
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه امروز 
اسلحه تحریم خالی از فشنگ است، تصریح کرد: امروز دشمن 

به آخر خطر رسیده و نوبت ضد حمله ایران است.
س��ردار امیرعلی حاج��ی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی دیروز در همایش امنیت و اقتدار که 
به مناس��بت هفته بسیج در مسجد مدرس��ه علمیه معصومیه 
برگزار ش��د، با اش��اره به افزایش رجزخوانی های آمریکا و طرح 
بح��ث حمله نظام��ی و اعزام هواپیما به خلیج فارس از س��وی 
جان بولتون از اوایل امسال اظهار کرد: به دنبال همین مسائل، 
فش��ارهای اقتصادی هم در کنار سایه جنگ بر کشور افزایش 

یافت و موجب شد مسووالن به بحث مذاکرات تاکید کنند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضربه های 
اقتصادی دش��من و عدم تالش مسئولین در این زمینه، تصریح 
ک��رد: به همین خاطر رهبری تصمیمات قاطعی را در خصوص 
اینکه مقاومت، سیاست اساسی نظام است ابالغ کردند و امروز 

به جایی رسیدیم که دشمن گوشه گیر شده است.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران، بحث جنگ نظامی 
آمریکا علی��ه ایران را اقدام و بحثی پوچ و بی ارزش عنوان کرد 
و افزود: دش��منی دشمنان نظام اسالمی تمامی ندارد و همین 
که در مقابل ساقط شدن پهپاد امریکایی در کشورمان، آمریکا 
اقدامی انجام نداد، مش��خص ش��د طرح بحث جنگ پوچ و بی 

اساس بوده  است.
وی با بیان اینکه بصیرت، والیتمداری و آگاهی ملت ایران فتنه 
اخیر را بی اثر کرد،  گفت: انقالب اس��المی در 40 س��ال اخیر 
به دشمنی های اس��تکبار با محوریت آمریکا عادت کرده است 
و اینکه آمریکا این س��ال ها مکرراً عنوان می کند تمام گزینه ها 
روی میز اس��ت نش��ان می دهد که آن ها از تم��ام ظرفیت ها و 
امکانات خود برای دش��منی و ضربه به ایران استفاده می کنند.

سردار حاجی زاده با تاکید بر تغییر شکل و نحوه دشمنی  امریکا 
تصریح کرد: ش��کل جنگ آمریکا علیه نظام اسالمی به سمت 
جنگ نرم رفته و در این بین دش��من شناس��ی و تشخیص به 

موقع از اهمیت ویژه تری برخودار است.
وی اس��تفاده دش��من از هم��ه ترفندهای خ��ود در حوزه های 
سیاسی و اقتصادی برای ضربه به کشورمان را مورد توجه قرار 
داد و با تاکید بر اینکه ضرباتی که به کشور وارد شده به دلیل 
برخی ضعف های داخلی بوده و ارتباطی با دشمن نداشته است، 
اظه��ار کرد: ام��روز در منطقه جزء کش��ورهای اول قرار داریم 
و در ح��وزه دفاعی به اوج فناوری رس��یدیم و اگ��ر امروز دور 
تا دور کشورمان حصار کش��یده شود تولیدات کشورمان قطع 
نمی ش��ود چون همه مواد اولیه در داخل کشور تولید می شود. 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران آمریکا را مانند گرگ 
گرس��نه ای دانست که در کمین طعمه ای دور ایران خیمه زده 
است و گفت: ستون پنجم و نفوذی های داخلی از تاکتیک های 
دش��من برای ضربه زدن به ایران اس��ت. وی با تاکید بر اینکه 
فناوری هایی که در حوزه داخلی اس��تفاده می کنیم هزاران بار 
پیچیده تر از حوزه نظامی اس��ت و دراین بخش پیشرفت های 
زیادی به دست آمده است، گفت: این پیشرفت ها به خاطر این 
است که پاس��داران و نیروهای متخصص و وزارت دفاع نسبت 
به توانمندی های داخلی باور داشتند درحالی که در بخش هایی 

که به دشمن اعتماد کردیم دچار مشکل شدیم.
س��ردار حاجی زاده توجه به س��خنان رهبری در مسیر رشد و 
پیش��رفت در س��پاه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در س��ال 88 
طی دیدار با رهبری، ایشان به مساله افزایش دقت موشکی تاکید 
داش��تند و با اولویت  قرار دادن این مس��اله توانستیم به مرحله ای 
برسیم که در هدف قراردادن داعش به خوبی نمایان شد. فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه مشکالت کشور را در نتیجه عدم توجه به 
منویات مقام معظم رهبری دانس��ت و ب��ا تاکید بر اینکه رهبری 
در بخش های مختلف نسخه صادر کردند گفت: متاسفانه منویات 
رهبری با بی توجهی برخی مس��ئولین داخلی همراه شد و برخی 
تصور کردند با اعتماد به دش��من مش��کالت کشور رفع می شود. 
س��ردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه امروز اسلحه تحریم خالی از 
فشنگ است تصریح کرد: امروز دشمن به آخر خطر رسیده و نوبت 

ضد حمله ایران است.
وی با بیان  اینکه تجربه 6 سال اعتماد به آمریکا به ما نشان داد رفع 
مشکالت اقتصادی با اعتماد به آمریکا سرابی بیش نیست، امید به 
حل مش��کالت کشور با کمک دشمن را معادل خودکشی عنوان 
کرد و افزود: اینکه تصور کنیم دشمنان مشکالت ما را رفع خواهند 
کرد تصوری اشتباه است و راهکار امروز ضد حمله به دشمن است 

و باید به داخل نگاه و به جوانان اعتماد کرد.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران با اشاره به رجزخوانی 
رئیس پلیس امارات و مقامات س��عودی درباره حمله به آس��مان 
کشور ما در 6 ساعت بیان کرد: خویشتن داری و نجابت مسئولین 
در سال های گذشته موجب شد برخی از کشورها به محاسبه غلط 
بیفتند ولی در مقابل، قدرت نظامی ایران را مشاهده کردند.وی با 
بیان اینکه پس از س��رنگونی پهپاد آمریکایی انگشت ایران روی 
ماشه بود اظهار کرد: این موضوع سبب شد از ایران اسالمی بابت 
عدم هدف قرار دادن هواپیمای با سرنشین آمریکایی تشکر کنند 
و باید دانس��ت که امروز با این اقتدار نظامی کشور سایه جنگ و 

گزینه های نظامی به زباله دانی رفته است.
سردار حاجی زاده با تاکیدبر اینکه ایران اسالمی به نیت شوم آمریکا 
که براندازی نظام اسالمی است پی برده است اظهار کرد: ب همین 

خاطر اس��ت که آمریکا در راستای ناامن سازی کشورمان فعالیت 
می کند. وی با اذعان به اینکه دشمن به خوبی می داند براندازی با 
امنیت محقق نمی شود افزود: دشمن در همین راستا تالش دارد 
تهران را تبدیل به دمشق کند ولی ملت بصیر ایران به خوبی وارد 
صحنه شدند و با وجود اعتراض به دولت به خاطر مشکالت کشور 
حضور پرشوری در راهپیمایی داشتند. سردار حاجی زاده با تاکید 
بر تالش دش��من برای ورود افراد ناکارآمد به مجلس خاطرنشان 
کرد: این 6 س��ال برای ملت تجربه شد که هوشیار باشند و فریب 
عملیات روانی و س��تون پنجم دش��من را نخورند.وی با اشاره به 
تاکیدات رهبر انقالب بر مس��اله بی فایده بودن مذاکره با آمریکا، 
اظهار کرد: مردم به حق به وضعیت اقتصادی اعتراض دارند ولی در 
راهپیمایی حضور پرشوری داشتند در حالی که مسئولین فرافکنی 
می کنند و اشتباهات خود را به ناحق به گردن مقام معظم رهبری 
می اندازند. فرمانده هوافضای س��پاه با اش��اره به ورود مردم، سپاه 
و نیروهای نظامی به عرصه خدمت برای رفع مش��کالت کش��ور، 
خواس��تار اهتمام دولت برای رفع مشکالت کشور شد و تصریح 
ک��رد: در دیدار با رئیس جمهور تاکی��د کردیم هراقدامی برای 
رفع مش��کالت کش��ور باش��د انجام می دهیم چراکه دو سال 

باقی مانده فرصت کمی نیس��ت.

گزارش

گزارش

دولت به مجلس شبیخون زد
عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس با بیان اینکه دولت به مجل��س در ماجرای بنزین 
شبیخون زد،گفت:انتظار داشتیم الریجانی از نظر نمایندگان در مورد عدم افزایش 

قیمت بنزین حمایت کند اما او نظر مجلس را منتقل نکرد.
هدایت اهلل خادمی گفت: مشکالت حوزه بنزین و خام فروشی نفت ناشی از مدیریت 

وزارت نفت است، عدم مدیریت دقیق نفت موجب شده است که کشور ما به کشوری 
تک محصولی و خام فروش و وارد کننده بنزین تبدیل شود.وی تصریح کرد: دولت باید 

از س��ال ۹۲ با ش��یب مالیم قیمت بنزین را افزایش می داد که شوک تورمی به کشور وارد 
نشود اما دولت طی سال های گذشته دست روی دست گذاشته و به یک باره قیمت بنزین 
را ۳00 برابر افزایش داد.»الریجانی« نظر مجلس را به ش��ورای هماهنگی اقتصادی منتقل 
نکرد.خادمی اظهارداش��ت: وزارت نفت در زمینه سیاستگذاری افزایش قیمت بنزین مقصر 

است و وزیر نفت باید در این خصوص در مجلس پاسخگو باشد.  مهر 

نمی توان مردم را از اعتراض جمعی بازداشت
س��ازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نمی توان مردم را از 
اعتراض جمعی به حاکمان و حکمرانی بازداشت، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت 
و نیروه��ای انتظامی حفظ نظم و امنیت تظاهرکنن��دگان و حفظ نظم عمومی 
اس��ت. در بیانیه این س��ازمان درباره ح��ق اعتراض مردم آمده اس��ت: اعتراض 

انسان های مظلوم، حقی نیست که جمهوری اسالمی یا دموکراسی غربی به مردم 
داده باشند. قرآن نمی گوید مردم می توانند اعتراض کنند؛ بلکه می گوید خدا دشنام 

دادن و ناس��زاگویی را دوس��ت نمی دارد مگر از مظلوم؛ یعنی اعتراض همراه با بدگویی و 
با فریاد و داد و بیداد را خدا دوست ندارد مگر از ستم دیده. خدای را شکر که توجه به 
این امر مهم در این ایام بیشتر شده است.این بیانیه افزود: در حوادث اخیر، پس از طرح 
دولت درباره بنزین، تمام مس��ئوالن صف مردم معترض را از صف اش��رار و اغتشاشگران 

جدا کردند و تجمع و اعتراض مردم را حق آنان دانستند.  ایرنا

روند شناسایی و دستگیری اشرار ادامه دارد
جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی در مراسم تجلیل از مدافعان امنیت با اشاره به 
دستگیری بیش از ۱80 نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات گفت: روند شناسایی و 
دس��تگیری اشرار ادامه دارد. سردار ایوب سلیمانی در حاشیه تجلیل از مدافعان 
امنیت در جریان اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: بحمداله در حال حاضر، در سراسر 

کش��ور امنیت و آرامش کامل و مطلوبی حاکم است و هیچ پدیده ناامنی متأثر از 
اغتشاش��ات اشرار را در سطح کش��ور نداریم.وی افزود: همه شاهد بودیم که یک بار 

دیگر با هدایت داهیانه رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل امام خامنه ای عزیز )مدظله 
العالی(، صبر و بصیرت مردم انقالبی، هوش��مند و ش��امه بس��یار قوی آنها در دش��من 
شناسی، فتنه اشرار کور و ناکام ماند. جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: مردم ما به موقع، 
خیلی زود و دقیق، پیرو فرمایش��ات حکیمانه مقام معظم رهبری، صف و خط خود را از 

اشرار جدا کردند.  ایسنا

تا امان هست، کس�ی ملتفت نیست که 
امنّیت هست

بحم��داهلل کش��ور امروز یک س��پر امنّیت��ی محکمی 
دارد. خ��ب ش��ما نگاه کنی��د، ُدوروبر م��ا ببینید چه 
خبر اس��ت. شرق ما افغانستان اس��ت و آن حوادث و 
پاکستان و ]اینها[، غرب ما این کشورهای همسایه ی 
عربی و عراق و س��وریه و یم��ن و این حوادثی که در 
این منطقه ی غرب آس��یا در جریان اس��ت و حوادثی 
ک��ه پیرام��ون ما در لیبی و مثاًل مص��ر و بقّیه ی جاها 
هست، وقتی انس��ان اینها را نگاه میکند، میفهمد که 
چه قدر نعمت بزرگی اس��ت ای��ن امنّیتی که امروز ما 
بحمداهلل داریم. این سپر امنّیتی، خوشبختانه کشور را 
فراگرفته که از این آس��یب های امنّیتی محفوظ است. 
م��ردم راحت زندگی میکنن��د از لحاظ امنّیت، به نظر 
من یکی از چیزهایی که خوب است مسئولین محترم 
در صحبتهایش��ان با مردم درمی��ان بگذارند که مردم 
یادش��ان بیاید -چ��ون »نعمتان مجهولت��ان الّصحة و 
االمان«، مجهول اس��ت- یکی »امان« اس��ت. تا امان 
هس��ت، کسی ملتفت نیست که امنّیت هست. از خانه 
تا محّل کسبت میخواهی بروی، ناامن باشد؛ تا مدرسه 
میروی، ناامن باش��د؛ دانشگاه، ناامن باشد؛ از این شهر 
به آن ش��هر، ناامن باش��د؛ الحمدهلل ام��روز امنّیت در 
کش��ور وج��ود دارد و این به خاطر زحم��ات نیروهای 
نظام��ی ما و نیروه��ای امنّیتی ما اس��ت؛ باید واقعاً از 

اینها تشّکر کرد و اینها را تقویت کرد.
 و به نظر من سه بخش هم در اینجا مورد توّجه است؛ 
یکی س��ّد دفاعی ملّی اس��ت که اساس کار این است؛ 
آن روحّی��ه ی انقالب��ی و دینی مردم، یکی از آن س��ه 
عنصر اصلی حفظ امنّیت کش��ور است؛ یعنی حقیقتاً 
آن روحّی��ه ی انقالب��ی مردم و دینی مردم اس��ت که 
تش��جیع میکند و تحریص میکن��د نیروهای ما را که 
بتوانند کارهای خودشان را درست انجام بدهند؛ یکی 

این است که باید حفظ بشود.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت
۱۳۹۵/۰۶/۰۳

مخاطب شمایید

آیت اهلل جنتی:
مجلس جای افراد آلوده به فساد نیست

دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه آنهایی که شرایط 
قانونی را دارند ب��رای نمایندگی ثبت نام کنند، گفت: 
افرادی که آلوده به فس��ادند باید بدانند مجلس جای 

آنها نیست.
 آی��ت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان دیروز در 
جلسه این شورا گفت: حجم تخریب ها، شدت خشونت، 
اعم��ال تروریس��تی و میزان خس��ارت وارده به اموال 
مردم و کشور توسط آش��وب گران و حمایت دشمنان 
ایران چون آمریکا و اسرائیل از آنها، بیانگر این مسأله 
اس��ت که طراحی و برنامه ریزی ای��ن اتفاقات از قبل 
انجام ش��ده بود که البته در بستر اعتراض به افزایش 
قیمت بنزین زودتر عملیاتی شد. آیت اهلل جنتی تأکید 
ک��رد: البته حضور مردم در راهپیمایی های خودجوش 
در ش��هرهای مختلف کشور و تالش های دستگاه های 
انتظامی و امنیتی طراحی دش��منان را ناکام گذاشت.

دبیر ش��ورای نگهب��ان ضمن قدردان��ی از تالش های 
نی��روی انتظام��ی و نهادها و دس��تگاه های اطالعاتی 
برای شناس��ایی و دس��تگیری عامالن و سرشبکه های 
ایجاد آش��وب در کشور، از این نهادها خواست با دقت 
نس��بت به تفکیک معترض از اغتشاش��گر اقدام کنند.
وی متذکر ش��د: البته مسئوالن می توانستند به شیوه 
بهتری درب��اره طرح افزایش س��وخت اطالع رس��انی 
و اف��کار عمومی را اقناع کنند که متأس��فانه این کار 
نش��د؛ با این ح��ال تمام دقت و تالش خ��ود را کنند 
تا اش��کاالت اجرایی این طرح مرتفع ش��ود.وی افزود: 
گزارش ه��ای میدانی از افزایش قیمت برخی کاالهای 
ضروری مردم و در پی آن احتکار برخی اقالم از سوی 
عده ای سودجو حکایت دارد که مسئوالن باید مراقبت 

و نظارت جدی داشته باشند تا قیمت ها باال نرود.
آیت اهلل جنتی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره 
به انتخابات پیش رو یادآور ش��د: همه مس��ئوالن باید 
تالش کنند تا انتخابات اسفند ماه چون گذشته، سالم 
و با حضور گس��ترده مردم برگزار ش��ود.وی افزود: از 
ابتدای هفته آین��ده ثبت نام از داوطلب��ان نمایندگی 
مجلس آغاز می شود و بنده توصیه می کنم که هرکس 
قصد ثبت ن��ام دارد خوب قان��ون را مطالعه کرده و از 
ش��رایط ثبت نام آگاه شود.دبیر شورای نگهبان تصریح 
کرد: آن هایی که ش��رایط قانونی را داش��ته باش��ند و 
انگی��زه ای جز خدمت و رفع مش��کل م��ردم را ندارند 
ب��رای نمایندگی ثبت نام کنند و اف��رادی که آلوده به 
فس��ادند و انگیزه های س��وء دارند باید بدانند مجلس 

جای آن ها نیست.

سیاست مجازی س��خنگوی دولت با بیان اینک��ه ۵۷.۲ درصد خانوارها در اس��تان تهران کمک مالی 
معیش��تی را دریافت کردند، گفت: به طور طبیعی نیمی از س��اکنان استان تهران در 

این طرح قرار نگرفتند.
 علی ربیعی س��خنگوی دولت در حاشیه جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اجرای طرح کمک مالی-معیشتی به خانوارهای نیازمند، اظهار کرد: اقشاری 
از مردم که زندگی سختی دارند حق دارند نگران باشند؛ ولی جای تعجب دارد افرادی 
که در ساختار حکومت بوده و دسترسی هایی داشته و می توانند بیایند و ببینند، نباید 

اظهاراتی کنند که عاری از صحت باشد.
وی ادام��ه داد: دلیل اینکه این احس��اس ب��ه خصوص در تهرانی ها ب��ه وجود نیامد، 
همین موضوع اس��ت. س��خنگوی دولت اظهار داش��ت: به طور مثال در نمودار توزیع 
کمک مالی-معیشتی کامال قابل مشاهده است که 8۲.۱ درصد خانوارها در سیستان 
و بلوچس��تان، ۷۹.۲ درصد در خراسان شمالی، ۷8.4 درصد در خراسان جنوبی، ۷8 

درصد در گلستان و ۷۷.۷ درصد در لرستان یارانه را دریافت کردند.
ربیعی افزود: ۵۷.۲ درصد خانوارها در اس��تان تهران کمک مالی معیش��تی را دریافت 
کردند. به طور طبیعی نیمی از س��اکنان استان تهران در این طرح قرار نگرفتند؛ ولی 
همانگونه که روز اول اعالم ش��د، تفاوتش با روش های قبل در این بود که ما بتوانیم 

عادالنه نسبت به افراد یارانه را توزیع کنیم.
وی تصری��ح کرد: همانگونه که وزیر تع��اون، رفاه و امور اجتماعی توضیح دادند، عدم 
دریافت این کمک مالی نش��ان دهنده این نیس��ت که آنها وضعی��ت خوبی دارند اما 
ممکن است در دهک هایی باشند که وضعیت خوبی داشته یا وضعیت نزدیک به خوب 
داش��ته باشند. آنچه ما در این روش مدنظر داریم این است که به افرادی که از لحاظ 

مالی احتیاج واقعی به این کمک مالی دارند، مبلغ را پرداخت کنیم.
ربیعی ادامه داد: متاسفانه برخی اظهارات شایعاتی را در جامعه ایجاد می کند. آنهایی 
که ادعا می کنند روی عدد و ارقام اعالمی تشکیکی دارند حاضر هستم مجدد صحبت 
کنی��م. رفتار مصرف کنندگان باید ظرف چند ماه صحت س��نجی ش��ود. اینهایی که 
ای��ن خطا را می کنند یا آگاهانه اس��ت یا خطا می کنند. قب��ال پول و بودجه در جایی 
پیش بینی شده و یارانه مرحله اول از همان جا پرداخت شده است. بیشتر کسانی که 
این ش��بهه را اعالم کردند به نظر من کل را در ۳ هزار تومان ضرب می کنند.وی در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه شمار کابینه آقای روحانی به ۷ رسیده و شاهد طرح 
های اس��تیضاح در مجلس هس��تیم نظر دولت در مورد این اتفاق و پیش بینی نتیجه 
اس��تیضاح ها چیست؟ گفت: ش��اید در هیچ دوره تاریخی مثل این دوره نیاز به فهم 
و درک مش��ترک از مس��ائل نباشیم. این انس��جام باید بین همه مردم و دولت باشد. 

استیضاح حق مجلس است اما زمان استفاده از این حق مهم است.
س��خنگوی دولت افزود: باید از زخم وارد ش��ده به جامعه عب��ور کنیم و رو به ترمیم 
برویم. آقای حاجی میرزایی که حدود ۳ ماه اس��ت آمده و استیضاح آقای زنگنه را هم 
به مصلحت نمی دانیم. امیدواریم مجلس در خرد دسته جمعی به این نتیجه برسد تا 
ما به آالم رسیدگی کنیم.ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش قیمت برخی از 
کاالها در پی گران شدن بنزین و اقدامات دولت برای مقابله با آن، عنوان کرد:  ۱0.۳ 
میلیارد دالر ارز 4 هزار و ۲00 تومانی برای کاالهای اساس��ی اختصاص داده ایم و از 

تجارب سال ۹۷ و ۹8  استفاده می کنیم تا این اصل در جای خود مطرح شود.
وی با بیان اینکه در لوازم خانگی ۱۱ تا ۱۳ درصد افزایش تولید داشته ایم و قیمت ها 
افزایش��ی نداشته اند اما در این کاالها گران فروش��ی داریم، گفت: سامانه ۱۲4 راهی 
برای مقابله با این گران فروشی است. اعالم کرده ایم در کاالهای دولتی افزایش قیمت 
نخواهیم داشت. هزینه های تاکسی های اینترنتی یا آژانس ها کنترل شده است، اما در 

حمل و نقل خصوصی افزایش انجام شده است.
وی افزود: در حمل و نقل کاالهای کش��اورزی نیز افزایش قیمت وجود داشته و برای 
همین س��همیه ی ویژه ای برای وانت بارها ک��ه در این زمینه فعالیت می کنند در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. گران فروشی و س��وء اس��تفاده ها وجود دارد بنابراین باید دولت 

جدی تر عمل کند. در دولت تاکید ش��ده اس��ت که باید کنترل بیش��تری انجام و با 
متخلفان برخورد شود.

ربیعی در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر اینکه پمپئو مدعی ش��ده ۲0 ه��زار تصویر از 
اغتشاش��ات اخیر ایران دریافت کرده است، موضع دولت در مورد دخالت های آمریکا 
و حمایتش��ان از اغتشاشگران چیست؟ تاکید کرد:  ایالت آمریکا رسما اعالم کرده که 
سیاس��ت درد را اعمال می کند و رسما اعالم می کند که اعمال کرده و نتیجه گرفته 
ای��م. ایجاد کودتاهای مختلف تا به امروز س��نت آمریکا بوده است.س��خنگوی دولت 
افزود: این موضوع را وزارت امور خارجه در مراجع بین المللی دنبال کرده و می کند. 
ما باید اگر اشتباهی در داخل داریم بپذیریم و جبران کنیم و اینها موضوعات داخلی 
ماس��ت. آمریکایی ها برای هیچ دولت و ملتی دل نمی سوزاند. رشد و پیشرفت ایران 
برای ما اهمیت دارد. هیچکس چش��م انتظار نیس��ت آمریکا چیزی برای ما به ارمغان 
بی��اورد. مردم ما اعتمادی به آمریکا ندارند.وی در رابطه با اینکه جام جهانی کش��تی 
فرنگی برگزار می ش��ود، گفت: جام جهانی کشتی فرنگی در ایران برگزار خواهد شد. 
دو، سه زمان برنامه ریزی شده است و روس ها نیز شرکت خواهند کرد. دو زمان دیگر 

ارائه شده که جام جهانی در آن زمان برگزار خواهد شد.
جلس��ه دیروز هیئت دولت با حضور اصحاب رس��انه در حیاط پاس��تور برگزار ش��د، 

همچنین وزرای دولت مانند جلسات گذشته به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند.
در جلس��ه  دیروز هیئت وزیران آقای اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور 
مس��ئولیت جلسه را در غیاب رئیس جمهور بابت س��فر به آذربایجان شرقی بر عهده 
داشت.همچنین س��ازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از کلیات الیحه بودجه سال 

۹۹ کل کشور به هیئت وزیران ارائه داد.
هیئت وزیران در ادامه، با ادغام ۳۱ ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی در شرکت های 
آب و فاضالب ش��هری موافقت کرد.رضا اردکانیان وزیر نیرو پس از برگزاری جلس��ه 
هیئت دولت  در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از گذشت ۲ ماه شورای عالی اداری 
مصوبه ای مبنی بر یکپارچه سازی شرکت های اداری آب و فاضالب شهری و روستایی 
در جهت آب رسانی به روستا ها را ابالغ کرد و به تصویب دولت رسید. اردکانیان ادامه 
داد: امروز بعدازظهر رئیس جمهور بزرگ ترین نیروگاه بادی را در شهرس��تان میانه به 
ظرفی��ت ۲0 توربین بهره برداری خواهن��د کرد، برای این نیروگاه ۹60 میلیارد تومان 

هزینه شده است. 
امروز در حیاط دولت چه گذشت؟

عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع خبرنگاران درباره برنامه های این 
وزارتخانه در بودجه س��ال آینده،اظهار کرد: در جلس��ه امروز بیشتر درباره موضوعات 
کالن بودجه مباحثی مطرح شد و صحبتی درباره مسائل تفسیری نشد؛ امروز عمدتاً 
بحث درباره درآمد ها و مصارف بود و طبعاً تا این موضوعات مشخص نشود، چشم انداز 

موضوعات مختلف از جمله مباحث فرهنگی مشخص نخواهد شد.
او در پاس��خ به پرسش��ی درباره وضعیت برگزاری جش��نواره فیلم فج��ر گفت: همه 
فیلم هایی که در مرحله تولید هس��تند برای حضور در این جشنواره ثبت نام کرده اند 
و انتظاری که وجود دارد مبنی بر اینکه جش��نواره فجر جش��نواره های ملی در حوزه 

سینما باشد، در دست تحقیق است.)بیشتربخوانید(
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حاش��یه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این 
پرس��ش مبنی بر اینکه آیا با نماینده های طالبان در تهران دیداربی داش��ته است، با 
تأیید این موضوع اظهار کرد: با همه گروه های افغانس��تانی برای صلح در این کش��ور 

دیدار می کنیم، آن ها هم برای همین کار آمده اند.)بیشتر بخوانید(
 بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به میزان کاهش مصرف 
روزانه س��وخت در کش��ور بعد از اجرای طرح س��همیه بندی بنزین اظهار کرد: روزانه 
حدود ۲0 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشته ایم.محمد شریعتمداری وزیر کار و 
رفاه اجتماعی در حاش��یه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح 
کمک معیش��تی دولت به م��ردم اظهار کرد: به حدود 60 میلی��ون نفر از خانوار های 
ایران��ی پرداخت یارانه صورت گرفته اس��ت. وزی��ر کار با بیان اینک��ه پرداخت یارانه 
معیش��تی منوط به کنترل ریز حساب بانکی است، گفت: افرادی که درآمد، خودرو و 

مسکن با ارزش باال داشته باشند، مشمول این طرح نمی شوند. 
 عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
برقراری اینترنت گوش��ی های همراه،اظهار کرد: در جلسه شورای امنیت تشکیل و در 

این باره تصمیم گیری می شود.
 پیروز حناچی ش��هردار تهران در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت درباره آلودگی هوا و 
تعطیل��ی مدارس اظهار ک��رد: تعطیلی مدارس موجب کاه��ش ۳0 درصدی ترافیک 
می شود و همچنین این موضوع می تواند بر روی کاهش آلودگی هوا تأثیر بگذارد. او با 
اشاره به انتقاد رئیس شورای شهر تهران از عدم معرفی مقصران برف روز شنبه هفته 

گذشته در تهران تصریح کرد: برخی از افراد مقصر در این مسئله برکنار شدند.
منص��ور غالمی وزیر علوم در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت با اش��اره به آزاد ش��دن 
دانشجویان بازداشتی اظهار کرد: دانشجویان حالشان خوب است و ان شااهلل به زودی 
مش��کل حل می ش��ود. غالمی بیان کرد: با توجه به اینکه این دانش��جویان خارج از 
دانشگاه بازداشت شده اند و اغلب آنان آزاد شده اند، امیدواریم تخلف سنگینی مرتکب 

نشده باشند. در صورت لزوم حتما دیداری با رئیس قوه قضاییه خواهیم داشت.
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نوبت ضد حمله ایران است
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با اشاره به زباله دان رفتن سایه جنگ

ربیعی در حاشیه جلسه دولت:

نصف تهرانی ها یارانه 
معیشتی نگرفتند


