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روی موج کوتاه

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
در خصوص برخی ادعاها مبنی بر اینکه 
»بودجه«، زمین ســوخته برای دولت 
آینده است، گفت: من هم این اظهارات را 
شنیدم اما معتقدم کلیت مجلس چنین 
دیدگاهی ندارد که دولت با این بودجه 
بخواهد زمینه سوخته به دولت بعدی 

تحویل دهد.
 علی ربیعی در نشست خبری دیروز 
خود در این خصوص افزود: این یک اتهام 
ناجوانمردانه غیراخالقی است. دولت به 
مردم وفادار است؛ نه از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ 
بلکه برای سال های بعد از این هم دولت به 
مردم وفادار است. دولت در این سه سال 
رنج بســیار برد و در مشکالتی که برای 
مردم ایجاد شــده بود، همراه مردم بود. 
مشکالت معیشتی در برخی از دهک ها 
واقعاً بسیار شــد و دولت هم در مقابله با 
تحریم و هم کرونا ایستاد و این موارد را 
دنبال کرد و هم بسیاری از نارسایی های 
جامعه را می دید و دلسوزانه کنار آن قرار 
داشت. دولت هیچ وقت فرافکنی نکرده 

و آدرس غلط نداد.
ارســال الیحه اصالحی بودجه در 

دستور کار نیست
وی با اشــاره به جلسه روسای قوای 
مجریه و مقننه، دربــاره تصمیم نهایی 
پیرامون الیحــه بودجه ۱۴۰۰ توضیح 

داد: اصالحات مورد بحث در جلســات 
مشترک دولت و مجلس، عمدتا حول 
دســتورات مقام معظم رهبری مبتنی 
بر واریز ســهم ۳۸ درصــدی صندوق 
توسعه ملی به ازای فروش بیش از یک 
میلیون بشــکه نفت در روز )معادل ۴۰ 
هزار میلیارد تومان( و عدم برداشــت از 
صندوق توسعه ملی برای مصارف تبصره 
۴ )که تقریبا معــادل ۵۲ هزار میلیارد 
تومان( و همچنیــن بازپرداخت کامل 
اقساط صندوق توسعه ملی که در سال 
۱۴۰۰ سررسید می شود ) ۵۰۰ میلیون 
یورو، معادل ۳۰۰ میلیارد تومان( مورد 
بررسی قرار گرفت. در نتیجه، ۹۳ )نود 
و ســه هزار( میلیارد تومان ناترازی در 

بودجه خواهیم داشت. 
ربیعی افزود: امروز صبح در ســتاد 
اقتصادی دولت بــرای اصالح بودجه بر 
اساس نامه مقام معظم رهبری در نحوه و 
مقررات برداشت از صندوق توسعه ملی 
برای ۹۳ هزار میلیــارد تومان ناترازی، 
مقرر شــد ۵۳ هزار میلیــارد تومان به 
فروش اوراق اضافــه و ۴۰ هزار میلیارد 
تومان هم در بودجه صرفه جویی شود و 
رییس جمهور طی نامه ای این موضوع 
را به مجلس اعالم خواهد کرد. بنابراین 
ســقف بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد 

تومان افزایش خواهد یافت.

 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهــوری یــادآور شــد: در تعامل با 
کمیسیون تلفیق هم، تشخیص دولت 
آن بود که تغییرات در حدی که به شاکله 
بودجه لطمه نزند، قابل اِعمال اســت و 
رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه 
این اختیار را داده است که با شرط حفظ 
شــاکله و کلیت بودجه، بتواند در این 
خصوص تصمیم بگیرد. لــذا موضوع 
ارسال الیحه اصالحی بودجه در دستور 

کار دولت نیست.
به توانایی وزارت نفت و وزیر 

مطمئنیم
 وی اظهار کرد: برخــی از منتقدان 
دولت به توانایی استخراج و فروش میزان 
نفت پیش بینی شــده تردید دارند. ما 
همین حاال هم می توانیم ۲.۳۰۰ میلیون 
بشکه را تولید کنیم. ما به توانایی وزارت 

نفت و وزیر مطمئنیم.
 سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
بودجه جاری ما هم در ســال ۱۴۰۰ به 
هیچ عنوان متکی به افزایش فروش نفت 
نیست و آنچه که از طریق فروش بیشتر 
نفت به دست بیاید، صرف بنیه دفاعی و 
عمرانی و حمایت معیشتی خواهد شد. 
اما نباید در مورد رابطه نفت و بودجه دچار 

