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درمکتب امام

دعاهایمعجزهآسا
اين دعاهايى كه در ماه ها هست، در روزها هست، خصوصاً، در ماه رجب و 
شعبان و ماه مبارك رمضان، اينها انسان را همچو تقويت روحى مى كند- اگر 
كسى اهلش باشد، ماها كه نيستيم- همچو تقويت روحى مى كند و همچو راه 
را براى انسان باز مى كند و نورافكن است براى اينكه، اين بشر را از اين ظلمت ها 

بيرون بياورد و وارد نور بكند كه معجزه آساست. به اين دعاها عنايت بكنيد.
صحیفهامام؛ج13؛ص32|جماران؛21تیر1359

سخنگویکمیسیونتلفیق:

نرخ مالیات بر خانه ها و خودروهای لوكس مشخص شد
تالش می كنیم سقف بودجه افزایش پیدا نکند

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه اصالح طلب: برجام هسته ای که پوچ درآمد
برجام منطقه ای را کلید بزنیم!

سرویسسیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبى با عنوان »برجام منطقه اي ضرورت و نياز روز« نوشت: 
»»به نظر مي رســد احياي برجام فرامنطقه اي با حضور آمريكا كه توافقي بر مبناي شــرايط يك 
دهه پيش و مقتضاي آرايش گذشــته اســت، اگرچه بسيار مهم و تاثيرگذار است، با عوض شدن 
صحنه هاي رقابت و تخاصم فرسوده شده و براي احياي آن بايد اجبارا حلقه هاي كوچك تر به هم 
متصل شوند تا برجام فرامنطقه اي احيا و منافع آن محقق شود. يكي از اين حلقه هاي كوچك تر 
در منطقه خاورميانه دســتيابي به توافق جامعي با كشــورهاي عربي جنوب خليج فارس شامل 
مسائل امنيتي، اقتصادي و اجتماعي با تعبير »برجام منطقه اي« است. پذيرش اولويت راهبردي 
برجام منطقه اي به  طريق اولي مستلزم پذيرش سياست خارجي منفعت محور و توسعه گرا و قبول 
موضوعيت بازدارندگي هاي غيرنظامي در كنار بازدارندگي تسليحاتي و امنيتي براي تحقق اهداف 
امنيتي و توسعه اي است. به بيان ديگر، دستيابي به توافق جمعي با بازيگران منطقه اي در درجه اول 
مستلزم تعيين تكليف حوزه هاي نفوذ، نيروهاي نيابتي، ترتيبات امنيتي به صورتي اعتمادساز است.«
گفتنى است طيف مدعى اصالحات تا ديروز با دادن آدرس هاى غلط به افكار عمومى و با بزك 
كردن آمريكا، كليد حل مشــكالت را در مذاكره و توافق هسته اى با غرب نشان مى داند. اما پس 
از 8 ســال معطل نگه داشتن ظرفيتهاى كشور به پاى توافق خسارت بار، آن هم به بهاى نابودى 

دستاوردهاى هسته اى كشور ، سهم ايران از اين توافق تحقيقا هيچ بود. 
برجام زدگان با اعتماد بالشرط و بالوجه به آمريكا مسبب هدر رفتن فرصت ها و ظرفيت هاى 
ملى، كوچك شدن سفره مردم، بيكارى، تورم افسار گسيخته، ركود فراگير و شرطى   سازى اقتصاد 
شــدند. آنها ديكته نوشــتند و تحريم ها را دو برابر كردند. برجام بازان همچنين سياست توجيه و 
ماله كشى و عهدشكنى حريف را در پيش گرفتند، آمريكا و اروپا هم آنها را سال ها سركار گذاشتند 
و به اســتهزا گرفتند ، اما اكنون به جاى پاســخگويى به مردم و ابراز ندامت همچنان همان رويه 
سابق را در پيش گرفته اند و اين بار به دنبال قربانى كردن ساير مولفه هاى قدرت ايران هستند. 

رهبر معظم انقالب فروردين ماه 95 ضمن هشدار نسبت به طرح موضوعات خطرناكى همچون 
برجام منطقه اى فرمودند: در قضيه هسته اى توافق شد اسمش را گذاشتيم برجام؛ برجام ديگرى 
در قضاياى منطقه و قانون اساسى كشور؛ برجام 2 و 3 و غيره بايد به وجود بيايد تا بتوانيم راحت 
زندگى كنيم. اين منطقى اســت كه ســعى مى كنند در ميان نخبگان جامعه و از سوى نخبگان 

جامعه به افكار عمومى جامعه منتقل كنند.
معناى اين حرف چيست؟ معناى اين حرف اين است كه جمهورى اسالمى از مسائل اساسى 
كه به حكم اسالم و برجستگى هاى نظام جمهورى اسالمى به آن پايبند است صرف نظر كند. از 
فلسطين و حمايت از مقاومت در منطقه صرف نظر كند. از مظلومان منطقه مانند مردم يمن، بحرين 
و غيره پشتيبانى و حمايت سياسى نكند و آنچه را كه طرف مقابل به دنبال تحقق آن است ، نظام 
ما با تعديل خواسته هاى خود، خود را به آنچه طرف مقابل يعنى آمريكا به دنبال تحقق آن است 
نزديك بكند. معنايش اين اســت كه همچنانى كه امروز برخى از كشورهاى منطقه و دولت هاى 
منطقه، على رغم حكم اسالم، خواست ملت هايشان، دولت ها با رژيم صهيونيستى كنار آمده اند و 
مســئله فلسطين را تحت الشعاع مسائل ديگر قرار داده اند جمهورى اسالمى هم به همين ترتيب 
عمل كند. معنايش اين اســت كه همچنانى كه امروز برخى از دولت هاى عربى با كمال وقاحت 

دست دوستى به سمت دشمن صهيونيستى دراز مى كنند جمهورى اسالمى هم آشتى كند.

تحریمی هایی كه شانس آوردند!
سعیدمستغاثی
جشــنواره فيلم فجر چهل ويكم هم شــروع شد و حضرات شبه روشنفكر همچنان به 
همان بازى كليشــه اى و نخ نما شده خود ادامه مى دهند؛ درست مثل فيلم هايشان كه از 
فرط تكرار و موضوعات دستمالى شده ديگر همه تار و پودشان نيز از هم گسيخته است! 

