
اعض��ای کابینه دولت در حالی به می��ان خبرنگاران آمدند که 
س��خنان رئیس جمهور در جلس��ه روز گذشته هیأت دولت از 
س��وی دفتر ایشان منتشر نشد یا این که در این جلسه سخن 

نگفت.
آقای روحانی در جلس��ات چهارش��نبه هی��أت دولت معموالً 
س��خنرانی می کرد اما روز گذش��ته پس از پایان جلس��ه، تنها 
اعضای هیأت دولت به میان خبرنگاران آمدند و به پرسش های 

آنها پاسخ دادند.

 خواس���ته های ای���ران محق���ق نش���ود گام چهارم 
کاهش تعهدات را برمی داریم

محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در حاش��یه جلس��ه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی درباره 
کلی��ات گام چه��ارم ایران ب��رای کاهش تعهدات هس��ته ای، 
گفت:کمیته ای مسئول بررس��ی کاهش تعهدات ایران در گام 

چهارم است.
وی اف��زود: قرار بر این اس��ت ک��ه اگر آنچه م��ا در مذاکرات 
به دنبال آن هستیم تا همان دو ماهی که برای گام سوم معین 

شده محقق نشود، ما گام چهارم را در زمان خود برداریم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره کشته شده ابوبکر البغدادی 
رهبر گروه تروریس��تی داعش گفت: با کش��ته شدن البغدادی 
داعش تمام نمی ش��ود، داعش دس��ت پرورده آمریکایی ها بود 
زمان��ی که الزم بود و به هر روش��ی از او حمایت و اس��تفاده 
کردند، اما اکنون که در آس��تانه انتخابات داخلی  قرار دارند و 

به یک برگ برنده نیاز دارند این اقدام را انجام دادند،  
واعظی با اشاره ماجرای کشته شده اسامه بن الدن رهبر گروه 
تروریستی القاعده گفت: در آن زمان هم باراک اوباما - رئیس 
جمهوری س��ابق آمریکا- نزدیک به انتخابات بن الدن را هدف 
قرار داد، این اقدامات نشان می دهد که رهبران این گروه ها در 
دسترس و تیررس آمریکایی ها هستند و هرزمان که بخواهند 
از آنها استفاده کرده و زمانی هم که آنها را الزم ندارند به نوع 

دیگری به عنوان برگ برنده استفاده می کنند.
وی درباره یارانه ها و حذف میلیونی دریافت کنندگان یارانه ها 
افزود: ای��ن موارد مرتبط مطرح می ش��ود و موضوع جدیدی  
هم نیس��ت، در این ۶ سال گذش��ته بارها درباره حذف یارانه 
خانوارها صحبت ش��ده اس��ت و هیچ زمان ه��م اتفاق نیفتاده 
اس��ت.  واعظی گفت: مجلس ش��ورای اس��امی همواره و هر 
سال خواسته ای را  برای درج در قانون بودجه از دولت مطرح 
می کند، که بس��یاری از مردم هم همین خواس��ته را دارند که 
کسانی که وضعیت زندگی و اقتصادی خوبی دارند نباید یارانه 
دریافت کنند که البته حرف درس��تی است ولی این که دولت 

۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند نادرست است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری مواضع ایران درباره اتفاقات عراق 
و لبن��ان هم گف��ت: وضعیتی که االن به وج��ود آمده و اینکه 
ه��م آمریکا و هم عربس��تان و برخی کش��ورهای دیگر و رژیم 
صهیونیس��تی روی خواسته های  مردم سوار شده و هم فضای 

مج��ازی را کنترل می کنند، هم خط م��ی دهند و هم از نظر 
مالی حمایت می کنند و به نظر می رس��د در مجموع به ضرر 

