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عمویی

آمریکا با متهم کردن دیگران به عملیات آدم ربایی، روابط مجرمانه خود را پنهان می کند
سپهرغرب، گروه سیاسی:     وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: آمریکا با متهم کردن دیگران به عملیات آدم  ربایی مضحکانه و کودکانه به دنبال سرپوش گذاشتن بر روابط مجرمانه خود است.

محمدجواد ظریف با اشاره به دست داشتن عوامل آمریکایی در ترور رئیس  جمهور هائیتی و تالشی مشابه علیه رئیس  جمهور ونزوئال نوشت: افراد مسلح وابسته به آمریکا برای ترور رهبران در ونزوئال و هائیتی در خاک آمریکا طرح ریزی می کنند، در حالی که دولت آمریکا 
فعاالنه روابط مجرمانه خود را با متهم کردن دیگران به عملیات آدم  ربایی به وضوح مضحک و کودکانه پرورده شده، مخفی می کند.

وی در پایان تاکید کرد: پیش از متهم کردن دیگران به وضعیت خودتان بپردازید.

دارایی های ایران زمانی آزاد است که اختیارش دست ما باشد
سپهرغرب، گروه سیاسی: عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: آزادسازی دارایی های ایران زمانی محقق می شود که اختیار این دارایی ها در 

دست کشورمان باشد نه اینکه دارایی های ما آزاد شود و در اختیار کره و ژاپن قرار گیرد.
حســینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به آزادسازی بخشــی از دارایی های ایران در کره و ژاپن از سوی آمریکا گفت: آزادسازی دارایی های ایران 

زمانی است که دارایی های آزاد شده در اختیار کشور ما باشد.
دارایی هــا آزاد شــده امــا نمی تواند بــه ایران انتقــال یابد و وی ادامــه داد: طبــق اعــالم رســمی مقامــات آمریکایی  این 

کنند.شــرکت های کره ای و ژاپنی تنها می توانند از آن اســتفاده 
اظهــار داشــت:  رئیســه مجلــس  دارایی هــای کشــور مــا در کــره و ژاپــن آزاد شــده و در عضــو هیــأت 

محصوالت خود را بدون هیچ زحمت و به دور اختیــار شــرکت های ایــن دو کشــور قــرار گرفتــه تــا کاالهــا و 
از هر بازار رقابتی به ایران بفروشــند.

حاجی دلیگانــی خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام نه 
تنها آزادســازی دارایی ها نیســت بلکه به معنای این 
اســت که دارایی هــای ایــران را در اختیار کشــورهای 

دیگر قرار داده اند.
وی افــزود: مقامــات سیاســت خارجی ما باید نســبت به 
این نحوه آزادســازی دارایی های ایران هوشــمندانه برخورد 

کنــد و آن را بــه هیچ وجــه به عنــوان آزادســازی دارایی های 
کشــورمان از طرف غربــی قبول نکنند چرا که این اقــدام همانطور که 
گفتم آزادســازی دارایی های ما نیســت بلکه دارایی های کشورمان در 

کره و ژاپن در اختیار این دو کشــور قرار گرفته نه در اختیار ما و از ســوی 
دیگــر مقامــات سیاســت خارجی مــا باید واکنــش الزم را نســبت به این 
اقــدام نشــان دهند که دارایی های کشــور مــا در اختیار دو کشــور دیگر 

قرار داده شده است.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی؛ در دستور این هفته مجلس
سپهرغرب، گروه سیاسی: قرار است بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 

مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی این هفته در صحن علنی مجلس مطرح شود.
مجلس شــورای اســالمی روز های یکشنبه و دوشنبه این هفته جلســه علنی خواهد داشت و وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و ارتباطات و 

فناوری اطالعات برای پاسخ به سواالت نمایندگان آبادان و اصفهان در صحن علنی حاضر می شوند.
همچنین قرار است تقاضای تحقیق و تفحص از حقوق نامتعارف در دستگاه های اجرایی به رای گذاشته شود.

گزارش کمیســیون انرژی در مورد خاموشــی های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشــور و نیز گزارش ســید احســان قاضی زاده هاشــمی 
نماینده شــورای نظارت بر صدا و ســیما در کمیســیون نظارت بر تبلیغات ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری نیز مورد بررســی قرار 

می گیرد.
همچنین انجام مراســم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میان دوره ای مجلس شــورای اسالمی، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی تصویب 

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ســازمان ســنجش آموزش کشور از سال 91، گزارش 
کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه 

از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
گازی بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری مردمــی و گــزارش کمیســیون 

اقتصــادی در مــورد وضعیت صنعت اســتخراج رمز ارز ها در دســتور 
جلسات علنی هفته جاری مجلس قرار دارد.

قــرار اســت مجلــس بــه عنــوان اولیــن دســتور الیحــه نحــوه 
کمک هــای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه ســازمان ســنجش 

آموزش کشور را در جلسه روز یکشنبه بررسی کند.
الیحــه اصــالح قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، الیحــه معاهده 

معاضدت حقوقی متقابل در حقوق مدنی بین ایران و برزیل و نیز الیحه 
معاهده اســترداد مجرمین بین ایران و برزیل از دیگر دســتور جلســات علنی 

مجلس شورای اسالمی است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
ایران  اقتصادی  مشکالت  حل 
برجام  و  غرب  با  تعامل  طریق  از 
آینده  دولت  و  نمی شود  محقق 
تحریم ها  خنثی سازی  دنبال  به 

باشد.
ابوالفضــل عمویــی با بیان اینکــه همه ما باید 
بــه برجام بــه عنــوان یک تجربــه ملی نــگاه کنیم، 
اظهــار کرد: برجــام توافقی بین ایــران و گروه 5+1 
بود و برای همه مردم ما یک فرصت درس آموزی 
اســت. در این تجربه این گزاره ابطال شــد که حل 
مشــکالت اقتصادی ایران از طریق تعامل با غرب 

رخ می دهد.

برجام  اجرای  در  ابتدا  همان  از  غربی ها   
بدعهدی کردند

وی متذکــر شــد: حتــی در دوره ای کــه طــرف 
آمریکایی عضو برجام بود و در دو سالی که برجام 
از دید طرف غربی به صورت کامل اجرا می شد، ما 
شــاهد بدعهدی های مکرر آنان بودیم و در همان 
دوران هم برای مردم مــا، منافع اقتصادی برجام 

به صورت واقعی و ملموس دیده نشد.
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
خارجــی مجلــس تصریح کــرد: در همــان دوران، 
رئیــس وقــت بانک مرکــزی ایــران دســتاوردهای 
کــرد.  عنــوان  کــم  بســیار  را  برجــام  اقتصــادی 
همچنیــن مــا میزبــان هیئت های مختلــف غربی 
بودیــم امــا هیچ کــدام از گفتگوها منجــر به عقد 
قرارداد نشــد و به ما اثبات شد که حل مشکالت 
اقتصــادی ایــران از طریــق تعامــل بــا غــرب ایده 
درســتی نیســت و بــرای حــل مســائل اقتصــادی 

کشــورمان باید روی پای خودمان بایستیم.

اقتصادی  مشکالت  حل  راهکار  برجام   
ایران نیست

نماینــده مردم تهران در مجلــس با بیان اینکه 
در واقــع راهــکار حــل مشــکالت اقتصــادی ایران 
برجام نیســت، تصریح کرد: رویکــرد اصلی ما برای 
رفع مشــکالت خنثی سازی تحریم ها است. به این 
معنــا که بایــد بتوانیم بــه توانمندی هــای داخلی 
خودمان اتکا کنیم و با اتکا به ظرفیت های داخلی 

خودمان، تولید ملی را تقویت کنیم.
وی ادامــه داد: بــرای تعامــالت خارجــی هــم 
بــا  بایــد در وهلــه اول تمرکزمــان را روی ارتبــاط 
همســایگان بگذاریــم و ســپس ارتبــاط خــود را با 
کشورهای آسیایی و کشورهایی که دارای اقتصاد 

نوظهور هستند، تقویت کنیم.

