
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی گفت: حزب 
جمهوریت ایران اســالمی جزئی از اندیشــه و گفتمان 

اصالح طلبی در کشور است و قصد تک روی ندارد.
به گزارش ایسنا ، جلسه هم اندیشی روسای استانی 
حــزب جمهوریت با دبیرکل با حضور اکثریت اعضا، در 

فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه که اولین نشست رسمی روسای استانی 
و دبیــرکل حزب پس از شــیوع بیمــاری کرونا و لغو 
تمامی جلسات حضوری بود، مسائل مختلف سیاسی و 

تشکیالتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
منتجب نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی با 
ارائه توضیحاتی درباره روند تشکیل حزب از بدو تأسیس 
تاکنون، اظهار کرد: هدف مقدس و اصلی تشکیل حزب 
جمهوریت پرورش کادر مجرب، مدیر و الیق برای اداره 
کشــور از میان جوانان و بانوان عزیز کشــور است که 
تاکنون اجازه بروز و ظهور نداشته اند و مسئولین استانی 
حزب باید در این مسیر تالش نمایند و کم کاری به هیچ 

عنوان پذیرفتنی نیست. 

وی با اشــاره به نزدیکی ایام انتخابات، افزود: بروز و 
ظهور احزاب و همچنین یکی از وظایف مهم آنها، نقش 
آفرینی در فرآیند انتخابات در کشور است که با توجه به 
حساسیت های کشور و منطقه، وظیفه حزب جمهوریت 
ایران اسالمی هم در ایجاد شور و نشاط اجتماعی از یک 
طرف و بیان خواســت و نظر مردم به حاکمیت از سوی 
دیگر حائز اهمیت است و الزم است مسئولین حزب در 
استانها با همکاری کادر حزبی خود، نسبت به شناسایی 
نیروهای متخصص ، پاک دست و متعهد برای انتخابات 
شوراها و همچنین تشکیل ستاد انتخاباتی و هماهنگی 
با سایر احزاب همسو و اصالح طلب اهتمام ورزند. حزب 
جمهوریت بنا دارد تــا با تمام توان در صحنه انتخابات 

ریاست جمهوری و شوراها ۱۴۰۰ شرکت کند.
این فعال سیاســی اصالح طلب  در ادامه با اشــاره 
به نحوه تعامل حزب جمهوریت ایران اســالمی با سایر 
احزاب اصالح طلب و عضویت در خانه احزاب با توجه به 
درخواست اغلب استانها، گفت : حزب جمهوریت ایران 
اســالمی یک حزب اصالح طلب تمام عیار است و قصد 
تک روی در انتخابات ۱۴۰۰ را ندارد و خود را جزوی از 
شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب می داند و با توجه 
به تازه تاســیس بودن حزب اقدامــات برای حضور در 
جمع احزاب همسو آغاز شده است. خانه احزاب هم یک 
ظرفیت حمایتی و قانونی برای احزاب کشــور است که 
با عنایت به درخواست اکثریت واحدهای استانی حزب 
برای پیوستن به خانه احزاب ، نامه نگاری های مربوطه 
با وزارت کشــور و مدیریت خانه احزاب هم شروع شده 
است که امیدواریم در اسرع وقت هر دو مورد حل شود. 

یک نماینده پیشین مجلس گفت: معتقدم تصویب 
دو الیحه CFT و پالرمو به تصمیم سیاســی کالن نیاز 
دارد نــه لزوما اجماع درباره آنها در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام.
حشمت اهلل فالحت پیشــه در گفت وگو با ایسنا با 
اشــاره به موافقت با تمدید بررســیFATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، با بیــان اینکه درباره صحت 
و ســقم این نامه نظرات مختلفی منتشــر شد، برخی 
می گویند دستور تمدید بررسی داده شده است و برخی 
هــم می گویند فقط در حد اینکه یک موضوع باشــد و 
مطرح شود و در دستور کار مجمع نیست گفت: به طور 
کلی معتقدم فضای سیاسی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در شــرایط فعلی برای بررســی کنوانسیون های 
پالرمو و CFT مناســب نیست. این دو الیحه در همان 
زمان بررســی هم کم مشکل تر و بر سر آنها اختالفات 

