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از توصیه رهبر معظم انقالب تــا تأکید رئیس مجلس و مواضع نمایندگان ؛

اسالمی امروز به کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی می رود

گزارش خبری

رویکرد ایران در قبال افغانستان
تالش برای تشکیل دولت فراگیر است

رئیسی ،پنجشنبه در دوشنبه

خانه ملت

گروه سیاسی /آیت اهلل سیــــــــد ابراهیـــــــم
رئیــــــــــسی رئیسجمهوری اسالمی ایران
روز پنجشــنبه بــه دعــوت رســمی «امــام
علــی رحمــان» همتــای تاجیــک خــود و
برای شــرکت در اجالس «ســران ســازمان
همکاری شــانگهای» به شهر دوشنبه سفر
میکنــد .وزارت امــور خارجه تاجیکســتان
در بیانیــهای اعالم کرده اســت که رؤســای
جمهور ایران و تاجیکســتان طی این ســفر
دیــداری ویژه داشــته و با مشــارکت هیأت
رسمی دو کشور ،درباره طیف گستردهای از
موضوعات مذاکره خواهند کرد.
وزارت امور خارجه تاجیکســتان افزوده
که در پایان این دیدار ،قرار اســت دو طرف
بیانیه مشــترکی را در زمینه روابط دوجانبه
و بســتهای از اســناد جدید همــکاری امضا
کننــد .رئیسجمهــور در این ســفر عالوهبر
شرکت در اجالس ،دیدارهای دوجانبه ای
نیز با ســران و رؤسای هیأتهای حاضر در
اجالس ســران سازمان همکاری شانگهای
خواهــد داشــت .رئیسجمهــور کشــورمان
را در ایــن ســفر هیأتی بلندپایــ ه از مقامات
سیاسی و اقتصادی همراهی میکند.
ایــن نخســتین بــاری اســت که رئیســی
در قامــت عالیتریــن مقام اجرایــی ایران
در جمع ســران آســیا حضــور مییابــد و از
تریبــون ایــن ســازمان بــزرگ همــکاری به
طــرح دیدگاههــای منطقــهای و جهانــی
کشــورمان میپــردازد .نشســت ســاالنه
شــورای ســران دولتهــای عضو ســازمان
همکاری شــانگهای قرار است روزهای ۲۵
و  ۲۶شهریورماه برگزار شود.
رئیســی در حالی در گردهمایی سیاسی
 اقتصــادی شــانگهای شــرکت میکند کهپیــش از ایــن برخــی خبرهــا بخصــوص از
سوی مقامات تاجیکستان از طرح موضوع
عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری
هــای شــانگهای حکایــت دارد .ســازمانی
کــه قریب به  20ســال پیش توســط ســران
چیــن ،روســیه ،قزاقســتان ،قرقیزســتان،
تاجیکســتان و ازبکستان و با هدف افزایش
قدرت منطقهای حوزه آســیا در برابر نفوذ
امریکا و ناتو اعالم موجودیت کرد و بعدها
بــا پذیــرش عضویت دائم هند و پاکســتان

و عضویــت ناظــر ایــران ،مغولســتان،
افغانســتان و بــاروس ابعاد گســتردهتری
یافت.
ســفر رئیس جمهوری به تاجیکستان و
شــرکت در این نشســت بزرگ آســیایی در
شرایطی اســت که سیاســت خارجی ایران
در فراســوی مرزهــای خــود بــا کشــورهای
آســیایی ،طــی دهه اخیــر فــراز و فرودهای
زیــادی را تجربه کرده اســت .تجربیاتی که
اغلب در فضای ایدئولوژیک و قطببندی
سیاسی ســپری شــده اما اکنون احیای این
مناســبات در وجــوه سیاســی ،اقتصــادی و
امنیتــی در صدر سیاســت خارجــی دولت
سیزدهم نشسته است.
حســین امیرعبداللهیــان ،وزیــر امــور
خارجــه پیشــتر و در آغــاز مســئولیت خــود
عنوان کرده که نگاه ویژه سیاســت خارجی
رئیســی بــر تمرکــز بــه گســترش روابــط بــا
همســایگان و کشــورهای آســیا قــرار دارد.
بخصوص که وی یکــی از محورهای تمرکز
خــود در وزارت خارجــه را نیــز توســعه
دیپلماســی اقتصادی دانسته است .اگرچه
بــه اعتقــاد شــماری از ناظــران ،رقابــت و
رودررویــی بیپــرده چین و امریــکا و تالش
بــرای بلــوک بندیهــای جدیــد قــدرت
مــیرود که بــه مناقشــهای پردامنــه تبدیل
شــود و سیاســت اغلب کشــورهای آسیایی
را بیتأثیــر از ایــن کشــمکش سیاســی و
اقتصــادی نگــذارد ،امــا ایــن امــر ،متغیــر
مهمی در روند تصمیمگیری دولت جدید
ایران برای گستراندن چتر دیپلماسی خود
در آسیا به شمار نمیآید .چه در این مسیر،
ایران با مشــارکت در اجالس تاجیکستان و
توســعه روابط با کشــورهای حاضــر در این
اجالس میخواهد حلقه واسط خاورمیانه
بــا حــوزه آســیای مرکــزی و قفقــاز باشــد و
ظرفیتهــای مغفول مانده خــود بویژه در
عرصــه اقتصــادی را در ایــن نقطــه مهم از
جغرافیــای جهان به کار گیــرد .بهرهمندی
ایــران از موقعیــت ژئوپلیتیک کــه آن را به
عنــوان بهتریــن کشــور در ثقــل ارتباطــات
سیاســی ،اقتصــادی و حمــل و نقل منطقه
نشــانده اســت ،اگرچــه تــا حــدودی تحــت
تأثیــر تحریمها قــرار گرفته و موجب شــده

اینکه مجلســیها ترمز ارائه شــتابان
طرحهای قانونگذاری را بکشند.
ëëآیا قــوه مقننه به ریل الیحه محوری
برمیگردد؟
زمانــی کــه مجلســیها در آغــاز
راه بودنــد یعنــی در تیرمــاه ،99
مرکــز پژوهشهــای مجلــس در یک
گــزارش رســمی اعــام کــرد :آســیب
طرحمحــوری در ابتــکار قانونگذاری،
بــا ســرعت و حــ ّدت ،گریبانگیر نظام
تقنینــی ایران شــده اســت .در همان
زمــان طبــق آمــار دولــت حداقل 65
الیحــه اولویــت دار بــه دلیــل عــدم
رســیدگی در مجلــس دهــم ،معطل
مانــده بــود 65 .الیحــهای کــه دولت
دوازدهم بر لزوم اولویت بررسی آنها
در مجلــس یازدهــم تأکیــد میکــرد.
حــاال نه تنها آمارهای کلی و عمومی،
بلکه حتی سرنوشــت طرحهای مهم
مجلــس نظیر همین موضوع اصالح
قانــون انتخابــات هم نشــان میدهد
کــه قــوه مقننــه بایــد ریــل خــود را به
سمت الیحه محوری تغییر دهد.
وقتی یک ســال پــس از به جریان
افتــادن ســه طــرح اصــاح قانــون
انتخابــات در مجلــس و اصــرار
چندین ماهــه نمایندگان بر ضرورت
تصویــب آنها به جــای الیحه دولت،
رئیس کمیســیون تخصصی مجلس
تلویحــاً از دولــت تقاضــای ارســال
الیحه میکند معنایش میتواند این
باشــد کــه تأکید بــر طرح محــوری به
جــای الیحه محــوری تجربــه موفقی
نبوده اســت .تجربهای کــه یک دلیل
بســیار منطقی و عینی دارد؛ مجلس
برخــاف دولــت فاقــد بازوهــای
گســترده کارشناســی و همینطــور
اشــراف اجرایــی بــه مســائل کشــور
اســت .یعنی همان مــوردی که رهبر
معظم انقالب هم در ســخنرانی روز
 6خــرداد خود بــه آن اشــاره فرموده
بودنــد .البتــه ایــن به معنــای نادیده
گرفتن ظرفیت قانونی تهیه و تدوین
طرح نیست بلکه مسأله آن است که
طرحها میتواند زمانی تدوین شــود
کــه دولت به هر دلیــل در ارائه الیحه
تعلل کند.

