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سرمقاله
احیای برجام؛ نه دور و نه نزدیک
ادامه از صفحه یک
در پایان ماه مه همان سال ،ذخایر خود را به
بیش از  34کیلوگرم باال برد .عالوه براین تهران
اعالم کرد که صدها سانتریفیوژ جدید از جمله نوع
پیشرفته  IR6را برای سرعت بخشی به فعالیتهای
غنیسازی خود راهاندازی کرده است.
همه اقدامهای تهران در بیرون شدن از تعهدات
برجامی خود از دو ویژگی برخوردار بوده است:
نخست؛ اقدام گام بهگام و در پاسخ به بیعملی
اعضای گروه  4+1برای بازگشت ایران به جامعه
جهانی و رفع تحریمهای تحمیل شده بر آن .دوم؛
آمادگی هرلحظه برای بازگشت به تعهدات برجامی
در صورت قبول شروطی که برخی از آنها را تهران
خط قرمز خود اعالم کرده است .مهمتر اینکه
تهران درباره چهار موضوع پافشاری کرده است:
خروج سپاه پاسداران از فهرست تحریمها و بیرون
کردن آن از شمار آنهایی که واشنگتن به زعم خود
تروریست میخواند .همچنین دریافت تضمین به
ویژه از سوی دولت ایاالت متحده در باره ماندگاری
لغو تحریمها و ایجاد اطمینان در شریکان تجاری
خود برای ورود به اقتصاد ایران .مورد دیگر،تعیین
تکلیف برای حجم اورانیومی است که قرار است در
توافق جدید ،سرنوشت آن معلوم شود .در اینحال
تهران بر این نظر است که توافق بر سر نظارتهای
پادمانی ،ساخت و کاری سیاسی مانند آنچه پیدا
کند که در توافق سال  2015صورت گرفت .این
خواست شاید یکی از کلیدیترین اختالفی باشد که
اکنون میان تهران و دیگر مذاکره کنندگان برجامی
در هفتههای اخیر رخ نشان میدهد .برخی اخبار
حکایت از یافتن راه میانه از سوی رئیس کمیسیون
روابط خارجی اتحادیه اروپا درباره اختالف بر سر
موضوعات پادمانی دارد که به طور مستقیم به
مسئولیت سازمان بینالمللی انرژی اتمی ()FATF
مربوط میشود .اما چنین معلوم است که این راه
میانه برای تهران هنوز قابل قبول شناخته نشده
است .در اینحال ،علیرغم خویشتنداریهای دولت
«جوبایدن» در کارزار جنگ روانی آغاز شده در درون
ایاالت متحده علیه تهران ،کاخ سفید نشانهای دلگرم
کننده و مستند از اراده محکم برای دستیابی به توافق
با تهران از خود نشان نمیدهد .به عبارت دیگر،
چنین به نظر میرسد که دولت بایدن رفته رفته در
حال تسلیم شدن به فضای متشنجی است که اصوال
مرگ برجام و به تبع آن تشدید تنش با تهران را
تا نقطه جوش بر هر کار دیگر ترجیح میدهد .این
وضع عالوهبر مواضعی است که تندروهای ایرانی
نیز با در اختیار داشتن تریبونهایشان بر هیمنه آن
میدمند .اعالم جمعبندیهای تهران و واشنگتن
به متن پیشنهادی و اصالح شده «جوزف بورل»
نمیتواند الزاما به معنای پایان یافتن اختالفهایی
باشد که برجام را از سال  2017تاکنون منجمد کرده
ف طرفها برای
است؛ زیرا هنوز میزان سقف انعطا 
قبول توافق ناشناخته است .اگر بزودی توافق به
دست آید ،باید انگشت تعجب به دندان گزید.
چنانچه فعال توافقی در کار نباشد ،باید همچنان
به دیپلماسی امیدوار بود آنهم درحالیکه همه
طرفها برای ادامه گفتوگوهای برجامی توافق
داشته باشند .ادامه مذاکرات برجامی این مفهوم را
در خود دارد که هنوز درهای دیپلماسی باز است.
خطر هنگامی است که دیپلماسی دستهای خود را
باال به عنوان تسلیم باال ببرد .به هر حال این مهم را
نباید از نظر دور داشت که هنگامی میتوان برجام را
احیا شده خواند که برجام احیا شده باشد.

