
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت: 
متاسفانه دولت قبل در اجرای برخی از قوانین اهتمامی 
نداشت، ولی دولت جدید باید اولویت خود را بر اجرای 
قوانین بگذارد و از دولت خواهیم خواســت که اشکال 
اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی را برطرف 

کند تا این قانون اجرایی شود.
فاطمــه رحمانی در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
اجرایی نشــدن قانون مالیات بر خانه های خالی، اظهار 
کرد: وقتی قانونی نوشته می شود، به گونه ای است که 
حتما قابلیت اجرا داشته باشد. قانونگذار حکیم است و 
وقتی می خواهد قانون را مصوب کند باید همه زوایا را در 
نظر بگیرد، چون بعد از اینکه متن مصوب شد، حرمت 

قانون به اجرایی شدن آن است.
وی بــا بیان اینکه اگر قانون رعایت نشــود حرمتی 
وجود ندارد، تصریح کرد: در این صورت چرا باید قانون 

وضع شود؟ لذا حتما اجرایی بودن این موضوع مد نظر 
بوده که مصوب شده اســت. االن هم ضرورت دارد که 
بعد از قانون شــدن، دولت و مجریان در زمینه اجرایی 
شــدن آن اهتمام جدی به کار ببرنــد. بحثی هم اگر 
در این رابطه وجود دارد، باید مجلس نظارت و ســوال 
 کند و پیگیر اجرایی شــدن آن باشد که ان شاءاهلل آن را 

دنبال می کنیم.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این 
سوال که دالیل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های 
خالی چیســت، گفت: متاســفانه دولت قبل در اجرای 
برخی از قوانین اهتمامی نداشــت، ولی بحمداهلل دولت 
جدید که مستقر شده و علی القاعده به فرصت منطقی 
نیاز دارد، ولی باید اولویت خود را بر اجرای قوانین بگذارد 
و حتما از دولت خواهیم خواست که اشکال کار کجاست 

تا آن را برطرف کند و حتما این قانون اجرایی شود.

نماینده مردم رشت در مجلس از مردم خواست برای 
ادامه روند کاهشــی آمار فوتی هــا و مبتالیان کرونا در 

کشور، در تعطیالت پیش رو به سفر نروند.
محمدرضا احمدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به 
اهمیت پرهیز از سفرهای غیرضرور در تعطیالت پیش رو 
عنوان کرد: آن مدتی که آمار فوتی ها و مبتالیان بسیار 
افزایش داشت روزهای خوبی را پشت سر نمی گذاشتیم 
و شاهد شــرایط ناراحت کننده ای بودیم، خانواده های 
زیادی عزیزانشان را از دست دادند، ولی اکنون با وجود 
تســریع و توسعه در واردات واکســن و واکسیناسیون 
عمومی این آمار در حال کاهش است، اگرچه آمار فوتی 
و ها مبتالیان بازهم باال است ولی همه باید همت کنیم 

تا به کاهش هرچه بیشتر آن کمک کنیم.
وی افزود: در این شرایطی که تعداد فوتی ها و مبتالیان 
در کشــور در حال کاهش است نباید با بی توجهی به 

پروتکل ها در تجمع ها شــرکت کنیــم و در تعطیالت 
پیش رو به ســفرهای غیرضروری برویم؛ یعنی اقدامی 
انجام ندهیم که به آغاز پیک دیگر کمک کرده باشیم؛ 
به عنوان برادر کوچکتر از هموطنان عزیز درخواست می 
کنم در تعطیالت پیش رو از سفرهای غیرضروری پرهیز 

کنند و در رعایت پروتکل های بهداشتی کوشا باشند.
این عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
اضافــه کرد: بایــد تالش کنیم چرخه شــیوع به کلی 
قطع شــود تا بعد از آن بتوانیم به راحتی در تجمع های 
خانوادگی و سفرها شرکت داشته باشیم، البته اکنون هم 
اگر ضرورت دارد در تجمعی شرکت داشته باشیم قطعا 
باید به استفاده از ماسک و شست و سوی دست ها توجه 
کنیــم، با امید به خداوند همه در کنار هم کمک کنیم 
تا در آینده ای نزدیک شــاهد صفر شدن آمار فوتی ها و 

مبتالیان در کشور باشیم.

دولت اشکال اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی را
 برطرف کند

مردم در تعطیالت پیش رو
 از سفر رفتن بپرهیزند
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گروه سیاسی – هدیه گل محمدی: در حالی که چند 
روز پیش با اعالم نرخ تورم در شهریورماه مشخص شد که 
در دومین ماه اســقرار دولت سید ابراهیم رئیسی، تورم در 
کشــور رکورد زده است، روز سه شــنبه رئیس جمهور در 
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را خط 
قرمز دولت دانست؛ سخنی که با توجه به وضعیت تورم در 
شهریور ماه این معنا را افاده می کند که دولت از آغاز خط 

قرمز خود را زیر پا گذاشته است!
آن چه که در آمار اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم 
شهریور منتشر شد نشان داد که تمامی شاخص های تورم 
با افزایش همراه بوده و روند رو به رشد تورم ساالنه، باز هم 
به باالترین حد خود طی سالهای گذشته رسیده است. این 
گزارش نشان می دهد که  تورم ساالنه در پایان شهریور با 
افزایش ۰.۶ واحد درصدی نســبت به ماه گذشته به ۴۵.۸ 
درصد رسید که این باالترین تورم ثبت شده از اردیبهشت 
سال ۱۳۷۵ محسوب می شود! دیگر شاخص افزایش یافته 
تورم ماهانه اســت که با رشد ۰.۷ دصدی به ۳.۹ درصد در 
شــهریور ماه رسیده و  تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۰.۵ 
درصدی عدد ۴۳.۷ درصد را در آخرین ماه تابســتان ثبت 
کرده است.روند رو به رشد تورم در حالی ادامه پیدا کرده و 
رکوردشکنی می کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه 
به رویه موجــود  و البته وضعیت بودجه دولت، از ســوی 
کارشناسان و مسئوالن پیش بینی و هشدار داده شده بود.

با این پس زمینه، رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، 
بانک مرکزی را موظف نمود سیاست های پولی را متناسب 

با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و در عین 
حال تورم را خط قرمز دولت دانســت و گفت: دستگاه های 
اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می شود، 
پرهیز کنند. وی مهار تورم  را مســأله مهم و اولویت دولت 

دانست.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: ســازمان برنامه و 
بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصالح 

ساختار و حذف هزینه های غیرضرور بودجه تدوین کند.
 رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت 

سیاســت ها و برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی و سیاســت های 
متناســب با این اولویت  بویژه توســعه تولیــدات داخلی و 
بی نیــازی از واردات کاالی خارجــی و اعمال محدودیت و 
ممنوعیت برای ورود کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی 
یا کاالهای وارداتی غیرضروری را در دســتور کار خود قرار 

دهد.
نکته دیگری که در این ســخنان وجود دارد این است 
کــه با توجه بــه اینکه مهار تورم مســاله مهــم و اولویت 

دولت دانســته شــده، دولتمردان باید توضیــح دهند آیا 
اقدامــات عملــی در راه مهار تورم برداشــته شــده و در 
صورتی که چنین است چرا این اقدامات هیچ نتیجه عملی 
 نداشــته و تورم شــهریورماه رکورد تورم چندین ساله را

 زده است؟!
ایــن اولین بار نیســت کــه رئیس جمهــور اعالم می 
کند که مهــار تورم اولویت دولت اوســت، بلکه وعده های 
بزرگــی که در طول ایام انتخاباتــی و پس از پیروزی داده 
شــده همواره بر همین مبنا بوده اســت. دیگر دولتمردان 
همراه با رئیســی نیز چنیــن وعده هایــی داده اند . برای 
مثال احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 
همان آغاز کارش وعده داده بود که گرچه تا پایان امســال 
نمی توان انتظار تورم تک رقمی را داشــت اما تورم می تواند 
امســال چنان کاهش پیدا کند که در سال آینده به سمت 

تک رقمی شدن میل کند.
خاندوزی پیش از آنکه رئیسی سکان قوه اجراییه کشور 
را بگیرد و در زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجلس بود، 
در توئیــت به عملکرد اقتصادی دولت روحانی کنایه زده و 
انتقاد کرده بود که بنا بر محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم 
در آغاز امســال به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در آن 
زمــان او ادعا کرده بود که این میزان نــرخ تورم باالترین 
تورمی اســت که کشــور در روزهای پس از اشــغال ایران 
در جنــگ دوم جهانی تجربه کرده اســت. با این تفاصیل 
بایــد گفت که تورم در دومین ماه دولت رئیســی و وزارت 
خانــدوزی رکــورد قبلی را هم زده و شــاید این بار بتوان 

رکورد را از زمان جنگ جهانی اول بی نظیر دانست!

پاسخ رهبر انقالب به استفتائی درباره
 »برگزاری مراسم در ساعات اداری«

مقام معظم رهبری به اســتفتائی درباره »برگزاری مراســم در ساعات اداری« 
پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، متن استفتاء و پاسخ رهبر انقالب در ادامه می آید: 
سئوال: برگزاری مراسم دعای توسل و عاشورا در ساعت اداری در دستگاه های 

اجرایی به صورت هفتگی یا دهه محرم و ایام فاطمیه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر موجب تضییع حقوق مراجعه کنندگان نشود، اشکال ندارد و اگر در 

این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود.

تدفین پیکر مطهر آیت اهلل حسن زاده آملی
 در روستای ایرا

پیکر مطهر آیت اهلل حســن زاده آملی صبح سه شنبه ۶ مهر ماه در روستای ایرا 
زادگاه این عالم ربانی به خاک ســپرده شــد. مردم شهرستان آمل روز دوشنبه با 
حضوری باشکوه از میدان ۱۷ شهریور تا میدان قائم )عج( ایشان را تشییع و با پیکر 
مطهرشان وداع کردند. پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر این عالم وارسته 
بوسیله بالگرد به روستای ایرا منتقل شد و مردمی که خود را به این منطقه رسانده 
بودند نیز با پیکر ایشان وداع کردند. دکتر آشوری نماینده بیت عالمه حسن زاده از 
ایجاد تمهیدات الزم از سوی خانواده این مجتهد جهان اسالم برای مراسم تدفین 
پیکر مطهر این عالم ربانی خبر دادند. حسن زاده آملی روز سوم مهر ماه ۱۴۰۰ با 
بروز عارضه ریوی در بیمارســتان امام رضا )ع( آمل بستری و در ساعت 22 همان 

شب دارفانی را وداع گفت.

سرکرده یک گروهک تروریستی به هالکت رسید
وزارت اطالعات از به هالکت رســیدن ســرکرده یک گروهک تروریســتی و 
دستگیری عناصر اصلی آن خبر داد. به گزارش ایسنا، با اقدامات اطالعاتی سربازان 
گمنام امام زمان )عج( یک گروهک تروریستی که با حمایت و هدایت سرویس های 
اطالعاتی کشورهای متخاصم قصد عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشت با 
هوشــیاری به موقع سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات مورد ضربه 
قرار گرفت. جزئیات این عملیات و لحظه هالکت سرکرده این گروهک در مستند 
تهیه شده با نام »هزار چاقو » در بخش های خبری امشب رسانه ملی به استحضار 

ملت شریف ایران خواهد رسید.

