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کوتاه

معاون پارلمانی رئیسجمهور:

سند تحول دولت با هدف پیشرفت متوازن است

 امروز فرصتی مناس�ب ب�رای همکاری س�ه قوه
اس�ت و میتوان برای بهبود وضعی�ت اقتصادی
و فرهنگی کش�وری کارهای فراوان�ی انجام داد.

س��ید محمد حس��ینی در دیدار ب��ا نماینده ولی
فقیه در اس��تان کرمان اظهار کرد :حضور میدانی
رئیسجمهور و اعضای هیئت دول��ت در مناطق
مختلف کش��ور منجر به شناس��ایی اولویتهای
استانها شده است.
وی گفت :بر این اس��اس تصمیم��ات خوبی برای
اس��تانها اتخاذ میش��ود و باید توجه داشت که
نمیتوان کشور را از پشت مانیتور اداره کرد .حسینی
از رونمایی از سند تحول دولت در آیندهای نزدیک
خبر داد و افزود :اجرای این سند میتواند گامی مؤثر

در پیش��رفت متوازن تمامی نقاط کشور باشد .در
سندتحولدولتضمنمشخصشدنظرفیتهای
استانی مسئله کاهش تورم و جهتگیری بودجه
استانها به سمت عدالت لحاظ شده است .حسینی
همکاری دولت و مجل��س را در جلوگیری از ادامه
وضع موجود حائز اهمیت دانس��ت و افزود :نباید
این وضع را ادامه بدهیم و ام��کان ایجاد تغییرات
اساسی وجود دارد .وی گفت :امروز فرصتی مناسب
برای همکاری سه قوه است و میتوان برای بهبود
وضعیت اقتص��ادی و فرهنگی کش��وری کارهای
فراوانی انجام داد .مع��اون پارلمانی رئیسجمهور
افزود :گزارش اقدام��ات  100روزه دولت به زودی
ارائه میشود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

رئیسی مردم را امیدوار کرده است

عضو کمیس�یون آموزش و تحقیق�ات مجلس
با بی�ان اینکه ع�زم رئیس�ی و وزرای�ش برای
ح�ل مش�کالت ج�دی اس�ت ،گف�ت :دول�ت
س�یزدهم امی�د را در دل م�ردم زن�ده ک�رد.

حجتاالس�لام اکبر احمدپور ،عضو کمیس��یون
آموزش و تحقیقات مجل��س در گفتوگو با مهر،
در خصوص عملکرد صد روزه دولت رئیسی گفت:
رئیسجمهور س��یزدهم امید را در دل مردم زنده
کرد .در دولت گذش��ته فضای کش��ور پر از یأس
و ناامیدی ب��ود اما امروز مجموع��ه اقدامات دولت
موجب شده است مردم امید پیدا کنند که مشکالت
حل خواهد شد .نماینده مردم خواف و رشتخوار در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :سفرهای استانی

موجب شد رئیسجمهور هم از نزدیک در جریان
مشکالت مردم قرار بگیرد و هم راهحلها و نظرات
مردم را بش��نود .وی ادامه داد :س��فرهای استانی
رئیسجمهور در روزهای تعطیل انجام میشود و
این یعنی آقای رئیس��ی در روزهای کاری به امور
مربوط به دولت میپردازد ک��ه همین امر موجب
نگاه امیدوارانه مردم به دولت شده است .امیدوارم با
برنامهریزی دقیق مصوبات سفرهای رئیسجمهور
در ورطه فراموشی قرار نگیرد.
احمدپور تصریح کرد :در مدت  ۱۰۰روزه مدیریت
رئیس��ی ،وی و وزرای��ش ع��زم جدی ب��رای حل
مشکالت نش��ان دادند که این امر موجب میشود
تالش و برنامهریزی برای حل مشکالت انجام شود.

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص خبر داد

مجلس در تدارک بستن
روزنه حقوقهای نجومی

افزایش تیم مذاکرهکننده
ابتکاری و مثبت بود

با پایان یافتن دور نخس�ت مذاکرات هستهای
وی�ن ،طرفهای مذاک�ره برای بح�ث و تبادل
نظر درباره پیشنهادهای جمهوری اسالمی به
پایتختهایخودبازمیگردند.ازاینرومیتوان
گفتاکنونتوپدرمیدانطرفهایغربیاست،
اما آنچه در فضای رسانهای جریان دارد ،جنگ
روایتهاس�ت که با هدف عملیات روانی برای
تأثیرگذاری بر روند مذاکرات صورت میگیرد.
با این حال ش�واهد نش�ان میدهد طرفهای
غربی و ب�ه ص�ورت مش�خصتر امریکاییها
ارادهای برای برداشتن تحریمها ندارند؛ نکتهای
که عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس هم به آن اش�اره کرده اس�ت.