خبر
بیش از  ۷۰درصد شعارهای رئیسی
اجرا نشده است
جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس
در رابطه با عملکرد دولت در پایان نخستین سال
فعالیت خود گفت :در بحث عملکرد بیشتر
شعارهای دولت محقق نشده است یعنی حرفها
و شعارهایی که آقای رئیسی هنگام انتخابات ،بعد
از انتخاب شدن و هنگام معرفی کابینه مطرح
کرد بیش از  ۷۰درصدش نه تنها اجرا نشد بلکه
برعکس درآمده ،در بحثهای اقتصادی و تورم که
قرار شد قیمتها از سال گذشته باالتر نرود ،قرار
شد که قیمت دارو افزایش پیدا نکند ،قرار بود که
تورم تک رقمی شود ،قرار شد که  ۱میلیون شغل
در سال ایجاد شود ،قرار شد که یک میلیون مسکن
ساخته شود و همه اینها عملی نشده است .در کل
شعارهای دولت آقای رئیسی در یک سال گذشته
بیشترشان عملی نشده است .وی اظهار کرد :در
بحث رابطه میان دو قوه مجریه و مقننه ،خب
مجلس از ابتدا خیلی از دولت حمایت کرد ،حتی
تعدادی از نمایندگان نامه نوشتند که آقای رئیسی
بیاید و برای ریاست جمهوری کاندیدا شود .اما این
کارت زردهایی که به وزرای دولت داده میشود پیام
دارد ،پیامش این است که دولت برنامههای مدنظر
مجلس را پیاده نکرده است و ارتباطش با مجلس
کم کم کمرنگتر میشود یعنی هر روز فاصلهاش
بیشتر میشود .وی ادامه داد :مطمئنا ًاز این به بعد
هم درخواست استیضاحها افزایش پیدا میکند ،هم
تذکرها و سوالها افزایش پیدا میکند و همینطور
اگر دولت وزرای جدید به مجلس معرفی کند ،قطعا
به آسانی از مجلس رأِی اعتماد نخواهند گرفت .به
گزارش ایلنا ،وی افزود :دولتیها باید بروند ببینند
وضعیت بیمارستانهای خصوصی چگونه است،
وضعیت بیمارستان دولتی به چه صورت است،
به کسی که در حال مرگ است و پول ندارد در
بیمارستان دولتی نوبت یکساله میدهند ،در
بیمارستان خصوصی یک روزه عمل میکنند اما
 ۲۰۰میلیون تومان از او میگیرند باید کل زندگیاش
را بفروشد .از این به بعد اگر در یک خانواده یک
بیماری ایجاد شود خانواده به زیر خط فقر میرود
و هر چه دارند از یخچال و تلویزیون و خودرو را
باید بفروشد و صرف درمان بیمارشان در بیمارستان
خصوصی کند ،دولت باید اینها را شناسایی و
ریشهیابی و حل کند .نماینده مهاباد در ادامه عنوان
کرد :تعارض منافع نباید در بین مسئوالن دولت
وجود داشته باشد کسی که خودش شرکت دارویی
دارد ،نباید برای داروی کشور تصمیم بگیرد ،کسی
که خودش شرکت واردکننده نهادههای دامی دارد،
نباید مسئول بخشی شود که برای واردات و صادرات
نهادههای دامی تصمیم بگیرد .دولت باید به اینها
بپردازد و جلوی این گلوگاههای فساد را بگیرد.

