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سنگین تر از ۸ سال جنگ 

ایرادات مرکز پژوهش 

همان متون قبلی 

درباره طرح صیانت

صرفا گمانه زنی است

۵۰ میلیون نفر در دنیا شیعه شدند

ردصالحیت الریجانی 

مگر می شود؟!

حجت االسالم محمد جواد حاج علی اکبری در همایش سیاسی فرماندهان 
نیروی پدافند هوایی ارتش که در این ستاد برگزار شد، گفـت: زمانی که فتنه گران به 
سمت حوزه حسینی رفتند، خود آقا عنایت کرد و غبارها یکباره کنار رفت و ذات 
فاطمی جامعه دوباره غبارزدایی شد و حماسه ۹ دی اتفاق افتاد و در نهایت پس 
از هشت ماه از فتنه ای که سنگین تر از ۸ سال جنگ تحمیلی که جامعه ما را تهدید 
کرد جامعه به سالمت عبور کردیم. رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، با 
تاکید بر اینکه سردار شهید سلیمانی نماد بصیرت فاطمی در معرکه فتنه هاست، 
گفت: جامعه ما را حضرت عبداهلل )ع( نجات داد و با خون مطهرش پرچم بصیرت 

والیت فاطمی را برافراشته کرد.

فاطمه قاســم پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شــورای اسالمی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »ایرادات 
جدِی قانونی، اقتصادی و اجتماعی که مرکز پژوهش های مجلس به طرح حمایت 
از کاربران در فضای مجازی گرفته، نشــان  دهنده بررسی همه جانبه این طرح و 
اثرات آن در کشور است. مخالفان این گزارش فنی و ذو ابعاد، به جای برچسب 
زدن بر یک مرکز پژوهشــی معتبر، اگر نقد علمی به این ســند پژوهشی دارند، 
اعالم کنند.« بر اساس این گزارش، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در 
نامه ای خطاب به رضا تقی پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح »حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« به بیان نظر کارشناسی 
این مرکز درباره این طرح پرداخت و اعالم کرد که برای اصالح طرح صیانت به 

زمان بیشتری نیاز است. 

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه ایران در مذاکرات جدید کاماًل فعاالنه 
عمل می کند، گفت: بر خالف رویه های گذشــته، متن مورد نظر و پیشــنهادی 
کشورمان در مذاکرات در حال بررسی است. مالک شریعتی، نماینده مردم تهران 
در مجلــس درباره روند مذاکرات وین، اظهار داشــت: هنوز اتفاق جدیدی در 
مذاکرات نیفتاده اســت و نمی توان خیلی وارد جزئیات آن شــد. با وجود این، 
دو نکتــه مثبــت در روند جدید مذاکرات وجود دارد که قابل توجه اســت. در 
وهله اول، تیم مذاکره کننده کشــورمان به هیچ وجه مذاکرات را از صفر شــروع 
نکردند، گذشته را کنار نگذاشتند، همان متون قبلی را مبنای عمل خود قرار دادند 
و اصالحات خودشــان را روی متون قبلی اعمال کردند. نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بخش هایی از مذاکرات تعیین تکلیف نشده 
بود که پیشنهاداتی در این باره در نظر گرفته شده است. همچنین اصالحاتی در 
برخی از متون قبلی مذاکرات بر اساس رویکرد دولت جدید اعمال شده است و 

از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان دنبال می شود.

رئیس کمیســیون مشترک »طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی« با انتقاد از رسانه ای شدن نظر مرکز پژوهش ها در مورد 
طرح حمایت گفت: نقد مرکز پژوهش ها در مورد طرح در واقع بیانیه سیاســی 
است. رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، با انتقاد 
از رسانه ای شدن نظر مرکز پژوهش ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از 
هیأت رئیسه مجلس می خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه های ارسالی 
قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطالع دهند. ما 
در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار 
شد مرکز طی ده روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند؛ اما خروجی مرکز 
بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است؛ ضمن اینکه تا ۳۰ 
آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت های مرکز نبوده است. تقی پور 
خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش ها در نشست، یادآور شد: شما 
نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را 

عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.

