
گزارش

توانمندی دفاعی یگان های ارتش در باالترین سطح است
فرمانده نیروی هوایی ارتش، وظیفه ارتش را حفظ اس��تقالل و حراس��ت از حدود 
و ثغور مرزهای ایران دانس��ت و خاطرنشان کرد: امروز توانمندی دفاعی و آمادگی 
رزم��ی یگان های ارتش در باالترین س��طح قرار دارد و امنیت در آس��مان، دریا و 
مرزهای کشور نشان دهنده قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به ویژه 

ارتش است.  امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در جمع دانش پژوهان پنجمین 
دوره رزم مقدماتی مشترک آجا اظهارداشت: افتخار ما این است که در ارتش جمهوری 

اس��المی ایران خدمت می کنیم، ش��ما لباس پرافتخار و مقدس��ی را بر تن کرده اید، قدر 
لحظات را بدانید و از فرصت های پیش رو نهایت اس��تفاده را ببرید. وی با اشاره به جایگاه 
ارتش در نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران افزود: امروز ارتش والیتمدار و انقالبی در 
همه عرصه ها پشتیبان والیت و مردم است و شما عزیزان این افتخار را دارید که سرباز امام 

زمان )عج( شده اید.   پایگاه اطالع رسانی نیروی زمینی ارتش 

آمریکا به دنبال باز گرداندن بعثی هاست
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: استعفای نخست وزیر عراق نیاید 

مقدمه بی دولت سازی در این کشور شود.
حسین امیرعبداللهیان، در واکنش به استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 
و پیش بینی تحوالت آینده این کش��ور به دنبال ای��ن موضوع اظهار کرد: تحوالت 

عراق دو سطح کامال مجزا دارد، یک سطح به مطالبات مردم و مرجعیت بر می گردد 
که ناش��ی از برخی فساد ها و عملکرد ضعیف احزاب سیاسی و برخی دولتمردان عراقی 

است.او ادامه داد: بی تردید بیگانگان برای بازگرداندن عراق به دوران هرج و موج و تسلط بر 
همه ارکان اصلی این کش��ور تالش می کنند، اما رهبران سیاسی و دینی مردم فهیم عراق، 
همانند سال های گذشته مانع نفوذ بیگانگان و تسلط آن ها بر سرنوشت عراق خواهند شد.امیر 
عبداللهیان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با حفظ روابط راهبردی ممتاز و دوستانه با 

عراق، امنیت عراق را امنیت منطقه و ایران می داند.   باشگاه خبرنگاران

 زمینه برگزاری انتخابات سالم و امن را فراهم می کنیم
دادس��تان کل کشور از ستاد پاسخگویی به استعالمات یازدهمین دوره انتخابات 
مجل��س بازدید کرد و گف��ت: ما وظیفه داریم در راس��تای تکالیف قانونی خود، 
انتخاب��ات را رصد کنی��م و زمینه برگزاری یک انتخابات س��الم و امن را فراهم 
کنیم. حجت االس��الم و المسلمین منتظری در حاش��یه این بازدید اظهار کرد: 

از امروز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی برای دوره یازدهم 
آغاز ش��ده اس��ت. دادستان کل کش��ور با بیان اینکه در امر انتخابات مجلس شورای 

اسالمی دو وظیفه متوجه قوه قضائیه است، گفت: نخستین وظیفه مربوط به پاسخگویی 
به اس��تعالماتی اس��ت که از سراسر کش��ور انجام می گیرد، در هر دوره ای در دادستانی 
کل کش��ور تدارکات الزم در این زمینه دیده می ش��ود و ان شاءاهلل در اولین زمان ممکن 
پس از اخذ نظر دس��تگاه ها و مراجع قضایی مربوطه پاسخ استعالم وزارت کشور و ستاد 

انتخابات را خواهیم داد.  فارس

رئیس مجلس در پاس��خ به س��والی 
درباره ابراز بی  اطالعی رئیس جمهور 
از زمان اجرای سهمیه بندی بنزین 
گف��ت: م��ن از زمان اج��رای طرح 
مطلع بودم و سه شنبه به نمایندگان 
گفتم چنی��ن طرح��ی در روزهای 

آینده اجرا می شود.
 نشست خبری علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی در ساختمان 
مشروطه برگزار ش��د. الریجانی در 
آغاز این نشست ضمن گرامیداشت 
یاد و نام آیت اهلل مدرس خاطرنشان 
کرد: مخالفان آی��ت اهلل مدرس هم به 

اینکه وی شخصیتی مبرز در تاریخ ایران بوده است اذعان کرده اند. 
وی با اش��اره به اینکه آیت اهلل مدرس درخشندگی ویژه ای در پارلمان داشت و به 
همین دلیل نماد مجلس شد، ادامه داد:ملک الشعرای بهار عبارتی در مورد مجلس 
دارد که من هر وقت این جمله را می بینم، احس��اس می کنم که دقیقا واژه ها سر 
جای خود به کار رفته است به طوری که بهار درباره آیت اهلل مدرس می گوید یکی 
از ش��خصیت های بزرگ ایران بود که از فتنه مغول به بعد نظیرش بدان کیفیت و 
صراحت لهجه و شجاعت ادبی و ویژگی های فنی در علم سیاست و خطابه و امور 

اجتماعی دیده نشده، سیدحسن مدرس است. 
الریجانی گفت: باید در همه ادوار بدانیم که اگر کشور می خواهد پیشرفت کند و 

اسم دولت به معنای واقعی پیدا کند، یعنی اینکه باید قانون حاکم باشد. 

وی گف��ت: برخی اوقات کس��انی هتک مجلس می کنند و ب��ه دنبال تخریب آن 
هستند، اما باید بدانند که این اقدام مخالف مرام مجلس و حضرت امام خمینی)ره( 
اس��ت.  وی درباره عملک��رد مجلس در بُعد نظارتی گفت: 165 س��وال از وزرا در 
موضوعات مختلف در صحن مجلس قرائت ش��ده است. همچنین یک بار سوال از 

رئیس جمهور طرح شده است.
رئیس  مجلس با بیان اینکه 6 مورد استیضاح در مجلس دهم مطرح شد، خاطرنشان 

کرد: دو مورد از این استیضاح ها منجر به عدم رأی اعتماد شد.
الریجان��ی با ی��ادآوری اعالم ارز 4200 تومانی از س��وی دولت گفت: در جلس��ه 
غیرعلنی مجلس بحث شد و معلوم شد که این تصمیم، مبنای علمی ندارد و باعث 
شد که طرح نیمایی در دستور کار قرار گیرد. همچنین راجع به موسسات اعتباری 
سازوکاری با کمک رهبری در پیش گرفته شد که مشکل میلیون ها نفر حل شد.

رئیس مجلس در پاس��خ به این سوال که ارزیابی شما از جایگاه مجلس چیست و 
آیا مجلس در راس امور است یا نه؟گفت: اینکه امام)ره( فرمودند مجلس در راس 
امور است به معنای این نیست که در همه امور دخالت کند، باالترین مقام، رهبری 
هس��تند ولی آیا در همه امور دخالت می کنند؟ نه، جهت ها را مشخص می کنند. 
مجل��س ه��م ریل گذاری می کند؟ در راس امور بودن این نیس��ت که ما کار قوه 

قضاییه و مجریه را انجام دهیم.
وی درباره تشکیل شورای سران قوا اضافه کرد: یک موضوع موقتی است که بنابر 
شرایط خاص انجام شد. این شورا موقت است که برای بحران فعلی تشکیل شده 
اس��ت. الریجانی در رابطه با سوال دیگری خاطرنشان کرد: یک بخشی از سیاست 
های کلی که رهبری فرمودند قباًل در مالقات هایی که با نمایندگان داشتند فرموده 
بودند و در حال انجام اس��ت. ما بعد از ابالغ سیاست های کلی، جلسه گذاشتیم و 

االن منتظریم نتیجه کمیته کارشناسی مشخص شود.
الریجانی با اش��اره به اصالح  س��اختار بودجه اظهار داشت: اصالح ساختار بودجه 
امری اس��ت که به بخش های مختلف کش��ور مربوط می شود و سال گذشته مقام 
معظم رهبری همین موقع اصالح ساختار بودجه را در دستور کار شورای هماهنگی 

سران قوه قرار دادند. 
الریجان��ی خاطرنش��ان کرد: در کالن باید ش��اهد اصالحات س��اختاری معقول و 
سنجیده بودجه باشیم. الریجانی در پاسخ به سوالی درباره به ثمر رسیدن تحقیق 
و تفحص های مجلس، گفت: تحقیق و تفحص در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان 
شروعش با مجلس بود و بعد در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی 
که در قوه قضائیه روی این پرونده در حال بررس��ی  بر اس��اس گزارش تحقیق و 
تفحص مجلس اس��ت. ی��ا در مورد تحقیق و تفحص از س��ازمان تأمین اجتماعی 

بعضی از مش��کالتی که در این س��ازمان قرار داشت در قوه قضائیه مورد رسیدگی 
ق��رار گرف��ت. وی افزود: االن پرونده ه��ای زیادی در دیوان محاس��بات از تخلفات 
مسؤولین اجرایی قبل و حال وجود دارد و بعضی از این موارد نیز بر اساس تحقیق 
و تفحص هایی است که مجلس انجام داده و یا دیوان محاسبات کمک کرده و با هم 

انجام داده ایم و این طور نیست که این تحقیق و تفحص ها هدر رود.
وی در پاس��خ به س��والی درب��اره ابزارهای نظارتی مجلس ب��رای کنترل قیمت ها 
در بازار گفت: س��از و کار این کار روش��ن است، کمیسیون های تخصصی مجلس 
پیگیر این امر هستند.  رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی در مورد 
حامل های انرژی اظهار داشت: ما در سال 88 قانون هدفمندی یارانه ها را تصویب 
کردیم این قانون به دولت الزام کرده که ظرف مدت مش��خص شده در قانون باید 
یارانه هایی را که مربوط به بخش انرژی است و یارانه های دیگر بخش ها را از حالت 
غیرشفاف خارج کند و قیمت فوب خلیج فارس برای موضوع انرژی در آن در نظر 
گرفته ش��ده است همچنین در این قانون آمده که درآمد حاصل از این آزادسازی 
قیمت ها چگونه هزینه ش��ود. 50 درصد به عنوان یارانه نقدی به مردم، 20 درصد 

برای بودجه و 30 درصد برای بخش تولید و حمل و نقل پرداخت شود.
وی افزود: مشکل اینجاست که حجم زیادی یارانه در کشور تخصیص داده می شود 
و این کار به شدت غیرعادالنه صورت می گیرد بر اساس گزارش آژانس بین المللی 
انرژی در سال 2015، ایران در شاخص مصرف انرژی رتبه اول را در جهان داشته 
و فقط در س��ال 2015 حدود 47 میلیارد دالر یارانه، 7 میلیارد دالر یارانه انرژی 

پرداخت کرده این یارانه از جیب ملت پرداخت می شود اما به شدت غیرعادالنه.
وی خاطرنشان کرد:  در مورد بنزین دهک اول جامعه 1.2 یارانه استفاده می کند و 
دهک دهم 25 و این چیزی حدود 17، 18 برابر را نشان می دهد. استفاده از یارانه 
در مجموع بنزین و سی ان جی در دهک اول 1.8 است و در دهک دهم این میزان 

به 35 می رسد که نسبت آن بیش از 20 برابر است. 
وی افزود: دولت در ش��ورای هماهنگی پیشنهادش را مطرح کرد البته این به این 
معنا نیست که پیشنهادات دیگری مطرح نشد اما دولت می گوید من اختیار دارم 

که این کار را بکنم و مجلس به من اختیار داده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: اما در مورد تصمیم گیری آنچه که در موردش 
تصمیم گرفته ش��د این بود که چون منابعی که از افزایش قیمت بنزین به وجود 
می آید منابع اندکی اس��ت و قانون گفته 50 درصد آن به مردم پرداخت ش��ود با 
توجه به شرایط فعلی تورمی کشور همه درآمد حاصل از این بخش به مردم داده 

شود.که این موضوع تصویب شد و به تأیید رهبر معظم انقالب رسید.
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی 

بر اینکه برخی افراد با توجه به عدم حضور شما در انتخابات مجلس یازدهم برخی 
سیاس��یون معتقدند که الریجانی در دوره حیات سیاس��ی خ��ود فراز و فرودهای 
زیادی داش��ته اس��ت به نظر شما الریجانی امروز با الریجانی صدا و سیما از حیث 
عملکرد سیاس��ی و رفتارهایش چه تفاوتی با هم دارد، گفت: این س��ؤاالت بیشتر 

حالت رمانتیک دارد و من خیلی در این زمینه متخصص نیستم.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در پاسخ به س��ؤال تلویزیون سی بی اس آمریکا 
مبن��ی بر اینکه آیا ش��ما راهکار عملی برای شکس��تن بن بس��ت ای��ران و آمریکا 
می بینید؛ آمریکا اصرار بر بازگشت تحریم ها و کارزار فشار حداکثری بر ایران دارد 
تا جمهوری اس��المی به پای میز مذاکره بیاید.اما ایران اصرار دارد اگر قرار اس��ت 
مذاکره ای باشد حتما تحریم ها به گام اول برگردد؛ آیا اراده سیاسی برای شکستن 
این بن بست و مذاکره وجود دارد، گفت: اراده سیاسی بر حل این موضوعات همیشه 

هست و بن بستی وجود ندارد.
الریجانی  گفت: افرادی هستند که هم اکنون در حال گفتگو هستند اما بحث سر 
آن اس��ت که سیاست فشار حداکثری که سیاس��ت غلطی است و باید این روش 

اصالح شود اما برخی کشورها هم در حال تالش هستند.
الریجانی در پاس��خ به این سوال که آیا اتفاقات اخیر عراق می تواند بر کشور تاثیر 
داشته باش��د، اظهار داشت: با حضور آیت اهلل سیستانی در عراق که رهروی جامع 
خوبی دارند، ما نگرانی نداریم؛ چراکه ایش��ان واقف به ابعاد مس��ئله هستند. البته 
در آن دوران��ی که داعش، عراق را تحریک می کرد ما نگران بودیم و به آنها کمک 
کردیم، اما امروز ایش��ان متدبرانه گام برمی دارن��د و اگر کمکی بخواهند ما اعالم 
آمادگی می کنیم. الریجانی در به پاسخ این سوال که » رئیس جمهور گفت من از 
زمان اجرای سهمیه بندی مطلع نبودم و صبح آن روز متوجه شدم که این اظهار 
نظر برای بس��یاری از مردم عجیب بود و آیا شما از زمان اجرای این طرح مطلع 
بودید؟« ادامه داد: من از زمان اجرای طرح مطلع بودم و راجع به مشکالت این 
مس��ئله با آقای رحمانی نیز صحبت کردم.  بنده س��ه شنبه در جلسه غیرعلنی 
مجلس ب��ه نمایندگان گفته بودم که چنین طرح��ی در روزهای آینده در حال 

اجراست.
وی در رابطه با اینکه آیا الزم نبود قبل از اجرای این طرح اقناع عمومی صورت 
گیرد هم گفت: اقناع الزم بود االن هم الزم اس��ت. رس��انه های مختلف هم باید 
این کار را انجام دهند. در س��تادی که وزارت کشور برای این کار در نظر گرفته 
بود قرار بود کارهای انجام ش��ود. وی درباره نام��زدی در انتخابات 1400 گفت: 
برای انتخابات ریاست جمهوری هم برنامه ای ندارم که از االن آن را تکلیف خود 

بدانم.  فارس 
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از زمان اجرای 
سهمیه بندی بنزین 

مطلع بودم

الریجانی در نشست خبری:


