
اخبار كشور

هوشنگ توکلی، بازیگر:
مدیران سینمایی دولت روحانی، 

سینمای ایران را به سمت نابودی بردند!
بازیگر و کارگردان پیشکسوت معتقد است که بسیاری از مشکالت امروز 
سینمای ایران نه تنها ناشی از غفلت و ضعف مدیریتی نیستند، بلکه آگاهانه و 

ناشی از سیاست گذاری های مدیران دولت فعلی هستند!
هوشنگ توکلی، بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
درباره فعالیت این روزهای خود در سینما گفت: چند سال است که از سینما 

فاصله گرفته ام، چون اوضاع سینما اعصاب خردکن شده است!
وی افــزود: از ابتــدای دوره ریاســت جمهــوری آقــای روحانی، همه 
ســرمایه گذاری دولت در ســینما به ســمتی رفت تا عقایــدی که چندان 
هــم مطلــوب جامعه نیســت در ســینما  ترویج یابــد. البته ایــن رویکرد 
فقط به ســینما محــدود نمانــد و در تئاتر هم دیده می شــود. چون عرصه 
 تئاتــر هــم بســیار بحــران زده اســت و مشــکالت بســیاری در آن دیده 

می شود.
کارگردان سریال »شهید مدرس« تصریح کرد: طی این سال ها موجی در 
ســینما به وجود آمد که گویی هدفش تخریب دستاوردهای گذشته سینمای 
ایران بود. دستاوردهایی که با خون دل و زحمت خیلی زیاد فراهم شده بود و 
در این ســال ها از بین رفتند. در مجموع، اوضاع سینمای ما به شدت نابسامان 

است و من هیچ وقت وضعیت سینما را تا این حد نابسامان ندیده بودم. 
توکلی ادامه داد: اتفاقاتی که طی این سال ها در سینمای ایران رخ داده نه 
تنها ناشی از ضعف مدیریتی نیست، بلکه کاماًل برنامه ریزی شده و آگانه بوده 
اســت. این وضعیت، از عوارض سیاســت ها و کارهای حجت اهلل ایوبی )رئیس 
اسبق ســازمان سینمایی( اســت. او و گروهش در تخریب سینمای ایران به 
موفقیت رســیدند! آنها تفکر و هنری که نیاز همیشگی سینما برای برقراری 
ارتباط با مخاطب است را نابود کردند. البته ایوبی نماینده جریانی بود که برای 
پاکســازی ســینمای ایران از محتوا وارد میدان شدند. این جریان با برکناری 
ایوبی هم باقی ماند و عناصر دست نشــانده ای که به عنوان مشــاور و آدم های 
بی نام در پشــت صحنه مدیریت ســینما حضور دارند، همین مسیر را ادامه 

می دهند. 
بازیگر »زیر تیغ« در پایان درباره نگاهش به آینده ســینما هم گفت: تنها 
امید ما به نسل جوان است؛ این نسل بسیار باهوش هست و توانایی های فراوانی 
دارد و می تواند با حمایت و راهنمایی درســت در مسیر خوبی قرار بگیرد. اما 
متأسفانه همان بخش های تصمیم گیرنده ســینمای امروز دچار بحران شده 
 است. برای بهبود اوضاع سینما فقط باید منتظر بمانیم تا دوره این مدیران تمام 

شود.
افت شدید فروش سینماها

پیرو انحراف جریان اعتراضــات مردمی  به افزایش قیمت بنزین و برخی 
آتش افروزی ها طی روزهای گذشــته، فروش فیلم های روی پرده سینماهای 

کشور با افت شدیدی مواجه شده است.
بــه گزارش مهر، مطابق ارقام ثبت شــده از فــروش فیلم های روی پرده 
سینماها در سامانه رسمی  ســازمان سینمایی، گیشه سینمای ایران متأثر از 
ناآرامی های اخیر، با افت جدی فروش مواجه شــده است که زیان آن متوجه 

کلیت سینمای ایران خواهد بود.
بنابر اطالعات سامانه رســمی  فروش سینماها، مجموع فروش فیلم های 
روی پرده در روز شنبه تنها ۱۳۵ میلیون تومان و مجموع مخاطبان سینماها 

در سراسر کشور کمتر از ۱۲ هزار نفر ثبت شده است.
فیلم جدید جمال شورجه
 در مراحل پایانی تولید

فیلم ســینمایی »احمد بای« قهرمان ملی مــردم الجزایر، به کارگردانی 
»جمال شورجه« مراحل فنی پایانی خود را طی می کند.