ابوالفضل عمویی در گفتوگو با ایرنا با تأکید بر اینکه
باید فضا و زمینه بازگشت ایران به تجارت و اقتصاد
جهانی فراهم شود ،گفت :امریکاییها هنوز آماده
برداشتنتحریمهانیستندوهدفآنهابرایبازگشت
به توافق هس��تهای ،صرفاً استفاده از ظرفیتهای
محدودکننده توافق هستهای علیه ایران است.
این نماینده مجل��س درباره مذاک��رات وین که از
هشتم تا ۱۲آذرماه در وین برگزار شد ،گفت :مشکل
اصلی این توافق به خروج امریکا از توافق هستهای
برمیگردد ،چرا که امریکاییها بهرغم اینکه ایران به
تعهدات خود پایبند بود ،در سال  ۲۰۱۸به صورت
غیرقانونی و با نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
سازمان ملل از این توافق خارج و مانع از به نتیجه
رسیدن آن شدند و یک سال بعد از خروج امریکا از
توافق هستهای و بی عملی اروپاییها ،ایران تعهدات
خود را طب��ق پاراگراف  ۲۶و  ۳۶توافق هس��تهای
کاهش داد .وی با اشاره به تغییر دولت در امریکا و
اعالم تمایل دولت جدید این کشور برای بازگشت

به توافق هستهای گفت :امریکا بدون موافقت ایران
نمیتواند به توافق هستهای بازگردد و عضو دوباره
آن ش��ود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی مهمترین شرط ایران برای بازگشت امریکا
به توافق هستهای را لغو تحریمهایی ذکر کرد که
این کشور با اعمال آن مانع اجرای توافق هستهای و
انتفاع اقتصادی ایران از این توافق شده است .عمویی
لغو تحریمها را مهمترین و اصلیترین مطالبه ایران
در مذاکرات عنوان کرد و گفت :مهمترین ش��رط
موفقیتمذاکراتایناستکهطرفمقابلسیاست
خود را ب��رای حفظ تحریمها تغیی��ر دهد .امریکا
نمیتواند ادعا کند تحریمها را کنار گذاشته ولی در
عمل تحریمها را ادامه دهد.
عمویی تقویت تی��م مذاکرهکننده کش��ورمان را
اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت :جمهوری اسالمی
ایران توان کارشناس��ی باالی��ی دارد و تقویت تیم
مذاکرهکننده ایران به تقویت جایگاه مذاکراتی ایران
در وین کمک کرد .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاستخارجیمجلسشورایاسالمیخاطرنشان
کرد :با توجه به اینکه موضوع تحریمها ،یک موضوع
بخشی نیس��ت و بیش��تر بخشهای ایران مانند
انرژی ،حمل و نقل ،بانک و سایر حوزهها درگیر این
موضوع هستند ،قطعاً ایران حق دارد تیم متنوعی
از کارشناسان را در مذاکرات داشته باشد و افزایش
تعداد افراد تیم مذاکرهکنن��ده رویکرد ابتکاری و
مثبتی بود .وی درباره حضور نداشتن رسمی امریکا
در مذاکرات و تأثیر آن بر روند مذاکرات وین گفت:
امریکا به صورت غیرقانونی از مذاکرات خارج شده
و امروز هم در تالش اس��ت پس از بازگشت به این
توافق،از ظرفیتهای نظارتی و محدودکننده آن
برای تقابل با ایران استفاده کند.

  جنایات گروهک رجوی
پلیس آلبانی را تسلیم کرد!