نقل اســت كه زمانى در يك اشتباه قلمى، نشريه اى به جاى نشريه اى ديگر لغو امتياز 
شد و بعد از آن تازه مردم دريافتند كه اصال چنان نشريه اى وجود داشته! چون پيش از آن، 
نشــريه فوق از فرط بى مخاطبى اساسا شناخته شده نبود! مثل داستان اين جماعت است 
كه فى المثل فردى اصال فيلمى در جشنواره ندارد يا در گوشه هاى پنهان يك فيلم فعاليت 
داشته و يا اصال شرايط و معيارهاى حضور در جشنواره فيلم فجر را ندارد، اما ادعا مى كند 
كه جشــنواره را تحريم كرده اســت! مثل اين است كه بنده حقير سراپا تقصير، كنفرانس 
كارشناســان علوم فضايى را تحريم كنم و يا اعالم نمايم در همايش سراســرى پزشــكان 

متخصص قلب و عروق شركت نمى كنم!!
از سوى ديگر برخى از اين حضرات ، با جد و جهد مثال زدنى پس از يكى دو سال ، فيلم 
خود را به طور شــبانه روزى و در حال 24 ســاعت در خواب و بيدارى جمع و جور كرده و 
تدوين و امور فنى اش را طى نموده و تمامى اصالحات پيشنهاد شده را هم با سعى و تالش 
زيادى اعمال كرده تا در آخرين لحظات فرصت باقيمانده براى پذيرش آثار بخش سوداى 
سيمرغ ، آن را با جلب نظر هيئت انتخاب در جشنواره شركت دهند، آنگاه پس از اعالم نام 
فيلم، مى گويند: »كى بود؟ كى بود؟ من نبودم! اصال جشن و جشنواره چه معنى دارد و...«؟! 
فرد ديگرى هم كه تنها در يك ســكانس 50ثانيه اى يك فيلم )كه با ضرب و زور در 
بخش مسابقه پذيرفته شده(، فقط خودش را به حساب حركات موزون به گونه اى ناموزون 
تكان داده و تقليد يك رقص خارجى را درآورده هم اعالم كرده جشنواره را تحريم مى كند! 
البته بايد انصاف داد كه او در يك سكانس نيز قاب عكسش به عنوان متوفى در عمق صحنه 
و بر روى ديوار ديده مى شد و با دقت بسيار مى توانستيم شبحى از ايشان را مشاهده نماييم 

كه الحق چه بازى درخشانى روى ديوار انجام داده بود! 
طرفه آنكه فيلم ياد شده از ابتداى شكل گيرى فيلمنامه اش به دليل ضعف مفرط متن 
با »من بميرم و تو بميرى« ساخته شد و به علت ساختار زير خط استانداردهاى سينما و 
بازى هــاى آماتورى با همان »جان من و جان تو«، پروانه نمايش نصفه و نيمه اى گرفت و 
البته با درخواســت هاى تهيه كننده محترمش در ليست بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر 
قرار داده شد ، حاال چند بازيگرش اظهار داشته اند كه شركت در اين جشنواره ننگ آنهاست! 
حكايت آن الك پشتى كه شركت در مسابقه دو سرعت 100 متر را در شان خود نمى ديد!!
فرد ديگرى هم ادعا كرده كه اگر مى دانست فيلمى كه موسيقى اش را ساخته در جشنواره 
فيلم فجر شركت مى كند ، اصال به چنان كارى دست نمى زد! عجيب آنكه اين حضرات با آن 
همه ادعاهاى سينمايى و سلبريتى بودن، حداقل چهار خط درباره سينماى استاندارد دنيا 
مطالعه ندارند كه الاقل كمى ســواد خود را باال برده و اينچنين موجبات مضحكه از سوى 

خاص و عام را براى خود فراهم نكنند. 
اگر به جاى ژست ها و افه هاى آبدوغ خيارى و قيل و قال بى خاصيت كمى مى خواندند و 
معلوماتشان را افزايش مى دادند، متوجه مى شدند كه به لحاظ قانونى و سينمايى ، تهيه كننده 

يك فيلم مالك و صاحب آن است و اين حضرات حكم كارمندان او را دارند. 
بازهم اشكالى ندارد ، ولى  اى كاش ، براى خالى نبودن عريضه و رفع اتهام قمپز دركردن 
هم كه بود ، الاقل يك نفر از اين جماعت ، دستمزدى را كه بابت ادا بازى در فيلم هاى ياد شده 
دريافت كرد را پس مى داد يا آن سازنده موسيقى فيلم كه ناراحت از حضور موسيقى اش در 
جشنواره فجر است ، پول گزافى را كه بابت ساخت آن موسيقى دريافت داشته ، بازگردانده 

و بعد از آن ادعاى منم منم درمى آوردند!
متاســفانه ساختارهاى توليد در اين سينما از استانداردهاى حرفه اى دنيا بسيار عقب 
است و همچنان براساس تعارفات و »به به« و »چه چه« شكل گرفته وگرنه هيچ گاه عوامل 
يك فيلم به خود جرات نمى دادند، برخالف نظر تهيه كننده و قبل از نمايش يك فيلم، ابراز 
نظرى بكنند. چنين موردى در سينماى استاندارد دنيا از جمله سينماى آمريكا و  هاليوود ، 
عواقب وخيمى براى عوامل فيلم و به خصوص بازيگران دارد. جريمه و حكم پرداخت خسارت ، 
كمترين مجازاتى است كه براى شكايت تهيه كننده عليه عوامل فيلمش به دليل مانع تراشى 

در مسير نمايش آن ، مى تواند گريبان بازيگران و دست اندر كاران معترض را بگيرد. 
بنابرايــن جماعت پرمدعاى شــبه ســلبريتى از ايــن نظر خيلى شــانس آورده كه 
تهيه كننده هاى اين سينما هنوز دل رحم بوده و عليه آنها شكايتى نمى كنند وگرنه استرداد 

دستمزدها، كمترين پرداخت خسارتش را رقم مى زد.
روزاول
استاد

کوسرسواییشبهروشنفکری
فيلم »اســتاد« نخستين تجربه بلند سينمايى سيد حامد حسينى در مقام كارگردان ، 
مسير دشوارى را تا انتهاى توليد طى كرد. از جمله در ميانه كار، حسن معجونى )بازيگر اصلى 
فيلم( دچار بيمارى شد و كارش به بيمارستان و عمل جراحى كشيد و مدتى پروژه متوقف 
بود تا اينكه حال معجونى بهبود پيدا كرد و اين بار كار براى شروع مجدد ، تهيه كننده اش را 
هم تغيير داد و بهروز افخمى جانشين تهيه كننده قبلى شد تا فيلم به انتهاى توليد برسد 

و براى جشنواره فيلم فجر آماده شود.
ماجراى يك استاد معروف هنر كه در سطح جهانى هم شناخته شده است و از همين 
روى بسيار مورد احترام شاگردانش قرار دارد. او از اين احترام سوءاستفاده كرده و فخرفروشى 
و تكبر را در حد باالى خود به آنها تحميل مى كند. در اين بين يكى از شاگردانش قصد ادامه 
تحصيل در خارج كشور دارد و به همين دليل نزد اين استاد بين المللى درخواست توصيه 
نامه يا معرفى نامه اى دارد تا بتواند در ســطح مطلوب ترى تحصيل كند ولى استاد مشهور 
جهانى از همين موقعيت هم سوءاستفاده كرده و پيشنهاد دوستى و رابطه با او را مى دهد. 
پس از اين ، پاى نامزد دختر به ماجرا كشيده شده و به تدريج حقيقت قضيه روشن مى شود.