»ســیداحمد میرعالیی« که مســئول پیگیری روند تولید و ساخت فیلم 
ســینمایی »احمد بای« به کارگردانی »جمال شــورجه« است از طی شدن 

مراحل نهایی ساخت این فیلم خبر داد.
خبر ساخت آخرین پروژه سینمایی »جمال شورجه« با نام »احمد بای« 
در الجزایر، اوایل ســال قبل منتشر شد اما بعد از کسالتی که برای کارگردان 

فیلم ایجاد شد اخبار کمتری از ادامه ساخت این فیلم به دست می رسد. 
میرعالیی به خبرگزاری تسنیم گفت: فیلمبرداری فیلم تا قبل از بیماری 
آقای »شورجه« تمام شد، حتی بخشی از تدوین کار در هنگام سالمت او نیز 
ادامه داشت. بعد از عارض شدن بیماری برای آقای شورجه، تدوین، صداگذاری 
و ساخت موسیقی نیز در حال ادامه است. البته بخش هایی مانند موسیقی در 
خارج از کشــور صورت می گیرد. در کل ادامه مراحل فنی فیلم در حال اجرا 

است و به مشکلی برنخوردیم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال زمان آماده شدن فیلم برای نمایش گفت: 
نمی توان زمان قطعی برای آماده شــدن فیلم گفــت. همان طور که می دانید 
تهیه کننده های فیلم از الجزایرند و این کشور تا حدودی دچار بی ثباتی سیاسی 
شــده و همین باعث شده اســت تا ادامه کار کمی  دچار وقفه کوتاه بشود. اما 
تمام بخش هایی که به عوامل ایرانی فیلم مربوط اســت بدون هیچ مشــکلی 

اجرا شده است.
میرعالیی اظهار داشت: »احمد بای« قهرمانی ملی و ضداستعمار الجزایر 
و برای مردم این کشــور از محبوبیت و اهمیت بســیار زیادی برخوردار است. 
ساخت فیلم  ســینمایی درباره این شخصیت مهم برای آنان از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار بود و برای همین ساخت این فیلم را به کارگردانی مانند آقای 

»شورجه« سپردند که در ساخت آثار راهبردی و ملی توانایی داشته باشد.
دعوت از مردم برای ساخت 
پوستر و تیزر جشنواره عمار

مردم سراســر کشور برای مشــارکت در تولید برخی بخش های دهمین 
جشنواره مردمی  فیلم عمار دعوت شدند.

دبیرخانه جشــنواره مردمی  فیلم عمار، از عموم مردم، فعاالن فرهنگی و 
هنری سراســر کشــور دعوت می کند با طراحی پوستر، ساخت تیزر و ایده یا 
طرح فیلمنامه تیزر، در برگزاری دهمین دوره این جشــنواره فیلم مشارکت 
کنند. »رؤیای ایرانی«، »عدالت  رسانه ای« و المان های هویتی جشنواره مردمی 
 فیلم عمار نظیر: اکــران و فراخوان های مردمی، فیلم  ما، مردم و قهرمان های 
مردمی  و... موضوعاتی است که باید در طراحی مضامین پوستر و تیزرها مورد 
توجه عالقه مندان قرارگیرد. از این رو مشــاهده تیزرها و پوسترهای دوره های 

گذشته جشنواره می تواند برای داوطلبان سودمند باشد.

آیت اهلل امینی:
شخصیتی مانند حضرت آیت اهلل خامنه ای 

برای رهبری انقالب نداریم
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: مقام معظم 
رهبری انتظارات خــود را بیان کرده اند و باید آن را تحقق 
بخشید،  بهترین رهبر ایشان هستند؛ با اینکه سال ها گذشته 

است، ما فردی مثل ایشان)رهبری( نداریم.
آیت اهلل ابراهیم امینی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
دیدار با مسئوالن بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم بیان داشت: 
مقام معظم رهبری انتظارات خود را بیان کرده اند و باید آن را تحقق 
بخشید،  بهترین رهبر ایشان هستند؛ با اینکه سال ها گذشته است، 

ما فردی مثل ایشان )رهبری( نداریم.
به گزارش رســا، وی با بیان اینکه واقعاً آقای خامنه ای همانی 
است که از اول بوده است، خاطرنشان کرد: االن هم خواستار ایشان 
هســتیم، قباًل هم خواستار ایشان بوده ایم. همیشه دعاگوی ایشان 
بوده ام، حتی در نماز شب ها دعایشان می کنم. باید دعا کنیم خداوند 