کمتر بود اما مجمع در آنها هم متوقف شد.
وی ادامــه داد: در واقــع قبال در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام که نمایندگان مجلس شورای اسالمی چه 

شــخص رئیس مجلس و چه کمیســیون های مرتبط 
امنیــت ملی و قضایــی مجلس در آن عضــو بودند یا 
نظر نمایندگان مجلــس در مجمع را تامین می کردند، 
نظرشــان درباره تصویب این لوایح مثبت بود ولی االن 
در این مجمع عمال کســانی که از مجلس حضور پیدا 
می کنند، نظرشان مثبت نخواهد بود. با توجه به جوی 
که در ترکیب مجلس وجود دارد معتقدم اجازه بررسی 
به معنی تصویب آنها وجود ندارد. در عین حال روشــن 
است اگر تصمیم سیاسی درباره آنها گرفته شود در یک 
جلسه تصویب می شود چرا که بررسی های دقیق و کامل 

درباره آنها انجام گرفته است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به این که طی دوران ریاســت جمهوری ترامپ برخی 
 FATF کشــورها به این عنوان که ایران چــون عضو
نیســت از تعامل مالــی و بانکی یا بازگشــت پول های 
ایران خودداری کردند، آیا این کافی نیســت که کشور 
به ضرورت تصویب آن رسیده باشد؟ گفت: واقعیت این 
است که در طول این دوران با تحریم های ترامپ مواجه 
بودیم کشورهایی با ایران کار کردند و همکاری هایشان 
با ایران را بر اساس تصمیم سیاسی پیش بردند و البته 
هزینه کارشــان را هم می گرفتند، مثال از تخفیف های 
محاسبات قیمت نفت برخورد دار بودند بنا بر این، اینها 
در راه رضای خدا این کار را نمی کردند بلکه سود بسیار 
خوبی از این تعامل به دســت می آوردند. متاسفانه باید 
گفت که تحریــم باعث وادر آمدن ضررهای هنگفت به 
ایران شد چرا که برای برخی امور کشور مجبور می شد 

هزینه های زیادی پرداخت کند.

رسول منتجب نیا: 
حزب جمهوریت با تمام توان در انتخابات  ۱۴۰۰ شرکت می کند 

فالحت پیشه: 
تصویب دو الیحه CFT و پالرمو به تصمیم سیاسی کالن نیاز دارد
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رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه آنانی که خیلی علیه 
ایران تالش کردنــد باید یک بار دیگر آنچــه می گویم را 
بشــنوند، اظهار کرد: زیرا هر وقت آن را شنیدند عصبانی 
شــدند و من خوشحال می شوم وقتی دشمنان ملت ایران 
را عصبانی می کنیم. کاری که دولت امســال انجام داد و 
آب، برق و گاز را برای اقشــار محروم مجانی کرد، همان 

کار است.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: 
اینکه در شــش  ماهه اول امسال رشد اقتصادی ما با نفت 
و بی نفت مثبت شد برای ملت ما افتخار است. هرچند که 
در بعضی از مشاغل این رشد انجام نشد اما در کشاورزی 

و صنعت این اتفاق رخ داد.
وی افزود: امیدواریم شش  ماهه دوم سال هم این رشد 
اقتصادی بماند. همچنین پیش بینی ما این است که رشد 
اقتصادی ما در سال بعد هم مثبت باشد. امیدوارم بتوانیم 
تورم را هم مهار کنیم و شرایط را برای رشد اقتصادی در 

بخش خدمات هم فراهم سازیم.
روحانی با اشــاره به شــب یلدا اظهار کــرد: از مردم 
می خواهیم در شــب یلدا به خاطر مصــادف بودن با روز 
پرســتار، برای حمایت از پرســتاران و حمایت از سالمت 
مردم جامعه در مراســم یلدایی که همیشه بوده و اساس 
آن نیز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم اســت، برای 
ســالمتی بزرگان خانواده دید و بازدیدها متوقف شود و از 
طریق تلفن و فضای مجازی این مراســم را بدون حضور 

انجام دهند.
رئیــس جمهور با یادآوری اینکه در دو ماه اخیر مردم، 
کســبه، اصناف، حمــل و نقل عمومــی و خانواده ها برای 
کاهش شیوع کرونا بسیار همکاری کردند، گفت: اول آذر 
خیلی نگران بودیم و ۱۶۰ شــهر ما قرمــز بود ولی االن 
تعداد شــهرهای قرمز ما صفر است و شهر قرمزی نداریم 