وحیدی :روند نظارت بر قیمت کاالهای
اساسی در کشور باید تقویت شود

در گفت و گوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران اعالم شد

ابراز امیدواری پوتین و رئیسی برای دیدار در
آینده نزدیک

برش

وزیــر امور خارجه کشــورمان در جلســهای با اعضای کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح دیپلماسی
خارجــی درخصــوص افغانســتان اعــام کــرد کــه رویکــرد ایــران در قبال
افغانســتان حمایــت و کمک بــه مردم افغانســتان و تالش برای تشــکیل
دولت فراگیراست.
به گزارش ایســنا ،محمود عباس زاده مشــکینی ،ســخنگوی کمیسیون
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس با اعالم این خبــر در توضیح این
جلســه گفت :طبق توضیحات وزیر خارجه ،ارتباط کنونی ما با افغانســتان
برای تســهیل کمک به مردم افغانســتان اســت مثالً فعالیت کنســولی ما
بــرای کمــک به متقاضیــان مســافرت درمانی بــه ایران صــورت میگیرد.
او افــزود :وزیــر خارجه به این نکته هم اشــاره کرد که جریــان حاکم فعلی
بخشــی از واقعیت افغانستان اســت و ستاد افغانســتان مجدداً در وزارت
خارجه کار خود را شروع کرده است.
مشــکینی به نقل از امیرعبداللهیان گفت :همان طور که در نشســت با
ســردبیران رســانهها گفته ،قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ،مســیر
دولت در بحث هســتهای را مشــخص کرده منتهــا صحبتهای او تحریف
شده است .براساس این خبر تغییرات مدیریتی در وزارت خارجه از هفته
آینده شروع میشود.

درســت و بجا بوده اســت .بــه عنوان
مثــال از ابتدای کار مجلــس یازدهم
تاکنــون در حــوزه قانونگــذاری 123
الیحــه توســط دولــت ارائــه شــده که
البته بخشی از آنها هم لوایح ناتمام
دوره دهم مجلــس بودند .در مقابل
امــا نماینــدگان  418طــرح ارائــه
کردهانــد؛ یعنی حــدود  4برابر لوایح
دولــت .مســأله اما فقط این نیســت.
موضوع دیگــر خروجی ایــن طرحها
و لوایح اســت؛ روز  16شــهریور ،ســید
محمــد مولــوی نماینــده آبــادان در
نطق میان دســتور خود اعالم کرد که
از میــان تمام طرحهــا و لوایح اعالم
وصــول شــده در مجلــس فقــط 34
مورد یعنــی  6درصد آنهــا تبدیل به
قانون شدهاند.
آمارهــای دیگــری هــم در ایــن
خصوص هستند که میتوانند به این
بحــث کمک کننــد .مثــاً در مجلس
دهــم درحالی کــه  61درصــد قوانین
مصــوب ناشــی از الیحه بودنــد و 39
درصد ناشی از طرحها .این در حالی
اســت که در همین دوره از مجلس از
 718پیشنهاد قانونگذاری 210 ،مورد
الیحه و  508مورد طرح بودند .یعنی
علیرغــم اینکــه نماینــدگان  2و نیم

برابــر آمار لوایــح دولت ،طــرح ارائه
کردند امــا در نهایت فقــط کمتر از 2
پنجم کل مصوبات مجلس ناشــی از
این طرحها بود .این آمار یعنی آنکه
در مجلــس دهــم کمتــر از  16درصد
کل تعــداد طرحهــای نماینــدگان
تبدیــل به قانون شــدهاند حــال آنکه
ایــن عــدد بــرای بخــش مربــوط بــه
لوایــح نزدیــک بــه  50درصد اســت.
آن هــم در شــرایطی که به گــواه آمار
معاونت پارلمانی ریاست جمهوری
 65الیحه یعنی حدود  30درصد کل
لوایــح هــم در ایــن دوره مجلــس به
دلیل کمبود وقت مورد بررســی قرار
نگرفت .نکته اینجاست که وضعیت
در مجلــس یازدهم نیز کم و بیش به
همیــن صورت بوده .چــه اینکه حتی
محمدباقر قالیبــاف ،رئیس مجلس
هــم بهوجــود عــدم تعــادل در میان
طرحهــا و لوایــح در مجلس معترف
است .او در جلسه علنی روز  6تیرماه
همیــن امســال یعنــی یک مــاه پس
از دیــدار مجــازی نماینــدگان با رهبر
معظم انقــاب اینگونــه گفت« :در
موضوعــات مهــم و سرنوشتســاز،
الیحــه محــوری بــر طــرح محــوری
اولویــت دارد .مجلــس زمانی کارش

مفیــد و مؤثــر اســت که ســهم تعداد
لوایح از طرحها بیشــتر باشــد ،از این
جهــت ما ضعــف داریــم کــه تعداد
طرحهــا در مجلــس از تعــداد لوایح
بیشــتر اســت ».قالیبــاف یــک ســال
قبلتر ،یعنی درســت روز قبل از آغاز
به کار رسمی مجلس یازدهم در یک
ســخنرانی بر لزوم الیحه محور شدن
مجلس تأکید کرده بود.
ëëقانــون انتخابات ،تجربه شکســت
خورده طرح محوری
موضــوع اصالح قانــون انتخابات
ریاســت جمهــوری در یــک ســال
گذشته شاید سمبل عملی ارجحیت
طــرح بــر الیحــه در بهارســتان بــود.
دولتهــای یازدهــم و دوازدهم بعد
از ابالغ سیاســتهای کلــی انتخابات
توســط رهبــر معظــم انقــاب بــرای
تهیــه یک الیحه جامــع انتخاباتی دو
ســال کار کارشناســی انجــام دادنــد.
الیحــهای کــه در اســفندماه  97در
مجلــس اعــام وصــول شــد .بــا این
حال مجلس دهــم در  15ماه بعدی
باقیمانده از عمرش این الیحه مهم
را وارد دســتورکار نکــرد .در مجلــس
یازدهــم امــا اتفاقــات دیگــری هــم
افتــاد؛ نــه تنها بــاز هم الیحــه دولت

مســکوت مانــد بلکــه مجلســیها در
کمتــر از ســه مــاه ،ســه طــرح را برای
اصــاح قوانیــن انتخابات شــوراهای
اسالمی ،مجلس و ریاست جمهوری
پیــش کشــیدند .طرحهایــی که حتی
خــود اصولگرایــان نیــز میگفتنــد
شــتابزده و غیرکارشناســی هســتند.
نمایندگان اما مکرراً روی این طرحها
اصــرار داشــتند و حاال یک ســال بعد
از مطــرح شــدن این طرحهــا ،اصرار
نماینــدگان و صــرف وقــت بســیار
توســط کمیســیونهای مجلــس و
همینطــور صحن علنــی ،هیچکدام
بــه جایــی نرســیدند .ایــن یعنی هم
وقــت و انــرژی مجلــس گرفته شــد و
هم مشکالت قوانین انتخاباتی کشور
پابرجــا ماندنــد .منتقــدان ایــرادی
کــه به الیحــه محــور نبــودن مجلس
میگیرنــد دقیقــاً بــه همیــن مســأله
بــر میگــردد .اینکــه اکثــر طرحهــای
مجلس جــز گرفتن وقت قــوه مقننه
بــه جــای خاصــی نمیرســند .آنچــه
کــه محمدصالــح جــوکار ،رئیــس
کمیســیون شــورای مجلــس دربــاره
اصــاح قانــون انتخابــات گفتــه ایــن
اســت که «مجلس شــورای اســامی
آمادگی دارد که بسرعت لوایح مورد
نظــر دولــت را مــورد رســیدگی قــرار
دهد و دولتمردان هم در هر حوزهای
کــه فکــر میکنند خــأ قانونــی وجود
دارد ،میتواننــد بــه مجلس شــورای
اســامی الیحه ارائه دهند .در شرایط
فعلــی بیشــتر اولویتهــای کشــور
دربــاره مســائل اقتصادی اســت ،اما
مجلس در حوزه انتخابات هم آماده
همکاری با دولت است تا به سرعت
قوانین انتخاباتی سابق را اصالح کند.
دولت قبل الیحــه جامع انتخابات را
به مجلس شــورای اســامی ارائه داد
که این الیحه در دستور کار کمیسیون
امور داخلی کشور و شوراها قرار دارد،
امــا اگــر دولــت ســیزدهم میخواهد
در ایــن الیحــه اصالحاتــی را انجــام
دهد ،میتواند ایــن کار را انجام دهد
و الیحــه مورد نظر خــودش را درباره
انتخابــات بــه مجلــس ارائــه دهد».
ایــن شــاید شــروع خوبی باشــد برای

رئیسجمهوری در اجالس سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کند

خبــــر

امیرعبداللهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

گــروه سیاســی /هفتــه قبــل رئیــس
کمیســیون شــوراهای مجلس تلویحاً
از دولت ســیزدهم خواست تا درباره
یکی از مناقشــهبرانگیزترین مســائل
تقنینی بین مجلس یازدهم و دولت
دوازدهــم ،الیحــه بدهــد .آن مســأله
اصالح قانون انتخابات بود.
دیروز هم در کمیسیون اجتماعی
مجلــس مقــرر شــد تــا طــرح تدوین
شــده نمایندگان برای « ســاماندهی
کارکنان دائمی و موقت دستگاههای
اجرایی» به دولت فرصت داده شود
تا در این باره الیحه تهیه کند.
دولــت دوازدهــم اســفندماه ســال
 97بابــت اصــاح قوانیــن انتخاباتی
کشــور یــک الیحه جامــع داده بود که
 2سال روی آن کار کارشناسی صورت
گرفتــه بود اما نــه در مجلس دهم به
آن رســیدگی شــد و نه یازدهم .حتی
در دوره یازدهــم فقــط ظرف کمتر از
ســه مــاه نمایندگان ســه طــرح برای
اصــاح قوانین انتخاباتــی را به جای
آن ارائه کردند که حاشیههای زیادی
در پــی داشــت .کســی نمیدانــد آیــا
صحبتهای هفته قبل محمدصالح
جــوکار دربــاره موضــوع مهمی چون
اصــاح قانــون انتخابــات واقعاً یک
ســیگنال بــرای بازگشــت مجلس به
الیحــه محــوری اســت یــا صرفــاً یک
اظهارنظر موردی .اما هر چه هســت
میتوانــد امیدهــا را بــرای کاهــش
حجــم طرحهــای نماینــدگان بــرای
قانونگذاری بیشتر کند.
ëëالیحــه محوری؛ از توصیــه رهبری تا
تأکید قالیباف
همیــن امســال ،روز ششــم
خردادمــاه بــود کــه رهبــر معظــم
انقالب در دیدار با نمایندگان درباره
وظیفه تقنینی مجلس چنین گفتند؛
«در مسائل حســاس و مهم ،ترجیح
ایــن اســت که به جــای طــرح ،الیحه
ارائــه شــود زیــرا موافقــت دولــت به
عنــوان مجــری را بــه همــراه دارد و
همچنیــن از پشــتوانه کار کارشناســی
بدنــه دولــت نیــز برخــوردار اســت».
آمارهــا هــم همگــی نشــان میدهد
کــه تذکر رهبــر معظم انقــاب کامالً

خانه ملت

گــروه سیاســی /ســفر رافائل گروســی ،مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انرژی
اتمی جلســه دیروز مجلس را غیرعلنی کرد .بــه گفته احمد علیرضابیگی،
نماینــده تبریــز ،رئیــس مجلس در این جلســه توضیحاتــی داده و از جمله
گفتــه که تنها اتفــاق رخ داده این اســت که کارتهای حافظــه دوربینهای
بازرسی را در تأسیسات عوض کردهایم.
ایــن کارتهــا پیــش از ایــن توســط آژانــس پلمب شــده بــود حــاال کارتها
تعویض شــد ،مجدداً آژانس دســتگاهها را پلمب کــرد .قالیباف تأکید کرده
کــه کارتهــا در ایران اســت و هیــچ اطالعاتی به آژانس داده نشــده اســت.
علیرضابیگــی همچنیــن گفــت کــه طبق قانــون راهبــردی لغــو تحریمها،
بهدلیل اینکه تحریمهای هســتهای علیه ایران لغو نشده ،دولت نمیتواند
هیچ اطالعاتی به آژانس بدهد.
این جلســه غیرعلنی تنها دقایقی طول کشــید و پس از آن مجلس وارد
جلســه علنی شــد .اما انــگار توضیحات قالیبــاف در جلســه غیرعلنی برای
نماینــدگان کافــی نبود و آنان بــه دنبال دعوت رئیس ســازمان انرژی اتمی
بــه مجلــس و توضیح درخصوص توافــق صورت گرفته بــا مدیرکل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی ،بودند .احمد امیرآبــادی فراهانی نماینده قم در
تذکر شفاهی بر اساس بند  ۸ماده  ۲۲آییننامه داخلی مجلس با اشاره به
ســفر اخیر رافائل گروســی مدیرکل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی ،گفت:
ایــن بند دربــاره تصمیمگیری درباره دعوت اشــخاص حقیقی و حقوقی به
مجلس است.
آقای گروســی مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی به کشــور آمدند
و برگشــتند و ما هیــچ اطالعی از توافق صورت گرفته نداریم .براســاس بند
 ۸مــاده  ۲۲آییننامــه داخلی از رئیس و هیأت رئیســه مجلس درخواســت
داریــم آقــای اســامی ،رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در جلســه علنــی یــا
غیرعلنــی بــه مجلس دعــوت شــود و درخصوص ایــن توافق کــه مرتبط با
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است به نمایندگان ملت توضیح
دهــد تا در جریــان توافق صــورت گرفته باشــیم .اما قالیبــاف در واکنش به
سخنان امیرآبادی تأکید کرد که این موضوع در دستور جلسه نیست و جای
مطرح کردن آن در حین بررسی طرح نیست.
مالــک شــریعتی نماینده تهــران هم با بیــان اینکه در ســفر اخیر رافائل
گروســی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران توافقاتی صورت
گرفتــه که به نظر میرســد اطالعرســانی کافــی به مجلس و افــکار عمومی
نشده گفت  :امروز جنگ ،جنگ روایتهاست ،لذا از رئیس مجلس و هیأت
رئیســه میخواهم افــراد ذیربط از جمله دبیر شــورای عالی امنیت ملی و
رئیس ســازمان انرژی اتمی به مجلس دعوت شــوند تــا توضیحات الزم به
نمایندگان ارائه شود.
بــا این حــال ســخنگوی هیأت رئیســه مجلــس از برگــزاری جلســه فوق
العــاده امروز کمیســیون امنیت ملی با حضور رئیس ســازمان انرژی اتمی
خبر داد.ســید نظام موســوی به ایســنا گفت :این جلســه مربوط به بررســی
نحــوه اجرای قانــون اقدام راهبردی برای لغو تحریم هــا و صیانت ازمنافع
ملت ایران و همچنین بررســی نتایج ســفر رافائل گروســی مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی به تهران خواهد بود.
ëëادامه مخالفتها با  FATFو رفع تحریمها
همچنیــن رحیــم زارع نماینــده آبــاده در مجلس؛ دیــروز در نطق میان
دســتور خود هم بــه پذیرش احتمالی  FATFاعتراض کــرد و هم اینکه گره
زدن مشــکالت اقتصادی به تحریم را غلط خواند .او گفت :پذیرش FATF
و لــزوم رفــع تحریمهــای خارجــی تحت هر شــرایطی برای حل مشــکالت
اقتصادی و معیشــتی آدرس غلطی اســت که از طرف کســانی مطرح شده
که امور مملکت را معطل کردهاند.
زارع در ادامــه اضافــه کرد :همه میدانیم که شــرایط اقتصادی ســختی
بر کشــور حاکم اســت کــه به اشــتباه در طول ســالهای گذشــته راهکار حل
همــه این مشــکالت اقتصادی را بــه رفع تحریمها گره زدهانــد .در حالی که
عمده مشــکالت و چالشهای اقتصادی کشــور ناشی از مشکالت ساختاری
داخلی و خودتحریمی اســت .او اضافه کرد :تجربه واردات گسترده واکسن
در روزهــای اخیر ،نشــان داد کــه تحریمهای خارجی عامل همه مشــکالت
کشــور و ضعفهای داخلی نیســت و با وجود محدودیتهــای بینالمللی
هم میتوان بر بسیاری از معضالت داخلی فایق آمد.
نماینــده آباده با بیــان اینکه راهکارهــای زیادی وجــود دارد که میتوان
در شــرایط فعلی با اســتفاده از آنها گشــایشهای بزرگی در معیشت مردم
به وجود آورد ،تصریح کرد :قبل از راهکارها ،دولت محترم هرچه ســریعتر
باید نســبت به تکمیل بدنه دولت و ســاختار وزارتخانهها اقــدام کند تا این
بالتکلیفی و بیعملی که در برخی از بخشها دیده میشود برطرف شود و
رایزنی عدهای خاص برای تصدی پستها کاهش یابد و تمام شود.

نشانههایی از بازگشت بهارستان به الیحه محوری

روز گذشــته «والدیمیــر پوتیــن» رئیــس جمهــور روســیه در تمــاس تلفنــی با
آیتاهلل ســیدابراهیم رئیســی ،با بیان اینکه به علت احتمــال ابتال به بیماری
کرونــا بــه قرنطینــه رفتــه اســت ،خواســتار انجــام هماهنگــی بــرای دیــدار دو
رئیس جمهور در اولین فرصت شــد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،رئیس جمهور روســیه با اشــاره به همکاریهای مســکو – تهران در
زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشــترک واکســن اســپوتنیک ،بر تداوم
ایــن همکاریها تأکید کرد .رئیس جمهوری اســامی ایــران نیز در این تماس
تلفنــی والدیمیــر پوتین ،گفت :توســعه و تعمیق همکاریهای دو کشــور را در
همــه ابعــاد دنبــال میکنیم .آیتاهلل رئیســی همچنیــن با تأکید بــر ضرورت
تداوم همکاریهای دو کشــور در زمینه مقابله با کرونا از جمله در زمینه تولید
واکســن مشــترک ،اظهارکرد :این همکاریها باید تا ریشــهکن شدن کامل این
بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد .گفتنی اســت پیش از این اعالم شــده بود
که دو رئیس جمهور در حاشــیه اجالس شانگهای با هم دیدار خواهند کرد که
البته حاال به وقت دیگری موکول شده است.

اســت تا این مرکز ثقل به ترکیه ،شــانگهای
چین و حتی امارات منتقل شود ،اما تمرکز
ایران بر ترمیم مناســبات در حوزه آســیایی
و یافتــن راهکارهایــی کــه ورای تحریمهــا
تســهیل کننــده پیگیــری اهداف متناســب
بــا شــرایط منطقــهای و بینالمللی باشــد،
میتواند ایران را در نقطه کانونی مناسبات
و مرکز ارتباطی قرار دهد .نخســتین حضور
رئیسی در این اجالس بینالمللی میتواند
بــا پیگیری یک دیپلماســی اصولــی همراه
باشــد کــه بازتابــش را در تغییــر رویکــرد

کشــورهای بزرگ منطقه درباره مهمترین
موضوعات مورد نظــر تهران جهت تحقق
منافع اقتصادی و استراتژیکش نشان دهد
و این کشورها را بر آن دارد تا در رویگردانی
از همراهی با سیاستهای تحریمی نسبت
به همکاری بیشتر با تهران ترغیب شوند.
در واقع پیش بــردن روابط دیپلماتیک
مؤثر با اغلب کشــورهای آســیایی و منطقه
خاورمیانه ،نقطه طالیی دیپلماســی است
که دولت سیزدهم در منطقه دنبال خواهد
کرد.

وزیر کشــور بر ضرورت هماهنگیها و هم افزایی دستگاههای اجرایی
در کنترل و نظارت بر قیمت کاالها و مایحتاج عمومی در کشور تأکید
کرد .به گزارش فارس ،احمد وحیدی در نشست بررسی روند نظارت
بر قیمت کاالها و مایحتاج عمومی با محوریت آرد و نان که با حضور
نماینــدگان وزارت صمــت ،کشــاورزی ،اطالعــات ،امــور اقتصادی و
دارایــی ،دادگســتری ،مجلــس شــورای اســامی ،ســازمان اطالعات
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ،دادســتانی کل کشــور ،اتاق اصناف
و اتحادیــه خبــازان در محل وزارت کشــور برگزار شــد بــا تأکید بر این
موضوع که بایســتی روند نظارت بر قیمت کاالهای اساســی در کشور
تقویت شــود؛ گفــت :نان از جملــه کاالهای پر مصرف و اســتراتژیک
در کشــور اســت که بایســتی در این خصوص تدابیر الزم برای کنترل
قیمــت آن صــورت گیرد .وزیر کشــور با تشــریح این موضــوع که باید
توجه داشته باشیم که بخش عمده مصرف نان در دهکهای پایین
جامعه است؛ گفت :باید با تمام ظرفیتها و مکانیسمهای نظارتی
جلوی افزایش غیر متعارف را در حوزه کاالهای استراتژیک و اساسی
در کشــور بگیریم .وحیــدی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره
تفــاوت قیمــت نــان در برخــی از اســتانهای کشــور گفــت :در حــوزه
تعیین قیمت نان اختیاراتی به اســتانداران سراســر کشــور داده شده
اســت و با توجه به وضعیت هر اســتان به لحاظ میزان تأمین گندم،
نــرخ دســتمزدها و دیگــر هزینههای جــاری ،کرایههای حمــل آرد از
کارخانــه تولیدآرد تــا نانواییها ،تفاوت قیمت نــان در حد معقول و
منطقــی قابل قبول و مورد انتظار اســت؛ اما بایــد این تفاوت قیمت
در کل کشــور تابــع ضابطه مشــخصی باشــد .وزیر کشــور همچنین با
اشاره به این واقعیت که با توجه به تورم و افزایش هزینهها ،بایستی
متوجــه نیازهــا و خواســتههای متعــارف نانوایان هم باشــیم ،گفت:
روی هــم رفتــه هزینــه نانواها بــه تأســی از وضعیت اقتصــادی کلی
کشور و به تبع از افزایش نرخ دستمزدها ،بیمه ومالیات و هزینههای
حاملهای انرژی باال رفته اســت و باید اقدامات حمایتی الزم از این
بخش هم صورت گیرد.

بازدید اسالمی از نیروگاه اتمی بوشهر
و تأسیسات اصفهان

محمد اســامی رئیس ســازمان انرژی اتمی روز گذشــته در رأس
هیأتی ضمن بازدید از نیروگاه بوشهر در جریان آخرین گزارشها
دربــاره فعالیت این نیروگاه و پروژههای نیروگاهی دیگر ســازمان
س جمهــور همچنین
قــرار گرفــت .به گزارش ایســنا ،معــاون رئی 
در ســفر بــه اصفهــان از مرکــز بینالمللــی آمــوزش هســتهای
ایــران بازدیــد کــرد .رئیس ســازمان انــرژی اتمــی در ایــن بازدید
کــه بــا همراهی تنی چنــد از معاونین ســازمان و مدیران صنعت
هستهای انجام گرفت ،ضمن بازدید از نخستین مرکز بینالمللی
آموزش هستهای ایران از بخشهای مختلف تأسیسات هستهای
اصفهــان از جملــه رآکتور صفــر قدرت آبســنگین (،)HWZPR
رآکتور چشــمه نوترونی مینیاتــوری ( )MNSRو رآکتور زیربحرانی
آب سبک ( )LWSCRدیدن کرد.

