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مقتدی صدر هرگونه فشار ایران
علیه گروههای شیعه را تکذیب کرد

«ایران» به بهانه ســفر الوروف ،از توسعه روابط ایران و روسیه در دولت سیزدهم گزارش میدهد

عکس :آرشیو /ایرنا

گــروه سیاســی /ســرگئی الوروف وزیــر
خارجــه روســیه دیــروز چهارشــنبه بــه
منظــور دیــدار بــا وزیــر امــور خارجــه
کشورمان به تهران سفر کرد.
بــه گفته خبرگــزاری ایرنــا ،وی قرار
است امروز با حســین امیرعبداللهیان
وزیر امــور خارجه کشــورمان در تهران
و در محــل وزارت امــور خارجــه دیدار
و گفــت گفتوگو کنــد .یــک روز مانده
به این ســفر ماریا زاخارووا ،ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه روســیه گفتــه بود
«ســرگئی الوروف ،وزیــر امــور خارجــه
روســیه از  ۲۲تــا  ۲۳ژوئــن[ ۱تــا  ۲تیــر]
ســفری بــه تهــران خواهــد داشــت تــا
دربــاره توافــق هســتهای و موضــوع
اوکرایــن با مقامات ایران رایزنی کند».
زاخــارووا در یــک کنفرانــس خبــری
بیــان کــرده بــود« :الوروف از  ۲۲تا ۲۳
ژوئــن ،بــه دعــوت وزیــر امــور خارجــه
ایــران ســفری کاری بــه تهــران خواهد
داشــت .انتظار مــیرود به تبــادل نظر
دربــاره برخــی مســائل بینالمللــی
از جملــه وضعیــت برجــام ادامــه
دهنــد ».او همچنیــن گفتــه اســت کــه
وزیــر امــور خارجــه روســیه در تهــران
دربــاره وضعیــت اوکرایــن ،ســوریه،
یمن و افغانستان ،همچنین همکاری
اقتصــادی میــان دو کشــور گفتوگــو
کنــد .پیش از این نیز ســخنگوی وزارت
خارجه ایــران اعالم کرده بود که ســفر
وزیر خارجه روســیه درخصوص روابط
دوجانبه و افزایش همکاری در منطقه
قفقاز و اوراسیا رایزنی خواهد کرد.
 ëëمقابله با تهدید مشترک
روزنامــه العربــی الجدیــد نیــز
در گزارشــی اعــام کــرد کــه یکــی
از اهــداف ســفر الوروف بــه ایــران
افزایــش همــکاری تهــران و مســکو
برای «مقابلــه با تحریمهــای امریکا»
اســت و مســئوالن دو کشــور ســفرهای
متقابــل علنــی و غیرعلنــی زیــادی در
مرحلــه اخیــر داشــتهاند .بــه گفته این

رســانه عربــی برخــی منابــع ایرانی در
گفتوگــو بــا العربــی الجدیــد اعــام
کردنــد کــه ســرگئی الوروف با حســین
امیرعبداللهیان ،همتای ایرانی خود و
ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور ایران و
مســئوالن دیگر دیدار خواهد کرد .این
منابــع کــه خواســتار عدم فاش شــدن
نامشان شدهاند ،تأکید کردند :الوروف
در ســفرش بــه تهــران درخصــوص
روابط دوجانبه و همکاری مشترک در
پروندههای منطقــهای و بینالمللی و
در رأس آنها تحوالت توافق هســتهای
و اوضــاع ســوریه رایزنــی و تبــادل
نظــر میکنــد .ایــن منابــع افزودنــد:
پرونــده مهــم دیگــری که در این ســفر
مــورد مناقشــه قــرار میگیــرد افزایش
همــکاری ایــران و روســیه در مقابله با
تحریمهای امریکا اســت و در ماههای
اخیر مســئوالن روسی ســفرهای علنی
و غیرعلنــی بــه ایــران داشــتهاند تــا از
تجربــه ایــران در مقابلــه بــا تحریمها
اســتفاده کنند .این منابع خاطرنشــان
کردند :مســئوالن ایرانی نیز ســفرهایی
به روســیه داشتند ،زیرا در مرحله اخیر
همــکاری دو کشــور در راســتای مقابله
مشــترک بــا تحریمهــای امریکایــی و
غربی افزایش یافته است.
ëëابعاد اهمیت سفر الوروف
این سفر اولین سفر سرگئی الوروف
به ایران بعد از روی کار آمدن آیتاهلل
رئیســی به عنوان رئیس جمهور ایران
اســت .این درحالی اســت کــه آخرین
ســفر الوروف به تهــران به بیش از یک
ســال قبــل بازمیگــردد کــه بــا همتای
خــود در آن زمان دیــدار و رایزنی کرد.
در تفاوت این سفر وزیر خارجه روسیه
به تهران با ســفرهای قبلی میتوان به
تحوالت منطقهای و جهانی اشاره کرد
کــه موضوعــات متفاوتی را در دســتور
کار همکاریهــای دو کشــور گذاشــته
اســت .جنگ اوکراین اکنون بر بسیاری
از معــادالت جهانــی ســایه انداختــه

