
 سرلشکر باقری:
بررسی جنگ های قفقاز و اوکراین 

بخشی از نیاز آینده ما را تعیین می کند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نبردهای 
قفقاز، جنگ اکراین و روســیه و اتفاقات منطقه ای 
و بیــن المللی که در اقصی نقــاط جهان در حال 
رخ دادن اســت گفت: بررسی و واکاوی این نبردها 

بخشی از نیاز امروز و فردای ما را تعیین می کند.
به گــزارش روابط عمومی وزارت دفاع، ششــمین 
جشنواره ســلمان فارسی با حضور سرلشکر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امیر سرتیپ 
آشــتیانی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، 
محققان و نخبگان نیروهای مســلح بــه میزبانی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.
ســردار سرلشــکر محمد باقــری در این همایش 
با درود به روان پاک شــهیدان بــه ویژه وزیردفاع 
شهید، دکتر مصطفی چمران، طی سخنانی با ابراز 
خرســندی از حضور در جمــع نخبگان و محققان 
دفاعی نیروهای مســلح گفت: انتظار می رود این 
جشــنواره موجب تحرک بیشتر، پیشرفت و شتاب 
فزاینده محققان و دانشــمندان برای دستیابی به 
قله های مورد انتظــار را فراهم کند و فرصت های 
نوظهوری را بــرای تصمیم گیری های حال و آتی 

نیروهای مسلح پدید آورد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری 
از ســخنان خود با بیان اینکه وقوع انقالب اسالمی 
نقطــه عطفی در تاریخ ملت ایــران به وجود آورد 
افــزود: از مهمتریــن جلوه های انقالب اســالمی 
کاهش وابســتگی و از بین رفتن نگاِه نیاز صنعت 
دفاعــی به بیگانــگان بــود.  وی در همین زمینه 
خاطرنشــان کرد: به برکت انقالب اسالمی و خون 
شــهیدان و تالش پیشکســوتان عرصه تحقیقات، 
امروز نیروهای مسلح به سطحی از دانش و فناوری 
رسیده اســت که بخش اعظم نیازهای خودش را 
به دســت جوانان همین مرز و بــوم  و با تکیه بر 
ظرفیت های داخلی تامین می کند و در این حوزه 

وابستگی اش را به حداقل کاهش داده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه کشوری 
که در تفکــرات، آموزش ها، روش ها، تســلیحات و 
تجهیزات گذشــته، سنتی و کالســیک خود بماند 
محکوم به شکست اســت، تصریح کرد:  نبرد های 
روزهای اخیر و ســالهای اخیر را که رصد می کنیم 
کامال واضح اســت که نیروی مسلحی که ضرورت و 
الزامات نبرد خود را متناســب بــا تهدیدات، به روز 
نکرده باشد  در صحنه نبرد چیزی برای گفتن ندارد 
و دچار عقب ماندگی، شکست، تاخیر و توقف خواهد 
شد. سرلشکر باقری با اشاره به نبردهای قفقاز، جنگ 
اکراین و روسیه و اتفاقات منطقه ای و بین المللی که 
در اقصی نقاط جهان در حال رخ دادن اســت گفت: 
بررســی و واکاوی این نبردها بخشی از نیاز امروز و 
فردای ما را تعیین می کند و پژوهشگران می بایست 
با ســنجش دقیق نیازها، بررســی نوع و شیوه های 
تهدیدات وآینده پژوهی، اقدامات موثر و کارآمدی را 

در این حوزه به انجام رسانند.
ســردار باقری در ادامه با اشــاره به فرمایش مقام 
معظــم رهبری)مدظله العالــی( در بیانیه گام دوم 
انقالب که دانش را آشــکار ترین وســیله قدرت و 
عزت یک کشور عنوان کردند گفت: ایشان دانایی و 
توانایی را دو روی یک سکه قلمداد نمودند و علت 
برتری غرب در جهان امروز را نتیجه دو قرن تغییر 
مســیر علم و دانش و تحقیق و پژوهش دانســتند 
که البته از آن برای اســتعمار جوامع نیز استفاده 
مــی کنند. وی در همین زمینه افزود:  عامل عقب 
ماندگی کشــور ما نیز  سرسپردگی قاجار و پهلوی 
و عقب ماندگی کشــور در حــوزه علم و دانش بود 
که امروز نتایج آن دوران به وضوح دیده می شود.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد:  به 
برکت انقالب اســالمی و خون شهیدان و رهبری 
حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا،   مســیر خروج 
از عقب ماندگی هموار شد و جمهوری اسالمی گام 
های موثری را برای دســتیابی و رسیدن به نقطه 
عطف ،اوج گیری و حرکت به ســمت قلل مختلف 
را پیمــود و به دســتاوردهای گرانســگی نیز در 
عرصه های مختلف رسید. رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، کسب مرجعیت علمی، اشراف هوشمندانه، 
شناسایی تهدیدات و توسعه بازدارندگی دفاعی را از 
دیگر مولفه های اهداف عالی نیروهای مسلح عنوان 
کرد و گفت: یکی از الزامات اساسی حصول و تحقق 
ایــن موضوعات، به عهده محققان، دانشــمندان و 
نخبگان دفاعی و نظامی خواهد بود. ســردار باقری 
با بیان اینکه نیروهای مســلح بــه کار و اقدامات 
پژوهشگران و محققان زنده و پویاست، خاطرنشان 
کرد: جشنواره سلمان فارسی فرصت مناسبی برای 
تمرکــز و توجه به امر پژوهش و پژوهشــگران در 
نیروهای مســلح اســت و ما در ستاد کل نیروهای 
مســلح از هیچ تالشــی برای حمایت و پشتیبانی 
از ایــن عزیزان فروگذار نخواهیــم کرد. وی افزود: 
دســتیابی به جایگاه های متعالی توســط عناصر 
مومن، متعهد، بابصیرت، دانشــمند، سخت کوش 
و ایثارگر امکان پذیر اســت و همانگونه که خداوند 
متعال در قرآن کریم می فرمایند ســاختن زره را 
ما به حضرت داوود یاد دادیم؛ می بایســت با امید 
به عنایت و الهام پروردگار در مســیر الهی حرکت 
کنیم و به اســتعانت خداوند متعال ایمان داشــته 
باشــیم. وی با اشاره به نظام جامع تحقیقات که با 
کار جهادی در ستاد کل تهیه و  به تصویب فرمانده 
معظم کل قوا ) مدظله العالی( رسیده است  افزود: 
همه این اقدامات برای ارتقای بهره وری و توســعه 
زیرساخت ها و پیشبرد تحقیقات در نیروهای مسلح 
اســت و انتظار داریم بهره وری تحقیقات و میزان 

اثربخشی آن رشد روز افزون داشته باشد.

خبـــر

رئیس قوه قضائیــه گفت: خداوند به مــا این توفیق را 
دهد که بتوانیم در ســنگر قوه  قضائیه دســت مفسدین 
و تطاول کننــدگان به جان، مال، عرض و حقوق مردم و 
نظام اســالمی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه به 
اســتیفای حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت 

که از اهداف واالی امام راحل بود بپردازیم.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای و مسئوالن عالی دستگاه قضا 
روز چهارشــنبه اول تیر و همزمان با نخســتین روز از 
هفته قــوه قضائیه با حضور در حرم امام خمینی )ره( با 

آرمان های امام راحل )ره( تجدید میثاق کردند.
محســنی اژه ای در ادامه، طی سخنانی با بیان اینکه قوه 
قضائیه طی بیش از ۴ دهه اخیر شــهدای گرانقدری را 
تقدیم اسالم و انقالب و کشور کرده است، و در ایام کرونا 
نیز از خانواده دستگاه قضا شهدایی تقدیم میهن اسالمی 
شده اســت، اظهار کرد: امروز در نخستین روز از هفته 
قوه قضائیه و در آســتانه سالگرد شهادت معمار دستگاه 
قضایی آیت اهلل بهشــتی و یاران ایشــان، در جوار مرقد 
مطهر امــام راحل، با بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی و 
شهدا و مردم تجدید میثاق می کنیم تا بتوانیم مسئولیت 
خطیری را که قانون اساســی، شرع انور و رهبری معظم 
انقالب بــر دوش ما نهاده اند به نحو احســن ایفا کنیم 
و از آرمان های واالی انقالب اســالمی و امامین انقالب 

پاسداری کنیم.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه با تبیین و تشــریح ابعاد 
واالی شــخصیتی امام راحل گفت: حضرت امام)ره( از 
خود گذشــت و به خدا پیوســت و الهی شد و با ایمان 
راســخ و خالص بــه خداوند و با در کنــار مردم بودن، 
توانست در عصر حاضر در برابر مستکبران و گردن کشان 
بــدون هیچگونــه مالحظه و واهمه ای بایســتد و بینی 

مستکبرین دنیا را حقیقتاً به خاک بمالد.
وی با بیان اینکه امام بزرگوار ما نســبت به مردم بسیار 
رئــوف و مهربان بودند و کوچکترین ظلمی را به آحادی 
از افراد جامعه تحمــل نمی کردند، تصریح کرد: حضرت 
امــام خمینی)ره( نســبت به حقــوق و کرامت و حریم 
خصوصی افراد جامعه بســیار حســاس بودند و خطاب 
به همه مســئولین در خصــوص متحد و همدل بودن و 
اجتناب از اختالفات که ناشــی از هواهای نفسانی است، 

تاکید داشتند.
رئیس قــوه قضائیــه در پایان بــا بیــان اینکه مکتب 
امام راحل زنده اســت و تــا ابد زنده خواهــد ماند، از 
حجت االسالم والمســلمین سیدحسن خمینی به سبب 

تالشها و راهنمایی های ارزشمند وی قدردانی کرد.
پیش از ســخنان رئیس قــوه قضائیه، حجت االســالم 
والمسلمین سیدحســن خمینی تولیت حرم مطهر امام 
راحل نیز طی سخنانی، با اشاره به دشمنی های دشمنان 
علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران گفت: توکل 
بــه پروردگار متعال، بهره گیــری از علم و دانش و توان 
مدیریتی باال و همچنین وحدت کلمه، مهمترین عوامل 
در خنثی ســازی دشــمنی ها و از بین بــردن کیدها و 

مکرهای دشمنان هستند.
همچنین محســنی اژه ای به همراه اعضای شورای عالی 
قــوه قضائیه پس از حضــور در مرقد مطهــر بنیانگذار 
کبیر انقالب اســالمی و تجدید میثاق با آرمان های امام 
راحل، در آســتانه سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت اهلل 
دکتر بهشــتی و ۷۲ تن از یاران باوفــای امام امت)ره( 
درقطعــه ۷۲ بهشــت زهرا )س( بر مزار این شــهیدان 
حضور یافته و جهت شادی روح به خون خفتگان انقالب 
اسالمیفاتحه ای قرائت و از خداوند متعال برای آنان علو 

درجه و مقام را خواستار شدند.

محسنی اژه ای در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی )ره(:

خداوند به ما توفیق کوتاه کردن دست مفسدین را بدهد
کارت  راه انـدازی  و  نصـب  دربـاره  دولـت  سـخنگوی 
خوان هـا در نانوایی هـای سراسـر کشـور، گفـت: طبـق 
زمان بنـدی قبلـی ایـن کار پیش مـی رود و دوباره تاکید 

می کنـم تغییـری در قیمـت نـان و بنزیـن نداریـم.
بـه گـزارش فـارس، علـی بهـادری جهرمـی سـخنگوی 
دولـت روز چهارشـنبه )1تیر( در حاشـیه جلسـه هیئت 
دولـت در جمـع خبرنـگاران با اشـاره به مصوبـات امروز 
رییـس  کـه  وعـده ای  داشـت:  اظهـار  وزیـران  هیئـت 
جمهور در سـفرش به شهرستان های اسـتان تهران داده 
بودنـد مبنـی بـر تشـکیل فرمانـداری ویژه ورامیـن، این 
موضوع به تصویب رسـید و وزارت کشـور مکلف شـد تا 
فرمانـداری ورامیـن را بـه فرمانـداری ویـژه تبدیل کند.
بهـادری جهرمـی ادامـه داد: مطابـق گزارشـی کـه وزیر 
جهـاد کشـاورزی بـه جلسـه دولـت ارایـه شـد، تاکنون 
کشـاورزان  از  گنـدم  تـن  میلیـون  نیـم  و   3 از  بیـش 
خریـداری شـده اسـت. هم چنین بـا توجه بـه تصمیمی 
کـه پیـش از ایـن اتخـاذ شـده بـود که دیگـر بـا حادثه 
تلـخ کشـتن جوجه هـای یـک روزه مواجـه نشـویم، بـا 
همـکاری خوبـی کـه میـان وزارت جهـاد کشـاورزی و 
سـازمان بسـیج صورت گرفته بود، شـش و نیـم میلیون 
جوجـه یـک روزه بیـن روسـتاییان بـه رایـگان توزیـع 
پیگیـری  وزارت جهـاد در حـال  البتـه  و  اسـت  شـده 
واکسیناسـیون ایـن جوجه هـای یـک روزه هـم هسـت.
وی دیگـر مصوبـه هیـات وزیـران در جلسـه امـروز را 
تصویـب آیین نامـه اجرایـی مربـوط بـه قانـون مالیـات 
واحدهـای مسـکونی و بـاغ ویالهای گران قیمت دانسـت 
و افـزود: این یـک آیین نامـه تکلیفی بودجـه 1۴01 بود 
و در تصویـب ایـن آییـن نامـه ایـرادات قبلی کـه مطرح 

شـده بـود برطرف شـد.
وی دربـاره یارانـه ماههـای آینـده مـردم گفـت: قانـون 
گـذار در بودجـه بـرای پرداخـت یارانـه، روش کاال برگ 
الکترونیـک را پیش بینـی کـرده اسـت و دولـت تـالش 
دارد بـرای ایـن مسـاله زیرسـاخت الزم را فراهـم کنـد 
بـه شـیوه ای که بـدون افزایـش پرداخت از جیـب مردم 
یارانـه از طریـق عابربانک هـا بـه دسـت مـردم برسـد. 
طبیعتـا تـا وقتی زیرسـاخت فراهم نشـود شـیوه کنونی 

اسـتمرار خواهد داشـت.
کارت  راه انـدازی  و  نصـب  دربـاره  جهرمـی  بهـادری 
خوان هـا در نانوایی هـای سراسـر کشـور، گفـت: طبـق 
دوبـاره   و  رود  مـی  پیـش  کار  ایـن  قبلـی  زمان بنـدی 
تاکیـد می کنـم کـه تغییـری در قیمـت نـان و بنزیـن 
نداریـم. زیرسـاخت هایی در حوزه نان در حال اجراسـت 
و پـس از فراهـم شـدن ایـن زیرسـاخت ها هـم، قـرار 

نیسـت قیمـت نـان تغییـری کنـد.
سـخنگوی دولـت دربـاره افزایـش حقوق بازنشسـتگان، 
گفـت: برداشـت دولـت از مصوبـه ایـن اسـت کـه در 
عیـن  در  اسـت.  کـرده  اجـرا  را  کار  قانـون  چارچـوب 
حـال دولـت در حـد امـکان تـالش دارد کـه هـر چـه 
مـی شـود پرداختـی بیشـتری به بازنشـتگان و کسـانی 
کـه قـرارداد کاری شـاغل دارنـد داشـته باشـد. رییـس 
جمهـور پیـش از ایـن پیـرو مکاتبـه ای کـه جمعـی از 
بازنـش تگان داشـتند دسـتور دادنـد معاون اول جلسـه 
ای را بـا وزیـر کار و ریـس سـازمان تامیـن اجتماعـی و 
راه کارهـای  تـا  برگـزار کردنـد  بازنشـتگان  نماینـدگان 
 قانونـی بـرای مسـاعدت هر چه بیشـتر به بازنشـتگان را 

دنبال کنند.

