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به مناسبت میالد حضرت فاطمه)س( و عید نوروز؛
رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان 
موافقت کردند

رهبر معظم انقالب به مناس��بت میالد با س��عادت حضرت 
فاطمه)س( با ش��رایط و ضوابط عفو ی��ا تخفیف مجازات برخی 

محکومان موافقت کردند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 

پاسخ به درخواست آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه، به 
مناسبت میالد با س��عادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و 
فرارس��یدن عید نوروز با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات 
محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹ قطعیت یافته 

و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده 
می ش��وند، موافقت کردند. رهبر معظم انقالب در پاس��خ به نامه 
رئیس قوه قضاییه نوش��تند؛ با س��الم و تحی��ت و تبریک میالد 

مبارک و عید نوروز با پیشنهاد موافقت می شود.

در حاشيه
حاشیه های جلسه ای که الریجانی آن را بی رمق خواند 

 الریجانی نیز با این کنایه که " نشست چقدر بی سروصداست"، به سرد بودن نشست خبری دیروز اشاره کرد و گفت گویا آقای مردوخی 
نیامده اند که این نشست اینقدر سرد است. 

 این نشست به صورت Live Story از صفحه اینستاگرام الریجانی توسط یکی از خبرنگاران مجلس پخش می شد.
 الریجانی که دارای دکترای فلسفه است، به محض اینکه در جایگاه قرار گرفت، خطاب به خبرنگاران گفت که این آخرین نشست خبری 

بنده در سال جاری است، البته اگر شما شیطنت نکنید!
 وقتی خبرنگاری از رئیس مجلس پرسید که آیا آیت اهلل رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست  جمهوری باید استعفا بدهد یا نه؟ 

گفت که »من تقصیری در این مورد ندارم!«

ذوالقدر در نشست هماهنگی ستادهای استانی جبهه مردمی:
 تمرکز جبهه مردمی نیروهای انقالب
بر تشکیل »دولت مردمی و کارآمد«

رئیس س��تاد جبهه مردمی نیروهای انقالب اس��المی ضمن بیان جزئیاتی از 
ب ا ح����ز دستور کار مجمع ملی دوم گفت: تمرکز »جبهه مردمی نیروهای انقالب« بر ا

تشکیل »دولت مردمی و کارآمد« است.
به گزارش فارس، محمدباقر ذوالقدر دیروز در نخس��تین نشست هماهنگی ستادهای استانی و 
اقش��ار این جبهه، با بیان اینکه انتخابات ریاس��ت جمهوری موضوعی راهبردی است، اظهار داشت: 
تمرکزمان بر این اس��ت که با تالش��ی که صورت می گیرد، انتخاب درستی انجام شود تا دولتی در 
طراز انقالب، مردمی و کارآمد روی کار بیاید تا مش��کالت کش��ور حل ش��ود. وی با اشاره به اولین 
مجمع عمومی جبهه مردمی اظهار داشت: نشست مجمع عمومی نشست خوبی بود و قریب به سه 

هزار نفر در آن حاضر بودند که هفت تصمیم گیری مهم در آن انجام شد.
ذوالقدر ادامه داد: از بعد مجمع عمومی با تصمیم مجمع اول، شورای مرکزی جبهه مردمی که 
عالی ترین مرجع تصمیم گیری است تعیین شدند و جلسات شورا بطور منظم هفته ای یکبار برگزار 

می شود و تاکنون نیز سه جلسه تشکیل شده است.
رئیس س��تاد جبهه مردمی نیروهای انقالب پیرامون تصمیم گیری های انجام ش��ده در مجمع 

خاطرنشان کرد: هیات رئیسه، هیات نظارت و هیات اجرایی شورای مرکزی مشخص شدند.
وی خاطرنشان کرد: 8 نفر به عنوان هیات رئیسه انتخاب شدند که ریاست شورای مرکزی و مجمع 
ملی را برعهده دارد؛ همچنین هیات نظارت نیز که که مس��ئول رسیدگی به شکایات و نظارت داخلی 
بر عملکرد جبهه مردمی نیروهای انقالب است، تشکیل شده است. ذوالقدر همچنین یادآور شد: هیات 

اجرایی نیز که ستاد جبهه مردمی است تعیین و اعضای آن در شورای مرکزی مشخص شدند.
رئیس س��تاد جبهه مردمی تاکید کرد: کار اساسی و نقطه عطف ما تاقبل از انتخابات، برگزاری 
مجمع ملی دوم اس��ت که ۱7 فروردین ۹6 برگزار خواهد شد. وی با اشاره به دو دستور کار مجمع 
دومی جبهه مردمی نیروهای انقالب اس��المی گفت: تصویب نهایی اساس��نامه جبهه مردمی که در 
آن ارکان و ساز و کار جبهه مردمی مشخص شده است دستور کار اول بوده و بحث دوم نیز تعیین 

۵نامزدی است که باید وارد رقابت شوند و از بین آنها یک نفر انتخاب شود.
ذوالقدر با بیان اینکه مقرر بود که بین مجمع ملی اول و دوم با ۱0 نفر برگزیده مذاکراتی انجام 
شود، خاطرنشان کرد: این کار انجام می گیرد و با تعداد زیادی از این افراد صحبت شده و چند نفر 
باقی مانده نیز تا آخر این هفته نهایی خواهد ش��د و آماده می ش��ویم که در مجمع دوم از بین این 
افراد ۵نفر انتخاب ش��وند. وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم 4یا ۵نفر از این افراد کاندیدا اساسا 

یا قصد ورود به انتخابات نداشته باشند، یا ساز و کار جبهه را نپذیرند.
ذوالقدر با اش��اره به نحوه تبلیغات نامزدها در مجمع ملی دوم اظهار داشت: بنا بر این است که 
در مجمع دوم این ۱0 نفر خود، برنامه ها، سوابق کاری و تیم اجرایی شان را معرفی کنند که البته 
ش��اید برخی به دلیل اینکه افراد معروفی هستند، قصد س��خنرانی نداشته باشند ولی صبح تا ظهر 

مجمع ملی دوم به سخنرانی نامزدها اختصاص یافته است.

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه 
افزایش صادرات، مهار تورم و خیابان پاستور

دس��تاورد  مناس��ب؛  رش��د 
حرکت دول��ت در مس��یر اقتصاد مقاومتی اس��ت، 
گفت: مهار تورم و رش��د مناس��ب؛ دستاورد حرکت 

دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش مهر، حس��ن روحانی دیروز در دیدار 
رئی��س و اعضای فراکس��یون امید مجلس ش��ورای 
اس��المی، ب��ا قدردانی از تعامل و همکاری س��ازنده 
مجلس دهم ب��ا دولت، اظهار داش��ت: بدون تردید 
شرایط امروز کش��ور بهتر و امیدبخش تر از گذشته 
اس��ت و باید با امیدواری برای سربلندی ایران عزیز 
و نظام اسالمی، با همکاری و حوصله، امور کشور را 

هر چه بهتر سامان دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به برخی از دستاوردهای 
دول��ت در بخش های مختلف اقتص��ادی و با تأکید 
بر اینک��ه همه ای��ن اقدامات در چارچ��وب اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی ق��رار دارد، اظهار 
داش��ت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که اقتصاد 
کش��ور در برابر تهاجم دشمنان مقاوم تر شود و این 
در حالی است که در گذش��ته بخاطر فشار تحریم، 
مقدار فروش نفت تقریباً نصف ش��د و همگان شاهد 
بودند چ��ه تالطم بزرگ��ی در بازاره��ا و قیمت ارز 
بوجود آمد ک��ه این آس��یب پذیری و نامقاوم بودن 

اقتصاد را نشان می دهد.
روحانی اضافه ک��رد: در دولت یازدهم با وجود 
اینک��ه درآمد نفت حتی در مقطع��ی به حدود یک 
س��وم الی یک چهارم کاهش یافت و از ۱۲0 دالر به 
حدود ۳0 دالر رس��ید، اما تالطم��ی در بازار بوجود 
نیام��د و زندگی م��ردم دچار اختالل نش��د که این 
موض��وع می تواند بزرگترین معی��ار برای حرکت در 
مسیر اقتصاد مقاومتی باشد. چراکه نشان دهنده آن 
اس��ت که اقتصاد کشور در برابر فشار خارجی مقاوم 

بوده و می تواند امور خود را مدیریت کند.

روحانی با اش��اره به گزارش روز گذش��ته بانک 
مرکزی در هیأت دولت، که رش��د اقتصادی ۹ ماهه 
کش��ور در س��ال جاری را ۱۱.6 اعالم کرده اس��ت، 
گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۲ رقمی را نه تنها 
دشمنان، بلکه بسیاری از دوستان ما در داخل کشور 
هم باور نمی کردند و این تحول بسیار بزرگی است.

رئیس جمهور اضافه کرد: میزان رشد اقتصادی 
ب��ر مبنای گزارش مرکز آمار ه��م بیش از 7 درصد 
اس��ت و این در حالی اس��ت که وعده ما در ابتدای 
امس��ال رسیدن به رشد ۵ درصدی بود و زمانی هم 
که این رقم را اعالم کردیم، بسیاری دستیابی به آن 

را سخت می دانستند.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه باید حقایق را برای 
مردم با شفافیت بیان کرد و در نهایت مردم به خوبی 
و آگاهانه به قضاوت می نشینند، اظهار داشت: اگر در 
مسیر حق حرکت  کنیم، توان ارایه گزارش به مردم 
را خواهیم داش��ت، چراکه امروز شرایط و امکانات ما 
بسیار بهتر و امیدبخش تر از گذشته بوده و مردم هم 

مثل همیشه، آگاهانه در صحنه حضور دارند.
روحانی با اش��اره به اقدام��ات دولت در بخش 
کش��اورزی، اظهار داشت: امس��ال حدود ۱4 هزار و 
700 میلیارد تومان به کش��اورزان بابت خرید گندم 
داده ش��ده و این رقم حاکی از آن است که در سال 
جاری کش��اورزان گندم کار ۵ ه��زار میلیارد تومان 

