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سرمقاله

خبر
قیمت بنزین افزایش نمی یابد

سخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت
بنزین ،گفت :منظور رئیس جمهور از گرفتن
تصمیمات سخت اقتصادی ،خصوصی سازی و
مبارزه با رانت خواران بود نه افزایش قیمت بنزین
یا دیگر حاملهای انرژی.
علی بهادری شنبه شب درباره اینکه آیا

دولت برنامه یا تصمیمی برای افزایش قیمت
بنزین یا دیگر فرآوردههای تفتی در رستور کار

دارد ،افزود :خیر ،دولت هیچگونه تصمیم یا

حتی برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا سایر
فراوردههای نفتی وجود ندارد.

رئیس شورای اطالع رسانی دولت در پاسخ

به این سوال که منظور صحبت های روز شنبه

رییس جمهور از گرفتن تصمیمات سخت
اقتصادی چه بود؟ ،خاطرنشان کرد :سخنرانی

رییس محترم جمهور در «نخستین رویداد
بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران» و

مرتبط با مسأله خصوصی سازی بود و به شکل

شفاف هم نسبت به لزوم گرفتن تصمیمات
سخت و جدی در مقابله با رانتخوارانی که
سالها حقوق مردم را پایمال کردهاند بیان کرد.

بهادری ادامه داد :این صحبت پیش از این

هم مطرح و تاکید شده بود بهجای برخورد صرف
با مفسد باید ریشه فساد خشکانده شود و

ادعایی که با الفبای اقتصادی
همخوانی ندارد

قالیباف ،نادران یا آقا تهرانی؟

مروری بر انتخابات هیئت رئیسه در مجلس یازدهم
مجلس یازدهم ،سومین سال کاری خود را از پنجم
خرداد و با انتخاب هیئت رئیسه اجالسیه سوم آغاز
خواهد کرد .نمایندگان قوه مقننه در سال اول و هشتم
خرداد « ۹۹محمدباقر قالیباف» را با  ۲۳۰رأی از مجموع
 ۲۶۴رأی مأخوذه به عنوان رئیس مجلس انتخاب
کردند .در نخستین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجلس
یزادههاشمی« نایب
یازدهم همچنین «امیرحسین قاض 
رئیس اول و «علی نیکزاد» نایب رئیس دوم و «احمد
امیرآبادی فراهانی»« ،سید ناصر موسوی الرگانی»،
«حسینعلی حاجی دلیگانی»« ،محسن دهنوی»« ،روح
الله متفکر آزاد»« ،علی کریمی فیروزجایی»« ،حجت
االسالم علیرضا سلیمی» «محسن پیرهادی»« ،محمد
حسین فرهنگی» به عنوان دبیر انتخاب شدند.
پنج خرداد  ۱۴۰۰دومین دوره انتخابات هیئت رئیسه
مجلس ،به علت مالحظات بهداشتی در دوره شیوع
کرونا برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد .در
این انتخابات چهار نفر از ترکیب  ۱۲نفره هیئت رئییسه
تغییر کرد« .محمدباقر قالیباف» در رقابت با «فریدون
عباسی» با  ۲۳۰رای در برابر  ۱۸رای پیروز و برای دومین
بار رئیس مجلس و «علی نیکزاد» نماینده اردبیل با ۲۰۶
رای به عنوان نایب اول و «عبدالرضا مصری» نماینده
کرمانشاه با با  ۲۰۵رای به عنوان نایب دوم انتخاب
شد .نمایندگان مجلس همچنین در جریان انتخاب
دبیران هیئت رئیسه در سال دوم« ،روح الله متفکر
آزاد»« ،محسن دهنوی»« ،علی کریمی فیروزجایی»،
«محمد رشیدی»« ،مجتبی یوسفی»« ،حسینعلی
حاجی دلیگانی« به عنوان دبیران هیأت رئیسه
مجلس انتخاب کردند .بدین ترتیب ،موسوی الرگانی
و امیرآبادی فراهانی جای خود را به مجتبی یوسفی و
محمد رشیدی دادند .سید نظام الدین موسوی نماینده
مردم تهران هم جایگزین محمد حسین فرهنگی نماینده
مردم تبریز در هیئت رئیسه شد.

فراکسیونهای مجلس و گمانهزنیهای درباره
نامزدها
فراکسیون انقالب اسالمی ،فراکسیون گام دوم
و فراکسیون مستقالن والیی ،سه فراکسیون اصلی
مجلس یازدهم رایزنی و مشورتهای خود را برای
انتخابات هیئت رئیسه اجالسیه سوم آغاز کردهاند.
نایب رییس فراکسیون انقالب اسالمی ،از آغاز جلسات
این فراکسیون به منظور بررسی سازوکار انتخابات هیئت
رئیسه ،خبر داده است .بر اساس اعالم حجتاالسالم
«سید محمدرضا میرتاجالدینی» گزینه فراکسیون برای
ریاست مجلس همانند  ۲سال گذشته ،محمدباقر
قالیباف است.
به گزارش ایرنا ،محمدعلی محسنی بندپی سخنگوی
فراکسیون مستقالن والیی مجلس هم از جلسه یکشنبه
گذشته ( ۲۵اردیبهشت) مجمع عمومی این فراکسیون
درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه خبر داده
و گفته است :فراکسیون برای نواب رئیس قوه مقننه
کاندیدایی را معرفی نخواهد کرد اما برای دبیر و ناظر
کاندیداهایی را مانند سال گذشته معرفی خواهیم کرد.
در روزهای منتهی به انتخابات هیئت رئیسه
زمزمههایی از کاندیداتوری «مرتضی آقا تهرانی» و
«الیاس نادران» برای پست ریاست مجلس هم شنیده
شده است و هرچند پاسخهای قطعی به پرسش چه
کسی رئیس خواهد شد مبهم و موکول به آینده است

گروه سیاسی  -انتخابات هیئت رئیسه مجلس برای اجالسیه سوم ،چهارشنبه آینده چهارم خردادماه برگزار میشود .آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی،
هیئت رئیسه قوه مقننه را متشکل از رئیس ۲ ،نایب رئیس ۶ ،دبیر و  ۳کارپرداز یا ناظر ،اعالم کرده است که اعضای این  ۱۲پست با رای اکثریت نمایندگان
برای یکسال انتخاب میشوند .براساس ماده  ،۲۲آییننامه داخلی مجلس ،این هیئت بر کلیه امور اداری ،مالی ،استخدامی و سازمانی مجلس نظارت و
انتظام و انضباط جلسات مجلس را حفظ میکنند .تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس و اعالم مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور
هم از دیگر وظایف ۱۲گانه هیئت رئیسه ،مندرج در آییننامه است .هیئت رئیسه پس از انتخاب از سوی نمایندگان ،در برابر قرآن مجید سوگند یاد میکنند
که حداکثر توان خود را برای اجرای آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرند و از هرگونه اقدام مخالف
آییننامه اجتناب نمایند.

ماجرای
سیسمونی،
تاثیر جدی و
اثرگذاری در رای
گیری ریاست
مجلسنخواهد
داشت و تغییرات
احتمالی ،به سایر
اعضای هیات
رئیسه مانند نایب
رئیس ها  ،محدود
خواهد شد
اما براساس همین گمانهزنیها در راهروهای بهارستان،
به نظر میرسد قالیباف همچنان شانس نخست
ریاست مجلس باشد .حجتاالسالم پژمانفر ،نیکزاد،
میرتاج الدینی ،مصری ،حمیدرضا حاجی بابایی از
نامهای مطرح برای نایب رئیسی هستند .محمد مهدی
زاهدی ،ابراهیم عزیزی ،محمدرضا صباغیان بافقی
بداری ،محمدرضا دشتی اردکانی ،سید ناصر موسوی
الرگانی ،حجتاالسالم حاجیدلیگانی ،احمد نادری،
صدیف بدری ،احدآزادیخواه هم از گزینههای مطرح
برای پست دبیری هستند.

مسئولیت سنگین قوه مقننه در سال سوم
سومین سال کاری و رسمی پارلمان یازدهم در
حالی آغاز خواهد شد که نمایندگان مردم در سال
جاری و با توجه به شرایط کشور ،بیش از هرزمان
دیگری نیازمند انسجام داخلی و حضور در کنار
قوه مجریه برای پیشبرد تصمیمات سخت هستند.
با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و مشخص شدن
گروه جدید رئیس در مجلس ،رقابتهای داخلی
پایان یافته و همراهی برای سامان بخشی به امور
کشور آغاز می شود .دولت به این انسجام و همراهی
نیاز دارد تا به یاری نمایندگان در مسیر اقناع جامعه
و همدل ساختن مردم گام بردارد.
بعید است رئیس مجلس تغییر کند
در همین رابطه پس از حواشی که برای محمدباقر
قالیباف در جریان سفر اعضای خانواده اش به ترکیه
ایجاد شد ،ابراهیم نکو ،نماینده سابق مجلس و عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفت و گو با

در دیدار محمد مخبر با معاون نخست وزیر قزاقستان مطرح شد

بسترهای فسادزا از بین رود .وی تاکید کرد :از

آنجا که برخورد قضایی صرف به تنهایی نمیتواند

راه حل برخورد با مفاسد باشد ،رئیسجمهور این
موضوع را مطرح کرد.

دستیار رئیسجمهور در امر
مردمیسازی دولت مشخص شد
رئیس جمهور در حکمی سید احمد عبودتیان
را به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر
مردمیسازی دولت» منصوب و همه مقامات و
دستگاههای دولتی را در راستای تحقق انتظارات
پیوست این حکم ،مکلف به همکاری با وی کرد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب
دستیار رئیس جمهور در امر مردمیسازی دولت
آورده است :امیدوارم به منظور ایجاد «تحول مردم
پایه و عدالت محور با تأکید بر ظرفیت جوانان» و
«ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» از طریق
«افزایش نقش و مشارکت مردم در اداره امور
کشور»« ،توسعه کارآمدی دولت در حل مسائل
کشور به پشتوانه مردم» و «غلبه بر سازوکارهای
ناکارآمد ،پرهزینه و زمانبر بروکراتیک» در پیشبرد
اهداف «دولت مردمی» در چارچوب قوانین و
مقررات کشور ،مجدانه کوشا باشید.

اخبار

«ابتکار» سومین انتخابات هیئت رئیسه مجلس را بررسی می کند

اپیدمی بدبینی
ادامه از صفحه یک
شاید تنها تفاوت آن واریز یارانه نقدی بود
که البته هنوز تداوم آن در هالهای از ابهام
است و البته در صورت تداوم نیز اثر تورمی آن
هم نامعلوم است .با این همه با فرض درست
بودن این اقدام دولت ،باز هم به نظر میرسد
افکار عمومی همچنان نسبت به آنچه که پیش
روی آنهاست سردرگم است .نتیجه آنکه
دولت سیزدهم در زمینه تبیین برنامههای خود
همان راه دولت قبل را در پی گرفته هرچند
که محتوای برنامههایش متفاوت از قبل باشد.
واقعیت آن است که حمایت صرف رسانههای
رسمی با گزارشهای نمایشی و یا تیترهای همه
چیز آرام است به تنهایی کنش مناسبی برای
اقناع افکار عمومی نیست .جامعه ایران آنقدر
بالغ شده که فرق نقد واقعی یا مخرب و یا
حمایت مبتنی بر منطق تا حمایت سیاسی را
بفهمد .به نظر میرسد مسئوالن دولتی بهتر
است با علم به این آگاهی و البته واکنشهای
معنادار مردم قبل از هر اقدامی در بستری
شفاف مردم را برای هر تصمیم و تغییری
آماده و همراه کنند.

سیاستروز

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گشایشهای بسیار
خوبی در روابط بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان در
دولت سیزدهم شکل گرفته است ،تصریح کرد :افزایش روابط تجاری
و اقتصادی بین دو کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و
تعمیق همکاریها بین دو کشور است.
محمد مخبر روز گذشته در دیدار «بخیت سلطان اف» معاون
نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان با تأکید براینکه
باید هر چه سریعتر موانع و مشکالت موجود بر سر راه تعمیق
همکاریها بین دو کشور برطرف شود ،خاطر نشان کرد :فعالیت
و همکاریهای متقابل بخش خصوصی و تجار ایران و قزاقستان

خبرآنالین در خصوص انتخابات هیئت رئیسه جدید
مجلس ،توضیح می دهد :همان طور که در ادوار
گذشته هم شاهدبودیم خیلی کمتر اتفاق افتاده که
شخصی در قامت رئیس مجلس بوده باشد و وسط
دوره تغییر کند .ضمن اینکه مجلس یازدهم  ،مجلس
یکدستی است و نمایندگان عضو تیم قالیباف یا حامی
او و نیز نمایندگانی که منتقد قالیباف هستند اما او را
بهتر از گزینه های دیگر می دانند  ،تعداد باالیی هستند
و با آرای خود می توانند  ،مسیر ریاست مجدد قالیباف
را هموار کنند.
وی در ادامه می افزاید :احتمال تغییر رئیس مجلس
را بسیار بعید می دانم و با توجه به توضیحی که درباره
فضای کنونی بهارستان دادم  ،انتخاب نامزد دیگری به
ریاست مجلس منتفی است و باز  ،قالیباف رئیس
مجلس خواهد شد.
نکو در پاسخ به این سوال که ماجرای سفر خانواده
قالیباف و خرید سیسمونی از ترکیه در آرای نمایندگان
تاثیر گذار نخواهد بود؟ می افزاید :چنین موضوعی در
مجالسی تاثیر گذار است و می تواند اثر خود را بگذارد
که یک جناح با تفکر دیگر ونقش پررنگ تری حضور
داشته باشد ،مثل اصالح طلبان یا شبیه تیم آقای
روحانی در مجلس نهم و دهم .اما چنین تفاوت فکری
در مجلس یازدهم دیده نمی شود .بنابراین  ،ماجرای
سیسمونی  ،تاثیر جدی و اثرگذاری در رای گیری
ریاست مجلس نخواهد داشت و تغییرات احتمالی ،
به سایر اعضای هیئت رئیسه مانند نایب رئیس ها ،
محدود خواهد شد.

شانس پایداری چقدر است؟
نکو همچنین در مورد خیر اعضای جبهه پایداری برای
ریاست مجلس می گوید :تعداد پایداری ها در مجلس
به آن اندازه ای نیست که بتوانند با رای  ،نامزد خود
را به ریاست برسانند .عالوه براین  ،خود اعضاء جبهه
پایداری هم با یکدیگر ،اختالف و تعارض سیاسی دارند.
بنابراین  ،پایداری ها خیلی راحت نمی توانند ریاست
مجلس را به دست بگیرند زیرا آنها هم وحدت الزم را
ندارند و هم تعداد آرای شان کافی نیست .پس تصاحب
ریاست مجلس از سوی پایداری ها ،منتفی است .
وی در پاسخ به این سوال که طبق خبرها و گمانه
زنی های غیررسمی  ،الیاس نادران و مرتضی آقا تهرانی
از طیف پایداری نامزد ریاست مجلس خواهند بود،
توضیح می دهد :به همان دالیلی که اشاره کردم ،هر
گزینه پایداری  ،شانسی برای ریاست مجلس ندارد.
بویژه آنکه نمایندگان می دانند مواضع تند و رویکرد
تفکر احساسی پایداری ها درقبال تحوالت و نیازهای
کنونی و مهم کشور و جامعه  ،به نفع کلیت مجلس
و کارنامه نمایندگان نیست و حتی همسویی مجلس و
دولت را نیز مختل می کند؛ زیرا پایداری های تندرو ،
مطالباتی از مجلس و دولت دارند که تحقق آنها  ،نه
ممکن است و نه به نفع دولت و مجلس.
با چنین رویکرد ناکارآمدی  ،اگر پایداری ها  ،ریاست
مجلس را در دست بگیرند ،می توانند حواشی زیادی
ایجاد کنند و به تنش ها دامن بزنند و این دقیقا  ،نکته
ای است که نمایندگان  ،توجه دارند و نمی خواهند پل
پیروز آنها در مجلس شوند.

گشایش مطلوب در روابط تهران -آستانه
میتواند نقش اساسی در باال بردن حجم روابط تجاری و اقتصادی
ایفا کند.
معاون اول رئیس جمهور بر توسعه روابط بانکی و مالی ،حمل و
نقل ،کشت فراسرزمینی و بنادر جمهوری اسالمی ایران با جمهوری
قزاقستان تأکید کرد و افزود :دو کشور توانایی دارند تا در زمینه
تامین امنیت غذایی و حمل و نقل به هاب منطقهای تبدیل شوند
که گسترش همکاریهای گمرکی و افزایش حجم صادرات و واردات
بین دو کشور میتواند نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این هدف
و روابط دراز مدت شود.
وی افزود :باید نمایشگاههای تجاری و معرفی دستاوردها و
محصوالت ایرانی و قزاقستانی در راستای گسترش همکاریهای
بخش خصوصی و تجار دو کشور هر چه زودتر راه اندازی شود.
انطباق اهداف و راهبردها
بخیت سلطاناف هم در این دیدار با استقبال از سیاست خارجی
دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان با حفظ حسن
همجواری خاطرنشان کرد :گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و
همچنین افزایش چشمگیر حجم تجارت در سه ماهه نخست سال
جاری بین دولتهای جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان نشان
میدهد که اهداف و راهبردهای دو کشور بر یکدیگر منطبق شده
است.
رئیس کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و قزاقستان گفت:
امیدواریم در سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان به جمهوری
اسالمی ایران تصمیمات خوب اتخاذ شده در چند ماه گذشته در
قالب تفاهم نامههای همکاری مشترک اجرایی شود.

معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان خاطر
نشان کرد :آمادگی داریم با برگزاری نمایشگاهها و همچنین
گردهماییهای تجاری و اقتصادی بین فعاالن اقتصادی دو کشور
در راستای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری قزاقستان گامهای عملیاتی برداریم.
سلطاناف با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل باری و مسافری
بین ایران و قزاقستان گفت :با حمایتهای دولت ایران مذاکرات
خوبی در خصوص توسعه همکاریهای ریلی و جادهای و هوایی
شکل گرفته است که دستیابی به این اهداف میتواند ایران و
قزاقستان را تبدیل به دو بازیگر مهم منطقهای کند.
گفتنی است روز شنبه هیأتی از جمهوری قزاقستان به ریاست
«بخیت سلطانوف» معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرائی
این کشور به منظور یک سفر کاری دو روزه ،وارد ایران شد.
در این سفر قرار است تعدادی از دیدارهای مهم معاون نخست
وزیر جمهوری قزاقستان با مقامات ارشد ایرانی برای بحث و بررسی
در مورد طیف گستردهای از موضوعات همکاری قزاقستان و ایران
برگزار شود .همچنین در این سفر عالوه بر دیدار معاون نخست
وزیر قزاقستان با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ،رئیس
این هیأت قزاقستانی با رؤسای وزارتخانههای کشاورزی ،نفت ،راه
و شهرسازی و بهداشت ایران ،شرکت ملی نفت و شرکت ملی
راهآهن ،بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران ،اتاق مشترک صنعت
قزاقستان و ایران ،و همچنین شرکت های بزرگ واردات و صادرات،
غالت ،دانههای روغنی ،ترانزیت ،بندری ،راهآهن ،لجستیک و سایر
شرکت های ایرانی دیدار کرد.

در آستانه سفر رئیسی به عمان مطرح شد

غرب نمی تواند ایران را از حق هستها ی محروم کند
ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری کشورمان امروز به عمان سفر می کند .در
همین رابطه خبرگزاری رسمی عمان در گزارش خود نوشت :سلطنت عمان و
جمهوری اسالمی ایران از روابط تاریخی برخوردارند که همکاری های مشترک
طی  ۵۰سال گذشته و منافع متقابل و حسن همجواری آن را قوی تر کرده است.
سلطان هیثم بن طارق ،پادشاه عمان در حالی روز دوشنبه با ابراهیم رئیسی،
رئیس جمهور ایران دیدار می کند که اکنون مسائل بین المللی و منطقه ای
زیادی در سطح جهان مطرح است و از نظر سیاسی و اقتصادی برای منطقه
حائز اهمیت است و نیازمند تبادل نظر میان دو کشور بوده و این امر در راستای
خدمت به دو کشور و همچنین خدمت به تمام منطقه خواهد بود.
در این گزارش آمده است :دو کشور ایران و عمان تالش دارند که در بخش
اقتصادی به ویژه ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و تنوع بخش های اقتصادی
بیش ترین بهره را ببرند زیرا میزان مبادالت تجاری میان این دو کشور در سال
گذشته به یک میلیارد و  ۳۳۶میلیون دالر رسید .همچنین مجموع شرکت های
سرمایه گذاری ایرانی در عمان به دوهزار و  ۷۱۰شرکت رسید که از این میان هزار
و  ۱۶۳شرکت به طور کامل تحت مالکیت سرمایه گذاران ایرانی بوده و هزار و
 ۵۴۷شرکت دیگر با شراکت ایرانی -عمانی است.
در ادامه این گزارش آمده است :در بخش لجستیکی نیز ما شاهد جابجایی
کاالها و فعالیت تجاری میان بنادر عمان و بنادر منطقه ای مجاور از جمله
ایران هستیم که کاال های مختلفی میان دو کشور رد و بدل می شود که در این
میان می توان به بنادر السویق ،شناص ،خصب و سلطان قابوس اشاره کرد که

مجموعه اسیاد آن ها را اداره می کند .میزان واردات و صادرات مستقیم میان
این بنادر و بنادر ایرانی طی سالهای اخیر به بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن
رسید و اکنون فعالیتهای تجاری میان دو کشور گسترده تر شده و روزانه  ۵تا
 ۷سفر تجاری انجام می شود.
در بخش دیگر این گزارش آمده است :مسقط و تهران طی ماههای اخیر شاهد
سفرهای متقابل هیئت های تجاری بودند و تاجران دو کشور به منظور تقویت
روابط تجاری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری با یکدیگر دیدار کردند که
بی شک این مساله تاثیر مثبتی بر افزایش میزان تبادالت تجاری در سال های
آینده خواهد داشت و قرار است مسئوالن دو کشور در این دیدارها یادداشت
های تفاهم در بخش اقتصاد و بازرگانی امضا کنند .همچنین در نوزدهمین دوره
نشست کمیته مشترک ایران و عمان که در ماه فوریه گذشته در مسقط برگزار
شد در خصوص همکاری در زمینهی صنعت و معدن ،بخشهای مالی و بانکی،
همکاری در حوزه مناطق آزاد و همچنین تبادل تجربیات پژوهشی در زمینههای
کشاورزی ،دامداری و شیالت تبادل نظر شد.
در این گزارش آمده است :در سطح سیاسی نیز روابط ایران و عمان بر اساس
اصول ثابت و قوی از جمله حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی است
که این امر در حل و فصل بسیاری از قضایای معاصر منطقه سهیم بوده است،
دو کشور به طور مداوم جلساتی برای رایزنی در خصوص مسائل سیاسی برگزار
می کنند که مهم ترین آنها در ژانویه گذشته در مسقط بود و در آن نشست
درخصوص مسائل مختلف از جمله مذاکرات وین برای احیای برجام رایزنی شد؛

مذاکراتی که اکنون به مراحل پایانی خود برای بازگشت به توافق هسته ای رسیده
است ،توافقی که سلطنت عمان با دیپلماسی معروف خود در انعقاد آن سهیم
بود.
در پایان این گزارش آمده است :این سفر(سفر رئیسی به عمان) می تواند
فرصت بیشتری برای حمایت از تالش های دیپلماتیک در پرونده هسته ای و
پرونده های دیگر مانند بحران یمن که در تحقق صلح و ثبات و امنیت در منطقه
و جهان تاثیر گذار است ،ایجاد کند.
در این رابطه وزیر امور خارجه پیشین عمان در خصوص سفر رئیسی به این
کشور می گوید :ایران با بومیسازی فناوری هستهای و بر مبنای حقوق ملی به
دستاوردی رسیده که غرب نمی تواند ایران یا دیگرانی را که مانند ایران باشند ،را
از حق هستهایشان محروم کند.
به گزارش ایسنا ،یوسف بن علوی با بیان اینکه همه ما سواالت زیادی درباره
مسائل منطقه داریم که هنوز برایش پاسخی نیافتهایم ،گفت :مشکالت و
موانعی هست که ممکن است دیگر طرفها پیش روی ما بگذارند ،چرا که
نمیخواهند مسیر پیش رو هموار باشد .وی همچنین توجه به منافع کشورها
در روابط با یکدیگر را عاملی برای استحکام روابط بین آنها دانست و درباره
نقش اعراب در به نتیجه رساندن برجام گفت :این پرونده بسیار مهم است.
ایران با بومیسازی فناوری هستهای و بر مبنای حقوق ملی به دستاوردی
رسیده که غرب نمی تواند ایران یا دیگرانی را که مانند ایران باشند ،مجبور کند
از چنین حقی دست بکشند.

نماینده چابهار در مجلس گفت :آقایان
فرموده بودند که اثر تورمی افزایش قیمت روغن،
مرغ ،تخم مرغ و لبنیات بر کاالهای دیگر تنها
 ۱۰درصد است که این با مبنا و الفبای اقتصاد
همخوانی ندارد .وقتی شما در حوزه روغن ۴۰۰
درصد افزایش قیمت دارید مگر میشود که
سایر کاالها و خدمات تنها  ۱۰درصد افزایش پیدا
کنند؟ این را خود آقایان هم به نظر من قبول
نخواهند کرد.
معینالدین سعیدی نماینده مردم چابهار در
مجلس در گفتوگو با ایلنا ،در واکنش به این
مساله که «اشکاالت و ایرادات فراوانی در روند
پرداخت یاران ه نقدی وجود دارد و اقشار مختلفی
از مردم که شرایط متفاوتی نسبت به یکدیگر و
همینطور برخی یارانهبگیران دارند ،یارانه دریافت
نکردهاند» ،گفت :بله ،به شدت با این مساله
مواجه هستیم که برخالف آمار ارائه شده به
 ۹دهک یارانه پرداخت نشده است و نیازمند
بازنگری جدی هستیم ،مسئوالن دولتی هم قول
دادند که این را اصالح کنند .باید تالش کنیم
که یارانه به تمامی کسانی که مشمول شرایط
دریافت هستند ،پرداخت شود .وی اظهار
داشت :البته بنده در مصاحبههای گوناگون
عرض کردم و حتی در صحن علنی هم تذکر
دادم به دولت که قرار بود نیاز اساسی سبد
غذایی مردم از طریق کاالبرگ با قیمت شهریور
 ۱۴۰۰به مردم داده شود و اکنون عمال این
موضوع اتفاق نیفتاده است .ما کامال مصر به
این هستیم که دولت مصوبه مجلس را اجرا کند.
وی در خصوص افزایش قیمت کاالهای اساسی
و اینکه اثر تورمی آن  10درصد است ،افزود :این
با الفبای اقتصاد همخوانی ندارد و ما شاهدیم
که بازار دارد واکنش خودش را به این مساله
نشان میدهد .در حوزه مسکن ،در حوزه کرایه
حمل و نقل و دیگر نیازهای اساسی جامعه این
را میبینید که چه اثراتی داشته است.

معافیت نیروهای مسلح
وزارت اطالعات و سازمان انرژی
اتمی از شفافیت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی
طرح شفافیت قوای سه گانه با معافیت نیروهای
مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از
شفافیت موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس
شورای اسالمی ،ردیف  ۴و  ۵ماده  ۱طرح دو
فوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای
اجرایی و سایر نهادها را تصویب کردند که به
شرح زیر است:
ردیف  -۴-۱کلیه شوراها و شوراهای عالی که
به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی
یا شورای انقالب تشکیل شدهاند و همچنین
شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه ،شوراهای
اسالمی شهر و روستا ،بخش ،شهرستان ،استان
و شورای عالی استانها
تبصره -شورای امنیت کشور ،شورایهای
تأمین استانها و شهرستانها از حکم این بند
مستثنیهستند.
ردیف  -۱-۵کلیه مؤسسات خصوصی
عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل
مراکز و کانونهای وکالی دادگستری ،کانون
کارشناسان رسمی دادگستری ،سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،سازمانهای
نظام مهندسی ،اتاقهای بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران ،اصناف و تعاون،
مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه
غیردولتی و همچنین سازمانهای مردم نهاد
و خیریهها .تبصره -نیروهای مسلح ،وزارت
اطالعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این
قانون مستثنی هستند.