سیاستروز
اخبار

در نشست مشترک مجلس و دولت مطرح شد

تصمیم دولت برای ترمیم قدرت خرید
کارمندانوبازنشستگان

در برخی موارد با دولت به فهم مشترک نمیرسیم
در این نشست ئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید
خط قرمز ما منافع مردم و مصلحتهای نظام باشد
گفت که برای تحقق این مهم ما نیازمند فهم مشترک
هستیم .بارها خدمت آقای رئیسی عرض کردم که
مجلس قلبا و روحا خود را موظف میداند که با دولت
همراهی کند.
قالیباف با اشاره به نکاتی در باب فلسفه برگزاری این
جلسه ،افزود :اگر این جلسات در مدار خود بیفتد
میتواند تأثیرات جدی داشته باشد .ما باید باور کنیم
که دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در کشور
هستند؛ قوا از یکدیگر استقالل دارند اما واقعیت این
است که مجلس و دولت با داشتن استقالل در اوج
همکاری و در هم تنیدگی با یکدیگر هستند به طوری
که امکان ندارد بتوانند رسالت و وظیفه خود را بدون
همکاری انجام دهند.
وی در ادامه اظهار کرد :مجلس و دولت مستقل از
هم اما مکمل یکدیگر هستند و در راستای وظیفه ذاتی
خود یعنی تأمین منافع عمومی و حل مشکالت مردم
گام برمیداریم که باید آن را خط قرمز خود بدانیم.
قالیباف بیانیه گام دوم انقالب را سندی برای نشان
دادن ادامه مسیر انقالب دانست و افزود :بیانیه گام
دوم انقالب مسیر ما را از جهت برنامهها و اهداف
روشن و مشخص کرده است .از دولت سیزدهم و
مجلس یازدهم توقع میرود که چنین رویکردی را دنبال
کنند ،مردم نیز از ما انتظار دارند که با یکدیگر کارها را
پیش ببریم .توقع مردم و رهبری هم همین است بدان
معنا که باید با یکدیگر در چارچوب قانون کار کنیم تا
خروجی این هم افزایی حل مشکل مردم باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با یادآوری
صحبتهایش در معارفه حجت االسالم محسنی اژهای
در قوه قضائیه گفت :ما محکوم به موفقیت هستیم و
جز این راه نباید مسیری برویم .من معتقدم جمعی
که اکنون کنار هم هستیم حق نداریم هیچ کاری را در
کشور به شخص دیگری ارجاع دهد و باید آن را حل
کنیم .حضرت آقا در یکی از مالقات هایشان با مسئوالن
نظام ،مخاطب بایدها را تعیین کردند که اکنون مخاطب
این بایدها ما هستیم .ما حق نداریم کار را به جای
دیگری ارجاع دهیم .ما هستیم که باید موضوعات را
حل کنیم.
قالیباف ادامه داد :همه باور داریم که کشور ظرفیت
های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مادی دارد ،ما
منابع بسیاری در کشور داریم که یا آنها را نشناختیم یا
اگر شناختیم به سراغ آنها نرفتیم تا از آن برای پیشرفت
استفاده کنیم.
وی افزود :باید با یکدیگر عهد ببندیم که افراد حاضر
در این جسله نگویند منتظر کسی هستیم؛ ما مکلفیم
کار مردم و وظایف خود در نظام حکمرانی را پیش
ببریم .این موضوع رسالت تمام افرادی است که در زیر
این سقف جمع شدهاند.
باید بروکراسی را مهار کنیم
به گفته قالیباف ،به جز قوای مجریه ،مقننه و
قضائیه ،قوه چهارم یعنی بروکراسی در کشور وجود
دارد که هیچکدام بر آن سوار نیستیم و این سیستم بر
هر سه قوه اثرگذار است ،باید این بخش را مهار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید به حاشیه برویم ،توضیح
داد :باید خط قرمز ما منافع مردم و مصلحتهای نظام
باشد .این دو موضوع در اولویت قرار گیرد که برای
تحقق آن به فهم مشترک نیاز داریم.
قالیباف گفت :بارها خدمت آقای رئیسی عرض
کردم که مجلس قلبا و روحا خود را موظف میداند
که با دولت همراهی کند .البته در برخی مواقع و
در بعضی موضوعات به این فهم مشترک نمیرسیم.
االن در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک در
موضوعات برسیم که یکی از رسالتهای این جلسه
همین موضوع است .باید اولویتهای مشترک را پیدا
کنیم.
وی توضیح داد :باید حوزهها را به صورت موضوعی