خنثی سازی  دنبال  به  سیزدهم  دولت   
تحریم ها باشد

عمویــی بــا بیــان اینکــه بایــد رویکــرد دولــت 
سیزدهم در حل مسائل اقتصادی تمرکز بر خنثی 
ســازی تحریم هــا و تقویــت تــوان داخلــی کشــور 
باشــد، گفت: مواضع اصولی مــا در مورد مذاکره 
و توافق هســته ای باقی است و فرقی نمی کند که 
مذاکــرات در ایــن دولت یا در دولــت بعدی انجام 

شود.
وی اظهــار کــرد: رفع کامل تحریم ها، خواســته 
منطقی و اساسی جمهوری اسالمی ایران است و 
انتفاع اقتصادی ایران در توافق هســته ای فقط با 

رفع کامل تحریم ها صورت خواهد گرفت.

 لغو تحریم ها روی کاغذ فایده ای ندارد
نماینــده مردم تهران در مجلــس با بیان اینکه 

رفــع تحریم ها بایــد واقعــی و موثر باشــد، یادآور 
شــد: رفع تحریم ها روی کاغذ فایــده ای ندارد چرا 
کــه مــا تجربه رفــع تحریم هــا روی کاغــذ را دیدیم 
کــه منجــر به نتیجه ای نشــد. در آن شــرایط، حتی 
شــرکت های خارجی هم حاضر بــه امضای قرارداد 
با ایران نشــدند و به همین دلیل اســت که ما این 
بــار بر موضوع راســتی آزمایی رفــع تحریم ها تاکید 

ویژه ای داریم.

برنامه   قانون لغو تحریم ها باعث تقویت 
هسته ای ایران شد

عمویی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر توان 
مذاکراتــی ایــران متکی بــر توانمندی هــای بومی 
هســته ای کشــورمان اســت، افزود: مــا در همین 
دوران توانســتیم برنامــه هســته ای خــود را احیــا 
تعهــدات  کاهــش  گام هــای  بــا  واقــع،  در  کنیــم. 
برجامی و تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم هــا و صیانــت از حقــوق ملت ایــران، برنامه 
هســته ای ایــران تقویت شــد و طرف مقابــل را به 
این نتیجه رساند که سیاست فشار حداکثری، یک 

سیاست شکست خورده است.
وی تاکیــد کــرد: اگــر ایــاالت متحده آمریــکا به 
صورت واقعی به شکســت خوردن سیاست فشار 
حداکثری اعتقاد داشــته باشــد، بایــد تحریم ها را 
بــه طور کامل رفع کند تــا در این صورت ما هم به 

تعهدات سابق خود در برجام بازگردیم.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بیــان کرد: 
مذاکراتــی کــه فعًال در ویــن در حال انجام اســت، 
1+4 جهــت  گــروه  و  ایــران  تعییــن شــروط  بــرای 

بازگشت آمریکا به توافق هسته ای است.

آمریکا به برجام بدون لغو   ایران بازگشت 
تحریم ها را نمی پذیرد

عمویــی متذکــر شــد: آمریکایی هــا بــه صورت 
غیرقانونــی از توافــق برجــام خــارج شــدند و االن 
بــه این نتیجــه رســیدند که سیاســت قبلی شــان 
مبنی بر اعمال فشــار حداکثری بر ایران شکســت 
خــورده اســت و باید مجــددًا به توافق هســته ای 
بازگردنــد. البتــه آنــان بایــد بدانند که بــدون لغو 
موثــر تحریم هــا، حتمًا با پاســخ منفی ایــران برای 
بازگشت به توافق هسته ای مواجه خواهند شد.

وی تاکیــد کرد: مذاکرات فعلی بر مبنای منافع 
ملــی دنبــال خواهــد شــد و حفــظ منافــع ملــی 
اولویــت اصلی ماســت. از این جهــت، تفاوتی بین 

دولــت فعلی و دولــت آینده در حفــظ منافع ملی 
نخواهد بود.

مذاکره  دولت  کدام  در  که  نمی کند  فرقی   
کنیم و به توافق برسیم

نماینده مــردم تهران در مجلــس تصریح کرد: 
همان طور که از مقامات عالی نظام شــنیدیم، اگر 
طــرف مقابل برای رفــع تحریم ها آمادگی داشــته 
باشــد، ما ساعتی در مورد آن درنگ نخواهیم کرد 
و از ایــن جهت، تفاوتی نمی کند که در کدام دولت 

مذاکره کنیم و به توافق برسیم.

یم  را دنبال کند؛ برجام مشکالت را حل نمی کند ی تحر دولت بعدی خنثی ساز

نماینده مردم تهران در 
مجلس با بیان اینکه در 
واقع راهکار حل مشکالت 
اقتصادی ایران برجام 
ویکرد  نیست، تصریح کرد: ر
اصلی ما برای رفع مشکالت 
خنثی سازی تحریم ها است. 
به این معنا که باید بتوانیم 
به توانمندی های داخلی 
خودمان اتکا کنیم...

قوهمقننهحاجیدلیگانی

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
از  مردم  اینکه  به  اشاره  با 
ناراحت  برق  قطعی  موضوع 
شاهد  امروز  گفت:  هستند، 
مدیریت ها  عرصه  در  ناترازی 
هستیم تا امکانات لذا مشکالت 

ایجاد می شود. در حوزه های مختلف 
محمدباقــر قالیباف گفت: فعالیت صنعت آب 
و بــرق کاری پرزحمــت محســوب می شــود و این 
حوزه نقش کلیدی در امنیت، ســالمت، اقتصاد، 
و  پایــه ای  آن  خدمــات  زیــرا  دارد  و...  معیشــت 

اساسی است.
بــا اشــاره  رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
بــه اینکــه ایــن روزهــا مــردم از موضــوع قطعی 
بــرق ناراحت هســتند و مطالبه ایــن موضوع به 
حــق اســت، اظهــار کــرد: ایــن موضوع بــا حضور 
وزیــر نیــرو در جلســات صحــن علنــی مجلــس و 
کمیســیون ها بــه صورت دقیق بررســی شــد اما 
بایــد تأکیــد کــرد مــردم مــا مدیــران را انتخــاب 
کردنــد تا وقتی مشــکالت پیش می آیــد، بتوانند 

را مدیریت کنند. امور 
وی تصریــح کرد: همه ما می دانیم مشــکالت 
در ایــن عرصه جدی و اساســی اســت و در زمان 
حــل  اساســی  را  مشــکالت  نمی تــوان  کوتــاه 
کــرد زیــرا اکنــون میزان مصــرف را از بخشــی کم 
کــرده و به بخــش دیگــری منتقــل کرده ایم؛ چه 
بســا آســیب این اقــدام در درازمــدت عمیق تر و 

ســخت تر باشــد به همین دلیل باید مسائل این 
حوزه به صورت اصولی حل و فصل شــود.

قالیباف با اشــاره بــه اینکه شــاهد ناترازی در 
حوزه برق کشــور هســتیم، افزود: این ناترازی در 
همــه بخش هــا وجود دارد و اشــکاالتی را ایجاد 
می کنــد، بــه عنــوان مثــال در موضــوع بودجه، 
شــاهد  بازنشســتگی  صندوق هــای  بانک هــا، 
ناترازی هســتیم و تــا زمانی که این مســائل حل 
و فصل نشــود، مشکالت وجود خواهد داشت.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکید بر 
اینکــه ایــن ناترازی هــا در حــوزه  مدیریتی وجود 
دارد و لــذا در امکانــات مشــکلی نداریــم، بیــان 
کــرد: ایــن مهم به دلیل این اســت کــه رویکردها 
و سیاســت هایمان در کارهــا مشــخص و پایــدار 
نیســت؛ بــه عنــوان مثــال مجلــس در اقدامــی 
مرتبــط بــا حوزه بــرق کشــور یکــی از رویکردها را 
اصالح کرد در حالی که این موضوع می توانســت 

10 سال قبل انجام شود.
وی ادامــه داد: شــاید مصــرف غیرمنطقی در 
حــوزه انــرژی، مــواد غذایــی و... وجــود داشــته 
باشــد اما مردم نشــان دادند هرگاه کار فرهنگی 
صورت گرفته و آنها را مطلع کرده ایم، بیشــترین 
همراهــی را انجــام داده انــد؛ به عنــوان مثال در 
ســال های گذشــته کــه میــزان خودروهــا نصــف 
خودروهای اکنون بود، شاهد 28 هزار کشته در 
ســال بودیم اما با اقدامی فرهنگی برای بســتن 
کمربنــد بیــش از 75 درصــد مردم در شــهرها و 
روســتاها اقدام بــه بســتن کمربنــد کرده اند لذا 

مــردم در امــور مختلــف همراهی می کننــد و ما 
باید کارهای کارشناســی دقیق انجام دهیم.

