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روحانی در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

معیشت مردم، محور تصمیم گیری های ستاد اقتصادی دولت بود
دویست و چهل و سومین و آخرین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شــنبه به ریاســت حجت االســام 

والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد.
در ایــن جلســه اعضــا با برشــمردن نقش ســتاد در 
سیاســتگذاری و مقاومت در جنگ تحمیلــی اقتصادی و 
پیشــبرد برنامه های اقتصادی کشــور از تاش های رئیس 
جمهوری در زمینه تشکیل منظم و پیگیر جلسات اقتصادی 
دولــت و ایجاد انضباط و هماهنگــی در تصمیم گیری های 

اقتصادی قدردانی کردند.
رئیس جمهوری هم، اداره اقتصاد کشــور در شرایط ویژه 
تحریم و جنگ اقتصادی را بســیار پیچیده و سخت خواند 
و گفت: هدف نخســت دشــمنان در اعمال تحریم و جنگ 
اقتصادی، فروپاشــی جامعه و ناکارآمد جلوه دادن نظام در 
مقابله با بحران ها و مشــکات بوده است و به نظر من ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ســتاد جنگ را ایفا کرده 

است.
روحانی تامین زندگی و معیشــت و جلوگیری از آسیب 
دیدن بنیان زندگی مردم را از محورهای اصلی و مورد توجه 
در تصمیم گیری های ستاد اقتصادی برشمرد و افزود: امنیت 
غذایی و ثبات اقتصادی نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی 

و روانی جامعه دارد.
وی افــزود: مردم خواســتار امنیت روانــی، اجتماعی و 

فرهنگی و رفاه و آســایش در زمینه های اقتصادی هستند و 
این موضوع مهم همواره در دولت تدبیر و امید مورد اهتمام 
بود و تا زمانی که جنگ اقتصادی بر کشــور تحمیل نشده 
بود این دولت توانســت با کاهش چشمگیر تورم در ۴ سال 

متمــادی ۹۳ تا ۹۶ و ایجاد ثبات و رشــد اقتصادی، امنیت 
روانی و اجتماعی را ارتقا بخشد. بعد از اعمال جنگ اقتصادی 
علیه ایران نیــز تصمیمات موثر و کان ســتاد هماهنگی 

اقتصادی اهداف دشمن را در فروپاشی جامعه، خنثی کرد.

رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: اگر چه عوامل 
جنگ اقتصادی، سیاســی بود و در حــوزه روابط خارجی و 
دیپلماسی قرار می گرفت، ولی ستاد هماهنگی اقتصادی با 
تصمیم گیری های بموقع و مناسب تاش کرد آثار اقتصادی 

این تهاجمات سیاسی را کاهش دهد.
روحانــی به اســتفاده از مجموعه نظــرات اقتصاددانان 
و کارشناســان بخش اقتصادی بــا دیدگاه های مختلف در 
تصمیم گیری های کان ســتاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: 
تشکیل جلسات منظم این ستاد نشان داد دولت به عهد خود 
برای تصمیم گیری براساس خرد جمعی و پرهیز از تصمیمات 
سلیقه ای در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کان اقتصادی 

پایبند بوده است.
وی تصریح کرد: حضور مســئوالن ارشد اقتصادی کشور 
در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی هر هفته در دو نوبت، 
نشــان اهتمام جدی دولت در حل مسائل اقتصادی و تاش 
ساختاری برای ایجاد هماهنگی در اقدامات اقتصادی دولت 

بوده است.
روحانی با قدردانی از حضور منظم، با انگیزه و پشــتکار 
همه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بویژه دکتر جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری در جلسات برگزار شده، از نقش 
مهم وی در هماهنگی اجرای تصمیمات این ستاد در دولت و 

ستاد اقتصاد مقاومتی تشکر کرد.

ســخنگوی دولت گفــت: مــا در مقابله با 
جنــگ اقتصادی بــه نقطه ای رســیده ایم که 
احساس مقاومت و پایداری ایران، باید از سوی 
تحریم کنندگان درک شــود؛ برای همین نباید 
بهانه ای برای استمرار تحریم به تحریم گرها داد.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز سه شنبه در 
نشســت خبری هفتگی که به صورت مکتوب 
برگزار شد گفت: سال های اخیر را باید سال های 
گذار و سال های حیاتی توصیف کرد. تحمل سه 
ســال تحریم و سه سال پُرفشــار اقتصادی که 
در ماه هــای اخیر آثار حــاد آن بر زندگی مردم 
مشهودتر شده اســت، پاندومی کرونا و ابهام در 
زمان پایان  یافتن ویروس کووید ۱۹ و ضرورت 
مبارزه بی امــان ملی با آن، در کنــار کم آبی و 
خشکسالی بی نظیر در ۵۰ ســال اخیر و تاثیر 
آن بر آب و کشــاورزی،  در مجموع باعث ایجاد 

