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سرمقاله
ادامه از صفحه یک

این که خم به ابرو بیاورد باد به غبغب میاندازد و

یک روحانی به ناحق لقب ِ آیت الله گرفته باشد و

مخالفت کند .البته از حق نگذریم چندی پیش آقای

اژهای رئیس قوه قضائیه در اهواز و چند جای دیگر
برخورد تحسین برانگیز و عبرت آموزی با این موضوع
کرد وبه ریاکاران و متملقانی که ایشان را آیتالله
خطاب کرده بودند نهیب زد و هشدار داد که از این

رفتارها بپرهیزند و او را به این عنوان خطاب نکنند.
ای کاش همه کسانی که یک شبه توسط روزنامه ها
و محافل سیاسی و اطرافیان ریاکار ره ِصد ساله رفتند

ت اجرایی یا سیاسی لقب آیت
ت یک پس ِ
و به برک ِ

الله گرفتند ،همانند آقای اژهای هوشمندی و درایت
بخرج می دانند و خسر الدنیا واآلخره نمیشدند.

شوربختانه این القاب کیلویی به حوزه دانشگاه هم
رسید .حاال افراد به آیت الله اکتفا نمی کنند بلکه
یک لقب دکتری هم به آن اضافه میکنند .اگرچه

آیت الله سبحانی عنوان دکتر در حوزه را نوعی
خودباختگی قلمداد می کند .اما در جامعه تا دلتان
بخواهد دکتر خرج میشود .به گفته یک شاعر
طنزپرداز :خاک ایران یکسر از دکتر پر است  /هرکه

ک ایران سرزمین
دکتر نیست نانش آجر است  /مل ِ
دکتران  /انقدر دکتر نباشد در جهان  /عدهای مشغول

دکترسازیاند  /عدهای مشغول دکتربازیاند .همه
دکتر شده اند؛ کافیست ریاست یک اداره کوچک را

به شخصی بدهند؛ فردای آن روز بنرها و خطابها با

عنوان دکتر برای وی به خط میشوند .حرف مفت
که مالیات ندارد و کسی هم نیست که به این آدم

های مسخره بگوید برای چه این انتساب های نچسب
را قبول می کنید ،همانند آن کچلی که به او بگویند
زلفعلی!! اتفاقا اگر در اداره کسی نخواهد چاپلوسی
کند و رئیس خود را دکتر صدا نزند ،مغضوب ایشان
واقع می شود و باید تاوان آن را پس دهد که چرا این
کور را عینعلی لقب نداده است .این معضل صرفا
ناشی از رونق بازار رانت و دروغگویی و ریاکاری و
افول اخالقیات در جامعه است .به گفته آیتالله
جوادی آملی (خطاب کردن افراد و مقامات در رتبه
ای باالتر از آنچه هستند ،نوعی رشوه دادن و رشوه
گرفتن است که دو طرف برای راه افتادن کارهای
خود به صورت متقابل داد و ستد می کنند( .تابناک
 )22/4/90این افرادی که بعضا لیسانس زورکی و
پولکی و مفتکی دریافت کرده اند حاال که به برکت
رانت و ارتباطات منصبی را اشغال کرده اند نه تنها
بدشان نمیآید که دکتر خطابشان کنند بلکه به گفته
بویراحمدی ها در دلشان کِل می زند (شادی زیاد).
اگر از آنان سوال شود شما که دکتر نیستید برای چه
جلوی این انتساب ناروا را نمی گیرید و حقیقت را
نمی گویید؟ حتما پاسخشان یا سکوت است یا می
گویند که نگفتیم ما را چنین خطاب کنید .این رفتار
آنان آدم را یاد یکی از خانهای قبل از انقالب در
بویراحمد میاندازد .پس از انقالب وقتی بگیر بگیر
فلهای شروع شد ،حاکم شرع دستور داد آن خان را
بازداشت و بازجویی کردند .از او پرسیدند چرا خان
شدی .جواب داد واال تقصیر ما نبود .قبل از انقالب
مردم به ما خان می گفتند و ما هم خان شدیم ،االن
شما می گویید خان نیستی ،باشد من نیستم .یک
نکته ظریفی در سخن این خان بویراحمدی وجود
دارد و آن این است که اطرافیان و بادمجان دور قاب
چینان و به اصطالح پاچهخواران به راحتی اخالقیات
و مسیر جامعه و اجتماع را تغییر می دهند و به
انحراف می کشانند ،البته اگر اکثریت یابند؛ آنچنان
که امروز همه جا از ریاکار و چاپلوس و منافق و
منفعت طلب و بی اخالق پر شده و جامعه دچار
انحطاط گشته است .به همان میزانی که دریافت
این مدارک ،کیلویی و کشکی شده ،به همان میزان
بلکه خیلی بیشتر هم انتساب ِ این القاب و مدارک
به افراد در جامعه توسط چاپلوسان گسترده تر شده
است .در این زمينه انگار به دوره قجر برگشته ایم.
در آن زمان حتی القاب توسط دربار به افراد فروخته
میشد .هر کس پول و قدرت بیشتری داشت القاب و
عناوین بیشتری پشت اسمش قرار می گرفت .کار به
جایی کشید که امیر کبیر استفاده از القاب در نامه
های اداری را ممنوع کرده بود .اما حاال قرنها از آن
زمان گذشته باز روز از نو روزی از نو.چه باید کرد؟
فعال بهترین راه مبارزه با این وضعیت ،همان کاری