تحریف بزرگترین تهدید علیه فرهنگ شهادت است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: بزرگترین آفت رزمندگی و تهدید 
علیه فرهنگ شــهادت و جهاد، تحریف اســت. به گزارش ایسنا مراسم تجلیل از 
خانواده شــهدا  ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش دیروز )سه شــنبه( در سالن 
همایش های حوزه مرکزی این ســازمان برگزار شد. عباس محمدحسنی، رئیس 
ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این مراسم تصریح کرد: لقاءاهلل باالترین نقطه 
تکامل یک انسان اســت. امام راحل ذیل این روایت فرموده اند دلیل اینکه شهید 
دوست دارد از بهشت به دنیا برگردد این است که شهید می خواهد چندین بار دیگر 
آن لحظه شهادت را تجربه کند. لقاءاهلل که شهید به آن می رسد درست در لحظه 
شهادت است نه قبل و نه بعد از آن. به همین خاطر شهید دوست دارد از بهشت به 
دنیا بازگردد تا دوباره لقاءاهلل را تجربه کند. حجت االسالم والمسلمین محمدحسنی 
ادامه داد: بنابراین شــهدا با ما خیلی فاصله دارند. ما گرفتار عناوین، مظاهر دنیا، 
مسائل حاشیه ساز دنیای کذایی شده ایم. اینها زنجیرهایی هستند که دست و پای 
ما را بسته اند و هنر شهیدان و شهادت این است که این زنجیرها را پاره می کنند. 
وی اظهار داشت: رزمندگان پیشکسوت هم انسان های ویژه ای نزد خداوند هستند. 
امیر مومنان )ع( فرمودند: جهاد دری است از درهای بهشت ولی این درها به روی 
هرکسی باز نمی شود. هر رزمنده یک بنده ویژه است که در این مسیر قرار می گیرد 
و مفتخر به رزمندگی در راه خدا می شود. باید به رزمندگان هم که عمر خود را در 
راه دفاع از ملت و امت اسالمی خرج کردند و می کنند تبریک گفت. رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش افزود: خطر تحریف از خطر جنگ مسلحانه علیه یک ملت 
مخرب تر است. دشمنان اسالم با همین سالح تحریف وحدت امت اسالم را نشانه 
رفتند و برخی از کشورها و ملت ها را چند تکه کرده اند. بزرگترین آفت رزمندگی 
و تهدید علیه فرهنگ شــهادت و جهاد، تحریف است. و تبیین موثرترین پاد زهر 
تحریف است. حجت االسالم محمدحسنی تصریح کرد:  رسالت ما ترویج فرهنگ 
جهاد و شهادت و تببین شــبهات علیه فرهنگ جهاد و شهادت است. وی اظهار 
داشت: امور یا محکم است یا متشابه؛ گرفتاری ها در متشابهات است و در محکمات 
کسی مشــکلی ندارد. جریان تحریف از متشابهات سوء استفاده کرده و اثرگذاری 
می کند. محکمات برای مثال این اســت که شهادت سعادتی است که بدیل ندارد. 
اینگونه مسائل را باید ترویج داد اما متشابهات که دشمن از آن وارد می شود و اقدام 
به تحریف می کند باید تبیین شود؛ یعنی اگر تحریفی نشده باید با تبیین از ایجاد 
آن جلوگیری کرد و اگر تحریفی شده، برای دفع آن باید اقدام کرد. رئیس سازمان 
عقیدتی سیاســی ارتش ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( اخیرا 
فرمودند هرکدام از شــما دانشجویان چراغی هستید که باید اطراف خود را روشن 
کنید مصداق همین اســت. البته این فقط مختص دانشجویان نیست و همه باید 
به این دو وظیفه مهم عمل کنند. در خط مقدم تبیین کنندگان هم، خانواده های 

شهدا هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هیچ حسابی در شبکه های اجتماعی ندارد

در اطالعیه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت آمده است: اطالع رسانی پیرامون 
دیدگاههای دکتر ذوالقدر از طریق سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت 
خواهد گرفت. به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم کرد: نظر به اینکه اخیرا در شبکه های اجتماعی 
اکانت های جعلی با نام دبیر  مجمع تشــخیص مصلحت دکتر ذوالقدر ایجاد شده 
است، به اطالع عموم میرساند که ایشان هیچگونه حسابی در شبکه های اجتماعی 
اعم از توییتر، اینستاگرام و غیره ندارند و اطالع رسانی پیرامون دیدگاههای ایشان 

صرفا از طریق  سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت خواهد گرفت.

اخبار کوتاه

در حالی که تورم در شهریور ماه رکورد زده، رئیسی تورم را خط قرمز دولت دانست

عبور زود هنگام دولت از خط قرمز اقتصادی!

نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس 
شــورای اســالمی، تاکیــد کرد: متاســفانه 
ایرالین هــا زیر بار هیچ گونــه تعهدی بعد از 
فروش بلیــت نمی رود و اینگونه اســت که 
شاهد تاخیر 2۴ ساعته و یا لغو پروازها بدون 

هیچ تعهدی هستیم.
اســماعیل حســین زهی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به سرگردانی زائران اربعین در 
فرودگاه ها و تاخیر و لغو برخی از پروازها بیان 
کرد: الزم است ســازمان هواپیمایی کشوری 
در صدور مجوز به ایرالین ها شــرایط سخت 
گیرانه تــری را اعمال کند. هــر ایرالینی باید 
حداقل ۶ هواپیما داشــته باشد که در صورت 
نقص فنی یا مشــکالت پــروازی هواپیمای 

دیگری را جایگزین کند.
وی در ادامه اظهار کرد: متاســفانه شاهد 
هســتیم که ایرالین ها از طریــق آژانس های 
هواپیمایــی بلیت خود را به فروش رســانده 

امــا زیر بار هیچ گونه تعهــدی بعد از فروش 
بلیت نمی روند، اینگونه است که شاهد تاخیر 
2۴ ساعته و یا لغو پروازها بدون هیچ تعهدی 

هستیم.
نماینــده مردم خاش در مجلس شــورای 
اســالمی، تصریح کرد: دســتگاه های متولی 
و ســازمان هواپیمایی کشــوری باید به این 
موضوع ورود جدی داشــته باشد. این درست 
نیســت که ایرالین ها در چندین سطح بلیت 
خود را به فروش رسانده اما زیر بار هیچ گونه 
تعهدی نمــی روند. باید در صــدور مجوزها 
شــرایط ســخت گیرانه تری اعمال شــود تا 
شاهد تاخیرها چندین ســاعته و لغو پروازها 

در لحظات آخر نباشیم.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اســالمی گفت: طبق دستور 
وزیر راه و شهرسازی، ایرالین هایی که خارج 
از نرخ مصوب مبالغ اضافه ای از زائران دریافت 
کرده اند موظف هستند این وجه اضافی را به 

مردم برگردانند.
رحمت اهلل فیروزی در گفت وگو با ایســنا 
درباره گران فروشــی برخــی ایرالین ها برای 
ســفر مردم به کربال، اظهار کــرد: وزیر راه و 
شهرسازی به صراحت اعالم کرد شرکت های 
هوایــی و ایرالین هایــی که بلیت های ســفر 
به عــراق را گران تر از نــرخ مصوب دولت به 

زائران فروخته اند باید مبلغ اضافی را به مردم 
برگردانند و ســازمان هواپیمایی کشوری هم 
در این باره حمایت الزم را انجام خواهد داد.

وی افــزود: هــر شــرکت هوایــی کــه 
گران فروشــی کرده و تخلف آن محرز باشــد 
دولت و دســتگاه های مربوط با آنان برخورد 
قانونی خواهند کرد و وزارت راه و شهرسازی 
اقدامــات الزم در این بــاره را انجام می دهد. 
البتــه شــرکت های هوایی به دلیــل گران 
شــدن نرخ ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی 
ضررهای زیــادی متحمل شــده اند و مانند 
ســابق کار و کســب آنان نمی چرخد و حتی 
در روزهــای منتهی به اربعیــن در حال لغو 

پروازهای خود به عراق بودند، اما چون مردم 
اصرار به این ســفِر اعتقادی داشتند سرانجام 
مقرر شــد که ۶۰ هزار زائر به شکل هوایی به 

عراق سفر کنند.
نماینــده مردم نطنز، قمصــر و بادرود در 
مجلس گفت: مشکالت شــرکت های هوایی 
بایــد مورد توجه وزارت راه و دولت باشــد تا 
هــم ایرالین ها ضرر نکنند و هم مراعات حال 

مردم شده باشد.
فیروزی تصریــح کرد: طبق مصوبه دولت، 
نرخ بلیت رفت و برگشــت به کربال جمعاً ۵ 
میلیــون تومان بود و تقریباً ۷۵ درصد زائران 
با همین نرخ به ســفر رفتند، اما درصدی از 
مسافران هم با قیمت های بسیار باالتر مجبور 
به تهیه بلیت شدند که این دسته از مسافران 
می توانند برای پس گرفتــن وجه اضافی که 
پرداخت کردند به سازمان هواپیمایی کشوری 

و وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند.

عضــو جامعه روحانیت مبارز گفت: تغییر امری پذیرفته 
شــده اســت و همه باید این امر را قبــول کنیم ولی نباید 
نیروها در مملکت بیکار و بالاستفاده بمانند بلکه مسئوالن 
جدید کوشــش کنند از نیروهای قبلــی حداقل به عنوان 

مشاور استفاده کنند.
حجت االسالم و المسلمین سیدرضا اکرمی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به تغییرات مدیریتی با روی کارآمدن دولت  
جدید اظهار کرد: ما بار اول نیســت که انتخابات ریاســت 
جمهوری برگزار کردیم، االن ســیزده دوره را پشــت سر 
گذاشتیم و هر دوره هم با خود حرف و حدیث هایی داشته 
و حتی اگر روســای جمهــور دودوره ای بودند، در هر دوره 

تغییراتی داشته اند. 
وی افــزود: به هرحــال باید بپذیریم هم خود روســای 

جمهوری می خواهند با افــراد جدید کار کنند و هم مردم 
در هر اســتانی دوســت دارند افراد جدیدی سرکار آیند تا 
تغییراتــی ایجاد کنند و فضای قبلی عوض شــود، بنابراین 
نمی تــوان به دولت ها ایــراد گرفت که چرا اســتانداران یا 

مدیران در سطوح عالی را تغییر می دهید.
اکرمــی با بیان اینکه گاهی بدون این تغییرات نمی توان 
انتظار پیشــرفت و اصالح امور را داشت، اظهار کرد: تغییر 

امری پذیرفته شده اســت، اما نباید نیروهای مدیریتی در 
مملکت بیکار و بالاســتفاده بمانند. از این جهت مسئوالن 
جدید کوشــش کنند که از نیروهای قبلی حداقل به عنوان 

مشاور استفاده کنند.
عضو جامعــه روحانیت مبــارز تصریح کــرد: البته در 
کشــور ما از آنجا که متأسفانه نه تنها سیاسی هستیم بلکه 
سیاســی کاری هم می کنیم، گاهــی از ظرفیت ها به خوبی 

استفاده نمی شود و این هم اختصاص به دولت ها ندارد،  در 
بخش خصوصی هم همین اســت. وی با بیان خاطره ای از 
دوران وزارت کشور علی اکبر ناطق نوری یادآور شد: زمانی 
آقای ناطق نوری برای من تعریف می کردند که وزیر کشــور 
بودند و می گفتند وقتی با یکی از سران عالی کشور درباره 
تغییر استانداران صحبت می کردم، ایشان می گفت استاندار 
دوســال بیشتر کارآمد نیست و هرچه بتواند انجام دهد در 
همان دوســال نشــان خواهد داد. پس اگر بعد از این دوره 

تغییر کنند، کارآمدی بیشتری دارند. 
اکرمی در پایان اظهار کرد: معتقدم اگر در یک جایگاهی 
نشد، در ســمت دیگری از نیروهای انقالب استفاده کنیم. 
این افراد تجربه و آشــنایی با امور اجرایی دارند و می توانند 

در انتقال این تجربیات مفید باشند.

یک عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس تاکید 
کرد که باید بازگشــت زائران اربعین براساس برنامه باشد 
بدین شکل که طبق پروتکلی از آنها تست PCR بگیرند 
و بعد طی دو هفته آنها تحت مراقبت باشند چون در غیر 

این صورت خدای نکرده با پیک ششم مواجه ایم.
ملک فاضلی درگفت و گو با ایســنا گفت: بعد از مدتها 
گرفتــاری و مواجهه با مرگ و میر باال ناشــی از کرونا با 
واردات و واکسیناســیون وســیع شــاهد کاهش میزان 
مبتالیــان بودیم. در این وضعیت تعدادی زیادی از زائران 

به کشور عراق سفر کردند.
وی توضیح داد: در حال حاضر سطح واکسیناسیون دو 
دز به باالی ۷۰ درصد نرسیده و ما در این وضعیت برنامه 
ســفر زائران به عراق را شاهد بودیم که در این کشور هم 
میزان واکسیناســیون فراگیر به گونه ای نیست که بتوان 
با اطمینان خاطر از آن ســخن گفت. ما در این شــرایط 
اجــازه دادیم که هموطنانمان به صورت غیر منســجم به 
سفر عتبات عالیات بروند آن هم در شرایطی که همچنان 
بیمــاری کرونا و به تبع آن آلودگــی وجود دارد و میزان 
واکسیناسیون دو دز در کشور خودمان به باالی ۷۰ یا ۸۰ 

درصد نرسیده است.
وی گفت: یک کار اشتباه آن هم بدون برنامه انجام شد 
که امیدواریم خداوند کمک کند که ما وارد پیک ششــم 
نشویم؛ البته که خودمان، خودمان را به سمت پیک بعدی 

حرکت دادیم.
فاضلــی بــا انتقــاد از تصمیم گیــری توســط افراد 
غیرمتخصص و به دنبال آن ورود تبعاتی برای کشور گفت: 
تصمیات اشتباه خســارات جبران ناپذیری برای سالمت 
کشور به دنبال دارد و متاســفانه کسی که باعث تحمیل 
چنین خسارتی هم می شود هیچ تاوانی را پس نمی دهد.

وی حراســت از داشته های انقالب را امری مهم خواند 
و توضیح داد: رعایت موازین انقالب اسالمی از داشته های 
انقالب اســت؛ تمام  موازین ما بر مبنای احترام به جامعه 
بنا نهاده شــده یکی از موازین اسالمی حراست از سالمت 
جامعه است؛ ما اگر تابع اسالم و قوانین اسالمی باشیم باید 
بدانیم که همواره بر حفظ سالمت تاکید شده اما متاسفانه 
این موضوع در جامعه ما ســاده گرفته می شود؛ نمونه آن 

را می توان در اقدامات اخیر مشاهده کرد.
وی گفت: ما وقتی به کشــور دیگری ســفر می کنیم 
باید سفیران خوبی هم باشــیم و بتوانیم موارد بهداشتی 
را رعایت کنیم؛ بــه هر حال این اتفاق رخ داده اکنون در 
زمان برگشت زائران باید تمامی این پروسه از روی حساب 

و برنامه انجام شود.

وی تاکید کرد: باید برای حفاظت از سالمت مردم همه 
مسافران و زائران تست بدهند و تا زمانی که نتیجه تست 
مشخص نشده در جای خاصی نگهداری شوند و همچین 
تحت مراقبت سیستم بهداشت قرار بگیرند؛ با این کار می 
توان عوارض را کاهش داد. وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز بهداشت می توانند متولی این اقدام 
شوند؛ نباید آمار باالی مبتالیان و فوتیان را در پیک پنجم 
فراموش کنیم. بدانیم در صورت عدم پیشــگیری خدای 

نکرده وارد پیک ششم می شویم.
در همین حال سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی 
گفت: بر اســاس تجارب ســال های گذشــته پیش بینی 
می کنیم که ظرف ســه روز آینده تعــداد زیادی از زائران 

اربعین حسینی به کشور بازگردند.
به گزارش ایســنا به نقل از رادیو اربعین، محمدی فر با 
بیان اینکه ما در سه حوزه تالش کرده ایم بازگشت زائران 
اربعین حسینی را به کشور تسهیل کنیم، خاطرنشان کرد: 
موضــوع اول در نظر گرفتن وســایل حمل و نقل عمومی  
برای انتقال زائران به شــهرهای محل سکونت شان است، 
در همین چارچوب وســایل  حمل و نقل عمومی به اندازه 

کافی در پایانه های مرزی مستقر شده است تا زائران را در 
هنگام  بازگشت به کشور به شهرهای محل سکونت شان 
منتقل کنند. وی همچنین با بیان اینکه در حوزه سالمت 
نیز قرار بر این شــده اکیپ های وزارت بهداشت به اندازه 
کافی در پایانه های مرزی مستقر شوند و سالمت زائران را 
در هنگام بازگشت به کشور ارزیابی و کنترل کنند، افزود: 
همچنین پیش بینی های الزم برای پذیرایی و اســتراحت 

زائران نیز در نظر گرفته شده است.
محمدی فر با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته 
زائران می توانند از مرز مهران وارد کشور شوند، گفت: این 
احتمال وجود دارد که تعدادی از زائران نیز از مرز شلمچه 
وارد شوند و در همین چارچوب تمهیدات الزم نیز در این 

مرز در نظر گرفته شده است.
سخنگوی ســتاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه 
روز گذشــته حدود ۴۰۰ نفر از زائــران از مرز مهران وارد 
کشــور شــدند و حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر نیز  تا زمانی 
که مرز باز بود از طریق مرز شــلمچه به کشور بازگشتند، 
خاطرنشــان کرد: بر اساس تجارب ســنوات گذشته این 
پیــش بینی وجــود دارد که ظرف ســه روز آینده بخش 

زیادی از زائران به کشور بازگردند.
محمــدی اعالم کرد: این پیش بینــی وجود دارد  که 
۴۰ درصــد از زائران از طریق هوایی و ۶۰ درصد از طریق 

زمینی به کشور بازگردند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت 
با طرح واردات مشــروط خودرو گفــت: اصرار مجلس بر 
تغییر طــرح خاصیتی نــدارد چرا که مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعالم کرده است.
محمدحســین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا در مورد 
طرح واردات مشــروط خــودرو که با مخالفت شــورای 
نگهبان مواجه شــد، گفــت: کمیســیون صنایع مجلس 
هنــوز جلســه ای در خصــوص واردات خودرو نداشــته 
اســت، به همین خاطر هنوز جمع بندی در این خصوص 
نداریم. شــورای نگهبان این طرح را یک بار رد کرده بود 

 و این بار دومی اســت که به کمیســیون صنایع مجلس
 بازمی گردد.

