اخبار داخلی

دكتر روحاني :همه بايد نسبت به بيانيه گام دوم رهبري احساس مسئوليت كنند

يادداشت

وقتي پول باشد و كار نباشد

فتح اهلل آملی
خبرگزاريها اعالم كردند كه فروش نقدي خودرو در عرض 45دقيقه به
آخر رسيد .يعني مردم درعرض كمتر از يك ساعت هر چه خودرو در معرض
فروش گذاشته شده بود را خريدند .شايد چنين اقبالي از اعالم فروش يك شركت
در تمام دنيا بيسابقه باشد.
بسياري از شركتها با كلي تبليغات و تخفيف و پورسانت هم نميتوانند با
اين سرعت محصوالتشان را بفروشند .آن هم با اين شكل و شمايل كه حاال تمام
پولش را بدهند و حداقل يك ماه ديگر كاالي خريداري شده را تحويل بگيرند.
چطور شد همين پرايدي كه همه مسخرهاش ميكردند و آن را مايه خجالت
ميدانستند چنين سلطان قلبها شد كه همه در به در دنبال خريد يك دستگاه آن
هستند و حاضرند پول نقد بدهند و منت بكشند و هفتهها بعد تحويلش بگيرند؟
نكته ديگر اينكه چطور اس��ت در دوره و زمانهاي كه ميگويند وضع اقتصادي
خوب نيست و خيليها از زير خط فقر هم پائينتر رفتهاند وضع پول چطور است
كه هرچه پيش فروش اعالم كنيد پول برايش هست؟
واقعيت آن است كه نه كيفيت پرايد و پژو يكمرتبه دچار تح ّول اساسيشدن
و نه يكمرتبه مردم پولدارشدناند و نقدينگي با اين پيدا كردهاند.
پاسخ بسيار ساده است و تقريب ًا همه آن را ميدانيم .حتي وقتي قرار است
گوشت تنظيم بازار عرضه شود و صفهاي طويلي برايش تشكيل ميشود نه نشانه
آن است كه مردم دچار قحطي شدهاند و ؟ گوشت نخوردهاند و نه دليل آن است
كه مردم حريص شدهاند و فرهنگشان عوض شده است.
قاعده بازي اين اس��ت كه وقتي رانت توزي��ع ميكنيم و به جاي كار به
واس��طهگري ميدان عمل ميدهيم و چنين ج��ا انداختهايم كه تنها با دالگي و
واسطهگري ميتوان به درآمد بيشتر و حتّي به ثروت بيشتر رسيد اين فرهنگ رفته
رفته در جامعه هم تبديل به يك فرصت و فضيلت ميشود.
با بيتدبيري تكانههاي ش��ديد اقتصادي را به يك عادت بدل ميكنيم در
فضاي عدم ثبات اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي ،همه از ترس كاهش بيشتر
موجوديش��ان و سرمايهها و داراييهايشان ،از هر فرصتي براي تبديل پولشان
به كااليي كه از اين تكانهها آسيب كمتري ميبيند و كمتر دچار كاهش ارزش
ميشود استفاده ميكنند .اين واهمه و نگراني البته بيش از آنكه نتيجه حرص و ولع
و يا افول فرهنگي جامعه باشد ناشي از كمكاري و غفلت و سوءمديريت است.
البته وقتي تكرار شد كه بارها و بارها شده است ،متأسفانه تبديل به فرهنگ جديد
و در واقع افول فرهنگي هم ميشود ،كه شده است.
از همان اوايل تابستان مشخص بود كه سركوب قيمت خودرو با وجود همه
آه و نالههاي دستاندركاران اين صنعت و قطعهسازان ،بجز ايجاد رانت و فرصت
براي واسطهها و جز به ورشكستگي كشاندن اين صنعت و آسيبرساندن جدي به
توليد و از مهارخارجشدن قيمت آن در آينده نزديك ثمر ديگري نخواهد داشت
اما سياس��يكردن ماجرا و دست زدن به اقدامات پوپوليستي و غيراقتصادي و
تصميمات نادرست از ابتداي تابستان تا اواخر پائيز در سركوب بيدليل قيمتهاي
تو
طبيعي و متعارف و دخالتهاي نادرس��ت وزارت صنعت و شوراي رقاب 
اقدامات نابجا و زيادهروي سازمانهاي به اصطالح حمايت از مصرفكننده و
در جهت تنظيم بازار موجب شد تا هم كارخانهها و به مراتب بدتر از آن صدها
كارخانه و كارگاه توليدكننده قطعه دچار مشكل شوند و توليد هر ماه بيش از ماه
قبل دچار كاهش ش��ود و در نتيجه كار به جايي برسد كه به جاي افزايش آرام
قيمت به يكباره ش��اهد ورود گسترده واسطهها و نقدينگي باال به اين بازار و
سونامي افزايش قيمت در اين حوزه باشيم كه نه با استيضاح وزير حل ميشود و
نه با بركناري اين مديرعامل و يا آن معاون و عضو هيئت مديره و نه با بازداشت
اين يا آن (البته در پرانتر بگويم كه اين س��خن به معناي دفاع از سياستهاي
ت كامل از اقدامات آنان نيست كه سخن در اينباره مجال
خودروسازان و يا حماي 
ديگري ميطلبد و چاره كار هم رهايي اين صنعت از انحصار دولتي است).
نه فقط در مورد خودرو نه فقط در مورد گوشت بلكه در رابطه با طال و سكه
و پوشك و رب گوجه و آهن و ظروف يكبار مصرف و ...و تا زماني كه نقدينگي
باال هست و فرصت بيزحمت و بيمهار افزايش و زاد و ولد سرمايه با استفاده از
رانت و واسطهگري و دلاّ لي هست و در كنارش نظارت و عقد و تدبير و برخورد
كافي و قاطع و حضور موثر و به موقع ندارد و براي كار و توليد و زحمتكسي
نوشابه باز نميكند ،همين وضع خواهد بود.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت
حجتاالسالم و المسلمین ابوترابیفرد

فرد اقامه
نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجتاالسالم ابوترابی
شود.
می
به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران ،در اين مراسم كه از
ساعت 10و 50دقيقه در مصلی تهران برگزار مي شود ،مهدی فضائلی تحليلگر
مسايل سياسي و كارش���ناس ارشد رساله با موضوع«بررسي اهميت و ابعاد
کند .درهای مصلی از
ها سخنرانی می
بيانيه گام دوم انقالب» پیش از خطبه
ساعت  10صبح باز خواهد شد.