دریافتی بیشتری داشته اند.
رئیس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: در ۱۱ ماهه 
سال ۹۵ به طور متوسط روزانه بیش از ۲ میلیون و 
600 هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی 
داشتیم در حالی که این رقم در سال گذشته حدود 
یک میلیون و ۳00 هزار بش��که بود و از آنجایی که 
چند بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به 
برخورداری کشور از قدرت صادراتی بویژه در حوزه 
انرژی اس��ت، اقدام دولت در حوزه افزایش صادرات 
نف��ت و میعانات بانکی به معنای حرکت ملموس در 

مسیر اقتصاد مقاومتی است.
روحانی ب��ا بیان اینکه در هفته های آینده چند 
فاز مهم در پارس جنوبی افتتاح می شود، گفت: قبل 
از دول��ت یازدهم فقط ۱0 ف��از در پارس جنوبی به 
بهره برداری رسیده بود و در این دولت به اندازه همه 
دولت های گذش��ته در پارس جنوبی افتتاح فازهای 
مختل��ف داریم و با افتتاحی که بزودی انجام خواهد 
شد در میزان برداش��ت گاز از منابع مشترک پیش 

خواهیم افتاد.
رئیس جمه��ور افزود: در حوزه نوس��ازی ناوگان 
هوایی نیز وضعیت امروز کش��ور، نس��بت به گذشته 
بهتر اس��ت و تاکنون دو فرون��د هواپیمای جدید به 
کشور وارد شده و یک فروند دیگر نیز تا اول فروردین 

و بقیه هم از سال آینده وارد کشور خواهند شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه بین دولت، فراکس��یون امید و مجلس 
ده��م، فاصل��ه ای از لحاظ اه��داف و آرمان ها وجود 
ندارد، اظهار داشت: البته ممکن است در شیوه اجرا 
و عمل، نظرات مختلفی وجود داشته باشد که باید با 
همفکری، وحدت و اتحاد بیشتری را برای دستیابی 

به اهداف بوجود آوریم.
روحان��ی گفت: دول��ت و مجل��س در کنار هم 
می توانند فضایی قانونمند، سالم، رقابتی و به دور از 
هرگونه تندروی را برای برگزاری انتخابات و حضور 

بانشاط و حداکثری مردم بوجود آورند.
در  اگ��ر  ک��رد:  خاطرنش��ان  رئیس جمه��ور 
برخورداری از ابزار تبلیغاتی تعادل در جامعه وجود 
ندارد، این بدان معنا اس��ت که باید با تالش، جهاد 
و فعالیت بیش��تر کمبودها را جبران کنیم و در این 
مسیر س��کوت و ناامیدی هیچ فایده ای ندارد. همه 
باید امیدوار به آینده بوده و دس��ت به دست هم در 

مسیر خدمت به مردم و تعالی کشور گام برداریم.
روحانی تصریح کرد: باید از همه توان و امکانات 

خود برای بیان واقعیت ها به مردم استفاده کنیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی 
پارلم����ان

گروه سیاست
درب��اره حمایتش از دولت در 
انتخابات ۹6 گفت: من رفیق 
آقای روحانی هس��تم، اما در انتخابات بنای دخالت 
ن��دارم مصلح��ت نمی دان��م ب��رای انتخاب��ات همه 

بخش های کشور دخالت کنند.
عل��ی الریجانی در نشس��ت خبری در تش��ریح 
برنامه ششم توسعه گفت: فراز و فرودهایی بین دولت 
و مجلس برای نحوه برنامه نویس��ی وجود داش��ت، به 
همی��ن دلیل ی��ک مقدار طوالنی ش��د. وی با تأکید 
بر اینکه باید در برنامه شش��م توسعه اهداف کمی و 
کیفی کشور روشن می شد تا قابل نظارت باشد، گفت: 
در ص��ورت تحقق ای��ن امر، از اجرای س��لیقه برنامه 
خودداری می ش��د؛ به همین دلیل مجلس با تعیین 
اهداف کمی و کیفی کش��ور، الیحه برنامه شش��م را 
تدوین کرد و در هر بخش برنامه جداولی را قرار داد تا 

در طول پنج سال طبق آن جداول عمل شود.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: طبق 
برنامه شش��م توسعه مقرر شد ۲.8 درصد از رشد 8 
درصدی از طریق رش��د بهره وری محقق شود. عالوه 
بر این سرمایه گذاری به میزان ۲۱.4 درصد از طرق 

داخلی و خارجی افزایش یافت.
الریجان��ی با بی��ان اینکه برنامه شش��م بر لزوم 
کاهش فاصله بین س��ود تس��هیالت و س��پرده های 
بانک��ی تأکید ک��رد، گف��ت: فاصله بین نرخ س��ود 
تسهیالت و سپرده های بانکی به ضرر تولیدکنندگان 
اس��ت؛ بنابراین مقرر شد هر س��ال، ۱0 درصد این 
فاصله کاهش یابد. وی با اشاره به تأکید برنامه ششم 
بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: طبق 
برنامه شش��م توسعه در س��ال ۱400 این وابستگی 

نباید بیش از ۲0 درصد باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: ۳0 درصد از بودجه اس��تان ها از طریق استان ها 
اختصاص می یابد. الریجانی افزود: همچنین مقرر شد 
س��ه درصد از درآمدهای نفتی ب��ه مناطق نفت خیز 
اختصاص یابد. عالوه بر این ش��رکت هایی که در این 
مناطق کار می کنند، باید درصدی از درآمدهایشان را 
به رفع محرومیت در این مناطق اختصاص دهند. وی 
اظهار داشت: همچنین سهم ۳0 درصدی از صندوق 
توس��عه ملی برای بخش نفت و گاز گذاش��ته ش��د و 
اجازه داده شد از صندوق توسعه ملی به مناطق کمتر 

توسعه یافته، تسهیالت ارزی داده شود.
رئیس مجلس با اش��اره به تأکید برنامه ششم بر 
لزوم ساماندهی بدهی های دولت گفت: یکی از مسائل 
کالن دولت، بدهی هاس��ت ک��ه در قانون برنامه برای 
بدهی دولت سقف گذاشته شد که دولت از آن تخطی 

نکرده و در دولت های بعدی مشکل پیدا نکند.
الریجان��ی ب��ا اش��اره به ت��الش مجل��س برای 
شفاف س��ازی حقوق و دریافتی ه��ای مدیران گفت: 
طبق برنامه ششم، اطالعات مربوط به حقوق دیوانی 
در دس��ترس عموم قرار می گی��رد. وی تصریح کرد: 
برنامه ششم اختیاراتی به بانک مرکزی برای برخورد 
با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری داد تا آشفتگی 

در کشور ایجاد نشود و مردم دچار استرس نشوند.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
تالش های برنامه شش��م برای توجه به روس��تاها و 
جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نش��ینی گفت: برای 
حل این مش��کل بر چرخه اقتصادی روستاها تمرکز 
پیدا کردیم و برنامه توس��عه اقتصادی و اشتغالزایی 

برای روستاها تدوین شد.

 هدف مجلس عالج پدیده
حقوق های نجومی بود

الریجان��ی در ادامه با اش��اره به ایج��اد بحران 
آب در کش��ور گف��ت: ۹0 درص��د از آب کش��ور ما 
صرف کشاورزی می ش��ود. به همین دلیل در حوزه 
کش��اورزی تصمیماتی گرفته شد تا در قالب برنامه 

ششم توسعه اجرا شود.
وی به توس��عه آبیاری تحت فش��ار اشاره کرد و 
گفت: با توجه به اینکه در سال ۹6 از صندوق توسعه 
ملی برداشت کمتری می کنیم، اما برای این اقدام از 

صندوق توسعه ملی نیز برداشت خواهیم داشت.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: در 
اس��تان هایی که با کمبود آب مواجهیم بهبود الگوی 

کشت را اجرا خواهیم کرد و کشاورزانی که از این الگو 
استفاده کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

الریجانی گفت: شیرین کردن آب یکی دیگر از 
برنامه هایی اس��ت که بر اساس آن ۳0 درصد از آب 

استان های ساحلی باید از آب دریا تامین شود.
وی گف��ت: احیای ۲0 درصد تاالب های بحرانی 
بازیاف��ت ۲0 درصد از حجم پ��س ماندها و احیای 
جنگل ها از دیگر برنامه هایی است که در این زمینه 

در برنامه ششم به تصویب رسانده ایم.
الریجانی با اشاره به اینکه برخی موتورسیکلت ها 
6 برابر اتومبیل ها آلودگی ایجاد می کنند، گفت: در 
برنامه ششم اعالم شده که هر سال ۱0 درصد از این 

موتورها به موتور برقی تبدیل شوند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حوزه صنعت ۱0 
درصد ورودی صنایع را به صنایع کوچک اختصاص 
دادی��م. وی همچنین با اش��اره ب��ه حمایت مجلس 
از مس��کن اجتماعی تصریح کرد: مقرر ش��د ساالنه 
۲70 محله احیا ش��ود تا ش��هرها از ساختار مطلوب 
برخوردار شوند. رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: 
تا س��ال سوم برنامه کلیه فرآیند دستگاه های دولتی 

باید الکترونیکی شود.
الریجانی ادامه داد: مقرر کردیم اگر صنعت گران، 
دانش��گاهیان را جذب کنند سهم بیمه آنها را دولت 
تقبل کن��د تا از ای��ن طریق جاذب��ه ای برای جذب 
فارغ التحصی��الن ب��ه وج��ود آی��د. وی با اش��اره به 
تمهی��دات برنامه شش��م ب��رای ق��وه قضاییه گفت: 
برای قوه قضاییه شاخص های نظارتی روشن تعریف 
کردیم همچنین قوه قضاییه را به بررسی ساالنه وضع 
درآمدی مقام��ات و ارائه گزارش آن به مجلس ملزم 
کردیم، سقفی هم برای حقوق مدیران در نظر گرفته 

شد که جار و جنجال هایی به پا کرد.

۳۹۷ مدیر حقوق نجومی
رئی��س مجلس درباره حقوق های نجومی گفت: 
بعد از طرح این مسئله مجلس کار را جدی گرفت و 
دیوان محاسبات را مامور کرد که مسئله را پیگیری 
کند؛ ۱00 هزار مدیر در کش��ور دریافتی هایش��ان 
بررسی شدکه از این تعداد ۳۹7 نفر اضافه دریافتی 

داشتند.
الریجانی تصریح کرد: دیوان محاسبات را مامور 
کردیم که اضافه برداش��ت ها را مل��زم به برگرداندن 
این مبالغ کند. هم��ه برگرداندند فقط ۱0- ۱۲ نفر 
مقاومت کردند، اما وقتی دیدند سرکارشان با دادگاه 

است آنها هم برگرداندند.
رئیس قوه مقننه با اش��اره به اینکه اقدام بعدی 
ریش��ه یابی این مسئله بود، تصریح کرد: باید بررسی 
می ش��د که چرا این مس��ئله رخ داده، ما در کش��ور 
س��ه بخش داریم حقوق، مزایای مس��تمر و مزایای 
غیرمس��تمر که از این بین حقوق و مزایای مس��تمر 
سقف دارد، اما جایی که رخنه پیدا شده بود مزایای 

غیرمستمر بود. وی تصریح کرد: نیت قانون گذار این 
بود که این پدیده را عالج کند قصد مجلس این بود 
که برای مزایای غیرمستمر همراه با مزایای مستمر 

سقف تعیین کند.

 مصلحت نمی دانم به کارهای انتخاباتی
ورود کنم

الریجان��ی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی درخص��وص 
فعالیت های انتخاباتی اش گفت: جلساتی درخصوص 
انتخابات ریاست جمهوری نداریم چون برداشت من 
این است که مسائل کشور بخصوص در حوزه اقتصاد 
پیچیده شده اس��ت. بنده از بعد از نماز صبح که به 
مجلس می آیم تا آخر شب مشغول کارهای مجلس 
هستم؛ فرصت نمی کنم و اولویت خود هم نمی دانم. 
وی تصریح ک��رد: به عنوان رئیس مجلس، مصلحت 
نمی دان��م به کارهای انتخابات��ی ورود کنم؛ البته به 
من خبری ه��م ندادند؛ باید تش��کر کنم که به من 

خبری ندادند.

عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی
 الریجانی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه 
آیا دولت توانست سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را 
آن گون��ه که انتظار می رود اجرایی کند ؟ گفت: این 
مس��ئله را باید تفکیک کنیم، به طور مثال در حوزه 
کش��اورزی خوب عمل کردند، چراکه ما انتظارمان 
از بخ��ش کش��اورزی این بود که در برخ��ی از امور 
خودکفا ش��وند که خوب در ای��ن زمینه خوب عمل 
کردند، در مسئله آبزیان، دامپروری، کشاورزی رشد 
خوبی داش��تند و شما ببینید که وقتی ما در مسئله 
گندم خودکفا ش��دیم خوب ای��ن هم به نوعی عمل 

کردن به اقتصاد مقاومتی است.
وی تصری��ح کرد: در حوزه نف��ت گام های خوبی 
برداشته شده، ما در حوزه تولید و فروش نفت با توجه 
به س��رمایه گذاری های خوبی که در پارس جنوبی در 
حال انجام است، گام های خوبی برداشته ایم. در مسائل 
دیگ��ری همچون حوزه وزارت بهداش��ت هم اقدامات 
خوبی صورت گرفته و در برخی از زمینه ها نیز عملکرد 
ضعیفی داشته که این مسائل را باید از یکدیگر تفکیک 

کرد و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار داد. 
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال 
دیگری درخصوص نتایج تفاهم نامه های اقتصادی با 
شرکت های خارجی گفت: رفتارهایشان شیطنت آمیز 
اس��ت. یکسری از بانک هایش��ان همکاری ها را آغاز 
کردند، اما آنطور که انتظار می رفت سرمایه گذاری ها 

به آن شدت نیست.
وی درباره عملکرد دولت نیز گفت: در سیاست 
خارجی، کش��اورزی و نفت عملکرد خوبی داشته اند 
با توجه ب��ه اینکه آقای روحانی دبیر ش��ورای عالی 
امنی��ت مل��ی بودن��د و در حوزه سیاس��ت خارجی 

شناخت داشتند، برایشان ملموس بود.

آمریکا مراقب باشد پابرهنه وارد منطقه نشوند
الریجانی درباره ایران به تهدیدات آمریکا گفت: 
بی��ن اینکه افرادی نظراتی در ذهن داش��ته باش��ند 
ی��ا مجال عمل پیدا کنند، تفاوت اس��ت. در منطقه 
صحنه س��ختی وجود دارد کس��انی که می خواهند 
وارد این صحنه ش��وند باید مراقب باش��ند پابرهنه 

وارد این صحنه نشوند.
رئیس مجلس شورای اس��المی در ادامه افزود: 
یکی از نامزدهای انتخاباتی آمریکا اعالم کرده است 
که ما برای ایجاد داعش هزینه دادیم، خودشان هم 
بای��د هزینه از بین رفتن داعش را بدهند. امیدواریم 

روش عقالیی به کار ببرند.

 ستاد اقتصاد مقاومتی
باید در مسائل کالن پخته تر باشد

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید 
ستاد اقتصاد مقاومتی در مسائل کالن پخته تر باشد.

