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سرمقاله

خبر
نایب رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد

قیمت بنزین در الیحه بودجه
۱۴۰۱تغییری نمی کند

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :هیچ بحثی در خصوص
افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
مطرح نشده است.
توگو با ایسنا ،با اشاره به
احمد مرادی در گف 
برخی از نقاط قوت الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۱بیان
کرد :الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱بر اساس تشریفات
قانونی از سوی رئیس جمهور به مجلس تحویل
داده شد و اکنون مراحل بررسی آن بر اساس
آییننامه داخلی مجلس در حال طی شدن
است .دولت پیشنهادات خوبی را در بحث
قیمت نفت ،تامین گاز و فروش نفت در قالب
الیحه بودجه ارائه کرده و قرار است در جلسه
هفته جاری کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی
دقیقتر قرار گیرد تا بتوانیم یک تعادلی در این
حوزه برقرار کنیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای
اسالمی ،در ادامه اظهار کرد :در بحث قیمت
حامل های انرژی نیز هیچ افزایش قیمتی در
خصوص بنزین در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
مطرح نشده است و قرار نیست افزایشی نیز
داشته باشد.
مرادی با بیان اینکه از دیگر موارد مثبت الیحه
بودجه توجه به تامین نیازمندی های مردم
است که باید در مجلس نیز مورد توجه قرار
گیرد ،تصریح کرد :یکی از نقاط قوت بودجه کم
کردن ردیف های بودجه است .با تجمیع برخی
از ردیف ها امکان نظارت بیشتر فراهم شده
است ،بدین ترتیب دست نظارت برای مدیران
باز خواهد شد تا هر بخش در چهارچوب تعیین
شده هزینه های خود را انجام دهد.

اخبار

پیام رزمایش پیامبر اعظم

(ع)

احیای برجام؛ از اعتمادسازی
تا مذاکره مستقیم
ادامه از صفحه یک
هرچند دولت دموکرات فعلی آمریکا ،تالش دارد
تا در مذاکرات وین ،از میراث برجای مانده از اقدام
دولت پیشین نسبت به ایران استفاده کند ،با این
حال ،این مسئله موجب بیاعتمادی بیشتر ایران و
عدم تمایل نسبت به هرگونه «مذاکره مستقیم» با
آمریکا و حل و فصل مسائل مربوطه شده است،
که میتواند مذاکرات وین را نه تنها طوالنیتر ،بلکه
در صورت ادامه روند فعلی ،به شکست منتهی
کند ،مسئلهای که بدون شک به نفع ایران ،ایاالت
متحده و کشورهای منطقه نخواهد بود.
لذا تغییر استراتژی آمریکا در مذاکرات ،در پیش
گرفتن اقدامات اعتمادساز و بازگشت به تفاهمات
صورت گرفته در  ،۲۰۱۵میتواند فضای حاکم بر
توگوی مستقیم ایران و این
مذاکرات را برای گف 
کشور مساعد نماید تا بتوان زمینه احیای برجام و
بازگشت همه طرفهای مذاکره کننده به آن ،مهیا
شود.
این امری بدیهی است که دیپلماسی شاتل
(گفتوگوی غیرمستقیم) ،فقط می تواند زمینه ساز
حل برخی مسائل ابتدایی و آماده نمودن شرایط
توگوهای» مستقیم شود تا دو طرف ،در
برای «گف 
یک فضای واقع بینانه و تمرکز بیشتر بر مشترکات،
در مقابل یکدیگر قرار گرفته ،مسائل و دغدغههای
خود را مطرح و در مسیر حل و فصل و یا کاهش
اختالفات قرار گیرند.
بدون شک ،انتظارات و خواستههای ایران و
ایاالت متحده از یکدیگر برای احیای برجام ،متفاوت
و شامل مسائل مختلفی است که با چنین روندی،
احتمال رسیدن به یک سند همکاری جامع و
مشترک ،بسیار ضعیف و غیر محتمل خواهد بود،
این در حالی است که مذاکرات مستقیم ایران و
ایاالت متحده در  ۲۰۱۵و تالش دیپلماتهای دو
کشور در کنار سایر کشورهای حاضر در مذاکرات،
منتج به رسیدن به یک توافق جامع شد.
شاید عدم گفتوگوی مستقیم ایران و آمریکا ،در
چند دور اولیه گفتگوهای وین ،مفید بوده باشد،
تا از جدیت طرف مقابل جهت ادامه مذاکرات
مطمئن گردند ،ولی در صورت تداوم آن ،می تواند
بر پیچیدگی موضوعات ،افزایش سوء تفاهمات و
رشد بیاعتمادی موثر باشد و چشم انداز مثبتی
نیز بر آن متصور نخواهد بود .با این حال ،ایاالت
متحده می تواند با کاستن از فشارهای وارده و در
پیش گرفتن سیاست لغو تحریم های مرتبط و
دوری جستن از اظهارات غیرسازنده و تهدیدآمیز،
نه تنها امید به دستیابی به یک تفاهم مشترک را
تضعیف ننماید ،بلکه زمینه ترغیب ایران به آغاز
«مذاکرات مستقیم» را مهیا ،احیای برجام را تسریع
توگوهای بعدی» دو کشور ،در
و زمینه ساز «گف 
خصوص مسائل منطقه ای و اختالفی قرار دهد؛
مسئله ای که نیازمند در پیش گرفتن چشم اندازی
مثبت نسبت به آینده از سوی دو کشور و اتخاذ
تصمیمات موثر و مهم خواهد بود.

