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الزم نیست 

ممنوع الصدا و ممنوع التصویر 

علی عسکری در پتروشیمی

اصال محصولی نبود 

بدون ارز ترجیحی 

مصرف در داخل مشکلی ندارد !

دیدار هیات طالبان 

جبهه پنجشیر 

حسینعلی شهریاری درباره خبر ممنوعیت واردات واکسن به کشور گفت: 
»ممنوع نیست بلکه ما فعال نیاز به واکسن نداریم. حدود ۱۸۰ میلیون دز واکسن 
در داخل کشــور موجود داریم و عالوه بر این در داخل کشور هم در حال تولید 
واکســن هستیم. اگر نیازی بود حتما وارد می کنیم. کسی مطرح نکرده است که 
واردات واکســن ممنوع است بلکه فعال نیاز نداریم.« او در پاسخ به این پرسش 
که منظور از این ۱۸۰ میلیون دوز، تنها واکســن های خارجی اســت، عنوان کرد: 
»خیر، واکسن های سینوفارم و واکسن هایی است که توسط دیگر کشور ها هدیه 
داده شــده.« شهریاری در خصوص نبود دوز سوم واکسن آسترازنکا، بیان کرد: 
»برای این موضوع دارند یک فکری می کنند، ولی حتما الزم نیست برای دز سوم 
استرازنکا بزنند، واکسن های دیگر هم دوز سوم موجود است که می توانند از آن 

برای دوز یادآور استفاده کنند.«

محمد هاشمی گفت : صداوسیما مثال وقتی هفته دفاع مقدس است با این که 
آقای هاشمی فرمانده جنگ بوده، یک کلمه راجع  به او چیزی نمی گوید. محمد 
هاشمی برادر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: صداوسیما که آقای هاشمی را 
ممنوع الصدا و ممنوع التصویر کرده و هیچ چیز در مورد ایشان نمی گوید. مثال وقتی 
هفته دفاع مقدس است؛ با این که آقای هاشمی فرمانده جنگ بوده اما یک کلمه 
راجع  به او چیزی نمی گویند. وی گفت: گاه ایشان را تحریف می کنند. همچنین در 
دهه فجر با این که آقای هاشمی از استوانه های انقالب بود یک کلمه از ایشان گفته 
نمی شود. محمد هاشمی ادامه داد: این تحریف ها در مورد همه مناسبت ها وجود 
دارد. وی گفت: در مراســم رحلت ایشان نیز همچنین صداوسیما و رسانه های 
وابسته به جریان اصولگرا نسبت به آقای هاشمی یا سکوت یا ایشان را تحریف 

می کنند. شاید ممنوعیتی دارند که نمی دانم از کجاست.

بر اساس شنیده ها علی عسکری رئیس سابق رسانه ملی، به عنوان مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد. عسگری جایگزین جعفر 

ربیعی شده است.

علی اکبر علیزاده، نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر این 
عدم نظارت بر صادرات محصوالت کشاورزی در دولت قبل وجود داشته، چرا 
در آن زمان صادرات برگشت نمی خورد، اظهار کرد: »در آن دولت اصال محصولی 
نبوده است که برگشت بخورد. در دولت قبل به این صورت بود که یک کشاورزی 
در یک گوشه ای محصول خود را صادر می کرد و کاری به قرنطینه دولت نداشت. 
همچنین با مقایسه میزان صادراتی که پیشتر طرح کردم، حدود ۳۰۰ درصد رشد 
صادرات داشــته ایم. طبیعی  است وقتی حجم صادرات افزایش پیدا می کند باید 
موارد قانونی هم رعایت شود. من پیش از دولت فعلی هم به بعضی مناطق کشت 
و زراعتی که محصول صادر می کردند، سر زده بودم و به این صورت بود که یک 
قراردادی داشتند و برای بعضی کشور ها صادر می کردند، ولی وقتی دست زیاد 

شد، شما باید کنترل های قوی تری را اعمال کنید.«

امیرآباد فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس می گوید پیش بینی دولت این 
است که با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مرغ ۶۰ هزار تومان می شود، اما ما 
در مجلس پیش بینی قیمت ۸۰ هزار تومانی را داریم. او در یک برنامه تلویزیونی 
در پاسخ به سوالی درمورد حذف ارز ترجیحی گفت: امروز در کمیسیون و تلفیق 
بر سر ارز ترجیحی بحث خواهد شد. او گفت: اراده دولت و مجلس این است که 
در کاالهای اساسی، حداقل ها با قیمت مناسب دست مردم برسد. حاال یا از طریق 
یارانه نقدی خواهد بود و یا از طریق کارت اعتباری. او در عین حال تایید کرد که 

ممکن است وضعیت کنونی نیز حفظ شود.

ذبیح اهلل اعظمی ســاردوئی، عضو هیات رئیســه کمیسیون کشاورزی، 
افزود: »با برگشت خوردن محصوالت کشاورزی، کشاورزان و گلخانه دارها 
متوجه شــدند که اگر رعایت نکنند چه ضربه سنگینی می خورند و به تبع آن 
کشور هم صدمه می بیند. در نتیجه هم کشاورز، گلخانه دار و تولید کننده و هم 
مسئولین مربوطه در کشور باید به این مهم توجه و استاندار ها را رعایت کنند.« 
این نماینده مجلس در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا محصوالت 
برگشــت خورده برای استفاده داخلی مشکلی ندارند و سالم هستند، عنوان 
کرد: »محصوالتی که صادر می کردیم و این کشــورها برگشت دادند، صرفا 
اعالم کردند که این سموم را استفاده می کنید اما نگفتند سموم غیر مجاز است 
یا بیش از حد استفاده شده است؛ بنابراین، برگشت و مصرفش در داخل هیچ 
مشکلی ندارد ولی خودمان هم باید استاندارد ها را هم برای مردم رعایت کنیم. 
اگر رعایت نکنند، بنا بر قولی که چند هفته گذشــته در شــبکه سالمت رادیو 

داده ام، رازهای مگوی زیادی را دارم که آنها را اعالم می کنم. 
در مجموع مردم نباید نگران شــوند؛ ما در مجلس و وزارت جهاد هم 

نظارت مان را باال می بریم.«

وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه سفر خود به تهران با 
مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل و وزیر کشور دیدار و درباره مسائل 
مختلف بحث و تبادل نظر کرد. اخیرا  هیاتی از طالبان به سرپرستی »امیرخان 
متقی« وزیر امور خارجه این گروه، وارد تهران شــد.وزارت خارجه طالبان 
هدف از این ســفر را گفت وگو با مقامات ایرانی درباره مســائل سیاســی، 
اقتصادی، ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد. 
امیرخان متقی و هیات همراه طالبان در جریان این سفر با برخی از مقامات 
ایرانی از جمله »احمد وحیدی« وزیر کشور و »علی اکبر والیتی« مشاور مقام 
معظــم رهبری در امور بین الملل دیدار و گفت وگو کرد. متقی همچنین در 
حاشیه سفر خود به تهران با »حسین امیرعبداللهیان« وزیر خارجه و »حسن 
کاظمی قمی« نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیدار و درباره 
مسائل مختلفی از جمله روابط دوجانبه اقتصادی و سیاسی میان افغانستان 
و ایران، افزایش پروازها، ترانزیت زمینی و ســایر تسهیالت و فراهم آوری 

تسهیالت برای مهاجرین افغان بحث و تبادل نظر کرد.

جبهه پنجشیر ادعای دیدار احمد مسعود، با امیر خان متقی، وزیر خارجه 
دولت موقت طالبان در ایران را تکذیب کرد.صبغت اهلل احمدی، ســخنگوی 
جبهه پنجشــیر در پیامی در توئیتر نوشت: قرار نیست مذاکره ای میان احمد 
مســعود و رهبری طالبان در ایران انجام شــود.پیش از این برخی از رسانه ها 
گزارش داده بودند که قرار است احمد مسعود، و اسماعیل خان، والی پیشین 
هرات با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در  ایران دیدار کنند.
به گفته وزارت امور خارجه طالبان، امیر خان متقی روز گذشته برای گفت وگو 
درباره مسائل سیاسی و اقتصادی، به دعوت وزارت خارجه ایران به تهران رفته 
است، در حالی که »امیرخان متقی« سرپرست وزارت امور خارجه طالبان سفر 

