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دستگیری یک مفسد اقتصادی
عضو کمیس��یون قضایی مجلس گفت: نمی دانیم با چه زبانی از سازمان اطالعات 
س��پاه به خاطر دستگیری مفس��دان اقتصادی همچون دانیال زاده تشکر کنیم؟ 

دستگیری او برگ زرین دیگری در کارنامه اطالعات سپاه است.
حجت االسالم مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان با اشاره به دستگیری یکی 

از مفسدان اقتصادی به نام دانیال زاده توسط سازمان اطالعات سپاه گفت:  عملکرد 
سازمان اطالعات سپاه در دستگیری این مفسد اقتصادی قابل تقدیر است و باید از این 

سازمان به صورت ویژه قدردانی کرد. وی افزود: انصافاً از زمانی که سازمان اطالعات سپاه 
تش��کیل ش��ده، گام های مهمی را در مس��یر کمک به نظام و انقالب برداشته و هر یک از 
اقداماتش مایه مباهات است. وی اظهار داشت: ما از عملکرد سازمان اطالعات سپاه تشکر و 
به آن افتخار می کنیم و برای توفیق و پیروزی آنها دعا می کنیم. ناصری نژاد گفت:  پیروزی 

سپاه پیروزی انقالب و پیروزی انقالب پیروزی ملت شریف ایران است.  فارس

به جد پیگیر تحقق قوانینی در خصوص سوت زنی هستیم
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: در مجلس به جد پیگیر 
تحقق قوانینی در خصوص س��وت زنی هس��تیم، چراکه اعتقاد داریم ریزودرشت 

عملکرد مسوالن به ویژه در حوزه مالی باید با شیوه های مختلفی رصد شود.
امیر خجس��ته گفت: پس از چندین بار پیگیری برای تبدیل حمایت از»س��وت 

زنی« و »حق الکشف« به قانون از سوی مجلس و پرداختن به آن در تریبون های 
کش��وری، این موضوع مورد توجه رئیس دس��تگاه قضا قرار گرفت��ه که نوید اتفاقات 

بسیار خوبی در راه فساد زادیی است.
نماینده مردم همدان به مقدمه سازی طرح حق الکشف اشاره کرد و گفت: برای تحقق و نتیجه 
بخش بودن س��وت زنی )افشا کردن فس��اد( دو نکته باید لحاظ شود؛ نخست تأمین امنیت 
س��وت زن ها و دیگری تخصیص حقی برای همکاری آن ها، در این صورت است که مبارزه با 

مفاسد اقتصادی را می توان به صورت جدی و با نیروی مردمی پیش برد.  میزان

توسعه ریلی با اتحادیه شرکت های داخلی ضروری است
رئیس مجلس در دیدار مدیرعامل راه آهن بر 2 سطحی شدن پروژه های راه آهن 
در دو بخش خرد و کالن برای تامین مالی از طریق اتحادیه شرکت های داخلی 

و فاینانس تاکید کرد.
الریجانی در این دیدار با اشاره به حجم باالی نقدینگی در کشور گفت: پروژه های 

ملی و استانی راه آهن باید شفاف و روشن باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در 
این پروژه ها انگیزه پیدا کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری بر دو سطحی شدن پروژه های راه آهن تاکید کرد و افزود: طرح 
های راه آهن جمهوری اس��المی ایران باید در دو سطح خرد و کالن تقسیم بندی شود 
که در پروژه های خرد از منابع داخلی و در پروژه های کالن از تشکیل اتحادیه بین چند 
شرکت داخلی و یا فاینانس استفاده شود. مدیرعامل راه آهن نیز در این دیدار گزارشی 

از عملکرد راه آهن جمهوری اسالمی ایران ارائه کرد.  خانه ملت

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان با انتق��اد از برخی 
اظهارات برخی مقامات درباره ش��ورای نگهبان و 
قوه قضائیه گفت: انتظار است آقایان این مسائل را 
در جلسات مشترک شان مطرح کنند و بی جهت 

تردید و ناامیدی در بین مردم ایجاد نکنند.
عباس��علی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی 
ش��ورای نگهبان در نشس��ت خب��ری )22 آبان 
۱۳۹۸( ب��ا خبرن��گاران در مش��هد مق��دس که 
همزمان با همایش سراسری هیأت های نظارت بر 
انتخابات برگزار شد، ضمن تبریک میالد باسعادت 
پیامبر اک��رم )ص( و امام صادق )ع(، نظرات این 

شورا درباره مصوبات مجلس را تشریح کرد. 
سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینکه اعضای 
هیأت ه��ای نظارت اس��تانی و شهرس��تانی کار 
خود را ش��روع کرده اند، گفت: از روز س��ه شنبه 
هم همایش آموزش��ی را در ای��ن ارتباط داریم 
و در ای��ن دو روز و نی��م از محض��ر مقام��ات 
محترم کش��وری برای توجی��ه و تبیین هر یک 
از دس��تگاه ها اس��تفاده می کنیم تا انشااهلل همه 
دس��تگاه های نظارت و اجرا ب��رای برگزاری یک 
انتخابات پرشور و با مشارکت گسترده مردم در 

انتخابات آماده شوند.
کدخدایی در پاسخ به سئوالی درباره بحث استانی 
شدن انتخابات و برگزاری الکترونیکی انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
با توجه به اینکه مصوبه اس��تانی شدن انتخابات 
ایراداتی داش��ت و به مجلس عودت داده شده و 
مجلس تا االن نیز کاری نکرده اس��ت، بنابراین 
این موضوع برای انتخابات پیش رو منتفی است.

اگر امنیت دستگاه های أخذ رأی 
الکترونیکی تضمین شود، موافق برگزاری 

الکترونیکی انتخابات هستیم
وی ب��ا بیان اینک��ه تجمی��ع آراء و احراز هویت 

در انتخاب��ات پیش رو ب��ه ص��ورت الکترونیکی 
خواهد ب��ود، درباره برگزاری الکترونیکی س��ایر 
مراح��ل انتخابات نیز گف��ت: در صورت تضمین 
امنیت س��ایر مراحل انتخابات از سوی نهاد های 
مسئول مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت 
اطالعات، م��ا آمادگی انجام الکترونیکی این کار 

را داریم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برگزاری 
الکترونیک��ی انتخابات، یک الزام قانونی اس��ت، 
گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات س��رعت و 
دقت بیش��تر را به دنبال دارد، اما باید اشکاالت 
امنیت��ی دس��تگاه های أخ��ذ رأی الکترونیک��ی 
تضمین ش��ود، چرا که باید امنیت آراء مردم که 

حق الناس است، تأمین شود.

اگر انتخابات گسترده و خوب می خواهیم 
الزمه آن اجرای صحیح قانون است

کدخدایی در پاس��خ به س��ئوال دیگری درباره 
اظهارات رئیس جمهور مبنی بر لزوم زمینه سازی 
حضور همه جناح ها در انتخابات از سوی شورای 
نگهبان اظهار داش��ت: ه��م رئیس جمهور و هم 
بقیه مقامات با قوانین آش��نا هستند آنچه برای 
ما مهم اس��ت پاس��داری از حق م��ردم و تأمین 
این وظیفه است و این مهم تنها با اجرای دقیق 

قانون ممکن است.
وی تأکی��د کرد: اگر انتخابات گس��ترده و خوب 
می خواهیم الزمه آن اجرای صحیح قانون است.

قائ��م مقام دبیر ش��ورای نگهبان ب��ا بیان اینکه 
پاس��داری از حقوق و آزادی ه��ای مردم باید در 

مج��رای قانون و اج��رای صحی��ح قوانین انجام 
ش��ود، افزود: ش��ورای نگهبان و هر نهاد دیگری 
اگ��ر دنبال برگزاری انتخابات صحیح و س��الم و 
حضور همه س��الیق هس��تند راه��ی جز اجرای 

قانون به صورت دقیق و صحیح نداریم.