الریجانی اظهار داشت: س��تاد اقتصاد مقاومتی 
مصوباتش را برای ما می فرس��تند بی اطالع نیستیم. 

بنا شده است گزارشی را هم به جامعه بدهند.
وی تصریح ک��رد: در اجرای اقتص��اد مقاومتی 
نیز باید ببینیم در چه ش��رایطی دولت آن را دنبال 
می کند. وضعیتمان در س��ال ۹۱ و ۹۲ در بدهی به 
بانک ها مشخص بود. دولت این گونه تحویل گرفت، 

عدد کمی نبود.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: این دولت 
تالش کرد و در کنت��رل تورم موفق بود. باید تالش 
کنیم این مس��یر پرتحرک باشد جا دارد چند سال 

مجاهدانه در مسیر اقتصاد عمل کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی 
ادام��ه داد: حتما عملکرد دول��ت در اجرای اقتصاد 

مقاومتی از متوسط بهتر است.
نماینده م��ردم قم در مجلس درخصوص برجام 
نی��ز گفت: برج��ام در ظ��رف زمانی خ��ود تصمیم 
درستی بود شاید بگوییم باید مالحظات بیشتری در 
نظر گرفته می شد همین االن هم کشورهای اروپایی 
معتقدن��د برجام نباید بهم بخورد. البته باید در مقام 
تصمی��م گیری به برخی موضوعات دقت بیش��تری 
می ش��د تا این ضایع��ات و ش��یطنت هایی که با آن 

مواجهیم ایجاد نشود.

من رفیق آقای روحانی هستم
الریجان��ی همچنی��ن درخص��وص حمایت��ش 
از دول��ت در انتخاب��ات ۹6 گفت: م��ن رفیق آقای 
روحانی هس��تم، اما در انتخابات بنای دخالت ندارم 
مصلح��ت نمی دانم برای انتخاب��ات همه بخش های 
کشور دخالت کنند. وی در پاسخ به سوالی پیرامون 
نامه های اخیر احمدی نژاد به رئیس جمهور نیز گفت: 
س��وال بهتر از این نداشتید بپرسید؟ خیلی عالقه ای 

ندارم در این خصوص صحبت کنم.

روابط ایران و همسایگان بر مبنای برادری است
الریجانی پیرامون ارتباط ایران و همسایگان نیز 
گفت: اصوال روابط ایران و همسایگان بر مبنای برادری 
است حتی ممکن است بعضی از آنها در برهه هایی با 
ما بد کرده باشند، اما جمهوری اسالمی مبنای خود را 

در برخورد برادرانه با ایشان گذاشته است.
وی درخصوص گفت وگوی جناح های سیاس��ی 
در مجلس خاطرنش��ان کرد: برخی دوستان مجلس 
حرف هایی داشتند که این جناح ها رایزنی هایی را در 
س��طح پارلمان داشته باش��د که به نظر من مشکلی 
نیس��ت. در گذشته که اختالفات ش��دید بود با هم 

حرف زدند. عیبی ندارد که اگر پیگیری شود.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص 
ممنوع التصوی��ری خاتم��ی و روابط با ق��وه قضاییه 
نی��ز گفت: ضمن اینکه ما رواب��ط برادرانه داریم، اما 
هرکس جای خودش تصمیم گی��رد. وی ادامه داد: 
اگر مصوبه قانونی باشد، باید مجلس تصمیم بگیرد. 
باالخ��ره یک جای��ی درخص��وص ممنوع التصویری 

تصمیم گرفتند؛ شما نمی دانید کجاست.

هرهری مسلک بودن، خوب نیست
نماینده م��ردم قم در مجلس درب��اره اینکه آیا 
اصولگرا اس��ت یا نه و آیا جوس��ازی های موجود در 
کش��ور قادر اس��ت تصمیمات مجلس را تحت تأثیر 
قرار دهد یا نه؟ گفت: افراد اصولگرا مختلف هستند، 
برخی زود قضاوت می کنند که من نمی خواهم جلوی 
نظرات را بگیرم، اما معتقدم نظر رهبری که فرمودند 
»اصولگرایِی اصالح طلبانه، راهکار کشور است«؛ متین 
است. وی گفت: انس��ان نمی تواند مسلکی نشود، اما 

هرهری مسلک بودن، خوب نیست.
الریجان��ی درب��اره جبه��ه مردم��ی نیروه��ای 
انقالب اس��المی گفت: اینکه عده ای جمع ش��دند و 
جبهه تش��کیل دادند، ایرادی ندارد؛ ایرادی که من 
گرفتم، ب��ه این نبود، بلکه ای��رادم به روش برخورد 
آنها با مجلس بود. شما بیانیه ای که دادم را بخوانید؛ 
ماهی��ت کار آنها خوب اس��ت، اینک��ه افرادی جمع 

شوند برای انتخابات تصمیم بگیرند، ایرادی ندارد.
رئیس مجلس شورای اس��المی درباره وضعیت 
س��وریه گفت: منفعتی برای ما در سوریه، جزء این 
نیست که مردم این کش��ور خودشان، کشورشان را 
اداره کنن��د؛ ما با این روش ک��ه عده ای می خواهند 

عقاید خود را تحمیل کنند، مخالفیم.

