفه رئیس جدید بنیاد مس��تضعفان، اظهار ک��رد: مدیر توانمند و متعهد 
و مکتب��ی جایگاه خودش را بنا بر نظر مق��ام معظم رهبری به مدیر توانمند 

دیگری واگذار می کند.
وی بیان کرد: عملکرد چندین س��اله س��عیدی کیا نشانگر فعالیت ها مستمر 
و مفی��د ب��ه نفع مس��تضعفان و محرومان بوده اس��ت. ۲1 عن��وان خدمات 
ارزش��مندی بنیاد مس��تضعفان طی ۵ سال اخیر داشته است که به واگذاری 
۸۲ هزار س��ند امالک علوی در 1۶ استان به ۲۶7 میلیون مترمربع به ارزش 

۶۴۹ میلیارد تومان اشاره می کنم.
وی بی��ان این که رضاخ��ان قلدر این اراضی را به زور به خصوص در ش��مال 
کش��ور تصرف کرده بود، افزود: رضاخان جنون تملک ملک داش��ت و هر جا 
جل��ب توجه می کرد با عوامل خودفروخته صاحب را مجبور می کرد که ملک 
را به او هدیه کند. وقتی صاحب ملک مقابل قلدر می آمد، رضاخان می گفت 
خیلی ملک خوبی است، جواب باید این می بود که پیشکش. اگر اینگونه نبود 

سرکار صاحب ملک با شالق و ... بود.  تسنیم

فرمانده کل سپاه: 
هیچ پهپادی از ایران ساقط نشده است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: رسما اعالم می کنم که هیچ 
پهپادی از ایران اسالمی ساقط نشده است.

سرلش��کر حس��ین س��المی در بازدید از پروژه احداث آزادراه خرم آباد-اراک 
در جمع خبرنگاران این شهرس��تان اظهار کرد: رسما اعالم می کنم که هیچ 

پهپادی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ساقط نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پهپاد ما سه ساعت و چهل دقیقه بر فراز آب های خلیج 
فارس در گردش بوده و کار مراقبت و نظارت را انجام داده است.

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی با بیان اینکه پهپاد از مجموع 
ش��ناورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تصاویری را ارس��ال کرده است، افزود: 
همچنان که بخش��ی از این تصاویر را برای مردم ایران و افکار عمومی جهان 
نشان دادیم. سرلشکر سالمی بیان داشت: اگر دشمنان ما ادعایی از سرنگونی 

پهبادهای ایرانی دارند مستنداتی را ارائه دهند.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه ام��روز در جهان هی��چ کس حرف بدون اس��تناد را 
نمی پذیرد، اظهار داش��ت: فیلم اصابت و قطعات پهپاد ایرانی را نش��ان دهند 
و  ادع��ای خ��ود را اثبات کنند چرا که تنها با ح��رف هیچ کس اداعای آن ها 
را نمی پذیرد. فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
قاطعانه می گویم که این یک دروغ بزرگ اس��ت و آن را نیز اثبات کردیم، ما 
هر عملی را که انجام دادیم آن را اثبات کردیم، دش��منان نیز ادعای خود را 

ثابت کنند.  فارس

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره انتش��ار لیستی از 
دوتابعیتی ها گفت: ما خوشحال شدیم از اینکه این 
لیس��ت را منتش��ر کردند و جلوی هر کدام از آنها 
هم نوشته شده که بر اساس شواهد و قرائن تدوین 

شده است.
محم��ود واعظ��ی در واکن��ش ب��ه اظه��ار نظ��ر 
س��فیر س��عودی در س��ازمان ملل مبن��ی بر حل 
مس��ائل منطقه با گفت وگو اظهار داش��ت: نتیجه  
سیاس��ت های عربس��تان منجر به ان��زوای آنها در 

جهان اسالم و منطقه شده است. 
وی اف��زود: س��عودی ها جنگی را ش��روع کردند و  
تصور می کردن��د می توانند ظرف چند هفته آن را 
تمام کنند. جنگ یمن هم برای وجهه و هم  برای 
اقتص��اد آنها مضر بود. ما فکر می کنیم این روند را 