اشتباه شویم.
 ربیعی گفت: بر اساس یک نظر برای 

کم کردن رابطه بودجــه و نفت برخی 
معتقدند ما اساســا نباید نفت را بیش 
از مصرف مان تولید و اســتخراج کنیم، 
این دیدگاه نادرستی است. اعتقاد ما این 
است که این دیدگاه فقط امروز کشور و 
تداوم وضع موجود را می بیند. در حالی 
که ما باید نفت را یار رشد و توسعه کشور 
کنیم و اقتصادی را بسازیم که نقش نفت 

در آن ناچیز شود.
FATF بر تمام روابط مالی و تجاری 

ما تاثیر دارد
ربیعی درباره واکنش ها به اظهارات 
هفته گذشته او پیرامون واکسن کرونا و 
FATF، گفت: در پی سخنان مشخص 
من درباره واکســن کرونا که هفته قبل  
گفتم »تحریــم و FATF بر مبادالت 

تجاری ما اثر دارنــد«، برخی مخالفین 
همیشگی دولت، هجمه ای عجیب به 
راه انداختند. مجددا تاکید می کنم که 
FATF  مستقیم و غیرمستقیم بر تمام 
مبادالت مالی و تجاری ما تاثیر دارد. اگر 
منتقدین سخنان من، کمترین تردیدی 
در توســل آمریکا به هر دو بهانه تحریم 
و FATF دارنــد می تواننــد به بیانات 
مامورین و بازیگران آمریکایی تحریم ها، 
مراجعه کنند و ببینند که آمریکایی ها 
چگونه آنجا وقتی که در توجیه تحریم ها 
کم می آورند به حربه FATF متوسل 

می شوند.
موضوع سرقت پول های روسیه 

ارتباطی با ایران ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه »رســانه  های روسی روز 
چهارم دیماه گزارش داده اند که حدود 
یک میلیون دالر پــول نقد پرداختی از 
ایران که به صورت بســته بندی در دو 
کیف به روسیه ارسال شده بود،  به سرقت 
رفته است؛ آیا این خبر را تائید می کنید«، 
گفت: خبر مذکور به تشــکیل پرونده 
جنائی اختالس یکی از کارمندان وزارت 
امور خارجه روســیه، مربوط   می شود 
که مراحل دادرسی آن از سال گذشته 
در دادگاه های روسیه در جریان است. 
این امر موضوعــی در چارچوب قوانین 
روسیه است و ارتباطی با ایران و روابط 

دو کشور ندارد.
 وی با تاکید بر اینکه این پول مربوط به 
ایران نبوده است، گفت: تنها ارتباط آن با 
ایران، این است که این وجوه مورد اشاره 
از محل درآمدهای کنســولی سفارت 
روسیه در تهران بوده است. لذا نه اموال 
متعلق به ایران اســت و نه متهم ایرانی 

است.
 نظامی شدن خلیج فارس را 

به سود هیچ کشوری نمی دانیم
ســخنگوی دولت همچنین درباره 
همکاری های نظامی ایران چین و روسیه 
و احتمال تاسیسات نظامی مشترک در 
خلیج فارس در دریای عمان برای مقابله 
با حضور ایاالت متحده و اسرائیل و ایجاد 
صلح و امنیت، گفت: مناسبات دوستانه با 
دو کشور روسیه و چین در اوج خود پیش 
می رود؛ هر چند محدودیتی برای تعمیق 
این روابط در همه جنبه های سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی نداریم اما بارها اعالم 

کردیم که امنیت در منطقه خلیج فارس 
باید توسط کشورهای صاحب این منطقه 
تامین شــود و این تنها راه رســیدن به 
امنیت عادالنه همه کشورها و تضمین 

صلح و ثبات بلندمدت است.
وی افزود: ما نظامی شــدن خلیج 
فارس را به سود هیچ کشوری در منطقه 
و جهان نمی دانیم و امیدواریم سرانجام 
آمریکا هم دســت از ماجراجویی های 

