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◾

خبر
روز

مشکالت
ریشهای
بازار سرمایه را
حل میکنیم

مسعود میرکاظمی،
رئیس سازمان
برنامه و بودجه
کشور در توییتی
نوشت :سازمان
برنامه و بودجه
بر اجرای مصوبه
۱۰بندی ستاد
اقتصادی دولت برای
حمایت از بورس
تأکید دارد؛ دولت
عالوه بر برداشتن
گامهای عملی
به حل ریشهای
مشکالت بازار
سرمایه نیز کمک
خواهد کرد.

خبـر

در حاشيه

رد نقل قول
منتسب به
قالیباف درباره
استیضاح وزرا

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
قــدس ح ــجـ ـتاالس ــام
والمسلمین ســیــد ابــراهــیــم
رئ ــی ــس ــی ،رئ ــی ــس جــمــهــور
کشورمان که به دعوت رسمی
همتای روس خــود به مسکو
ســفــرکــرده ،شــامــگــاه گذشته
ضمن دی ــدار با والدیمیر پوتین با وی در مورد
مسائل مــورد عالقه بــه گفت و شنود و رایزنی
پرداخت؛ دیــداری که در سرمای سخت مسکو
گرمای روابــط دو همسایه و شریک راهبردی را
نشان داد .رئیسی و هیئت همراه ،روز چهارشنبه
در بدو ورود به فرودگاه مسکو از سوی «نیکوالی
شولگینوف» وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون
مشترک همکاریهای اقتصادی ایــران و روسیه
و معاون وزیــر خارجه این کشور مــورد استقبال
رسمی قرار گرفت .رئیسجمهور را در این سفر
دو روزه ،حسین امیرعبداللهیان ،جواد اوجی و
سید احسان خاندوزی وزیران امور خارجه ،نفت و
امور اقتصادی و دارایی همراهی میکنند .حضور و
سخنرانیدرنشستعمومیمجلسدوما،دیدار
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هماندیشی با
فعاالن اقتصادی روس ،از دیگر برنامههای سفر
رئیس جمهور به روسیه است.

◾

◾رئیسی :تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران
نمیشود

اما در نشست مشترک رؤســای جمهور ایران
و روســیــه ،دو ط ــرف بــر تقویت همکاریهای
اقتصادی تأکید کردند .سید ابراهیم رئیسی
گفت« :مــا هیچ محدودیتی بــرای گسترش و
توسعه روابط با روسیه نداریم و خواهان برقراری
روابط راهبردی هستیم .اسناد همکاری راهبردی
داریــم که میتواند افق این همکاری را در طول
 ۲۰سال مشخص کند .به دنبال افزایش حجم
روابط تجاری با روسیه هستیم و تالش زیادی در
این زمینه انجام خواهیم داد» .رئیس جمهور
افــزود :بیش از  40ســال اســت که در رویارویی
بــا آمــریــکــا هستیم .در حــال تــاش ب ــرای رفع
تحریمهای کشورمان هستیم و امیدواریم منجر
به لغو تحریمها شود و تهدید به تحریم مانع
پیشرفت ایران نمیشود.
رئیسجمهور روسیه نیز در ابتدای این دیدار
گفت :حمایتهای ایــران و روسیه به عبور از
تهدیدهای تروریستی در خاک سوریه کمک
کرده است .پوتین با بیان اینکه از زمان روی کار

 9220000239باعرض سالم وادب .سازمان امور
اجتماعی کشور آمار و هشدارهای تکان دهندهای
از تشدید آسیبهای اجتماعی داده است .برای
مهار آن هیچ روشی باالتر ،بهتر و آرامشبخشتر
از انس وعمل به دستورات الهی نیست.

◾

◾دستور زاکانی برای رسیدگی به مطالبات آتشنشانها
آتشنشانهای تهرانی روز گذشته برای مطالبه صنفی و
حقوقی خود مقابل شورای شهر تجمع کردند .سخنگوی
سازمان آتشنشانی تهران از دستور شهردار تهران برای
رسیدگی به مطالبات پرسنل آتشنشانی خبر داد و گفت:
تأمین مسکن و ارتقای معیشت آتشنشانها در بودجه
 1401دیده شده است و شهرداری اهتمام به حل مشکالت
این صنف دارد.

 9150000110مهمتر از تصمیم گیری ،نحوه نظارت
است .اینکه چند مدیر در اتاق در بسته تصمیمی
بگیرند و در اجرا هیچ نظارتی نباشد کار درستی
نیست .بهطور نمونه همین درج قیمت تولیدکننده
روی کاال که موجب سرگردانی مردم شده است.