نمی توانند ادامه دهد.
واعظی ادامه داد: ما از اینکه بتوانیم مس��ائل خود 
را ب��ا امارات و عربس��تان از طریق مس��المت آمیز 
حل کنیم اس��تقبال میکنیم چ��را که به نفع همه 

کشورهای منطقه است.  
وی در خصوص انتش��ار لیس��تی از دوتابعیتی ها، 
گفت: بر اس��اس ش��واهد راجع به هر کسی در هر 
ج��ای دنیا هر چیزی را م��ی توانید مطرح کنید و 
این معلوم می ش��ود که حرف آقای��ان هیچ کدام 
پایه و اساسی ندارد. وی تصریح کرد: ما نمی دانیم 
ریش��ه این افراد کجاس��ت و از کجا آمده اند، این 
حرف ها را مطرح می کنند که کسی از آنها نپرسد 
شما از کجا آمده اید. رئیس دفتر رئیس جمهور در 
مورد نامه الریجانی به ریس جمهور مبنی بر عدم 
اجرای صحی��ح پرداخت حقوق ها توس��ط دولت 

گفت: من این نامه را ندیدم.

۲ تابعیتی بودن من کذب محض است
وزیر بهداش��ت گفت: ش��ایعه دوتابعیتی بودن من 
ک��ذب محض اس��ت و  ج��ز  تخری��ب دولت هدف 

دیگری ندارد.
سعید نمکی در حاشیه جلسه هیأت دولت، درباره 
ادع��ای یک نماینده مجلس مبن��ی بر دو تابعیتی 
خود ضمن تکذیب این خبر گفت: نفس کش��یدن 
در این س��رزمین را به تابعیت های مختلف ترجیح 
می ده��م. این موض��وع کذب محض اس��ت و جز  

تخریب دولت هدف دیگری نیست.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود خاطرنشان 

کرد: در وزارت بهداش��ت، برای ش��فاف سازی ارز 
اختصاص��ی،  یک هیاتی متش��کل از پنج گروه را 
مشخص کردیم که چهار ماه فعالیت های منظمی 
در آن گروه ها انجام ش��د و  در نهایت گزارش آن 

اعالم می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور لیست دو 
تابعیتی ها را تکذیب کرد

حس��ین علی امیری گفت: آنچه در رسانه ها منتشر 
شده براساس شک و تردید، ابهام و براساس »گفته 
می ش��ود« است و صحیح نیس��ت. من این لیست 
دوتابعیتی ها را تکذیب می کنم. حسین علی امیری 
نی��ز در حاش��یه جلس��ه هیات دول��ت و در جمع 
خبرنگاران خاطرنشان کرد: لیست دوتابعیتی ها را 

وزیر اطالعات بارها تکذیب کرده است.

هیچ پهپادی از ایران ساقط نشده است
امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح نی��ز ضمن تاکید ب��ر اینکه هیچ 
پهپادی از جمهوری اس��المی ایران س��اقط نشده 
اس��ت، در واکنش ب��ه اظهارات ترام��پ که گفته 
بود ایران الش��ه پهپاد خود را از ته دریا پیدا کند، 
اظهار کرد: هیچ پهپادی از ما س��اقط نشده است و 
پهپادهای ما مرتب در مأموریت های خود هستند.

وی ادامه داد: ما الشه پهپادی را که ساقط کردیم 
نش��ان دادیم و اگر کسی هم مدعی است پهپاد ما 

را ساقط کرده آن را نشان دهد. 
وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح تصریح 
کرد: صنایع دفاعی ما نزدیک به چهل سال تحریم 
اس��ت، اما صنایعی که با تحریم روبرو نبودند، هم 

اکنون با مشکل روبرو شده اند.

