
روسیاهی برای زغال! 

می شــود بعضی نامردمی ها را دید و ساکت ماند که این 
ملت طی پنج دهه اخیر به جهانیان ثابت کرده اند سرور 
شاهدان آحاد بشر پس از انبیاء و اولیاء از خلقت آدم تا به 
امروز هستند که تا بوده از خون و جان مایه می گذاشتند 
و پس ازآن نوبت اوالد، اموال و دیگر داشــته های دنیوی 
بود و امروز نوبت روح و روان اســت تا نه برای اعتقادات 
بلکه فدای توقع های بیجا شــود! که یاد داریم رســم بر 
آن بوده وقتی قرار اســت امتیاز و حقــوق یا مالی را از 
کســی بگیرند حداقل از در باغ ســبزهای متفاوت وارد 
می شــوند و درنهایت امر ســعی می کنند طرف مقابل 
را در تنگنــای محذور قرار دهند همانگونه که شــعرا و 
نویســندگان کوچک و بزرگ وقتــی به حضور امیران و 
پادشــاهان می رفتند تحفه ای از کالم به همراه نداشتند 
که مملو از تعریف و تمجید بود تا بدین وســیله بتوانند 
مســاعدت هایی دریافــت و در قبــال آن در پس پرده 
احساس مسئولیت اطالع رسانی را با نوشتن خفیه نامه ها 
برای نسل آینده فراهم ســازند. فردوسی نیز سی سال 
تمام چنین کرد که توانســت گنجینه ابدی شــاهنامه 
را از خود به جا بگذارد، اگرچه ســلطان محمود غزنوی 
را بــه نحوی مورد تفقد قرار مــی داد که در بیتی گفته: 
»بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم بدین 
پارسی« که این سنت و روشی باشد برای آیندگان تا در 
هر لباس و مسندی که هستند، مدیران و مسئوالن آن 
بدانند آحاد جامعه ولی نعمت هــای آن ها بوده و در هر 
شرایطی نباید خار و ذلیل شوند! و برای رسیدن به این 
حق مســلم نیاز است که بعضی از عادت های به جامانده 
از روش شاهنشــاهی زیرورو شــود تا کسانی که پشت 
میزهای آن می نشــینند خود را تافته هــای جدا بافته 
فرض نکنند! اقتصاد کشور اگرچه به پشتوانه سرمایه های 
نفتی اســتوار اســت اما فراموش نکنیــم این نعمت بر 
اساس محاســبات به دست آمده سی سال دیگر به پایان 
می رسد. همانگونه که آب در حال اتمام است و پس ازآن 
نوبت دیگر سرمایه هایی است تا خاتمه یابند و آن وقت 
است که دســتگاه هایی چون امور اقتصادی و دارایی با 
زیرمجموعه ســازمان امور مالیاتی کشور ناچار می شوند 
کیســه گدایی خود را در مقابل این جامعه فداکار پهن 
کرده و استمداد بطلبد بنابراین کارگزاران آن نباید این 
روزها را فراموش کنند که چگونه اشک بعضی از مؤدیان 
را درآورده اند! خدا کند گذر هیچ جان بنده ای به یکی از 
حوزه های مالیاتی کشــور نیفتد و روزی برسد که مردم 
ایران هم بتوانند ماننــد دیگر ملل مترقی دیون خود را 
تحت عنوان مالیات شفاف پرداخت کنند زیرا درحالی که 
با تبلیغات پیاپی روبرو هستند اما از سویی دیگر دالالنی 
بــه گرد مؤدیان آن می طلبند زیــرا به راحتی می توانند 
ارقام را به شدت کاهش دهند و یا قوانین وضع شده آنقدر 
محکم و پیچیده است و همیشه پابرجا نیست که آسان 
می شــود آن ها را دور زد! بر اساس تبصره ماده »۱۰۰« 
قانون مالیات   های مســتقیم، سازمان امور مالیاتی کشور 
می تواند برخی از مشاغل یا گروه   هایی را که میزان فروش 
کاال و خدمات ساالنه آن ها بر اساس معافیت مندرج در 
ماده )۸۴( این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از 
قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه 
اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را 
