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*نسیبه پیرایش
کشور            در  گرانی  که  همچنان  روزها  این 
گوشه  در  اعتراضات  صدای  و  می کند  داد  بی 
و کنار کشور در شهرها و دانشگاه ها هنوز بلند 
در  مجلس  نمایندگان  از  نفر   227 نامه  است، 
رابطه با معترضان جنجال به پا کرده است. ماجرا 
یکشنبه  علنی  جلسه  در  که  است  قرار  این  از 
۱۵ آبان مجلس، بیانیه ای با امضای 227 نماینده 
خواندن  »محارب«  با  آن  در  که  شد  قرائت 
معترضان )که آنها را اغتشاشگران و آشوب گران 
حکم  خواسته اند  قضاییه  قوه  از  خوانده اند(، 
»قصاص« )اعدام( را در مورد آنان اجرا کند. هر 
چند با افزایش انتقادها دست به تکذیب زده و 
ادعا کرده اند که این نامه جعلی است اما باعث 

نشده که از شمار انتقادها کاسته شود. 
روزنامه اعتماد در این باره نوشت: »در کشاکش 
این امضاها و تکذیب ها هیچ کس نمی داند که آیا 
عقب نشینی نمایندگان از نامه خود به دلیل ترس 
اینکه  یا  بوده  نمایندگان  نقد  پویش های  از  آنها 
دارند که  افراد و جریاناتی وجود  بهارستان  در 
حتی امضای نمایندگان را نیز بدون اطالع آنها 

جعل می کنند؟«

سنت  اهل  جمعه  امام  عبدالحمید،  مولوی 
زاهدان هم در خطبه های نماز جمعه این هفته 
شنیدم  مجلس  از  را  چیزی  »من  داشت:  اظهار 
به  نسبت  را  تندی  خیلی  بیانیه  نمایندگان  که 
خیلی  من  برای  این  و  کرده اند  امضا  معترضان 
ملت  که مجلس، خانه  تعجب شد؛ چرا  باعث 
ایران در آن قرار  نمایندگان همه ملت  است و 
را  مردم هستید و مسئوالن  نماینده  دارند. شما 
شما  بشنوند.  را  مردم  حرف  که  کنید  ترغیب 
باید  هم  را  مردم  کنید. شما  دفاع  مردم  از  باید 
و  نکنند  تخریب  را  چیزی  که  کنید  نصیحت 
اشتباهات معترضان را متذکر شوید، اما مأموران 
را هم متذکر شوید که این ها مردم ایران هستند. 
شما سفارش کنید که زندانی ها آزاد شوند و از 
حقوق مردم و دولت دفاع کنید. من نمی گویم 
نامه  وقتی  اما  باشید  مردم  سمت  در  یک طرفه 
می نویسید و سخت ترین مجازات را درخواست 
می کنید، باید بدانید که شما نماینده مردم هستید. 
آیا  است؟  مردم  نمایندگان  شایسته  این  آیا 
پارلمان های دیگر دنیا کاری را که شما کردید، 

می کنند؟«
»اگر  افزود:  عبدالحمید  شفقنا  گزارش  به 

ضعف  خاطر  به  هستند،  معترض  مردم  این 
تحریک  گردن  به  را  این ها  شماست.  خود 
است.  تحریک  کارش  دشمن  نیندازید.  دشمن 
در  که  ببینیم  باید  را  خودمان  ضعف های 
اجرای عدالت و خدمت رسانی به مردم و حل 
این  کرده ایم.  کوتاهی هایی  چه  مشکالتشان 
مردمی که امروز فریاد می زنند به خاطر تحریک 
خارجی ها نیست بلکه به خاطر گرفتاری هایشان 
است. ما در بین مردم هستیم و این را می بینیم 

که مردم چه وضعیتی دارند.«
»این  نوشت:  هم  ایرانی  توسعه  روزنامه 
تکذیب  چون  دیگری  موارد  کنار  در  تکذیب 
پلیس  تصاویر و ویدئوهای زد و خورد شدید 
تکذیب  و  دشمن  به  آن  انتساب  و  مردم  با 
حضور بدون حجاب برخی ورزشکاران زن در 
سهوی  و  داخلی  و  خارجی  ورزشی  مسابقات 
خواندن آن هر چند رفتارهای تازه ای از سوی 
مسئوالن به حساب نمی آید؛ اما پیشتر این گونه 
فشرده و در بازه زمانی اندک، افکار عمومی را 
به حیرت و گاهی تاسف و گاهی خنده واداشته 
رویدادها  پرشمار  تکذیب های  روزها  این  بود. 
بیان دالیلی باورناپذیر  از سوی منابع رسمی و 
در توجیه آنها که بعضا اسباب مزاح است، این 
همراه  به  تأسف  ابراز  با  همراه  هم  را  پرسش 
دارد که دستکاری واقعیت تا این حد که سبب 
بی اعتمادی همیشگی افکار عمومی خواهد شد؛ 

تا کجا ادامه دارد؟
کشور  در  که  سالهاست  عمومی  افکار  اقناع 
تنها  است.  تبدیل شده  پیچیده  موضوعی  به  ما 
نگاهی به اتفاقات اخیر نشان می دهد مسئوالن تا 
چه میزان این موضوع را جدی نگرفته اند. اگر به 
حوادث و تحوالت حدود دو ماه گذشته دقیق 
زیادی  تامل  مورد  موضوعات  شود،  نگریسته 
به                باید  را  آنان  از  برخی  اما  یافت؛  می توان  را 
گونه ای دقیق و موشکافانه مورد توجه قرار داد، 
زیرا آن ها با خیلی از مشکالت گذشته و حال 
مشترک  مخرج  وقوع  علت  جهت  از  آینده  و 
حاکمیت  می شد،  توجه  آنان  به  اگر  که  دارند 
می توانست از خسارات  مادی و معنوی بسیاری 

جلوگیری کند.«

کرملین:
 پوتین و رئیسی درباره تقویت روابط گفت وگو کردند

معترضان و نمایندگان
دوشنبه 23 آبان1401       شماره   6411       سال  بیست و پنجم

رؤسای  تلفنی  گفت وگوی  از  کرملین  کاخ 
جمهور روسیه و ایران درباره تقویت روابط خبر 

داد.
»والدیمیر  که  داد  خبر  روسیه  کرملین  کاخ 
ابراهیم  »سید  و  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین«  
رئیسی«  رئیس جمهور ایران، تلفنی درباره تقویت 

روابط گفت وگو کردند.
سیاسی،  زمینه های  در  همکاری  افزایش   
تجاری، اقتصادی و همچنین لجستیک و حمل و 

نقل از دیگر محورهای گفت وگو بوده است.
کردند  توافق  ایران  و  روسیه  جمهور  رؤسای 
که تماس ها میان نهادهای ایران و ورسیه افزایش 

یابد.
باعث  روسیه  و  ایران  میان  روابط  افزایش 
آمریکا  خصوص  به  غربی  کشورهای  نگرانی 
جمهور  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  است.  شده 
حاشیه  در  پیش  چندی  ایران  اسالمی  جمهوری 
نشست سازمان همکاری های شانگهای در شهر 
خود  پوتین  والدیمیر  با  ازبکستان  در  »سمرقند« 
ابراز  ضمن  پوتین  دیدار  این  در  داشت.  دیدار 
خرسندی از مالقات دوباره با همتای ایرانی خود 
گفته بود: »روابط ایران و روسیه در طول سالیان 
حال  در  زمینه ها  تمام  در  و  گرفته  زیادی شکل 

گسترش است.«
از سوی دیگر، نیکالی پاتروشف دبیر شورای 
امنیت فدراسیون روسیه هفته پیش به دعوت علی 

به  ایران  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای  شمخانی 
تهران سفر کرده بود. پاتروشف روز پنج شنبه نیز 

با آیت اهلل ابراهیم رئیسی دیدار کرد.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز چهارشنبه 
معظم  مقام  نماینده  شمخانی«  »علی  با  گذشته 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری 

اسالمی ایران دیدار و رایزنی کرد.
بیانیه ای درباره  امنیت ملی روسیه در   شورای 
به  مربوط  مسائل  طرف  »دو  نوشت:  دیدار  این 
امنیت اطالع رسانی و راه های مقابله با تالش های 
آژانس های اطالعاتی غرب برای مداخله در امور 

داخلی دو کشور را به بحث گذاشتند«.

دکترموسی غنی نژاد اقتصاددان مشهور نوشت: 
اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز 
در  نااطمینانی  و  بی اعتمادی  فضای  می گذرد،  آن 
جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه گذاری 
بازار  و  کسب وکارها  از  سرمایه  خروج  و  جدید 

سرمایه شده است.
منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت 
همان معضلی است که موجب سیاستگذاری های 
این  است.  شده  ناکارآمد  تدبیر  نظام  و  نادرست 
معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به »تعهد« 
در برابر »تخصص« در نظام مدیریتی کشور. کافی 
به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری  نگاهی  است 
)رزومه( متصدیان و مدیران رده باالی سازمان های 
دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم 

تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده ایم.
مدیر »جوان«، بی تجربه و تازه از راه رسیده یک 
عمومی،  افکار  به  بی اعتنایی  با  تلویزیونی  شبکه 
را  اخیر  دهه  دو  تلویزیونی  برنامه  محبوب ترین 
به اراده خود تعطیل می کند و در برابر پرسش و 
ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی 
منابع عظیم درآمدی رسانه  اقدام  این  نمی دهد و 
به عنوان  نمونه  یک  این  می کند.  تباه  را  »ملی« 
این گونه  چگونه  می دهد  نشان  خروار  از  مشتی 
رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره 

می گیرد.
مسووالن توجه ندارند که کارهایی از این دست 
وضع  به  نسبت  معترض  و  ناراضی  گروه های 
موجود و نظام تدبیر می تراشد و خشمی فروخفته 
در آنها ایجاد می کند.باید توجه کرد که اعتراضات 
دارد در اصل  اخیر که دالیل و وجوه گوناگونی 
به  مردم  تقسیم  و  تبعیض آمیز  رویکرد  همان  به 

خودی و غیرخودی برمی گردد.
اقتصاد  که  اسفناکی  اقتصادی  شرایط  وانگهی 
همین  محصول  خود  است  روبه رو  آن  با  ایران 
اصطالح  به  ناکارآمد  مدیران  که  است  رویکرد 
»متعهد« را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، 

نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است.
آثار  تحصیلی،  )مدارک  »رزومه«  به  نگاهی 
پژوهشی، سوابق شغلی( مدیران برخی سازمان های 
شرکت های  و  بانک ها  نیز  و  مهم  بسیار  دولتی 
بزرگ دولتی نشان می دهد تا چه حد این رزومه ها 
با گذر زمان ضعیف تر شده و تا چه اندازه »تعهد« 
بر تخصص برای انتصاب صاحب منصبان چربیده 
هیچ  »تخصص«،  برخالف  اینکه  ُطرفه  است. 

»تعهد«  برای  اندازه گیری  قابل  و  مشخص  معیار 
وجود ندارد و آنچه در عمل مالک قرار می گیرد 
چیزی جز میزان وفاداری به مقام باالدست اداری 
نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیرقابل 

انداره گیری است.
مشکالتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، 
از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی 
بسیار  بانک  یک  مدیر  است.  حیرت انگیز  واقعا 
جایزه  اینکه  از  پس  ماه  چند  تنها  دولتی،  بزرگ 
مدیر ارزشی و متعهد را می گیرد با هزاران میلیارد 
و  آقازاده ها  می گریزد.  کانادا  به  اختالس  ریال 
ژن های برتر با سوءاستفاده از این سیستم گزینشی 
برتر  موقعیت های  نیز  و  دولتی  باالی  مقامات  به 
با  نخبه  جوانان  درحالی که  می رسند؛  اقتصادی 
رزومه های قوی تر به درهای بسته می خورند و راه 

مهاجرت در پیش می گیرند.
را  جوانان  که  است  دست  این  از  تبعیض هایی 
خشمگین و معترض می کند. اگر ارزیابی ارائه شده 
در باال درست باشد، واضح است که راه برون رفت 
خواسته های  به  بی اعتنایی  کنونی،  وضعیت  از 
تالش  و  آن  دامنه  شمردن  کوچک  معترضان، 
ِصرف در جهت »جمع کردن« آن با تدابیر امنیتی و 
پلیسی به هر قیمتی نیست. ابتکار سخنگوی دولت 
گفت وگوی  و  دانشگاه ها  در  حضور  جهت  در 
معترضان،  جمله  از  دانشجویان،  همه  با  رودررو 
بسیار مهم است و می تواند کارساز باشد به شرط 
اینکه لحن سخنان سخنگو به عنوان نماینده دولت 
و قدرت سیاسی حاکم محترمانه و همدالنه باشد 
و نه از موضع باال و کنایه آمیز. شاید مهم تر از آن 

پذیرفتن خواسته های معقول دانشجویان و جوانان 
در موارد مشخص باشد که به عنوان گام نخست 
در جهت ترمیم رابطه گسیخته شده میان بخشی از 

جوانان و صاحبان قدرت عمل کند.
به طور  باید  آن  حامی  سیاسی  جریان  و  دولت 
جریان  جوانان  کنونی  جنبش  که  بپذیرند  منطقی 
سیاسی  قدرت  کسب  خواهان  و  برانداز  سیاسی 
سخن  این  البته  باشد.  نمی تواند  اصال  و  نیست 
دشمنان  نیز  و  براندازان  که  نیست  معنا  این  به 
قسم خورده ایران از وضعیت تنش آلود کنونی در 
جامعه سوءاستفاده نمی کنند، بلکه به این معناست 
که این دو جریان را باید ازهم تفکیک کرد و به 

دو شکل متفاوت با آنها روبه رو شد.
وانگهی، شعار »جمهوری اسالمی نمی خواهیم« 
را  قدرت  نباید صاحبان  بعضا شنیده می شود  که 
به  بریتانیایی ها  از  نیمی  به  نزدیک  کند.  نگران 
و  هستند  پادشاهی  نهاد  مخالف  گوناگون  دالیل 
آن را رسما اعالم می کنند؛ اما این تهدیدی برای 
نمی شود  تلقی  انگلستان  در  مستقر  سیاسی  نظام 
در  نمی شود.  هم  سیاسی  تنش  هیچ  موجب  و 
کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم 
مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آنها 
در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته می شود 
سیاسی  زندگی  در  ایران  مصلحت  خاطر  به 

مشارکت کنند.
جدی  مسائل  با  ما  کشور  اینکه  کالم  خالصه 
رویکرد  به  آنها  اغلب  ریشه  که  است  روبه رو 
این  برمی گردد.  جامعه  افراد  تبعیض آمیز  تقسیم 
سنت های  و  ارزش ها  در  جایی  هیچ  رویکرد 
برگرفته  اساسا  و  ندارد  شیعی  ویژه  به  اسالمی، 
جامعه  که  است  کمونیستی  ایدئولوژی  نوعی  از 
را به اعضا و هواداران حزب، »خودی ها« و بقیه، 
»غیرخودی ها« تقسیم می کند و گروه اول را حاکم 

بر سرنوشت کل جامعه می کند.
را  تدبیر  نظام  هم  عمل  در  رویکرد  این 
نارضایتی عمومی  ناکارآمد می کند و هم موجب 
کنونی  اعتراضی  جنبش  می شود.  اعتراضات  و 
بنابراین  دارد.  تبعیض آمیز  رویکرد  این  در  ریشه 
چنین  اصالح  کنونی  وضعیت  از  برون رفت  راه 
باز  مستلزم  خود  نوبه  به  این  و  است  رویکردی 
سطح  در  نظری  جدی  گفت وگوی  باب  کردن 
جامعه و پیش از آن تن دادن به برخی خواسته های 
یابد  تا دامنه تنش کاهش  معقول معترضان است 
و زمینه برای رسیدن به تفاهم پایدار فراهم شود.

مجلس، دوست دلسوز دولت است

مجلس  اسالمی گفت:  مجلس شورای  رئیس   
و دولت در کنار هم پیگیر حل مسائل کالن و به 
کارگیری تمامی ظرفیت ها برای گره گشایی از 

مشکالت مردم هستند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود 
اسالمی  شورای  مجلس  نوبت  علنی  جلسه  در 
بومی  توان  به  ایران  فرزندان  دستیابی  کرد:  بیان 
ساخت موشک های بالستیک فراصوت، دشمنان 
را  آن  دوستداران  و  ناامید  را  خاک  و  آب  این 
خوشحال کرد. مانور پذیری بی سابقه، شکستن 
پدافند  سامانه  از  عبور  توان  و  سرعت  رکورد 
موشکی و قابلیت هدف قرار دادن آنها از ویژگی 
جوان  دانشمندان  جدید  دستاورد  برجسته  های 
امروز تهرانی مقدم های زیادی  کشورمان است. 
در هوافضای سپاه تمام فکر، ذکر و عملشان ایجاد 
دستیابی  جهت  آنها  تمامی  به  است.  قوی  ایران 
مجلس  گویم.تاکید  می  خداقوت  افتخار  این  به 
و  وزرا  اعتماد  رای  در  نیز  تاکنون  که  همانطور 

شده  مشخص  مشکالت  حل  برای  همکاری 
بار  با دولت است که  است، همکاری و همدلی 
با  بر دوش دارد و مجلس  اصلی حل مسائل را 
وجود اختالف سالیق و نظرات کارشناسی توان 
ریاست  و  دولت  تا  است  بسته  کار  به  را  خود 

جمهور را در ایفای وظایف خود یاری دهد.
دلسوز  دوست  مجلس  اینکه  بیان  با  قالیباف 
دولت است و اعتماد و حمایت از مدیران اجرایی 
و رفع درخواست ها و نیازهای قانونی دولت را 
وظیفه خود می داند، تاکید کرد: در کنار آن ملزم 
می داند به نمایندگی از مردم موانعی را که بر سر 
آید  می  به وجود  کارآمدی حداکثری دولت  راه 
برطرف  خود  نظارتی  قانونی  توان  از  استفاده  با 
دقیق  نظارت  که  است  ما  قطعی  باور  و  سازد 
مجلس بهترین کمک و همکاری با دولت است، 
نهادهایی  دقیق  نظارت  بدون  نهادی  هیچ  چراکه 
که مستقیما به آن وابسته نیستند نمی تواند توان 

اجرایی خود را بهبود بخشد.
وی افزود: کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس 
باید  هستند  قوا  بین  اختالف  بازنمایی  دنبال  به 
را  از دولت  بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه 
داند.  می  خود  وظیفه  دلسوز  دوست  عنوان  به 
پاسخگویی دولت در فضای شفاف و در پیشگاه 
ملت فرصتی برای گزارش عملکرد، ارائه راه حل 
ها، جبران کاستی ها و سرعت بخشی به اقدامات 

دولت می باشد.
مجلس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  کالن  مسائل  پیگیر حل  هم  کنار  در  دولت  و 
به کارگیری تمامی ظرفیت ها برای گره گشایی 
از مشکالت مردم هستند تا ان شاءاهلل زمینه ساز 

بهبود در زندگی مردم خواهد شد.

این آلمان است که باید 
مسئوالنه نسبت به گذشته 

شفاف سازی کند
موضع  به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
غیردیپلماتیک  و  آمیز  تحریک  جویانه،  مداخله 
اخیر صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسالمی 

ایران واکنش نشان داد.
 ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
موضع اخیر صدراعظم آلمان در قبال جمهوری 
اسالمی ایران را مداخله جویانه، تحریک آمیز و 
متاسفانه  اظهار داشت:  دانست و  غیردیپلماتیک 
کارنامه  فراموشی  با  بشر  حقوق  مدعیان  برخی 
تاریک خود در قبال مردم شریف و مقاوم ایران 
رژیم  از  غیرانسانی  و  کور  حمایت  جریان  در 
متعاقب  ظالمانه  تحریم های  با  صدام، همراهی 
برابر  نیز سکوت در  برجام و  از  آمریکا  خروج 
اقدامات تروریستی داعش که آخرین آن حمله 
بود، حقوق  به حرم مطهر شاهچراغ  تروریستی 

بشر را دستمایه بازی های سیاسی کرده اند.
ایران  اسالمی  جمهوری  اراده  افزود:  وی 
کرامت  جمله  از  بشر  حقوق  بنیادین  مبانی  در 
از مظلوم همواره  دفاع  با زور و  مقابله  انسانی، 
این در  بوده و  پذیری  بر اصل مسئولیت  مبتنی 
حالیست که آلمان با فرار از مسئولیت بین المللی 
خود در احترام به حق حاکمیت کشورها، ضمن 

پناه دادن به گروه های تروریستی و تجزیه طلب 
اتخاذ  نیز  و  ایران  اسالمی  جمهوری  معاند 
رویکرد گزینشی و دوگانه در برابر جنایت رژیم 
جهان  نقاط  اقصی  در  صهیونیستی  کودک کش 
ازجمله فلسطین، خود را به عنوان مدافع حقوق 