بقيه از صفحه اول
احس���اس مس���ئولیت کنيم و به آن
عملکنیم.
روحانی با اشاره به این که پیام رهبری برای
گام دوم انقالب و دهه جدید پیش رو بود که
تأکید کردند
در آن ،ایشان به نکات بسیار مهمی
و آنها را متذکر شدند ،افزود :رهبر معظم انقالب
ای نسبت به
در این بیانیه ،امید و نگاه خوشبیانه
آینده کشور و انقالب داشتند و این موضوعی
کلیدی است که اگر همه نسبت به آینده کشور
بینی بنگریم و
و انقالب با امیدواری و خوش
مشکالت را بزرگ نکنيم و نسبت به ملت بیش
توانیم به نکات
از پیش اعتماد داشته باشیم ،می
مد نظر رهبری دست پیدا کنیم.وي افزایش امید
و اعتماد در کشور را موجب اضطراب دشمنان
دانست و گفت :مردم ما باید محکم باشند و
دشمن را بتوانیم در مأیوس کردن مردم از آینده
دچار شکست و اضطراب کنیم.
رئیس جمهوري با بیان این که رهبر معظم
پذیری
انقالب در این پیام همچنین به انعطاف
یک
اند ،افزود :انقالب اسالمی
انقالب ،اشاره کرده
سیستم خشک و غیرپویا نیست و ما همچنانی
که بر روی اصول خود ایس���تاده ايم و آنها را
دانیم،معتقدیم باید حوادث و
غیرقابل تغییر می
های نو را مورد توجه قرار دهیم.
پدیده
روحاني با اشاره به تأکیدات رهبر معظم
انقالب نسبت به موضوع علم و دانش ،اظهار
داشت :موضوع علم و دانش برای نسل جوان،
و
ها و آموزش و پرورش و مراکز علمی
دانشگاه
تحقیقاتی ،مهم و همه مخاطب این دس���تور
رهبری هستند و همه باید تالش کنیم تا در علم،
های خود را به روز کنيم
دانش و فناوری شیوه
و در نتیجه سرعت خود را در علم و فناوری
های گذشته
افزایش دهیم .کما این که در سال
های ما در علم و فناوری در
سرعت پیشرفت
منطقه و جهان بسیار خوب بوده است.
وي با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری
نسبت به رعایت مسأله اخالق و معنویت ،اظهار
داشت :هدف اصلی انقالب این بود تا برادری،
تعاون ،اخالق حس���نه و همیاری ،گفتگوی
شناسی را ترویج و
صحیح و درس���ت و موقع
گسترش دهد و این نکاتی است که همه باید
به آن توجه کنند .رئیس جمهوري خاطر نشان
ها و احزاب در برابر این بیان
کرد :امروز جناح
رهبری وظیفه سنگینی بردوش دارند ،به ویژه
شود ،باید
هایی که به انتخابات منتهی می
در ماه
توجه بیشتری داشته باشیم و بتوانیم آن مسیری
که هدف انقالب بود را دنبال کنیم.روحاني با بیان
این که رهبر معظم انقالب در اين بیانیه نسبت
به مسایل اقتصادی کشور تأکید داشتند ،گفت:
مسأله اقتصاد هدف دشمن در این شرایط مبارزه
و تحریم است و باید ضمن این که شرایط برای
ها برای
حل
کشور سخت شده است به دنبال راه
عبور از این شرایط باشیم.
وي با اشاره به این که رهبر معظم انقالب
بودن و برونگرا
همچنان بر درونزا بودن ،مردمی
بودن اقتصاد تأکید دارند ،افزود :دولت باید به سهم
خود به این نکته توجه داشته باشد و در جهت
هایی که در وظایف حاکمیتی به
واگذاری بخش
رود ،تالش کند .رئیس جمهوري با
شمار نمی
اشاره به این که رهبری در بیانیه خود به مسایل
دیگری همچون مبارزه با فساد ،گسترش عدالت
اند ،گفت:
و سیاست خارجی هم تأکید داشته
های اجرایی بر مبنای
وزرا و مسئوالن دستگاه
هایشان را برای
های خود باید برنامه
مسئولیت
دهه پیش رو بر مبنای فرمایشات مقام معظم
رهبری،تنظیمکنند.
روحاني تأکید کرد :به ملت بزرگ ایران

دهم که دولت با همه توان و عزم
اطمینان می
خود به دنبال حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی
تردید با عزم دولت ،ملت و
کشور است و بی
سایر قوا قادر خواهیم بود از این مرحله حساس
هم عبور کنیم.
قدرداني از مردم استان هرمزگان
وي در ادامه با تقدیر از مردم سختکوش
و وفادار اس���تان هرمزگان به خاطر محبت،
بزرگواری و هوشیاری آنان در این مقطع تاریخی
نسبت به دولت ،اظهار داشت :از مردم این استان
به خاطر حضورشان در صحنه برای حمایت از
کنم.
دولت و نظام ،تشکر می
وي با بیان این که در سفر به استان هرمزگان
برداری رسید
به بهره
های مهمی
ها و پروژه
طرح
که در زندگی مردم و جامعه تأثیرگذار است ،از
برداری از سه فاز پاالشگاه ستاره
اهميت بهره
خلیج فارس در دو سال گذشته سخن گفت
و اظهار داش���ت :امروز این پاالیشگاه روزانه
 36میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو  ،5تولید
کند؛ همچنین با افتتاح طرح افزایش کیفیت
می
بنزین در پاالیشگاه بندرعباس 14 ،میلیون لیتر
شود.
بنزین یورو  5از این پاالیشگاه تولید می
در توليد بنزين خودكفا شده ايم
رئیس جمهوري با اشاره به این که امروز
خوش���بختانه در تولید بنزین به خودکفایی
ایم ،خاطر نشان کرد :این از افتخارات
رس���یده
دولت یازدهم و دوازدهم است که در پنج سال
گذش���ته تولید بنزین به دو برابر افزایش یافته
است و از  52میلیون لیتر تا پایان امسال تولید
بنزین کشور به بیش از  100میلیون لیتر خواهد
رسيد و این توانمندی دولت را در شرایط تحریم
دهد .روحانی با بیان
و اعمال فشارها نشان می
ها
این که امروز در شرایطی هستیم که جنگ اراده
نتایج خود را نشان خواهد داد ،تأکید کرد :هیچ
تردیدی به پیروزی اراده ملت بزرگ ایران در
برابر آمریکا نداریم.
ها در
وي با اش���اره به این که آمریکایی
اردیبهشت امسال در همراهی اروپا با خود برای
خروج از برجام یکبار دچار شکس���ت شدند،
افزود :آنها اوایل پاییز در س���ازمان ملل متحد
اجالس ویژه شورای امنیت علیه ایران تشکیل
دادند و از پیش اعالم کردند قرار اس���ت این
نشست در سطح س���ران تشکیل شود ،اما به
خاطر فشارهایی که بود ،مجبور شدند که اعالم
خواهند
کنند موضوع نشست ایران نیست و می
راجع به صلح و امنیت و سالح کشتار جمعی
بحثکنند.
رئیس جمهوري با اش���اره به طراحی
ها برای برگزاری اجالس ورشو،گفت:
آمریکایی
آنها ابتدا به وضوح اعالم کردند که این اجالس
علیه ایران است و حتی در بیانیه ابتدایی خود
موضوع ایران را مطرح کرده بودند اما زمانی که
با مخالفت همه کشورها مواجه شدند ،ناچار
شدند موضوع را تغییر دهند و بگویند درباره
خاورمیانهاست.
روحانی با اشاره به مخالفت کشورهای
اروپایی در برابر تقاضای معاون رئیس جمهوري
آمریکا برای خروج از برجام ،گفت :آنها قاطعانه
پاسخ دادند که در برجام خواهند ماند و در عین
حال رئیس مجمع نمایندگان آمریکا هم اقدام
رئیس جمهوري این کشور را در خروج یک
جانبه از برجام اشتباه دانسته است.
وي با بیان این که ایران برای سومین بار
المللی در برابر آمریکا به پیروزی
در دادگاه بین
ها در موضوع
رس���ید ،اظهار داشت :آمریکایی
های ایران به
دو میلیارد دالری که از حس���اب
طور غیرقانونی برداش���ت کرده بودند ،اعالم
کردند که دادگاه صالحیت رسیدگی ندارد ،اما

رئيس جمهوري چين :به توسعه روابط راهبردي جامع با ايران تأكيد داريم

بقيه از صفحه اول
دو طرف در این نشس���ت که با حضور
هیات عالیرتبه سیاس���ی و پارلمانی جمهوری
اس�ل�امی ایران برگزار شد بر تقویت و توسعه
روابط دو کشور تاکید کردند.الریجانی هم با
اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور ،از
چین به عنوان یکی از شرکای قابل اعتماد ایران
نام برد و خواستار تقویت این روابط شد.
های دیگر برجام به تعهدات خود
طرف
عمل کنند
رئیس مجل���س همچنين در پکن گفت:
های برجام از پذیرش خواست
هرچند طرف
نامشروع آمریکا امتناع کرده و به حفظ برجام
اهتمام ورزیده ان���د ،اما از آنها انتظار داریم در
حفظ این توافق و رعایت چندجانبه گرایی به
طور کامل و متوازن به تعهدات خود عمل کنند
و زیربار زور نروند.
علی الریجانی ديروز در دانشگاه «رنمین»
پکن و در جمع اس���تادان و دانشجویان این
دانشگاه با اشاره به این که تاکنون  13بار پایبندی
کامل ایران به تعهدات خود توس���ط آژانس
المللی انرژی اتمی به اثبات رسیده است،
بین
های ماجراجویانه از
تاکید کرد :آمریکا با بهانه
عمل به تعهدات خود در این توافق فرار کرده
است و با خروج خود از برجام ،گستاخانه سایر
ها را به ارتکاب چنین عملی تشویق می
طرف
کند.
به گفته وی ،ایران قوی ًا از اصل عدم دخالت
در امور داخلی کشورها ،حفظ حاکمیت ملی
ها تبعیت
کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت
کرده است و از آن حمایت می کند ،اما متاسفانه
آمریکا در اش���کال مختلف نظیر حمایت از
های بین المللی و افراط گرایی برای
تروریست
های
های مستقل و تحمیل رژیم
سرنگونی دولت
نامشروع در مناطق مختلف جهان تالش می کند
و این مداخله آمریکا در امور داخلی کشورها،
خطری جدی است.

ب���ه گفته الريجان���ي ،مقابل���ه ایران با
های آدمکش که به درخواست دولت
تروریست
عراق و سوریه صورت پذیرفت و خوشبختانه با
پاشیدگی شده است
های جدی دچار ازهم
ضربه
های مظلوم
با هدف ایجاد صلح و دفاع از انسان
بود که با تدبیر رهبر معظم انقالب تحقق یافت.
رئیس مجلس ،آمریکا را پشتوانه اصلی
ها
جریان تروریس���تی معرفی کرد که س���ال

وي گفت :مقابله ب���ا این گونه اقدامات
شیطانی نیازمند حرکت دستجمعی است؛ در
غیراین صورت صلح و ثبات بین المللی به طور
جدی به مخاطره خواهد افتاد.وی افزود :آمریکا
با اتخاذ رویکردی خصمانه نس���بت به سایر
ها در اشکال مختلف اقتصادی قصد ضربه
ملت
ها از جمله مردم متمدن چین
زدن به دیگر ملت
و ایران است كه البته موفق نخواهد شد.الريجاني

افغانس���تان ،عراق و سوریه و سایر کشورها را
ریختگی امنیتی کرده است.
هم
دچار به
به گفته وی ،برخی کش���ورهای منطقه
اند ،اما
هم دچار این وسوس���ه فریبکارانه شده
جمهوری اس�ل�امی از ابتدای بحران در این
پذیر از راه
کشورها بهعنوان یک کشور مسئولیت
حل سیاسی حمایت كرد.
الریجانی افزود :امروز رژیم صهیونیستی
توان نام کشور بر آن نهاد ،بلکه به یک
که نمی
بروکراسیشرشباهتبیشتریدارد،ماجراجویانه
دنبال آشوب در منطقه خاورمیانه است تا حقوق
ملت مظلوم فلس���طین را تحت عنوان معامله
بزرگ دروغین آمریکایی قرن پایمال كند.

اظهارداشت :سیاست منطقه ای ایران مبتنی بر
ها
ارتقاء صلح ،توسعه پایدار و سعادتمندی ملت
آمیز
ای مسالمت
و حل و فصل اختالفات به شیوه
های مشترک است و
از طریق گفتگو و رایزنی
های منحصر به
ما آمادگی کامل داریم تا ظرفیت
های مختلف در اختیار
فرد کشورمان را در حوزه
کشور دوست و برادر چین قرار دهیم.
رئيس مجلس همچنین آمادگی مجلس
های پارلمانی
ایران را برای استفاده از ظرفیت
دو کش���ور ایران و چین ب���ه منظور تحقق و
های کمربند-
آفرینی مشترک در همکاری
نقش
راه اعالم کرد.وی در بخش دیگری از سخنانش
افزود :برخی کشورها تالش می کنند جهان را

ش���ود که یک شخصیت واحد و کالن شکل بگیرد و این مهم با
می
پیروی از یک فرمانروای واحد شکل می گیرد که ما به آن والیت فقیه
میگوییم و این امر بر اساس یک نظریه توحیدی است.
وي گفت :اگر جامع���ه در کارهای اجتماعی هماهنگ عمل
کند ،موجب میشود که هدف واحدی پیدا کند و این موضوع میسر
نمیشود مگر این که رفتارهای آزادی جمعی به فرمان یک فرمانده و
رهبر صورت گیرد .این موضوع مبادی بر یک نظریه توحیدی اساسی
است .دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی افزود :آیا خدا تنها
خالق و آفریننده است یا این که فرمانروا هم هست؟ قطعا خداوند
عالوه بر این که خالق مطلق است ،فرمانروای عالم بشریت است .در
حالی که قوم بنی اسرائیل معتقد بودند خداوند مانند پدر بزرگی است
که باید به او احترام کرد و هفتهای یکبار به عبادتگاه برويم و از او بابت
خلق ما تشکر کنیم.وي افزود :کاری که رسول اکرم انجام داد این بود
که فرمانروایی خدا را در جامعه نهادینه کرد .جز خدای متعال کسی
نمی تواند حق فرمانروایی داشته باشد ،چراکه فرمانروایی نیازمند قدرت
مطلق و برتری است.آیت اهلل اراکی تصریح کرد :اصل دعوای پیامبران
و ائمه با دشمنان خدا این بود که ائمه اطهار تاکید می کردند خداوند
عالوه بر این که خالق انسانها بوده است ،فرمانروایی عالم بشریت
را هم برعهده دارد.وی ادامه داد :در قرآن کریم دوگانه فرمانبرداری از
خدا و از هوای نفس بارها تکرار شده است و قرآن تصریح کرده که
فرمانبرداری از به غیر خداوند فرمانبرداری از هوای نفس است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب بابیان این که هرگاه جامعه
از خود خالی شد تبدیل به مجموعه ای می شود که با هر وسیله تاثیر
گذاری می توان او را به هر سویی که خواست کشاند ،افزود :بزرگترین
افتخار رسول خدا این است که به او از جانب خداوند به شکل مستقیم
امر میشد .سیاسی بودن رسول خدا اساس رسالت اوست و ایشان

برخالف نظر آنها این دادگاه چند روز پیش اعالم
صالحیت کرد ،کما این که همین دادگاه در مورد
برجام هم چندی پی���ش دو رأی به نفع ایران
صادر کرده بود.
ها و
اعمال فش��ار آمريكا ب��ه بانك
ها
شركت
رئیس جمهوري با اشاره به اقدامات دیگر
آمریکا علیه ملت ایران از جمله تهدید آژانس
ها
و اعمال فشار به بانک
المللی انرژی اتمی
بین
های تجاری برای ممانعت از همکاری
و شرکت
ها در اعمال
آنها با ایران ،گفت :اقدام آمریکایی
ها برای همکاری با
ها و شرکت
فشار به بانک
ایران صد در صد تروریستی است.
که برخالف
روحاني اف���زود :هنگامی
المللی بانک و ش���رکتی را برای
مقررات بین
کنند
همکاری با کشوری تهدید به جریمه می
های
در حقیقت موجب ایجاد ارعاب در بخش
بانکی و تجاری مي شوند و یک عمل تروریستی
دهند.
اقتصادی را انجام می
ایم
وي با بیان این که همواره اعالم کرده
گاه با تروریسم مبارزه نکرده و
که آمریکا هیچ
ها حمایت هم
در بسیاری موارد از تروریست
کرده است ،خاطر نشان کرد :آمریکا با اقدام خود
های تجاری برای
برای اعمال فشار به شرکت
همکاری با ایران ،خود بانی حرکات تروریستی
های خود دست
است تا مردم نتوانند به نیازمندی
ها و تجار ایرانی و همچنین
پیدا کنند و شرکت
خواهند در ایران
های خارجی که می
ش���رکت
های خود را
کار کنند ،نتوانند به راحتی فعالیت
انجام دهند.
رئیس جمهوري با اش���اره به برگزاری
اجالس کام ً
ال موفق و هماهنگ سه کشور ایران،
روسیه و ترکیه در سوچی ،همزمان با برگزاری
ها در ورشو ،گفت:
اجالس مفتضح آمریکایی
یکی از انتقادات صریح هر س���ه کشور علیه
های آمریکا در سوریه بود و معتقد بودیم
فعالیت
المللی در این
که آنها برخالف مق���ررات بین
کشور حضور دارند و تاکنون با انجام اقدامات
ها فعالیت
تجاوزگرانه تاکنون به نفع تروریست
اند.رئیس جمهوري خاطر نش���ان کرد:
کرده
اجالس سوچی در برابر اجالس تصنعی ورشو
یک نشست تأثیرگذار و محکم بود و این هم
های آمریکا در مسایل منطقه
یکی از شکست
شود.
تلقیمی
روحاني افزود :ما آماده همکاری و تعامل
کنند
با دنیا هستیم اما کشورهایی که با ما کار می
باید کام ً
ال حواسش���ان جمع باشد که به دنبال
خواهی نباشند؛ چرا که ملت ایران بر اصول
زیاده
خود ایستاده است .وي ادامه داد :همه باید نسبت
به پیمان و تعه���دات خود عمل کنندو با بیان
توقعات جدید فرار رو به جلو نداشته باشند و
خواست ما این است که روابط دوستانهمان با
اتحادیه اروپا ادامه داشته باشد و آنها هم همان
ها
اند و در برابر دوربین
گونه که قول و وعده داده
اعالم کردند به تعهدات خود به طور دقیق عمل
کنند ،چرا که این به نفع منطقه و جهان است.
بررس��ي اقدامات ستاد اطالع رسانی و
تبلیغاتاقتصادیکشور
در جلسه ديروز هیأت دولت به ریاست
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
رئی���س جمهوري ،گزارش وزیر کش���ور از
ترین اقدامات ستاد اطالع
مهمترین و شاخص
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به استحضار
اعضای دولت رسید.در این جلسه،هیأت وزیران
های مسئول با ستاد
بر همکاری همه دستگاه
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور تأکید
کرد.
هیأت دولت در ادامه ،به بررسی و تصویب

به سمتی پیچیده و خطرناک سوق دهند تا لرزه
های صلح و ثبات جهانی بیندازند؛ با این
بر پایه
وجود ایجاد گشایش برای برون رفت از شرایط
های سلطه گر
بغرنج ایجاد شده توسط قدرت
هاي متمدن ممكن است.
براي ملت
الریجانی افزود :نظریه یک جاده  -یک
کمربند «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین،
جانبه و
صلح جهانی را در بس���تر توسعه همه
کند
ها دنبال می
پذیری برای همه ملت
رقابت
ها
و چون توسعه چین را با توسعه سایر ملت
زن���د از ظرفیت باالیی در ایجاد صلح
گره می
برخوردار است.
وي تاکید کرد :نظری���ه کمربند  -راه از
ها نسبت به یکدیگر فاصله
مسئولیتی ملت
بی
ای
گرفته است و در مسیر شکل دهی به «جامعه
کند.
با سرنوشت مشترک بشری» حرکت می
های مش��روع و قانونی
ادامه همکاری
چین و ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم
با اشاره به سفر سه روزه هیات بلند پایه ایران
به ریاس���ت رئیس مجلس به چین تاکید کرد:
های عادی دو کش���ور در چارچوب
همکاری
اي در جریان است و
المللی و منطقه
قوانین بین
باید مورد احترام جامعه جهانی قرار گیرد«.گنگ
ش���وانگ» درباره سفر رئیس مجلس و هیات
همراه او به چین ،افزود :علی الریجانی رئیس
مجلس ایران و هیات همراه با دعوت «لی جان
شو» رئیس کنگره خلق چین از  18تا  20فوریه
به چین سفر کرده است.
های انرژی دو کشور
وی در مورد همکاری
رغم
و واردات نف���ت از ایران هم گفت :علی
نگرش ایاالت متحده آمریکا نس���بت به عدم
همکاری کشورهای دیگر با ایران ،موضع چین
در این زمینه واضح بوده و تغییری نکرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاكيد
های یک جانبه و ناعادالنه آمریکا
كرد :با تحریم
مخالفهستیم.