هوشمندى فيلمساز آنجاست كه تا پايان فيلم ، از نمايش هرگونه صحنه يا ارائه هر نوع 
ديالوگــى كه اصل ماجرا را لو بدهد خوددارى ورزيده و حتى برخى برخوردها و مواجهه ها 
خصوصا مابين دختر و نامزدش و يا با استاد ، ترديدهاى ديگرى را به ذهن متبادر مى سازد. 
از همين روى ساختار اثر بسيار شبيه به فيلم »تار« )تاد فيلد( از كار درآمده كه در فصل 
جوايز امسال منتخب بسيارى از ليست ها و كانديداى كثيرى از مراسم اهداى جوايز سينمايى 
است. خصوصا كه به نوعى تم همان آثار موسوم به فيلم هاى Me too )جنبش ضد تعرض 

كه در سال 2017 در اروپا به راه افتاد( را در خود دارد.
اما عالوه بر اين ، فيلمساز به موضوع فساد در بخشى از قشر پرمدعاى به اصطالح هنرى 
پرداخته كه شايد قبل از آن در سينماى ايران نوعى تابو محسوب شده و شكستن آن تبعات 
سختى را از سوى همان شبه روشنفكران سينما دربرداشته دارد. چنان كه حتى زمانى يقه 

بيضايى را هم گرفتند كه چرا به اين فساد پرداخته و او را ناگزير از ترك كشور نمودند!
شماره10

یکمحکومبهمرگگریخت
فيلم »شماره 10« كه پيش از اين عنوان »شماره 10 گريخت« را داشت، به دليل آنكه 
آخر فيلم از همان ابتدا لو مى رفت و از طرف ديگر هم سازندگان فيلم نمى خواستند مانند 
روبر برسون در فيلم »يك محكوم به مرگ گريخت«، تقديرگرايى را حتى بر عنوان اثر نيز 

حاكم نمايند، نام فيلم را به »شماره 10« تغيير دادند.
اين فيلم كه محصول بنياد ســينمايى فارابى اســت ، براى توليد فراز و نشيب هايى را 
طــى نمود و از جمله تهيه كننده خــود را تغيير داد كه همين موضوع، وقفه هايى در روند 

ساخت آن به وجود آورد.
حميد زرگرنژاد به جز فيلم »براى مرجان« كه درباره برخى مسائل اجتماعى بود، مانند 
در فيلم »ماهورا« يك داستان واقعى از دوران دفاع مقدس را به تصوير كشيده بود و اين بار 
نيز در فيلم »شماره 10« ماجراى واقعى ديگرى از ناگفته ها و ناشنيده هاى جنگ تحميلى 
را روايت كرده اســت. ماجراى واقعى فرار اسيرى كه در آخرين روزهاى جنگ و در تيرماه 
1367 به اســارت درآمد و خيلى زود متوجه شد كه در اردوگاه هاى خاص اسراى امنيتى 

محبوس شده و دشمن خياالت ديگرى درباره آنها دارد. 
فيلم »شــماره 10« برخالف نام و عنوانش، به شدت فيلم »پاپيون« ساخته فرانكلين 
جى شافنر و شخصيت هاى آن را تداعى مى كند و خصوصا بازى مجيد صالحى در يك نقش 

متفاوت و دشوار ، مى تواند يكى از موارد قابل قبول فيلم »شماره 10« باشد. 
فيلمســاز توانسته نماى يك اردوگاه ويژه و اسرا و بازجوهايش به خصوص بازجوهايى 
كه از سوى سازمان منافقين سعى در جذب برخى اسرا دارند را در فضاهاى تيره و تنگ به 
تصوير بكشد و در اين مسير صحنه آرايى ها و چهره پردازى را به كمك گرفته تا از بازيگرانى 

مانند سيامك صفرى و بهرنگ علوى و احمد كاورى و... چهره تازه اى بيرون بياورد.
ماجراى فرار از اردوگاه هاى اســارت صدام، همان قدر كــه معدود و محدود بوده ، در 
ســينماى ايران هم جاى چندانى نداشته است. شايد يكى از معدود مواردى از اين دست 
كه در سينماى ايران به توليد و اكران رسيد، فيلم »پوتين« ساخته عبداهلل باكيده در سال 
1370 بود كه البته يك ماجراى واقعى را روايت نمى كرد. اما آنچه امتياز و نقطه قوت فيلم 
»شماره 10« به شمار مى رود ، رويداد واقعى آن بوده كه مى تواند به جذاب تر شدن ماجرا 
كمــك كند، خصوصا كه به نظر مى آيد زرگر نژاد برخالف فيلم هاى قبلى اش، از حاشــيه 
رفتن و مطول گفتن، پرهيز كرده و اثرى به قول معروف شسته و رفته از كار درآورده است.

چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر – 1

سخنگویکمیسیونتلفیقالیحهبودجهسال
1۴02،درتشــریحمصوباتاینکمیسیونگفت:
موضوعاتیازقبیلمعیشتمردمواشتغالبرای
مجلسبسیارمهماستوبااینحالتالشداریم

سقفبودجهافزایشپیدانکند.
رحيم زارع در نشست خبرى ديروز خود ضمن تشريح 
آخرين مصوبات كميســيون تلفيق بودجه 1402، اظهار 
داشت: در اليحه دولت پيشنهاد شده كه ماليات واحدهاى 
مسكونى و باغ ويالهاى مجاز كه ارزش آنها با احتساب عرصه 
و عيان بيش از 20 هزار ميليارد تومان )همت( است، مازاد 
بر اين مبلغ مشمول ماليات دو در هزار شوند. كميسيون 
تلفيق اين را اضافه كرد كه اين ماليات شــامل زمين هاى 
فاقد اعيانى و داراى كاربرى مســكونى در شهرهاى باالى 

100 هزار نفر هم مى شود.
وى ادامــه داد: دولــت در اليحه بودجه تنها ماليات 
واحدهاى مسكونى و باغ ويالها را آورده بود كه كميسيون 
تلفيق زمين هاى فاقد اعيانى و داراى كاربرى مسكونى در 

شهرهاى باالى 100 هزار نفر را هم به آن اضافه كرد.
سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 ادامه 
داد: اگر واحد مســكونى، باغ ويال و زمين هاى فاقد اعيانى 
در شهرهاى باالى صد هزار نفر به ارزش روز 20 ميليارد 
 تومان باشــد، از پرداخت ماليات معاف است اما اگر مثاًل

25 ميليارد تومان باشد، بايد به ازاى 5 ميليارد تومان مازاد 
2 در هزار ماليات بپردازند. اين ماليات برعهده شخصى است 

كه در ابتداى هر سال مالك باشد.
اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشد

معاف از مالیات است
وى درباره ماليات خودروهاى لوكس، گفت: در اليحه 
دولت آمده كه انواع خودرو سوارى و وانت دوكابين داراى 
شماره انتظامى شخصى در اختيار مالكين اعم از اشخاص 
حقيقى و حقوقى كه قيمت روز خودروى آنها بيش از يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان است، نسبت به مازاد اين مبلغ 
مشمول ماليات ساليانه خودرو به نرخ يك درصد مى شوند 
كه كميسيون تلفيق اين رقم را به 3 ميليارد تومان ارزش 
خودرو افزايش داد. طبق مصوبه كميسيون تلفيق اگر ارزش 
روز خودرويى 3 ميليارد تومان باشد، معاف از ماليات است و 

باالتر از آن مشمول ماليات يك درصد مى شود.
سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 گفت: 
يكى ديگر از مصوبات كميسيون تلفيق در مورد موضوع 
واردات خــودرو آمبوالنس بود. در اليحه بودجه آمده كه 
واردات خودرو آمبوالنس توسط سازمان اورژانس كشور، 
هالل احمر و بنياد شــهيد امور ايثارگران در سال آينده از 
پرداخت حقوق ورودى و عوارض گمركى معاف اســت، 
كميسيون تلفيق عالوه بر اين مصوب كرد كه دانشگاه هاى 

علوم پزشــكى آمبوالنس وارد كــرده و آنها هم معاف از 
پرداخت حقوق ورودى و عوارض گمركى مى شوند.

