
س��خنگوی دولت با بیان اینکه دول��ت نگاهی به تحوالت 
آمریکا نخواهد داش��ت، گفت: برعکس، کس��ی که به کاخ 
س��فید راه میابد باید نگاهش به ایران باشد. دولت معطل 
انتخاب��ات و تحوالت آمریکا نبوده و نیس��ت و تمرکز ما بر 

ارتقای توان داخلی است.
سخنگوی دولت در نشس��ت خبری هفتگی با خبرنگاران 
گفت: با توجه به جلس��ه هیات وزی��ران با رهبر انقالب از 
فرمایش ها و رهنمودهای ایش��ان تش��کر م��ی کنم. رهبر 

انقالب سال آخر دولت را معنا کردند.
وی ادام��ه داد: واگ��ذاری دارا دوم موجب تحرک و مثبت 
شدن بورس خواهد شد. این سهام امروز چهارشنبه واگذار 
خواهد شد. ربیعی با تاکید بر اینکه اتکای دولت به افزایش 
نقدینگی و پول پر قدرت بانک مرکزی نبوده اس��ت، بیان 
داش��ت: با اقداماتی که در راس��تای اصل 44 انجام دادیم 
امکان س��رمایه گذاری هم فراهم ش��ده است. امروز مردم 
می توانند با پول های خرد، س��هام شرکت های بزرگ را 

خریداری کنند.
وی گفت: هیچگاه از اصطالح »اس��نپ بک« در قطعنامه 
2231 استفاده نشده است. اساسا آمریکا یک جعلی کرده 
است و روی آن دارد کار می کند. مکانیسم ماشه و اسنپ 
بک یک اصطالح ژورنالیس��تی اس��ت. اصال آمریکا در این 
زمینه حس��ن نیت ندارد و آنها از برجام خارج ش��ده اند و 

حقی حتی برای اظهار نظر در این زمینه ندارد.
س��خنگوی دولت درب��اره وضعیت بیم��اری کرونا گفت: 
گزارش ه��ا نش��ان می دهد که تع��داد جانباخت��گان روند 
کاهش��ی دارد و به تعداد دو رقمی نزدیک می شویم، البته 
همه می دانی��م کاهش یک فوتی و یک جانباخته حاصل 
زحمات و تالش ه��ای بی وقفه کادر بهداش��ت و درمان و 
رنج ه��ای زیادی اس��ت که در این کاه��ش صورت گرفته 
اس��ت به رغم تاثیر زیاد تالش های کادر درمان در کاهش 
م��رگ و میر، اما در ابت��ال که به در نهایت ممکن اس��ت 
منجر به مرگ می ش��ود هیچ چی��زی اثر ندارد مگر رفتار 
همه ما ایرانیان؛ ابتال وابس��ته به رفتار ما است. وی با بیان 
اینکه در این س��ال ها دولت سیاست منزوی کردن آمریکا 
در عرص��ه بین المللی را دنبال کرده اس��ت، گفت: عالوه 
ب��ر آن افزایش توان مل��ی در اقتصاد؛ حفاظت از زندگی و 
سالمت مردم به طور توامان پیش برده است استراتژی سه 
گانه به عقب راندن آمری��کا، افزایش توان ملی در اقتصاد 
و حفاظت از زندگی و س��المت مردم را در س��ال گذشته 
با تمرکز بیش��تری دنبال کردیم در این مدت این مهم را 

ب��ا ارتقای توان ملی با اتکا ب��ه توان داخلی و منابع عظیم 
انسانی موجود در ایران مد نظر قرار داده بودیم.

