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*نسیبه پیرایش 
چند روز پیش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، در حالی از آمادگی خود 
برای سفر به تهران و آغاز مجدد مذاکرات خبر 
کشورهای  آن  با  همراهی  در  و  امریکا  که  داد 
اروپایی بارها از مرگ برجام سخن گفته اند. و به 
بهانه اعتراضات در کشورمان، کار را به احضار 
اقتصادی هم  روابط  قطع  ایران و حتی  سفرای 
روزافزون  تحریم های  آن  کنار  در  کشانده اند. 
ادامه  ایرانی همچنان  نهادهای  علیه اشخاص و 
دارد.  اما این دوگانگی در رفتار و گفتار غربی ها 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 
سیاست  مسائل  تحلیلگر  قنادباشی،  جعفر 
نامه نیوز گفت:  خارجی، درباره این موضوع به 
»به نظرم می رسد دو موضوع در کنار هم می تواند 
کند؛  تشریح  را  آمریکایی ها  و  اروپایی ها  رفتار 
موثر  موضع  اتخاذ  در  آنها  که  است  آن  یکی 
خواسته های  پذیرش  به  ایران  واداشتن  برای 
راه  می کوشند  آنها  سردرگم اند.  غیرقانونی شان 
دهه  چند  تجربه  اما  کنند  انتخاب  را  صحیحی 
یک  هر  می بینند  می کنند،  مشاهده  که  را  اخیر 
که  است  نداشته  موثری  نتیجه  از روش هایشان 
نظام ایران وادار به پذیرش خواسته هایشان شود. 
آنها انواع اهرم های نظامی، سیاسی، اقتصادی و 
اما  داده اند  سازمان  ما  علیه  را  رسانه ای  تهاجم  
شیوه  یک  نمی توانند  حاال  و  نگرفته اند  نتیجه 

موثر در مواجهه با ایران انتخاب کنند«.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین 

بیان کرد: »غربی ها وقتی پروژه آشوب را شروع 
کردند باید از ابزار دیپلماسی فعال هم استفاده 
می کردند اما نکردند زیرا امیدوار بودند آشوب ها 
در ایران به نتیجه برسد؛ حاال هم که فهمیده اند 
می خواهند  نمی دهد،  نتیجه  ایران  در  آشوب ها 
به دیپلماسی برگردند اما نمی توانند. غربی ها در 

یک ناامیدی به سر می برند«.
باور  »به  نوشت:  این باره  در  هم  خبرآنالین 
اخیر  خصمانه  اقدامات  ناظران  و  کارشناسان 
علیه ایران را می توان در راستای پلن بی غربی ها 
دانست که در برگیرنده رویکردی قهری شامل 
و  دیپلماتیک  فشارهای  اقتصادی،  تحریم های 
مسئله  فصل  و  حل   جهت  نظامی  گزینه  حتی 
پادمانی  مسائل  حل  عدم  است.  ایران  هسته ای 
مسائلی  جمله  از  ماشه  مکانیسم  فعال سازی  و 
اقدامی  است که در این زمینه مطرح می شود. 
که می تواند قطعنامه های پیشین شورای امنیت 
فضا  این  بیندازد.  کار  به  مجددا  را  ایران  علیه 
در حالی جریان دارد که افراطی ترین دولت در 
دولتی  است.  آمده  کار  رژیم صهیونیستی روی 
خود  خارجی  سیاست  اولویت  و  تمرکز  که 
ایران،  هسته ای  توان  توقف  ایران،  با  تقابل  را 
برجام  احیای  عدم  و  مذاکرات  کامل  شکست 
برجام  تحمیل  برای  تالش  است.  داده  قرار 
ایران  علیه  غرب  ادعاهای  به  توجه   با  جدید 
پهپاد  ارسال  و  بشر  نقض حقوق  در خصوص 
به روسیه می تواند از دیگر سناریوها باشد. کاخ 
سفید در این راستا می کوشد تا با توسل به ادعا

های                                    بی اساس مساله 
خصوص  در  را  جنگی  جنایات  در  شراکت 
در  وجود  این  با  کند.  مطرح  اوکراین  جنگ 
هفته های اخیر غرب نشان داده است که مسیر 