طول عمر به ایشان دهد.
آیت اهلل امینی گفت: مسئله انتظار فرج امام زمان)عج( مسئله ای 
اســت که ما بایــد زمینه آن را فراهم کنیم چــرا که فرج و ظهور 
حضرت آنی نیســت؛ بدون مقدمه نمی شود. بعد از پیروزی انقالب 
انتظار داشــتیم که حوزه و مردم همین زمینه را فراهم کنند؛ حاال 
باز همین انتظار را داریم، فتنه هایی هســت که نباید به آنها اعتنا 

کرد و گوش داد.
وزیر صمت خبر داد؛

دستور رئیس جمهور به همه دستگاه ها: 
حتی تقاضای گرانی هم ندهید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه رئیس 
جمهور اعالم کرده که حتی نباید تقاضای افزایش قیمت شود، 
گفت: در صورتی که تقاضایی برای افزایش قیمت داشته باشیم 

حتما ستاد تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.
رضا رحمانی روز گذشته )دوشنبه( در جلسه ستاد تنظیم بازار با 
تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کاالها نخواهیم داشت،  گفت: 
باید با نصب بنر متخلفین را به مردم معرفی کرد تا مردم از این طریق 

بدانند که این فرد در حق آنها اجحاف کرده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت  بیان داشت: البته این کار غیر از 
اعمال جرایم معمول برای یک متخلف اســت و سازمان تعزیرات و 
قوه قضائیه بهتر می دانند که چگونه از ظرفیت قوانین در راســتای 

معرفی متخلفین استفاه کنند.
وی با بیان اینکه معرفی متخلفین می تواند به یک فرهنگ تبدیل 
شــود، افزود: همه باید بدانند که حقوق مردم برای ما مهم است و 
با توجه به بیانات رهبر انقالب و تاکید رئیس جمهور به هیچ عنوان 

افزایش قیمت را نمی پذیریم.
رحمانی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش قیمت  ها را از خودمان 
شروع کردیم، بیان داشت: بر این اساس اعالم شد تا مجوز افزایش 
قیمت دســتگاه های دولتی حتی اگر در روزهــای قبل این مجوز 

گرفته شده لغو شود.
وی بیان داشــت: ممکن است در زمانی مناسب مجوز افزایش 
قیمت برای این دســتگاه ها صادر و یا ممکن اســت هیچ گاه مجوز 

افزایش قیمتی صادر نشود.   
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه رئیس جمهور روز 
یک شنبه در جلسه هیئت دولت به همه وزرای دولت ابالغ کرد که 
حتی نباید تقاضای افزایش قیمت شــود، گفت: بنابراین حتی اگر 
درخواســتی برای افزایش قیمت صورت گیرد که با توجه به اعالم 
رئیس جمهور تقاضای افزایش قیمت نباید داشته باشیم، حتما ستاد 

تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.
وزیر نیرو:

۹ نیروگاه حرارتی در كشور 
ایجاد می شود

وزیر نیرو گفت: ۹ نیروگاه حرارتی در نقاط مختلف کشور 
افتتاح می شود. 

رضا اردکانیان، در مراســم افتتاح پست 400 کیلوولت ایوانکی 
گرمسار اظهار داشــت: افتتاح 9 نیروگاه حرارتی در نقاط مختلف 
کشــور از جمله طرح هایی است که همه کشور می توانند از انرژی 

آن بهره مند شوند.
وی با اشــاره به اینکه برق ایــن نیروگاه های حرارتی به صورت 
سراسری است از احداث ۱0 سد بزرگ در 6 استان کشور از جمله 
استان های تهران، ایالم، قم، یزد، کرمان، آذربایجان غربی و سمنان 
خبر داد. اردکانیان اظهار داشت: با احداث و اجرای این سدها دستیابی 
7۲6 هزار نفر روستایی در قالب یک هزار و ۲4 روستا به آب سالم 

و پایدار امکان پذیر می شود.
وی از افتتــاح ۲۲7 طــرح بزرگ با ســرمایه گذاری ۳۳0 هزار 
میلیارد ریال از ابتدای امســال تا پایان شــهریورماه در استان های 

مختلف کشور خبر داد.
وزیر نیرو افزود: 6 میلیون و 8۵0 هزار نفر از جمعیت روستایی 

از ابتدای سال 98 به آب بهداشتی و سالم دسترسی یافته اند.
اردکانیان از در دســتور کار قرار گرفتن اجرای ۱۱۱ پروژه برای 
استان سمنان با ســرمایه گذاری یک هزار و 600 میلیارد تومان و 

پیشرفت ۵۵ درصدی این طرح ها خبر داد.
وی افتتاح پست 400 کیلوولتی ایوانکی با سرمایه گذاری 860 
 میلیارد ریال را یکی از طرح های توســعه ای استان سمنان عنوان 

کرد.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکه قابلیت توسعه برق ایوانکی تا 800 
مگاوات آمپر امکان پذیر اســت گفت: با توجه به صنعتی بودن این 
اســتان و قرار گرفتن بخش اعظمــی از صنعت در منطقه ایوانکی 

برق رسانی در توسعه صنعت این منطقه مهم است.

اخبار ادبی و هنری

رهبرمعظم انقالب: ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشاکنیم 
قدرت های پوشــالی مادی که از درون کرم  خورده و موریانه 

خورده اند، ملت استوار و پوالدین ایران را تهدید کنند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

عوامل عزت و ذلت ملت ها
امــام علی)ع( در خطبه قاطعه: »... آنگاه که در زندگی 

گذشتگان مطالعه و اندیشه می کنید، عهده دار چیزی باشید 

که عامل عزت آنان بود، و دشمنان را از سر راهشان برداشت، 

و سالمت و عافیت زندگی آنان را فراهم کرد، و نعمت های 

فراوان را در اختیارشــان گذاشت، و کرامت و شخصیت به 

آنان بخشید که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند، و بر وحدت 

و همدلی همت گماشتند، و یکدیگر را به وحدت واداشته 

به آن سفارش کردند.

و از کارهایی که پشــت آنها را شکست، و قدرت آنها را 

در هم کوبید، چــون کینه توزی با یکدیگر، پر کردن دل ها 

از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن، و 

دست از یاری هم کشیدن، بپرهیزید.«
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رئیس سازمان بســیج مستضعفین گفت: در 
هفته بسیج ۶ هزار پروژه عمرانی محرومیت زدایی 

رو نمایی می شود.
ســردار غالمرضا سلیمانی رئیس ســازمان بسیج 
مستضعفین در نشست خبری که برای تشریح برنامه های 
این سازمان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با بیان 
اینکه شعار هفته بسیج امسال »بسیج چهل سال خدمت، 
جهاد و شهادت« است افزود: تجدید میثاق با آرمان های 
بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی در روز پنج شنبه اولین 
برنامه هفته بسیج محسوب می شود، همچنین اجتماع 
بســیجیان در حــرم مطهر امــام)ره(  و گل باران قبور 
شــهدا و حضور گســترده در مصلی های نماز جمعه و 
تشکیل میزهای خدمت به مردم و سخنرانی در پیش از 
خطبه های نماز جمعه سراسر کشور از جمله برنامه های 

ما است.
سلیمانی اظهار داشت: رونمایی از سامانه برخط ناب 
در بستر اینترنت برای بسیجیان فعال از دیگر برنامه های 
ما در هفته بسیج اســت، همچنین همایش چهار هزار 
نفری خواهــران در تهران برگــزار و از بانوان برگزیده 

تجلیل می شود.
وی در ادامــه گفت: در هفته بســیج 6 هزار پروژه 

عمرانی محرومیت زدایی رو نمایی می شود.

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین خاطرنشان 
کرد: تجلیل از پیشکســوتان بسیجی و حضور و بازدید 
مسئوالن از پایگاه های بســیج و برگزاری نشست هایی 
برای تبین مسائل روز دیگر برنامه های ما در هفته بسیج 
است، همچنین گشت های رضویان برای امنیت محله ها 

برگزار می شود.
ســلیمانی افزود: موضوع حوادث اخیر به دو بخش 

تقسیم می شــود، بخش اعتراض مردم به شیوه اجرای 
سهمیه بندی و افزایش قیمت به روش های مختلف بیان 
شــد. ما کشور آزادی هســتیم و مردم آزاد هستند که 
اعتراض خود را بیان کنند، در صبح شنبه مردم اعتراضات 
خود را به صورت مسالمت آمیز بیان کردند اما در عصر روز 
شــنبه یکسری آشوب ها و ناآرامی ها به وجود آمده که با 

حمایت دشمنان انقالب اسالمی همراه بود.

وی اظهار داشــت: دشــمنان انقالب اسالمی سعی 
کردند از این آشــوب ها به نفع خود اســتفاده کنند، اما 
با هوشــیاری مردم، آمریکایی ها و دشمنان ملت مانند 
منافقین نتوانستند به اهداف خود برسند. این ناامنی ها و 
آشوب ها سختی هایی را برای مردم ایجاد کرد اما نیروهای 
امنیتی با آرامش با آنها برخورد کرد، البته دشمنان ما در 
سال 97 می خواستند این آشوب ها را در کشور ایجاد کنند 

که با هوشیاری مردم نتوانستند به اهداف خود برسند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه گفت: روز 
یک شنبه شرایط نسبتاً خوبی را در سراسر کشور داشتیم 
و روز دوشنبه هم شرایط بسیار خوب بود، بخش های قابل 
توجهی از افرادی که این تحرکات را داشــتند شناسایی 
شده اند. در این آشوب ها به بخش های دولتی و خصوصی 
آسیب هایی وارد شد که مطلوب مردم نیست و خود مردم 

با آنها برخورد کردند.
به گزارش مهر، سلیمانی با بیان اینکه عوامل اصلی 
آشوب ها شناسایی و دستگیر شده اند، گفت: آمریکایی ها 
هیچ گونه موفقیتی در این موضوع نداشتند و یک شکست 
دیگر بر کارنامه آنها افزوده شــد، البته ما راضی نیستیم 
کوچکترین آسیبی به فردی درکشور وارد شود، نیروهای 
امنیتی نیز طی این چند روز همواره با طمانینه و آرامش 

با معترضان واقعی رفتار کردند.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در مرقومه ای، نامه چندی قبل 
وزیر بهداشــت درخصوص موضوع جمعیت را 

پاسخ دادند.
چندی قبل سعید نمکی؛ وزیر بهداشت، نامه ای 
را دربــاره موضوع جمعیت به رهبــر معظم انقالب 
نوشــت که در آن آمده بود: مستحضرید مهم ترین 
 )TFR( مولفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل
اســت که در سال ۱۳9۵ این شاخص را ۲/0۱ اعالم 
نمودند، ســپس با رایزنی هایی کــه انجام دادند این 
عدد به ۲/۱ ارتقا یافت. تحلیل علمی  این رقم یعنی 
آنکه مســئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند و 
ما به باالتر از سطح جایگزینی رسیده ایم. اولین گام 
اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود 
که می تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای 
ناکــرده محصول یک غــرض ورزی مبتنی بر نیات 

غیرمنطبق با مصالح ملی باشد.

در بخــش دیگری از نامه آمده بود: در راســتای 
اقناع و اغنای علمی  کارشناسان این عرصه در کشور، 
بحث های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۱/84 
مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر 
از ســطح جانشــینی و موید صحت نگرانی عالمانه 

حضرتعالی است.
همزمــان اینجانب جهت افزایــش فرزندآوری 
برنامه های مفصلی را درون وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی دنبال کردم که موارد مهم آن به 

اختصار عبارتست از:
الف ( اقدامات گســترده جهــت مراقبت دوران 
بارداری و پس از آن شامل برگزاری دوره های آموزشی، 
تغذیه مناسب زنان باردار، تدوین بسته های آموزشی، 
محدودیت در اعمال دستورالعمل های سقط جنین 
در مواردی که از نظر علمی  امکان پذیرســت، توسعه 
بخش های مراقبت از نوزادان در نقاط محروم و غیره.
ب( ابالغ ایجاد و توسعه بخش های درمان نازایی 

در کلیه مراکز استان ها جهت مداوای زوج های نابارور 
و ارائه خدمات رایگان به مراجعه کنندگان.

ج ( استقرار تیم های مشاوره ای در مراکز مختلف 
جهت  ترغیب زوج هایی که سال هاست ازدواج کرده اند 
و تمایل به فرزندآوری ندارند و همچنین خانواده های 
تک فرزند برای آوردن فرزند بعدی با تأکید بر نقش 
مثبت بهداشــت روان فرزند دوم بــر جو خانواده به 
خصــوص فرزند اول. ضمن آنکه تــالش کردیم در 
پوســترها، بروشورها و آنچه در مورد خانواده منتشر 
می کنیم تعداد فرزند را بیش از دو نفر نشــان دهیم 
که به شکل غیرمستقیم رواج این اندیشه در جامعه 
را دنبال کنیم که مواردی جهت اســتحضار تقدیم 

می گردد.
در بخش پایانی ایــن نامه آمده بود: حضرتعالی 
مســتحضرید مقوله جمعیت یک موضوع مهم ملی 
و نیازمند عزم و همکاری گسترده بین بخشی کلیه 

دستگاه های درون و بیرون از دولت است.

در راســتای اجــرای دســتور و رضایت مندی 
حضرتعالــی که پــس از رضایت پــروردگار، آرزوی 
همیشــگی اینجانب و همکارانــم در این مجموعه 
است تا آنجا که مقدور باشد در جلب مشارکت دیگر 
 دستگاه ها و ســازمان های مردم نهاد تالش خواهیم 

کرد.
مع الوصف تدوین قوانین و دستورالعمل های مشوق 
و تسهیل امور در خانواده های پرجمعیت در راستای 
کاهش هراس ایشــان از هزینه های سنگین زندگی، 
نیازمند اوامر حضرتعالی به کلیه قوا و دســتگاه های 
کشوری است تا با این خطر جدی مقابله مجدانه شود. 
در خاتمه چکیده ای از مکاتبات و گزارشات قبلی به 

پیوست تقدیم میگردد.
رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه وزیر بهداشت 
مرقوم فرموده اند:»با تشکر از اقدامات، مقتضی است 
قوانین و دستورالعمل های مورد نیاز مشخصاً ذکر شود 

تا اقدام مناسب نسبت به آنها صورت گیرد«.

پاسخ رهبر انقالب 
به نامه وزیر بهداشت درباره جمعیت

سخنگوی دولت گفت: طرح حمایتی شامل 
کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای تأمین 
اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوق ها و 
حقوق بگیران ثابت می شود. این طرح هم برش 
اقشاری و هم برش درآمدی دارد و در ترکیبی 
از اینها و مولفه هایی که وزارت رفاه بررســی 

می کند، افراد مشمول را تعیین می کند. 
علــی ربیعی ظهر دیروز دوشــنبه در نشســت 
خبری خود با اصحاب رسانه با موضوع اصالح قیمت 
بنزین گفت: این طرح بر اساس تصمیم شورای عالی 
هماهنگی ســه قوه درخصوص تصمیم مهم و ملی 
اجرای طرح حمایت اجتماعی و معیشــتی از اقشار 
کــم برخوردار با منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین 

اجرا شد. 
وی افزود: البته بســیاری از سیاست ها با وجود 
درســت بودن، تبعاتی هم دارند. ســایر ارکان نظام 
بر ضرورت اتخاذ این تصمیم در ســه جلسه مختلف 
تأکید کردند و براین تصمیم کلیدی صحه گذاشتند. 
خوشحال هســتیم که این مصوبه با توجه به تایید 
ســران سه قوه مورد موافقت رهبری هم قرار گرفت. 
رهبــر معظم انقالب هم به همین دلیل و علم اینکه 
تصمیم گیری برای صالح ساختاری و تصمیم گیری در 
سران سه قوه تصویب رسیده، شجاعانه از آن دفاع و 
حمایت کردند و همگان را بر حمایت از آن فراخواندند.
وی درعین حال خاطرنشان کرد: اتفاقاتی تأسف 
برانگیزی در سه روز گذشته روی داد. اینکه اعتراضات 
از جنس نگرانی و دلشــوره داشتن برای معیشت و 
اعتراض به یک تصمیم نبود بلکه متأســفانه دیدیم 
برخــی به بهانه اجــرای مصوبه، به اغتشــاش های 
نامتعارف مانند آتــش زدن بانک ها، حمله به مراکز 
نظامی و انتظامی، حمله به زیرساخت ها مانند گاز و 

حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند.
ربیعی عنوان کرد: قطعا حساب معترضین که ما 
چیزی جز خدمت به آنها نداریم و برای آنها آمده ایم 
و حساب آنهایی که نگران معیشت و زندگی خودشان 
هستند، با کسانی که با سالحی که وقتی مطالعه شده 
گلوله  این سالح ها از گلوله های متعارف مورد استفاده 
دولتی نیست و سالح هایی که از جاهای مختلف تهیه 
شده و دست به تیراندازی زدند، جدا هست. رفتارهای 

آنها با سیاست های تروریست های قدیمی که در کشور 
داشــتیم و همواره ســال ها با عملیات تروریستی به 
دنبال شکستن و کوچک شــدن ایران نشسته اند با 
این سیاست ها و نسخه هایی که علیه ما پیچیده اند، 

منطبق عمل می کنند.
ســخنگوی دولت گفت: طرح حمایتی شــامل 
کارگران، بازنشســتگان، معلمــان، نیروهای تأمین 
اجتماعی، عشــایر و افراد وابســته بــه صندوق ها و 
حقوق بگیران ثابت می شــود. این طــرح هم برش 
اقشــاری و هم برش درآمــدی دارد و در ترکیبی از 
اینها و مولفه هایی که وزارت رفاه بررســی می کند، 

افراد مشمول را تعیین می کند. 
وی بــا بیان اینکــه 7۵ درصد از افــراد جامعه 
شامل این طرح می شــوند، اظهار داشت: نگرانی ما 
کســانی هستند که اثری از آنها نیست مثال ما افراد 
حاشیه نشین را هم بررســی کردیم و سراغ کسانی 
که دفترچه بیمه نداشــتند و دفترچه بیمه سالمت 
به آنها داده ایم، رفتیــم. فکر هم می کنم 7۵ درصد 

جامعه قابل قبول است. 
هیچ وقت افزایش قیمت بنزین را 

تکذیب نکردیم 
ربیعی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان 
مبنی بر اینکه » اعتمادســازی در اجرای این طرح 

موضوع بســیار مهمی بود که از ســوی دولت به آن 
توجهی نشد و حتی پیوست رسانه ای هم نداشت که 
رسانه ها برای تزریق آرامش به جامعه آمادگی داشته 
باشند، با توجه به اینکه دولتمردان تا دو روز قبل از 
اجرای این طرح هم افزایش قیمت بنزین را تکذیب 
می کردند، بر همین اساس مردم به وعده های دولت 
هم در زمینه پرداخت و استمرار بسته های حمایتی 
اعتمادی ندارد، برنامه دولت برای اعتمادسازی بین 
مردم چیســت ؟ »افزود: در پرداخت ها  تردید ایجاد 
نکنیم اگر منابع بیشــتر به دســت بیاوریم حمایت 

اجتماعی را افزایش می دهیم. 
 ســخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بارها گفته ام 
ســناریوهای متعددی در دست بررسی است اما به 
نقل از من گفتند که فردا قرار اســت این کار انجام 
شــود و من این را تکذیب کردم. یکی از مباحث من 
را یکی از شــبکه های خارجی گذاشته بود در حالی 
که من گفتم؛ »زمان اجرا مشخص نیست. سناریوهای 
مختلف داریم به محض اینکه تصمیم گرفته شد اعالم 
خواهیم کرد«. ربیعی گفت: تجربه به ما نشان می دهد 
انتشار زودهنگام خبر آغاز سهمیه بندی جز هدر رفتن 
منابع، اختالل در نظم عمومی، فعال شدن قاچاقچیان 
ســوخت و زد و بندها پیامد دیگری نداشته است. از 
طرف دیگر متأسفانه تجارب تلخ دیگری هم داشتیم.

وی خاطرنشــان کرد: تعدادی  ترجیح می دادند 
بــه جای پمپ بنزین، بنزین را بــه خانه ببرند و ما 
آتش ســوزی منجر به مرگ و خســارت های مالی و 
جانی داشــتیم. در اصل اینکه طرح معیشتی داریم، 
بارها اعالم کردیم که سناریوهای مختلف با قیمت های 
مختلــف داریــم بارها اعالم کردیم. هــر دولتی هر 
تصمیمی بخواهد اعالم کند، اینکه از قبل در پیرامون 
آن موضوع صحبت کرده باشــد، درست است که ما 

این کار را کردیم.
ربیعی اظهارداشــت: همه دستگاه ها، موسسات 
و پژوهشــگاه های مختلف هم بر این موضوع تأکید 
داشــتند و مطالعات آن منتشــر و بحث شده است. 
اما اینکه بگوییم ساعت »س« روز »ق« می خواهیم 
ایــن کار را بکنیم جز اینکه می خواهیم کســانی را  
تردید بیاندازیم، نتیجــه ای ندارد.قطعا این تصمیم، 
تصمیم درستی بوده و نمی تواند مورد نقد باشد و در 
اعالم این گونه سیاســت ها باید مراقب جوانب برخی 

بی احتیاطی ها بود. 
تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم

 بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود
محمد علی دهقان، معاون وزیر اقتصاد و دارایی 
هم اعالم کرد که تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم 

بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آثار تورمی افزایش 
قیمت بنزین، گفت: تأثیر تغییر قیمت بنزین فقط بر 
روی آن بخش از مصرف که مربوط به بنزین اســت 
خواهد بود و سهم بنزین در قیمت تمام شده بسیاری 
از کاالها و خدمات صفر اســت و محاســبات وزارت 
اقتصاد نشــان می دهد که اثر مستقیم این افزایش 