ربیع��ی تصریح ک��رد: دولت با عقالنیت و سختکوش��ی به 
هیچ وج��ه نگاهی به تحوالت آمریکا نخواهد داش��ت و با 
این وصف، هر کس��ی که ب��ه کاخ س��فید راه یابد نگاه او 
باید متوجه ایران باشد دولت معطل تحوالت انتخابات در 
آمریکا نبوده و نخواهد بود و  اتکا به داخل و تولید افزایش 
ق��درت در داخل باعث ناامیدی دش��منان و ایجاد فرصت 
های جدید حتی در زمینه اقتصادی برای ما خواهد ش��د؛ 
ش��اخص های اقتصادی ما با وجود ظلم ناشی از تحریم در 

این چند سال نشان دهنده این مهم است.
سخنگوی دولت در پاس��خ به سوالی درباره این که دولت 
در بودجه سال 99 با چه موانعی و مشکالتی رو به رو بود 
و برای جبران کس��ی بودجه چه اقداماتی انجام داده است 
و با توجه به تحریم و شیوع کرونا برای بودجه سال 1400 
که رویکرد و سیاست هایی دارد؟ گفت: یکی از مهمترین 
مش��کالت ما در ارتباط با بودجه کاهش درآمدهای نفتی 

بود که ناشی از فشارهای آمریکا این اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد: پیرو فرمای��ش اخیر مقام معظم رهبری 
برنامه ریزی دولت برای بدبینانه ترین ش��رایط هم طراحی 

ش��ده اس��ت به نحوی ک��ه اقتصاد ای��ران از 
شوک های درآمدی وابسته به نفت خارج 
بشود متکی بر تولید داخل بشود مالیات 
مناس��ب از کاهش ف��رار مالیاتی ایجاد 
بسترهای جدید مالیاتی و مولدسازی و 
واگذاری شرکت ها در این زمینه وزارت 
امور خارجه هم بسیار زحمت کشید و 
شاید در الگوی هماهنگی وزارت صنعت 

و مع��دن و تج��ارت و وزارت 
خود  ات��کای  خارجه  امور 

را به بازارهای همس��ایه 
و  کشورهای منطقه و 
حتی بازارهای جهانی 
صادرات  س��مت  به 

غیر نفتی بردیم.
اف��زود:  ربیع��ی 
در  امیدواری��م 
دول��ت  پای��ان 
ایجاد  ام��کان 
زیر س��اخت ها 

به گونه ای فراهم ش��ود که فراز نوین را برای دولت آینده 
رقم بزند همانطور ک��ه گفتم ورود نیرومند به قرن جدید 
هس��تیم و اتفاق دیگری بود چه اتفاق افتاد فکر می کردم 
که در دوران بودجه از کارشناس��ان آس��مان محدود و از 
قلم��رو خاص و خواص به زمین آوردیم و یک نوع بود چه 
آگاهی جدید هم متولد  ش��د و در  این دوره بودجه ریزی 
در معرض ش��فافیت قرار گرفت. بس��یاری از کارشناسان 
از ش��یوه های بودجه ریزی متوجه نمی شدند بودجه ریزی 

کامال شفاف شد حتی در این دوران رخ داد.
از  ب��رای متخلف��ان  تعیی��ن مج��ازات  ربیع��ی درب��اره 
دس��تورالعمل های بهداش��تی گفت: به طور اصولی مانند 
ش��رایط جنگ یا تدابیر در ش��رایط تحریم، ستادهایی در 
زمان بحرانی تش��کیل می شوند و در تمام دنیا هم متداول 
اس��ت. س��خنگوی دولت گفت: خصوصیات و خصلت این 
س��تاد موقتی ب��ودن و تصمیم گیری در م��ورد موارد آنی 
است؛ و برای عبور از بحران است؛ اگر این تصمیمات ستاد 
ملی کرونا نیازمند تداوم باشد آن را در قالب الیحه قانونی 

پیش بینی و تدوین و برای مجلس ارسال می کنیم. 
وی افزود: خصلت این گونه ستادها، تصمیمات فوری برای 
عبور از بحران اس��ت، باید توجه شود که ستاد ملی کرونا 
در ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب شده است و به تایید 
رهبر معظم انقالب اس��المی رس��یده است؛ مصوبات و 
تصمیمات س��تاد ملی کرونا همانند مصوبات شورای 

عالی امنیت ملی است.
س��خنگوی دولت افزود: س��تاد ملی کرونا در شرایط 
اضطراری تش��کیل و مصوبات آن الزم االجرا اس��ت، 
اما قانون به معنای مصطلح آن که باید توس��ط مجلس 
انجام ش��ود و به تایید ش��ورای نگهبان برسد، در این 

ستاد نداریم.
ربیعی با بی��ان اینکه به موجب قانون 
تصویب  مرج��ع  یگان��ه  اساس��ی، 
قانونگ��ذاری که باید تش��ریفات 
آن اجرا ش��ود، مجلس ش��ورای 
اس��المی اس��ت، تصری��ح کرد: 
آنچ��ه به عن��وان مج��ازات در 
مصوبات ستاد ملی کرونا آمده 
است، مجازات هایی است که یا 
قانون ب��رای آن وجود دارد، یا 
در حیطه اختیارات دستگاه ها 

است.  تسنیم

تشکر رهبر انقالب از رعایت اصول 
بهداشتی در مجالس عزاداری

حس��اب توئیت��ری پای��گاه دفتر حفظ و نش��ر آثار 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای از تقدی��ر رهبر معظم 
انق��الب از رعای��ت اص��ول بهداش��تی در مجالس 
ع��زاداری خب��ر داد. متن این توییت به ش��رح زیر 
اس��ت: »از برگزار کنندگان و منبری های محترم و 
مداحان محترم مجالس عزاداری محرم که تا امروز 
بحم��داهلل اکثر آنها توصیه های س��تاد ملی کرونا را 

مراعات کرده اند تشکر میکنم.
حاال شاید برخی در گوش��ه  کنار باشند که رعایت 
نکرده باش��ند که به آنها هم توصیه و تأکید میکنم 

که این جهات سالمت را مراعات کنند.«

پنج گام کاهش تعهدات برجام کاماًل 
انجام شده است

خارج��ه  وزارت  س��خنگوی 
گف��ت: تمام م��وارد پنج گام 
کاهش تعه��دات برجام اجرا 
ش��ده و گزارش ه��ای آژانس 
کاه��ش  مرج��ع  بهتری��ن 

تعهدات ایران است.
س��عید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه  
درب��اره  اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی 
بر اجرا نش��دن سیاس��ت های گام چه��ارم کاهش 
تعهدات برجام در س��ایت هس��ته ای ف��ردو، گفت: 
مسئوالن سازمان انرژی اتمی باید در این خصوص 
توضیح��ات فنی و تکمیلی را ارائه دهند اما به طور 
قطعی تمامی موارد پنج گام کاهش تعهدات برجام، 
اعالمی از سوی دستگاه دیپلماسی ایران به صورت 

کامل اجرا شده است.
وی افزود: آنچه جمهوری اسالمی ایران در راستای 
گام های کاهش تعهدات برجام اعالم کرد را با دقت 
اجرا کرده اس��ت البته اقدامات به اندازه نیاز انجام 
گرفته اس��ت. به طور مثال غنی سازی اورانیوم در 

حد ضرورت و نیاز صورت می گیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی تاکید کرد: بهترین 
مرجع در این زمینه گزارش های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از اجرای گام های کاهش تعهدات 
برج��ام از س��وی ایران اس��ت. آژان��س در تمامی 
گزارش ها تایید کرده است که این گام ها به صورت 

کامل عملیاتی شده است.  خانه ملت

اخبار

روحانیدرافتتاحطرحهای
وزارتصمت:

توطئهدشمنان،تعطیلی
اقتصادایرانبهبهانه

کرونابود

رئیس جمهور گفت: توطئه ای در آغاز کرونا از سوی 
دشمنان ما وجود داشت که همه کارها باید تعطیل 
ش��ود و وقتی ما اعالم کردیم کسب و کارها باید باز 

