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سرمقاله

رفتار دوگانه در ماجرای آتش زدن 
قرآن

ادامه از صفحه یک
آنچه که به  دولت سوئد به عنوان کشوری 
غربی در ارتباط با آتش زدن قرآن مربوط می شود 
عکس العملی دوگانه ای است که سوئد از خودش 
بروز داده از یک سو، اجازه چنین کاری را ناشی 
از آزادی بیان قلمداد کرد! و از دیگر سو، برای این 
که روابطش با مسلمانان و کشورهای اسالمی 
تیره نشود عمل راسموس را مورد تایید قرار نداد 
و تلویحا آن را تقبیح کرد زیرا در چند روز اخیر 
کشورهای اسالمی به صحنه اعتراضات مردم در 
مقابل سفارت سوئد تبدیل شد و مسلمانان در 
کشورهای مختلف تا سطح حمله به سفارتخانه 
از  پلیس  محافظت   اگر  و  رفتند  پیش  سوئد 

سفارتخانه نبود حمله صورت می گرفت.
بی  و  بر کشورهای غربی  سکوالریسم حاکم 
توجهی این کشورها به تقدسات  اسالمی  سبب 
ایجاد گسل در جامعه خواهد شد و نشان از 
 “ تمدن ها  “برخورد  تئوری  از  غربی ها  گرایش 
است  که در اواخر قرن گذشته میالدی توسط 
هاروارد  دانشگاه  استاد  هانتینگتون  ساموئل 
آمریکا مطرح شد. در صورت ادامه اتفاقاتی نظیر 
توهین به مقدسات مسلمانان جامعه بشری را 
به جنگ تمدن ها نزدیک تر خواهد کرد و راهکار 
و عقیدتی در  تمدنی  از جنگ های  جلوگیری 
اصرار بر توهین به مقدسات ادیان به بهانه آزادی 

بیان  نیست.
کشورهای  از  یکی  در  گاهی  هراز  متاسفانه 
مسلمانان  مقدسات  به  توهین  شاهد  غربی 
روح  با  که  این  بر  عالوه  موضوع  این  هستیم  
مدنیت مغایرت دارد سبب تحریک مسلمانان 
می شود و درگیری ها بین مسلمانان و سایر ادیان 
را افزایش می دهد و احتماال خطرناک تر از جنگ 

تمدن ها جنگ پیروان ادیان است .

خبر

اخبار

واکنش اژه ای به قطع اینترنت

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مشکالتی که به 
واسطه تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی 
اولیاء  از  وجوه  دریافت  مقوله  داد،  رخ  جاری 
دانش آموزان برای هزینه های مربوط به سرویس 

ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود. 
والمسلمین  میزان حجت االسالم  از  گزارش  به 
محسنی اژه ای در حاشیه نشستی در قوه قضائیه با 
اشاره به میزان تعطیلی مدارس طی سال تحصیلی 
جاری و مشکالتی که از این ناحیه متوجه والدین 
استثنای  به  گفت:  است،  شده  دانش آموزان  و 
تربیتی  و  آموزشی  با مضامین  مرتبط  موضوعات 
از  یکی  است،  بررسی  قابل  خود  محل  در  که 
مدارس  متکثر  تعطیلی  واسطه  به  که  مشکالتی 
در سال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت 
وجوه از اولیاء دانش آموزان برای هزینه های مربوط 
به سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود؛ 
بعضا اولیاء دانش آموزان گالیه دارند که با توجه 
این سال تحصیلی،  زیاد مدارس در  به تعطیلی 
پول دریافت شده از آنها برای سرویس رفت و آمد 
مسترد  آنها  به  دانش آموزان،  تغذیه  همچنین  و 
نمی شود و حتی در مواردی مدارس برای وصول 
این چک های دریافتی از والدین دانش آموزان اقدام 
می کنند. بر همین مبنا مطلوب است دادستان کل 
کشور ضمن شنیدن اظهارات مسئوالن مربوطه در 
آموزش و پرورش و همچنین اولیا، تدابیر الزم را 
پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند. وی همچنین 
طی تذکر دیگری با اشاره به موضوع قطع اینترنت 
برگزاری  روزهای  با  همزمان  مناطق  از  برخی  در 
حقوق  حفظ  جهت  این که  داشت:  اظهار  کنکور 
از تقلب  شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری 
و  امری ضروری  اندیشیده شود حتما  تمهیداتی 
برگزاری  ساعات  در  اینترنت  قطع  اما  است  الزم 
به  آنها  اداری  و  امور روزمره  و  برای مردم  کنکور 
صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد. وی افزود: 
بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی 
بررسی های ناظر بر این موضوع را از این حیث که 
چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر 
کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از 
وقوع تقلب در آزمون ها بدون قطع اینترنت صورت 
می گیرد، انجام دهد. رئیس دستگاه قضا در همین 
راستا با بیان این که »قطع اینترنت، راه منطقی قابل 
قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست«، 
گفت: علی ایّحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری 

در این زمینه صورت گیرد.

اعالم آمادگی ایران برای بازسازی 
سوریه

رئیس جمهوری گفت: جمهوری اسالمی ایران، 
دوست واقعی ملت سوریه است چرا که همانگونه 
که در دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار 
ملت و دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی 
نیز آماده است با تقویت همکاری های همه جانبه 

اقتصادی در کنار آنان باشد. 
دیدار  گذشته  روز  ظهر  رئیسی  ابراهیم  سید 
سپهبد »علی محمود عباس« وزیر دفاع سوریه، 
روابط دو کشور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: 
روابط ایران و سوریه بر پایه اعتقادات و باورهای 
مشترک و نیز روحیه ایستادگی و مقاومت مردم 

دو کشور بنا شده است.
رئیس جمهوری صیانت نیروهای مسلح سوری 
از ملت و دولت این کشور در برابر فتنه انگیزی ها 
امیدبخش  سوریه  کشور  و  مردم  آینده  برای  را 
دانست و افزود: جمهوری اسالمی ایران، دوست 
واقعی ملت سوریه است چرا که همانگونه که در 
دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار ملت و 
دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی نیز آماده 
است با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی 
در کنار آنان باشد. سپهبد »علی محمود عباس« 
وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه 
سوریه با حمایت برادران و دوستان واقعی خود در 
مصاف با تروریسم پیروز شد و قدرتمندتر از قبل 
به عنوان یکی از حلقه های محور مقاومت ایفای 
نقش خواهد کرد، اظهار داشت: محور مقاومت 
نقش مهمی در شکل دادن به جهان جدید خواهد 
داشت. وزیر دفاع سوریه گفت: دشمنان همواره 
مترصد فرصتی برای خدشه وارد کردن به روابط 
و هستند،  بوده  ایران  و  برادرانه سوریه  و  عمیق 
اما روابط دو کشور ریشه دارتر و مستحکم تر از آن 
وارد کند  به آن خدشه ای  بتواند  است که کسی 
و این روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر و 

عمیق تر خواهد شد.

ادامه انتقادها به اظهارات رئیس  
جمهوری کره درباره ایران

در ادامه انتقادها از اظهارات اخیر رئیس جمهور 
کره جنوبی درباره ایران سخنگوی اپوزیسیون کره 
گفت که تهدید امنیتی علیه سئول کسی نیست 

جز رئیس جمهور کره. 
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، اوه یئونگ هوآن 
که  جنوبی  کره  دموکراتیک  حزب  سخنگوی 
می شود،  محسوب  کشور  این  اصلی  اپوزیسیون 
روز گذشته به انتقاد از اظهارات اخیر یون سوک 
یئول، رئیس جمهور کره درباره ایران پرداخت که در 
جریان سفر هفته گذشته خود به امارات متحده 

عربی ایران را به دشمنی با امارات متهم کرده بود.
سخنگوی حزب دموکراتیک کره با انتشار بیانیه ای 
گفت: بزرگ ترین تهدید علیه امنیت و دیپلماسی 
کره جنوبی کسی نیست جز رئیس جمهور یون. 
وی در ادامه بیانیه خود خاطر نشان کرد: اصول 
دیپلماسی کاهش دشمنان و افزایش دوستان است 
اما رئیس جمهور یون درگیر یک دیپلماسی است 

که دشمنان را افزایش می دهد.
هفته  نیز  جنوبی  کره  اپوزیسیون  رئیس حزب 
گذشته از اظهارات رئیس جمهور کشورش درباره 
حتی  او  که  گفت  و  کرد  انتقاد  شدت  به  ایران 
وی  دهد.  انجام  اولیه  ارزیابی  یک  نمی تواند 
همچنین تاکید کرد: این مثل یک فاجعه دیپلماتیک 
دیپلماسی  یک  طریق  از  نمی توانید  شما  است. 
مغرضانه، متعصبانه و کوته بینانه مبنی بر اینکه 
“دشمن دوست من، دشمن من است” به درستی 

از مردم و منافع ملی محافظت کنید. 
حزب   ،)PPP( خلق  قدرت  حاکم  حزب  اکنون 
دموکرات را به عمل کردن مانند یک “خائن” متهم 
ایجاد  اپوزیسیون به دنبال  کرد و مدعی شد که 
مشکل دیپلماتیک از گفت وگوی یون با نیروهای 

کره جنوبی مستقر در امارات از کشور است.
کرد:  اظهار  دراین باره  حاکم  حزب  سخنگوی 
مشکل  ایجاد  برای  تالش  و  خائنانه  رفتارهای  از 
یون  رئیس جمهور  اظهارات  بهانه  به  دیپلماتیک 
که نیروهای مستقر در خارج از کشور را تشویق 
اظهارات  که  گفت  وی  بردارید.  دست  می کند، 
یون چیزی بیش از یک پیام مبنی بر این نیست 
که سربازان باید با جدیت با وضعیت امنیتی روبرو 
شوند و در ادامه حزب دموکرات را به تالش برای 
سوء استفاده از این موضوع به خاطر درگیری های 
سیاسی متهم کرد. سخنگوی حزب حاکم همچنین 
بیان کرد: رئیس جمهور یون در امارات حتی درباره 

روابط ما و ایران صحبت نکرد.
به گزارش ایسنا، یون سوک یئول در دیدار با ۱۵۰ 
سرباز کره جنوبی مستقر در امارات متحده عربی 
در اظهاراتی خارج از عرف دیپلماتیک گفته بود: 
دشمن امارات، کشوری که بزرگترین تهدید علیه 
آن به شمار می آید، ایران است و دشمن ما نیز کره 
شمالی است. در نتیجه ما وضعیتی بسیار شبیه 

به امارات داریم.

در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق 
در  کریم  قرآن  از دستور خود هتک حرمت  پیش 
کشور سوئد را محکوم کرد و گفت: سیاستمداران 
سوئدی نمی توانند این اسالم هراسی آشکار و طراحی 
شده را پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند.

رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه طی یک 
سال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشته 
اند و اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توسعه که 
سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط 
بین دو کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد 

کرد.
مردم  نماینده  همچنین  دیروز  علنی  جلسه  در 
اصفهان ضمن طرح سوال خود از وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات مبنی بر اینکه »علت عدم اجرای 
قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت 
مخابرات  شرکت  و  جنابعالی  سوی  از  مخابرات 
به  نسبت  مخابرات  شرکت  عملکرد  از  چیست؟« 
اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر انتقاد 
بر  کرد و گفت: معتقدیم که یک مجموعه ای که 
اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف 
خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام 

دهد عمل نمی کند.
علنی  صحن  در  حضور  با  هم  زارع پور  عیسی 
مجلس در پاسخ به این سوال گفت: ما در وزارت 
ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت 
ایثارگران اقدامات گسترده ای را شروع کردیم و در 
تبدیل وضعیت  وزارتخانه  این  مختلف  بخش های 
صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه 
تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و 

تبدیل وضعیت صورت گرفته است.
توضیحاتش  از  ارتباطات در بخش دیگری  وزیر 
اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به 
بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده 
آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت 
مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان 
وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی 
اپراتورها و دیگری پاسخگویی در  تنظیم گری همه 
برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما 
در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب 
در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن 

دولت نقشی ندارد.
نمایندگان پس از استماع اظهارات طراح سوال و 
از  رای  با ۱۱۵  ارتباطات،   وزیر  پاسخ های  همچنین 
مجموع رای ۲۳۸ از پاسخ های عیسی زارع پور قانع 

نشدند.
بررسی عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی ها

در ادامه جسله علنی مجلس، محمد مهدی مفتح 
بودجه مجلس شورای  و  برنامه  گزارش کمیسیون 
احکام  مهمترین  عملکرد  بررسی  درباره  اسالمی  
تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های 
مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت 

کرد.
عملکرد  بررسی  جریان  در  که  هم  اقتصاد  وزیر 
بودجه در حوزه واگذاری دارایی ها در مجلس حاضر 
شده بود، گفت که با وجود فشارهای اقتصادی و 
تورمی تالش دولت در سال ۱۴۰۱ این بود که بار و 
فشار کمتری به حوزه اوراق وارد کرده و استقراض 

کمتری داشته باشد.
از مسیرها که در  یکی  افزود:  احسان خاندوزی 
سال های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت بوده، 
انتشار اوراق و به اصطالح استقراض از جامعه برای 

رفع کسری بودجه است.
در همین جلسه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
دارایی   واگذاری  گفت:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 

مالی دولت از ۱۷۶ همت به ۲۹۴ همت در الیحه 
یافته است در حالی که  افزایش  آتی  بودجه سال 
فروش اوراق و شرکت های دولتی به عنوان استقراض 
محسوب شده و مجلس شورای اسالمی باید سعی 
کند تا جای ممکن منابع بودجه از منابع واقعی تامین 

شود.
انتقاد نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه  از 
عدم اجرای واگذاری اموال دولتی از دیگر موضوعاتی 
بود که در جریان بررسی عملکرد بودجه در حوزه 

واگذاری دارایی ها مطرح شد.
مهرداد گودرزوند چگینی گفت: با گذشت چندین 
ماه از سال جاری تاکنون واگذاری کاملی از بنگاه های 
به  دولتی  شرکت های  شخصیت  تغییر  و  دولتی 

خصوصی رقم نخورده است.
جعفر قادری یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه 
تمرکز  باید  اینکه دولت  بر  تاکید  با  هم  بودجه  و 
افزود:  می کرد،  دولتی  اموال  واگذاری  بر  بیشتری 
انتظار می رفت با توجه به وضعیت وصول درآمدهای 
نفتی و شرایط تحقق مالیات ها، دولت تمرکز بیشتری 
حتی فراتر از الیحه بودجه در واگذاری اموال و سهام 

شرکت های دولتی می کرد.
مجلس سقف پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را 

افزایش نمی دهد
رابطه  در  شده  مطرح  مباحث  جمع بندی  در 
دارایی ها،  واگذاری  حوزه  در  بودجه  با عملکرد 
محمدباقر قالیباف تاکید کرد که مجلس در بررسی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ مصمم است که به هیچ 

عنوان سقف پیشنهادی دولت را افزایش ندهد.
محمدباقر قالیباف بعد از قرائت گزارش کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد 

با  مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط 
سال  بودجه  قانون  در  مالی  های  دارایی  واگذاری 
این  امروز  گفت:  جمع بندی  در  کشور  کل   ۱۴۰۱
گزارش مورد بررسی قرار گرفت، چون مجلس شورای 
اسالمی قرار است بالفاصله وارد بررسی الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ شود پس الزم بود که یک حضور ذهنی از 

وضعیت داشته باشیم.
وی توضیح داد: واقعی کردن منابع و مصارف جزو 
سیاست های کالن است، طبق صحبت های وزیر در 
بخش سرمایه ای و دارایی ها به خصوص در حوزه 
نفت بیش برآوردی داشتیم؛ اکنون چنین وضعیتی را 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم می بینیم، نرخ فروش 
هر بشکه نفت ۸۵ دالر پیش بینی شده که اکنون 
حدود ۷۲ دالر است. آیا این به معنای بیش برآوردی 
نیست و با کسری بودجه روبه رو نمی شویم و بلکه 
دیون ایجاد نمی کند؟ اینها همه فارغ از این است که 
چه سقفی را می توان در فروش نفت به دست آورد.
هر  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به  شود  ناترازی  و  دولت  بدهی  باعث  که  اقدامی 
معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و ادامه مشکالت 
این روزهای جامعه است، باید به سمت درآمدهای 
پایدار و واقعی رویم که این موضوع را من هم در 

جلسه کمیسیون تلفیق تاکید کردم.
مصمم  اسالمی  شورای  مجلس  داد:  ادامه  وی 
است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را افزایش ندهد حتی اگر 
منابع جدید هم پیدا شود آن را برای خأل هایی که 

ممکن است تحقق پیدا نکند، قرار دهیم.
این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
موضوعات اقتصادی تنها منحصر به وزارت اقتصاد 

نیست و باید در مجموعه ستاد اقتصادی مجلس و 
دولت دنبال شود، اضافه کرد: باید معیاری درباره 
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود 
داشته باشد که دچار مشکل نشویم. ممکن است 
از بانک مرکزی استقراض نشود اما اگر تعهدات در 
عامل  بانک های  به  بدهی  و  نشده  عمل  سررسید 
بانک  از  استقراض  از  بدتر  اتفاقی  نشود  پرداخت 
مرکزی است که باید به این موضوع در بودجه سال 

۱۴۰۲ توجه شود.
قالیباف اضافه کرد: موضوع دیگر تامین هزینه های 
ضروری مردم مثل بحث مربوط به گندم است، باید 
قیمتی برای گندم گذاشته شود که بعدا خریداری 
شود نه این که به بانک های عامل تکالیفی تحمیل 
کنیم که برای آنها بدهی ایجاد کند و بعد هم آن 

بدهی پرداخت نشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی موضوع مهم دیگر 
را نحوه واگذاری ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی 
عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاری ها باید ۷۰ 
درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه  
گذاری برای زیرساخت ها برگردد که اکنون این کار 
صورت نمی گیرد. در فروش های اخیر هم اگر قرار 
است به شبه دولتی ها واگذار شود همان بهتر که 
واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی  بماند تا 

نظارت وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: این مشکالت حل نمی شود مگر 
این که مجلس شورای اسالمی و دولت هدف گذاری 
داشته و به سهم مشترک برسند. سال آینده اولین 
سال اجرای برنامه هفتم است پس نباید در مسیر 
گذشته حرکت کنیم و الزم است در مواردی اصالح 

ساختار بودجه هم صورت گیرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دولت های 
یازدهم و دوازدهم اعالم کرد: اهمیت امنیت و پایداری تولید انرژی 
مسئله ای روشن در توسعه ملی است؛ انرژی قوه محرکه اقتصاد 
هر کشوری بوده و بدون آن نه تنها چرخ تولید از حرکت می ایستد، 
بلکه همه نظامات زندگی اجتماعی و فردی را دچار اختالل جدی 
می کند. سالهاست به دلیل تحریم ها و برخی سیاست های داخلی، 
ورود تکنولوژی جدید و سرمایه الزم در بخش نفت و گاز و برق 

متناسب با ظرفیت کشور و نیاز جامعه انجام نگرفته است.
به گزارش انتخاب، وی در ادامه می افزاید: حاال تأثیر تحریم ها و 
عدم سرمایه گذاری مناسب، در بحران اخیر آشکار شده است. این 
بحران که هر چند ماه یکبار خودش را در قطع برق و یا گاز نشان 
می دهد، به دلیل عدم توازن تولید و مصرف است. تا سال ها قبل، 
این عدم توازن با قطعی گاز و برق در بخش صنعت و نیروگاهی، 
ساالنه میلیاردها دالر خسارت به بار می آورد و اکنون علیرغم قطعی 
گسترده گاز و برق در صنایع، به ناچار در بخش خانگی نیز اتفاق 

افتاده است.
متأسفانه برخی به جای پرداختن به علت اصلی مشکل و حل 
ریشه ای آن، طبق معمول دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند. 
دیگر کار از این سخن ها گذشته و زمان اتخاذ تصمیم های سخت 
فرا رسیده است. قطعی گاز امسال در ایام سرما به منازل مردم 
رسید و مرزنشینان محروم از جمله خواهران و برادران اهل سنت 
را در تربت جام و شهرها و روستاهای دیگر در برگرفت. در همین 
حال، نیروگاه ها به جای سوخت تمیز گاز، مازوت مصرف کرده و 
هوای آلوده، آلوده تر شده که نتیجه آن تعطیلی پیاپی مدارس و 

دانشگاه ها است.

بحران  این  که  است  شده  مشخص  شده،  تهیه  سندهای  در 
سال به سال بدتر می شود. راهکار، تنها در گرو توسعه ظرفیت های 
تولیدی و مدیریت مصرف به طور همزمان است، و اجرای آن نیازمند 
دسترسی به فناوری های روز و چند صد میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در بخش نفت و گاز و برق است. تجربه ملی و جهانی به وضوح 
نشان می دهد که این منابع را باید از بازارهای بین المللی تامین کرد. 
نفت و گاز بزرگترین سرمایه مردم ایران و به تعبیر اصحاب توسعه 
“مرغِ تخم طالیی توسعه” است که می تواند هم به تامین انرژی 
داخلی توسعه و رفاه مردم کمک کند و هم با صادرات درست و روان 
به دور از محدودیت ها، ارز مورد نیاز توسعه اقتصادی را فراهم کرده 

و با ریال آن بودجه دولت را یاری رساند.
این ضرورت در هر دو وجه داخلی و خارجی نگران کننده است؛ از 
منظر داخلی تابستان و نیز اوج سرمای امسال گذشت، اما تابستان 
و زمستان بعدی در راه است. از منظر خارجی هم با تداوم شرایط 
کنونی، موقعیت و جایگاه ایران به رغم ذخایر سرشار نفت و گاز در 
بازارهای بین المللی بیش از گذشته به مخاطره می افتد. الزم است 
با تغییر سیاست ها به این چالش مهم توجه عملی کنیم و امروز و 

آینده ایران و جایگاه انرژی را در رفاه و توسعه کشور دریابیم.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس رقم خورد

سقف پیشنهادی بودجه افزایش نمی یابد
رسیدگی به عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی ها با حضور وزیر اقتصاد و بررسی سوال نماینده از وزیر ارتباطات از مهمترین موضوعات خبری جلسه 
علنی دیروز )سه شنبه( چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی بود. دیروز جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و گزارش 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ کل کشور، سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و ... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

زمان تصمیم های سخت فرا رسیده استاسحاق جهانگیری مطرح کرد
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دهیم

معاون اول رئیس جهمور با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم برای توسعه 
سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: وضعیت کنونی استان سیستان و بلوچستان 
باید بهبود پیدا کند و دولت برنامه های ویژه ای برای توسعه همه جانبه این 

استان درنظر گرفته است. 
محمد مخبر ظهر دیروز )سه شنبه( پس از بازدید از چاه نیمه های منطقه 
در  حضور  با  سرما،  از  کشاورزان  آسیب دیده  گلخانه های  برخی  و  سیستان 
فرمانداری ویژه شهرستان زابل در نشستی با مدیران، نمایندگان و مسئولین 
این منطقه با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم برای پیشرفت کشور ریل گذاری 
جدیدی شده است، افزود: با وجود برخی هجمه ها و فشارهای دشمنان به زودی 

شاهد گشایش های خوبی در کشور خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی برنامه های توسعه 
دولت هستند، خاطرنشان کرد: بستر حضور و فعالیت مردم در پیشرفت کشور 
در این دولت فعال شده است و دولت بعنوان تسهیل گر در کنار مردم و بخش 

خصوصی برای توسعه همه جانبه کشور حضور خواهد داشت.
دولت سیزدهم  کارآمدن  روی  زمان  در  کشور  به مشکالت  اشاره  با  مخبر 
اظهارکرد: گام های بلندی در زمینه اشتغال و مسکن برداشته شده است و به 
رغم برخی کارشکنی ها، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه های 

مختلف کشور برنامه ریزی شده و در حال انجام است.

استان  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استان  های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
سیستان و بلوچستان با مزیت همجواری در کنار دریا و سفره های آب زیرزمینی 
نباید با مشکالت خشکسالی و کم آبی روبرو باشد و دولت برنامه دارد تا با اجرای 
طرح انتقال آب از دریا، استخراج آبهای ژرف و پیگیری حقابه هیرمند مشکالت 

کم آبی استان ظرف دو، سه سال آینده برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به خسارات وارده به دامداران و کشاورزان منطقه سیستان پس از سرمازدگی 
هفته های اخیر، تصریح کرد: در این سفر تصمیمات خوبی برای ارایه کمک ها و 
تسهیالت مالی به گلخانه ها و دامداری هایی که از خشسالی و سرمازدگی دچار 
آسیب شده اند، اتخاذ می شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکالت 
سوخت استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: جایگاه های سوخت در این 
استان متناسب با جمعیت و وسعت وجود ندارد و با برگزاری جلسات در این 
سفر و با حضور وزیر نفت برنامه ها و طرح هایی برای حل مشکل جایگاه های 

سوخت بررسی و پس از تایید اجرا می شود.
مخبر به حساسیت و عالقمندی مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور 
نسبت به منطقه سیستان و بلوچستان اشاره و تاکید کرد: افتتاح خط ریلی 
زاهدان–خاش موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد و رئیس جمهور نیز پس 
از بروز برخی مشکالت طی روزهای گذشته در این استان تیمی از دولت را مامور 

کرد تا مسائل این استان هر چه سریعتر پیگیری و برطرف شود. وی در پایان 
این جلسه با اشاره به سرمای روزهای گذشته در این منطقه و گرانی قبض های 

برق اعالم کرد که برای جبران این مسأله در این سفر تصمیم گیری می کنیم.
گفتنی است پیش از ورود معاون اول رئیس جمهور به فرمانداری ویژه زابل 
برخی از شهروندان این منطقه برای گفتگو با وی جمع شده بودند که مخبر نیز با 
حضور در میان آنها به دغدغه ها و مشکالت شان گوش سپرد و قول داد پیگیری 

ها و مساعدت های الزم برای حل مشکالت مردم انجام شود.
وی  همچنین پس از بازدید از از ذخائر آبی و چاه نیمه های استان  با تاکید بر 
اینکه دولت متعهد به تامین آب شرب برای مردم سیستان و بلوچستان است، 
تصریح کرد: دولت سیزدهم با جدیت طرح انتقال آب از دریا و استخراج آب های 
زیرزمینی به استان سیستان و بلوچستان را پیگیری می کند تا مشکالت کم آبی 

و خشکسالی مردم این منطقه بطور ریشه ای حل شود.
وی همچنین به برنامه های دولت سیزدهم و وزارت نیرو برای حل مشکالت آب 
استان اشاره کرد و افزود: تامین آب از طریق چاه ها و آب های سطحی تا بهار 
سال آینده از برنامه های کوتاه مدت و همچنین بهره برداری از پروژه های انتقال 

آب استانی حداکثر تا دو سال آینده از برنامه های میان مدت دولت است.
معاون اول رئیس جمهوری در خصوص برنامه های بلند مدت حل مشکالت 
کم آبی استان سیستان و بلوچستان گفت: امیدواریم پروژه انتقال آب از دریای 

عمان به سرتاسر این استان تا پایان دولت سیزدهم نهایی شود.
مخبر همچنین با اشاره به پیگیری های دستگاه دیپلماسی برای احیای حقابه 
باشد و دولت  به حقابه هیرمند متعهد  باید  افغانستان  تاکید کرد:  هیرمند 

جمهوری اسالمی ایران این موضوع را از مجاری بین المللی پیگیری می کند.

مخبر در سفر به سیستان و بلوچستان تاکید کرد
افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد 
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