تشدید تحریم ها را در پیش گرفته است. 
نوشت  جمعه  روز  پولیتیکو  آمریکایی  نشریه 
حقوقی  نهاد  و  حقیقی  شخص   ۴۰ اسامی  که 
ایرانی در پیش نویس فهرست تحریم های جدید 
است.  گرفته  قرار  ایران  علیه  اروپا  اتحادیه 
فشار  که  قبلی  مواضع  با  تناقض  در  مسیری 
قرار  نقد  مورد  را  ایران  علیه  آمریکا  حداکثری 
ها  تالش  و  خصمانه  اقدام  این  با  اما  می داد. 
برای تروریستی نامیدن سپاه، اروپا بار دیگر در 
همراهی با مواضع واشنگتن، رویه ای را اتخاذ 
کرد که تجربه شکست آن در گذشته خیلی زود 
بار دیگر اعالم کرد که  نیز  ایران  آشکار شد و 
تسلیم  زور  و  خارجی  فشار  و  تهدید  برابر  در 

نخواهد شد.«
سید جالل ساداتیان، دیپلمات پیشین کشورمان 
در  »اکنون  گفت:  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  هم 
نه  شده،  دورتر  آمریکا  هم  که  هستیم  شرایطی 
اینکه نزدیک بود بلکه از آن چه به ایران و برجام 
اروپایی ها  هم  و  است  دورتر شده  بود  نزدیک 
در  اوکراین  خاطر  به  موجود  وضعیت  در  و 
موقعیت ضعیفی هم قرار دارند. نزدیکی برخی 
نیز  را  صهیونیستی  رژیم  به  منطقه  کشورهای 
دیپلماسی  پشتوانه  با  میدان  با  نیست؛  خوب 
می توان همه مسایل مربوط به روابط بین الملل 
یا آن چه درباره برجام انتظار داریم را حل کنیم. 
از  مشخصی  ارزیابی  نمی توانم  کلی  طور  به 
طرف ها  همه  بازگشت  و  برجام  احیای  روند 
زیادی  حد  تا  فضا  باشم.  داشته  مذاکرات  به 
مبهم و خاکستری است. تیم مذاکره کننده بسیار 
موثر است، اگر بلد نباشند فقط می روند امتیاز 
می دهند، یا جرات توافق نخواهند داشت. از این 
اجازه های  باشد و هم  باید ورزیده  تیم  رو هم 

الزم به آن ها داده شود.«
وی با بیان این که »برای این منظور ابتدا باید 
در داخل بر سر این مساله که می خواهیم برجام 
احیا شود یا خیر به انسجام و وحدت نظر برسیم 
و این مساله را ابتدا در داخل حل کنیم«، معتقد 
کنیم؛   روشن  خودمان  با  را  تکلیف  باید  است: 
غرب  ما  که  نیست  این  معنای  به  حرف  این 
مساله  شویم.  تسلیم  می خواهیم  یا  هستیم  گرا 
این است که در مراودات بین المللی باید امتیاز 

بدهید و امتیاز بگیرید.«

حسین امیرعبداللهیان گفته آمریکا و چند کشور 
اروپایی با هدف تضعیف جمهوری اسالمی ایران 
مرگ یک دختر ایرانی را بهانه قرار دادند اما از 
تحریکات و مداخالت خارجی و اغتشاشات به 

خوبی عبور کردیم.
سیدحسن  با  دیدارش  درباره  امیرعبداللهیان 
به  سفرش  در  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل 
سید  آقای  با  دیدارم  در  کرد:  بیان  نیز  بیروت 
از  مختلف  موضوعات  به  راجع  نصراهلل  حسن 
از  آنچه  کردیم.  صحبت  فلسطین  مسئله  جمله 
زیاد  آقای  و همچنین  اهلل  دبیرکل حزب  سخنان 
فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  دبیرکل  نخاله 
بلند  صدای  با  امروز  می خواهم  کردم  دریافت 
در اینجا اعالم کنم که مقاومت، مقاومت لبنان و 
مقاومت فلسطین به لطف الهی در بهترین شرایط 

خود قرار دارد.
رژیم  تردید  بدون  داد:  ادامه  خارجه  وزیر 
صهیونیستی در بدترین وضعیت خود قرار دارد. 
اجتماعی  و  سیاسی  امنیتی،  چندالیه  بحران های 
در مقابل رژیم جعلی اسرائیل قرار دارد. فریادها 
و  نگرانی  ترس،  سر  از  نتانیاهو  نعره های  و 
بحران های چندالیه در درون سرزمین های اشغالی 

است.
ایرانی در این نشست  این دیپلمات عالی رتبه 
خبری در پاسخ به سؤالی درباره حوادث اخیر در 
ایران خاطرنشان کرد: در خصوص تحریکات و 
مداخالت خارجی و اغتشاشات اخیر در ایران که 
از آن به خوبی عبور کردیم، یک نکته وجود دارد 
تضعیف  هدف  با  اروپایی  کشور  چند  و  آمریکا 
ایرانی  دختر  یک  مرگ  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  کشورها  این  که  حالی  در  دادند  قرار  بهانه  را 

ابوعاقله  شیرین  آشکار  قتل  به  نسبت  مدعیان 
خبرنگار زن و مسیحی به دست رژیم صهیونیست 

هیچ واکنشی نشان ندادند.
آنها  اصلی  هدف  داد:  ادامه  امیرعبداللهیان 
جمله  از  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تضعیف 
هسته ای  مذاکرات  در  گرفتن  امتیاز  اهدافشان 
که  شد  این  از  مانع  ایران  مردم  هوشیاری  بود. 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  بتوانند  کشورها  این 
تضعیف کنند. ما هم از اصول و خطوط قرمزمان 
عبور نکردیم و بر اصول خود در گفت وگوهای 
دیپلماسی  و  مذاکره  مانده ایم.  پایبند  هسته ای 
توافق  نقطه  به  رسیدن  برای  مناسبی  روش  را 
می دانیم. در این مسیر خط قرمز ما رعایت کامل 

منافع ملی و حقوق مردم ایران است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری عنوان 
همکارم  با  که  کوتاهی  گفت وگوهای  در  کرد: 
وزیر خارجه عربستان در اردن داشتیم طرفین بر 
این موضوع تأکید کردیم که بازگشت روابط ایران 
و عربستان سعودی به حالت عادی عالوه بر دو 

کشور بر منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت.

امیرعبداللهیان: 
از اغتشاشات به خوبی عبور کردیم

اکبر طبری محکومیت
 خود را در زندان 

می گذراند
صادر  طبری  اکبر  شدن  آزاد  مورد  در  حکمی 
نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در 

حال طی دوران محکومیتش است.
پرونده  قضاییه،  قوه  مرکز رسانه  اعالم    طبق 
هم  شعبه  به  کشور  عالی  دیوان  از  طبری  اکبر 
دادگاه،  و  رسیدگی  مجددا  پرونده  این  عرض 
میلیارد   ۳۰۰ به  و  افزایش  را  وثیقه  قرار  میزان 

تومان تغییر داده است.
بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی 
مجددا  پرونده  این  عرض،  هم  شعبه  به  کشور 
رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ 
میلیارد   ۳۰۰ به  و  افزایش  را  بود  تومان  میلیارد 

تومان تغییر داده است.
تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان 
و  باشد  می  ها  زندانی  محدود  مرخصی  قانونی 
حکمی  و  ندارد  محکوم  کردن  آزاد  با  ارتباطی 
در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است 
و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی 

دوران محکومیتش است.

جنگنده سوخو۳۵ اوایل 
سال آینده به ایران می آید

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  حیدری  شهریار 
جنگنده های  داشت:  اظهار  خارجی  سیاست  و 
سوخو۳5 که ایران به روسیه سفارش داده، اوایل 

سال آینده وارد کشور می شود
حیدری همچنین گفته است ما به کشور روسیه 
سفارش هایی نظیر سیستم های پدافندی، موشکی 
این  اکثر  و  داده ایم  نیز  را  بالگرد  همچنین  و 

سالح ها به زودی وارد کشور می شوند
درباره  زنی هایی  گمانه  گذشته،  سال های  طی 
مطرح  روسیه  از   ۳۰ سوخو  جنگنده های  خرید 
این گمانه زنی ها  شد و در برخی مقاطع زمانی 

قوت هم می گرفت
اینکه شهریور ماه  تا  ادامه داشت  این موضوع 
امسال امیر واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش 
تاکید کرد که خرید جنگنده های سوخو ۳5 در 

دستور کار نهاجا قرار دارد
هشدار لندن به ایران: 

تمامی گزینه ها در حال 
بررسی است

مقام های انگلیس در واکنش به اعدام »علیرضا 
به  که  ایران  دفاع  وزارت  پیشین  معاون  اکبری« 
جاسوسی  برای لندن متهم بود، اعالم کردند که 
همه گزینه ها در ارتباط با ایران در حال بررسی 

هستند
انگلیس  خارجه  وزارت  حال،  همین  در 
تهران  از  را  خود  سفیر  شرکلیف«  »سایمون 

فراخواند
که  است  کرده  اعالم  انگلیس  خارجه  وزارت 
»رایزنی های  برای  موقت  به طور  را  شرکلیف 

بیشتر« از ایران فراخوانده است
انگلیس  نامتعارف  مداخالت  به  واکنش  در 
ازجمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسالمی 
مدیر کل غرب  توسط  سایمون شرکلیف  ایران، 

اروپا به وزارت خارجه احضار شده بود.

افشاگری قطر از حمله 
نظامی اسرائیل به ایران

»حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی«، نخست وزیر 
خلیج  منطقه  وضعیت  اینکه  بیان  با  قطر  پیشین 
اقدام  به  نسبت  است،  شده  مخاطره آمیز  فارس 
نظامی هشدار داد که »می تواند امنیت و ثبات را 

در منطقه تحت الشعاع قرار دهد.«
به گزارش از الخلیج انالین، بن جاسم در رشته 
هوشیاری  مستلزم  امر  این  اینکه  بیان  با  توئیتی 
ناگوار  احتماالت  از  پرهیز  برای  همگان  دائمی 
متحده  ایاالت  رهبری  به  »غرب  نوشت:  است، 
و  یابد  دست  توافق  به  نتوانسته  تاکنون  امریکا 

بتواند توافق هسته ای با ایران را احیا کند.«
ایران  با  نتوانند  کشورها  این  »اگر  افزود:  وی 
امریکا  و  یابند  دست  جدید  هسته ای  توافق  به 
قرار  اسرائیل  اختیار  در  را  نیاز  مورد  تسلیحات 
امنیت  اسرائیل،  نظامی  اقدام  نکرده  دهد، خدای 
و ثبات منطقه ما را نابود خواهد کرد و عواقب 
دنبال  به  وخیمی  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 

خواهد داشت.«
»ما  کرد:  تصریح  قطر  سابق  نخست وزیر 
است  تالش  در  قدرت  با  اسرائیل  که  می دانیم 
الزم  و جنگ افرازهای  تجهیزات  از  برخی  به  تا 
برای بمباران اهدافی در ایران دست یابد؛ اهدافی 
که تل آویو گمان می کند خطر بزرگی علیه خود 
است اما طرف امریکایی تاکنون درخصوص ارائه 

این تسلیحات به اسرائیل مردد است.«
بن جاسم در ادامه تاکید کرد: »ما باید در منطقه 
از  غربی  کشورهای  و  امریکا  به  فارس  خلیج 
درخصوص  ممکن  ارتباطی  کانال های  طریق 
لزوم  و  نظامی  تشدید  هرگونه  بودن  خطرناک 
راهکارهای  رهگذر  از  کنونی  مشکالت  حل 
مسالمت آمیز توضیح دهیم زیرا ما نخستین بازنده 

این وضعیت خواهیم بود.«
نسبت  با وجود عدم خوش بینی  پایان  در  وی 
به احتمال دستیابی به توافقی میان غرب و ایران، 
احیای  برای  مثبت  تغییر  »حصول  داشت:  اظهار 
شکست  مخاطرات  از  پرهیز  و  هسته ای  توافق 

مذاکرات بعید نیست.«

باالخره برجام مرده یا برای احیا آمده است؟!
دوشنبه 26 دی  1401      شماره 6454      سال بیست و پنجم

امور  کمیسیون  عضو  کوچی،   رشیدی  جالل 
به  اشاره  با  مجلس  در  شورا ها  و  کشور  داخلی 
در  کرد:  بیان  کشور،  در سطح  اینترنت  وضعیت 
شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که تا 
آرام شدن فضای جامعه دو پلتفرم مسدود شود؛ 
رفع  آن رسیده است که  زمان  اکنون  نظر من  از 
مسدودیت شود چرا که فضای جامعه آرام است.
سالروز  در  رهبری  معظم  مقام  که  دیداری  در 
قیام ۱۹ دی با جمعی از این مردم داشتند به این 
نکته تاکید کردند که ما باید مسائل را تبیین کنیم، 
یعنی جوانی که وسوسه شده است با باتون اقناع 

نمی شود.
نظر  از  گیرد؟  صورت  کجا  باید  تبیین  این 
جامعه،  مسائل  تبیین  برای  فضا  مهم ترین  بنده 
شکل  مجازی  فضای  در  که  است  بستر هایی 
مجازی  فضای  امروز  که  موافقم  بنده  می گیرد. 
آنجا  در  باید  ما  اما  است،  جنگی  فضای  نوعی 
حضور داشته باشیم. مهم ترین و راهگشاترین راه 
پیش روی ما فرمایش حضرت آقا است، یعنی ما 

باید مسائل را تبیین کنیم.
بنده در خیلی موارد زمانی که با افراد معترض 
نقاط  که  می شویم  متوجه  می کنیم،  صحبت 

مشترک زیادی داشته و زبان یکدیگر را به خوبی 
می فهمیم، این تبیین کردن است. ما باید اقدامات 
را  دهیم  انجام  باید  که  اصالحاتی  و  بگوییم  را 
مطرح کنیم، خطا های موجود را بپذیریم، راهکار 

ارائه دهیم.
شیوه  به  فیلترینگ  که  است  این  بنده  تعبیر 
کنونی، همان باتون در فضای مجازی است. اینکه 
ما می گوییم شبکه های اجتماعی خارجی را فیلتر 
کرده و در پلتفرم های داخلی تبیین انجام می دهیم، 
برای چه  پلتفرم های داخلی  اما در  خوب است، 

کسی می خواهیم تبیین انجام دهیم؟
آیا افرادی که انتقاد و نقد دارند در پلتفرم های 
الملل  بین  فضای  در  ما  اگر  یا  هستند  داخلی 
حرفی برای گفتن داریم می توانیم در پلتفرم های 
کشور  خارج  به  ما  حرف  که  کنیم  بیان  داخلی 

برسد؟ این سواالت کلیدی است.
نگاه بنده این است که باید به این مسئله نگاه 
داشته  جامعه  امروز  اقتضا های  بر  مبتنی  دقیق 
باشیم. گذشته و عقبه فیلترینگ به این شیوه نشان 
داده که موفق نبوده است و جز نارضایتی چیزی 

به دنبال ندارد.
که  االن  کنیم.  اصالح  را  خود  مسیر  باید  ما 
فکر  عده ای  اینکه  رغم  علی  شده  آرام  شرایط 
شبکه های  بستن  برای  فرصت  بهترین  می کنند 
بهترین  معتقدم  بنده  است  خارجی  اجتماعی 

فرصت برای سامان دادن درست و دقیق است.
حتی بنده معتقدم که توییتر و یوتیوب نیز باید 
رفع فیلتر شود، وقتی این پلتفرم ها رفع فیلتر شود 
است  شده  تجمیع  اینستاگرام  در  که  جمعیتی 
سرشکن می شود. از نظر بنده ما باید به این سمت 
برویم و این اراده باید در بین خیلی از مسئوالن 

شکل بگیرد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
در  و  است  مجلس  قانونی  حق  استیضاح  گفت: 
این زمینه استیضاح ۹ وزیر که به امضای حداقل 
۱۰ نماینده مجلس رسیده روی میز هیئت رئیسه 

قرار گرفته است.
قانونی  ماده  اساس  بر  اظهار کرد:  نیکزاد   علی 
توسعه  هفتم  برنامه  امسال  ماه  باید خرداد  دولت 
را به مجلس ارائه می کرد که بنابه اظهارنظر رئیس 
جمهور دولت منتظر ابالغ سیاست های کلی نظام 

شد تا شهریورماه این امر میسر شود.
وی تأخیر چندین ماهه را در ارسال برنامه هفتم 
توسعه از سوی دولت یادآور شد و بیان کرد: قرار 
بود برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و مساله محور 
تهیه شود که به دلیل تأخیر و تعلل در این زمینه 
رهبری  امر  و  مقننه  و  مجریه  قوای  هماهنگی  با 
برنامه ششم توسعه تمدید شد و ما امیدواریم در 
اوایل سال آینده این برنامه برای تصویب نهایی به 

مجلس ارسال شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: هرچند 
دیرهنگام ولی دولت الیحه بودجه را دو روز پیش 
فرصت  اسفند  اواخر  تا  ما  و  کرد  مجلس  تقدیم 

تصویب نهایی آن را داریم.
تلفیق  کمیسیون  رئیس  تعیین  با  گفت:  نیکزاد 
شیفته  سه  جلسات  تشکیل  و  آینده  روزهای  در 
نمایندگان  نظرات  بندی  جمع  و  کمیسیون 
بررسی  آماده  بودجه  الیحه  به سرعت  امیدواریم 

در صحن علنی شود.
استان  نمایندگان  از  نفر  دو  داد:  ادامه  وی 
سیدکاظم موسوی و محمود عباس زاده مشگینی 
با  امیدواریم  و  دارند  تلفیق حضور  کمیسیون  در 
اواسط  در  کمیسیون  فشرده  جلسات  برگزاری 

اسفندماه الیحه به تصویب نهایی مجلس برسد.
در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی بودجه عمومی سال آینده 

را یک هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: عمده این منابع از محل فروش نفت، مالیات، 
تأمین  دولت  دارایی های  فروش  و  اوراق  انتشار 
صرف  منابع  این  از  عمده ای  بخش  که  می شود 

هزینه های جاری می شود.
نیکزاد اعتبارات عمرانی سال آینده را یک هزار 
و ۳۸۲ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: از محل 
تبصره ۱۴ ۶۶۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده 

که عمده آن صرف پرداخت یارانه ها می شود.
الیحه  در  شرکت ها  بودجه  اینکه  بیان  با  وی 
سال  بودجه  کل  افزود:  است،  هزار   ۳۹۷  ۱۴۰۲

آینده 5 هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
نظیر  استان  پیشران  و  شاخص  پروژه های  برای 
پایاب  تومان،  میلیارد  هزار  یک  اردبیل  آهن  راه 
اردبیل  تومان، محور  میلیارد  سد خداآفرین ۲۰۰ 
تومان،  میلیارد   ۲۰۰ حیران  گردنه  و  سرچم   –
و  تومان  میلیارد   ۲۰۰ گرمی  و  اردبیل  فاضالب 
مجتمع فرهنگی هنری نیز ۲۰۰ میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است.
تهاتر  ظرفیت  از  گیری  بهره  مورد  در  نیکزاد 
تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار  یک  کرد:  بیان  نفت 
منابع برای استان از این محل پیش بینی شده که با 
ضمانت بانک عامل برای راه آهن، توسعه راه ها، 
طرح های آبرسانی و حمایت از طرح های تولیدی 

اختصاص می یابد.
توزیع  درصد   ۱5 تا   ۱۰ تنها  کرد:  اظهار  وی 
اعتبارات و منابع کشور به صورت استانی است و 
مابقی از طریق وزارتخانه ها و در قالب ردیف های 
مسئوالن  می رود  انتظار  که  می شود  توزیع  ملی 
استانی در این زمینه تالش مضاعفی را انجام دهند 

تا جذب بیشترین اعتبارات را شاهد باشیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
از تکمیل  بعد  میانه   – اردبیل  راه آهن  باید  کرد: 
شود  وصل  روسیه  و  آذربایجان  ریلی  خط  به 

این  اتصال  برای  را  کشوری  مسئوالن  تاکید  که 
کریدور اصلی شاهد هستیم.نماینده مردم اردبیل، 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر، 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  گفت: 
پنجره واحد، تسهیل صدور مجوزها، حمایت از 
کسب و کار، رفع موانع تولید و حمایت از دانش 

بنیان از جمله مصوبات مهم بوده است.
پرداخت  با  همچنان  مجلس  افزود:  نیکزاد 
تسهیالت تبصره ۱۸ در حمایت از تولید و خلق 
ثروت پشتیبانی الزم را از کارآفرینان انجام می دهد 
اشتغال  در حوزه  نابسامانی  و  رکود  امیدواریم  و 

و تولید مسکن با پرداخت تسهیالت فراهم آید.
وی اذن مقام معظم رهبری را برای پرداخت ۱۰ 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی در حمایت از 
اشتغال یادآور شد و بیان کرد: این منابع در قالب 

تملک دارایی و تبصره ۱۸ پرداخت خواهد شد.
با  اجتماعی  عدالت  توسعه  کرد:  اظهار  نیکزاد 
اساسی  و  مهم  بسیار  ثروت  خلق  و  تولید  رونق 
است ولی به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت باید 
منسجم تر از این عمل کند تا مردم شاهد تغییرات 

روزانه قیمت ها در بازار نباشند.
حل  در  دولت  با  را  مجلس  همراهی  وی 
مشکالت اشتغال، مسکن و معیشت مردم یادآور 
مردم  حق  در  جفا  این  کرد:  خاطرنشان  و  شد 
مازاد  مرغ  تولید  کشور  این  در  روزی  که  است 
را  اقالم  سایر  و  مرغ  کمبود عرضه  دیگر  روز  و 
باشیم.نایب رئیس مجلس شورای اسالمی  شاهد 
مجلس  غیرعلنی  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با 
دادن  سروسامان  در  کشوری  مسئوالن  و  وزرا  با 
هرچند  کرد:  تصریح  سخت  اقتصادی  شرایط  به 
در  مردم  با  را  مسائل  روشن  و  شفاف  مجلس 
میان می گذارد اما هدف از این جلسات غیرعلنی 
انتظار  که  است  مسائل  بیان  و  پیگیری مشکالت 
در جامعه  را  ناامیدی  و  یاس  این  از  بیش  داریم 

شاهد نباشیم.

عضو  و  ایرانی  دیپلمات  صدر،  محمد  سید 
تفسیر  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
قبلی  مذاکره کنندگان  که  بود  این  سیزدهم  دولت 
در پرونده مذاکرات برجام، آن طور که باید و شاید 
سختگیری نکرده و در نتیجه امتیاز هایی که نباید 

را به طرف مقابل داده اند
به  شدند  کار  وارد  آقایان  که  زمانی  طبیعتا  اما 
درست  تصویر  این  که  شدند  متوجه  زمان  مرور 

نبوده است
در  اشتباه  همین  بر مبنای  جدید  تیم  متاسفانه 
ابتدای کار شرایطی را روی میز مذاکره گذاشت و 
فرصت طالیی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و 

احیای توافق هسته ای از بین رفت
رییس جمهور صحبت  رییسی،  آقای  با شخص 
کردم و به ایشان هم گفتم که اگر برجام حل نشود 
تمام فشار های اقتصادی بر دوش دولت او خواهد 

بود
که  دادم  دستور  من  گفت  من  به  رییسی  آقای 
مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما واقعیت 
این است که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد.
ما هم به سه سران سه قوه این هشدار را می دهیم 
این سراشیبی  که اگر تحریم ها رفع نشوند شیب 
که در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی هر روز 

بیشتر و بیشتر از قبل خواهد شد

فیلترینگ به شیوه کنونی،
 همان باتون در فضای مجازی است 

استیضاح ۹ وزیر روی میز هیئت رئیسه مجلس

به سران قوا درباره تبعات عدم رفع تحریم هشدار دادیم

اصالح ساختار بودجه صرفًا یک شعار بود
بودجه  افزایش  درباره  سعیدی   معین الدین   
صداوسیما در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ و بیانیه این 
سازمان در این خصوص گفت: به نظر ما بودجه 
غیرقابل  افزایش  آینده  سال  الیحه  در  صداوسیما 
قبولی پیدا کرده است. اوالً در بیانیه اعالم کردند 
جیغ بنفش معاندین از این موضوع درآمده است، 
از مردم  بسیاری  اعتراض  ندای  اتفاقا من معقتدم 
مناطق محروم از این افزایش بودجه درآمده است، 
مواجه  بودجه  محدودیت  با  که  شرایطی  در  زیرا 
هستیم، علی القاعده باید نهادهایی که تاکنون درباره 
عملکرد خودشان پاسخگو نبودند، شفافیت مالی 
مشمول  نیست،  مشخص  کارکردشان  و  ندارند 

ریاضت اقتصادی قرار می گرفتند.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
سوالم درباره افزایش بودجه صداوسیما از مسئولین  
این سازمان  بودجه  این است که در شرایطی که 
شاید ۱۰ درصد همین میزان بوده چه عملکردی 
داشته اند؟ در حال حاضر افزایش بودجه دارند در 
راستای بیانات مقام معظم در خصوص تاکیداتی که 
داشتند، خروجی و نتیجه کارشان چه بوده است؟ 
عملکرد این سازمان در جهت تبیین مواضع انقالب 
چنین  در  اینکه  بیان  با  است؟وی  بوده  اسالمی 
شرایطی که ما محدودیت منابع مالی داریم بسیاری 
مانند حوزه سواحل مکران  از پروژه های عمرانی 
چیست،  برای  افزایش  این  است،  مشکل  دارای 
گفتم ۱۶۰۰  دولت هم  گفته خود  به  کرد:  عنوان 
تخت بیمارستانی در جنوب سیستان و بلوچستان 

کم داریم و بهانه شان این است که بودجه و اعتبار 
نداریم، در این شرایط که بودجه باید صرف حوزه 
درمان، آموزش و راه شود چرا باید اعتبار سازمان 
صداوسیما را این گونه افزایش دهیم؟ این اعتراض 
نیست،  معاندین  بنفش  آقایان جیع  قول  به  صرفاً 
دلسوزان نظام می گویند این همه اعتبار و بودجه ای 
شده خروجی اش  امروز صرف صداوسیما  تا  که 
چیست؟ قطعا به عنوان یکی از خادمین ملت تمام 
تالش خودم را خواهم کرد که نه تنها این بودجه 
باید  مسئوالن صداوسیما  بلکه  نکند  پیدا  افزایش 
توضیح دهند تا االن این همه اعتباری که برای شان 

گذاشتند نتیجه اش چه بوده است؟
واقعیت امر این است که بحث اصالح ساختار 
بودجه که دولت روی آن تاکید داشت، صرفاً یک 
حرف و شعار بوده و عمال هیچ اعتقادی به موازین 
اصالح ساختار بودجه وجود ندارد.وی تاکید کرد: 
معتقدم این افزایش بودجه ای که برای صداوسیما 
در نظر گرفتند باید صرف ایجاد زیر ساخت های 
توسعه انسانی در مناطق محروم خصوصا سیستان 

و بلوچستان شود. 
انتظارم از رئیس صداوسیما این است که نامه ای 
کمیسیون  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  به 
افزایش  جای  بگویند  خودشان  و  بزنند  تلفیق 
اعتبارات سازمان عریض و طویل صداوسیما، این 
بودجه را صرف بحث آبرسانی به مناطق محروم، 
استان  برای  روستایی  راه های  و  بیمارستان ها 

سیستان و بلوچستان کنند.


