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تعابیر گزنده 

بازگشت مرتضی عقیلی 

سند خانه 

»شغال برجام« 

در »متاورس« 

انبار پیاز و سیب زمینی 

دریافت دالر مسافرتی

روسیه قطع کرد

محمدعلــی ابطحی رییس دفتر رییس دولت اصالحات در بخشــی از 
خاطرات خود مربوط به پنجم آبان ســال ١٣٧۶ است، نوشت:شب  در منزل  
آقای  نوری  جلســه ای  بــا حضور نمایندگان کارگزاران  ســازندگی ، مجمع  
روحانیون  مبارز و خط  امامی ها برگزار شد. محور بحث  راه های  پیشگیری  از 
ایجاد اختالف  میان  آقای  هاشمی  و طرفداران  آقای  خاتمی  بود. ظاهرا جناح  
راست  به  شدت  درصدد جذب  صددرصد آقای  هاشمی  است . قرار شد جمعی  
تشکیل  شود و با آقای  هاشمی  جلسات  منظم  داشته  باشد؛ من ، عبداهلل  نوری ، 
مجید انصاری ، بهزاد نبوی  و غالمحسین  کرباسچی  به  عنوان  اعضای  این  جمع  
انتخاب  شــدیم  و بنا شــد هر دو هفته  یک  بار با ایشان  مالقات  داشته  باشیم . 
در اولین  جلسه  از هاشمی  خواهیم  خواست  که  بیش  از حد حساسیت  نشان  
ندهد و بهانه گیری  نکند تا راه  برای  جلب  همکاری  دوستان  دوم  خردادی  باز 
شود. در ضمن ، قرار شد از روزنامه  سالم  بخواهیم  از به  کار بردن  تعابیر گزنده  

درباره  هاشمی  پرهیز کند.

مرتضی عقیلی بازیگر باسابقه، قصد دارد با فیلمی به کارگردانی خودش، 
به سینماها بازگردد. »کویت پنجاه پنجاه« نام فیلمنامه تازه ای است که مرتضی 
عقیلی خودش آن را نوشــته و قرار است کارگردانی کند. عقیلی به تازگی در 
تئاتر »فلزات چکشــخوار« به نویسندگی و کارگردانی آرش سنجابی ایفای 
نقش داشت.مرتضی عقیلی که سابقه بازی در بیش از صد فیلم سینمایی دارد 
و کارگردانــی و تهیه کنندگی آثاری همچــون »گل های کاغذی«، »بی گناه«، 
»جای امن« و »فاصله« را انجام داده، با وقوع انقالب فقط در حیطه بازیگری 
به یک فیلم »پنجمین سوار سرنوشت« به عنوان بازیگر رضایت داد و به دلیل 
ممنوع الفعالیت شــدن، رهسپار اسپانیا و ســپس آمریکا شد.سال گذشته به 

ایران بازگشت .

سرپرســت روابط عمومی وزارت ورزش گفت: ســند خانه به عنوان 
ضمانت نامه ورزشــکاران اعزامی نیست. در هفته های اخیر شاهد پناهندگی 
چهار ورزشکار ایرانی بودیم. آنها معموالً وقتی از طرف تیم ملی به مسابقات 
خارجی اعزام می شوند در پایان مسابقات محل اقامت تیم ملی را ترک و بعد 
از چند روز خبر پناهندگی خود را تایید می کنند. در همین رابطه صحبت های 
زیادی مطرح است که از ورزشکاران برای اعزام ضمانت نامه معتبر مانند سند 
ملکی دریافت می شود. در صورتی که ورزشکار اعزامی به کشور بازنگردد، 
ضمانت نامه اش به اجرا گذاشــته می شود. در همین رابطه محسن معتمد کیا 
سرپرســت روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با انتشار توییتی دریافت 

سند خانه برای ضمانت نامه اعزام را تکذیب کرد. 

روزنامه کیهان نوشــت: برجام برای مدعیان اصالحات، به قول مولوی 
آن بت عیاری اســت که هر لحظه به شکلی درمی آید. در دوره مذاکرات آب 
خــوردن مردم هــم به آن پیوند می خورد. وقتی مردم مطالبه میوه اش را کنند، 
باغ ســیب و گالبی می شــود که فعال باید منتظر محصول ماند و عجله نکرد. 
وقتی هم تقش درآمد می گویند مگر هدف برجام اقتصادی بود؟ چه کشکی 
چه پشمی؟ حال چند سالی گذشته و مردم زیر فشار آوار تدابیر هشت ساله 
حضرات هســتند و گمان می کنند بار دیگر وقت آن شده که این شغال را در 
خم رنگرزی فرو و به جای »طاووس علیین« به مردم قالب کنند. فارغ از اینکه 

این شغال دیگر پشمی ندارد.

حجت االســالم برته گفت: در جهان متاورس به دلیل محبوبیتی که در 
دنیا دارد، مبلغان الزم اســت که ورودی هدفمند و جریان ســاز داشته باشند.
مســئول مرکز رســانه و فضای مجازی حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه 
طلبه و مبلغ متاورســی به ابزار ها و شناخت های متفاوتی مجهز است، افزود: 
در جهــان متاورس به دلیل محبوبیتی که در دنیا دارد، مبلغان الزم اســت که 
ورودی هدفمند و جریان ســاز داشــته باشند، به عنوان مثال لیگ های مطرح 
دنیا مانند لیگ آ ایتالیا و دیگر لیگ های معتبر ورزشــی نســخه متاورسی پیدا 
می کنند. مدیر مســئول خبرگزاری حوزه ادامه داد: در عرصه فضای مجازی، 
طالب در آغاز راه هستند و اگر به صورت قوی این عرصه را شروع کنیم، به 

نتایج خوبی خواهیم رسید.

رئیــس جمهــور گفت: اگر بخــش خصوصی بگوید کــه فضا برای 
ســرمایه گذاری مناسب است قابل قبول خواهد بود اما اگر وضعیت موجود 
را تأیید نکند، نیاز به تغییر فضا وجود دارد. مســاله فســادها در مرحله دوم 
قرار دارد اما در گام اول عدم اجرای قانون و سیاســت های اصل 44 است که 
نیاز به بازنگاه دارد. ما باید اصالح ســاختار و رفتار را داشــته باشیم نه اینکه 
ســرعت خصوصی سازی را کاهش دهیم. باید به  روی مشکالت به توافق و 
وحدت نظر برسیم. رئیسی با بیان اینکه حتماً باید به بخش خصوصی واقعی 
میدان داده شود، گفت: ساختارهایی که در این رابطه وجود دارد، مانند هیات 
واگذاری باید کارآمدی الزم را داشــته باشد. بررسی های ما نشان می دهد که 
در موارد مختلف کارخانه ها را به انبار ســیب زمینی و پیاز تبدیل کرده اند و یا 

دستگاه ها را فروخته اند.

امروز بانک مرکزی در خبری اعالم کرد: طبق مصوبه هیات عامل بانک 
مرکزی، اسامی اشخاص دریافت کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند 
دریافت ویزا هستند، به صورت دوره ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارســال می شــود تا در پایگاه داده رفاه ایرانیان ثبت و برای تصمیم گیری در 

خصوص شمول یا عدم شمول دریافت یارانه استفاده شود. 

شــرکت گازپروم روسیه اعالم کرد، صادرات گاز به کشور فنالند را به 
علت عدم پرداخت پول گاز به روبل متوقف کرده است. »صادرات گازپروم«، 
بخش صادرات شرکت »گازپروم« به علت تحریم های اعمال شده علیه مسکو 
از کشــورهای اروپایی خواســته تا پول گاز خریداری شده از این کشور را به 
روبل پرداخت کنند اما فنالند از این کار سر باز زده است. این اقدام گازپروم 
همزمان با درخواســت فنالند برای پیوســتن به ائتالف نظامی ناتو انجام می 
شود. »گس گرید فنالند«، اوپراتور سیستم گاز فنالند در بیانیه ای اعالم کرد، 

»واردات گاز از مبادی ورودی »ایماترا« متوقف شده است.« 

اخبار ویژه ... آیا »دستور ویژه«، ریزگردها را فرو می نشاند؟

سرویس سیاسی-  تغییــر اقلیم، کمبود بارش 
و خشکسالی، کاهش پوشش گیاهی، خشک شدن 
دریاچه ها و تاالب ها، سدســازی و در نهایت بیابان 
زایــی از عوامل اصلی بروز و گســترش این پدیده 
هستند. از گذشته برای مقابله با ریزگردها در کشور، 
کاشــت درخت و مالچ پاشی در دستور کار بود، اما 
نه کاشت درخت آنقدر گسترده بود و نه دیگر مالچ 

پاشی جواب داد.
با گذشــت زمــان، کانون ریزگردهــا نیز هر 
روز گســترده تر شــد و البته وجود این کانون ها در 
کشــورهای همســایه، کار مقابله با آن را سخت تر 
کرد. وحید احمدی وزیر کشــور در جریان ســفر 
رئیــس جمهــور و هیات دولت بــه ارومیه درباره 
مشــکل ریزگردها اظهار کرد:»منشاؤ این ریزگردها 
کشورهای همسایه اســت. رفع معضل ریزگردها 
دغدغه مردم و دغدغه دولت است و رییس جمهور 
نیز در همین راســتا برای حل و فصل این معضل به 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست دستور ویژه 

رسیدگی را صادر کردند.«
وزیر کشور توضیحات بیشتری درباره دستور 
ویــژه رئیس جمهور به ســازمان حفاظت از محیط 
زیســت ارائه نکرده اســت، اما از این دستورات در 
گذشــته هم داده شده است. به طور مثال دولت قبل 
خود را دولت محیط زیســت می دانســت و پیگیر 
احیای دریاچه ارومیه بود اما با تمام اقداماتی که انجام 
شد، همچنان نسبت به وضعیت این دریاچه نگرانی 
جدی وجود دارد. در جریان ســفر رئیس جمهور به 
ارومیه، وی بازدید هوایی از این دریاچه داشــت و 

دستوراتی  صادر کرد.
 پیش از انجام این سفر هم جلساتی به ریاست 
معــاون اول برای تصمیم گیــری درباره چگونگی 
احیای این دریاچه برگزار شــد، اما به نظر می رسد 
تخصیص بودجه و اجرای برنامه های کارشناســی 
شــده برای مقابله با ریزگردها در کشــور، دیگر به 

تنهایی جوابگوی حل این مشکل نباشد.
جدا از تغییرات اقلیمی از جمله گرم شدن دمای 
زمین، کاهش بارندگی و خشکســالی، پروژه ترکیه 
برای سدســازی و نگهداشــت آب در خاک خود، 
عراق را با کمبود  آب و گســترش کانون ریزگردها 
مواجه کرده اســت به گونه ای که این کشور اکنون 
قربانــی اول پدیده ریزگردهاســت. البته ایران هم 
قربانی دیگر این پدیده شــده اســت به گونه ای که 
ریزگردهایــی که از عراق برمی خیزد، نیمی از ایران 

را هــم دربرمی گیرد. البته به جز عراق، عربســتان، 
امارات، عراق، ترکمنستان ، ازبکستان، تاجیکستان، 
افغانستان و پاکستان نیز دارای کانون ریزگرد هستند.
در اینجا این پرســش مطرح اســت که برنامه 
دولت در منطقه برای مقابله با ریزگردها چیســت؟ 
زیرا وقتی کانون اصلی ریزگردها خارج از کشــور 
است، برنامه های داخل کشور تمام مشکالت را حل 
نمی کند. علی محمد طهماســبی بیرگانی دبیر ستاد 
ملی سیاســت گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده 
گــرد و غبارپیش از ایــن در اظهارنظری قابل تامل 
گفته بود که» ما تفاهمنامه های متعددی با کشورهای 
همسایه منعقد کرده ایم ولی هیچ گونه جنبه عملیاتی 

پیدا نکرده اند.«
کارشناسان منطقه ای معتقدند که باید اتحاد یا 
کنوانسیون منطقه ای در جهت رسیدن به تصمیمی 
واحد برای حل مشــکل ریزگردها تشــکیل شود. 
عبدالرضا فرجی راد اســتاد ژئوپلیتیک دانشــگاه و 
دیپلمات پیشین کشورمان در این زمینه پیشنهاد می 
دهد که »کنوانســیونی با عنــوان مقابله با ریزگردها 
متشکل از ایران، عراق، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، 

عربســتان، اردن، ســوریه، مصر و شاید هم سودان 
تشکیل شود و با حضور کارشناسان و مسئوالن این 
کشورها جلساتی برگزار شده و صندوقی هم برای 
تامیــن هزینه ها ایجاد کنند تا بتوانند به یک راهکار 
مشترک برای مقابله با پدیده ریزگردها و گرد و غبار 

بپردازند.«
محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه نیز گفت: 
»واقعیت این است که هیچ کنوانسیونی که براساس 
آن بتوانیم عراق، اردن، سوریه و در رأس آن ها ترکیه 
را ملزم کنیم برای اینکه رویه ها و توقف سدســازی 
را تغییر دهند، وجود ندارد.« وی پیشنهاد می دهد که 
»اتحاد منطقه ای با فشار زیاد به سمتی برود که پروژه ها 
متوقف شود یا ترکیه مجبور شود که فعالیت  سدها را 
از کار بیندازد.« هرچند قرار است در تیرماه اجالسی 
با حضور ١2 کشور در زمینه ریزگردها برگزار شود 
اما اکنون زمان آن است که دولت سیاست های منطقه 
ای خود برای مقابله با ریزگردها را به صورت جدی 
آغاز کند، زیرا در کنار ده ها مشــکل ریز و درشت، 
اکنون ریزگردها دیگر به مشکلی اصلی برای کشور 

تبدیل شده است.

سرویس سیاســی-  نماینده مردم رامیان در 
مجلس شــورای اسالمی خواســتار شفاف سازی 
نتیجــه ســفرهای خارجی برخی از مســووالن و 
نماینده هــای مجلس و میــزان دریافتی آنها از این 

سفرها شد.
غالمعلی کوهساری در نشست علنی مجلس 
شــورای اســالمی در اخطاری بر اساس اصل ۸4 
قانون اساسی گفت: در این اصل آمده که هر نماینده 
در برابر تمام ملت مســئول است و در همه مسائل 

داخلی و خارجی می تواند اظهارنظر کند.
نماینــده مردم رامیان و آزادشــهر در مجلس 
یازدهم افزود: در شــرایط کنونی باید به وضعیت 
اقتصادی و مشکالت مردم توجه جدی شود، چرا 
که مردم با مشکالت بیماری و مشکالت اقتصادی 

دست به گریبان هستند.

کوهســاری با اشــاره به صف های طوالنی 
نانوایی در ســطح کشــور مطرح کرد: صف های 
نانوایی در استان گلســتان که یکی تولیدکنندگان 

اصلی گندم کشور است، قابل پذیرش نیست.
وی با اشــاره به طرح شفافیت قوای سه گانه و 
دســتگاه های اجرایی و سایر نهادها گفت: مزایایی 
که برخی از مســئوالن از آن استفاده می کنند مانند 
خانه های سازمانی، خودروهای اداری، نیروهایی 
که در اختیارشــان اســت، ســفرهای خارجی که 
 اعــزام می شــوند، بایــد برای مردم مشــخص و 

شفاف شود. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: 
در مجلس یازدهم بنده یا سایر نمایندگان هیچ سفر 
خارجــی نرفتیم و تقاضای آن را هــم نداریم، اما 
افرادی هســتند که چندین بار به سفرهای خارجی 

رفته اند. در گذشــته هم یکی از وزارتخانه ها عده 
زیادی را به روســیه فرستاد و اخیراً هم شنیده ام که 
می خواهند به ســوئیس بروند! نتیجه این سفرهای 
از سوی وزارتخانه های مختلف باید مشخص شود 

که مزایای دریافتی این افراد چقدر است؟
کوهساری ادامه داد: برخی از این افراد از یکجا 
حقوق و مزایــا دریافت نمی کنند، نماینده مجلس 
یا وزیر یا مســئولی که عضو هیات مدیره چندین 
دستگاه است، یا عضو شــوراهای مختلف است، 

باید مزایای این افراد مشخص شود.
محمدباقرقالیبــاف رئیس مجلس شــورای 
اسالمی درپاسخ به این نماینده گفت: نکاتی که شما 
تذکر دادید در بحث شفافیت همه در قانونی که االن 
در مرحله رســیدگی است، دقیقا عنوان شده است 
و در قانون به صورت صریح و روشن آمده است.

ریزگردها حاال به یکی از مشکالت جدی ایران تبدیل شده است و تقریبا نیمی از مردم کشور را به صورت مستقیم درگیر کرده است. وزیر 
کشور می گوید که رئیس جمهور دستور ویژه جدیدی برای مقابله با این پدیده نفس گیر صادر کرده است.

