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دولت گزارشی از عملکرد هدفمندی 
یارانه ها به مجلس ارائه کند

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت 
بای��د از عملکرد هدفمندی یارانه ه��ا به مجلس ارائه 
کند تا مشخص ش��ود در چندسال گذشته در اینباره 

چه اتفاقی افتاده است.
منصور م��رادی، درباره  حذف یاران��ه نقدی 3 دهک 
باالی درآمدی جامعه، ب��ا تاکید بر اینکه حذف یارانه 
نقدی پردرآمدها اقدام مطلوبی است و حتما می بایست 
این کار انجام شود، گفت: معتقدم که باید حذف یارانه 
نقدی پردرآمدها با یک برنامه دقیق و جامع  و با  کار 

کارشناسی صورت گیرد.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس  
ب��ا تاکید بر این که تحت پوش��ش ق��رار گرفتن تعداد 
بیش��تری از نیازمن��دان از س��وی دول��ت و نهادهای 
حمایت��ی از آثار حذف یارانه نقدی پردرآمدها اس��ت، 
افزود: بی  تردید حذف یارانه افراد پر درآمد می تواند به 
دولت این امکان را دهد افراد نیازمند بیشتری را تحت 
حمایت قراردهد. همچنین بخشی از درآمد حال از این 

حذف را به سمت تولید و سرمایه گذاری سوق دهد.
او ادامه داد: باید دولت در قالب گزارش��ی کامل  اعالم 
کند که درآمد حاصل از ح��ذف یارانه پر درآمدها در 
سنوات گذش��ته صرف چه اموری شده است و حذف 
دوب��اره یارانه پر درآمدها در ک��دام بخش های تولید 

هزینه و سرمایه گذاری خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: بهتر اس��ت دولت ابتدا روش های 
الزم برای شناس��ایی دهک های مالی جامعه را اتخاذ 
کرده و س��پس نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام 
کن��د چرا که در اقدام اخیر در حذف یارانه ها ش��اهد 
این بوده ایم که در اش��تباهی که از س��وی س��ازمان 
برنام��ه و بودجه صورت گرفته یارانه فراد کم درآمد و 

اقشار ضعیف جامعه حذف شده است.
نماین��ده مری��وان و س��روآباد در مجلس با اش��اره به 
اینکه در س��ال های گذش��ته نیز ش��اهد حذف یارانه 
چن��د میلیون از افراد جامعه بوده ایم ، ادامه داد:نکته 
ای ک��ه حائز اهمیت بود این اس��ت که درآمدی که از 
حذف یارانه ها به دس��ت آمد در کجا و در چه بخش 
هایی سرمایه گذاری شده است؟ مرادی  در باره تاثیر 
ح��ذف یارانه افراد پر درآمد بر اقتصاد کش��ور ،گفت: 
در صورت��ی که حذف یارانه اقش��ار پ��ر درآمد جامعه 
بدون برنامه جامع  انجام ش��ود نه تنها باعث توسعه و 
شکوفایی اقتصاد نخواهد شد بلکه به  اقتصاد و جامعه 

آسیب های جدی وارد خواهد کرد.  تسنیم

نمایشگاه »شکار کرکس ها«؛ میزبان 
وابستگان نظامی کشور های مختلف

وابستگان نظامی بیش از ۲۰ کشور دنیا  امروز یکشنبه 
از نمایشگاه شکار کرکس ها بازدید کردند.

 B، ۱-MQ ،در این نمایش��گاه پهپاد های اسکن ایگل
RQ-۱۷۰ ساخت کش��ور آمریکا، پهپاد هرمس رژیم 
صهیونیس��تی و قطعات منهدم ش��ده پهپ��اد گلوبال 
هاوک آمریکا ارائه شده است. وابستگان نظامی آلمان، 
ایتالیا، اتری��ش، ژاپن، ونزوئال، چی��ن، برزیل، مالزی، 
پاکس��تان، ترکیه، الجزایر، سوریه و... در بازدید از این 

نمایشگاه حضور داشتند.
نمایندگانی از وزارت دفاع و ستاد کل نیرو های مسلح، 
در این بازدید، وابستگان نظامی کشور های یاد شده را 

همراهی کردند.  میزان

اخبار

من هدیه گرفته ام نه رشوه
قاضی: در پرونده شما نوشته شده که به چند شخص 

و شرکت و نهاد و ارگان و سازمان، رشوه داده اید؟
متهم: به نام خدا و با درود به روح پرفتوح ...