فشاری کم نظیر بر جامعه شده است.
ســخنگوی دولت افــزود: بزرگترین قدرت 
اقتصادی و نظامی جهان با همه توان و ظرفیت 
خــود، به اقتصاد در حال رشــد ایــران، حمله 
کرد. قرار بــود در یک جنگ اقتصادی، ایران را 
مغلوب و دچار فروپاشــی کنند. البته صدمه و 
آســیب زیادی در این جنگ، به مردم وارد شد 
و دولت در کنار مــردم، با تصمیمات اقتضایی، 
در این نبرد، دشمن را ناکام گذاشت اما آثار آن 
پس از شکست آمریکا، کماکان در زندگی مردم 

ادامه دارد.
ربیعی با اشاره به تغییر دولت و انتقال قدرت  
در کشــور گفــت: مجموعه این مــوارد ایجاب 
می کند تا ما بیش از هر دوره ای، با هوشــمندی 
همگانی و همدلی ملی بتوانیم این دوره را پشت 
سر بگذاریم و بتوانیم فردایی بهتر را برای ایران 

ترسیم کنیم.
وی ادامــه داد: مــا در مقابلــه بــا جنــگ 
اقتصادی به نقطه ای رســیده ایم که احســاس 
مقاومت و پایداری ایران، باید کماکان از ســوی 
تحریم کنندگان درک بشود؛ برای همین نباید 
بهانه ای برای استمرار تحریم به تحریم گرها داد.

ســخنگوی دولت تصریح کرد: اپیدمی کرونا 
و خشکســالی نیز مساله ای جهانی است و همه 
کشــورهایی که درگیری جدی بــا آن دارند،  با 
بحران مواجه اند؛ ســال ها اســت که آب، مولفه 
مهمی در امنیت جهانی محســوب می شود. در 
همین راســتا، ما برای مبارزه با خشکســالی و 

کرونا نیز نیاز به همکاری و همیاری ملی داریم 
و در صورت بروز رفتار غیرهمدالنه، جامعه  دچار 

تنش خواهد شد.
 دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 
خاطرنشــان کرد: دولت همه تــوان خود را تا 
آخرین ســاعات کاری بــه کار خواهد گرفت تا 
دولت آینده بتواند با آرامــش، ماه های آغازین 
فعالیت خود را شروع کند. همه ما ایرانیان، چه 
آنان که به رئیس جمهوری منتخب رای داده اند 
و چه آنها که رای  نداده اند،  ضمن درک شرایط 
موجود و مشکات تحمیل شده ناشی از تحریم و 
کرونا به ملت و دولت، به عنوان یک وظیفه ملی، 
باید همدالنه و با صبوری گام بردارند تا جامعه 

در آرامش از این مقطع عبور کند.
ربیعــی در ادامه بــا بیان اینکه بــا امیدها 
و بیــم های زیــادی در مقابله بــا کرونا مواجه 
هســتیم، گفت: الزمــه موفقیت در مبــارزه با 
ویروس کرونا، رفتار معطوف به ســامت توسط 
همه آحاد جامعه، از ســطح فرد تــا نهادهای 
مختلف  و همچنین اجرای برنامه واکسیناسیون 

با گسترش تولید واکسن می باشد.
وی اظهار کرد: سیاســتگذاری سامت اگر 
برنامه ریــزی و حرکت همزمان در هر دو عرصه 
بطور توامان انجام بشــود، موفــق خواهد بود. 
»کنش معطوف به ســامت مردم و جامعه« و 
»برنامه ریزی برای ایمن سازی جامعه و »مبارزه 
با کرونا« سه عرصه مهم حوزه سامت و مقابله 
با گسترش ویروس کووید ۱۹ است که در کنار 
سیاســت گذاری اقتصادی و اجتماعی، می تواند 

موجب پیروزی در مبارزه با کرونا باشد.
ســخنگوی دولت گفت: در عرصه مقابله با 
ویروس و ایمن ســازی مــردم، دولت از ابتدا در 
یک برنامه ریــزی دو جانبه که امروز صحت آن 
اثبات شده است، پیگیر واردات و تولید واکسن 
کرونا شــد. در این مســیر، در مورد زمان ورود 
واکسن به کشــور، ابهاماتی پیش آمده که الزم 
اســت توضیحی درباره اش ارائــه کنیم. ما جزو 
کشورهای پیشگام در خرید واکسن بودیم که از 
کوواکس و کشورهای روسیه و چین و  هرجایی 

که امکان خرید واکسن وجود داشت،  برای خرید 
واکسن اقدام کردیم.

ربیعی ادامه داد: بدون تردید، تحریم و عدم 
تبادل مالــی بزرگترین مانع در دســتیابی به 
واکســن بود. تا اینکه باالخره تحریم گران اجازه 
خرید واکسن از منابع ارزی ما در خارج را صادر 
کردند. مشکل دیگر ما در حوزه خرید واکسن، 
 محدودیت کشورهای تولیدکننده و متاثرشدن 
برنامه ریزی های ما از سیاست های این کشورها 

بود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 
اضافه کرد: دولت تمام تاش خود را برای خرید 
واکســن به عمــل آورد و با وجــود اینکه هیچ 
کشــوری در دنیا شبیه ایران نیست که با موانع 
خرید واکسن مواجه شده باشد، اما تاکنون برغم 
همه مشــکاتی که مردم، بخشی از آنها را خبر 
دارند، واکسن وارد کشــورمان شده و این روند 
در هفته های اخیر، سرعت بیشتری یافته است.

ســخنگوی دولت تصریح کرد: خوشبختانه 
ظرفیــت شــبکه بهداشــتی کشــور بــرای 
واکسیناســیون فراتر از ۵۰۰ تــا۶۰۰ هزار دوز 
در روز رسیده اســت. ربیعی افزود: فعا رکورد 
۴۲۴ هزار واکسن در روز ثبت شده که امیدواریم 
مردم عزیز بر اساس اطاعیه های صادره وزارت 
بهداشت اقدام به ثبت نام کنند که با این اتفاق در 
روزهای آتی سرعت واکسیناسیون هم افزایش 

پیدا خواهد کرد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه فراهم و دسترسی 
فعلی به واکسن مطلوب هست چنانکه ما واکسن 
حتی بــرای دوز دوم و تکمیل واکسیناســیون 
گروه های سنی اعام شده از هم اکنون موجود 
هســت و فراخوان  ثبت نام برای واکسیناسیون 
بیماری های زمینه ای و بیماران صعب العاج و 
خاص که تاکنون واکســینه نشده اند نیز بزودی 

صادر خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: شایان ذکر است طی 
روزهای اخیر اولین محموله واکسن آسترازنیکا 
تولیدی ژاپن به کشــور وارد شد و ان شاءاهلل اگر 
مشــکلی پیش نیاید با وعده ای که عزیزان در 

ژاپن دادن جمعه هم محموله دوم یعنی مجموعا 
دو میلیون و ۹۰۰هزار دوز این واکســن تکمیل 

خواهد شد.
امیدواریم در  ربیعــی خاطرنشــان کــرد: 
هفته هــای آتی برغم تاخیری کــه کواکس در 
ارسال واکسن برای کشورهای مختلف از جمله 
کشور ما داشته بتوانیم با توجه به پیش خریدی 
کــه انجام شــده محموله های جدید واکســن 
کووکس رو دریافت کنیــم. البته به موازات آن 
روز به روز و هفته به هفته تولید داخل افزایش 
پیدا خواهد کرد و باافزایش پلکانی تولید داخل 
ما انشاهلل در هفته های آتی هموطنان عزیزمان 

دغدغه کمتری خواهند داشت.
وی عنــوان کــرد: بــه نظر می رســد ریل 
گذاری برای برنامه واکسیناسیون عمومی انجام 
شده و با منظم شــدن واردات و تولید داخلی، 
واکسیناسیون شهروندان در مدار خود بر اساس 
برنامه ومالی واکسیناسیون انجام خواهد شد. اما 
مهمتر از همه اینها،   مســاله خستگی مردم از 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: هیچ کشوری 
در جهان بدون همکاری مردم، توفیق نســبی 
در غلبه به کرونا بدســت نیاورده است و کشور 
ما هم مســتثنا از این واقعیت نیست. به عنوان 
مثال به پیشــنهاد وزارت کشور و تایید قرارگاه 
مبارزه با کرونا،  تهران اخیرا ۶ روز تعطیل شد اما 
برغم هشدارهای متعدد، شاهد هجوم مردم برای 
سفر بودیم و همین عدم همکاری مردم، باعث 

کم اثرشدن این تصمیم شده است.
ربیعــی بیان کرد: شــرایط اپیدمی نشــان 
می دهد بدون تاش جمعی و رعایت پروتکل ها، 
قطعا زمان طوالنی تری را باید برای غلبه بر یک 
بیماری، در نظر بگیریم و هزینه های بیشــتری 

چه مالی و چه جانی باید پرداخت شود.
وی ادامــه داد: فــارغ از بحــث کرونا، باید 
بپذیریم کــه بنابر برآوردهــای علمی، به علت 
مراودات بین المللی ای که بین کشــورها وجود 
دارد، جامعــه بشــری وارد عرصــه جدیدی از 

بیماری های واگیردار شده  است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: حال اگر ویروسی 
مثل کرونا مرگبار بوده و ســرعت فراگیری زیاد 
هم داشته باشد، وضعیت کشورها در این زمینه 
خیلی سخت می شود. واقعیت مسلّم این است 
که هیچ برنامه ای برای کنترل این بیماری بدون 
همکاری مردم، موفق نخواهد شــد و اگر مردم 
همراهی نکنند کشورها مجدد با موج های جدید 

کرونا مواجه می شوند.
ســخنگوی دولت در پاســخ به این ســوال 
که آیا آمریکا دســتور کار مذاکرات جامع تر از 
برجام را در ارتباط با دولت ایران پیش کشــیده 
اســت و راهبرد احیای برجام بــا تغییر دولت 
دوازدهم تغییر خواهد کــرد، گفت: ما هم این 
گمانه زنی های رسانه ای را شنیدیم ولی تا پیش 
از ارتکاب احتمالی چنین اشــتباه بزرگی قصد 

نداریم بطور جدی درباره آن موضع بگیریم. 
ربیعی افزود: طی ســال های گذشــته باید 
به روشــنی ثابت شده باشــد که هر سطحی از 
تحریم علیه ایران محکوم به شکســت است و 
هیچ تحریم تازه ای نمی تواند به نتیجه ای فراتر 
از تکرار شکست های پیشین دست پیدا کند. ما 
امیدواریم که دولت آمریکا به خوبی درس های 
دولت گذشته را آموخته باشد و به دام تحلیل ها 

و برداشت های نادرست و مخرب نیفتد. 
وی ادامه داد: ما همچنان به بازگشــت همه 
طرف هــا به تعهداتشــان در برجــام مطابق با 
نــص توافق بدون کم و کاســت پایبندیم و بنا 
نداریم که هیچ مســئله دیگــری را به مذاکره 
بگذاریــم. تا وقتی آمریــکا و دیگر اعضای ۴+۱ 
به تمامی تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند، 
صحبت و حتی فکر کردن درباره مذاکراتی فراتر 
از آن بی معنی است. سخنگوی دولت خاطرنشان 
کــرد: این رویکرد اصولــی و مبنایی جمهوری 
اســامی ایران و مستظهر به اســناد باالدستی 
نظام بوده و با تغییر دولت ها تغییر نخواهد کرد. 
البته دولت سیزدهم این اختیار قانونی را خواهد 
داشت که به شــیوه منحصر به خود به مسئله، 
ابزارها و شــیوه های دیپلماسی و تحقق اهداف 

مسامحه ناپذیر ملی نگاه کند. 
ربیعی گفت: دولت دوازدهم تمام مسئولیت 
خــود را برای لغــو تحریم هــا در مذاکرات به 
سرانجام رســانده اســت و اگر محدودیت های 
غیرضروری اعمال شــده در قانون مذکور نبود، 

امروز شاهد نتیجه متفاوتی می بودیم.

دکتــر مصطفی کواکبیــان دبیرکل حزب 
مردم ســاالری در نشســت خانه احزاب که 
با حضور دکتــر عرف معاون سیاســی وزیر 
کشور و رئیس و اعضای شورای مرکزی خانه 

احزاب ایران روز دوشــنبه چهــارم مرداد در 
ســالن پیامبر اعظم)ص( برگزار شد خواستار 
مشخص شــدن مکانی در مراکز استان ها و 

شهرستان ها برای برگزاری اجتماعات شد.

دکتر کواکبیان در این نشســت ســخنان 
خــود را با حدیثی از پیامبــر اکرم)ص( آغاز 
کرده و اظهار داشــت: وجود مقدس حضرت 
علــی )ع( در نهــج الباغــه از قول رســول 
به من  اکــرم  پیامبر  اکرم)ص(می فرماینــد: 
فرمودند »یَا ابَْن أَبِی َطالٍِب لََک َواَلُء أُمَِّتی َفإِْن 
َضا َفُقْم  َّْوَک فِی َعافَِیــٍة َو أَْجَمُعوا َعلَْیَک بِالرِّ َول
بَِأْمِرِهــْم، َو إِنْ  اْخَتلَُفوا َعلَْیَک َفَدْعُهْم َو َما ُهْم 

َ َسَیْجَعُل لََک َمْخَرجاً«   فِیِه َفإِنَّ اهللَّ
ازجانب  علی)ع(منصوب شــده  حضــرت 
خداونــد اســت و افتخار ما ایرانیــان و همه 
پیروانشان این است که  چنین امام با فضیلتی 

داریم. 
آن حضرت از قول پیامبر)ص( می فرمایند: 
به زور نمی شــود بر مردم حکومت کرد. اگر 
مردم تو را با رضایت و اجماع  قبول کردند در 
نتیجه شما هم کارهایشان را انجام بده واال به 

خودشان واگذار کن.  
وی افزود: بعضی از دوســتان تــا اتفاقی 
می افتد، فورا بحث فراماسونری و جاسوس ها 
را بیان می کنند، اما ما که با سیاست خارجی 
و روابط بین الملل تا حدودی آشــنایی داریم 
میگوییم موضوع بدین صورت نیست که آنها 
صبح به صبح  بیایند و دستوراتشان را صادر 
کنند. واقعیت این اســت ما باید توجه کنیم 
که مردم خوزستان مشــکل آب و همچنین 
مشکات عدیده دیگری که تلنبار شده است 

نیز دارند.
وی تصریــح کرد: قطعا اپوزیســیون ضد 
انقاب و برانــداز خون میخواهــد اما مردم 
خوزســتان آب می خواهند لذا من پیشنهادم 
بــه عنوان وظیفه خانه احزاب این اســت که 
نظــارت کنیم کــه بجای خشــونت و بجای 
سرکوب چندین محل را در تهران  و در همه 

مراکز اســتان ها و شهرســتان ها  مشخص 
نماییم تا محل اجتماعات و حرف ها و شــعار 
های مردم باشد و امنیت شان نیز حفظ شود 
که این امر مطابق با اصل ۲۷ قانون اساســی 
می باشــد و متاســفانه وزارت کشــور آن را 
اجرا نمی کند. ما بــه عنوان خانه احزاب باید 
متولــی این امر باشــیم و بر ایــن  تجمعات 
نظارت داشــته باشــیم که ایــن امر موجب 
میشود کســانی که در پی سواستفاده از این 
تجمعات هســتند نیز مشخص شوند. همین 
امروز شنیدیم برق پاساژ عاءالدین قطع شده 
و عده ای تجمع کرده و شعارهای هنجار شکن 
سردادند، لذا پیشــنهاد می کنم دولت جناب 
رئیسی نه تنها برای خوزستان بلکه برای کل 
کشور این مهم را پیگیری نماید تا زمینه برای 
شنیدن اعتراض به حق مردم فراهم شود تا ما 
این اعتراضات را از رسانه های بیگانه نشنویم.

رئیس مجلس در جلسه بامدادی مجمع نمایندگان استان 
خوزســتان برای پیگیری مسائل این استان با تاکید بر این 
که مقابل هرکس که در رفع مشکات مردم کارشکنی کند 
می ایســتم، گفت: با مقایسه شرایط استان در زمان جنگ و 
شــرایط کنونی نسبت به کم کاری ها و سوء مدیریت هایی 
که در خوزستان انجام شده است به عنوان یک انقابی هیچ 

پاسخی برای مردم استان ندارم.
به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف در نشست مجمع 
نمایندگان استان خوزستان که از ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح 
دیروز )سه شنبه ۵ مردادماه( آغاز شد، با بیان اینکه با توجه 
بــه مردم وفادار این اســتان، من به انــدازه کافی و فارغ از 
درخواست های مردمی و مطالبات این روزهای نمایندگان، 
انگیزه الزم برای پیگیری مســائل استان خوزستان را دارم، 
گفت: مخصوصاً این امور وقتی ثمربخش خواهد بود که هم 
افزایی کافی در دســتگاه های مختلف برای انجام یک کار 

وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: مشکل اصلی 
و درد اساسی امروز ما در کشور سرکش بودن نظام اداری و 
اجرایی کشور است و ظاهرا کسی مسئول مسائل و مشکات 

به وجود آمده نیست.

وی با اشــاره به مسائل اخیر استان خوزستان با تاکید بر 
این که نباید نمایندگان را از جلسات کارشناسی مربوط به 
حل معضات استان خوزستان حذف کرد، تاکید کرد: قطعاً 
نماینــدگان مجلس از هر کس دیگری در انتقال پیام مردم 
محق تر هستند و نماینده می تواند حرف مردم را از مسئوالن 
به صورت منســجم پیگیری کند. روز گذشته جلسه ای در 
کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراها برگزار شد، در آن 
جلسه به این نکته اشاره کردم که در موضوع رفع تنش آبی 
۷۴۰ روستای خوزستان دو مجموعه در انجام وظایف خود 

کوتاهی کردند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به تعیین اعتبار هزار 
میلیارد تومانی برای حل بخشــی از مشــکات تنش آبی 
خوزستان که در جریان نظارت میدانی سال گذشته از این 
استان نهایی شد، تاکید کرد: حداقل در بحث تخصیص این 
هــزار میلیارد تومان که ســازمان برنامه باید به این مناطق 
اختصاص می داد، ســازمان برنامــه و وزارت نفت کوتاهی 

کردند، در حالی که این مســئله با پیگیری به راحتی قابل 
حل و فصل بود.

وی با اشاره موانع جدی که در نتیجه سیستم بروکراسی 
اداری مقابل تامین این اعتبار ایجاد شــد، گفت: از شهریور 
سال گذشته می دانستیم که ۷۴۰ روستای خوزستان دچار 
تنش و بحران آب هســتند اما با برنامه ریزی و تصمیمات 
درست می توانستیم تا تابســتان امسال با کمترین هزینه، 
بسیاری از این مشکات را برطرف کنیم، ولی امروز با هزینه 

ای دوچندان باید این بحران را حل کنیم.
قالیباف با بیان این که در این سیستم بروکراسی ضرورت 
دارد که ما با پیگیری های منسجم بر این بروکراسی بی در 
و پیکر غلبه کنیم، گفت: متاسفانه شاهدیم در همین رابطه 
یکی از مدیران سازمان برنامه بیش از ۴۰ روز است که نامه 
مربوط به اعتبار هزار میلیارد تومانی را به جریان نینداخته 
است در حالی که در پیگیری های ما حتی صورت وضعیت 

برای صنایع نفتی نیز تعیین شده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به وجود صنایع 
متعدد فعال استان خوزستان عنوان کرد: باید مشخص شود 
ســهم این صنایع نسبت به برداشــت آنها از آب خوزستان 
چیست؟. آیا این صنایع نمی خواهند آب استان خوزستان را 

با این درآمدهای هنگفت مدیریت کنند؟
وی با اشــاره به افزایش بودجه اســتانی و ملی اســتان 
خوزســتان در قانون بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد: برای تحقق 
این بودجه قطعاً نیاز به پیگیری اســت و نمایندگان مجمع 

استان باید این مهم را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به پیگیری هایی که در حوزه زمین 
های وقفی اســتان خوزستان انجام شــده است، گفت: در 
بسیاری از موضوعات از جمله مشکات اوقافی مطرح شده 
در نشســت امروز با پیگیری و بدون نیاز به بودجه، می توان 

مسائل را حل کرد.
رئیس مجلس شــورای اسامی با اشــاره به تدوین نظام 
مسائل استان های مختلف در مجلس عنوان کرد: با تاش 
ها و وقتی که گذاشــته شد، در حال حاضر نظام مسائل ۱۶ 
استان به تفکیک تدوین شده و راهکارهای کوتاه و بلند مدت 
برای حل مســائل اســتان ها در مرکز پژوهش ها و قرارگاه 

محرومیت زدایی مجلس استخراج شده است.

سخنگوی دولت: 

نباید بهانه ای برای استمرار تحریم به تحریم گران داد

دبير كل حزب مردم ساالري در نشست شوراي مركزي خانه احزاب با اشاره به فرهنگ غدیر:

حضرت اميرالمؤمنين علي)ع( منصوب الهي است اما رضایت مردم را شرط حكومت مي داند
وزارت كشور دولت رئيسي موظف است اصل٢٧ قانون اساسي را اجرا و امنيت اجتماعات اعتراض آميز را تأمين نماید

خشونت در تجمع مردم خوزستان محكوم و خواست اپوزیسيون برانداز است؛ مشكل مردم آب است و راه حل آن چاره اندیشي دست اندركاران برای حل خواسته های 
آنان است

قاليباف در جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان:

پاسخی برای كم كاری ها در خوزستان نداریم

ضربه وزارت اطالعات ایران به موساد
بر اساس اظهارات مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطاعات، نقشه تروریست های 