مردم لبنان و عراق است.
واعظی خاطرنشان کرد: موضع جمهوری اسامی ایران همواره 
ای��ن بوده که هم دولت ها باید به خواس��ت مردم توجه کنند 
و ه��م اینکه مطالبات به نحوی بیان ش��ود ک��ه باعث هرج و 
مرج، به هم ریختگی اوضاع و تخریب و مجروح و کش��ته شدن 
افراد نشود. رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: از طرف 
دیگ��ر تاش زیادی انجام می دهند با ش��عارهایی که درس��ت 
می کنند، فاصله ای بین جمهوری اسامی با عراق ایجاد کنند. 
باید هم آنها هم ما این آگاهی را داش��ته باشیم که خارجی ها به 
این اهدافشان نرسند. رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به 
سوال دیگری درباره بحث رفراندوم و انتقاداتی که درخصوص 
اظهارات رئیس جمهوری مطرح شد، گفت: من متوجه نیستم 
کس��انی که مخالف یک اصل قانون اساس��ی هس��تند به چه 
چیزی اشکال دارند. باالخره این یک اصل مترقی است که در 
قانون اساس��ی ما وجود دارد و بعد از انقاب هم هر زمان که 

مراحل آن طی شده از آن استفاده کردیم.
وی اف��زود: با این اصل نباید مخالفت ک��رد ضمن اینکه )این 
اصل( خیلی صراحت دارد که باید مراحل آن طی ش��ود و در 
اختیار یک ارگان هم نیس��ت. باالخ��ره دولت، مجلس و مقام 
معظم رهبری باید به یک نقطه روش��نی برس��ند و اجرا شود. 
به اعتقاد من این مخالفت ندارد همانند بقیه اصولی اس��ت که 
در قانون اساس��ی وجود دارد و در مقاطعی الزم هس��ت که از 

آن استفاده شود.
واعظی در پاس��خ به س��والی مبنی بر مهلت گ��روه ویژه اقدام 
 FATF مالی به ایران برای تصویب کنوانسیون های مرتبط با
اظهارداشت: موضع دولت روشن است. اعتقاد ما بر این است و 
به صراحت هم اعام کردیم. هرچند امروز از طرف فشارهایی 
ک��ه آمریکا وارد می کند، بانک های ایرانی با بانک های خارجی 
نمی توانند آن طور که می خواهند کار کنند و محدودیت هایی 

برای تحریم و روابط بانکی ما به وجود آمده است.
رئی��س دفتر رئیس جمه��وری اضافه ک��رد: دوالیحه از چهار 
الیحه ای که به مجلس رفته، تصویب ش��ده و س��ومین الیحه 
پالرمو بود که مجلس آن را تصویب کرده ش��ورای نگهبان هم 
هیچ اش��کالی نگرفته اس��ت.  هیات نظارت مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام یک ای��رادی به این الیحه گرفت��ه و الیحه به 

مجمع برگشته است. 
واعظی ادامه داد:  مجمع بر اساس آئین نامه داخلی باید ظرف 
یک س��ال به آن رس��یدگی می کرده و اگر در مدت زمان یک 
سال رسیدگی نمی ش��ده به نظر قبلی شورا برمی گشته است. 
این الیحه در این یک س��ال رسیدگی نش��ده و االن برگشته 
اس��ت. اکنون هم معاونت حقوقی رئیس جمهور و هم بسیاری 
از حقوقدانان اعتقادشان بر این است که این الیحه االن تبدیل 
به قانون ش��ده و  رئیس جمه��وری می توانند آن را برای اباغ 
بفرس��تند. به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم 

که خودمان، خودمان را تحریم کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: کس��انی که االن مانع شده 
اند ی��ا تبلیغ می کنند که این لوایح نباید تصویب ش��ود باید 
روش��ن با مردم صحبت کنند و مس��ئولیت عدم تصویب این 

لوایح را بپذیرند.

 قاچ���اق و واردات غی���ر قانون���ی 2 میلی���ارد دالر 
کاهش یافته است

عل��ی ربیعی س��خنگوی دولت نیز به تش��ریح مصوبات هیات 
دول��ت پرداخت و گفت: چند مصوبه داش��تیم و چند موضوع 

مهم نیز در جلسه هیات دولت مورد بحث قرار گرفت. 
ربیعی با اش��اره به گزارش��ی در هیات دولت درباره واردات و 
ص��ادرات گفت: معموال در هر جلس��ه یا یک��ی در میان بنا به 
اهمیت، گزارشی مطرح می شود و مورد بحث قرار می گیرد. ما 
در سال ۹۷ نسبت به س��ال ۹۶، واردات کاالهای مصرفی مان 
۳۱.۶ درص��د کاهش یافته اس��ت. از حدود ش��ش هزار ردیف 
تعرفه فعال، هزار و ۵۲۴ ردیف تعرفه واردات آنها ممنوع شده 
اس��ت. این مسئله از جهت اش��تغال داخلی، ساخت داخلی و 

کیفیت آن عامت خوبی است.  
وی ادام��ه داد: گزارش دادند قاچ��اق و واردات غیر قانونی دو 

میلیارد دالر کاهش یافته است.
دس��تیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور با بیان اینکه بحث 
خوزس��تان و تنگی تنفس��ی ایجاد ش��ده هم در جلسه هیات 
دولت مطرح ش��د، گفت: گزارشی در این رابطه مطرح شد. در 
سال های گذشته مطالعاتی در این باره انجام شده است. حتی 
در سال ۹۱ و ۹۲ تا ۳۰ هزار نفر افراد مبتا به تنگی نفس را 
داشته ایم. تقریبا این مطالعات در سال های گذشته انجام شده 
است. ربیعی درباره  نقش آمریکا در ایجاد تروریسم در منطقه 
و مرگ س��رکرده داعش و ادامه یا پایان حضور این کش��ور در 
منطق��ه گفت: با مرگ ب��ن الدن در دولت قبل��ی آمریکا، آیا 
القاعده تمام شد؟  قطعا با کشته شدن رهبر داعش، داعشیسم 
تمام نمی شود؛ داعشیسم یک جریان است که بر پایه سیاست 
غلط مداخله گرانه در منطقه ش��کل گرفته اس��ت، از یک سو 
با حمایت برخی دولت های اس��تبدادی در منطقه داعشیسم 
در منطقه و از طرفی در نتیجه غارت چپاول ثروت کشورهای 

منطقه رشد کرده است.
ربیع��ی درباره حذف یارانه ها نیز گفت:  حذف یارانه ها قانون 
مجلس اس��ت و  اجرای این قانون به اندازه وس��ع دولت است 
وس��ع به معنای تشخیص دولت نسبت به ثروتمند بودن افراد 
اس��ت؛ بارها اعام کردیم که گستردگی قانون با شرایط فعلی 
کش��ور و با ش��رایط شناس��ایی یارانه بگیران امکانپذیر نیست 
ک��ه یارانه ۳۰ میلیون نفر را حذف کنی��م، اما به تدریج یارانه 

ثروتمندانی که شناسایی می شوند، حذف می شود.

 پیگی���ر لغو روادید عمان برای گردش���گران ایرانی 
هستیم

علی اصغ��ر مونس��ان وزیر می��راث فرهنگی و گردش��گری در 
حاشیه جلس��ه هیئت دولت درباره نشس��ت اخیر گردشگران 
ایران و عمان و کمک آن به صنعت گردشگری گفت: سیاست 
ارتقای گردش��گری با کش��ورهای منطقه ای چندی است در 
دستور کار ماس��ت. در حال تاش هستیم گردشگری منطقه 
ای را که حدود هفتاد درصد از گردش��گری را شکل می دهد 

تقویت کنیم. 
وی افزود: یکی از کش��ورهایی که جزء بازارهای هدف ماست 
عمان است و از سال گذشته روادید یکطرفه به عمان داشتیم. 
گردشگری ما رشد قابل توجهی داشته است، به ویژه در حوزه 
گردشگری س��امت و درمانی و به همین دلیل با دعوت وزیر 
گردش��گری عمان س��فری به این کش��ور داش��تیم که در آن 
تس��هیل گردشگری میان دو کش��ور مورد بررسی قرار گرفته 

است. 
وزیر گردش��گری تاکید کرد: ما توافق نام��ه ای با عمان امضا 
کردیم که تا س��طح گردش��گری دو کش��ور را تقویت کنیم و 
گردش��گران خروج��ی ایران هم م��ی توانند مقص��د عمان را 
انتخاب کنند و طرفین هر دو کش��ور توافق کردند که شرایط 

در این زمینه تسهیل شود. 

 کاهش خروج نخبگان از کشور مشهود است
منص��ور غامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در خصوص 
آیین نامه انضباطی جدید دانشگاه ها و اعتراضات صورت گرفته 
نس��بت به آن، اظهار داش��ت: آیین نامه انضباطی دانشجویان 
مصوبه خاص خود را دارد و در حال اجرا است؛ در قانون دیده 
ش��ده که ش��یوه نامه برای اجرای دقیق این آیین نامه تدوین 
ش��ود. دو مطلب در آن بیش��تر دیده ش��ده که یکی تخلفات 
اخاقی در دوره بالینی دانش��جویان پزشکی است که آنها یک 
دوره آموزش��ی در دانشگاه ها دارند و یک دوره آموزش بالینی 

نیز در بیمارستان ها دارند.
غامی در پاسخ به س��وال دیگری درباره ارائه آماری مبنی بر 
کاهش خروج نخبگان از کش��ور، خاطرنش��ان کرد: این آماری 
بود که آقای س��تاری مطرح کرد و این موضوع مش��هود است. 
رف��ت و آمد ب��رای تحقیق و تحصیل و کاره��ای علمی امری 
معمول است و وقتی تعداد فارغ التحصیان ما بیشتر می شود، 

این رفت و آمدها نیز بیشتر می شود.
وی گفت: در مجموع خروج نخبگان به معنای خروجی قطعی 
و رفتن دائم نیس��ت، در س��الهای اخیر آمار قابل توجهی را از 

برگشت نخبگان داشتیم.
غامی همچنین در پاس��خ به س��والی پیرامون بورس��یه افراد 
بیگانه و مش��کات به وجود آمده برای ۳۹ دانش��جوی افغان 
حائز رتبه های برتر در کنکور، گفت: بورس��یه دو نوع است که 
یک نوع آن کس��انی هس��تند که از کشورهای دیگر با بورسیه 
دولت جمهوری اسامی ایران برای تحصیل به اینجا می آیند و 
رون��د و روال قانونی خود برای اخذ ویزا و تحصیل را باید طی 

کنند.  فارس

گزارش
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نمونه جدید پهپاد »فرپاد« در اختیار یگان های عملیاتی ارتش
 فرمان��ده نیروی زمینی ارتش با اش��اره به توان یکان پهپ��اد نیروی زمینی ارتش 
گفت: نمونه جدیدی از پهپاد دس��ت پرتاب »فرپاد« در این نیرو ساخته شده و در 
اختیار یکان های عملیاتی قرار گرفته است. امیر سرتیپ کیومرث حیدری، درباره 
آخرین دستاوردهای سازمان جهاد خودکفایی این نیرو در حوزه طراحی و ساخت 

سامانه های پهپادی، گفت: نیروی زمینی ارتش نمونه جدیدی از پهپاد دست پرتاب 
»فرپاد« را ساخته و در اختیار یکان های عملیاتی قرار داده و  این سامانه پهپادی دیگر 

در حوزه تحقیقاتی نیست، چراکه تست های میدانی آن انجام شده است و در حوزه عملیاتی 
در اختی��ار یکان های این نیرو قرار گرفته اس��ت.فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه 
این پهپاد دس��ت پرتاب در حوزه شناس��ایی و مراقبت از خطوط مرزی و سایر عملیات های 
مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: از پهپاد فرپاد در راستای تجهیز تیپ های متحرک 
هجومی و واکنش سریع و یکان های اطاعاتی استفاده می شود.  روابط عمومی ارتش 

روحانی به اشتباهاتش اقرار کند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجل��س با انتقاد از اظه��ارات رئیس جمهور 
گفت: س��ایه جنگ را اقتدار نیروهای مس��لح و توانمندی های دفاعی از کش��ور 
برداش��ت و نباید این مس��ئله را به برجام گره زد. محس��ن کوهکن ، با اش��اره 
به دوقطبی س��ازی های جدید رئیس جمهور در آس��تانه انتخابات مجلس شورای 

اسامی،گفت: فردی که در جایگاه ریاست دستگاه اجرایی نظام جمهوری اسامی 
قرار دارد، باید به جای پرداختن به حواشی، تمام هّم و غمش عمل به وظایف خویش 

و حل مشکات کشور باشد. وی اضافه کرد: رئیس جمهور تا آنجا مقصر است که اساس 
کار دولت را روی ریل خوش باوری و اعتماد به غرب گذاشت اما هنوز فرصت دارد و بهتر 
است که در شرایط فعلی همه دست به دست همه دهیم تا مشکات کشور را حل کنیم 
ن��ه آنکه با وجود آنک��ه برجام هیچ عایدی برای ما نداش��ت، همچنان بگوییم که برجام 