رییس دفتر روحانی آنچه با عنوان محتوای دیدار رئیس جمهور سابق با مقام 
معظم رهبری منتشر شده است ، صرفا گمانه زنی اهالی سیاست و اصحاب رسانه 
خواند. محمود واعظی در توییتر نوشت: آنچه از دیدار رئیس جمهور سابق با مقام 
معظم رهبری در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است، صرفا گمانه زنی اهالی 
سیاســت و اصحاب رسانه است. گفتنی است که چندی پیش محمد مهاجری، 
فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی از دیدار حسن روحانی با مقام معظم رهبری 

خبر داده بود.

حجت االسالم مهدی ابوطالبی، استاد گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه 
امام خمینی )ره(، یکی از شاگردان آیت اهلل مصباح یزدی در اظهاراتی اقدام به هزینه 
و فایده درباره ریزش ها و رویش های انقالب اسالمی و روحانیت و حوزه های 
علمیه کرد و نتیجه گرفت که شاید ما به خاطر جمهوری اسالمی تا ده میلیون نفر 
را از دست داده باشیم؛ اما فقط بر اثر انقالب اسالمی و به دست فارغ التحصیالن 
جامعه المصطفی ۵۰ میلیون نفر در دنیا شیعه شده اند. مهدی ابوطالبی استاد گروه 
تاریخ اندیشه معاصر موسسه امام خمینی همچنین مدعی شده است: »به نظر من 

نفوذ و محبوبیت روحانیت بعد از انقالب خیلی بیشتر است.«

عباس عبدی در یادداشتی درباره نامه شورای نگهبان به علی الریجانی و پاسخ 
او نوشت: نامه آقای جنتی نشان داد که شورای نگهبان فاقد گردش کار قانونی و 
معقول و قابل دفاع برای رســیدگی به صالحیت های افراد است. او در بخشی از 
این یادداشت نوشت: در گفت وگوی مفصل مکتوبی که پیش تر با یکی از محققان 
شورای نگهبان درباره نقد این شورا داشتم و اخیرا نیز در کالب هاوس در همین 
رابطه گفت وگو داشتم، توضیح دادم که شورای نگهبان، باالترین نهاد حقوقی در 
کشور است، ولی کمتر حقوقدانی حاضر می شود از تصمیمات آن دفاع کند. نامه 
مذکور می تواند شاهد جدید و قاطعی در اثبات ادعای بنده باشد، بعید می دانم که 

حتی یک حقوقدان نیمه معتبر هم از استدالل های موجود در نامه دفاع کند.

عبدالناصر همتی گفت : یک مشکل ما مشکل انتظارات سیاسی و آن آینده 
تحریم است. باید پذیرفت که با ادامه تحریم اقتصاد توسعه پیدا نمی کند. ممکن 
است خیلی ها به من ایراد بگیرند که مجدداً همه چیز را به تحریم وصل کرده ام. 
زمانی که کشوری در تجارت، امور بانکی و مالی نتواند با دنیا ارتباط برقرار کند، 
چگونه توسعه پیدا خواهد کرد؟ آیا کشوری یافت می شود که توسعه خوبی دارد 
و با دنیا ارتباط ندارد؟ برخی می گویند ۲۰ درصد مشکالت از تحریم است. مگر 
می شــود؟! در سال ۹۸ درآمد وصولی فقط بانک مرکزی که پیش از آن ساالنه به 
طور میانگین ۲۶ میلیارد دالر بود، به ۸ میلیارد دالر رسید. در سال ۹۹ هم در کل 
سال به ۴ میلیارد دالر رسید. یعنی طی دو سال به ۱۲ میلیارد دالر رسید که نصف 
کل سال های پیشین بود. خب معلوم است در چنین شرایطی اقتصادکشور دچار 
مشــکل می شــود، برای آنکه بزرگترین سرمایه گذار کشور همیشه دولت بوده 
است. وقتی دولت خودش سرمایه گذاری نمی کند، بخش خصوصی هم به دلیل 
دخالت های زیاد دولت دچار نا اطمینانی باشد، این بخش هم وارد سرمایه گذاری 
نمی شود. چرا بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری نمی شود؟ چون باید نسبت 

به گذشته و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد خوش بین باشد.

اخبار ویژه ... هاشمی طبا  فعال سیاسی اصالح طلب:

ترکیب پیچیده تیم اقتصادی دولت باعث شده 
کسی از رئیس جمهور »حرف شنوی« نداشته باشد

ســرویس سیاسی- ســید مصطفی هاشمی، 
دربــاره اختالفاتی که این روزهــا در تیم اقتصادی 
دولت ســیزدهم مطرح اســت و هر یک از اعضای 
دولت نظرات خودشــان را به طور شــخصی بیان 
می کنند، گفت: در هر هیأت دولتی اختالف نظر بین 
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان و برنامه همیشه 
وجود داشــته است اما دســت آخر رئیس جمهور 
هنگامی که تمامی نظرات را بررسی می کند و اعضای 
هیأت دولت رأی می دهند، حکم نهایی را می دهد. 

این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: در زمان 
آقایان هاشمی رفسنجانی؛ مهندس موسوی و آقای 
خاتمی که شخصا از نزدیک شاهدش بودم، اینچنین 
اختالف نظراتی وجود داشت. به طور مثال مشاهده 
می شد بین رئیس  سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
اقتصــاد و دارایی که اتفاقاً مقام رســمی هم بودند، 
اختالف نظــر وجود دارد اما نهایتا این رئیس جمهور 

بود که باید تصمیم می گرفت. 
وی با اشــاره به ترکیب تیــم اقتصادی دولت 
ســیزدهم بیان کرد:  در حــال حاضر در دولت آقای 
رئیسی یک ترکیب جدیدی شکل گرفته است؛ یعنی 
عالوه بر وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی  آقای 
رضایی به عنوان معاونت اقتصادی انتخاب شده اند و 
از ســوی دیگر هم آقای مخبر به عنوان نفر اول خط 
اقتصادی و تصمیم گیر انتخاب شده؛ این ترکیب یک 
کمی پیچیده شده و ممکن است آن حرف شنوی الزم 
که باید باشــد، وجود نداشته نباشد و برخی افراد هم 

هر حرفی که می خواهند می زنند. 
هاشــمی طبا ادامه داد: آقای رئیسی درباره تیم 
اقتصادی برخورد جدی داشــتند و گفتند مســائل 
اقتصادی باید از زبان مخبر بیان شــود اما اینکه چرا 
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه یا معاون اقتصادی 

نباید حرف بزنند هم خودش حرفی اســت و به نظر 
می رســد هماهنگی الزم بــرای این ترکیب پیچیده  

سخت باشد و مدیریت آن قابل کنترل نباشد.
وی بــا بیــان اینکــه معتقدم حــرف آخر را 
رئیس جمهور باید بزند، عنوان کرد: رئیس جمهور باید 
مســائل اقتصادی را در دولت مدیریت کند، اعضای 
دولت باید حرف خودشــان را بزنند و بقیه هم نباید 
حرف دیگری بزنند. به اعتقاد من حرف متفرقه نشانه 
این است از رئیس جمهور تمکین نمی شود و این امر 
شــکل خوبی ندارد.  این فعال سیاسی اصالح طلب 
درخصوص اینکه گفته می شــود محسن رضایی در 

تیــم اقتصادی خودش را باالتر از ســایر اعضای آن 
می داند و تصمیماتــی را مانند پرداخت یارانه ۸۰۰ 
هزار تومانی در دی ماه مطرح می کند که وزیر اقتصاد 
زمان را نامعلوم اعالم می کند، گفت: اســتنباط های 
مختلفی می شــود و این امر هم به نظر قوی می آید. 
وی تاکید کرد: درباره یارانه ها رئیس سازمان برنامه و 
بودجه باید صحبت کند؛ چراکه تخصیص اعتبارات 
از ســوی رئیس این ســازمان صورت می گیرد، اگر 
چیزی هم در دولت مصوب نشــده باشد کسی نباید 
درباره اش حرف بزند و این هم به اعتقاد من یکی از 

اشتباهاتی است که اتفاق افتاده است.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: ترکیب تیم اقتصادی دولت یک کمی پیچیده شده و ممکن است آن حرف شنوی الزم 
که باید وجود نداشته نباشد و برخی افراد هم هر حرفی که می خواهند می زنند.

سرویس سیاسی- نمایند مردم 
خرم آباد در مجلس، گفت: فیلترشکن 
دارم امــا در اینکه چرا فیلترشــکن 
گذاشــتند من تردیــد دارم. یکی از 
کارشناســان می گفت فیلترشکن ها 
را نهادهــای امنیتی می گذارند که راه 
خروج افراد را بدانند. یعنی برخالف 
تصور، استفاده از فیلترشکن به معنای 
خارج شــدن از کنترل نیست، بلکه 
ورود به دایره کنترل نیروهای امنیتی 

است.
مهــرداد ویس کرمــی عضو و 
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت 
از فضــای مجــازی ، درخصوص 
ایرادات مطرح شــده از سوی مرکز 
پژوهش هــای مجلــس و واکنش 
تعدادی از اعضای کمیســیون طرح 
صیانت در جلسه روز دوشنبه نسبت 
به این نامه، گفت: ببینید مســاله این 
است که این طرح قبال دو بار به مرکز 
پژوهش ها رفته و اعمال نظر شــده و 
بازگشــته اســت، آنچه که در تیرماه 
نهایی شد و آخرین نسخه بود حداقل 
دوبار از زیر دســت مرکز پژوهش ها 
عبور کــرده بود. انتقاد اصلی من این 
بود که رویه مرکز پژوهش ها باید یک 
رویه علمِی اثباتِی قابل قبولی باشــد. 
وی ادامه داد: نکته بعدی که نســبت 
به آن انتقاد وجود داشــت و دارد این 
اســت که قبل از اینکه نامه به دست 
رئیس کمیســیون برســد در فضای 
مجازی منتشر می شود که این شائبه 
جهت دار بودن مساله را بیشتر می کند. 
البته آقای نگاهداری توضیحاتی دادند 
و معتقد بود که نظر واقعی مرکز همین 
بود که االن است اما مِن بیرونِی ناظر 
نمی توانم اینطور فکــر کنم، من آن 
چیزی که رســمی مطرح می شود را 
متوجه می شــوم. ویس کرمی افزود: 
ما این مســاله را به دفتر آقای قالیباف 
و خود ایشان منتقل کردیم؛ چراکه ما 
باید بدانیم وقتی مرکز پژوهش ها در 
موضوعی نظر می دهد، روی اصول 
و مبانی کارشناســی نظر می دهد نه 

اینکه براساس ســلیقه افراد، عاطفه 
یا مســائل سیاســی چرخش داشته 
باشــد. دبیر کمیسیون طرح صیانت 
همچنین بیان کرد: در هر حال اختیار 
کار با کمیســیون است و این را همه 
باید توجه داشــته باشند، طبق قانون 
و آییــن نامه مجلس تنها کســی که 
می توانــد در این زمینه حرف آخر را 
بزند، کمیسیون است. در همین راستا 
کمیسیون طبق اختیاراتی که داشت، 
از کسانی که نظرات موافق یا مخالف 
داشتند و یا ذی نفع بودند دعوت کرد 
و جلســاتی داشــتند و در این راستا 
کمیته ای که از طرف کمیسیون مامور 
شــده، ویرایش هایی را انجام داده و 
طرحی آماده شد که در جلسه دیروز 
مطرح شــد و از این به بعد این طرح 
جدید که در جلسه روز دوشنبه مطرح 
شد، مبنای کار کمیسیون خواهد بود. 
ویس کرمی در پاسخ به این مساله که 
»موضع گیری های شما در جلسات 
و همچنیــن واکنش بــه نامه مرکز 
پژوهش ها باعث می شود که اینطور 
به ذهن برسد که شما نسبت به هر نظر 
منتقد و مخالفی جبهه گیری می کنید«، 
بیان کرد: ببینید دو مســاله جداست، 
در اینجــا بحث و انتقاد ما نســبت 
به عملکرد مرکز پژوهش هاســت، 
پژوهشگر قبل از اینکه به نتیجه برسد 
نبایــد پیش فرض و ذهنیت داشــته 
باشــد، این انتقاد به مرکز وارد بود و 
خودشان هم پذیرفتند؛ حتی قرار شد 

با اشخاصی که برای خودشیرینی این 
متن را منتشر کردند برخورد مناسبی 
صورت گیــرد. چراکه وقتی چیزی 
رســماً هنوز دست رئیس کمیسیون 
نرسیده، نباید در فضای مجازی منتشر 
شود. تذکر ما در واقع هم بابت این نوع 
انتشار بود و هم دوگانگی که در مرکز 
به نظر می رسد. اما درخصوص انتقاد 
دیگر شما، این قانون مجلس است که 
طبق آیین نامه حتی کسی حق نشستن 
در جای نماینده را ندارد. کمیسیون در 
سالنی تشکیل می شود و ما می خواهیم 
یک انضباطی داشــته باشیم. از سوی 
دیگر می خواهیم جلســات منسجم 
باشــد، به همین جهت شیوه نشستن 
ما طوری نیســت که جایگاه نماینده 
و میهمان جلســه جدا باشد. از سوی 
دیگر دوســتانی که از بیرون مجلس 
می آیند، جایگاه حقوقی خودشان را 
نمی دانند. مثال تذکر آیین نامه ای حق 
نماینده است. ویس کرمی افزود: آن 
تذکر من در این راستا بود که میهمانان 
با حفظ احترام در جای خود مســتقر 
باشــند و مطلع باشند که مثال مهمان 
عزیــزی که به عنوان کارشــناس به 
جلســه دعوت شــده فارغ از اینکه 
موافق است یا مخالف، طبق آیین نامه 
اجازه طرح پیشنهاد ندارد و پیشنهاد 
را بایــد نماینده ارائه دهد. اما میهمان 
مدعــو می تواند طرح خود را به یکی 
از نمایندگان ارائه دهد و از جانب آن 
نماینده مطرح شود.وی خاطرنشان 

کرد: این مساله که جایگاه قرار گرفتن 
و نشستن نماینده از میهمان جداست 
یک بحث آیین نامه ای است کما اینکه 
در صحن علنی حتی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور یا نمایندگان دولت حق 
نشستن روی صندلی نماینده را ندارد 
و اگر رعایت نشــود ممکن است در 
صحن علنی نســبت به این موضوع 
تذکر داده شــود اما چون حساسیت 
روی ایــن طرح وجــود دارد، گاهی 
برداشت های مختلف ایجاد می شود.

نماینده مــردم خرم آباد در ادامه بیان 
کرد: اتفاقــا خود من با بعضی از این 
مسائل موافق نیستم، مثال این بگیر و 
ببندهای فضای مجازی و ... که مطرح 
می شود. من خودم توئیت می زنم، در 
تلگــرام کانال دارم و از اینســتاگرام 

استفاده می کنم. 
وی در پاســخ به این سوال که 
»از فیلترشکن اســتفاده می کنید؟«، 
گفت : بله فیلترشــکن دارم. در اینکه 
چرا فیلترشــکن گذاشتند من تردید 
دارم. یکی از کارشناســان می گفت 
فیلترشــکن ها را نهادهــای امنیتی 
می گذارنــد کــه راه خــروج افراد 
را بداننــد. یعنی برخــالف تصور، 
استفاده از فیلترشکن به معنای خارج 
شــدن از کنترل نیست، بلکه ورود به 
دایره کنترل نیروهای امنیتی اســت.

ویس کرمی همچنین بیان کرد: ما باید 
براســاس واقعیت زندگی کنیم، باید 
یک ضوابط و مقرراتی داشــته باشیم 
که در شرایط حاد کشور توان مدیریت 
داشــته باشیم، منتها تاکید می کنم در 
شــرایط حاد؛ یک جاهایی نیاز است 
که کشــور مدیریت شود، حتما باید 
اشــراف داشته باشیم اما اینکه صرف 
محدود کردن باشــد با پیشرفت های 
تکنولــوژی موجــود خیلــی چیز 
عملی ای نیســت و به گونه ای انسان 
خود را ســبک کــرده اســت. اگر 
تصمیمی بگیرید که نشــدنی باشد و 
اجرا نشود یا اجرا شود و بی ثمر شود، 

یک تصمیم عاقالنه  نیست.

 ویس کرمی عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت:

فیلترشکن دارم و با بگیر و ببند در فضای مجازی مخالفم

سرویس سیاسی-عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور گفت: دولت با تغییر سیاست »اختصاص 
ارز ترجیحــی از واردات به مصــرف« یارانه نقدی به 
مردم اختصاص داده و دســت دالالن این حوزه را قطع 
می کند.»محمدحسن آصفری« در مورد تغییر سیاست 
»اختصاص ارز ترجیحی از واردات به مصرف« گفت: 
دولت ســالیانه  ۱۵ میلیارد دالر بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت می کند ،اما متاســفانه معلوم نیست این ارز به 
چه افرادی تخصیص داده می شود و برای واردات چه 
کاالهایی مصرف می شــود.دولت برای کاهش قیمت 
کاالهای اساسی یارانه ارزی پرداخت می کند اما باز هم 

اجناس با قیمت باال به دست مصرف کنندگان می رسد.  
بــه طوری که تخم مرغ شــانه ای ۴۳هزار تومان و مرغ 
کیلویی۳۰ هزارتومان به مردم فروخته می شــود و در 
واقــع این رانت ارزی در اختیــار دالالن قرار می گیرد.  
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
شــورای اسالمی گفت: در سال های اخیر ۱۹۰ درصد 
افزایش تورم داشتیم،درحالی که قرار بود با اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ســبد خرید مردم رنگین تر شود، اما 
متاسفانه یارانه ارزی به دلیل ناتوانی دولت در نظارت، 
به دســت مصرف کننده نرسید و لذا دولت مجبور شد 
سیاست ارزی خود را در این حوزه تغییر دهد. آصفری  

با بیان اینکه باید تولید کاالهای اساســی تقویت شود، 
گفــت: دولت در صورت تغییر سیاســت تخصیص 
ارز ترجیحــی، باید ارز ترجیحی را به صورت کامل به 
مصرف کننده نهایی اختصاص دهد تا بر سر سفره مردم 
قرار گیرد و قدرت خرید مردم افزایش یابد. نماینده مردم 
اراک با بیان اینکه »یارانه نقدی به مردم« جایگزین »یارانه 
ارزی به دالالن« می شــود اضافه کرد: دولت می خواهد 
با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴دهک جامعه را به 
میزان ۱۲۰ هزار تومان و سه دهک دیگر را به میزان ۹۰ 
هزار تومان افزایش دهد امیدواریم با این سیاست، دست 

دالالن و سوء استفادکنندگان قطع شود.

کشور  سیاســی-وزیر  سرویس 
گفت: صندوقی تحت عنوان پیشــرفت 
و عدالت در اســتان ها ایجاد می شــود 
کــه عالوه بر بودجه هدایت شــده ملی، 
مازاد درآمدهای اســتانی مانند مالیات و 
بودجه ای که از ناحیه فروش دارایی های 

دولت در استان ها به آن واریز می شود.
»احمــد وحیدی« دربــاره مباحث 
مطرح شــده در پایان جلســه همایش 
استانداران که در وزارت کشور و با حضور 
چند وزیر کابینه دولت برگزار شد، اظهار 
کرد: توســط وزرای حاضر در جلسه توضیحاتی درباره ردیف های بودجه سال 
۱۴۰۰ و کارهایی که باید در حوزه اشــتغال زایی انجام شــود، داده شد. همچنین 
درباره کارهایی که باید در استانها انجام شود و نحوه هماهنگی استانداران با دولت 
نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در این 

بخش مسائلی را مطرح کرد.
وزیر کشور افزود: در بخشی از جلسه وزیر صنعت معدن و تجارت درباره 
آمایش صنعتی مباحثی را مطرح کرد و در این رابطه که استان ها چه رویکردی درباره 
طرح آمایش صنعتی داشته باشند و تکالیف استان ها در این باره چیست، بحث شد. 
وی با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه خاطرنشان کرد: درباره 
اتفاقاتی که باید در حوزه کشاورزی و در حوزه بهره وری  و یارانه های این بخش 
بیفتد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. با حضور مسئوالن سازمان برنامه و   بودجه 
در این جلسه راجع به ظرفیت های بودجه ۱۴۰۱ و بودجه ۱۴۰۰ در چند ماه پایانی 

سال بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وحیدی موضوع دیگر ی که در جلسه مطرح شد را کرونا با تمرکز با سویه 
اومیکرون عنوان کرد و گفت: در این باره بر لزوم هر چه فعال تر شدن طرح شهید 
ســلیمانی تاکید شد. همچنین در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن دوز 

سوم واکسن کرونا نیز بحث و تاکید شد.
وزیر کشور درباره تفویض برخی اختیارات به استانداران بیان کرد: در مورد 
بودجه ۱۴۰۱ با تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و با توجه به پیشبینی بودجه هایی 
که قرار اســت در این صندوق ها واریز شــود، بحث شــد. چه بودجه هایی که از 
مرکز هدایت می شوند و هم بودجه هایی که از ناحیه فروش دارایی های دولت در 
استان ها و مازاد مالیاتی که استان ها می توانند داشته باشند و سایر منابع درآمدی، به 
این صندوق ها واریز می شوند که نحوه و تشخیص اولویت هزینه کرد آن در اختیار 
شورای برنامه ریزی استان ها است که خودشان به اقتضای نیاز بتوانند برنامه ریزی 
کنند.  البته بانک ها هم یک ســقف تخصیصی را باید در استان ها به عهده بگیرند 
که مورد بررســی قرار گرفت و در جلسات بعد با حضور مسئوالن برنامه بودجه 

تصمیمات جدیدی برای ایجاد یک تحرک جدید در استان ها اتخاذ می شود.

ســرویس سیاســی-ایران بر اهمیت در اولویت قرار گرفتن موضوع لغو 
تحریم ها، راســتی آزمایی از رفع تحریم ها و تضمین ها در آغاز بررسی محتوایی 

متون مذاکراتی در وین تاکید کرد.
هشتمین دور مذاکرات ایران و ۱+۴ برای بازگشت همه طرف های برجام به 
تعهداتشان در حالی از سر گرفته شد که شهر وین و هتل کوبورگ در حال و هوای 
کریسمس به سر می برند. با این حال هیات های مذاکره کننده با جدیت در وین 
حاضر شدند و قرار است بر اساس تفاهم انجام شده، هیات های کارشناسی از روز 
سه شنبه در موضوع لغو تحریم ها، اقدامات هسته ای، راستی آزمایی و تضمین ها 

کار خود را آغاز کنند.
علی باقری رییس هیات مذاکره کننده ایران پس از نشست افتتاحیه کمیسیون 
مشــترک برجام گفت: در نشست امروز نمایندگان کشورهای مختلف بر اهمیت 
اولویت داشتن رسیدگی به موضوع رفع تحریم ها، راستی آزمایی و تضمین ها در 

دور هشتم تاکید کردند.
گفتنی است ایران و ۱+۴ با تایید آمریکا در دور هفتم بر سر دو متن پیش نویس 
مربوط به لغو تحریم ها و اقدامات هسته ای با در نظر گرفتن پیشنهادات و نظرات 

ایران به تفاهم رسیدند.
ایران در مذاکرات ۸ آذر اعالم کرده بود که عالوه بر دو ســند مربوط به لغو 
تحریم ها و اقدامات هسته ای، سند سومی نیز وجود دارد که بعد از تایید این دو سند 
ارایه می شود. به نظر می آید عالوه بر سند سوم، سند چهارمیـ  درباره "تضمین "ها، 
نیــز وجود دارد که بــه زودی ایران آن را نیز ارایه خواهد کرد و در ابتدای این دور 
از مذاکرات صحبت از آنها به میان هم آمده است.علی باقری مذاکره کننده ارشد 
ایران ۱۱ آذر گفته بود که ایران در سند سومی که به طرف های مقابل در برجام ارائه 
می شود درباره "مدت راستی آزمایی از رفع تحریم ها" نقطه نظرات و پیشنهادهایی 
را بیان می کند.وی اما در روز اول از دور هشتم مذاکرات در وین در جمع خبرنگاران 
گفت: ایران اعالم کرده اســت در صورتی که توافق حاصل شود، ابتدا باید طرفی 
که ناقض توافق است، یعنی آمریکا تحریم ها را بردارد و ایران برداشته شدن آنها 
را راستی آزمایی کند و سپس اقدامات هسته ای را در چارچوب برجام انجام دهد.

باقری تاکید کرد که "اساس و مبنای راستی آزمایی توسط طرف مقابل پذیرفته 
شده است اما درباره چارچوب ها و شاخص های این کار، گفت وگوها از روز سه 
شــنبه آغاز می شود."وی درباره تضمین های مدنظر ایران که طرف های مقابل به 
ویژه آمریکا و اروپا باید به ایران بدهند تا ایران مطمئن شــود که آمریکا دیگر یک 
جانبه از برجام خارج نمی شود، تاکید کرد: اینکه مجدد آمریکا توافق را نقض نکند 
و تحریم جدیدی را علیه ایران بر خالف توافق وضع نکند، مدنظر ایران در بحث 
تضمین هاست. مطالبه به حق ایران این است که در این رابطه تضمین هایی به طرف 
ایرانی داده شود.رییس هیات مذاکره کننده کشورمان همچنین خبر داد که موضوع 
تحریم مالی و بانکی در دو ســه روز آینده در چارچوب مذاکرات دور هشــتم در 

دستور کار قرار می گیرد.
باقری در ادامه خاطرنشان کرد: همان طور که بارها تاکید کرده ایم، رمز پیشرفت 
گفتگوها دستیابی به توافق درباره لغو تحریم ها به طور موثر و عملیاتی است و این 
که طرف های دیگر هم اعالم کردند، این موضوع باید در اولویت بررسی ها قرار 
گیرد، نشــانه امیدوار کننده ای اســت. اگر در این موضوع پیشرفت کنیم به نظر ما 
مسیر دستیابی به توافق در آینده تسهیل خواهد شد.هم چنین انریکه مورا، نماینده 
اتحادیه اروپا در مذاکرات وین پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در جمع 
خبرنگاران گفت که موفقیت دور کنونی مذاکرات به معنای بازگشت واشنگتن و 
تهران به اجرای تعهدات شــان در توافق هسته ای است.وی تاکید کرد که "هدف 
مذاکرات فعلی، احیای توافق هسته ای است که به معنای رفع تحریم ها و پایبندی 
هسته ای ایران است."مورا همچنین خاطرنشان کرد که مذاکرات در این دور باید در 
دوره زمانی معقولی پایان یابد اما منظور من صحبت از چند هفته است، نه چند ماه. 
اگر در روزها و هفته های آینده سخت کار کنیم به نتایج مثبتی دست پیدا می کنیم اما 

نمی خواهم درباره زمانی که قصد داریم به توافق برسیم گمانه زنی کنم.
گفته می شود، گفت وگوها در دور هشتم تا پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد 
داشت و از آنجایی که از روز جمعه تا یکشنبه هتل کوبورگ به دلیل تعطیالت سال 
نو میالدی تعطیل اســت، مذاکرات برای ســه روز متوقف و سپس از روز دوشنبه 
هفته آینده از سر گرفته می شود.منابع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران پیش از 
شروع دور جدید مذاکرات در وین اعالم کرده بودند که هیات ایرانی برای ماندن 
در ویــن و ادامه مذاکرات تا رســیدن به یک نتیجه مطلــوب در کوتاه ترین زمان 

آمادگی کامل دارد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

»یارانه نقدی به مردم« جایگزین »یارانه ارزی به دالالن« می شود

وزیر کشور:

صندوق های پیشرفت و عدالت در 
استان ها ایجاد می شود

مذاکرات تا پنج شنبه ادامه دارد؛

»لغو تحریم ها« اولین دستور کار دور 
هشتم مذاکرات وین

درباره یارانه ها رئیس سازمان برنامه و بودجه باید صحبت کند؛ چراکه تخصیص اعتبارات 
از سوی رئیس این سازمان صورت می گیرد، اگر چیزی هم در دولت مصوب نشده باشد کسی 
نباید درباره اش حرف بزند و این هم به اعتقاد من یکی از اشتباهاتی است که اتفاق افتاده است.
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