گالیه از مجلس و دولت به علت عدم 
توجه به ابالغیه سیاست های کلی 

انتخابات
کدخدای��ی اب��راز داش��ت: از مجل��س و دولت 
گالی��ه داریم؛ چراکه بعد از ابالغ سیاس��ت های 
کل��ی انتخاب��ات ش��اهد تصویب قوانی��ن فرعی 
در مجل��س نبودیم و دولت ه��م الیحه ای ارائه 
نکرد؛ در صورت اصالح قوانین مرتبط با بررسی 

صالحیت ها و نظارت مشکل حل خواهد شد.

با تخلفات انتخاباتی مجازی و حقیقی 
برخورد خواهد شد

وی در پاسخ به س��ئوالی مبنی بر اینکه شورای 
نگهب��ان ب��رای برخورد ب��ا تخلف��ات تبلیغاتی 
نامزد ه��ای انتخاباتی در فض��ای مجازی چگونه 
عمل خواهد کرد، گفت: تخلفات تبلیغاتی فرقی 
نمی کند در فضای مجازی باش��د یا جای دیگر، 

در هر صورت برخورد می شود.
سخنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: با توجه به 
هماهنگ��ی که با قوه قضائیه صورت گرفته، قرار 
شده اس��ت که موارد تخلف از طریق هیأت های 
نظارت و ش��ورای نگهبان برای رسیدگی به قوه 

قضائیه ارسال و برخورد الزم صورت گیرد.

انتقاد از اظهارات برخی مقامات درباره 
شورای نگهبان و قوه قضائیه

کدخدای��ی در پاس��خ ب��ه س��ئوالی مبن��ی بر 
اینکه آی��ت اهلل جنتی که در س��خنانی به بحث 
حاشیه سازی انتخاباتی دولت اشاره کرده  است، 
آی��ا مصداقی ه��م در این زمینه گزارش ش��ده 
است؟ تصریح کرد: االن در موقعیتی هستیم که 
نیازمن��د آرامش و ایجاد امید در مردم و وحدت 

هستیم.
وی ب��ا انتقاد از برخی اظه��ارات برخی مقامات 
درباره ش��ورای نگهبان و قوه قضائیه خاطرنشان 
ک��رد: انتظار اس��ت آقای��ان این مس��ائل را در 
جلس��ات مشترک ش��ان مطرح کنند و بی جهت 

تردید و ناامیدی در بین مردم ایجاد نکنند.

شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست تا 
سهمی برای گروه ها و احزاب درنظر بگیرد

کدخدای��ی در پاس��خ به س��ئوال دیگری مبنی 
ب��ر اینکه اخب��اری از برگزاری نشس��ت بزرگان 
اصالح طلب با ش��ورای نگهبان حکایت دارد، آیا 
این نشست ها برگزار شده و احزابی مثل اعتماد 
ملی یا اعتدال و توس��عه و کارگزاران نیز جلسه 
داشته اند؟ تصریح کرد: ش��ورای نگهبان باشگاه 
سیاسی نیس��ت و مرجع قانونی اس��ت بنابراین 
نظ��رات همه گروه ها و جناح ه��ا از هر دو طیف 

را می شنود.
وی ادامه داد: ش��ورای نگهبان هیچ مانعی برای 
ش��نیدن نظرات و پیشنهادات گرو ه های مختلف 
ندارد و در چارچوب قانون از این نظرات استفاده 

می کند.
س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان در پاس��خ به این 
س��ئوال که آیا با ای��ن مذاکراتی ک��ه احزاب و 
گروه ها با ش��ورای نگهبان دارند، س��هم خاصی 
ب��رای اصالح طلبان و اصولگرای��ان در انتخابات 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ خاطرنشان کرد: ما 
)ش��ورای نگهبان( باشگاه سیاس��ی نیستیم که 
بخواهیم س��همی را برای گروه ه��ا و احزاب در 

نظر بگیریم.

