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پاسخ روحانی به نامه 3 خواهر روستایی
رئی��س جمهور در پاس��خ به نامه س��ه دختر کرمانی 
نوش��ت: دختران عزیزم به آینده امیدوار باشید؛ دولت 

به آبادانی روستای شما کمک خواهد کرد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ 
به نامه س��ه خواهر روستایی در کرمان، به وزرای نیرو 
و آموزش و پرورش دس��تور داد اقدامات الزم را برای 
تامین آب و برق و نیز احداث مدرسه در روستای چاه 

پوالد قلعه گنج کرمان بعمل آورند.
زینب، حوا و زیور رمضانی که به تازگی سواد خواندن 
و نوش��تن را آموخته اند در نامه ای صمیمی به حجت 
االس��الم حس��ن روحانی نوشتند: »با س��الم خدمت 
رئیس جمهور اس��المی ایران، آق��ای روحانی عزیز، ما 
بچه های آبادی چاه پوالد مدرسه نداریم، برق نداریم، 
آب نداری��م. کم��ک کنید ت��ا زندگی بهتری داش��ته 

باشیم.«
رئی��س جمه��ور در پی اطالع از ای��ن نامه، خطاب به 
این س��ه خواهر کرمانی پاسخ داد: »دختران عزیزم به 
آینده امیدوار باش��ید. دولت به آبادانی روس��تای شما 

کمک خواهد کرد.«
روحان��ی همچنی��ن در نام��ه ه��ای جداگان��ه ای به 
اردکانی��ان وزی��ر نی��رو و آقای حاج��ی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش دستور داد موضوع بررسی و نسبت 
به تامین آب و برق و احداث مدرس��ه در روستای چاه 

پوالد منطقه قلعه گنج استان کرمان اقدام شود.
یادآوری می ش��ود، نامه فوق در قال��ب پخش برنامه 
تلویزیونی مسابقه»دس��تم را بگیر« در شبکه مستند 
صدا و سیما و خطاب به رئیس جمهوری منتشر شده 

بود.پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روابط ایران و چین از سال ۲۰۱۶ به سطح 
راهبردی ارتقاء یافته است

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح کشورمان، گفت: روابط 
ایران و چین از س��ال ۲۰۱۶ به سطح روابط راهبردی 
ارتقا یافته و برنامه جامع توسعه همکاری های میان دو 

کشور تدوین و مبادله شده است.
سردار سرلش��کر »محمد باقری« که روز )چهارشنبه( 
در پاسخ به دعوت رسمی همتای چینی خود در رأس 
یک هیئت بلندپایه نظامی وارد پکن شد در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار داشت: روابط ایران و چین از سال 
۲۰۱۶ به س��طح روابط راهب��ردی ارتقا یافته و برنامه 
جامع توس��عه همکاری های میان دو کش��ور تدوین و 

مبادله شده است.
وی جمهوری خلق چین را کش��وری مهم در جهان و 
آس��یا خواند و گفت که برای ای��ران روابط و همکاری 
ب��ا چین در ابعاد مختلف از اهمی��ت زیادی برخوردار 
اس��ت. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ایران در پاسخ 
به سوالی در خصوص علت سفرش به چین بیان کرد: 
در زمان حاضر ضروری بود برای تبادل نظر با همتای 
چینی در خصوص مسائل راهبردی، فنی و نظامی این 

سفر صورت گیرد.
سرلش��کر باقری خاطرنشان کرد که با مقامات چینی 
در نیرو های مس��لح این کشور در مورد تحوالت آینده 
شرق و جنوب غرب آس��یا و تحوالت جهان گفت وگو 

خواهد کرد.
وی با اش��اره به برنامه تدارک دیده شده برای بازدید 
خود از یک پایگاه دریایی و تجهیزات دریایی نیرو های 
مسلح چین در شانگهای تصریح کرد: با مقامات چینی 
درباره برنامه های کشورشان در دریای جنوبی چین با 
توجه به اینکه از جانب آمریکا مورد تهدید قرار گرفته 
است، صحبت خواهد ش��د. رئیس ستاد کل نیرو های 
مس��لح ایران به فعالیت کمیسیون های مشترک فنی، 
صنعتی و نظامی ایران و چین اش��اره و عنوان کرد: در 
جریان این سفر، کمیسیون مشترک نظامی دو کشور 

