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 توقیف ۷ فروند کشتی صیادی 
ترال با ۲۴ خدمه خارجی 

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطالعیه ای از توقیف 
۷ فروند کشتی صیادی ترال در منطقه جاسک خبر داد.

در این اطالعیه آمده است: ۷ فروند شناور صیادی ترال 
که ۲۴خدمه آن خارجی هس��تند، شامگاه )سه شنبه( 
ب��ه دلیل رعایت نک��ردن فاصله مجاز از س��احل برای 
صیادی و تخلف صید آبزیان، توسط شناور های نیروی 
دریایی سپاه توقیف و به منظور ادامه روند رسیدگی به 

پرونده تخلف، تحویل مقامات قضایی شدند.
در این اطالعیه با بیان اینکه ش��ناور های توقیف شده 
۲۲۲ تن ان��واع آبزیان را صید کرده اند، تاکید ش��ده 
است: نیروی دریایی سپاه با راه اندازی بسیج دریایی و 
گشت های شناوری با هرگونه تخلف در حوزه صیادی 
ک��ه معیش��ت و زندگی م��ردم منطقه را ب��ا چالش و 

مشکل مواجه کند، با جدیت برخورد می کند.

 اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت برای بخش کشاورزی 

هیئت وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به منظور تهیه نهاده های کشاورزی و تأمین کود مورد 
نی��از با نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار، به ش��رکت 

خدمات حمایتی کشاورزی اختصاص داد.
دولت در ادامه، با اصالح و کاهش حقوق ورودی برخی 
اقالم شامل تعدادی انواع لوبیا، اندام های تکثیری رز، 
تخم نطف��ه دار و جوجه یک روزه بوقلمون گوش��تی، 
کوبیده دربس��ته غیرخرده فروشی و چای سیاه و نیز 
ایج��اد تعرفه برای برخی انواع لوبیا و بذر پیاز موافقت 
ک��رد. مطابق این تصمیم، حقوق ورودی و تعرفه های 

اقالم فوق به میزان پنج درصد تعیین شد.
در ادامه جلس��ه، گزارش معاونت ام��ور زنان و خانواده 
رئیس جمهور درخصوص انتصاب زنان در پس��ت های 
مدیریتی در س��ال دوم دولت دوازدهم بررس��ی ش��د. 
براساس این گزارش بطور کلی در سطوح مدیریتی سه 
گانه )عالی، میانی و پایه( تعداد مدیران زن از میزان ۶/ 
۱۳ درصد در س��ال ۹۶ به ۶/ ۱۸ درصد در س��ال ۹۸ 
افزایش یافته است. هم چنین رشدی ۳۶ درصدی را در 
انتصابات مدیران زن طی دو سال اخیر شاهد بوده ایم.

اس��تان های بوش��هر، گیالن، چهارمحال و بختیاری، 
هرمزگان و البرز نیز به ترتیب بیشترین درصد مدیران 
استانداری ها و مدیران کل دستگاهی زن در استان ها 
در سال ۹۸ را به خود اختصاص داده اند. هیئت وزیران 
همچنین در جلسه امروز خود به منظور پیشگیری از 
حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین تجهیزات و امکانات 
مربوط با اختصاص مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال به نیروی 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد.

اخبار

هزینه انتخابات را خدا می رساند
غالمرض��ا کاتب:ش��فافیت درب��اره هزین��ه انتخاباتی 
نمایندگان یک کار است. شما خبرنگاران افراد بیکاری 

هستید ولی ما نمایندگان کار زیاد داریم.
به اظهارنظر فوق در ادبیات فارسی چه می گویند؟

الف( اعتماد به سقف کاذب از نوع غالمرضا کاتب
ب( اعتماد به سقف کاتب از نوع غالمرضا کاسب

ج( اعتماد به سقف کاتب از نوع کاذب
د( وقتی پسر دیپلمه نماینده جان رییس هیات مدیره 
یکی از پولدارترین شرکت های اقتصادی کشور باشد 

معلوم است که شفافیت به هیچ دردی نمی خورد.
هدای��ت اهلل خادمی: چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان 
در انتخاب��ات هزین��ه کرده ام و با وج��ود هزارو ۲۰۰ 
روس��تا و پراکندگی منطقه ای با دشواری های زیادی 

برای انتخابات مواجه بوده ام.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( خدمت به خالی��ق نزدیک نیم میلی��ارد تومان 
خرج دارد.

ب( ه��ر رای را پنج��اه هزارتومان هم حس��اب کنیم 
با توجه ب��ه پراکندگی منطقه ای ش��انس آوردی که 

نماینده شدی.
ج( با پانصد میلیون تومان یک سانتافه ناقابل هم نمی 
ش��ود خرید اما بعضی ها با نمایندگی چند تا شهرک 

هم ساخته اند.
د( خسته نباشی دالور! خداقوت پهلوان!

نماین��ده م��ردم قوچان: من مس��تاجر هس��تم و اگر 
مجل��س حقوق نده��د نمی دانم باید چ��ه کار کنم و 
اخی��را تصمیم گرفتیم وس��ایلمان را جمع کنیم و به 
شهرس��تان برگردیم چون پول پرداخت این هزینه ها 
را نداریم. شوش��تری می گوید ما جزو مس��تضعفین و 

دهک  پایین جامعه هستیم.
به نظر شما نماینده ای که نمی تواند پول کرایه خانه 
اش را جور کند به درد کدام یک از تش��کل های زیر 

می خورد؟
الف( کمیسیون رفاه اجتماعی

ب( کمیته حل مشکل مسکن جوانان
ج( کنوانسیون خانه به دوشان کل کشور

د( من دیگه حرفی ندارم.

ننجون

دولت نتوانسته رضایت مردم را به  دست آورد
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: دولت اصالح طلب اعتدالی نتوانسته رضایت 
مردم را به  دس��ت بیاورد چون این دولت، دولِت تمام ملت نیست، در حالی که 

انقالب ما انقالبی تمام مردمی است.
اس��داهلل بادامچیان اظهار داش��ت: این س��وال را باید پرس��ید که آیا این دولت 
اصالح طلبان اعتدالی توانس��ته رضایت مردم را به دس��ت بیاورد؟ باید بگوییم نه، 
چون در کشور از هر کسی بپرسی که از این دولت راضی هستی؟ در جواب می گوید 

نه؛ رضایت ندارم.
بادامچیان با بیان اینکه دولت رجایی دولتی تمام مردمی بود، تصریح کرد: تفکر کنونی 
لیبرالی اس��ت و اساساً تفکر اصالح طلبان انقالبی نیست و این باعث شده که نمی توانند 
مش��کالت را حل کنند و هر روز بر مشکالت افزوده می شود. وی گفت: آیا دولت حاضر 
اس��ت که از نگاه دیگران اس��تفاده کند؟ هرچند می گوید و ما هم برایش پیشنهادهایی 

می نویسیم ولی گوش نمی دهند.  فارس

با مفسدین در هر جایگاهی باید قاطعانه برخورد شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه »باید با مفسدین 
اقتصادی و متخلفین با جدیت برخورد ش��ود« گف��ت: رئیس قوه قضاییه را در 

این حوزه پشتیبانی کنیم.
حجت االس��الم حسن نوروزی اظهار داشت: در این حوزه باید با جدیت برخورد 
ک��رده و مفس��دین و متخلفین را به س��زای عمل خود برس��انیم، متخلف در هر 
جایگاهی که باش��د، چه نماینده مجلس باش��د چه وزیر باشد باید مورد مواخذه قرار 
گرفته و تنبیه ش��ود. نوروزی تصریح کرد: حضرت امیر)ع( تاکید داش��تند قضاتی که با 
مفاس��د برخورد می کنند باید در جامعه دارای جایگاهی باش��ند که فردی نتواند آن ها 
را ترور ش��خصیت کند چرا که در آغاز مبارزه با فس��اد افرادی قصد دارند این مبارزین را 
تضعیف کنند. امیر مومنان همچنان می فرمایند در حکومت اسالمی باید حق ضعفا را از 
گردن کشان به هر نحوی ستاند حضرت علی)ع( تاکید دارند در رسیدگی با خطای حکام 

و بزرگان سکوت و عقب نشینی معنا ندارد و عقوبت باید در مالء عام باشد.  ایسنا

پرداخت حقوق  های نجومی در برخی شرکت های دولتی
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس از پرداخت حقوق نجومی 

در برخی شرکت های دولتی خبر داد.
غالمرضا تاجگردون در پاسخ به سئوالی درباره اینکه تاکنون گزارشی از پرداخت  
حقوق های نجومی در برخی دس��تگاه های دولتی به این کمیسیون واصل شده 
یا نه؟ گفت: گزارش��ی درباره وجود حقوق های نجومی در دستگاه های دولتی که 

بتوان در کمیسیون آنها را بررسی کرد به ما واصل نشده است.
وی ادامه داد: بعضاً گزارش های درباره برخی ش��رکت های دولتی که حقوق های نجومی 

پرداخت می کنند به کمیسیون واصل شده است که موارد اندکی بوده است.
نماینده گچس��اران در مجل��س با بیان اینکه دس��تگاه های دولتی تخل��ف چندانی در 
پرداخت حقوق  های نجومی ندارند و بعید اس��ت این موضوع اتفاق افتاده باش��د، اضافه 
کرد: البته درباره ش��رکت های دولتی نیز تاکنون گزارش جامعی به کمیس��یون واصل 

نش��ده   اس��ت.   تس�نیم

رئیس جمهور گفت: بعید می دانم امروز و فردا با اروپا به نتیجه 
برسیم، گام سوم ایران را اعالم خواهیم کرد.

حس��ن روحانی روز چهارش��نبه و در جلس��ه هیئ��ت دولت با 
تش��ریح روند مذاکرات، گفت: مثاًل اگر در ۲۰ مس��اله اختالف 
داش��تیم، این اختالفات اکنون در ۳ مساله است و بخش عمده 
آنها حل ش��ده اند اما هنوز به نقطه نهایی نرسیده ایم، جزئیات 

گام سوم را اعالم و بر مبنای آن عمل می کنیم.
وی با اش��اره به گام س��وم ایران، خاطرنش��ان کرد: ظاهر این 
گام س��وم، خیلی تکان دهنده نیس��ت ولی باطن آن فوق العاده 
مهم اس��ت و به نظر م��ن این گام، مهم ترین گامی اس��ت که 
برمی داریم و آثارش بسیار فوق العاده خواهد بود و ان شاء اهلل با 
این گام سوم، سازمان انرژی اتمی از این روند سرعت معمولی 
خارج و فعالیتش ش��تاب می گیرد یعنی با دس��توری که صادر 
خواهد شد سازمان انرژی اتمی برای رسیدن به اهدافش شتاب 
فوق العاده ای می گیرد. رئیس جمهور با بیان اینکه در عین حال 
۲ م��اه دیگر فرصت می دهیم، افزود: ضمن اینکه گام س��وم را 
برمی داریم، صحبت می کنیم و اگر به توافق رسیدیم باز هم راه 

برای مذاکره، منطق و توافق وجود دارد.
روحانی همچنین در بخش��ی از سخنان خود تندروهای درون 
آمریکا، رژیم نژادپرست صهیونیستی و برخی سران ارتجاع در 
منطقه را به عنوان س��ه گروهی نام برد ک��ه نمی خواهند بین 

ایران و آمریکا رابطه ای عادالنه، صحیح و درست برقرار باشد.

وی افزود: هر وقت می خواهیم کاری انجام دهیم این سه گروه 
که متاسفانه بر کاخ سفید هم مسلط شده اند، نمی گذارند. علت 
اینکه آمریکا از برجام خارج ش��د، تس��لط این ۳ گروه بر کاخ 
سفید است. آنها از برجام خارج شدند و مشکالتی برای خود، ما 
و دنیا ایجاد کردند و البته ما گام هایمان را حساب شده، صحیح 

و استوار برداشتیم. وی درباره قدرت دفاعی کشور نیز گفت: در 
زمینه قدرت دفاعی ه��م هرچند قدرت اصلی و پایه ما نیروی 
مومن، فداکار و با انگیزه اس��ت اما بدون اس��تفاده از فناوری و 
علم روز نمی ت��وان موفق بود و بخش عظیمی از قدرت، علم و 

فناوری است.

وی در بخش دیگر سخنانش گفت: ما باید بتوانیم با عملکردمان 
گره از مش��کالت مردم باز کرده و زندگی مردم را آسان کنیم 
اما متاس��فانه امروز گویا زبان های ما گ��ره دارد و نمی توانیم با 
مردم تفاهم کنیم، مردم زبان ما را درست لمس نمی کنند و ما 
هم ش��رایط مردم را به طور کامل درک نمی کنیم. گاهی مردم 

چیزی می گویند ولی ما چیز دیگری می شنویم.
روحانی اظهار داش��ت: مردم می گویند ش��ما بخاطر دعواهای 
داخلی و مسائل پش��ت پرده خود، نه مشکل را می گویید و نه 
اینکه اراده حل آن را دارید، این نمی شود. مردم از ما می خواهند 
که مش��کل آنها را حل کنیم. روحانی با بیان اینکه مردم امروز 
از نظر اقتصاد و معیشت دچار مشکالت فراوان هستند، تصریح 
کرد: ما می توانیم در همین ش��رایط از مشکالت مردم بکاهیم 
و بحث گردشگری یکی از بخش هایی است که می تواند از نظر 
اقتصادی و اش��تغال به جامعه و م��ردم ما کمک کند. روحانی 
خاطرنشان کرد: تردید ندارم امروز هم با عشق به اباعبداهلل )ع( 
و پیروی از س��یره و راه امام حسین )ع( به راحتی می توانیم از 
مشکالت مان عبور کرده و در برابر فشارها ایستادگی و مقاومت 
کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه درس عاش��ورا خیلی عمیق 
اس��ت، گفت: این تابلوی بسیار نفیس و عجیب را امام حسین 
)ع( در یک روز ترس��یم کرد. البته این تابلو اصلش برای بعثت 
پیغمبر است اما آن بخش های نهایی و زیبای این تابلو به دست 

ابا عبداهلل الحسین )ع( در یک روز انجام گرفت.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

فعالیتسازمانانرژیاتمیشتابمیگیرد

وزیر دفاع در جمع تعدادی از مسئولین نیروی قدس:
 تحوالت ماه های اخیر نشان داد

 استکبار زبانی به غیر از زور را درک نمی کند
وزیر دفاع گفت: تحوالت ماه های اخیر در بخش های مختلف این منطقه از جمله 
آنچه در صحنه مقاومت لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، بار دیگر 

نشان داد استکبار و عوامل آن ها زبانی به غیر از زور را درک نمی کنند.
در مراسمی که با حضور تعدادی از مسئولین نیروی قدس و فرماندهی اطالعات 
خارجی س��پاه و مس��ئولین امور بین الملل وزارت دفاع برگزار شد، امیر سرتیپ 

»امیر حاتمی« از فعاالن عرصه مقاومت قدردانی کرد.
وی در این مراس��م با بیان اینکه دیپلماس��ی مقاومت، بخشی از عرصه مقاومت 
و جهادگری اس��ت گفت: فعاالن این عرصه ث��واب جهادگران واقعی را به لطف 

خداوند متعال خواهند داشت.
وزی��ر دفاع با قدر دانی از همه فعاالن عرصه مقاومت ش��امل جهاد گران عرصه 
نظام��ی و دیپلماس��ی مقاومت اظهار داش��ت: محور مقاومت، محور انس��انیت، 
آزادگ��ی، دیانت، ش��رافت و مظهر مبارزه ب��ا تمامی مظاهر ش��ر از جمله کفر، 
استبداد، تروریسم، استکبار، و زیاده خواهان است و امروز مبارزه در این سنگر، 

مبارزه مقدس و جهاد در راه خداست.
وی اف��زود: امروز با لط��ف و عنایت خداوند، رهبری ه��ای حکیمانه مقام معظم 
رهبری و مجاهدت تمامی جهادگران این عرصه، مقاومت به اوج افتخار رس��یده 
و خاری در چش��م دش��منان است و به همین دلیل نیز آن ها این را بر نمی تابند 
و امروز دیپلماس��ی مقاومت یکی از محور های مهم و تاثیر گذار در دیپلماس��ی 

دفاعی جمهوری اسالمی ایران است.
امیر س��رتیپ حاتمی اظهار داش��ت: توطئه بس��یار بزرگی علیه منطقه طراحی 
ش��ده بود و مجریان این طرح را، ش��رور ترین افراد انتخاب و در قالب گروه های 
تکفی��ری- تروریس��تی جم��ع ک��رده بودند و چنانچ��ه مردان عرص��ه مقاومت 
نبودن��د، عالوه بر اینکه جاه طلبی های رژیم صهیونیس��تی به پش��توانه حامیان 
 مس��تکبر غربی، به مناطقی بسیار فراتر از مرز های کنونی این رژیم رسیده بود.

 روابط عمومی وزارت دفاع

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: روزی که 
پهپ��اد زده ش��د، رئیس جمه��ور آمریکا تا آس��تانه 
تصمی��م رفت، اما اجرا نک��رد و این تصمیم، حاصل 
ب��رآورد اطالعاتی ارتش آمری��کا و توجیهی بود که 

رئیس جمهور آمریکا شد.
سرلش��کر محمد باقری در جلسه پرسش و پاسخ با 
نخبگان و اعضای هیات علمی س��رباز در آموزشگاه 
رزم مقدماتی ش��هید مدرس نیروی زمینی س��پاه 
اظهار داش��ت: حرکت جوامع در همیش��ه تاریخ و 
به ویژه در س��الهای اخیر به س��مت به��ره برداری 
منابع انسانی است و تاثیرگذارترین عامل در قدرت 
کش��ورها منابع انسانی اس��ت. در این میان جوانان 
بعنوان موتور محرک جامعه ارزش استثنایی دارند. 
جامعه ای که به سمت پیری می رود، نتنها قادر به 
پیشرفت نیست، بلکه جایگاه قبلی خود را نیز نمی 

تواند حفظ کند.
رئیس ستادکل نیروهای مس��لح ادامه داد: سربازی 
یکی از مقاطع حس��اس زندگی فرزندان این کش��ور 
است. نگاه خوبی با عنایت مقام معظم رهبری نسبت 
به سربازی نخبگان در سالهای اخیر ایجاد شده است. 
در همه تاریخ س��ربازی در کشور تا پیش از سالهای 
اخیر، جوانان نخبه مانند بقیه به سربازی می رفتند 
و در وظیفه نظامی غیر مرتبط با تخصصشان خدمت 

می کردند که بهره وری الزم را نداشت.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی نظامی است که 

ایس��تاده تا نظام استکباری جهان را به هم بریزد و 
در این حالت طبیعی است که دشمنی ها با آن زیاد 
باش��د، تصریح کرد: فرصتهایی را که امروز کش��ور 
م��ا دارد در هیچ دوره ای از تاریخ وجود نداش��ته و 

جوانان باید از این فرصت استفاده کنند.
سرلشکر باقری افزود: در مرحله ای هستیم که یک 
چلّه از انقالب گذشته و جوانانی که انقالب کردند و 
جن��گ را اداره کردند دیگر باید کفش های خود را 

بیاویزند و در جایگاه مشورتی قرار بگیرند.
وی با اش��اره به بیانیه گام دوم انقالب اس��المی، این 
بیانیه را نتیجه وقت گذاری، تالش و توجه خاص مقام 
معظم رهبری برشمرد و خاطرنشان کرد: دو فراز مهم 
این بیانیه توجه به علم و توجه به جوانان بعنوان موتور 
محرکه کشور اس��ت. رسیدن به تمدن نوین اسالمی 
کار و زحمت دارد و جوانان باید وارد این عرصه شوند. 
پیش��برد اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت از 

جمله انتظاراتی است که از نسل جوان وجود دارد.
رئی��س س��تادکل نیروه��ای مس��لح ب��ا اش��اره به 
بازدارندگ��ی و پیش��رفت نیروه��ای مس��لح پس از 
انقالب و اقتدار دفاعی کش��ور در جلوگیری از وقوع 
جنگ، خاطرنش��ان کرد: روزی که پهپاد زده ش��د، 
رئیس جمه��ور آمریکا تا آس��تانه تصمیم رفت، اما 
اج��را نکرد و بزرگتری��ن دروغ هم این بود که گفت 
برای جان ۱۰۰ نفر این کار را نکردیم، در حالی که 
این تصمیم حاصل برآورد اطالعاتی ارتش آمریکا و 

توجیهی بود که رئیس جمهور آمریکا شد و برای او 
روشن کردند که اگر به ایران حمله کنیم در موشکی 
ای��ران چه اتفاقی می افتد، در جزایر چه اتفاقی می 
افتد، در خلیج ف��ارس و تنگه هرمز چه اتفاقی می 
افتد، در کش��ورهای منطقه که ایران بازوانی را دارد 
چ��ه اتفاقی می افتد. سرلش��کر باقری گفت: در دو 
جلسه ۲-۳ ساعته او نشسته و توجیهش کردند که 

نمیتواند به ایران حمله کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت منطقه، اظهار داشت: 
م��ا در وضعیت منطقه ای م��ان روز به روز در جهت 
تضعیف نفوذ امریکا و رژیم صهیونیس��تی هستیم و 
محور مقاومت در حال پیش��رفت است. امروز بخش 
اعظم خاک س��وریه دس��ت حکومت است و زندگی 
ش��ان در جریان است.در عراق که داعش تقریبا عراق 
را بلعیده بود و محور مقاومت آن را شکست داد، امروز 

در مجلسش بحث بر سر رفت آمریکایی ها است.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح ادامه داد: در یمن، 
مردمان مس��تضعفی مورد تهاجم ق��رار گرفتند، اما در 
این سالها با خودکفایی پیش��رفت کرده اند و تقریبا از 
ه��ر هواپیمای مدرن جهان یک��ی را زده اند. حمایت و 
پشتیبانی معنوی انقالب اسالمی با آنهاست اما درباره 
مس��ائلی که دش��منان درباره کمک ایران به یمن می 
گویند، کشوری که در محاصره است و دارو نمی توان به 
آنجا برود چگونه موشک ۹ متری می توان به آن فرستاد. 

اینها توهماتی است که برخی دارند.   فارس

محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت و 
در جم��ع خبرنگاران درباره تحوالت اخیر پیرامون 
برجام گفت: طبیعی اس��ت که اعالم کردیم س��ر 
زمان مشخص که آخر این هفته است اگر به توافق 
قطعی در مذاکرات با رئیس جمهور فرانسه نرسیم 

گام سوم برداشته خواهد شد.
وی گف��ت: از طرف دیگر آق��ای دکتر عراقچی به 
همراه تیم خوب اقتصادی به پاریس سفر داشتند 
و طب��ق گزارش��ی که م��ا دریافت کردی��م نتیجه 
مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و قرار است هفته 
آینده نتیجه را اطالع دهند و منتظر هماهنگی های 
داخل اروپا و طرف های دیگر هس��تیم که بررسی 

کنیم که ببینیم چگونه گام بعدی را برداریم.
وی همچنین درباره تذکر ۱۵۵ نماینده مجلس شورای 
اس��المی به رئیس جمهور درباره رعایت استقالل قوا و 
اینکه رئیس جمهور در سخنان خود گفته بود با بگیر 
و ببند نمی شود موعظه کرد، در پاسخ به این سوال که 
آیا این طعنه ای به قوه قضاییه نیست؟ گفت: صحبت 
رئیس جمهور هیچ طعنه ای به قوه قضاییه نبوده است. 
برخالف آنچه برخی تبلیغ و فکر می کنند رابطه ما با قوه 
قضاییه رابطه خوبی است و کارهایی که مربوط به دولت 
و قوه قضاییه است هم خیلی روان در حال انجام است. 
رئیس دفتر رئیس جمهور درب��اره پرتاب ماهواره بر 
گفت: آخرین گزارشی که ما دریافت کردیم چیزی 
به عنوان خرابکاری نبوده است. هر کاری که برای 
پرت��اب انجام می ش��ود قب��ل از آن آزمایش هایی 
صورت می گیرد که اش��کاالت آن ت��ا زمان پرتاب 
نهایی مش��خص ش��ود ولی در زمان��ی که تنظیم 

می کردند مش��کلی پیش آمده که منجر به انفجار 
شده است. مش��کلی که تا االن گفته شده مشکل 
فنی بوده و خرابکاری نیس��ت و در حال بررس��ی 

هستند که دالیل این انفجار چه بوده است.

 اروپایی ها می خواهند
با آمریکا هماهنگ کنند

عل��ی ربیعی س��خنگوی نیز درباره تح��والت اخیر 
پیرام��ون برجام گفت: فرانس��ه نمایندگ��ی اروپا را 
برعهده دارد و وزیر اقتصاد فرانسه هم به آمریکا رفته 
تا توافق بگیرد. اگر توافق شد و آنها اعالم کردند ما 
ب��ه توافق خود عم��ل می کنیم ولی چش��م اندازی 

نداریم تا روز جمعه اروپا توافق را بگیرد.
وی افزود: اگر اروپا توافق را نگیرد ما گام سوم را در 
روز مقرر اجرایی می کنیم، این سیاس��ت اروپاست 
که می خواهد با آمریکا هماهنگی کند و ما دخالتی 
در آن نداریم. ما منتظر اروپا هس��تیم، البته وعده 
خری��د نفت محقق ش��ده و اکنون ه��م رفته اند تا 
مج��وز آن را بگیرند. س��خنگوی دولت درباره خط 
اعتباری که عنوان شده است، گفت: حساب یا خط 
اعتب��اری فرقی ندارد، ما باید بتوانیم خرید خود را 
انجام داده و هر کاالیی که مدنظر داریم تهیه کنیم 
و ای��ن پ��ول باید در اختیار ما ق��رار بگیرد تا با آن 

خرید کنیم. دیدگاه های ما در مذاکرات جلو رفته و 
از ۱۹ اختالف به ۳ مورد رسیده ایم.

چای و حبوبات ارزان می شود
رض��ا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از صفر 
شدن سود بازرگانی برخی اقالم وارداتی خبر داد و 
گفت: با این اقدام قیمت این کاالها شکسته خواهد 
شد. این کار باعث شکستن قیمت کاذب این اقالم 
مانند چای و برخی حبوبات مانند لوبیا خواهد شد.

وی همچنی��ن درب��اره اینکه گفته می ش��ود طرح 
آزادس��ازی واردات خودرو از مناطق آزاد روی میز 
دولت اس��ت، گفت: من این خبر را تایید نمی کنم، 
واردات خ��ودرو طبق مصوبه دولت ممنوع اس��ت. 
خودروه��ای محدودی که در گمرکات وجود دارد، 
قبل از مصوبه ممنوعیت وارد شده اند، خودروهایی 

که هیچ مانعی ندارند می توانند ترخیص شوند.

توضیحات حجتی درباره قیمت سبوس
محم��ود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی نیز درباره 
افزایش قیمت س��بوس توسط س��تاد تنظیم بازار 
گفت: مصلحت نیس��ت در طول هف��ت ماه، دوبار 
افزایش قیمت س��بوس اتف��اق افتد و ۱۲۰ درصد 
رشد کند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد گندم 

توس��ط دولت با قیمت ۶۶۰ تومان به کارخانجات 
تولید آرد تحویل داده می شود.

وی افزود:نمی توان س��بوس گندم��ی که با قیمت 
دولتی در اختیار تولیدکنندگان آرد قرار می گیرد 
ب��ا قیمت ۱۲۰۰ تومان به دام��داران تولید کننده 
گوش��ت و ش��یر بازگرداند. درب��اره افزایش قیمت 
س��بوس مکاتباتی کرده ای��م و امیدواریم تصمیم 

درستی در این زمینه گرفته شود.

 به عراق پیشنهاد دادیم تعرفه مکالمات 
در اربعین صفر شود

محم��د ج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت 
با بی��ان این که به ع��راق پیش��نهاد دادیم تعرفه 
مکالمات در اربعین صفر شود گفت: تیم مذاکراتی 
م��ا هفته آینده بعد از عاش��ورا عازم عراق خواهند 
شد، همچنین مذاکره تلفنی و مذاکره حضوری با 

وزیر ارتباطات عراق داشتیم.

باید پیوند خانه و مدرسه را تقویت کنیم
محسن حاجی میرزایی وزیر جدید آموزش و پرورش 
نیز در جمع خبرنگاران درباره برنامه های خود برای این 
وزارتخان��ه گفت: مهمترین کاری که برای من مطرح 

است برگزاری شایسته بازگشایی مدارس است.
وی ب��ا بیان اینکه اش��اره کرده ام ک��ه بین خانه و 
مدرسه باید توجه شود و باید پیوند خانه و مدرسه 
را تقوی��ت کنی��م، خانواده ها را مخاط��ب قرار داد 
و گف��ت: ح��دود دو هفته دیگر فرزندان ش��ما به 
محیط آموزش��ی می روند و خوب است که ارتباط 
خانواده ها با بیشتر شود، این به آن معنا نیست که 
به مدرسه کمک مالی کنید بلکه این ارتباط باعث 

می شود فرآیند تربیت و آموزش آنها بهتر شود.
حاجی میرزایی گفت: فرهنگیان از مطالبات معوق 
رنج می برند و خوش��بختانه پرداخت پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان آغاز شده و امیدواریم تا پایان 
ش��هریورماه با توجه به قولی که به ما داده ش��ده، 

پاداش پایان خدمت بازنشستگان انجام شود.

 توضیحات مونسان درباره برنامه های
 وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نیز گفت: وزارتخانه ای تشکیل شده 
ک��ه دارای ابعاد مه��م فرهنگی و اقتص��ادی بوده و 
ماموریت های باالیی دارد که نمایندگان تش��خیص 
دادند ساختار سازمان به وزارتخانه ارتقا یابد و تا با این 

ساختار بتوانیم ماموریت های خود را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه با ارتقای ساختار می توانیم اعتبارات 
بهتری جذب کنیم، ادامه داد: روند ثبت های جهانی 
ادامه دار اس��ت و امیدواریم بتوانیم از سهمیه هایمان 
حداکثر بهره برداری را داشته باشیم و رتبه ما در این 
زمینه از عدد ۱۱ به ۹ ارتقا یافته است.  تسنیم

واعظی با اشاره به مذاکرات با فرانسه:

 نتیجه مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است

سرلشکر باقری: 

ارتش آمریکا ترامپ را برای جلوگیری از حمله به ایران توجیه کرد


