
وزیر علوم: 
کنکور در تاریخ مقرر برگزار می شود

وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری از برگزاری آزمون 
سراس��ری، ارش��د و دکتری در موعد مقرر خود با 

رعایت پروتکل  های بهداشتی خبر داد.
منصور غالم��ی وزیر علوم درب��اره برگزاری کنکور 
99، عنوان کرد: در نشس��ت کمیسیون آموزش نیز 
نمایندگان دغدغه هایی نس��بت به برگزاری کنکور 
داشتند و آخرین خبر این است که کنکور با لحاظ 
مراقبت های ویژه در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.

عض��و کابینه دولت دوازدهم با بی��ان اینکه آزمون 
فقط سه س��اعت به طول می انجامد، به خانه ملت 
گفت: همین دانش آموزانی که قرار است در کنکور 
سراسری شرکت کنند، چند روز قبل در امتحانات 
نهایی شرکت کرده و آزمون دادند بنابراین با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداش��تی کنکور سراسری نیز 

برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: در رابطه با نح��وه برگزاری آزمون 
س��ازمان س��نجش به تدریج اطالع��ات الزم را در 

اختیار داوطلبان قرار می دهد.
غالمی اضافه کرد: فاصله صندلی ها بیش از گذشته 
و ب��ا اس��تاندارد وزارت بهداش��ت مطابقت خواهد 
داش��ت و تعداد ش��عبه های آزمون نیز بیشتر پیش 
بینی ش��ده اس��ت به طوریکه هم��ه داوطلبان در 

شهرهای محل زندگی خود آزمون خواهند داد.
وزی��ر عل��وم، تحقیقات و فناوری در پاس��خ به این 
س��ئوال خانه ملت که این تصمیم فقط معطوف به 
کنکور سراس��ری اس��ت یا خیر، گفت: تصمیم این 
اس��ت که همه آزمون ها در موعد تعیین شده خود 
برگزار شود. ما نباید دغدغه فکری برای داوطلبانی 
که م��دت زی��ادی درس خوانده اند، ایج��اد کنیم 
چرا ک��ه تأخیر کنکور موجب ایج��اد دغدغه برای 

داوطبان می شود.
غالمی اضاف��ه ک��رد: همچنین در نشس��ت امروز 
کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات نیز گزارش��ی از 
آخزین وضعیت آموزش عالی به اعضای کمیسیون 

آموزش مجلس یازدهم ارائه شد.  خانه ملت

اخبار

مجم��ع روحانیون که برخی چهره های خود از جمله مجید 
انصاری را به دولت فرس��تاده ب��ود، اکنون نه بابت عملکرد 
دولت روحانی حاضر به پاسخگویی است و نه بابت اظهارات 
عضو شاخص خود که این مشکالت را متوجه شخص رهبر 
معّظم انقالب کرده اس��ت! در روزهایی که اصالح طلبان در 
حد فاصل شکست سنگین ۲ اسفند 9۸ و انتخابات ۱۴۰۰، 
در چالش مس��ئولیت  پذی��ری عملکرد دولت متبوع خود و 
ض��رورت بازبینی مبانی و گفتم��ان خود قرار دارند، محّمد 
موس��وی خوئینی ها، چالشی بر چالش این جریان سیاسی 
اضافه کرد. شاید هم بتوان گفت موسوی خوئینی ها با اقدام 
خود، ضرورت پاس��خگویی، مس��ئولیت  پذی��ری و بازبینی 

مبانی و گفتمان را در جریان اصالحات، عیان تر کرد.
در ه��ر صورت از ۷ تیر 99 به بع��د، اصالح طلبی را باید از 
دریچه نامه موسوی خوئینی ها یا غیر آن، تفسیر کرد. زاویه 
دید موسوی خوئینی ها در این نامه، می تواند معیاری باشد 
برای انتخاب اصالح طلبِی خارج از چارچوب یا اصالح  طلبِی 
داخل چارچوب، بنابراین نامه ۷ تیر، محک مناس��بی برای 
سیاس��ت ورزان جری��ان اصالحات محس��وب می ش��ود که 
اح��زاب و چهره های این جریان باید نس��بت خود را با آن 
مش��خص کنند. از ۷ تیر تا امروز، دو دس��ته واکنش را در 
جریان اصالحات به نامه موسوی خوئینی ها شاهد بوده ایم. 