است ،به گونه ای که افزایش قیمتها
از قیمــت انرژی ،غالت و مواد خوراکی
در سراســر جهــان از آثــار پیرامونی آن
به شــمار مــیرود .همچنیــن ناتوانی و
ضعــف دولت جــو بایــدن در ارتباط با
تصمیمگیــری جهت عبور از سیاســت
شکســت خورده کارزار فشار حداکثری
علیــه ایــران منجــر بــه وقفــه طوالنــی
مــدت در مذاکــرات مربــوط بــه رفــع
تحریمها شده است.
از همیــن رو میتــوان گفــت
تحریمهای غرب علیه ایران و روســیه
فصــل جدیــدی از همکاریهــای دو
کشــور را شــکل داده اســت ،به گونهای
کــه «ســی ان ان» چنــدی قبــل در
گزارشــی به طور خاص به این مســأله
اشــاره کــرده کــه روسهــا احتمــاالً در
بحــث فــرار از تحریمهــا و دور زدن
آنهــا ،تا حــد زیــادی از تجــارب ایران
کــه بیــش از چهار دهه اســت بــا انواع
و اقســام تحریمهــای غــرب رو بــه رو
بوده ،خواهند آموخــت و تاکتیکهای
ایــران در این زمینه را با هدف کاســتن
از هزینهها و خسارتهای تحریم علیه
خود ،عملیاتی خواهند کرد.
سی ان ان در این رابطه مینویسد:

شــدن روســیه با
«همزمــان بــا مواجه
ِ
ِســیلی از تحریمهــای اقتصادی غرب
علیــه خــود (در پــی جنــگ اوکرایــن)،
احتمــال دارد کــه ایــن کشــور بیــش از
هــر زمان دیگری به ســمت یک متحد
مــورد اعتمــا ِد خــود یعنــی جمهــوری
اســامی ایران متمایل شــود ،کشــوری
کــه بیــش از چهــار دهــه اســت بــا
تحریمهای گســترده غــرب علیه خود
روبهرو است».
این وضعیت حتی منجر به آن شد
وضــع محدودیتهای
کــه در بحبوحه
ِ
گســترده هوایی از ســوی روسیه و غرب
علیه یکدیگر در ماههای گذشــته ،وزیر
ساولیف»
حمل و نقل روسیه -ویتالی ِ
بگویــد کــه «کشــورش بــه طــور دقیق،
رویههــای ایــران و نمونه این کشــور در
بحــث دور زدن تحریمهــا را دنبــال
کرده و مطالعه میکند تا از این طریق
بتوانــد بــا تحریمهــای گســتردهای که
روسیه و اقتصاد این کشور را هدف قرار
دادهاند ،مقابله جدی کند.
ایران سالهاست که با سیاستهای
ضــد تحریــم خــود در عرصههــای
مختلــف توانســته اقتصادش را ســر پا
نگه دارد و نیازهایش را تأمین کند».

ëëســفر رئیس جمهور به مســکو؛ نقطه
عطف روابط
همکاریهــای ایران و روســیه پیش
از شروع جنگ و در زمان مذاکرات وین
نیز در دســتور کار دولت سیزدهم بوده
است .جزئیات سفر آیتاهلل رئیسی به
مســکو و دیدار با پوتین در کاخ کرملین
که قبــل از تحوالت جدیــد بینالمللی
رخ داد ایــن مهــم را اثبــات میکنــد،
ســفری که منجــر به آن شــد تــا وزارت
خارجه روسیه اعالم کند تهران و مسکو
در حــال کار و تــاش بــرای ایجــاد یک
مکانیــزم بــرای محافظــت از مبادالت
تجــاری و مالــی از خطــر تحریمهــا
هســتند .در جریــان ایــن ســفر بــود که
توافقــی درخصــوص شــبکه بانکــی
مشــترک بین دو کشــور صــورت گرفت
و قــرار شــد تجــار ایرانــی کــه با روســیه
کار میکننــد ،بتواننــد از شــبکه بانکــی
مشــترک بین ایران و روســیه اســتفاده
کننــد .همچنیــن تنهــا چنــد روز پس از
این ســفر اولین بخــش از خط اعتباری
بــرای نیروگاه ســیریک توســط روســیه
اختصاص داده شــد تا قفل این مسأله
که از ســال  1395روی زمین مانده بود
شکسته شود.

ëëافزایش بی سابقه همکاریهای تجاری
افزایــش ســطح تعامالت تجــاری از
دیگــر موضوعــات مــورد توافــق بین دو
کشــور بــود و تفاهــم شــد تــا در گام اول
تعامــات تجــاری ایــران و روســیه را بــه
 10میلیــارد دالر در ســال افزایش دهند.
ناگفتــه نماند که افزایــش همکاریهای
تجاری دو کشــور با شــروع بــه کار دولت
جدیــد بشــدت مــورد توجــه واقع شــده
اســت ،تــا جایــی کــه گمــرک کشــورمان
خبــر از افزایــش قابــل توجــه تعامالت
تجاری دو کشــور داده اســت .چند هفته
قبل نیز معاون نخســتوزیر روسیه خبر
داد« :در بازار روســیه نیازهای متعددی
وجود دارد کــه کاالهای ایرانی میتوانند
آن را تأمیــن کننــد« ».الکســاندر نواک»
در نشســت تجــاری ایران و روســیه گفته
بــود در ســال گذشــته فرصــت خوبــی
بــرای افزایش تجارت ایران و روســیه به
وجود آمــد ،بهطوریکه حجــم تبادالت
تــا  ۸۱درصــد افزایــش پیــدا کــرد و بــه
چهــار میلیــارد دالر رســید و امســال نیز
تــا کنــون تبــادالت بیــن دو کشــور تــا ۱۰
درصد افزایش پیدا کرده است .افزایش
حجم تجاری دو کشــور در ماههای اخیر
باعــث شــد نماینده تجــاری روســیه در
ایــران در مصاحبــه با خبرگزاری روســی
تــاس این رقــم را «بیســابقه» توصیف
کنــد و از ظرفیتهــای بیشــتر بــرای
گســترش روابط تجاری دو کشــور سخن
بگوید .ژیگانشــین گفته اســت که زمینه
همــکاری تجــاری و اقتصــاد دو کشــور
بســیار وســیع اســت و میتوانــد شــامل
نفــت و گاز ،حمــل و نقــل ،ارتباطــات،
فنــاوری اطالعات ،فعالیتهای علمی،
اقدامــات بشردوســتانه ،مــواد غذایــی و
اقالم کشاورزی باشد.
به نظر میرســد تغییر گفتمان کشور
در دولت جدیــد و همچنین تمرکز ویژه
دولتمردان توانسته است شتاب ویژهای
در تعمیــق و گســترش روابــط تهــران
مسکو ایجاد کند.

گزارش دیوان محاسبات حاکی از عملکرد نامطلوب دستگاهها در قبال قانون برنامه ششم توسعه است

اجرای برنامه ششم؛ تنها  30درصد

عکس :خانه ملت

رونمایــی شــد ،تنها  ۳۰درصــد احکام
برنامــه محقق شــده اســت .یافتههای
دیــوان محاســبات همچنیــن نشــان
میدهد با وجود اینکه در قانون برنامه
ششــم توســعه دســتیابی بــه متوســط
رشــد ســاالنه  ۸درصــد هدفگــذاری
شــده بود اما متوسط رشد در سالهای
اجــرای برنامه ،تنهــا  ۷۶صدم درصد
بــوده اســت .براســاس ایــن گــزارش،
از مهمتریــن دالیــل عــدم دســتیابی
حداکثــری به اهــداف تعیین شــده در
قانون برنامه ششم توسعه میتوان به
نبــود اطالعــات آماری متقــن و بهروز،
عــدم برنامهریــزی درســت ،فقــدان
منابــع مالــی الزم و متناســب ،عــدم
هماهنگی بین بخشــی ،عدم تصویب

دکتر قالیباف رئیس مجلس در حال گفت وگو با مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات

آییننامههــا ،دســتورالعملها ،ســایر
مقــررات قانونــی مرتبــط بــا احــکام
یادشده ،نگاه سیاستگذاری به موضوع
بــه جــای تدویــن مــوارد عملگرایانــه،
وجــود نــگاه آرمانــی بــه برنامــه و در
نهایت تحریمهای بینالمللی و عدم
توجه به ظرفیتهای مشــارکتی مردم
و سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد.
روز گذشــته همچنیــن دفتــر
مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشــی به آسیبشناســی
وضعیــت مالــی شــرکتهای ایــران
خــودرو و ســایپا و ارائــه پیشــنهادهای
اصالحــی پرداخــت .بــر اســاس ایــن
گزارش ،ایران خودرو و ســایپا  ۵۵هزار
میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

ëëتصویــب کلیــات «طــرح کنتــرل
و ســاماندهی اجارهبهــای امــاک
مسکونی»
در پــی مصوبــه ســران قــوا بــرای
ســاماندهی اجارهبهــا و بــا اعــام
حمایــت دولــت از طــرح نماینــدگان
برای «کنترل و ســاماندهی اجارهبهای
امــاک مســکونی» کلیــات ایــن طرح
دوفوریتــی در صحن علنی به تصویب
رســید .نماینــدگان بــا  ۱۱۴رأی موافــق
و  ۹۷رأی مخالــف و  ۵رأی ممتنــع از
 ۲۲۴رأی مأخــوذه ،کلیات این طرح را
بــه تصویــب رســاندند ،با ایــن حال به
دلیــل ایرادات دولت به جزئیات طرح
مذکــور بــا دســتور رئیسمجلــس این
طرح برای بررســی بیشتر به کمیسیون

سخنگوی جنبش النجبا عراق از جزئیات حادثه بغداد خبر داد

نقش عوامل خائن در سازمان اطالعات عراق در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس

گــروه سیاســی« /نصــر الشــمری»
ســخنگوی جنبــش مقاومــت اســامی
«النجبــا» در عراق در گفتوگو با شــبکه
«االتجــاه» ادعاهای مطرح شــده درباره
نفوذ امریکاییهــا در میان افراد نزدیک
بــه شــهیدان ســردار قاســم ســلیمانی و
ابومهــدی المهنــدس بــا هــدف اجرای
عملیات ترور را «دروغــی مبالغهآمیز»
خواند و در عین حال ،خواستار محاکمه
عناصر خائن در سازمان اطالعات عراق
شــد که با امریکاییهــا در عملیات ترور
فرماندهان نصر همکاری کردند.
ëëسفر رسمی و از پیش اعالم شده بود
بــه گــزارش فــارس ،ســخنگوی
ایــن جنبــش در مصاحبــه یادشــده بــه

اظهــارات اخیــر «مایــک پومپئــو» وزیــر
توگو
امــور خارجه ســابق امریــکا در گف 
بــا شــبکه ســعودی «العربیــه» واکنــش
نشــان داد و گفــت« :پیــش از هــر چیــز
بایــد تأکیــد کرد که ســردار ســلیمانی در
ســفری رســمی و اعالمشــده وارد عراق
شــد؛ پــس هــر گونــه ادعــا دربــاره نفوذ
امریــکا در میان افــراد نزدیک به این دو
فرمانــده شــهید با هــدف انجام تــرور و
همچنین نفوذ به تلفنهای همراه آنها
دروغی مبالغهآمیز اســت .روشن است
کــه دولت عراق ،فــرودگاه بغداد و دفتر
نخســتوزیر در جریان سفر حاج قاسم
بودهانــد و ایــن اطالعــات از طریــق این
مجاری درز کرده است».

ëëحضــور یــک گــروه تکتیرانــداز در
حادثه بغداد
الشمری با اشاره به مصاحبه اخیر وزیر

امور خارجه ســابق امریکا بیان کرد که این
جزئیات تنها بخشــی از گــزارش مفصلی
اســت کــه برخــی رســانههای امریکایــی

پیشــتر آن را منتشــر کرده بودند؛ گزارشــی
کــه در آنهــا آمــده بــود یگانــی از نیروهای
امریــکا از ســفارت امریکا حرکت کــرد و با
کمــک عناصــری در ســازمان اطالعــات و
شــماری از عناصــر امنیتــی کــرد تحرکاتی
را انجــام داد .او ادامــه داد حتــی پــس از
هدف قرار دادن خودروی حامل شهیدان
حــاج ابومهــدی المهندس و حاج قاســم
سلیمانی با موشک اول ،خودرو همچنان
ن را
حرکت میکرد .یک گروه تکتیرانداز آ 
هدف قرار داد و پس از آنکه متوقف شد با
موشک دوم به آن حمله کردند.
ëëعواملــی کــه دســت داشــتند بایــد
محاکمه شوند
ســخنگوی جنبش النجبا در بخشــی

دیگــری از اظهاراتــش از ســرقت برخی
مدارک و لوازم همراه ســردار ســلیمانی
و ابومهدی المهندس بهدســت عامالن
ترور و مزدوران آنها خبر داد.
الشــمری در پایــان تصریــح کــرد:
«جنایــت فــرودگاه بغــداد علنــاً و بــا
کمــک یــک ســرویس امنیتــی عراقــی
اجرا شــد ،اما من نمیخواهم سازمان
اطالعات عراق را به کلی مســئول این
امر بدانم.
شــکی نیســت کــه افــرادی در ایــن
ســرویس وجــود دارنــد کــه بــه علــت
مشارکتشــان در ایــن جنایــت مرتکب
خیانت بزرگ شدند و باید طبق قوانین
عراق محاکمه شوند».

قدردانیمقامصهیونیستی
از مواضع ضدایرانی انگلیس

خبــر دیگــر اینکــه ،وزیــر امــور خارجــه رژیــم صهیونیســتی از گفتوگو با
همتای انگلیســیاش درباره ایران خبر داد .به گزارش ایســنا ،یائیر الپید ،وزیر
امور خارجه رژیم صهیونیســتی در صفحه توئیترش از گفتوگو با لیز تراس،
همتــای انگلیســیاش خبــر داده و نوشــت :بــا لیــز تــراس ،وزیر امــور خارجه
انگلیــس صحبت کردم و از او بابت موضع مصمم انگلیس در قبال مســأله
ایــران قدردانــی کــردم .الپید با مطــرح کــردن ادعاهایی تکــراری علیه نقش
ایــران در منطقــه ،افزود :مــا درباره ضــرورت اقدام قاطعانه از ســوی جامعه
بینالمللی در مبارزه علیه تروریسم ایران و ثبات منطقهای گفتوگو کردیم.
اظهــارات الپیــد دربــاره مواضــع انگلیــس در قبــال ایــران در پی ایــن مطرح
میشــود کــه این کشــور بــه همــراه فرانســه ،انگلیس و آلمــان در چنــد هفته
اخیــر پیشنویــس قطعنامهای سرزنشــی در زمینــه همکاری ایــران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را به شــورای حکام آژانس ارائه کردند که به تصویب
رسید .در پیشنویس این قطعنامه آمده بود :شورای حکام از ایران میخواهد
که هرچه فوری برای اجرای تعهدات قانونیاش اقدام و بدون اتالف وقت به
پیشنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت
شفافسازی و حلو فصل مسائل باقیمانده پادمانی عمل کند.

