
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات:
»مایکل وایت« به دلیل تشدید 

بیماری از کشور اخراج شد
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات درباره دالیل 
آزادی نظام��ی آمریکای��ی گفت: برخی سیاس��یون 
آمریکایی در نظر داش��تند از ف��وت مایکل وایت به 
دلیل بیماری مزمن حداکثر بهره برداری سیاس��ی را 
علیه جمهوری اس��المی ای��ران و در قالب یک بمب 
خبری به عمل آورند که ب��ا آزادی وی؛ این فرصت 

رفتار غیرانسانی نیز از آنان سلب شد.
مدیرکل ضد جاسوس��ی وزارت اطالع��ات در مورد 
جزئیات پرونده آمریکایی آزاد ش��ده اظهار داش��ت: 
مایکل وای��ت یک��ی از نظامیان آمریکای��ی بود که 
دوس��ال قبل با پوش��ش توریس��ت وارد کشور شد. 
مشارالیه قصد داشت برای تأمین فرصت جاسوسی؛ 
با روش های فریبنده و ارتباط با اتباع ایرانی، پوشش 
حضور خود در کش��ور را بدست آورد که توسط ضد 
جاسوسی وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد؛ 
این درحالی اس��ت که هم زمان با ش��کایت شاکی 
خصوصی نیز مواجه شد. نهایتاً پس از گذشت حدود 
دو س��ال از محکومیت؛ مش��ارالیه به دلیل تشدید 
بیم��اری و دالیل انس��انی و طی فرآین��د قضایی از 

کشور اخراج شد.
وی درخصوص پیام های پی درپی و س��خنان تشکر 
آمیز ترامپ از ایران بابت آزادی وایت، اظهار داشت: 
ترامپ به ش��دت محتاج جلب حمایت افکار عمومی 
پ��س از اس��تیصال و درماندگ��ی در قضیه مدیریت 
بیم��اری کرون��ا و همچنی��ن مدیری��ت اعتراضات 
علیه تبعیض و نژاد پرس��تی اس��ت لذا در اقداماتی 
غیرحرفه ای س��عی دارد اختالفات مبنایی جمهوری 
اس��المی ایران با رژیم آمریکا را به مس��ائل سطحی 
تن��ازل داده و از هر موضوع  ب��ی  ربط و کوچکی به 
عنوان بس��تر مذاکره با ایران بهره برداری حداکثری 
نماید. ترامپ که دچار س��ندروم بازاریابی و نمایش 
خیابانی برای جلب مشتری است در موضوع مذاکره 
ب��ا ایران نی��ز مصداق ب��ارز »الغریق یتش��بث بکل 
حشیش« می باشد که البته این نوع رفتارها از رئیس 
جمهوری که از حوزه کسب و کار و شرکت داری به 
کاخ سفید قدم گذاشته، دور از انتظار نیست. وی در 
ادامه اظهار داش��ت: اطالعات معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات نش��ان می دهد که برخی سیاسیون 
در آمریکا من جمله برایان هوک در نظر داش��تند از 
ف��وت مایکل وایت به دلیل بیم��اری مزمن حداکثر 
بهره برداری سیاسی را علیه جمهوری اسالمی ایران 
و در قالب یک بمب خبری بعمل آورند که با آزادی 
وی؛ این فرصت رفتار غیر انس��انی نیز از آنان سلب 

گردید.
مدیرکل ضد جاسوس��ی وزارت اطالعات تاکید کرد: 
همچون گذش��ته ب��ا تیز بینی و اش��راف حداکثری 
اطالعات��ی؛ هرگونه تحرکات ضد امنیتی س��رویس 
ه��ای اطالعاتی متخاصم و بوی��ژه آمریکا در ایران و 
تحت هر پوشش��ی را با ق��وت در نطفه خفه خواهد 
نمود و با حرفه ای ترین روش با آن مقابله می نماید.

