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 تشکیل جلسات ویژه شورای نگهبان
 برای بررسی بودجه ۹۷

س��خنگوی ش��ورای نگهبان از برگزاری جلسات ویژه این 
شورا برای بررسی بودجه ۹۷ خبر داد.

به گزارش تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان از بررس��ی مصوبات مجلس ش��ورای اس��امی، درباره 

الیحه بودجه ۹۷ در جلسات ویژه این شورا خبر داد و گفت: با 
توجه به اینکه بخش��ی از الیحه بودجه ۹۷ در مجلس تصویب 

شده، این مصوبات به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی افزود: بخش��ی از مصوبات مجلس شورای اسامی در 

بخ��ش درآمدی الیح��ه بودجه ۹۷، در روزهای گذش��ته و از 
ابتدای بررس��ی و تصویب آن در مجلس، به ش��ورای نگهبان 
واصل شده که برنامه ریزی کرده ایم تا در جلسات ویژه ای آنها 

را بررسی کنیم.

جاسوسی به حوزه علم و اقتصاد رسیده است
رئیس بسیج اساتید کشور گفت: جاسوسی به حوزه 
علم و اقتصاد رخنه کرده اس��ت ک��ه این موضوع توجه 

ویژه ای به این دو حوزه را می طلبد.
به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی طی سخنانی گفت: 
یکی برنامه ۱۴۰۴ جمهوری اس��امی اس��ت و دیگری 
برنامه ۲۰۲۵ آمریکا که همه نگاه ها در دنیا متوجه این 
دو برنامه اس��ت و بقیه کش��ورهای دنیا هم دیپلمات و 

رقبای سیاسی هستند. 
وی اف��زود: جریان آمریکا چون در حال افول اس��ت 
تاش دارد سرمایه انس��انی را از اطراف دنیا جمع کند و 
ایده ها را غارت کند و ایران در حال حفظ سرمایه های خود 
است. این یک جنگ واقعی است و خانم رایس و کلینتون 

به صورت صریح از این جنگ پرده برداری کردند.
زراع��ی  با بیان اینکه جاسوس��ی در ح��وزه علم و 
اقتصاد رخنه کرده اس��ت و ای��ن موضوع توجه ویژه ای 
ب��ه این دو ح��وزه را می طلبد، گفت: جاسوس��ی علمی 
حقیق��ت دارد و امروز دس��تگاه های اطاعاتی در حوزه 
عل��م، اقتصاد و فناوری جاسوس��ی می کنن��د و جالب 
اس��ت بدانید که رهبری این موضوع را ده سال گذشته 

پیش بینی کردند.

پایان کار ساخت سامانه دفاعی کمند
مع��اون هماهن��گ کننده نیروی دریای��ی ارتش از 
پایان کار س��اخت س��امانه  دفاعی ایرانی کمند و نصب 

آن بر روی شناورها تا پایان سال خبر داد.
به گ��زارش فارس، امی��ر دری��ادار کاویانی معاون 
هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم 
جشنواره سرباز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کار 
ساخت سامانه دفاعی کمند به پایان رسیده و تست های 

زمینی و هوایی آن با موفقیت انجام شده است.
کاویانی گفت: این س��امانه تا پایان امسال بر روی 

شناورهای سطحی نیروی دریایی نصب خواهد شد.
کمند یا فاالنکس ایرانی یک س��امانه تدافعی برای 
مقابله با تهدیدات هوایی ارتفاع پایین از جمله تهدیدات 

موشکی است.

 نگاه نظام ایجاد محیط خوشایند
برای سربازان است

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نگاه نظام 
ایجاد محیط خوش��ایند برای سربازان است، گفت: این 
س��ربازان هس��تند که هم برای خود و هم برای کشور 

عزت می آفرینند.
ب��ه گزارش مهر، امی��ر کیومرث حی��دری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش طی س��خنانی در جشنواره سرباز 
اظهار داش��ت: زیباترین و مقدس ترین کلمه از نظر من 
کلمه سربازی است و این سربازان هستند که هم برای 

خود و هم برای کشور عزت می آفرینند.
حی��دری با بی��ان اینکه م��ا در فرمانده��ی ارتش 
مکلفی��م طبق امر فرمانده��ی کل قوا محیط خدمت را 
برای س��ربازان خوش��ایند کنیم، گفت: در این صورت 
جوان��ان از پوش��یدن لباس س��ربازی ل��ذت می برند و 
چهره هایی والیی و انقابی ساخته شده و مدیرانی الیق 

را برای جامعه آموزش می دهیم.
وی افزود: کاستی هایی که از ما می بینید به حساب 
نظام نگذارید بلکه به حس��اب قصور و کوتاهی فرمانده 
و فرد مسئول آنجا بگذارید زیرا نگاه نظام ایجاد محیط 

خوشایند برای سربازان است.

وکشی برجامی، راهکار رفع مشکالت ِگر

 

وابط 1+5 و ایران نیست  و ر
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بر دوری 
از ِگ��رو گرفتن برجام به عنوان راهکار قانونی و اخاقی 

رفع مشکات ایران و ۱+۵، تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت سیدحسین نقوی حسینی، در 
خصوص ادعای وزیر دفاع انگلیس مبنی بر تبدیل ایران، 
روس��یه و چین ب��ه چالش جدید برج��ام، گفت: برجام 
توافق بین المللی اس��ت و حیطه مذاکرات و موضوع آن 
مشخص و تعیین شده است لذا ِگرو گرفتن برجام برای 

حل سایر موضوع ها قانونی و اخاقی نیست.
نماینده مردم قم در مجلس، تصریح کرد: کشورها 
و طرف ه��ای مذاک��ره نباید برجام را ِگ��رو گرفته تا به 
مذاکره موشکی برسند یا بتوانند به مباحث سایت های 
هسته ای و نظامی دسترس��ی پیدا کنند زیرا جمهوری 
اسامی ایران به هیچ عنوان اجازه ورود سایر طرف ها به 

این عرصه را نخواهد داد.

ننجون

والم تاید مبارک
از آنجا که شاعر می فرماید:

ما از بس نپریدیم 
پریدن یادمون رفت

ما هم که فرق والنتاین و والم تاید را نمی دانس��تیم از 
دیروز برای هر کسی که تبریک گفت خم شدیم و تعظیم 
کردیم و گفتیم انشاهلل از جهت خودتان و عزیزانتان باشد.

البت��ه بع��د فهمیدیم که ای��ن والم تاید )ببخش��ید 
والنتاین( یک چیز استکباری خفن است که می تواند به 
تنهایی تهاجم فرهنگی کند و همش��یره و والده فرهنگ 

غنی ما را با یکدیگر پیوند بزند.
شک دارید؟ یعنی می فرمایید این خرس های گنده ای 
ک��ه جوانان ما به یکدیگر هدیه می دهند همینجور بیخود 
است و ربطی به سیاست ندارد؟ اگر راست می گویند چرا به 
جای این خرس های نمادین مواضع خود را به صورت شفاف 

به همدیگر نشان نمی دهند تا بفهمیم چی به چی هست.
در همین راس��تا مارمولک هایی هم برای جاسوسی 
درباره تاسیسات هسته ای ما به ایران آمدند که به شکل 
ماهران��ه ای در ش��کم ای��ن خرس های گنده جاس��ازی 
شده اند و وظیفه شان این است که تاسیسات هسته ای ما 

را از بیخ و ریشه داغان کنند.
فلذا توصیه می شود با عوامل این تهاجمات فرهنگی 
جوری برخورد کنیم که خودشان با پای خودشان بروند 
و خودکش��ی کنند تا هم مواضع ما آسیب نبیند هم به 
مواضع مملکت صدمه ای نرسد. حاال اگر مواضع چهارتا 

رعیت هم اشکال پیدا کرد چیز مهمی نیست. 

سخنان این روزهای  رئیس 
دو گــزارش 

گروه سياست
جمهور و اعضای دولت تدبیر 
و امید نش��انگر این است که 
صدای مردم هنوز هم به گوش دولتمردان کش��ور 
نرس��یده اس��ت و رئیس جمهور در حالی مشغول 
حاشیه سازی های سیاسی است، قیمت ها همچنان 

روند صعودی را طی می کند.
در حال��ی که م��ردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
س��نگ تمام گذاشتند و حضورشان نفس دشمنان 
و معان��دان را گرفت، اما رئیس جمهور س��خنانی 
چون بن بس��ت و رفراندوم را دراین مراسم مطرح 
کرد که تنها برای رسانه های غربی خوراک تهیه و 
موجبات شادی آنها را فراهم ساخت به طوری که 
بی بی س��ی در انعکاس راهپیمایی عظیم مردم با 
الپوشانی حقیقت گفت: »رئیس جمهور ایران همه 
پرسی را راه خروج از بن بست سیاسی دانست«؟

به دنبال طرح این سخنان بسیاری از حاضران 
این پرسش را مطرح کردند که چنین اظهاراتی چه 

ربطی به اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال دارد؟
همچنی��ن آنه��ا پرس��ید آیا رئی��س جمهور 
در ای��ران زندگ��ی نمی کند و خبری از مس��ائل و 

مشکات مردم و نارسائی های اقتصادی ندارد؟
رئیس جمهور بارها به مردم وعده داده اس��ت 
که وضعیت اقتصادی کش��ور را بهبود می بخشد و 
حتی در گفت وگوی اخیر تلویزیونی خود به مردم 

گفت که نگران افزایش قیمت ها نباشند.
ام��ا به نظر می رس��د، امس��ال هم که س��ال 
اقتص��اد مقاومتی، تولید و اش��تغال اس��ت نه تنها 
خب��ری از این موضوعات در کش��ور نیس��ت بلکه 
حاشیه س��ازی ها و فرار از مسئولیت و پاسخگویی 

همچنان ادامه دارد.

رئیس جمهور مسئول اول اقتصاد کشور 
باید در نظر داش��ت مطاب��ق اصل ۱۲6 قانون 
اساسی رئیس جمهور مسئول مستقیم »برنامه« و 

»بودجه« و در حقیقت، مسئول اول اقتصاد کشور 
است. 

الزم اس��ت رئیس جمهور به این موضوع توجه 
داش��ته باش��ند که در حال حاضر ضرورت  کشور 
اولویت بندی امور و پرهیز از ورود به مسائل فرعی 
و حاشیه ای است و وقت مسئول اول اجرائی کشور 

مهم تر از این است که صرف چنین اموری شود. 
ای��ن روزها ب��ه دلی��ل بی تدبی��ری دولت در 
خص��وص اقتصاد و دلبس��تن به برجام مش��کات 
اقتص��ادی زیادی گریبان م��ردم را گرفته که همه 
مردم فارغ از نگاه های مختلف سیاسی انتظار حل 
شدن مش��کات را دارند و کسی به فکر رفراندوم 

نیست.
هم��ه به یاد دارند که قبل از توافق هس��ته ای 
و برج��ام  روزی نبود ک��ه دولتمردان به بهانه های 
مختلف از برجام و نتایج مثبت به نتیجه رس��یدن 
مذاکرات هسته ای سخن نگویند و از معیشت مردم 
تا ازدواج و آب خوردن مردم به برجام گره نزند اما 
چه نتیجه ای حاصل ش��ده است؟ اوضاع تحریم ها 

بدتر و نرخ دالر بیشتر و کاالها گران تر شد!

در آن زم��ان روزنامه های حام��ی دولت تیتر 
زدند که تحریم ها به تاریخ پیوس��ت اما با گذشت 
زمان  تحریم هایی همچون آیس��ا و کاتس��ا ۲۰۱۷ 
)م��ادر تحریم ه��ا(، تمدید و تصوی��ب و به میدان 

آمدند.
ح��اال بعد از اینکه برج��ام و  وعده های رئیس 
جمهور نتیجه عملی در زندگی مردم نداشت مردم 

خواستار پاسخگویی دولتمردان شدند.
البته بودجه س��ال ۹۷ هم که به مجلس ارائه 
داده شد نه تنها نوید گرانی می داد بلکه یک شوک 
را نیز به بازار وارد کرد که هنوز نتایج آن با نزدیک 
ش��دن به پایان س��ال ملموس است و دست از سر 

بازار برنداشته است.

فرار به جلو
در این میان بس��یاری بر این باورند که رفتار 
شناسی رئیس جمهور حکایت از این دارد که وی 
همچن��ان ناکارآمدی  ها و ناکامی ه��ا ی دولت را با 

فرار به جلو تحت  الشعاع قرار می دهد.
چنی��ن رفتاری به گونه ای اس��ت ک��ه به نظر 

می رس��د که دولتمردان یک گام به عقب و دو گام 
ب��ه جلو می گذارند به این نح��و که رئیس جمهور 
از رفران��دوم صحبت می کند و هم��ه نیز می دانند 
که مد نظر ایش��ان چه مس��ائلی است و بعد از آن 
نوبخت س��خنگوی دولت اظهار می دارد که منظور 
رئیس جمه��ور از رفراندوم همه پرس��ی در مورد 

مسائل اقتصادی بود.
به این ترتیب ب��ه قولی یکی به نعل و دوتا به 

میخ می زنند. 
اما سوال اینجاست که براستی اگر رفراندومی 
در مورد وضعیت اقتصادی کشور برگزار شود مردم 

چه پاسخی خواهند داد؟ 
مثا رفران��دوم برگزار کنیم  در مورد موافقت 
مردم  ب��ا دالر ۴۹۰۰تومانی یا مرغ 86۰۰ تومانی 
یا  دست داشتن دولتی ها در واردات یا قاچاق کاال 
حتی راضی بودن مردم  از نتایج برجام چه پاسخی 

برای رئیس جمهور به دنبال خواهد داشت. 
پس با این نتیجه مس��ئله برگ��زاری رفراندوم 
مطلبی اس��ت که رئیس جمه��ور برای فرار از حل 
نشدن مش��کات اقتصادی مردم و مهم تر از همه 
وعده های پ��وچ برجامی انتخاب کرده اس��ت. اگر 
رفراندوم به معنای اظهارنظر جمعی مردم کش��ور 
درباره یک مس��اله و دغدغه خاص در نظر بگیریم 
طی چند هفته اخیر چن��د رفراندوم عما صورت 
گرفته است و رئیس جمهور علی رغم سخن گفتن 

از رفراندوم، اعتنایی ظاهرا به آنها ندارند.
پیش از این رئیس جمهور در رفراندوم حذف 

یارانه ها با جواب  منفی  مردم مواجه شد.
م��ردم در اعتراضات اخیر اقتصادی که صورت 
گرفت مطالب��ات خود را اعام کردن��د و از دولت 

خواستند به وضعیت معیشتی آنها توجه کنند. 
در تظاه��رات اخی��ر ۲۲ بهم��ن نی��ز علیرغم 
اینکه مردم پیوس��تگی خود را با نظام نشان دادند 
و نس��بت به دش��منان کش��ور بیزاری جستند اما 
دیدی��م که پاالکاردهایی در دس��ت داش��تند که 

نشان می داد همچنان نسبت به وضعیت اقتصادی 
گله مند هستند.

بنابراین اگر رئیس جمهور اراده ای برای تایید 
نظر جمعی مردم کش��ور  دارند بهتر اس��ت به این 
موضوعات توجه کنند.  اما اگر اراده ای برای همین 
چن��د رفران��دوم اخیر وجود ن��دارد پس چه جای 

سخن گفتن از رفراندوم است؟
بای��د گفت که زم��ان انحراف اف��کار عمومی 
گذش��ته و تیم دولت نمی تواند ش��ب را روز نشان 

دهد. 

حاشیه سازی ممنوع 
باید گفت در حال حاضر مردم و افکار عمومی 
تاکید دارند که بهتر اس��ت ک��ه رئیس جمهور به 
کار اصلی خود و حل مش��کات کش��ور برسد و از 

حاشیه سازی پرهیز کند. 
مردم از س��ران قوا اظهارنظر درباره شیر مرغ 
ت��ا جان آدمیزاد را نمی خواهند، از آنها می خواهند 
به وظایفی که قانون اساسی برعهده آنها قرار داده 
اس��ت عمل کنند تا مردم در سایه نظام جمهوری 
اسامی به سعادت برسند و دنیا و آخرتشان تامین 

و حفظ شود.
طرح موضوعات اقتصادی بسیار مهم و ضرورت 
اصلی کش��ور در شرایط فعلی است اما دولتمردان 
به مس��ائلی می پردازند که در ح��ال حاضر در نزد 

مردم و افکار عمومی جایگاه و اهمیتی ندارد.
مردم در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک 
می ش��وند که  با نگاهی گ��ذرا می توان گرانی های 
واقع��ی و غی��ر واقعی را مش��اهده ک��رد و این امر 
به مهمترین دغدغه مردم تبدیل ش��ده اس��ت اما 
دولتم��ردان به ج��ای پرداختن ب��ه دغدغه اصلی 
مردم که بارها از س��وی رهبر انق��اب تذکر داده 
ش��ده به  فکر مس��ائل سیاس��ی و انتقام سیاسی 
هستند و مسائلی مانند رفراندوم را مطرح می کنند 

که کسی به فکر آن نیست.

آیا صدای مردم به گوش روحانی نمی رسد؟

مردم زودتر از رئیس جمهور رفراندوم برگزار کردند 

نشس��ت علنی مجل��س دیروز  ب��رای ادامه 
بررسی الیحه بودجه ۹۷ به ریاست علی الریجانی 

رئیس مجلس شورای اسامی برگزار شد.
نماین��دگان در ای��ن جلس��ه رس��یدگی به 
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد الیحه بودجه 

سال ۹۷ کل کشور را ادامه دادند.
در همین حال جمعی از نمایندگان اس��تان 
خوزس��تان با تجمع اعتراض��ی در جایگاه هیات 
رئیسه خطاب به الریجانی خواستار رسیدگی به 

بحران ریزگردهای استان خوزستان شدند.
براس��اس این گ��زارش نمایندگان اس��تان 
خوزس��تان در اعتراض خود خواس��تار تخصیص 
بودج��ه الزم ب��رای رفع گرد و غبار خوزس��تان 
ش��دند. علی الریجانی رئی��س مجلس نیز  پس 
از اعتراض نمایندگان طی س��خنانی عنوان کرد: 
مش��کات استان خوزس��تان و مسائل مربوط به 
این اس��تان بسیار جدی است که همه باید برای 
ح��ل آن کمک کنیم و هم در الیحه بودجه باید 
ب��ه آن توجه ش��ود و هم به ص��ورت جدی این 

موضوع را باید پیگیری کنیم.
وی اف��زود: البته در الیحه بودجه س��ال ۹۷ ، 
۱۵۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای حل 
مش��کل ریزگردها درنظر گرفته شده است و این 

می تواند راه حل و کمکی برای این مشکل باشد.
از اظه��ارات الریجان��ی و اعت��راض  پ��س 
نمایندگان استان خوزس��تان، جمعی از اعضای 
هی��ات رئیس��ه و رئی��س مرک��ز پژوهش ه��ا و 
همچنین نمایندگان معترض جلس��ه ای را برای 
بحث در رابطه با مطالبه عمده نمایندگان استان 
خوزستان برگزار کردند. از سوی دیگر نمایندگان 

مجل��س در تذکرات مختلف��ی خطاب به رئیس 
جمه��ور و وزیر اقتصاد خواس��تار س��اماندهی و 

جلوگیری از نوسانات بازار ارز شدند.
دلیگان��ی  حاج��ی  حس��ینعلی  همچنی��ن 
نماین��ده مردم شاهین ش��هر به وزی��ر آموزش و 
پرورش ض��رورت پرداخت حقوق معوقه معلمان 
حق التدریس را متذکر ش��د. علی محمد شاعری 
نماینده مردم بهش��هر به وزی��ر اقتصاد درمورد 

افزایش قیمت دالر و یورو تذکر داد.
محمدمهدی زاه��دی نماینده مردم کرمان 
در تذک��ری به وزیر اقتصاد عن��وان کرد که بازار 
ارز آش��فته اس��ت و هر روز یک نرخ��ی در بازار 

وجود دارد چرا کنترل نمی کنید.
محمدرضا پورابراهیمی و سید فرید موسوی 
نماین��دگان کرم��ان و ته��ران در تذک��ری ب��ه 
رئیس جمهور عنوان کردن��د که علت عدم ورود 
جنابعال��ی به موضوع بازار نابس��امان ارز کش��ور 

چیست؟
 پرداخت اعتبار »طرح های نیمه تمام«

از محل بودجه عمومی 
همچنین دیروز بر اساس مصوبه خانه ملت، 
اعتبار طرح های نیمه تم��ام یا جدید انتفاعی از 

محل بودجه عمومی پرداخت می شود.
براین اس��اس برای آن دس��ته از طرحهای 
نیمه تم��ام یا جدید ک��ه انتفاعی ب��وده و دولت 
ع��دم تعیین قیم��ت اداری و غیراقتصادی برای 

آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی ش��ده از 
محل بودجه عمومی به صورت وجوه اداره شده یا 
یارانه س��ود تسهیات در قالب قرارداد مشخص، 
به بانک های منتخب عامل تجاری یا توس��عه ای 

پرداخت می شود. 

 تعیین تکلیف
برای مازاد درآمدهای دستگاه های اجرائی

همچنین وکای ملت در نشست دیروز برای 
مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی 

تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی 
الیح��ه بودج��ه س��ال ۹۷ کل کش��ور، تصویب 
کردند ک��ه درآمدهای اختصاصی دس��تگاه های 
اجرائی در س��قف رقم پیش بینی شده در ردیف 
)۱۰۲۵۰۰-6( در قانون بودجه سال ۱3۹۷ قابل 

هزینه است.

رئیس مجلس به رئیس جمهور تذکر دهد
محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس در این جلسه  با اشاره به اینکه 
بانک مرکزی توانای��ی الزم جهت مدیریت بازار 
ارز را ندارد از رئیس مجلس خواست در این باره 

به رئیس جمهور تذکر دهد.
وی ط��ی تذکری با اب��راز نگرانی از وضعیت 
ارز در کشور گفت: در هفته های گذشته به علت 

عدم مدیریت صحیح ب��ازار ارز، ارزش پول ملی 
۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن وضعیت اثری 
منفی در ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی و نیز 
آث��ار تورمی دارد ، اظهار داش��ت: دولت پیش از 
این اعام کرده بود که توانس��ته است نرخ تورم 
را کاه��ش دهد ام��ا وضع کنونی ای��ن اظهارات 

مقامات دولتی را دچار چالش کرده است.
پورابراهیمی با درخواس��ت از رئیس مجلس 
جه��ت ورود به موضوع چالش ن��رخ ارز به علت 
ناتوان��ی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، گفت: 
شما )رئیس مجلس( باید به رئیس جمهور تذکر 

دهید.

تعیین نحوه محاسبه و دریافت مالیات 
بخشی از کارکنان تامین اجتماعی 

در ادام��ه مجلس نحوه محاس��به و دریافت 
مالی��ات ب��ر درآمد بخش��ی از حق��وق کارکنان 

سازمان تامین اجتماعی را مشخص کرد.
بنابراین گزارش، همچنین مجلس س��ازمان 
ام��ور مالیاتی کش��ور را موظف ک��رد مالیات بر 
درامد حقوق کارکنان س��ازمان تامین اجتماعی 
در س��ال های 88 و 8۹ را مطابق تبصره دو ماده 
۵ الیحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب 
۱3۵8 )ماده ۱۱3 قانون تامین اجتماعی مصوب 
۱3۵۴( همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ 

۱۰ درصد محاسبه و دریافت کند.

مدارس دولتی از پرداخت هزینه مصرفی 
آب ، برق و گاز معاف شدند

نماین��دگان مجل��س مدارس دولت��ی را در 
س��قف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی 

آب، برق و گاز معاف کردند.
براین اساس در س��ال ۱3۹۷ کلیه مدارس 
دولتی وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی 
مص��رف از پرداخت هزینه مصرف��ی آب، برق و 
گاز مع��اف ب��وده و س��قف الگ��وی مصرف طی 
دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و 

آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود.

 نشست علنی مجلس
یک ساعت زودتر پایان یافت

نشست علنی مجلس برای برگزاری نشست 
ویژه درباره ریزگردهای دو اس��تان خوزستان و 

ایام یک ساعت زودتر پایان یافت.
مطهری بر این اساس اعام کرد که تنفسی 
به نمایندگان داده می ش��ود تا کمیسیون تلفیق 
بودجه سال ۹۷ درباره موارد ارجاع شده و مراعا 
مانده تشکیل جلس��ه دهد. ادامه جلسه بررسی 

الیحه بودجه ظهر دیروز برگزار شد.
نایب رئی��س مجلس همچنی��ن خطاب به 
غامرضا تاجگ��ردون رئیس کمیس��یون تلفیق 
بودجه عن��وان کرد ک��ه راجع ب��ه ریزگردهای 
اس��تان خوزستان و ایام، باتوجه به شرایط ویژه 
این دو اس��تان ت��اش مجددی کنید ت��ا اقدام 

جدیدی برای این مسئله صورت گیرد.

بررسی بودجه 97 در مجلس ادامه یافت 

تجمع اعتراضی نمایندگان خوزستان برای بحران ریزگردها و تذکر به رئیس جمهور 

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��امی گفت: 
ن غربی ه��ا نگاه س��نتی ب��ه منطق��ه دارند و گفتمــــا

هنگامی که متن تغییر درک نشود، پروسه 
غلطی ایجاد می شود.

به گزارش خانه ملت، علی الریجانی دیروز در دیدار با هیات 
پارلمانی اتحادیه اروپا اظهار داشت: روابط بانکی با اروپا به خوبی 
طبق برجام پیش نرفته و مطرح شدن این پیشنهاد از سوی شما 
مبنی بر اینکه در مسائل اقتصادی اتحادیه اروپا متفاوت از آمریکا 

تصمیم بگیرد، اگر این واقعیت رخ دهد، خوشحال کننده است.
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی درخصوص پیشنهاد هیات 
پارلمانی اروپا برای برگزاری بحث های تکنیکی پیرامون مس��ائل 
بانک��ی گفت: اگر گروهی بحث های بانکی و تکنیکی را از پارلمان 
ایران و بانک مرکزی ب��ا نمایندگان اتحادیه اروپا انجام دهند، ما 

نیز استقبال می کنیم.
رئیس قوه مقننه کش��ورمان با اشاره به اینکه اروپایی ها چند 
خط روی نقشه کشیده اند و کشورهایی را ساخته اند و یک مشت 

دیکتات��ور را نصب کرده اند و گاهی نیز کودتایی را تدارک دیدند، 
ادامه داد: مس��ئله این اس��ت که باید متوجه بود که تغییراتی به 
وجود آمده و ش��رایط جدی��دی را ایجاد کرده و نس��ل جدیدی 
حاضر شده اند که ایده های جدیدی دارند. وقتی متن تغییر درک 

نشود، پروسه غلطی ایجاد می شود.
وی تصری��ح ک��رد: مس��ئله تروریس��م برای ش��ما مهمتر از 
آمریکایی ه��ا اس��ت و ما نیز سالهاس��ت که با تروریس��ت درگیر 

هستیم.
رئیس مجلس شورای اس��امی با طرح این سواالت که چرا 
تروریس��م به وجود آمده اس��ت؟ و چه کس��ی تروریست ها را به 
وجود آورد و آنها را مورد حمایت قرار داد؟ اظهار داشت: به کمک 
CIA ، عربس��تان، امارات و پاکس��تان به وج��ود آوردند و گمان 

می کردند این تروریس��ت ها که با تفکر ایدئولوژیک آنها را سامان 
داده بودند، همیشه به عنوان ابزاری در اختیار آنها خواهد بود، در 

حالی که اتفاقاً تروریست ها نیز به آنها نگاه ابزاری داشتند.
وی با بیان اینکه پایه حرفهای وهابیت را تروریس��م تشکیل 
می ده��د، گف��ت: در بحث حقوق بش��ر هم با همی��ن نگاهی که 

مسلمانان همگی یکسان هستند از سوی غربی ها نگاه می شود.
الریجان��ی ب��ا بیان اینکه گفته می ش��ود عربس��تان در حال 
تغییر اس��ت، حتی شنیدم در اروپا جشن گرفته اند، زیرا زن ها در 
عربس��تان توانستند رانندگی کنند، بیان کرد: این در حالی است 
که زنان در ایران از س��ال ها پیش در دانش��گاه ها، بیمارستان ها 
حضور داش��تند و رانندگی می کردند و م��ا از ابتدا روش آن ها را 

قبول نداشتیم.

وی با بی��ان اینکه پس از انقاب پایه گذاری نظام براس��اس 
پارلمانی و ریاست جمهوری با رأی مردم بوده است، افزود: ایران 
مانند برخی کش��ورها نیست که پادشاه حکم به تشکیل پارلمان 

بدهد در حالی که رأی مردم پشت آن نیست.
رئی��س قوه مقننه  گفت: باید ب��ه این موضوع توجه کرد که 
ایران دارای ریشه ای هزاران ساله است که بنیه فکری قوی دارد و 

مانند کشورهایی نیست که بعد از جنگ جهانی ایجاد شده اند.
الریجان��ی با بیان اینکه به نظر من برخی از نظامات حقوقی 
ایران قوی تر از نظامات حقوقی غربی ها اس��ت، ادامه داد: برخی 
از مشکات اجتماعی که در اروپا وجود دارد، در ایران نیست که 

این موضوع به پایه های فکری باز می گردد.
الریجان��ی با بیان اینکه ش��اید آمریکایی ها ب��ه دنبال ایجاد 
دردس��ر برای ایران یا روسیه هس��تند، گفت: این اقدام از همان 
اشتباهاتی است که 3۰ یا ۴۰ سال پیش در مورد طالبان مرتکب 
شدند، ولی ما بلدیم با اینها چگونه رفتار کنیم و این تروریست ها 

برای حامیان فعلی آنها تبدیل به با می شوند.

الریجانی:

غربی ها منطقه را خوب نمی شناسند

آیت اهلل علم الهدی خبر داد؛
وه های 6گانه هیئت اندیشه ورز خبرگان  تشکیل کارگر

عض��و هیئ��ت اندیش��ه ورز مجل��س خب��رگان از برگ��زاری 
کارگروه ه��ای 6گانه این هیئت خب��ر داد و گفت: این هیئت خبــــرگان

درصدد اس��ت مش��خص کند چه مقدار از مؤلفه های انقاب 
اجرائی شده و چه تعداد در شرایط فعلی جامعه قابل اجراست.

به گزارش فارس آیت اهلل س��ید احمد علم الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری، 
با اش��اره به فرمایش مقام معظم رهبری برای تش��کیل هیئت اندیش��ه ورز توسط 
مجل��س خبرگان اظهار داش��ت: رهبر معظم انقاب تأکید داش��تند وجود جریانی 
که پیگیر خود انقاب باش��د امری ضروری اس��ت تا حفظ مؤلفه های اصلی انقاب 

موردبررسی قرار بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه مقام معظم رهبری مجلس خبرگان 
را برای انجام این مأموریت انتخاب کردند، گفت:  اعضای این هیئت بعد از فرمایش 
مق��ام معظم رهبری بافاصله با حضور تعدادی از اعضا که در مس��ائل اجتماعی و 
انقابی فعال هس��تند، اقدام به تشکیل هیئت اندیشه ورز به دبیری آقای بوشهری 

کردند.

سردار غیب پرور:
نفوذ در دانشگاه ها یکی از اولویت های دشمنان است

رئیس س��ازمان بس��یج گفت: نف��وذ در دانش��گاه ها و مراکز 
فرهنگ��ی یکی از اولویت های دش��منان اس��ت و اس��اتید و بسیـــجي ها

دانش��جویان و مس��ئوالن در دانش��گاه ها باید ب��ه طور جدی 
مراقب این پروژه دشمنان باشند.

ب��ه گزارش ف��ارس، س��ردار غامحس��ین غیب پرور رئیس س��ازمان بس��یج 
مس��تضعفین در همایش اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسامی اظهار داشت: انقاب 
اس��امی نه تنها برای ایران که برای جامعه بش��ری خیرات و برکات زیادی داشته 
که هم در داخل کشور قابل مشاهده است و هم در خارج از کشور ملموس و قابل 

قضاوت است.
س��ردار غیب پرور با تاکید بر ایثار و فداکاری مردم در راه حفظ انقاب عنوان 

کرد: این انقاب به فضل الهی باید بماند و می ماند،
وی با تاکید بر لزوم آسیب شناس��ی و تحول مستمر در بسیج و دانشگاه اظهار 
داش��ت: نباید در بخش های مهمی مثل دانشگاه نگاه رسوب  گرفته و قدیمی وجود 

داشته باشد.

برای اولین بار 
اقامه نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم ابوترابی فرد

نماز عبادی � سیاس��ی جمعه این هفته تهران برای اولین بار 
به امامت حجت االس��ام والمس��لمین س��ید محمد حس��ن تریبــــون

ابوترابی فرد در مصای امام خمینی )ره( اقامه می شود.
به گزارش فارس، مراسم نماز عبادی � سیاسی جمعه این هفته تهران از ساعت 
۱۰:۵۰ در مصای امام خمینی )ره( با قرائت زیارت آل یاسین آغاز و با تاوت آیاتی 

از کام اهلل مجید ادامه می یابد.
در ادامه سردار سرتیپ پاسدار سید مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مس��لح، با موضوع تشریح اهداف و برنامه های این قرارگاه 

به سخنرانی می پردازد.
س��پس حجت االسام والمس��لمین سیدحسن معین ش��یرازی پیرامون سبک 

زندگی دانشمندان اسامی پیش از خطبه ها به ایراد سخن خواهد پرداخت.
نماز عبادی � سیاس��ی جمعه پس از ایراد خطبه ه��ا، برای اولین بار به امامت 
حجت االس��ام والمسلمین س��ید محمد حس��ن ابوترابی فرد اقامه می شود. یادآور 

می شود شروع خطبه ها ساعت ۱۲:۰۴ و اذان ظهر به افق تهران ۱۲:۱۹ است.