تصمیمــات  بایــد  کــرد:  اظهــار  قالیبــاف 
شــجاعانه گرفته شــود، به عنوان مثال موضوع 
قیمت گــذاری یکــی از ایــن مســائل اســت. همه 
و  نشــود  حــل  قیمت گــذاری  اگــر  می دانیــم 
دســتوری بخواهیم اقدام کنیم همانند بازار نرخ 
ارز فرصت برای کســانی ایجاد می شود که داللی 
می کننــد و رانــت می برنــد و حجــم عظیــم ثروت 

کشور از دست می رود.
رئیــس قوه مقننــه افزود: بهــای مصرف برای 
یــک خانواده دو نفره همانند خانواده چند نفره 
محاســبه می شــود، چرا بایــد یک مــدل برخورد 
شود؛ یارانه ای که در بخش انرژی داده می شود 
یک به بیســت یا یک به بیســت و ســه برابر است 
در حالــی که برخی افــراد بیش از انــدازه مصرف 
دارنــد، لذا با چنین شــرایطی نمی تــوان از مردم 

توقع داشــت و به ناترازی ها پایان داد.
در  تصمیم گیری هــا  وقتــی  کــرد:  اظهــار  وی 
دولت به معنای عام متمرکز می شــود و به جای 
مــردم در اقتصــاد دخالــت می شــود، مشــکالت 

ایجاد می شود. اساسی 
وی در همین زمینه اضافه کرد: مشــکالتی در 
بازارهای مالی، پولی، ســرمایه ای وجود دارد که 
باید آنها ســامان داده شــود وگرنــه ناترازی ها از 

بین نمی رود و مثل ماینرها پیدا می شــود.
قالیبــاف ادامــه داد: امــروزه رمزارزهــا وجود 
گرفتــه  خصــوص  ایــن  در  تصمیمــی  امــا  دارد 

نمی شــود کــه اینهــا ارز هســتند و بانــک مرکزی 
بایــد بــه آن رســیدگی کنــد یــا وزارت صمــت لذا 

رانت و ناترازی در این عرصه ایجاد می شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکید بر 
اینکــه در مجلــس یازدهــم مصمــم بــه اصــالح 
رویکردهــا و سیاســت ها هســتیم، تصریــح کرد: 
البته تحقق این مهم ســخت اســت اما راه نجات 

کشور همین است.
وی افزود: به جــای اینکه درآمدها را افزایش 
دهیــم و جیب هــا را بــزرگ کنیــم امــا بــا افزایش 
چند برابری قیمت ها شــاهد کاهش قدرت خرید 

بایــد  باشــیم،  مــردم 
بشــکنیم  را  قیمت هــا 
و در همین رابطه هم 
ثــروت  تولیــد  بــدون 
اقــدام  نمی تــوان 

انجام داد. مناسبی 
همیــن  در  وی 
کــرد:  تاکیــد  رابطــه 
دســتیابی  بــرای 
بــه ایــن مهــم بایــد 

پیشــران ها،  بــه 
 ، یت هــا لو و ا
و  سیاســت ها 
شود  توجه  رویکردها 

لــذا امیدواریم دولت آینده ایــن کار را با دیدگاه 
یاد شده دنبال کند.

قالیبــاف تصریــح کــرد: مجلس مســئول اجرا 
نیســت امــا مســئول اصــالح رویکردهــا اســت و 

در ایــن مســیر حرکت می کنــد؛ در برنامــه هفتم 
بــا  ناترازی هــا  همــه  تــا  شــد  خواهیــم  متمرکــز 
دخالت حداقلی دولــت، حضور حداکثری مردم، 
درســت مصــرف کــردن و تولیــد ثــروت بــا تغییر 

روند برطرف شود.

شاهد ناترازی در عرصه مدیــــــریت ها هستیم نه امکانـــــات

قالیباف

رئیس مجلس شورای اسالمی با 
وزها مردم از  اشاره به اینکه این ر
موضوع قطعی برق ناراحت هستند 
و مطالبه این موضوع به حق است، 
اظهار کرد:

و   این موضوع با حضور وزیر نیر
در جلسات صحن علنی مجلس 
و کمیسیون ها به صورت دقیق 
بررسی شد اما باید تأکید کرد مردم 
ما مدیران را انتخاب کردند تا وقتی 
مشکالت پیش می آید، بتوانند امور 
را مدیریت کنند.
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11 سیــاسی حکم اعدام »بابک زنجانی« قطعی است
سپهرغرب، گروه سیاسی:  حجت االسالم سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در برنامه دستخط گفت: قوه قضائیه در دو سال اخیر به اندازه 10 سال پیشرفت کرد؛ دو سال اخیر، دوران طالیی بود.

وی افزود: در این دو سال بیش از 60 قاضی سلب صالحیت شدند و در این موارد شخص رئیس قوه قضاییه در دادگاه ها حضور داشتند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: اولین نقطه ای که آیت اهلل رئیسی دست گذاشت، تخلفات باستی  هیلز بود. به خاطر فسادستیزی آیت اهلل رئیسی بود که مردم در این انتخابات به ایشان رای دادند.

وی گفت: حکم اعدام »بابک زنجانی« قطعی است؛ اگر برای بازگرداندن اموال همکاری کند، ممکن است تخفیف بگیرد.
رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده طبری گفت:پرونده »طبری« خیلی حساس و سنگین بود و  دیوان عالی کشور حق اینکه مجازات را تغییر دهد ندارد.

اصرار مجلس بر تفحص از نهاد ریاست جمهوری

پایان دولت به معنای تعطیلی
 تفحص ها نیست

مرکز  و  جمهوری  ریاست  نهاد  از  تفحص  و  تحقیق  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
بررسی های استراتژیک همچنان در دستور کار است و آنرا فراموش نکرده و بر انجام آن اصرار داریم، تاکید کرد: پایان دولت به معنای تعطیلی 

تفحص ها نیست.
حجت االســالم علیرضــا ســلیمی اظهار کرد: هیئــت تحقیق و تفحص از نهاد ریاســت جمهوری و مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاســت جمهوری 
مشغول فعالیت است و به هیچ وجه نگاهی به پایان دولت دوازدهم ندارد چرا که وظایف قانونی آن ها ایجاب می کند تا پایان تحقیق و تفحص 

موضوعات را پیگیری کنند.
وی افزود: ترک فعل های زیادی در دولت آقای روحانی صورت گرفته که یکی از آن ها عدم نیروگاه ســازی مناســب و خاموشــی های گســترده 
برق است؛ متأسفانه قیمت میلگرد و فوالد در چند روز گذشته افزایش پیدا کرده این در حالی است به دلیل عدم ایفای وظایف دولت در احداث نیروگاه، برق 

همه کارخانه های فوالد و سیمان قطع شده است.
عضو هیئت رئیســه مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم حتمًا در برابر ترک فعل های دولت دوازدهم ورود خواهد کرد و قوه قضاییه هم قول داده به این 
موضوعات رسیدگی کند. کما اینکه درباره رفتار های شبهه برانگیز مانند انتشار نوار مصاحبه آقای ظریف و نقش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

در این موضوع و مباحث مربوط به نفوذ ابهامات زیادی وجود دارد.
سلیمی گفت: خود آقای روحانی درباره انتشار صوت مصاحبه آقای ظریف اعالم کرد این کار توسط نفوذی ها صورت گرفته است و بایستی مسئولین ارشد 
دولت دوازدهم توضیح دهند که نفوذی ها در نهاد ریاست جمهوری چه می کنند لذا قطعًا مجلس یازدهم موضوع تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری 
را رها نخواهد کرد و بایستی مشخص شود که نفوذی هایی که آقای رئیس جمهور به وجود آن ها اعتراف کرده چه کسانی هستند و چرا دولت آن ها را معرفی 

نکرده است.
وی خاطرنشــان کــرد: توقع داشــتیم کــه وزارت اطالعات دولت آقای روحانــی نفوذی هایی که در دولت دوازدهم هســتند را معرفی کند، اما متأســفانه این 
وزارتخانه سکوت کرده است. این در حالی است حتی مقام معظم رهبری هم به موضوع انتشار صوت مصاحبه آقای ظریف ورود کرده اند و این کار خبط بزرگی 
محســوب می شــود و بایســتی تکلیف نفوذی های در نهاد ریاست جمهوری مشخص شود و معلوم شــود چرا در این مدت این افراد معرفی نشده و به سزای 

اعمال شان نرسیده اند و چرا دولت در این مدت آن ها را به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: قطعًا موضوع تحقیق و تفحص از نهاد ریاســت جمهوری و مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری فراموش نشده 
و نمایندگان آن را پیگیری خواهند کرد و اگر عده ای به دنبال آن هستند این موضوع فراموش و مشمول مرور زمان شود حتمًا اشتباه می کنند، زیرا کار های 
آن ها موجب هتک حیثیت نظام شــده و با آبروی جمهوری اســالمی بازی کرده اند و چون این مطالبه مردم از مجلس یازدهم وجود دارد نمایندگان از پیگیری 

این موضوع کوتاه نخواهند آمد.

 - سیاسی  گروه  سپهرغرب، 
سمیرا گمار: تحول گرایی، مبارزه 
با فساد و انتخاب وزرای توانمند 
دولت  توفیق  اصلی  عنصر  سه 

سیزدهم است.
خردادماه امسال شاهد یکی 
از مهم ترین اتفاقات سیاســی در 
ســپهر جمهــوری اســالمی ایــران بودیم؛ ســید 
ابراهیــم رئیســی بــا قاطبه آرای ملــت به عنوان 
رئیس جمهور مردم انتخاب شــد و دیگر چیزی 
نمانــده کــه او در 14 مرداد ماه رســمًا ســکان 

قوه مجریه کشــور را در دست بگیرد.
بیشــتر  و  دارد  اهمیــت  ایــن  از  بعــد  آنچــه 
بــه چشــم می آید عمــل بــه وعده هایی اســت 
کــه رئیــس جمهــور منتخــب بــا اتــکا بــر آنــان 
اعتمــاد مــردم ایــران را جلــب کــرد. مردمی که 
از سیاســی کاری ها خســته هســتند و وضعیــت 
دارنــد  نابســامانی  معیشــیتی  و  اقتصــادی 
منتظرنــد ببیننــد حــال و روز آنــان در پس این 

انتخاب چگونه خواهد شد؟
این دوره مهم اســت چون مردم بیشــترین 
را در هشــت ســال گذشــته متحمــل  ســختی 
شــده و از کمترین راحتی برخــوردار بوده اند، 
بایــد دید آقــای رئیســی می تواند بــا کارآمدی 
به ویــژه  وعده هایــش  بــه  جهــادی  دولــت  و 
وعده هــای مدیریتی و اقتصــادی، جامه عمل 
پوشــانده و بــا ملت بــزرگ ایران آشــتی کند یا 

. خیر
گفت و گــوی  می خوانیــد  ادامــه  در  آنچــه 
جبهــه  سیاســی  دبیــر  بــا  ســپهرغرب  خبرنــگار 

ایســتادگی در همین رابطه است:

 تشکیل دولت کارآمد با وزرای توانمند
ابتــدای ســخنان  حســین کنعانی مقــدم در 
رئیس جمهــور  قاعدتــًا  کــرد:  تصریــح  خــود 
منتخــب اولیــن اقدامی که برای اجرایی شــدن 
وعده هایــش بایــد انجــام دهد تشــکیل دولت 
کارآمــد بــا وزرای توانمند و قدرتمند اســت که 
با شــاخص های مطرح شده توســط وی یعنی 
چابکــی، کارآمــدی و روحیــه جهادی بــرای حل 
مشــکالت و مقابله با مفاسدی که وجود دارد 

باشد. داشته  همخوانی 

وی ادامــه داد: الزمــه این امر آن اســت که 
رئیــس جمهور منتخب در همیــن رابطه برنامه 
بــه  را  بلند مــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 

تصویب برســاند تا به نقشــه راهــی برای عملی 
کردن وعده هایش تبدیل شــود.

مردم  شده  تمام  دادن  شعار  دوره   
می خواهند عمل 

وی بــا بیــان اینکــه دوره شــعار دادن تمام 
شــده و اکنون مــردم توقع دارند کــه در عمل 
شــاهد تحول گرایــی باشــند، اظهــار کــرد: ایــن 
انتظار در مســائل اقتصادی و معیشــتی بیشتر 
اســت ضمــن اینکــه تحول گرایی همــان چیزی 
اســت کــه رهبــر انقــالب هــم بــه دولــت آینده 

داشته اند. توصیه 

 شاخصه های وزرا مهم است
این کارشناس مســائل سیاسی و اقتصادی 
ابــراز کــرد: نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر اینکه در 
رابطه با اشخاصی که در دولت آینده به عنوان 
وزیر در نظر گرفته می شــوند، قاعده این است 
که شــاخصه هایی که آقای رئیســی برای مبارزه 
بــا فســاد، داشــتن کارآمــدی، حــل مشــکالت 
انقالبــی مطــرح  و  و تجربــه مدیریــت جهــادی 
افــراد هــم وجــود داشــته  ایــن  می کردنــد در 

باشد.

است تعین کننده  »برجام«  فرجام   
تشــریح  بــا  ادامــه  در  کنعانی مقــدم 
میان مــدت  کوتاه مــدت،  برنامه هــای  اولویــت 
اولویــت  می رســد  به نظــر  گفــت:  بلند مــدت  و 
برنامه هــای کوتــاه مــدت مســائل اقتصادی و 
معیشــتی مــردم، حفــظ ارزش پــول ملــی و به 

فرجام رساندن »برجام« است.
وی در ادامــه افــزود: چراکــه اگــر تحریم هــا 

همچنــان ادامــه پیــدا کــرده و بخواهــد باعث 
شــود  کشــور  اقتصــادی  مشــکالت  افزایــش 
ممکن اســت دولت با معضالتی مواجه شــود 
که نتواند به ســایر مسائل برسد، بنابراین باید 
ایــن موارد را حل و فصل کنــد تا بتواند به حل 

بپردازد. مشکالت 

برنامه ریزی  محور  انقالب  دوم  گام   
میان مدت

دبیر حزب سبز ایران در توضیح برنامه میان 
مدت دولــت ســیزدهم اذعان کرد: ایــن محور 
بایــد متناســب بــا گام دوم انقــالب کــه مقــام 
معظم رهبری نقشــه راهــش را تعیین کرده اند 
اعالم شــود و اگر نیاز به ایــن دارد که تغییراتی 
در بودجــه کشــور در ســال 1400 و همچنیــن 
برنامــه پنج ســاله وجود دارد به صــورت الیحه 
یا پیشــنهاد ورود کرده و اصالح ساختار اجرایی 

کشور را داشته باشد.

برنامه ریزی چهار ساله  
برنامــه  کــرد:  یــادآوری  کنعانی مقــدم 
بلند مــدت نیــز برنامه ریــزی بــرای دوره چهــار 
ســاله ریاســت جمهوری اســت که باید مطرح 
بعــدی  گام هــای  اســاس  ایــن  بــر  تــا  شــود 
برداشــته باشــد، چراکــه بــه هــر حــال بــدون 
بــر  برنامه هــا  ایــن  تصویــب  و  برنامه ریــزی 
اســاس سیاســت های کالن نظــام و همچنین 
مختلــف  مســائل  و  موانــع  شــدن  برداشــته 
وعده هــای رئیس جمهور عملی نخواهد شــد 
و مــا نمی توانیــم بــه برنامه هایــی کــه مطرح 

شده دســت پیدا کنیم.
هــم  مســئله  ایــن  البتــه  شــد:  متذکــر  وی 

منتخــب  رئیس جمهــور  کــه  اســت  مطــرح 
دولــت  خرابکاری هــای  از  بایــد  مدتــی  تــا 
در  کــه  اتفاقاتــی  چراکــه  کنــد«  »آواربــرداری 
دولــت آقــای روحانــی افتــاد و مشــکالتی کــه 
در اوضــاع به ویــژه اقتصــادی ایجــاد کــرد غیر 
قابل انکار اســت، عالوه بر ایــن بحث مدیریت 
»کرونــا« مهم اســت که بایــد به نتیجــه نهایی 
برســد. و در پایان »برجام« هم باید به فرجام 
برســد کــه این موارد هــم زمان می بــرد و هم 

باید برای آنهــا تدبیر صورت بگیرد.

 سران قوا و مردم باید سرکار باشند
این کارشناس مســائل اقتصادی و سیاسی 
کــرد:  تأکیــد  پایانــی ســخنان خــود  در بخــش 
اعتقــاد مــن این اســت کــه بــدون برنامه ریزی 
نبایــد وارد عرصه اجرایی شــویم الزمه این امر 
هــم حضور همه ســران قــوا پای کار اســت که 
برای اجرایی شــدن مباحث مطرح شــده تالش 
کننــد ضمن اینکه مردم هم نقش مهمی دارند 
و بایــد بــرای اجــرای ایــن برنامه هــا مشــارکت 
کننــد، اگــر مــردم توجیه نشــوند و تــوان خود 
را از نظــر اجرایــی، مدیریتــی و اقتصــادی وارد 
عرصه خدمت نکنند نمی توانیم مدعی شــویم 
کــه از موانــع عبور کرده و کشــور را به ســاحل 

برسانیم. نجات 
در خاتمــه باید گفــت؛ چهاردهــم مردادماه 
کلیــد پاســتور بــه دســت رئیســی داده خواهد 
شــد و اینک اوســت که بــرای چهار ســال آینده 
ایــران عزیــز و مردمش بایــد برنامه ریــزی کند. 
مردمــی که بــه امید تغییر بــه او و تفکرش رأی 
داده انــد از ایــن بــه بعد هــم پــای کار خواهند 
بــود همان طــور کــه در همــه برهه ها پــای کار 

پــِس  در  دارنــد  انتظــار  عــوض  در  و  بوده انــد 
)رحمــه اهلل  خمینــی  امــام  ســاله   43 انقــالب 
علیــه( جمهوری اســالمی و کارگزارانش دســت 
خــود را به ســمت انقالب اســالمی دراز کنند و 
هر جــا که الزم بود ســاختارها و ســازو کارها را 

تغییر دهند تــا اوضاع بهبود پیدا کند.
ایــن چهــار ســال قطعــًا مهــم اســت هم از 
حیــث ترمیــم اعتمــاد و امیــد از دســت رفتــه 
مــردم هــم ســاختن خرابی هایی که با مشــی 
کشــور  بــر  ســال  هشــت  طــول  در  لیبرالــی 
تحمیــل شــد. بــه امید داشــتن ایرانــی آباد و 
تحلیــف  روز  منتظــر  امیــدوار  مردمــی  و  آزاد 
آغــاز بــه کار دولــت ســید ابراهیــم رئیســی  و 

ماند. خواهیم 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس

رد شایعات درباره بررسی الیحه 
رتبه بندی معلمان

سپهرغرب، گروه سیاسی: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن رد برخی شایعات درباره الیحه رتبه بندی معلمان، گفت: روند قانونی 
در  بررسی  حال  در  هم اکنون  و  رسید  تصویب  به  نمایندگان  قاطع  رای  با  الیحه  این  کلیات  است  شدن  طی  حال  در  مجلس  در  الیحه  این 

کمیسیون آموزش است.
سید نظام الدین موسوی ضمن رد برخی شایعات درباره الیحه رتبه بندی معلمان با بیان این که روند قانونی این الیحه در مجلس درحال 
طی شدن است، گفت: کلیات این الیحه مهم در 18 خرداد با رای قاطع نمایندگان به صورت دوشوری به تصویب رسیده و هم اکنون در حال 

بررسی در کمیسیون آموزش مجلس است.
وی با اشاره به بررسی پیشنهادهای زیادی که درباره این الیحه مهم توسط نمایندگان مطرح شده است، اظهارکرد: هر زمان روند قانونی 

بررسی این الیحه طی شود در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس ضمن ابراز تاســف و رد شایعاتی که در فضای مجازی درباره بررســی این الیحه مطرح می شود، گفت: تاکید آقای قالیباف 
این اســت که ســاماندهی و ثبات اقتصادی، اســتقالل کشور و رفع مشــکل آسیب های اجتماعی در گرو رشــد آموزش و پرورش و توسعه آموزشی است و در 

همین راستا حفظ منزلت، جایگاه و شأن معلم در همه ابعاد مهم است و دولت باید اولویت اصلی خود را بحث آموزش و پرورش قرار دهد.
موســوی افزود: مجلس نســبت به مشکالت نیروی انســانی آموزش و پرورش و نیز مسائل معیشتی معلمان اشراف کامل دارد و آسیب های مختلف این 
حوزه توســط کمیته های تخصصی احصاء شــده و از همین رو مجلس در الیحه دولت به نفع معلمان تغییرات جدی ایجاد کرده اســت تا ان شــاءاهلل مسائل 

معلمان به صورت اصولی حل شود.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس، تصریح کرد: البته ســوال و ابهام مهمی که دولت فعلی باید به آن پاســخ دهد این اســت که چرا در 8 سال گذشته برای 
رتبــه بنــدی معلمــان فکری نکرده و اکنون در ماه ها و هفته هــای پایانی این دولت حجم اظهارنظرها و وعده و وعیدهــای مقامات دولت به معلمان افزایش 

یافته است.
وی تصریح کرد: دولت های آقای روحانی 8 سال فرصت داشتند برای کمک به معیشت معلمان و نیز رتبه بندی این قشر مهم الیحه ارائه و با تبدیل شدن 
آن به قانون آن را اجرا کنند اما در تمام این سال ها فقط شعار داده اند و اکنون که فقط حدود 20 روز به پایان دولت باقی مانده درباره این موضوع اظهارنظر 

می کنند که بسیار جای تعجب دارد.
موسوی اضافه کرد: از آن جایی که این الیحه پس از تبدیل شدن به قانون باید توسط دولت آینده اجرا شود، لذا ضروری است که دیدگاه دولت آینده نیز 

درباره آن گرفته و بررسی شود تا پس از تبدیل شدن این الیحه به قانون مشکلی در اجرای آن شاهد نباشیم.
وی با تقبیح هرگونه سیاسی کاری و شایعه پردازی درباره این الیحه تاکید کرد: از جمله اقدامات مهم مجلس در قانون بودجه 1400، اختصاص اعتبار برای 
الیحــه رتبه بندی معلمان بود که نشــان دهنده توجه و اهتمام جدی مجلس به حل این مشــکل اســت و امیدوارم پس از اتمــام فرایند قانونی این الیحه در 

کمیسیون و صحن مجلس شاهد اجرای یک قانون مهم برای معلمان باشیم.

حسین کنعانی مقدم مطرح کرد:

رای توانمند  زه با فساد و انتخاب وز تحول گرایی، مبار
سه عنصر اصلی توفیق دولت سیزدهم

نقش مهم سرنوشت برجام، بهبود اقتصاد و معیشت و مقابله با کرونا در تغییر شرایط مردم

سمیراگمار

حجتاالسالم
علیرضاسلیمی

سیدنظامالدین
موسوی

این چهار سال قطعًا مهم 
است هم از حیث ترمیم 
اعتماد و امید از دست 
رفته مردم هم ساختن 
خرابی هایی که با مشی 
لیبرالی در طول هشت سال 
بر کشور تحمیل شد. به امید 
داشتن ایرانی آباد و آزاد و 
وز  مردمی امیدوار منتظر ر
تحلیف و آغاز به کار دولت 
سید ابراهیم رئیسی خواهیم 
ماند.

این دوره مهم است چون 
مردم بیشترین سختی 

را در هشت سال گذشته 
متحمل شده و از کمترین 
راحتی برخوردار بوده اند، 

باید دید آقای رئیسی 
می تواند با کارآمدی و دولت 

جهادی به وعده هایش 
به ویژه وعده های مدیریتی 

و اقتصادی، جامه عمل 
پوشانده و با ملت بزرگ 

ایران آشتی کند یا خیر.
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با حکم رهبر انقالب؛

حجت االسالم ربانی 
نماینده ولی فقیه در وزارت 

جهادکشاورزی شد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حکمی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نمایندگی  به  را  ربانی  حجت االسالم 
کشاورزی  جهاد  وزارت  در  ولی فقیه 

منصوب کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی 
حجت االســالم ربانــی را بــه نمایندگــی 

ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب حجت االســالم آقــای حــاج سیدحســن ربانی 

دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن مأموریت جناب حجت االسالم 
تقــوی در وزارت جهــاد کشــاورزی و بــا تقدیــر از خدمات 
ایشــان، جنابعالــی را کــه بحمــداهلل از ســوابق مدیریت 
جهادی و کارآمد برخوردار می باشید به نمایندگی در آن 
وزارت منصوب می کنم. شــرح وظایف قانونی در احکام 
مربوطه آمده است. امید است با نشاط کاری و ابتکاری 
کــه در جنابعالی هســت حضــور جنابعالی به پیشــرفت 

مطلوب امور کمک کند.
والسالم علیکم و رحمةاهلل؛ سیدعلی خامنه ای

۲۶ تیر 1400 

دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری حل 
مشکل آب  استان خوزستان

هیئت ارشد قضایی  عازم 
منطقه شد

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری 
خوزستان،  استان  در  آب  مشکل  حل 
ارشد  هیئت  یک  دستوری،  صدور  با 
مشکل  حل  برای  را  اجرایی  و  قضایی 

عازم خوزستان کرد.
از  ناشــی  مشــکالت  دنبــال  بــه 
کمبــود آب در اســتان خوزســتان، از روز گذشــته و بــا 
پیگیری مســتمر رئیس دســتگاه قضا هیئتی متشکل از 
نمایندگان ارشــد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای 
بررســی مشــکالت پیش آمده و علل وضعیــت موجود، 

صبح امروز عازم استان خوزستان شد.
مقرر شده است هیئت اعزام شده، پیگیر راهکارهای 
فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه 
اقدامــات و همچنیــن دالیل بــه وجود آمــدن وضعیت 
موجود را به حجت االسالم  و المسلمین محسنی اژه ای 

رییس قوه قضاییه گزارش کنند. 

تماس های متعدد با 
پلیس برای برخورد 

با سگ گردانی
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس پلیس تهران با بیان اینکه روزانه 
برای برخورد  با پلیس 110  ده ها تماس 
گفت:  می شود،  گرفته  سگ گرداتی  با 
قانونی  خالء  سگ گردانی  با  برخورد  در 

وجود ندارد.
ســردار حســین رحیمی در پاســخ به 
این ســوال که آیا ســگ گردانی جرم محســوب می شود 
و نحوه شــکایت درباره ســگ گردانی، اظهار کــرد: روزانه 
دربــاره ســگ گردانی و مزاحمتهــای ایجــاد شــده در این 
رابطــه در پارکهــا، معابــر عمومــی و حتــی آپارتمان ها و 

محل سکونت، ده ها تماس با پلیس برقرار می شود.
رئیس پلیس تهران با بیان اینکه ما به عنوان پناهگاه 
مردم وظیفه رســیدگی به این تماس ها را داریم، افزود: 

تالش داریم در این رابطه برخوردمان محترمان باشد.
وی تصریح کرد: مردم خواستار برخورد با سگ گردانی 
در پارک هــا و معابــر عمومــی هســتند، مــواردی وجود 
دارد کــه مزاحمت ایجاد شــده درباره نگهداری ســگ در 
آپارتمــان، زندگــی آپارتمانی را برای ســاکنان آنجا مختل 
کــرده، پلیــس در ایــن مواقع چه بایــد کند؟ بایــد با این 
مــوارد برخورد کند لذا برابر قانون بــا این موارد برخورد 

می کنیم.
اجــازه  قانــون  در  افــزود:  انتظامــی  مقــام  ایــن 
حیوان گردانی داده نشــده البته ممکن اســت فردی در 
ویــال یا باغ یا مکان هایی که برای دیگران ایجاد مزاحمت 
نمی کنــد، ســگ نگهداری کنــد که این موضوع اشــکالی 

ندارد.
رحیمی خاطرنشــان کــرد: برخی، کشــورهای اروپایی 
را دربــاره ســگ گردانی مثــال می زدننــد، بایــد بگوییــم 
در کشــورهای اروپایــی نیــز دربــاره نگهــداری و حمــل و 
جابه جایــی آن قوانیــن خــاص دارد، اینگونه نیســت که 
بگوییم هر فردی هر کاری خواســت انجام دهد، قوانین 
در رابطه بســیار ســخت اســت و ناقضان قوانین جرایم 

بسیار سنگینی را باید پرداخت کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به این سوال 
کــه آیــا در برخــورد با ســگ گردانی خــالء قانونــی وجود 
دارد؟ گفــت: خیر در این رابطــه هیچ خالءقانونی وجود 
نــدارد. قطعًا اگر مامور جایی دچار اشــتباه شــود با وی 

برخورد جدی می کنیم.

ایران و جهان

رهبرانقالب

روحانی

گروه  سپهرغرب، 
بانک  جهان:  و  ایران 
مطالبه  دربرابر  مرکزی 
حتی  و  رسانه ای  جدی 
در  دولت  بدنه  از  بخشی 
شفاف سازی  خصوص 
تخصیص  فهرست 
اساسی  کاالهای  4۲00تومانی  ارز 

به صورت اعتباری سکوت کرده است.
در ســال گذشــته یک فهرست مهم 
واردکننــده  شــرکت   16 یــا   14 شــامل 
نهاده هــای دامــی بــرای بهره منــدی از 
تخصیــص اعتبــاری ارز 4200تومانی در 

اختیار دستگاههای دولتی قرار گرفت.
کاال  موجــودی  از  آمارهــا  بررســی 
در گمــرکات، بنــادر و ورودی کشــتی ها 
از 7 میلیــون  نشــان می دهــد، بیــش 
تــن کاال از 6 قلــم کاالی اساســی که ارز 
ترجیحــی از دولت دریافت می کنند دپو 
شــده اســت. به گفته مقامات مسئول 
بــار »یــک و چهــار دهــم  اولیــن  بــرای 
میلیــون« تن کاال روی کشــتی به  مدت 

یک ماه مانده است.
فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو 

کاال در بنــدر امام خمینی)ره( اســت که 
بایــد تعییــن تکلیف شــود و هیچ کدام 
از ایــن محموله هــا تخصیص نشــده و 
تأمیــن ارز را دریافــت نکرده اند.بــر این 
اســاس حجم قابل توجهی از کاالها در 

انبارهای بنادر دپو شده است.
امروز در بنادر شــمالی کشــور بیش 
از 110 هــزار تــن کاال بیــش از 8 مــاه در 
آنجــا ماندنــد و نمی توانیــم تشــخیص 
دهیــم کــه ایــن کاالها فاســد شــده یا 
نشــده اند، در ایــن خصــوص بایســتی 
وزارت  زیرمجموعه هــای  از  قرنطینــه 

جهاد کشاورزی اعالم نظر کند.
ایــران  گمــرک  مســئوالن  به گفتــه 
حتــی برخــی کاالهــای دپوشــده تــا 16 
مــاه هم در بنادر شــمالی وجــود دارد. 
البتــه بایــد به ایــن نکته اشــاره کرد که 
در بنــادر جنــوب کشــور هــم کــه اآلن 
در محوطه هــای روبــاز کاال را نگهــداری 

می کنند دمای هوا 50 درجه است.
معــاون فنــی گمــرک در خصــوص 
فهرست واردکنندگان کاالهای اساسی 
کــه از تســهیالت تخصیص اعتبــاری ارز 
بهره مند شــده اند، گفت: شــورای عالی 

امنیت ملی در سال گذشته اعالم کرده 
بود فقط 16 شــرکت، به صورت اعتباری 
نهاده هــای دامــی را وارد کنند و به  غیر 
از آن افرادی که کاالی خودشان را وارد 
کرده بودنــد به آنها اعتباری نمی دادند 
یعنــی کاالها در گمــرکات و بنادر ماند. 
به عبــارت دیگــر حتــی در برخــی موارد 
کــه واردکننــدگان دیگــر علی رغم اینکه 

اســناد مالکیــت داشــتند کاالی خود را 
نمی توانستند خارج کنند.

ایــن  افــزود:  گمــرک  مســئول  ایــن 
مشــکل را مطرح کردیــم و نهایتًا اعالم 
شد تمامی شرکتها می توانند اگر کاالی 
خودشــان را در این شرایط تحریمی به 
بنادر و گمرکات کشــور برساندند حتمًا 
از شــیوه اعتبــاری اســتفاده کننــد ولی 

هیچ کس اقدام نکرد.
بر همین اساس گمرک ایران از بانک 
مرکزی درخواســت کرده اســت لیســت 
شــرکتهایی را کــه به صــورت اعتباری در 
ســال 99 بــه آنها ارز داده شــده اســت 
بــا میــزان ارزی کــه بــه آنهــا اختصــاص 
پیــدا کرده اســت و مــدت زمــان بعد از 
ترخیص کاال، ارز خصیص داده شــده را 

منتشر کند.