در بررسی صالحیت ها، عملکرد نمایندگان 
مالک است

عضو حقوق��دان ش��ورای نگهبان در پاس��خ به 
س��ئوالی مبنی بر اینکه آیا بیان اظهارات کذب 
و تخلفات نمایندگان مجلس در طول نمایندگی 
در بررس��ی صالحیت ش��ان تأثی��ر دارد، گفت: 
عملکرد همه نمایندگان در طول دوره نمایندگی 
از طریق مراجع چهارگانه و گزارش های مردمی 
رصد می ش��ود و در صورت انطباق با ماده )2۸( 
و )۳۰( ممک��ن اس��ت موجب ع��دم صالحیت 

نمایندگان شود.
کدخدایی در پاسخ به س��ئوال دیگری مبنی بر 
اینک��ه اظهارنظر نمایندگان تأثیری در بررس��ی 
صالحیت ش��ان دارد؟ گفت: عملکرد نمایندگان 
ب��رای ما مالک اس��ت. وی ادام��ه داد: اظهارات 
نمایندگان در جهت انجام وظایف نمایندگی شان 
هیچ وقت مشکلی ندارد، اما اظهارات کذب مورد 
بررسی قرار می گیرد. سخنگوی شورای نگهبان 
با تأکید براینکه صرف انتقاد از ش��ورای نگهبان 
موجب ع��دم صالحیت نخواهد ب��ود، گفت: در 
بررس��ی صالحیت ها آنچ��ه قانون به م��ا اجازه 
داده اس��ت بر اس��اس ماده )2۸( و )۳۰( قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی عمل می کنیم. 

 روابط عمومی شورای نگهبان

دنیای اسالم با وحدت به اوج ترّقی و 
تعالی خواهد رسید؛

و م��ن امروز وقتی ن��گاه میکنم به مس��ائل جامعه ی 
خودم��ان و مس��ائل دنیای اس��الم، میبین��م اگرچه 
همه ی این محتواهای بزرگ مهم است - برای دنیای 
اس��الم، هم علم مهم است، هم خردورزی مهم است، 
هم اخالق مهم اس��ت - لکن آنچ��ه امروز در درجه ی 
اّوِل اولویّت برای دنیای اسالم قرار دارد، وحدت است. 
ما مس��لمانها خیلی از هم دور ش��دیم؛ سیاس��تها در 
این زمینه، تالش متأّس��فانه موّفق��ی انجام دادند که 
مسلمانها را، دلهای گروه های ُمسلم را از یکدیگر جدا 

کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم.
اگر ملّتهای کشورهای اسالمی در همه ی این منطقه ی 
وس��یع - که یک کسر بس��یار بزرگی از جمعّیت دنیا 
را تش��کیل میدهن��د - ن��ه در جزئّی��ات، ]بلک��ه [ در 
جهت گیری های کلّی با یکدیگر همراه باش��ند، دنیای 
اس��الم به اوج ترّقی و تعالی خواهد رسید؛ ]اینکه [ در 
مسائل کلّی کنار هم دیده بشوند؛ همین دیده شدن در 
کنار هم تأثیر دارد. اینکه رؤس��ای کشورهای اسالمی 
یا روش��نفکران کشورهای اسالمی علیه یکدیگر حرف 
بزنند - ولو فقط حرف باشد - دشمن را َجری میکند؛ 
به دش��من امید میدهد؛ همچنان ک��ه واقعّیت امروز، 
همین اس��ت.امروز، هم در بین اهل سّنت، هم در بین 
شیعه، دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم 
جدا کند؛ همه ی این دس��تها هم اگر جستجو کردید، 
میرسد به مراکز جاسوسی و اّطالعاتی دشمنان اسالم؛ 
نه دش��منان ایران، نه دش��منان شیعه فقط؛ دشمنان 
اس��الم. آن تش��ّیعی که ارتباط به ام آی شش انگلیس 
داشته باشد، آن تس��ّننی که مزدور سی آی ای آمریکا 
باش��د، نه آن ش��یعه است، نه آن س��ّنی است؛ هر دو 
ضّد اس��المند. ما ۳۵ سال است در جمهوری اسالمی 
این فریاد را داری��م میزنیم؛ فقط هم نمیگوییم، عمل 
میکنیم. کمکی که جمهوری اسالمی به برادران خود 
در دنیای اسالم تا امروز کرده است، اغلب کمکی بوده 
اس��ت که به برادران اهل سّنت کرده است. ما در کنار 
فلسطینی ها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای 
منطقه ایس��تادیم، چون میدانستیم مسئله ی وحدت، 