ادعای  CNNدر خصوص بیخبری امریکا
از ترور شهید صیاد خدایی

یانان در گزارشــی به نقل از «یک مقام امریکایی
دســتآخراینکه ،ســ 
و یــک منبــع اطالعاتــی کــه در جریــان امــور قــرار دارد» فــاش کرد کــه رژیم
صهیونیســتی در ترور حســن صیادخدایی دست داشته اســت .در ادامه این
گــزارش البته ادعا شــده اســت کــه «اســرائیل ،دولت بایــدن را در مــورد این
عملیــات در تاریکی و بیخبری نگه داشــته اســت چراکه نــه قبل ازعملیات
بــه مقامــات امریکایی چیزی گفت ه شــده و نــه بعد از آن در ایــن مورد حرفی
زده شده است ».در این گزارش همچنین آمده است این مقامات اطالعاتی
بــه ســیانان گفتهاند که در مقابل ،ایران نیز ســطح هشــدار نیــروی دفاعی
هوافضــای خود را افزایش داده اســت که این خود شــاخص بالقوهای اســت
مبنی بر اینکه تهران ممکن است حمالت اسرائیل را تالفی کند.

وزیر کشور خبر داد

اعطای همه اختیارات قانونی به استانداران
برای تحقق وعده ساخت مسکن

وزیر کشــور در همایش معاونان عمرانی اســتانداریهای سراســر کشــور با
بیان اینکه فقدان مســکن مناســب باعث پیدایی و بروز مشــکالتی از قبیل
فقر و گسترش حاشیهنشینی میشود ،گفت :هیچ دلیلی برای عدم تحقق
ساخت  ۴میلیون مسکن در کشور وجود ندارد و باید در نظر داشته باشیم
که فعال شــدن صنعت مســکن در به حرکت افتادن ســایر صنایع کشــور
کمککننــده اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،احمــد وحیدی با بیان
اینکه در ســاخت مســکن ،رویکرد دولت چند بعدی اســت و تالش بر این
است که همه امکانات و نیازهای مردم چون مدرسه ،پارک و مساجد هم
احداث شود ،گفت :در صحبتهایی که با وزیر راه و شهرسازی انجام شده
است ،همه اختیارات و ابزارهای قانونی برای تحقق مسکن به استانداران
اعطا میشــود .صحبتهای وزیر کشــور درپی انتشــار مطلبی از سوی یکی
از رسانههای کشــور مبنی بر عقبنشینی دولت از وعده ساخت  4میلیون
مسکن به نقل از رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایراد شده است.

اخبــــار

گروه سیاســی /تصویــب کلیات «طرح
کنترل و ساماندهی اجارهبهای امالک
مســکونی» و رونمایی از گزارش دیوان
محاســبات دربــاره عملکــرد قانــون
برنامــه ششــم توســعه از مهمتریــن
رویدادهای روز گذشته قوه مقننه بود.
رئیس مجلس شــورای اســامی که
در آییــن رونمایــی از گــزارش عملکرد
قانــون برنامه ششــم توســعه در محل
دیوان محاسبات حضور یافته بود طی
ســخنانی خواســتار تغییر در رویکردها
در تدویــن برنامــه هفتم توســعه شــد
و گفــت :اگــر برنامــه هفتــم توســعه با
همــان روش شــش برنامــه گذشــته
تنظیــم شــود پایــان آن بــه سرنوشــت
ی دچار خواهد شــد که باید
برنامــه قبل 
در ایــن بــاره تصمیــم جــدی گرفت و
رویکرد خود را اصالح کنیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدباقــر
قالیبــاف بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه که از
برنامــه ســوم توســعه شــاهد اجرایــی
شــدن حــدود  ۳۰درصــد برنامههــا
بودهایم و ســؤال اینجاســت که اگر این
برنامههــا تدویــن نمیشــد آیــا همین
میزان از نتایج اتفاق نمیافتاد ،گفت:
مــا در بخــش اصلــی نظــام حکمرانی
هســتیم که حتماً نوع کار و مدیریت ما
باید از جنس نســل ســوم باشد به این
معنــا کــه معطــوف بــه هــدف حرکت
کنیم ،حتماً قدرت تنظیمگری داشــته
باشــیم و در کنــار آن بتوانیــم کنترل بر

مســائل را ایجاد کنیــم ،همچنین توأم
با همه اینها قدرت بازگشتپذیری نیز
ارائه دهیم.
ëëسرمایهای که خارج شد
رئیسمجلــس بــا بیــان اینکــه در
 ۱۰ســال گذشــته بالــغ بــر  ۱۰۰میلیارد
دالر ارز از کشــور خارج شــده است و ما
میتوانســتیم این مبلغ را داخل کشور
ســرمایهگذاری کنیــم ،تأکیــد کــرد :اگر
ایــن مبالغ برای کشــور حفظ میشــد،
میتوانستیم ادعا کنیم با تکیه به خود
اقتصاد مردمی را تحقق بخشیدهایم و
در چنین شــرایطی حتی میتوانستیم
جذب  ۲۰میلیارد دالر سرمایه خارجی
را نیــز اجرایــی کنیــم .امــا این مســائل
فرصتهایی اســت که آنها را از دست
دادهایم.
وی بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته
دیــوان محاســبات کشــور ،کمیســیون
اصل ۹۰مجلس و ســایر مجموعههای
نظارتــی جلســات مســتمری را برگزار
کردنــد ،گفــت :کاری کــه این دســتگاه
نظارتــی انجــام میدهــد مچگیــری
نیست بلکه پیشــگیری است .بنابراین
بــا برنامهریزی به عنوان یک دســتگاه
نظارتــی میتواند تحلیلهــای دقیقی
بــه ما بدهد تا بتوانیــم با اولویتبندی
در گلوگاههای مختلــف تصمیمگیری
کنیم.
براســاس گــزارش ارزیابی عملکرد
قانــون ششــم توســعه کــه روز گذشــته

مربوط ارجاع شد.
بــر اســاس کلیــات ایــن طــرح،
موجران و بنگاههای معامالت امالک
مکلفند هنــگام تنظیم قــرارداد اجاره
آن را در دفاتــر اســناد رســمی یــا در
ســامانه الکترونیکــی ثبــت معامــات
امــاک و مســتغالت کشــور درج کنند
و در طــرح بــرای اســتنکاف از ایــن امر
جرایــم و تعزیراتــی پیشبینــی شــده
اســت .همچنیــن بــا تعییــن اجارهبها
بیش از میزان تغییر شــاخص ســاالنه
قیمتها مبلغ مازاد مشــمول افزایش
 ۵۰درصــدی مالیــات بر درآمــد اجاره
امــاک خواهــد بــود .چنانچــه ملــک
بــرای بــار اول اجــاره داده میشــود
حداکثــر اجــاره قابــل تعیین بــرای آن
ملــک نمیتواند از  10درصد متوســط
میــزان اجارهبهــا در قراردادهــای
اجــاره تنظیمی در آن ســال بر اســاس
مســاحت و منطقــه مربــوط ،بیشــتر
تعییــن شــود در غیــر ایــن صــورت،
مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
نماینــدگان مجلــس در جلســه
علنــی روز گذشــته با رفع ایراد شــورای
نگهبان به الیحه درآمد پایدار و هزینه
شــهرداریها و دهیاریها ،افراد تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)
و ســازمان بهزیستی کشور و سایر افراد
ناتوان را در نقل و انتقال قطعی ملک
از پرداخــت عــوارض و مالیات معاف
کردند.

دیگه چه خبر؟

مقابله با تحریمها در دستور کار مسکو -تهران

خبر اول اینکه ،مقتدی الصدر،
رهبر جریان الصدر عراق شایعات
مربــوط به مداخلــه ایــران در امور
عراق و فشــار به گروههای شــیعی
این کشور را تکذیب کرد .به گزارش
تسنیم او در بیانیهای که روز گذشته
منتشــر شــد ،گفــت« :بــرای اولین
بار میگویم که جمهوری اســامی ایران هیچگونه فشــاری بر هیچ یک از
طرفهای شیعه وارد نکرده است ».مقتدی صدر درباره شایعات مربوط
به کنارهگیری خود از فرایند تشکیل دولت نیز گفت« :آنچه گفته میشود
علــت کنارهگیری ما از تشــکیل دولــت بهدلیل تهدیــد ایران بــوده ،دروغ
بوده اســت و صحت ندارد ».وی همچنیــن تصریح کرد که بهاندازه کافی
شــجاعت دارد و علت اینکه از نمایندگان جریــان متبوع خود در پارلمان
خواســته اســت اســتعفا بدهند ،به این دلیل بوده که او نخواسته است در
نابــودی آنچــه از عراق باقی مانده ،مشــارکت کند .هفته گذشــته مقتدی
صــدر از نماینــدگان جریــان متبوع خود که  73نفر میشــدند ،خواســت
بهدلیــل بینتیجــه بودن ائتالف بــا گروههای دیگر برای تشــکیل دولت از
نمایندگیاستعفابدهند.

پژوهش پیرامون جنگ روسیه و اوکراین
در دستور کار نیروهای مسلح

ششــمین جشنواره سلمان فارسی با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس
ســتاد کل نیروهای مســلح ،امیر آشــتیانی وزیر دفاع و محققان و نخبگان
نیروهــای مســلح بــه میزبانــی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
برگزار شــد .سرلشکر باقری در بخشــی از این نشست با اشاره به نبردهای
قفقــاز ،جنگ اوکراین و روســیه و اتفاقــات منطقــهای و بینالمللی که در
اقصــی نقــاط جهان در حال رخ دادن اســت ،گفت :بررســی و واکاوی این
نبردها بخشی از نیاز امروز و فردای ما را تعیین میکند و پژوهشگران باید
با سنجش دقیق نیازها ،بررسی نوع و شیوههای تهدیدات و آینده پژوهی،
اقدامات مؤثر و کارآمدی را در این حوزه به انجام رسانند.

سپاه به  ۸هزار روستا آبرسانی میکند

رزمایش مشترک صرفهجویی مصرف آب و برق با حضور پاسدار سالمی
فرمانــده کل ســپاه پاســداران ،علی اکبــر محرابیان وزیر نیــرو و جمعی از
فرماندهان و مســئوالن ،با برقراری ارتباط ویدیویی با ســپاههای استانی و
ردهها برگزار شد .این رزمایش در راستای تحقق فرامین فرمانده معظم
کل قوا مبنی بر صرفهجویی بهعنوان یک سیاست در متن خطوط اساسی
برنامههای کالن کشــور اجرا میشــود .در این رابطه سپاه بهعنوان نهادی
پیشــگام در ایــن عرصه با هــدف کاهــش  ۳۰درصدی مصــرف انرژی در
پیــک مصرف از یکم تیر بهمدت ســه ماه رزمایــش کاهش مصرف انرژی
را در سراســر کشــور برگــزار میکند.ســردار ســامی در این نشســت اعالم
کرد که  ۸هزار روســتا در ســالجاری توســط ســپاه آبرســانی خواهد شد.
اجــرای اقدامــات مؤثر در کاهــش مصرف ،کمک به پایداری شــبکه آب و
بــرق از جمله روشــن کــردن مولدهای بــرق اضطراری ،حداقل اســتفاده
از سیســتمهای سرمایشــی و سیســتمهای روشــنایی ،اســتفاده از نــور
طبیعــی ،عدم نورپردازی و روشــن کردن محوطــه ،مدیریت مصرف آب
و ممنوعیــت اســتفاده از آب شــرب در فضای ســبز و ...از جمله اقدامات
اجرایــی در طــول این رزمایش اســت .ایــن رزمایش در مرحلــه اول برای
تمام اماکن و ســاختمانهای ردههای ســپاه و بسیج ،وزارت نیرو و وزارت
کشور و در مراحل بعدی سایر ادارات و نهادها برگزار میشود.