وى افزود: درباره فروش مواد اوليه قير از محل تحويل 
نفت خام به پااليشگاه ها در اليحه بودجه تا سقف 19 هزار 
ميليارد تومان آمده كه كميسيون تلفيق اين موضوع را به 
25 هزار ميليــارد تومان افزايش داد. قير رايگان به بنياد 
مسكن، راه و شهر سازى، بسيج و مناطق محروم اختصاص 
داده مى شود. در اليحه بودجه آمده كه حق انشعاب آب، 
گاز و برق براى مدارسى كه 50 درصد آن خيرساز است، تا 
50 درصد تخفيف وجود داشته باشد كه كميسيون تلفيق 

خوابگاه هاى متاهلى را هم به آن اضافه كرد.
زارع در ادامه با اشاره به سهم صندوق توسعه ملى از 
منابع ناشى از فروش نفت، بيان كرد: سهم صندوق توسعه 
ملى از منابع ناشى از فروش نفت 40 درصد، سهم وزارت 
نفت 14.5 درصد، ســهم مناطق محروم و مناطق كمتر 
توسعه يافته 3 درصد و 42.5 درصد هم به بودجه عمومى 

اختصاص يافت.
مالیات واحدهای تولیدی کاهش یافت

وى دربــاره ماليات واحدهاى توليدى، گفت: ماليات 
واحدهاى توليدى در ســال جارى 20 درصد بود كه در 
سال آينده 18 درصد در نظر گرفته شده كه اين بخشودگى 
عالوه بر ســاير معافيت ها و مشوق هاى قانونى است. نرخ 

حقــوق ورودى هم در اليحه دولت از چهار درصد به يك 
درصد براى دارو و كاالهاى اساسى كاهش پيدا كرده است.
زارع با اشاره حمايت از كسب وكارهاى اينترنتى فعال 
در پلتفرم هــاى داخلى و مدنظر قرار گرفتن آن در اليحه 
بودجه بيان كرد: طبق تصميم كميسيون تلفيق، ماليات 

اين كسب وكارها با نرخ صفر درصد محاسبه خواهد شد.
سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه بيان كرد: 
مجلس و دولت براى حمايت از توليد دغدغه دارند كه در 
همين راستا مواد خام و نيمه خام در حوزه مدنى، صنايع 
فلزى و غيرفلزى و نفت و گاز و پتروشيمى مشمول ماليات 

بر عوارض صادراتى مى شود.
زارع در مورد اينكه آيا احتمال تغيير سقف بودجه 
وجود دارد، گفت: فعالً كميسيون تلفيق در بخش مربوط 
به نفت 6 هزار ميليارد تومان اضافه كرده و ممكن است 
در مواردى درآمد دولت در كميسيون تلفيق اضافه شود 
اما تاكيد ما اين اســت كه ســقف بودجه تغيير نكند و 
شايد يكى دو درصد با تغيير مواجه شود. ما به دنبال اين 
هستيم كه بودجه منطقى بسته شده و موضوع معيشت 
و اشتغال در نظر گرفته شود و سقف بودجه افزايش پيدا 
نكند. نظر ما اين است كه بودجه با كسرى مواجه نشود، 
چرا كه كســرى بودجه منجر به تورم خواهد شد كه به 

ضرر مردم است.
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بهادریجهرمیگفت:سازمانصنایعکوچکدر
شهرکهایصنعتیآماریتفصیلیبهشکلشهری
واســتانیارائهکردهاستکهنشانمیدهددولت
بیشاز2هزارواحدتولیدیوصنعتیدرطولهمین

یکسالوچندماهاخیراحیاکردهاست.
على بهادرى جهرمى روز گذشــته )چهارشــنبه( در 
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با تبريك آغاز 
دهه فجر انقالب اسالمى و والدت حضرت امير المومنين )ع(، 
افزود: آرزو مى كنيم سير تعالى و پيشرفت كشور كه از اول 
انقالب اسالمى آغاز شده است، در گام دوم انقالب با سرعت 

مضاعف پيش برود.
وى ادامه داد: در جلسه هيئت دولت، گزارش هاى 
متعدد از ســوى دســتگاه هاى مختلــف درخصوص 
برنامه هاى دولت در دهه فجر ارائه شد. گزارش مبسوطى 
از ســوى وزير كشور و بهداشت از نحوه امدادرسانى به 
زلزله زدگان شهرستان خوى ارائه شد. توزيع گسترده 
چادر و امكانات مختلف انجام شده، اما حجم تخريب 
و سرماى زياد هوا، اذيت كننده است كه رئيس جمهور 
و معاون اول براى تســريع و اســتمرار خدمات رسانى 

دستور داده اند.
بهادرى جهرمى درباره مصوبه مولد سازى دارايى هاى 
دولت نيز اظهاركرد: اين طرح اختصاص به سال جارى ندارد 
و شش هفت سال هســت كه در قوانين بودجه سنواتى، 
مجلس تكليف مى كند تا بسيارى از دارايى هاى بخش هاى 
مختلف دولتى كه به نوعى معطل مانده، تعيين تكليف شوند. 
مــردم اين زمين ها و اموال راكد يا طرح هاى نيمه تمام را 
در شهرستان ها مى بينند و مى دانند متعلق به دستگاه هاى 
اجرايى است. با وجود آنكه قانونگذار در قوانين بودجه مقرر 
مى كند كه اين اموال صرف مولد سازى شود، اما تجربه نشان 
داده كــه اين قانون و فرآيندها و روال هاى موجود توانايى 
انجام وظايف قانونى ندارد. بعضا درصد تحقق اين قانون به 

ده درصد هم نرسيده است.
وى درباره زمان ارائه برنامه هفتم توســعه به مجلس 
شــوراى اسالمى خاطرنشــان كرد: فرآيند نگارش برنامه 
توسعه هفتم براى پنج سال آينده به كار كارشناسى دقيق 
نياز دارد. سياست هاى كلى برنامه  توسعه در شهريور ابالغ 
شده و پنج ماه گذشته است كه پنج ماه براى تدوين برنامه 
توسعه حداقل زمان ضرورى است. سازمان برنامه و بودجه 
در حال نهايى كردن برنامه هفتم اســت كه بالفاصله در 
دولت با سرعت بررسى شود و تا پايان سال آماده و تقديم 

مجلس شود.
سخنگوى دولت درباره زمان تشكيل سازمان بازرگانى 
نيز گفت: پس از تصويب دولت، اليحه تشكيل اين سازمان 
بايد در مجلس بررســى شــود و در دستور كار قرار گيرد. 
تصميم گير نهايى درباره تشكيل سازمان بازرگانى مجلس 
است. دولت آمادگى كامل دارد كه پس از تصويب مجلس، 

اين سازمان را بالفاصله تشكيل دهد.