به صورت مقطوع تعییــن و وصول نماید. در مواردی که 
مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته 
باشــد مالیات متعلق نســبت به مدت اشتغال محاسبه 
و وصول می شــود. البته تصمیم دولت در ســال جاری 
اینست که سقف استفاده اصناف از تبصره ماده ۱۰۰ به 
صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ افزایش پیدا کرده که 
به چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسیده است. 
قوانین هســت و اکثر آن ها متقن می باشند اما ساختار 
اداره موجود در سازمان امور مالیاتی کشور در این مسیر 
حرکت می کند تا هر ممیزی ســاز خودش را بنوازد! آیا 
باید یک سبزی فروش زیر پله ای را با یک دفتردار اسناد 
رسمی در یک قیاس محاســبه نمود یا رعایت رده های 
پایین در اولویت باشد؟ این کاهش درآمد مشمول سبب 
شده اســت که مالیات صنفی دفترداران اسناد علی رغم 
دریافتی هــای متفاوت اما به شــدت کاهش یابد که اگر 
ورودی به دستگاه کارتخوان یک سردفتر ۴۰۰ میلیون 
تومان شد ابتدا ۴۰ درصد آن یعنی ۱6۰ میلیون تومان 
به عنوان هزینه های مربوط به دفتریار، کانون و کارکنان 
از درآمــد حذف می شــود و در مرحله بعد ۴۰ درصد از 
2۴۰ میلیون تومــان باقیمانده یعنی 96 میلیون تومان 
به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه می گردد تا تنها 
3۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند یعنی درست به  
اندازه یک سبزی فروش زیر پله ای که کارت خوانش طی 
یکســال به تعداد مشاغل ضعیفی که همسایه او بوده اند 
نه تلفن و نه دســتگاه پوزی که برای وصول فروش خود 
داشــته مالیات پرداخت کند! این یکی از هزاران حلقه 
مفقوده ای اســت کــه باعث تضاد می شــود و درنهایت 
سازمان امور مالیاتی با هزاران میلیارد فرار مالیاتی مواجه 
و بیــش از آن به دیگر مؤدیان خرده پا اجحاف می گردد! 
ابراز تأسف برای ساختار این ســازمان بسیار است زیرا 
درحالی که مراجعان در هر حوزه ســرگردان هســتند و 
میزهای خدمت نیز محدود و با صفی طوالنی روبروست 
اما ادارات روابط عمومی که باید دقیقا در کنار این میزها 
واقع شــده باشــند طبقه های باال را به خود اختصاص 
داده تا درنهایت فراغت و بــه دوراز جنجال های موجود 
با تعدادی از کارمندان مازاد بی نیاز اما ازمابهتران در زیر 
هوای مطبوع ایرکاندیشن ها به مطالعه دروس دانشگاهی 
خود پرداخته یا با گوشی های تلفن همراه بازی کنند و 
بساط چای خوش عطر کلکته نیز برایشان فراهم باشد! 
باور نمی کنید سری به یکی از این ادارات کل امور مالیاتی 
بزنید و از نزدیک شاهد باشید. زهی تأسف از این عدالت 
که ممیزان از ارباب رجوعی که می خواهد پول پرداخت 
کند توقع سالم و احترام دارند اما به بهانه خستگی حتی 
حاضر نیســتند پاســخ اینهمه لطف و ایثار را بدهند و 
اشــک آن ها را درنیاورند درحالی که حقوق می گیرند تا 
خادمان جامعه باشــند! اگرچه خودشان تفسیر بسیاری 
از قوانیــن را نمی دانند انتظــار دارند ارباب رجوع مفاد و 
تبصره های هر بند را فوت آب باشد و آن ها را سوأل پیچ 
نکند! درحالی که این آن ها هستند که حقوق می گیرند 
و موظف انــد در خدمت جامعه باشــند تیرماه که پایان 
دریافــت مفاصا حســاب ها بود ضمن شــلتاق دریافت 
حق الزحمه های عجیب وغریب در کافی نت ها گذشــت و 

روسیاهی به زغال ماند!

بی توجهی تاکی؟!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: در زمــان جراحی اقتصادی هســتیم و اینکه در 
چنین شــرایطی وقت دولت، مجلس و وزارت خانه ها را 

صرف تفکیک وزارتخانه ها کنیم اصال به صالح نیست.
محسن زنگنه عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شــورای اســالمی در گفتگو مهر، در رابطــه با تفکیک 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین شنیده های 
اخیر درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: حتی 
اگر فرض کنیم تفکیک وزارت خانه هایی همچون صمت 
و راه و شهرســازی فکر خوب و به جایی باشــد، به نظر 
می رســد شــرایط فعلی وقت مناســبی برای این اقدام 
نیســت چراکه این تصمیم باعث از دســت رفتن زمان 

بسیار زیادی خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: وزیر اگــر وزیر باشــد و در حوزه و 
وزارتخانه خود قدرتمند باشد می تواند با حدود چهار یا 

پنج معاونت قوی، امورات را به خوبی پیش ببرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با تأکیــد بر اینکه ســاختارهای قــوی در وزارتخانه ها 
داریم، بیان کرد: وزارت و مدیریت یک هنر اســت. یک 
رئیس جمهور 2۰ وزارت خانــه را در زیر مجموعه دولت 
مدیریت می کنــد؛ آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که 
کار ریاست جمهوری را تقسیم کنیم و دو رئیس جمهور 
بــرای دولت انتخــاب کنیم؟ خیر! یــک رئیس جمهور 
توانمند انتخاب می شود و وزارتخانه ها و مجموعه دولت 

را مدیریت می کند.
زنگنــه عنوان کرد: در رده پایین تــر نیز همین موضوع 
صدق می کنــد یعنی اگر وزیر، قوی و کارآمد باشــد و 
مدیریت را بشناســد، می تواند مســیر را به خوبی پیش 
ببرد. وی با بیان اینکه تفکیک وزارت خانه ها و بازگشت 
به حالت گذشــته هزینه هنگفت و زمــان زیادی را به 
مجموعــه حکمرانی تحمیل خواهد کرد، تأکید کرد: در 
زمان جراحی اقتصادی هســتیم و اینکــه بخواهیم در 
چنین شــرایطی وقت دولت، مجلس و وزارت خانه ها را 
صرف چنین تصمیمات و مسائلی کنیم به هیچ به وجه 

به صالح نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
افــزود: برخی اقدامات و تصمیمات باید در زمان آرامش 
صورت بگیرد، زمانی که تورم پایین و کنترل شده باشد، 
ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و نگرانی حادی درباره 
اوضاع نداشته باشیم. در این صورت می توان برای چنین 
مسائلی زمان گذاشت، فکر کرد و تصمیم گرفت؛ اما در 

حال حاضر با تفکیک وزارت خانه ها مخالفت دارم.
زنگنه در پاسخ به این سوال که اگر تفکیک اتفاق نیفتد، 
»فاطمی امین« اســتیضاح خواهد شــد؟ گفت: حتماً و 
لزوماً اســتیضاح چاره کار نیســت؛ اما قطعاً در شرایط 
کنونی تفکیک وزارت صمت هم گره ی از مشکالت این 
حوزه باز نخواهد کرد و فقط زمان را به هدر خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه دســت زدن به ساختارهای دولت 
در حال حاضر تصمیم درســتی نیست، بیان کرد: وقتی 
ما یک مدیر قوی نداریم، آیا دو مدیر قوی داریم؟ وقتی 
یک وزیر قوی نداریم، آیا می توانیم دو وزیر قوی برای دو 
وزارتخانه ای که قرار است تفکیک شوند، داشته باشیم؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به این نکته که برخی معتقدند فعالیت کاری 
وزارت صمت گسترده است، خاطرنشان کرد: اگر موضوع 
حجم و سنگینی کار وزارتخانه ها باشد، باید وزارت نفت 
هم تفکیک شــود؛ چراکه وزارت نفت نســبت به سایر 
وزارت خانه ها گردش مالی بیشــتری دارد. اگر این طور 
باشــد، وزارت اقتصاد هم باید به دو وزارت خانه مالیات 
و بورس تفکیک شــود؛ اما این روش درســتی نیست و 

تفکیک کردن وزارتخانه ها، انتخاب مسیر اشتباه است.
زنگنه با اشــاره به اینکه امروز در ســاختارها مشــکلی 
نداریم، تصریح کرد: همیشــه بــر موضوع زنجیره تولید 
تاکید کرده ایم و امروز تمامی این زنجیره به درستی در 
دســت یک وزارتخانه قرار دارد چراکه باید مراحل تولید 
تا فروش در دســت یک وزارتخانه باشد. در مرحله قبل، 
ادغام بر همین مبنا صورت گرفت و اســتدالل درستی 
هم داشــت. وی در پایان گفت: البتــه مجلس موضوع 
اســتیضاح وزیر صمت را ملغی نکرده است، بلکه آن را 

برای مدتی عقب انداخته است.

زنگنه:

وزارتخانه ها نباید در زمان »جراحی اقتصادی« تفکیک شوند
انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان، موافقت با تحقیق 
و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات، از موضوعاتی 

بود که در جلسه روز گذشته مجلس بررسی شد.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 
شد و بررســی گزارش کمیسیون صنایع  و معادن مبنی 
بــر رد تقاضای تحقیق و تفحص از شــرکت های حوزه 
ایمیــدرو و ایدرو در حوزه فوالد،  بررســی گزارش های 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس در بــاره رد تقاضای 
تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشــاورزی در عملکرد 
سازمان حفظ نباتات و الیحه تصویب اصالحات ضمایم 
کنوانســیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی 
از کشتی ها ۱9۷3 در دستور کار نمایندگان قرار داشت.
احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس درباره علت عدم 
حضور وزیر ورزش در جلســه مجلس برای پاسخگویی 
به ســوال راستینه نماینده شــهرکرد گفت: نامه رسمی 
از وزارت ورزش و جوانان درباره ابتالی آقای ســجادی 
به کرونا به مجلس آمده اســت لذا به همین دلیل آقای 
سجادی برای پاسخ به سوال در مجلس حاضر نشد و این 
موضوع به جلسه دیگری موکول شد که درباره زمان آن 

هیات رییسه تصمیم گیری می کند.
در جریان جلســه علنی، گزارش کمیســیون صنایع  و 
معادن مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از شــرکت 
هــای حوزه ایمیدرو و ایدرو در حوزه فوالد در دســتور 
مجلــس قرار گرفت و بعد از توضیحات احســان ارکانی 
نماینده نیشــابور و محمدرضا صباغیان نماینده بافق و 
مهریز به عنوان متقاضیان تحقیق و تفحص، نمایندگان 
با انجام آن موافقت کردند. بررســی گزارش کمیسیون 
کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت 
جهاد کشــاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات 
در دستورکار مجلس قرار گرفت و در نهایت نمایندگان 

با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان 
حفــظ نباتات، تاکیــد کردند که ترک فعــل در انجام 
وظایف در راستای حفظ سالمت و امنیت غذایی جامعه 
و نگرانی از تاثیر ســموم کشــاورزی بر سالمت مردم از 

مهم ترین اهداف این تحقیق و تفحص است.
در ادامــه جلســه علنــی در جریان انتخاب ســه عضو 
حقوقدان شــورای نگهبان از بین افراد معرفی شــده از 
ســوی رئیس قــوه قضائیه، پس از قرائــت نامه معرفی 
کاندیداها، این 6 کاندیدا به ترتیب حروف الفبا با حضور 

در صحن مجلس برنامه های خود را تشریح کردند.
بعــد از اتمام ارائه برنامه هــای 6 کاندیدای عضویت در 
شــورای نگهبان، کارت های اعالم رای بین نمایندگان 
توزیع شــد و ســیامک ره پیک با ۱۱6 رای، عباسعلی 
کدخدایی بــا ۱۸2 رای و خیراهلل پروین با ۱۴9 رای از 
مجموع 2۵۴ رای به عنوان سه حقوقدان شورای نگهبان 

انتخاب شدند.
نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اصالح جدول 2۴-۴ 
محرومیت  زدایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را 

به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.
همچنین بررســی تقاضای یک فوریــت در مورد الیحه 
پروتــکل تمدید موافقتنامه موقت تشــکیل منطقه آزاد 
تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و دولت های عضو در دستور مجلس قرار گرفت 

که نمایندگان با آن موافقت کردند.
در ادامه جلســه بــا رای نمایندگان کلیــات و جزییات 
الیحه تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین المللی 
جلوگیــری از آلودگی دریا ناشــی از کشــتی ها ۱9۷3 

)مارپل ۷۸/۱9۷3( به تصویب رسید.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد 
الیحه تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین المللی 
جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی از کشــتی ها ۱9۷3، 
حجت االســالم ســید ســلمان ذاکر در تذکری گفت: 
گزارش مذکور بسیار خوب بوده و شاخص اصلی محیط 
زیست دریا اســت اما کمیسیون کشــاورزی و مجلس 
درخصوص از بین رفتن دریاچــه ارومیه باید اظهارنظر 
کنند. رئیس مجلس در پاســخ به این تذکر تاکید کرد: 
هیچ یک از نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت دریاچه 
ارومیه بی تفاوت نیستند، بلکه موضوع محیط زیست و 

به ویژه دریاچه ارومیه بسیار مهم و حیاتی است.

گزیده ای از جلسه علنی مجلس

سه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

رئیــس جمهور گفت: غربی ها در حیــن انجام مذاکرات با 
صدور قطعنامه در شــورای حکام آژانس بین المللی انژری 

اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند.
سـیدابراهیم رئیسی دیروز در بیسـت وپنجمین گردهمایی 
سراسـری ائمـه جمعه کشـور، در تبیین جایـگاه و اهمیت 
واالی آئیـن عبـادی سیاسـی نمـاز جمعه در کشـور گفت: 
امـروز تریبـون نمـاز جمعـه محلـی بـرای تبییـن مسـائل 
کشـور و کانـون ایجـاد امیـد و بیـان دغدغه هـای مـردم 
اسـت. ائمـه جمعـه حلقه واسـط میـان مردم و مسـئوالن 
بـه شـمار می آینـد و بـر همیـن اسـاس می تـوان گفـت 
کـه ایـن علمـای بزرگـوار نقـش بسـیار حائـز اهمیتـی در 
کارآمـدی نظـام حکمرانـی دارنـد و در توفیقـات دولـت 

هستند. سـهیم 
 رئیــس جمهــور با تاکید بــر نقش مهم ائمــه جمعه در 
شکل گیری ارتباط موثر و مفید میان دولت و ملت، افزود: 
ائمه محترم جمعه از فرماندهان جهاد تبیین در اقصی نقاط 
کشور هســتند و به دلیل ارتباط وثیقی که با بدنه جامعه 
دارند، زبان گویای مردم به شــمار می آیند لذا نقش مهمی 
را انتقال مطالبات مردم به مســئوالن ایفا می کنند. از این 
منظر، نقش ائمه جمعه در ســاختار نظام حکمرانی کامال 

مبنایی و راهبردی است.
وی در دومین بخش از ســخنرانی خود، به تبیین عملکرد 
دولت در عرصه های مختلف در یک سال گذشته پرداخت و 
با اشاره به توفیقات بدست آمده در حوزه دیپلماسی، اذعان 
داشــت: از ابتدای اســتقرار دولت اعالم کردیم که تقویت 
سیاست همسایگی، اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی 
اســت و در همین راستا گام برداشــتیم. خوشبختانه این 
تغییر ریل راهبردی، ســبب شــد که تراز تجاری ایران با 
همسایگان مثبت شــود و ارزش مبادالت به چندین برابر 

گذشته ارتقا یابد.

رئیس جمهــور برنامه ریزی برای تامیــن امنیت غذایی و 
افزایش حجم تولیدات کشــاورزی را دیگر توفیق دولت در 
ماه های گذشــته خواند و گفت: در بخش کشاورزی در اثر 
برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد افزایش قابل توجهی 
در حجم تولیدات بوده ایم و تا به امروز قریب ۷ میلیون تن 

محصول از کشاورزان خریداری شده است.
وی در ادامــه در تشــریح برنامه هــای دولــت در حوزه 
جذب ســرمایه گذاری، گفت: رونق اقتصــاد ملی و ارتقای 
شاخص های اقتصادی در کشور بدون جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی ممکن نیســت. دولت برنامه های متنوعی 

در ایــن حــوزه دارد و تــالش می کنــد از طریق جذب 
سرمایه گذاری در راستای توسعه اشتغال پایدار، رونق تولید 

و رشد اقتصادی گام های مستحکمی بردارد.
رئیسی همچنین با اشاره به تالش دولت برای عدالت محور 
کردن بودجه ۱۴۰۱ براساس سند آمایش سرزمینی، اظهار 
داشــت: جهت گیــری مبنایی دولت، در راســتای مردمی 
کــردن اقتصاد و عدالت محوری در همه عرصه هاســت. بر 
همین اســاس چه در قانون بودجه سالیانه و چه در تدوین 
برنامه هفتم توسعه، تالش داریم به سمت تحقق عدالت و 

مردم محوری حرکت کنیم.

رئیس جمهور با اشــاره به برخی مطالب مطرح شــده از 
ســوی ائمه جمعه، مبنــای انتصابــات در دولت را جذب 
نیروهــای کارآمد، پرتالش و باانگیــزه عنوان کرد و گفت: 
بارها تأکید کرده ایــم و دولت از نیروهای کارآمد، جوان و 
انقالبی اســتفاده شود و نیروهای بی انگیزه و ناکارآمد کنار 

گذاشته شوند.
وی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت: اجرای 
قانون مالک اســت و در این زمینه نباید بر اساس سالیق 

شخصی عمل کرد.
رئیس جمهــور در بخش پایانی ســخنان خود به موضوع 
مذاکرات برای رفع تحریم ها اشــاره کرد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت. این غربی ها 
بودند کــه در حین انجام مذاکرات با صــدور قطعنامه در 
شــورای حــکام آژانس بین المللــی انژری اتمــی در این 

مذاکرات بحران ایجاد کردند.
رئیســی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از 
همه چیز نیازمند اراده طرف مقابل است، خاطرنشان کرد: 
موضوع جمهوری اســالمی ایران منطقی و عقالنی است و 
بدیهی اســت طرف مقابل هم اگر منطقی و عقالنی رفتار 

کند، مذاکرات می تواند منتج به نتیجه شود.
رئیس جمهــور امیدآفرینی در میان مردم را اولویت اصلی 
کشــور خواند و گفت: امروز از هر زمان دیگری نســبت به 
آینده کشــور امیدوارتریم و با اتکا به داشــته های خود و 
همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم انقالب شرایط را 

به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، حجت االسالم موسوی فر، 
حجت االسالم محامی و حجت االسالم شعبانی نمایندگان 
ولی فقیه در استانهای خوزســتان، سیستان و بلوچستان 
و همدان به نمایندگی از 9۰۰ امام جمعه کشــور به بیان 

برخی مسائل و موضوعات کشور پرداختند.
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گزارش
رئیسی در گردهمایی سراسری ائمه جمعه:

طرف غربی مذاکرات رفع تحریم ها را با مشکل مواجه کرد روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

وزیر اطالعات: 

 ترویج بی حجابی 
از برنامه های دشمن است

وزیــر اطالعات تاکید کرد که ترویج بی حجابی از برنامه های دشــمن اســت که 

جامعه را از ارزش های قرآن جدا کند.
به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی اطالعات، حجت االسالم والمسلمین سید 
اســماعیل خطیب در دهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه اطالعاتی کشور که به 
میزبانی ســازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع و باحضور مسئولین دستگاه های 
اطالعاتی و حفاظتی برگزار شــد، با  تســلیت به بازماندگان حادثه ســیل اخیر 
اســتهبان گفت: هر چه بیشتر برای ترویج قرآن در جامعه تالش کنیم، بر اقتدار 
جامعه اطالعاتی و نظامی افزوده خواهد شــد و قرآن قدرت نرم ماست، برنامه ها، 

سیاست ها و راهبردهای ما را تعیین می کند، چون کالم الهی است و عظمتی که 
امروز نظام جمهوری اسالمی در دنیا دارد به واسطه قرآن است.

رئیس شــورای هماهنگی اطالعات گفت: دشمن در تالش است که به ارزش ها، 
هنجارهای قرآنی و معنویت جامعه آســیب بزند و ترویج بی حجابی از برنامه های 

دشمن است که جامعه را از ارزش های قرآن جدا کند.
دهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه اطالعاتی کشور به میزبانی سازمان حفاظت 

اطالعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

احمد وحیدی رویکرد ستاد مرکزی اربعین حسینی را ارزان سازی سفر عاشقان 
امام حســین)ع( برشــمرد و گفت: تالش داریم با بهره گیری از همه ظرفیت ها 

حمل و نقل عمومی را در مراسم امسال اربعین حسینی تقویت بخشیم.
احمد وحیدی در نشســت ســتاد مرکزی اربعین حســینی)ع( کــه با حضور 
نمایندگان دســتگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شــد گفت: روند کارها در 
حوزه زیرســاخت های عمرانی در استان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان برای 
تســهیل تردد زائران عزیز به نحو موثری انجام شده است و البته باید به صورت 
پیوســته و جهادی تداوم یابد. وی ادامه داد: با توجه به برآوردهای انجام شده از 
تعداد زائران اربعین امسال، مساله تامین حمل و نقل عمومی امری جدی است و 
باید ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی به خصوص شهرداری برای تسهیل تردد 

زائران مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر کشور اضافه کرد: حفظ سالمت و ایمنی زائران اربعین، اولویتی اساسی است و 
در این خصوص تالش داریم با همه امکانات بهداشتی و خدماتی، امنیت و آرامش 
خاطر زائران عزیز را فراهم ســازیم. دکتر وحیدی با اشاره به اینکه یکی از مسایل 

مهم و اساسی در اربعین امسال حسینی، موضوع گرما بودن هوا و گرمازدگی است؛ 
گفت: خوشــبختانه در این خصوص مه پاش ها و ســایبان های خوبی در مرزهای 
چهارگانه کشــور برای استفاده زائران فراهم شــده است. وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود بر ضرورت آماده سازی مرزهای باشماق و تمرچین برای استفاده 
زائرین حســینی)ع( اشــاره کرد و گفت: باید با فراهم سازی امکانات زیرساختی 
بتوانیم برای افرادی که عالقه مند به استفاده از این مرزها هستند؛ زمینه مسافرت 
به عتبات عالیات را فراهم سازیم. وزیر کشور به لزوم طراحی سامانه ای برای نظارت 
بر روند پیشــرفت طرح های عمرانی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: با استفاده از 
این سامانه می توانیم هم نظارت موثر بر پیشرفت کار طرح ها داشته باشیم و هم 

نیازمندی و امکانات مورد نیاز طرح ها را تامین کنیم.

وزیر کشور: 

حمل و نقل عمومی در مراسم اربعین 
امسال تقویت می شود