ش��اگردان و پامنبری های مکتب موسوی خوئینی ها، پشت 
او را خال��ی نکرده اند و چهره هایی چون س��عید حجاریان، 
آرمین، عباس عبدی، عرب سرخی و تاجزاده، وفاداری خود 
را ب��ه نامه او ابراز کرده اند. طیفی دیگر، اّما موضع متفاوتی 
گرفته اند. به  طور مشخص حزب کارگزاران سازندگی، نامه 
موسوی خوئینی ها را در مسیر رادیکالیسم تفسیر کرد و آن 
را برای اصالحات مض��ر خواند. با این حال، هنوز طیفی از 
اصالح طلبان موضع خود را نسبت به نامه خوئینی ها شفاف 
نکرده ان��د. جالب اینکه هم  حزبی های موس��وی خوئینی ها 
در این دس��ته قرار دارند، یعنی اعض��ای مجمع روحانیون 
مبارز. همین موضوع، حساس��یت ناظران سیاس��ی و افکار 
عمومی را برانگیخته است. برای شفاف شدن موضع مجمع 
روحانیون مبارز درباره نامه موس��وی خوئینی ها به س��راغ 
برخی اعضای شاخص این حزب رفتیم که هیچ کدام حاضر 

به پاسخگویی نشدند.
مجی��د انصاری در پاس��خ، ب��ه گفتن این جمل��ه که »در 
موقعیت انجام مصاحبه نیس��تم و فع��اًل قصد ندارم درباره 
ای��ن موضوع اظهارنظر کنم« بس��نده ک��رد. البته انصاری 
پیش  از ای��ن صرفاً گفته بود که نامه موس��وی خوئینی ها 
نظر شخصی او بوده و نه مجمع، اّما نکته قابل تأمل اینکه، 
انصاری حاضر به اظهارنظر درباره محتوای نامه نمی ش��ود. 

محّمدعلی انصاری سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( نیز اگرچه به گفت که مّدت هاست در جلسات 
مجمع روحانیون ش��رکت نکرده  است، اّما بر ادامه عضویت 
در این مجمع، تأکید کرد و اعالم کرد که از این تشکل جدا 
نشده است. با این حال، انصاری حاضر به اظهار نظر درباره 
نامه موس��وی خوئینی ها نش��د و علّت آن را نیز مسئولیت 
خود در مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار حضرت امام دانست!  
محّمدعل��ی ابطحی دیگر عضو ش��اخص مجمع روحانیون 
مب��ارز بود که حاضر به موضع گیری نش��د. دسترس��ی به 
چهره هایی نظیر عبدالواحد موس��وی الری و عبداهلل نوری 
نیز میسر نش��د. البته این نخستین باری نیست که مجمع 
روحانیون مبارز حاضر به ش��فاف کردن مواضع خود نیست 
و مس��ئولیت  عملک��رد خود و اعضای��ش را نمی پذیرد. این 
مجمع که در آس��تانه انتخابات ریاست  جمهوری سال ۸۸، 
زمزمه ه��ای تقل��ب در انتخابات را مطرح ک��رده بود، پس 
از برگزاری انتخابات نیز خواس��تار ابطال انتخابات ش��د و 
در تمام حوادث تلخ هش��ت ماه پ��س از انتخابات، از قبیل 
توهین به عکس امام)ره( و هتک حرمت عاشورای حسینی، 
حاضر به مرزبندی با دش��من نشد. مجمع روحانیون البته 
چند س��ال بعد که با انتخاب حس��ن روحانی فضا را برای 
بروز و ظهور خود مس��اعد  دید، سکوت را شکست و بدون 