بهادرى جهرمى در پاســخ به اين پرسش كه با توجه 
به حادثه اخير در ســفارت آذربايجان، آيا دولت برنامه اى 
براى افزايش ضريب امنيت در ســفارتخانه ها دارد، اظهار 
كرد: شرايط امنيت كشور وضعيت خوبى دارد و ما مشكلى 
در اين زمينه ها نداشــته و نداريم. آنچه پيش آمد، مشكل 
خانوادگى يا شــخصى بوده اســت كه اقدامات قضايى و 
انتظامى براى  آن صورت گرفته است. در ايامى كه گذشت 
به شكل متعدد سفارت خانه هايمان در كشورهاى اروپايى 
هدف حمله قرار گرفته و بانوى سفير ما در كشور اروپايى 
مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته اســت، اما جالب است 
كه كسى نمى گويد تامين امنيت سفارتخانه در آن كشور با 

تدبير تازه اى همراه مى شود يا نه.
وى يادآور شــد: با كوكتــل مولوتف به مدارس ما در 
 هامبورگ حمله كرده اند، اما به نظر مى رســد در حالى كه 
مشــكل اصلى بايد در آن كشورها حل شود، به اين مورد 
اشاره مى كنند. كشور ما حتما اقدامات قابل قبولى در حوزه 
تامين امنيت داشــته است و بعد از اين هم اين اقدامات با 

قوت بيشتر ادامه مى يابد.
سخنگوى دولت همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار 
كيهان درباره تعداد واحدهاى توليدى احياى تعطيل و نيمه 
تعطيل توسط دولت در يك سال و نيم گذشته نيز تصريح 
كرد: يكى از اولويت هاى دولت براى رشد اقتصادى و حل 
معضل بيكارى و ايجاد اشــتغال، همين بحث فعال شدن 
واحدهاى نيمه تعطيل و تعطيل شــده بود. دولت تمركز 
ويژه اى بر اين واحدها دارد كه آمارهاى متعددى از سوى 
دســتگاه ها درباره اين واحدها منتشر شده است. سازمان 
صنايع كوچك در شهرك هاى صنعتى آمارى تفصيلى به 
شــكل شهرى و استانى ارائه كرده است كه نشان مى دهد 
بيــش از 2 هزار واحــد توليدى و صنعتى در طول همين 

يك سال و چند ماه اخير احيا كرده ايم.
بیش از ۲۰ هزار چادر برای زلزله زدگان خوی برپا شد

احمد وحيدى وزير كشــور نيز در جمع خبرنگاران با 
ارائه آمارى از امدادرسانى به زلزله زدگان شهرستان خوى 
در آذربايجــان غربى گفت: بيــش از 20 هزار چادر و 45 
كمپ اسكان براى ساماندهى زلزله زدگان ايجاد شده است.

حجم زيادى از كمك رســانى در اين حادثه شكل گرفت و 
همه وارد صحنه شدند.

کدام مشترکان گاز تخفیف می گیرند؟
جواد اوجى وزيرنفت نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت 
به خبرنگاران اعالم كرد كه حدود 60 درصد از مشتركان 
گاز در هفته هاى اخير هيچ گونه افزايش قيمتى نداشتند و 
70 درصد تخفيف براى مشتركانى اعمال خواهد شد كه 
طبق سقف تعيين شده در جداول 5 اقليم آب و هوايى براى 
سه ماه زمستان گاز مصرف كنند. مشتركانى كه خارج از 
الگوى مصرف گاز استفاده كنند بايد به صورت غيريارانه اى 

پرداخت كنند.
جزئیات طرح فجر تا فطر از زبان وزیر کشاورزی 

ســيد جواد ســاداتى نژاد وزير كشــاورزى در جمع 
خبرنگاران دربــاره جزئيات اين طرح گفت: از امروز طرح 
»فجر تا فطــر« با همكارى فروشــگاه هاى زنجيره اى در 
سراســر كشور اجرا مى شود. در اين طرح 34 قلم كاال كه 
جزو كاالهاى اساسى و مصرفى مردم است، با تخفيف 10 
تا 25 درصد عرضه مى شود تا بازار مصرف در ايام عيد و ماه 
مبارك رمضان با آرامش و قيمت هاى متعادل همراه باشد.

دولت تصمیمی برای حذف یارانه نقدی ندارد 
سيد صولت مرتضوى وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى از 
آغاز طرح كاالبرگ الكترونيكى در سه استان گيالن، مركزى 
و قزوين خبر داد و گفت: با فروشگاه هاى زنجيره اى هماهنگ 
شده كه در آينده نزديك بتوانيم به صورت سراسرى طرح 
كاالبرگ الكترونيكى را اجرا كنيم. حتماً اين طرح تا آخر 

سال به صورت سراسرى اجرا مى شود. 
وى همچين تاكيد كرد: دولت هيچ بنايى ندارد كه يارانه 
نقدى را حذف كند، اما تكليف قانونى اســت كه كاالبرگ  

الكترونيكى هم باشد.
جزئیات تردد خودروها در مناطق آزاد از زبان وزیر صمت 

ســيد رضا فاطمى امين وزير صنعت، معدن و تجارت 
در مــورد طرح جديد دولت دربــاره بازار خودرو گفت: در 
زمينه خودرو طرحى در دولت بررسى و نهايى شده است 

كه جزئيات آن به زودى اعالم مى شود.
وى ادامه داد: براســاس اين طرح، خودروهايى كه در 

مناطق آزاد تردد مى كنند با شــرايطى كه هفته آينده به 
دقــت اعالم خواهم كرد اين مجوز را خواهند داشــت كه 
شماره گذارى شوند و در كل كشور مورد استفاده قرار بگيرند 
كه مى تواند كمكى باشد براى افزايش عرضه در بازار باشد.

پرداخت وام های خرد از هفته آینده
سيداحسان خاندوزى وزير اقتصاد نيز درباره مصوبه 
مولد سازى دارايى هاى دولت در شوراى هماهنگى اقتصادى 
سران قوا توضيح داد: در كشور ده ها هزار پروژه نيمه تمام 

وجود دارد كه مى توان آنها را با تزريق منابع زنده كرد.
وى افزود: سه قوه در اين مسير فعال هستند و اساساً در 
اين مسير تحولى رو به پيشرفت و براى آينده سرمايه گذارى 
و پروژه هاى عمرانى اســتان ها هيچ عقب نشــينى صورت 

نخواهد گرفت.
خاندوزى گفت: اگــر ايرادات فنى و تخصصى وجود 
داشته باشد، شوراى عالى هماهنگى سران سه قوه آن در 
مصوبــه جديد خود در قالب اصالحيه لحاظ خواهد كرد و 
تصميم گيرى ها در شــفاف ترين حال ممكن اطالع رسانى 

خواهد شد.
هیچ سؤالی از رئیس جمهور در دستور کار مجلس نیست

سيدمحمد حسينى معاون پارلمانى رئيس جمهور نيز 
در جمع خبرنگاران درباره شــايعات مطرح شده مبنى بر 
طرح سؤال از رئيس جمهور در مجلس گفت: هيچ سؤالى از 
رئيس جمهور در دستور كار مجلس نيست و امروز خبرى 
در برخى روزنامه ها درباره اختالف مجلس و دولت و طرح 
سؤال از رئيس جمهور منتشر شده كه هيچ مبنا و اساسى 

ندارد و باعث شگفتى است.
بیش از ۱۴۰ مهمان خارجی در جشنواره فیلم فجر

محمد مهدى اسماعيلى وزير فرهنگ و ارشاد و اسالمى 
نيز به خبرنگاران گفت: براى جشنواره فيلم فجر كه از امروز 
آغاز مى شود بيش از 140 مهمان خارجى از شخصيت هاى 
برجسته سينمايى دنيا خواهيم داشت و براى اين دوره از 
70 كشور آثارى ارسال شده بود كه تعدادى به مرحله داورى 
رسيده است. وى افزود: همچنين نمايشگاه فناورى هاى نوين 
در حوزه توليد محتوا و بازى هاى رايانه اى از 16 تا 19 بهمن 

در مصلى تهران برگزار مى شود.

سخنگویدولتدرپاسخبهکیهانمطرحکرد

فعال  سازی 2 هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل توسط دولت فقط در بخش صنعت

وزیرامورخارجهجمهوریاســالمی
ایرانپسازســفربهموریتانیودیدارو
گفتوگوبامقاماتاینکشوردرنخستین
سفرشبهآمریکایالتین،راهینیکاراگوئه
شــدوبعدازآنهمقراراستبهونزوئال

برود.
حســين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
جمهورى اســالمى ايران كــه در رأس هيئتى 
سياســى به منظور ديدار و گفت وگو با مقامات 
موريتانى به نواكشــوت ســفر كرده بود، پس 
از رايزنى با مقامات اين كشــور در مقصد دوم 
ســفرش نواكشــوت را با بدرقــه وزير خارجه 
موريتانى ترك كرد و در نخســتين سفرش به 
آمريكاى التين راهى ماناگوآ پايتخت نيكاراگوئه 
شــد تا با مقامات عالى رتبه اين كشور ديدار و 

گفت وگو كند.
اميرعبداللهيان در ادامه اين سفر هم براى 
ديدار و گفت وگو با مقامات ونزوئال به كاراكاس 

مى رود.
به گزارش فارس، وزير امور خارجه جمهورى 
اسالمى ايران آذرماه سال جارى ميزبان »دنيس 
مونكادا« وزير خارجه نيكاراگوئه در تهران بود 
و در اين ســفر سند برنامه جامع همكارى هاى 
جمهورى اسالمى ايران و جمهورى نيكاراگوئه 

به امضاى وزراى امور خارجه دو كشور رسيد.
وزيــر خارجــه نيكاراگوئــه در ديــدار با 
اميرعبداللهيان با اشاره به اسناد امضا شده بين 
دو كشور در يك سال اخير، ابراز اميدوارى كرد 
با امضاى برنامه جامع همكارى هاى دو كشــور 
و برگزارى اولين كميســيون مشترك ايران و 
نيكاراگوئه در آينده نزديك، روابط دو كشــور 

بيش از پيش گسترش يابد.
وزراى خارجه جمهورى اســالمى ايران و 
نيكاراگوئه مهر ماه ســال جارى نيز در حاشيه 
هفتــاد و هفتمين نشســت مجمــع عمومى 
سازمان ملل ديدار و دو طرف آخرين تحوالت 
در روابط دوجانبه بين دو كشــور را بررســى 
كردند. اميرعبداللهيان در آن ديدار با اشاره به 
پيشرفت هاى صورت گرفته در روابط دوجانبه 
جمهورى اســالمى ايران با كشــور دوســت 
نيكاراگوئه و مرور روند همكارى هاى جارى تأكيد 
كــرد: در چارچوب سياســت خارجى متوازن، 
سياســت ايران در قبال آمريــكاى التين و از 
جمله نيكاراگوئه بر توسعه و تعميق همكارى ها 

و اجرايى كردن تفاهمات متمركز است. 
وزير خارجــه نيكاراگوئه هم ضمن تأكيد 
بر مقابله با يك جانبه گرايى و هرگونه هژمونى، 
بــر عزم و اراده رهبرى كشــور متبوعش براى 

توســعه مناســبات با ايران تأكيد كرد. دنيس 
مونكادا ضمن با اهميت خواندن پيشرفت هاى 
جمهورى اســالمى ايران در حوزه هاى مختلف 
علــم، فناورى، دفاعى و توســعه همه جانبه بر 
موضع حمايتى كشــورش از ايران در تعميق 
بخشيدن به همكارى ها در حوزه هاى گوناگون 

و مسائل منطقه اى و بين المللى تأكيد كرد.
سفر به موریتانی

رئيس  دســتگاه ديپلماســى همچنين در 
سفرش به موريتانى واقع در شمال غرب آفريقا 
با »محمد ولد غزوانى« رئيس جمهور و »محمد 
سالم ولد مرزوك« وزير خارجه موريتانى ديدار 
و درباره مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه اى 

و بين المللى به گفت وگو پرداخت.
اميرعبداللهيان در ديدار با محمد ولد غزوانى 
سالم آيت اهلل  رئيسى رئيس جمهور اسالمى ايران 

را به رئيس جمهور موريتانى ابالغ كرد.
رئيس جمهــور موريتانــى هــم در ديدار 
اميرعبداللهيان با اشــاره بــه نقش جمهورى 
اســالمى ايران در مبارزه با تروريسم بر توسعه 
مناســبات دو كشور تأكيد كرد. بررسى مسائل 
مهم منطقه اى از جمله حمايت از مردم و آرمان 
فلسطين و توسعه روابط بين كشورهاى اسالمى 
و همچنين برگزارى نشست وزراى امور خارجه 
ســازمان همكارى اســالمى در نواكشوت در 
اســفند ماه سال جارى از ديگر محورهاى مورد 

تبادل نظر در اين ديدار بود.
وزيــر امــور خارجه همچنيــن در جمع 
خبرنگاران ديدار و گفت وگويش با رئيس جمهور 
موريتانى را بسيار سازنده خواند و گفت: ايران 
از هر اقدامى كه به ثبات و امنيت منطقه، قاره 
آفريقا و جهان در رسيدن به جهان امن، آرام و 

با ثبات كمك كند، حمايت مى كند.
رئيس  دستگاه ديپلماسى پس از آن راهى 
وزارت خارجه موريتانى شــد و ضمن ديدار و 
گفت وگو با »محمد ســالم ولد مرزوك« وزير 
خارجه موريتانى، در ضيافت شام همتاى خود 

شركت كرد.
اميرعبداللهيان به  اين نخســتين ســفر 
موريتانى بعد از تصدى اين ســمت بود. وزراى 
خارجــه ايــران و موريتانى پيــش از اين در 
فروردين ماه سال جارى تلفنى گفت وگو كردند 
و در حاشــيه هفتاد و هفتمين نشست مجمع 
عمومى ســازمان ملل نيز ديــدار و گفت وگو 
داشــتند. وزير امور خارجه جمهورى اسالمى 
ايران همچنين شــهريور ماه ســال جارى در 
نخستين سفرش به قاره آفريقا به مالى،  تانزانيا 

و زنگبار سفر كرده بود.