ویژ ه

چهار روز مذاکره ایران با  4+1در نهایت روز پنجشنبه به پایان رسید و
با دو متن پیشنهادی که تیم مذاکرهکننده ایرانی به طرفهای مقابل
درباره لغو تحریمها و مسائل هستهای کشورمان داد ،عم ً
ال بازی چند
ساله غرب در همین آغازین دور مذاکره با شکس��ت مواجه شد و این
برخالف شش دور مذاکرهای بود که پیش از این در دولت روحانی انجام
گرفته بود ،چرا که در گذش��ته این ایران بود که باید منتظر میماند تا
ببیند طرف غربی برای دور بعدی مذاکرات ،چه س��ناریویی را برای او
طراحی کرده و به اجرا میگذارد.
تیم هس��تهای ایران در دولت آقای رئیسی با دستور کار مشخص وارد
مذاکرات وین شد و فضای سنگین هتل« کوبورک» نتوانست در اراده
آنها نسبت به خواستههای ملت ایران ذرهای خلل ایجاد کند یا آنها را
در مقابل تیم مقابل ،دچار لکنت زبان کند و با وعدههای دروغین طرف
غربی ،به یکباره متن برجام را نخوانده تأیید نماید.
ت ویندر پشت تریبون
آنچنان که ظریف مس��ئول مس��تقیم مذاکرا 
مجلس قرار میگیرد و بودن کلمه « تعلی��ق» در متن برجام را تو ّهم
مخالفان برجام میداند و تازه پس از پنج س��ال از امضای چنین سند
مهمی ،آن هم زمانی که خود را بازنده بازی امریکا و غربیها میبیند،
اعتراف میکند که او و تیمش دقت الزم را در امضای این سند نکرده و
در متن سند سه بار از واژه تعلیق استفاده شده است ،تازه میفهمیم که
رفتار تیم قبلی در مذاکرات هستهای یا ناشی از اعتماد مطلق به غرب
بوده یا حکایت از تو ّهم خود فهمی و اشتباه نهادهای نظارتی همچون
مجلس شورای اسالمی به اعتبار اینکه تیم هستهای روحانی کار خود را
خوب بلد است و نیازی به نظارت موشکافانه ندارد ،بوده است .از همین
رو بود که وقتی تیم هس��تهای جدید قصد عزیمت ب��ه« وین »را کرد
کسانی که قافیه را در طول این سالها به غرب باخته بودند و به جای
بازی« برد -برد» با برد غرب و باخت خود مواجه ش��ده بودند ،توپخانه
خود را به سمت تیم هستهای جدید نش��انه رفتند و با خبرسازیها و
شانتاژ تبلیغاتی ،به دنبال ترسیم وضعیتی بودند تا عالیم نگرانکنندهای
را به جامعه پمپاژ کند.
آنچه در هفتههای اخیر در بس��تر مطالبه به حق م��ردم در اصفهان،
چهارمحال بختیاری و دیگر نقاط کش��ور در اعتراض به مشکالت آبی
رخ داد و فضای این مناطق را نیمه امنیتی کرد باید در قالب سناریوی
طراحی شده برای تأثیرگذاری بر حوزه سیاس��ی و تصمیم گیر نظام
دانست تا ایران با یک ش��کنندگی امنیتی در فضای داخلی ،پای میز
مذاکره بنشیند.
ممکن اس��ت بنگاه خبری غرب و همراهان رس��انهای آنها در داخل با
پرداختن برخی اخبار دروغ یا برجس��ته کردن برخی اقدامات از قبیل
ال  40نفره در کنار هیئت مذاکرهکننده که اتفاقاً
همراهی یک تیم مث ً
از نقاط قوت و کار کارشناس��ی ش��ده این دور از مذاک��رات ایران بود،
بخواهند از ارزش کار تیم هستهای کش��ورمان بکاهند ،اما آنها خوب
میدانند ایران در این دور از مذاکرات ،بدون توجه به حواشی ،صرفاً بر
روی خواسته به حق خود که در طول این چند سال غربیها همواره از
آن طفره میرفتند ،متمرکز شده است و با این اقدام ،توپ را در میدان
طرف مقابل انداخت .در این دور از مذاکرات ،تیم مذاکرهکننده ایرانی
به جای آنکه با اتمام یک دور از مذاکره و بازگش��ت به تهران با فشار به
مراجع تصمیم گیر نظام و سایش شروط کشورمان برای ادامه مذاکرات
 همانگونه که در دولت روحانی همواره شاهد آن بودیم  -با هوشمندیو اقتدار دو متن پیشنهادی خود را به  4+1ارائه داده است و اکنون منتظر
میماند تا آنها روی پیشنهادات ایران فکر کرده و با نگاه به دادن امتیاز در
مقابل اخذ امتیاز ،دور بعدی مذاکرات آغازشود.
تیم هس��تهای ایران در این مذاکرات بر رویکرد س��ازنده خود تأکید
و عنوان کرده اس��ت متون پیش��ین را فقط به عنوان یک پیش نویس
قابل مذاکره میداند و نه متنی که مبن��ای عمل برای مذاکرات پیش
رو باشد.
همچنین هیئت ایرانی تأکید کرده که تمام تدابیر جبرانی جمهوری
اسالمی اعم از غنیس��ازی  60درصد که در پی خروج امریکا از برجام
مصرح ایران و همچنین منطبق با
اتخاذشده است ،در چارچوب حقوق ّ
متن توافق هستهای بوده است.
برخالف برخی جوسازیهای رس��انه ای ،نشست «وین» در فضایی
حرفهای و صریح برگزار شده و همه شرکتکنندگان به ویژه چین و
روسیه با حمایتهای خود بر عزم برای دستیابی به موفقیت و پیشبرد
مذاکراتی نتیجه محور ،تأکید کرده بودند.
به نظر میرسد جمهوری اسالمی با اقدام پیشدستانه خود در ارائه دو
متن پیشنهادی ،برنده دور اول مذاکرات بوده است اما در عین حال
نباید از برخی رفتارهای سه کش��ور اروپایی و اظهارات روز گذشته
وزیر خارجه امریکا و سخنگوی کاخ سفید و تالش برای بدل زدن به
راهبرد ایران غفلت کرد .بنابراین در این خصوص باید به این دو نکته
توجه ویژه داشت:
-1آنتون��ی بلینکن،وزی��ر امور خارج��ه امری��کا روز جمعه در یک
کنفرانس مجازی به میزبانی خبرگزاری رویت��رز با اعتراف به اینکه
امریکا با خروج از برجام منزوی شده  ،ادعا کرد ما همچنان معتقدیم
که بهترین مسیر پیش رو دیپلماسی و بازگشت متقابل به پایبندی
به برجام است.
وی همچنین اذعان کرد که تصمیم ب��رای خروج از این توافق ،یک
اش��تباه فاجعه بار بود .اعتراف به« انزوا» و« اش��تباه فاجعه بار »در
صورتی که امریکا از گذش��ته عبرت گرفته باش��د و در مسیر آینده
مذاکرات با درخواستهای فرا برجامی سنگ اندازی نکند ،ارزشمند
است .اما اگر باز دیده شود که امریکا با هدایت سه کشور اروپایی به
جای اعاده حقوق ملت ای��ران ،حرفهای گزاف بزن��د و تالش کند
که ملت ایران از حق خود در مقابل توافق هس��تهای بی بهره بماند،
طبیعی است که اظهار ندامت آنها برای ما پشیزی ارزش ندارد .ضمن
اینکه اولین شرط ندامت ،بازگشت به اصالح رفتار است .امریکاییها
از سندی که خودش��ان با اختیار آن را امضا کرده بودند در کمتر از
دو سال خارج شدند و پس از آن ،شدیدترین تحریمها را علیه ایران
اعمال کردند ،طبیعی اس��ت که رفتار ما در غنیسازی  60درصدی
برای جبران چنین رفتارهایی بوده است و الزمه بازگشت به برجام و
انجام تعهدات طرفین ،لغو تحریمها و آزادسازی پولهای بلوکه شده
ایران است .در این صورت اس��ت که به گفتههای مقامات امریکایی
میتوان اندک حسن نیتی داش��ت .هرچند  42سال دشمنی آنها با
ملت ایران گویای چیز دیگری است.
 -2مقامات امریکایی در خصوص ایران دچار س��ردرگمی شدهاند،
چراکه یک ش��کاف گس��تردهتر میان نهادهای حکومتی در امریکا
دیده میشود .از یک سو جمهوریخواهان با هرگونه توافق جدید یا
برداشتن تحریمها مخالف هستند و از سوی دیگر ،دموکراتها بین
نیاز به حل مسائل مربوط به ایران و فقدان دیدگاه راهبری در دولت
«بایدن» گیر افتادهاند .امریکاییها بهدنب��ال توافقی موقت با ایران
هستند تا ضمن تأثیرات این توافق بر امنیت شان در خاورمیانه ،یک
آرامش نسبی که میتواند با فروکش کردن بحث هستهای ایران رقم
بخورد ،سناریوی خروج از عراق و سوریه همچون خروج از افغانستان،
برای آنها خواری و ذلت را به ارمغان نیاورد.
باید به این نکته توجه داشت که امروز امریکا و اروپا بیش از ایران به
مذاکرات« وین» و توافق حاصل از آن نیاز دارند .بنابراین تیم جدید
هستهای کش��ورمان باید در حرکت مهرههای ش��طرنج خود کام ً
ال
دقیق ،هماهنگ با بخشهای مختلف نظام ،حس��اب شده و محکم
حرکت کند که در این صورت میتوانیم ش��اهد شکس��ت دشمن و
پیروزی نهایی جبهه حق بود.
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آلبانیگرچهبهدستورامریکامیزباناعضایگروهکتروریستی
منافقین شده و چشم بر جنایات آنها بسته ،اما به نظر میرسد
حجم جرائم دارودسته رجوی در آلبانی آنقدر زیاد شده که در
دستگیریهایپلیس اینکشور ،ناخواسته اعضای منافقین هم
دستگیر میشوند؛ چه آنکه در میان تبهکاران هستند .از این
لحاظ ،میتوان گفت آن ق��در در جرم و جنایات پیش رفتهاند
که پلیس آلبانی هم در اطاعت از ارباب��ان امریکایی برای عدم
برخورد با آنها کم آورده است! روزنامه آلبانیایی اگزیت گزارش
داده که اعضای گروهک تروریستی منافقین که از سال ۲۰۱۳
میالدی به این کشور پناهنده شدهاند ،بر اساس یک سند رسمی
که توسط این روزنامه مشاهده شده ،به دلیل قاچاق مواد مخدر،
قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شدهاند .در این بیانیه آمده
است که دو عضو منافقین به همراه همدستان آلبانیایی و یونانی
به دلیل مشارکت مستقیم در قاچاق انسان دستگیر شدند .در
 ۱۱جوالی ۲۰۲۱میالدی ،پلیس یک خودرو حامل شهروندان
سوری ،عراقی و کرد را متوقف کرد .تحقیقات بیشتر منجر به
دستگیری اعضای اصلی باند شد.
بر اساس این سند ،مشخص شد که بین س��الهای  ۲۰۱۹تا
 ۲۰۲۱میالدی ،همین باند قاچاق تالش کرده است حدود۴۰۰
عضو گروهک منافقین را از آلبانی به فرانسه منتقل کند.
جالب آنکه طبق این گزارش ،سند مشاهده شده ،دارای امضا
و مهر مدی��ر اداره پلیس جنایی در پلی��س ایالتی و خطاب به
یک «گیرن��ده دیپلماتیک خارجی» اس��ت و جزئیاتی از یک
برگه محرمانه از جرایم را ارائه میدهد که ش��امل اعضای این
گروهک میشود.
اما این همه ماجرا نیست .در  ۱۸جوالی  ،۲۰۲۱یک محموله
مواد مخدر به دست پلیس آلبانی کشف و ضبط شد و دو مقام
ارشد گروهک منافقین یعنی «نرگس ابریشمچی» و «حسن

تسلیترهبریانقالبدرپی درگذشت
حجتاالسالمعباسعلیصادقی

نایبرئیسکمیتهتحقیقوتفحصازحقوقهای
نجومی میگوید این کمیته درصدد شناسایی
و بس�تن روزنههای حقوقهای نجومی است.

سید محمدرضا میرتاجالدینی در جمع خبرنگاران
درباره آخرین وضعیت بررسی بودجه شرکتهای
دولتی خاطرنشان کرد :بودجه این شرکتها طبق
قانون یک ماه جلوت��ر از بودجه عمومی دولت به
مجلس داده میشود و وظیفه کمیسیون برنامه و
بودجه و دیوان محاسبات است که آن را ارزیابی
کنند و این کار شروع شده است.
وی ادامه داد :بودجه شرکتهای دولتی دو برابر
بودجه عمومی دولت اس��ت ،به عبارت دیگر دو
سوم بودجه کشور را بودجه شرکتهای دولتی
تشکیل میدهد ،از آنجا که بودجه این شرکتها
به صورت درآمد-هزینهای است ،سود آنها از سوی
شرکتها مشخص میشود و نوسانات قیمتی هم
موجب ش��ده که اعداد و ارقام با آنچه در بودجه
میآید نس��بت به آنچه در تفریغ بودجه میآید،
تفاوت پیدا کند.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد :خوش��بختانه در
بودجه س��ال  ۹۹که ارائه شد  ۱۳۷درصد تحقق
داش��ت ،از یک جهت میگوییم خوشبختانه که
درآمد باالتری برای ش��رکتهای دولتی حاصل
شده ،اما از یک طرف هم این اشکال برای دولت
وجود داشت که نتوانست آمار دقیق و نزدیک به
واقع از بودجه شرکتهای دولتی ارائه کند .اکنون
در کمیته اقتصادی بودجه شرکتهای دولتی در
حال بررسی است و چند جلس��ه تشکیل شده،
دیوان محاسبات هم گزارش داده و هفته آینده در
کمیسیون برنامه و بودجه نهایی می شود.
نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوقهای

نایبآقا» دستگیر شدند .در سند رسمی گزارش شده است که
آنها به ایفای نقش محوری در سازماندهی و حمل محموله مواد
مخدر به ایتالیا اعتراف کردهاند .این دو نفر با «دستور مستقیم
سفیر امریکا» در آلبانی آزاد شدهاند .اسناد و منابع ادعا میکنند
که اطالعات مربوط به این جنایات نیز به سفارت امریکا در تیرانا
تحویل داده شده است .اگزیت میگوید ،برای ارزیابی درستی
سند با سفارت امریکا تماس گرفته اما هیچ پاسخ رسمی داده
نشده است .این رسانه در ادامه ،ضمن ارائه توضیحاتی در مورد
این گروهک نوشته است که این گروه «قب ً
ال توسط اتحادیه اروپا،
شناخته

کانادا ،امریکا و ژاپن به عنوان یک سازمان تروریستی
میشد .آنها اکنون از حمایت و حتی حمایت گسترده اتحادیه
اروپا و امریکا برخوردار هستند» .
اگزیت اضافه میکند« :در س��ال  ،۲۰۱۳دولت امریکا از این
گروهک درخواست کرد که در آلبانی مستقر شوند ،اما آنها در
ابتدا این پیشنهاد را رد کردند .آنها در نهایت موافقت کردند که
 ۳۰۰۰عضو را به کشور منتقل کنند و امریکا ۲۰میلیون دالر به
آژانس پناهندگان سازمان ملل برای این هدف کمک کرد».
زمانی که آلبانی از این تروریس��تها اس��تقبال کرد ،به گفته
دیتمیر بوشاتی ،وزیر خارجه وقت آلبانی ،دولت امیدوار بود که
مهماننوازی این کشور مورد توجه «واشنگتن» قرار گیرد.

  اذعان یک اص�لاح طلب به  5نقطه قوت
رئیسی

محمدسالمتی،وزیرسابقکشاورزیوفعالسیاسیاصالحطلب
هم معتقد است که «وقتی آمریكا و هم پیمانان آن از برجام خارج
ش��ده و یا به تعهدات خود عمل نمیكنند ،و بع��د با پررویی و
وقیحانه برای انجام وظیفه خود ش��رط و ش��روط قائل شده و
با استفاده از ادبیات دس��توری آن را مطرح میكنند ،متقاب ً
ال
بهكاربردن ادبیات دستوری ضروری است» .
موضع او دقیقاً موضع جریان انقالبی کشور است که البته همواره

نجومی در خصوص آخرین اقدامات این کمیته
در خصوص حقوقه��ای نجومی ابراز داش��ت:
این کمیته جلس��ات خ��ود را به ص��ورت منظم
برگزار میکند ،هفته گذشته جلسهای با دعوت
از دستگاههایی که باید گزارش میدادند برگزار
کرد .تا امروز چند دستگاه از جمله خزانه ،دیوان
محاس��بات ،مرکز پژوهشها و س��ازمان برنامه
و بودجه گزارشهای خ��ود را دادهاند و یکی دو
دس��تگاه دیگر مانده اس��ت که مجددا ً با حضور
آنها ه��م این جلس��ات ادامه پی��دا خواهد کرد.
میرتاج الدینی با تأکید بر لزوم جلوگیری از تکرار
این مس��ئله ،تصریح کرد :هدف از برگزاری این
جلسات و دریافت گزارشها این است که مبانی و
بسترهای انحراف از مقررات و ضوابط پرداختها را
شناسایی کنیم و مصادیقی که در این زمینه تحت
عنوان حقوق نجومی گفته میشود شناسایی و
اطالعرسانی شود.
نماینده مردم تبریز همچنین تصریح کرد :عمده
پرداختهایی که با عنوان حقوق نجومی شناخته
میشود در پرداختهای غیرمستمر و پاداشها و
پرداختهایی که خارج از ضوابط است و اعتباراتی
که در اختیار خزانه نیست ،بلکه در اختیار برخی
ش��رکتهای دولتی اس��ت ،صورت میگیرد و
کمیته درصدد این اس��ت ک��ه ای��ن روزنهها را
خوب شناسایی کند تا بس��ته شود .وی در پایان
خاطرنشان کرد :اگر روزنهها به خوبی شناسایی
و بسته نشود و برای برخورد با آن دو یا  10مورد
از حقوقهای نجومی اعالم شود ،اثرگذار نیست و
به طور کامل باید این روزنهها بسته شود تا برای
همیشه باب این حقوقهای نجومی که تبعیض و
بی عدالتی است بسته شود.

از سوی اصالحطلبان تخطئه شده است .او البته سخنان دیگری
هم گفته که نوعی شنا خالف جریان اصالحطلب است .سالمتی
که با روزنامه آرمان ملی مصاحبه کرده ،به برخی نقاط قوت دولت
از زمان استقرار سید ابراهیم رئیسی تاکنون اذعان کرده است؛
در حالی که طی همین مدت ،اغلب اصالح طلبان تالش زیادی
را برای تخریب دولت رئیسی و بهانه جویی از دستاوردهای آن
صرف کردند.
س�لامتی گفته که «تحرك چش��مگیر آقای رئیسی درقالب
سفرهای استانی ،ارتباط نزدیك با مردم ،پیگیری حل مشكالت
واحدهایتولیدیغیرفعالویانیمهفعالوتشكیلمنظمجلسه
سران سه قوه كه مشاركت جدی تر قوا را برای حل مشكالت به
ارمغان میآورد و نیز تشكیل مرتب ستاد ملی مقابله با كرونا و
پیگیری مصوبات آن جزونقاط ق��وت این دولت درابتدای كار
است» .
او ادامه داده« :مراودات موف��ق بین المللی ادبیات خاص خود
را میطلبد .ل��ذا تغییرموضع آنها درمواردی معین مس��تلزم
ارائه راهی است كه منافع ملی و استقالل آنها را نیز دربرداشته
باشد .بنابراین استفاده از ادبیات دستوری برای تغییرموضع نه
فقط كارسازنیست ،بلكه مایه تمسخر و به خطرافتادن منافع
ملی خودمان میشود .البته به نظرم اگر از ادبیات دستوری در
مقابل ادبیات دستوری طرف مقابل استفاده شود،كاردرستی
اس��ت .مث ً
ال وقتی امریكا و هم پیمانان او ازبرجام خارج شده و
یا به تعهدات خود عمل نمیكنن��د ،و بعد باپررویی و وقیحانه
برای انجام وظیفه خود شرط وشروط قائل شده و با استفاده از
ادبیات دستوری آن را مطرح میكنند ،متقاب ً
ال بهكاربردن ادبیات
دستوری ضروری است .اما حتماً باید چنین ادبیاتی را مدیریت
كرد تا نتیجه معكوس ندهد» .
و در نهایت ،س�لامتی از وضعیت اصالحطلبان گفته از اینکه
«اصالحطلبان با توجه به دو انتخابات گذشته احساس میكنند
پشتوانه اجتماعی خود را به شكل سابق ندارند» .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در پیام رهبر انقالب
آمده است:درگذشت عالم خدمتگزار جناب حجت االسالم والمسلمین
آقای حاج شیخ عباسعلی صادقی رحمهاهللعلیه را به عموم مردم مؤمن و
انقالبی خرمآباد و حوزه علمیه و جامع ه علمای منطقه و بهویژه به خاندان
مکرم و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت
الهیبرایایشانمسئلتمینمایم .رؤسایقوایمجریه،قضائیهومقننههم
در پیامهای جداگانه درگذشت امام جمعه فقید خرم آباد را تسلیت گفتند.
حاج شیخ عباسعلی صادقی استاد حوزه و تربیت طالب لرستان جمعه ۱۲
آذر به علت کهولت سن در ۹۶سالگی در بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد
درگذش��ت .پیکر امام جمعه موقت س��ابق خرمآباد روز گذشته با حضور
مسئوالن و مردم والیتمدار در مصالیالغدیر مرکز استان تشییع و برای
خاکسپاری به قم منتقل شد.

گفتوگوی اژهای با قاضی فداکار کرمانی

رئی�س ق�وه قضائیه ب�ا قاض�ی کرمان�ی ک�ه در جریان نج�ات یک
مته�م از خودکش�ی دچ�ار آس�یب از ناحی�ه مهرههای کمر ش�د،
ب�ه ص�ورت تلفن�ی گفتوگ�و ک�رد و جوی�ای اح�وال وی ش�د.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم محسنی اژهای صبح دیروز
به صورت تلفنی با «مس��عود توکلی» قاضی فداکار کرمانی که در جریان
نجات یک متهم از خودکشی ،دچار آسیب جدی از ناحیه مهرههای کمر
شده ،گفتوگو کرد .رئیس عدلیه ضمن قدردانی از اقدام به موقع این قاضی
فداکار ،برای وی از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل و کامل کرد و
گفت :دستگاه قضایی به وجود قضاتی آگاه و شجاع که در راه خدمت به ملت
از جان مایه میگذارند ،افتخار میکند .محسنی اژهای در گفتوگو با رئیس
ی
کل دادگستری کرمان هم خواستار تشویق و حمایت از قضات فداکار 
شد که در مس��یر خدمت خالصانه به خلق ،حتی از بذل جان خود دریغ
نمیکنند و رسیدگی به امور مردم را بر هر اقدام دیگری اولویت میدهند.
رئیس قوه قضائیه در این تماس تلفنی همچنین پیگیر روند درمان قاضی
توکلیزاده شد و دستورات الزم برای رسیدگی به وضعیت وی را صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص ضرورت انجام مراقبتهای الزم و
ایمنسازی اماکن قضایی برای پیشگیری از بروز اینگونه حوادث ،دستورات
الزم را صادر کرد.
یقاضیشعبه ۱۰مجتمعشهیدباهنرکرمانکهبهشعبهصلح
مسعودتوکل 
و سازش معروف است ،طی روزهای گذشته در حین اقدام برای ممانعت از
خودکشی یک متهم ،دچار آسیب جدی در ناحیه مهرههای کمر شد و به
زیر تیغ جراحی رفت .در این حادثه ،به متهم پرونده هیچ آسیبی وارد نشد.
این قاضی فداکار که هماکنون در منزل خود مشغول گذراندن دوران نقاهت
است ،اعالم کرده هیچ شکایتی از متهم ندارد و همچنان پیگیر جلب رضایت
شاکیان پروندهها از جمله پرونده این متهم است.

معاون هماهنگکننده سپاه:

فرارامریکاازمنطقه
مدیونتفکروعملبسیجیاست

معاون هماهنگکننده سپاه با تأکید بر اینکه امریکاییها در حال فرار
مفتضحانه از منطقه هستند ،گفت :این اتفاقات را مدیون تفکر و عمل
بسیجیهستیم.

به گزارش س��پاه نیوز ،س��ردار محمدرضا نقدی در گفتوگویی با اشاره
به جایگاه بس��یج اظهار داشت :بس��یج ،عصاره فضائل ملت ایران است،
فرهنگ بسیج ،تبلور احساس مسئولیت ،انسانیت ،تعهد نسبت به هم نوع
و حقایق هس��تی (عدالت و آزادی) است .معاون هماهنگکننده سپاه با
اشاره به ابعاد معنوی فرهنگ بسیج ،تصریح کرد :هرجایی که عطر و بوی
فرهنگ بسیج به مشام برسد ،انسانها مسیر رشد و کمال را میپیمایند.
سردار نقدی تأکید کرد :بسیج برای تحقق استقالل ،آزادی و دفع تجاوز
ظالم ،زور ،جنایت ،دروغ ،کینه و تزوی��ر ،یک فرهنگ عظیم امیدبخش
است .معاون هماهنگکننده سپاه با اشاره به ابعاد معنوی فرهنگ بسیج،
تبلوریافته در انقالب اسالمی ،اضافه کرد :بسیج ،معراج اندیشه اسالمی
اس��ت .س��ردار نقدی بابیان اینکه تفکر و حال و هوای حاکم بر فرهنگ
بسیج ،برای انسانها سازنده است ،تصریح کرد :فرهنگ بسیج ،انسانها را
در میدانهای مختلف جهاد ،به قیام واداشته است .معاون هماهنگکننده
سپاه با اش��اره به ابعاد تأثیرگذاری برونمرزی بس��یج ،برافزایش دامنه
مقاومت ،تأکید کرد :تفکر بسیج ،استکبار جهانی را در لبنان ،فلسطین و
یمن به زیر کشیده است .سردار نقدی با تأکید بر اینکه امریکاییها در حال
فرار مفتضحانه از منطقه هستند ،اظهار داشت :این اتفاقات را مدیون تفکر
و عمل بسیجی هستیم.

از سوی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)

کشفمقادیریسالحوتجهیزاتازقاچاقچیان

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) از کشف مقادیری سالح
و تجهیزات از قاچاقچیان به دس�ت رزمندگان این قرارگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بس��یج ،روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای
نیروی زمینی س��پاه در اطالعیهای اعالم کرد :در پی هوش��یاری و رصد
اطالعاتیرزمندگان قرارگاهمقادیریسالحودودستگاهخودروازقاچاقچیان
سالح در مناطق مرزی شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.
عناصر ضدانقالب سعی داشتند در پوشش قاچاقچی این سالحها را در میان
عوامل خود برای ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور توزیع کنند .سه نفر از
متهمان نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون هماهنگکننده آجا:

ناوگروه ۷۵اقتدار دریایی ایران را
به دنیا نشان داد

ناوگ�روه  ۷۵نداج�ا ب�ا ح�دود  ۵۰ه�زار کیلومت�ر دریان�وردی
ب�دون پهلوگی�ری ،اقت�دار دریای�ی کش�ور را ب�ه دنیا نش�ان داد.

امیر دریادار حبیباهلل سیاری ،معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری
اس�لامی ایران در گفتوگو با دفاعپرس ،با اش��اره به حضور اقتدارآمیز
نیروی دریایی ارتش در اقیانوس اطلس اظهار داشت :ما در سال ۱۳۹۲
پیشنهاد حضور در اقیانوس اطلس را به فرمانده معظم کل قوا داده بودیم
که رهبر معظم انقالب اسالمی این پیشنهاد را تصویب کردند و فرمودند
این کار را حتماً انجام دهید و برای ما مهم اس��ت که در آبهای آزاد دنیا
حضور داشته باشیم .وی با اشاره به اقدام تاریخی نیروی دریایی در سفر
به بندر سنپترزبورگ گفت :ناوگروه  ۷۵متشکل از ناوشکن کام ً
ال بومی
سهند و ناوبندر مکران در سال جاری طی یک مأموریت  ۱۴۰روزه به بندر
سنپترزبورگ سفر کردند و در این مسیر از اقیانوس هند شمالی و هند
جنوبی ،اقیانوس اطلس جنوبی و اطلس شمالی عبور و به خلیج فنالند
عزیمت کردند.
معاون هماهنگکننده ارتش تصریح کرد :ای��ن ناوگروه حدود  ۵۰هزار
کیلومتر را ب��دون اینکه در بندری پهلو بگی��رد ،دریانوردی کرد .حضور
ناوشکن در هر جای دنیا بیانگر توانمندی و اقتدار آن کشور است .حضور در
عرصه آبهای بینالمللی و اقیانوسها و رفتن به بندر سنپترزبورگ بیانگر
این است که نیروی دریایی از علم ،دانش ،توانمندی ساخت برخوردار است
و این در توان بازدارندگی و قدرت دفاعی کشور نیز مؤثر است.