پاس��خگویی بابت عملکرد خود در فتنه ای که کش��ور را به 
لبه پرتگاه برده بود، همه را به وحدت و همدلی دعوت کرد!  
مجم��ع روحانیون که برخی چهره های خود از جمله مجید 
انص��اری را به دولت فرس��تاده بود، حال که سیاس��ت های 
دولت متبوعش به در بس��ته خورده و مشکالتی نظیر دالر 
۲۰ هزار تومانی، س��که ۱۰ میلیونی، پرای��د ۷۰ میلیونی، 
تورم، بیکاری، معضل مس��کن و نارضایتی عمومی را روی 
دست کشور گذاشته است، نه بابت عملکرد دولت روحانی 
حاضر به پاسخگویی است و نه بابت اظهارات عضو شاخص 
خ��ود که این مش��کالت را متوجه ش��خص رهب��ر معّظم 
انقالب کرده اس��ت! سّید محّمد موس��وی بجنوردی، عضو 
شاخص مجمع روحانیون مبارز، سال 9۶ در مصاحبه ای از 
کمک ه��ای رهبر معّظم انقالب به این مجمع خبر داده بود 
و گفته بود که رهبر انقالب برای برگزاری جلس��ات مجمع 
روحانی��ون مبارز، مبالغی را به این مجمع، کمک می کنند. 
آی��ا مجمعی که بابت فتنه ۸۸ و عملکرد دولت روحانی، به 
نظام و مردم بدهکار اس��ت، با سکوت در برابر نامه رادیکال 
عضو ش��اخص خ��ود، ترجیح می ده��د در موضع طلب کار 
قرار بگیرد؟  به نظر می رس��د مجم��ع روحانیون مبارز این 
روزها همانند پایگاه اطالع رس��انی خود، حال و روز چندان 

مساعدی ندارد.  فارس

 ربیعی در نشست خبری:

سوال از رئیس جمهور 
مشکالت مردم را حل 

نمی کند
س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه 
سوال از رئیس جمهور حق قانونی 
نمایندگان مجلس اس��ت، گفت: 
این اقدام مش��کلی از مش��کالت 
م��ردم را حل نخواهد کرد و تنها 
حاشیه سازی می کند. علی ربیعی 
در نشست خبری با اهالی رسانه 
با تاکید بر اینکه کماکان کرونا موضوع اصلی دولت و جامعه 
اس��ت، اظهار داشت: گزارش هایی که در کمیته ها و جلسات 
ستاد ملی کرونا مطرح ش��د اطالع رسانی شده است. در این 
مدت ما دس��تاوردهای مهمی همچون افزایش توان علمی و 
مهارتی، گسترش شرکت های دانش بنیان در حوزه سالمت، 
ایجاد س��اختارهای کلینیک مجازی و اجتماعی شدن نظام 
سالمت، یادگیری مردم برای زندگی همراه با رعایت مسائل 

بهداشتی را داشتیم.
وی عن��وان کرد: خوش��بختانه ش��اهد کاهش م��رگ و میر 
به رغ��م افزایش افراد مراجعه کننده ب��ر اثر بیماریابی فعال 
بودیم.  س��خنگوی دولت بیان کرد: از مجموع تخت هایی که 
نیروهای مسلح عزیز ما فراهم کرده بودند اساسا بهره برداری 
صورت نگرفت و تخت های بیمارس��تانی کافی بود اما ۸ هزار 
تخت بیمارس��تانی جدید هم هدف گذاری ش��ده است که 
امیدواریم بتوانیم تا پایان دولت این ها را تکمیل کنیم تا مورد 

بهره برداری قرار بگیرد.

ربیعی افزود: س��تاد ملی کرونا برای مشاغل گروه سه و چهار 
که قباًل تعریف شد، در شهرهای قرمز مجدد ممنوعیت های 
را اعمال کرده اس��ت و در تهران هم براساس پیشنهاد ستاد 
تهران، در مورد برخی از مش��اغل تصمیم گیری خواهد شد. 
وی تصریح کرد: رئیس جمهور هم دستور دادند هم اقدامات 
الزم قس��ط دوم برداشت از صندوق توسعه ملی برای وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی انجام شود و هم تمام 
مطالبات پرستاران باید امسال پرداخت شود و این دستور به 
رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.  سخنگوی 
دولت با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: 
مباحثی در مورد تامین ارز و پایین آوردن قیمت ارز و فراوان 
ش��دن ارز در اختیار دولت مطرح شد. ما حدود ۲۷ میلیارد 
دالر ارز داریم که باید از س��ال 9۷ تاکنون برگشت داده می 

شد که برگشت داده نشده است. 
ربیعی اضافه کرد: براساس هماهنگی انجام شده میان بانک 
مرکزی و وزارت صمت، کمیته نظارت بر تخصیص ارز جلسات 
خود را با حضور نمایندگان قوه قضاییه و دادستانی کل کشور 
تش��کیل خواهند داد و صادرکنندگان دعوت خواهند شد و 
ش��یوه برگرداندن پول مشخص خواهد شد. وی تصریح کرد: 
بحثی هم در مورد محدودیت واردات گوشی مطرح شده بود 
که منجر به افزایش قیمت شده بود. گفته شده بود که واردات 
گوشی های موبایل باالی ۳۰۰ دالر ممنوع شده است و آنچه 
عنوان شده بود، صورت جلسه و تصمیمات کارگروه مشترک 
ارزی بوده و هیچ ابالغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این 
خصوص اتخاذ نشده است. از سوی وزارت صمت و گمرکات 
کشور هیچ دستور و ابالغی در این زمینه نیست و هیچ تغییر 

رویه ای هم در این واردات انجام نشده است.
س��خنگوی دولت ادامه داد: در هفته گذش��ته شاهد نوعی از 
تعام��الت دولت و مجلس بودیم که ب��ه هرحال بازتاب های 
متفاوت��ی را در جامعه به همراه داش��ت. خدمت مردم عرض 
می کنم ما با پذیرش تکثر دیدگاه هایی که در نگاه به مسایل 
کش��ور وجود دارد، موافق هس��تیم و از آن حمایت می کنیم 

و از ش��نیدن آنها خوشحال هستیم. سخنگوی دولت درباره 
همکاری ۲۵ ساله ایران و چین گفت: ما موضوع محرمانه ای 
نداریم و برخی از پرس��ش هایی که مطرح می شود باید پاسخ 
داده شود. اما بخش زیادی از شبهاتی که درباره این موضوع 
طرح می شود از سوی کسانی است که نسبت به امور کشور 

دلسوز نیستند.
س��خنگوی دولت با اشاره به اینکه خط کشی و تقسیم بندی 
میان کشورها و اتحادیه های منطقه ای و تقسیم بندی غرب 
و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد، اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی بر اساس اصول ثابت هرگز خود را در میان 
ش��رق و غرب قرار نمی دهد. ما از همکاری با همه کش��ورها 
اس��تقبال می کنیم و تنها با رژیم غاصب اسراییل که ماهیت 
دولت ندارد و با کشورهای تهدیدگر کاری نداریم. ربیعی درباره 
حادثه اخیر در سایت نطنز گفت: فرضیه هایی مربوط به علت 
حادثه در س��اعات اولیه مورد بررس��ی قرار گرفت. بر اساس 
اجماع نظر کارشناس��ان علت حادثه در حال تکمیل اس��ت. 
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و در ساعات اولیه 
اعالم کردند که مواد رادیو اکتیو در منطقه پراکنده شده که 
ب��ه هیچ عنوان صحت ندارد. این حادثه تاثیری در روند غنی 
سازی اورانیوم نگذاشته و تاسیسات نطنز طبق روال قبلی در 
حال فعالیت است. ربیعی تاکید کرد: اسراییلی ها باید توجه 
داش��ته باشند که تولید ادبیات هنجار شکن در زمینه حمله 
به تاسیسات هس��ته ای ما حتی اگر تنها یک حرکت رسانه 
ای باشد عمال گام نهادن در مسیر عبور از خطوط قزمز صلح 
و امنیت جهان است. این اقدام می تواند یک رویه خطرناکی 
باشد که در سراسر جهان توسعه یابد و نهادهای بین المللی 
باید نسبت به ادبیات هنجارشکن رسانه های وابسته واکنش 
نش��ان دهن��د. ربیعی درب��اره موض��ع دولت در براب��ر اقدام 
نمایندگان به س��وال از رئیس جمهور گفت:  اولویت فعلی ما 
در تعامل با مجلس شورای اسالمی پیگیری ۶۸ الیحه معوقه 
اس��ت که خواستار رسیدگی به آن هستیم و انتظار داریم که 
دول��ت آن را به اولویت خود تبدیل کند. ربیعی تصریح کرد: 

س��وال از رئیس جمهور و وزرا حق س��لب نشدنی نمایندگان 
مجلس است. اما ما معتقدیم که وظیفه شناسی تنها در سایه 
رعایت حریم مالحظات سیاسی پیشرفت می کند. ما به طور 
جدی نگرانیم که سوال شتاب زده از رئیس جمهور در حالی 
که مجلس یازدهم به تازگی کار خود را آغاز کرده و هنوز به 
جنبه های سیاست گذاری دولت اشراف ندارد به جای اینکه 
کمک کند امور اجرایی و قانون گذاری پیش برود، حاش��یه 
سازی می کند و مشکلی از مشکالت مردم را نیز حل نخواهد 
کرد. وی افزود: ما پیشنهاد می کنیم که نمایندگان دلسوز به 
منظور آش��نایی با وضعیت اجرایی کشور در کمیسیون های 
تخصصی و با حضور وزرا به تبادل نظر و مش��ورت بپردازند و 
س��واالت در این جلسات مطرح ش��ود.  ربیعی در واکنش به 
حاشیه های حضور ظریف در مجلس گفت: متاسفانه حواشی 
حض��ور آقای ظری��ف در مجلس بد بود. اس��تفاده از کلمات 
ناشایست از سوی تعداد معدودی از نمایندگان باعث حیرت 
دولت و مردم ش��د.  وی گفت: پایان تحریم تسلیحاتی ایران 
یکی از مفاد صریح قطعنامه ۲۲۳۱ س��ازمان ملل است و ما 
معتقدیم که باید این قطعنامه انجام شود. سخنگوی دولت در 
خصوص مس��ائل رخ داده در بازار ارز و طال و اقدامات دولت 
برای کنترل این دو بازار گفت:  کاهش صادرات غیر نفتی در 
کنار سقوط قیمت نفت و کاهش صادرات نفت موجب کمبود 
ارز شد که اثر آن را بر سایر اقدامات در این حوزه گذاشت و 
این ش��ک را به جامعه وارد کرد ما صادرات را فعال کردیم و 
ش��اخص ها نشان می دهد که بیش از دوران گذشته در حال 
فعال کردن صادرات هس��تیم. از سوی دیگر ارزهایی که بعد 
از س��ال 9۷ بر اثر صادرات به دس��ت آمده اس��ت را در حال 
برگرداندن هس��تیم همچنین مس��یرهای صادراتی جدیدی 
را با مقاومت و ایس��تادگی در حال گشودن هستیم. حتماً با 
برنامه ای که در خصوص صادرات کنندگان اتخاذ ش��د تا ارز 
حاصل از صادرات خود را در س��امانه نیما به فروش برسانند، 
وضعیت ارزی بانک مرکزی بس��یار متفاوت شده است آقای 

دکتر همتی در این خصوص توضیح خواهند داد. مهر
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گزارش

طرح تامین مسکن محرومان تا ۲ هفته آتی نهایی می شود
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس از توافق کمیس��یون اقتصادی با بنیاد 
مس��تضغفان برای تدوین طرحی با هدف حل مش��کل مسکن محرومان در 
کش��ور خبر داد و گفت: طرح تامین مسکن محرومان تا ۲ هفته آتی نهایی 
می ش��ود. محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با 
فتاح رییس بنیاد مس��تضعفان، گفت: دس��تورکار نخست کمیسیون تکمیل 
پروژه های نیمه تمام عمرانی که حدود ۸۰ درصد آن اجرایی ش��ده است، توسط 
بنیاد از طریق مکانیزم تهاتر و جایگزینی بود که مقرر شد ظرف مدت ۲ هفته پیش 
نویس این متن در کارگروه مشترکی از کمیسیون اقتصادی و بیناد مستضعفان نهایی 
ش��ود. وی تسریع در پذیرش شرکت های بنیاد مستضعفان در بورس را یکی دیگر از 
دستورکار های کمیسیون های اقتصادی برشمرد. پورابراهیمی اضافه کرد: توافق برای 

تاسیس بانک قرض الحسنه از منابع بنیاد از دستورکار ها بود. خانه ملت

منع قانونی برای پخش زنده صحن مجلس از تلویزیون نداریم
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: قانون اساس��ی تاکید دارد که جلسات 
صحن علنی مجلس باید به طور علنی پخش ش��ود و هیچ منعی وجود 

ندارد که این جلسات به صورت زنده از تلویزیون پخش کند.
علیرضا سلیمی در این زمینه اظهار داشت: ما برای پخش شدن جلسات 
صح��ن علنی مجلس از تلویزی��ون منع و بحثی نداری��م و همانگونه که 
بصورت زنده از رادیو پخش می ش��ود تلویزیون هم می تواند به صورت زنده 

پخش کند و شاید از لحاظی جاذبه بیشتری برای مردم داشته باشد. 
س��لیمی گفت: البته اکنون نیز خبرنگاران از رس��انه های مختلف حضور دارند و 
صحن مجلس را بصورت زنده پوشش می دهند. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
ای کاش دول��ت هم اجازه می داد خبرنگاران در صحن دولت حضور داش��تند و 

جزئیات نشست و مذاکرات را به صورت زنده پوشش می دادند. فارس

مصادره مسکن احتکاری در صورت عدم رعایت هشدار دادستان
نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: تمام کشورها با مقوله خانه های 
خالی مانند احتکار برخورد می کنند و انتظار ما از دستگاه قضا و دادستان 
این است که به این مسئله ورود کنند. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به وجود 
بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور، گفت: در 
کش��وری مانند فرانسه، دادس��تان در شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر اگر 
به یک خانه خالی از سکنه دو مرتبه هشدار داده و مالک آن مسکن را اجاره 
ندهد، در مرتبه س��وم، آن خانه به نفع دولت مصادره خواهد ش��د و پس از آن در 
اختیار محرومان و مس��تضعفان قرار می گیرد. وی ضمن درخواست از رئیس قوه 
قضائیه برای برخورد با مالکان خانه های خالی از س��کنه، گفت: امیدواریم دستگاه 
قضا با معضل خانه های خالی از سکنه برخورد جدی کند تا مالکان سودجو خیال 

و فکر احتکار مسکن را در سر نپرورانند. تسنیم

توت  یخم�ک  فراکس�یون 
فرنگی هم رسید

ی��ک نماینده مجلس ب��ا عصبانیت 
از ه��م صنف های خ��ودش گالیه 
کرده که چرا پیش��نهاد داده اند که 
"فراکس��یون عدس و س��یر" در خانه ملت تأسیس 
شود. در همین راستا "ننجون" با انتقاد شدیداللحن 
از ای��ن نماینده معترض به الباق��ی نمایندگانی که 
عجالتا در "راس امور" به سر می برند پیشنهاد می 
دهد که فراکسیون های زیر را هم راه اندازی کنند.

الف( فراکسیون گالبی و شربت به لیمو
ب( فراکسیون فالفل لبنانی

ج( فراکسیون سیخ و سنگ و ترویج فرهنگ معتادا 
نمی گیرند

د( فراکسیون چرت عصرانه و قیلوله ی بی دغدغه
ه( فراکسیون انچوچک و دانه های گیاهی دیگر
و( فراکسیون حفظ حقوق پانداهای شرق چین

ز( فراکسیون شیرپسته و معجون مخصوص
ح( فراکسیون دفاع از افراد غیرقابل دفاع

ط( فراکسیون ترویج مصرف لوبیا چشم بلبلی
ی( فراکسیون ته دیگ ماکارونی

ک( فراکس��یون حمای��ت از طرح ه��ای نخبگان و 
پخمگان

ل( فراکسیون یخمک توت فرنگی
م( فراکسیون ماسک سه الیه

ن( فراکسیون ماسک های دوالیه
س( فراکسیون ماسک های یک الیه

ع( فراکسیون ماسک های بی الیه
ف( فراکسیون من دیگه حرفی ندارم همین "ف" را 

بگیر و برو "فرحزاد"
به امید پیروزی نهایی بر کفرجهانی و امپریالیس��م 
ش��رق و غ��رب و در راس آن آمریکای جهانخوار و 
همچنین آرزوی سالمتی نمایندگان خانه ملت که 

چشم نخورند انشاهلل!

عملکرد این روزهای مجمع روحانیون مبارز؛ 

طمعبهوقتفتنه،عافیتطلبیبهوقتپاسخگویی

رئیس جمهور با بیان اینکه از عوامل مهم کنترل 
ب��ازار ارز، عرض��ه ارز صادرکنندگان ب��ه بازار 
است، گفت: با کس��انی که از عرضه ارز حاصل 
از صادرات خ��ودداری کرده اند، برخورد قضایی 
می شود. حجت االسالم حسن روحانی در جلسه 
س��تاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و 
افزایش عرضه ه��ای اولی��ه را اقدامی اصولی و 
دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی 
به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست. رئیس 
جمه��ور با بی��ان اینکه این اق��دام دولت مورد 
اس��تقبال نخبگان، فعاالن اقتص��ادی و مردم 
قرار گرفت، گفت: در این مس��اله دو نکته حائز 
اهمیت ویژه اس��ت که اولین نکته، رویه سازی 
و تداوم جدی عرضه س��هام بنگاه های بزرگ و 
متوس��ط به ویژه بنگاه های دولتی در بورس با 
یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن 
اقتصاد کش��ور و خروج جدی دول��ت از بنگاه 

داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور 
است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در 
پی خواهد داشت. وی افزود: از این نظر تمامی 
دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعالم 
ش��ده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود 
در بورس هستند و تداوم بنگاه داری و مالکیت 
اموال مازاد از سوی دس��تگاه های دولتی برای 
ش��کوفایی اقتصاد، الزم است سریع تر به بخش 
خصوصی و م��ردم واگذار ش��ود و به خصوص 
سازمان بورس باید نس��بت به اجرای تعهدات 
ش��رکت ها مبنی بر تکمیل س��هام شناور آنها 
اقدام کند. رئیس جمهور با توضیح این موضوع 
که نکته دوم مورد نظر باید توس��ط مسئولین 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و 
حساسیت باال تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت 
دقیق بر بازار س��هام و متعادل س��ازی عرضه و 
تقاضای س��هام در بورس و رشد منطقی سهام 
از طریق تس��هیل پذیرش و رفع موانع حقوقی 
پذیره نویس��ی ها و صندوق پ��روژه نکته مهم 
دوم اس��ت که باید به دق��ت مدنظر قرار گیرد. 
روحان��ی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب 
نباید بورس را متأثر کن��د، تصریح کرد: از این 

نظر رشد شاخص های بورس باید طبق پایه های 
علمی دقیق و بر اس��اس منطق بازار س��رمایه 
پیش برود. وی خاطرنش��ان کرد: مدیریت بازار 
بورس باید با اعمال مق��ررات احتیاطی الزم و 
مراقبت دقیق ب��ه جامعه و مردم این اطمینان 
را بدهد که س��رمایه گ��ذاری آنه��ا در بورس 
اس��تحکام الزم را دارد، لذا بهتر اس��ت در این 
زمینه با جدیت بیش��تر عمل کنن��د. روحانی 
س��اماندهی بازار سرمایه و نوس��انات ارزی را از 
مباحث مهم و تعیین کننده ای دانست که در 
روزهای اخیر فضای اقتصادی کش��ور را تحت 
تأثیر قرار داده اس��ت و گفت: از عوامل مهمی 
که می تواند نوس��انات را کنترل کند، عرضه ارز 
صادرکنندگان به بازار اس��ت. دولت با تفکیک 
کس��انی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی 
از عرضه ارز حاص��ل از صادرات در موعد مقرر 
و طبق ضوابط خودداری کرده اند، با همکاری 
مراج��ع قضائی ای��ن افراد را م��ورد پیگرد قرار 
خواهد داد و در عین حال برای کس��انی که در 
موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می کنند 
مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

ارزصادرکنندگانبایدواردبازارشود