مردم در خرید مسکن عجله نکنند 
وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم در خرید مسکن 
عجل��ه نکنند تا بتوانیم با رش��د قیمت حباب گونه 

مسکن مقابله کنیم. 
محمد اسالمی با اشاره به رشد قیمت حباب گونه 
مس��کن اظهار کرد: تنه��ا راه مقابله با این موضوع 
تحمل مردم و خردید نکردن است. به مردم توصیه 

می کنم که در خرید مسکن عجله نکنند.
وی ادامه داد: در این ماه شاهد توقف رشد بادکنکی 
مسکن بودیم که همین موضوع به آرام شدن فضا 
کمک کرده اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی تصریح 
کرد: قش��ری که واقعا نیازمند مس��کن هستند به 

نقش و مساعدت دولت نیازمندند.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: برنامه ما هم به 
طور جدی شروع ش��ده است و رسانه ها می توانند 
از ای��ن برنامه ها گزارش هفتگی تهیه کنند. غیر از 
تکمیل حدود ۵۵ هزار مسکن مهر، ساخت مسکن 

نیز شروع شده است.
وی افزود: قیمت مسکن در تهران افت کرده است 
و ش��اهد تأثیر آن در شهرس��تان ها نیز هس��تیم. 
البته قیمت مس��کن تابع عرضه و تقاضا نیس��ت و 
س��وداگران نیز در این بازار حضور دارند. از سویی 
پروانه های صادر ش��ده در س��ال های گذشته برای 
1۵۰ مت��ر به باالتر بوده ولی بیش��تر معامالت در 
مورد مس��کن های زیر 1۰۰ متر اس��ت یعنی نیاز 

بازار مسکن زیر 1۰۰ متر است.
اس��المی اظهار کرد: در آس��تانه عید غدیر ساخت 
1۵۰ واح��د جدی��د را آغ��از می کنیم ت��ا نهضت 
خانه س��ازی در کشور فراگیر ش��ود. وی بیان کرد: 
اقدامات الزم برای مس��کن در ته��ران، مهم ترین 
دستور کارماست؛ چراکه بیشترین حجم مشکالت 
در تهران اس��ت. اس��المی اظهار کرد: ما با اتصال 
متروی هشتگرد سعی داریم تا این منطقه را تبدیل 
به محیطی کنیم که س��ریعتر مردم از آن استفاده 

کنند. البته این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: برای پرن��د، قطار حومه ای را فعال 
کرده ایم. همچنی��ن تفاهم نامه ای را هفته پیش 
امضا کرده ایم تا متروی تهران – پرند از دو مسیر 

به صورت ریلی مورد بهره برداری قرار گیرد.

موضوع رمز ارزها در کمیسیون اقتصادی 
بررسی شده و باید در دولت بحث شود

رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی با اشاره 
ب��ه موضوع رمز ارزها اظهار ک��رد: این موضوع در 
کمیس��یون اقتصادی مورد بررس��ی قرار گرفت و 
تصمیماتی برای آن اخذ شد. در گذشته هم گفتم 

و البت��ه وزیر اقتصاد هم اعالم کرد که این موضوع 
باید در دولت بحث ش��ود. همت��ی اظهار کرد: آثار 
موضوع رمز ارزها در اقتصاد کشور و روابط تجاری 
کشور باید بررس��ی شود که تا چه اندازه می توان 

روی آن اطمینان داشت و تکیه کرد.
همتی ب��ا بیان اینکه هفت تا هش��ت بدهکار دانه 
درش��ت بانکی دارای چن��د هزار میلی��ارد تومان 
بدهی هستند،   گفت:  معاون اول رئیس جمهوری 
دس��تور داد گزارش��ی درباره این افراد برای طرح 
در جلس��ه هفته آینده کمیسیون مبارزه با مفاسد 

اقتصادی تهیه شود.
همتی خاطرنش��ان ک��رد: اکنون به س��وی ثبات 
اقتصادی می رویم. آرامش��ی که اکنون در جامعه 
وجود دارد، ناش��ی از این موضوع است. امیدواریم 
با تمهیداتی که پیش بینی شده این روند را ادامه 
دهی��م. ارز اکنون در وضعیت باثباتی قرار دارد که 

امیدواریم این روند ادامه یابد.

خصوصی سازی ۲ خودروساز طی سال های 
۹8 و ۹۹ انجام می شود

وزیر صنعت رضا رحمانی در حاش��یه جلسه صبح 
ام��روز هی��أت دولت، اظه��ار کرد: م��ن قبال هیچ 
وقت نگفته ام که امس��ال دو خودروساز خصوصی 
می شوند، بلکه این فرآیند طی امسال و سال آینده 

عملیاتی خواهد شد.
رحمانی با اش��اره به اظهارات اخیر رئیس سازمان 
خصوصی سازی مبنی بر اینکه کار واگذاری سهام 
ایران و خودرو و س��ایپا ب��ه بخش خصوصی انجام 
شده اما به دلیل اینکه وثیقه ای که دولت گذاشته 
فعال این کار متوقف شده است،  گفت: این اتفاقات 
هم در نهایت نمی تواند مانع واگذاری این ش��رکت 
خودروس��ازی ش��ود. ما کار را ش��روع کردیم. در 
خودروس��ازی س��ه باکس واگذاری داریم که یکی 
مربوط به اموال و امالک غیرتولیدی است و اگر در 
گذشته به هر دلیل امالکی را خریده اند گفتیم باید 
واگذار شود و حتی عدد پیش بینی شده که چقدر 

از نقدینگی را باید از این محل تامین کنند.
رحمان��ی گف��ت: باک��س دوم واگ��ذاری مربوط به 
شرکت های تابعه و وابسته به این ها است بعد هم خود 

شرکت های اصلی است و برنامه ریزی شده و این کار 
ان شا اهلل در سال ۹۸ و ۹۹ انجام خواهد شد.

 مدارس کپری را هم 
تا پایان سال هوشمند می کنیم

محمدج��واد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ظهر در 
حاشیه نشس��ت هیات دولت درباره امکان قانونی 
شدن بیت کوین در کش��ور گفت: امروز در دولت 
در این خصوص صحبت کردیم تا تصمیمی اتخاذ 

شود که البته در این جلسه به نتیجه نرسیدیم.
وی در خصوص هوشمند سازی مدارس و در پاسخ 
به این س��وال که ش��ما درحالی از هوشمندسازی 
صحب��ت می کنید که همچن��ان برخی مدارس ما 
کپری هس��تند گفت: ما طبق تواف��ق نامه ای که 
ب��ا وزارت آموزش و پرورش امضا کردیم س��ه الیه 
برای هوشمندسازی درنظر گرفتیم. بخشی موضوع 
ارتباطات مدارس است، خدمات الزم برای خدمات 

هوشمندسازی و سوم تجهیز مدارس است.

 امسال در شاخص نوآوری رتبه خوبی 
به دست آوردیم

سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور در حاشیه 
نشس��ت هی��ات در جمع خبرن��گاران در خصوص 
شاخص نوآوری کش��ور اظهار داشت: خوشبختانه 
امسال هم در شاخص نوآوری رتبه خوبی به دست 
آوردیم. وی گفت: در ابتدای سال رتبه کشور 1۲۰ 
بود و امروز رتبه ۶1 هس��تیم که این مساله نتیجه 

کار همه دانشگاه ها و استارت آپ ها است.

انتخابات شورایاری ها جمعه برگزار می شود
پیروز حناچی ش��هردار تهران در حاش��یه جلسه 
هی��ات وزی��ران و در جم��ع خبرن��گاران درب��اره 
اعتراضات ایجاد ش��ده پیرامون برگزاری انتخابات 
شورایاری ها در تهران گفت: براساس استعالمی که 
از معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری انجام دادیم، 
نظر خانم جنیدی در ای��ن خصوص مثبت بوده و 
انتخاب��ات در موعد مقرر خ��ود یعنی جمعه هفته 
جاری برگزار می ش��ود. وی همچنین در پاسخ به 
پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا شهرک باستی هیلز به 
صورت قانونی س��اخته می شود، گفت: این شهرک 
در مح��دوده قانون��ی ته��ران نیس��ت و مربوط به 

شهرداری لواسان می شود.  فارس

واعظی: از انتشار لیست دوتابعیتی ها خوشحال شدیم