پای افزایش دوباره حقوق در میان
است؟

همزمان با برخی گزارشها و تحلیلها در خصوص اختالف نظر میان دولت و مجلس در برخی امور قانونی و اجرایی ،همانطور که از پیش نیز اعالم شده
بود ،شامگاه روز یکشنبه نشست مشترک مجلس و دولت برگزار شد.

قالیبافگفت:
بارها خدمت
آقای رئیسی
عرض کردم
که مجلس
قلبا و روحا
خود را موظف
میداند که با
دولت همراهی
کند .البته در
برخی مواقع
و در بعضی
موضوعات
به این فهم
مشترک
نمیرسیم
انتخاب کنیم چون هیچکاری بخشی نیست به طور
مثال اگر حرف از معیشت میزنیم ،این موضوع به
همه کمیسیونها و وزارتخانهها ارتباط دارد .همچنین
تخصصی به سمت موضوعات حرکت کنیم و در عین
حال به این نکته توجه شود که در تمامی مسیرها نباید
به جز منافع مردم و مصلحت نظام نگاه دیگری داشته
باشیم.
رئیس مجلس با تاکید بر لزوم ادامه برگزاری چنین
جلساتی افزود :در اردیبهشت ماه خدمت آقای رئیسی
مطرح کردم که این جلسات را فصلی برگزار کنیم ،در
روزهای اخیر که با رئیس جمهوری صحبت میکردم
ایشان بیان کرد برای این همکاریها و گرهگشایی ها
حاضرم این جلسات را تکرار کنم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه نباید قانون شکنی
کنیم ،توضیح داد :نباید قانونی تصویب شود که
قابلیت اجرایی ندارد یا از طرف دیگر ،دولت قوانین
مصوب محلس را اجرا نکند؛ این یعنی اولین کسی
که قانون شکنی کرده خود ما هستیم .البته کشور
در قانونگذاری متورم است پس باید اولویتها را به
درستی مشخص کنیم ،ما دو بازوی حکمرانی کشور
هستیم که باید آسایش مردم را برقرار کنیم .ممکن
است در برخی مواقع تصمیماتی بگیریم که کار به
آسایش مردم نداشته باشد و مربوط به آرامش مردم
و آرامش ذهنی آنها باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :ما در
خدمت دوستان در دولت هستیم و این جمع با همه
توان میتواند کاری کند که هر روز محبت بین وزرا و
مجلس افزایش پیدا کند .پس نباید این جلسات صرف
بیان گزارش کار ما به یکدیگر باشد ،ما آمدیم بگوییم چه
کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی بر زمین مانده تا
بتوانیم آنها را اولویت بندی کنیم.
قالیباف در پایان گفت :این جلسه جهت خود را پیدا
خواهد کرد و مطمئنا گرهگشای اساسی از کارها میکند
و امیدواریم مورد رضایت مردم و مقام معظم رهبری
قرار گیرد.