محمدباقرقالیبافدرمراسمبزرگداشتیوماهلل
12بهمنگفت:انقالباسالمیبدونحضورمردم
هیچمعناییندارد.انقالباسالمیبدونحضورمردم
اسالمینیستومردماساساینانقالبهستندزیرا
آنانهستندکهدرمیدانحضوردارندواحکامدینی

راپیادهسازیمیکنند.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراى اسالمى صبح 
ديروز در مراسم يوم اهلل 12 بهمن در حرم امام خمينى)ره(، 
اظهار داشت: امروز 12 بهمن و چهل وچهارمين سالروز ورود 
امام بعد از چندين سال تبعيد به كشور است. امروز روزى 
بود كه امت انقالبى و متدين ايران عزيز ما امام خودش را 
در جوار شهدا به آغوش كشيد. وى افزود: ديدار امام و امت 
تاريخى  ترين لحظه براى هميشه ايران اسالمى بوده است. 
بنده اين روز را به يكايك شــما برادران و خواهران خودم 
تبريك عرض مى كنم، همچنين ميالد باسعادت امام جواد 
عليه السالم را تبريك عرض مى كنم. همچنين فرا رسيدن 
ميالد حضرت على عليه السالم، ماه رجب و اعياد اين ماه را 
به همه شما مؤمنين اهل بيت عرض تبريك و تهنيت دارم. 
از اينجا بايد به روح شــهدا، شهداى انقالب، شهداى دفاع 
مقدس، شهداى مدافع حرم و سيدالشهداى مدافعين حرم 
سردار شهيد حاج قاسم سليمانى درود بفرستيم. در واقع 
شهدا بودند كه با خون خود، انقالب اسالمى ايران و كشور 
عزيز ما را در ســايه امنيت قرار دادند و ما بايد در مســير 
انقالب، اسالم، راه امام و تحت تدابير مقام معظم رهبرى 
حركت كنيم. قاليباف خاطرنشان كرد: همچنين بايد درود 
بفرستيم بر روح پرفتوح حضرت امام خمينى)ره(، امامى كه 
براى غير خدا هيچ كالمى نگفت و هيچ گامى برنداشت، 
امامى كه در عصر مظلوميت دين و معنويت چه در جهان 
اسالم و چه در اين كره خاكى كه تحت سيطره كمونيسم 
و امپرياليســم بود، با تكيه بر خداوند و سنت هاى الهى از 
درون حوزه هاى علميه قيام كرد. رئيس مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: امام راحل توانست روحيه مبارزه و وحدت 
را به جوامع اسالمى بدمد و عزت امروز مسلمين و احياى 
مجدد اسالم مرهون امام و شهداست. در حقيقت امروز در 
جوار امام و شــهداى انقالب اسالمى جمع شده ايم، براى 
اينكــه با آنان بيعت كنيم و بيعت مجددى با مقام معظم 

رهبرى داشته باشيم.
وى گفت: در ستاد دهه فجر كه مراسم هايى را در اين 
ايام در نظر گرفته اند، همه ما بايد شــاد باشيم و در كنار 
هم به اين روز فرهنگى افتخار كنيم و به اين نكته توجه 

داشته باشيم كه همه ما مسئولين خادم و خدمتگزار مردم 
هستيم و اگر كارى انجام مى دهيم، يك وظيفه محسوب 
مى شود زيرا اين انقالب متعلق به مردم است و مردم صاحب 
واقعى آن هستند. اين اساس رويكرد ما در دهه فجر انقالب 

اسالمى و همه امور است.
قدرت اصلی ما، مردم ما هستند

رئيس مجلس شوراى اســالمى تاكيد كرد: انقالب 
اســالمى بدون حضور مردم هيــچ معنايى ندارد. انقالب 
اسالمى بدون حضور مردم اسالمى نيست و مردم اساس 
اين انقالب هستند زيرا آنان هستند كه در ميدان حضور 

دارند و احكام دينى را پياده  سازى مى كنند.
قاليباف اظهار داشــت: يكى از شاخص هايى كه امام 
براى انقالب مطرح كردند، مردمى بودن آن است. در واقع 
قدرت اصلى امروز ما در برابر دشمنان مردم هستند. نه ابزار 
نظامى و موشك هاى قدرتمند. بدون شك موشك هاى ما 

مايه قدرت و افتخار ماست. اما قدرت اصلى مردم است.
وى افزود: بدون شك انقالب ما در قلب يكايك مردم 
قرار دارد و ما بايد اين امر را در همه شئونات زندگى خصوصاً 
مسئولين مورد توجه قرار دهيم. در عين حال مردم از ما 
مطالبه دارند كه همه اهداف انقالب را متوازن پيش ببريم. 
يعنى به همان اندازه كه ظلم ستيزى و استكبار ستيزى داريم 
كه از شاخص هاى انقالب اسالمى است و امام آن را تبيين 
فرمودند، به همان ميزان بايد به اقتصاد، فرهنگ و مسائل 

اجتماعى جامعه توجه و نگاه كنيم.
محرومان، صاحب اصلی انقالب هستند

رئيس قوه مقننه در بخش ديگرى از ســخنان خود 
گفت: بايد اهداف انقالب را متوازن پيش ببريم و حركت 
ما به شــكلى كاريكاتورى نباشــد. بنابراين اگر اشتباهى 

كرديم مــردم به ما تذكر مى دهند. چون آنها مى بينند و 
ما را نقد مى كنند و اگر الزم شــد اعتراض مى كنند. اين 
اساس باورهاى ما از انقالب اسالمى است و خدا را شاكريم 
قطار انقالب روى همان ريلى اســت كه حضرت امام)ره( 
بنا گذاشته اند و مقام معظم رهبرى اين پرچم را به دست 
گرفته و در همان مسير در راه تحقق آرمان هاى انقالب و 
عزت مسلمين پيش مى روند. بنابراين بايد به اين كالم مقام 
معظم رهبرى اشاره كنم كه فرمودند اين انقالب بدون نام 

خمينى در هيچ جاى دنيا شناخته شده نيست.
قاليباف اظهار داشت: اينكه ما در مسير حركت انقالب 
به طور مطمئن حركت كنيم دليل روشنى است كه در مسير 
شــاخص هايى است كه حضرت امام مشخص فرموده اند. 
همان طور كه امام فرمودند هر موقع ديديد دشمن به شما 
سخت تر مى گيرد و فشارها را افزايش مى دهد نشان دهنده 
اين است كه شما در مسير انقالب حركت مى كنيد و هر 
زمان كه دشــمن از شما تعريف كرد بدانيد در راه درست 
انقالب قرار نداريد. وى ادامه داد: اين شــاخص ها اســت 
كه مى گويد ما در مســير قرار داريم هرچند كه به مقصد 
نرســيديم. سختى ها و دشمنى هاى زيادى وجود دارد در 

عين حال كه فرصت هاى زيادى هم داريم.
رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به قدرت مردم 
خاطرنشان كرد: هرجايى كه به مردم خود تكيه كرديم، 
هميشــه گره گشا و موفق بوديم و مهم اين است كه در 
اين مسير از ريل خارج نشده و از مسير خارج نشويم. به 
اميد خدا در مســير حركت مان حتماً به مقصد خواهيم 
رسيد. اگر متوقف شويم يعنى اينكه ما منفعل شديم و 
اين ضعف بزرگى اســت. وى در ادامه با اشاره به بيانات 
مقام معظم رهبرى گفت: رهبر انقالب در مراسم سالگرد 

امام)ره( در تبيين مكتب امام خمينى سه شاخص را مطرح 
كردند كه عبارت است از عقالنيت، معنويت و عدالت كه 
پايه هاى مكتب امام است. ما بايد به اينها توجه كنيم و 
آنها را اســاس كار خود و مسيرمان قرار دهيم. قاليباف 
تصريح كرد: امام به همه مسئولين مى فرمودند آنهايى تا 
انتهاى خط با انقالب همراهند كه طعم فقر، استضعاف و 
محروميت را چشيده باشند. براى همين محرومان صاحبان 

اصلى انقالب هستند.
دشمن به دنبال دوقطبی  سازی

و دور کردن مردم از یکدیگر است
به گزارش مهر، رئيس مجلس شــوراى اسالمى در 
بخش ديگرى از ســخنان خود يادآور شد: ما بايد گوش 
به فرمان ولى و امام مان باشــيم و در مسير حركت مان بر 
سنت هاى الهى توجه كنيم. زيرا انقالب اسالمى توانست 
ايران ما را غنى تر و عزيزتر كند. وى خاطرنشان كرد: امروز 
ما بايد توجه داشته باشيم هر كسى ايران را بيشتر دوست 
دارد، اتفاقاً از انقالبى  ترين افراد است. اين مردم، بسيجيان و 
ايثارگران و جانبازان ما با تحمل سختى ها، اسارت ها و تقديم 
شهدا به دنبال حفظ ايران عزيز بودند. در حقيقت اين جمله 
درست است كه هركسى دلش براى ايران مى سوزد در خط 
انقالب است. رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: در زمان 
انتخابات شاهد بوديم مقام معظم رهبرى فرمودند اگر براى 
جمهورى اسالمى هم نمى خواهيد رأى دهيد به خاطر ايران 
به پاى صندوق هاى رأى بياييد. اگر صادقانه به اين كالم 
مقام معظم رهبرى توجه كنيم، آن را بايد مبناى كارمان 
در عمل قرار دهيم. بايد سياست جذب حداكثرى را در اداره 
جامعه مورد توجه قرار دهيم و اين وظيفه ماست. دشمن 
به دنبال دوقطبى  سازى و دور كردن مردم از يكديگر است.

رئیسمجلسشورایاسالمی:

انقالب اسالمی بدون حضور مردم هیچ معنایی ندارد

نخستینسفرامیرعبداللهیانبهآمریکایالتین
وزیر خارجه راهی نیکاراگوئه شد

ونزوئال مقصد بعدی

هادیطحاننظیفســخنگووعضو
ازچهارمین نگهبان حقوقدانشــورای
رویدادسراسریتولیدمحتوایدیجیتال
بسیجدرالنهجاسوسیسابقکهباحضور
از ۶00شرکتکنندهو11۸تیمتخصصی
31اســتانکشوردرحالبرگزاریاست،

بازدیدکرد.
پايگاه اطالع رســانى شــوراى  به گزارش 
نگهبان، شــركت كنندگان در اين رويداد كه از 
ميان  نوجوانان و جوانان پسر و دختر هستند، در 
حوزه هاى پويانمايى، نرم افزار و بازى هاى موبايلى 

طى 3 روز با يكديگر رقابت مى كنند.
طحان نظيف طى 2 ســاعت، از غرفه هاى 
حاضر در اين رويداد كه از اســتان هاى مختلف 
كشــور بودنــد، بازديــد و ضمــن گفت وگو با 
شركت كنندگان، از نزديك در جريان روند اين 

رويداد ملى قرار گرفت.
سخنگوى شــوراى نگهبان در خاتمه اين 
بازديد در تابلوى يادبود اين رويداد نوشــت: از 
ديدن توانمندى  هاى فرزندان ايران اسالمى لذت 
بردم؛ به اميد پيشرفت هاى روزافزون و ايستادن 

بر قله هاى افتخار.
طحان نظيف در حاشــيه ايــن بازديد در 
جمع خبرنگاران با تشــكر از ســازمان فضاى 
مجازى بسيج كه شــرايط برگزارى اين رويداد 
ملى مســئله محور را فراهم كرده است، گفت: 
بسيار خرســندم در چنين جمعى كه سرشار 

از همت، نشاط، تالش، انگيزه و خالقيت است، 
شركت كردم.

وى افزود: اين رويداد ملى، نمونه كوچكى 
از ايران بااســتعداد ماســت كه در آن دانشجو، 
دانش آموز، جوان و نوجوان ايرانى اعم از دختر و 

پسر حضور ويژه  و اثرگذارى دارند.
سخنگوى شوراى نگهبان با تاكيد بر اينكه 
در عرصه ها و مقاطع گوناگون كشــور همچون 
انقالب، دفاع مقدس و پس از آن با همين جوانان 
قدم هاى بلندى براى كشــور برداشتيم، تصريح 
كرد: مسائل كشــور با همين جوانان پر از ايده 
جلو خواهد رفت و ايران قوى با همين فرزندان 
بااستعداد و باانگيزه ساخته مى شود كه اميدوارم 
مسئوالن از ايده اين جوانان خالق استفاده كنند.
طحان نظيف در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه اقدام عملى شوراى نگهبان براى حمايت 
از كسب و كارها چيســت، گفت: اين بحث به 
حمايت هاى قانونى و حمايت هاى اجرايى نيازمند 
است و اگر در حوزه تقنين در اين خصوص اتفاقى 
رقم بخورد ما هم در بررســى مصوبات مربوطه 

اهتمام الزم را خواهيم داشت.
وى افزود: اين عزيزان كه در حوزه كسب و 
كار و توليد محتواى ديجيتال و چنين رويدادهاى 
خالقانه اى فعال هســتند، بايد كار آنها ديده و 
حمايت شود و محصوالت آنها تجارى  سازى شود 
كه اميدوارم اقدامات موثرى در اين عرصه ها را 

شاهد باشيم.

طحان نظیف: رویداد ملی تولید محتوای بسیج
نمونه كوچکی از ایران بااستعداد ماست