قیمت، کمتر از ۲ درصد است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین عالوه بر آثار 
مستقیم، اثرغیرمستقیم نیز دارد، گفت: جمع این آثار 
بیش  از ۳/۵ درصد نخواهد بود و نگرانی مردم ناشی 

از تجارب گذشته است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اضافه کرد: چنانچه 
در سال های گذشته نرخ های ۱0 درصد و 40 درصد 
را تجربه کرده ایم، تورم در کشور ما غیرقابل انکار است 
امــا نباید آنها را با هم مخلوط کنیم؛ اثر این افزایش 

قیمت ناچیز است.

ربیعی: 

۷۵ درصد از افراد جامعه مشمول طرح حمایتی می شوند

سردار غالمرضا سلیمانی خبر داد

رونمایی از ۶ هزار پروژه عمرانی محرومیت زدایی در هفته بسیج

پیکر مطهر شهید سرگرد »ایرج  جواهری« 
دیروز )دوشنبه( با حضور اقشار مختلف مردم 
 و مسئوالن استان در شهر کرمانشاه تشییع 

شد. 
ســرگرد جواهــری از مامــوران کالنتری ۲4 
الهیــه بــود که در جریــان درگیری روز شــنبه با 
 اراذل و اشــرار اجاره ای به درجه رفیع شهادت نائل 

آمد.
پیکر مطهر این شــهید نظــم و امنیت دیروز از 
مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه در خیابان مدرس 

تا میدان آزادی تشییع شد.
در این مراســم خانواده شهدا و جمع کثیری از 

مردم و مسئوالن استان حضور داشتند.
نماز میت بر پیکر این شهید مطهر توسط آیت اهلل 
مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

کرمانشاه اقامه شد.
پیکر مطهر این شــهید واالمقام پس از تشییع 
برای خاکسپاری به زادگاهش در شهرستان صحنه 

منتقل شد.
همســر شــهید ایرج جواهری در جمع تشییع 
کنندگان گفت; از همســر شهیدم سه فرزند دختر 

دارم. او شهید راه خدا شده است و فدای قرآن, فدای 
امام. فرزندانم را به فاطمه زهرا )س( می سپارم و به 

شهادت همسرم افتخار می کنم.

تشییع پیکر سرگرد ایرج جواهری كه به دست اشرار اجاره ای به شهادت رسید

نشنال اینترست:
امنیت ایران تنها با تقویت قدرت بازدارندگی 

تأمین می شود
نشریه آمریکایی نوشت: امنیت ایران تنها با تقویت قدرت بازدارندگی 

تأمین می شود.
نشــنال اینترســت در مقاله ای درباره قدرت موشــکی ایران نوشــت: تجربه 
وابستگی شاه به آمریکا، کودتای آمریکایی ها در ایران در سال ۱9۵۳ میالدی)۲8 
مرداد سال ۳۲( و دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران برای تضعیف آنها، باعث 
شده ایرانی ها به این نتیجه برسند که آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران است؛ یا از 

طریق جنگ مستقیم یا جنگ نرم.
این نشــریه آمریکایی در ادامه نوشــت: از طرف دیگــر آمریکا تالش کرده با 
راه اندازی دههــا پایگاه نظامی  اطراف ایران از  ترکیه گرفته تا افغانســتان و عراق 
وکشــورهای عربی، این کشــور را محاصره کند. همچنین ایران توســط ۳ کشور 
هســته ای یعنی هند، پاکستان و )رژیم جعلی( اســرائیل احاطه شده که هر یک 

دارای زرادخانه های هسته ای هستند.
نشــنال اینترســت افزود: از جمع بندی این عوامل می توان نتیجه گرفت که 
امنیت و بقای ایران در منطقه آشــفته خاورمیانه، تنها با تقویت قدرت بازدارندگی 

تأمین می شود. بنابراین بازدارندگی سنگ بنای سیاست دفاعی ایران شده است.
به گزارش جام نیوز، این نشریه آمریکایی تأکید کرد: برعکس کشورهای عربی 
که سیاست خرید میلیاردها دالر سالح غربی را در دستور کار خود گذاشتند، ایران 
ساخت موشک را انتخاب کرد که امنیت پایداری داشته باشد. ایران با سرمایه گذاری 

مستقل در موشک های بالستیک به بازدارندگی نامتقارن رسیده است. 
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