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اخبار

رییسی :موانع توسعه همکاریهای کشورهای
عضو اکو برطرف شود

رییسجمهوری با بیان اینکه تهران برای همکاریهای
منطقهای اهمیت ویژهای قائل است ،گفت :باید هر گونه مانع
و مشکل در مسیر توسعه همکاریها برطرف شود تا تبادالت و
مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اکو در سطح باالتر و برتری
انجام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاستجمهوری ،آیت اهلل سید
ابراهیم رییسی در دیدار «خسرو ناظری» دبیرکل سازمان همکاری
اقتصادی(اکو) شناسایی و رفع موانع و مشکالت افزایش سطح
مناسبات و همکاریهای کشورهای عضو را در آستانه برگزاری
اجالس سران اکو ،ضروری دانست و اظهار داشت :باید هر گونه
مانع و مشکل در مسیر توسعه همکاریها برطرف شود تا تبادالت
و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اکو در سطح باالتر و برتری
انجام شود.
رییسجمهوری خاطرنشان کرد :هرکدام از اعضای سازمان
اکو از ظرفیتهای اقتصادی فراوانی در حوزههای مختلف برخوردار
هستند که فعال کردن آن می تواند به رونق اقتصادی منطقه
بینجامد.
آیتاهلل رییسی با اشاره به ظرفیتهای کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی اکو در حوزه انرژی ،تجارت ،حمل و نقل ،اقتصاد
دیجیتال ،اقتصاد دریا و گردشگری ،گفت :برنامه ریزیها و اقدامات
جامع دبیرخانه سازمان اکو برای فعال کردن این ظرفیتها میتواند
رونق اقتصادی منطقه و پیشرفت و آبادانی کشورهای عضو اکو را
به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از فعال
شدن و توسعه فعالیتهای سازمان اکو حمایت میکند،
افزود :تهران برای همکار یهای منطقه ای در قالب سازمان
همکار یهای اقتصادی اهمیت ویژ های قائل است و از این
فعالیتها حمایت میکند.
در این دیدار «خسرو ناظری» دبیرکل سازمان همکاری
اقتصادی(اکو) نیز گزارشی از برنامهریز یهای انجام شده
برای برگزای اجالس سران سازمان اکو در ترکمنستان ارائه
کرد.
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۷
آذر به میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزار میشود.

اولیانوف :هنوز فرصت برای
احیای برجام وجود دارد

نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین ،در
توییتی بر لزوم موفقیت مذاکرهکنندگان در گفتوگوهای وین
تاکید کرد.
میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
واقع در وین ،روز دوشنبه گفت« :هنوز فرصت برای احیای برجام
وجود دارد .دشوار است که پیشبینی کنیم مذاکرات وین چقدر
طول خواهند کشید .ما باید تا زمان بازگشت ایران به وین و گوش
دادن به موضعش ،صبر کنیم».
وی همچنین در توییتی نوشت« :ارزیابی محتاطانه من یک
هفته پیش از سرگیری مذاکرات وین بر سر برجام باید با یک
جمله تکمیل شود :با توجه به اینکه خطرات بسیار زیاد است،
مذاکرهکنندگان موظف به موفقیت هستند».
مذاکرات احیای توافق هستهای در وین که شش دور آن میان
ایران و کشورهای عضو توافق هستهای و با حضور هیات آمریکا در
محل مذاکرات تا ماه ژوئن(خرداد  )۱۴۰۰برگزار شده بود ،پس از
انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاد.
دولت جدید ایران اخیرا پس از بررسی نتایج شش دور قبلی
مذاکرات ،اعالم کرده که دور هفتم مذاکرات  ۲۹نوامبر( ۸آذر)
از سر گرفته خواهد شد .ایران تاکید کرده است هدفش از این
مذاکرات لغو تحریمهای آمریکا است.
دولت آمریکا نیز گفته است مسیر دیپلماتیک با ایران را برای
حلوفصل موضوع هستهای آن ترجیح میدهد و آماده است با
«حسن نیت» و در راستای بازگشت دوجانبه با ایران به پایبندی
کامل به توافق هستهای ،به مذاکرات وین بازگردد.
آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال
 ۲۰۱۸از توافق خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریمهای لغو شده،
تحریمهای جدیدی نیز علیه ایران اعمال کرد.