قاضی:حاشیه نروید و فقط جواب سوال مرا بدهید.
متهم: کارم راه نمی افتاد. رشوه دادم. راه افتاد.

قاضی: رش��وه گیرنده االن اینجاست و نادم و پشیمان 
و از شما هم شکایت دارد.

متهم: با درود به روح پرفتوح ... آخ ببخش��ید قرار شد 
حاشیه نروم. اصال هم اینطور نیست.اتفاقا وقتی رشوه 
می گرفت خیلی ش��اد بود. ش��بیه خری ... ببخش��ید 

شبیه جیگری که تی تاپ و کیت کت دیده باشد.
قاضی: پس قبول دارید که مرتکب خالف شدید؟

متهم: ب��ا درود بر روح پرفتوح ... آهان نه! من خالفی 
مرتکب نش��دم فقط کارآفرینی کردم. هر کس هم که 

می گوید رشوه گرفته بیاید پس بدهد. 
قاضی: شما واقعا پررو هستید. به روح اعتقاد دارید؟

متهم: معلوم اس��ت که اعتق��اد دارم. پس فکر کردید 
برای چی از همان اول بر روح پرفتوح تاکید داشتم؟

قاضی:
دفاع دیگری ندارید؟

متهم: هیچ دفاعی ندارم فقط این بیت را یکی از رشوه 
گیران همین االن برایم فرستاده که در محضر شریف 

دادگاه قرائت می کنم.
من هدیه گرفته ام نه رشوه
فرق است میان ناز و عشوه

ننجون

مجلس مخالف هرگونه تغییر در برجام است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه طرف های 
غرب��ی در برج��ام تاکنون فریب کاری کرده اند، گف��ت: مجلس مخالف هرگونه 

تغییر در برجام است.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه هرگونه تغییر در برجام اش��تباه 
فاحش اس��ت، گفت: اینکه برخی می گویند باید تغییراتی در این توافق نامه بین 
المللی ایجاد شود دچار اشتباه استراتژیک شده اند و می خواهند از جیب ملت ایران 
برداش��ت کنند و به جی��ب غربی ها بریزند. وی افزود: ابتدا غربی ها باید س��هم خود از 

برجام بیاورند و سپس مطالبه جدید در این توافق نامه داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید براینکه مجلس با هرگونه تغییر 
در برجام مخالف اس��ت، اظهار داش��ت:چون برجام در مجلس مصوب ش��ده اس��ت باید 
هرگونه تغییر در برجام با مصوبه مجلس انجام ش��ود که قطعا نمایندگان با این موضوع 

مخالف هستند.  تسنیم

نشست مشترک مجلس و شورای نگهبان 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری نشست مشترک پارلمان و 
شورای نگهبان درباره بررسی اهداف سیاست  های کلی قانونگذاری، ابالغی مقام 

معظم رهبری خبر داد.
احمد امیرآبادی  فراهانی با اشاره به ابالغ سیاست های کلی قانونگذاری از سوی 
رهبر معظم انقالب اس��المی، گف��ت: با توجه به اینکه، مجل��س یکی از ارکان و 
مخاطب اصلی سیاست های ابالغی رهبر انقالب، در حوزه قانونگذاری است، بنابراین 
اقدامات��ی در این چارچوب باید انجام ش��ود. وی افزود: پس از ابالغ سیاس��ت  های کلی 
قانونگذاری از س��وی رهبر معظم انقالب اسالمی، اقداماتی از سوی هیئت رئیسه مجلس 
صورت گرفت، به طوری که ایشان دستورات الزم برای پیگیری موضوع و تبیین اهداف 
سیاس��ت های کلی قانونگذاری را به کمیس��یون ها داده است. فراهانی گفت: به طور قطع 
نواقصی در حوزه قانونگذاری کش��ور وجود داش��ته که منجر به این شده که رهبر معظم 

انقالب سیاست های کلی را در این حوزه، ابالغ کنند.  تسنیم

هنوز اصل موضوع روستای چنارمحمود مشخص نشده است
نماین��ده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: هن��وز اصل موضوع 

روستای چنارمحمود لردگان مشخص نشده است.
محمد خالد سردش��تی درباره اتفاقات مربوط به روس��تای محمودچنار لردگان 
اظهار داش��ت: همانطور که ش��ما هم اطالع پیدا کردید، در یکی از روس��تاهای 
شهرس��تان لردگان به نام چنارمحمود برای مردم والیتمدار آن منطقه مش��کلی 
پی��ش آمد. وی ادامه داد: پس از مدتی که احس��اس کردی��م نگرانی ها افزایش پیدا 
کرده و مردم هم گالیه و تجمعاتی هم در س��طح شهر داشتند، بنده روز جمعه با توجه 
به اینکه مأموریت هم داشتم در مسجد روستا جلسه ای تشکیل شد و همه مردم روستا 

هم حضور داشتند. 
وی گفت: ما از آقای الریجانی دستوری برای کمیسیون بهداشت گرفتیم که بتوانیم این 
را هم از کانال خود با اعزام گروهی از طریق این کمیس��یون مورد بررس��ی قرار دهیم و 

گزارش دقیق وکارشناسی به مجلس ارائه شود.  فارس 

فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه دشمن در حال عقب نشینی و 
ترک میدان است و انقالب در حال پیشروی است، گفت: ما در 
میدان تقابل س��خت هم نگران نیستیم و در هر میدانی کامال 

مسلط عمل می کنیم.
سرلشکر حسین س��المی در آیین »گرامیداشت مجاهدت های 
رس��انه ای خانواده معاونت برون مرزی صداوس��یمای جمهوری 
اس��المی ایران در خط مقدم مقابله با جنگ نرم« که با حضور 
عبدالعلی علی عس��گری رئیس رسانه ملی، پیمان جبلی معاون 
برون مرزی سازمان، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و عضو 
شورای نظارت بر صداوس��یما و سیدعباس موسوی سخنگوی 
وزارت امورخارج��ه در مرکز همایش های بین المللی س��ازمان 
صداوسیما برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، گفت: 
جهان براساس غلبه حق و حقیقت خلق شده است. اصل بر این 
است که همیش��ه حق پیروز است. عالم، عالم کمیات نیست و 
عالم کیفیات اس��ت. حق در ذات و سرشت خود پیروز است.  به 
محض آنکه حقیقت ظاهر میشود، باطل زائل می شود. شرور از 

جنس عدم هستند و اصالتی در هستی برای آنان نیست.
سرلشکر سالمی افزود: شما در یک نبرد رسانه ای جهانی  به سر 
می برید. می دانید چهره جنگ ها هم تغییر کرده اس��ت. میدان 
جنگ از جغرافیای س��رزمینی ب��ه مرزهای ذهنی و جغرافیای 
قلب ها تغییر موضع داده اس��ت. اتفاقاتی  که در  عالم واقع رخ 
می دهد، پژواکی از چیزی است که در ذهن ها جریان دارد. پس 
هر کس��ی که بهتر بتواند ذهن ه��ا را مدیریت کند در این نبرد 

موفق تر است. این اهمیت رسالت شما را نشان می دهد.
وی ادامه داد: جغرافیای این میدان حق و باطل اس��ت. حتما 
بدانید  پیروز این میدان حق اس��ت اما مالک روش هایی است 
که ما برای  انعکاس  این حق به جهان انتخاب می کنیم. هرگاه 
روش ه��ای  ما منطبق بر ارزش های  ما باش��د آنگاه اعتقادات و 

باورهای ما برصفحه دل های دیگران می نش��یند. میدان رسانه 
فطرت انسان ها اس��ت و ارتباط دقیق با درون انسان ها ضامن 

توفیق در این میدان است.
فرمانده کل س��پاه با اشاره به بخش��ی از مقدمه کتاب  رئیس 
جمهور سابق آمریکا گفت: در آنجا از مرحله ای از دنیا صحبت 
می شود که همه انسان ها دارای سه ویژگی مشترک می شوند؛ 
اول اینک��ه همه به صورت یکس��ان فکر می کنن��د  و ایده های 
مش��ترک دارند. دوم اطالع��ات واحد و یکس��ان در آن واحد 
دریاف��ت کنند که همان مدیریت ادراک اس��ت و س��وم اینکه 
هم��ه مصرف کننده کاالهای یکس��ان هس��تند که این همان 

سبک زندگی است.
سرلشکرس��المی تاکید کرد: این جهان مطلوبی است که تنها 
توصیف نمی شود، بلکه از طریق رسانه ها واقعیت پیدا می کند. 
بنابراین دو جهان س��اخته می شود؛ یک جهان که حقوق بشر، 
آزادی، جن��گ و دفاع مش��روع را به گون��ه ای تعریف می کند 
که جنایت صهیونیس��تها دفاع مشروع و قربانی شدن کودکان 
یمن جنگ طلبی تعریف می شود. این واقعیت است اما حقیقت 

نیست.
وی ادامه داد: از س��وی دیگر رس��انه می تواند انعکاس پژواک 
ص��دای مظلوم��ان باش��د و این همان نبرد رس��انه ای اس��ت. 

رس��انه نمی تواند بی تفاوت و بی غیرت نسبت به این رویدادها 
باش��د. این نبرد رس��انه ای  اگر نابرابر اس��ت، مهم نیست، شما 
چون بیان کننده حقیقت هس��تید، پیروز خواهید بود. شبکه 
رس��انه ای دشمن عنکبوتی است؛ ظاهر پیچیده دارد اما بسیار 
سس��ت است. در رسانه بزرگترین قدرت اعتماد و اعتبار است. 
مهم نیس��ت تعداد رس��انه های دشمن زیاد اس��ت، جغرافیای 
تاثیرگذاری ش��ما فطرت ها است. ش��ما با نشان دادن حقیقت 

از رسانه های دشمن اعتبارزدایی می کنید.
سرلش��کر سالمی ادامه داد: دشمنان ما دروغ می گویند و ظلم 
می کنند اما چه کس��ی صدای کودکان مظلوم فلسطین و یمن 
را از زیر آوارها به گوش عالم می رس��اند جز شما؟ این ها افتتاح 
کنندگان حقیقت هس��تند و گاه در این مسیر شهید می شوند. 
این یک جنگ و دفاع شرافتمندانه است. اگر شما نبودید امروز 
همه جهان را تسخیر کرده بودند. امروز اما همه عقب نشسته اند. 
من به ش��ما می گویم همه قدرتهای بزرگ عالم به دلیل باطل 
بودن، فروپاش��یده و فروخواهند پاشید. این سنت تاریخ است. 
چرخه حیات قدرت های باطل یک منحنی سهمی ش��کل است 

که یک اوج دارد اما بالفاصله زوالشان آغاز می شود.
فرمانده کل س��پاه تاکید کرد: دش��من در حال عقب نش��ینی 
و ترک میدان اس��ت و انقالب در حال پیش��روی اس��ت و این 
نش��انه پیروزی اس��ت. ما در میدان تقابل س��خت هم نگران 
نیس��تیم و در هر میدانی کامال مس��لط عمل می کنیم. ما در 
عین حال که پیش می رویم باید نظام محاس��بات دش��من را 
هم درس��ت کنیم. این اتفاقات صورت گرفته و وقتی به صحنه 
نگاه می کنیم عملیات روانی فصل مشترک عملکرد ما با رسانه 
اس��ت. ش��ما باید برند حقیقت در دنیا باش��ید. همه انسان ها 
طالب حق هستند. هیچ کس دوست ندارد دروغ بشنود، حتی 

دروغگویان.  سپاه نیوز

رئی��س جمهور گفت: اگر نخبگان را در زمینه های گوناگون 
جذب کنیم، هزینه های اداره کش��ور پایین آمده و ش��رایط 

بهتری در راستای توسعه و پیشرفت ایجاد خواهد شد.
حس��ن روحان��ی رئی��س جمه��ور در مراس��م تجلی��ل از 
دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال ۲۰۱۹ 
میالدی با اشاره به ضرورت تالش برای استفاده هر چه بهتر 
از فرصت ه��ای زندگی گفت: بخش��ی از نخبگی مربوط به 
هوش و حافظه ذهنی افراد بوده، اما بخش عمده ای که این 
نخبگی را ماندگار و درخش��ان می کند، به تالش و کوشش 

فردی وابسته است.
روحانی با بیان اینکه معتقدم کشف استعدادهای درخشان 
بای��د در دوران پیش از مدرس��ه یعنی از پیش دبس��تانی و 
یا حتی دوره هایی قبل از آن آغاز ش��ود، خاطرنش��ان کرد: 
ش��کوفایی اس��تعداد در انس��ان ها، همواره یکسان نیست و 
باید فرایندمحور دیده و مدیریت ش��ود، یعنی ممکن است 
فردی اس��تعدادش در دوران دبس��تان ش��کوفا ب��وده و در 
دوره ه��ای بعد مانند دبیرس��تان دچار افت ش��ود؛ از این رو 
باید در راس��تای حفظ و ماندگاری اس��تعدادها در نخبگان 

برنامه ریزی و تالش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اس��اس این رقابت ها در علم و دانش بوده 
و از این رو تقدیر از برتری ها مهم است، اظهارداشت: رقابت 
س��الم، عادالنه و برمبنای مبانی درس��ت در همه زمینه ها 

موجب تحرک و پیشرفت خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه باید در مشاغل گوناگون و حساس 
کش��ور به دنبال جذب افراد نخبه باشیم، گفت: اگر نخبگان 
را در زمینه ه��ای گوناگ��ون جذب کنی��م، هزینه های اداره 

کش��ور پایین آمده و ش��رایط بهتری در راس��تای توسعه و 
پیشرفت ایجاد خواهد شد که امروز خوشبختانه در سیستم 
جذب از س��وی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به 

جذب نخبگان اقدامات خوبی صورت گرفته است.
روحانی ادام��ه داد: در دوران دفاع مق��دس نیز فرماندهان 
نخبه ای بودند که علیرغم آنکه در مس��ایل جنگی تحصیل 
نکرده بودند، اما عملیات ها را به طور خارق العاده برنامه ریزی 
می کردند و نش��ان دادند ک��ه یک نخب��ه می تواند موجب 

پیروزی در یک عملیات شود.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه ت��الش دولت بهره گیری 
درس��ت و مناس��ب از نخبگان در بخش های مختلف است، 
اف��زود: یک��ی از اقدامات دول��ت در این راس��تا حمایت از 
شرکت های دانش بنیان بوده که زمینه بسیار مناسبی برای 

آینده نخبگان بوجود خواهد آورد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نسبت به استفاده از نخبگان 
در وزارتخانه ها و دس��تگاه های دولتی تأکید داریم، گفت: از 
نخبگان باید در حوزه مشاوره در وزارتخانه ها و دستگاه های 
دولتی استفاده ش��ود و طی زمان این افراد می توانند حتی 
باالتری��ن مقام اجرایی را به دس��ت آورند. وی با بیان اینکه 
عل��م، دانش و فن��اوری، تنها محدود به یک دوره نیس��ت، 
افزود: درس خواندن و مهارت آموزی باید با آخرین تحوالت 
جهانی دنبال ش��ود.  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز 
در اقتصاد و فرهنگ دانش بنیان شاهد تحوالت بسیار خوبی 
هستیم و دانش آموزان با اس��تعداد و قهرمانان المپیادهای 
 علمی می توانند آینده س��ازان خوبی برای کش��ور باش��ند. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی:
جذب نخبگان هزینه اداره کشور را کاهش می دهد

کارشناس مسائل بین الملل گفت: باید ضرورت های مذاکره 
را روشن کنیم،  یعنی آیا مذاکره مربوط به نیازهای ماست؟ 
و ی��ا نتیجه مذاکره، نیازهای طرف مقاب��ل همچون اروپا و 

آمریکا را تأمین خواهد کرد.
ابوالفضل ظهره وند کارش��ناس مس��ائل سیاسی، با اشاره به 
چرایی مذاکره با آمریکا، اظهار داشت: موضوع مذاکره مهم 
ترین بخش اس��ت یعنی دس��تور کار مذاک��ره بخش اصلی 
کلی��دی هر مذاکره به ش��مار م��ی رود. زمان��ی که ما می 
خواهیم با آمریکا و یا هر کش��ور دیگ��ر مذاکره کنیم، باید 
بدانیم علت مذاکره چیس��ت و با چه انگیزه ای قرار اس��ت 
مذاکره کنیم؟ اگر انگیزه و چرایی مذاکره مش��خص نشود، 

ورود به مسأله راه گشا نخواهد بود.
وی ادامه داد:  پس از آنکه انگیزه و چرایی مذاکره مش��خص 
ش��د،  باید ضرورت های مذاکره را روش��ن کنی��م،  یعنی آیا 
مذاکره مربوط به ما و نیازهای ما اس��ت و یا نتیجه مذاکره 
نیازه��ای طرف مقابل همچون آمریکا را تأمین خواهد کرد. 
همه این مس��ائل جزو س��واالت کلیدی است که باید بطور 

دقیق به آن پرداخته شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: ما یکبار با آمریکا 
مذاکره کردیم و نتیجه مذاکره برجام شد اما فرجام آن چه 
بود که امروز باز هم می خواهیم دوباره وارد مذاکره ش��ویم. 
آیا در آن مرتبه ای که مذاکره کردیم،  اهداف ما محقق شد 

که امروز به دنبال تحقق اهداف مان در مذاکره هستیم.
ظهره وند اظهار داش��ت: در مذاکره قاعدت��ا اهداف و برنامه 
ه��ای طرف مقاب��ل با ما فرق می کند. یعن��ی گاهی اوقات 
طرف مذاکره به دنبال اهدافی اس��ت که آن اهداف برای ما 

تهدید به شمار می رود. همچنین گاهی هم فرصت مشترک 
در طرف مقابل در مذاکره برای ما تهدید به شمار می رود. 

همه اینها خودش سبب ایجاد اختالل ایجاد می شود.
وی ادام��ه داد: باید در میان افکار عمومی و طرف اروپایی این 
موض��وع را جا می انداختیم که چرا باید مذاکره کنیم و با چه 
موضوعی وارد مذاکره شویم. همچنین باید ضرورت های مذاکره 
با آمریکا روش��ن می شد که چه کس��ی در این میان نیازمند 
مذاکره است و قطعا آن کسی که نیازمندتر است، قیمتش پایین 

می آید و آماده واگذاری سهم بیشتری می شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این موضوع که در 
مذاکره باید بدانیم چه مس��أله ای را قرار اس��ت حل کنیم، 
گفت: اگر جواب این پرس��ش برای مان روشن بود، ابهامات 
حل می ش��ود. گاهی اوقات اینطور تصور می شود، کسانی 
که مخالف مذاکره هس��تند، اهل تعامل نیس��تند؛ در حالی 
ک��ه ما می توانیم پس از روش��ن ش��دن الزامات و ضرورت 
های اولیه،  وارد مذاکره شویم. ما باید بدانیم از مذاکره قرار 
است چه چیزی بدست بیاوریم. متأسفانه طرف ما در مرتبه 

گذشته بدعهدی کرد.
وی ادامه داد:  در مذاکره باید تضمین های موضوع روش��ن 
ش��ود. برای مثال در بحث هس��ته ای طرف ما بطور روشن 
م��ی گفت تضمین های عینی و ما می گفتیم تضمین های 
محکم. همین موضوع نش��ان م��ی داد که ما چقدر از ماجرا 
غافل هستیم. اگر بتوانیم به تضمین عینی برسیم با شیطان 
ه��م می توان مذاکره کرد، اما مس��أله اصلی روش��ن کردن 
تضمین عینی اس��ت، یعنی ط��رف مقابل نتوان��د در هیچ 

حالتی بدعهدی کند.  فارس

ابوالفضل ظهره وند:
مذاکرات باید تأمین  کننده نیازهای ما باشد، نه نیازهای اروپا و آمریکا

وعده وزیر علوم برای اتصال دانشگاه های کوچک 
به دانشگاه های بزرگ، بررسی سواالت نمایندگان 
از وزیر امور خارجه، ادامه بررسی جزییات الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین جلسه علنی 

روز گذشته  مجلس شورای اسالمی بود.
در جلسه علنی مجلس ادامه بررسی الیحه مالیات 
بر ارزش افزوده و سوااللت نمایندگان از وزیر امور 

خارجه در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
عل��ی الریجانی در ابتدای جلس��ه با اش��اره به 
س��ه ویژگی ک��ه در مکتب تفکری امام حس��ن 
مجتب��ی )ع( ب��رای ی��ک سیاس��ت مدار واقعی 
تعریف شده اس��ت، گفت:  امیدواریم راه آن ولی 
حق، مخصوصا در س��لوک واقعی سیاست مورد 
توجه سیاس��تمداران باشد. وی افزود: در مکتب 
او سیاست مدار واقعی کسی است که حق اهلل را 
رعایت کند. موضوعی که امروز در عالم سیاست 
کم پیدا می شود. دوم سیاست مدار واقعی کسی 
اس��ت که در ادای حق مردم پیشگام باشد و در 
رفع نیازهای مردم استوار باشد، سومین ویژگی 
این اس��ت که سیاس��ت مدار واقعی نس��بت به 
گذش��تگان هم احس��اس مس��ئولیت می کند و 

حقوق آنها را یاد می کند.
محمدج��واد ظری��ف با حضور در جلس��ه علنی 
مجلس در پاس��خ به سوال نماینده کبودرآهنگ 

در رابطه با اقدامات انجام ش��ده از سوی وزارت 
خارجه برای توسعه قراردادهای اقتصادی و ارتقاء 
جای��گاه ایران در صحنه جهانی بیان کرد: تاکید 
کرد که وزارت خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای 
تجاری را برعهده ندارد بلکه وظیفه آن تس��هیل 
این امر بوده و در این راس��تا معاونت دیپلماسی 

اقتصادی در این وزارتخانه فعال است. 
وی همچنین با بیان اینکه ما تمام تالش خود را 
برای جلوگیری از تضعیف حقوق این افراد انجام 
می دهی��م، اظه��ار کرد: وزارت ام��ور خارجه در 
ای��ن زمینه از تبلیغاتی کردن موضوع جلوگیری 
می کند تا از طریق روابط سیاسی کار جلو رفته 

و به نتیجه برسد.
نماین��ده مردم کبودرآهن��گ از توضیحات وزیر 
امور خارج��ه در خصوص اقدامات انجام ش��ده 
به منظور توس��عه قراردادهای اقتصادی و ارتقاء 

جایگاه ایران در صحنه جهانی قانع شد.
در ادام��ه این جلس��ه وزی��ر خارجه به س��وال 
علی ُک��رد نماینده خاش درباره  دلیل نداش��تن 
دیپلماس��ی پایدار با کشورهای همسایه شرق، و 