خود به تهران را مثبت ارزیابی کرده است. 
وی گفتــه: »دیدارهای مثبتی با طرف ایرانــی در زمینه تجارت، نفت، 
ترانزیت، سیاسی و امنیتی داشتیم. هدف ما برقراری روابط خوب با منطقه و 

به ویژه با کشورهای همسایه است.«

اخبار ویژه ... بهادری جهرمی در نشست خبری مطرح کرد؛

پاسخ به شایعات درباره تغییر کابینه
ســرویس سیاســی-علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه با اشاره به عملکرد دولت در سیل اخیر در کشور 
عنوان کرد: بالفاصله بعد از وقوع سیل وزیر نیرو، وزیر 
کشور و وزیر جهاد و کشاورزی به نمایندگی از دولت 

به محل وقوع اعزام شدند.
به گفته بهادری جهرمی گزارش موارد تخریبی 
و جابــه جایی از مناطق احتمال حادثه در آن بیشــتر 
می رفت انجام شــد، هشــدارهای الزم به مردم داده 
شد.همچنین اقداماتی که بعد وقوع سیل از جمله در 
اختیار قرار دادن اقالم ضروری، غذای گرم مواد اولیه 
غذایی انجام شد و از سوی هر چهار استاندار شهرهای 

سیل زده گزارش هایی داده شد.
وی گفــت: مبلغ ۲۰۰ میلیــارد تومان به عنوان 
تنخواه به استان های ســیل زده به منظور حمایت از 
بازسازی خانه انجام خواهد شد. توجه به کسب و کار 
های دیجیتالی با توجه به توسعه آن و استقبال جوانان 
یکی از اولویت های دولت بود، به منظور حل مشکل 
این کسب و کارها کارگروهی شکل گرفت تا تمامی 
موانع پیش روی این کسب و کار ها برداشته شود. این 

بخش دیگری از صحبت های سخنگوی دولت بود.
بهــادری جهرمی در بخش دیگری درباره روند 
تزریق واکسن گفت که وضعیت تزریق واکسن کرونا 
و میــزان رعایت قابل قبولی اســت، اما تا وضعیت 
مطلوب فاصله داریم.واکســن به میزان مورد نیاز در 
کشــور وجود دارد، همه مردم می توانند برای تزریق 
دز ســوم مراجعه کنند. وی گفت: تدبیر دولت برای 
شیوه افزایش حقوق یکی از نقشه راه های دولت برای 

جلوگیری تورم افسار گریخته امروز است.
به گفته ســخنگوی دولت یکی از عوامل تورم 
خلق پول هاســت. افزایش حقــوق باید به صورت 
متــوازن و عادالنه صورت بگیرد اگر دچار بخشــی 
نگری شــویم یا اگر همه را به یک چشم بنگریم، نه 

تنها عدالت نیست بلکه ظلم است.
بهادری جهرمی گفت: دولت اصلی ترین مدافع 
متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست، 
باید به صورت متــوازن و عادالنه حقوق ها افزایش 
یابد. امســال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان 
را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری 
بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور 

گفت.
وی گفت: افرادی که حقوق بیشــتری دریافت 
می کنند از افزایش حقوق کمتری را برخوردار خواهند 
بود. قطعا این موضوع در کنار سایر سیاست های دولت 
کمک کننده خواهد بود. به گفته ســخنگوی دولت 
امروز با ۲۸ کشور موافق نامه استرداد مجرمین داریم، 
اما به عنوان مثال کانادا همکاری الزم را در این زمینه 
نداشته است. دولت مستقر از هیچ راهکار قانونی برای 
صیانت حقوق مردم و متضررین در این زمینه کم کاری 
نخواهد کرد. دولت سیزدهم با جدیت استرداد اموال به 
غارت رفته مردم ایران را در دستور کار قرار داده است. 
دیدار های مستقیمی با مقامات کانادایی صورت گرفته 
اســت و صورت می گیرد دولت در این زمینه جدی 
است.این را بهادری جهرمی در نشست خبری خود 
گفت. وی گفت: دولت مصر به اجرای قانون اســت. 
قانون دولــت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده 
اســت. تورم و خلق پول ناشی از توزیع ارز یارانه ای 

عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: مجلس دولت را 
مکلف کرده است که از شهریور ماه ارز ترجیحی را با 
توجــه به مضرات و معایب آن حذف کند. خط قرمز 
دولت و مجلس معیشت و سفره مردم است. راهکار 
جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی اندیشیده نشد. 
این بخش دیگری از صحبت های سخنگوی دولت 

در نشست خبری خود بود.
بهادری جهرمی گفــت: دولت به دنبال اجرای 
قانون مجلس اســت اما به طریقی که معیشت مردم 
صدمــه نبیند. مجلس هم به دنبال حمایت از ســفره 
مردم است. وی گفت: تا زمان تصمیم برای جایگزینی 
ارز ترجیحــی هیچ تغییری در توزیع یارانه به نهادها 
صورت نخواهد گرفت. منابع الزم برای تخصیص ارز 
ترجیحی در اختیار وزیر جهاد و کشاورزی قرار دارد. 
بحث دارو و گندم اساسا از این موضوع خارج است.

بهادری جهرمی درباره ســفر رئیس جمهور به 
روســیه گفت: مباحث این سفر اقتصادی و تجاری 
است، نگاه دولت  داشتن روابط متوازن با جهان است 

و روسیه یکی از کشورهای پر تعامل ما خواهد بود.
وی تاکید کرد: رئیس جمهور ســفرهایی را به 

کشورهای همسایه داشتند و ادامه دار است.

سخنگوی دولت درباره واردات واکسن گفت: 
واردات واکســن از  اقدامات خوب دولت است و ما 
امروز در خصوص واکسن محدودیت منابع نداریم 
و هیچ گونه محدودیتی برای دز سوم نداریم، مسئله 

تامین از تمامی راه ها قابل انجام است .
وی گفت: هر زمانی که نیاز به واکســن داشــته 
باشــیم واردات انجام خواهد شــد. بحث واردات 
واکســن یکی از دســتاوردهای بسیار خوب دولت 
در دوره جدیــد بود. امروز در حوزه واکســن با هیچ 
محدودیتی مواجه نیستیم.منابع به حد کافی موجود 
است. سالمت مردم اولویت اول دولت سیزدهم بود 
و همیشه تامین واکسن انجام خواهد شد. سخنگوی 
دولت در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که در مورد 
مذاکرات وین مطرح شده که همزمان با سفر نماینده 
کره جنوبی نماینده ای هم از عربستان در وین حضور 
داشته آیا این مساله را تایید می کنید؟ سئول بعد از این 
ماجرا اعالم کرده که پول های بلوکه شده ایران را آزاد 
می کند آیا در این مورد با بانک مرکزی هم رایزنی شده 
است، گفت: دولت ایران مسئول تایید و یا عدم تایید 
حضور نمایندگان کشورهای دیگر نیست، خودشان 
اعــالم کردند که در وین به ابتکار خودشــان حاضر 

شدند و به دعوت ایران نبوده است.
وی ادامــه داد: بدهی های کره جنوبی به ایران بر 
خالف اصول مسلم حقوق بین الملل صورت گرفته 
است. وی تاکید کرد: کره بدهی های خود را در اختیار 
کشــور ایران قرار نداده است و باید همه بدهی های 
ایران را در اختیار کشورمان قرار دهد، دولت هم طبیعتا 
از هر راهکاری برای حل این مشکل استفاده خواهد 
کرد و فروگذاری نخواهد کرد در برخی از این سفرها 
بنا به شرایط دیدارهایی برای حل مساله و پیگیری ها 
صورت گرفته اســت که ناظــر به روابط دیپلماتیک 
اســت. سخنگوی دولت در خصوص حذف سه تیم 
ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا، گفت: اعتقاد دولت اداره 
مردمی باشگاه های ورزشی بویژه باشگاه های مردمی 
استقالل و پرسپولیس است. وی ادامه داد: این موضوع 
از ســال ۲۰۱۶  مطرح بوده و متاســفانه در داخل به 
طور جدی به موضوع توجه نشده است. همانطور که 
اهالی فوتبال می دانند AFC استاندارهای خاص خود 
را برای حضور باشــگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا دارد 
و امسال عالوه بر حذف دو تیم ایرانی، شاهد حذف 
برخی از تیم های مطرح عربستان، امارات، ژاپن، و کره 
جنوبی از لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۲ هستیم. بهادری 
جهرمی بیان کرد: البته ظاهراً عمده موارد خواسته شده 
AFC محقق شد اما متاسفانه مشکالت متعددی از 
گذشته باقی مانده و االن همه بخش های دولت در کنار 
مدیران هر دو باشــگاه و مسئوالن فدراسیون در حل 
مسائل باقیمانده فعال و دغدغه مند و پای کار هستند 
و امیدواریم مدیران هر دو تیم و مسئوالن فدراسیون 
فوتبال نیز با انجام وظایف و پیگیری های خود بتوانند 
در جهت حل مشکل و حضور تیم های پرطرفدار ما 

در لیگ قهرمانان آسیا قدم بردارند.
وی افزود: البته طبق گزارشــی که به من داده اند، 
ظاهراً در این مورد هنوز فرصت اســتیناف خواهی را 
داریم و اقدامات اصلی ساختاری هم به همت وزارت 
ورزش و جوانان و همراهی وزارت اقتصاد و دارایی 
و سازمان خصوصی ســازی و سازمان بورس انجام 
شــده است. ســخنگوی دولت تاکید کرد: ۹ میلیون 

نفر تا االن دوز سوم را تزریق کرده اند. تا زمانیکه نیاز 
داشته باشیم چه از طریق واردات چه از طریق داخلی 
واکسن تامین می شود. بهادری جهرمی درباره شایعات 
در تغییر کابینه بیان کرد: از رسانه ها خواهش می کنم 
از انعکاس هرگونه شــایعه به ویژه در حوزه هایی که 
دغدغه مردم اســت و با معیشت مردم سر و کار دارد، 

پرهیز کنند.
وی تاکید کرد: رابطه دولت با مردم شفاف است 
و هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود، اول با مردم در 
میان گذاشــته می شود. سخنگوی دولت گفت: همه 
تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و همکاری تیم 

اقتصادی اتخاذ می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: دســتاوردهای خوب 
اقتصادی دولت ماننــد کنترل بازار ارز و تصمیمات 
خوبــی که برای تثبیت بازار ســرمایه اتخاذ شــد از 
تصمیماتی اســت که در جلســات مســتمر ستاد 
هماهنگــی اقتصادی با حضور همــه تیم اقتصادی 
دولت و با همدلی و همکاری مشــترک همیشــگی 
انجام می شــود و موضوعات بخشی نیست لذا همه 
تصمیمات اقتصادی در ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت به صورت مشــترک تحــت مدیریت معاون 
اول رئیس جمهور اتخاذ می شــود و به گواه بسیاری 
از افرادی که در دولت های مختلف حضور داشته اند، 
همدلی، هماهنگی و همکاری موجود در بین اعضای 
اقتصادی دولت کم نظیر است. سخنگوی دولت تاکید 
کرد: اصالح نظام اقتصادی کار میان مدت و بلندمدتی 
است. تورم امروز به دلیل اقدامات دیروز است. ثبات 
حوزه ارز حاصل همکاری های مشترک تیم اقتصادی 
دولت اســت. وی درباره اقدامات دولت برای دادن 
کاال بدون واســطه به مردم گفت: بسیاری از مایحتاج 
مردم بدون واسطه درب منزل به مردم عرضه می شود.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: سامانه بازرگان 
قیمت هایش از قیمت مصوب کمتر بود و خوشحال 
شــدم که از قشر پایین دست شهرها بیشترین ثبت را 
داشته است. وی گفت: جشنواره خرید شفاف توسط 
وزارت صمت از ۲۵ دی ماه به راه خواهد افتاد و خود 
اصناف متولی این نمایشگاه شدند تا اجناس و مایحتاج 

مردم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.
بهــادری جهرمی درباره  اظهــارات اولیانوف 
مذاکره کننده ارشــد روسی، عنوان کرد: تنها نماینده 
رســمی ایران در مذاکرات آقای علی باقری هستند. 

هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست.
وی تاکید کرد: طبیعی اســت کشورهای دیگر 
در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشــور خودشان 
اظهارنظر می کنند . برخی حضور  رســانه ای بیشتری 
دارند. بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از 
دولت ایران در مذاکرات ندارد. سخنگوی دولت تاکید 
کرد: همچنین جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم 

است و به روش های دیپلماتیک حمایت می شوند.
وی در خصــوص اقدامــات دولــت بــرای 
محدودیت های کرونایی، عنوان کرد: ستاد ملی کرونا 
فعال برنامه ای برای اعمال محدودیت ندارد. اگر مردم 
عزیز به تزریق دوز سوم واکسن و رعایت شیوه های 
بهداشتی )ماسک و فاصله گذاری اجتماعی( اهتمام و 
توجه داشــته باشند و خطری سالمتی مردم را تهدید 
نکند، انشااهلل شاهد محدودیت خاصی نخواهیم بود. 

تصمیمات به همکاری همگانی ارتباط دارد.

سخنگوی دولت گفت: هر زمانی که نیاز به واکسن داشته باشیم واردات انجام خواهد شد. منابع به حد کافی موجود است. سالمت مردم اولویت اول دولت 
سیزدهم بود و همیشه تامین واکسن انجام خواهد شد.

ســرویس سیاســی- یک فعال 
سیاسی اصالح طلب گفت: شاهدیم که 
برخورد نادرســت یا غیر منطقی با افراد 
موجب شده است که خیلی از سرمایه ها 
را از دست بدهیم و این ها از کشور خارج 
شوند و مطمئناً این برخورد ها و این اعالم 
مبارزه و حمایت ها از ســوی رئیس قوه 
قضاییه که می توانــد امنیت را در جامعه 
تأمین بدهد، تثبیت بکند بسیار مؤثر است.

جالل جاللی زاده پیرو تاکید رئیس 
دستگاه قضا در ضرورت رعایت عدالت و 
بازنگری سازوکار جواب دهی دستگاه های نظارتی و امنیتی درباره نتیجه استعالمات 
انتصاب هــای مدیریتی و ضرورت رعایت عدالت در این خصوص به طوری که 
نقاط ضعف و قوت توأماً مورد توجه قرار گیرد، گفت: نظر ها و مواضع اخیر آقای 
محسنی اژه ای، به نوعی برای همه هموطنان موجب خوشحالی و شادمانی است.

این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: وقتی که رئیس قوه قضاییه یک کشور، 
با ذهن باز و دید وسیع و نگاهی انسانی به قضایا نگاه می کند، قطعاً در امنیت روحی 
و روانی و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خیلی مؤثر است.

جاللــی زاده تأکید کرد: خیلــی از افراد بخاطر چنین رویکــردی در احراز 
صالحیت ها و تنها توجه به ضعف های افراد، از خدمت به نظام جمهوری اسالمی 
و ملت ایران محروم شــدند. فعال سیاســی اصالح طلب تأکید کرد: همچنان که 
رئیس قوه قضائیه اشاره کردند، هیچ انسانی معصوم نیست، یعنی در حال حاضر ما 
نمی توانیم هیچ انسانی را مبرا از خطا، اشتباهات، لغزش ها و گناهان بدانیم انسان، 
انسان است. وی ادامه داد: بنابراین در چنین جامعه ای ما باید تالش کنیم، کسانی 
که قصد خدمت دارند و کســانی که پس از تصدی می توانند مسئولیت خود را به 
خوبی ایفا کنند، آن ها را از خدمت محروم نکنیم. این فعال سیاســی اصالح طلب 
اضافه کرد: هر انســانی دارای نقاط قوت و ضعف اســت و اگر ما با نگاه رحمانی، 
انسانی و اخالقی به انسان ها توجه کنیم، خیلی از انسان ها در اثر نگاه مثبت ما تغییر 
موضع می دهند، اما اگر ما در مقابل اشــتباهات آن ها ســخت گیری کنیم و با یک 
اشتباه انسانی، آن را از گردانه خدمات خارج کنیم، دچار عکس العمل می شود و با 
واکنش های منفی تر مواجه می شود. جاللی زاده تأکید کرد: از اظهارنظر و سخنان 
رئیس قوه قضاییه در مورد صالحیت افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت ها 
استقبال می کنم و امیدوارم این نگاه مثبت شامل همه افراد بشود و بخاطر گرایش 
حزبی یا جناحی یا خدایی نخواســته بخاطر مســائل اخالقی یا مشکالتی که هر 
شــخصی شخصاً برای خودش دارد، آنها را کنار نگذاریم برای همین هم ایجاب 
می کند از تخصص افراد  در خدمت به مردم، در خدمت به نظام و خدمت به کشور 
استفاده شود. وی افزود: ما سعی می کنیم با سعه صدر چنین افرادی را جذب کنیم 
و از توان و تجربه و خدمات آن ها استفاده کنیم و قطعاً همچنان که ایشان گفته اند، 
هیچ انســانی بدون ضعف نیست، اما مدیریت صحیح، سعه صدر و نگاه اسالمی 
و انســانی به افراد موجب جذب آن ها می شود. جاللی زاده تصریح کرد: امروز ما 
شاهدیم که برخورد نادرست یا غیرمنطقی با افراد موجب شده است که خیلی از 
سرمایه ها را از دست بدهیم و این ها از کشور خارج شوند و مطمئناً این برخورد ها 
و این اعالم مبارزه و حمایت ها از سوی رئیس قوه قضاییه که می تواند امنیت را در 
جامعه تأمین بدهد و تثبیت بکند بسیار مؤثر است.وی اضافه کرد: امیدوارم با این 
دست اقدامات رئیس دستگاه قضا، شاهد توسعه بیشتر امنیت قضایی در کشورمان 
باشیم و قوه قضاییه به مأمنی برای همه شهروندان این کشور تبدیل شود. جاللی زاده 
تأکید کرد: آقای محســنی اژه ای به نکته بســیار مهمی اشاره کردند و آن هم بحث 
عدالت اســت، قوه قضاییه وقتی به عدالت در کشور تأکید می کند، این ویژگی به 
سایر ادارات نهاد ها و مؤسسات تسری پیدا خواهد کرد و همگان مجبورند به این 
نکته توجه کنند. این فعال سیاسی اصالح طلب اضافه کرد: اگر درباره شخصی به 
اظهارنظر پرداختیم و نقاط قوت و ضعف ایشــان را سنجیدیم و احساس کردیم 
که نقاط ضعف در قابل نقاط قوت کمتر است، ایجاب می کند که ما نقاط قوت را 
بپذیریم و در این مورد رأفت اسالمی و عطوفت با اجرای عدالت و احسان همگی 
دست به دست هم می دهند و به جامعه امید بیشتری می بخشند. جاللی زاده اظهار 
داشت: توجه به شایستگی، عدالت و امیدبخشی و استفاده از شایستگان، می تواند 

همبستگی ملی را بیشتر تقویت کند.

سرویس سیاســی- نایب رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: کلیــدواژه »مافیا« برای 
توجیه نابســامانی هــا در صنایعی مانند 
سیمان، فوالد یا خودروسازی قابل پذیرش 
نیست. علی بابایی کارنامی نماینده ساری 
در مجلس شــورای اسالمی در مطلبی در 
صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت: 
»در صنایعــی مانند ســیمان، فــوالد یا 
خودروسازی کلیدواژه »مافیا« برای توجیه 
نابسامانی ها قابل پذیرش نیست، تحول و 
اقدام انقالبی اتفاقا به معنی مقابله با همین مافیاها است. باید با مردم صادقانه صحبت 
و ســپس قاطعانه عمل کرد.« روز دوشــنبه )۲۰ دی ماه( عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 
با اشــاره به ســهام ۶ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا گفت: 
دخالت های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عزل و نصب های مدیران ارشد این 
دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن با این مسئله برخورد 
قانونی خواهد کرد.وی افزود: عدم دخالت دولت در این دو خودروســاز، موجب 

شکوفایی استعدادهایی می  شود که از درون و برون می توانند به اینها کمک نمایند.

سرویس سیاسی- رئیس مجلس گفت: بخشی از اقشار ما با درآمد های امروز 
تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نمی شوند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی در صحن علنی مجلس درباره موضوع مسکن گفت: امروز مسکن 
بخش عمده ای از درآمد های جامعه را به خودش تخصیص داده است. مردم همیشه 
از ما خواهش دارند که به جای کمک های نوبه ای موضوع اشتغال و مسکن آنها را 
حل کنیم تا خودشان را اداره کنیم. به گفته قالیباف، این مسئله در حاشیه شهر ها و 
بیشتر شهر ها در جریان است.  بیشترین کمک به معیشت خانواده موضوع اشتغال و 
مسکن  است. آنچه در این شرایط م خص است که یک سیاست مشخص در حوزه 
مسکن نداشته ایم. رئیس مجلس شورای اسالمی معتقد است، بخشی از اقشار ما با 
درآمد های امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نمی شوند. از وزیر مسکن 
خواهش دارم که وزارت مسکن کار پشتیبانی مالی را انجام دهند. تامین مسکن بین 
۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن را شامل می شود و به همین دلیل به وزارت مسکن 
اختیــار داده ایــم که زمین های مورد نیاز را از بخش دولتی گرفته و به وزارت راه و 
شهرسازی منتقل کند البته جز در مواردی که محدودیت وجود دارد مثل زمین ها 

مربوط به محیط زیست.  

جاللی زاده؛ فعال سیاسی اصالح طلب؛ 

با برخورد نادرست یا غیر منطقی، 
خیلی از سرمایه ها را از دست دادیم

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

کلیدواژه »مافیا« برای توجیه 
نابسامانی ها قابل پذیرش نیست

قالیباف در صحن علنی:

بخشی از مردم تا ۱۲۰ سال آینده هم 
صاحب مسکن نمی شوند

سرویس سیاســی- نماینده مردم تبریز در 
مجلــس با انتقاد از عملکرد برخی پزشــکان در 
دریافت هزینه های کالن برای انجام عمل جراحی، 
تاکیــد کرد که افراد مدعی دفاع از خون شــهدا و 

شهید سلیمانی همچون آنها نیز عمل کنند.
مسعود پزشــکیان در نشست علنی مجلس 
شــورای اسالمی، در اخطاری با اســتناد به ماده 
۷۵ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بنده مســئول 
اکیپ هــای اضطــراری جبهه ها بودم و لشــگر 
عاشــورا هیچ عملیاتی نداشته که ما یا دوستانمان 
آنجا نباشیم، بنابراین تمام زندگی ما برای انقالب 

و جانبازان است.

نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس یازدهــم با بیان اینکه کســی که ادعای 
جانبازی و پیمودن راه شــهید سلیمانی را می کند، 
لطفا مثل آنها نیز راه برود، تصریح کرد: برخی وقتی 
کــه باید برای دولت کار کنند، بیرون رفتند و چند 
میلیارد سرمایه زدند، آیا این دفاع از جانباز است؟ 
اگر مرد هستید برای خدمت به مردم از خود و پول 

خود بگذرید، این گوی و این میدان!
وی بــا تاکید بر اینکــه مطالبی که بیان کرده 
اســت در حمایت از محرومان بوده است، یادآور 
شد: مطالبی که بیان کردیم به معنای این نیست که 
کارکرد وزارت بهداشت در زمان کرونا نامطلوب 

بوده است، بلکه به این دلیل بیان شد که بهتر عمل 
شــود. از سوی دیگر در شــرایطی که تعدادی از 
پزشکان مبالغ ۳۰ میلیونی برای یک عمل دریافت 
می کنند، چطور می توان به یک پزشــک گفت در 
ازای دریافت ۸ میلیون تومان به شهرستانی برود و 
حق هم ندارد از آنجا خارج شــود، در این شرایط 
وی هم نسبت به شهدا و هم انقالب هم به فردی 
که مدعی دفاع از حقوق شهداست، بدبین می شود.
پزشــکیان تاکید کرد: ما بــرای حمایت از 
محرومــان، انقالب و خون شــهدا آماده ایم و تا 
آخریــن قطره خون خود در راه دفاع از انقالب و 

خون شهدا خدمت می کنیم.

پزشکیان در تذکر آیین نامه ای:

اگر مرد هستید برای خدمت به مردم از خودتان و پولتان بگذرید

دولــت اصلی تریــن مدافع متناســب ســازی حقــوق متعــادل در همه بخش 
هاســت، بایــد به صــورت متــوازن و عادالنه حقوق هــا افزایش یابد. امســال 
دولــت بنــا ندارد که حقوق همــه کارکنان را همســان و هم انــدازه افزایش دهد. 
ایــن نکته دیگری بود که ســخنگوی دولت درباره مســاله تورم در کشــور گفت.
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