 مهرروابط عمومی وزارت اطالعات

طرح بی اعتبار کردن مدرک تحصیلی 
اخذ شده در ایام مسئولیت ها

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طرحی تقدیم هیأت 
رئیس��ه خواهد ش��د که کلیه مدارکی ک��ه در زمان 
مس��ئولیت مدی��ران و نمایندگان اخذ ش��ده از نظر 
س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور کان لم یکن 
تلقی ش��ود. حجت االس��الم علیرضا س��لیمی اظهار 
داشت: متأسفانه عده ای از آقایان اعم از نماینده، وزرا 
و مدیران کشور زمانی که مسئولیت دارند، از رانت و 
امتیازات ویژه استفاده می کنند که یکی از آن امتیازات، 
ادامه تحصیل است.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای 
اس��المی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم طرحی 
به زودی تقدیم هیأت رئیس��ه خواهد ش��د که کلیه 
مدارکی که در زمان مس��ئولیت مدیران اخذ ش��ده 
اس��ت، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
کان لم یکن تلقی ش��ود، البت��ه در این طرح کاری به 
گذشته نداریم و تالش کردیم نگاهمان از این به بعد 
باشد و در همین راستا تالش کرده ایم ارزش مدارک 
صادرشده برای مدیران در دوران مسئولیت شان قائل 
نشویم.سلیمی خاطرنشان کرد: به نظرم این اقدامی 
که برخی مدیران و مسئوالن انجام می دهند و تالش 
می کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی 
به دنبال حضور در برخی دانشگاه ها و عضویت هیأت 
علمی شدن را پیگیری می کنند، خیانت در حق مردم 
است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل 
باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام 
می ده��د اع��م از نماینده، وزیر، اس��تاندار و فرماندار 

خیانتکار است.  فارس

اخبار

رئیس جمهور با بیان اینک��ه چهارمین وظیفه دولت تامین 
بسته های حمایتی است، گفت: فعالیت حمایتی ما تا پایان 

سال و تا هر زمان که کووید ۱۹ باشد ادامه خواهد یافت.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه س��تاد ملی مقابله 
با کرونا، با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در جلسه گفت: 
وزارت بهداشت و درمان گزارشی از آمادگی این وزارتخانه 
اعالم کرد که ۱۲۰۰ مرکز در سراس��ر کشور آماده هستند 
ت��ا افرادی که مایل هس��تند یا الزم اس��ت نمونه گیری از 
آنها انجام ش��ود به این مراکز مراجعه کنند. همچنین ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ خانه بهداش��ت در سراس��ر کش��ور آماده ارائه 
اقدامات بهداش��تی هس��تند که همه آنها افتخارات بزرگی 

برای کشور است.
وی افزود: از لحاظ علمی و تحقیقاتی تاکنون دستاوردهای 
بس��یار خوبی داش��ته ایم و تاکنون ۱۹۹۲ بیمار در زمینه 
ویروس کرونا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. همه این 
موارد نش��ان می دهد نه تنها در مقام عمل از س��وی کادر 
درمانی صورت گرفته بلکه در زمینه علمی و تحقیقاتی نیز 
با توجه به اینکه ایران در سطح پانزدهم در رتبه علمی در 

جهان است کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
رئی��س جمهور اضافه کرد: با بررس��ی های انجام ش��ده دو 
دارویی که در بیماری کووید ۱۹ تا حدی مؤثر بود به دست 

آمده است و در حال استفاده از آن هستیم و امیدواریم این 
روند تحقیقاتی و علمی ادامه پیدا کند.

روحانی با اش��اره به جایگاه حوزه بهداش��ت و درمان ایران 
در س��طح جهان، گفت: در سال های اخیر ایران همواره در 
حوزه بهداش��ت در س��طح اول جهان مط��رح بوده که این 
از جمل��ه افتخارات ایران اس��ت. همه مردم نی��ز این را به 
خوبی می دانند زیرا زمان��ی در نوبت بودند تا برای معالجه 
به کش��ورهای اروپایی و آمریکا س��فر کنند ام��ا امروز در 
جایگاه��ی قرار داریم که تع��دادی از ایرانیان و غیرایرانیان 
در نوبت هس��تند تا به ایران س��فر کنن��د و تحت معالجه 
ق��رار بگیرند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اپیدمی کرونا 
طوالنی مدت خواهد بود، گفت: مردم باید بدانند یک پایان 
مش��خص و روش��نی برای این اپیدمی هنوز وجود ندارد تا 
زمانی که بتوانیم به یک واکس��ن مورد تأیید و در دسترس 
دس��ت یابیم ممکن اس��ت زمان طوالنی را پیش رو داشته 
باش��یم. به همین دلیل در ذهن مردم این نباشد که امروز 
اصول بهداش��تی را رعایت کنند اما فک��ر کنند تا ۱۵ روز 
دیگر این بیماری تمام ش��ده اس��ت. این تصور در شرایط 

فعلی باید از ذهن مردم ما حذف شود.
وی تاکید کرد: مردم باید اس��تفاده از ماس��ک، مکان های 
شلوغ مانند مترو و اتوبوس را همیشه مدنظر داشته باشند 

و از اجتماعاتی که در کنار هم قرار می گیرند مانند مراسم 
عروس��ی و عزاداری همچنین دی��د و بازدید را برای مدتی 

کنار بگذارند تا زمانی که وزارت بهداشت اعالم کند.
رئی��س جمهور در ادامه با اش��اره به دلیل ش��یوع ویروس 
کرون��ا در برخ��ی مناطق کم خطر، گفت: در جلس��ه وزیر 
بهداش��ت گزارش��ی ارائه داد که بر اس��اس آن منشأ پیک 
اپیدمی در یک منطقه مراس��م عروس��ی بوده اس��ت یعنی 
جامعه، جامعه بی مشکلی بوده اما یک عروسی برگزار شده 
و پشت سر آن مشکالت فراوانی برای مردم و کادر درمانی 
به وجود آمده و خس��ارات فراوانی ب��رای اقتصاد و فرهنگ 

کشور در بر داشته است.
روحانی خطاب به مردم، تصری��ح کرد: از مردم می خواهم 
توجه داش��ته باشند آنچه برای آینده مدنظر قرار می دهند 
برای یک هفته یا یک ماه پیش رو نباشد. حداقل چند ماه 
آینده را مدنظر قرار بدهند. مردم الاقل باید تا پایان س��ال 

اصول بهداشتی را رعایت کنند تا ببینیم چه می شود.
روحانی اظهار داش��ت: ما در این ش��رایط چ��اره ای نداریم 
و راه دوم��ی هم نداری��م. ما باید کار کنی��م؛ باید کارخانه 
فعال باش��د، مغازه های ما باز باش��د و رفت و آمدها در حد 
ض��رورت ادامه یاب��د. در مقابل باید مقابل��ه با این ویروس 
همچنان ادامه یاب��د. وی با بیان اینکه ما نمی توانیم کار را 
تعطیل کنیم، اظهار داشت: اینکه ضد انقالب در رسانه های 
بیگانه و فضای مجازی دائماً تبلیغ می کنند که باید فعالیت 
تعطیل شود و برخی رسانه های داخلی نیز که حاال خبری 
ندارند که منتشر کنند، حرف آنها را تکرار می کنند، شرایط 
اینگونه نیس��ت. ما همه بای��د رعایت کنیم و چارچوب ها و 

دستورالعمل ها را رعایت کنیم.
رئی��س جمه��ور گفت: اینکه مس��اجد باز ش��د و مردم به 
خل��وص، دع��ا و عبادت خود می رس��ند و فاصل��ه گذاری 
هوش��مند را رعایت می کنند، این چه اش��کالی دارد که ما 
کار فرهنگ��ی و عبادی خ��ود را ادامه دهیم و در عین حال 

دستورالعمل ها را نیز رعایت کنیم.
وی با تاکید براینکه باید با اضطراب و ش��ایعه مقابله کرد و 
نباید چیزی را بی خود بزرگ کرد، اظهار داشت: ما سقفی 
داریم که همیش��ه باید خط قرمز باش��د. این سقف، توان و 
امکانات کش��ور برای امور درمانی ما است. پزشک، پرستار، 
تخت، س��ی تی اس��کن، آی سی یو و آزمایش��گاه ما توان 

درمانی کشور است.

روحانی با اعالم اینکه دولت انبارها و ذخایر را نگه داش��ته 
و ذخایر ما پُر از لوازم مورد نیاز اس��ت، گفت: دولت تالش 
بس��یاری برای رعایت پروتکل ها در مرزها و در داخل کرده 
و ه��ر چه الزم بوده برای خودش رعایت کرده اس��ت. مثاًل 
کاهش س��اعت اداری و حذف صرف وع��ده ناهار از همین 
مسائل است. به دلیل آنکه به ما گفته شد، ما ساعت اداری 
را از هفت و نیم صبح تا ۱۴ و نیم قرار دادیم و صرف ناهار 
در ادارات را ح��ذف کردیم. ما هم خودمان رعایت کردیم و 

هم امکانات را فراهم کرده ایم.
رئی��س جمهور تصریح کرد: به طور مرتب ش��رایط ما بهتر 
می ش��ود و مردم هیچ نگرانی برای کاالهای اساسی کشور 
نداش��ته باشند و ما همه آنچه الزم بوده تأمین کرده ایم و 
در هفته های اخیر هم قدم های بسیار خوبی برداشته شده 

که شرایط ما شرایط مطمئن تری شده است.
روحان��ی با بی��ان اینکه چهارمی��ن وظیفه دول��ت تأمین 
بس��ته های حمایتی اس��ت، اظهار داش��ت: بخشی از مردم 
هس��تند که گرفتارند و در شرایط بسیار سختی هستند. ما 
بسته های حمایتی و کمک را اعم از تسهیالت بانکی و بیمه 
بیکاری و بسته های معیشتی که ماهانه پرداخت می کردیم 
در اختیار مردم ق��رار دادیم و خدمت مردم عرض می کنم 
که این فعالیت حمایتی ما تا پایان س��ال و تا هر زمان که 

کووید ۱۹ باشد ادامه خواهد یافت.
وی همچنین درباره مس��ائل مطرح ش��ده در جلسه امروز 

ستاد مقابله با کرونا نیز گفت: 
در این جلس��ه مصوب ش��د مهدهای ک��ودک، کالس های 
قرآن و آموزش��گاه ها مانند آموزشگاه زبان نیز از ۲۴ خرداد 

با رعایت تمامی دستورالعمل ها فعالیت خود را آغاز کند.
رئیس جمهور اعالم کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا تورهای مسافرتی داخلی هم از ۲۴ خرداد می توانند 
فعالی��ت خود را ش��روع کنند اما در زمین��ه انجام تورهای 
خارجی باید بررس��ی های الزم انجام شده و چارچوب ها در 

این راستا مشخص شود.
روحانی با بیان اینکه س��ینماها و کنس��رت ها هم به شرط 
حضور ۵۰ درصد ظرفیت سالن ها و رعایت کامل پروتکل ها 
می توانند از ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: 
مراس��مات در فضای باز آرامس��تان ها هم می تواند با توافق 
بخش های ذیرب��ط بر چگونگی برگزاری و چارچوب ها آغاز 

شود.  مهر

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام روایتی از نامه س��ال 
۷۲ خود به حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره رویکرد رئیس 

دولت سازندگی مطرح کرد.
محسن رضایی که در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان 
تهران س��خن  می گفت، اظهار داش��ت: از پیروزی انقالب 
تاکنون، با یک چالش اندیش��ه ای در مدیریت کشور مواجه 
ب��وده ایم؛ در دهه اول انقالب دو اندیش��ه در اداره کش��ور 
ش��کل گرف��ت، اندیش��ه حکمروایی مردم��ی )بعنوان یک 
اندیش��ه اصیل، بومی، تحولگرا و انقالب��ی، کم هزینه و پر 
دس��تاورد( که نماد آن آزادی و فتح خرمشهر بود و اندیشه 
حکمروایی محفلی )بعنوان یک اندیشه کپی برداری شده، 
ناسازگار با بوم، غیرتحولگرا، پرهزینه و کم دستاورد( که با 
فراز و فرودهایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه 

یا نماد اخیر آن، برجام است.
وی گفت: این دو اندیشه به شکل گیری دو نوع نهاد منجر 
ش��د. حکمروای��ی مردمی - تحولگرا به تاس��یس نهادهای 
مردمی برآمده از انق��الب پرداخت و حکمروایی محفلی - 
وارداتی به حفظ رویه ها و نظامات اداری با پاکس��ازی آنها 
از نمادهای ظاهری رژیم س��ابق بس��نده کرد. حضرت امام 
)ره(، همزم��ان، از نهادهای جدید و نهادهای برجای مانده 
حمایت کرد و چتری بر س��ر هر دو ن��وع نهاد ایجاد نمود؛ 
امام )ره( از یکس��و اولویت را به نهادهای انقالبی می دادند، 
از س��وی دیگر از نهادهای برجای مانده قبلی می خواستند 
که خود را با رویکردهای مردمی و آرمانهای انقالب تطبیق 

دهند.
رضایی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه »مهمترین چالش 
مدیریت��ی ده��ه ۱۳۶۰ که شایس��ته بررس��ی در گام دوم 
انقالب می باش��د چیست«، گفت: در سال ۱۳۶۰ شاهد دو 
اتفاق بودیم؛ از یک طرف، ناکارآمدی و انحراف در اندیش��ه 
حکمران��ی محفلی و صاحب��ان آن، پایگاه مردمی آنها را به 
ش��دت تضعیف کرد. از طرف دیگر موفقیت های اندیش��ه 
حکمروای��ی مردم��ی، هرچند مح��دود، توانس��ت اعتبار و 

اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد.
فرمانده کل س��پاه در دوران دفاع مقدس، گفت: اندیش��ه 

حکمروایی مردمی، با کمرنگ شدن اندیشه رقیب، توانست 
در نهادهای اداری برجای مانده از سیستم سابق هم تعمیم 
یابد و به این ترتیب، ظرفیت سازی بزرگی انجام داد که هم 
در جنگ و امنیت و هم در رسیدگی به مردم، دستاوردهای 

کم نظیری را به صحنه آورد و به نمایش گذاشت.
رضایی ادامه داد: جمعی از یاران امام )ره( معتقد بودند که 
اتکا به مردم و مدیریت انقالبی یک وضعیت گذرا و موقتی 
بوده و حال باید ش��رایط را اصطالحاً »عادی سازی« کرد. 
این عده، به حکمروایی محفلی - وارداتی کش��یده ش��دند، 
ول��ی رهبر انقالب الگوی حکمروای��ی مردمی - تحولگرا را 

در پیش گرفتند. 
وی افزود: در واقع در دولت آقای هاش��می، چالش بین دو 
اندیش��ه مدیریت  مردمی و محفلی، که از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ 

فروکش کرده و ترمیم شده بود، مجدداً آشکار شد.
رضای��ی افزود: تعبیر آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی که در 
نم��از جمعه ۱۸ آبان ۱۳۶۸ گفتند: »اظهار فقر و بیچارگی 
کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری 
اسالمی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده 
که مس��ئولین ما به »مانور تجمل« روی آورند. از امروز به 
خاطر اسالم و انقالب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار 
باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد 
اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان 
ملتی مفلوک جلوه نکنیم الزم است تا جلوه هایی از تجمل 
در چهره کش��ور و مس��ئولین حاکمیتی رؤیت ش��ود«، تا 

حدی به طور نمادین نشان دهنده این رویکرد بود.
فرمانده کل س��پاه در دوران دفاع مقدس گفت: در س��ال 
۱۳۷۲ که چش��م ان��داز این رویک��رد در حکمروایی، برایم 
مش��خص ش��د، در نامه ای به محضر مق��ام معظم رهبری 
نوش��تم که امروز همراهم آورده ام و از روی متن برای شما 
قرائت می کنم: »جنابعالی مطلع هس��تید که اینجانب چه 
میزان از آقای هاش��می دفاع کرده ام ... من به روشنی می 
بینم که تکنوکرات ها که از اساس مخالف روحانیت و ایشان 
هس��تند چگونه دارند با ده ها اقدام بی صدا ریشه حاکمیت 
سیاس��ی روحانیت را در این کش��ور تضعیف می کنند و با 

بی وفایی کامل نس��بت به آقای هاشمی و روحانیت به آن 
سویی که خودشان می خواهند، نظام را می کشانند. برای 
آنها ظاهراً مهم نیس��ت که امثال آقای هاش��می شکس��ت 
بخورن��د. برای آنها این مهم اس��ت که وض��ع فعلی را یک 
قدم به س��وی غرب زدگی ببرند و آن را به دس��ت کسانی 
بس��پارند که از دس��ت روحانیت و س��ربازان وفادار آن که 
س��پاه و بسیج باشد، زخم اساسی خورده و به جان همه ما 
تشنه اند. من به عنوان یک سرباز روحانیت دست جنابعالی 
را می بوس��م که آقای هاشمی را از این خطر بزرگ نجات 
دهید. انقالب اس��المی و امام راحلمان و حوزه بزرگ شیعه 
برای امثال آقای هاشمی بهای بزرگ پرداخته اند و زحمت 
طاقت فرسایی کشیده اند. خدا را شاهد می گیرم که من به 
آقای هاشمی عالقه مند هستم و آرزو می کنم که ایشان با 

سربلندی این سه س��ال باقیمانده ریاست جمهوری را طی 
کند«.

رضایی، الگ��وی حکمروایی مطلوب برای ای��ران را تعمیم 
»اندیش��ه  حکمرانی مردمی و نظ��ام تحولگرا« در فرهنگ 
و اقتصاد دانس��ت و تاکید کرد: خوش��بختانه موجی که در 
س��ال اول گام دوم انقالب، با رستاخیز شهادت حاج قاسم 
سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس ادامه یافته است، 
می تواند س��رآغاز ظهور یک اندیش��ه و جری��ان مردمی و 
حرکت اصیل و تحولگرای بومی باشد. اتکای هرچه بیشتر 
به ت��وان داخلی و مدیریت مردمی تحولگ��را و تحقق ایده 
اخ��راج امریکا از منطق��ه، چه از درون اقتص��اد و فرهنگ 
کشورها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی کشورهای 

منطقه، شعار اصلی این تحول جدید است.  فارس
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گزارش

روحانی با استعفای رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران موافقت کرد
حس��ن روحانی رئیس جمهور با قبول درخواس��ت استعفای حجت االسالم 
س��یدمحّمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل نیاز 
به اس��تراحت بیشتر و اجرای توصیه پزشکان، از تالش های وی در طول ۷ 

سال گذشته در بنیاد شهید قدردانی کرد.
متن نامه رئیس جمهور به این ش��رح اس��ت: پیرو درخواست جنابعالی و به 
دلیل نیاز به استراحت بیشتر و اجرای توصیه پزشکان، با استعفای شما موافقت 
می شود. تالش های ارزشمند شما در طول ۷ سال گذشته در بنیاد شهید و خدمت 
خالصانه برای عزیزترین قشر جامعه که بر گردن همه ما حق بزرگی دارند، ستودنی 
اس��ت. از جنابعالی به عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید که تجربه گرانسنگی 
هم کس��ب کرده اید، می خواهم نسبت به مس��ئول جدید بنیاد از هرگونه مشورت، 

مساعدت و همکاری دریغ نفرمایید. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

تالطم در بازار مسکن و خودرو نتیجه نفوذ دالالن در قدرت است
نماین��ده مردم ماهش��هر در مجلس با بیان اینکه تالط��م امروز در بازار 
مس��کن و خودرو نتیجه نفوذ دالالن در قدرت اس��ت، گفت: برای حل 
مش��کالت اقتصادی کش��ور باید تولید رونق پیدا کن��د چرا که با رونق 
تولید اش��تغال و درآمد خواهیم داشت و در س��ایه آن می توان مالیات 
اخذ کرد. حبیب آقاجری افزود: امروز مردم با مش��کالت جدی در حوزه 
معیش��ت مواجه هس��تند و اولوی��ت کار مجلس یازدهم باید رس��یدگی به 
مش��کالت اقتصادی و معیش��تی مردم باش��د. وی افزود: مجلس باید به موضوع 
قیمت سرسام آور مسکن و خودرو ورود و این مسائل را مورد پیگیری و رسیدگی 
جدی قرار دهد. وی افزود:  در حوزه مالیاتی نیز نیازمند اصالحاتی هستیم. امروز 
در ش��رایطی ق��رار داریم که کارگران و کارمندان مالی��ات می دهند اما صاحبان 

ثروت های کالن از دادن مالیات فرار می کنند.  فارس

آتش سوزی های اخیر مراتع در تهران عمدی نیست
استاندار تهران با اشاره به عمدی نبودن آتش سوزی های اخیر گفت: آتش 
سوزی به سبب اشتعال علف های هرز رخ داده است؛ نظارت و اعزام گشت 
سیار را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در دستور کار داریم. وی 
ادامه داد: با توجه به ش��دت گرما، در چند مورد آتش س��وزی علف های 
ه��رز رخ داده که وج��ه نظارتی برای جلوگیری از تک��رار چنین حوادثی 
افزایش پیدا می کند و در این زمینه به همه شهرداری ها و گشت های نیروی 
انتظامی تاکید ش��ده تا نس��بت به مراقبت بیشتر و اعزام اکیپ های بازرسی اقدام 
کنند. استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: در برخی موارد جزئی دستگیری 
برخی افراد که به عمد اقدام به آتش سوزی و فیلم گرفتن از صحنه کرده بودند، 
انجام ش��ده، اما در اکثر موارد این آتش سوزی ها ناشی از باقی مانده مواد روغنی و 

نفتی بوده که با گرمای هوا دچار اشتعال شدند.  استانداری تهران

رئیسجمهور:

بسته های حمایت معیشتی تا پایان سال ادامه دارد
 از مردم می خواهم توجه داش�ته باشند آنچه برای آینده مدنظر قرار می دهند برای 
یک هفته یا یک ماه پیش رو نباشد. حداقل چند ماه آینده را مدنظر قرار بدهند. مردم 

الاقل باید تا پایان سال اصول بهداشتی را رعایت کنند تا ببینیم چه می شود.

روایت محسن رضایی از نامه سال 72 خود به رهبر انقالب درباره مرحوم هاشمی