فرامرزی خود بردارد.
سال 99؛ سال طالیی پتروشیمی

وی همچنین به جلســات ســتاد 
اقتصادی دولت نیز اشاره کرد و توضیح 
داد: دولت در این جلســات با واگذاری 
۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ســهام 
به ســه بانک موافقت کرد که ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومــان از این رقم برای 
یارانه کمک معیشتی ناشــی از کرونا و 
۲۹ هزار میلیارد تومان هم بابت پرداخت 
دیون به بانک ها است.  ربیعی با یادآوری 
روز صنعت پتروشیمی، گفت: با تحقق 
جهش دوم صنعــت پتروشــیمی تا 
پایان سال ۱۴۰۰، تعداد مجتمع های 
پتروشــیمی به ۸۳ مجتمع و ظرفیت 
تولید این صنعت به ساالنه ۱۰۰ میلیون 
تن، دقیقاً طبق اهداف برنامه ششــم 
توسعه می رسد و درآمد این صنعت نیز 
تا پایان ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دالر خواهد 
رســید. ربیعی ادامه داد: بهره برداری از 
۱۷ طرح پتروشــیمی برای سال ۹۹ به 
عنوان سال طالیی صنعت پتروشیمی 
برنامه ریزی شده، به طوری که ظرفیت 
صنعت پتروشــیمی در پایان امسال به 
بیش از ۹۰ میلیون تن در سال خواهد 
رسید که تاکنون ۹ طرح این طرح ها به 

بهره برداری رسیده است.

سخنگوی دولت با اشاره به »بودجه1400«: 

طرح اتهام »زمین سوخته« ناجوانمردانه است

خبر

وزیر ســابق اطالعات گفت کــه عامل ترور 
شهید فخری زاده ۲ ماه قبل از اجرای عملیات از 

کشور خارج شده بود.
 به گزارش فارس، حجت االسالم و المسلمین 
حیدر مصلحی، وزیر اطالعــات دولت محمود 
احمدی نژاد در مراســم گرامیداشت ایام اهلل ۹ 
دی و سالروز شهادت سردار سلیمانی در مصلی 
سلمان فارسی اندیشه اظهار کرد: در خصوص 
شهادت شهید فخری زاده عامل ترور وابسته به 

رژیم صهیونیستی بود که عملیات ترور را طراحی 
می کند و ۲ ماه قبل از اجرای عملیات از کشــور 

خارج می شود.
 وی گفت: در خصوص ترور شهید فخری زاده 
برخی فقط نقاط ضعف موضوع را دیدند اما باید 
ببینیم که چرا دشمن به دنبال ترور فخری زاده ها 
و سلیمانی ها است و این دلیلی جز قدرتمندی 

انقالب اسالمی ندارد.
 وزیر سابق اطالعات با اشــاره به پروژه نفوذ 

دشمن در شــخصیت های انقالب با قرار دادن 
افراد نفوذی و جاســوس بیان کــرد: در جریان 
فتنه ۸۸ بنده به عنوان وزیر اطالعات به ســراغ 
شــخصیت های انقالبی رفتم که به رغم محرز 
شــدن حمایت آمریکا از فتنه و فــرد مورد نظر 
سکوت کرده بودند و با ســند و مدرک برایشان 
دخالت آمریکا در فتنه را شــرح مــی دادم که 
وابستگی هایی مستند از ســوی آن ها به ایاالت 

متحده و دشمنان وجود داشت.

 مصلحی با اشــاره بــه پروژه نفوذ دشــمن 
بر روی شــخصیت های اصلی نظــام ادامه داد: 
آیت اهلل منتظری شخصی بود که پیش از انقالب 
بیشترین زندان و شــکنجه را دیده بود و پس از 
انقالب تا جایگاه قائم مقام امام )ره( باال رفته بود 
اما شخصی به نام سید مهدی هاشمی را در کنار 

او قرار دادند.
 وی اضافه کرد: تیم مهدی هاشمی که عوامل 
و زیرمجموعه CIA آمریکا هســتند هنوز در 

داخل و خارج کشور علیه انقالب فعالیت می کنند 
و با قرار دادن این فرد در کنار وی، قائم مقام امام 

در مقابل امام قرار گرفت.

وزیر اطالعات احمدی نژاد:

عامل ترور شهید فخری زاده ۲ ماه قبل از اجرای عملیات از ایران خارج شده
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روحانی: 
 دولت با نظر رهبر انقالب، 

بودجه را اصالح می کند
در یکصد و نود و دومین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت گزارش رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه دربــاره مذاکرات پیرامــون الیحه بودجه 
۱۴۰۰ در مجلس شورای اســالمی مطرح و مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. حسن روحانی، رئیس 
جمهوری در این جلسه گفت: »با توجه به نظر مقام 
معظم رهبری درخصوص سهم  صندوق توسعه ملی 
از درآمد نفت، دولت اصالحیه الزم را در مورد درآمد 
بودجه پیشنهادی ارایه می کند و همزمان حداکثر 
صرفه جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.« روز 
گذشته همچنین علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس 
شورای اسالمی از ارسال نامه رئیس جمهور برای 
اصالح الیحه بودجه سال آینده به مجلس خبر داد. 