نفتالی بنت :ایران از راه دور
به ما آزار میرساند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضد ایرانی گفت
که هر توافقی با تهران حاصل شود ،اسرائیل به آن متعهد نیست.
نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه طی
سخنرانی در کنفرانس امنیتی در دانشگاه ریشمن به تکرار ادعاهای
خود علیه کشورمان پرداخت.
به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت ،بنت گفت :زمانی که من
شش ماه پیش به دفتر نخست وزیری آمدم از حجم تفاوتها میان
لفاظیها و اقدامات واقعی متحیر شدم .همواره گفته شده که اجازه
نمیدهیم ایران به یک قدرت هستهای تبدیل شود ،اما اکنون برنامه
هستهای این کشور در پیشرفتهترین وضعیت خود ،بیش از هر زمان
دیگری در گذشته قرار دارد.
وی افزود :ایران در طول یک دهه گذشته با موشک و نیروهای
شبه نظامی ما را محاصره کرده است .ایران از راه دور به ما آزار
میرساند و به ما صدمه میزند.
وی که رژیم متبوعش تنها دارنده کالهک هستهای در منطقه
به شمار میآید در ادامه به فعالیتهای هستهای کشورمان اشاره
کرد و مدعی شد :ما هرگز اجازه نمیدهیم که ایران به یک قدرت
هستهای (کشور مجهز به تسلیحات هسته ای) تبدیل شود .هر
ترافقی که با ایران حاصل شود ،اسرائیل جزوی از آن نیست و به
آن پایبند نخواهد بود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت که حتی اگر
آمریکا به توافق هستهای  ٢٠١٥با ایران بازگردد ،اسرائیل «آزادی
عمل» خود برای اقدام علیه ایران را حفظ خواهد کرد.
بنت ادامه داد :شرایط کنونی بسیار پیچیده است چراکه
توافقاتی با بزرگترین متحدان اسرائیل صورت گرفته ،حتی
ممکن است مناقشاتی با این متحدان به وجود آید ،اما اگر
بازگشت به توافق هستهای اتفاق بیفتد ما با آن موافق نیستیم
و به آن پایبند نخواهیم بود .برجام برای زیربنای دفاعی ما مثل
یک قرص خواب بود و سبب شد که اسرائیل کمتر برای حمله
آمادگی داشته باشد.
این مقام ارشد صهیونیستی در ادامه ادعاهای خصمانه خود
گفت ،:اما اشتباهات گذشته را تکرار نخواهیم کرد؛ زمانی که توافق
هستهای ما را به خواب فرو برد .ما آزادی خود برای اقدام را حفظ
خواهیم کرد.

ایران برگزاری موفق انتخابات ونزوئال را
تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق و شفاف انتخابات
ونزوئال را به مردم و دولت آن کشور تبریک گفت.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه؛ سعید خطیب زاده برگزاری موفق و شفاف انتخابات مهم
استانداریها و شهرداریها با مشارکت بیش از  ۷۰هزار کاندیدا که
جلوه زیبایی از مردم ساالری و اتحاد مردم و حاکمیت برای ساختن
آیندهای بهتر برای ونزوئال بود ،به مردم و دولت دوست و برادر آن
کشور تبریک گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :جمهوری اسالمی
ایران مراتب حمایت و همبستگی خود با ونزوئال را اعالم میدارد.
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قالیباف :مردم را با دستهبندیهای مختلف جدا کردیم