نماینده تبریز در مجلس گفت: طرح ساماندهی صنعت 
خودرو برای مجلس قبل بوده که در جلســات کمیسیون 
صنایع مجلس یازدهم، بحث هایی روی آن صورت گرفت 
که به طرح فعلی رســیدیم. هم اکنون ۹ ماده از این طرح 

به تصویب رســیده و تنها به یک ماده)ماده ۴( ایراد وارد 
شــده اســت. ما در گذشــته تنها به واردات خودروهای 
هیبریــدی و برقی مجوز داده بودیم اما شــورای نگهبان 
آن را مغایرت با تولید ملی دانست. اکنون که خودروهای 
بنزینی یا گاز ســوز با بر چسب انرژی ب )b( و باالتر و یا 
دارای شاخص ایمنی سه ستاره به طرح اضافه شده اند بار 

دیگر همین اشــکال البته از ســوی هیات عالی نظارت بر 
ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع مستقر 
است، گرفته شده است. این در حالی است که ما در طرح 
صراحتــا اعالم کردیم که واردات خودرو باید بدون انتقال 

ارز به کشور صورت بگیرد.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس در پایان 
گفت: بنده به شــخصه موافق این طرح هســتم اما مالک 
نظر شورای نگهبان اســت، مگر اینکه مجلس اصرار کند. 
اصرار مجلس هم خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص 

مصلحت نظام نیز مخالفتش را صراحتا عالم کرده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

ایرالین ها بعد از فروش بلیت زیربار هیچ تعهدی نمی روند

عضو جامعه روحانیت مبارز:

همه باید اصل تغییر در مدیریت کشور را 
با روی کارآمدن دولت جدید بپذیریم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

از مسافران و زائران اربعین تست PCR گرفته شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

اصرار مجلس بر تغییر طرح واردات خودرو بی فایده است

توافق اخیر ایران و آژانس بر سر دسترسی به چه 
سایت هایی بود؟

در پی انتشار بیانیه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عدم ایجاد دسترسی 
ایران به سایت کرج و مغایر خواندن این اقدام با توافق اخیر آژانس و ایران، توضیحاتی 

درباره این درخواست خارج از چارچوب توافق، مطرح می شود.
به گزارش ایسنا، در بیانیه مشترک بین جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تاریخ 2۱ شهریور ۱۴۰۰ و همچنین در مذاکرات انجام شده ذیل این 
بیانیه مشترک، به صراحت به آژانس اعالم شده است که به دلیل اقدامات خرابکارانه 
تروریسم هســته ای علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و در پی آن انجام تحقیقات 
قضایی و امنیتی کشــور در ســایت کرج، در حال حاضر امکان تعویض کارت حافظه 
)دوربین( این سایت، که در حال بازسازی است، برای بازرسان آژانس امکان پذیر نیست 
و در همین راستا عنوان »تجهیزات مشخص شده« در بیانیه مشترک شامل تجهیزات 

نظارتی سایت کرج نمی شود.
در جلسه اخیر مدیر کل آژانس و هیئت ایرانی در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی وین، رافائل گروسی درخواست اعزام بازرس ها به سایت کرج را 
مطرح می کند، این خواســته با مخالفت جدی و پاسخ منفی مهندس اسالمی مواجه 
و اعالم می شــود که به دالیل قضایی و امنیتی این درخواســت مورد تایید جمهوری 
اســالمی ایران قرار نخواهد گرفت. متاسفانه در سال های اخیر به کرات شاهد رویکرد 
سیاســی و غیرمنصفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخورد با برنامه هســته ای 
جمهوری اسالمی ایران بوده ایم؛ این رویکرد موجب برهم زنی تعادل سیاسی مذاکرات 
گردیده و روند تعامل سازنده را خدشه دار و بدبینی جمهوری اسالمی ایران نسبت به 

اقدامات آژانس را به همراه داشته است.
دو مولفه حسن نیت و اعتماد، ازجمله اصول غیرقابل انکار در انجام هر نوع مذاکره 
است. جمهوری اسالمی ایران همواره ثابت کرده است که مذاکرات بر مبنای اقدامات 
ســازنده و حرفه ای و به دور از سیاسی کاری و گزارشات جهت دار ، به نتیجه خواهد 
رســید. در مورد این گزارش و پس از عدم موضع گیــری و محکومیت صریح آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مقابل اقدامات بی نتیجه و خرابکارانه تروریسم هسته ای در 
ایران، در بیانیه اخیر و بر اساس مصالح جمهوری اسالمی ایران در پایبندی به سه اصل 
عزت، حکمت و مصلحت، به روشنی بیان شده است که تعویض کارت حافظه)دوربین( 
با رعایت مالحظه عدم خوانش و رویت صرفا محدود به »تجهیزات مشــخص شده« 
)»identified equipmen«( برای آژانس مجاز می باشــد و این پاسخی آشکار، در 

جواب سیاست های دیکته شده به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

نگاه