برگزار می شود.  خبرگزاری دفاع مقدس

اخبار

شفافیت آرای نمایندگان نفاق و دورنگی را از بین می برد
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه با بیان اینکه در انتخاب��ات مجلس آینده باید 
اولین ش��رط کاندیداها بیان اعتقاد به ش��فافیت آرا و عمل به آن باش��د، گفت: 

شفافیت آرای نمایندگان می تواند نفاق و دورنگی را از بین ببرد.
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی درباره ش��فافیت آرای نماین��دگان مجلس گفت: 
شفافیت امری الزم و ضروری و یکی از مختصات اولیه مجلس بعدی باید باشد.

وی اف��زود: در انتخابات مجلس آینده باید اولین ش��رط کاندیداها و اولین بیعتی که 
نامزدها می کنند بیان اعتقاد به شفافیت آرا و عمل به آن باشد ضمن اینکه تصویب این 

موضوع در مجلس فعلی و یا آینده نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. 
حاجی دلیگانی خاطرنش��ان کرد: سخنان حجت االسالم پناهیان در مورد لزوم شفافیت 
آرای نمایندگان کامال درست است و واقعاً روحانیون، علما و مردم حق دارند که شفافیت 

آرا نمایندگان را مطالبه کنند.  فارس

منافع ملی را با مشتی دالر معاوضه نکنیم
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: با وجود تجربه های تلخ گذشته، 
درست نیست که مجدداً رویکرد مذاکره و سازش با غرب مطرح شود بلکه باید 

همواره رویکرد مقاومت را در نظر داشته باشیم.
علی اکبر کریمی گفت: تجربه چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان داده که 
همواره آمریکا و کشورهای همراهش به ویژه اروپا، زبانی جز زبان اقتدار را نمی فهمند و 

هر زمانی که ما در مسیر مذاکره و سازش پیش رفتیم، به دستاوردی نرسیدیم.
وی با اش��اره به صحبت ه��ای اخیر رئیس جمهور درباره مذاکره ب��ا مقامات غربی،گفت: 
متاسفانه می بینیم که برخی از افراد در بدنه دولت مدام این مسئله را مطرح می کنند.

کریمی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم مجدداً تجربه  برجام تکرار ش��ود و از س��وی دیگر، 
نباید به پیش��نهادات کش��ورهای غربی چون فرانسه توجه ش��ود و منافع ملی خود را با 

ُمشتی دالر و منابع ارزی معامله کنیم.  مهر

تعهدات اروپا عملی نشود کاهش تعهدات ایران بیشتر می شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
برداش��ت گام سوم کاهش تعهدات برجامی هشداری به کشور های اروپایی است، 

گفت: این اقدام ایران پاسخی در برابر عدم استقالل سیاسی اروپایی هاست.
ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به اجرایی شدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی، 
اظهار داش��ت: کاهش تعهدات برجامی جمهوری اس��المی ایران پاسخی به عدم 
اجرای تعهدات اروپا و آمریکا در حفظ برجام اس��ت و قطعاً روند اجرایی ش��دن گام 
س��وم کاهش تعهدات برجامی را باقدرت تر از گام های دیگر ادامه می دهد. حس��ن بیگی 
با بیان اینکه گام س��وم برجامی ایران مرحله دیگری از هش��دار به کشورهای حاضر در 
برنامه جامع اقدام مش��ترک است، ابراز کرد: اقدامات ایران نشان می دهد اگر اروپایی ها 
ب��ه تعهدات بین الملل��ی خود در برجام عمل نکنند، ایران اتمام حجت کرده و در مرحله 

دیگر شاهد کاهش تعهدات بیشتری خواهیم بود.  تسنیم

رئیس جمه��ور گف��ت: آمری��کا باید بفهمد ک��ه جنگ طلبی و 
جنگ طلبان سودی ندارد و باید جنگ طلبان را کنار گذاشته و 

سیاست های جنگ طلبی و فشار حداکثری را رها کند.
حس��ن روحانی روز چهارش��نبه در جلسه هیأت دولت با بیان 
اینکه »امروز در ش��رایطی هس��تیم که درس آموزی از حادثه 
کرب��ال بیش از هر زمان دیگری ض��رورت دارد«، گفت: منطق 
دش��من اعمال فش��ار حداکثری بر ملت ایران است همچنان 
که در کربال هم اعمالی انجام دادند که صرفاً بر مبنای فش��ار 
حداکثری و ظلم بیش��تر بود و االاّ لشکر هزاران نفری در برابر 

7۲ نفر نیازی به بستن آب نداشت.
روحانی با تأکید بر اینکه منطق امام حسین)ع( منطق انسانیت، 
ش��رف و مردانگی اس��ت، تصریح کرد: امروز ما باید همان راه و 
مس��یر را انتخاب کنیم، در حالی که دشمن فشار حداکثری را 
وارد می کند، مسیر ما ایستادگی و مقاومت است. روحانی گفت: 
منطق جمهوری اس��المی ایران اس��تفاده از فناوری صلح آمیز 
هس��ته ای اس��ت و در برجام نیز منطق ما تعه��د در برابر تعهد 
اس��ت، اگر آنها به تعهد خود عمل کنند ما نیز عمل می کنیم و 

اگر آن را ناقص عمل کنند ما نیز چنین خواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: گام س��وم کاه��ش تعهدات 
برجامی مهم ترین گام جمهوری اس��المی محسوب می شود و 
قابل مقایسه با دو گام قبلی نیست و اگر ضرورت داشته باشد 

در آینده باز هم گام های دیگر را بر خواهیم داشت.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »امروز بایستی روحیه وحدت 
و یگانگی در کش��ورمان بیش از هر زمان دیگری باش��د«، به 
اهمیت برگزاری انتخابات در ماه های آینده اشاره کرد و گفت: 
انتخابات باید موجب وحدت بیش��تر در جامعه باشد و ]برای[ 
آحاد و اقش��ار مختلف مردم اعم از زنان و کارگران هر مشکلی 

که به ذهن ش��ان می آید و احس��اس می کنند که حقوق ش��ان 
مراعات نمی شود، راه اصلی برای کسب حق خودشان انتخابات 
اس��ت. باید در انتخابات دیدگاه های خود را اعالم و افرادی را 
انتخاب کنند که حقوق ش��ان را سریع تر و زودتر به دست شان 

 برسانند و غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد.
روحانی افزود: انتقاد و س��خن گفتن هیچ ایرادی ندارد، اما راه 
اصلی برای پیروزی و رس��یدن به حق بیش��تر انتخابات است. 
باید در انتخابات حضور فعال داش��ته باش��یم و نباید انتخابات 
مایه انش��قاق و دودستگی در جامعه شود، بلکه باید به وحدت 

و انسجام بیشتر بینجامد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
در شرایطی که دشمن همه فشارهای اقتصادی را به کار گرفته 

است. نباید برخی از تندروی ها و مسیرهای غیردقیق که مردم 
را آزار می ده��د در جامعه اجازه ب��روز پیدا کند، چرا که مردم 
به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه داد 

که براساس بی دقتی ها غصه جدیدی بر مردم وارد شود.
روحانی تصریح کرد: امروز در ش��رایطی هستیم که باید حرف 
و ندای مردم را بهتر بش��نویم و اگ��ر می خواهیم در خیمه گاه 
امام حس��ین)ع( قرار داش��ته و روبه روی یزید باش��یم، وظیفه 
داریم که مش��کالت مردم را برطرف و مردم را تقویت کنیم تا 
از این پیچ تند عبور کنیم و بی تردید با ایس��تادگی و مقاومت 
دش��من را مأیوس خواهیم کرد و همه باید آگاه باشیم که اگر 
خدای ناکرده دچار اختالف و دوقطبی شویم، راه برای پیروزی 

دشمن هموار و آسان خواهد شد.

 روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود با قدردانی از ملت 
ب��زرگ ایران و همه ش��یعیان و مس��لمانان جهان به واس��طه 
گرامیداش��ت ایام محرم و به ویژه روز عاشورا، اظهار داشت: در 
این روز مردم یک بار دیگر حماس��ه حسینی)ع( را در سراسر 
جهان مقابل دیدگان جهانیان قرار دادند و نشان دادند که بعد 
از ۱38۰ سال همچنان عاشورا زنده است و درس های عاشورا 
ب��رای ملت ایران و همه ملت های جهان  راهنمای اصلی برای 

آزادی، آزادگی، رادمردی و ایستادگی خواهد بود.
 روحان��ی با تأکید ب��ر اینکه امام حس��ین)ع( ادامه دهنده راه 
پیامبر)ص( و الگوی اصالح امت پیامبر)ص( است، اظهار داشت: 
حرکت امام حس��ین)ع( نش��ان داد حتی در یک جامعه ای که 
در آن انقالب پیامبر اسالم)ص( که بزرگترین حرکت تاریخی 
است، به وقوع پیوسته نیز احتمال انحراف وجود دارد، لذا همه 
باید یکی از وظایف اصلی خود را اصالح جامعه و بازگشت آن 
ب��ه آرمان های بلند انقالب بدانی��م. وی تصریح کرد: باید عین 
متن تاریخ کربال که توس��ط بزرگانی چون ش��یخ مفید نوشته 
شده اس��ت، به عنوان منبع س��خن مورد توجه قرار بگیرد، نه 

مواردی که بعضاً دلخواه و مورد عالقه است.
رئی��س جمهور با تأکید بر اینکه نباید حادثه عاش��ورا و کربال 
به هیچ عنوان جناحی ش��ود، گفت: اگر در مجالس عزای امام 
حسین)ع( سخنران و مداح بخواهد حادثه عاشورا را در خدمت 
خود و جناح خود ق��رار دهد، این موضوع خیانت به اباعبداهلل 
الحسین)ع( است. امام حسین)ع( برای نجات همه انسان ها و 

الگوی همه بشریت است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مسیر امام حسین)ع( عزتمندانه و 
توأم با منطق و استدالل بود و امروز ما هم باید همان مسیر را 

انتخاب کنیم.پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

بازی جدید ترامپ
ادامه از صفحه اول

 از جامع��ه بین المل��ل می خواه��م ب��ه تحریم ه��ای 
رئیس جمهور ]دونالد[ ترامپ بپیوندد تا فشار بیشتری 

به ایران اعمال شود.
بررسی مجموع این رفتارهای آمریکا و صهیونیست ها 
نش��ان می دهد که سیاس��ت آمری��کا همچنان همان 
سیاس��ت فشار و مذاکره اس��ت و ترامپ که به شدت 
در بحران  داخلی و خارجی دست و پا می زند به دنبال 
ایجاد اش��تباه محاس��باتی در میان دولتمردان ایران 
است تا شاید آنها را به دیداری هر چند در حد عکس 
یادگاری یا تماسی کوتاه سوق دهد تا از آن برای فرار 
از بحران هایش بویژه در عرصه انتخابات بهره گیرد حال 
آنکه در عمل هیچ تغییری در رفتارش ایجاد نش��ده و 
همچنان مذاک��ره تحقیر آمیز، تحمیل زیاده خواهی ها 
ب��ه ایران و در نهایت براندازی نظام هدف واقعی آن را 
تش��کیل می دهد چنانکه پومپئو درباره برکناری جان 
بولتون گفته است که با رفتن بولتون رویکرد سیاست 

خارجی آمریکا تغییری نخواهد کرد.

سرمقاله

رئیس جمهور:

آمریکا باید جنگ طلبان و سیاست جنگ طلبی را کنار بگذارد

طرح حمایت از کاشفان و گزارشگران 
فساد چه شد؟

نخستین طرحی که امسال در مجلس اعالم وصول شد؛ طرحی بود با عنوان 
»حمایت و صیانت از کاش��فان و گزارش��گران فس��اد« اما با گذشت نیمی از 
س��ال هنوز این طرح حتی در کمیس��یون های تخصصی مجلس نیز بررسی 

نشده است.
۶9 نماینده مجلس در فروردین ماه امسال طرحی با عنوان »حمایت و صیانت 
از کاشفان و گزارشگران فساد« به مجلس ارائه دادند و از سوی هیات رئیسه به 
صورت عادی اعالم وصول ش��د؛ هرچند که آیین نامه داخلی مجلس صراحت 
دارد که طرح ها و لوایح عادی باید حداکثر ظرف 3 ماه در کمیس��یون اصلی 
بررسی شوند اما گزارشی از بررسی آن در کمیسیون نیست.   این نمایندگان 
در مقدمه توجیهی طرح خود تاکید کرده اند: ارتکاب جرایم اقتصادی یکی از 

مهم ترین آسیب های کنونی نظام مقدس جمهوری اسالمی است. 
در ای��ن طرح آمده اس��ت: از تاری��خ تصویب این قانون اش��خاص حقیقی یا 
حقوق��ی یا کارمن��دان گزارش دهنده هریک از جرایم موض��وع بند الف ماده 
۱ قانون ارتقاء س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد عالوه بر برخورداری از 
حمایت ه��ای ماده ۱7 قانون ارتقاء س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد از 

حمایت های قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز بهره مند می شوند.
حفاظت از اقدامات تالفی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تحدید و تهدید 
اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقاء شغلی علی رغم شایستگی و... ؛ اولویت در ارتقاء و 
انتصابات دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته،  دریافت نشان مبارزه 
با فس��اد و تخلف و  پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به هریک از 
اشخاص حقیقی یا حقوقی کاش��ف یا گزارشگر جرم نیز در این طرح پیش بینی 
شده است. همچنین طراحان در نظر داشتند تا این متن به عنوان تبصره ۶ ماده 
۱9 قانون مجازات اسالمی الحاق شود:  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند 
الف ماده ۱ قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس 
از ۱.۱.۱398 باش��د به میزان 4۰ درصد افزایش می یابد. بالتکلیفی این طرح با 
گذش��ت ۶ ماه از اعالم وصول آن در حالی اس��ت که در ماده ۱4۱ آیین نامه 
داخلی مجلس آمده اس��ت: رئیس مجلس ش��ورای اسالمی موظف است یک 
نسخه ازطرحها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعالم وصول به کمیسیون 
اصلی وکمیسیون های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز 

پژوهش های مجلس جهت رسیدگی و اظهار نظر کارشناسی ارجاع کند.
کمیس��یون های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارجاع 
ط��رح یا الیحه عادی و ظرف م��دت ده روز برای طرحها و لوایح یک فوریتی 
نتیجه رس��یدگی خود را طی گزارش��ی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی 
ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می توانند پیش��نهادهای خود را در مورد 
کلی��ات و جزئی��ات طرحها و لوای��ح عادی ظرف م��دت ده روز و در طرحها 
و لوای��ح یک فوریتی ظرف م��دت پنج روز از تاریخ توزی��ع طرح یا الیحه به 

کمیسیون اصلی وکمیسیون های فرعی ارائه کنند.
مهلت کمیس��یون اصلی برای رس��یدگی به کلیات و جزئیات طرح یا الیحه 
عادی حداکثر س��ه ماه و در طرحها و لوایح یک فوریتی حداکثر یک ماه ونیم 
پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا الیحه با برگزاری جلسات عادی و 
فوق العاده در مهلتهای مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و 
موافقت هیأت رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دوبرابر مدتهای مذکورقابل 
تمدید اس��ت. در این  صورت پیش��نهادهای موضوع این ماده در جلسه علنی 
مطرح می شود. درصورتی که گزارش کمیسیون اصلی تا سه روز قبل از شروع 
رس��یدگی به طرح یا الیحه در جلسه رس��می مجلس بین نمایندگان توزیع 
گ��ردد گزارش کمیس��یون جایگزین طرح یا الیحه می ش��ود. در این صورت 
نمایندگان می توانند تا چهل و هشت ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون، 
پیش��نهادهای خود را شامل اصالح، برگش��ت به طرح یا الیحه در هر مورد، 
حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند تا با 

توزیع پیشنهاد، در جلسه رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
مروری بر وضعیت این طرح نش��ان می دهد ک��ه فقط طرح به صورت عادی 
اعالم وصول ش��ده و نه گزارش کمیسیون ها در این زمینه در دسترس است 

نه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه 
جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اخراج جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از سوی 
ترامپ، گفت: این اقدام نش��انگر آن اس��ت که دولت 
تن��دروی آمریکا نیز به این نتیجه رس��یده که دوران 
جنگ طلبی به سر آمده و اگر قرار است با دنیا تعامل 

کند، راهش منطق است.
رئی��س دفت��ر رئیس جمهور تأکید ک��رد: آنچه بولتون 
درب��اره ایران انج��ام داد، به عقیده من دش��منی اش با 
ایران قابل مقایسه با هیچ کشوری نبود، چون در دوران 
بی مسئولیتی اش حقوق بگیر سازمان منافقان بود که در 
نهایت شکست خورد و تمام آنچه آرزو می کرد که دولت 
ایران نباشد، حکومت و مردم ایران به قوت خود باقیست 
و او رفت. واعظی گفت: همه از رفتن او استقبال کرده و 

قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره حاشیه های خودسوزی و 
مرگ دختری طی روزهای گذشته توضیح داد: معاون 
زنان و امور خانواده رئیس جمهور در این زمینه مأمور 
ش��د و گروهی را برای عیادت و صحبت با خانواده او 
فرس��تاد و در هم��ان زمان هم در گزارش ارائه ش��د. 
خانواده اش گفته بود که ایشان مشکالتی داشته است. 
م��ا با خانواده این فرد هم��دردی می کنیم و از طرف 
دیگ��ر به هیچ وجه این نوع اقدامات و خودس��وزی را 
تأیید نکرده و نمی پسندیم، از طرف دیگر هم حرکتی 

انجام نمی دهیم که باعث این قبیل اقدامات شود.
واعظی ب��ا ابراز اینکه »ما بای��د به نوعی دنبال کننده 
حقوق خانم ها باش��یم«، اظهارداش��ت: امروز رئیس 
جمه��ور اعالم ک��رد که ایام انتخاب��ات چه مجلس و 
چه ریاست جمهوری بهترین فرصت است که بتوانیم 
این خواس��ته های خود را بیش��تر مط��رح کنیم و ما 
همچنان این موضوع را پیگی��ری می کنیم تا بدانیم 

چرا به اینجا رسیده است.
واعظی در پاس��خ به سؤالی درباره مطالبه حضور زنان 
در ورزش��گاه ها گفت: این چیز جدیدی نیست ما چند 
ماه قبل در دولت بحث کردیم و تصمیم گرفتیم. ما در 
یک دوراهی مانده ایم از یک طرف معتقدیم اگر فضای 
ورزشگاه ها مناسب حضور خانم های محترم باشد از نظر 
ما منعی ندارد ولی با فضای فعلی با این میزان فحش و 

درگیری تیم ها نسبت به هم، این مصلحت نیست.
واعظ��ی درخصوص س��فر مدی��رکل موق��ت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تهران گفت: این سفر در دو 
جهت انجام شد؛ جهت نخست در ارتباط با شروع گام 
سوم ایران در کاهش تعهدات هسته ای خود بود که کار 
بسیار مهمی بود و کمتر در ایران به آن پرداخته شده 
اس��ت. با این تصمیم در گام سوم دقیقاً همه راه هایی 
که قرار بود ۲ و یا س��ه و یا چهار سال دیگر زمان آن 

فرا برسد؛ ممنوعیت آن ها عماًل برداشته شد.

 ورود زنان به ورزشگاه ها
 تصمیم جدی دولت است

معاون حقوقی رئیس جمه��ور نیز گفت: دولت حتما 
س��عی می کند با تعامل ورود زنان به ورزش��گاه ها را 

حل کند و این تصمیم جدی دولت است.

لعی��ا جنیدی گف��ت: صحبت من کامال مش��خص و 
یک جمل��ه اس��ت؛ ورود خانم ها به اس��تادیوم هیچ 
منع قانونی ندارد.  وی ادامه داد: بنابراین س��لب حق 
معنای��ی ن��دارد و دولت هم همین موض��ع را دارد و 
معتقد اس��ت که بای��د از این مس��اله حمایت کنیم. 
دولت تاکنون چند مرتبه شرایط را فراهم کرده است 

و بعد از این بیشتر شرایط را فراهم می کند.

بنزین با کارت جایگاه به ۱5 لیتر کاهش می یابد
سخنگوی دولت درباره کارت های سوخت گفت: گام 
بع��دی کاهش س��همیه بنزین بدون کارت س��وخت 
است، که االن 3۰ لیتر است و بعدا ۱5 لیتر می شود.

علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت،  ضمن تسلیت 
ایام ش��هادت امام حسین )ع( گفت: از همه واعظان که 

مسائل عاشورا را تبیین دادند، تشکر می کنیم.
س��خنگوی دولت در خصوص فوت یک��ی از هواداران 
فوتب��ال گفت: در این باره گ��زارش هایی تهیه و ابعاد 
موضوع بررسی خواهد شد؛ منتظر هستیم که گزارشی 

آماده و ابعاد موضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
ربیعی اظهار داشت: برای دیدارهای ملی قرار شده خانم 
ها بتوانند در ورزشگاه ها حضور یابند و شرایط به سمتی 
م��ی رود که در لیگ هم این اتفاق بیفتد، باید نگرانی ها 
در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها رفع شود. سخنگوی 
دول��ت در بخش دیگری از س��خنان خود تصریح کرد: 
اخراج بولتون از کاخ سفید مسئله داخلی آمریکاست و 
ما نسبت به آن نظری نداریم.او یکی از نمادهای تندروی 

و سیاست های ضد ایرانی بوده است.
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد و نقش 
دول��ت در آن،گف��ت: گام اول مبارزه با فس��اد از بین 
بردن زمینه هایی مثل یارانه ها و وام های بانکی اس��ت. 
بح��ث دوم نیز بحث گلوگاه های فس��اد مانند مجوزها 
و اختیارات اس��ت که این دو مورد مدت هاس��ت مورد 
تاکی��د دولت قرار دارد و این زمینه ها گلوگاه ها هر روز 
محدودتر ش��ده است. وی ش��فافیت را یکی از عوامل 
مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود:  همین آمار و ارقامی 
که در روی سایت ها قرار می گیرد،  نتیجه زیرساخت 
برنامه مبارزه با فس��اد بوده اس��ت، برای مثال امروز به 
راحتی می بینید چه کسی چند تن کاغذ گرفته است.

ربیعی درباره اینکه گفته می ش��ود دولت و مجلس با 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام به نتیجه رسیده اند 
که FATF بررسی نشود، بیان داشت: FATF اصال 
ورای مس��ائل تحریم مدنظر دولت قرار دارد و دولت 
بر مواضع خود درباره FATF پافشاری می کند. اگر 
تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله 
 FATF بانک��ی انجام نمی ش��ود؛ یعن��ی نپذیرفتن
خودتحریم��ی اس��ت. FATF آنق��در چکش کاری 
شده اس��ت تا آثار منفی آن از بین برود. برای کار با 

بانک های دنیا به FATF نیاز داریم.