جنوب شرقی ایران پاسخ داد و با تاکید بر اینکه 
روابط با همسایگان ابر اولویت سیاست خارجی 
در کنار تس��هیل ام��ور اقتصادی اس��ت، گفت: 
روابط ما با پاکستان دچار سردرگمی نیست. در 
حال حاضر مرز ایران با پاکستان امن ترین مرزها 
برای این کشور است درخواست ما این است که 

این مرز برای ما هم امن باشد.
نماین��ده خاش ه��م از پاس��خ های وزیر خارجه 
درباره  دیپلماس��ی با کشورهای همسایه شرق و 

جنوب شرقی ایران قانع شد.
ظری��ف همچنین در پاس��خ به س��واالت جالل 
محمودزاده نماینده مهاباد درباره سدسازی غیر 
قانون��ی ترکیه و حمله ترکیه به عفرین گفت:در 
ای��ن باره ای��ران، عراق و س��وریه با مش��کالتی 
مواجه هس��تند ع��راق و س��وریه مس��تقیما از 
برخی از مش��کالت رنج می برند و هر سه کشور 
گفت وگوهایی در این رابطه با ترکیه داش��ته ایم. 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که 
ایران اقدامات ترکیه در زمینه مسائل مربوط به 
آب را با جدیت دنبال می کند، تاکید کرد: موضع 

گی��ری ایران درباره عفرین توس��ط س��خنگوی 
وزارت خارجه ص��ورت گرفته من هم در ترکیه 
مخالفت��م را اعالم کردم و رئی��س جمهور نیز با 
این موضوع مخالف بود ما معتقدیم حقوق مردم 
کرد س��وریه باید حفظ ش��ود معتقد به رعایت 
حق��وق همه مردم منطقه و مرزهای بین المللی 
هس��تیم البته امنیت ترکیه هم باید حفظ شود 
ولی امنیت از طریق لشگرکشی حفظ نمی شود.

نماینده مهاباد نیز از توضیحات ظریف درباره ی 
دفاع از کردهای سوریه قانع شد.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلسه 
علنی خود و در جریان بررس��ی جزییات الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده، در مصوبه ای مشموالن 
قان��ون مالی��ات را موظف به ثب��ت معامالت در 

سامانه مودیان کردند.
همچنین در جریان بررس��ی الیح��ه مالیات بر 
ارزش اف��زوده ب��ا تصویب م��اده ۱۴ این الیحه 
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر دس��تگاه 
ه��ای اجرای��ی را مکل��ف به ثب��ت معامالت در 

سامانه مودیان کردند.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس 
ش��ورای اس��المی هم س��واالت نمایندگان از 3 
وزی��ر دول��ت و همچنین طرح س��ازمان صنفی 

هنرمندان ایران را اعالم وصول کرد.
نماین��دگان درجلس��ه نوب��ت عص��ر، گم��رک 
جمهوری اس��المی ای��ران را مکل��ف کردند که 
مالی��ات کاالهای واردات��ی را در زمان ترخیص 
قطع��ی و مالیات کااله��ای متروک��ه را قبل از 
ترخیص نهای��ی وصول کرده و به صورت برخط 

به حساب سازمان واریز کند.
نمایندگان مجلس همچنین مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند و 
براساس آن وزیر اقتصاد را مجاز کردند که مدت 
دوره مالیات��ی برای هر گروه از مودیان را یک تا 

دو ماه تعیین کنند.
در جریان بررسی جزئیات الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده نمایندگان در مصوبه ای دیگر مقرر کردند 
که در صورت انتق��ال یک واحد صنفی، خریدار 
مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی پیش از 
اتمام انتقال ندارد. وزیر آموزش و پرورش اظهار 
داشت: معتقدیم مدرس��ه ای که در آن کشف و 
استعدادهای فطری صورت گرفته و پاسخگویی 
به این استعدادها در آن انجام شود، مدرسه تراز 

۱۴۰۴ است.  ایسنا

دشمن در حال ترک میدان و انقالب در حال پیشروی است
سرلشکر سالمی: 

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی چه گذشت؟
الریجانی: سیاست مدار واقعی کسی است که در ادای حق مردم پیشگام باشد


