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اخبار
چین به دنبال افزایش نظارت و ترویج
کمونیسم در فضای مجازی

دولت چین از برنامه خود برای تقویت نظارت بر
سایتهای خبری و بسترهای آنالین و تشویق
آنها برای ترویج ارزشهای اصلی سوسیالیستی و
تالش برای آنچه پکن آن را اینترنت «متمدن»
میخواند ،خبر داد .به گزارش شینهوا ،دولت چین
از برنامه خود برای تقویت نظارت بر سایتهای
خبری و بسترهای آنالین و تشویق آنها برای
ترویج ارزش��های اصلی سوسیالیستی و تالش
ب��رای آنچه پک��ن آن را اینترن��ت «متمدن»
میخوان��د ،خبر داد .بر اس��اس ای��ن گزارش،
مقامات دولت چین اعالم کردهاند که با رش��د
سریع بسترهای مبتنی بر اینترنت در این کشور
طی سالهای اخیر ،اکنون وقت آن رسیده که
رگوالتورها ،نظارت بیشتری بر محتوای فضای
مجازی داشته باشند .خبرگزاری دولتی شینهوا ،با
انتشار گزارشی در این خصوص اعالم کرده که
میبایست از فضای مجازی برای ارتقا آموزش
اصول حزب کمونیس��ت به عنوان حزب حاکم
بر این کش��ور و دستاورهای آن بر اساس موارد
تبیین شده توسط شورای حکومتی چین استفاده
شود.
 ۲کاروان لجستیک متعلق به نظامیان
آمریکا در عراق هدف قرار گرفت

 ۲کاروان لجستیک متعلق به نظامیان ایاالت
متحده آمریکا امروز س��ه شنبه در عراق هدف
قرار گرفت .به گزارش مهر به نقل از بغداد الیوم،
 ۲کاروان لجس��تیک متعلق ب��ه ارتش ایاالت
متحده آمریکا امروز س��ه شنبه در عراق هدف
قرار گرفت .بر اس��اس این گزارش ،رسانههای
عراقی اعالم کرده اند که کاروانهای مذکور در
شهرهای دیوانیه و سماوه مورد هدف قرار گرفته
اند .تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار
دادن این  ۲کاروان لجس��تیک نظامیان ایاالت
متحده آمری��کا را برعهده نگرفته اس��ت .این
در حالی اس��ت که چندی پیش نیز چند بمب
کنار جادهای در مسیر کاروان لجستیک متعلق
به نظامیان آمریکایی در اس��تانهای ذی قار و
االنبار منفجر شده بود.
صهیونیستها ۵۰هزار واکسن فاسد
کرونا به فلسطینیان تحویل داده اند

وزارت بهداشت فلس��طین در نوارغزه با صدور
بیانیه ای اعالم کرد که رژیم صهیونیستی ۵۰
هزار دز واکسن فاسد کرونا را تحویل فلسطینیان
داده اس��ت .به گزارش مهر به نقل از عرب ،۴۸
وزارت بهداشت فلس��طین در نوارغزه با صدور
بیانیهای اعالم کرد که رژیم صهیونیس��تی ۵۰
هزار دز واکسن کرونا «اسپوتنیک الیت» را که
فاسد شده بودند ،تحویل فلسطینیان داده است.
بر اساس این گزارش ،در بیانیه وزارت بهداشت
فلسطین در غزه آمده است :روز پنجشنبه گذشته
 ۵۰هزار دز واکسن اسپوتنیک الیت از انبارهای
وزارت بهداش��ت رام اهلل از راه گ��ذرگاه «کرم
ابوس��الم» که تحت کنترل رژیم صهیونیستی
قرار دارد ،وارد نوارغزه ش��د .در این بیانیه آمده
است :واکسنهای کرونا به منظور تأیید ایمنی و
مطمئن شدن از کیفیت مورد بررسی قرار گرفتند
که پس از بررسیها مشخص شد این محموله
آسیب دیده است و قابل مصرف نیست ،چرا که
تاریخ مصرف آنها به اتمام رسیده است .وزارت
بهداشت فلسطین در غزه در ادامه افزود :از آنجا
که طی اقداماتی سختگیرانه واکسنها مورد
آزمایش و بررسی قرار میگیرند تصمیم گرفته
شد که تمام این  ۵۰هزار دز از بین برده شود.
هلی برن جدید نظامیان آمریکایی در
شمالسوریه

منابعسوریازهلیبرنجدیدنظامیان آمریکایی
در شمال سوریه و ربودن دو غیرنظامی سوری
به دست آنها خبر دادند .به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از سانا ،نظامیان اشغالگر آمریکایی
هلی برن جدیدی در شمال سوریه انجام داده
و طی آن دو غیرنظامی را ربودند .منابع محلی
به سانا اعالم کردند که بالگردهای اشغالگران
آمریکایی طی س��اعات گذشته هلی برنی را با
حمایت شبه نظامیان قسد وابسته به واشنگتن
در حومه شمالی حسکه سوریه انجام دادند .بر
اساس این گزارش؛ اش��غالگران آمریکایی به
همراه ش��به نظامیان قسد به منازل در منطقه
مذکور یورش ب��رده و دو نظامی را ربوده و به
س��وی مکان نامعلومی منتقل کردند .گفتنی
اس��ت که نظامیان آمریکای��ی هلی برن های
متعددی در مناطق تحت اشغال شبه نظامیان
قسد وابسته به خود در شمال سوریه انجام می
دهند و طی آن غیرنظامیان را ربوده و به مکان
نامعلومی منتقل می کنند .اشغالگران آمریکایی
همچنین منازلی که به آن یورش می برند را نیز
تخریب می کنند.

فرمان��ده کل ارتش گفت :ارتش با تمام قدرت ب��رای مقابله با کرونا ،پای
کار اس��ت و سیاست ما این است که ببینیم وزارت بهداشت و دانشگاههای
علوم پزش��کی چه میخواهند ت��ا آن کار را انجام دهیم .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،امیرسرلش��کر سیدعبدالرحیم موسوی در دیدار فرماندهان ارتش
با وزیر بهداش��ت و معاون��ان این وزارتخانه ،گفت :ارت��ش از روز اول ورود
کرونا به کش��ور ،با تمام توان در خدمت وزارت بهداش��ت بوده ،امروز هم با
تمام قدرت برای مقابله با کرونا ،پای کار اس��ت و سیاست ما این است که
ببینیم وزارت بهداش��ت و دانشگاههای علوم پزشکی چه میخواهند تا آن
کار را انج��ام دهی��م .وی افزود :وضعیت بیماری کرون��ا در حال حاضر رو

به بهبود اس��ت و امیدواریم با س��رعتی که واکسیناسیون در کشور گرفته
اس��ت ،به زودی شاهد کاهش بیماری و کنترل آن در کشور باشیم .ارتش،
س��ازمانی منظم است و از بهمن  ،۱۳۹۸قرارگاه زیستی را تشکیل داده و تا
کنون اقدامات ارزشمندی در این قرارگاه و درکنار وزارت بهداشت انجام داده
است و آنچه این وزارتخانه نیاز داشته پای کار آورده است .سرلشکر موسوی
خاطرنشان کرد :ارتش از روزهای اول در قرنطینه و کنترل ورودی و خروجی
شهرها ،ضدعفونی معابر ،در اختیار قرار دادن بیمارستانهای ارتش ،کمک به
تامین نیروی انسانی ،احداث بیمارستانهای صحرایی و تامین نیازمندی های
دانش��گاه علوم پزشکی و وزارت بهداش��ت کمک کرده است .وی گفت :از

زمانی هم که واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در کشور آغاز شده ،بخش
های مختلف به کمک آمده اند و مراکز متعددی االن به صورت شبانه روزی
این کار را انجام می دهند و به زودی نیز در تهران یک مرکز واکسیناسیون
در پادگان  ۰۶ارتش آغاز به کار می کند .فرمانده کل ارتش تاکید کرد :ارتش
برای بیماران حاد تنفسی در شهرها از جمله خاش ،زابل ،زاهدان ،اصفهان،
کرمانشاه ،قم و رشت بیمارستانهایی با سازه های مستحکم ایجاد کرده است
و هر کجای دیگر که وزارت بهداشت نیاز داشته باشد آمادگی داریم در مدت
یک هفته ،این بیمارس��تانها را راه اندازی کنیم .ارتش مثل گذشته با تمام
قدرت برای کمک به وزارت بهداشت و مردم آماده است.