رییس مجلس شورای اسالمی انقالبیگری را در عدل،
عقل و حفظ حرمت انسانها عنوان کرد و گفت :به رغم اینکه
در دوران دفاع مقدس رزمندگان عناصر اصلی بودند ،امروز
در جنگ اقتصادی ،مردم را که تکیهگاه اصلی کشور هستند
با دسته بندیهای مختلف جدا کردهایم.
به گزارش خانهملت« ،محمدباقر قالیباف» به مناسبت
هفته کتاب و کتابخوانی در نشست صمیمی با جمعی از
نویسندگان اظهار کرد :در حوزه هنر ،کتاب ،کتابخوانی،
موسیقی ،سینما و غیره مصرف کننده بوده و تولیدکننده
نیستم اما به عنوان یک خدمتگزار از جنبه مدیریتی به
موضوع فرهنگ نگاه میکنم.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید به
چالشها و راهکارها پاسخ داد ،گفت :آینده نگری ،تحلیل
محتوایی و روندی و آسیب شناسی باید به گونهای باشد که
در نهایت راهکار و نقشه راه داشته باشد.
وی با بیان اینکه انقالب ما انقالب فرهنگی بود،
تاکید کرد :مبنای این انقالب مردم بودند که به آن عینیت
بخشیدند .معجزه امام(ره) این بود که دین را از کنج حجرهها
به وسط جامعه آورد آن هم در زمانی که همه تحلیلها این
بود که امکان آن وجود ندارد؛ اما قدرت فرهنگ نشان داد که
دین این ظرفیت را دارد و شعار هم نیست .در بخش دفاع
مقدس نیز حتی به لحاظ مادی پیروز شده و نشان دادیم به
همه خواستههایی که خیلیها در سالهای پس از قطعنامه
ادعا کردند به آن نرسیدهایم ،هم رسیده ایم.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در
جنگ جز با اتکا به فرهنگ و باورهای خود ،مقابل دشمن
نجنگیدیم ،گفت :یکی از تحلیلگران شبکه بی بی سی
میگفت «وقتی به یک طرف جبهه نگاه میکردیم تجهیزات
و نیروی نظامی وجود داشت اما طرف دیگر ،حتی حداقل
امکانات و نیروهای انسانی را نیز نداشتند با این حال جبهه
ایران پیروز بود .وقتی کشتههای ایران به شهرهای خود باز
میگردند دوباره افراد دیگر از همان شهرها به جبهه میآیند
و از مرگ نمیترسند در حالی که طرف مقابل از مرگ
میترسید».
وی با بیان اینکه جنگ ما نیاز به گزافه گویی ندارد
و یک واقعیت است ،عنوان کرد :با چشم خود دیدم یک
نوجوان  ۱۷ساله تخریب چی در معبر افتاده و پایش قطع
شده است و یک خرج آر پی چی هم پشت او بود که آتش
گرفته بود و باالی هزار درجه هم حرارت داشت و پشت او را
سوزانده بود .اما وقتی خواستیم او را از معبر درآوریم میگفت
به من دست نزنید فقط مراقب باشید این بخش از محور
پاکسازی نشده ،رزمندگان روی مین نروند .آیا آموزش و
نظامیگری اینها را به او یاد داده است؟ آیا این به جز فرهنگ
محرم و عاشورا است؟ آیا این به جز سنت های الهی است؟
وی با بیان این که بسیج در میدان دفاع مقدس متبلور
شد ،افزود :فرهنگی که در دفاع مقدس نهفته بود در حوزه
آموزش نیز تبلور یافت .یک افسر توپخانه برای اینکه وارد
جنگ شده و یک توپ رها کند باید  ۴سال آموزش ببیند اما
یک شهروند عادی بدون هیچ سابقه جبهه ۴ ،هفته آموزش
میبیند و در این زمان به اندازه  ۴سال آموزش و مهارت می
بیند و حداکثر  ۳ماه بعد تبدیل به یک فرد موثر برای حضور
در جنگ می شود و این همان فرهنگی است که گذشت،
مدیریت و فرماندهی را آموزش می دهد.
قالیباف با بیان اینکه قدرت ما باورهای مردم است که
اگر دل به جمهوری اسالمی ندهند ،هرچه موشک داشته
باشیم فایده ای ندارد ،در تبیین چرایی این وضعیت گفت:
تصور میکنم علت این وضعیت این است که همه کارهایی