 یارانه 3 دهک باالی درآمدی
 تا مهر حذف می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سعی می کنیم تا 
مهر یارانه 3 دهک باالی درآمدی با احتیاط حذف شود.

محم��د ش��ریعتمداری درب��اره اعتراض��ات کارگران  
اراک��ی، گف��ت: مجموع��ه اعتراض��ات موج��ود در 
کمیس��یونی )رفع موانع تولید( با مس��ئولیت وزارت 
صمت در همه ش��هرها مورد بررس��ی قرار می گیرد.

کلیه واحدهای تولیدی که حقوق های معوق دارند یا 
احیانا مش��کالتی در روابط کار آنها پیش آمده است 
و همچنی��ن بحث اجرای خصوصی س��ازی برخی از 
واحده��ای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ توس��ط 

کمیسون بررسی خواهد شد.
وی تصریح کرد: مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتا 
بحث مالکیت آنها اس��ت که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ش��رکت هایی مثل مپنا و سایر شرکت های 
توان��ای مادر در حال مذاکره اس��ت که با تکفل اداره 
مالکیت شرکت های خصوصی شده، بتوانند نسبت به 

مشکالت بلندمدت آنها اقدام کنند.
وی اضاف��ه کرد: به نظر می آید که این احکام، احکام 
مناسبی در چارچوب قوانین و مقررات استاندارد کار 
در کشور نباشد و در نتیجه کمیسیونی توسط دولت 
معین شده بود که با همکاری وزارت دادگستری، کار 
و رفاه اجتماع��ی، وزارت اطالعات و معاونت حقوقی 
رئیس جمه��ور ای��ن موض��وع را مورد پیگی��ری قرار 
بدهند، که خوش��بختانه با ورود ریاست قوه قضایه و 
دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی مرتفع 

شد و امیدواریم به زودی احکام جدید صادر شود.

نرخ عوارض آزادراه ها توسط وزارت راه تعیین 
می شود

وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: نرخ عوارض آزادراه ها 
طب��ق قانون هم��ه س��اله توس��ط وزارت راه تعیین 

می شود.
ن��رخ ع��وارض آزادراه ه��ا توس��ط وزارت راه تعیین 

می شود
محم��د اس��المی ادامه داد: در چند س��ال گذش��ته 
مق��داری کم کاری در این موارد ش��اهد بودیم که از 
آنها درخواس��ت کردیم تا  تکالیفش��ان را بهتر انجام 
دهند. وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: امیدواریم 
همه م��وارد و تالش ها به ارتق��ای کیفیت و ایمنی 
آزاد راه منتهی ش��ود. اسالمی در ادامه با بیان اینکه 
در ای��ام اربعین نه راه آهن، نه حمل و نقل جاده ای و 
ن��ه هواپیما حق افزایش قیم��ت را ندارند، گفت: اگر 
س��ودجویی کند و افزایش قیمت بدهد تخلف کرده 

است و حتما با او برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اش��اره به آماده س��ازی مس��یرهای منتهی به 
مرزه��ای غربی برای مس��افرین اربعین، گفت: آماده 
س��ازی مس��یرهایی که ب��ه مرزها منتهی می ش��ود 
همواره در دس��تور کار قرار دارد تا بهس��ازی و ایمن 
سازی های آن صورت بگیرد و تا قبل از اینکه سفرها 

شدت پیدا کند، حتما انجام خواهد شد.

حل کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
تا مهرماه 

وزیر آموزش و پرورش گفت: کمبود نیروی انس��انی 
در آموزش و پرورش تا ابتدای مهرماه حل می شود.

محس��ن حاجی با اش��اره به تمهیدات الزم برای اول 
مه��ر، اظهار داش��ت: پروژه مهر از چن��د ماه قبل در 
وزارت آموزش و پرورش آغاز و در همه اس��تان ها و 

مناطق فعال شده است.  فارس

اعضای کابینه در میان خبرنگاران
واعظی: حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست


