
اقتصاد درون محور

می گفت: آن روزها کــه حمام های عمومی پذیرای 
مشــتریان بودند تا عالوه بر شســتش و و نظافت 
توســط دالک ها مشــت ومال که نوعی فیزیوتراپی 
امــروز بود شــوند، موهای ســروصورت مردان را 
نیز سلمانی های مســتقر در آنجا بتراشند و وقتی 
مشــتری نداشتند و حوصله شــان سر رفت ضمن 
کیسه کشیدن یکدیگر ســرهای هم را نیز رایگان 
می تراشــیدند تا بدین وسیله خدمات را تهاتر کرده 
و اقتصــاد درون محور تولید کننــد. اگرچه امروز 
اینگونه مناســبات به طورکلی منسوخ شده اما در 
پاره ای از موارد به کمک  خرج کردن بدون دردسر 
پول های نجومی و مشــکوک آمده تا تبدیل به یک 
اثر هنری شــده تا شــاید وقتی دیگــر و در جایی 
دیگر بتواند از اتهام پولشویی خارج و به ارز تبدیل 
گردد! سال گذشته علی رغم حضور پرخطر ویروس 
کرونا و وضعیت قرمز کشــور که روزانه با ابتالهای 
چهاررقمی و کشــتارهای ســه رقمی مواجه بود و 
براساس مقررات وضع شده توســط ستاد مقابله با 
این ویروس برگــزاری هرگونه اجتماعی ممنوعیت 
داشــت، اما بااین وجود در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ 
چهارمین طــرح با مجموع فــروش ۴۲ میلیارد و 
7۱8 میلیون تومان از تابلوهای نقاشــی برگزار شد 
کــه در آن دوره ۱8 اثر با قیمت های میلیاردی به 
فروش رفت. جالب اینکه یکی از تابلوهای این حراج 
به عنوان گرانترین اثــر به مبلغ 5/۲ میلیارد تومان 
چکش خورد تا قســمتی از پول های مرموز هزینه 
گردد و این اتفاق درســت در زمانــی می افتاد که 
در دوره قبلی طــرح تهران یکی از تابلوهای نقاش 
مبتال و منحرف به رســوایی اخالقی ۱۲ میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان از پول های مشکوک را به خود 
اختصاص می داد درحالی که همان زمان بســیاری 
از مــردم به دلیل هجوم بیمــاری کووید ۱۹ بیکار 
و درگیر مشکالت و معضالت معیشتی و اقتصادی 
بودند. تا با این حســاب طرح تهــران همچنان به 
پولشویی متهم باشد و متولیان برگزاری آن نتوانند 
پاسخگوی مطالبات شفاف ســازی از فرآیند مالی 
این رویداد باشــند. اگرچــه در همان زمان وزارت 
اقتصاد و دارایی همچون امســال سرگرم دریافت 
اظهارنامه های مالیاتی اشــخاص حقیقی و حقوقی 
بودنــد تا برای سبزی فروشــان یک القبا ی محالت 
پایین شــهر مالیات علی الــرأس بزنند و قرار صادر 
کنند اما حوزه و یا ممیزی درصدد پیگیری دریافت 
حداقل مالیات این معامالت سنگین نبود تا امسال 
هم سناریوی فروش تابلوهای جدید در روز جمعه 
دهم تیرماه و در هتل پارسیان آزادی کلید بخورد 
و البته این وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی بود 
که حداقــل دو اثر از این دوره حــراج را به دلیل 
محتوایی کنار بگذارد اما بقیه آثار هرکدام بین 6 تا 
7 میلیارد تومان قیمت گذاری شد. در شانزدهمین 
حراج تهران اسامی کسانی چون حسن روح االمین 
در کنار هنرمندان پیشکسوتی چون مرتضی ممیز، 
منصور قندریــز، محمدهادی فــدوی، محمدعلی 
ترقی جاه، فرشــید مثقالی، فریده الشایی، عباس 
کیارســتمی و محمود کالری به چشم می خورد و 
حســین پاکدل اجرای آن را بر عهده داشــت. آثار 
ارائه شده نیز همانند دیگر اقالم تورمی در کشور که 
پس از آزادســازی قیمت چهار قلم از مواد ضروری 
جامعه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یارانه از 
آن ها، به یک باره ترقی کرده تــا از تمام حراج های 
بین المللی پیشــی بگیرد عبارت بودند از: اولین اثر 
علیرضا آســتانه با عنوان »عملکرد گل ها« به مبلغ 
3۲۰ میلیون تومــان، تابلوی نقاشــی  خط بدون 
عنوان غالمرضــا ماهرویی به مبلــغ ۹۰ میلیون، 
تابلوی »بازم رهان« از ساناز البرزی به قیمت 3۴۰ 
میلیون تومان، تابلوی نقاشــی خط علی شیرازی 
به قیمــت ۴۲۰ میلیــون تومان، تابلوی نقاشــی 
بدون عنوان ژیال کامیــاب به قیمت 3۴۰ میلیون 
تومان، تابلوی بدون عنوان با تکنیک چاپ باتیک و 
کالژ روی پارچــه آنه محمد تاتاری به قیمت ۱8۰ 
میلیون تومان، اثر بدون عنوان جمشید سماواتیان 
به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان، تابلوی بدون عنوان 
کیومرث هارپا به قیمــت ۲۱۰ میلیون تومان، اثر 
بدون عنوان حســین شــاه طاهری به قیمت ۲۴۰ 
میلیــون تومان، تابلوی ســه لتــه ای از مجموعه 
عروسک های سیامک عزمی به قیمت ۴۰۰ میلیون 
تومان، اثر بدون عنوان تک نسخه ای از بیژن نعمتی 
شریف به قیمت 36۰ میلیون تومان، تابلوی نقاشی 
»پنجره های روشن« از ماشاءاهلل محمدی به قیمت 
۱۰۰ میلیــون تومان و تابلــوی بدون عنوان گیزال 
وارگا سینایی به قیمت 3۰۰ میلیون تومان، تابلوی 
نقاشی سه لته ای »شکوه« اثر نیلوفر قادری نژادی 
به قیمت 3۰۰ میلیون تومان، تابلوی بدون عنوان 
علیرضا آســانلو بــه قیمت ۱3۰ میلیــون تومان، 
تابلوی »دو اسب و زن نشســته« اثر محمدهادی 
فدوی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و باالخره تابلوی 
بــدون عنوان محمد ترقی بــه مبلغ یک میلیارد و 
هشــتصد میلیون تومــان چکش خــورد تا مقام 
اول حراج شــانزدهم را به خــود اختصاص دهد و 
ان شاءاهلل دستگاه های نظارتی را به این سو بکشاند 
که خریداران این آثار چه کسانی هستند و آیا طی 
این ســال ها از محل کســب این درآمدها حقوق 
بیت المــال را در قالب عــوارض و مالیات پرداخت 
کرده اند و اصوال پشــت پــرده برگزارکنندگان این 
مراســم چه درصدی از این ارقــام میلیاردی را به 
خود اختصاص می دهند و ســهم آن ها برای اجازه 
ورود دادن به این بازار مکاره که نوعی اقتصاد درون 

محور می باشد چه میزان است؟!

بی توجهی تا کی؟!

عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر 
شــورای نگهبان نباشد، استبداد و هرج و مرج در کشور 

به وجود خواهد آمد
حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبــارز و نماینده ادوار مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به ســالروز تاسیس شورای 
نگهبان اظهار داشت: »شورای نگهبان« یکی از پایه های 
اســتحکام نظام جمهوری اسالمی ایران است که وظیفه 
مهم حراست از قانون اساسی و شرع در بررسی مصوبات 

مجلس شورای اسالمی را برعهده دارد.
وی همچنین با اشــاره به نقش نظارتی شورای نگهبان 
انتخابات های ریاســت جمهوری، مجلس  در برگــزاری 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان 
برای حراســت از نظام جمهوری اسالمی باید به بررسی 
صالحیــت داوطلبان کاندیداتوری بپردازد و اگر این کار 

صورت نگیرد نظام و آرمان های آن خدشه دار می شود.
این نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: در 
جریان بررســی صالحیت های داوطلبــان کاندیداتوری 
دومین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی، امام 
خمینی )ره( با قدرت از شورای نگهبان حمایت کردند و 

این نشان از اهمیت نظارت استصوابی دارد.

حجت االسالم ابراهیمی با بیان اینکه اگر شورای نگهبان 
نباشد، استبداد و هرج و مرج در کشور به وجود خواهد 
آمد، خاطرنشــان کرد: شــورای نگهبان برای پاسداری 
از نظــام جمهوری اســالمی باید به بررســی صالحیت 
داوطلبان کاندیداتوری بپردازد که ممکن اســت در این 
بین برخــی از نتایج حاصله، رنجیده خاطر شــوند که 
البتــه باید تالش کرد میــزان رنجش ها کاهش یابد، اما 
به هرحال باید از نظام جمهوری اسالمی پاسداری کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز عنوان کرد: 
من با شــناختی که از اعضای ســابق و کنونی شورای 
نگهبان دارم، می دانم این ها افرادی نیســتند که دنیا و 
آخرت خــود را برای دنیای دیگران بفروشــند. اعضای 
شــورای نگهبان براساس قانون و شرع و بدون هیچ گونه 

حب و بغضی به بررسی صالحیت ها می پردازند.
وی ادامه داد: آن ها با گروه ها یا اشخاص دشمنی و تضاد 
ندارند بله رفاقت هم ندارند. مالک قانون و شــرع است 
و جهت گیری سیاســی و جناح بندی نقشی ندارد. اینکه 
برخی حرف هایی علیه شــورای نگهبان بیان می کنند، 
ناشــی از تعارض منافع اســت. آن ها بــه دنبال منافع 
شــخصی و گروهی هستند، اما شــورای نگهبان مدافع 

نظام و مردم است.

حجت االسالم والمسلمین ابراهیمی:

شورای نگهبان نباشد
ــق در کشور استبداد و هرج و مرج به وجود می آید ــرد: تحق ــد ک ــپاه تاکی ــده کل س ــین فرمان جانش

ــد  ــا، نیازمن ــع محرومیت ه ــادی و رف ــای جه حرکت ه
ــا،  ــا، نهاده ــه بخش ه ــکاری هم ــی و هم اراده همگان

ــت. ــراد اس ــازمان ها و اف س
ــدار  ــرتیپ پاس ــردار س ــوز؛ س ــپاه نی ــزارش س ــه گ ب
ــس از  ــپاه پ ــده کل س ــین فرمان ــدوی  جانش ــی ف عل
بازدیــد میدانــی و هوایــی بــرای بررســی میــزان 
ــف  ــتاهای مختل ــانی روس ــای آبرس ــرفت پروژه ه پیش
ــا و  ــتان های بیض ــژه در شهرس ــه وی ــارس ب ــتان ف اس
ــانی  ــاد آبرس ــی جه ــر فن ــه دفت ــت ، در جلس مرودش
بســیج ســازندگی فــارس در خصــوص پروژه هــای 
جهــادی بیــان کــرد: یکــی از بــرکات انقــالب اســالمی 
حرکت هــای جهــادی بــود و متاســفانه پــس از مدتــی 
را منحــل کردنــد و مدت هــای  جهــاد ســازندگی 
زیــادی بــود کــه خــالء نبــود جهــاد ســازندگی 
ــیج  ــکیل بس ــا تش ــبختانه ب ــد و خوش ــاس می ش احس
جهــادی  حرکت هــای  جریــان  دوبــاره  ســازندگی 

ــد. ــاء ش احی
ــده کل ســپاه  ادامــه داد: هــم اکنــون  جانشــین فرمان
در ســال چهــل و ســوم انقــالب اســالمی قــرار داریــم و 
هــر چنــد کارهــای عمرانــی و جهــاد آبرســانی کــه در 
ــا  ــر انجــام می شــد  ام ــد زودت ــال انجــام اســت بای ح

ــادی  ــای جه ــاهد حرکت ه ــروز ش ــه ام ــحالیم ک خوش
ــتیم  ــتر هس ــی بیش ــای فن ــاال و مهارت ه ــدرت ب ــا ق ب

و کار آبرســانی بــه روســتاها در حــال انجــام اســت.
ســردار فــدوی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای آبرســانی 
بــا ســرعت خوبــی در حــال انجــام اســت، افــزود: 
امیدواریــم کــه تمــام پروژه هــای جهــاد آبرســانی 
ــام برســد و مشــکل  ــه اتم ــان امســال ب ــا پای ــارس ت ف
ــداد روســتاهای  ــه تع آب 37۲ روســتا حــل شــود البت
اســتان فــارس کــه بــا مشــکل آب روبــرو هســتند فقــط  
روســتاهای تحــت پوشــش ایــن طــرح نیســتند و حتمــا 
در آینــده نیــز تعــداد روســتاهای تحــت پوشــش طــرح 

جهــاد آبرســانی افزایــش خواهــد یافــت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــپاه ب ــده کل س ــین فرمان جانش
آرمــان و اهــداف حرکت هــای جهــادی باالســت، گفــت: 
کارهــای جهــادی فقــط معطــوف بــه آبرســانی نیســت 
و در تمــام حوزه هــا کــه الزم اســت ورود می کننــد 
ــز در مباحــث راه ســازی،  خوشــبختانه هــم اکنــون نی
ــزداری و کشــاورزی  ســاخت مســکن محرومیــن، آبخی
نیــز وارد شــده اند و بایــد دائــم ایــن فعالیت هــا را 
گســترش داد و اراده همگانــی و همــکاری تمــام نهادهــا 
بایــد ایجــاد شــود تــا رفــع محرومیت هــا در ســریعترین 

زمــان ممکــن محقــق شــود.

سردار فدوی:

باید فعالیت های جهادی را گسترش داد

رهبــر معظــم انقــالب با صــدور حکمی ســه تــن از 
 فقهــای شــورای نگهبــان را بــرای یــک دوره جدیــد 

منصوب کردند.

بـا توجـه بـه پایـان یافتن دوره شـش سـاله عضویت سـه 
انقـالب  معظـم  رهبـر  نگهبـان،  شـورای  فقهـای  از  تـن 
اسـالمی در اجـرای اصـل نـود و یکـم قانون اساسـی و در 

احکامـی جداگانـه، عضویـت آقایـان آیـت اهلل حـاج شـیخ 
سـّید  حـاج  والمسـلمین  حجت االسـالم  جنتـی،  احمـد 
والمسـلمین  حجت االسـالم  و  مدرسـی یزدی  محمدرضـا 

حـاج شـیخ مهدی شـب زنده دار را بـرای یـک دوره جدید 
تمدیـد و آنـان را بـه عنـوان عضـو فقهای شـورای نگهبان 

کردند. منصـوب 

 هدف از سفر پوتین و اردوغان 
به تهران چیست؟

رؤسای  جمهوری روسیه و ترکیه طی روزهای آینده برای شرکت در یک نشست 
ســه جانبه با رئیس جمهور ایران در خصوص آینده بحران سوریه، به تهران سفر 
خواهند کرد؛ نشستی که نشــان از نقش مهم ایران در عرصه منطقه ای و حتی 

جهانی دارد.
یکی از اهداف دولت ســیزدهم از ابتدای آغاز به کار، تقویت سیاســت خارجی 
کشور، با محوریت برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همسایه و پررنگ تر کردن 
هرچه بیشتر نقش جمهوری اسالمی ایران در منطقه بوده است؛ در همین راستا 
آیت اهلل رئیسی در کمتر از یک سال از ابتدای دوره ریاست جمهوری اش، 5 سفر 

خارجی به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر و عمان داشته است. 
در طــرف مقابل نیز در ۲ ماه اخیر 6 تن از ســران کشــورهای خارجی، یعنی 
رئیس جمهور سوریه، امیر قطر، رئیس جمهور ونزوئال، رئیس جمهور تاجیکستان، 
رئیس جمهور ترکمنســتان و رئیس جمهور قزاقســتان طی سفرهای جداگنه به 
ایران آمدند و با مقامات کشــور دیدار کردند؛ ماحصل این سفرها انجام توافقات 
و امضای ســندهای همکاری برای تقویت روابط دوجانبه این کشورها با ایران در 

تمامی زمینه ها، به خصوص در مسائل اقتصادی بوده است.
بر این اســاس مصطفی مصلح زاده، ســفیر ســابق ایران در اردن در گفت وگو با 
فــارس، با بیان اینکه در منطقــه ما چالش هایی وجود دارد که ایران، روســیه 
و ترکیــه مشــترکاً با آن درگیر هســتند، گفت: نمونه هایــی از این چالش های 
مشترک، جنگ آذربایجان و ارمنستان و تروریسم در منطقه است؛ البته بخشی 

از تروریست های حاضر در سوریه که ایران و روسیه با آن ها درگیرند، کاماًل تحت 
حمایت ترکیه هستند ولی به هرحال این موضوع یک چالش منطقه ای است.

وی افــزود: بحث آب نیز چالش مهمی اســت که تمام کشــورهای منطقه، به 
خصــوص ایران و ترکیه با آن درگیر هســتند. در زمینه فلســطین و معضالت 
رژیم صهیونیستی نیز هر 3 کشــور چالش هایی دارند. موضوع بسیار مهم دیگر 
اصل بحران ســوریه است که ایران، روسیه و ترکیه تابه حال بارها اجالس های 3 
جانبه در این باره داشــته اند تا  بتوانند در مورد سوریه تاکتیک های مشترکی به 

کار گیرند. 
تحلیلگر مســائل بین المللی با تأکید بر اینکه استراتژی ایران و روسیه در سوریه 
ثابت اســت، تصریح کرد: علی رغم این سیاست ایران و روسیه، ترکیه استراتژی 
مشــخصی در رابطه با سوریه ندارد و گاهی اوقات از تروریست ها حمایت کرده و 
به صورت غیرقانونی در خاک این کشــور حضور پیدا می کند؛ این درحالی است 
که حضور ایران و روســیه در خاک سوریه به صورت قانونی و با رضایت مقامات 
این کشور است. مصلح زاده ادامه داد: شکی نیست که این فرآیند 3 جانبه درباره 
ســوریه، در برخی موارد به بن بســت خواهد خورد زیرا ترکیه حاضر نیست که 
استقالل ســوریه را به صورت کامل بپذیرد و به ناچار در بعضی موارد ترکیه در 
مقابل ایران و روسیه قرار می گیرد ولی می توان از این اجالس های 3 جانبه نتایج 

خوبی نیز به دست آورد. 
مصلح زاده با تأکید بر اینکه چالش هایی در ســطح جهانی وجود دارد که ایران، 
روســیه و ترکیه با آن درگیر هستند، اظهار کرد: جنگ روسیه و اوکراین یکی از 
این چالش های جهانی اســت؛ در این جنگ عالوه بر طرف های درگیر، بسیاری 
از کشــورهای جهان ازجمله ایران و ترکیه به صورت غیرمســتقیم با پیامدهای 
آن مواجه هســتند. چالش های هسته ای و تحریم های آمریکایی از دیگر مواردی 
هستند که این کشورها با آن درگیرند؛ البته تحریم ها بیشتر برای ایران و روسیه 

است و در مورد ترکیه گاهی اوقات آمریکایی ها از آن استفاده می کنند.
وی با اشــاره به اینکه برای تصمیم گیری درباره این چالش ها گاهی اوقات الزم 
اســت که دولت ها با برگزاری نشســت هایی به هماهنگی برســند، تصریح کرد: 
سیاســت ایران و روسیه ثابت است و کاماًل در مقابل استراتژی آمریکا قرار دارد 
ولی ترکیه سیاست ثابتی ندارد و به صورت سینوسی عمل می کند؛ البته به این 
دلیل که ایران و روســیه کاماًل در مقابل آمریکا هستند، می توان در بعضی موارد 

از ترکیه به عنوان رابط بین این ۲ کشور با آمریکا استفاده کرد.
مصلح زاده درباره نقش جمهوری اســالمی ایــران در عرصه بین المللی گفت: در 
حال حاضر نه تنها دولت های منطقه، بلکه سایر کشورهای جهان، حتی دشمنان 
ما نظیر آمریکا و انگلســتان نیز مجبورند با ایران مذاکره و مراوده داشته باشند 
زیــرا می دانند در غیر این صورت ضرر خواهند کرد؛ به عنوان مثال کشــورهای 
غربی به این نتیجه رســیده اند که در زمینه هسته ای و مسائل منطقه ای، باید با 
جمهوری اســالمی ایران کنار بیایند زیرا می داند که کشور ما یک قدرت بزرگ 
اســت و بدون نظر ایران اتفاقی در یمن، ســوریه، فلســطین و سایر کشورهای 

منطقه نمی افتد.
وی ادامه داد: گرایش کشورهای جهان برای مراوده با ایران صرفا به دلیل قدرت 
نظامی نیســت؛ اگرچه در رده بندی سایت های معتبر جهان، ایران جزو 7 کشور 
قدرتمند در زمینه نظامی اســت ولی نفوذ فرانظامی کشــورما در منطقه نیز در 

این موضوع مؤثر است.
تحلیلگر مســائل بین الملل با تأکید بر هویت مســتقل ایــران در عرصه جهانی 
تصریح کرد: در اجالس اخیر کشورهای جی7 )آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا و ژاپن( 3 موضوع اصلی تصمیم گیری درباره روابط شــان با روسیه، 
چین و ایران بود؛ یعنی ایران یکی از موضوعات اصلی این کشــورها است و این 

مسئله نشان دهنده قدرت کشورما است.
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وزیر کشــور تشــریح کرد: معاون سیاسی بنده به علت 
کســالتی که داشتند و تداوم آن، خود اصرار داشتند که 
انجام وظیفه در این مسئولیت ســنگین برایشان عملی 

نیست. به همین علت ما انتخاب جدیدی انجام دادیم.
احمــد وحیــدی وزیر کشــور در رابطه بــا علت تغییر 
محمدباقر خرمشــاد معاون سیاسی خود، اظهار داشت: 
معاون سیاســی بنده دکتر خرمشاد به علت کسالتی که 
داشتند و تداوم آن، خود اصرار داشتند که انجام وظیفه 
در این مســئولیت سنگین برایشــان عملی نیست. به 
همین علت مــا انتخاب جدیدی انجــام دادیم و دکتر 

غالمرضا را به عنوان مسئول معاونت سیاسی برگزیدیم.
وی در خصــوص محمدرضــا غالمرضا معــاون جدید 

سیاســی خود عنوان کرد: ایشــان تجربیات گسترده ای 
در حوزه مسائلی سیاســی دارند و در سال های گذشته 
مسئولیت های مختلفی را در سطح معاون وزیر داشته اند. 
همچنین هم نفس با ســردار شهید ســلیمانی بوده اند؛ 
بنابراین هم ظرفیت های شــخصی ایشان و هم تجربیات 

مدیریتی و عملیاتی ایشان گران سنگ و خوب است.
وزیر کشــور، هجمه رســانه های معاند در خصوص این 
تغییــر را بی اهمیت دانســت و بیان کرد: رســانه های 
خارجی همواره انتخاب یک فرد مثبت و مفید و توانمند 
در مسئولیت های سنگین را برنمی تابند و انتقاد می کنند 
هرچند برای ما ارزشی ندارند چون معلوم است که آن ها 
به دنبال فهم عمیق از مسائل و انتخاب های ما نیستند.

وحیدی تشریح کرد:

دالیل تغییر معاون سیاسی وزیر کشور
تعیین محتویات اساس نامه تشکل های صنفی، تخصصی 
وتکلیف وزارت نیرو برای هوشمندسازی کنتورهای برق 
از مهمترین مســائلی بود که در جلســه دیروز مجلس 
بررسی شــد. رئیس مجلس نیز در ســخنانی نسبت به 

افزایش بیماران کرونایی در کشور هشدار داد. 
جلســه علنی  مجلس به ریاســت قالیباف برگزار شد و 
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح 
توســعه و مانع زدایی از صنعت برق کشــور و بررسی به 
گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در دســتورکار نمایندگان قرار گرفت. در ابتدای جلســه 
قالیباف از نمایندگان درخواســت کــرد تا پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کرده و نســبت به تزریق دز چهارم 

واکســن اقدام کنند. رئیس مجلس تصریح کرد: با توجه 
بــه این که موج هفتم کرونا آغاز شــده از همه همکاران 
درخواست می کنم بحث پروتکل های بهداشتی و به ویژه 
اســتفاده از ماســک را رعایت کنند و عزیزانی که شش 
ماه از تزریق دز واکســن آنها گذشــته است برای تزریق 
دز چهــارم اقدام نمایند. از حوزه بهداشــتی مجلس نیز 
انتظار داریم کــه این موضوع را پیگیری کند. در جریان 
جلســه علنی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح 
مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور مورد بررسی قرار 
گرفت و نمایندگان، وزارت نیرو را مکلف به هوشمندسازی 
کنتورهای برق با اولویت مشــترکینی که بیش از دوبرابر 

الگوی مصرف از برق استفاده دارند، کردند.

گزیده جلسه دیروز مجلس

کنتورهای برق هوشمند می شود

گزارش
با حکم رهبر انقالب صورت گرفت 

انتصاب سه تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: در مورد ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها شــورای 
نگهبان ورود محتوایی نمی کند.

به گزارش مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 
گفت:به مناسبت ۲6 تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان یاد و خاطره همه فقها، 

حقوقدانان و کسانی که در شورای نگهبان خدمت کردند، گرامی می دارم.
وی ادامه داد: الیحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها چندین بار 
بین مجلس و شــورای نگهبان در رفت و آمد بود که چهارشــنبه هفته گذشته 
مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تأیید شد و این الیحه خالف موازین شرع و قانون 
اساســی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح اصالح قانون 
تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هشت جلسه در شورای نگهبان 
به صورت مفصل بررســی شد. متن نهایی آن در حال نگارش در شورای نگهبان 

است و طی روزهای آینده جهت رفع ایرادات به مجلس ارسال خواهد شد.
طحان نظیف درباره تشکیل وزارت بازرگانی، تصریح کرد: در مورد ادغام یا انتزاع 
وزارتخانه ها شورای نگهبان ورود محتوایی نمی کند. شورای نگهبان باید مصوبات 
را با شــرع مقدس و قانون اساســی تطبیق دهد. مــا وارد بحث های محتوایی و 
کارشناســی نمی شویم و نخبگان و کارشناسان باید این بحث ها را دنبال کنند و 

این موضوع در صالحیت دولت و مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای 
نگهبان واجد برخی اشــکاالت و ابهامات شــناخته شد و مجلس باید ایرادات آن 

را رفع کند.
وی افزود: ارزیابی عملکرد شــورای نگهبان بر عهده مردم، نخبگان و رســانه ها 
است. ما در شــورای نگهبان اقدامات زیادی انجام می دهیم و جلسات متعددی 
برای بررســی مصوبات مجلس برگزار می کنیم. ما باید اطالع رســانی بیشــتری 
از اقدامات شــورای نگهبان داشــته باشیم تا مردم بیشــتر در جریان اقدامات و 

فرآیندهای کاری شورای نگهبان قرار گیرند.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره احتمال ابقای آیت اهلل جنتی به عنوان دبیر 
شــورای نگهبان یا احتمال تغییر در این ســطح، تصریح کرد: بر اســاس قانون 
اساســی انتخاب فقهای شــورای نگهبان با مقام معظم رهبری است و رسانه ها 

بهتر اســت از گمانه زنــی در این باره خــودداری کنند. بــه زودی این موضوع 
مشخص می شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، گفت: مصوبه ساماندهی ثبت نام ها برای وزارت کشور الزم االجرا است. 
البته دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شــورای نگهبان همین 

مصوبه بوده و خواهد بود.
ســخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی درباره اظهار نظر یکی از اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه برخی اعضای شورای نگهبان به 
دلیل کهولت ســن در جلســات حضور پیدا نمی کنند، گفــت: علت عدم حضور 
فقهای شــورای نگهبــان در برخی جلســات مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 

همزمانی برگزاری جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان است.
طحان نظیف تاکید کرد: جلســات شــورای نگهبان با حضــور همه اعضا برگزار 
می شــود و به ندرت پیش می آید که حتی یک نفر از اعضا هم در جلسات غیبت 
داشته باشند. طحان نظیف در پاسخ به این سوال که راه ارتباط نخبگان با شورای 
نگهبان چیســت، گفت: به غیر از اعضا که نامه و درخواســت دریافت می کنند، 
پژوهشــکده شــورای نگهبان ارتباط مســتمری با نخبگان دارد. البته صالحیت 
شورای نگهبان این است که هرگاه مغایرت با شرع و قانون اساسی وجود داشت، 

اعالم نظر کند.

طحان نظیف در نشست خبری:

 شورای نگهبان به موضوع تشکیل 
وزارت بازرگانی ورود محتوایی نمی کند


