
باید به صورت مستمر قانون انتخابات را مرور کرد
رئیس س��تاد انتخابات اس��تان تهران گفت: تالش می کنی��م در اولین انتخابات 
در گام دوم انقالب اس��المی بر مبنای قانون عمل کرده و انتخابانی باش��کوه و با 

مشارکت حداکثری مردم برگزار کنیم.
  ش��کراهلل حس��ن بیگی در چهاردهمین جلس��ه هماهنگی انتخابات شهرستان 

پیش��وا بیان کرد: یکی از وظایف ذاتی وزارت کش��ور برگزاری انتخابات است و با 
توجه به حساسیت باالی این مهم، باید به  نحو احسن آن را به انجام رسانیم. 

وی گف��ت: فرمانداری ها باید آرایش انتخابات��ی بگیرند و با تمهیدات و برنامه ریزی های 
الزم اجازه ندهند خدشه ای به انتخابات وارد شود.حسن بیگی افزود: باید وقت گذاشت 
و به صورت مس��تمر قانون انتخابات را مرور کرد تا بت��وان انتخاباتی بر مبنای مّر قانون 

برگزار و از آرای مردم صیانت کرد.
وی گفت: هر آنچه در انتخابات به دنبال آن هس��تیم از جمله بی طرفی، صیانت از آرای 

مردم، امنیت و...، همه در عمل به قانون نهفته است.  ایسنا 

ضرورت حفظ روزنه های کوچک بین المللی
س��خنگوی دولت با بیان اینکه کش��ور دچار کس��ری بودجه است گفت: اکنون 

دوران سرمستی ارزی نیست.
 علی ربیعی در نشس��ت هم اندیشی خانواده بزرگ گروه توسعه ملی  گفت: این 
نشست ها به منظور هم افزایی و دانش افزایی برگزار می شود و قصد دارم امروز در 

جمع مدیران صنعتی و تجاری برخی از تجربه های زیس��ته خودم را که حاصل از 
شش سال تجربه در مدیریت با واسطه بنگاه های اقتصادی است را بیان کنم.

وی با بیان اینکه کشور دچار مشکل کسری بودجه است و تالش دولت برای جبران آن است، 
اظهار کرد: در تاریخ، تاکنون هیچ کش��وری در هیچ زمانی تحت فش��ار چنین تحریم هایی 
قرار نداشته است و اکنون دوران سرمستی ارزی نیست. سخنگوی دولت اضافه کرد: امروز 
دولت پولی برای توس��عه ندارد و بخش خصوصی نیز ضعیف ش��ده است؛ بنابراین نباید به 
ش��رکت های خصولتی حمله کرد. من با خصوصی سازی مخالف نیستم اما خصوصی سازی 

زیرساخت و افراد آماده می خواهد؛ بنابراین واگذاری ها باید هوشمند باشد.  ایسنا

مجلس سازوکار مالیاتی را تعیین می کند
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: پیشنهادات زیادی برای تعیین سازوکار 
معافیت مالیاتی بخ��ش فرهنگی وجود دارد که قطعا همه این موارد در مجلس 

مورد رسیدگی قرار می گیرد و اصالحاتی خواهیم داشت.
احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به دستور اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه 

مبن��ی بر مخالفت ب��ا لغو معافیت مالیاتی فعالیت ه��ای فرهنگی و هنری، اظهار 
داشت: از آنجایی که بحث معافیت های مالیاتی باید در قالب الیحه بودجه در مجلس 

مورد بررس��ی قرار گیرد، قطعاً نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی به 
ای��ن موضوع ورود می کنن��د. وی با تأکید بر اینکه باید عدالت فرهنگی در این مس��ئله 
مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: برخی از افراد در حوزه فرهنگ درآمد چندانی ندارند 
که ضرورت دارد از آنان حمایت ویژه تری ش��ود اما برخی از چهره های هنری و فرهنگی 
دارای منابع مالی و دریافتی بس��یار  زیادی هس��تند که طبعاً عدالت حکم می کند آنان 

مالیات بپردازند و معافیت مالیاتی مشمول آنان نشود.  مهر

 جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران گفت: 
در اتفاقات اخیر حتی یک نفر از س��پاه و بسیج 
اسلحه نداش��ت، ما بی اس��لحه به سطح شهر ها 
رفتیم در حالی که در مقابل ما اس��لحه بس��یار 

بود.
 س��ردار سرلشکر پاس��دار علی فدوی جانشین 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی  
در همای��ش »حقوقدانان تراز انقالب اس��المی« 
که در محل س��اختمان س��ابق مجلس شورای 
اس��المی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: 

تراز انقالب اسالمی یعنی تراز اسالم.
وی افزود: از زمانی که امام )ره( نوش��ته داد که 
در طول زمان های طوالنی که انقالب تراز گرفت، 
هیچکس نمی تواند در همه زمان طوالنی چنین 

تراز بسیار پربار و پرمسؤلیتی درست کند.
سردار فدوی ادامه داد: جمله امام که »ما مکلف 
به انجام تکلیف هستیم نه نتیجه« برای ما صدق 
می کند، کسی در هر مجموعه ای اگر به تکالیف 
خود عمل کند نگران نتیجه نباید باش��د چرا که 

نتیجه را خدا رقم می زند نه آدمها.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در ادامه عنوان ک��رد: در روز های اول 
انق��الب که قانون اساس��ی تدوین ش��د، برخی 
اص��ول خیلی ویژه تر از بقیه به نظر می رس��ید و 
برخی گفته می ش��ود خود امام هم در بخشی از 

آن ها ورود داشتند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: اصل دوم تکالیف 
اساسی، مبنا و باور ها و حیات درونی را مشخص 
می کند. ب��ا اینکه این اصل بدیهی بوده، اما امام 
)ره( اصرار داشتند این اصل بیاید که شامل ظلم 
ستیزی و استکبار س��تیزی، زیر بار ظلم نرفتن 

اس��ت. این ها جزو تاکیدات و بدیهیات است، اما 
باز امام آن را در اصل دوم آوردند.

وی تصریح کرد: در اصل س��وم قانون اساس��ی 
دولت مکلف ش��ده که براس��اس اصل دوم، ۱۸ 

کار را انجام دهد.
س��ردار فدوی بیان کرد: در همه شئونات تبیین 
و نظام مند شدن آن یک کار حقوقی است.خیلی 
کار ه��ا تاکنون صورت گرفته، اما کار های زیادی 

هم مانده است.
وی ادامه داد: بسیج یعنی حقوقدانان تراز انقالب 
اسالمی. سیستم و نظام دو وجه دارد که یک وجه 
آن روح سیستم است. روح سیستم دیده نمی شود، 
اما در همه شئونات نقش دارد. ما می بینیم خیلی 
از سیستم ها را آمریکا نوشته است. با اینکه بیش 
از چهل س��ال از انقالب گذش��ته، اما آن سیستم 

هنوز جاری و ساری است.
سردار فدوی همچنین تصریح کرد: آن سیستمی 
که بر مبنای اهداف آمریکایی نوشته شده هنوز 
جاری اس��ت در حالی که هیچ آمریکایی جرأت 
نمی کند از ه��زار کیلومتری م��رز ایران هم رد 

شود، لذا این را باید عوض کرد.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به اینکه در هر کش��وری با ه��ر دین و مملکتی 
عزیزترین موضوع برای هر فردی، جان اوس��ت 
خاطرنش��ان کرد: در همه اتفاقات کشور سپاه و 

بس��یج پای کار رفتن��د و در اتفاقات اخیر حتی 
یک نفر از س��پاه و بس��یج اس��لحه نداش��ت، ما 
بی اس��لحه به سطح ش��هر ها رفتیم در حالی که 

در مقابل ما اسلحه بسیار بود.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه همچنین تصریح 
کرد: اخیرا در کش��ور شهدای بسیاری دادیم که 
نمونه آن ش��هید ابراهیمی بود. کار بزرگی انجام 
شد ما باید به میدان می رفتیم که به میدان هم 
رفتیم علی رغم اینکه الزاماتی وجود نداشت که 

می توانست وجود داشته باشد.
س��ردار فدوی در ادامه خاطرنشان کرد: ناآرامی 
اخی��ز غائله و فتنه بزرگی بود، دش��منان تالش 
کردند در طول ۴۰ سال انقالب علیه ما اقداماتی 
انجام دهند، اما ما در تمامی موضوعات پای کار 
بودیم. خیلی از کشور های بزرگ گفته اند که ما 
با چ��ه روش و مکانیزمی اق��دام کردیم که ۴۸ 
س��اعته این قصه جمع ش��د؛ آن ها ابعاد قصه را 

هم می دانستند.
س��ردار فدوی در توضیح نحوه ش��هادت شهید 
ابراهیمی گفت: ش��هید ابراهیمی را اش��رار تنها 
دوره کردن��د، اما او قائل به اجرای تکالیفش بود. 
چون آدم در کار س��خت است که نشان می دهد 
چط��ور تکالیفش را انجام می دهد. طبیعتا کاری 
که س��خت نیس��ت هم دلیلی ندارن��د که برای 

انجامش جان داد.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران افزود: 

برخی کس��انی که می خواهند سیستم ها آمریکا 
را تغییر دهند با مدافعانی مواجه می ش��وند که 
اج��ازه ای��ن کار را نمی دهند. اگر بن��ا به تغییر 
هم باش��د موانع زیادی اس��ت. گاهی دعوا ها باال 
می گیرد که همه می فهمند قرار است سیستمی 
عوض شود و به دنبال آن برخی اوقات به صحن 
مجلس کشیده می شود. چون آنچه نوشته شده 
کار تخصصی و قبلی بوده و مربوط به سیس��تم 

درست کن است.
س��ردار فدوی افزود: برخی عبارات از مسئوالن 
تراز اول کش��ور می ش��نویم که آن ه��ا از لحاظ 
قوانین در کش��ور اظهار عجز می کنند مبنی بر 
اینکه این قوانین پای آن ها را بس��ته، حال اینکه 

باید قوانین راهگشا باشد.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه با اش��اره به اینکه 
ما در بس��یج و س��پاه خیلی با بقیه فرق نداریم، 
اضاف��ه کرد: از طرف دیگ��ر از ابتدای کار یعنی 
بعد از انقالب مجموعه هایی پدید آمدند که روح 
سیس��تم آن مربوط به امام است. یعنی سیستم 
درس��ت کن امام بوده، نمونه آن بس��یج و سپاه 
است. نتیجه آن می شود که در بسیاری از موارد 
وقتی کار مشخص و معلومی به این سیستم داده 
می شود پای کار می آیند و به سرانجام می رسند، 
اما اگر همین کار به یک مجموعه ای که مربوط 
به امام نیس��ت، داده شود به سرانجام نمی رسد. 

دلیل این نیست که آدم ها تفاوت دارند.

وی در ادام��ه به دش��منی آمریکا ب��ا جمهوری 
اس��المی نیز اش��اره کرد و گفت: غی��ر از مقطع 
زمان��ی مربوط ب��ه پیامبر هی��چ مقطعی وجود 
ن��دارد که این میزان دش��منی با انقالب ش��ده 
باش��د. ۴۰ س��ال تمام ش��یطان بزرگ آمریکا و 
همه هم پیمانانش هر کاری که می توانس��تند را 
انجام دادند، ولی م��ا همچنان قبراق با اقتدار و 
پ��ر قدرت و از بعد ابتکار و نه انفعال هس��تیم و 
آن ه��ا هم به این موضوع اذعان دارند. این اتفاق 
هم به خاطر کلیت نظام و مجموعه های مختلف 
و امامی��ن انقالب اس��المی و مجموعه س��پاه و 

پاسداران انقالب است.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه انقالب اسالمی با 
انتقاد از خام فروش��ی نفت در کشور خاطرنشان 
کرد: یکی از کار هایی که بعد از گذشت ۴۰ سال 
هنوز برای انجام آن پای کار نرفتیم موضوع خام 

فروشی است.
س��ردار فدوی اضافه کرد: ام��ام )ره( از روز های 
ابتدای انقالب فرمودند: خام فروش��ی نشود که 
همه دولت ه��ا هم بر آن صحه گذاش��تند، ولی 
همچنان بعد از گذش��ته ۴۰ س��ال خام فروشی 
نف��ت صورت می گی��رد، چون پ��ای کار نرفتیم 
ک��ه چنین کاری انجام نش��ود. وی با اش��اره به 
تالش ه��ای دش��منان در تغییر اذه��ان عمومی 
نس��بت به وجود آخ��رت، گفت: ای��ن تالش ها 
مربوط به ۲۰۰، ۳۰۰ س��ال پیش است. در این 
باره کتاب هایی نوش��ته ش��ده که بع��د از مرگ 
دنیای��ی وجود ندارد و بر پای��ه همین اعتقادات 
هم یک میلیون انس��ان را می کش��ند و برایشان 
تفاوتی ندارد. البته که هنوز در دانش��گاه های ما 
این اساتید مورد احترام هستند.  سپاه نیوز

 میخواه�د این اعتقاد را در نس�ل نو 
از بین ببرد

مهم این اس��ت که در هر دوره ای از دوره ها ما بفهمیم 
دش��منِی دش��من چگونه اس��ت و چ��ه کار دارد با ما 
میکند؛ نقشه ی دشمن را بفهمیم؛ درست مثل جنگ 
نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی 
که نقشه ی دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودت 
را آم��اده میکنی؛ ی��ا دفاِع خوب میکن��ی یا حمله ی 
پیش دستانه میکنی؛ در جنگ نظامی این جوری است. 
در جن��گ تبلیغات��ی، در جنگ اقتص��ادی، در جنگ 
فرهنگ��ی، در جن��گ امنّیتی، در جنگ نف��وذ -اینها 
همه جنگ اس��ت- در همه ی اینها قضّیه این اس��ت: 
باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواهد بکند. امروز 
حدس زدن ندارد؛ برای هر آدم آگاهی، روش��ن است. 
هزاران توپخانه -توپخان��ه ی دروغ پردازی، توپخانه ی 
بزرگ نمایی مش��کالت- به سمت این ملّت از راه هایی 
که امروز وجود دارد و دیروز وجود نداش��ت، مش��غول 
ش��لّیکند. ما در مورد فضای مجازی این را میگوییم ؛ 
میگوییم مواظب ش��لّیک توپخانه ی دشمن باشید در 
این فضا؛ حواس��تان باش��د. از این فضا، دش��من علیه 
هویّ��ت ش��ما، موجودیّت ش��ما، نظام ش��ما، انقالب 
ش��ما اس��تفاده نکند. آمارهای بی پایه میدهند، دروغ 
میگویند، نسبت دروغ میدهند، چهره های مورد قبول 
مردم را -که باید مردم به اینها اعتقاد داش��ته باشند- 
تخریب میکنند، موّفقّیتهای انقالب را کتمان میکنند، 
دروغ انگاری میکنند؛ ناموّفقّیتها را، ضعفها را، کاستی ها 
را اگ��ر یکی اس��ت هزار تا جل��وه میدهند، اگر یک جا 
است به همه جا تعمیم میدهند؛ کارهای دشمن اینها 
است دیگر؛ اینها کارهای دشمن است؛ برای چه؟ برای 
اینکه راز پیروزی انقالب اس��المی را دشمن فهمیده؛ 
رازش اعتقاد مردم و ایمان مردم اس��ت؛ میخواهد این 
ایم��ان را از بین ببرد. حاال اگر در طبقات س��نین باال 
نتوانست، ]میخواهد[ این اعتقاد را در جوان و نوجوان 
و نس��ل نو از بین ببرد که دیگر مردم پش��ت سر این 
انقالب و این نظام نَایس��تند؛ هدفش این است. اینکه 
م��ردم را ناامید کنند، مردم را بدبین کنند، اعتماد به 
نف��س مردم را بگیرند، آینده را تاریک نش��ان بدهند، 

کاری است که امروز دشمن دارد میکند.

بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی
1396/10/6

مخاطب شمایید

حمایت رهبر انقالب از سران قوا به خاطر 
حفظ امنیت مردم است

رئیس س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: حمایت 
فداکارانه رهبر معظم انقالب از تصمیم س��ران قوا، در 
افزایش قیمت بنزین به خاطر حفظ  امنیت مردم بود.

حجت االسالم عباس محمدحسنی، نماینده ولی فقیه 
و رئیس س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش با اشاره به 
دفاع مقام معظم رهبری از تصمیمات و اقدامات سران 
ق��وا در افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: حمایت 
فداکارانه رهبر معظم انقالب از تصمیم س��ران قوا، در 
افزایش قیمت بنزین به  خاطر حفظ امنیت مردم بود.

وی با بیان اینکه براساس تکالیف شرعی و عقلی، باید 
در قبال حفظ امنیت کشور خودمان را موظف به اعمال 
مش��خصی بدانیم، بیان کرد: اگر می خواهیم امنیت به 
معنی واقعی کلمه در جامعه پایدار بماند، الزم اس��ت 
ضم��ن جدا کردن صف خودم��ان از فتنه گران، درباره 
جنایات، خیانت ها و خسارت های فتنه گران برای عموم 
جامعه روشنگری کنیم تا مردم فریب توطئه دشمنان 
را نخورند.رئیس س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش لزوم 
روش��نگری درباره فداکاری رهبر معظ��م انقالب را از 
دیگر وظایف و تکالیف جامعه اسالمی دانست و افزود:  
رهب��ری اعتب��ار خود را فدای نظام اس��المی کرد و ما 
باید قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم. نماینده ولی 
فقیه در ارتش جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان کرد: 
اعتراض ها باید عاقالنه، حکیمانه و هوشمندانه باشد تا 

زمینه برای فتنه گران فراهم نشود. 
نماینده ولی فقیه در ارتش با برشمردن دالیل سخت 
ت��ر و بزرگتر بودن فتنه از قتل و آدمکش��ی گفت: بر 
اساس آیات قران کریم، روایات اولیاءاهلل، تفاسیر علما 
و استنباط از این مراجع و منابع، می توان دریافت که 
تباهی دنیا و آخرت، نابودی جس��م و روح، پیامدهای 
دراز مدت و همیش��گی، دش��منی با خداوند و انسان 
و خ��روج او از والی��ت باری تعالی، گس��تردگی رعب 
و وحش��ت در جوام��ع مختلف، عدم تمایز دوس��ت از 
دشمن، اختالل در زندگی اجتماعی، برانگیخته شدن 
طمع دشمنان و اجانب برای دخالت علیه امنیت ملی، 
هت��ک حرم��ت نوامیس، مورد هدف بودن اش��خاص، 
اموال و آبروها، فراهم بودن زمینه های وطن فروشی و 
بیگانه پرستی و ایجاد خسارت های نامحدود از تبعات 
فتنه  اس��ت؛ در حالی که در قتل پای جان یک انسان 
در میان است و به همین خاطر خداوند فتنه را بسیار 

سخت تر و بزرگتر از آدم کشی می داند.  مهر

گزارش
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گزارش

ظری��ف اس��تعفای خ��ود را اینب��ار تکذی��ب ک��رد، در برخی 
سایت های غیر رسمی و شبکه های مجازی خبری منتشر شده 
بود که وزیر خارجه اس��تعفا کرده است اما ظریف این خبر را 

روز گذشته در حاشیه جلسه دولت تکذیب کرد.
محمد جواد ظریف یکبار رس��ماً اس��تعفا کرده بود اما رئیس 

جمهور با استعفای او مخالفت کرد.
محمدجواد ظریف شایعه استعفای خود از وزارت امور خارجه 
را رد ک��رد و گفت: اگر اس��تعفا داده بودم ک��ه االن اینجا در 

خدمت شما نبودم.
وی درباره س��فر یوس��ف بن علوی وزیر امور خارجه عمان به 
کش��ورمان گفت: این سفر در چارچوب مشورت های دوره ای 
اس��ت که ما با همسایگان خود داریم و وی از چند هفته قبل 

گفته بود برای مشورت به ایران می آید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر توئیت اخیر خود درباره اینکه 
نه تهدیدها و نه وعده های اروپایی ها تاثیری نخواهد داش��ت، 
گفت: هفته گذشته ما شاهد یک اقدام مثبت از سوی اروپایی 
ه��ا بودیم مبنی بر اینکه ش��ش کش��ور جدید به اینس��تکس 
پیوستند و البته یک تهدید بی موردی هم اروپایی ها کردند.

وزیر امور خارجه اظهار داش��ت: اما آن چیزی که مهم اس��ت 
و الزم ب��ود بن��ده ب��ه اروپایی ها بگویم این اس��ت ک��ه ما از 
کش��وری که ادعای حمایت از برجام می کند، توقع نداش��تیم 
ش��رکت دارویی این کشور از فروش یک داروی نایاب به ایران 

خودداری کند.
ظری��ف ادامه داد: پانس��مان کودکان بیمار مبت��ال به بیماران 
پروانه ای موردی نیس��ت که همه کش��ورها تولید کنند. ولی 
ما به لطف خداوند پیش��رفت های بسیار خوبی در این زمینه 
داش��ته ایم اما این مساله آنقدر کم است که فقط تعداد کمی 

از شرکت های دارویی آن را تولید می کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه 
رئیس جمهور اع��الم کرده پیام های خصوصی از طرف آمریکا 
برای ایران می آید، تصریح کرد: بنده این سخن رئیس جمهور 
را نش��نیدم اما ما از طریق سوئیس به طور مرتب پیام دریافت 

می کنیم.
وی با اش��اره به اتفاقاتی که در کنسولگری کشورمان در عراق 
رخ داده اس��ت، گف��ت: پی��ش بینی های امنیتی ش��ده بود و 
کارکنان ما به س��اختمان ه��ای امن انتق��ال یافتند و از قبل 
تصمیم گیری هایی ش��ده بود و به لط��ف خداوند هیچ کدام 
از هم��کاران ما و همچنین اس��نادمان در کنس��ولگری دچار 
خسارت نشد اما کنس��ولگری خسارت های بسیار شدیدی را 

متحمل شده است.
وزیر امور خارجه یادآور ش��د: وزیر خارج��ه عراق فورا با بنده 
تماس گرف��ت و از جهت این اتفاقی که افتاد عذرخواهی کرد 
و م��ا هم تاکید کردیم که وظیف��ه قانونی دولت عراق حمایت 
از کنس��ولگری های ماس��ت و دولت عراق برای تامین امنیت 

کنسولگری ها مسئول است.

روحانی مخالف اجرای طرح بنزینی نبود
محم��ود واعظی رئیس دفتر رئی��س جمهور نیز اظهارات علی 
مطه��ری مبنی ب��ر اینکه رئیس جمهور مخال��ف اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین بود و بنا بر دستور رهبر انقالب این طرح 

اجرا شده است، اظهار داشت: نه، اینگونه نیست.
وی افزود: آقای رئی��س جمهور مخالف اجرای این طرح نبود. 
اگر آقای مطهری این صحبت را کرده باشد که رئیس جمهور 

مخالف بود و رهبر انقالب دستور دادند من تایید نمی کنم.

نامه محرمانه وزیرکشوربه روحانی
س��خنگوی دولت در مورد میزان خس��ارت اغتشاش��ات اخیر 

گفت: میزان خسارت توسط آقای رحمانی فضلی طی نامه ای 
محرمانه به دولت ارسال شده است که باید بررسی شود.

علی ربیعی در حاش��یه جلس��ه هیئت دول��ت درباره اظهارات 
مطه��ری مبنی بر اینکه دول��ت و مجلس مخالف طرح اصالح 
س��وخت بوده و به دس��تور رهبر انقالب این اقدام انجام شده 
اس��ت گفت: آنچه رهب��ر انقالب بر آن اصرار داش��تند اصالح 
ساختاری وضعیت اقتصادی کشور و جلوگیری از قاچاق بوده 
اس��ت تا کشور بتواند به س��مت صادرات برود و بودجه کشور 

متکی بر ظرفیت های داخلی باشد.
وی اف��زود: رهب��ر انقالب اصرار داش��تند اما اص��رار به اصالح 
س��اختاری وضعیت اقتصادی بوده اس��ت. مقام معظم رهبری 
صرفا مصوبه س��ران ق��وا را تایید کردند؛ یکبار محضر ایش��ان 
رفتند و رهبر انقالب فرمودند باید هر س��ه اتفاق نظر داش��ته 
باشند، وقتی هر سه قوه امضا کردند، نهایتا مقام معظم رهبری 

امضای هر سه قوه را امضا و تایید کردند.
ربیعی در رابطه با آمارهای ضد و نقیض بازداش��ت ش��دگان 
و کش��ته شدگان اغتشاشات اخیر کش��ور و اینکه آیا آمار به 
دولت رس��یده اس��ت؟ گفت: همین امروز ب��ا رحمانی فضلی 
گفتگو داش��تم. باید جمع بندی شود و دالیل حضور افراد و 
تفکیک شهرس��تان ها و ش��هرها صورت گیرد. باید در رابطه 
با میزان جانباختگان و آس��یب دی��دگان نیز تفکیک صورت 

گی��رد.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: الزم است از قوه قضاییه تشکر 
کنم. قوه قضاییه در حال تفکیک اس��ت و درخواست این بوده 
که آزادی ها با سرعت بیشتری صورت گیرد که درحال انجام 
است. ما در ماجراهای ضعیف تر اقدامات ضعیف تری داشتیم 

که اینجا از آقای رییسی تشکر می کنم. 
وی افزود:دولت تصمیم نهایی را اعالم خواهد کرد. خس��ارات 
جبران خواهد ش��د و میزان خس��ارت توس��ط آقای رحمانی 
فضلی طی نامه ای محرمانه به دولت ارس��ال ش��ده است که 

باید بررسی شود.

ربیع��ی در رابطه با معافیت مالیاتی هنرمندان و س��لبریتی ها 
خاطرنش��ان کرد: به طور اساس��ی ما هنوز بحث مالیات را در 
دولت تصویب نکردیم. دوس��تان س��ازمان برنامه و بودجه در 
قان��ون این موضوع را آورده بودند که در معافیت های مالیاتی 
اصح��اب فرهنگ را ح��ذف نکنند. این باید قانون ش��ود و در 
مجلس بررسی شود. تقلیل دادن این موضوع به چند سلبریتی 
اصال درست نیست. خیلی سلبریتی ها محترم هستند و خیلی 
ها هم مورد قبول مردم نیستند. درست نیست که این موضوع 

به چند سلبریتی تقلیل داده شود. 
مطرح ش��دن این موضوع توس��ط آقای نوبخ��ت حمایت کلی 
از اصحاب فرهنگ و هنر بوده اس��ت که خیلی هم پول س��از 

نیستند امادر نهایت تصمیم نهایی با مجلس است.
ربیع��ی با بیان اینک��ه تمرکز ما بر دریافت مالیات از کس��انی 
اس��ت که فرار مالیاتی دارند عنوان کرد: همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه پایدار شد و پول به 
میزان مناس��ب برای آن در نظر گرفته ش��د. همچنین امکان 
تامین مالی برای کارگاه های دانشگاهی به میزان یک میلیارد 

دالر در نظر گرفته شد.
سخنگوی دولت در رابطه با سواالتی مبنی بر اینکه چرا قیمت 
بنزین به صورت پله ای افزایش نیافت، تصریح کرد: یک س��ال 
مجلس این طرح را داد. یک سال وقایع ۹۶ رخ داد و مجالس 

قبلی هم افزایش پله ای قیمت بنزین را لغو کرده بودند.

توافق وزارت آموزش و پرورش با وزارت راه برای 
تأمین مسکن فرهنگیان

محس��ن حاجی میرزای��ی وزیر آموزش و پرورش در حاش��یه 
نشس��ت هیئت دولت، اظهار داشت: ما برای مسکن فرهنگیان 
توافقی را با وزارت راه و شهرس��ازی انج��ام داده ایم مبنی بر 
اینکه ۱۷۰ هزار نفر از فرهنگیان بتوانند در شهرها و روستاها 
که فاقد مسکن هستند، صاحب مسکن شوند و ظرف سه سال 

این توافق اجرایی خواهد شد. 

حاج��ی میرزای��ی درب��اره اقداماتی که ب��رای تبدیل وضعیت 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش در دستور کار است، گفت: 
تعدادی از مربیان پیش دبستانی و حق التدریسان آزاد که در 
س��ال های گذش��ته با آموزش و پرورش همکاری می کردند، 
آئین نامه برای تبدیل وضعیت آنان ابالغ ش��ده اس��ت و همه 
آنان باید در یک دوره یکس��اله ش��رکت کنند و متناس��ب با 
جنس، رش��ته و منطقه و نیازی که آم��وزش و پرورش دارد، 
ظرف س��ه س��ال آینده یعنی تا پایان برنامه ششم توسعه، به 

استخدام در بیایند.

جزئیاتی درباره نشست شورای حکام مرکز منطقه ای
رض��ا اردکانیان وزیر نی��رو نیز اظهار داش��ت: نمایندگان ۱۵ 
کش��ور منطقه و حدود ۹ س��ازمان منطقه ای و بین المللی در 
نشس��ت ش��ورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب ش��هری 

حضور می یابند.
وزی��ر نیرو بی��ان کرد: پیش بینی ما این اس��ت که تعدادی از 
پیش��نهادات که عمدتا ناظر بر انتق��ال دانش و همکاری های 

منطقه ای است، باالخره باید به تصویب برسد.
اردکانیان خاطرنش��ان کرد: ما منطقه ای هستیم که بیشترین 
تن��وع آبی را در مرزهای خ��ود داریم. در این دوره برای اولین 
بار کشور ترکیه هم مشارکت خواهد داشت و معاون وزیرشان 

در این شورا شرکت می کند.
وی اف��زود: از جمه��وری آذربایج��ان، عراق، کش��ور عمان و 
قرقیزستان، تاجیکستان، س��وریه، هندوستان و سازمان های 

مستقر در سوییس و آلمان مشارکت دارند. 

آغاز به کار کمیته بررسی وضعیت آسیب  دیدگان 
وقایع اخیر 

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاش��یه جلس��ه 
هیئ��ت دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه روز دوازدهم 
آذر ماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی، اظهار 
داشت: قانون اساسی بنیان جامعه است و فصل سوم این قانون 
هم بنیان خود قانون اساسی است. فصل سوم مربوط به حقوق 
و آزادی های ملت است. البته شاید بخش هایی از این فصل در 

این سال ها خوب اجرا نشده است.
جنی��دی با اش��اره به دس��تور رئی��س جمهور برای تش��کیل 
کمیت��ه ای جهت بررس��ی وضعیت وقایع اخیر کش��ور، گفت: 
وزارت کشور مکلف شده است فهرستی از آسیب دیدگان تهیه 
کنند و معاونت حقوقی نیز براس��اس این فهرس��ت ها اقدامات 
الزم را انج��ام می دهند. این کمیته از ام��روز کار خود را آغاز 

کرده است.

منشأ بوی نامطبوع تهران هنوز مشخص نیست
پیروز حناچی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره منشأ بوی 
نامطبوع روزهای گذش��ته در تهران، اظهار داشت: دومین بار 
اس��ت که این بو منتش��ر می ش��ود و چند فرضیه در مورد آن 
وج��ود دارد و بای��د عوامل موث��ر در آن را مانن��د جهت باد و 

آالینده های شهر تهران مورد توجه قرار داد.
وی ب��ا بی��ان اینکه هر ک��دام از فرضیه ها ادل��ه ای برای خود 
دارد که هنوز قطعی نش��ده است و نیاز به بررسی دارد، ادامه 
داد: اینکه منش��أ این بوی نامطبوع کجا بوده هنوز در دس��ت 

بررسی است.
شهردار تهران در رابطه با طرح مربوط به معاونت حمل و نقل، 
گفت: بحث واگن ها و اتوبوس بحث جدیدی نیست و از جمله 
اقداماتی اس��ت که برای مقابله با آلودگی هوا پیش بینی شده 
اس��ت و ش��امل تعداد اتوبوس ها و تامین کسری بودجه مترو 

تهران و مجموع این ها می شود.  مهر

ظریف تکذیب کرد
حاشیه های جلسه هیئت دولت 

سردار فدوی:

در اتفاقات اخیر حتی یک نفر از سپاه و بسیج اسلحه نداشت