بی تدبیری «دولت تدبیر» در قضیه واکسن زیر ذرهبین مجلس؛

وقتی چسبندگی به میز کار دست روحانی میدهد

ت میز نشینی روحانی در
گروه سیاسی :مدیریت ضعیف و پش 
قضیه واردات واکسن کرونا باعث شد که جمعی از نمایندگان
خواستار تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت
بهداشت شده و موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
حسن روحانی رئیسجمهور سابق با تمجید از عملکرد ستاد
ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم گفته بود ،این ستاد با
اتکا به توان داخلی موفق عمل کرده است .این ادعا در حالی
مطرح شد که به باور کارشناسان حوزه سالمت ،تصمیمات
متناقض س��تاد مل��ی مقابله با کرونا به ریاس��ت روحانی و
همچنین بیتوجهی به نظرات کارشناسان و مسئوالن وزارت
بهداش��ت درباره لزوم ممنوعیت واردات واکسن باعث شد
ک��ه آمار مبتالیان و فوتیها ب ه ص��ورت صعودی باال برود.
وزیر بهداشت دولت دوازدهم و برخی از معاونان او ،شخص
روحانی و دس��تگاههای دیگر دولت دولت دوازدهم را عامل
اصلی ایجاد پیک چهارم کرونا در کشور میدانستند؛ در همان
ای��ام ،ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداش��ت در برنامه
«چاپ اول» شبکه خبر تصریح کرد :خواسته ما ،ممنوعیت
مس��افرت بود ،اما برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از
فرصت طالیی عید برای خاموش کردن ش��علههای کرونا
استفاده کنیم .همچنین علیاصغر باقرزاده عضو کمیسیون
بهداشت و درمان از تصمیمات عجیب در ستاد ملی مبارزه
با کرونا انتقاد کرده و گفته بود« :س��ؤال این است که چرا با
وجود پایکار آمدن دستگاههای مختلف و نیروهای مسلح
و همچنی��ن حمایتهای رهبر معظ��م انقالب ،هنوز حتی
تصمیمات ستاد ب ه درس��تی اجرایی نمیشود!؟» .مدیریت
ت میزی روحانی اعتراض دیگر نمایندگان ملت
ضعیف و پش 
راه به همراه داشت؛ نماینده مردم ابهر ،خرمدره و سلطانیه در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه روحانی ب ه عنوان
رئیس دولت دوازدهم در مقابله با کرونا ضعیف ظاهر ش��د،
گفت :عدم تحرک و مدیریت نشس��ته و به میز چس��بیده
روحانی برای این شرایط مناسب نبود.
درخواست تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با کرونا

و وزارت بهداشت

در همین راستا ،جمعی از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص
از ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت شدند .متن کامل
طرح تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با کرونا به شرح
زیر اس��ت :تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت بهداش��ت،
س��تاد ملی کرونا و بیمارس��تانها در خصوص نحوه درمان
بیماران کرونایی و علت تشدید فوتیهای بیماران کرونایی.
همانگونه که مس��تحضرید جامعه ایران از اسفندماه سال
 ۱۳۹۸با بیماری همهگیر کرونا ویروس مواجه ش��ده است
که به انحای مختلف با این بیماری مبارزه میکند .متأسفانه

چیست؟

محورهای فرعی:


چگونه بر جلوگیری از انتشار کرونا ویروس در طرح جامعه،
توس��ط س��تاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت نظارتشده
است؟ اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از انتشار ویروس
کدامند و میزان تأثیرگذاری آنها چگونه بوده است؟ چگونه
دس��تورالعمل درمان بیماران کرونایی تدوینش��ده است؟
پایبندی کادر درمان به چه میزان از دستورالعمل درمان بیمان
کرونایی استفاده کردهاند؟ علت تغییر متعدد داروهای درمان
بیماری کرونا چیست؟ نحوه تخصیص ارز و یارانه به واردات
داروی ضد کرونا و نحوه تخصیص ارز به واردات واکس��ن
کرونا چگونه بوده است؟

علت کمب�ود متعدد برخی از اقلام دارویی برای درمان

بیماران کرونایی در مردادماه سال  ۱۴۰۰چه بوده است؟

در مردادماه سال  ۱۴۰۰آمار بیماران مبتالبه کرونا ویروس ب ه
ت شده نیز
شدت در کشور افزایش یافت و تعداد بیماران فو 
افزایش یافت و رکورد شکس��ت که هنوز نیز ادامه دارد .این
در حالی اس��ت که این ویروس نسبت به قبل شناخته شده
ص شده
و دستورالعمل درمان و مقابله با آن در کشور مشخ 
اس��ت و از طرف دیگر بیش از بیست میلیون ُدز واکسن در
کشور تزریق شده است ،اما میزان مبتالیان و تعداد فوتیها
از زمان آغاز این بیماری افزایشیافته و رکوردش��کنی کرده
است .متأسفانه در گزارشهای منتش��ر شده در رسانهها و
فضای مجازی اخبار متعددی مبنی بر سوءمدیریت در مسئله
مقابله با این ویروس منحوس در دولت دوازدهم دیده میشود
که این وضعیت بغرنج را ایجاد کرده است .از جمله نقدهایی
که در خصوص مدیریت در این حوزه به آن میتوان اش��اره
کرد ،این اس��ت که در دستورالعمل درمان بیماران کرونایی
مکرر داروهای مختلف تجویز ش��ده است و پس از آسیب
رساندن به بیماران ،منجر به فوت افراد متعدد از این بیماران
شده است و بعد از مدتی تجویز این داروها ممنوع میشود .از
طرف دیگر در خصوص مدیریت واکسیناسیون آحاد جامعه
و واردات واکسن کمکاریهای متعددی را گزارش کردهاند.
در خص��وص تخصیص بودج��ه ب��ه واردات داروهای ضد
کرون��ا ،اخباری مبنی بر اختصاص بودجه کالنی به واردات
داروهایی که مضر به حال بیماران کرونایی اس��ت ،شنیده
میشود و تجویز این داروها نیز ممنوع شده است .از طرفی
در تخصیص ارز به واکس��ن کرونا کمکاری شده است .در
خصوص مدیریت ممنوعیت سفرها و جلوگیری از تجمعات
خطرس��از نیز در تیرماه س��ال  ۱۴۰۰کمکاری جدی انجام
شده است و ضمن اعالم تعطیلیهایی که منجر به افزایش

مسافرتها شده و در نتیجه کرونا تشدید یافته است ،نیز مزید
بر علت شده است .مدیریت برخی از بیمارستانها در مراقبت
از بیماران کرونای��ی و تأمین نیازهای دارویی و کادر درمان
ایشان کوتاهیهایی داشتهاند که این مسئله منجر به افزایش
تعداد متوفیان کرونایی ش��ده است .یکی از مصادیق دیگر
س��وءمدیریت و کمکاری و ترک فعل متولیان امر سالمت
ایجاد بروکراس��ی و مانع در مقابل محققان امر سالمت در
تولید داروهای مقابله با کرونا و تولید واکسن است .موانعی که
در مسیر محققان طب سنتی و محققان تولید واکسن ایجاد
شده ،منجر به تأخیر در تولید دارو یا واکسن شده که نتیجه
آن وضعیت اسفبار مردادماه  ۱۴۰۰است .با توجه به مطالبی
که بیان ش��د ،در خصوص سوءمدیریتها و ترک فعلهای
مختلف در مسئله مقابله با کرونا ،تحقیق و تفحص به عمل
آمده تا در صورت وقوع تخلفات با خاطیان برخورد ش��ود و
نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود شناسایی شده و از تکرار
مجدد ضرر بهسالمت جامعه جلوگیری شود.
محور اصلی:


از زمان ش��روع بیماری همهگیر کرونا ویروس در کش��ور
(اسفندماه سال  )۱۳۹۸چه تدابیر ضروری و اقداماتی توسط
وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا و مراکز بهداشتی
و درمانی و دیگر دس��تگاههای اجرایی انجام شده است؟ و
چگونه از انتشار ویروس مذکور و توسعه انتشار آن جلوگیری
شده اس��ت؟ دستورالعملهای درمان بیماران مبتال چگونه
تنظیم شده است؟ نحوه واکسیناسیون عمومی در مقابله با
ویروس مذکور به چه شکل انجام شده است؟ علل افزایش
گ و میرها در مرداد ماه س��ال
تعداد مبتالیان و افزایش مر 
 ۱۴۰۰چیست؟ علت تغییر داروهای مقابله با ویروس کرونا

عل��ت عدم تولید س��رم و برخ��ی از اقالم دارویی توس��ط
تولیدکنندگان داخلی چیست؟ و چگونه با متخلفان برخورد
شده است؟ چگونه کمبودها جبران شده است؟
علت عدم تسریع واردات واکسن به کشور چیست؟


وضعی��ت واکسیناس��یون در کش��ور و عوارض ناش��ی از
واکسنهای تزریقشده چیست؟ به چه میزان اشخاصی که
واکسیناسیون را انجام دادهاند به بیماری کرونا مجدد مبتال
ش��دهاند؟ در مراکز درمانی و بهداشتی به چه نحو در درمان
بیماران مبتال کرونایی عمل شده است؟ نحوه صدور مجوز
فعالیت برای محققان تولید داروی ضد کرونا ،محققان طب
سنتی جهت تولید داروی ضد کرونا و محققان تولید واکسن،
چگونه بوده است؟ و موانع و ترک فعلهای این حوزه در به
نتیجه رسیدن تحقیقات کدام است؟
اسامیامضاکنندگان


حسینعلی حاجیدلیگانی-الهام آزاد-محمدحسن آصفری-
ابوالفضل ابوترابی-محمدرضا احمدی-احسان ارکانی-علی
اکبر بسطامی-نصراله پژمانفر-علی جدی-انور حبیبزاده
بوکانی-فریدون حس��نوند-کمال حس��ین پور-سید ناصر
حسینیپورگچساران-سیدجوادحسینیکیا-فاطمهرحمانی-
یعقوبرضازاده-قاسمساعدی-معینالدینسعیدی-علیرضا
سلیمی-مالک شریعتی نیاسر-فرهاد طهماسبی-علی اکبر
علیزاده برمی-بهزاد علیزاده دهلران-احمدحس��ین فالحی
همدان-جعف��ر قادری-ش��یوا قاس��میپور-بهروز محبی
نجمآبادی-جالل محمودزاده-س��ید موسی موسوی-سید
محمد مولوی-حس��ین میرزایی-روح ال��ه نجابت-مجید
نصیرائی-رحمت اله نوروزی-جواد نیک بین-حسن همتی-
علیرضا ورناصری قندعلی-علی اکبر کریمی-جواد کریمی
قدوسی-مجتبییوسفی

در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:

حزب اهلل با واردات سوخت ،چگونه معادالت سیاسی بیروت را تغییر داد؟

اس��تاد دانش��گاه لبنان اعالم کرد مقاومت از مقابله با سیاستهای تحریمی
آمریکا به مبارزه برای بازس��ازی اقتصاد لبنان رس��یده است« .میشل عون»
س جمهور لبنان دوش��نبه هفته جاری پ��س از دیدار با «نجیب میقاتی»
رئی 
مأمور تش��کیل کابینه این کش��ور در بیروت و با حضور «نبیه بری» رئیس
پارلمان این کشور فرمان تشکیل دولت جدید را امضا کرد« .نجیب میقاتی»
در این دیدار فهرستی متشکل از  ۲۴وزیر را تقدیم میشل عون کرد و رئیس
جمهور لبنان نیز اعضای کابینه دولت هفتاد و هفتم این کشور را تایید کرد.
میقاتی در س��خنانی پس از اعالم تش��کیل دولت تصریح کرد :ما در شرایط
استثنایی و سختی قرار داریم و باید با یکدیگر همبستگی داشته باشیم .تیم
ما متشکل از متخصصان است و با جدیت تمام کار خواهیم کرد .همچنین بر
برگ��زاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر تاکید داریم .وی افزود :ما طرفدار
کل ملت هس��تیم و به عنوان جناحی خاص طبقهبندی نش��دهایم و به سند
توافق ملی پایبند خواهیم بود .امیدوارم بتوانیم از فروپاش��ی لبنان جلوگیری
کنیم .دولت به نفع لبنان کار خواهد کرد و ما به خاطر کش��ورمان با همه به
جز اسرائیل تعامل میکنیم.
سوریه ،دروازه لبنان به منطقه عربی و جهان


در این راس��تا« ،غسان ملحم» استاد و پژوهشگر دانشگاه در لبنان به تبیین

دورنمای��ی از وضعیت داخلی لبنان پرداخ��ت و گفت :لبنان ناگزیر بود که به
گزینه های دیگر و جایگزینی که س��ید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل بر
آن تأکید کرد ،بیندیش��د و آن حرکت به سمت شرق بود؛ بدون آنکه این به
مفهوم قطع روابط و تماس با غربی باشد که برخی از لبنانی ها بر آن اصرار
دارن��د .وی افزود :لبن��ان دریافت که باید به گزینه های دیگری که موفقیت
آمیزتر و مفیدتر اس��ت ،روی بی��اورد و به طور قطع هماهنگی و همکاری با
دوس��تان و ب��رادران و متحدان ایرانی یکی از این گزین��ه ها بود .ایران یک
ش��ریک راهبردی و کش��ور برادر و دوس��ت حقیقی برای لبنان است که در
تنگاهای بسیاری کنار آن ایستاده است .همچنین ما باید به تقویت همکاری
ها با روسیه و چین بپردازیم و یاد بگیریم که چگونه تحریم ها را خنثی کنیم
و از سیاس��ت محاصره و فشار غرب و بلکه کش��ورهای عربی رهایی یابیم.
غسان ملحم تصریح کرد :همچنین ما باید روابط خودمان با سوریه را عادی
و تقویت کنیم و روابط بیروت و دمش��ق به حال��ت عادی خود بازگردد؛ زیرا
تنها دروازه لبنان به س��مت منطقه عربی و جهان است .به طور کلی ما باید
برخی سیاست های اشتباه مراحل گذشته را پشت سر بگذاریم و در سیاست
های خود تجدید نظر کنیم که این در حال حاضر وظیفه دولت جدید اس��ت
که البته کار آس��انی نیست و باید به صورت کارشناسی و همبستگی داخلی

انجام شود.

دولت جدید ،باید یک چشم انداز راهبردی و ملی متفاوت را طراحی کند


این اس��تاد و پژوهش��گر دانشگاه در ارتباط با تش��کیل دولت جدید لبنان به
نخس��ت وزیری نجیب میقاتی افزود :تش��کیل دولت در مرحله کنونی لبنان
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت؛ زیرا لبنان با وضعیت بدی از جمیع
جهات به ویژه مسائل مربوط به معیشت و زندگی معمول مردم روبه روست.
وی گفت :به نظر من تش��کیل و وجود دولت به عنوان مهمترین نهاد مرجع
و قانونی برای اداره کش��ور و به تب��ع آن اداره بحران موجود ،تنها کلید حل
مش��کالت اس��ت ،البته تحقق این مهم به تالش و وقت زیادی نیاز دارد تا
زمینه سازی اصالحات و مذاکرات سیاسی برای دستیابی به کمک های بین
المللی فراهم شود .به نظر من حل مشکالت فقط به این نیست که سیاست
های سنتی خودمان و استقراض از صندوق بین المللی پول که باعث افزایش
بدهی های لبنان می شود را دنبال کنیم ،بلکه باید یک چشم انداز راهبردی
و ملی متفاوت را طراحی کنیم و سیاس��ت درخواست کمک و استقراض باید
در بطن این چش��م انداز باشد نه همه آنچه باید انجام دهیم .به تعبیری باید
از یک اقتصاد مصرفی به سمت اقتصاد تولیدمحور حرکت کنیم و به بخش
تولید توجه ویژهای داشته باشیم.

نماینده مجلس:

یارانه  ۴۵هزار تومانی پول یک سطل ماست هم نمیشود

سخنگوی کمیس��یون قضائی مجلس با انتقاد از اینکه
یارانه  ۴۵هزار تومانی پول یک سطل ماست نمیشود،
از وزیر اقتصاد خواس��تار اصالح یارانهها ،افزایش یارانه
نیازمندان و قطع یارانه ثروتمندان ش��د .به گزارش خانه
ملت ،س��ید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی سه
ش��نبه در نطق میان دس��تور از تالش های دولت برای
واکسیناس��یون و س��فر به مناطق محروم تشکر کرد و
گفت :امیدوارم وزارت آموزش و پرورش تا فرزندان مردم
واکسینه نشدهاند نسبت به بازگشایی مدارس اقدام نکند.
وی از رئیس مجلس برای س��خنرانی در مراس��م 565
شهید صومعه سرا تشکر کرد و افزود :در مراسم شهدای
انقالب ،جنگ و مدافع حرم هم خدمت ایشان هستیم؛
برای اینکه دولت بتواند موفق باشد الزم است نمایندگان

نکات و مشکالت موجود در کشور و جامعه را به عنوان
نماینده مردم مطرح کنند .نماینده مردم صومعه سرا در
مجلس خطاب به رئیس جمهور ،ادامه داد :یارانه  45هزار
تومانی که از  12سال گذشته به مردم پرداخت میشود
پول یک سطل ماست نمی شود تقاضا داریم نسبت به
اص�لاح یارانه ها و افزایش یارانه محرومان و نیازمندان
و قطع یارانه ثروتمندان اقدام ش��ود .دلخوش با اشاره به
حرکات برخی وزرا ،یادآور شد :بیشترین رای را نمایندگان
این دوره به شما دادند به ویژه احمد وحیدی وزیر کشور
که بنده ارادت ویژه به ایش��ان دارم بنابراین نیاز است در
انتخاب استانداران و وزرا در انتخاب معاونان ،نمایندگان
مجلس را سرکار نگذارند و اگر بنا است مشورتی بگیرید
صادقانه ورود کنید؛ جو گیر مش��و تالش و همت خوب

اس��ت آوای خوش س��رود وحدت خوب اس��ت در سال
جهاد اقتصادی و تولید همبستگی مجلس و دولت خوب
است .این نماینده مردم در مجلس خطاب به وزیر جهاد
کشاورزی ،گفت :جنابعالی از جنس مجلس هستید و نیاز
اس��ت به موضوع قیمت مرغ ،تخم مرغ و جوجه ریزی
ورود و آن را پیگیری کنید؛ ببینید که با ش��روع کار شما
چه بالیی دارد به س��ر مردم می آید؛ فاصله دوره اول تا
دوم  60روز بود و به  90روز رسید و از سویی  20درصد
مجوز پروانه را گفتند کمتر تولید کنید و این یعنی فاجعه
در بخش ارزاق عمومی و مرغی که باید سر سفره مردم
باش��د نیاز است بررسی کنید و ببینید این چه توطئه ای
است که نسبت به مردم در حال انجام است .سخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ادامه

داد :با این شرایط و روند ،قیمت مرغ سرسام آور افزایش
می یابد و تذکر می دهیم که پیگیر این موضوع باشید.
وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های
ذیربط ،افزود :نیاز است به داد رسوب کانتینر و کاالها در
گمرکات ،بانکداری اسالمی و طرح جامع مالیاتی برسید
و با ورودی جدی مش��کالت این حوزه ها را رفع کنید؛
دولتمردان اگر به سفره مردم در شرایط فعلی به صورت
مقطعی توجه نکنند آسیب بیشتری متوجه مردم خواهد
شد .نماینده مردم صومعهسرا در مجلس یادآور شد :نیاز
اس��ت دولت به تعیین تکلیف وضعیت اس��تخدام پیش
دبس��تانی ها ،قرآنی ها ،طرح امین ،ناظران کشاوزی و
نیروهای شرکتی و قراردادی توجه کند و در اسرع وقت
به سرانجام برساند.

طرح امنیت غذایی در افزایش سالمت
و کنترل قیمتها موثر است

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به
تصویب ط��رح امنیت غذایی در مجلس ،این
طرح را در صورت تبدیل ش��دن به قانون در
افزایش س�لامت و کنترل قیم��ت ها موثر
دانس��ت .به گزارش خبرنگار مه��ر ،در ادامه
جلس��ه علنی روز سهش��نبه مجلس شورای
اسالمی ،در جریان بررسی طرح تقویت امنیت
غذای��ی ،محمدباقر قالیب��اف رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی گفت :کمیسیون کشاورزی
و صحن علن��ی مجلس برای بررس��ی این
طرح ت�لاش زیادی کردن��د .وی افزود :این
طرح در ص��ورت تائید نهایی در امنیت ملی،
امنیت غذایی ،سالمت ،تولید ،توزیع و کنترل
قیمتها بس��یار مؤثر اس��ت .رئیس مجلس
شورای اس�لامی اظهار داشت :س��اداتینژاد
رئیس کمیسیون کشاورزی وقت در طراحی
طرح تقویت امنیت غذایی نقش بسیار مهمی
داش��ت و امروز در مقام وزیر جهاد کشاورزی
در راس��تای اجرای آن گام خواهد برداشت تا
نابسامانیها در حوزه تولید و توزیع نهادههای
دامی از بین برود .قالیباف ابراز امیدواری کرد:
کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی
با هم��کاری دقیق بتوانن��د در تولید و توزیع
محصوالت کشاورزی موفق باشند.
برای تولید سالحهای پیشرفته و
غافلگیرکننده گامهای بزرگ بردارید

