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سیاسی

وندی شرمن :درباره ایران هوشیارم

«وندی شرمن» که برای بررسی صالحیتش در جلسه سنا حضور دارد ،گفت که درباره
ایران هوشیار است .به گزارش فارس ،او گفت« :من درباره ایران هوشیار هستم .سال
 ،۲۰۲۱مثل سال  ۲۰۱۵که برجام مورد توافق قرار گرفت نیست .مثل  ۲۰۱۶که برجام اجرا
شد هم نیست .واقعیتهای میدانی تغییر کردهاند .ژئوپولتیک منطقه تغییر
کرده است».

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1101تکریم ارباب رجوع در هر سازمانی
الزم اس��ت به جز کس��انی ک��ه بیادبانه
مخل نظم ،امنیت و مقررات باشند)12/8( .
 -1055آسفالت جاده اسالمشهر به تهران
و بالعک��س خیلی قدیم��ی و ترک خورده
است .خط کشیهای الینها هم کمرنگ
یا ناپیدا شده است .الزم است به این جاده
رسیدگی شود)12/8( .
 -1049در آستانه س��ال نو شهرداری اگر
حاش��یه خیابانها را س��نگفرش با رنگ و
طرح یکنواخ��ت کند .هم زیبایی هم نظم
و انضباط بیش��تری شکل میگیرد .ضمن
اینکه فضای بیشتری برای کاشت درخت
ایجاد میشود)12/8( .
 -2013آق��ای مظف��ری! ام��کان دارد در
روزنام��ه برای ما توضیح بدهید چرا برخی
بازیکنان سرقرارداد خود قهر میکنند؟ در
همش��هری خواندم آق��ای قائدی قهر کرد
اما حرف خود را به کرس��ی نشاند و مبلغ
قراردادش را افزایش دادند .یا آقای مهدی
کیایی هم تقاضای مبل��غ باالیی کرده .آیا
هر کسی قهر کند باید این پولهای کالن
را به آنها بدهند؟ ()12/10
 -1744دولت قرار است از سال بعد حقوق
کارمندان را  25درصد یا  35درصد افزایش
بدهد .اگر قرار است افزایشی صورت بگیرد
به خرداد یا تیرماه موکول نشود تو همین
فروردین یا اردیبهشتماه پرداخت کنند که
زودتر به دست ما برسد)12/10( .
 -1324چرا برخی کش��ورهای مغرض هر
اتفاقی در منطقه میافت��د میخواهند به
ایران ربط بدهند؟ آقای شریعتمداری هم
که یک حرفهایی می زند که مشکلساز
است و بهانهسازی میکند)12/10( .
 -1156چند ماهی است تلفن ثابت برخی
روس��تاها در شهرستان تفت به علت کابل
دزدی قطعی است .مسئوالن مخابرات هم
چندان کاری نکردند .لطفا به این موضوع
رسیدگی شود)12/10( .
 -1027آق��ای دلیگان��ی نماینده مجلس
گفتند از کس��ی که به سرباز مجری قانون
که مانع عبور نماینده مجلس از خط ویژه
ش��ده و وی به سرباز س��یلی زده باید از او
قدردانی شود .واقعا ایشان قانونمدار است
یا قانونگریز؟ ()12/10
 -1825دکتر گرجی هستم .الکل خریدم
یک چهارم لیتر کمتر .با قیمت  120هزار
تومان درحالی ک��ه در یک داروخانه دیگر
 40هزار تومان خریدم .درحالی که پش��ت
آن  30ه��زار توم��ان قیمت خ��ورده بود.
آقایان مسئول! چرا توان کنترل قیمتها را
ندارید؟ ()12/10
 -1733آقای قائدی بازیکن استقالل قرار
اس��ت مبلغ زیادی دوباره به ایش��ان تعلق
بگی��رد .آن وقت ایش��ان ن��از میکند در
تمرین تیم ش��رکت نمیکند .مگر ایشان
که است؟ خدا را خوش میآید مردم غرق
در مشکالت هس��تند اینها برای مردم ناز
میکنند؟ ()12/10
 -2341واقعا تاسف بار است چقدر پولهای
بلوکه شده در کشور داریم اما مردم باید در
رنج و سختی زندگی کنند)12/11( .
 -2331اگ��ر بایدن مس��یر ترام��پ را در
پی��ش بگی��رد و برجام به مش��کل بخورد
دولت چه تصمیمی برای حل این مشکل
میگیرد؟()12/11
 -2325مالیات بیش��تر از طبقه متوس��ط
گرفت��ه میش��ود درحال��ی ک��ه برخی از
ثروتمن��دان مالی��ات واقع��ی نمیدهند.
()12/11
 -2320آفت��اب یزد! این برای من س��وال
اس��ت آی��ا وی��روس کرون��ا در حیوان��ات
مشاهده شده؟ من که خبری در این مورد
نشنیدم)12/11( .
 -2310هن��وز ت��ا آخر ماه مان��ده از حاال
قیمتها شیب تند و افزایشی پیدا کردند.
خ��دا میداند هفته آخر اس��فند قیمتها
چگونه باشد؟ ()12/11
 -2301آیا سریال «نون.خ» در نوروز پخش
میشود؟ ()12/11
 -2251با این گرانیها و فش��ار اقتصادی
م��ردم از کرون��ا نمیرن��د ش��اید برخیها
به خاطر فشارهای زندگی از غصه دق کنند.
()12/11
 -2245ما هر دفعه که برای خرید میرویم
بیشتر مواقع با افزایش قیمت کاالها روبرو
میش��ویم .چ��را نظارت و کنت��رل بر بازار
نیست؟ ()12/11
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مکث
معاون وزیر کشور:

حوادث سراوان
کشته نداشت

حس��ین ذوالفقاری معاون وزیر کشور با اشاره
به حادثه س��راوان گفت :تنشهایی در مقابل
فرمانداری س��راوان رخ داده بود که این حادثه
کشتهای نداشت و تنها چند نفر زخمی شدند
که متاسفانه در فضای مجازی به آن دامن زده
بودند.به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،وی بیان
کرد :یک حادثهای هم در مرز اتفاق افتاد که به
دنبال تحریم کردن مردم بلوچستان بودند ،در
منطقه کورین زاهدان هم تعرضاتی به پاسگاه
رخ داد که متاسفانه یک نیرو به شهادت رسید.
ذوالفقاری تاکید کرد :وضعیت آن منطقه تحت
کنترل قرار گرفته جلساتی هم برگزار شده تا
از شایعهسازی جلوگیری شود که خوشبختانه
با هوشیاری مردم بلوچستان وضعیت آنجا در
حالت مناسبی است .وی یادآور شد :همچنین
حادثه مرزی اتفاق افتاد که تعرضی به ماشین
مهندسی سپاه انجام ش��ده بود ۲ ،نفر زخمی
ش��دند و وضعیت یک نفر معلوم نیست بعید
اس��ت که ربوده شده باش��د.ذوالفقاری اضافه
کرد :وضعیت س��راوان آرام اس��ت و هیئتی از
کمیس��یون امنی��ت کلی مجل��س در منطقه
هستند که موضوع را بررسی کنند.

اصولگرایان
محسن رضایی
درمورد کاندیداتوریاش در :۱۴۰۰

خواهید دید کاری خواهیم
کرد که یک نفر بیکار نماند!