موساد برای خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران نقش برآب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت اطاعات؛ مدیرکل ضد جاسوسی این وزارتخانه 
اعام کرد: با رصد و کنترل اطاعاتی خارج از مرزها و اقدامات گسترده اطاعاتی 
عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان )عج( شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیستی )موساد( به همراه محموله سنگین ساح و مهمات پس از ورود 

از مبادی مرزی غرب کشور دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه عوامل موســاد قصد داشــتند از ایــن تجهیزات در جریان 
اغتشاشــات شهری وترور بهره برداری کنند؛ تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در 
مقطع برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابکارانه در نقاط 
مختلف کشور داشت که با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان )عج( از انجام 
این خرابکاری های تروریســتی جلوگیری به علم آمد و ضربه ای کاری به شبکه 

تروریستی موساد در منطقه وارد شد.
مدیرکل ضد جاسوســی وزارت اطاعات گفت: این تســلیحات شامل کلت 
کمری، نارنجک، وینچســتر، کاش و فشنگ جنگی می شود که برخی از آن ها 
همچون وینچستر و نارنجک برای به آشــوب کشیدن اعتراضات مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی افزود: وزارت اطاعات ضمن تشکر از هوشیاری همیشگی آحاد مردم به 
ویژه هموطنان ســاکن در استان های غربی کشــور در مواجهه با دشمنان ایران 
اسامی، از همه اقشار مردم خواست تا درباره پیشنهادهای مشکوک به ویژه در 
فضای مجازی و درخواست انجام برخی اقدامات در قبال دریافت مبالغ خارج از 
عرف، با هوشیاری و آگاهی بیشتر عمل کنند و مراتب را به ستاد خبری وزارت 

اطاعات به شماره ۱۱۳ اطاع رسانی کنند.

یک تيم تروریستی در منطقه عمومی  بوكان منهدم شد
 روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در اطاعیه ای تصریح کرد: یک تیم مسلح تروریستی که در منطقه 

شمال غرب قصد نفوذ و عملیات خرابکارانه داشت، منهدم شد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از پایگاه اطاع رسانی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی، در این اطاعیه آمده است: با اقدامات شناســایی و اشراف اطاعاتی 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( یک تیم تروریستی سه نفره در منطقه 
عمومی بوکان که قصد نفوذ  و انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی را داشت، با 

واکنش به هنگام رزمندگان قرارگاه شناسایی و متاشی شد.
بنا بر اعام روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( در درگیری رزمندگان 
قرارگاه با این تیم تروریستی، دو نفر از اعضای این تیم  به هاکت رسیدند و یک 

نفر نیز مجروح و دستگیر شد.
همچنین در این عملیات، مقادیر قابل توجهی ساح و مهمات و ادوات تخریب 
از تروریســت ها به دست  آمد.  بر اساس کار اطاعاتی صورت گرفته و در خال 
این عملیات، سه نفر از عوامل منحرف که قصد نجات این تیم را داشتند دستگیر 

شدند.

معاون اول قوه قضائيه:
تعامل قوه قضائيه و مجلس عاملی مهم در جهش تحول 

قضایی است
حجت االسام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست با تعدادی 
از نمایندگان مجلس شورای اسامی به اهمیت جایگاه مجلس در تحقق اهداف 

انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تصویب لوایح و اصاح مقررات با هدف کاهش ورودی پرونده 
به دســتگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی از اقدامات مؤثری است که مجلس 
می تواند با کمک قوه قضائیه انجام دهد و بخش عظیمی از مشکات مردم را حل 

کند.
معــاون اول قوه قضائیه افزود: ارتباط مســتمر و تعامل قوه  قضائیه و مجلس 
شــورای اسامی عاملی مهم در جهش تحول در دستگاه قضایی و رافع مشکات 

اساسی قوه قضائیه است.
حجت االســام والمســلمین مصدق با ارائه توضیحاتی درخصوص وضعیت 
نامناســب حقوق کارکنان اداری و قضات، خواســتار اهتمام مجلس شــورای 

اسامی به وضعیت معیشت آنان شد.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: در مواردی مشاهده می شود یک قاضی با 
حدود ۲۵ ســال سابقه هنوز مستأجر است و وضع معیشتی نامناسبی دارد، این 
وضعیت باعث شرمندگی ما مســئولین قوه قضائیه می شود و تناسبی با اهمیت 

جایگاه خطیر قضاوت ندارد.
حجت االســام والمســلمین مصدق تصریح کرد: بنا بر گزارش ها حدود ۵۰ 
درصد از کارمندان اداری قوه قضائیه کمتر از ســه میلیون تومان حقوق ماهیانه 

دریافت می کنند که با وظایف و جایگاه اداری آن ها تناسب ندارد.
حجت االسام والمســلمین مصدق از نمایندگان خواست در خصوص طرح 
تســری فوق العاده خاص کارکنان ســازمان زندان ها به کارکنان اداری و قضات 

اهتمام ویژه ای داشته باشند و برای حل مشکل معیشت آنان مساعدت نمایند.

موافقت مجلس با اولویت طرح تمدید مهلت جذب 
اعتبارات تملک دارایی

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسامی بررسی اولویت دار طرح 
تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سال ۹۹ با ۱۴۵ رأی موافق 

از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
»حسینعلی حاجی دلیگانی« عضو هیات رئیسه مجلس در این خصوص گفت: 
تعدادی از نمایندگان براســاس تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس 
تقاضای اولویت این طرح را داشــتند که اکنون با تصویب آن، سامانه برای درج 

پیشنهادات نمایندگان تا صبح روز آینده باز خواهد بود.
»محمد خدابخشی« نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
نیز در این باره گفت: ســال گذشــته به دلیل شــیوع بیماری کرونا و مشکات 
اقتصادی برخی اعتبارات به پروژه ها تخصیص نیافت و بسیاری از کارگاه ها براثر 

این مشکات، تعطیل شدند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در اغلب حوزه های انتخابیه نمایندگان 
این مشــکل وجود دارد، این طرح پیشــنهادی درخواست تمدید مهلت زمانی 

تخصیص اعتبارات را تا پایان شهریورماه سال جاری را دارد.
دولت انقابی از ظرفیت سیستان و بلوچستان استفاده کند

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسامی گفت: حداقل انتظار آحاد مردم 
استان سیستان و بلوچســتان از دولت انقابی این است که از ظرفیت فرزندان 
شایسته استان در مدیریت کان وزارتخانه ها به عنوان وزیر یا عضو کابینه استفاده 

کند.
به گزارش ایرنا، »محمد ســرگزی« در نشســت علنی  روزسه شنبه در نطق 
میان دستور خود گفت: امیدوارم در گام دوم انقاب اسامی با مدیریت مدبرانه و 
مقتدرانه، شاهد خدمتی ماندگار برای تغییر، تحول و بهبود وضعیت مردم باشیم.  
وی گفت: معاندین برای تضعیف ســاختار نظام اســامی تمام تاش خود را 
می کنند تا میان دولت و مجلس انقابی اختاف ایجاد کنند، مجلس و نمایندگان 
انقابی با حفظ جایگاه نظارتی مجلس، با تمام قوا در کنار دولت منتخب خواهد 

بود.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند با بیان اینکه رکود اقتصادی، مشــکات 
معیشتی، گرانی و بیکاری به اصلی ترین چالش جامعه تبدیل شده، بیان داشت: 
انتظار مردم از مجلس انقابی این است که هرچه سریع تر نسبت به حل مشکات 
مردم و همچنین تعیین تکلیف لوایح مختلف از جمله رتبه بندی معلمان، طرح 
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، طرح جهش تولید مسکن و رونق 

بازار سرمایه، اقدام فوری انجام دهد.
وی تصریح کرد: اســتان سیستان و بلوچســتان همواره مورد توجه و عنایت 
ویژه مقام معظم رهبری بوده و ایشان از سیستان به عنوان تنگه احد جمهوری 
اسامی ایران و نقطه استراتژیک جهت نگاهداشت مردم و از بلوچستان به عنوان 

گنج پنهان ایران اسامی یاد کرده اند.
نماینده مردم زابل بیان داشت: از یاد نبرده ایم در جنگ احد در صدر اسام 
به واسطه عدم توجه به تنگه استراتژیک احد، چه آسیب بزرگی بر پیکره لشگر 
اسام وارد شــد. دولت ها علیرغم عنایت ویژه رهبری برای توسعه و نگاهداشت 
مردم برنامه ای مشــخص نداشتند به طوری که قریب به ۳ میلیون از جمعیت ۶ 
میلیون نفری سیستان و بلوچســتان به دالیل مختلف خشکسالی، محرومیت، 
بیکاری و شرایط نامساعد منطقه در استان های دیگر زندگی می کنند؛ این افراد 
در اســتان های محل ســکونت فعلی خود نیز مورد بی مهری قرار گرفته و از 

ظرفیت و توانمندی آنها، آنگونه که باید استفاده نشده است.

اخبار کوتاه