بشر معرفی می کند!
مجدد  تاکید  با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
بر این که »تخریب پیوندهای تاریخی، پیامدهای 
مطالبات حقوق  کرد:  تصریح  دارد«،  مدت  بلند 
بشری جمهوری اسالمی ایران از مقامات آلمان 
فهرست بلندی است. لذا این آلمان است که باید 

مسئوالنه نسبت به گذشته شفاف سازی کند.
آلمان  مقامات  دیگر  بار  یک  پایان  در  وی 
و  روابط  فضای  به  عقالنیت  بازگرداندن  به  را 
مناسبات توصیه و  بیشتر  از آشفتگی  جلوگیری 
منافع  و  احترام  کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در 

متقابل، تنها راه در مسیر همکاری پایدار است.
گرانی بنزین در مجلس 

مطرح نیست
هیچ  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
قیمت  افزایش  برای  برای  طرحی  و  برنامه  
کمیسیون های  یا  صحن  در  انرژی  حامل های 

تخصصی مجلس مطرح نیست.
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  مرادی  احمد 
ایلنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
از  بودجه  کسری  موضوع  طرح  با  رابطه  در 
مرتبط  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  سوی 
کردن آن با عدم گران کردن حامل های انرژی و 
احتمال گرانی بنزین با این صحبت ها، گفت: تا 
این لحظه که با شما صحبت می کنم هیچ برنامه  
حامل های  قیمت  افزایش  برای  برای  طرحی  و 
تخصصی  کمیسیون های  یا  صحن  در  انرژی 

مجلس مطرح نیست.
وی ادامه داد: از آقای میرکاظمی توقع و انتظار 
به خوبی  را  اعتبارات  کنند  تالش  که  است  این 
مسیر  در  حرکت  به  همچنین  و  کنند  توزیع 

درآمدهای جدید کمک کنند.
نماینده مردم بندرعباس با اشاره به تالش برای 
افزایش پایه های درآمدی دولت، عنوان کرد: ما 
در کنار دو درآمد اصلی که داریم یعنی نفت و 
مالیات، اگر بتوانیم وقت و انرژی را در تولید و 
خیلی  می توانیم  بگذاریم  نفتی  مشتقات  پاالیش 
از  استفاده  با  می تواند  اتفاق  این  باشیم.  موفق 
ظرفیت های بخش خصوصی رقم بخورد و برای 
کشور هم ارزش آفرین باشد و اشتغالزایی کند.

وی تصریح کرد: این انتظار و توقع از سازمان 
برنامه و بودجه وجود دارد که در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰2 و برنامه هفتم توسعه بتوانیم در این 

مسیر گام برداریم.
گرانی  حوزه  در  که  می کنم  عرض  مجدد   
در  بحثی  هیچ  لحظه  این  تا  بنزین  و  سوخت 
کمیسیون ها به ویژه کمیسیون انرژی مطرح نشده 

است و منتظر الیحه بودجه ۱۴۰2 هستیم.
انرژی در پاسخ به این سوال  عضو کمیسیون 
 ۹۸ آبان  شبیه  اتفاقی  که  نیست  ممکن  »آیا  که 
این  قوا  سران  عالی  شورای  در  و  بخورد  رقم 
مساله تصویب و اجرا شود بدون توجه به نظر 
و  دولت  تصمیم  با  اتفاق  آن  گفت:  مجلس؟«، 
بدون نظر مجلس انجام شد، اما االن شرایط به 
گونه ای است که در کشور باید جلسات متعدد 
برگزار  آن  ابعاد  تمام  کارشناسی  بررسی  برای 

رئیسی شود.  آقای  دولت  در  که  می دانم  بعید  اما 
بنزین  حوزه  در   ۹۸ آبان  در  آنچه  مشابه  اتفاق 

داشتیم، رقم بخورد.

هشدار اقتصاددان مشهور در باره نارضایتی ها

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی 
از  دست  باید  آذربایجان  جمهور  رئیس  گفت: 
به  و  بردارد  ایران  مورد  در  خود  خام  توهمات 

پشتوانه غربی ها دلگرم نباشد.
نوبت  علنی  در جلسه  بیغش  احمدی   محمود 
گفت:  شفاهی،  تذکر  در  اسالمی  مجلس شورای 
رئیس  مداخله جویانه  اظهارات  درباره  بنده  تذکر 
جمهورآذربایجان و تداوم گستاخی ها و دستورات 
برخی  و  کشور  این  مجلس  نمایندگان  فرمایشی 
تعرض  آذربایجان و  متوهم جمهوری  رسانه های 

به هویت ملی ایران است.
متأسفانه در رخوت و سستی آزاردهنده وزارت 
و  باکو  در  ایران  بی کفایت  سفیر  و  خارجه  امور 
زبان درازی های  مقابل  در  دولت  شدید  انفعال 
مقداران  بی  این  باکونشین،  رسانه های  و  مقامات 
متوهم مدتی است پا را از گلیم خود فراتر گذاشته 
توهم  تجزیه طلبانه،  مسائل  در  دویدن  ضمن  و 

خیالی در سر می پرورانند.
آذربایجان  جمهور  رئیس  به  کرد:  تصریح  وی 
هشدار می دهم از تصورات غلط و توهمات خام 
بیرون بیاید و خود را به پشتوانه های خیالی هم پیمانان 

فرصت طلب غربی و اسرائیل غاصب دلگرم نکند.
داشتنی  دوست  و  صبور  مردم  به  احترام  ضمن 
آذربایجان که همه آن ها را بخشی از وجود ابدی 
خود می دانیم، به برخی مسئوالن این کشور به ویژه 
الهام علی اف تذکر می دهم دست از بازی های دیکته 
شده کثیف بردارد و برای مردم ستمدیده خود ارزش 
قائل شود و بداند که تمام آذری ها خواهان بازگشت 

هموطنان تحت ستمدیده به آغوش ایران هستند.
عثمانی  امپراطوری  آرزوی  داشت:  اظهار  وی 
استمرار  ببرید.  گور  به  باید  را  بزرگ  آناتولی  و 
الحاق  و  جریان  در  را  ما  شما،  غلط  رویه های 
گذشته  از  مصمم تر  جغرافیایی  نقشه  فرورفتگی 

خواهد کرد.

رئیس جمهور آذربایجان 
دست از توهمات خام خود بردارد

به  گزارش از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
رصدهای  و  بررسی  اساس  بر  اطالعات،  وزارت 
فنی و اطالعاتی انجام شده مشخص شد که شبکه 
الی   ۳۰۰ حدود  روزانه  میانگین  طور  به  مذکور 
۴۰۰ کیلوگرم محموله های مواد مخدر را در کشور 
پخش کرده که ارزش ریالی تجمیعی مبالغ بدست 

آمده در طی سال های اخیر به بیش از ۱۳۰ هزار 
میلیارد ریال می رسد.در همین راستا حسب دستور 
قضایی ۳2 نفر از عناصر اصلی شبکه بازداشت و 
۱۰۵۴ حساب بانکی متعلق به اعضای شبکه مسدود 
گردید و عالوه بر آن حجم کالنی از اموال و دارایی 

متعلق به این شبکه شناسایی و توقیف شده است.

مفاسد  با  مبارزه  مسیر  در  اطالعات  وزارت 
مجرمانه  اعمال  به  نسبت  اغماضی  هیچ  اقتصادی 
هوشمند  رصد  با  و  داشت  نخواهد  سوداگران 
معامالت و مراودات اقتصادی هرگونه سودجویی و 
فساد اقتصادی را شناسایی و با آن قاطعانه برخورد 

خواهد کرد.

انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق سازمان یافته
 بین المللی مواد مخدر

قانون تشکیالت  ماده 7۱  از  قانون شهرداری ها وبند۱۰  ماده 7۱  اجرای  در 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و مستندا به بند سوم از مصوبه 
شماره ۱۱۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شورای اسالمی محترم شهر به اطالع عموم 
می رساند بیالن در آمد و هزینه ۱2 ماهه سال ۱۴۰۰شهرداری سراب پس از 
طی مراحل قانونی آماده ارایه به شهروندان و مراجعه کنندگان محترم می باشد 
عالقمندان می توانند با مراجعه به روابط عمومی شهرداری نسبت به مطالعه و 

بهره برداری  الزم  اقدام نمایند.

آگهی 
بیالن در آمد و هزینه شهرداری سراب

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب