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح
اظهارات اخیرش درباره بازار سرمایه گفت :یک
گروه هس��تند که به این نتیجه رسیدهاند که
پولهای خود را به ش��کل بلند مدت در بانکها
نگه دارند و هر پنج شش سال یک بار این پولها
را از بانک خارج کنند و در بازار طال و بورس و
زمین و خودرو سرمایهگذاری کنند که من به
این گروه چتربازهای اقتصادی میگویم.
به گزارش جماران؛ رضایی ادامه داد :این گروه
هم س��ود بانکی در این پنج س��ال میگیرند و
مالیات هم نمیدهند و متاس��فانه از دولت هم
زودتر خبردار میش��وند که تحوالت اقتصادی
در آینده چگونه خواهد بود .به همین دلیل در
ابتدای کار ارزان میخرند و بعد سر فرصت که
قیمته��ا باال رفت آنچ��ه خریدند را به قیمت
باال میفروش��ند بدون اینکه هیچ کار تولیدی
کرده باشند سرمایه آنها چند برابر شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :دو مسئله مهم در دهه
پنجم داریم یکی از مشکالت مزمن اقتصادی
و دوم اینکه برنامهریزی آینده را داشته باشیم.
برای انجام این دو مهم ،حل مش��کالت مزمن
اقتص��ادی و مس��ائل فرهنگی و سالمس��ازی
این گذش��ته و پایهریزی ب��رای آینده دو وزنه
خیل��ی بزرگ و کار عظیمی هس��تند که باید
با آن مواجه ش��ویم .مل��ت ،دولتمردان ،بخش
خصوصی ،عموم��ی ،ایرانیهای داخل و خارج
از کشور همه ما را در دهه سرنوشتساز کشور
قرار داده است.
رضایی با بی��ان اینکه دولتهای گذش��ته در
چارچ��وب جمه��وری اول ش��کل گرفتهاند،
یادآور ش��د :جمهوری اول بیشتر یک پارادایم
سیاس��ی بوده و دولتهایی که تاکنون بودند
دولته��ای جمه��وری اول و گام اول انقالب
بودهان��د .آیا این دولتها میتوانند مدل خوبی
برای آینده باشند؟ معتقد هستم که نمیتوانند.
من معتقد به جمهوری دوم و گام دوم هستم
یعنی به طور کلی باید نحوه اداره کشور عوض
ش��ود تا اینکه بتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
رضایی ب��ا بیان اینک��ه دولته��ا بگویند چه
برنامههای��ی بوده که به آنها اجازه داده نش��ده
اس��ت که کار کنند ،گفت :از  10سال قبل از
انق�لاب مش��کالتی در ای��ران پی��دا ش��ده و
روز به روز مزمن ش��ده است .تکرار دولتهای
گذشتهجزاینکهانباشتگیمشکالترابیشترکند،
هیچ سودی نخواهد داشت .وی تاکید کرد :به
بسیاری از دوستان سیاسی میگویم باید الگو
ارائه بدهید به طوریکه رئیسجمهور ،دولت و
برنامه آن مشخص باش��د ،چرا که دیگر مردم
زیر بار شعارهایی که عمل نمیشود ،نخواهند
رفت .مردم میخواهند از آینده اطمینان پیدا
کنند .وی در پاسخ به س��والی درباره احتمال
کاندیدت��وریاش در انتخابات  1400گفت :در
ارتب��اط با انتخابات هنوز زود اس��ت اظهارنظر
کنیم .اگر برای ورود به انتخابات تصمیم گرفتم
و اعالم کاندیداتوری کردم خواهید دید کاری
خواهی��م کرد که یک نفر بی��کار نماند و اصال
کسی وجود نداشته باشد که بیاید انتقاد کند.

ناصر قوامی گفت :س��کوت اصولگرای��ان در قبال گفتار
و رفت��ار ضرررس��ان احمدینژاد یک پیام روش��ن دارد.
آن پیام روش��ن هم این است که به دلیل موضوعی که
فع ً
ال سرپوشیده مانده ،از افشاگری احتمالی احمدینژاد
ه��راس دارند و به همی��ن خاطر چارهای جز س��کوت
برایش��ان نمیمان��د .به گ��زارش اعتمادآنالین ،ناص��ر قوامی ،فعال
سیاسی اصالحطلب ،درباره رفتارهای اخیر احمدینژاد گفت :محمود
احمدینژاد این روزها باز هم کارهای عجیبی میکند و حرفهایی

پشتپردهسکوتاصولگرایاندربرابررئیسجمهورسابق

میزند که قابل تامل است .به نظرم االن که این شخص
چنین کارهایی میکند حامیان آن روزهای احمدینژاد
باید امروز مس��ئولیت کارهایش را قبول کنند .البته
متاس��فانه اصولگری��ان به م��ردم حق س��وال کردن
نمیدهند و منظورش��ان این است که فقط برابر خدا
ی در ادامه گفت:
پاسخگو هستند .نماینده ادوار مجلس شورای اسالم 
این در حالی است که اصولگرایان از مشکالت کشور سوءاستفاده کرده
و مدام میگویند اصالحطلبان باید پاسخگوی شرایطی باشند که در

زمان دولت روحانی برای مردم رقم خورد .اصولگرایان حتی در دوره
دوم احمدینژاد هم با همه حرف و حدیثهای انتخابات  ،۸۸تمامقد
از دولت او پش��تیبانی کردند که به همین دلیل باید خودشان را در
قبال رفتارهای حاشیهساز مسئول بدانند.ناصر قوامی در پایان گفت:
سکوت اصولگرایان در قبال گفتار و رفتار ضرررسان احمدینژاد یک
پیام روشن دارد .آن پیام روشن هم این است که به دلیل موضوعی که
فع ً
ال سرپوشیده مانده ،از افشاگری احتمالی احمدینژاد هراس دارند و
به همین خاطر چارهای جز سکوت برایشان نمیماند.

عارف:

بی مهریها به جریان اصالحات به ضررحاکمیت تمام میشود

رئیس بنیاد امید ایرانیان با هش��دار به رواج فرصت طلبی سیاسی
در کش��ور گفت :جریان اصالحات با بیمهریهای زیادی از سوی
بخشهای��ی از حاکمی��ت روبرو بوده اس��ت و البت��ه مطمئنا این
بیمهریها در نهایت به ضرر حاکمیت تمام میشود .اینکه عدهای
به دنبال یکدستسازی حاکمیت باشند پروژهای شکست خورده
است که تجربههای گذشته نشان داد حاکمیت از اینگونه پروژهها
منتفع نخواهد ش��د .به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف در دیدار با
جمعی از نخبگان اس��تان خوزستان به نقش این استان در توسعه
ملی اش��اره کرد و گفت :خوزس��تان به باور من یک ایران کوچک
است .چه از حیث منابع انرژی و چه از نظر موقعیت جغرافیایی و
مهمتر تکثر و تنوع اقوام که همگی آنها میتواند پاسخگوی نیازهای
کشور باشد ،ولی به دالیل مختلف شاخصهای ما در توسعه ملی
در این اس��تان خوب نیس��ت و جای نگرانی دارد .وی با اش��اره به
منابع غنی زیر زمینی در اس��تان خوزستان ،تصریح کرد :یکی از
مشکالت استان خوزستان به باور من رقابتهایی است که نخبگان
این استان در پایتخت با یکدیگر دارند و این اختالف نظرها لطماتی
به این استان وارد میکند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اش��اره به تنوع اقوام در استان خوزستان ،تاکید کرد :در حالی که
وجود قومیتهای مختلف در کشور به ویژه استان خوزستان باید
یک مزیت محسوب شود ،ولی متاسفانه به دلیل برخوردهای بعضا
امنیت��ی با اقوام ،این موضوع ،به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل
شده است.رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه انقالب ما انقالب
مردمی بودهاست و در همه رویدادها مردم باید حرف آخر را بزنند،
خاطرنشان کرد :مردم با تمامی مشکالتی که با آن دست و پنجه
نرم میکنند ،تاکنون پای صندوقهای رأی آمدهاند .ولی دغدغهها
زمانی شروع میش��ود که فردای انتخابات کسی پاسخگوی مردم
نیس��ت یعنی رأی الزم از مردم گرفته میشود ولی کسی خود را
پاسخگو در قبال مردم نمیداند .کشور ما با معضل عدم پاسخگویی
مس��ئوالن مواجه اس��ت که یکی از علل آن نبود احزاب فراگیر در
کشور است چرا که حرکتهای جبههای نمیتواند پاسخگو باشد.
وی ب��ا یادآوری اختالفات در میان جریان اصالحطلب در مقاطعی
از دهه  ،80گفت :دس��تاورد ارزش��مندی که در دهه 90به دست
آوردیم انسجام جریان اصالحات بود چراکه تصمیمی که در سال
 92گرفته شد منجر به انسجام جریان اصالحات شد که در نهایت
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان به عنوان یک ساز و کار

متاسفانه کشور ما گرفتار عدهای فرصت طلب شده
اس��ت که در بزنگاهها برای کسب قدرت رنگ عوض
میکنند و خود را به یک جریان سیاسی متصل میکنند
این افراد هویت سیاس��ی شان مشخص نیست و ما در
مجلس دهم گرفتار این افراد بوده ایم
اجماعی برای جریان اصالحات تش��کیل ش��د و انسجام خوبی در
این جریان ایجاد ش��د که خوش��بختانه تاکنون ادامه دارد .عارف
با بیان اینکه درس��تی تصمیم اتخاذ شد در تشکیل شورای عالی
سیاس��تگذاری اصالحطلب��ان منجر به پی��روزی اصالحطلبان در
انتخاب��ات مجلس دهم در ش��هرهای بزرگ از جمله تهران ش��د،
خاطرنش��ان کرد :مردم به گفتمان اصالحات باور دارند و مطمئنا
ضع��ف عملکردی افراد را به پای گفتم��ان اصالحات نمیگذارند.
هرچند متاس��فانه برخی اف��راد فرصت طلبانه ب��رای پیروزی در
انتخابات از نام و عنوان اصالحات استفاده کرده اما فردای انتخابات
به گفتمان اصالحات پش��ت میکنند .رئیس بنیاد امید ایرانیان با
هشدار به رواج فرصت طلبی سیاسی در کشور ،تاکید کرد :متاسفانه
کشور ما گرفتار عدهای فرصت طلب شده است که در بزنگاهها برای
کسب قدرت رنگ عوض میکنند و خود را به یک جریان سیاسی
متصل میکنند این افراد هویت سیاسی شان مشخص نیست و ما
در مجلس دهم گرفتار این افراد بوده ایم .وی با بیان اینکه شکست
برای یک جریان سیاسی در انتخابات باید مقدمهای برای پیروزی
در انتخابات آینده باش��د یادآور شد :شورای عالی سیاستگذاری

اصالحطلبان در جریان انتخابات مجلس یازدهم به درس��تی برای
حض��ور داوطلبانه احزاب در انتخاب��ات علیرغم رد صالحیتهای
گسترده تصمیم گرفت و این تصمیم عبور از تحریم انتخابات بود
و اصوال برای یک جریان سیاسی تحریم انتخابات معنا و مفهومی
ندارد .عارف با بیان اینکه اصالحطلبان هیچ گاه در نقش اپوزیسیون
نظام نبودهاند ،تاکید کرد :جریان اصالحات با بیمهریهای زیادی
از سوی بخشهایی از حاکمیت روبرو بوده است و البته مطمئنا این
بیمهریها در نهایت به ضرر حاکمیت تمام میشود .اینکه عدهای
به دنبال یکدستسازی حاکمیت باشند پروژهای شکست خورده
است که تجربههای گذشته نشان داد حاکمیت از اینگونه پروژهها
منتفع نخواهد شد.
وی ب��ا انتقاد از برخ��ی اظهارات که حضور یا ع��دم حضور مردم
در انتخاب��ات را بیفایده جلوه میدهند ،گفت :عدم مش��ارکت در
انتخابات یعنی مجلس یازدهم آیا این مجلس واقعا میتواند نمادی
از مش��ارکت مردم باش��د .عملکرد چندماهه ای��ن مجلس گویای
بسیاری از واقعیت هاست.
رئی��س بنیاد امید ایرانیان با بی��ان اینکه عملکرد دولتهای چند
دهه اخیر به خوبی نش��اندهنده این اس��ت که بای��د در روی کار
آوردن دولتی پاس��خگو ،عملگرا و مقتدر به درس��تی عمل کنیم،
گف��ت :با قاطعیت میگویم که دولت اصالحات یکی از موفقترین
دولتها پس از انقالب بوده اس��ت .هم از حیث رشد اقتصادی،هم
کاهش نرخ تورم و هم کاهش نرخ بیکاری و به همین دلیل تاکید
دارم کارآمدی دولت باید به عنوان یک ش��اخص مهم مورد توجه
قرار گیرد .عضو ش��ورای انقالب فرهنگ��ی با بیان اینکه جوانان ما
به واس��طه برخی از سوء عملکردها بیانگیزه شدهاند تصریح کرد:
انتظار بود دولت در برابر دغدغههای مردم به ویژه جوانان پاسخگو
باشد نه اینکه جوانان ما اکنون با یکسری مطالبات پاسخ داده نشده
روبرو باشند .عدم پاسخگویی را به پای جریان اصالحات میگذارند
چراک��ه جریان اصالحات باعث روی کار آمدن دولت فعلی ش��ده
است هرچند سهمی در دولت جریان اصالحات ندارد.
عارف در پایان با توصیه به همه نخبگان اصالحطلب برای تقویت
انس��جام و وح��دت در جری��ان اصالح��ات تاکید کرد ک��ه اگر با
خ��ود خواهی و منیت و توجه به منافع ف��ردی و حزبی بخواهیم
انس��جامی که در ده��ه  90ایج��اد کردیم از بین ب��رود دیگر راه
بازگشتی برای ما نخواهد بود و باید پاسخگو باشیم.

روحانی:

 FATFقرار نیست همه مشکالتمان را حل کند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود ،اظهار کرد:
این حق مردم اس��ت و اگر یک س��اعت در برداشتن تحریم تعلل و
امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را
پایمال کرده ایم؛ اینکه میگویند حقوق عامه همین است.
به گزارش ایس��نا ،حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اظهار کرد:
 FATFیک گروه ویژه اس��ت که اقداماتی راجع به مس��ائل مالی و
تراکنشها انجام میدهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق
ش��ده اند .اگر بد اس��ت چطور همه دنیا آن را قبول کرده اند؟ تمام
اروپا و همه ش��رق و چین و روس��یه و ترکیه و همسایگان ما به آن
ملحق ش��دند .این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه
ملتها تالش میکنند رتبه باالتری در این گروه بدست بیاورند ،اما
ما ایستادهایم و تنها تماشا میکنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت اقدامات خود را درباره  FATFانجام داده
است ،افزود :دولت چهار الیحه در این زمینه به مجلس برد که با کار
دولت و مجلس و ش��ورای نگهبان انجام و دو الیحه آن ابالغ و تمام
شده ،اما دو الیحه درباره جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی
تروریسم دچار اشکاالتی بوده که به مجمع تشخیص رفته است.
روحانی اضافه کرد :تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم
اس��ت و باید واضح گفته ش��ود .وقتی عدد ریسک کشور از  ۶به ۷
میرود به خاطر همین اس��ت .یعنی مردم باید از جیب ش��ان پول
بدهند .وقتی این لوایح اجرا نمیشود برای نقل و انتقاالت پول مردم

باید پول بیش��تری بدهند و اکنون هم داری��م پول میدهیم .تمام
دولته��ا که با ما ارتب��اط دارند و حتی کار بانک��ی محدودی با ما
انج��ام میدهند توصیه میکنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات
بانکی مان لغو میش��ود .مگر ما میخواهی��م به قرن پیش و دوران
دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب
تک تک آدمها ارتباط دارد.
وی ادامه داد :بله وقتی قانونی را وضع و اجرا میکنیم قرار نیست با
آن همه مشکالت عالم حل شود .شاید ما هزار مشکل داشته باشیم
و با یک قانون پنج مشکل مان حل شود ولی قرار نیست  ۹۵مشکل
دیگر هم با همان قانون حل شود .ما اگر به  FATFنپیوستیم و اجرا
نشد باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و
چه کسی این هزینه را متحمل میشود .من از مجلس سابق که با ما
همکاری و با رای خوبی این لوایح را تصویب کرد و از شورای نگهبان
که آن را بررس��ی کرد تش��کر میکنم .حاال هم دو الیحه در اختیار
مجمع تش��خیص است و االن شرایطی است که مجمع باید قدرت
خود را برای حل معضالت مالی مردم نشان دهد .تصویب این لوایح
هر روز و هفتهای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست.
رئیس جمهور در ادامه یادآور شد :این لوایح از نظر زمانی در مجمع
مش��کلی پیدا کرد و طبق زمانبندی آئین نامه به نتیجه نرس��ید،
دول��ت هم از مقام معظم رهب��ری تقاضا کرد که زمان آن را تمدید
کنند و ایشان محبت کردند و زمان را تمدید کردند .پس رهبری راه

عضو جامعه روحانیت مبارز:

رئیس جمهور  ۱۴۰۰سر سفره چرب و نرم
نخواهد نشست

ی��ک عض��و جامع��ه روحانی��ت مب��ارز گفت:
کاندیداهای  ۱۴۰۰بدانند که س��ر سفره چرب و
نرم و حاضرآمادهای نخواهند نشست و این یعنی
مش��کالت به جای خود باقی اس��ت و باید برای
رفع آنها برنامه داش��ته باشند و به فکر اصالح
باش��ند .به گزارش ایس��نا ،س��یدرضا اکرمی ،با
اش��اره به ویژگیهای الزم برای کاندیداتوری در
انتخابات ریاس��تجمهوری  ،۱۴۰۰اظهار کرد:
انتخاب��ات  ۱۴۰۰ی��ک انتخابات جدی��د و تازه
نیس��ت .ما پیش از این هم  ۱۲انتخابات برگزار
کردیم و این یکی نیز مثل همان قبلیهاس��ت،
اما رئیس جمهوری آینده باید تا حد قابلتوجهی
مشروعیت و مقبولیت داش��ته باشد .وی گفت:
مش��روعیت یعنی از نظر عمل به اسالم و اعتقاد
به رهبری و اصول قانون اساس��ی ،نمره درستی
بگیرد ،مقبولیت هم یعنی مردم به او اقبال نشان
دهند و با رای قابلتوجهی انتخاب شود .این عضو
جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه کاندیدای
ریاستجمهوری برای رسیدن به مقبولیت باید
درک درستی از وضعیت امروز ایران داشته باشد،
تصری��ح کرد :او باید بداند که ایران در  ۱۴۰۰در
چه وضعیتی است .ما هم کرونا ،هم تحریم ،هم

کمبود اش��تغال و هم اقتصاد بیمار و مشکالت
مس��کن داریم .پس کاندیدای  ۱۴۰۰هم باید با
عنایت به همه این مش��کالت پا به عرصه رقابت
بگذارد .اکرم��ی با تاکید بر اینک��ه کاندیداهای
 ۱۴۰۰بدانن��د که س��ر س��فره چ��رب و نرم و
حاضرآمادهای نخواهند نشست ،گفت :این یعنی
مش��کالت به جای خود باقی اس��ت و باید برای
رفع آنها برنامه داش��ته باشند و به فکر اصالح
این وضع باشند .البته باید گفت که برخی از این
مشکالت خاص ما نیس��ت و اگر سراغ فرانسه و
آمریکا هم بروید همین موارد را میتوانید در آن
کشورها هم کمابیش پیدا کنید.وی ادامه داد :اما
ای��ران برخی ظرفیتهای خ��اص از قبیل اقلیم
چهار فصل ،س��رمایههای نقدی فراوان و نیروی
انس��انی کارآمد دارد که برخی از همین کشورها
س جمهوری آینده باید
از آن محرومند .پس رئی 
بدان��د ک��ه از این موهبات برای رفع مش��کالت
چگونه اس��تفاده کند .این عضو جامعه روحانیت
مبارز در پایان تاکید کرد :رئیس جمهوری آینده
بداند که حفظ قانون و اخالق دو اقدامی است که
تا انجام نشود کار کشور پیش نمیرود و مشکالت
به جای خود باقی خواهند ماند.

را باز کردند و امروز در اختیار مجمع هست که هر چه زودتر تصویب
شود تا به نفع کشور و مردم باشد .در مجمع هم افراد دلسوزی که
حکم رهبری دارند حاضر هستند.
وی تاکید ک��رد :این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد .اگر
تحریم باشد یا نباشد این لوایح الزم است .یعنی اگر تحریم نباشد باز
هم الزم است و اگر تحریم باشد بیشتر الزم است یا چه برجام باشد
یا نباشد این لوایح الزم است .ما در هر بخشی که باید کار و تالش
خودمان را انجام میدادیم انجام دادهایم و امیدواریم در این زمینه با
همکاری عزیزان مجمع از این پیچ هم عبور کنیم و بقیه مسائل را با
هم حل و فصل کنیم .از طرفی مجلس محترم هم الیحه بودجه را
زودتر تصویب کند تا شورای نگهبان بررسی کند و دولت برای سال
آینده آن را اجرا کند.
رئی��س دولته��ای یازدهم و دوازدهم با بی��ان اینکه هر چه دولت
از مس��ائل سیاس��ی ،اقتصادی و داخلی روی آن تاکید میکند یک
نگاهش به زندگی مردم است ،عنوان کرد :یک نگاه دولت به توسعه
تولید و یک نگاه آن به احقاق حقوق مردم اس��ت که از دست نرود.
مردم حقوقی دارند و تجارت با دنیا حق آنهاست .دستور رهبری هم
برون گرا بودن اقتصاد است .یعنی اقتصاد باید داخلی و درون زا باشد
و بع��د بتوانیم صادر کنیم .اگر قلدری برای صادرات کاال جلوی راه
مردم را بگیرد و یا صادرات انجام شود اما نگذارد پولش برگردد ،این
به معنای انزوا و از بین رفتن حق مردم است.

عراقچی:

تنها راه پیشبرد برجام
رفع تحریمهای غیر قانونی از سوی آمریکاست

مع��اون سیاس��ی وزارت امور خارج��ه تنها راه
پیش��برد برجام را رفع تحریمه��ای غیر قانونی
اعمال شده از سوی آمریکا دانست و گفت :انتظار
داریم طرفهای دیگر از فرصت باقیمانده برای
دیپلماسی بهرهبرداری سازنده کرده و از هرگونه
اقدامی که موجب تخریب بیشتر فضای موجود
ش��ود اجتناب کنند .به گزارش ایرنا ،دور جدید
رایزنیهای سیاس��ی ایران و یونان میان معاون
سیاس��ی وزیر امور خارجه کشورمان و دبیرکل
وزارت خارجه یونان از طریق مجازی برگزار شد.
در این نشست «س��ید عباس عراقچی» معاون
سیاس��ی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران و «ثمیس��توکلیس دمیری��س» دبیرکل
وزارت خارج��ه یونان آخرین تحوالت مربوط به
برجام و رواب��ط دوجانبه را مورد بحث و گفتگو
قرار دادن��د .معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه
جمه��وری اس�لامی ایران ضم��ن تایید اهمیت
حفظ برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی در
دوران معاصر ،بازگشت بیقید و شرط آمریکا به
برجام و لغو کامل تحریمها را شرط اساسی برای
اجرای کامل تعهدات برجامی جمهوری اسالمی
ایران خواند و تأکید کرد :اقدام ایران در کاهش

تعهدات هس��تهای خود منطبق بر مفاد برجام
بوده و در واکنش به عدم اجرای تعهدات آمریکا
و اروپا صورت گرفته است.
وی اعالم تعهد س��ه کش��ور فرانسه ،انگلیس و
آلمان برای حفظ برجام را ناکافی دانست و افزود؛
خویشتنداری جمهوری اسالمی ابران در خالل
چهار سال گذشته مهمترین عامل حفظ برجام
بوده اس��ت .معاون وزیر امور خارجه کشورمان
با اش��اره به اجالس هفته جاری شورای حکام،
اقدام س��ه کشور اروپایی برای ارائه پیش نویس
قطعنام��ه ،پس از توافقات اخی��ر ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی که در سفر رافائل گروسی
مدیرکل این نهاد به ته��ران صورت پذیرفت را
حرکتی اش��تباه خواند و اضاف��ه کرد ایران پس
از شکست رویکرد فشار حداکثری آمریکا حاضر
به پذیرش رفتارهای مشابه نخواهد بود.عراقچی
تنه��ا راه پیش��برد برج��ام را رف��ع تحریمهای
غیر قانونی اعمال ش��ده از سوی آمریکا دانست
و تاکی��د کرد :انتظار داری��م طرفهای دیگر از
فرصت باقیمانده برای دیپلماس��ی بهرهبرداری
س��ازنده کرده و از هر گون��ه اقدامی که موجب
تخریب بیشتر فضای موجود شود اجتناب کنند.

به غیر از  12درصد حق و حقوق معدنکاران وجوه دریافتی دیگر به کدام حساب واریز و هزینه شده است؟

ادامه از صفحه اول:

به غیر از  12درصدی که قانوناً و به صورت رسمی از فعالیتهای
معدنی به همراه حقوق دولتی از معدنکاران دریافت میشود و به

حس��اب خزانه واریز میگردد برای فعالیتهای عمومی و عمرانی
ک��ه به روایت معاون آن اداره کل در حدود  319هکتار از اراضی
منابع طبیعی استان خسارت واردآورده و تخریبهای دیگری که
از س��وی معدنکاران از جمله مرحله اکتشاف ،جادهسازی ،دپوی

باطل��ه و ...دیگر صنایع و آبرس��انی و تخریبه��ای دیگر صورت
گرفته چ��ه میزان مبلغ دریافت ش��ده و به کدام حس��اب واریز
گردیده است؟ و آفتاب یزد این موضوع را تا انتها پیگیری خواهد
کرد.