شود، آنها خیلی عصبانی شدند.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور روز 
سه ش��نبه در آیین بهره ب��رداری از طرح های ملی 
وزارت صمت که ب��ه صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، اظهار داشت: بس��یار خوشحال هستیم که در 
هفت��ه دولت باز ه��م موفق به افتت��اح طرح بزرگ 
معدنی و صنعتی ش��دیم برای مثال توسعه معادن 
طال، هم اکتش��اف و هم اس��تخراج، اهمیت ویژه ای 
برای م��ا دارد. وی عنوان ک��رد: همانطور که امروز 
معادن و پتروشیمی ما خوش��بختانه توانسته است 
جای ص��ادرات نف��ت را برای ما بگیرد، گس��ترش 
مع��ادن ط��ال و اس��تخراج آن ب��ه نوع��ی می تواند 
جایگزین ارز خارجی ش��ود و کار بزرگی اس��ت که 
در کش��ور انجام می شود. همین جا به وزارت صمت 
اع��الم می کنم دولت حاضر اس��ت برای معادن طال 
س��رمایه گذاری ویژه ای انجام ده��د. رئیس جمهور 
اف��زود: اینکه در آمارهای امروز تبیین ش��د که در 
چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته 
دارای رشد هس��تیم و اینکه بیان شد که در فوالد، 
دنیا بخاطر مس��أله کرونا در این چهار ماهه ش��ش 
درصد کاهش داشته و ما 10 درصد افزایش داشتیم، 
بسیار مهم است. روحانی تصریح کرد: می خواهم از 
تمام بنگاه های تولیدی که پروتکل های بهداش��تی 
را به خوبی رعایت کردند تش��کر کنم. همین امروز 
ش��نیدم در این کارخانه عظیم آهن اسفنجی هیچ 
مبتال به کرونایی نداشتیم و همه در حال کار کردن 
هس��تند که حدود یک میلیون تن آهن اس��فنجی 
به ما در س��ال تحویل می دهد. رئیس جمهور گفت: 
توطئه ای در آغاز کرونا از س��وی دشمنان ما وجود 
داش��ت که همه کارها باید تعطیل ش��ود و وقتی ما 
اوایل فروردین اعالم کردیم کس��ب و کارها باید باز 
شود و از آغاز کرونا اعالم کردیم واحدهای تولیدی 
نباید تعطیل شود خیلی عصبانی شدند و رسانه های 
بیگانه داش��تند خودکشی می کردند که دولت اصاًل 
برای جان مردم ارزش قائل نیس��ت و می خواستند 
کش��ور را به بحران ببرند و همه چیز تعطیل ش��ود 
و مانند کش��ورهای خودش��ان که برای نان و آب و 
وسایل بهداشتی صف بستند، ما هم به این وضعیت 
دچار ش��ویم. روحانی تاکید کرد: م��ا گفتیم نان و 
جان توأمان با هم قابل اس��تحصال است به شرطی 
که دقیقاً پروتکل ها را اجرا کنند. سه نفر از رهبران 
دنی��ا به من گفتند کار ش��ما در کرونا برای ما الگو 
ش��د که چگونه با کرونا مقابله کنیم و در عین حال 

فعالیت های اقتصادی انجام دهیم.
وی با اش��اره به بیانات مق��ام معظم رهبری در روز 
یکش��نبه به مناسبت هفته دولت گفت: ایشان روی 
مس��أله خام فروش��ی مجدداً تاکید کردند. قباًل هم 
ایش��ان همواره به این مس��أله تاکید می کردند و از 
س��نگ های قیمتی و زعفران اس��م بردند. از وزارت 
صمت می خواهم در این دو مورد خاص که رهبری 
نام بردند تالش ویژه ای انجام دهد. دولت آماده است 
در زمینه بس��ته بندی به ویژه در بخش زعفران که 
طالی قرمز ماست و همچنین در سنگ های قیمتی 
که مقام معظ��م رهبری فرمودند، کار ویژه ای انجام 
بگیرد. رئیس جمهور بیان کرد: ما در یک روز افتتاح 
کارخان��ه بزرگ آهن اس��فنجی را داریم که نزدیک 
ب��ه ی��ک میلیون تن محص��ول برای ما ب��ه ارمغان 
می آورد و خوشحالیم که پتروشیمی و فوالد در این 
سال های سخت و فشار دشمن، یعنی از 9۷ تا 99، 
بخش بزرگی از مشکالت ما را جبران و ارز مورد نیاز 
کش��ور را تامین کردند. از همه کارگران، مهندشان 
و مدیران به ویژه در بخش صنعت و معادن تش��کر 
می کنم و امیدوارم بتوانیم راه و مسیر استقالل خود 
را در سایه فرهنگ عاش��ورا و فرهنگ امام حسین 