این به دلیل همت و بزرگواری مردم عزیز است.
وی ادامه داد: مردم در شــرایط کرونــا، دولت و کادر 
درمــان و همه نیروهایــی که بار مســئولیت را بر دوش 
کشــیدند، دست به دست هم دادند و این اتحاد و همدلی 
و اعتماد مردم به تخصص بهداشتی کشور بود که ما را از 

این موج سهمگین نجات دهد.
رئیس جمهور تاکید کرد: وقتــی آمارها و نمودارها را 
نگاه می کردیــم تقریبا همه جا موج ســوم از موج قبلی 
بیشــتر بوده اســت. هم ویروس قوی تر شده بود و هم به 

سمت سرما رفته بودیم.
روحانی با بیان اینکه در یلدا جمع نشویم تا کم نشویم، 
ادامه داد: سرمای هوا تاثیرگذار است به دلیل اینکه درها و 
پنجره ها بسته می شود و همه در یک محیط محدود جمع 
می شــوند و  محیط ســرایت آماده تر می شود و مشکالت 

بیشتر می شود.
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ما بدون نفت  ۱.۴ 
و با نفت ۱.۳ درصد اســت، اظهار کرد: بخشی از کسب و 
کارها تعطیل شــده و یا نتوانستند فعالیت کنند خصوصا  
در بخش گردشــگری و خدمات، اما در شرایطی که اکثر 
کشــورها با رشــد منفی اقتصادی منهای ۷ و منهای ۹ و 
منهای ۵ مواجه هستند، کشورهایی که رشد اقتصادی شان 
مثبت اســت محدود هستند و ما جزو کشورهایی هستیم 
که برخالف مشکالت تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین 

کرونا، رشد اقتصادی ۶ ماه اول ما مثبت بوده است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به آموزش دانش آموزان 
از طریق صداوســیما و فضای مجازی اظهار کرد: در پایه 
اول و دوم دبســتان، وقتی که آموزش حضوری نیست با 
مشــکل مواجه هستند و امروز یکی از مواردی که در این 
جلسه بحث شد این بود که اقداماتی برای پایه اول و دوم 
دبســتان انجام دهیم که این موضوع بــه دو هفته آینده 
موکول و مقرر شد قرارگاه در این زمینه بررسی بیشتری 

انجام دهد.

وی با تاکید بــر اینکه در شــرایط کنونی باید کمک 
مومنانه مردم توســعه پیدا کند، گفت: ان شاءاهلل کمک ها 
از طرف خیران و مردم مومن افزایش یابد و برای عزاداری 
در ایام فاطمیه نیز مقرر شــد که قــرارگاه مقابله با کرونا 
جلســات الزم را برگزار کرده تا این مراســم در فاطمیه 
اول و در فاطمیــه دوم در چارچوب و مقررات پروتکل ها 

برگزار شود.
روحانی همچنین گفت: برای این که ۱۰۰ هزار نفر از 
عزیزان ما بتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند، امروز 
چگونگی انجام این آزمون استخدامی با انجام همه مقررات 

و پروتکل های بهداشتی مصوب شد.
وی با تاکید بر اینکه آنانی که خیلی علیه ایران تالش 
کردند باید یک بار دیگر آنچه می گویم را بشــنوند، اظهار 
کرد: زیرا هر وقت آن را شــنیدند عصبانی شــدند و من 
خوشحال می شوم وقتی دشــمنان ملت ایران را عصبانی 
می کنیم. کاری که دولت امســال انجــام داد و آب، برق 

و گاز را برای اقشار محروم مجانی کرد، همان کار است.
روحانی تاکید کرد: این موضوع در ۴۲ سال اخیر جزو 
آرزوهای ما بود  که شــرایطی در کشور پیش بیاوریم که 
نخســت در صنعت برق دولت دوازدهم دست برتر داشته 
باشــد و  ما تا پایان این دولت ۲۰ هــزار مگاوات به برق 
اضافــه خواهیم کرد و تاکنون نیز ســاالنه ۲ هزار و ۵۰۰ 

مگاوات در برق افزوده شده است.