آیت اهلل اراکی :وحدت در جهان اسالم باید به صورت متمرکز تئوری سازی شود

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اس�ل�امی گفت :یکی از
کارهایی که باید به صورت متمرکز تئوری سازی شود مساله وحدت
در جهان اسالم است.
به گزارش مهر ،آیتاهلل محس���ن اراکی دبیرکل مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی در نشست تخصصی دیپلماسی اتحاد اسالمی،
ضرورت ها و راهبردها که عصر ديروز در موسسه پژوهشی فرهنگی
انقالب اسالمی برگزار شد،افزود :ما نیازمند برگزاری نشست های
مختلف در جهت وحدت در دانشگاهها و مراکز علمی ،حوزه های
علمی در سایر کشورهای اسالمی هستیم ،اگر به این موضوع توجه
شود به اهمیت دیپلماسی اتحاد پی می بریم.
وي گفت :باید اهداف مشترک را با روش واحد انجام داد که این
یک مقوله کلی در جهان و امری عقلی و شرعی است .ما می توانیم با
همه کشورها اهداف مشترک را تعریف کنیم که به آن وحدت عام گفته
می شود و در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.
اراکی افزود :بخشی از دیپلماسی وحدت و تقریب می تواند با
کشورهای مختلف ،جدا از مساله دین و مذهب ارتباط برقرار کند .این
اهداف می تواند سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی باشد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،وحدت و هویت
سیاسی را امر بسیار مهمی دانست و افزود :هویت اجتماعی یکی از
مهمترین ارزش های مطرح در اسالم است .بر اساس قرآن و روایات،
تبعیت از فرماندهی سیاسی یکی از عوامل وحدت است.
وي گفت :شخصیت انسان براساس رفتار او شکل گرفته است و
بر اساس عمل او ساخته می شود .انسانها سرنوشت و شخصیت خود
را با اعمال و رفتار خود می سازند.
آیت اهلل اراکی ادامه داد :زمانی یک جامعه واحد می ش���ود که
شخصیت و سرنوشت واحدی داشته باش���د و اراده واحد موجب
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اگر صاحب فرمان خداوند نبود نمی توانس���ت ماموریت خود را به
درستی انجام دهد.وي با بیان این که در دیدگاه طرفداران جدایی دین از
سیاست تاکید میشود که خداوند تنها خالق انسان استو نه فرمانده او،
افزود :دوران غیبت دوران انتظار و تمرین برای حضور شخصی است
که فرمان الهی را بی واسطه به بشریت منتقل می کند.
اراکی با بیان این که هر نوع اختالف در جامعه نشان دهنده این
است که در هویت جامعه شکاف ایجاد شده است ،تصریح کرد :این
که ما اس���رائیل را برای کل جامعه اسالمی خطرناک میدانیم چون
پیدایش اسرائیل در بخشی از پیکر جهان اسالمی یعنی رخنه در هویت
مسلمانان و اگر نه ،بحث اصلی ما این نیست که چرا بخشی از خاک
فلسطیندرتسخیرصهیونیستهااست.
وی گفت :جنگ ما در فلسطین بر سر این است که فرمانروایی
به دست آمریکا ،نتانیاهو یا بن سلمان باشد یا به دست خداوند .مساله
فلسطین پاره ای از هویت ماست و ما باید از این هویت صیانت کنیم،
چرا که اگر حیثیت مسلمانان در فلسطین پایمال شود ،در دیگر عرصه
ها هم پایمال خواهد شد.اراکی با اشاره به آرمانهای انقالب اسالمی
تصریح کرد :اس�ل�امی که انقالب اسالمی ارائه می کند این است که
میگوید فرمانروایی خداوند باید بر روی زمین حاکم باشد و دشمنی
ما با آمریکا هم دقیقا بر سر همین موضوع است که آمریکا می گوید
اوست که فرمانروای دنیا است و اعتقادی به مفاهیم دینی و توحیدی
ندارد.وی گفت :اگر در عرصه اقتصاد هم قوانین اس�ل�امی بر مبنای
اقتصاد مقاومتی که پایه آن روی پای خود ایستادن است تکیه کنیم قطعا
پیروزی و توفیق از آن ما است.
دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی درپایان خاطر نشان
کرد :ابزار اصلی تداوم انقالب اس�ل�امی فرمانبرداری از خداوند و نه
ترسیدن از دشمنان است.

تعدادی از مصوبات دولت درباره اصالح ضوابط
های
صدور و لغو پروانه فعالیت کارور ماهواره
مخابراتی و ضوابط مربوط به ثبت س���فارش
خودرو پرداخت و در باره تعدادی از پیشنهادهای
های اجرایی تصمیم گیری کرد.
دستگاه
هیأت وزیران همچنين تجهیزات و ماشین
آالت وارداتی تأسیس���ات گردشگری را که به
عنوان ماش���ین آالت خط صنعت گردشگری
شود ،از پرداخت حقوق ورودی معاف
تلقی می
کرد.
معافیت مذکور با رعایت قانون حداکثر
اس���تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین
نیازهای کش���ور و تقویت آن در امر صادرات
و مطابق اصالحیه قانون امور گمرکی اعمال
شود.
می
عرضه خودرو به قیمت محاسباتی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه
جلس���ه هیات دولت در جمع خبرنگاران ،از
کاهش قیمت خ���ودرو در آینده نزدیک خبر
داد و گفت :عالوه بر افزایش تولید ،بنا داریم
های محاسباتی از طرف سازمان حمایت
قیمت
بر اساس قیمت تمام شده خودرو به عالوه سود
 ۵درصد برای خودروسازان محاسبه کنیم ،زیرا
های فعلی در بازار مطلوب دولت نیست؛
قیمت
البته  5درصد سود مورد رضایت خودروسازان
نخواهد بود اما مهم تصمیم دولت است.
های
رضا رحمانی افزود :میزان تولید در ماه
قبل افت کرده بود ،اما امروز شرایط بهتر شده
شود که
است و هر روز میزان تولید بیشتر می
این افزای���ش تولید بر قیمت هم تاثیر خواهد
گذاشت.
به گفته وی ،س���ازمان حمایت بر اساس
مدارک و کارشناسی قیمت خودرو را مشخص
کند ،اما بازار قیمت متفاوتی دارد که تصمیم
می
گرفته شد خودروساز این تفاوت قیمت کارخانه
و بازار را به خزانه واریز کند و خودش ذینفع
نباشد که انگیزه باال نگهداشتن قیمت را نداشته
باش���د .وی در بخش دیگری از سخنان خود
خاطرنشان کرد :از نظر تامین کاال مشکل جدی
بینی ما این است که برای
نداشته و نداریم و پیش
شب عید هم مشکل خاصی را نخواهیم داشت.
ها
اگر واردات و عرضه کاالها بیشتر شود قیمت
یابد و مردم به
هم تعدیل مي شود و کاهش می
کنند.
وفور به کاالهای مختلف دسترسی پیدا می
مهار سیالب خوزستان
بینی
وزیر نیرو هم گفت :با توجه به پیش
،
س���ازمان هواشناس���ی برای وقوع سیالب
های مربوط به خدمات رس���انی بابت
گزارش
ها برای اس���تان خوزستان آماده شد و
سیالب
های
امروز اعتبار  ۶۱میلیارد تومان برای طرح
فوری و کنترل سیل در خوزستان مورد موافقت
قرار گرفت تا مرمت و الیروبی و ایجاد سیل بند
در خوزستان صورت گیرد.
رضا اردکانیان اف���زود :از امروز عملیات
اجرای طرح شیرین سازی آب دریا برای تأمین
آب مورد نیاز صنایع انرژی در منطقه پارسیان
استان فارس و همچنین منابع مورد نیاز شرب
ها با همکاری
شود .این پروژه
اهالی المرد آغاز می
شود و پیش بینی ما این
بخش صنعت انجام می
ها ساالنه ۱۵
است که با بهره برداری از این پروژه
میلیون مترمکعب آب شیرین در اختیار مصرف
شرب و صنعت در این منطقه قرار بگیرد.
تأکید بر تأمین میوه شب عید
رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :معیشت مردم و میوه شب
عید اولویت دولت اس���ت و امروز هم رئیس
جمهوری درباره مدیریت و تأمین آنها تاکید کرد.
همچنین برخی خبرها درباره صادرات میوه به