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء
(ص) گف��ت :در عرصهه��ای اولوی��ت دار و
تولید س�لاحها به فناوریهای پیش��رفته و
قابلیتهای غافلگیرکنندگ��ی برای مقابله با
دش��من ،گامهای بزرگ بردارید .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،سرلش��کر غالمعلی رشید
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء
(ص) به همراه هیئت رئیس��ه و معاونین این
قرارگاه با امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد.
سرلشکر رشید در این دیدار با اظهار خرسندی
از انتخاب شایسته امیر آشتیانی به سمت وزیر
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح ،با تقدیر از
س��بک مدیریت و تعامل عال��ی وی با همه
فرماندهان ارتش و س��پاه در مسئولیتهای
گذش��ته اظهار داش��ت :امیدواری��م در دوره
مسئولیت شما در وزارت دفاع سطح تعامالت
ارتش و سپاه ارتقاء یابد .وی افزود :ان شاءاهلل
در جهت تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل
قوا ،با رویکرد انقالبی و جهادی برای توسعه
توانمندیه��ای دفاعی و تهاجمی به ویژه در
عرصهه��ای اولویت دار و تولید س�لاحها به
فناوریهای پیشرفته و قابلیتهای غافلگیر
کنندگی برای مقابله با دشمن ،گامهای بزرگ
بردارید.
گرانفروشان بلیط هواپیمای اربعین
توبیخ میشوند

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :ما بر
نحوه فروش بلی��ط هواپیمای اربعین نظارت
میکنیم و حتم��ا با گران فروش��ان برخورد
جدی خواهد شد .محمدرضا رضایی کوچی در
گفتگو با مهر ،درباره تمهیدات در نظر گرفته
ش��ده برای برگزاری مراسم اربعین حسینی
گفت :تعداد زائ��ران ایرانی اربعین در ابتدا ۳۰
هزار نفر تعیین ش��ده بود ک��ه پس از حضور
نخست وزیر عراق در ایران تعداد زوار ایرانی
اربعین به  ۶۰ه��زار نفر افزایش یافت .وی با
انتقاد از گران فروشان بلیط هواپیمای اربعین،
افزود :در سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیط
رفت و برگشت اربعین  ۵میلیون تومان تعیین
ش��د و اگر ایرالین ها پول بیش��تری از مردم
دریافت کنند ،خالف قانون اس��ت .عالوه بر
این ،ایرالین ها زمانی می توانند بلیط اربعین
را به فروش برس��انند که زائران ،ویزا دریافت
کرده باش��ند و نباید به افرادی که ویزا ندارند
بلیط بفروشند و اگر این کار را هم انجام دهند
تخلف است و با آنان برخورد خواهد شد.
دولتها اعتقادی به قوانین زودبازده
اجتماعینداشتند

نائب رئی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس
با بیان اینکه س��هام عدال��ت یک نگرش در
اقتصاد اس��ت ،گفت :رانتخواران اجازه ندادند
اتفاقی مانند س��هام عدالت در کشور نهادینه
ش��ود ما باید امی��د را به م��ردم برگردانیم از
این رو سیاس��تهای اقتصادی باید مبتنی بر
منطق باش��د .علی بابایی کارنامی در گفتگو
با دانش��جو ،اظهار ک��رد :اتکا به فروش نفت
ازجمله مش��کالت کش��ور اس��ت باید منابع
درآمدی ثابتی را برای کشور پیدا کنیم ۳ .الی
 ۴میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارد که
تمام جوانان امروز انگیزهای برای ازدواج ندارند
و باید دغدغه تهیه مسکن را برای جوانان رفع
کنی��م .وی با بیان اینکه س��هام عدالت یک
نگرش در اقتصاد اس��ت ،گف��ت :رانتخواران
اج��ازه ندادند اتفاقی مانند س��هام عدالت در
کش��ور نهادینه ش��ود ما باید امید را به مردم
برگردانیم از این رو سیاس��تهای اقتصادی
باید مبتنی بر منطق باشد.