رسیدگی به تجمعات مقابل مجلس
همچنی��ن رئی��س مجلس درب��اره اینکه چقدر 
پیگیر تجمعات مقابل مجلس هستید؟ گفت: افرادی 
که جمع می ش��وند، ب��ه هر حال درخواس��ت هایی 
دارند، نمایندگان آنها دعوت می ش��وند و حرف های 
آنها شنیده می شود، اگر در این باره باید قانون عوض 

شود، طبیعتاً طرح و الیحه باید ارائه شود.
نماین��ده مردم قم در پاس��خ به س��ؤال دیگری 
مبنی بر اینکه مقامات ایرانی در وزارت امور خارجه، 
مردم را از سفر به ترکیه منع می کنند اما این اتفاق 
درخصوص ع��راق رخ نمی دهد، آیا ع��راق از ترکیه 
امن تر اس��ت؟ گفت: ترکیه کشور دوست و همسایه 

ماست و مثال آن با عراق متفاوت است.
وی اف��زود: زائران ایرانی به کربال و نجف س��فر 
می کنند که مش��کالتی در این ش��هرها درخصوص 

امنیتی وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
به هر ح��ال برای صیان��ت از جان م��ردم، مقامات 
ایرانی هش��دارهایی دادند. اگرچه م��ا انتظار داریم 
دولت ترکیه در خطابه ها و مواضعش، از آراس��تگی 
برخوردار باشد. متأسفانه برخی مواضع بخصوص در 
گذش��ته اخیر در سطح همسایگی ما نبود و ایران با 

خویشتن داری در این باره عمل کرد.
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگری مبنی بر اینکه 
عربس��تان از گروه های تروریس��تی حمایت می کند 
و اتهام زنی های��ی به ایران داش��ته، اصرار جمهوری 
اس��المی برای برق��راری روابط مجدد با عربس��تان 
چیس��ت و اینکه جمهوری اس��المی تا چ��ه اندازه 
وضعی��ت یمن را که مورد حمله عربس��تان اس��ت، 
پیگیری می کند؟ عنوان کرد: مسئله یمن مهم است 

و ما مستمراً آن را دنبال می کنیم

الریجانی:

من رفیق روحانی هستم
مصلحت نمی دانم به کارهای انتخاباتی ورود کنم

 مراسم پنجشنبه آخر سال
در حرم مطهر امام  خمینی)ره( برگزار می شود

مراسم شب جمعه آخر سال در حرم مطهر بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.

ب��ه گزارش تس��نیم، به منظور احیای ی��اد و خاطره 
عزی��زان در خ��اک خفت��ه و یادب��ود درگذش��تگان بیت 
امام خمینی)ره( و شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
مراس��م ش��ب جمعه آخر س��ال در حرم مطهر بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.
ای��ن مراس��م همزمان با نم��از مغرب و عش��اء در روز 
پنجش��نبه ۹۵/۱۲/۲6 ب��ا حضور اعضای بی��ت امام راحل، 
شخصیت های کش��وری و مقامات لش��کری، خانواده های 
معظم ش��هدا، جانبازان، ایثارگران و اقش��ار مختلف مردم 
برگزار خواهد ش��د. مرحومه خدیجه ثقفی همس��ر مکرمه 
امام خمینی)ره(، حجج اس��الم والمسلمین حاج مصطفی و 
حاج احمد خمینی یادگاران امام، حجت االسالم والمسلمین 
شهاب الدین اشراقی، محمدحسن اعرابی و محمود بروجردی 
دامادهای گرامی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران بودند که 
اکنون در کنار ما نیس��تند و یاد و خاطره شان را در آخرین 

پنجشنبه سال ۹۵ گرامی می داریم.

امروز در هزاران کیلومتر خارج از مرز 
می جنگیم

فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: امروز با توس��عه 
گفتمان انقالب اس��المی، م��ا نه در خانه خ��ود بلکه در 

هزاران کیلومتر خارج از مرز می جنگیم.
دری��ادار علی ف��دوی اظهار ک��رد: امروز با توس��عه 
گفتمان انقالب اس��المی، م��ا نه در خانه خ��ود بلکه در 
هزاران کیلومتر خارج از مرز می جنگیم و با وجود آن  که 
تجهیزات ما قابل مقایس��ه با دشمن نیست ولی به برکت 
ایمان به خدا و روح ش��هادت طلبی، دشمنان از ما هراس 
دارند. وی با بیان اینکه دشمنان ما و در راس آنان آمریکا 
تم��ام توان خود را به کار گرفته ان��د تا قدرت بازدارندگی 
ایران را مهار کنند، گفت: توان دفاعی و قدرت ایران برای 
دشمن اثبات شده است و آنان یقین دارند با جنگ سخت 

قادر نیستند خدشه ای به کشور ما وارد کنند.
دریادار فدوی با اش��اره به قدرت رزمندگان اسالم ادامه 
داد: با گذشت ۲8 سال از پایان جنگ تحمیلی، هیچ کشوری 
جرأت نکرده به جمهوری اسالمی ایران نگاه بد داشته باشد 

چراکه قدرت انقالب اسالمی متصل به قدرت خداست.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه در تقابل بین 
ح��ق و باطل خداوند جبهه حق را یاری می کند، گفت: آثار 
روانی جنگ همواره دل رزمندگان اسالم را قوی می کرد تا 
در مقابل دشمنان باتمام قدرت حضورداشته باشند. به گفته 
وی در جنگ تحمیلی رزمندگان با اطمینان مقابل استکبار 
حضور داش��تند و از طرف دیگر با کمک خداوند رزمندگان 

اسالم جنگ می کردند تا به سرانجام رسیدند.
دریادار فدوی گفت: در زمان جنگ دش��من وارد مرز 
ایران ش��د و به ۱۳ کیلومتری شهرس��تان اهواز نفوذ پیدا 
کرد و از طرفی این روال تا ش��مال غرب ادامه داش��ت که 
به برکت ندای حضرت امام)ره( هرکس��ی در هر موقعیتی 
در کش��ور که قرار داشت به خوزس��تان آمد تا درجنگ با 
بعثی ها از کشور دفاع کند. وی بیان کرد: امروز نیز هرچند 
تجهی��زات آمریکا و دیگر کش��ور های متحد آن در زمینه 
علم، ثروت و تجهیزات جنگی قابل مقایسه با ایران نیست 

ولی با همه این امکانات توان مقابله با ایران را ندارد.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: تقابل امریکا با ما 
بر سر توس��عه و اقتصاد و... نیست، که اگر این چنین بود 
تاکنون به پایان می رسید. وی ادامه داد: درجنگ تحمیلی 
ای��ن پدران و مادران و خانواده های رزمندگان بودند که با 
پشتیبانی از نیروهای دلیر اسالم و با محبتی که به خانواده 
خود داشتند جنگ را دنبال می کردند که در نهایت باعث 

پیروزی اسالم شد.

 گالیه شورای نگهبان از مجلس
برای ارائه دیرهنگام الیحه بودجه ۹۶

سخنگوی ش��ورای نگهبان از تأخیر مجلس در ارائه 
الیحه بودجه به شورای نگهبان گالیه کرد.

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی اظهار داشت: مجلس 
الیحه بودجه را دیر به ش��ورای نگهبان ارائ��ه داد؛ ما تالش 
می کنیم اما مشخص نیست در هفته جاری بتوانیم گزارش 
ایرادات را به مجلس ارائه کنیم. وی ادامه داد: شورای نگهبان 

از مجلس به خاطر دیر دادن بودجه به شورا گالیه دارد.

 مصلحت نیست قاضی را
در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم

مش��اور رئیس جمه��ور ب��ه کاندیدات��وری احتمالی 
حجت االس��الم رئیسی در انتخابات آتی ریاست  جمهوری 

واکنش نشان داد.
به گزارش مهر، حسام الدین آشنا به احتمال کاندیداتوری 
حجت االس��الم رئیس��ی در انتخابات آتی ریاست  جمهوری 
واکن��ش نش��ان داد. وی در صفحه اجتماعی خود نوش��ت: 
شایسته نیست احترام آستان قدس رضوی را به کارزار سخت 
و تلخ انتخابات بکشانیم. مصلحت نیست قاضی را در معرض 

قضاوت عمومی قرار دهیم. از گذشته درس عبرت بگیریم.

 اگر قرار است کسی رأی بیاورد که
ضررش بیشتر است، دفع افسد به فاسد می کنم

رئیس مؤسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام)ره( گفت: 
اگر کار به جایی رسید که قرار است کسی رأی بیاورد که 

ضررش بیشتر است، دفع افسد به فاسد می کنم.
به گزارش تس��نیم، آیت اهلل مصباح ی��زدی در دیدار با 
جمعی از اعضای حزب مؤتلفه اس��المی با اش��اره به اینکه 
اختالف سلیقه مخصوصا در امور سیاسی امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت و به ندرت اتفاق می افتد که تالش در این جهت که 
همه یک نوع فکر کنند، به ثمر برس��د، ادام��ه داد: اگر در 
دوره ای هم یک حمایت همگانی نسبت به امام)ره( به وجود 
آمد، به خاطر یک س��ابقه ۵0 س��اله بود که زمینه وحدت 
همگانی را فراهم کرد؛ البته امروز سایه همان وحدت هم در 
مورد ولی فقیه مقام معظم رهبری جاری اس��ت، اما این که 
توقع داشته باشیم همه احزاب و گروه ها در همه امور دارای 

تفکری واحد و سلیقه ای یکسان شوند، بعید است.
وی با اشاره به سخنان و نظر امام)ره( در مورد سیاست، 
اظه��ار داش��ت: علت این که م��ردم متدین نی��ز وارد گود 
سیاست شدند، به دلیل همین نگاه امام)ره( بود، وگرنه قبل 
از آن مردم متدین سیاست را امری مذموم می دانستند؛ اگر 
این سیاس��ت مطرح شده از جانب امام)ره( نبود، مردم قبل 
از پیروزی انقالب و بعد از انقالب در 8 سال دفاع مقدس، تا 

این حد برای انقالب و نظام فداکاری نمی کردند.

روحانی در دیدار فراکسیون امید:
مهار تورم دستاورد دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است