رئیس جمهوری یادآور شــد: این در حالی اســت که 
همیشه به طور متوســط ۱.۷ درصد به برق کشور اضافه 
شده اســت ولی ما ۲.۵ برابر به صنعت برق اضافه کردیم 
که کار بزرگی است و  دست ما پر است و می توانیم بگویم 
که امروز برای افرادی که شرایط زندگی مناسبی ندارند و 
مقدار مصرف شان زیاد نیست برق برای آنها مجانی باشد.

وی با یادآوری اینکه ۳۰ میلیون نفر در کشور از این ماه 
برق مجانی و گاز مجانی خواهند داشت، گفت: همچنین 
شرایط ما در صنعت گاز به گونه ای است که دست دولت 
پر است. زیرا هیچوقت در کشور تولید گاز به یک میلیارد 
متر مکعب نرســیده بود. در حالی کــه در ابتدای دولت 
تولید گاز بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده و امروز به 

یک میلیارد متر مکعب در روز رسیده است.
روحانــی ادامــه داد: در موضــوع آب هــم قدم های 
اســتثنایی در این دولت برداشته شد و آب خلیج فارس و 
دریای عمــان را داریم به فالت مرکزی می بریم که اولین 
بخش آن افتتاح شــد و فازهای بعدی این طرح بســیار 

عظیم در ماههای بعد افتتاح می شود.
رئیس جمهور با اشــاره به اقدامــات دولت در زمینه 
سدســازی و بی نظیــر توصیف کــردن آن، گفت: در این 
دولت هر ۵۰ روز یک ســد افتتاح کردیم و این کار عظیم 
تا پایان این دولت همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین 
در هر سه زمینه برق، گاز و آب در این دولت بیش از همه 
دولت های گذشته در طول ۴۰ سال، رشد کافی داشتیم و 
شرایط را آماده کردیم و امروز به جایی رسیدیم که برای 
افرادی که مصرف کم دارند و جزو اقشــار آسیب پذیرند، 
آب و برق و گاز مجانی شــد که ایــن از افتخارات بزرگ 

دولت دوازدهم است.
روحانی با اشــاره بــه عصبانیت عــده ای از این طرح 
دولت، گفت: می دانم آنانی که ضدایران هستند و تبلیغات 
می کننــد، چقدر از طرح آب، بــرق و گاز مجانی عصبانی 
هســتند و دیدم با چه حــرص و عصبانیت می گویند که 
چرا دولت این کار را کرده و چرا اینها مجانی شــده است. 

دشمنان نمی خواهند پیشرفت های کشور را باور کنند.
وی در پایان یادآور شــد: اگر در کرونا و تولید واکسن 
هم به خودکفایی های بزرگ نائل شــویم باز هم باورشان 
نمی شود که ما در بسیاری از زمینه ها در مسیر خودکفایی 
و توسعه حرکت می کنیم؛ به ویژه امسال که سال جهش 
تولید اســت و کار بســیار خوب و بزرگی در زمینه تولید 

انجام شده و انجام خواهد شد.

موسوی تبریزی: 
 »به هم پریدن ها« به موقعیت اسالمی جامعه

 لطمه می زند
آیت اهلل سیدحســین موســوی تبریزی  درباره بروز برخی اختالفات میان 
دولت و مجلس و سایر نهادها گفت: آنچه مسلم است بیشترین ضرر اختالفات 
دولــت و مجلس به خود نظــام جمهوری اسالمی می رســد. در این موقعیت 
حساس کرونا و شرایط حاصل از تحریم ها که مسائل اقتصادی زیادی به وجود 
آورده، چنین اختالفاتی دور از شــأن مسئولین است. در ارتباط نزدیکی که با 
مردم دارم و آنها درد دل های خود را مطرح می کنند، می بینم که آنها بســیار 

گرفتارند و رفع نیازهای شان بسیار ضروری است.
 وی در گفت و گو با خبرنگار جماران، افزود: امروزه مردم مشــکالت خود 
را از چشم نظام می بینند. در این میان، بعضی ها تحلیل می کنند که به اسالم 
بدعمل می شود و برخی نیز می گویند که اسالم همین است. متاسفانه باور دوم 
در میان جوانان بیشــتر است و آنها خدای ناکرده به اسالم بدبین می شوند و 
چنین می پندارند که اسالم دین جامعی نیست و نمی تواند منجر به پیشرفت 

شان در دنیا و آخرت شود.
آیت اهلل موســوی تبریزی ادامه داد: در دنیا نیز مرتبا رســانه ها و شبکه ها، 
ذهن جوانــان ما را بمباران فکری می کنند و بر بار مشــکالت می افزایند. در 
چنین فضایی این گونه به جان هم پریدن ها، نخست به موقعیت اسالمی بودن 
جامعه ما ضرر می رســاند و دوم به نظامی که بر اساس اسالم بنا شده، آسیب 
می رســاند. آنچه برای همگان معنا دارد این است که مسئولین دارند در نظام 

اسالمی این گونه باهم برخورد می کنند.
 وی بیان کرد: با اینکه توجیحاتی صورت می گیرد اما واقعیت این است که 
امروز با وجود مشکالت فزاینده اقتصادی و کرونا، اگر تمام مسئوالن نیز باهم 
همدل و همراه باشند به دلیل کمبودهایی که داریم نمی توانند مسائل را حل 
کرده و جامعه را از حداقل های راضی نگه دارنده معیشــتی بهره مند ســازند. 
چه رسد به اینکه چنین اختالفاتی باشد و آمریکا در راس و سایر دشمنان ما 

در منطقه از بروز آن سوءاستفاده کنند.
موســوی تبریزی گفت: اختالف کالمی که مسئولین گاهی علیه هم به کار 
می برند به کنار، اما می بینیم درباره مســائل مهم دیگری نظیر ترور کردن نیز 
که اخیرا در رابطه با یکی از بهترین شخصیت های علمی کشور صورت گرفت، 
مسئوالن هر روز اظهارات جدیدی به زبان می آورند. این طور نمی شود مملکت 
را اداره کرد. متاسفانه دیدیم که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یک نوع 
حرف می زد، رئیس جمهور و رئیس مجلس طور دیگر، از سوی دیگر مشاهده 
کردیم که مجلس در قانونگذاری تازه خود با مســأله ای که زیر نظر رهبری و 

کوشش وزارت امور خارجه انجام شده بود، این گونه برخورد می کند.
 وی گفت: وقتی این گونه رفتار می شــود مردم بیشــتر مأیوس می شوند 
و ممکن اســت با خود بگویند نظام اســالمی از درون اشکال دارد. چرا که این 
مســئول به مسئول دیگر می گوید »خرابکار و خائن«، لذا بازهم تکرار می کنم 
کــه این اختالفات جز آن که به اســالم و انقالب اســالمی لطمه بزند، حاصل 

دیگری ندارد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پایان گفت: برای مردم 
مهم نیســت که فردا چه کســی رئیس جمهور می شود. همین که می ببینند 
آقایــان چنین رفتارهایی می کنند، جایگاه نظــام روز به روز نزد آنها کمرنگ 
می شــود. متاسفانه ضرری که رفتار مسئولین به نظام می زند، آمریکا و روسیه 
و هیچ کشــور دیگری نمی تواند بزند. زیرا می بینیــم که از درون، اطمینان و 

گرایش مردم به نظام را کاهش می دهد.

گفت و گو 

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ازعصبانیکردندشمنانملتایرانخوشحالمیشوم

سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوالی درباره 
حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه 
آنان سرلشکر باشــد؟، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در 
شورای نگهبان برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و 
یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع 
ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه 

مسائل تاثیری ندارد.
به گزارش ایسنا، در این نشست که به صورت حضوری 
و همچنین مجازی برگزار شده است، عباسعلی کدخدایی 
ضمن تبریک فرارســیدن میالد حضرت زینب )س( و روز 
پرســتار و گرامیداشــت روز پژوهش و یاد آیت اهلل یزدی 
و محکوم کردن ترور محســن فخــری زاده به بیان نظرات 

شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس پرداخت.
کدخدایی در پاســخ به سوالی درباره  برگزاری انتخابات 
الکترونیــک و اعالم آمادگی وزارت کشــور در این رابطه و 
رایزنی شورا در این زمینه گفت: من قبال اعالم کردم امسال 
ما عالوه بر ســالمت انتخابات که وظیفه اصلی مان اســت 
وظیفه دیگری هم داریم و آن هم  ســالمت مردم است و 
همه دستگاه ها و شورای نگهبان همت می  کنند و تا آنجایی 
که ممکن است براساس پروتکل های بهداشتی انتخابات را 

به نحوی برگزار کنند که کمترین آسیب به مردم برسد.
وی افزود: کارگروه هایی در این زمینه  تشــکیل شــده 
و هماهنگی هایی صــورت می گیرد البته برخی مطالب که 
مطرح می شــود نیازمند قانون است و باید قانون را اصالح 
کنیم و فرصت هســت و آنچه که به شــورا و وزارت کشور 
مربوط اســت که نیاز  به قانون  نیســت  را انجام می دهیم 
مثل اینکه شعب را افزایش دهیم و افراد بیشتری را بر سر 
صندوق ها داشته باشــیم از جمله تدابیری است که انجام 

می شود.
وی افــزود: انتخابــات الکترونیکــی را  تــا آنجــا که  
زیرساخت ها اجازه داده وزارت کشور پیگیری کرده و مراحل 
زیادی انجام می شــود و مراحل پایانی آن  انجام می شود و 

ما مخالفتی نداریم.
وی در پاســخ به سوالی  درباره بودجه سال آینده گفت: 
درباره بودجه فعال نمیتوانم نکته ای بگویم چون  همه چیز 
در حال تغییر است و اخیرا رئیس مجلس به رئیس جمهور 
نامه ای نوشــته اند و ما نگرانی هایی از قانون بودجه داریم 
و بودجــه باید کارامد و واقعی و منطبق با نیازهای کشــور 
باشد. نواقص بودجه  را در سالهای گذشته یادآوری کردیم 

و امسال هم گفتیم.
کدخدایی در پاسخ به ایســنا درباره  الیحه » مدیریت 

تعــارض منافع در انجــام وظایف قانونــی و ارائه خدمات 
عمومی«  و ضرورت تصویب هرچه سریعتر این الیحه گفت: 
هنوز آن را ندیدیم و نمی توانم اظهار نظر کنم ولی از لحاظ  
موضوعی کار خوبی است و می تواند بسیاری از مشکالت را 
در کشور در سطوح مدیریتی حل کند  و نگرانی های  مردم 
را  برطرف کند و اظهارنظر را بعد ازدریافت مصوبه و بررسی 

آن در شورا اعالم می کنم.
کدخدایــی  درباره اصــالح قانون انتخابــات گفت:  تا 
زمانی که مصوبه اصالح قانون انتخابات به دست مان نرسد، 
نمیتوانیم اعالم نظر کنیم اما اصل اصالح قانون اقدام خوبی 
اســت.   اگر قرار است رای گیری مکاتبه ای یا پستی انجام 
شــود، قانون چنین اجازه ای نمیدهد و اگر بناســت چنین 

اقدامی انجام شود، قانون باید اصالح شود.
وی یادآور شــد:  قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و 
مــا بارها ایرادات را به دولت و مجلس اعالم کردیم. مجلس 
نمی تواند شــاکله بودجه را تغییر دهد. بودجه باید واقعی و 
منطبق بر نیازهای کشور باشــد و توصیه می کنیم بودجه 

امسال هم همین گونه باشد.
وی در پاســخ به سوالی درباره اینکه آیا افرادی که قبال  

رد صالحیت شــدند می توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت 
کنند و تایید صالحیت می شــوند؟ گفت: طبق قانون همه 
افراد می توانند شرکت کنند و  اگر صدها بار رد شده باشند 
می توانند شــرکت کنند اما اینکه تایید می شوند بستگی به 

شرایط آنها و بررسی شورا دارد.
کدخدایی درباره طرح مالیات بر خانه های خالی، گفت: 
این طرح البته ایرادتی داشــت و عمدتا ایرادات مربوط به 
حقوق مردم بود. خوشبختانه مجلس این ایرادات را مرتفع 
کرد و نهایتا عدم مغایرت این طرح با شرع مقدس و قانون 

اساسی اعالم شد.
وی دربــاره  تصویب طرح دو فوریتــی  اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم، گفت: در نوبت بررســی اول، این طرح به 
دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد 
اشــکال قرار گرفت و اما بعد از رفع ایــراد این موضوع در 
مجلس، عدم مغایرت آن با شــرع مقدس و قانون اساســی 

اعالم شد.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا دســتگاه های  مختلف می توانند تفسیر خود را از 
قانون داشته باشــند، گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس 

اســت و وقتی که قانونی به تایید شورای نگهبان می رسد، 
این انتظار اســت که همه مسئوالن و دستگاه های اجرایی 
بــه صورت واحد و یکصدا قانون را به شــکل واحد به اجرا 
در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتا اگر ابهامی وجود دارد، 

دولت هم نمی تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.
کدخدایی با اشــاره به درگذشــت آیت اهلل یزدی گفت: 
همه ۲۰ سال گذشته با ایت اهلل یزدی خاطره است. ایشان 
از مردان بزرگ انقالب اسالمی چه در پیروزی انقالب  و چه 
در بعد از موفقیت ان  سهم بسزایی داشتند.   دونکته قابل 
ذکر اســت. یکی بحث نظم و انضباط ایشــان بود و اولین 
کســی بود که در جلسات شــورا حضور داشتند و تا پایان 
می ماندند و اگر جلســات فوق العاده داشــتیم می آمدند. 
دومین مطلب نگاه بلند ایشان به نظام جمهوری اسالمی بود 
و  همه مطالب را در چارچوب اســالمی ارزیابی می کردند و 
این نگاه ارزشــمندی بود که در شورا داشتیم و از آن بهره 

بردیم.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوالی درباره 
تبلیغات انتخابات، گفت: یکی از مشــکالتی است که قباًل 
هم گفتم و حوزه تبلیغات و اعالم آمادگی دو مقوله متفاوت 
اســت که باید مرزهای آن روشن شــود. بر این اساس ما 
نمی توانیــم خیلی صریــح اظهار نظر کنیم کــه آیا اعالم 
آمادگی افراد به منزله تبلیغات محســوب می شود یا خیر. 
نیازمند قانون است اما اگر مصداق تبلیغات باشد، طبعاً تذکر 

خواهیم داد اما تا االن چیزی گزارش داده نشده است.
کدخدایی در پاســخ به ســوالی درباره مصوبه مجلس 
درباره ســهام عدالت، گفت: در این جهت مصوبه ای ارسال 
نشــده است. اگر مصوبات قبلی باشد یا بحث قانون مالیات 
بر ارزش افزوده باشد، به زودی نتیجه آن را اعالم می کنیم.

ســخنگوی شورای نگهبان در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه اخیرا رئیس جمهــور در واکنش به اجرای طرح 
هسته ای مجلس گفته که ما این قانون را بر اساس تفسیر 
خودمان اجرا می کنیم. با توجه اینکه، تفسیر قوانین جاری 
بر عهده مجلس اســت و دولت نباید تفســیر خود را اجرا 
کند، آیا سازوکاری برای جلوگیری از اقدام رئیس جمهور 
وجــود دارد که اینگونه تخلف از قانــون و بدعت گذاری 
جدید صورت نگیرد؟ گفت: امیدواریم که اینگونه نشــود. 
دولت هم آشنا به این مباحث حقوقی است و این مطلبی 
که گفتید امیدواریم محقق نشــود. اما به هر حال مجلس 
شورای اســالمی، از باب نظارت بر اجرای امور و عملکرد 
دولت می تواند ورود داشــته باشد و اقدامات نظارتی خود 

را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان:

با انتخابات الکترونیکی مخالفتی نداریم
 مجلس نمی تواند شاکله بودجه را تغییر دهد

وزیر کشور پاسخگوی آبگرفتگی اهواز باشد
رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس در واکنش بــه ســیل و آبگرفتگی 
اتفــاق  ایــن  در  گفــت:  امــام خمینــی  بنــدر  و  ماهشــهر  اهــواز،  در 
بایــد پاســخگو باشــند.       ناگــوار وزیــر کشــور و اســتاندار خوزســتان 

به گزارش ایســنا، فاطمه قاســم پور در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:»در 
پی بارندگی های اخیر دوباره ماهشهر، اهواز، و بندر امام خمینی دچار مشکل 
تکراری آبگرفتگی شدند. در این اتفاق ناگوار وزیر کشور و استاندار خوزستان 
باید پاسخگو باشند که چگونه نعمت الهی را برای مردم عزیز خوزستان تبدیل 

به عذاب ناشی از سوء مدیریتشان کرده اند!«     

آمادگی دولت برای بهره مندی از ظرفیت های 
حوزه های علمیه

معاون اول رئیس جمهور در مکالمه تلفنی با آیت اهلل سید هاشــم حسینی 
بوشــهری، انتخاب وی را به عنوان رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 

تبریک گفت.
به گزارش ایســنا، جهانگیری در این گفت و گوی تلفنی ضمن تســلیت 
مجدد درگذشــت آیت اهلل  شیخ  محمد یزدی، رئیس فقید شورای عالی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم؛ آمادگی دولت را برای همکاری هر چه بیشتر و بهره 
مندی از ظرفیت ها و پیشــنهادات حوزه های علمیه در در زمینه حل مسائل 

کشور اعالم کرد.
وی همچنیــن برای رئیس جدید جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم در 

مسئولیت جدید آرزوی و موفقیت روزافزون کرد.
آیت اهلل حسینی بوشــهری نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی معاون اول 
رئیس جمهور،  با آرزوی موفقیت برای دولت در حل مســائل کشــور و مردم، 

از آمادگی حوزه های علمیه برای همکاری با دولت در این زمینه خبر داد.

مردم از برگزاری همنشینی های یلدایی پرهیز کنند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که هر یک از 
اعضای جامعه، باید تک به تک برای پروتکل های بهداشتی اهمیت قائل شده 
و تا زمان دســتیابی به واکسن قطعی با جدیت دستورالعمل های بهداشتی را 

دنبال کنند.
اســماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به ضرورت رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و عدم برگــزاری دورهمی های، بیان کــرد: از همه 
هموطنان عزیز درخواست داریم باتوجه به افزایش قدرت انتقال ویروس کرونا 
از یک فرد به فردی دیگر و از دســت دادن تعداد قابل توجهی از هموطنانمان 
کماکان به رعایت پروتکل های بهداشتی توجه داشته و از برگزاری مهمانی به 

ویژه در شب یلدا خودداری کنند.

الیحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصالحات زیادی است
ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اینکه معتقد است 
تحقق بسیاری از پیش بینی های دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دشوار است بر 

همین اساس این الیحه را نیازمند اصالحات بسیار می داند.
ســید کاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به الیحه بودجه 
۱۴۰۰ گفــت: در بودجه کشــور ما نفت حرف اول می زنــد در این الیحه نیز 
در این حوزه دو میلیون و ۳۰۰ هزاربشــکه در نظر گرفته شــده است،اما در 
این شــرایطی که ما نمی توانیم نفتی بفروشیم مجلس باید برای آن چاره ای 

بیندیشد.
نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس عنــوان کرد: این دولت هم نهایتا تا 
چند ماه دیگر بر سرکار اســت قرار است دولت بعدی سر کار بیاید،به همین 
دلیل باید بررسی شود آیا می توان بودجه را سه دوازدهم یا دو دوازدهم نوشت 
یا خیر، اما به نظر من این امر مقدور نیســت چرا که دولت بعدی تا کارهای 

اولیه خود را انجام دهد زمان بر است.
ســخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: با توجه به این 
شــرایط تنظیم و بررسی بودجه سخت شده اســت، موضوع مالیات، موضوع 
بودجه شرکت های عمومی و درآمد نفت از مواردی است که به آنگونه که قید 
شده قابل تحقق نیست، از ســوی دیگر تحقق و تامین درصد افزایش حقوق 
کارکنان بخش های مختلف، یارانه پیش بینی شــده و تامین امکانات جامعه 
و تحقق اهداف آموزشــی و پروژه های عمرانــی مربوط به آموزش و پروش به 

عقیده من خیلی سخت است.
وی اضافه کــرد: باید منتظر تصمیم مجلس باشــیم،این مواردی که بیان 
کردم کار ما را در مجلس ســخت کرده اســت، در واقع ایــن الیحه نیازمند 
اصالحات زیادی اســت ولی مجلس هم نمی تواند تغییراتی اساسی در الیحه 
ایجاد کند و همین موضوع میان مجلس و شورای نگهبان مشکل ایجاد خواهد 
کرد چرا که این الیحه نباید به طرح تبدیل شود، باید منتظر باشیم و ببینیم 

که نگاه شورای نگهبان در خصوص عاقبت این الیحه چه خواهد بود.

اخبار کوتاه