که مبتنی بر سنت های الهی بود کنار گذاشتیم .تا دوران
دفاع مقدس مسیر را به درستی آمدیم اما بعد از آن در
حوزه نظامی نیز هنوز می گوییم سه برابر دشمن باید آفند
داشته باشیم اما مگر زمان حصر آبادان که بنی صدر را که نه
خودش را و نه مردم را باور داشت ،حذف کردیم چه تحولی
در حوزه نظامی رخ که حصر آبادان شکست ،طریق القدس
را انجام دادیم و بعد از آزادسازی خرمشهر شد؟
وی با تاکید بر این که در آن برهه تغییر نگاه و اتکا
به سنت های الهی و مردم باعث تحول در جبهه شد گفت:
همه این اتفاقات پشت سر هم انجام گرفت لذا امروز باید
این فرهنگ را که منجر به پیروزی می شد را حتی در سپاه
تدریس کنیم.
رییس نهاد قانونگذاری کشورمان تاکید کرد :مردم تکیه
گاه کشور هستند درحالی که ما آنها را با دسته بندیهای
مختلف جدا کردهایم.
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :زمانی که
از انقالبی گری حرف میزنیم اگر در متن آن عدل و عقل
نباشد و انسانها حرمت نداشته باشند و اگر ما به عنوان
مدیری سیاسی ،حرف و دعواهای سیاسی و باورهای مختلف
مردم را نپذیریم و نگاه عدل و عقل بر تصمیمات ما نباشد و
جامعه آن را نبیند ،در موضوعات ملی که در سرنوشت همه
ما تأثیر دارد به سمت بی هویتی می رود و فرهنگ برای آن
بی ارزش می شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه
امروز با مشکل فرهنگ اقتصادی مواجه هستیم ،یادآور شد:
در دفاع مقدس عنصر انسان و رزمندگان تنها موضوع مهم
در جنگ بود اما آیا امروز شهروندان و مردم در تصمیمات
مهم هستند و یا صرفا برای خالی نبودن عریضه به آنها نگاه
می شود؟
وی اضافه کرد :به عنوان یک مدیر می گویم برای
اصالح شرایط ،به  ۲موضوع نیاز داریم که یکی از آنها فناوری
است؛ فناوری تحولی را ایجاد کرده که هر مدیری باید درک
دقیق و درستی از این بستر داشته باشد و تحوالت عظیمی
ایجاد کند و سامانه های  ۱۱۰پلیس و  ۱۳۷شهرداری یک
نمونه آن است؛ فناوری سبک زندگی دیگری است که حتی
فرهنگ را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رییس قوه مقننه افزود :موضوع دیگری که مدیریت در
ابعاد دفاعی ،امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیست که
هر کدام از استراتژیهای حکمرانی است به آن احتیاج دارد،
فرهنگ است .من معتقدم کار فرهنگی کار درازمدت نیست
بلکه هم به لحظه جواب می دهد و هم تمدن سازی می کند،
هرچقدر زحمت بکشید تا همان شب نتیجه آن را می بینید.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه
الیحه بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده،
گفت :با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت
بودجه  ۱۴۰۱بدون خرید مردم افزایش خواهد یافت ،این روش بهتر
کسری بسته شد؛ از آن است که  ۲۰درصد حقوق را باال بردند و ۳۰
درصد بر تورم کشور افزودند.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و
بودجه ،نشست هم اندیشی الیحه بودجه  ۱۴۰۱با
حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزیر
کشور و استانداران ،در تاالر پیامبر اعظم وزارت
کشور برگزار شد.
سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه
و بودجه در این نشست اظهارداشت :سیاست
قطعی دولت اصالح ساختار بودجه بر اساس
دستورات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی
و تمرکززدایی است؛ با این سیاستها اختیارات

دولت
بدنبال
افزایش
قدرت خرید
مردم

وی اضافه کرد :زمانی که به نیروی انتظامی رفتم
در جلسات اول با فرماندهان در ماه نخست کاری از من
پرسیدند برنامه شما برای نیروی انتظامی چیست؟ در آن
جلسه گفتم که همه ما مدرسه رفته ایم و میدانیم که از
دانش آموز می پرسیدند پدرت چه کاره است؛ من کاری می
کنم که وقتی فرزند شما در مقطع ابتدایی در کالس حاضر
شد و معلم درباره شغل پدرش از او پرسید ،پسر و دختر شما
اضطراب نگیرد ،لحظه شماری کند تا نوبتش شود و با افتخار
بگوید پدر من پلیس است.
قالیباف اضافه کرد :دو ماه بعد از آن جلسه ،در دانشگاه
با جامعه شناسان صحبت کردم که پرسیدند در نیروی
انتظامی قصد داری چه کنی که من گفتم قصد دارم رویکرد
امنیت تهدیدمحور را به رویکرد «امنیت جامعه محور» تغییر
دهم و از آن ها کمک خواستم؛ آیا این جز فرهنگ است؟
رییس مجلس با بیان اینکه امروز در اقتصاد در هر ۲۴
ساعت ۵.۵ ،میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می کنیم،
اظهار داشت :کدام کشور دنیا نسبت به جمعیت خود این
میزان انرژی مصرف می کند؟ نمیتوان به آن اسراف هم
گفت چرا که اسراف تنها دو تا سه برابر است اما ما چه
میزان اضافه مصرف می کنیم! با احتساب قیمت هر بشکه
نفت ،حدودا سالی  ۱۶۰میلیارد دالر هزینه مصرف انرژی
در کشور است.
وی ادامه داد :اگر فقط به فرهنگ مصرف که اسراف را
در اسالم حرام دانسته ،توجه کنیم مشکالت حل می شود
چرا که فرهنگ معنا و شاخصه دارد از این رو بدون شک می
توانیم نصف این میزان مصرف را صرفه جویی کنیم .برای
داشتن یک اقتصاد باثبات صرفا از طریق این یک قلم با ۷۰
میلیارد دالر می توان تثبیت پیدا کرد.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه باید این فرهنگ را
داشته باشیم که برای مردم احترام قائل شده و آنها را عزیز
بشماریم ،عنوان کرد :مشکل ما پول و امکانات نیست؛ ضعف
مدیریت یک مشکل مهم است.
رییس قوه مقننه ادامه داد :زمانی که فرمانده ناجا بودم
که گفتم آلودگی و ترافیک تهران قابل حل است که به من
گفتند همه طرح هایت را کنار بگذار ،در یکی از بخشها به
بستن کمربند ایمنی تأکید کردهای اگر توانستی این موضوع
را در فرصت  ۶ماهه اجرا کنی ما بقیه را می پذیریم و کمک
می کنیم تا حل شود .من گفتم  ۶ماه وقت نمیخواهم شما
 ۲ماه وقت بدهید و دستگاه نظارتی بگذارید تا ببیند اگر
باالی  ۷۰درصد مردم کمربند بستند قبول کنید که سایر
کارها را نیز انجام دهیم.
وی ادامه داد :در آن برهه بیش از  ۸۰درصد مردم

استانداران بهویژه در منابع مالی ،رشد قابل
مالحظهای خواهد داشت ،اما آنها باید در قبال
این اختیار نسبت به شاخصهای کالن اقتصادی
حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود :در گذشته زیرساختهای
متعددی در کشور ایجاد شده ،اما نتیجه ،رشد
نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخصهای
کالن اقتصادی شده است .در بودجه  ۱۴۰۱بر
رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرحهایی که
باعث ایجاد رشد میشوند در زیر بخشهای
مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شدهاند
اجرای این طرحها در دستور کار دولت و
استانداران قرار میگیرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این
طرح براساس سند آمایش شناسایی شده ،تاکید
کرد :ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و

خبر

ایران ظرف مدت  ۴۵روز با کار فرهنگی نظیر تولید فیلم،
شعر ،پلیس کودک ،لباس و غیره این اقدام را جدی گرفتند.
رییس مجلس در این زمینه به خاطره ای اشاره کرد:
همان روزها بود که در محدود میدان ولیعصر(عج) بودم یک
وانت نیسان دیدم که سپر و چراغ و  ...نداشت و شن حمل
می کرد و برای اینکه شن ها نریزد ،چند کیسه سیمان
پشت آن بسته بود .آن خودرو حتی در نداشت! و شیشه
های جلوی آن نیز شکسته بود و تنها  ۴چرخ بود که راه
می رفت و درحالی که حتی کمربند ایمنی هم نداشت اما
دو سر یک پارچه را به گونه ای بسته بود که جای کمربند
ایمنی عمل می کرد.
قالیباف اضافه کرد :این یک فرهنگ است  ،اما اینکه
ماشین او کمربند ایمنی ندارد و آن مشکالت را داشت ضعف
من مدیر است که باید ماشین او را عوض کنم اما نمی کنم
و به این مسائل اهمیت نمی دهیم.
وی ادامه داد :این نوع نگاه به مردم و مشکالت شان،
همان حرفی است که زمانی درباره  ۴درصد و  ۹۶درصد
گفتم؛ حقوق او را نمی دهم ،از او حمایت نمی کنم و سروقت
ماشین او را عوض نمی کنم که این را نباید به حساب آن
پیرمرد گذاشت؛ با این حال او با همان پارچه به فرهنگ آن
زمان لبیک گفت.
رییس مجلس اضافه کرد :ما به دین و کشور مدیون
هستیم و هرکاری می کنیم و همه ناکارآمدی ها به پای
دین نوشته می شود؛ اما معتقدم در حوزه فرهنگ با کمترین
هزینههای مالی می توانیم به بزرگ ترین منافع دست پیدا
کنیم.
رییس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه همواره بر حوزه
کمی
فرهنگ تأکید داشته ام ،عنوان کرد :حداقل از نظر ّ
بودجه فرهنگی در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۲.۵ ،۹۹برابر
افزایش داشته اما چون نقشه راه نداشته و در به کارگیری
و استفاده از فرهنگ ناشیانه عمل میکنیم به نتیجه نمی
رسیم و نیازمند کا ِر گروهی و هماهنگی هستیم .همکاری
سه قوه الزم است اما کافی نیست و زمانی که به هم افزایی
تبدیل شد و مردم به آسایش رسیدند این همکاری و همدلی
اثربخش است.
وی با بیان اینکه در حوزه کارکردی ،رفتاری و مدیریتی
مشکل داریم که میتوان آن را حل کرد ،بیان داشت :شما
به عنوان فرماندهان جنگ فرهنگی و رسانه ای به ما راهکار
و پیشنهاد ارائه کنید و ما در جلسه سران قوا که در کنار
اقتصاد ،موضوع فرهنگ را نیز مهم میدانیم ،آن را مطرح
می کنیم و می دانیم جنگ رسانه ای سخت تر از جنگ
اقتصادی است .جنگ اصلی فرهنگ ما را مورد هدف قرار
داده و شما فرماندهان آن هستید .چرا که راه حل مشکالت
اقتصاد ما نیز فرهنگ است.
قالیباف گفت :در زمان تصدی شهرداری تهران نیز آثار
تفکر اجتماعی و مردم محوری را دیده اید .تخصص من تولید
محتوا در این عرصه نیست اما هر کار فرهنگی به خصوص در
حوزه کالبدی و ساخت و ساز بوده ،کم نگذاشته ام .بیش از
 ۳۵۰کتابخانه در این شهر ساخته شد و کتابخانه های تمام
مدارس را تجهیز کردم و در کالسهای اول تا سوم ابتدایی
کتابخانه کالسی ایجاد کردیم چون می دانستم هرچه در
این حوزه سرمایه گذاری کنیم بعدا نتیجه را خواهیم دید.
رییس قوه مقننه ادامه داد :همچنین باغ کتاب در کنار
سایر سازه های عمرانی یکی از افتخارات این شهر است.
اساس رویکرد ما محله محوری و توسعه اجتماعی بود و امروز
نیز که در مجلس خدمت می کنیم صدای مردم هستیم و
آمده ایم که برای مردم کار کنیم.

استانداران میخواهیم با مطالعه اسناد آمایش
سرزمین و این طرحها نظرات تکمیلی خود را به
سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.
میرکاظمی ادامه داد :از زمانی که دولت
سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان
خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ
تورم نقطهای در مهر و آبان شده است؛ بودجه
سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری
بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت
حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه
بسیاری از مشکالت کشور است ،افزود :وقتی
بدون داشتن منبع دولتی حقوق  ۲۰درصد
افزایش مییابد در اصل با خلق پول ،دست در
جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه
این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به

حقوق افراد اضافه شده ،ولی در قبال آن با تورم،
سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.
دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و
کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش
میدهد.احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست
گفت :کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره
میشود و البته استانداران باید در راستای تحقق
سیاستهای کالن کشور کوشا باشند.
وی با بیان اینکه کشور چارهای جز تغییر ریل
اقتصادی ندارد ،افزود :با ایجاد صندوقهای سرمایه
گذاری استانی دولت سعی دارد عالوه بر رشد
اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش
سرزمین تمرکز کند.
در این نشست استانداران هم نظرات خود در
مورد اصالح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای
طرحهای اقتصادی دولت تاکید کردند.

وزیر کشور :طرح تردد شبانه برای درآمدزایی دولت نبود

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید براینکه طرح
ممنوعیت تردد شبانه برای درآمدزایی دولت نبود ،گفت :با توجه به تغییر شرایط
پروتکلهای بهداشتی مورد بازنگری قرار میگیرد.
احمد وحیدی در نشست خبری با تشریح مباحث مطرح شده در جلسه
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :در این جلسه موضوعاتی مربوط به
مصوبات قبلی ستاد ملی کرونا مورد بحث قرار گرفت و این مصوبات ممکن است با
توجه به تغییر شرایط مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بازنگریها با توجه به تغییر شرایط انجام میشود ،اضافه
کرد :امروز همچنین درباره نوسازی پروتکلها بحث شد .با توجه به مجموعه مبانی
علمی باید در پروتکلهای جدید بازنگری و اصالح داشته باشیم و این موضوع مورد
بحث قرار گرفت و هفته آینده با توجه به شرایط در صورت ضرورت ،در پروتکلها
بازنگری میکنیم.
وزیر کشور لغو محدودیتها را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه عنوان
کرد و گفت :در این جلسه عالوه بر بحث لغو این محدودیتها ،بر لزوم مراقبت از
اعمال پروتکلهای کنونی مانند استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی تاکید شد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس گفت :از همه
دانشآموزان میخواهیم که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و از اولیا و مربیان

درخواست میکنیم دانش آموزان را برای رعایت پروتکلها توجیه کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد :در این
جلسه همچنین میزان تاثیرات واکسیناسیون برای مقابله با کرونا بررسی شد.
آمارها نشان میدهد که میان واکسینه شدن و کاهش مرگ و میر و ابتال به کرونا
پیوستگی وجود دارد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وحیدی عنوان کرد :وزارت بهداشت در تالش است با استفاده از منابع علمی
و تجربی رابطه واکسیناسیون و میزان مرگ و میر را بررسی کند و کسانی که
نظری غیر از این در مورد واکسیناسیون دارند با وزارت بهداشت تبادل نظر کنند.
وی تصریح کرد :اینکه عده ای تالش کنند مساله را به شکل غیرعلمی در
کف خیابان مطرح کنند مبانی درستی ندارد و اگر حرف علمی در این زمینه دارند
وزارت بهداشت آماده شنیدن ادعاهای این افراد است.
وزیر کشور یادآور شد :امروز هم آمارها و تجربه ما نشان میدهد که
واکسیناسیون با میزان مرگ و میر نسبت مستقیم داشته است و این مساله هم از
موضوعاتی است که در نشست بر آن تاکید شد.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در مورد طرح شهید
سلیمانی گفت :یکی از مبانی این طرح بیماریابی است که برای هوشمندسازی امر
الزمی است و با توجه به اینکه در شرایط خوبی قرار داریم باید مراقبت کنیم که

پیک کرونا دوباره برنگردد و الزمه این پیشگیری اجرای بهتر این طرح است.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص واکسیناسیون دانش
آموزان گفت :از نظر علمی برای ضرورت واکسیناسیون افراد زیر  ۱۲سال به نتیجه
نرسیده اند اما برای افراد باالی  ۱۲سال این اقدام انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد :تزریق واکسن کرونا الزمه بازگشایی مدارس بود و در
جای خود انجام شده است ،اما مراقبتهای بهداشتی هم به صورت جدی باید در
مدارس دنبال شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا همچنین در خصوص قرنطینه
هوشمند گفت :دستورالعمل قرنطینه هوشمند در ستاد ملی به تصویب رسیده اما
این موضوع و مراحل اجرایی آن باید اطالعرسانی شود .پس از این مرحله جریمه و
تنبیه برای عدم رعایت آن نیز اعمال خواهد شد ،اما قبل از توجیه کامل شهروندان
این طرح اجرایی و انجام نخواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تاثیر اعمال محدودیت منع تردد شبانه و
درآمدزایی آن برای دولت گفت :قطعا اعمال این محدودیت برای دولت منبع درآمد
نبوده و آورده ای برای دولت نداشته است .این محدودیت برای بهبود سالمت
مردم و برای جلوگیری از دورهمیهای شبانه وضع شده بود که با بهبود وضعیت،
اثرگذاری گذشته را نداشت و بر همین اساس لغو شد.

اسالمی :انحراف در برنامه هستهای کشورمان نیست

توافق ایران و آژانس بر ادامه همکاریها
در دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی
اتمی کشورمان بر ادامه گفتگوها تاکید شد و دو طرف بر نبود انحراف در برنامه
هستهای ایران تصریح داشتند .آقای محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی
کشورمان پس از گفتگویی دو ساعته و نیمه با رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت :موضوع گفتگو با آقای
ُگروسی درخصوص مسائل موجود و همچنین نحوه ادامه همکاریها به منظور
استفاده از فناوری هستهای و استفاده و تاثیر آن در زندگی مردم بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان افزود :با توجه به برنامه تولید ۱۰
هزار مگاوات و تکیه بر نیروگاه کوچک  ۳۰۰مگاواتی گفتگوهایی را برای
پیشبرد اهداف داشتیم.وی تاکید کرد :در گفتگوی مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی تاکید کرد که هیچ گونه انحرافی در برنامه صلح آمیز هستهای
ایران مشاهده نشده و عملکرد ایران طبق ضوابط بوده است.
آقای اسالمی گفت :در این دیدار سواالتی مطرح و تاکید شد بسیاری از

این سواالت در متن برجام پاسخ داده و موضوع تمام شده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در جمع خبرنگاران گفت:
ما پیش از این برای ادامه همکاریها با ایران در زمینه هستهای تفاهم کرده
بودیم و گفتگو هم بر همین اساس ادامه یافت.رافائل ُگروسی افزود :ما به
دنبال ادامه گفتگوهایی هستیم تا زمینههای مشترکی را پیدا کنیم و بتوانیم
همکاریهای مان را ادامه دهیم تا به تفاهمهای بیشتر برسیم.
تفاهم کرده ایم موارد بجامانده را خاتمه دهیم
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت  :درخصوص مطالب و سواالتی که
پیرامون مواردی که بعنوان مدارک در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی
که توسط دشمنان ما منتشر می شود ،سواالتی را مطرح کرده بودند.
آقای محمد اسالمی در دیدار رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی
انرژی اتمی افزود :این سواالت پاسخ داده شده است .بخشهایی مانده و
بخشهایی هم ک ً
ال مربوط به مسائل بسته شده گذشته است که در برجام به

آنها پرداخته شده و بسته شده است.
وی اضافه کرد :ما تفاهم کردیم این موارد را خاتمه دهیم و با رویهای که
اتخاذ خواهیم کرد که مذاکرات آن هم هنوز ادامه دارد ،آنها تداوم پیدا نکند.
آقای اسالمی گفت  :موضوع حائز اهمیت این است که ایران در اجرای
برنامه هستهای خود مصمم است با توجه به تاثیرات برنامه هستهای ایران
در زندگی مردم  ،اینکه بتوانیم همه ابعاد فناوری هستهای را در بخشهای
گوناگون مورد بهره برداری قرار بدهیم ،در دستور کار ماست و آژانس در
این راستا به ما کمک خواهد کرد.وی افزود :همچنین ابالغی وجود دارد که
ما حداقل  ۱۰هزار مگاوات برق هستهای به ویژه با نیروگاههای کوچک که
ظرفیت آن حداکثر تا  ۳۰۰مگاوات است باید در ایران ایجاد کنیم و آژانس
کشورهای دارای فناوری و صاحب صنعت را تشویق و پشتیبانی خواهد کرد تا
با استفاده از ظرفیت صنعتی صنایع ایران بتوانند در راستای توسعه و گسترش
ظرفیت برق اتمی به کشور ما کمک کنند.