 9360000158دادستان مشهد باید تیم پدیده را از
مالک بیخیال آن بگیرد و به مردم مشهد برگرداند،
سرمربی هم دوهافبک گلزن جوان را برای
تمامکنندگی تیم پدیده استخدام کند تا انشاءاهلل
اینهمه حمله تیمی منجر به گل و پیروزی تیم شود و

رؤسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه همهجانبه مناسبات تأکید کردند

دیپلماسی اوراسیایی

آمدن آقای رئیسی ارتباط مستمری میان طرفین
بــرقــرار اس ــت ،گــفــت :بــرخــاف شــرایــط سخت
شیوع کرونا ،سال گذشته تبادالت تجاری دو
کشور رونــد مثبت  6درصــدی داشــت .رئیس
جمهور روسیه از توسعه روابط ایران با اتحادیه
اقتصادی اوراسیا و فعالیت جاری برای ایجاد
منطقه آزاد تجاری قدردانی کرد .پوتین از رئیسی
خواست از طرف او سالم و آرزوی سالمتی برای
رهبر انقالب اسالمی ایران را به ایشان منتقل
کند .گفتوگو درباره تحوالت افغانستان و توافق
هسته ای ایران و مذاکرات کنونی در وین نیز از
جمله محورهای این نشست مشترک بود.
گفتنی است رئیسجمهور پیش از عزیمت به
مسکو در مورد اهداف این سفر گفته بود :در این
سفر هم به روابط دوجانبه و هم مسائل سیاسی
و اقتصادی خواهیم پرداخت .در حوزه انرژی و در
رابطه با مسائل هوافضا و کارهای مختلف دیگر
نیز همکاریهایی تا کنون وجود داشته  ،اما این
همکاریها نه برای روسها رضایتبخش است،
نه برای ایران که باید این موضوع ارتقا پیدا کند و
به سطح خیلی باالتری برسد.

◾

◾بازتاب سفر رئیسی در رسانههای خارجی
سفر رئــیــس جمهور کــشــورمــان بــه همسایه
قدرتمند شمالی البته بــازتــاب وسیعی در
رســان ـههــای خــارجــی داشــتــه اسـ ــت .پایگاه

خبری العهد به طور ویژه به سفر سید ابراهیم
رئیسی به روسیه پــرداخــت و ضمن پوشش
لحظه به لحظه این رویــداد در تیتری نوشت:
«طرح نقشه راه جدید میان ایران و روسیه».
خبرگزاری بی بی سی هم با اشاره به این سفر
نــوشــت :ایــن نخستین سفر یکی از رؤســای
جمهور ایران به روسیه از سال  ۲۰۱۷به این سو
است .روزنامه تایمز اسرائیل هم با بیان اینکه
سفر رئیسی به روسیه مهمترین دیدار وی از
زمانی است که به منصب ریاست جمهوری
رســیــده ،به روابــط قــوی سیاسی ،اقتصادی و
نظامی ،منافع مشترک در سطح منطقه و دنیا
بین تهران و مسکو اشاره کرد.

◾

◾سقف بلند همکاریها
در نهایت اینکه این روزهــا توسعه همهجانبه
روابــط میان ایــران و روسیه از زبــان بسیاری از
کارشناسان شنیده میشود .بر این اساس شاید
برخی گمان کنند تهران و مسکو در ماهعسل با
یکدیگرند و سفر رئیسجمهور به آن کشور تنها
جنبه نمادین دارد ،اما در واقعیت رابطه میان دو
همسایه قدیمی جز در مسائل دفاعی و امنیتی
آنقــدرهــا هم داغ نیست .واقعیت ایــن است
که در طول هشت سال گذشته روابط تهران و
مسکو تا حد زیــادی تخریب شد ،ولی حال به
نظر میرسد سفر رئیسی به مسکو می تواند

در چیدن و بازسازی آجر به آجر دوباره این دیوار
تخریب شده کمک کند.
در ایــن راستا روابــط اقتصادی ایــران و روسیه
همواره معنادار و مهم بوده و رویکرد مستقل
هــر دو کشور در عرصه جهانی میتواند این
ظرفیت را به سقف شایسته خود برساند .در
بعد سیاسی ،تهران و مسکو در جهت مبارزه
با تروریسم ،مبارزه با نظام تحریمهای اعمالی
یکجانبه غرب علیه هر دو کشور ،انقالبهای
رنگی وارداتــی و مبارزه با نفوذ غرب در منطقه
در سنگری واحــد قــرار گرفتهاند .از سوی دیگر
سازوکارهای اقتصادی و پیوستن اخیر ایران به
سازمان شانگهای عالوه بر مناسبات سیاسی
میتواند به تعامالت اقتصادی گسترد هتری
میان ایــران و روسیه منجر شود .همکاریهای
دو کشور در ابعاد سیاسی ،امنیتی و مقابله
با بحرانها میتواند افــق گستردهای از ثبات،
آرامش و رفاه اقتصادی را برای مردم دو کشور و
منطقه به ارمغان آورد .در این راستا سفر رئیسی
به روسیه مهمترین رویــداد سیاسی در روابط
دوجانبه در دولت بوده و از این جهت که میتواند
چشمانداز روابط را در میانمدت ترسیم کند،
حائزاهمیت ویــژهای اســت .این سفر میتواند
زمینه بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای سیاسی
و اقــتــصــادی دو کشور و ری ـلگــذاری رواب ــط در
راستای اهداف بلندمدت دو کشور را فراهم آورد.

سیاستخارجی

مدیریتبحران

ادعا در مورد دیدار مقامات اطالعاتی ایران و مصر

تصویب  600میلیارد تسهیالت برای سیلزدگان

برخی رسانهها از دیــدار محرمانه مقامات
اطالعاتی ایــران و مصر چند روز مانده به
ش ــروع س ــال جــدیــد مــیــادی خبر دادن ــد.
آنگونه که روزنامه قطری «العربی الجدید»
آورده هدف از این دیدار «ارزیابی مجموعهای
از گامها و خواستههای متقابل بوده است».
منبع مذکور با اشاره به توافق در پایان سال
مــیــادی گذشته ب ــرای ایــن دی ــدار نوشت:
«صحبت از اعالم گامهایی جدید در روابط
طرفین در آینده نزدیک در حال حاضر مطرح

نیست .مسئلهای کــه در حــال حاضر دو
طرف بر سر آن به توافق رسیدهاند ،آسیب
نرساندن به منافع یکدیگر بوده است».

گزارش کوتاه

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

تعیین سازوکار دریافت مالیات از خانههای لوکس
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون
تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
در نشست خبری روز گذشته
خود گفت :در رابطه با واحدهای
مسکونی و ب ــاغ ویــاهــای گــرانقـیـمــت نرخ
مالیات برای سال آینده اینگونه تعیین شد
که تا سقف  ۱۰میلیارد تومان معاف از مالیات
هستند ،اما نسبت به مازاد  ۱۰میلیارد تومان
تا ۱۵میلیارد ،یک در هزار ،نسبت به مازاد ۱۵تا
 ۲۵میلیارد تومان ،دو در هزار ،نسبت به مازاد
 ۲۵تا  ۴۰میلیارد تومان ،سه در هزار ،نسبت
به مازاد  ۴۰تا  ۶۰هزار میلیارد تومان ،چهار در
هــزار ،نسبت به مــازاد  ۶۰میلیارد تومان ،پنج
در هزار مالیات پرداخت میکنند .سخنگوی
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱
اضافه کرد :در سال  ۱۴۰۱مجموعه ارزش انواع
خودرو سواری و وانت دوکابین که دارای شماره
انتظامی شخصی در اختیار مالکان ،افــراد

وزیر کشور که روز گذشته بهمنظور ارزیابی
مــیــدانــی از آخ ــری ــن وضــعــیــت شــهــرهــای
سیلزده به جیرفت رفته بود ،گفت :در سیل
اخیر در هیئت دولت حمایت و تسهیالتی
بــرای کمک به مــردم در حــدود  600میلیارد
تومان مصوب شــده و تصمیم الزم گرفته
م ـیشــود .احمد وحــیــدی بــا بیان اینکه از
همان ابتدا با استانداران کرمان ،سیستان و
بلوچستان و هرمزگان مرتب در جریان روند
امدادرسانی بودم ،تصریح کرد :با حضور در

استانهای سیلزده بهدنبال تقویت روند
امدادرسانی و بسیج امکانات برای حمایت
از هموطنان سیلزده هستیم.

قاب

سیل در کرمان

خانوارها و فرزندان کمتر از ۱۸سال تحت تکفل
آنها هستند ،باید مالیات پرداخت کنند.

◾

◾موافقت با واردات  ۵۰هزار خودرو
در سال آینده

همچنین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
عضو کمیسیون تلفیق از موافقت نمایندگان
با پیشنهاد واردات  ۵۰هزار خــودرو ســواری و
 ۱۰هــزار ماشین آالت سنگین در سال آینده
خبر داد و گفت :میزان تعرفه وارداتی برعهده
دولت قرار داده شد و  ۶۰هزار میلیارد تومان از
این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و
توسعه راهها خواهد شد .وی افزود :به موجب
این مصوبه ،به دولت اجــازه داده میشود به
منظور تأمین مالی شبکه راه آهــن کشور و
ارتقای مدیریت تــردد ناوگان حمل و نقل با
رعایت سیاستهای کالن نظام از محل ارز
غیر صادراتی با نظارت بانک مرکزی اقدام کند.

◾

◾شورای عالی نظارت قوه قضائیه آغاز به کار میکند
حــج ـتاالســام مــصــدق مــعــاون اول قــوه قضائیه در
نشست مشترک با مقامات قضایی از آغاز به کار شورای
عالی نظارت قــوه قضائیه در آینده نزدیک خبر داد.
مصدق افــزود :از دغدغههای مهم رئیس قوه قضائیه
تداخل و موازی کاری احتمالی نهادهای نظارتی بوده و به
ت به منظور
همین دلیل یکی از اختیارات معاون اول نظار 
رفع تداخل وظایف است.
پدیده در وضع آبرومندی در جدول قرار بگیرد .همین
امروز هم برای بازگرداندن تیم پدیده دیرشده است.
 9150000007اول چهارراه گاز به سمت هدایت یک
ایستگاه اتوبوس ندارد تا مردم یا یک زن باردار
بتونه پنج دقیقه تا اتوبوس بعدی میاد بشینه.

یادداشت
سوغات سفر رئیسی
به مسکو چهخواهد بود؟

عباس مقتدایی خوراسگانی،
نایب رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس یکی از مهمترین
اهداف دولت دکتر سید ابراهیم رئیسی ،تقویت
روابط با همسایگان و احیای دیپلماسی ایرانی با
دولتهای اطراف است .طرح این هدف بزرگ و مهم
مقارنشدباموجبدعهدیآمریکاییهادرمذاکرات
برجام و رخدادهایی که بعدها شاهدش بودیم.
باوجود فرصتهایی که ایران در اختیار طرف غربی
قــرار داد ،اما آ نهــا در عمل منافع ایــران را نادیده
گرفتندوشاهدنقضآشکارتعهداتبرجامیآنها
بوده و هستیم .با توجه به هدفگذاری دولت جدید
نگرش ایــران به سمت آسیا و تقویت ارتباطات
سیاسی با حوزه کشورهای شرقی سبب شد این
مجموعهذهنیتهاکهمابایدباکشورهایآسیایی
بیشترهمکاریکنیم،شکلبگیردوعملیاتیشود.
سفر اخیر دکتر امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه
کشورمان به چین و سفر سید ابراهیم رئیسی
به مسکو و م ــراودات ای ــران و پیمان شانگهای و
کشورهایی نظیر چین ،هند و رو سـیــه و برخی
کشورهای جنوب شرق آسیا حاکی از شکلگیری
شتاب فزاینده در بروز مناسبات منطقه جدید با
محوریت کشورهای مشرق زمین است.
بهنظرمیرسدایراناسالمیدرکنارسایرقدرتهای
آسیایی میتوانند تعمیق همکاریها ،ایجاد و
گسترش امنیت ،به ویژه تأمین منافع درازمدت دو یا
چندجانبهرارقمبزنند.پدیدهاتحاددرمشرقزمین
در حال شگل گیری است و در گذر زمان میتواند
اثراتش را نه تنها بر آسیا بلکه بر کل م ــراودات و
مناسبات جهانی بگذارد .شاید بتوانیم بگوییم
خورشید دیپلماسی از آسمان مشرق زمین طلوع
کرده است .شایان ذکر است کشورهای اروپایی در
روند درازمــدت شکل گیری روابط در مشرق زمین
از بدعهدیهایشان نسبت به حقوق ملت ایران
متضرر خواهند شد و تنها خواهند ماند؛ زیرا آنها
سمبلعدماستقاللدردیپلماسیوسیاستورزی
هستندواثباتکردندنمیتوانندبرمحورراستگویی
و تعامل صحیح گام بردارند .جمهوری اسالمی ایران
بــرای همکاری به آنهــا فرصت داده ،اما واقعیت
این است که آنها قدرشناس نیستند و در حال از
دست دادن موقعیتها هستند.
ان ـقــاب اســامــی بــه ع ـنــوان یــک ق ــدرت نوظهور
مستقل منطقهای میتواند در حوزههای سیاسی،
امنیتی ،دفاعی و تجاری س ـکــاندار میدانهای
غرب آسیا و امنیت خلیج فارس باشد .سفر رئیس
جمهور به مسکو را باید به عنوان مجموعهای از
فعالیتهای مؤثر ایران برای شکلگیری مناسبات
جدید ارزیابی کــرد .همکاری چندجانبه تهران-
مسکو -پکن میتواند کفه مناسبات بینالمللی
را به نفع آسیا تغییر دهــد .آسیا در حال بازیابی
هویتهای خویش است و در این بین ایران ،روسیه،
چین و حتی هند میتوانند کانون این تحول باشند.
این منطقه به لحاظ سرزمینی پهناور و به لحاظ
ذخایر و معادن و دسترسیها دارای ظرفیتهای
چندبعدی اس ــت و تنها م ـحــدود بــه اقـتـصــاد و
سیاستواجتماعنیست،بلکهمیتواندابعادمهم
بینالمللی داشته باشد .امروز کشور ایران در زمینه
زیرساختها نیاز به سرمایهگذاری دارد .روسیه و
چین به صورت عمده میتوانند برای دسترسیهای
مالی و اقتصادی ما خطوط اعتباری ایجاد کنند و با
توجه به اینکه کشورما دانش فنی و نیروی انسانی
و زیرساخت دارد ،میتوانیم جهش توسعه ای را در
ایران ایجاد کنیم .آنچه که برخی از مخالفان عبور
از غرب و حرکت به ارتباط با شرق میگویند اگر
از سر نقد و دلسوزی باشد ،قابل شنیدن است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم ،این است که عمده
صحبتهای منتقدان با تکیه بر گزارههای اروپایی
و آمریکایی است و میخواهند بازی روابط جدید را
به هم بزنند و مانع از حرکت ایران به سمت مسیری
بروند که آمریکا و غرب بیاثر شود.

سیاستخارجی
رهاسازی آب سد «کمال خان»
به سمت ایران

محمد حسین قنبری  -میزان

در هفتههای گذشته
اخبار ضد و نقیضی از
تالش نمایندگان برای
استیضاح برخی وزرای
دولت منتشر میشد تا
اینکه برخی رسانههای
بی نام و نشان مجازی
مدعی شدند
رئیس مجلس
استیضاح وزرا را به
صالح ندانسته و گفته
تا فرارسیدن سال جدید
هیچ استیضاحی را
اعالم وصول نمیکنم.
پس از انتشار این اخبار
روابط عمومی مجلس
با رد این شایعات گفت:
ضمن تکذیب چنین
نقل قولی از قالیباف به
استحضار میرساند
مواضع رسمی رئیس
مجلس تنها از
تریبونهای عمومی و
حسابهای کاربری
ی ایشان ،به اطالع
رسم 
و سمع و نظر مردم
میرسد.

◾موافقت دولت با اجرای پروژه راه آهن بصره – شلمچه
هیئت وزیـ ــران در راســتــای صورتجلسه همکاری
مشترک (نقشه راه) بین وزارت راه ای ــران و وزارت
حملو نقل عــراق به منظور ساخت پــروژه راه آهن
شلمچه بــصــره و پــل ارونـ ــدرود ،بــا صــدور مــجــوز به
وزارت راه و شهرسازی برای اجــرای آن توأم با اجرا و
احداث پل یاد شده با مشارکت شرکت راه آهن عراق
موافقت کرد.

◾

◾ایراد شورای نگهبان به الیحه رتبهبندی معلمان
خبرگزاری فارس نوشت :شورای نگهبان الیحه رتبهبندی
معلمان را به مجلس برگرداند .ابهامات مطرح شده
رتــبـهبــنــدی معلمان از ســوی شـ ــورای نگهبان سبب
بازگشت این طرح به مجلس شده است .ماده  ۵الیحه
رتبهبندی معلمان بحث افزایش بار مالی آن است که
مغایر با اصل  ۷۵قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات
و ابهامات شورای نگهبان است.
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سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایــران در
کــابــل از بــاز شــدن دریــچـههــای ســد کمالخان
توسط افغانستان و جــاری شدن آب به سمت
مرزهای کشورمان خبر داد .استاندار سیستان و
بلوچستان هم پیشبینی کرده با حجم آبی که به
سمت ایران حرکت میکند بین  ۴۸تا  ۷۲ساعت
دیگر آب رهاسازی شده وارد خاک ایران شود.