امروز در رأس مسائل اسالمی است.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و 
هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
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مخاطب شمایید

باید وحدت را بین کشور های اسالمی 
ترویج کنیم

فرمانده دانش��گاه س��تاد و فرماندهی ارتش گفت: ما 
آماده جنگ هستیم، اما هیچ وقت خواهان آن نیستیم 

بلکه خواهان صلح هستیم.
امیر س��رتیپ دوم س��تاد حس��ین ولی ون��د فرمانده 
دانش��گاه فرماندهی و ستاد ارتش )دافوس( در جریان 
بازدید دانشجویان کش��ور های عضو کنفرانس وحدت 
اس��المی که بعدازظه��ر امروز در محل این دانش��گاه 
انجام ش��د، اظهار ک��رد: اخیرا یک س��ری پارادایم و 
رخ دادهای منطقه ای در زمینه های امنیتی و اقتصادی 
و نظام��ی ب��ه وجود آمده ک��ه یک��ی از مهم ترین آن 
استقرار امریکا در شرق فرات و افزایش نیروی نظامی 

در عربستان است.
او ادام��ه داد: حوادث��ی که در ع��راق و لبنان رخ داد، 
ائت��الف آمریکایی که در خلیج ف��ارس به بهانه واهی 
تش��کیل ش��د، اجبار ترکیه برای حرکت در ش��مال 
س��وریه و تالش ب��رای محص��ور ک��ردن یمنی ها در 
تح��والت منطقه دو موضوع را در ذهن ایجاد می کند.

فرمانده دانشگاه ستاد و فرماندهی ارتش تصریح کرد: 
برداشت اول این است که آمریکایی ها به دنبال تسلط 
بر نفت منطقه هس��تند، موضوع��ی که رئیس جمهور 
این کش��ور به آن اذعان کرده و دوم افزایش تهدیدات 

منطقه ای است.
او گف��ت: وظیفه م��ا در این زمینه به عن��وان نیروی 
نظام��ی ایران حفظ آمادگی، ارتق��ا و کمک کردن به 
دوس��تان و اجماع کشور های مس��لمان برای مقابله با 

رژیم صهیونیستی است.
فرمان��ده دانش��گاه س��تاد و فرماندهی ارت��ش درباره 
دس��تاورد های ارت��ش جمهوری اس��المی ای��ران نیز 
بیان کرد: دس��تاورد های ارت��ش در حوزه های مختلف 
عبارت ان��د از ح��وزه مغزاف��زار که نیرو ه��ای مبتکر را 
می س��ازند ک��ه می توانند تجهیزات خوب��ی را طراحی 
و تولید کنن��د، در حوزه س��خت افزار تولید تجهیزات 
و بازس��ازی اماکن نظامی و در ح��وزه نرم افزار همین 
کاری که در دانشگاه دافوس وجود دارد مانند بازسازی 
بازی نبرد و انواع شبیه سازی ها است. او با بیان این که 
ما در دانش��گاه دافوس دانشجویان خارجی داریم و ما 
هم به دانش��گاه های آن ه��ا می رویم، گفت: کمک های 
مستش��اری به کش��ور های دوس��ت، ایج��اد ارتباط با 
کشور هایی که اکنون در ایران دانشجو ندارند و افزایش 
همکاری با کشور هایی که با ایران ارتباط دارند از دیگر 

برنامه های ما است.  باشگاه خبرنگاران 

گزارش

گزارش

س��خنان رئیس جمهور در یزد در حاشیه جلسه هیأت دولت 
نیز بازتاب داش��ت و بس��یاری از پرس��ش های خبرن��گاران از 

اعضای کابینه در همین زمینه بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور درب��اره ۱۸ میلیارد داری که آقای 
روحانی در س��خنانش به آن اشاره کرد با بیان اینکه جزئیات 
ع��دم مفقودی ۱۸ میلی��ارد دالر در هیات دولت مطرح ش��د 
گف��ت: آقایان زنگنه، دژپس��ند و همتی از جمله افرادی بودند 
که در ای��ن باره گزارش دادند. محم��ود واعظی در باره اینکه 
چرا رییس جمهور در س��خنانش در یزد درباره مطرح نکردن 
جزییات ع��دم مفقودی ۱۸ میلی��ارد دالر توضیخ نداد گفت: 

