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توجه به اقتضائات اجرا در قانونگذاری

صــب ــح دی ـ ـ ــروز بـ ــه مـنــاسـبــت
سالگرد شهادت مجاهد شهید
آیـ ـتهللا سید حسن مــدرس
و روز مجلس ،رئیسجمهور،
معاونان رئیسجمهور و وزیران
در جلسه غیر علنی مجلس
شورایاسالمیحاضرشدندتاباهمدلیوهماهنگی
میان قــوای مجریه و مقننه بــه بــررســی مسائل و
مشکالت مردم بپردازند.
به گ ــزارش مهر ،در ایــن جلسه مخبر معاون اول
رئیس جمهور ،میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،اوجی وزیر نفت از طرف دولت و حسنوند
رئـیــس کمیسیون انـ ــرژی ،پــور ابراهیمی رئیس
کمیسیون اقتصادی ،حسینی رئیس کمیسیون
جهش تولید و ن ــادران رئیس کمیسیون تلفیق
بودجه ۱۴۰۰نکاتی را بیان کردند .پس از پایان جلسه
غیرعلنی ،رئیس جمهور در سخنانی با اشــاره به
پیوند معنویت و سیاست در زندگی شهید مدرس و
اینکه کالهکهای هستهای و  70سال ظلم بر مردم
فلسطین محصول جدایی معنویت و سیاست
از یکدیگر اســت ،اف ــزود :در مکتب سیاسی امام
خمینی(ره)همهاینجلوههارامیبینیم.

دستگاههای اجرایی و قضایی است ،اما محوریت
تنقیح قوانین بر عهده مجلس است و مسئوالن
دیگرهمبایدهمکاریکنند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت همگرایی ،همدلی
و همپوشانی همه بخشهای مسئول در کشور،
بر ضــرورت «مسئلهشناسی» تأکید کرد و افــزود:
من بارها تصریح کردهام ما در دولت خود را موظف
مـیدانـیــم از نـگــاههــای نخبگانی و دانشگاهی و
صاحبنظران استفاده کنیم .ما مشورت با دوستان
در مجلس و مشورت با همه صاحبنظران را برای
خود سرمایه تلقی میکنیم و همواره باید شکرگزار
اینسرمایههاباشیم.
رئیسجمهور گفت :نمایندگان محترم نسبت به
راهحل مسائل ،دغدغههایی دارند که این دغدغهها

◾

دانشبنیانها
وآبگوشت
بزباش!
یک کاربر توییتری با
اشاره به پیچیدگیهای
حفاری زیر زمین در
مناطق مسکونی شهر
اهواز و همچنین کمکی
که دستگاه ایرانی
«میکروتونلینگ»
نسبت به حل این
مشکل کرده ،نوشت:
بعد از اینکه آلمانی ها
و چینی ها نتونستند
مشکل آب و فاضالب
اهواز رو حل کنند یه
شرکت دانش بنیان
این گره قدیمی رو با
یک دستگاه ایرانی حل
کرد .حاال این دستگاه
ایرانی که یک سوم
دستگاه اروپایی قیمت
داره از آذربایجان و
قطر مشتری داره ،کی
بود می گفت ما فقط
میتونیم آبگوشت
بزباش درست کنیم؟!

لحاظ کرد و تمهیدات و تدابیری اتخاذ کرد که منجر
به پر کردن زندانها و متالشی شدن خانوادهها در
این حوادث نشود.
 9150000872پیشنهاد میشود هر چه کاالی
قاچاق(لوازم خانگی ،موادغذایی) گرفته میشود

همه به نفع کمیته امداد و بهزیستی مصادره شود
چون بعضی مواقع گفته میشود آنها را نابود کنیم،
این کار فکر نکنم جالب باشد .بهتر است به صورت
مجانی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
داده شود این سبب میشود هم قاچاقچی جریمه

رئیسی در سخنرانی «روز مجلس» با تأکید بر ارائه لوایح به جای طرح و توجه به نظر دولتمردان در فرایند تصویب قوانین درخواست کرد

◾تأکیدرئیسجمهوربرروزآمدیوتنقیحقوانین
رئیسی بــا تأکید بــر اینکه وظیفه بــزرگ مجلس
قانونگذاری و ریلگذاری است ،خاطرنشان کرد:
بهروز بودن و کارآمد بودن قوانین اهمیت دارد ،اما
نکته مهم دیگر که مورد تأکید رهبر انقالب بوده،
تنقیح قوانین اســت که هم وظیفه مجلس و هم

در حاشيه

◾

◾نامه هشدار آمیز توکلی درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص با ارس ــال نامه ای
هشدارآمیز به رؤســای قــوا ،کنار گذاشتن ارز ۴هــزارو200
تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و
برای آن تبعاتی را متصور شد .به گزارش الف در قسمتی از
این نامه با اشاره به اینکه کنار گذاشتن ارز۴هزارو 200تومانی
بحران زاست ،تأکید شده ارز در یک بازه پنج ساله باید در
کنترل دولت باشد.

زینب حمزه لوئی -خبرگزاری جمهوری اسالمی

خبـر

 9120000949صدور حکم مبنی بر عدم پرداخت
دیه به خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است،
اما راننده گواهینامه یا گواهینامه متناسب ندارد از
وجهه خوبی برخوردار است و برای بیمهها بسیار
خوشایند خواهد بود! اما واقعیات جامعه را نیز باید

صدای مردم

برخی ایرانیان
زندانی در خارج
از کشور شرایط
مناسبی ندارند

دبیر ستاد حقوق
بشر جمهوری
اسالمی ایران گفت:
برخی از ایرانیان
زندانی در زندانهای
خارج از کشور
از لحاظ خدمات
بهداشتی ،سالمت و
قضایی در شرایط
مناسبی قرار
ندارند .به گزارش
قدسآنالین ،کاظم
غریب آبادی افزود:
ما بیش از  ۴میلیون
ایرانی در خارج از
کشور داریم .ایرانیان
خارج از کشور و
ایرانیان داخل کشور
برای مجموعه
حاکمیت و نظام
تفاوتی نداشتهاند
و نظام از آنها غافل
نبوده است.

◾کارگزاران به دنبال تشکیل «دولت در سایه»
در نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران تجدید ساختار
تشکیالت در دستور کار قرار گرفت .همچنین پیشنهاد
تشکیل «دول ــت در سایه» مطرح شــد .از جزئیات این
پیشنهاد خبری منتشر نشده امــا به نقل از ایسنا این
تصمیم برای «نقد عملکرد قوا» اتخاذ شده است .تجدید
ساختار حزب ،ابراز نگرانی نسبت به اعتراضات اصفهان و
انتقاد نسبت به طرح صیانت از دستورهای این جلسه بود.

◾

◾زمین زراعی را از دانشکده کشاورزی نگیرید!
بسیج اساتید در کنار دانشجویان کشاورزی به درخواست
اخیراستانداریالبرزبرایدراختیارگذاشتنزمینهایزراعی
پردیس کشاورزی برای طرح اقدام ملی مسکن اعتراض کرد
و در بیانیهای تأکید کرد این مزارع تنها مایملک باقیمانده
دان ـش ـگــاه جهت پـ ــرورش فــارغالـتـحـصـیــان متخصص
کشاورزیوکارعملیدانشجویاناست.ایناستادانتصریح
کردهاند :مانع پرورش علمی دانشجویان کشاورزی نشوید!

 26ربیعالثانی 1443

 2دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

گاهی به صورت ارائه یک طرح جلوه میکند که این
حق آنهاست ،اما اگر طرحها با حضور کارشناسان
دولت و بخشهای مختلف از غنا برخوردار شود ،در
عملبامشکلمواجهنمیشویمواجرایآنهاپساز
اینکه تبدیل به قانون شد ،آسان خواهد بود.
رئیسی یادآور شد :اینکه برخی و در رأس همه آنها،
رهبر معظم انقالب بر اولویت «الیحه» بر «طرح»
تأکیدکردندوبهآنتقدمدادند،دلیلشایناستکه
الیحه در بردارنده یک کار کارشناسی در بخشهای
اجراییاستوتأکیدمنایناستکهطراحانطرحها
حتما ًاز دیدگاهها و نظرات دولت و بخشهای مربوط
و تخصصی استفاده کنند تا طرحها هم مانند لوایح
از غنا برخوردار باشند و ما در عمل با اجـرای آنها
مشکل نداشته باشیم؛ زیرا سرانجام وقتی به قانون

تبدیل شود ،دولت موظف به اجراست.
وی با اشاره به اینکه بودجه 1401به عنوان نخستین
سند مالی دولــت جدید در چند روز آینده تقدیم
مجلس میشود ،اظهار کرد :ما میخواهیم بودجه
 ۱۴۰۱کمترین نقص را داشته باشد ،دارای کسری
نباشد و بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل
قبولی در آن دیده شود .قبل از آمدن به مجلس اگر
دوستان مشورتی دارنــد که بتواند در پیشنویس
رعایتشود،بیانکنند.

◾

◾قالیباف :دولت در مدیریت کرونا
کاری کرد کارستان

سپس محمدباقر قالیباف ضمن خیرمقدم به
رئیسجمهورواعضایهیئتدولت،گفت:بندهبه
عنوان یک نماینده مجلس ،انصافا ًگواهی میدهم
شما در این بیش از  100روز دولت ،تالش مجاهدانه
و پــرکــاری داشتید و حتی پنجشنبه و جمعهها
هم مشغول کار بودید .رئیس مجلس با اشــاره به
سفرهای استانی رئیسی و دولت و شنیدن حرفها
و درد دلهای مردم ،افزود :کار مربوط به کرونا توسط
دولت ،کاری بود کارستان .دولت در  70روز 700 ،نفر
تلفات در روز را به حدود 100نفر رساند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس حامی دولت و وزیران
خواهد بــود ،گفت :از دولــت محترم همانطور که
رئیسجمهوراشارهکردندمیخواهیماجرایاحکام
برنامه و بودجه را باوجود همه سختیها در دستور
کار قرار دهد؛ بهخصوص در موضوعات مهم بورس،
معیشت ،اشتغال ،مسکن ،جوانی جمعیت و باال
بردن قدرت خرید مردم اقدامات اساسی انجام دهد.

روز دانشجو

دولت

سیاست خارجی

سران قوا 16آذر در جمع
دانشجویانحاضرمیشوند

حضوررئیسجمهور
درتجمعخانوادهبیمارانSMA

کنوانسیونحقوقیدریایخزر
در دستورکار ایران و روسیه

مراسم روز دانشجو امسال در روز  ۱۶آذر با حضور مسئوالن در
دانشگاهها برگزار میشود و در مهمترین برنامه ،رئیسجمهور
شنوای سخنان دانشجویان خواهد بود .به گزارش فارس ،بر
اســاس برنامهریزیهای صــورت گرفته ،مراسم روز دانشجو
با حضور دکتر رئیسی ،در یکی از دانشگاههای تهران برگزار
میشود .همچنین نمایندگان تشکلهای دانشجویی ۱۵آذر
به دیــدار حجتاالسالم اژهای رئیس قوه قضائیه میروند و
نشستیباموضوعاتومشکالتکشوریباویبرگزارمیشود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در یکی از دانشگاههای
عالمه یا امیرکبیر در جمع دانشجویان حضور پیدا میکند.

رئیسجمهور پس از پایان نشست مشترک هیئت دولت
و نمایندگان مجلس ،هنگام خــروج از ساختمان مجلس ،با
مشاهده خانوادههای بیماران  SMAکه به همراه فرزندان بیمار
خود کنار خیابان تجمع کــرده بودند ،از ماشین پیاده شد و
درخواستها و مطالباتشان را در زمینه تأمین دارو و مشکالت
درمانی فرزندانشان شنید .به گزارش فارس ،رئیسی ضمن ابراز
همدردی با این خانواده ها ،اطمینان داد دولت برای برطرف کردن
مشکالت دارو و درمان بهویژه بیماران خاص و بیماران SMAتمام
توان خود را به کار میگیرد .اس ام ای بیماری ژنتیکی عصبی
عضالنی در نوزادان است که با گذشت زمان شدت مییابد.

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد مسکو و تهران در تماسهای
خود به موضوع تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریایخزر
میپردازند .به گــزارش ایرنا ،سرگئی الوروف در سخنانی در
شــورای فدراسیون روسیه گفت :اجــاس ســران کشورهای
ساحلیدریایخزرکهدرآستراخانروسیهبرگزارشد،سودمند
بود و زیربنای تکمیل کارهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر را بنا کرد که چهار کشور آن را تصویب کردهاند .وی افزود:
مطابق این سند ،پنج کشور ساحلی خزر مسئولیت کامل
هر آنچه که در دریای خزر میگذرد را برعهده میگیرند و به
نیروهای مسلح کشورهای بیگانه اجازه ورود نمیدهند.

خبر

نماینده کاشمر اظهارات خود را اصالح کرد
ن ـمــا ی ـنــده کــا ش ـمــر در مجلس
شورای اسالمی که دو روز پیش در
گفتوگو با برخی رسانهها مدعی
شده بــود ،فــردی به نام «م .ذ» در
ماجرای قرارداد واردات الستیک  ۸۰میلیون دالر
از آستان قدس رضوی کالهبرداری کرده است ،در
توضیحاتی ،حرفهای خود را اصالح کرد.
جــواد نیکبین به خبرنگار افکار نیوز گفت:
نکتهای کــه مــن در ایــن مصاحبه گفتم کامال ً
روشن است ،چندی پیش فردی به نام «م .ذ»
تخلفی کرده که الزم است دستگاههای قضایی
و نظارتی نسبت به پیگیری سریعتر پرونده این
فرد ،هوشیاری کامل داشته باشند و بر اساس
اطــاعــات رسـیــده در ایــن پــرونــده هیچ مبلغی
بهصورت ارز یا ریال از منابع آستان قدس رضوی
در ایــن مــورد هزینه و صــرف نشده و برداشت
اشتباهی از صحبتهای ما شد.
وی با تأکید بر اینکه شرکت زنجیره تأمین رضوی
در سال  ۹۸بنا به درخواست وزارت مربوط و برای

رفعکمبودهاییکهدرحوزهالستیکماشینهای
سنگین وجود داشته ،اقدام به کمک کرده است،
تصریح کرد :این اقدام با هماهنگی کامل مراجع
ذیربط صورت گرفته و در فرایند اجرا هم ،قرارداد
ثبت سفارش شده است.
نیکبین افــزود :براساس بررسیهای به عمل
آمده ،بیش از۵۰درصد سفارش این قرارداد ثبت،
و الستیکها وارد کشور شده و بین متقاضیان
تــوز یــع ش ــده اس ــت .ای ــن نماینده مجلس در
توضیحات تکمیلی اشــاره کــرد :بنابراین مبلغ
 ۸۰میلیون دالری که اعــام شــده بــود ،به هیچ
عنوان از منابع آستان قدس رضوی نبوده و منظور
بنده نیز از طرح موضوع شفاف بود ،گرچه برخی
افراد در فضای مجازی و غیر رسمی تالش کردند
تا از ایــن مطالبه سوءاستفاده کنند.نیکبین
افزود :در واقع میخواستم این نکته را تأکید کنم
که دستگاههای قضایی و نظارتی حساسیت
بیشتری روی امثال آقــای «م .ذ» و حفاظت از
منابع ارزی کشور داشته باشند.

قاب

حضور رهبر انقالب بر مزار شهید آیتاهلل سید حسن مدرس

این عکس قدیمی را دیروز صفحه اینستاگرام رهبر انقالب منتشر کرده است.
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◾

◾درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایران
عصر دی ــروز در منطقه شغالک نیروهای طالبان که
دیوار داخل خاک ایران را مرز خود تصور کرده بودند ،به
سمت برخی از کشاورزان که از این دیوار گذشته بودند،
تیراندازی کردند که این مسئله با تبادل آتش نیروهای
ایرانی پاسخ داده شد .به گزارش تسنیم ،این درگیریها با
توجیه طالبان نسبت به خط مرزی و حل این سوءتفاهم
پایان یافت.
شود و هم مشکل افراد کم بضاعت حل شود.
 9150000648آیا کنترل و قانونمندکردن خانمهایی
ش نامناسب در فروشگاهها و بنگاهها
که باپوش 
کارمیکنند امری غیرممکن است؟ اغماض مسئوالن
ترک فعل و به نوعی تأیید منکر نیست!؟

گزارشتحلیلی
شکستپروژهمقصرنماییایران
در مذاکرات وین

در روزهای گذشته ،رسانههای غربی تالش کردند
تا با ترسیم یک تصویر غیرواقعی از خواستهها
و ترکیب تیم مذاکرهکننده ایران ،گفتوگوها را از
پیش شکستخورده و ایــران را عامل شکست
مذاکرات معرفی کنند.
به گــزارش مشرق ،نخستین دور مذاکرات «رفع
تحریمها» در این دولت ،از مدتها پیش از آغاز ،با
یک جریان رسانهای و تبلیغاتی از سوی رسانههای
غربی ،عربی و جریان رسانهای ضد انقالب همراه
شد ،با این ادعــا که ایــران جدیتی بــرای موفقیت
گفتوگوها و رسیدن به یک نتیجه ندارد .جریان
تبلیغاتی نه تنها در سطح رسانه ،بلکه در البهالی
مواضع رسمی غربیها نیز نمود پیدا کرد و این
خط رسانهای تالش داشــت مذاکرات را از پیش
شکستخورده و تـهــران را عامل آن شکست
معرفی کند .بارها ایــن ادعــا مطرح شد که ایــران
قصدی برای نتیجهبخش بودن مذاکرات وین ندارد
و به دنبال خرید زمان و طوالنی کردن گفتوگوها
بــا هــدف رسـیــدن بــه یــک نقطه بازگشتناپذیر
هستهای است.
رســانـ ههــای غربی هــم در روزه ــای پیش از آغــاز
مذاکرات مدام بر طبل این روایت میکوبیدند که
احتمال رسیدن به توافق ضعیف است ،در حالی
که مذاکره هنوز شروع نشده بود .در سطح رسمی
وزیران خارجه انگلیس و رژیم صهیونیستی شب
قبل از آغاز گفتوگوهای وین در یک یادداشت
مشترک ،ادعــاهــای گذشته را علیه ایــران تکرار
کردند .یادداشتی که در آن آمده بود لندن و تلآویو
در برابر «جاهطلبیهای ایــران» مقابله خواهند
کــرد .ایــن لحن و خط رســان ـهای مذکور بهخوبی
نشان میداد این غربیها هستند که جدیتی برای
رسیدن به یک نتیجه مورد رضایت تمامی طرفها
نــدارنــد یــا اینکه در ص ــورت شکست مــذاکــرات
بتوانند تنها ایران را مقصر آن جلوه دهند.
همزمان رسانههای معاند و ضد انقالب نیز همین
خطرسانهایراباضریببیشتریدرپیشگرفتند
و با عناوین مختلف هیئت مذاکره کننده ایرانی و
در کل دستگاه دیپلماسی را مورد هجمه قرار دادند
و پیش از انجام مذاکرات ،حربه ایجاد یأس را در
پیشگرفتند.
با تمامی این تفاسیر مذاکرات روز دوشنبه آغاز
شد و در حالی که جریان رسانهای یادشده آماده
قلمفرسایی از شرایط دلخواه خود در مذاکرات
یعنی فـضــای منفی و شـکـسـتخــورده بــودنــد،
اظهارنظرهای طرفهای مختلف حاضر در وین،
فضایی کامال ًبرعکس را ترسیم کرد.
نخستین اظـهــار نظر را «میخائیل اولیانوف»
مذاکرهکننده ارشد روسیه انجام داد و در صفحه
توییترخودنوشت«:نشستکمیسیونمشترک
برجامپایانیافت.شرکتکنندگاندرهفتمیندور
مذاکرات که «بسیار موفقیتآمیز» آغاز شد بر
سر برداشتن گامهای فوری بیشتر توافق کردند».
«انریکه م ــورا» هماهنگکننده ارش ــد مــذاکــرات
هستهای نیز پس از نشست ویــن گفت « :تمام
شرکتکنندگان حرفها و حساسیتهای هیئت
تازهایرانیراباعالقهشنیدندوتیمایرانهمبهروشنی
مشخصکردهبهدنبال«کاریجدی»است».
در حقیقت لحن حرفهای و سازنده و در عین حال
جدی و قاطع هیئت ایرانی پیش از نشست و در
روز نخست مذاکرات ،موجب شد تا ارزیابی همه
طرفها از نشست افتتاحیه ،ارزیابی مثبتی باشد
و فضایی نسبتا ًمثبت در رسانهها حاکم شود و
گامنخستمقصرنماییشکستبخورد.
عــاوه بر ایــن ،ترکیب تیم مذاکرهکننده ایرانی،
خ ــود ن ـشــان از ع ــزم ج ــدی ت ـه ـران و وج ــود یک
هــدف مشخص یعنی «رف ــع تحریمها» دارد.
ب ـهطــوریکــه اوال ًت ــاش ش ــده تــا متخصصان
اقـتـصــادی دسـتـگــاههــای مختلف کــه بهخوبی
کیفیت و کمیت تحریمها را میشناسند ،در
هیئت مذاکره کننده گنجانده شوند و دوم اینکه
اعضای تیم مذاکرهکننده به دور از جناحبندی
و گــرایــش سیاسی انتخاب شــدنــد .بــه گــزارش
ایرنا ،دو ماه پیش دستگاههای درگیر با تحریم،
نامهای از وزارتخارجه دریافت کردند که از آنان
خواسته شده بود برای تقویت تیم مذاکرهکننده
کارشناسانیمعرفیکنندکهواجدسهخصوصیت
باشند :به موضوعات حــوزه کــاری خــود اشــراف
داشته باشند ،پیچیدگیها و ظرایف تحریم را
بشناسند و با حقوق بینالملل آشنایی داشته
باشند .بنابراین ترکیب هیئت ایرانی نیز بهخوبی
نشاندهنده عزم تهران برای دستیابی به نتیجه
در مذاکرات وین است ،البته به شرطی که چنین
ارادهای نیز از سوی طرف مقابل مشاهده شود.