با گذشــت زمان، کانون ریزگردها نیز هر روز گســترده تر شــد و البته وجود این کانون 
ها در کشــورهای همســایه، کار مقابله با آن را ســخت تر کرد. وحید احمدی وزیر کشور 
در جریان ســفر رئیس جمهور و هیــات دولت به ارومیه درباره مشــکل ریزگردها اظهار 
کرد:»منشــاؤ این ریزگردها کشــورهای همســایه اســت. رفع معضل ریزگردها دغدغه 
مــردم و دغدغه دولت اســت و رییس جمهور نیز در همین راســتا بــرای حل و فصل این 
معضل به رییس ســازمان حفاظت محیط زیست دستور ویژه رسیدگی را صادر کردند.«

سرویس سیاســی- معاون اجرایی 
رئیس جمهور گفت: اولویت دولت، تکمیل 
طرح های نیمه تمام در کشور است و طرح 
جدیــدی آغاز نخواهد شــد، مگر این که 

اولویت آن ها مشخص شود.
سید صولت مرتضوی اظهار داشت: 
ایران امروز در زمره معتبرترین کشورهای 
تولیدکننده واکسن قرار دارد و امروز تلفات 
کرونا تک رقمی شده و رو به کاهش است.

وی در یک برنامه تلویزیونی تصریح 
کــرد: دولت، برنامه های کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت دارد؛ این دولت تنها 
دولتی اســت که در بازه زمانی کوتاه، ســند تحول دولت را منتشــر کرده است تا 
صاحب نظران، آن را نقد و تکمیل کنند. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت با 
یک تصمیم شجاعانه توانست در بازه زمانی کوتاه، سواحلی که در سراسر کشور در 
اختیار دستگاه های اجرایی بودند، آزاد کند. پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری های شانگ های و حضور فعال در سازمان همکاری اکو و همچنین مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز، قرارداد ســوآپ گازی و عبور از بحران های انرژی، 
برخی از فعالیت های دولت از آغاز به کار آن است. معاون اجرایی رئیس جمهور 
گفت: در ســال های گذشــته در فصل زمستان، کشــور با کمبود انرژی، روبرو و 
برخی اوقات، گاز منازل قطع می شد، اما امسال با تمهیدات اندیشیده شده، دولت 
توانســت کشــور را از بحران سال های قبل عبور دهد. انعقاد قرارداد وزارت نفت 
برای توسعه میادین نفت و گاز به ارزش ١١ میلیارد دالر، آغاز نهضت ملی مسکن 
و برخی از دستورها و کارهای ویژه، جزو سایر فعالیت های دولت سیزدهم است.  
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: همه دستگاه ها جهت اجرایی کردن مصوبات 
مربوط به ســفرهای اســتانی رئیس جمهور، در خدمت و تعامل هستند. تاکنون 
تصویب حدود 2 هزار و ۶۵١ طرح عمرانی و تعداد قابل توجهی طرح اقتصادی، 
محصول این سفرهای استانی بوده و عالوه بر این کارها، تسهیالت خرد و متوسط 
نیز برای استان ها پیش بینی شده است. وی اظهار داشت: برای ازدواج جوانان هر 
اســتان نیز به فراخور نیاز، تسهیالت پیش بینی می شود و صندوق کارآفرینی امید 
در خدمت استان ها است. همان قدر که شهروند تهرانی در بهره مندی از امکانات 
حق دارد، شــهروندی که در ناحیه کمتر برخوردار و روستایی زندگی می کند نیز 
حق دارد. مرتضوی تصریح کرد: اگر بنا بود مشــکالت مردم با نشســتن در تهران 
حل شــود، اکنون نباید مشکل داشتیم؛ به دستور رئیس جمهور، برنامه هایی برای 
توسعه مناطق خاص و کمتر برخوردار، تدوین شده است. سامانه ای تحت عنوان 
تأمین و تخصیص منابع استانی در نظر گرفته شده و همه تعهداتی که از محل منابع 
عمومی برای سال ١4۰۰ داشتیم و چیزی فراتر از آن، یعنی عددی معادل ١2۶ درصد 

تعهدات، محقق شده است.

سرویس سیاســی- رئیــس مرکز 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 
جمهــوری، توجه به حلقه های میانی را از 
جلوه های مردمی ســازی دانست و گفت: 
رئیس جمهور معتقد اســت مردم باید در 
جریان همه مســائل باشند و وقتی درباره 
مردمی ســازی یارانــه مســتقیماً با مردم 
صحبت می کند، برای آن اســت که مردم 

کاماًل از موضوع ُمّطلع شوند.
در  خیاطیــان«  »محمدصــادق 
همایــش تخصصی »جریان حلقه های میانی؛ پیشــران حکمرانی« که به میزبانی 
مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری در ساختمان کوثر برگزار شد، 
درباره چرایی بررســی جایگاه حلقه های میانی در ایــن مرکز، گفت: این ایام در 
ســومین سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای ایجاد حلقه های میانی در استفاده 
از ظرفیت های مردمی به ویژه جوانان است که یک راهبرد اساسی تلقی می کنیم و 

دولت خود را موظف به اجرای فرامین رهبری می داند.
وی افزود: وظیفه دولت اجرای فرامین راهبردی مقام معظم رهبری و تعیین و 
تبیین مسیر اجرای این راهبردهاست و این موضوع یک مأموریت ذاتی به حساب 
می آید. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، دلیل دوم را ترویج 
و توسعه گفتمان دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ترویج و توسعه گفتمان دولت 
از وظایف مرکز استراتژیک هم است. گفتمان دولت برآمده از ویژگی های رئیس 
جمهور و برنامه ها و منویات اوست و دال اصلی آن مردمی بودن و عدالت محوری 
بودن قرار گرفته اســت. خیاطیان اضافه کرد: رئیس جمهور و بقیه اعضای دولت 
در رویکردهای خود به مردمی بودن و عدالت محوری باور عمیق دارند و معتقدیم 

هرجا مردم پای صحنه بودند کشور رو به جلو حرکت کرده است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور معتقد است مردم باید در جریان همه مسائل باشند 
و وقتی برای مردمی سازی یارانه ها با مردم سخن می گوید، برای آن است که مردم 
کاماًل در جریان موضوع قرار بگیرند و البته در عین حال از کاستی ها هم نباید غفلت 
کرد. وی حلقه های میانی را یکی از جلوه های مردمی سازی دانست و گفت: مردم 
ظرفیت های زیادی دارند که باید به آنها توجه داشت و اگر استعدادها و ظرفیت ها به 
خوبی شناسایی شوند و مردم را وارد میدان عمل کنیم گفتمان دولت محقق می شود 
و می توانیم بر مشکالت موجود در همه سطوح محلی تا ملی و بین المللی فائق آییم.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: گفتمان دولت 
بــا دو رویکرد ترویج و تولید محتوا و ترجمه گفتمان در ابعاد مختلف محقق می 
شــود، نه با حرف و ســخن . خیاطیان افزود: حلقه های میانی بهترین بستر برای 
دنبال کردن گفتمان دولت و فعال و همراه کردن ظرفیت های مردمی اســت. وی 
خاطرنشــان کرد: علت ســوم توسعه شبکه نخبگانی است و این از وظایف مرکز 
بررســی های استراتژیک اســت و ما وظیفه داریم رابطه دولت و نخبگان را دنبال 
کنیم و نخبگان اجتماعی هم یکی از آن حلقه های میانی هســتند و این ظرفیت را 
دارند در توانمندسازی و شکوفایی ظرفیت های مردمی کمک کنند و واسط باشند.

سرویس سیاسی- سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس گفت: نادران 
به صورت رسمی و طی نامه ای برای انتخابات ریاست مجلس اعالم کاندیداتوری 
کرد.ولی اســماعیلی با اشــاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، 
اظهار داشت: ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در فراکسیون انقالب اسالمی آغاز شده و کاندیداها می توانند اسامی خود را به ما 
اعالم کنند.عصر سه شــنبه نیز مجمع عمومی فراکسیون انقالبی مجلس تشکیل 
جلسه می دهد و نتیجه رأی گیری درباره گزینه های هیئت رئیسه مجلس در مجمع 
عمومی، صبح چهارشنبه در اختیار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.سخنگوی 
فراکسیون انقالب اسالمی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: امیدوارم کسانی که 
رأی الزم را برای انتخابات هیئت رئیســه مجلس در فراکســیون انقالب اسالمی 
نمی آورند، به تعهد خود پایبند باشند و دیگر در صحن علنی مجلس برای انتخابات 
هیئت رئیسه کاندیدا نشوند.اسماعیلی درباره گزینه های تصدی ریاست مجلس در 
اجالسیه سوم مجلس یازدهم، بیان کرد: الیاس نادران به صورت رسمی و طی نامه ای 
برای انتخابات ریاست مجلس شورای اسالمی اعالم کاندیداتوری کرد. محمدباقر 

قالیباف هم برای حضور در انتخابات ریاست مجلس اعالم آمادگی کرده است.

معاونرئیسجمهور:

اگربنابودمشکالتمردمبانشستندر
تهرانحلشود،اکنونمشکلینداشتیم

رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهوری؛

مردمبایددرجریانهمهمسائل
قراربگیرند

»نادران«نامزدرسمیریاستمجلسشد؛

»قالیباف«اعالمآمادگیکرد

سعیدی نماینده مردم در مجلس: 

یک واقعی سازی مناسب درخصوص مشموالن دریافت یارانه 
نیاز است

نماینده مردم رامیان در مجلس:

دریافتی مسووالنی که به سفرهای خارجی می روند شفاف شود

ســرویس سیاســی- نماینده چابهار در 
مجلس گفت: آقایان فرموده بودند که اثر تورمی 
افزایش قیمــت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
بر کاالهای دیگر تنها ١۰ درصد اســت که این با 
مبنا و الفبای اقتصاد هم خوانی ندارد. وقتی شــما 
در حوزه روغن 4۰۰ درصد افزایش قیمت دارید 
مگر می شــود که سایر کاالها و خدمات تنها ١۰ 
درصــد افزایش پیدا کنند؟ این را خود آقایان هم 

به نظر من قبول نخواهند کرد.
معین الدین ســعیدی نماینده مردم چابهار 
در مجلس شــورای اســالمی در واکنش به این 
مســاله که »اشکاالت و ایرادات فراوانی در روند 
پرداخت یارانه  نقدی وجود دارد و اقشار مختلفی 
از مردم که شــرایط متفاوتی نســبت به یکدیگر 
و همینطــور برخی یارانه بگیــران دارند، یارانه 
دریافت نکرده اند«، گفت: بله، به شــدت با این 
مساله مواجه هستیم که برخالف آمار ارائه شده 
به ۹ دهک یارانه پرداخت نشــده است و نیازمند 
بازنگری جدی هستیم، مسئوالن دولتی هم قول 
دادنــد که این را اصالح کننــد. باید تالش کنیم 
که یارانه به تمامی کســانی که مشــمول شرایط 

دریافت هستند، پرداخت شود.
وی ادامه داد: در موارد مختلف از کســانی 
که یارانه شان قطع شــده یا واریز نشده با دالیل 
و اســتدالل های مختلفی مواجه هســتیم که در 
مجموع به نظر می رســد، یارانه بخشی از مردم با 
ادله غیردقیق حذف شده است که باید رسیدگی 
شــده و یک واقعی ســازی برای مشخص شدن 

اینکه چه کســی مشــمول دریافت یارانه است، 
انجام شــود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
همچنین اظهار داشت: البته بنده در مصاحبه های 
گوناگون عرض کــردم و حتی در صحن علنی 
هم تذکر دادم به دولت که قرار بود نیاز اساســی 
ســبد غذایی مردم از طریــق کاالبرگ با قیمت 
شــهریور ١4۰۰ به مردم داده شود و اکنون عمال 
این موضوع اتفاق نیفتاده است. ما کامال مصر به 
این هستیم که دولت مصوبه مجلس را اجرا کند.
ســعیدی در رابطه بــا گرانی قابل توجه در 
ســایر کاالها تحت تاثیر گرانــی اخیر 4 کاالی 
اساسی، گفت: آقایان فرموده بودند که اثر تورمی 
افزایش قیمــت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات 

بــر کاالهای دیگر تنها ١۰ درصد اســت که این 
بــا مبنا و الفبای اقتصــاد هم خوانی ندارد. وقتی 
شما در حوزه روغن 4۰۰ درصد افزایش قیمت 
دارید مگر می شــود که ســایر کاالها و خدمات 
تنهــا ١۰ درصد افزایش پیــدا کنند؟ این را خود 
آقایان هم به نظــر من قبول نخواهند کرد، یعنی 

نباید مبنا باشد.
وی افــزود: این با الفبای اقتصاد همخوانی 
ندارد و ما شاهدیم که بازار دارد واکنش خودش 
را به این مســاله نشان می دهد، در حوزه مسکن، 
در حــوزه کرایه حمل و نقــل و دیگر نیازهای 
اساسی جامعه این را می بینید که چه اثراتی داشته 

است.

دوشنبه 2 خرداد 2١،١٤0١ شوال ١٤٤3 ،23 می 2022، شماره 3963، صفحه


