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رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نظام پرداخت حقوق باید فوری
و بر مبنای عدالت اصالح شود

دانائی میراثی است شریف و گرامی .امام علی
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ایران دخالت کشورهای غیر
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 ۱+۴در مذاکرات را نمیپذیرد

روزنامهصبحايران

وحید جالل زاده

رئیس کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی

دیدار نماینده عربستان
با نماین��دگان آمریکا،
فرانس��ه و روس��یه در
وی��ن دارای ن��کات
مختلفی اس��ت ،برخی از کشورها سلبا یا
ایجابا در مذاک��رات وین حضور دارند ،در
دورهه��ای قبل هم همینطور بود .آمریکا
و اروپاییها خ��ود را ملزم میدانند که به
متحدین خ��ود در منطقه و حتی خارج از
منطقه گزارشهایی را بدهند یا بعضا آنها
را مجاب کنند .جمهوری اس�لامی ایران
نیز به همین ش��کل رفتار میکند و آقای
باقری کنی قبل از سفر به وین به برخی
از کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرد
و وزیر خارجه در همین راس��تا به کش��ور
عمان س��فر ک��رده تا این کش��ورها را با
سیاس��تهای خود همراه کنیم و نگرانی
آنها را کاهش دهیم .عربس��تان سعودی
از قدی��م رقیب م��ا در منطقه ب��وده و از
کش��وری به نام ایران که دارای تونمندی
باال در حوزه اقتصادی و بازدارندگی است،
نگرانیهایی را داشته لذا در این حد رایزنی
را طبیعی میدانیم که کشورهای منطقه
نگرانیهایی خود را با کشورهای مذاکره
کننده در میان بگذارند و از مذاکرات مطلع
باشند اما دخالت این کشورها در مذاکرات
و تحت ش��عاع ق��رار دادن مذاک��رات را
نمیپذیریم .مسئوالن جمهوری اسالمی
ایران به اروپاییها نیز گوشزد کردند که در
خص��وص منافع خود با هیچ کس تعارف
ندارند و به کش��ورهای همس��ایه و حوزه
خلیج فارس نیز یادآور ش��دند ،توانمندی
نظامی ما بازدارنده است و در بحث صلح
آمیز فعالیتهای هستهای بارها در طول
این سالها به همه همسایگان اطمینان
الزم را داده اند .جمهوری اس�لامی ایران
با تکیه بر عقالنیت و فتوای رهبر معظم
انقالب دنبال س�لاح هس��تهای نیست
و غربیه��ا قطعا ای��ن را میدانند اما این
مسئله به بهانه سیاسی برای افزایش فشار
و اعالم نگرانیهای ک��ه میدانند ،هیچ
وجهی ندارد ،بدل شده است.

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

از آشفتگی بند خاص تبصره ۱۴تا
موضعگیریهای دوگانه درباره حذف ارز ۴۲۰۰

اما و اگرهای الیحه بودجه ۱۴۰۱
در تبصره  ۱۴الیحه بودجه  ۱۴۰۱که از سوی دولت به
مجلس شورای اسالمی ارائه شده تنها ۱۰۶هزار میلیارد
تومان برای جبران اصالح نرخ کاالهای اساسی ،دارو و
خرید تضمینی گندم لحاظ شده است که این موضوع
با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد...
صفحه3

امیر دادرس:

رژیم صهیونیستی
قدرت «هماوردی»
با ما را ندارد
همین صفحه

چین و روسیه به دنبال همکاری استراتژیک با ایران هستند؛

همکاری  20ساله ایران و روسیه
تیرخالص بر یکهتازی غرب

واکنش ها به گرانی گوشت قرمز؛

دالالن به بازار
گوشت قرمز زدند!

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

علیرغم مازاد بودن دام در کشور،قیمت گوشت قرمز
به بهانه صادرات دام زنده با افزایش مواجه شده است.
بازار گوش��ت روزهای پرتالطمی را سپری میکند و
طی روزهای اخیر قیمتها روند افزایشی به...

روسیه و ایران میتوانند بر معادالت سیاسی و اقتصادی تاثیر مثبت بگذارند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران با همکاریهای استراتژیک معادالت بینالمللی را بازتعریف میکند

صفحه6

الواح هخامنشی باید سه ساله برمی گشتند

خیانتآمریکابه
امانت تاریخی ایران

صفحه7
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رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصالح شود

رئیسجمهور گفت :آنچه امروز اجرا میشود غلبه چانهزنی
در نظام پرداخت حقوق اس��ت که باید در چارچوب یک
نظ��ام پرداخ��ت هماهن��گ و عادالنه اصالح ش��ود .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،حجت االس�لام سید ابراهیم
رئیسی در جلس��ه هیئت دولت با اشاره به تحسین رهبر
معظ��م انقالب ،از خصیصه و ش��عار مردمی بودن دولت
سیزدهم در دیدار  ۱۹دی مردم قم ،گفت :همه کارگزاران
دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه
احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند .وی از اعضای دولت
خواست که عالوه بر جلس��اتی که با مدیران و کارکنان
زیرمجموعه خود برگزار میکنند با ارباب رجوع و مردمی
که به دستگاهها مراجعه میکنند نیز ارتباط و دیدار داشته
باش��ند .رئیسجمهور از همه کارگزاران دولت خواست تا
مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت:
اگر گزارش��ی از سوی مردم به ش��ما رسید حتم ًا به طور

دقیق بررس��ی کنید و اگر صحیح بود ب��ه آن ترتیب اثر
دهی��د .رئیس��ی همچنی��ن از اعضا و کارگ��زاران دولت
خواس��ت تا با نخبگان و صاحب نظ��ران مرتبط با حوزه
کاری خود ،حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند،
در ارتباط مس��تمر باشند و تصریح کرد :نباید هیچکدام از
دستگاههای دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با
حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به ش��کل مستمر
جلس��ات گفتگو و مشورت با صاحبنظران عرصه کاری
خود داش��ته باش��ند .وی در بخش دیگری از س��خنان
خود بر ضرورت تدوی��ن و اجرای نظام عادالنه پرداخت
حقوق تاکید و خاطرنشان کرد :به عنوان دولت سیزدهم
با توجه به ش��عارها و رویکردهای ای��ن دولت باید نظام
پرداخت حقوق را عادالنه کنیم .آنچه امروز اجرا میشود
غلبه چانهزنی در نظام پرداخت حقوق اس��ت که باید در
چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح

ش��ود .رئیسجمهور اظهار داشت :الزم است کارگروهی
تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید ،واحد
و عادالنهای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون
پ��س از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد
فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دس��تگاههای مختلف
را ملغی اعالم کند .رئیسی خطاب به مسئوالن ذیربط با
تاکید بر اینکه به هی��چ وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی
افزایش پیدا کند ،گفت :دستگاههای مختلف هر امکاناتی
اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم کنند و در مقابل
مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت
شوند .رئیسی تاکید کرد :متأسفانه جریانهایی به دنبال
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هس��تند و دس��تگاههای
اجرای��ی و دولتی باید تالش کنند با گزارش و ارائه اخبار
آنچه انجام شده اس��ت و نه آنچه قرار است انجام شود،
مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

امیر دادرس:

رژیم صهیونیستی قدرت «هماوردی» با ما را ندارد

جانشین فرمانده کل ارتش گفت :امروز عربدهکشیهایی
که رژیم صهیونیس��تی میکن��د و نالههایی که میزند
به خاطر این اس��ت که قدرت هماوردی ب��ا ما را ندارد.
به گ��زارش مهر ،امیر محمدحس��ین دادرس جانش��ین
فرمان��ده کل ارتش در آئین اختتامی��ه دانشآموختگان
رزم مقدماتی دانش��گاههای افسری ارتش که در پادگان
جواداالئمه لواسان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت:
اگر میخواهیم منطبق با آموزهه��ای امیرالمومنین (ع)
زندگیم��ان را تنظیم کنیم و عزت دین و زینت کش��ور
باش��یم باید از امیرالمومنین (ع) پیروی کنیم .وی ادامه
داد :زمان��ی میتوانی��م با حجم س��ختیها مقابله کنیم
ک��ه بتوانیم خودم��ان را در تمام ابع��ادی که آموزههای
امیرالمومنین (ع) اس��ت در مرتبه قابل قبول قرار دهیم؛
مطی��ع خدا بودن یعنی در تمام��ی مراحل زندگی به یاد
خداوند و تحت والیت ائمه اطهار باشیم و خوشبختانه ما