کاالهای  اعتباری  واردات  تأیید   
اساسی از سوی جهاد کشاورزی

اخیــرًا معروفــان مدیــرکل خدمــات 
بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفته اســت: از میــزان 3 میلیارد دالری 
کــه در حــدود 4 مــاه دریافــت کردیــم 
حــدود یک و نیم میلیارد دالر آن تأمین 
شده است و مصوب شده است عالوه 
بر تخصیص نقــدی، تخصیص اعتباری 
هــم انجام شــود. امســال مقرر شــده 
اســت هر فــردی اعتبــار نزد فروشــنده 
کنــد  وارد  خارجــی دارد می توانــد کاال 
کــه 43 شــرکت اعــالم آمادگــی کردند 
و تــا امــروز 19 شــرکت اقــدام کرده اند، 

از محــل تخصیــص ارز 1 میلیــارد و 200 
میلیون دالر به صورت اعتباری است.

بعد از مطرح شــدن بحث فهرســت 
تخصیص ارز اعتباری مطالبه شــفافیت 
از بانــک مرکــزی بــاال گرفتــه اســت تــا 
جایــی که برخــی مدیران میانــی دولت 
نیــز در برنامه هــای مختلــف خبــری در 
ایــن  رســانه ها  ســایر  و  صداوســیما 
مطــرح  مرکــزی  بانــک  از  را  مطالبــه 
کرده انــد امــا تا کنون پاســخی بــه این 

موضوع داده نشده است!
گفتنــی اســت، معــاون فنــی گمرک 
ایران اواخر هفته گذشته در یک برنامه 
تلویزیونی نیز درباره این مطالبه گفت: 
چــرا علی رغــم تأکیــد ســتاد هماهنگی 
خصــوص  در  دولــت  اقتصــادی 
بــه  اعتبــاری  به صــورت  ارز  تخصیــص 
همه متقاضیان این امر محقق نشــده 
اســت؟ بانــک مرکــزی بایــد به صــورت 
شــفاف اعــالم کنــد؛ در ســال 99 کدام 
شــرکتها به صورت اعتباری تخصیص ارز 
دریافــت کرده اند و بانــک مرکزی بعد از 
چه مدتی با این شــرکتها و صادرکننده 

تسویه ارزی انجام داده است؟

سپهرغرب، گروه ایران 
رئیس جمهور  جهان:  و 
برخی  متأسفانه  گفت: 
کرمان،  مانند  استان ها 
هرمزگان،  مازندران، 
و  سیستان  و  گلستان 
زمینه  در  بلوچستان 
و  ندارند  مناسبی  شرایط  بستری ها 
آمارشان رو به افزایش است؛ هم چنین 
مسیر  در  استان ها  دیگر  برخی  و  تهران 

خیز هستند.
روحانــی  حســن  حجت االســالم 
مــاه   17 در  کرونــا  ویــروس  گفــت: 
مختلفــی  به شــکل های  گذشــته 
ویــروس  به صــورت  اخیــرًا  و  درآمــده 
هنــدی ظاهر شــده کــه از شــرق وارد 
کشــور شــده اســت و به ســمت عمق 
برخــی  متأســفانه  مــی رود.  کشــور 
مازنــدران،  کرمــان،  ماننــد  اســتان ها 
و  سیســتان  و  گلســتان  هرمــزگان، 
بســتری ها  زمینــه  در  بلوچســتان 
شــرایط مناســبی ندارنــد و آمارشــان 
رو بــه افزایش اســت؛ هم چنین تهران 
و برخی دیگر اســتان ها در مســیر خیز 

. هستند
فشــار  ویــروس  ایــن  افــزود:  وی 
زیادی بــر جامعه و مردم در این مدت 
وارد کرده و آثار روانی زیادی داشته و 
خســارات فراوان اقتصادی و فرهنگی 

بر ما داشته است.
رئیس جمهــور گفــت: در حالــی کــه 
شــدن  آرام  به ســمت  می شــد  فکــر 
شرایط می رویم، انتخابات از یک طرف 
و مراســم عیــد فطر از ســویی دیگر و 

هم چنین ســفرهای تابستان از سویی 
دیگــر دست به دســت هــم دادنــد و از 
این هــا مهم تر ورود ویــروس هندی از 
مرزهای شــرقی و جنوبی کار را سخت 
کرد و امروز بــا خیز صعودی تقریبًا در 

سراســر کشور مواجه هستیم.
اینکــه  بــرای  روحانــی اظهــار کــرد: 
فاصلــه  ویــروس  ایــن  از  بتوانیــم 
کاهــش  مــردم  مشــکالت  و  بگیریــم 
یابد ســالمت جســمی و روحــی مردم 
حفــظ  آن هــا  معیشــت  هم چنیــن  و 
شــود، بهتریــن راه این اســت که ما از 
ویــروس فاصلــه بگیریــم و ایــن یعنی 
در اجتماعات شــرکت نکنیــم، ترددها 
پروتکل هــای  همــۀ  و  یابــد  کاهــش 

کنیم. رعایت  را  بهداشتی 
وی گفــت: متأســفانه میــزان عمل 
بــه پروتکل هــای بهداشــتی در کشــور 
48 درصــد اســت و ایــن میــزان خیلی 
درصــد   90 بــاالی  بایــد  و  اســت  کــم 
باشد. میزان رعایت دســتورالعمل ها 
وارد  هنــدی  ویــروس  اســت،  پاییــن 
کشور شده است و در فصل تابستان 
بازهــم  دورهمی هــا  اگــر  و  هســتیم 
شــکل  اجتماعــات  و  باشــد  برقــرار 
بگیــرد، پیداســت کــه شــرایط چگونه 
خواهد شــد. راه حل اصلی برای اینکه 
ســالمت مردم حفاظت بشود، فاصله 
گرفتــن از ایــن ویــروس در چارچــوب 

پروتکل هاست.
مســئله  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
اســت،  واکسیناســیون  امــر  بعــدی 
خاطر نشــان کرد: الحمدهلل بیش از 7 
میلیون واکســن تاکنون تزریق شــده 

و دو میلیون دیگر هم توزیع شــده و 
به تدریج تزریق خواهد شد؛ در طول 
دوز  میلیــون   7 حــدود  جــاری  هفتــه 
وارد کشــور می شــود و در مردادمــاه 
می توانیــم از حــدود 1.5 میلیون دوز 
در  کنیــم.  اســتفاده  داخلــی  واکســن 
دو هفتــه ی آینــده حــدود 10 میلیون 
واکســن در دســترس خواهیم داشت 
کــه تزریــق آن نیــز نهایتا ظــرف 20 روز 
انجــام می گیــرد و تا پایــان این دولت 
طبق وعده مــان به مردم، افراد باالی 
65 سال و کسانی که بیماری زمینه ای 
در  البتــه  و  می زننــد  واکســن  دارنــد 
افراد  برخی اســتان ها واکسیناسیون 
بــاالی 60 هم واکســن در حــال انجام 
اســت و در برخــی نقاط مــرزی و جزایر 
واکســن  هــم  ســال   18 بــاالی  افــراد 

می کنند. دریافت 
وی در ادامه درخصوص بازگشایی 
مدارس تصریح کــرد: امیدواریم برای 
مــدارس نیز شــرایطی شــکل بگیرد تا 
در مهرماه بازگشــایی شــوند؛ واکسن 
برای معلمین، اســاتید دانشــگاه ها و 
هم چنین برای عشــایر و سایر گروه ها 
در نظر گرفته شــده و ان شــااهلل طبق 

وعده مان عمل خواهیم کرد.
یکــی  گفــت:  رئیس جمهــور 
بــازار  بــه  داخلــی  واکســن های 
واکسیناســیون آمــده و امیدواریم تا 
پایان دولت در مســیر واکسیناسیون 

بگیرد. قرار 
روحانــی خاطــر نشــان کــرد: مردم 
عزیــز مــا بداننــد کــه تزریــق واکســن 
نباید عاملی باشــد تا برخــی فکر کنند 

کــه بایــد پروتکل هــا را کنــار بگذارنــد؛ 
اگــر دو دوز واکســن تزریــق شــود در 
کاهش مرگ و میر بســیار موثر اســت 
نخواهــد  را  ابتــال  جلــوی  حتمــا  ولــی 
جهش یافتــه  ویــروس  ایــن  و  گرفــت 
دســتورالعمل های  تمامــی  و  اســت 