سیاستروز
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا:

بازدارندگی فعال با تکیه بر توان داخلی
به گزارش ایرنا ،سواحل جنوب ایران به مدت
 ۵روز میزبان رزمایش مشترک نیروهای سهگانه
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود .رزمایش پیامبر
اعظم(ص)  ۱۷با رمز مقدس «یا فاطمه الزهرا (س)»
از روز دوشنبه ۲۹آذر به مدت  ۵روز با شعار «اقتدار،
امنیت و بازدارندگی فعال و هوشمندانه در سایه
وحدت ،همدلی و یکپارچگی ملی» برگزار شد .منطقه
عملیاتی این رزمایش از سواحل خلیج فارس و تنگه
هرمز تا منطقه عمومی استانهای هرمزگان ،بوشهر و
خوزستان گسترده بود و یگانهایی از نیروهای زمینی،
دریایی و هوافضای سپاه و همچنین برخی از یگانهای
مردم پایه بسیج مستضعفین در آن حضور داشتند.
بر اساس اعالم فرماندهان و طراحان؛ این رزمایش با
بهرهگیری از پیشرفتهترین تجهیزات و تاکتیکها برای
مقابله با تهدیدات متصور و جنگهای ترکیبی انجام شد
و برای نخستین بار در این رزمایش ،مقابله با طیفهای
مختلف تهدید که دارای ویژگیهای همزمانی ،پیوستگی
و درهمتنیدگی در حوزه های نرم ،نیمه سخت و سخت
هستند؛ تمرین شد .اهداف و برنامههای طراحی شده
در این رزمایش با بهرهگیری از تازهترین دستاوردهای
سپاه پاسداران با موفقیت کامل به مرحله اجرا درآمد.
مانند تمام رزمایشهای نظامی جمهوری اسالمی،
رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۷هم در عرصه داخلی و هم
در عرصه بینالملل حامل پیامهایی بود؛ در ب ُعد داخلی
نیروهای سهگانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی بار
دیگر نشان دادند که با تکیه بر توان نظامی و تسلیحاتی
داخل؛ توان حراست از مرزهای ایران را دارند .پیام
این رزمایش برای طمعورزان خارجی به مرزهای ایران؛
ایستادگی تمام قد و دفاع بود و برای همسایگان و
دوستان هم پیام صلح و آرامش در منطقه بود.
کدام تسلیحات در رزمایش پیامبر اعظم(ص) مورد
استفاده قرار گرفت؟
تمرکز نیروی نظامی جمهوری اسالمی بر دستیابی به
فناوریهای تسلیحات مدرن نظامی سبب شده است
که در رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۷هم این تسلیحات
حضور و عملکرد قابل توجهی داشته باشند.
پهپادهای تهاجمی نقطهزن اهداف ثابت و متحرکزمینی و دریایی را که براساس سختگیرانهترین
سناریوهای رزمایش طراحی شده بودند ،با موفقیت
مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.
 مهمات مجاورتی که برای نخستین بار در اینرزمایش مورد استفاده قرار گرفت
 بالگردهای کبرا ،توفان ،و میل ۱۷ موشکهای بالستیک زمین به زمین خودروهای رزمی پیاده نظام بی ام پی ۲ موشکهای سطح به سطح شناوری و ساحل به دریا شناورهای تندرو و موشک انداز مجهز به تازهترینتکنولوژیها در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت
که سرعت آنها به  ۷۵تا  ۹۵نات میرسد.
 تانکهای تی  ۷۲که با ارتقا سیستم کنترل آتش بهتانک تی  ۹۰ارتقا پیدا کرده است.
تانک بهینهسازی شده کرار مجهز به امکانات دید درشب ،کنترل آتش پیشرفته با امکان شلیک در شب و
در مسافت  ۳کیلومتری
 موشک  ۳۶۰با برد بیش از  ۱۲۰کیلومتر شاملموشکهای عماد ،قدر ،سجیل ،زلزال دزفول و ذوالفقار
با دقت  ۱۰۰درصدی
ب و دورپرواز با قدرت
 -پهپادهای انتحاری دست پرتا 
انفجاری باال
 -موشک های نقطه زن کروز دریایی با برد متوسط
 -پهپادهای مهاجر  ۶مجهز به بمبهای هوشمند و
نقطهزن قائم
 -توپهای  ۱۳۰ ،۱۲۲و  ۱۵۵میلیمتری و راکت اندازهها

رئیس سازمان انرژی اتمی:

گرانی برخی اقالم دارویی به هیچ
عنوان نباید اتفاق بیفتد

بازدارندگی فعال با تکیه بر توان داخلی و اراده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،مهمترین هدف رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۷بود که بر اساس تقویم
رزمایش سالیانه سپاه پاسداران برگزار شد تا به دشمنان درباره هرگونه نگاه تهدیدآمیز به مرزهای ایران هشدار و به دوستان پیام صلح و دوستی ارسال کند.

برای نخستین
بار در این
رزمایش،مقابله
با طیفهای
مختلف تهدید که
یهای
دارای ویژگ 
همزمانی،
پیوستگیو
درهمتنیدگیدر
حوزه های نرم،
نیمه سخت و
سختهستند؛
تمرین شد
و موشکهای نقطهزن
 موشک بالستیک در کالسهای مختلف که  ۱۶مورداز آنها در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت و
ضمن سربلندی در آزمون رزمایش پیامبر اعظم(ص)
 ،۱۷با غرولندهای برخی از کشورهای غربی مواجه شد.
جزئیاتی از مراحل رزمایش پیامبر اعظم(ص)۱۷
رزمایش پیامبر اعظم(ص) با هدف بازدارندگی فعال
و در مناطق جنوبی کشور با بهرهگیری از تسلیحات و
ادوات جدید و استفاده از تاکتیکهای نوین ،سناریوهای
محتمل آفندی و پدافندی طراحی و اجرا شد تا تمرینی
برای دفاعی مستحکم از جزایر و تنگههای استراتژیک
این منطقه باشد و «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی
دریایی سپاه هم تاکید کند که قبل از اینکه دشمن به
جزایر نزدیک شود ،آنها را منهدم میکنیم.
دفاع از سواحل با اجرای عملیاتهای دفاع ثابت
و متحرک و ضد هلیبرن تمرین دیگری برای ایجاد
آمادگی دربرابر هرگونه هجمه به مرزهای دریایی بود.
در این رزمایش همچنین تالش شد تا عملیات
موشکی بالستیک علیه شناورها ،تاسیسات و پایگاههای
دشمن با کمترین خطا و بیشترین دقت تمرین شود و
موشکهای نقطهزن کروز دریایی از سکوهای شناوری
و ساحلی شلیک شد و اصابت همزمان به هدف
مشخص در دریا اصابت کرد.
عملیات ضد هلیبرن و دفاع چند الیه از جزایر با
انجام تمرینهای تخریب و انفجارات ،موانع سد کننده
و پدافند هوایی علیه جنگندههای دشمن در شرایطی
نسبتا ًواقعی دنبال شد.
اجرای عملیات توسط سامانههای پدافند هوایی
شناوری و ساحلی علیه اهداف پهپادی دشمن ،تمرین
عملیاتهای ویژه و نفوذ در سطح عملیاتی و راهبردی،
اجرای عملیات در شرایط جنگ بیولوژیک و تمرین
یگانهای پدافند هوایی تحت شبکه یکپارچه از دیگر
بخشهای رزمایش پیامبر اعظم (ص)  ۱۷بود که با
موفقیت اجرا شد.
طی پنج روز از رزمایش پیامبر اعظم(ص) فناوریهای
جدید اعم از هوش مصنوعی و فناوری استفاده از
پهپادها در اعماق متعدد و موشکها در طیف وسیعی
از بردها با دقتهای قابلقبول مورد استفاده قرار گرفت.

در این رزمایش  ۱۷عملیات تاخت آبی خاکی نیروهای
ویژه صابرین انجام شد.
رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۷عرصه آزمودن توان
پهپادهای تهاجمی انتحاری و شناسایی ،بالگردها،
موشکها و راکتها ،مینهای جهنده علیه اهداف
متحرک ،قدرت آتش دقیق واحدهای توپخانه بود که
به کارگیری تازهترین نسخههای ارتقایافته هرکدام از این
تسلیحات و نیز کنترل و مدیریت نظامیافته و مدرن،
هماهنگی و موزونی در میدان ،اجرای قابلیت مانور
پذیری موشکهای سوخت جامد برای عبور از سپرهای
دشمن ،شلیک همزمان و اصابت همزمان از ویژگیهای
بارز این رزمایش بود.
پهپادهای برد بلند نیروی دریایی سپاه با اقدامی ویژه
با انجام عملیات های باالی سطح ،ابتدا شناسایی اپتیکی
با اسکن حرارتی و پایش سیگنالی و رله مخابراتی ،بر
فراز جغرافیای فعالیت دشمن وارد شده و با عمقبخشی
و اشراف اطالعاتی حداکثری و انتقال آنی تصویر
صحنه نبرد به مبادی تصمیمگیر ادامه دادند که در
نوع خود بینظیر بود .در ادامه پهپادهای رزمی نقطه
زن هوشمند و انهدامی ،با دقت باال و در کوتاه ترین
زمان ،موفق به از بین بردن مواضع دشمن شدند که
اشرافیت پهپادهای رزمی و شناسایی در میدان عمل
کامال چشمگیر بود.
حمله همهجانبه و ۳۶۰درجه به هدف و مانورپذیریموشکهای بالستیک از دیگر برجستگیهای این
رزمایش بود و بر اساس اعالم فرماندهان جهت دادن
به موشکهای بالستیک و اینکه از جهات مختلف
حرکت کرده و قدرت مانور داشته باشند پدیده و قابلیتی
است که به همت متخصصان ایران به اجرا درآمده و
به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن جهت حرکت این
موشکها ،اقدام را برای دشمنان بسیار دشوار ساخته
است.
یگانهای تخریب نزسا با بهره گیری از مهماتو موادمنفجره بومی و هوشمند در حجم باال موفق به ایجاد
یک دیواره انفجاری و ایجاد یک خندق برای جلوگیری از
نفوذ نیروهای دشمن به منطقه خودی شدند.
 سردار «حسین سالمی» فرمانده سپاه پاسدارانهم دقت در اصابت به اهداف ،انعطاف در بردهای

متفاوت و قابلیت عملیات همزمان روی هدفهای
ثابت یا متحرک را از وجوه برجسته رزمایش پیامبر
اعظم (ص)  ۱۷برشمرد و عنوان کرد :با ارزیابی دقیقی
که از منحنیهای رشد قدرت دفاعی دارم ،در دو روز
اخیر در نیروی دریایی سپاه جهش در قدرت دفاعی را
مالحظه کردم.
پیامهای رزمایش پیامبر اعظم(ص)
نتیجهبخش بودن اتکا به توان داخلی ،با نشان دادن
و اجرایی کردن تسلیحات ساخت داخل مهمترین
پیام رزمایش پیامبر اعظم(ص) به تمام نهادها و
سازمانهای و نیز مسئوالن در داخل کشور است .این
میزان تجهیزات قدرتمند و البته مجهز به فناوریهای
روز جهان ،آنهم در شرایطی که ایران تحت شدیدترین
تحریمهای نظامی و اقتصادی به سر میبرد؛ نیروی
دفاع ایران را به الگویی قابل قبول برای دیگر بخشهای
کشور تبدیل کرده است.
در عرصه بینالملل و منطقه هم ،بهرهگیری از
تازهترین تسلیحات نظامی در این رزمایش علیرغم تمام
اعتراضات و ادعاهای کشورهای غربی نشان از عزم ایران
برای ارتقا توان نظامی خود بیاعتنا به این تهدیدات و
زیادهخواهیهاست.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پیام این رزمایش را
حفظ اقتدار ملی ،ثبات امنیت منطقه ،تقویت وحدت
اسالمی ،عزت آفرینی ،تولید قدرت و ارتقای توان
نظامی و اطمینان بخشی از حفظ توان و آمادگیهای
رزم توصیف کرد و گفت :پیام این رزمایش به دشمنان
ما این است که هیچ گاه اجازه نخواهیم داد کشوری به
آبهای سرزمینی ما ،نگاه تهدید آمیز داشته باشد و
قطعا ًچشمی که بخواهد از این جایگاه به کشور ما نگاه
سوء داشته باشد را کور و آن دستی که بخواهد به کشور
ما دست درازی کند را قطع خواهیم کرد.
وی همچنین پیام رزمایش پیامبر اعظم  ۱۷برای
کشورهای دوست در منطقه را صلح ،دوستی و
برادری عنوان و تاکید کرد :ما کشورهای منطقه
میتوانیم با همیاری و همراهی یکدیگر ،امنیت خلیج
فارس و آبهای مشترک را بهصورت کامل فراهم
کنیم و نیازی به حضور کشورهای فرامنطقهای در
این جا نیست.

قصد انجام غنیسازی باالی  ۶۰درصد نداریم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ایران قصد ندارد غنی سازی باالتر
از  ۶۰درصد انجام دهد.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در
گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که اگر طرف های
برجام در احیای برجام شکست بخورند و تحریم های آمریکا علیه تهران
لغو نشود ،آیا ایران غنی سازی اورانیوم باالتر از  ۶۰درصد انجام خواهد
داد؟ تاکید کرد :خیر.
وی تصریح کرد :هدف برنامه هستهای ایران حمایت از نیازهای تولید
صنعتی کشور و همچنین تامین نیاز مصرف کنندگان ایرانی به کاالهای

خاص است.
اسالمی در ادامه اظهار کرد :تمامی فعالیت های هسته ای ما مطابق
با توافقات ،اساسنامه و مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد :ما در حال حاضر قادریم
سوخت هسته ای را در داخل تولید کنیم .ما رایزنی هایی با روس اتم
داشته ایم و به عنوان بخشی از همکاری های خود ،بر مبنای طرح ها
و قراردادهایی که با این شرکت امضا خواهیم کرد ،قادر خواهیم بود که
استفاده از این سوخت در راکتور هسته ای بوشهر را در آینده نزدیک
آغاز کنیم.
وی در ادامه گفت :ما از روس اتم انتظار داریم که روند ساخت
واحدهای دو و سه نیروگاه هسته ای بوشهر را سرعت بخشد .ساخت
این واحدها تقریبا  ٢٣ماه از زمانبندی عقب مانده است .انتظار ما این
است که روس اتم با برنامهای توافق شده برای جبران تمام تاخیرها،
سرعت اجرای پروژه را تسریع کند.
اسالمی در پاسخ به سوالی درباره مسائل مالی میان تهران و مسکو در
ارتباط با ساخت نیروگاه بوشهر تاکید کرد :خیر ،دیگر مسئله ای وجود
ندارد .ایران تمام بدهی خود به فدراسیون روسیه را پرداخت کرده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره موضوعات ایمنی هسته ای نیز
خاطر نشان کرد که زیرساخت های ضروری تاسیسات هسته ای ایران
امن است و موارد آسیب پذیر در برابر حمالت سایبری به طور مرتب

رصد می شوند.
وی ادامه داد :تمام کشورها توجه زیادی به تضمین ایمنی نیروگاههای
هسته ای خود دارند .به لطف اقداماتی که انجام داده ایم تمامی سیستم
های ما ایمن هستند و تمام آسیب پذیری آنها تحت کنترل است .ما
امیدواریم که این اقدامات امنیتی تشدید شده در زیرساخت های هسته
ای مان ،کسانی را که سعی در به خطر انداختن آن دارند ،ناامید کند.
به گزارش ایسنا ،دور هفتم مذاکرات ایران و  ۴+١در وین به منظور
احیای برجام و رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران روز جمعه ١٧
دسامبر ( ٢٦آذرماه) پس از چندین روز رایزنی بی وقفه و دشوار به پایان
رسید .طرف های مذاکره کننده توانستند در این دور از رایزنی ها به دو
پیش نویس درخصوص احیای برجام دست یابند که شامل پیشنهاداتی
است که منافع ایران را دربر میگیرد.
علی باقری رییس هیات مذاکرهکننده ایران پس از پایان این دور از
رایزنی ها در وین اظهار داشت :در هفته گذشته و طی مذاکرات در
موضوع لغو تحریمها و اقدامات هستهای به دو سند دست پیدا کردیم
که این دو سند جدید بر اساس مواضع ایران و مبنای مذاکراتی خواهد
بود که در آینده نزدیک در وین آغاز میشود.
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعالم کرد که
دور بعدی مذاکرات وین قرار است روز دوشنبه (ششم دی ماه) برگزار
شود.

رئیس جمهور گفت :پرهیز از اجتماعات و
رعایت دقیق و کامل شیوه نامههای بهداشتی به
ویژه در مراکز مذهبی از جمله حرمهای مطهر،
حسینیهها و مساجد ضروری است.
به گزارش ایسنا ،آیت الله سید ابراهیم
رئیسی رئیس جمهوری روز شنبه در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از مردم
به خاطر استقبال از تزریق دوز سوم واکسن
کرونا اظهارداشت :امروز تشخیص متخصصین
پزشکی این است که تزریق دوز سوم واکسن
کرونا در صیانت از جان مردم در مقابل ابتال
به کرونا موثر است و الزم است مراکز تزریق
واکسن فعال باشند تا مردم براحتی و بدون هیچ
مشکلی بتوانند برای دریافت واکسن اقدام کنند.
رئیس جمهوری افزود :امروز کشورمان بخاطر
همراهی مردم و اقدامات پیشگیرانهای که انجام
شده ،از وضعیت نسبتا ً مناسبی نسبت به
سایر کشورها در زمینه شیوع سویه جدید کرونا
برخوردار است اما حتما باید دستگاههای مسئول
با کنترل ترددهای مرزی و تشدید اقدامات
پیشگیرانه تالش کنند تا دچار آسیب نشویم.
رئیسی در ادامه با اشاره به دریافت گزارشاتی
در رابطه با گرانی قیمت برخی از اقالم دارویی،
تصریح کرد :اینگونه گرانیها که رنج مضاعفی بر
بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و
نباید اتفاق بیفتد و الزم است وزارت بهداشت و
درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد
افراد سوداگر در زمینه گرانی اقالم دارویی فعال
شوند.

معاون اول قوه قضائیه:

وکیلی که نظام را قبول ندارد
صالحیت وکالت ندارد
معاون اول قوه قضائیه گفت :گاهی صداهایی
شنیده میشود که میخواهند نهاد وکالت را در
برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانید این کار،
کار دشمن است و برای آن برنامهریزی کردهاند.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم محمد مصدق
معاون اول قوه قضائیه در مراسم معارفه رئیس
جدید مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام فاطمیه
گفت :خادم بودن برای نظام افتخار بزرگی است
و همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید برای
خدمت به مردم افتخار کنیم.
وی افزود :قوه قضائیه براساس اسناد باالدستی
مکلف است زمینه اجرای عدالت را در همه موارد
مرتبط به دستگاه عدلیه فراهم کند .موضوع
وکالت نیز بخش مهمی از این داستان است .حق
دفاع یک حق اساسی است که هم در شریعت و
هم در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت
شناخته شده و وکالی محترم طالیهداران این
حق هستند و این افتخاری است برای شما و
مستحضر هستید بدون وکیل در بسیاری از
پروندهها ،دادرسی منصفانه امکانپذیر نیست.
مصدق ادامه داد :نهاد وکالت و قوه قضائیه با
کمک هم میتوانند اجرای عدالت کنند و اینکه
گفته شده وکالت و قضاوت دو بال فرشته برای
اجرای عدالت هستند به همین معناست .گاهی
صداهایی شنیده میشود که میخواهند نهاد
وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانید
این کار ،کار دشمن است و برای آن برنامهریزی
کردهاند .گاهی به شما برچسب میزنند که
شما وکیل حاکمیت هستید اما من از شما
میپرسم چه فرقی بین شما و وکالی کانونهای
دادگستری است؟
معاون اول قوه قضائیه گفت :وکیل در برابر
دفاع از حق استقالل دارد اما استقالل وکیل به
معنای نفی نظارت از آنها نیست و شما خودتان
نهاد نظارتی دارید اما در جایی که براساس قانون
نظارتی برای قوه قضائیه پیشبینی شده ،قطعا
قوه قضائیه اعمال حاکمیت میکند و قوه قضائیه
موظف است نذارد پرونده از مسیر خارج شود.
وی با بیان اینکه نظارت به معنای دخالت
نیست گفت :ما مدعی هستیم که همه
حقوقدانیم و باید پایبند قانون باشیم .برخی باید
پاسخگو باشند .وکیلی که نظام و قانون را قبول
ندارد صالحیت وکالت ندارد و چرا پروانه وکالت
این قبیل وکال باطل نمیشود؟

یک نماینده مجلس مطرح کرد

پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به  ۱۵۰میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از ارائه پیشنهادی برای
افزایش وام ازدواج جوانان و پرداخت وام فرزندآوری خبر داد و گفت که پیشنهاد
افزایش وام ازدواج جوانان به  ۱۵۰میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به
مبلغ  ۵۰میلیون تومان در الیحه بودجه  ۱۴۰۱را مطرح کرده است.
مجتبی توانگر در گفتوگو با ایسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام
قرضالحسنه فرزندآوری در بودجه  ۱۴۰۱اظهار کرد :مجلس شورای اسالمی طی
سال های اخیر ،در اقدامی شایسته تقدیر ،مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج جوانان
را متناسب با هزینههای این سنت پسندیده ،در قانون بودجه بهبود داده که
نتیجه این اقدام ،تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است.
وی ادامه داد :افزایش وام ازدواج از  ۳به  ۱۰میلیون تومان در بودجه ،۱۳۹۵
از  ۱۰به  ۱۵میلیون تومان در بودجه  ،۱۳۹۷از  ۱۵به  ۳۰میلیون تومان در بودجه
 ،۱۳۹۸از  ۳۰به  ۵۰میلیون تومان در بودجه  ۱۳۹۹و از  ۵۰به  ۷۰میلیون تومان
در بودجه  ۱۴۰۰مسیری بوده که در این سالها طی شده که در این راستا مدت
بازپرداخت این تسهیالت نیز از  ۳سال به  ۱۰سال رسیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد :در ابتدای امر ،بانکها با
افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیالت را به معنای افزایش
صف وام ازدواج عنوان میکردند اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان
مجلس شورای اسالمی سبب شد بانکها تخلفات خود در این زمینه را کاهش

دهند و با تخصیص منابع قرضالحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار
گرفته از جمله ازدواج« ،صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم
برسانند .توانگر ادامه داد :بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی ،صف وام ازدواج
از حدود  ۵۰۰هزار نفر در ابتدای سال  ۱۳۹۵به حدود  ۱۰۰هزار نفر در نیمه
سال  ۱۴۰۰رسیده است .به گفته رئیس سابق بانک مرکزی ،افزایش وام ازدواج
و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه ،انحراف تسهیالت قرضالحسنه را کاهش
داده است.
وی قدم مثبت دیگر در جریان افزایش وام ازدواج را مجوز و الزام قانونی به
«استفاده از بخشی از سپردههای قرضالحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در
ماده مرتبط بودجه عنوان کرد و گفت که این موضوع مانع از کمبود منابع بانکها
شد .در سال جاری برای اولین بار از حدود  ۲.۵درصد از این منابع پرحجم بانکی
برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه استفاده شده است.
این عضو شورای اقتصاد در ادامه گفت :هرچند افزایش وام ازدواج ،همه
مشکالت جوانان در تشکیل خانواده را حل نمیکند و برای این مهم باید اقدامات
متعددی صورت گیرد ،اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع
اقتصادی ازدواج جوانان ،به ویژه در شرایط فعلی ایجاد میکند و به عنوان «تنها
حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب میشود .عالوه
بر این ،این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرضالحسنه مردم

در بانکها مدیریت میشود؛ از این رو برای بانکها نیز هزینهای ندارد چرا که
سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق
قانون و دستورالعملهای بانک مرکزی ،به این مهم تخصیص می دهند.
وی توضیح داد :ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر
سیاستها ،ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد
انحراف این سیاست و دریافت این تسهیالت از مسیرهای غیرمتعارف از جمله
ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا و البته به غلط مطرح شده ،کمتر از
یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمیتواند کلیت این سیاست
حمایتی را با چالش مواجه کند .ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی
از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را
برای دریافت یک وام خُرد ،مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف میکند
بنابراین در ادامه مسیر گذشته ،ضروری است در سال جاری نیز تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینهها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری
نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن ،از محل منابع قرضالحسنه
مردم در بانکها تخصیص داده شود.
توانگر گفت :با توجه به این موارد در تبصره  ۱۶الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱پیشنهاد
داده ام که وام قرض الحسنه ازدواج از  ۷۰به  ۱۰۰میلیون تومان و بازپرداخت آن
از  ۱۰به  ۱۲سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد

نکند .همچنین وام ازدواج زوجین جوان ،پسر زیر  ۲۵سال و دختر زیر  ۲۲سال
از  ۱۰۰به  ۱۵۰میلیون تومان افزایش پیدا کند .همچنین پیشنهاد دادهام مبلغ ۵۰
میلیون تومان وام قرضالحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵
ساله جهت تخصیص اضافه شود.