نماینده تهران در مجلس مطرح کرد

همه بر یک کشتی سوار هستیم
پس از صحبتهای رئیس مجلس شورای اسالمی،
حجت االسالم رئیسی ،رئیس جمهوری ،در خصوص
اهمیت این نشست و نقش مهم همراهی دولت و
مجلس در رفع مشکالت مردم سخن گفت .رئیسی در
این نشست گفت:
 ۴۳سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی،
انتظار این است که کارها با همگرایی ،همدلی و وفاق
همه ارکان نظام حکمرانی پیش برود.
رئیس جمهوری افزود :برای طی این مسیر ،سند
گام دوم انقالب اسالمی را در اختیار داریم که وضع
موجود ،وضع مطلوب و گامهای الزم برای رسیدن به
سبک زندگی شایسته انقالب اسالمی را بسیار دقیق
ترسیم کرده است.
رئیسی با بیان اینکه دولت و مجلس به عنوان
وضعکننده و مجری قوانین کشور مسئولیت مشترکی
برای باز کردن گرههای زندگی مردم و ایجاد گشایش
در مسائل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دارند ،اظهار
داشت :اقتضائات و دغدغههای جامعه باید بسیار
دقیق شناسایی و در جهت تامین و حل و فصل آنها
گام برداشته شود.
رئیس جمهوری تصریح کرد :نمایندگان مجلس
همانگونه که با بررسی و دقتنظر خود در زمان بررسی
صالحیت وزرا از دولت حمایت کردند ،هم اکنون نیز
از دولت به عنوان تجلی اراده مردم در مسیر توسعه و
پیشرفت کشور حمایت کنند.
رئیسی با بیان اینکه همه بر یک کشتی سوار
هستیم و ناکامی هر کدام از ما به پای نظام
جمهوری اسالمی نوشته میشود ،گفت :بنده به
سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس
تصویب میشود ،بدون معطلی برای اجرا ابالغ
میکنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص
یا ضعفی دارد ،نباید در اجرا با تاخیر مواجه شود،
بلکه باید تالش کرد در حین اجرا اشکاالت آن در
خود مجلس برطرف شود.

رئیس جمهوری دولت و مجلس را دو بازوی حکمرانی
در کشور معرفی کرد و افزود :ضرورت دارد دولت و
نمایندگان مجلس به ویژه درباره طرحهایی که دارای بار
مالی است ،هماهنگی بیشتری داشته باشند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز همه ارکان
کشور موظف به امیدآفرینی هستند ،تصریح کرد:
دشمنان جمهوری اسالمی همه توان خود را به کار
بسته تا مردم را از نظام مایوس کنند و در این زمینه از
هیچ کارشکنی ،دروغ و فریبی دریغ ندارند.
رئیسی ادامه داد :در مقابل این جریان دولت و
مجلسی قرار دارند که میگویند مسائل جامعه را به
خوبی شناخته و به دنبال رفع آنها هستند .مقتدای ما
سخنی دارد که ما کامال ًبه آن باور داریم و آن این است
که هیچ مشکلی در کشور نداریم که راهحل آن در داخل
وجود نداشته باشد.
رئیس جمهوری در ادامه سخنانش با بیان اینکه
نظارت مجلس بر عملکرد دولت امری پسندیده و
شایسته است ،خاطرنشان کرد :نظارت البته باید به
شکلی اعمال شود که شجاعت مدیران را از آنان نگیرد،
چرا که اگر این اتفاق افتاد دیگر یک مدیر نمیتواند به
خوبی از عهده ماموریتهای خود برآید.
رئیسی با بیان اینکه همکاری دولت و مجلس تاکنون
نتایج سازند ه و مهمی داشته است ،افزود :اصالحات
اقتصادی که در این دولت با حمایت مجلس آغاز شد،
از جمله کارهایی بود که سالها معطل مانده و دولتها
و مجالس قبل از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده
بودند.
رئیس جمهوری افزود :امروز فرصتی در اختیار دولت
و مجلس است که میتوانیم و باید از آن به نفع کشور
و مردم بهره ببریم.
رئیسی در خاتمه سخنانش از برگزاری جلسات
تخصصی میان وزرا و کمیسیونهای مجلس استقبال
کرد و گفت این جلسات میتواند به فهم مشترک دولت
و مجلس از مسائل کشور کمک کند و به هماهنگی
بیشتر دو قوه بینجامد.

آمارهای قابل تامل از انحراف در برنامه ششم توسعه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در
بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰
درصد احکام محقق ،در  ۴۸درصد احکام بخشی از اهداف محقق
شده و در  ۲۲درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.
محسن پیرهادی با اشاره به ارزیابی  ۵۲۰ماده ،جز و بند قانون
برنامه ششم توسعه ،بیان کرد :متاسفانه به جای رویکرد مسئله

محور و توسعه ای ،نام مجموعهای از آمال و آرزوهای همه پسند را
برنامه ریزی جامع گذاشتهایم .نبود مطالعات آماری متقن و به روز،
عدم برنامه ریزی درست ،فقدان منابع مالی الزم و متناسب ،عدم
هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها ،دستورالعملها
و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده ،نگاه سیاستی کلی به
موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه ،وجود یک نگاه آرمانی به
برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت
های مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دالیل این
عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با
اهداف تعیین شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد :بر اساس گزارش
های نظارتی انجام شده از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه
در بررسی عملکرد  ۵۲۰ماده ،جز ،تبصره و بند قانون برنامه ششم
توسعه اهداف قانونگذار در  ۳۰درصد احکام محقق ،در ۴۸درصد
احکام بخشی از اهداف محقق شده و در  ۲۲درصد احکام اهداف
قانونگذار محقق نشده است .متاسفانه در بحث اقتصاد کالن
تمام شاخص های تعیین شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف
گذاری شده در برنامه دارند ،به تعبیری دیگری رشد ساالنه ارزش
افزوده بخش کشاورزی ،رشد ساالنه ارزش افزوده بخشهای نفت،

ق و گاز ،ساختمان ،حمل ونقل و انبارداری،
صنعت ،معدن ،آب ،بر 
ارتباطات ،رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،نقدینگی ،تورم و
بیکاری نه تنها میسر نشده اند بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین
شده دارند.
به گزارش ایسنا ،وی در ادامه تاکید کرد :مثال در رشد اقتصادی
هدف متوسط ساالنه برنامه  ۸درصد در نظر گرفته شده است اما
رشد متوسط اقتصادی ما هفتاد وشش صدم درصد بوده ،کمتر از

یک درصد رشد اقتصادی داشته ایم .به تعبیر دیگر ما در پایان بازه ۴
ساله مذکور باید  ۳۲درصد رشد اقتصادی را ثبت می کردیم اما این
مقیاس در عمل و بر اساس گزارش ها کمتر از یک هشتم این میزان
و عددی کوچکتر از  ۴درصد بوده است .در نمونه ای دیگر بر اساس
اهداف برنامه -در بازه زمانی سال  ۹۶تا  ۱۴۰۰رشد تورم ،نقدینگی
و بیکاری در متوسط ساالنه به ترتیب  ۸.۸ ،۱۷و  ۱۰.۲تعیین شده
اما شاخص آن بر اساس آمار نهادهای ذیربط  ۳۷،۳۶.۷و ۱۱.۶
بوده است .اگر ما بخواهیم انحراف برنامه را مثال در حوزه رشد تورم
ساالنه ببینم در بازه  ۴ساله مذکور در بحث کنترل تورم ،سالی ۲۰
درصد و در مجموع  ۴ساله  ۸۰درصد انحراف داشته ایم .یا در بحث
نقدینگی ما  ۲۷.۹درصد ساالنه انحراف داشته ایم که درمجموع ۴
ساالنه آن انحراف  ۱۱۱درصدی را به ارمغان آورده است.