مکتوب هفته

آقای روحانی رسیده بود که ايشان تاکید کرد اگر
شود از
این موضوع باعث گرانی در شب عید می
همین االن برای آن چاره اندیشی شود.
محمود واعظی افزود :با توجه به دستور
هفته پیش رئیس جمهوری درباره تامین گوشت
اکنون از مبادی قانونی گوشت در حال ترخیص
بندد
است و دولت همه تالش خود را به کار می
های مردم در ایام عید تامین شود .
تا نیازمندی
وي در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که
برخی افزایش ارز در چند روزه اخیر را اقدام
عمدی از سوی دولت برای تحت فشار قرار
دادن مجمع تشخیص به منظور تصویب پالرمو
دانند گفت :این سخنی کامال کذب است؛
می
هایی منطقی نیست که نه در
اساسا چنین روش
گذشته جواب داده است و نه در آینده جواب
رود بیشترین
دهد .وقتی قیمت ارز باال می
می
شود و هیچ وقت دولت
فشار به دولت وارد می
با منافع کشور از جمله معیشت بازی سیاسی
کند.
نمی
تشکیل ستاد سفرهای نوروزی
وزیر راه و شهرس���ازی هم از تشکیل
ستاد سفرهای نوروزی در این وزارتخانه خبر
های مرتبط با این
داد و گفت :همه دس���تگاه
کنند .محمد
سفرها ،نقش خود را در ستاد ایفا می
ها
افزود:عملیات هوشمندسازی در جاده
اسالمی
هم
صورت گرفته و ناوگان حمل و نقل عمومی
به سیستم هوشمند متصل است و رفتار رانندگان
شود.
کنترلمی
ها پیش از عزیمت
قرار اس���ت اتوبوس
های فنی
های مسافری ،توسط هیات
در پایانه
بازرسی شوند .وي گفت :در گام سوم هم پلیس
ها،
با به کارگیری همیاران پلیس در مسیر جاده
ترافیک نقاطی را که س���ابقه حادثه داشته یا
خیز است با استقرار نیرو کنترل خواهد
حادثه
یادآورشد :خط آهن قزوین -رشت
کرد .اسالمی
هم در دو هفته آینده با حضور رئیس جمهوری
افتتاح خواهد شد.
افتتاح خط  ۷مترو تهران
پیروز حناچی ،شهردار تهران هم با حضور
در جمع خبرنگاران ،گفت :خط  ۷مترو تهران
را امسال یا اوایل فروردین  98به صورت کامل
افتتاح خواهیم کرد و این خط تا میدان صنعت
آید .خط  ۶مترو از دولت آباد تا میدان
ادامه می
شود و یک ماه بعد از آن به میدان
شهدا افتتاح می
رسد.
امام حسین (ع) می
اس��تيضاح رئي��س جمه��وري به
مصلحت نيست
حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیس
جمهوری دیگر عضو هیات دولت هم در پاسخ
به پرسشی درباره استیضاح رئیس جمهوری
تصریح کرد :طرح موضوع اس���تیضاح رئیس
جمهوری به مصلحت کشور نیست و تعداد
امضا کنندگان این طرح بسیار کم است و هیچ
تصمیم فراکسیونی در این باره وجود ندارد و
چند نماینده صرف ًا به اراده و تشخیص خود این
تصمیم را گرفته اند.
کمبود داروهای اساسی نداریم
به گفته سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،بر اساس برنامه ریزیهایی
که انجام شده اس���ت به طور یقین سال آینده
موضوعی به نام کمبود داروهای اساسی را در
کشور نخواهیم داشت.
امس���ال هم اگر در جایی بی���ش از  9تا
10درصد افزایش قیمت دارو مشاهده شده باشد،
تقاضا میشود به سازمان غذا و دارو یا دفتر بنده
اطالع دهند .هرکس هر دارویی داخلی و خارجی
را فراتر از میانگین اعالم شده به بیمار بفروشد،
متخلف است و ما این را نمیپذیریم.
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ما مردم و امنيت ملي

دكتر محمدعلي فياضبخش

اخيرا ً رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست قوه
و بيکاري کارگران
ها
قضاييه در بياناتي اظهار داشتد« :تعطيلي کارخانه
ي و توسعه اقتصادي کشوراست»*.
برخالف امنيت مل 
گرچ��ه اين اظهارات در جمع مس��ئوالن عاليرتبه قضايي ايراد
ش��د ،اما همچون اکثر ديگر اظهارات ،مخاطب عام را نيز نش��انه
اس��ت .اظهاراتي از اين دست و در مأل عام ـ و نه تنها در محفل
رفته
آ َو َرد،
حقير پيش مي
خاص -اين نگراني ذهني را براي بندهي
مخاطبان
که :من به عنوان معلمي در آستانه بازنشستگي ،در اين «خالف امنيت
نخواسته مشکلي
مليِ» احتمالي چه ميزان مسئول هستم!؟ و اگر خداي
قدرش به
ها پيش آيد ،چه
در امنيت ملي به خاطر تعطيل��ي کارخانه
دانم آيا براي شما که در مشاغل و کار و
ش��ود!؟ نمي
من مربوط مي
هاي ديگري هستيد ،اين عذاب وجدان پديد نيامده ،که تعطيلي
حرفه
ها و بيکاري کارگران ،ممکن است امنيت ملي را تهديد کند!؟
کارخانه
ايد!؟ اگر
و آيا به مس��ئوليت شخصي خود در «ناامني ملي» فکر کرده
خوابيد؟
ايد ،آيا شب راحت مي
کرده
اگر ش��ما مثل من معلم هس��تيد و يا تاجريد و يا کاسبيد و يا
کش��اورزيد و يا کارمنديد و يا بر سر هر حرفه ديگري هستيد ،لطفا
ها و بيکارشدن کارگران ،شما
کمي بينديشيد؛ ببينيد در تعطيلي کارخانه
چقدر س��هم داريد؛ به همان ميزان هم ـ طبق فرمايش فوق ـ مسئول
امنيت ملي خواهيد بود؛ قبول!؟
اکنون يک سوال :ميزان اثرگذاري و نقش بنده و امثال بنده و تمام
ها و
هاي مختلف برشمردم ،در تعطيلي کارخانه
کساني که در حرفه
اي در
؟ و نيز سهم ارکان حاکميتي
بيکاري کارگران چه ميزان اس��ت
نقش و کالس مجمع تش��خيص مصلحت ،در اموري از اين دست
چه ميزان است؟ امروز که مجمع محترم تشخيص مصلحت ،در امور
گذاري،
برتر را دارد و حتي در برخي امورِ قانون
باالدستي نظام دست
است ،آيا بهتر نيست که فرمايش
فرادست مجلس ش��ورا ظاهر شده
رئيس اين مجمع ،تنها در همان مجمع و براي همان مخاطبا ِن مرتبط
باش��د؟ اعالمي اينچنيني در مأل عام (انعکاس از صدا و س��يما)چه
دار امروز جز از س��ر استيصال و
مفيديتي دارد؟ واقع ًا کدام کارخانه
کند؟ مسئوليت
مي
کارگران را از کار بيکار
اضطرار کارخانه را تعطيل و
ها،
ها و مضيقه
کالن اين وضعيت انسداد اقتصادي در کنار ديگر انسداد
گردد؟ و
داران برمي
چه ميزانش به مخاطب عام امثال بنده و يا کارخانه
چه مقدارش به بزرگا ِن نشسته در ارکان تصميمات کالن؟
تي و اخيرا
اف
هاس��ت که رد يا قبول لوايح مرتبط با س��ي
هفته
آينده موکول
معاهده پالرمو در جلس��ات مجمع از اين هفته به هفته
ش��ود .صاحب اين قلم در حد دانش و اطالعي نيست که حکم
مي
باشد؛ سخن
به رد يا قبول اين لوايح دهد و يا حتي پيش��نهادي داشته
در پذيرش مس��ئوليت از سوي متکفالن امور کال ِن حاکميتي و عدم
ست .اگر انسدادي در راهبردهاي اقتصادي کشور ،از جمله
فرافکني
ها امنيت ملي و
هاس��ت ،و اگر از خالل اين تعطيلي
تعطيلي کارخانه
گيرد ،در حال حاضر چه ميزان
توس��عه اقتصادي در مخاطره قرار مي
هاي رکين
مسئوليتش بر عهده بزرگان و اعضاي مجمع و ديگر بنيان
هاي اين
ست؟ و چه مقدار امثال حقير ،که مستمع سخنراني
حاکميتي
نگران امنيت ملي بدانيم؟
بزرگواران هستيم ،بايد خود را مسئول و دل
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تسلیتیادگارگراميامامبهحجتاالسالم
والمسلمینسیدسراجالدینموسوی

یادگار گرامي امام با صدور پیامی ،درگذشت پدر همسر حجت االسالم
المسلمین سید سراج الدین موسوی از اعضای دفتر امام خمینی(ره) را به
و
وی تسلیت گفت.
به گزارش جماران ،متن پیام تس���لیت حجت االس�ل�ام و المسلمین
سید حسین خمینی در پی می آید:
بسمه تعالی
برادر عزیز و گرامی جناب حجت االسالم و المسلمین آقای سید سراج
الدین موسوی دامت افاضاته
مصیبت وارده درگذشت پدر بزرگوار همسرتان را خدمت جنابعالی و
تان تسلیت عرض می نمایم و از
خانواده محترم ،به خصوص همسر مکرمه
خدای متعال برای آن مرحوم غفران واسع و برای جنابعالی و همه بازماندگان
صبر و اجر مسألت دارم.
سید حسن خمینی

ظريف :فروش فناوري هستهاي به عربستان دورويي آمريكا را افشا ميكند

وزیر امور خارجه كش���ورمان با انتقاد از دو رویی و اعمال
استانداردهای دوگانه دولت آمریکا ،تصریح کرد :فروش قاچاقی
فناوری هسته ای به عربستان سعودی به خوبی دورویی آمریکا
کند.
را افشا می
به گزارش مرکز اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه ،محمد جواد ظریف در صفحه توئیتر خود نوشت :هر روز
گذرد آنچه که برای ما روشن بود برای جهانیان هم آشکار
که می
شود :نه حقوق بشر و نه برنامه هسته ای نگرانی واقعی آمریکا
می
شود؛ حاال هم فروش
نبوده است .اول یک روزنامه نگار مثله می
قاچاقی فناوری هسته ای به عربستان سعودی به خوبی دورویی
کند.
آمریکا را افشاء می
چین با اشاره به دیدار
خبر دیگر این که ،خبرگزاری رسمی
'وانگ یی' وزیر خارجه چین با محمد جواد ظریف ،همتای ایرانی
خود در پکن نوشت :دو کشور با ش���رایط و تحوالت تازه ای

روبرو هستند.
به گزارش ش���ینهوا ،وزیر خارجه چین در دیدار با ظریف
تاکید کرد چین و ایران با وضع جدیدی روبرو هستند و اوضاع
خاورمیانه و جهان هم با تحوالت زیادی روبرو ش���ده است.بنا
به این گزارش' ،وانگ یی' نقش ایران را در منطقه بسیار مهم و با
های
ارزش توصیف کرد و گفت :انتظار داریم تهران باز هم گام
سازنده تری برای پیشبرد حل مسایل بردارد.
خبرگزاری چین از قول وزیر خارجه این کشور افزود :دو
کشور با تحوالت و اوضاع جدیدی روبرو هستند؛ چین و ایران
هزاران سال قدمت روابط دارند و باید با هوشیاری از این مناسبات
حراس���ت کرده و آن را رشد دهند و نیروی تازه ای به آن تزریق
کنند.
شینهوا همچنین از قول ظریف گفت :ایران به مشارکت باچین
داند.
ها می
دهد و این کشور را شریک خود در همه زمینه
ارزش می

ایران انتظار دارد چین نقش بیشتری در عراق ،سوریه و خاورمیانه
و همچنین بازسازی افغانستان ایفا کند.
شینهوا تصریح کرد که وزیران خارجه چین و ایران درباره
ها باید به آن پایبند باشند و مفاد توافق
برجام و این که همه طرف
هسته ای را مراعات و اجرا کنند ،گفتگو کردند.
این گزارش افزود که ظریف تاکید کرده اس���ت طرح راه
ابریشم برای هر دو کشور مهم اس���ت و ایران در آن مشارکت
سازنده ای خواهد داشت.ظریف همچنین با اشاره به سفر علی
به چین در صفحه توئیتر
الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
هایی
خود نوشت :آقای الریجانی را تا پکن همراهی کردم .صحبت
جمهوری ش���ی و رهبری چین بر س���ر شراکت
مهم با رئیس
استراتژیک گسترده میان دو کشور انجام شد .موضوع اصلی این
ها ،نقش ایران در ایجاد راه ابریشم جدید و همچنین تداوم
صحبت
های سیاسی ،امنیتی و اقتصادی بود.
همکاری

مشتركان برق و گاز ماهانه  300تومان برای بیمه خسارت پرداخت ميكنند
مجلس ش���وراي اسالمي در
جلس���ه صبح ديروز ،پنجمین روز
بررس���ی الیحه بودجه سال 98را
پشت سر گذاش���ت و نمايندگان
ای مقرر کردند در س���ال
در مصوبه
 ۹۸ماهانه  ۳۰۰تومان از واحدهای
مسکونی و  ۱۰۰۰تومان از واحدهای
تجاری مشترک برق و گاز برای بیمه
خسارات اخذ شود.
مجلس همچنين تمام صاحبان
حرفه و مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی،
داروسازی و دامپزشکی را ملزم به
های فروشگاهی از
استفاده از پایانه
آغاز سال  ۹۸کرد.
س���ازمان امور مالیاتی هم بر
اس���اس مصوبه ای موظف شد از
فروش کاالهایی که مصرف آنها منجر
به تولید پسماند مخرب محیط زیست
شود ،عوارض دریافت کند.
می
از طرف���ي مجلس ،درآمدهای
مربوط به خدمات زمین شناس���ی،
اکتشافی و آزمایش���گاهی سازمان
زمین شناس���ی و اکتشافات معدنی
در سال  ۹۸را اختصاصی تلقی کرد و
های بیمه را مکلف
نمایندگان  ،شرکت
کردند در سال آينده اطالعات هویتی،
مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و
شده را به ترتیبی
حقوقی درخواست
کند
که سازمان امور مالیاتی مقرر می
در اختیار آن سازمان قرار دهند.
گفتني اس���ت ،ماده مربوط به
افزایش قیمت سیگار برای بررسی
بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

هزینه آب ،برق و گاز مدارس
دولتی رایگان شد
نمایندگان همچنین در نشست
عص���ر دیروز در جریان بررس���ی
جزئیات بخش درآم���دی الیحه
بودجه سال  98کل کشور با الحاق
یک بند به تبصره ( )6ماده واحده این
الیحه موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است
واحدهای آموزشی دولتی
که تمامی
وزارت آموزش و پرورش از پرداخت
های آب ،برق ،گاز (با رعایت
هزینه
الگوی مصرف) معاف هستند .سقف
الگوی مصرف در دس���تورالعملی
های نفت ،نیرو و
توسط وزارتخانه
آموزش و پرورش حداکثر تا دو ماه
شود.
ابالغ و اجرا می
نماین���دگان مجلس همچنین
تصویب کردند که مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی از
های آب،
پرداخت عوارض و هزینه
برق و گاز معاف باشند.
نمایندگانمجلسهمچنینبندی
هایی
را تصویب کردند که در آن مشوق
برای صادرکنندگانی ایجاد می شود که
از قطعات وارداتی استفاده می کنند.
از سوی دیگر ،نمایندگان مجلس در
جریان بررسی الیحه بودجه مصوب
های تمامی
کردند که درآمد و هزینه
ها شفاف شود.
ها و شرکت
دستگاه
های اجرایی موضوع
تمامی دستگاه
ماده  5قان���ون مدیریت خدمات
کش���وری و ماده  29قانون برنامه

ها و
ششم توسعه از جمله دستگاه
های مستلزم ذکر یا تصریح نام
شرکت
مانند شرکت ملی نفت ایران ،شرکت
ملی گاز ایران ،شرکت ملی پخش و
های نفتی ،ایدرو و
پاالیش فرآورده
های
ایمیدرو مکلفند تمامی حساب
ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را
صرفا از طریق خزانه داری کل کشور
و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
های یاد شده موظفند
دستگاه
های خود را
ه���ا و پرداخت
دریافت
های افتتاح شده
فقط از طریق حساب
نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نوبخت :س��ه ه��زار و 600
میلیارد تومان اوراق مالی سال آينده
به فروش می رسد
رئیس سازمان برنامه و بودجه
هم گفت :س���ه هزار و  600میلیارد
ها
تومان اوراق مالی و سهام کارخانه
بر اساس الیحه بودجه سال  98کل
کشور به فروش می رسد.
به گزارش ایرن���ا ،محمدباقر
نوبخت در جلس���ه علنی ديروز
مجلس در موافق���ت با حذف بند
الحاق���ی چهار تبص���ره دو الیحه
بودجه س���ال  98کل کشور که در
های دولت از طریق
مورد تامین بدهی
های مالی است،
فروش سهام دارایی
اظهارداشت :موضوعی با عنوان بدهی
های تعاونی
دولت یا بدهی به بنگاه
و ایجاد اش���تغال و کارآفرینی در
خصوص بن���د  2از ماده  29قانون
های کلی اصل 44
اجرای سیاست

قانون اساسی وجود ندارد.وی افزود:
های
در این بند آمده است وقتی دارایی
مالی را واگذار می کنید از آن محل
یک درآمد ایجاد می ش���ود ،برای
سال  98در الیحه بودجه و مصوبه
کمیسیون تلفیق قرار است سه هزار و
 600میلیارد تومان اوراق مالی و سهام
هارا به فروش برسانیم.
کارخانه
رئیس سازمان برنامه و بودجه
همچنین گفت :آنچ���ه در ماده 29
های کلی اصل
قانون اجرای سیاست
 44آمده است تصريح مي كند كه 30
ها
درصد از درآمد حاصل از واگذاری
ها بدهند ،بر اساس قانون
را به تعاونی
دیوان محاسبات عمومی این موضوع
بدهی دولت تلقی نمی شود پس این
موضوع از نظر متن قانونی نادرست
است.
نوبخت تصریح کرد :در جدول
 13چگونگی توزیع آن سه هزار و
 600میلیارد تومان پیش بینی شده
است.
در بند الحاقی  4تبصره  2الیحه
بودجه س���ال  98کل کشور آمده
است :به دولت اجازه داده می شود
مبلغ  10هزار میلیارد ریال از بدهی
ناشی از عدم اجرای بند  2ماده 29
های کلی اصل
قانون اجرای سیاست
 44قانون اساسی از سال  87تاکنون
های
را از طریق فروش سهام دارایی
مالی تامین کند.
نمایندگان مجلس نهایتاً این بند
الحاقی را تصویب کردند.

های
تسويه بخش��ي ازبدهی
دولت در سال 98
محمد حسینی عضو کمیسیون
تلفیق بودجه گفت :بر اس���اس پیش
های دولت
های بودجه  ،98بدهی
بینی
به پیمانکاران ،بانک مرکزی و همچنین
تامین اجتماعی و آستان قدس است که
بخش اعظم آن از طریق فروش اوراق،
سهم الشرکه و همچنین واگذاری اموال
شود.
های دولت تسویه می
و دارایی
محمد حس���ینی به ایرنا ،گفت:
های دولت ،موضوعات
در باره بدهی
متفاوتی مطرح اس���ت ،بخش���ی از
ها بر اساس میزان اعتبارات است؛
بدهی
های اجرایی به طور کلی تعهد
دستگاه
ایجاد کرده اند ،از یک طرف پیمانکارانی
های
هم هس���تند که در اکثر پروژه
زیربنایی کش���ور کار کرده و به علت
کمبود منابع و اعتبارات ،بدهکار شده اند
های
و این یکی از علل کندشدن پروژه
ها در سطح
عمرانی و ناتمام ماندن آن
کشور است.
نماینده مردم تفرش در مجلس
ادامه داد :برای این موضوع دو راهکار
در بودجه  98پیش بینی ش���ده است؛
هایخودرا
پیمانکارانبرایاینکهبدهی
به اشخاص زیرمجموعه خود،کارگران،
مصالح خریداری شده بپردازند؛ از بانک
وام و تسهیالت گرفته اند و االن باید
با سودهای باال بازپرداخت کنند؛ تاخیر
ها به سیستم بانکی
در پرداخت این وام
زند.
کشور لطمه می
بقيه در صفحه 14

بازدید هیات نظامیجمهوری آذربایجان از دانشگاه دافوس ارتش

هیات نظامیجمهوری آذربایجان با حضور
در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوري
اسالمي ايران ضمن دیدار با فرمانده این دانشگاه
از بخشهای مختلف داف���وس ارتش بازدید
کرد.
به گزارش روابط عمومیس���تاد ارتش،
این هیات نظامیبه سرپرستی سرتیپ «رحیم
جعفراف» در بدو ورود به دانشگاه فرماندهی
و س���تاد ارتش مورد استقبال امیر سرتیپ دوم
حس���ین ولیوند زمانی فرمانده دافوس قرار
گرفت.
فرمانده دافوس در این دیدار با تش���ریح

ویژگیها و توانمندیهای علمیو پژوهش���ی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت :دانشگاه
جنگ ارتش جمهوری اسالمیایران در هر دوره
تحصیلی پذیرای دانش���جویانی از کشورهای
دوست و همپیمان است که در این امر آمادگی
پذیرش و آموزش دانش���جویان آذربایجانی را
هم داریم .زمانی ،به روابط عمیق و دوس���تانه
ایران و آذربایجان اش���اره کرد و افزود :روابط
بین دو کشور همواره بعد از استقالل جمهوری
آذربایجان رو به پیشرفت بوده است و این حوزه
روابط میتواند در زمینه نظامی -دفاعی بسیار
گسترده تر باشد.

در ادام���ه این دیدار ،سرپرس���ت هیات
نظامیجمهوری آذربایجان هم خاطرنشان کرد:
دو کش���ور روابط خوب و زمینههای بسیاری
برای تقویت همکاریهای مش���ترک دارند که
از آن جمله میتوان به دین و زبان مش���ترک
با برخی از ایرانیان که در نقاطی از این کشور
هستند ،مرزهای گسترده آبی و خاکی و از همه
مهمتر حس دوستی و صمیمیت بین دو کشور
اشاره کرد.سرتیپ رحیم جعفر اف ،آموزشهای
دفاعی  -نظامینیروهای مس���لح ایران را قابل
تقدیر دانس���ت و یادآور ش���د :در سالهای
قبل نیروهای نظامیای���ران به ما در زمینههای

نظامیآموزشهای بسیار مفیدی را انتقال دادهاند
و ما بس���یار عالقه مندیم که از دستاوردها و
تجربیات نظامیشما بهره مند شویم.
در ادامه این بازدید ،برخی از عملیاتهای
مهم دفاع مقدس از جمله عملیات فتح المبین
به صورت عملیبرای هیات بازدیدکننده تشریح
شد.
در ادامه ،با کاش���ت یک اصله نهال در
دانشگاه فرماندهی و س���تاد ارتش به عنوان
درخت دوستی دو کش���ور ایران و آذربایجان
بر تقویت همکاریهای نظامیدوکش���ور در
زمینههای آموزشی و پژوهشیتأکید شد.