علیه السالم ادامه دهیم.   مهر

نایبرئیسکمیسیونامنیت
ملیمجلس:

پیگیرابعادحقوقیترور
سردارسلیمانیهستیم

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجل��س گفت: ترور 
سردار سلیمانی موضوع ساده ای نیست و مسئوالن ذیربط 
باید در س��طح بین الملل این موض��وع را پیگیری حقوقی 

کنند.
عب��اس مقتدایی با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوقی ترور 
سردار س��لیمانی اظهار داش��ت: ترور ناجوانمردانه سردار 
س��لیمانی که آمریکایی ها به طور مس��تقیم در آن دست 
داش��تند و جنایت کردند، بر کس��ی پوش��یده نیست و به 

عنوان یک موضوع توام با خشونت دولتی مطرح است.
وی بیان کرد: جمهوری اس��المی ایران حق مقابله به مثل 
آن هم در س��طحی که خودش تش��خیص دهد را دارد و 
حتماً در آینده پاسخ و یا پاسخ های مناسب به این جنایت 

داده می شود. 
نای��ب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس تصری��ح کرد: در ابعاد حقوقی ه��م باید گفت که 
جمهوری اس��المی ایران هم بر اس��اس حق��وق داخلی و 
هم بر اس��اس حقوق بین الملل می توان��د اقداماتی را در 
این زمینه انجام دهد. مقتدایی اظهار داش��ت: کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تاکنون جلس��اتی 
را ب��ا حضور باالتری��ن مقامات قوه قضائی��ه برای پیگیری 

حقوقی ترور سردار س��لیمانی برگزار کرده است و کمیته 
حقوق بشر کمیس��یون امنیت ملی مجلس هم به صورت 
مرتب این موضوع را در دستور کار دارد و تا حصول نتیجه 

پیگیری می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در جلس��ات متعددی که با وزیر امورخارجه و معاونان وی 
برگزار کرده اس��ت، بر ضرورت احقاق حقوق ملت از سوی 
وزارت خارج��ه و در زمینه ترور س��ردار س��لیمانی تاکید 
کرده است و قطعاً این موضوع را دنبال می کنیم تا ببینیم 
وزارت خارجه تاکنون چه اقداماتی را در این راس��تا انجام 

داده و یا در دستور کار دارد.
نای��ب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس تاکید کرد: ترور س��ردار س��لیمانی به عنوان یکی 
از مقامات رس��می جمهوری اسالمی ایران موضوعی ساده 
نیس��ت بلکه یک دستور کار کلی برای نظام است که این 
موضوع پیگیری حقوقی ش��ود و قطعاً کمیس��یون امنیت 
ملی مجل��س اقدامات و پیگیری های خود را انجام خواهد 
داد و هم��ه این اقدامات در جهت دفاع از منافع جمهوری 

اسالمی ایران است.  مهر

برنامههایمرحلهدوم
نهضتکمکمؤمنانهدر

ایاممحرم
مع��اون رواب��ط عموم��ی 
سازمان بسیج مستضعفین 
دوم  مرحل��ه  برنامه ه��ای 
نهضت کم��ک مؤمنانه در 
ایام محرم را تشریح کرد.

س��رهنگ پاس��دار محمد 
تش��ریح  در  یوس��فیان 

برنامه های مقط��ع دوم مرحله دوم نهضت کمک مؤمنانه، 
ضمن اش��اره به کمک های قابل توجه مردم در دوره های 
مختل��ف نهضت کم��ک مؤمنان��ه و همچنی��ن تأکید بر 
ض��رورت توجه به اقش��ار آس��یب پذیر و مح��روم گفت: 
این نهضت خداپس��ندانه همچون ماههای گذش��ته تداوم 
داش��ته و در دهه اول محرم به تدریج توسط سازمان های 
اقشاری بسیج نظیر بسیج کارمندان، بسیج مداحان، بسیج 
دانش آموزی، بس��یج اصناف، بسیج پیشکسوتان و برخی 
سپاههای استانی انجام خواهد شد. وی ادامه داد: در دهه 
اول محرم الحرام، بس��یج کارمندان روز سه شنبه چهارم 
شهریور ماه، برنامه میز خدمت و تحول اداری را در دستور 
کار خود دارد و روز چهارش��نبه پنج ش��هریور ماه ، بسیج 
مداحان، اطعام نیازمن��دان در هیئتها را انجام خواهد داد 
.روز پنج ش��نبه ششم شهریور ماه ، بسیج دانش آموزی و 

بسیج اصناف، اقدام به توزیع پوشاک و لوازم التحریر دانش 
آموزان ، بسته های معیشتی و اطعام در بین اقشار آسیب 
پذیر سراسر کشور خواهند نمود. همچنین در تاریخ دهم 
ش��هریور ماه بسیج پیشکس��وتان به توزیع سراسری سبد 
معیشتی خواهد پرداخت. یوسفیان افزود: در ادامه برنامه 
های نهضت کم��ک مومنانه در تاریخ 2۷ ش��هریور ماه و 
در ایام بازگش��ایی مدارس، بسیج هنرمندان، بسیج دانش 
آموزی و بس��یج اصناف اق��دام به توزیع سراس��ری لوازم 

التحریر در بین جامعه هدف خواهند نمود.
وی ضمن قدردانی از مردم برای حضور پر رنگ در نهضت 
کمک مؤمنانه گفت: انفاق و احسان به دیگران از خصایص 
جامعه ماس��ت که هم در دین اس��الم بر آن تاکید شده و 
ه��م رهبر معظم انقالب نس��بت به آن توصیه های فراوان 

داشته اند.  خبرگزاری بسیج

ادامه از صفحه اول
به اندازه کافی رسانه هایی در آن سوی مرزها آماده 
به کار هس��تند تا هجمه های خود را به سوی سپاه 
پاس��داران هدف بگیرن��د و تیر تخریب و تضعیف و 

تحریف را به سوی آنها شلیک کنند.
حوادث مش��ابهی در دنیا از این دست دیده شده و 
باز هم دیده خواهد شد، اما هیچگاه رسانه های آنها 
اینگونه بر س��ر نیروهای مس��لح خود آوار نشدند و 

هوار نزدند و مقصر پنداری نکردند.
همین دلس��وزان و دلواپس��ان ظاه��ری، قیام امام 
حس��ین)ع( را نیز تحریف می کنن��د، ابا عبداهلل را 
صلح طلب و طالب سازش با یزید به مخاطب خود 
عرضه می کنند. ش��اید هم تص��ور می کنند، اطراف 
امام حسین)ع( را افراطیونی احاطه کرده بودند که 
ایشان را وادار به جنگ کردند؟! این طیف چرا حکم 
الهی را نمی بیند، چرا نمی پذیرند، وظیفه و رسالت 
اباعبداهلل الحسین قیام در برابر حکومت فاسد یزید 
بود؟ چرا این سخن حضرت امام حسین)ع( را برای 
مخاطب بازگو نمی کند که ایش��ان فرمود؛ »کسی 

مثل من با فردی چون یزید بیعت نمی کند.«
مذاک��ره امام حس��ین)ع( با عمر س��عد، مذاکره به 
معنای امروزی نبود، قرار نبود معامله ای انجام شود، 
امام حسین)ع( سخنان خود را قاطعانه و عزتمندانه 
ب��دون هیچ ت��رس و واهمه ای از ش��هادت، به عمر 
سعد گفت. راز ماندگاری و محبوبیت اباعبداهلل)ع(، 
قیام ب��رای احیاء و اصالح دینی ب��ود که معاویه و 
یزید آن را تحریف و تخریب کرده بودند. قیامی که 
با شهادت ایشان و یارانش، آغازی بر ظلم ستیزی و 
عدالتخواهی بود. ندای هل من ناصر ساالر شهیدان 
همچنان به گوش می رس��د و هر آنکس که این ندا 
را نمی شنود، گوش جان و دل ندارد و صدایی دیگر 
به گ��وش اش می آید.. صدایی ک��ه می گوید، صلح 
با دش��من، همراه با زیر پا گذاش��تن عزت و شرف 
و افتخار، این راهی اس��ت که ع��ده ای برای توجیه 
مذاکره ب��ا آمریکا مطرح می کنند، ام��ا آیا مذاکره 

هسته ای و نتیجه آن را نمی بینند؟
اگ��ر این جماعت توان داش��تند، نیروهای مس��لح 
ایران خاصه س��پاه را تس��لیم می کردند تا بگویند 

صلح طلب هستند!
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گزارش

جمع بندی کمیسیون اصل 90 درباره قرارداد ویلموتس 
رئیس کمیس��یون اص��ل 90 مجلس گفت: جمع بندی بحث های جلس��ات 
کمیسیون در مورد قرارداد ویلموتس این است که ما معتقدیم کوتاهی های 
فراوانی در این باره از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش صورت گرفته 

و گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: پس از بررس��ی موضوع مشکالت پیش آمده به دنبال قرارداد مربی سابق 
تیم ملی فوتبال کشورمان در کمیسیون اصل نود در جمع بندی بحث ها، ما معتقدیم 
که کوتاهی های فراوانی در این باره از سوی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال صورت 
گرفته است که هزینه این کوتاهی ها متوجه مردم و کشور شده است. رئیس کمیسیون 
اصل 90 مجلس اظهار داش��ت: عالوه بر این گزارش نهایی در باره قرارداد ویلموتس 

برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال خواهد شد. فارس

وضعیت پرونده ادعایی میر سلیم
نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررس��ی شکایت نماینده 
جهرم از نماینده تهران در این هیئت خبر داد. حجت االسالم حسن شجاعی 
با اشاره به بررسی شکایت یک نماینده از مصطفی میرسلیم نماینده تهران 
به این هیئت ، گفت: اخیراً آقای میرس��لیم ادعایی درباره پرداخت رش��وه 
65 میلیونی به یکی از نمایندگان مجلس دهم داشته که در همین زمینه 
رضایی کوچی  از وی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایتی را داشته  تا 
در این هیئت بررس��ی ش��ود. وی گفت: در دو جلسه ای که برگزار شده از مطلعین 
این پرونده دعوت شد تا با حضور در جلسه اطالعات خود را ارائه کنند. نماینده ابهر 
در مجلس با اعالم اینکه از آقای قالیباف ش��کایت رسمی به این هیئت درباره این 
موضوع واصل نشده، افزود: قرار بر این شده تا آقای میرسلیم نیز مدارک و مستندات 

خود را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کند.  تسنیم

برنامه دولت برای رهاندن زنگنه از استیضاح 
نماین��ده مردم تبری��ز در مجلس گفت: دولت درصدد اس��ت تا با کلید 
زدن اس��تیضاح وزیر اقتصاد، استیضاح وزیر نفت را از اولویت انداخته و 
به حاش��یه براند. احمد علیرضابیگی با اش��اره به طرح نمایندگان برای 
استیضاح وزیر نفت، گفت:  ئدولت می خواهد تا با استیضاح وزیر اقتصاد 
و قربانی کردن دژپس��ند در برابر زنگنه، استیضاح وزیر نفت را از اولویت 
در مجلس خارج کند.  نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در شرایط فعلی اگر دو وزیر دیگر دولت تغییر کنند، باید دولت برای تمام 

اعضای کابینه خود مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. 
علیرضابیگ��ی اضافه کرد: دولت می داند از آنجایی که رأی گیری مجدد برای کل 
کابینه منطبق با نظر رهبری نیست و مجلس این کار را نخواهد کرد سعی دارد 

استیضاح وزیر اقتصاد جلو بیفتد و استیضاح وزیر نفت انجام نشود.  فارس

ربیعی:

نگاه دولت به تحوالت در کاخ سفید نیست