خوب بود و اگر نبود، االن ایران هم نبود و جنگ می شد.  مهر

 FATF فشار بر ایران با تصویب لوایح
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: اص��رار مقامات آمریکا بر اینکه 
ایران باید FATF را تصویب کند، نشان می دهد که آنان به دنبال اعمال فشار بر 
ایران از این طریق هستند. محمدجواد ابطحی با اشاره به اصرار دولتمردان برای 
تصویب لوایح FATF، اظهارداش��ت: ادعای دولتمردان این است که FATF ما 

را از بحران ه��ای اقتصادی نجات می دهد که اگر واقعا اینچنین اس��ت، آنان باید 
ادعای خود را به صورت کتبی بنویس��ند، امضا ک��رده و تضمین  دهند.نماینده مردم 

خمینی ش��هر در مجلس با اش��اره به اینکه بنده معتقدم که دولتمردان در زمان امضای 
برجام به طرف مقابل تعهد داده اند که لوایح FATF را هم به تصویب می رسانند، یادآور 
ش��د: برجام، پیوست ها و بخش های محرمانه ای داش��ت که به مجلس ارائه نشد و قطعا 
تعهد دولت به تصویب لوایح FATF هم جزء موارد محرمانه ای است که در این قرارداد 

گنجانده شده است.  مهر

یک تجربه ای در اختیار مّلت ایران است

ی��ک تجربه ای در اختیار ملّت ایران اس��ت - که حاال 
من مختصراً ع��رض خواهم کرد - این تجربه ظرفّیت 
فکری ملّ��ت ما را باال خواهد ب��رد؛ مثل تجربه ای که 
در س��ال ۸۲ و ۸۳ در زمینه ی تعلیق غنیسازی انجام 
گرفت، که آن وقت تعلیق غنیس��ازی را در مذاکرات با 
همی��ن اروپاییها، جمهوری اس��امی برای یک مّدتی 
پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما 
تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنیسازی، 
امی��د همکاری از طرف ش��رکای غرب��ی مطلقاً وجود 
ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری را - که البّته به نحوی 
تحمیل ش��ده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما 
قب��ول کردن��د - آن روز قبول نک��رده بودیم، ممکن 
بود کس��انی بگویند خب یک ذّره ش��ما عقب نشینی 
میکردی��د، همه ی مش��کات حل میش��د، پرونده ی 
هس��ته ای ایران عادی میشد. آن تعلیق غنیسازی این 
فایده را برای ما داش��ت که معلوم شد با عقب نشینی، 
با تعلیق غنیس��ازی، ب��ا عقب افت��ادن کار، با تعطیل 
کردن بس��یاری از کارها مش��کل حل نمیشود؛ طرف 
مقابل دنبال مطلب دیگری است؛ این را ما فهمیدیم، 
لذا بعد از آن ش��روع کردیم غنیس��ازی را آغاز کردن. 
امروز وضعّیت جمهوری اس��امی با سال ۸۲، زمین تا 
آس��مان فرق کرده؛ آن روز ما چانه میزدیم س��ِر دو، 
س��ه س��انتریفیوژ، ] در حالی که [ امروز چندین هزار 
سانتریفیوژ مشغول کارند. جوانهای ما، دانشمندان ما، 
محّققین ما، مس��ئولین ما هّمت کردند، کارها را پیش 
بردن��د. بنابراین از مذاکراتی ه��م که امروز در جریان 
اس��ت، ما ضرری نخواهیم کرد. البّت��ه بنده همچنان 
که گفتم خوش��بین نیستم؛ من فکر نمیکنم ]از[ این 
مذاک��رات آن نتیجه ای را که ملّ��ت ایران انتظار دارد، 
به دست بیاید، لکن تجربه ای است و پشتوانه ی تجربی 
ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ 
ای��رادی ندارد اّما الزم اس��ت ملّت بیدار باش��د. ما از 
مس��ئولین خودمان که دارند در جبهه ی دیپلماس��ی 
فّعالّی��ت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت 
میکنیم، اّم��ا ملّت باید بیدار باش��د، بداند چه اتّفاقی 
دارد میافتد ]ت��ا[ بعضی از تبلیغاتچیهای مواجب بگیر 
دش��من و بعضی از تبلیغاتچیهای بیمزدومواجب - از 
روی س��اده لوحی - نتوانن��د افکار عموم��ی را گمراه 

کنند.
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مخاطب شمایید

شکست نسخه جدید »تروریسم 
سیاسی« در عراق و لبنان 

دس��تیار ویژه رئیس مجلس تصریح کرد: بی 
تردید نس��خه جدید »تروریسم سیاسی« هم 

در عراق و لبنان شکست خواهد خورد.
  حس��ین امیرعبداللهیان دستیار ارشد رئیس مجلس 
شورای اسامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
به اعتراضات در عراق و لبنان اش��اره کرد که متن آن 
به ش��رح زیر است:آمریکا و س��عودی دیروز در یمن، 
نخس��ت وزیر را وادار به اس��تعفا و بی دولت س��ازی 
کردند که شکس��ت خوردند و در باتاق یمن دست و 
پا می زنند، امروز نیز در عراق و لبنان پروژه بی دولت 
سازی و آشوب را کلید زده اند. بی تردید نسخه جدید 

»تروریسم سیاسی« هم شکست خواهد خورد.

 کشور را با شفاف شدن دارایی ها راحت تر 
تحریم می کنند

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی  و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی تحریم  منابع 
مالی کشور  را یکی از آسیب های پذیرش استاندارهای 
FATF دانس��ت و ادعاکرد که با ش��فاف شدن میزان 
دارایی های کش��ور به راحت��ی می توانند منابع ورودی 

کشور را تحریم  کنند.
س��ید حس��ین نقوی حس��ینی در مطلبی در صفحه 
توییتر خود نوش��ت: »یک��ی از معای��ب الحاق دولت 
جمهوری اس��امی ایران به کنوانس��یون FATF در 
شرایطی که آمریکا سخت ترین تحریم  ها را علیه ملت 
ای��ران به راه انداخته ، آشکارس��ازی روش ها برای دور 
زدن تحریم هاست.یکی از آس��یب های شفافیت مالی 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی کش��ور در چارچ��وب پذیرش 
استاندارهای FATF تحریم منابع مالی کشور توسط 
آمریکا  و برخی کش��ورهای غربی اس��ت. وقتی میزان 
دارایی های کش��ور شفاف ش��ود، به راحتی می توانند 
منابع ورودی کش��ور را تحریم کنند.« FATF گروه 
اقدام ویژه مالی اس��ت که خواس��تار تصویب و تعیین 
تکلی��ف دو الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه 
ب��ا تامین مالی تروریس��م )CFT( و الح��اق ایران به 
کنوانس��یون مبارزه ب��ا جرایم س��ازمان یافته فراملی 

)پالرمو( در ایران شده است.

سیاست مجازی

در جلس��ه هیئت وزیران س��ه آیین نامه اجرایی مربوط به قانون 
حمایت از حقوق معلوالن درباره حمایت از اشتغال و آموزش عالی 
رایگان افراد دارای معلولیت، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در جلس��ه هیئت وزیران که به ریاس��ت حجت االس��ام حسن 
روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد سه آیین نامه اجرایی مربوط 
به قانون حمایت از حقوق معلوالن درخصوص حمایت از اشتغال 
و آموزش عال��ی رایگان اف��راد دارای معلولیت، مورد بررس��ی و 

تصویب قرار گرفت.
براس��اس یکی از آیین نامه های مذکور، به کارفرمایانی که افراد 
دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کس��ب و کار خود جذب 
و بکارگیری کنند، در طول دوران اش��تغال افراد مذکور، کمک 
هزینه ارتقاء کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج 

در این آیین نامه پرداخت خواهد شد.
دولت هم چنین ب��ه موجب آیین نامه اجرای��ی دیگری از قانون 
حمایت از حقوق معلوالن، مصوب کرد کارفرمایانی که در مراکز 
کس��ب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام 
نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای 
معلولیت جذب شده معافند. هم چنین افراد دارای معلولیتی که 
به صورت خوداش��تغالی یا در کارگاه های اش��تغال خانگی و یا 

از طریق مراکز پش��تیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب 
مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می 
شوند و حق بیمه س��هم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه 

افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
آیین نام��ه اجرایی آموزش عالی رایگان اف��راد دارای معلولیت، از 
دیگ��ر آیین نامه های مصوب هیئت وزی��ران بود. به موجب این 
آیین نامه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد ش��رایط می توانند 
از تس��هیات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار 
در هر مقطع تحصیلی در س��قف س��نوات مجاز آموزش رایگان 
بهره مند شوند. ش��رایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول 
ای��ن آیین نام��ه در واحده��ای آموزش عال��ی برابر ب��ا ضوابط و 
مقررات آموزش��ی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط بوده 
و ش��هریه تحصیلی آنها حداکثر معادل ش��هریه همان رشته و 
مقطع تحصیلی در دانش��گاه آزاد اسامی داخل کشور محاسبه 
و پرداخت می ش��ود و باقیمانده ش��هریه بر عهده فرد مشمول 
است. هم چنین تسهیات موضوع این آیین نامه شامل دوره های 
آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای 
ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر ش��ود و برای ادامه 
تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی باالتر ماک عمل باشد. فرد 

دارای معلولیت که از بورس��یه اس��تفاده نموده یا مشمول قانون 
متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، مشمول 

استفاده از تسهیات مذکور نیست.
دولت با هدف جلوگیری از سوء استفاده آثار فرهنگی – تاریخی 
که دربردارنده هویت ملی ایرانیان اس��ت، دس��تورالعمل اجرایی 
تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز را تصویب 
کرد. این دس��تورالعمل به استناد موادی از آیین نامه »مدیریت، 
س��اماندهی، نظ��ارت و حاکمی��ت از مالکان و دارن��دگان اموال 
فرهنگ��ی – تاریخ��ی منقول« که به ص��ورت دقیق تر جزییات 
قواعد تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری را تبیین نموده، 
تهیه و تدوین ش��ده و در آن ضوابط تج��ارت اموال موضوع این 
دستورالعمل، شرایط متقاضیان تجارت اموال فرهنگی – تاریخی 
و هن��ری منقول مجاز، فرآیند تقاضا، ص��دور مجوز و نظارت بر 
فعالیت ها و مقررات انضباطی و مجازات های در نظر گرفته شده، 
مورد بررس��ی قرار گرفته است. هیئت وزیران در ادامه، با صدور 
مجوز به وزارت کش��ور برای امضای موقت موافقت نامه همکاری 
های امنیتی و انتظامی بین دولت های جمهوری اسامی ایران و 

جمهوری قرقیزستان موافقت کرد.
 دولت هم چنین، آیین نامه اجرایی نحوه صدور تضمین نامه های 

عهده دولت جمهوری اسامی ایران را به تصویب رساند.
آیین نامه فوق با رویکرد ایجاد س��امانه ای تحت عنوان »س��امانه 
جامع مدیریت تضامین دولت« برای مدیریت و یکپارچه سازی 
رویه های صدور تضامین و کنترل بار مالی احتمالی ناشی از آن 
و هم چنی��ن رصد ایفای تعهدات که بر عهده دولت می  باش��د، 
تهیه شده است. هم چنین سامانه مذکور امکان پیش بینی صحیح 
اعتبار ردیف های بودجه ای برای سنوات آتی از قبیل بازپرداخت 
اصل و س��ود اوراق، تعهدات بین المللی و بازپرداخت تعهدات به 
سیس��تم بانکی و میزان قابل انتشار انواع اوراق مالی اسامی در 
س��نوات آتی با توجه به ظرفیت های مالی موجود در کش��ور و 
مدیریت تعهدات ارزی دولت در حوره تضامین را فراهم میکند.

ب��ا تصویب هیئت وزیران، مطالبات ش��رکت های نیرو آتیه صبا، 
مدیریت انرژی امید تابان هور، افق توسعه انرژی طوس و تولید 
نیروی برق ش��اهرود از شرکت  دولتی مدیریت شبکه برق ایران 
با بدهی همان شرکت ها  به سازمان های خصوصی سازی و امور 

مالیاتی کشور تهاتر شد.
دولت در ادامه، ضمن اعام نظر درخصوص تعدادی از طرح های 
نمایندگان مجلس شورای اسامی، نماینده خود را برای پیگیری 

موضوع تعیین کرد. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رییس دفتر رییس جمهور:

خواسته های ایران محقق نشود گام 
چهارم کاهش تعهدات را برمی داریم

تصویب آیین نامه های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلوالن در دولت