به گزارش ایرنا ،مذاکرات لغو تحریمها در وین با
نشستهای کارشناسی و تخصصی میان ایران و ۴+۱
در جریان است .عالوه بر این نشستها ،جلساتی
به صورت دو جانبه و چندجانبه میان مذاکرهکننده
ارشد هر کشور برگزار میشود .در روزهای گذشتۀ
گفتوگوها ،مذاکرهکنندگان کشورمان متنهایی را در
زمینه رفع تحریمها و راستیآزمایی روی میز مذاکرات
قرار دادند و این دو متن مبنای گفتوگوها میان
کشورها قرار گرفته است.
روز سهشنبه نیز مانند روزهای گذشته علی باقری
مذاکرهکننده ارشد کشورمان به صورت دو جانبه با انریکه
مورا هماهنگکننده مذاکرات دیدار و گفتوگو کرد.
سپس وی در جلسهای چندجانبه با مذاکرهکنندگان
ارشد سه کشور اروپایی و هماهنگکننده گفتوگوها
رایزنی کرد.
مذاکرهکننده ارشد روسیه پس از جلسات پیدرپی
روز گذشته میان مشارکت کنندگان در گفتوگوهایی
که با محور رفع تحریمها در وین جریان دارد گفت:
مذاکرات حسب ضرورت ،در قالبها و ساختارهای
مختلف پیگیری میشود تا هیچ یک از هیئتها از روند
مذاکرات باز نمانند.
میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشت :با توجه به
برخی گمانه زنیها نیاز به شفاف سازی وجود دارد.
گفتوگوهای وین بر حسب ضرورت با ساختارهای
متفاوت برگزار میشود.
وی در این رابطه توضیح داد :شرکتکنندگان برجام
بدون ایاالت متحده ،شرکتکنندگان برجام بدون ایران
اما با آمریکا ،تروئیکا و ایران ،آمریکا و روسیه ایران و
روسیه ،چین و ایران و غیره .این دیپلمات روس افزود
که با تنوعی که در شکل برگزاری مذاکرات هست ،هیچ
هیئتی از روند مذاکرات عقب نمیماند.
در روزهای اخیر برخی رسانهها با خبرسازی و انتشار
تصاویری از دیدار مذاکرهکننده ارشد روسیه با نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران ،ادعا کردند که روسیه به
نمایندگی از ایران در حال رایزنی با آمریکا است که علی
بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز درخصوص این
خبرسازی ،گفت :تنها نماینده رسمی جمهوری اسالمی
ایران در مذاکرات  ،۴+۱آقای دکتر علی باقری هستند و
هیچ کشور یا شخص دیگری مسئولیت ندارد.
هیئت مذاکرهکننده کشورمان از ابتدای مذاکرات
اعالم کرده است که ایران حاضر نیست چیزی کمتر از
برجام را بپذیرد و تاکنون نیز درخواستی فراتر از برجام
نداشته است.
حسین امیرعبداللهیان در گفتوگو با الجزیره در
خصوص روند مذاکرات لغو تحریمها در وین گفت:
هنوز در مذاکرات وین شاهد ابتکارات جدید از سوی
طرفهای غربی نیستیم به نحوی که به نظر نمیرسد
آماده بازگشت سریع به تعهدات خود باشند؛ لذا در این
موضوع احساس میکنیم هنوز غربیها تعلل میکنند.
وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد :ما وقتی
از تضمین صحبت میکنیم یعنی این که اوال تحریم
جدیدی علیه ایران اعمال نشود ،ثانیا تحریمهایی
که برداشته میشود و لغو میشود ،مجددا به بهانه
دیگری از جمله بهانه قانونی که در کنگره تصویب
شده یا قانونی که توسط رئیس جمهور امضا می شود،
بازگردانده نشوند.
وی همچنین درباره دریافت تضمین در مذاکرات
افزود :صحبت از تضمین و تعهدات ،ابعاد مختلفی
دارد اما حداقل آن این است که فروش نفت ایران
و واردات ارز در سیستم بانکی کشور ما بدون هیچ
مشکلی انجام شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد :از نظر ما
هر زمانی که طرفهای مقابل به تعهدات کامل خود در