    
امیدوار رضایی:

از لندن برادرم را تخریب می کنند
امیدوار رضایی، معاون سابق قوانین مجلس و برادر 
کوچکتر محسن رضایی در پاسخ به سوالی پیرامون 
شایعه برخی سایتهای خبری مبنی بر کاندیداتوری 
رضایی در انتخابات میــان دوره ای مجلس از حوزه 
انتخابیه تهران، گفت: این شایعه را صد درصد تکذیب 
می کنم. او افزود: موج تخریبی که از لندن علیه دکتر 
رضایی شروع شده، بیانگر آن است که آنها مطمئن 
شده اند اگر ایشان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شود، چون متخصص اقتصاد است و به مسائل امنیتی 
و دفاعی نیز مسلط اســت، با استقبال مردم مواجه 
می شود و سکان دولت را به دست می گیرد و اروپا و 
امریکا را وادار می کند که به تعهدات خود عمل کنند.

    
اوراسیا دیلی بررسی کرد؛
 نگرانی اسرائیل از 

حمله احتمالی ایران
به گزارش ایلنا به نقل از اوراسیا دیلی، در سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی، اســرائیل نگران حمله 
احتمالی از سوی ایران است و در حالت آماده باش 
قرار دارد. هیدای زیلبرمان، سخنگوی ارتش اسرائیل 
گفت: ما تمامی حرکات ایران در خاورمیانه را تحت 
نظر داریم و منتظریم تا ایران از عراق و یا یمن دست به 
حمالت هوایی بزند. ایران بشکه باروتی است که در 

هر لحظه، ممکن است منفجر شود.
    

آیت اهلل مجتهد شبستری:
سرنوشت لوایح FATF را 
نمی توانم پیش بینی کنم

آیت اهلل محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در رابطه با ارزیابی و پیش 
بینی خود از تمدید بررسی لوایح FATF در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و سرنوشت این لوایح به مهر 
گفت: بنده قباًل نظر خود را اعالم کرده و گفته ام که 
نظر من عوض نمی شود، فکر نمی کنم نظر آقایان 
دیگر هم در این زمینه عوض شده باشد. معایب لوایح 
FATF از محاسنش بیشتر است و در مورد اشکاالتی 
هم که وجود داشت، بارها گفته شده و همه شنیده اند. 
اما اینکه این لوایح چه سرنوشتی خواهند داشت را 

نمی توانم پیش گویی کنم.
    

 وزیر خارجه اوکراین با اشاره 
به هواپیمای اوکراینی:

 برای »ناگزیر کردن« عدالت 
هر کاری انجام خواهیم داد

دمیترو کولبــا، وزیر امور خارجــه اوکراین در 
گفت وگو با روزنامــه Den درباره مذاکرات جاری 
میان ایــران و اوکراین در پی ســقوط هواپیمای 
اوکراینی، ایــران و اوکرایــن را مذاکره کنندگانی 
سرسخت دانست و گفت: ما به مواضع مان پایبندیم 
و برای »ناگزیر« کردن عدالت در ماجرای ســقوط 
هواپیمای اوکراینی هــر کاری انجام خواهیم داد. 
وی تاکید کرد: ما آن را به دســت می آوریم. زمان 
می برد. کولبا در ادامه گفت: اوکراین در این ماجرا به 
تنهایی عمل نمی کند. ما در حال همکاری و شراکت 
با کشورهای آسیب دیده هستیم و به نیابت از آنها با 

موضعی مشترک، حرف می زنیم.
    

کنایه مهاجری به رئیس ستاد اجرایی فرمان امام؛
راست است برای فروش واکسن 

یورو می خواهید نه ریال؟
محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در 
توئیتی در واکنش به تزریق واکسن کرونا به دختر 
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام نوشت: »۱-اقدام 
شجاعانه و بسیار ارزشــمند رئیس ستاداجرایی 
فرمان امام برای تست واکسن کرونا به دخترش واقعا 
دست مریزاد دارد. فقط یک پدر می تواند این ارزش 
را درک کند. ۲-منتظر اقدام ارزشمند بعدی ایشان 
هستم که پاسخ دهد آیا راست است که برای فروش 

این واکسن از دولت یورو می خواهد نه ریال؟ چرا؟«

موضوع سرقت پول های 
روسیه ارتباطی با ایران 
ندارد. تنها ارتباط آن با 
ایران، این است که این 

وجوه مورد اشاره از محل 
درآمدهای کنسولی 

سفارت روسیه در تهران 
بوده است. لذا نه اموال 

متعلق به ایران است و نه 
متهم ایرانی است

رئیس جمهور نیز به سازمان 
برنامه و بودجه این اختیار 

را داده است که با شرط 
حفظ شاکله و کلیت بودجه، 
بتواند در خصوص اصالحات 
الیحه بودجه تصمیم بگیرد. 

لذا موضوع ارسال الیحه 
اصالحی بودجه در دستور 

کار دولت نیست

نایــب رئیــس مجلــس دهــم در واکنــش بــه 
ســخنان ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره رد 
صالحیــت اش با تاکید بــر اینکه این مطالب درســت 
نیســت، گفت به دلیــل اظهاراتــش دربــاره حصر، 
۹ دی و ابراهیــم یــزدی رد صالحیــت شــده و به او 
 گفته شــده که نظــرش در برخی موضوعــات خالف 

نظر رهبری است. 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز 
دوشنبه در مصاحبه با ایلنا، گفت: »دلیل رد صالحیت 
آقای مطهــری موضوعات اقتصادی نبوده اســت بلکه 
دالیل دیگری مطرح بوده که به خودشــان گفته ایم. با 
یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردند. از ایشان 
خواستیم اجازه دهند گفت وگوها با دوربین ثبت و ضبط 
شود، اما آقای مطهری اجازه ندادند. بهترین راه این بود 

که اجازه می دادند آن گفت وگو ضبط شود تا امروز شاهد 
این اختالفات نباشیم.« 

علی مطهری دیروز در پاسخ به این اظهارات توضیح 
داد: زمانی که هیأت نظارت بر انتخابات مرا رد صالحیت 
کرد، شــورای نگهبان از بنــده دعوت کــرد که برای 
صحبت کردن به آنجا بروم. یکــی از اعضای حقوقدان 
شورا و کارشــناس پرونده در جلســه حضور داشتند. 
بعد از بحث های متفرقه خصوصا درباره نحوه بررســی 
صالحیت هــا، وارد موضوع شــدیم. آن عضو حقوقدان 
سه نمونه از اظهارنظرهای من را مطرح کردند و نسبت 
به آنها اعتراض داشــتند و من بر درســتی هر سه مورد 

تأکید کردم.
نایب رئیس مجلس دهم ادامه داد: یکی از مطالبی که 
ایشان معتقد بودند که نباید می گفتم این بود که در نطق 

خود در مجلس نهم گفته بودم »نهم دی اگر موجب تفرقه 
شود دیگر یوم اهلل نیست بلکه یوم الشیطان است.« ایشان 
گفتند این خالف نظر رهبری است. گفتم اوالً خالف نظر 

ایشان نیست. ثانیا من نظر خودم را گفتم.
وی افزود: مورد بعدی ســخنی بود که درباره مرحوم 
ابراهیم یزدی گفته بــودم که »ما بــا او برخورد خوبی 
نکردیم و به زندان انداختن آن پیرمرد کار درستی نبود.« 
آن عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت »این موضوع را 

نباید مطرح می کردید، چرا که برخــورد با آقای یزدی 
موضع نظام بوده است.« من پاســخ دادم که این موضع 
را قبول ندارم. موضوع دیگری که مطرح کردند مســئله 
رفع حصر خانگی بود. ایشان می گفت »چرا راجع به رفع 
حصر صحبت کرده ای؟ بایــد می گفتی پس از اطالع از 
نظر رهبری نظر من عوض شــد.« گفتم من نمی توانم 

دروغ بگویم.
مطهــری تصریح کرد: اصــاًل هیچ حرفــی از اینکه 
فیلمبرداری انجام و گفت وگو ثبت و ضبط شــود مطرح 
نبــود. نمی دانم آقای کدخدایی ایــن حرف ها را از کجا 

آورده اند.
نماینده پیشین مجلس گفت: فقط زمانی که از جلسه 
خارج شــدم به من گفتند که آن طرف فضای مصاحبه 
فراهم است، اگر می خواهید، مصاحبه کنید که من نیازی 
به مصاحبه ندیدم و با خودم گفتــم اگر مصاحبه کنم و 
شرح جلسه را بگویم برای شــورای نگهبان گران تمام 
می شود. به هرحال دالیلی که به من گفتند همین ها بود 

و چیز دیگری به من نگفتند.

واکنش علی مطهری به اظهارات کدخدایی درباره رد صالحیتش؛

گفتند، نظرم خالف نظر رهبری است