بهداشــتی حتما باید رعایت شود.
کشــورها  بســیاری  افــزود:  وی 
بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  کــه 
کنــار  واکسیناســیون  از  بعــد  را 
گذاشــتند، مجــددا توصیه بــه رعایت 
دســتورالعمل ها می کنند. حتی اگر ما 
قــادر باشــیم در آینده بــه تمام مردم 
واکســن بزنیم، اگر کشورهای اطراف، 
کشــورهایی  جهــان  در  یــا  و  منطقــه 

باشــند،  کرونــا  درگیــر  در  کــه  باشــند 
کشــور  بــه  ویــروس  اســت  ممکــن 
مصونیــت  کنــد.  ســرایت  و  بیایــد  مــا 
کــه  می شــود  حاصــل  زمانــی  کافــی 
کشــورها  همــه  در  واکسیناســیون 

بگیرد. انجام 
همــه  بایــد  گفــت:  رئیس جمهــور 
جلــوی  تــا  ببریــم  بــه کار  را  تــوان 
بگیریــم  را  جامعــه  در  عادی انــگاری 
و مــردم هم چنــان بداننــد کــه چرخه 
ایــن  و  دارد  وجــود  ویــروس  انتقــال 
بیمــاری می توانــد خطرنــاک باشــد و 

باید همــه پروتکل ها را رعایت کنیم.
کــرد:  اظهــار  پایــان  در  روحانــی 
ویــروس  ایــن  از  کامــل  مصونیــت 

زمانــی خواهد بود که تمام کشــورها 
از واکســن اســتفاده کننــد و چــون تا 
آن زمــان فاصله داریــم، باید خودمان 
و  کرونــا  شــرایط  در  زندگــی  بــرای  را 
اجــرای پروتکل ها بــرای مدت طوالنی 

کنیم. آماده 

گروه  سپهرغرب، 
معاون  جهان:  و  ایران 
بیان  با  صمت  وزیر 
برنامه ای  دولت  اینکه 
لوازم  واردات  برای 
محل  از  خارجی  خانگی 
منابع بلوکه شده ایران 
تمام  قیمت  کاهش  برای  گفت:  ندارد، 
با  می توانیم  داخلی  تولیدات  شده 

خارجی ها مذاکره کنیم.
نگرانــی  دربــاره  تابــش  عبــاس 
تولیدکننــدگان لوازم خانگــی از احتمال 
آزادســازی منابع بلوکه شــده ایــران در 

لــوازم خانگــی  کــره و احتمــال واردات 
در  خانگــی  لــوازم  واردات  کــرد:  تاکیــد 

دستور کار نیست.
وی ادامــه داد: شــرکت های خارجی 
اگر شــرایط ما را بپذیرند اجــازه ورود به 
کشــور خواهند داشت اما اگر شرایط ما 
را نپذیرنــد اجــازه واردات نخواهیم داد. 

تــا دیروز ما بــه دنبال تکنولــوژی بودیم 
اما امــروز خودمــان تکنولوژی ســاخت 
داریــم. وقتــی ایــن تکنولــوژی را داریــم 
خارجی هــا نمی تواننــد هزینه تکنولوژی 
ســاخت را بــه مــا تحمیــل کننــد. لــذا با 
شــرایط برابــر می تواننــد بــا مــا مذاکره 
کنند نه از موضع باالتر که ما را استثمار 

کنند و هر وقت دلشــان خواست کشور 
را ترک کنند.

معــاون وزیــر صمــت تصریــح کــرد: 
البتــه تولید داخــل به این معنا نیســت 
کــه صــد در صد قطعــات لــوازم خانگی 
را داخلی ســازی کرده ایم بلکه قســمتی 
از ایــن قطعات ســاخت داخل هســتند 
و مابقــی بــه صــورت ســی کــی دی و … 
وارد کشور می شــود. اگر توافقی شکل 
بگیرد و شرکت های خارجی با شرایط ما 
راه بیایند وضعیت بهتر می شــود چراکه 
امروز یکی از مشــکالت بهای تمام شده 
ما این اســت کــه قطعات از کشــورهای 
مختلــف باید وارد کشــور شــود که این 
موضوع هزینــه تمام شــده کاال را باالتر 
بــرده اســت. بنابراین در مذاکــره هم به 
دنبال بهبود شرایط برای تولیدکنندگان 

داخلی خواهیم بود.
وی در عیــن حــال بــا تاکید بــر اینکه 
انحصاری در بخش لوازم خانگی کشــور 
نداریــم افــزود: انحصــار زمانــی شــکل 
تولیدکننــدگان  تعــداد  کــه  می گیــرد 

تعــداد  االن  کــه  حالــی  در  باشــد  کــم 
تولیدکنندگان بسیار زیاد است.

مصــرف  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
افــزود:  تولیدکننــدگان  و  کننــدگان 
شرکت های ایرانی برای کسب بازار با هم 
رقابــت می کننــد. رقابت بســیار نزدیکی 
بیــن این شــرکت ها بــرای جلــب رضایت 
وقتــی  دارد.  وجــود  کننــدگان  مصــرف 
تعــداد تولیدکنندگان زیاد اســت، یعنی 

تنوع کاال هم داریم.
*نحوه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی

بــا  مبــارزه  نحــوه  مــورد  در  تابــش 
قاچاق لوازم خانگــی، اظهار کرد: مبارزه 
بــا قاچاق لــوازم خانگی بایــد به صورت 
قــرار  کار  دســتور  در  دقیــق  و  کامــل 
گیــرد، اظهــار داشــت: مبــارزه بــا قاچاق 
کاال دو بخــش دارد؛ یــک بخــش اینکــه 
حتمــًا در حاکمیــت بایــد همــه ابزارها و 
دستگاه های مرتبط با موضوع قاچاق از 
جمله دستگاه هایی که موظف به التزام 
بخشــی به مرز هســتند، دســتگاه هایی 
کــه متولــی التــزام بخشــی بــه تــردد و 

و دســتگاه هایی  کاال هســتند  ترانزیــت 
کــه موظف بــه التزام بخشــی به بخش 
عرضه هســتند، با همکاری یکدیگر و به 
صورت جدی جلوی عرضه کاالی قاچاق 

را بگیرند.
مصــرف  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
از  افــزود:  تولیدکننــدگان  و  کننــدگان 
خدماتــی  قاچــاق  کاالی  دیگــر  ســویی 
در داخــل کشــور نــدارد و نماینده های 
موجــود امــکان خدمــات دهی بــه این 
محصــوالت را ندارنــد؛ امــا وقتی کاالیی 
تولیــد داخــل می شــود یعنــی خدمات 
قبــل از فروش و خدمات پس از فروش 
دارد و مردم با اطمینان خاطر می توانند 
از ایــن کاال اســتفاده کننــد و در صــورت 
خرابــی هــم می تواننــد بــرای تعمیــر به 
نمایندگی ارســال کنند. بنابراین بخش 
دوم مبــارزه بــا قاچــاق کمکی اســت که 

مصرف کنندگان نهایی به ما می کنند.
کننــدگان  مصــرف  داد:  ادامــه  وی 
اگــر بــه خدمــات قبــل از فــروش و پس 
از فروش توجه داشــته باشــند و تولید 
داخــل را بــه کاالی خارجــی ترجیح دهد 
هم ســطح تولیــد لوازم خانگــی داخلی 
افزایــش می یابد که ایــن موضوع بهای 
تمام شــده کاال را هــم کاهش می دهد 
و بــا قیمــت ارزان تــری در بــازار عرضــه 

می شود.

اژهای

بانکمرکزی

سرداررحیمی

عباستابش

متأسفانه میزان رعایت پروتکل ها 48درصد است

یبًا صعودی شده است ونا در کشور تقر کـــــر

وحانی اظهار کرد: برای  ر
وس  اینکه بتوانیم از این ویر
فاصله بگیریم و مشکالت 
مردم کاهش یابد سالمت 
وحی مردم و  جسمی و ر
هم چنین معیشت آن ها 
حفظ شود، بهترین راه 
وس  این است که ما از ویر
فاصله بگیریم و این یعنی 
در اجتماعات شرکت نکنیم، 
ترددها کاهش یابد و همۀ 
وتکل های بهداشتی... پر

سکوت ابهام آمیز بانک مرکزی در مواجهه با مطالبه شفافیت ارزی
لیست و میزان تخصیص اعتباری ارز 4۲00 محرمانه شد؟

دولت برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد


