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 شورای نگهبان در گیرودار 
بررسی صالحیت  کاندیدا هاست؛

و  با  غول  و در  ر ر
»پول های کثیف«

سياست 2

بیش از یک ســال اســت که دادگاه های ویژه رســیدگی به جرائم 
اخاللگران اقتصادی راه افتاده اند، تقریبا هر روز هم تشــکیل جلســه 
می دهند. سایر پرونده های مفاســد مالی هم در قالب دیگری جریان 
دارند. دست همه از اصالح طلب و اصولگرا و بهاری و بخش خصوصی و 
دولتمرد و نماینده مجلس و ... هم آلوده است. آنهایی که پرونده ندارند 
هم از اتهام مبرا نیســتند؛ شــاهد مثالش اتهاماتی که به آیت اهلل آملی 

الریجانی بابت حوزه علمیه مجللش در قم زده شد. 
فسادها هم در تمام حوزه ها از خودرو و پوشک بچه گرفته تا دارو ریشه 
دارند. هرچه بیشــتر جزئیات پرونده ها و عملکرد متهمانشان تشریح 
می شود، افکار عمومی بیشتر انگشت به دهان می ماند و پرسشگر این 
سوال که چگونه این همه مفســد اقتصادی وارد بدنه اجرایی و نظارتی 
کشور می شــوند؟ هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم، پاسخ به این 
سوال نیز حساسیت بیشتری پیدا می کند؛ به ویژه که مدت هاست نام 

»انتخابات مجلس« با »پول های کثیف« عجین شده است. 
هنوز نه به بار است و نه به دار است، ماه گذشته ویدئوهایی از پولپاشی 
و بذل و بخشش نمایندگان با کارناوال های خیابانی در فضای مجازی 
پخش شد؛ ویدئوهایی که نشان میداد یک نماینده برای مردم شهرش 
دســتگاه MRI!  خریده و دیگری شهرداری شهرش را به ماشین های 
حمل پسماند مجهز کرده اســت! اما این شاید ساده ترین شکل بازی با 
پول برای کسب رأی باشد.  خطرناکترین شکل آن را کسانی می دانند که 
چشمشان به پشت پرده انتخابات افتاده و دیده اند که چگونه پول های 

کثیف دست به دست می چرخد...

مجلس در برابر هزینه ای که بیش از دو برابر بودجه کشور است 

1۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که می سوزد
چرتکه 3

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ظرف سه هفته  آینده قسمت ثانویه 
راکتور اراک راه اندازی خواهد شد.

به گزارش ایرنا »علی اکبر صالحی« عصر امروز دوشنبه پس از حضور 
در کمیسیون آموزش مجلس شورای اســالمی گفت و گو با خبرنگاران 
گفت: ما ظرف حداکثر سه هفته آینده قسمت ثانویه راکتور آب سنگین 
اراک را راه اندازی خواهیم کرد. راکتور اراک قسمت اولیه و ثانویه دارد که 

بخش عمده ای از فرآیندها در قسمت ثانویه انجام می گیرد.
وی افزود: دوستان توانستند در ۴ سال گذشــته قسمت ثانویه را به 
جایی برساند که ما ظرف دو سه هفته آینده بتوانیم آن را راه اندازی کنیم 
و مهمتر از آن ماشین جایگذاری و جابجایی سوخت را هم که ناقص بود 
و یک بعد آن کامل نبود آن هم کامل شــده و ظرف دو ســه هفته آینده 
نصب می شود. رئیس ســازمان انرژی اتمی درخصوص آخرین وضعیت 
واحدهای دو و سه نیروگاه بوشهر گفت: راکتور دو و سه بوشهر هم دو سال 
است شروع شده که بر اساس برنامه ریزی در سال ۱۴۰۴ راکتور دوم و در 

سال  ۱۴۰۶ راکتور سوم راه اندازی خواهد شد.
 صالحی با بیان اینکه  راکتور ۲ طبــق زمان بندی جلو می رود، گفت:  
االن بزرگترین کارگاه صنعتی کشــور از نظر دالری در بوشهر در دست 
اجراست این پروژه ۱۰ میلیارد دالر اســت و ما هیچ پروژه نداریم که به 

تنهایی ۱۰ میلیارد دالر باشد.

صالحی: 

قسمت ثانویه راکتور اراک 
راه اندازی می شود

خبر

سخنگوی دولت گفت: از ناآرامی در کشورهای منطقه ناراحت می شویم 
و به همین دلیل از اتفاقات کشــور عراق نگران هســتیم. از همه ملت عراق 
می خواهیم خویشــتنداری به خرج دهند. راه حل مساله عراق اتحاد حول 

محور مرجعیت است و ایران هم آمادگی خود را برای کمک اعالم می کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی 
خود با اشــاره به اینکه امروز یکی از سیاســت های دولت توســعه روابط با 
همسایگان است، گفت: سفر هفته گذشــته رئیس جمهور به ارمنستان در 
همین راستا صورت پذیرفت و این سفر نقش مهمی در همگرایی منطقه ای 
خواهد داشت. با اوراســیا از دیماه ٩۴ توافق کردیم و با ٥ کشور با بازار ۲۰۰ 
میلیون نفر به توافق تجارت آزاد دست خواهیم یافت و امیدواریم این توافق 
به طور کامل منعقد شود و این قرارداد توسط دولت به مجلس ارسال و از ٥ 
آبان عملیاتی خواهد شد. براین اســاس ٥۰۲ کاال شامل کاالهای ترجیهی 
خواهد شد. وی افزود: گســترش روابط با همسایگان تنها منحصر به بخش 
اوراسیا نیست و پیشتر نشست سه جانبه با روســیه و ترکیه برگزار شد. در 
ماه  ای گذشته دولت ســعی کرد تا روابط خود را با سایر همسایگان افزایش 
دهد و ائتالف صلح هرمز هم در همین راســتا بود. امروز ملت واقف است که 
افزایش سطح روابط بهترین راه جلوگیری از حضور کشورهای دعوت نشده 
در منطقه است. سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
افزایش توان داخلی و جدا کردن بودجه از نفت و گسترش اشتغال و توسعه 
روستایی برنامه دولت در سال های اخیر بود. دموکراسی و انتخابات و کمک 

به مردم برای عبور از تحریم از برنامه های کنونی دولت است.
سهم اشتغال روستاییان به ٢٥ درصد افزایش پیدا کرده است

وی با اشاره به اینکه امروز روز روستا و عشــایر است، گفت: دولت تدبیر 
بیش از همیشه سیاست های معطوف به روســتا را پیگیری کرده است. ما 
معتقدیم به رغم شعارها برنامه ای برای روستا وجود نداشت و در این دولت 
اولین سیاست تثبیت زندگی در روستا اجرایی شد و سیاست بعدی وارونه 
کردن روند مهاجرت بود. دسترسی به زیرساخت ها مثل ارتباطات جاده ای و 
ارتباطات مخابراتی خدمات بی نظیر دولت است. حمایت از آموزش نیز برنامه 
موفق دیگری بود که دولت دنبال کرده است. ایجاد اشتغال خرد از خدمات 

دولت با سیاست معطوف به دولت است.
سه وزیر برای اعزام زوار اربعین پای کار هستند

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص ناآرامی در شهرهای عراق 
در آستانه اربعین و اینکه آیا مشکلی برای اعزام زوار ایرانی وجود ندارد، گفت: 
برخی اشــکاالت در بلیط های اربعین بود و وزیر راه پای کار ایستاده و روی 
قیمت ها نظارت شد و وزارت کشــور و امور خارجه پای کار هستند. دیدگاه 

دولت را در خصوص این ناآرامی ها در ابتدای صحبتم اعالم کردم.
تحریم برای سیاستگذاران برکت دارد

وی در رابطه با میزان جدیت جدا شدن بودجه از نفت گفت: در ارتباط با 

بودجه پیش تر گفتم ما بخش جاری را از نفت جدا خواهیم کرد و می خواهیم 
از مالیات و سایر درآمدها جبران کنیم و نفت در موارد عمرانی مورد استفاده 
قرار می گیرد. تحریم برای سیاستگذاران برکت دارد. تصمیمی باید اتخاذ 
کنیم که وجوه اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهد. هنوز تصمیمی به 
لحاظ متغیرها اتخاذ نشده اســت. هرتصمیمی با حمایت از دهک ها اتخاذ 
می شود. ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر جزئیات آمار اشتغال گفت: آمار 
من متکی بر مرکز آمار ایران است و من شاخص های خودم را هم دارم مثل 
دفترچه تامین اجتماعی که در بخش هایی مانند پوشــاک و گردشگری 
رویش داشــتیم و شــواهد تامین اجتماعی آمار را تایید می کند. در سال 
گذشته ٨۴۴ هزار نفر اعالم شده و خالص مناطق روستایی رشد قابل توجهی 
داشته و نرخ مشــارکت هم افزایش پیدا کرده اســت. علت اینکه چرا آمار 
ملموس نیست این است که بیکاری نهفته باالیی داریم که ٣ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر افرادی هستند که سال های زیادی بیکاری تحمل کردند. دهه ۶۰ 
با چندسال تاخیر وارد بازار کار شدند. نیاز ما ساالنه ۱میلیون شغل است و 
بنابراین آمار با توجه به شواهد درســت است اما با توجه به بیماری بیکاری 
منتقل شده کار مشکل شده است. براســاس آمار آقای نوبخت برای اولین 
بار از این آمار هم کاسته شده اما تحریم فرصت های خوبی را در این رابطه 
مهیا کرده است. آثار تورم باال است و باید فکری کنیم اما برای فروشنده ها 

آثار مثبتی داشته است.
برادر رئیس جمهور هیچ مزیتی نداشته است

ربیعی در خصوص شــبهه مدرک حســین فریدون گفت: من در مورد 
مدرک تحصیلی ایشان مطالعه کردم و ادعاها را تعقیب کردم و دو نفر بر روند 
طی شده صحه گذاشتند. با آقای غالمی صحبت کردم و آقای فریدون قبل 
از شروع دولت آقای روحانی در گیالن و در دوره دکتری پذیرفته شدند و به 
دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و ریاست وقت دانشگاه فرد سختگیری 
بوده و آقای فریدون پیش از انقالب در ۱۶ ســالگی بازداشت و بعد پیروزی 
انقالب پس حضور در کردستان بیش از یکســال اسیر شده و انتقال ایشان 

قانونی بوده و البته الزم است پیرامون این موضوع توضیحاتی داده شود.
من همسر ندارم

وی در رابطه با اینکه گفته می شــود ارزش پول ملی ۴۰ درصد افزایش 
پیدا کرده است و اتهام دروغگویی به دولت گفت: ما در خصوص ارزش پول 
ملی صحبت کردیم که حرف درستی است و حرفی از تورم زده نشده است. 
ما البته در آینده نزدیک نشست های تخصصی بین خبرنگاران و وزرا برگزار 
خواهیم کرد. تالش ما بهبود زندگی مردم اســت و قصد فرافکنی نداریم اما 
نباید غیرمنصفانه ثبات تورم را علیرغم تحریم ها نادیده بگیریم. ما به سرعت 
در شرایط سخت خودمان را پیدا کردیم و ارز را وارد کانال کردیم؛ برخی همه 

چیز را معطوف به ناکارآمدی می کنند.
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص اتهام به همسر خود در روند دادگاه 

عظام گفت: من همســر ندارم و قطعا صحبتی از من نشده است. حتما من 
نبودم و شخص دیگری است. من از قاضی صلواتی در این رابطه می پرسم.

برخی گویا اعداد را نمی شناسند
سخنگوی دولت در خصوص تصویب بودجه شیر مدارس و عدم اختصاص 
آن گفت: ٣۰۰ میلیارد درخواست وزارت آموزش و پرورش بود و ۲۰۰ میلیارد 

تخصیص پیدا کرد و قطعا امسال با اولویت سراغ مدارس خواهیم رفت.
ربیعی در رابطه با خبر قرارداد هزار و چهارصد میلیاردی نهاد برای تبیین 
نظرات رئیس جمهور گفت: بودجه ای که مطرح شده اصال امکان پذیر نیست 
و مبلغ ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بوده که ٧۰۰ میلیون اختصاص داده شده 

است و برخی گویا اعداد را نمی شناسند.
دستگیری خبرنگار روس مربوط به تخلف در حوزه ویزا است 

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری خبرنگار روس 
گفت: زمانی که این خبر را شنیدم با مدیران مربوطه صحبت کردم و پرونده 
ایشان مربوط به تخلف در حوزه ویزا است و مربوط به جاسوسی نیست و به 

زودی رسیدگی خواهد شد.
١٥0 هزار کودک مشمول قانون تابعیت از مادر می شوند

ربیعی در پاســخ به ســوالی در رابطه با قانون تابعیت از مادر و آمار زنان 
خواســتار دریافت تابعیت گفت: این الیحه ســال های پیش مدنظر بوده و 
متاسفانه تا االن حل نشده بود و آغاز کار از ۱٣٩۴ و مصوبه شورای عالی رفاه 
بود. در کش و قوس پیگیری شد و به مجلس رفت و یک بار شورای نگهبان 
ایراد گرفته شد که متاسفانه مسائل اجتماعی با نگاه امنیتی دچار محدودیت 
می شود. در زمانی که من آمار داشتم ۱٥۰ هزار کودک مشمول این قانون 
می شدند. این آمار شامل زنان داخل ایران نیست و زنان خارج از ایران را هم 

دربرمی گیرد.
استفاده از سرنگ آلوده را در لردگان تکذیب می کنم

سخنگوی دولت در خصوص موضوع روستای چنار محمودی و اظهارات 
ضد و نقیض در این رابطه گفــت: در ارتباط با این موضــوع با دو مدیرکل 
اطالعات و با مسئوالن صحبت کردم و اطالعات دقیقی دارم. هرگونه استفاده 
از ســرنگ آلوده توســط بهیار را تکذیب می کنم. فردی به پزشک مراجعه 
می کند و پزشک می بیند ایمنی فرد کاهش یافته و آزمایش می دهد و به ورز 
برای دریافت علت می رود و فکر می کنــم ماجرا از جایی به انحراف رفت که 
به ورز بازداشت می شود و قطعا بیماری که پایه ٨ ساله دارد در یک ماه به وجود 
نمی آید. میزان بیماری ناچیز اســت و در همه جای دنیا پیش می آید. الزم 
است از به ورز تشکر کنیم که مسئوالنه رفتار کرده است. متاسفانه رسانه های 
فارسی زبان خارج سریع هر پدیده ای را به ناکارآمدی نظام وصل می کنند.  
االن ۱۶ اکیپ در منطقه مستقر است. وزارت بهداشت در حال پیگیری است 
و مساله مهمی نیست و در همه جا ممکن اســت رخ دهد. البته امکان دارد 

معتادهای منطقه از سرنگ آلوده استفاده کنند.

خبر

ربیعی در نشست خبری مطرح کرد؛

 از اتفاقات عراق نگرانیم