سخنگوی دولت: 

تاکید می کنم تغییری در قیمت نان و بنزین نداریم

رئیس جمهور گفــت: تک رقمی و در برخــی روزها صفر 
شــدن آمار قربانیان و نیز میزان بسیار پایین ابتال به کرونا 
در کشــور را که امکان بازگشــایی صنوف و ایجاد شور و 
نشاط در کشــور را فراهم کرده است،  ثمره همراهی مردم 
و خصوصا تالش ها و اقدامات جامعه پزشــکی و پرستاری 

دانست و از این تالش ها قدردانی کرد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، 
امید آفرینی در جامعــه را از مطالبات مقام معظم رهبری 
و وظیفه مهم دولت برشــمرد و تاکید کرد: حواشی نباید 
دولــت را از متن کار که خدمت به مردم و امیدآفرینی در 

دل هاست، بازدارد.
رئیــس جمهــور ایجاد یــأس در دل ها را کار شــیطان و 
شیاطین دانســت و اظهار داشت: انسان خداجو همواره به 
امید زنده است و ما به عنوان خادمان ملت، هم باید نسبت 
به آینده امید داشــته باشــیم و هم روح امید را در جامعه 
تزریق کنیم. رئیســی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهید 
دکتر مصطفی چمران و سرلشــکر حاج قاسم سلیمانی که 
با امید و روحیه جهادی از مشــکالت و سد »نمی شود«ها 
عبور کردنــد و با کمترین امکانات کارهــای بزرگی را در 
میدان مبارزه با دشمنان تا بُن دندان مسلح انجام دادند، از 

آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.
وی اقدامات و تالش های  پزشــکان و پرستاران در مواجه 
با همه گیــری کرونا را از دیگر مصادیــق امیدآفرینی در 
جامعه دانســت و افزود: کادر درمان بویژه شهدای سالمت 

در شــرایط بســیار ســخت همه گیری کرونا که زندگی 
همه مردم را تحت الشــعاع خود قــرار داده و نگرانی هایی 
را بــرای خانواده هــا بوجود آورده بود،  با جانفشــانی و از 
خودگذشــتگی علی رغم همه کمبودها در عرصه خدمت 
رســانی میدان داری کردند و زمینه بازگشت امید و نشاط 

به جامعه را فراهم کردند.
رئیســی تاکید کرد: وضعیت کنونی که فوتی های ناشی از 
کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر شــده و نیز میزان 
بسیار پایین ابتال که امکان بازگشایی در صنوف مختلف و 
ایجاد شور و نشــاط در کشور را فراهم کرده، پس از لطف 

خــدا،  ثمره همراهی مــردم و خصوصا تالش ها و اقدامات 
جامعه پزشکی و پرستاری است و بنده در ماه های گذشته 
در تهران و برخی شهرها با حضور در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی از نزدیک شــاهد این مجاهدتها و فداکاری ها بوده 

ام و قدردان ایشان هستم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیدارهایی که در حاشیه 
سفر به استان چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت، گفت: 
عشایر عزیز ما در دوران دفاع مقدس 10 هزار شهید دادند 
و متحمل سختی های فراوان شدند و امروز هم با مشکالتی 
مواجه هستند اما از روحیه امید و ایستادگی برخوردارند و 

ذره ای یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.
 رئیسی افزود: برخی رسانه های بیگانه خصوصاً شبکه های 
فارســی زبان شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی در دل 
مردم تالش می کنند اما همواره با حضور مردم عزیز ما در 

صحنه شکست خورده اند و به هدف شان نرسیده اند.
وی بــا بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هســتیم، 
گفت: همه همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار 
و تأمین سفره مردم هستند، شبانه روز برای خدمت رسانی 
و امیدآفرینی در جامعه تالش می کنند و این اقدامات باید 

تا حصول نتایج نهایی تداوم داشته باشد.
رئیس جمهور به معاون اول، معاونت حقوقی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش های ذیربط دســتور داد 
که خواسته های بازنشستگان عزیز را درباره مستمری شان 

پیگیری نمایند.

یکی از مراجع تقلید گفت: گرانی های افسارگسیخته با وجود افزایش درآمدهای 
نفتی دولت، معمایی برای مردم شده که الزم است دولتمردان جواب قانع کننده ای 

برای آن داشته باشند.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل مکارم شــیرازی، سیدمســعود 
میرکاظمــی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه با حضور در 

دفتر آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی در این دیدار با اشاره به گالیه های شدید مردم از گرانی ها 
گفــت: امروز داد مردم از گرانی ها بلند اســت و می گویند کــه قیمت ها روز به 
روز افزایــش می یابد. وی در ادامه به ضرورت اقناع و تبیین برای مردم نســبت 
به گرانی های اخیر اشــاره کرده و افزود: این گرانی های افسارگســیخته با وجود 
افزایش درآمدهای نفتی دولت به عنوان معمایی برای مردم شــده که الزم است 

دولتمردان جواب قانع کننده ای برای آن داشته باشند.
ایــن مرجع تقلید در ادامه به قاچاق اجناس و کاال به صورت آزادانه و گســترده 

اشــاره کرد و افزود: باید نظارت ها و بازدیدها در مرزها افزایش یابد که چرا مواد 
خوراکــی و ارزاق مردم به راحتی از کشــور خارج می شــود. وی از دیگر دالیل 
گرانی ها را بی انصافی برخی از کسبه دانسته و اضافه کرد: باید تعزیرات حکومتی 
نســبت به این قضیه ورود پیدا کند. آیت اهلل مکارم شــیرازی همچنین به گرانی 
مســکن و اجاره بها اشاره کرده و افزود: اجاره بهای خانه ها غوغا می کند که باید 
برای آن تدبیری اندیشید. وی تصریح کرد: در صنعت خودروسازی نیز دستهای 
پشت پرده ای وجود دارد که از طرفی جلوی واردات صحیح خودرو را گرفته و از 
طرف دیگر هر قیمتی خواســتند برای خودروها تعیین می کنند و هیچ کس نیز 
نمی تواند با آنها مقابله کند در حالی که قیمت مشــابه خارجی، بســیار پایین تر 

از خودرو ایرانی اســت. استاد سطوح عالی و دروس خارج حوزه تاکید کرد: حل 
این مشکالت وظیفۀ هر سه قوه است و نمی توان تنها از یک بخش انتظار داشت.
آیت اهلل مکارم شــیرازی در پایان این دیدار، با اشاره به گالیه های مردم از اینکه 
چرا مراجع نسبت به گرانی ها ساکت هستند و صحبت نمی کنند، افزود: ما مکرر 
تذکر داده و می دهیم که مردم از دولت جدید انتظار دارند که نســبت به بهبود 
اوضاع تالش کند و گرانی و تورم را مهار نماید و می دانیم که دولت در این زمینه 
تالش و کوشــش می کند و امیدوار اســت. ما هم به امید جناب رئیس جمهور 
امیدواریــم، اما اگر آثار و نتایج این برنامه ها در جامعه و زندگی مردم احســاس 

نشود، می تواند سبب بی اعتمادی و ناامیدی از دولت گردد.
در ابتدای این دیدار سیدمسعود میرکاظمی گزارش مبسوط و جامعی از اقدامات 
دولــت در زمینه های اقتصادی ارائه و تأکید کــرد، برخی از این برنامه ها تکلیف 
قانونی از ســال های گذشته بوده که چاره ای از اجرای آن نبوده و آثار مثبت آن 

در آینده نزدیک برای مردم محسوس خواهد بود.

گزیده ای از نشست علنی روز گذشته مجلس

 تصویب کلیات طرح کنترل
 و ساماندهی اجاره مسکن 

هر ســه قوه به مســئله بحرانی مسکن پی برده اند به همین خاطر سران سه قوه 
در جلســه اخیر خود با ســاماندهی اجاره بها موافقت کردند پس از آن مجلس 
شــورای اسالمی کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی را 

تصویب کرد.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و رسیدگی به طرح 
دوفوریتی کنترل و ســاماندهی اجاره بهای امالک مســکونی، ادامه رسیدگی به 
گزارش کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد الیحه دوفوریتی درآمد 
پایــدار و هزینه شــهرداریها و دهیاری ها، گزارش کمیســیون برنامه و بودجه و 
محاســبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ ســال مالی و ... در دستور کار 

نمایندگان قرار گرفت.

در ابتدای این جلســه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با تبریک 
روز اصناف گفت: اصناف با بیش از ۹ میلیون نفر اشتغال در کشور جزء سربازان 
و خــط اول جبهه اقتصادی هســتند. امــروز هم اصناف با بیــش از 3 میلیون 
کارآفرین و سرمایه گذار و بیش از ۹ میلیون نفر اشتغال در کشور جزء سربازان 
و خط اول جبهه اقتصادی هستند. برای همه آنها آرزوی موفقیت داریم و ما هم 
به عنوان مجلس شــورای اسالمی مخصوصا از اصناف تولیدی، توزیعی، خدماتی 

و خدمات فنی حمایت های الزم را خواهیم کرد.
در ادامه جلســه علنی، بررسی گزارش کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مــورد الیحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها در 
دستورکار قرار گرفت و نمایندگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان را از پرداخت عوارض از محل 
مالیات نقل و انتقال امالک به شــهرداری ها معاف کردند. همچنین نمایندگان 
کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ســاماندهی اجاره بهای امالک مســکونی، را با 
11۴ رأی موافــق، ۹۷ رأی مخالــف و ۵ رأی ممتنع  تصویب کردند. در جریان 
رسیدگی به این طرح برخی نمایندگان تصویب مصوبه ای از سوی سران قوا برای 

کنترل اجاره مسکن را علت مخالفت با این طرح عنوان کردند.

پیش از رای گیری برای کلیات طرح ســاماندهی اجاره بهای مســکن هم رئیس 
مجلس توضیحاتی از روند مصوبه اخیر ســران قوا درباره ساماندهی اجاره بها به 
نمایندگان ارایه داد. در ادامه جلســه علنی، نماینــدگان مجلس با کلیات طرح 
تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی های ســرمایه ای و مالی سال 1۴00 
کل کشــور بــا 1۸0 رای موافــق، 1۹ رای مخالــف و ۴ رای ممتنع از مجموع 
۲1۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. پس از اســتماع نظرات موافقان 
و مخالفان بررســی طرح انتخــاب نمایندگان در نهادها، هیئــت ها و مجامع و 
شوراها با دستگاه الکترونیک به صورت دو فوریت، نمایندگان مجلس با دوفوریت 

مخالفت کردند و به بررسی آن بصورت یک فوریت رای دادند.
همچنیــن تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور بررســی خارج از نوبت طرح 
به کارگیری و ســاماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی بر اساس تبصره 1 ماده 
100 قانــون آئین نامه داخلی مجلس بررســی و در نهایــت با 1۸۶ رای موافق 
نمایندگان با این درخواســت موافقت شــد. نظرات نمایندگان موافق و مخالف 
تقاضای بررســی خارج از نوبت این طرح را مــی توانید اینجا بخوانید. همچنین 
به گفته رییس مجلس، قرار اســت این طرح یکشــنبه آینــده در صحن علنی 

رسیدگی شود.

|       پنجشنبه|2 تیر 1401|شماره 5894| www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش
در جلسه هیات دولت از سوی رئیس جمهور اعالم شد:

دستور برای پیگیری خواسته های بازنشستگان

آیت هللا  مکارم شیرازی: 

افزایش اجاره  بهای خانه ها غوغا می کند