حسن روحانی جزییات پرونده را همانجا مطرح کردند. 
وی افزود: در جلس��ه هیات دولت جزئیاتی در این باره مطرح 
ش��د که آقایان زنگنه، دژپسند و همتی جزییات را می گویند؛ 
آق��ای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم درباره عدم مفقودی 

۱۸ میلیارد را گفته و بقیه هم می گویند. 

سکوت نوبخت در واکنش به سوالی درباره جزئیات 
اظهارات رئیس جمهور 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مقابل سوالی درباره جزئیات 
اظهارات رئیس جمهور در یزد سکوت کرد.

محمدباق��ر نوبخت پس از حضور در می��ان خبرنگاران پس از 
پایان جلس��ه هیات دولت در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
جزئی��ات ادع��ای رئیس جمهور در مورد اینک��ه نهادی  ۹۴۷ 

میلیون دالر گرفته چیست؟، سکوت کرد.

۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت حمایت های معیشتی 
دولت هستند

علی ربیعی س��خنگوی دولت در حاش��یه جلسه هیات با بیان 
اینکه در جلس��ه دولت حدود سه ساعت درخصوص چگونگی 
حمایت اجتماعی و معیش��تی از هفت دهک جامعه بحث شد، 
اظهار داشت: پیش از این، هم رئیس جمهوری و هم من مساله 
را تا حدودی باز کرده  بودی��م. ابعاد، چگونگی خانوارهایی که 
مشمول این مساله می ش��وند، چگونگی شیوه اعتراض، تامین 

منابع درآمد و... مورد بررسی قرار گرفت.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز 
تاکید شد این طرح بیش از ۱۸ میلیون خانوار و احیانا افرادی 
که بی��رون از این محاس��بات مانده اند، در ب��ر خواهد گرفت، 
تصری��ح کرد: این افراد ب��ا درگاهی که وزارت رفاه مش��خص 
خواهد کرد - که بر دو س��ازمان حمایتی ما مس��تقر می شود 
- حدود ۶۰ میلیون نفر را ش��امل می شود که مشمول دریافت 

حمایت های اجتماعی معیشتی هستند.
ربیع��ی ادامه داد: امروز در مورد ش��یوه انتخ��اب بیش از ۱۸ 
میلی��ون خان��وار بحث ش��د. ترکیبی از درآمد، ش��اخص های 

برخورداری و گروه های هدف مشخص تعیین کننده هستند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه این ش��مولیت نه تنها دهک ه��ای پایین 
بلکه طبقات متوس��ط ب��ه پایین را هم در ب��ر خواهد گرفت، 
خاطرنشان کرد: براس��اس مطالعات ما، دهک هایی که درآمد 
بسیار باال دارند، از این طرح خارج می شوند. شیوه اعتراض باز 
است. امروز تصمیم گرفته شد هر زمان اعتراض پذیرفته شود، 
این پ��ول برای افراد معترض ذخیره ش��ود. هیچ جای نگرانی 

نیست و با دقت فرمانداران، بخش��داران، ستاد اجرایی وزارت 
رفاه و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی با هماهنگی با یکدیگر 

به سرعت این رسیدگی ها را انجام خواهند داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس جمهوری در یزد 
و ارقامی که مطرح شد، همچنین درباره اوراق خریداری شده 
مدنظر رییس جمهور در دولت اصالحات و اینکه سر رسید آن 
در همین دولت بوده، گفت: امروز در دولت تاکید شد که تمام 
دس��تگاه ها و وزارتخانه اطالعات مش��روح درباره صحبت های 

روحانی را ارائه دهند.
ربیعی با بیان اینکه باره��ا درباره ۱۸ میلیارد دالر ارز توضیح 
داده ش��د، تصریح کرد: آیا ش��یوه تبلیغ��ات در زمینه مقابله 
با فس��اد دو قطبی ک��ردن نبود؟ جامعه این احس��اس را دارد 
که این اق��دام همه گیر بوده اس��ت؟ حاشیه س��ازی هایی که 
صورت می گیرد به مبارزه با فس��اد آسیب می زند وگرنه رئیس 

جمهوری در انجام رسالت خود پایدار خواهد بود. 
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره سهمیه بندی بنزین 
گف��ت: هفته دیگر اع��الم خواهم کرد. س��ناریوهای مختلفی 
هست که تامین منابع از کجا صورت می گیرد و این طور نیست 

که ما یک جا متمرکز شده باشیم.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در مورد این موض��وع که گزارش 
دیوان محاس��بات در مورد ارز ۴2۰۰ تومانی اعالم شده و آنان 
بیان کردند که این حراج منابع ارزی است؟ اظهار داشت: این 
اتهامی اس��ت که به دولت می زنند، وقتی این رقم ارز را اعالم 
کردی��م و پول به بازار تزریق ش��د گفتند چه قدر واردات زیاد 
ش��ده است نسبت به دوره مشابه س��ال قبل ۳۰ میلیون دالر 
افزای��ش پیدا کرد؟ آی��ا ارز ۴2۰۰ را می توانیم از دارو و اقالم 
وزارت کش��اورزی برداریم؟ امسال هم اگر گذاشتیم برای این 

بود که به مرور به تعادل و توازن قیمت برسانیم.

بانک ها نباید بابت رمز یکبار مصرف هزینه  بگیرند
عبدالناص��ر همتی درب��اره ۱۸ میلیارد دالر اظهار داش��ت: ما 
توضیح دادیم، اطالع رس��انی هم کردی��م و ۱۹.۳ میلیارد دالر 

تامین ارز ش��ده بود و در مقاب��ل ۱۷.۸ میلیارد دالر کاال وارد 
شده و بقیه آن هم اگر وارد نشده به تعزیرات ارجاع دادیم که 

بررسی می کند که حدود ۱.2 میلیارد دالر است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاس��خ به این سوال که آیا منظور 
تزریق ارزی اس��ت که در س��ال ۹۶ و ۹۷ ش��ده است، گفت: 
آن که همیش��ه بوده اس��ت یعنی در س��ال های ۹۴، ۹۵، ۹۶. 
باالخ��ره بانک مرکزی همیش��ه در ب��ازار مداخله می کرده که 
امری طبیعی بوده که بر اساس سیاست هایی که برای کنترل 

نرخ ارز داشتند، انجام می دادند.
وی درب��اره هزینه های رمز دوم یک ب��ار مصرف نیز گفت: رمز 
دوم ک��ه باید اس��تفاده ش��ود یکی از کارهای ضروری اس��ت. 
االن تع��داد زیادی از ش��کایت هایی که به پلیس فتا می ش��ود 
در ارتباط با سو ءاس��تفاده هایی است که از تراکنش های بانکی 

است که افراد بدون کارت انجام می دهند صورت می گیرد. 
رئی��س کل بانک مرک��زی ادامه داد: آنچه م��ا تصمیم گرفتیم 
این اس��ت که از اول دی ماه این را برقرار خواهیم کرد. درباره 
هزینه هم از ابتدا گفتیم هیچ کس نباید از مردم در این رابطه 
هزینه ای بگیرند. نه بانک ها هزینه ای خواهند گرفت و نه بانک 
مرکزی. این ها را خ��ود بانک ها تامین خواهند کرد. )این کار( 
بخش��ی از اقدامات بانک  ها برای تامین مشتری هایشان است، 
بنابراین هیچ هزینه ای از این بابت به مشتری ها نباید تحمیل 

شود.
همت��ی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینک��ه از آنجایی که 
رئیس جمه��ور ماموریتی برای ارائه گ��زارش به بانک مرکزی 
دادند آیا این گزارش به افکار عمومی می رسد؟ گفت: بله االن 

توضیح دادم.

الزم باشد شب انتخابات هم استانداران و فرمانداران 
را تغییر می دهم

عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی با اش��اره به اظه��ارات اخیر دبیر 
ش��ورای نگهبان درباره تغییر فرمانداران و اس��تانداران اظهار 
کرد: براس��اس قان��ون و بنابر وظیفه ای ک��ه دارم هر زمان که 

احس��اس کنم منافع مردم، اجرای قانون و انجام ماموریت ها و 
مسئولیت ها در جابه جایی استانداران و فرمانداران است حتما 
این کار را انجام می دهم، قبال هم گفته ام که اگر الزم باشد در 

شب انتخابات هم این کار را انجام می دهم.
وزیر کشور گفت: من درباره مساله تغییر استانداران و فرمانداران 
به صورت حضوری ب��ه آیت اهلل جنتی توضیح دادم و گفتم ما 
با قانونی در بحث بازنشستگان مواجه شدیم. بعضی استانداران 

بازنشسته شدند و بعضی هم پست های باالتری گرفتند.
وی همچنین تاکید کرد: به عنوان وزیر کش��ور میگویم محال 
اس��ت بگذارم حق قانونی کس��ی چه رای دهن��ده و چه نامزد 
انتخابات از بین برود. تمام تالشم را در این مسیر خواهم کرد 

بنابراین خواهش دارم فضا را آرام نگه داریم.

فساد در وزارت صنعت را تکذیب می کنم
رضا رحمانی در پاس��خ به پرسشی درباره صحت برخی اسناد 
منتش��ر ش��ده در فضای مج��ازی در خصوص فس��اد در این 

وزارتخانه اظهار کرد: همه اش دروغ و کذب است.
رض��ا رحمانی در حاش��یه جلس��ه هی��ات وزی��ران در جمع 
خبرنگاران ادامه داد: هرکسی هر مدرکی در این خصوص دارد 
برای من ارسال کند؛ من بیشتر و تندتر از همه با این موضوع 

برخورد خواهم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره  اعالم نظر وزارت اطالعات در خصوص همکاری شرکت 
فیلیپ موری��س با ایران اظهار کرد: نظر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طی مراحل قانونی اس��ت؛ و زمان��ی همکاری با این 
ش��رکت را تایید نکرده بودند، ما هم اقدام نکردیم االن نیز اگر 
این همکاری را تایید کنند، اقدام الزم انجام خواهد شد و هیچ 

مشکلی در این خصوص وجود ندارد. ما تابع قانون هستیم.

واکنش وزیر دفاع به تحریم فرماندهان نیروهای مسلح
س��رتیپ حاتمی به تحریم تع��دادی از فرمانده��ان نیروهای 

مسلح ایران از سوی دولت آمریکا واکنش نشان داد.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای 
مس��لح ما همواره به عنوان خار چش��م دش��منان مورد هدف 
آمریکایی ها بوده و این بار هم تعدادی از فرماندهان عزیز ما را 

مورد تحریم قرار دادند که هیچ اثری نخواهد داشت.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بیان اینکه تحریم 
برخ��ی از فرمانده��ان تأثی��ری در اداره نیروهای مس��لح هم 
نخواهد داش��ت، گفت: ما اصوالً نیروهای مس��لح را به ش��کل 
خودکفا و متکی به توانمندی های داخل اداره می کنیم که این 

نوع حرکات اثری بر اداره نیروهای مسلح نخواهد داشت.

 فراخوان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
در استان تهران تا آذر

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه ثبت ن��ام طرح ملی اقدام 
مس��کن در اس��تان تهران در اولویت س��وم ق��رار دارد گفت: 
فراخوان ثبت نام آن تا آذرماه اعالم می ش��ود. محمد اسالمی 
درباره طرح اقدام ملی مس��کن در اس��تان تهران گفت: اراضی 
دولتی که قابلیت برنامه ریزی برای آغاز طرح ملی اقدام مسکن 

داشتند در این طرح مد نظر قرار دادیم.  فارس

حاشیه های جلسه هیأت دولت تحت تأثیر سخنان رئیس جمهور در یزد

کدخدایی:

برخی مسائل باید در جلسات مشترک مقامات مطرح شود