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان
میدهد که نرخ تورم ساالنه تیر ماه امسال برای
خانوارهای کشور به  ۴۰.۵درصد رسیده است که
نسبت به ماه قبل (خرداد  ۱.۱ ،)۱۴۰۰درصد افزایش
دارد .در این میان ،نرخ تورم نقطهای نیز در تیر
ماه  ۱۴۰۱به عدد  ۵۴درصد رسیده که این عدد در
مقایسه با ماه قبل  ۱.۵واحد درصد افزایش یافته
است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات نیز با افزایش  ۴.۴واحد
درصدی به  ۸۶درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی
و خدمات» با افزایش  ٠.١واحد درصدی به ۳۶.۹
درصد رسیده است .با توجه به این آمارها و داستان
تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار ،به نظر
میرسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق
کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال
دوباره افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرآنالین ،از قرار معلوم ،سازمانهای
«امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»
در پیشنهادی مشترک ،الگوی جدیدی از افزایش
حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت
بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کردهاند.
این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت
کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای
قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در
روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.
بر این اساس ،برخی روایتها و گزارشها حاکی
از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد ،احتماال
افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان
لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت.
در سال جاری افزایش  ۱۰درصدی حقوق ها برای
غیرحداقلبگیران در دستگاههای اجرایی اعمال شده
است .در این میان ،روز یکشنبه در مجلس نیز
برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان
لشکری و کشوری انتقاد کردند .در همین رابطه،
محمد وحیدی ،عضو کمیسیون آموزش مجلس
در نشست علنی مجلس عنوان کرد :افزایش ۱۰
درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان
لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آنها در
کشور ایجاد کرده است .علی باباییکارنامی ،رئیس
فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی
مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت
گفت :عالوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران
توجه ویژهای داشته باشد ،باید برای افزایش حقوق
بازنشستگان در حوزههای کشوری و لشگری که
برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد .همچنین
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به
دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان
لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت
مهربانتر عمل کند.

اختالف نظر نمایندگان و ضرغامی
بر سر چیست؟
عزتالله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی پس از جلسه با اعضای کمیسیون
فرهنگی مجلس گفت :تمام نمایندگانی که طرح سوال
کرده بودند ،یا تقریبا قانع شدند یا زمان دیگری برای
پاسخگویی تفصیلی مشخص شد و تقریبا سؤاالت
نمایندگان به صفر رسید و نیازی به مطرح شدن
سواالت در صحن نیست و البته این موضوع وظیفه
من را سنگینتر میکند .ضرغامی گفت :گزارش
عملکرد یکساله وزارتخانه را ارائه دادم و سعی کردم
اقداماتم در راستای وعدههایی که در زمان رأی اعتماد
داده بودم ،توضیح دهم .یکی از مهمترین مشکالت
ما در حوزه میراث فرهنگی ،مسأله بافتها و بناهای
تاریخی است .در یکسری حوزههایی که مشکل بافت
داریم با همین نگاهی که به تعیین حریمها داریم،
مسأله نمایندگان حل شد ،اما در مورد بافتهای
تاریخی که اصوال نمیشود دستکاری کرد تالش داریم
تا برای هر استان با توجه به ویژگیهای خاص آنجا
نسخه مخصوصی بپیچیم .به گزارش ایسنا ،پیشتر
اعالم شده بود ضرغامی برای پاسخگویی به سواالت
تعدادی از نمایندگان مجلس درباره عملکرد یکساله
او در وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی به کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت شده
است .حدود  ۱۸نماینده از ضرغامی طرح سوال کرده
بودند که پیرو آن ،احتمال استیضاح او در مجلس
نیز مطرح شده بود .خود ضرغامی هم در گردهمایی
مدیران پایگاههای میراث ملی و جهانی یکشنبه ۲۲
مردادماه در گردهمایی مدیران پایگاههای میراث ملی
و جهانی به موضوع اختالف نظر نمایندگان مجلس و
استیضاح او اشاره کرده و گفته بود :برخی نمایندگان
مجلس که میخواهند استیضاح کنند ،میگویند
مردم میخواهند در کنار میراث فرهنگی ساختوساز
کنند ،چرا ما به فکر آنها نیستیم .قطعا که حریمها
باید منطقی تعیین شود ،اما وقتی میگوییم بافت
تاریخی با هویت شهری تعارض ندارد ،خیلیها
متوجه نیستند و فکر میکنند بافت تاریخی بافت
فرسوده است و با یک بولدوزر میتوانند ،تخریب
کنند.

روایت مخبر از نواقص به جا مانده از دولت قبل
معاون اول رییس جمهوری با ترسیم شرایط و اوضاع کشور در
زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ،از مصرف تنخواهی که باید در طول
سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم و صرف و
 ۸میلیارد دالر ارز ترجیحی که برای سال  ۱۴۰۰درنظر گرفته شده بود،
ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل به عنوان عواملی یاد کرد که
شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت قرار داد.
محمد مخبر در نشستی با حضور اعضای شورای تبیین مواضع
بسیج دانشجویی که پیش از ظهر دیروز برگزار شد ،با تاکید بر اینکه
برای حل چالش ها و مشکالت کشور باید به منابع ،ایده ها ،مدیریت
و سرمایه های مردمی تکیه کنیم ،بر اهمیت نقش بسیج در ایجاد
حلقه میانی دولت و مردم و بستر سازی برای مشارکت همگانی تاکید
کرد.
معاون اول رییس جمهوری وجود بسیج در کشور را یکی از زمینه
های تمایز ایران با سایر کشورها برشمرد و افزود :در روزهای نخست
دفاع مقدس این بسیج مردمی بود که توانست شرایط را تغییر دهد
و در سالهای پس از انقالب اسالمی نیز با کمک بسیج و مردم ،حل

چالش ها و مشکالت کشور با هزینه های کمتر و با سرعت بیشتر
انجام شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه به خوبی نتوانسته ایم از مشارکت و
نقش مردم در حوزه اقتصاد آنطور که باید استفاده کنیم ،خاطر نشان
کرد :باید تالش کنیم مردم را به صحنه اقتصاد کشور وارد کرده و با
جلب اعتماد مردم و مشارکت جامعه ،نقدینگی شناور موجود در
کشور را به سمت سرمایه گذاری و تولید هدایت کنیم.
مخبر کم توجهی به جهاد تبیین را از نقاط ضعف موجود دانست و
گفت :جریان های رسانه ای معاند از پشتیبانی و حمایت های مادی
و معنوی نظام سلطه برخوردار هستند و الزم است جریان انقالبی
نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی جامعه ،در عرصه رسانه و فضای
مجازی  ،پررنگ تر و جدی تر گام بردارد.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه به ترسیم شرایط و اوضاع
کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و گزارشی از
اقدامات ویژه و ضربتی صورت گرفته برای جبران کاستی ها و رفع
نواقص به جا مانده از دولت گذشته ارائه کرد.

وی افزود :در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ،تورم حدود پنجاه
درصد ،فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینه های جاری
کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود و تنخواهی که باید در طول
سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و ۸
میلیارد دالر ارز ترجیحی که برای سال  ۱۴۰۰درنظر گرفته شده بود نیز
ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل هزینه شده بود که این مسائل
شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت سیزدهم قرار داده بود.
به گزارش ایسنا ،مخبر به اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعده
های رئیس جمهوری در حوزه اشتغال و مسکن نیز اشاره و تصریح
کرد :در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰
هزار واحد مسکونی تامین شده که این عدد تا پایان سال به  ۳میلیون
واحد خواهد رسید و برنامه دولت برای احداث مسکن این است که با
استفاده از ظرفیت و مشارکت خود مردم بتواند هدفگذاری انجام شده
در تولید مسکن را تحقق بخشد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین به تشریح برنامه های دولت
سیزدهم برای مدیریت منابع آب کشور پرداخت و گفت :دولت از

 ۴روش انتقال آب از دریا ،آب شیرین کن ها ،انرژی هسته ای و
منابع آب ژرف به دنبال تامین آب مورد نیاز کشور است تا صنعت،
کشاورزی و مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند از آب مناسب
برخوردار باشند .اقدامات راهبردی دولت در زمینه خنثی سازی اثرات
تحریم ها ،احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده ،کنترل نقدینگی ،ارز
و تورم و گسترش تعامالت اقتصادی با کشورهای پیرامون نیز از دیگر
محورهای سخنان معاون اول رئیس جمهوری بود.