به گفته حافظ:

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

سازمانهای فرهنگی برای شناخت
صحیح نسل جوان از تاریخ انقالب
برنامهریزی کنند

ن و راستیآزمایی رفع تحریمها هستند تا غرب تعهدات برزمینمانده
مذاکرات وین در حالی پیگیری میشود که جمهوری اسالمی ایران به دنبال گرفتن تضمی 
خود را اجرایی کند و به طور کامل به سند برجام برگردد؛ اما غربیها همچنان برای برداشتن اولین گام تعلل میکنند.

درنهایتتیم
ایرانی ،به دنبال
توافقیپایدار
است که قابل
راستیآزمایی
باشد ،اما رسیدن
به این هدف
نیازمندتعامل
طرفهای
مقابل در این
دور که عمدتا
مربوط به رفع
تحریمهاست،می
شود
برجام برگردند ،آن زمانی است که میتوانیم اعالم کنیم
به یک توافق رسیدهایم.
امیرعبداللهیان افزود :ما وقتی از لغو تحریمها یا
برطرف شدن تحریمها صحبت میکنیم ،منظورمان
بازگشت کامل به سند برجام است .هر آنچه که در
متن برجام پیشبینی شده و مورد تایید قرار گرفته و
آن توافق تبدیل به قطعنامه شده است؛ همه آن
موضوعات از نظر جمهوری اسالمی ایران باید مورد
توجه طرفهای مختلف قرار گیرد .پس در این مرحله
سقفی که ما در مذاکرات فعلی وین دنبال میکنیم ،لغو
تحریمهای برجامی است؛ اما حتما در ادامه ،لغو کامل
تحریمها مورد توجه ما خواهد بود.
وی تاکید کرد :از نظر ما هر زمانی که طرف های
مقابل به تعهدات کامل خود در برجام برگردند ،آن
زمانی است که می توانیم اعالم کنیم به یک توافق
رسیدهایم .این به طرفهای مقابل به ویژه غربیها بر
میگردد که آیا میخواهند در چند روز آینده ،مذاکرات
به توافق خوب منتهی شود یا در چند هفته آینده یا
در چند ماه آینده .جمهوری اسالمی ایران ،ابتکارات
عملی ،روشن و قابل دستیابی به نتیجه را روی میز قرار
داده است؛ اما ما هنوز نیت و اراده جدی طرف غربی را
در مذاکرات به خوبی لمس نمیکنیم .لذا فکر میکنم
اگر طرف مقابل نسبت به سقف زمانی نگرانی دارد،
میتواند خیلی راحت در چارچوب بازگشت به برجام و
اجرای کامل تعهداتش به توافق برسد؛ بویژه آنکه همه
چیز در سند برجام روشن است و حتی نیاز به مذاکرات
طوالنی هم وجود ندارد.
کشورهای غربی تالش کردند که با تعیین ضرباالجل
بر ایران فشار وارد کنند تا به بهانه آن ،ایران هر توافقی
بپذیرد؛ اما جمهوری اسالمی اعالم کرد که در رسیدن
به توافق عجلهای ندارد و اگر غرب به دنبال دستیابی به
توافق است میتواند اولین گام را در عمل به تعهدات
خود ذیل برجام ،بردارد .با این وجود ،اذعان قریب به
اتفاق کشورهای مشارکتکننده در گفتگوها این است
که مذاکرات با کندی اما رو به جلو در جریان و نقاط

رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت:

اختالفی میان هیئتها رو به کاهش است.
دستانداز غربی در مقابل کاتالیزور ایرانی در
مذاکرات وین
شنیدههای خبرنگار سیاست خارجی ایرنا حکایت
از این دارد که تیم ایرانی با هدف تسریع در روند،
کماکان ابتکارها و پیشنهادهای سازنده را در مذاکرات
ارائه میکند ،اما طرفهای غربی با وجود بهبود نسبی و
اندک ،همچنان منفعالنه عمل میکنند.
به گزارش ایرنا ،مقامات و رسانههای کشورهای
غربی مدام از کوتاه بودن زمان و پیشرفت اندک در
مذاکرات سخن گفتهاند ،اما در عین حال بر روند رو
به جلوی گفتگوها تاکید کردهاند .یکی از نمونههای
آن اظهارات ژان ایو لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه
بود که گفت متقاعد شده است که میتوان به توافق
دست یافت.
تناقض در روایت غربی بیانگر این است که طرف
مقابل از عنصر زمان برای جنگ روانی و رسانهای
استفاده میکند .ضمن اینکه ،هر گونه پیشرفت در
مذاکرات نه فقط محصول عملکرد تیم ایرانی ،بلکه
تابعی از رویکرد و ایفای نقش همه طرفهای از جمله
تیمهای مذاکره کننده اروپایی و آمریکایی است.
از طرفی ،تیم ایرانی از آغاز گفتوگوها به صورت
فشرده در جلسات متعدد در سطوح مختلف شرکت
کرده است .کما اینکه طرف ایرانی برای صرفهجویی در
زمان و شتاب بخشیدن به روند با متون و پیشنهادهای
مکتوب در مذاکرات حاضر شد .اما این تمارض
طرفهای اروپایی و آمریکایی بود که با گذشت چند روز
در دور اول گفتوگوها با تیم جدید ایرانی ،خواستار
ایجاد وقفه و بازگشت به پایتخت ها شدند.
همچنین ،در موارد زیادی جلساتی به صورت همزمان
برگزار شده تا بتوان موضوعات باقیمانده را به موازات
هم و در سریعترین زمان پیش برده و حل و فصل
کرد .در این دور از مذاکرات همزمان بر روی چهار
موضوع رفع تحریمها ،راستیآزمایی ،دریافت تضامین
و موضوعات هستهای گفتگو صورت میگیرد.

شنیدههای خبرنگار ایرنا حکایت از این دارد که روز
چهارشنبه عالوه بر نشستهای رؤسای هیأتها و

کارشناسان ،کارگروه سوم نیز با هدف ارزیابی و بررسی
پیشرفتهای حاصلشده در موضوع ترتیبات اجرایی
تشکیل جلسه خواهد داد.
هیئت ایرانی در تمامی موضوعات باقیمانده،
راهکارهای ابتکاری ،ساز و کارهای عملیاتی و پیشنویس
ارائه کرده است .اما در نقطه مقابل ،خصوصا سه هیأت
اروپایی ،عمدتا نقشی منفعل ایفا کرده و به جز اعالم
نظر در مورد طرحهای پیشنهادی ایران ،هیچ ایده یا
ساز و کار تازهای برای کاهش و حل و فصل موضوعات
باقیمانده ارائه نکردهاند.
عالوه بر این ،برخی تالشهای طرفهای غربی
برای تجدید نظر در موضوعات تفاهمشده یا طرح
خواستههای جدید در مذاکرات نیز به کاهش سرعت
پیشرفت مذاکرات دامن زده است .تعطیالت پایان
سال طرفهای غربی ،تغییر مذاکرهکنندگان کشورهای
اروپایی ،محدودیتهای کرونایی و بعضا غیبتهای
مذاکرهکنندگان ارشد تروییکا نیز مزید بر علت شده
است.
اما با این وجود ،گفتوگو درباره موضوعات اختالفی
و جدی در وین همچنان ادامه دارد .علی باقری ،رئیس
تیم مذاکره کننده ایران ،روز گذشته با انریکه مورا،
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک دیدار کرد .او سپس
دیدار مشترکی را با روسای تیمهای سه کشور اروپایی
برگزار کرد که به جلسهای دو ساعته تبدیل شد.
شنیدههای خبرنگار ایرنا حاکی است که رئیس تیم
ایرانی با مذاکره کنندگان ارشد اروپایی به صورت روزانه
گفتوگو میکند و non-paperها به صورت روزانه و
غیرمستقیم بین تیم ایرانی و آمریکایی توسط مورا تبادل
میشود.
در نهایت تیم ایرانی ،به دنبال توافقی پایدار است
که قابل راستیآزمایی باشد ،اما رسیدن به این هدف
نیازمند تعامل طرفهای مقابل در این دور که عمدتا
مربوط به رفع تحریمهاست ،میشود.

قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کاالها شوید

است که آقای اژه ای انجام داد .صریحا باید گفت من
آیت الله نیستم .من دکتر نیستم .و اینگونه بر چهره
چاپلوسان باید خاکستر ریخت و آنان را ضایع کرد تا
این باب کم کم بسته شود .اما چند نفر مثل ایشان
داریم که اشتها و شهوت این القاب را نداشته باشند؟
مع االسف آدم های هزار چهره که شهوت شهرت و
قدرت و ثروت بر آنان مستولی شده ،در جامعه تکثیر
شده اند و همه را گیج کرده اند .تشخیص درست
از نادرست و خوب از بد و حقیقت از باطل خیلی
سخت شده است .تزویر و ریا خریدار بیشتری دارد.

آیتاهلل جنتی:

تعلل غرب در بازگشت کامل به سند برجام

او هم که ته ِ دلش برای این لقب له له میزند بدون

بیشتر مورد ِ خطاب قرار گیرد .تاکنون ندیدهایم که

اخبار

دستانداز غربی در مقابل کاتالیزور ایرانی در مذاکرات وین

من آیتاهلل نیستم

ت لقب ِ جدید چنان
این طرف و آن طرف در کسو ِ
رفتار میکند تا بیشتر سر زبانها بیفتد و بیشتر و

سیاستروز

رئیس جمهور از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان
و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود ،حتی کسانی که با
سلیقه دولت مخالفت دارند ،در ارتباط مستمر باشند و هیچکدام از
دستگاههای دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت
خود غفلت نکند.
به گزارش ایسنا ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در
جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین رهبر معظم انقالب ،از خصیصه

و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم در دیدار  ۱۹دی مردم قم ،گفت:
همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به
وجه احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند .رئیس جمهوری از اعضای
دولت خواست که عالوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه
خود برگزار میکنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاهها مراجعه
میکنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند.
رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی
امین بشناسند و اظهار داشت :اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید
حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.
رئیس جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با
نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود ،حتی کسانی که
با سلیقه دولت مخالفت دارند ،در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد:
نباید هیچکدام از دستگاههای دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط
با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات
گفتوگو و مشورت با صاحبنظران عرصه کاری خود داشته باشند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای
نظام عادالنه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد :به عنوان دولت

سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت
حقوق را عادالنه کنیم .آنچه امروز اجرا میشود غلبه چانهزنی در نظام
پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ
و عادالنه اصالح شود.
رئیسی اظهار کرد :الزم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه
زمانی کوتاه قانون جدید ،واحد و عادالنهای برای پرداخت حقوق تدوین
کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات
متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاههای مختلف را ملغی
اعالم کند.
رئیس جمهوری خطاب به مسئوالن ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ
وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی افزایش پیدا کند ،گفت :دستگاههای
مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم کنند و در
مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.
رئیسی تاکید کرد :متاسفانه جریانهایی به دنبال ایجاد یأس و
ناامیدی در مردم هستند و دستگاههای اجرایی و دولتی باید تالش کنند
با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام
شود ،مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

دبیر شورای نگهبان گفت :رسانهها و
سازمانهای فرهنگی باید برای شناخت صحیح
نسل جوان از تاریخ انقالب برنامهریزی کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی شورای
نگهبان ،آیتالله احمد جنتی روز چهارشنبه در
سخنانی در جلسه شورای نگهبان با اشاره به قیام
خونین مردم قم در سال  ۱۳۵۶مقابل رژیم ظالم
پهلوی گفت :این قیام آغازگر اعتراضات گسترده
مردمی بود و به پیروزی انقالب اسالمی ختم شد.
دبیر شورای نگهبان افزود :این اتفاق در سیر
پیروزی انقالب بسیار مهم است و به همین دلیل
در مقدمه قانون اساسی با عنوان عامل سریعتر
شدن شکست رژیم پهلوی به آن اشاره شده
است.
آیتالله جنتی با بیان اینکه در نوزدهم دی ماه
 ۱۳۵۶با تعطیل شدن بازار قم در حمایت از حوزه
و محکوم کردن اقدام رژیم پهلوی و نیز ادامه
تعطیلی دروس حوزه ،جمعیت زیادی در مسجد
اعظم گرد آمدند ،خاطرنشان کرد :حرکت به منازل
مراجع عظام و روحانیون بزرگ قم در حمایت از
امام راحل باعث تقویت روحیه انقالبی مردم شد.
وی ضمن قدردانی از پیشگام بودن و بصیرت
مراجع ،روحانیت و مردم شریف قم اظهار کرد:
انقالب از قم شروع شد و ادامه پیدا کرد و مردم
قم ارادت خود را به امام راحل(ره) و انقالب
اسالمی نشان دادند.
دبیر شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت آشنایی
نسل جوان با ارزشهای انقالب گفت :رسانهها
و سازمانهای فرهنگی باید برای شناخت صحیح
نسل جوان از تاریخ انقالب برنامهریزی کنند.
آیتالله جنتی با بیان اینکه انقالب  ۵۷همیشه
زنده است و باید زنده بماند ،تاکید کرد :این حرکت
باید طوری به نسل جوان منتقل شود که انگار در
صحنه حاضر بودهاند و برای رسیدن به این هدف
باید از ابزارهای هنری استفاده شود.
وی با بیان اینکه امام راحل حق بزرگی به
اسالم و مسلمین ،مردم ایران و بچههای انقالب
داشت،بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام امام
خمینی(ره) تاکید کرد و گفت :خداوند ما را قدردان
وجود شریف امام خمینی(ره) قرار دهد تا بتوانیم
راهشان را ادامه دهیم.
آیتالله جنتی در پایان با بیان اینکه جوان در
فطرت خود ضد ظلم است ،گفت :باید از فطرت و
روحیه ضد ظلم جوانان بر ضد ظالم و در حمایت
از مظلوم استفاده کرد.

در شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به
ریاست معاون اول رییس جمهور مقرر شد

کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقالم
کشاورزی تشکیل می شود

شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست
معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای کشور،
صمت ،جهاد کشاورزی ،دادگستری و جمعی از
مسئوالن دستگاههای مرتبط برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه وزیر جهاد
کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقالم
مصرفی از جمله گوشت ،برنج و ...ارائه داد .در
این زمینه مقرر شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار
اقالم کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار در وزارت
جهاد کشاورزی تشکیل شود.
در این جلسه به منظور شفاف سازی هزینه
های نظام توزیع ،جلوگیری از اجحاف در حق
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سواستفاده
های احتمالی تمامی واحد های تولید کننده
و وارد کننده مکلف شدند به تدریج و با ابالغ
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان بجای قیمت مصرف کننده ،قیمت
تولید یا واردات شامل همه هزینه ها و سودهای
قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی
کاالها درج کنند.
بر این اساس مقرر شد تا قیمت مصرف کننده
برای کاالهای مصرفی ابالغ شده حداکثر  ۳۰درصد
و برای کاالهای سرمایه ای حداکثر  ۲۰درصد
بیشتر از قیمت تولید نباشد .بر مبنای این مصوبه
مردم می توانند درصورت شناسایی تخلف موضوع
را به سازمان تعزیرات اطالع دهند.

در جلسه مجلس چه گذشت؟

انتقاد مجلس از مشخص نبودن برنامه دولت بعد از حذف ارز ترجیحی
مجلس دیروز تکلیف طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را
مشخص کرد.
نشست علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی نیکزاد انجام شد و اولین
دستوری که شروع به بررسی شد طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان
بلوچستان بود که در نهایت با مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و بر
این اساس مقرر شد که وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
با استفاده از توان معاونت علمی ریاست جمهوری زمینه سرمایهگذاری داخلی یا
خارجی را برای برداشت آب ،نمکزدایی ،انتقال آب و استفاده از نمکها و فلزات
باقی مانده از دریای عمان فراهم کند.
البته که اغلب نمایندگان معتقد بودند که باید این طرح های انتقال آب برای سایر
استان های درگیر کم آبی هم لحاظ شود و بیان می کردند که سهم ایران از شیرین
سازی آب دریای عمان به نسبت سایر کشورها عدد کوچکی است که ابراهیم عزیزی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این باره معتقد است که در
موضوع انتقال آب عقب افتاده ایم و در حالی که روزانه  ۲۵میلیارد متر مکعب
شیرین سازی آب انجام میشود ،ولی در کشور ما به  ۵۰۰میلیارد متر مکعب هم
نمیرسد که این فاجعه است .باید به شیرین کردن آب از خلیج فارس و دریای عمان
ورود کنیم و دولت را ملزم به ورود به این مسئله کنیم.
ارسال طرح الزام دولت به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان به مجمع تشخیص
نمایندگان در دستور کار بعدی طرح الزام دستگاههای اجرائی جهت پاسخگویی
به تذکرات کتبی و شفاهی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.در

صورت تایید این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام« ،سامانه قانونگذاری و
نظارت» برای ثبت تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به مسئوالن اجرایی ایجاد شده
و پاسخ وزرا به تذکرات نمایندگان نیز در این سامانه ثبت شده و برای عموم مردم
منتشر میشود.
حمایت های مجلس از شرکت های دانش بنیان
مجلس بعد از این دستور به سراغ طرح حمایت از دانش بنیان ها بازگشت که در
یک ماه اخیر اغلب جلسات مجلس صرف تعیین تکلیف آن شده است .نمایندگان
مجلس موافقت کردند «کمکهای بالعوض دولتی به شرکتهای دانشبنیان و
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» مشمول مالیات
نباشد و عالوه بر این مصوب شد که اقدامات نهادهای دولتی و موسسات عمومی
غیردولتی نباید باعث رقابت با موسسات دانش بنیان شود.
تخلف  ۹۲هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه در مجلس اثبات شد
در حالی که سایر نمایندگان درگیر بررسی دستور کارهای امروز مجلس بودند،
ناصر الرگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در توئیتر نتیجه تحقیق و
تفحص از فوالد مبارکه را اعالم کرد و نوشت :گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فوالد
مبارکه امروز در کمیسیون صنایع مجلس مصوب شد.علیرغم فشارهای همه جانبه و
تالش برخی رسانه نماهای حق العمل کار ،بررسی فساد عظیم ،تخلف مالی  ۹۲هزار
میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد.
دولت برنامه ی اجرایی حذف ارز ترجیحی را ارائه نکرده است
در همین اثنا موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران حاضر

شد و درباره برنامه دولت برای حذف ارز  4200تومانی گفت :دلیل پیگیری جدی
دولت برای حذف ارز ترجیحی ،کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.واقعیت این
است که دولت به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست
و میخواهد آن را حذف کند.دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن
این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است.
افزایش حقوق سال بعد صرفا  ۳درصد است
احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس در تذکری در صحن علنی
امروز مجلس گفته که سال آینده حقوق کارکنان دولت صرفا ً ۳درصد به اضافه ۵۳۰
هزار تومان افزایش مییابد که این ظلم به کارمندان دولت با تورم  ۴۰درصدی و به
ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی است.
محمدعلی محسنی بندپی سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس گفت که
کشورهای خارجی آماده ارائه امتیازات مختلفی به جوانان ایرانی هستند تا نخبگان
را جذب کنند .این نماینده کشورهایی همچون چین ،کره جنوبی ،سنگاپور ،مالزی و
حتی هنگ کنگ را آماده ارائه بورسیه به نخبگان ما اعالم کرد.
ت روحانی ندارد
عملکرد دولت انقالبی بوی خیانت و نفوذ مانند دول ِ
روز گذشته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهور در دو دوره ای که روحانی
رئیس جمهور بود در مجلس تصویب شد و امروز هم مهدی سعادتی بیشهسری
نماینده مردم بابل در مجلس پای روحانی را به مجلس کشید و درباره آن گفت :بر
اساس رصدی که بر عملکرد دولت انقالبی داریم خیالمان راحت است چرا که بوی
خیانت ،نفوذ و وابستگی مانند دولت قبلی و وزیر خارجه گذشته را شاهد نیستیم.

لغو سفر رئیس مجلس به دلیل کسالت
امروز ریاست مجلس در صحن علنی حضور نیافت و بعد از گذشت چند ساعت
روابط عمومی مجلس از کسالت قالیباف خبر داده و گفته که سفر قالیباف به مشهد
برای حضور در کنگره شهدای غرب مشهد که قرار بود فردا پنجشنبه انجام شود ،به
دلیل کسالت رئیس مجلس لغو شده است.تست کرونا و اُمیکرون دکتر قالیباف
منفی شده اما با این حال پزشکان توصیه کردهاند که فعال رئیس مجلس شورای
اسالمی استراحت کند.