امروز در ارتش این ویژگیها را ش��اهد هستیم .جانشین
فرمانده کل ارتش با تاکید بر این موضوع که باید همواره
به یاد خداوند باشیم ،گفت :دانش آموختگان عزیز ،شما
که میخواهید از امروز کار خدمت خود را در ارتش آغاز
کنید ،اگ��ر مراقبت کنید و بتوانید رفتارهای احتمالی که
نامناسب اس��ت را کنار بگذارید ،قطع ًا در مرتبه سربازی
امیرالمومنی��ن و امام زمان (عج اهلل) قرار خواهید گرفت.
امیر دادرس خردمندی و بردبار بودن و شانه خالی نکردن
از مس��ئولیت را از دیگر خصایص ی��ک رزمنده کارآمد
دانست و گفت :آن چیزی که میتواند در میدان عمل به
شما کمک کند ،صبر و استقامت و خردمندی است ،یعنی
ش��ما باید بتوانید با مس��ائل یک برخورد منطقی داشته
باش��ید تا بتوانید آن صحنه را مدیریت کنید .وی خدمت
در نیروهای مسلح را شغلی نسبت ًا سخت دانست و گفت:
در عین اینکه س��ربازی در ارتش کار س��ختی است اما

باید خدا را ش��کر کنیم که توفیق دفاع از کشور و حریم
والیت را به ما سپرده است .جانشین فرمانده کل ارتش
وج��ود فضای مجازی را یک تهدید و در عین حال یک
فرصت دانست و گفت اگرچه میتوان از فضای مجازی
و اینترنت ،مطالب بسیار خوبی آموخت اما در کنار این ،در
فضای مجازی ظهور طاغوت را بیشتر و بهتر از همه چیز
میتوان دید .چیزی که روز و ش��ب با ما همراه است تا
رنگ فرهنگ و ارزشهای ما را تغییر دهد و نگاهمان را
به پدیدههای بیرونی دگرگون کند .امیر دادرس با اشاره
به آسیبهای ناشی از فضای مجازی ،تصریح کرد :باید
مراقب باش��یم چراکه امروز یک دشمن همواره در کنار
ماست که تک تک ما را تهدید میکند در هر موضوعی
میتواند تأثیرگذار باشد این تهدیدات در  ۱۰سال گذشته
وجود نداش��ت ،اگر توانستیم از شر این دشمن خالصی
پیدا کنیم میتوانیم موفق تر به کارمان ادامه دهیم.

تهدید گروههای عراقی به «رویارویی نامحدود» علیه نظامیان آمریکایی

گروههای عراقی ضمن ابراز بیاعتمادی به وعده خروج
نظامی��ان آمریکایی از عراق ،به آغاز رویارویی نامحدود
علی��ه نظامیان آمریکایی تهدید کردند .به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری فارس« ،سعد السعدی» از رهبران
جنبش «عصائب اهل الحق» یکی از مهمترین گروههای
عضو اتاق هماهنگی گروههای مقاومت عراق گفت که
از دیدگاه ما خروج نظامیان آمریکا از عراق کذب است.
السعدی در مصاحبه با وبگاه «العربی الجدید» گفت که
دولت آمریکا به طرح خروج نظامیانش از عراق و احترام

به حاکمیت این کش��ور پایبند نبوده است .وی گفت که
آمری��کا تنها ب��رای تغییر نیروهای رزم��ی به نیروهای
غیررزمی اقدام کرده اس��ت ام��ا در حقیقت این نیروها
همچنان در خاک عراق هس��تند و ما خروج این نیروها
و عزیمت آنها به س��مت پایگاههای آمریکا در کویت،
قطر و دیگر کش��ورهای منطقه را ندیدهایم .وی افزود
که ات��اق هماهنگی گروههای مقاوم��ت عراق تصمیم
دارد ب��ه رویاروی��ی نامح��دود در تمامی س��طوح علیه
نیروه��ای آمریکایی در ع��راق و تمامی منافع و اهداف

آمری��کا در خاک ع��راق روی آورد و تش��دید عملیات
نظامی در مرحله آینده ادامه خواهد داش��ت .از س��وی
دیگر سرتیپ «تحسین الخفاجی» سخنگوی فرماندهی
عملیات مش��ترک عراق گفت که ع��راق به طور کامل
از وجود نیروهای رزمی بیگانه خالی ش��ده است و تنها
مستش��اران نظامی در داخل پایگاهه��ای نظامی عراق
تحت حمایت نیروهای امنیتی عراق حضور دارند و هیچ
نی��روی خارجی برای حمایت از این نیروها یا هر هدف
دیگری وجود ندارد.
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