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خبرهای خوش دولت سیزدهم چه میشود؟

خبر
موافقت با الیحه اصالح قانون جامع
خدماترسانیبهایثارگران

اعضای کمیســیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در
جلسه اصلی این کمیسیون ،با الیحه اصالح ماده ( )۶۳قانون
جامع خدماترسانی به ایثارگران در خصوص ترکیب اعضای
«شــورای عالی ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و شهادت»
موافقت کردند .به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دفتر هیات دولت ،در این جلسه که ظهر روز یکشنبه مورخ
۲۶دی  ۱۴۰۰به ریاست رئیس سازمان اداری و استخدامی
کشــور و با حضور دبیر کمیسیون ،وزرای ورزش و جوانان،
آموزشوپرورش ،راه و شهرسازی ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور ،رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران و سایر اعضا و نمایندگان دستگاهها
برگزار شــد ،پیشــنهاد بنیاد شــهید و امور ایثارگران در
خصوص الیحه اصالح ماده ( )۶۳قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران موضوع الحاق وزیــر ورزش و جوانان ،رئیس
شورای عالی استانها و رئیس سازمان بسیج مستضعفین
به ترکیب اعضای شــورای «ترویج و توسعه فرهنگ ایثار
و شهادت» موردبررســی قرار گرفت و اعضای کمیسیون
به بحث و بررســی و بیان نظرات خــود در این خصوص
پرداختند .بهموجب ماده ( )۶۳قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران« ،شــورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار
و شهادت» باهدف توسعه ،ترویج و نهادینه کردن فرهنگ
جهاد ،ایثار و شهادت ،با شرح وظایف و ترکیب مندرج در
این ماده تشکیلشده است .در این خصوص ،سازمان اداری
و استخدامی کشور با اشاره به بند (ب) ماده ( )۳و ماده ()۴
قانون اهداف ،وظایف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانان
و با بیان اینکه این وزارتخانه بهعنوان متولی ســاماندهی
امور جوانــان بوده و ارتقای هویت دینــی ،انقالبی و ملی
جوانان ،ارتقا و تقویت ســرمایه اجتماعی ،مسئولیتپذیر،
هویــت و مشــارکت همهجانبه جوانان ،بهبــود و اصالح
سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزشهای اسالمی-ایرانی،
توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان و اتخاذ
سیاستهای حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان از
وظایف وزارت مذکور میباشد ،موافقت خود را با اضافه شدن
وزارت ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای یادشده را
اعالم کرده بود .سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین
در اعالم نظر خود در خصوص الحاق رئیس سازمان بسیج
مستضعفین ،با این استدالل که هدف تشکیل واحد بسیج
مســتضعفین ایجاد تواناییهای الزم در کلیه افراد معتقد
به قانون اساســی و اهداف انقالب اسالمی بهمنظور دفاع
از کشــور ،نظام جمهوری اسالمی ایران و همچنین کمک
به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی
مراجع ذیربط میباشد ،اضافه شدن رئیس سازمان مذکور
به ترکیب شورای یادشده را نیز بالمانع دانسته بود.

حزب ندای ایرانیان در تدارک برگزاری
مجمع عمومی است

عضو حزب ندای ایرانیان گفت :این حزب به دنبال برگزاری
مجمع عمومی برای انتخاب شورای مرکزی است و جلسات
آن بهطور هفتگی و مرتب انجام میشــود .عیسی چمبر،
عضو حزب نــدای ایرانیان در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا،
درباره آخرین اقدامات این حزب گفت :جلســات بهصورت
مرتب و هفتگی برگزار و مواضع حزب در حوزههای مختلف
بررسیشده و اعالم میشود .ما در تدارک برگزاری هفتمین
مجمع عمومی حزب تا اواخر بهمنماه هســتیم تا اعضای
شورای مرکزی انتخاب شود .وی درباره برنامه حزب برای
حضور در انتخابات  ۱۴۰۲مجلس هم گفت :فع ً
ال زود است
تا در این مورد صحبت شود و فع ً
ال تصمیمی گرفته نشده
است .این فعال سیاســی درباره فعالیت حزب در پوشش
جبهــه اصالحات هم گفت :با تحوالتی که بعد از انتخابات
افتــاد جبهه اصالحات عالقه دارد و میخواهد به ســمت
تغییراتی که متناسب با فضای اجتماعی یا پوشش بیشتر
بدنه اجتماعی اصالحطلبان است ،برود.
حجتاالسالممنتجبنیا:

ش بیاید
مشکلی برای نظام پی 
دامن همه را میگیرد

حجتاالسالم رسول منتجبنیا ،دبیر کل حزب جمهوریت
ایران اسالمی در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران در رابطه
با جزییات دیدار با مهدی کروبی اظهار کرد :با اینکه من با
آقای کروبی رفاقتی 40ساله دارم اما طی 11سالی که ایشان
در حصر بودند ،هیچ دیداری با ایشان نتوانستم داشته باشم.
البته صحبتهای تلفنی با هم داشتیم اما دیدار حضوری
تا قبل از چند وقت پیش ،نداشتیم .ایشان به همراه جمع
دیگری از دوستان بهدلیل کسالتی که همسر بنده دارند،
برای عیادت همسرم و دیدار با بنده لطف کردند و به منزل
ما آمدند .دبیر کل حزب جمهوریت ایران اسالمی با تأکید بر
دوستانه بودن دیدار وی با مهدی کروبی ،گفت :این جلسه،
جلسهای دوســتانه بود و بحثهای جدی در آنجا صورت
نگرفــت .بحث کاری و تحلیلیای نداشــتیم .وی در ادامه
افزود :یک مالقات دیگری هم هفته گذشته در منزل یکی
از دوستان با حاجآقا کروبی داشتیم که آنها دوستانه بوده
است .این جلسات بیشتر جنبه دوستانه دارد تا جنبه کاری.
منتجبنیا همچنین خاطرنشان کرد :خیلی خوب است اگر
مهندس موسوی و آقای کروبی وارد مباحث کشور شده و به
آنها میدان داده شود تا مسائل و مشکالت کشور را بررسی
کنند .وی گفت :من در همین جلســ ه اخیری که با آقای
کروبی داشــتم خطاب به ایشان گفتم و االن هم باز تکرار
میکنم .عرض من به آقای کروبی این بود که شــما جزو
سرمایههای کشور و نظام هستید .شما جزو پیشتازان انقالب
هستید و بسیار بیشتر از برخی افراد دلتان برای نظام و مردم
میســوزد .دبیر کل حزب جمهوریت ایران اسالمی افزود:
امروز کشــور ما دچار بحرانها و مشکالتی است که همه
باید در صدد حل این بحرانها باشیم .باید از تجربیات آقای
کروبی و مهندس موسوی استفاده شود .منتجب نیا با تأکید
بر این قضیه که اگر خطری برای نظام پیش بیاید دامنگیر
همه ما خواهد شد ،اظهار کرد :اگر خدایی ناخواسته خطری
برای نظام و انقالب پیش بیاید ،این خطر دامنگیر همه ما
خواهد شد.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| «منتظر خبرهای خوب باشــید».
عبارتی که از ابتدای دولت ســیزدهم بارها و
بارها از سوی مسئوالن مطرحشده اما پس از
چندی تکذیب و یا فراموششــده است .روز
گذشته ســخنگوی دولت به مردم اعالم کرد
که منتظر خبرهای خوب باشند .علی بهادری
جهرمی در حســاب کاربری خود در توییتر
نوشــت« :تغییر به نفع مردم محور جلســه
رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران
عامل کلیه بانکهای دولتی و خصوصی است؛
منتظر خبرهای خوب باشید ».اما این اولین بار
نیست که دولتیها وعده خبر خوب به مردم
میدهند .ابراهیم رئیســی چندی پیش خبر
خوشی از توقف گرانی و تورم داده بود .به گفته
رئیسجمهوری بهزودی گرانی و تورم متوقف
خواهد شد و آثار تصمیمات دولت در ماههای
آینده روشن میشود .رئیسی همچنین چند
روز پیش در حاشیه سفر به استان هرمزگان
از گشایش ارزی خبر داد و گفت« :امروز و در
همین شرایط تحریم ،فروش نفت ما بهقدری
افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد
حاصل از آن نیز در حال بازگشــت به کشور
است».
محسن رضایی ،معاون اقتصادی رئیسجمهور
نیز وعدههــای خوش زیادی بــه مردم داده
اســت .چندی پیش رضایی از دو برابر شدن
یارانههــای نقدی در دیماه خبــر داد ،خبر
خوشــی که در عرض چند ســاعت از سوی
وزیر اقتصاد تکذیب شد .او همچنین چند ماه
پیش وعده خبرهای خوش را به مردم داده و
گفته بود تا چند ماه آینده خبرهای خوشــی
در خصوص تأمین و جبران هزینههای زندگی
خواهید شــنید .رضایی یکبــار دیگر وعده
خبــر خوش در آذرماه را داد که بعدها برخی
گمانهزنــی کردند که ایــن خبر خوشوعده
کارتهای اعتباری یا شــکل دیگری از یارانه
نقدی به مردم اســت اما آذرماه تمام شــد و
خبری از این خبر خوش نشد .محمد مخبر،
معاون اول رئیسجمهور نیز سابقه دورودرازی
در وعدههای خــوش دارد .او همزمان با آغاز
دور جدیــد مذاکرات هســتهای خبر از رفع
تحریمهــا داده و گفته بود« :دولت مصمم به
رفع تحریم و حل مسائل است و با عزمی که
در ارکان نظام درباره رفع تحریمها وجود دارد،

وعدههای نسیه پاستور

امیدواریم در این زمینه به نتیجه برســیم».
مخبر همچنین گفته بود« :در دولت و کشور
ظرفیتهایی وجود دارد که میتوان با استفاده
از آنها مشکالت کشــور را به حداقل رساند
و حداقل مشکالتی که احیاناً باقی بماند ،نیز
مربوط به مذاکرات است ».مخبر در شهریورماه
هم خبری از گشایش در پولهای بلوکهشده
داده و گفته بود« :گشایشهایی ایجادشده که
این گشایشها قطعاً در بازار ارز تأثیر خواهد
گذاشت ».به گزارش فارس همچنین معاون
اول رئیسجمهور در نخســتین جلسه هیات
دولت خطاب بــه رئیسجمهور گفت« :آقای
رئیســی شــما در دوران انتخابات قولهایی
دادهاید و مردم شما را به صدق میشناسند،
منتها این نمیتواند دائم باشــد اگر ادامهدار
نباشــد .این موضوع هم صرفاً دســت شما
نیســت .همه قولهایی که شــما دادهاید در
وزارتخانهها باید اجرایی شود ».وی ادامه داد:
«وزرا هم در مجلس قولهایی دادهاند .از دیروز
رؤسای کمیسیونهای مجلس با من تماس
گرفتنــد و گفتند قولهایی که توســط وزرا
دادهشده چه میشود ».این در حالی است که
مخبر پیش از اینکه در دولت سیزدهم سمت
معاون اولی را در دســت بگیرد ،رئیس ستاد
اجرایی فرمــان امام خمینی بود و وعدههایی
که در آن ستاد داده بود ،نتوانست اجرایی کند.
بهطور مثال مخبر در آیین آغاز مرحله ســوم

واکسن ُکووایران برکت وعده تولید ۵۰میلیون
دز واکســن کووایران برکت تا پایان تابستان
 1400را بــه مــردم داده بود امــا در نهایت
این وعده محقق نشــد و به گفته مدیر پروژه
واکسن ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی تا
شهریور گذشته تنها پنج میلیون و 200هزار
دوز واکســن برکت تولید شد .همچنین در
اوایل شــهریورماه خبری از وعده معاون اول
رئیسجمهوری برای ارزانی در بازار مســکن
و خودرو منتشــر شد اما این خبر بالفاصله از
سوی دفتر معاون اول رئیسجمهوری تکذیب
شد .مخبر همچنین وعده داده بود که دولت
به دنبال ثبات و کاهش قیمت لبنیات اســت
و گفته بود« :مشکلی که داشتیم این بود که
مردم صبح بیدار میشــدند  ۳۰تا ۴٠درصد
قیمت لبنیات یکدفعه باال رفته بود ولی این
مشکل دیگر حلشــده است ».اما بااینوجود
پسازایــن وعده نیز قیمــت لبنیات افزایش
یافت .وزرای کابینه نیز از این قاعده مســتثنا
نیســتند و وعدههای زیــادی دادهاند .بهطور
مثــال وزیر اقتصاد و امور دارایی وعده داد که
«مردم هر ماه خبرهای خوشــی را خواهند
شنید ».در همین راستا احسان خاندوزی ابراز
پیشرو با
کرد« :علیرغم فشار و سختیهای ِ
آغاز برنامههای مدون ،امیدواریم نتایج خوبی
حاصل شود و هر ماه اخبار خوبی از اقدامات
و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد».

خبر
محسنی اژهای از خودش شروع کرد
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز چند
روز پیــش وعده عجیبی به مردم داد و گفت:
«بهزودی جشن پایان مستأجری مردم ایران
را برگــزار میکنیم ».این وعده در حالی داده
شــد که با توجه به تورم و گرانی بیســابقه
مسکن در ایران ،شاخص دسترسی به مسکن
در تهران با فرض پسانداز تمام حقوق فرد ،به
بیش از 23سال رسیده است و البته شاخص
متوســط مدتزمان انتظار برای مسکن دار
شــدن افراد در کل کشور به بیش از ۴۰سال
رســیده اســت که این میزان بــرای دهک
کمدرآمد در حدود ۱۷۸سال است .همچنین
وزیر راه و شهرســازی ،وعده ساخت و تأمین
زمین چهار میلیون واحد مسکن تا پایان سال
را نیز داده اســت .همچنین وزیر تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی وعده ایجــاد یکمیلیون و
850هزار شغل را داد که واکنشهای زیادی را
نیز در برداشت .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نیز در ابتدای کار دولت وعده کاهش شــدید
قیمت خودرو در پی اصالح ساختار مدیریتی
شرکتهای خودروســاز را داده بود .پسازآن
هم رئیسجمهور دستوری مبنی بر جلوگیری
از افزایش قیمت خودروهای داخلی را داد اما
در نهایت دســتور رئیسجمهور بیاثر ماند و
یک ماه بعد با فشار شرکتهای خودروسازی
قیمت تمامــی خودروها افزایش 25درصدی
داشــت .البته ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
کشورمان در پیش از آغاز مسئولیت ریاست
جمهــوری و در جریان تبلیغات انتخابات نیز
وعدههای بسیاری داده بود که برخی از آنها
قرار بود در 100روز ابتدایی دولت تحقق یابد
اما بخش بزرگی از این وعدهها نیز به سرانجامی
نرسید .مهمترین وعدههای ابراهیم رئیسی در
مهار تورم و گرانی و همچنین کاهش نرخ ارز
بود که متأســفانه قیمت ارز از شــروع دولت
تاکنون رشد بیســابقهای داشت و نرخ دالر
در 100روز ابتدایی دولت 11.6درصد افزایش
قیمت را ثبت کرد .بههرحال ،دولت سیزدهم
در حال ورود به ماه ششم از فعالیت خود است
و هر روز یکی از اعضای کابینه وعده خبرهای
خوش را به مردم میدهند اما ایکاش بهجای
وعده خبر ،اقــدام یا نتیجه خوبی را به مردم
نشان میدادند که اثر آن در زندگی و معیشت
مردم دیده میشد.

عبدالملکی اولین اخراجی دولت خواهد بود؟

افزایش فشار استیضاح بر وزیر کار
همدلی| فشــار اســتیضاح بر وزیر کار بیشــتر شده است.
هرچند حتی نمایندگان موافق اســتیضاح هم تأکید دارند با
توجه به اینکه هنوز دولت در ســال اول اســت بعید به نظر
میرســد استیضاح به نتیجه برسد اما پیگیریها و تأکیدهای
مداوم نمایندگان نشان میدهد باالخره بخشی از بدنه مجلس
میخواهد وزیر کار را تحتفشــار بگذارد و چنانچه این وزیر
تغییر موضع ندهد سال بعد اولین وزیر استیضاح شده او باشد.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :وزیر کار خودش از
نیروهایی بود که در دولت قبل همیشــه منتقد وضع موجود
بود ،حال امروز همه قدرت در اختیار این برادر بزرگوار اســت
و باید جوابگوی دغدغههای مردم باشد .به گزارش ایلنا ،اصغر
سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی ،درباره
مطرحشدن استیضاح حجت عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :یکسری از مباحث در ماجرای استیضاح وزیر

تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح اســت اما عمدهترین این
بحثها بهکارگیری نیروها و انتخاب افرادی برای پســتهای
مدیریتی و معاونتی اســت ،اینکه چرا افــراد با تجربه که در
حوزه کار ،تعاون و رفاه اشراف دارند ،انتخاب نشدهاند .نماینده
مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :انتصابها
نشان میدهد سعی بر این بوده که افرادی که در حوزه تعاون،
کار و رفاه اطالعاتی نداشــتند ،بهکارگیری شوند که این امر
برای برخی نمایندگان ایجاد ســؤال کرد و برای همین پیگیر
استیضاح شدند .وی ادامه داد :حال باید استیضاح آقای وزیر به
صحن بیاید ،صحبتهای ایشان و موافقان و مخالفان استیضاح
را بشنویم و طبق آنها تصمیمگیری شود .این نماینده مجلس
شورای اسالمی درباره انتقادات به گفتههای وزیر کار مبنی بر
حل معضالت و مشکالت اشــتغال در کشور و شعارهایی که
در ایــن خصوص پیش از وزارت داده بــود ،بیان کرد :در این

خصوص فرصت محدود بوده و قضاوت در یک فرصت سه الی
چهارماهه زود است اما مردم انتظار دارند با توجه شعارهایی که
دادهشده بارقههای امیدی وجود داشته باشد .وی تأکید کرد:
درســت است که مردم انتظار ندارند در همین مدت همهچیز
عملیاتی شــود اما در همین مدت هم باید یکسری نشانههای
مثبت به جامعه داده شــود و اقداماتی انجام میشد ،خصوصاً
برای اشتغال که در سال جدید باید گامهای بلندتری برداشت.
ســلیمی یادآور شد :آقای وزیر خودش از نیروهایی بود که در
دولت قبل همیشــه منتقد وضع موجود بود و در صحبتها و
مناظراتی که در تلویزیون داشــت ،عنوان میکرد که میتوان
تغییر رویه داد و مسائل و مشکالت حوزه اشتغال و تولید را حل
کرد؛ حال امروز همه قدرت در اختیار این برادر بزرگوار اســت
و باید جوابگو باشــد تا بتواند دغدغههایی که مردم و نخبگان
جامعه دارند را حل و برآورده کنند.

تفسیر جدید اصولگرایان از توازن در سیاست خارجی
همدلــی| روزهایی که دولت حســن روحانــی روی کار بود،
اصولگرایان بیش از هر زمانی نســبت به مناسبات خارجی ایران
حساســیت نشان میدادند .در آن روزها که دولت حسن روحانی
با ســرعت تالش میکرد تا بعد از هشت سال دولت احمدینژاد
فصــل جدیدی در روابط ایران با کشــورهای جهان را آغاز کند،
اصولگرایان روی خوشــی به حوادث سیاست خارجی ایران نشان
نمیدادند .آنان معتقد بودند دولت در حوزه سیاســت خارجی از
موضع انفعال وارد میشــود .هر اتفاقی در عرصه روابط بینالملل
را اینگونه تفســیر میکردند که ایران باید قاطعانه از در برخورد
سخت وارد شود .به همین خاطر تأکید داشتند محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه معموالً بهجای دادن پاسخ درخورد به کشورهای
مختلف ازجمله کشــورهای منطقه تنها تالش دارد که به سمت
بهبود روابط که عزت ایرانی را زیر سؤال میبرد اقدام کند .کلیدواژه
انتقادات آنان از سیاســت خارجی دولت روحانی معموالً این بود
که «عزت ایرانی» لطمه دیده و دولت کوتاهی کرده اســت .بنا به
نظر کارشناسان بهطور خالصه اصولگرایان خیلی روی خوشی به
گسترش روابط ایران با کشورهای مختلف حتی کشورهای منطقه
خلیجفارس نشــان نمیدادند .در همین دوران بود که گروههای
سیاســی نزدیک به اصولگرایان تحرکات خود را افزایش دادند و
با حمله به سفارت عربستان روزهای پردردسری را برای سیاست
خارجی ایران فراهم کردهاند .حاال اما دولت در اختیار اصولگرایان
است و آنان این بار تغییر موضع دادهاند و شعار تعامل با جهان را
سر میدهند .به گزارش ایســنا علی خضریان نماینده تهران در
سخنانی اظهار کرده« :امروز کسانی در حال طرح شائبه و شبهه
در افکار عمومی نسبت به تعامل با جهان هستند که هشت سال
گذشته با شعار تعامل با دنیا روی کار آمدند ،اما ملت ایران تجربه
کرد که تمام ظرفیت خود و کشور را تنها خرج باز کردن درز پنجره
تعامل با کدخدا و چند کشور اروپایی کردند که نهتنها بینتیجه

ماند ،بلکه با رویکرد غلط دروازه تعامل با عموم کشورها را بستند
و تنها دررویای آن درز پنجره تعامل با کدخدا و دو ،ســه کشور
اروپایی بودند و ظرفیت مهمی همچون همسایگان ،منطقه غرب
آسیا ،آمریکای التین ،آفریقا و کشورهای شرق را نادیده گرفتند
و بدتر از همه اینکه اینها غرب را هم فقط در کدخدا و آن ســه
کشور اروپایی دیدند».
رئیس کمیته سیاســی ،نظامی و امنیتی کمیســیون اصل نود
مجلس گفت« :کســانی بلندگوی طرح این شائبهها شدهاند که
در شعارهایشان میگفتند ما حتی باید با دشمنان خود گفتوگو
کنیم .آنهم با دشــمنی که سالها و بهصورت علنی از براندازی
نظام جمهوری اسالمی ســخن گفته و در میدان عمل نیز بارها
اقدام کرده اســت؛ حتی پسازاینکه یک مقام رسمی و عالیرتبه
کشورمان را درحالیکه بهصورت رسمی مهمان کشور عراق بود،
بهصورت ناجوانمردانه ترور کردند ».اشاره خضریان به تالشهای
دولت روحانی در بهبود روابط با کشورهای غربی است .خضریان
با کنایه میگوید که دولت قبل تنها بر بهبود روابط با کشورهای
غربی متمرکز شــد و گسترش روابط با کشورهای دیگر جهان را

از یــاد برده بود؛ اما این در حالی اســت که وضعیت روابط ایران
متأثــر از رفع تحریمهای بینالمللی بعد از برجام با بســیاری از
کشورهای جهان و البته کشورهای خاورمیانه رو به بهبود بود و به
همین خاطر هم بسیاری از کشورها محدودیتهای ویژه را برای
پاســپورت ایرانی حذف کرده بودند امــا بعد از افزایش تنشها و
بازگشت تحریمها جایگاه پاسپورت ایرانی بهشدت سقوط کرد و
تعامالت بشدت محدود شد و تا کنون نیز تغییراتی حاصل نشده
است .طی ماههای گذشــته که دولت جدید روی کار آمده تنها
سطح تبلیغات برای گسترش روابط با چین و روسیه افزایشیافته
و حتی در دنیای واقعیت روابط ایران با این دو کشور نیز تغییراتی
نکرده است؛ بهگونهای که حتی شاهد هستیم تجارت ایران با این
کشــورها دچار مشکالت فراوانی است و حجم مبادالت با روسیه
هنوز به گفته مقامات زیاد نیست؛ اما بااینوجود اصولگرایان مداوم
تالش دارند این شعار را تبلیغ کنند که دولت جدید شعار توازن
مثبت در سیاســت خارجی را به مرحله اجرا رسانده است .علی
خضریان اظهار کرد« :جریان غربگرا به دلیل دستپاچگی از آغاز
تعامل با کشورهای جهان و در آستانه شکست کارزار حداکثری
شیطان بزرگ علیه ملت مظلوم ایران با توسل به شعار «نه شرقی
و نه غربی» در تالش جهت القای مغایرت رویکرد سیاست خارجی
دولت سیزدهم با این شــعار است ».این در حالی است که عم ً
ال
یکطرف این موازنه که ارتباط با جهان غرب است کام ً
ال قطع و از
طرف دیگر ارتباط با جهان شرق نیز محدود به موارد خاصی است.
به گزارش ایلنا جواد کریمی قدوســی از دیگر نمایندگان نزدیک
به جبهه پایداری هم با اشاره به اهمیت مسئله توازن در سیاست
خارجی جمهوری اســامی و دولت ســیزدهم ،گفته« :توازن در
سیاست خارجی جزو راهبردهای دولت جدید است .ضمن اینکه
مــا هم همه روابطمــان را گره به چین و روســیه و غرب و اروپا
نمیزنیم».

تخریب ساختوسازهای
غیرمجاز قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه در جلســه دیروز در نشســت شــورای
عالــی قوه قضاییــه ،گفت :در حوزه موضوعــات مرتبط با
تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییــر کاربریهای غیرمجاز
باید دستگاههای مسئول اعم از شهرداریها ،منابع طبیعی
و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخســت نسبت
به پیشــگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و
در همان بدو امر ،اجازه ساختوساز در مناطقی که ممنوع
اســت را ندهند .رئیس قوه قضاییــه در ادامه بابیان اینکه
یکی از آسیبهای ناشی از ساختوسازها در بستر و حریم
رودخانهها ناظر بر مسائل زیستمحیطی و تهدید سالمت
شهروندان اســت ،به مشــاهدات خود از ساختوسازهای
غیرقانونی در حاشــیه و بستر رودخانهها در جریان سفر به
استان البرز اشاره کرد و گفت :طی سفری که به استان البرز
داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع
آب شرب تهران محسوب میشوند ،ساختوسازهایی صورت
گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویال و رســتوران ساختهشده
اســت؛ در استان البرز در حدود ۱۲کیلومتر در حاشیه رود
چالوس تعداد قابلتوجهی از دستگاههای دولتی در بستر و
حریم رودخانه اقدام به ساختوســاز کردهاند که الزم است
محیطزیست در این موردنظر کارشناسی خود را اعالم کند،
چون به نظر میرسد این امر ازلحاظ زیستمحیطی واجد
آســیبهای جدی است چراکه رود چالوس از منابع تأمین
آب شــرب تهران اســت .رئیس قوه قضاییه گفت :یکی از
دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساختوساز
کرده ،قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط
به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به
رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی
محیطزیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی
که باید قلعوقمع شــود بنای مربوط به قوه قضاییه است و
پسازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این
بناها مسلماً بهصورت خالف ساختهشدهاند و در داخل بستر
رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر
دســتگاهها هشدار داده و برای اعمال قانون نسبت به آنها
زمان تعیین شود .حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای
در ادامه نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع
افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که بهنوبه خود مقولهای
آسیبزا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت :امروز
تعداد محدودی از افراد جامعه ،بدون شناســنامه و مدارک
هویتی هستند و بدین واسطه مشکالتی در زندگی اجتماعی
آنها ایجاد میشود و بهعنوان شهروند از حقوق اولیه خود
محروم میشوند و چهبسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی
اجتماعی خود ناچار به امور خالف قانون و جرمخیز متوسل
شــوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه
ورود کرده و با بخشهای مختلف دولت ازجمله وزارت کشور
و سازمان ثبتاحوال و سایر دستگاههای ذیربط جلساتی را
برگزار کند تا بخشی از مشکالت در این زمینه مرتفع شود.
رئیسجمهور:

بانکها به مردم تسهیالت
دهند،نهتضییقات

به گزارش ایســنا ،سید ابراهیم رئیســی صبح دوشنبه در
نشستی با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه دولت سیزدهم
اصلیترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصههای مختلف
و بهویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب
میداند ،گفــت :عدالت بهعنوان مســیر و مقصد حرکت،
مبنــای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی اســت.
رئیسجمهور افزود :نظام بانکی با دودسته مشکالت درونی
و بیرونی مواجه اســت .اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این
مشــکالت را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد
بالطبع عدالت را نیز نقض کرده اســت .رئیســی ادامه داد:
خود بانکها با همکاری بانک مرکزی تا پیش از پایان سال
کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکالت درونی نظام بانکی
تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارضها،
ایجاد شــفافیت و تســهیل مســیر فعالیتهای بانکی در
زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانکها اقدام کنند.
رئیسجمهور تصریح کرد :بزرگترین سرمایه بانکها آبرو و
اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با
امانتداری صحیح بانکها از پول مردم بهدستآمده و حفظ
خواهد شــد .آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی
اســت و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از
هر کس مانع از مخدوش شــدن حیثیت و اعتبارش شود.
رئیسجمهور بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در
مقررات بانکی مورد تأکید قــرار داد و افزود :هدف تحول و
بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور
با احکام اسالمی است .آیتاهلل رئیسی گفت :تجربه و دانش
مدیران بانکی سرمایهای ارزشمند است که به ایجاد تحول
واقعی در نظام بانکی کمک میکند.

در صورت حذف ارز ترجیحی ،کارت
یارانه کاالیی به مردم داده میشود

یک عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱گفت که
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در کمیته مشترکی با
دولتموردبررسیقرارمیگیرد.حجتاالسالمسیدمحمدرضا
میرتاجالدینی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به ارائه برنامه
مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد :هنوز این
برنامه رونمایی نشده و قرار است آن را در کارگروه مشترکی
با دولت بهصورت دقیق بررســی کنیم .کمیته هدفمندی
کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به
کمیسیون تلفیق برای تصمیمگیری ارائه میشود .وی ادامه
داد :ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی ،کارت
یارانه کاالیی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم .در همین باره
محسن دهنوی نایبرئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
 ۱۴۰۰نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت که برنامه
اجرایی حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و کارگروه
مشترکی با دولت بررســی و اصالح خواهد شد و در نهایت
مجلس شورای اسالمی نظر نهایی خود را در راستای تقویت
معیشت مردم و کمک به دولت اعالم خواهد کرد.

