
هشدار به صاحبان کرسی مدیریت

ما نسل های بعدی انقالب اسالمی همچنان منتظر 
باور شدن هســتیم. منتظر هستیم تا نسل اول که 
انقــالب حاصل تالش ها و فــداکاری های او بود، 
مــا را باور و به ما اعتماد کند تا بخشــی از میراث 
خود را که ســال ها برای آن مبارزه و هشت سال 
دفاع کرده، به ما واگذار کند و از رشــید شــدن و 
کوشــش نســل چهارم خود در راه حفظ و توسعه 

انقالب لذت ببرد.
البته این نســل به گونه ای قابل ســتایش در برابر 
تحریم های اســتثنایی جهــان مقاومت کرده، در 
برابر بی ثباتی و کوتاهی های اقتصادی، بیکاری و 
بسیاری از مشکالت ایستادگی کرده است. اما نباید 
توقع داشت که در برابر از دست دادن فرصت های 
استثنایی سیاست خارجی، از دست دادن نخبگان 
و ســرمایه انسانی، به خطر افتادن محیط زیست و 
حیات ایران، یعنی عناصر حیاتی کشــور مانند آب 
و هوا بی تفاوت باشــد. نســل اول انقالب اسالمی 
باید ضمن باور کردن جوانان کشــور، این حقیقت 
را بپذیرد که نســل جــوان  تــوان درک و تدبیر 
پیچیدگــی های جهان امــروز را دارد و با تصمیم 
های  تخصصی خود می تواند کشــور را به سمت 

خروج از مسیرهای پرچالش  هدایت کند.
 نســل اول انقالب باید بپذیرد که هر کجای کشور 
اگر مســئولیتی دارد و شایســتگی و تخصص الزم 
را ندارد، قطعا پا روی خون دوســتان شــهید خود 
گذاشــته است. در شــرایط امروز کشور در برخی 
سطوح نه تصمیم جدی برای حضور و ایفای نقش 
جوانــان در عرصه های مدیریتی وجــود دارد، نه 

برنامه ای برای این مهم تدوین شده است. 
در بعضــی از موقعیــت های کشــور کــه انتقال 
کرســی های مدیریتی احیانا به نسل جوان سپرده 
شــده، احتمال می رود که تجربه مطلوبی نباشــد 
و بهانه ای برای بازگشــت ســالخوردگان به عرصه 
تصمیم گیــری پیش بیاید. چرا کــه اوال انتخاب 
جوان شایســته صــورت نگرفته و افــراد با روابط 
سیاســی و گاه خانوادگی به مسئولیت ها منتصب 
شــده اند. ثانیا، فرد انتخاب شده هیچ گونه تجربه 
ای در آن مســئولیت محول شــده و سابقه حضور 
در آن ســازمان را ندارد و این خود باعث شکست 
خواهد شــد. در نهایت فرد انتصاب شده مدارج و 
مراحل رشــد و پیشــرفت را به طور متداول طی 
نکرده اســت، لذا توان اتخاذ تصمیمات صحیح را 
نداشته و نتیجه کار مطلوب نخواهد شد.این موارد 
البته از نظر بســیاری که در دولت و دستگاه های 
حکومتی فعال هســتند، از آنجا که متعدد تکرار و 
تبدیل به قاعده شده، بدیهی به نظر می آید و چاره 
ای بــرای اصالح این روند وجود ندارد. لذا با وجود 
اینکه همه می دانیم، در عین حال در کمال آرامش 
در برابر آن ســکوت کرده و از مقابل آن آهسته رد 
می شویم و زیرلب زمزمه می کنیم که انشااهلل گربه 
است. اما خطر تصمیم سازی های ناپخته و اشتباه 
و تصمیم گیری های هیجانی و غیرکارشناسی، در 

کشور بسیار جدی است. 
از مسئولی که ســالها در نهادهای امنیتی فعالیت 
کرده و ناگهان سر از مدیریت یک مجموعه ورزشی 
یا فرهنگی در می آورد یا مســئولی که ســالها در 
نهادهای رسانه ای فعالیت می کرده و ناگهان سر از 
ریاست مجموعه صنعتی در می آورد و مدیری که 
دارای دکتری علوم قرآنی و حدیث اســت، اما مهم 
ترین کرسی نظارت بر برنامه و بودجه کشور را در 
اختیار دارد، نمی توان انتظار داشت که تصمیمات 

صحیح و آینده نگر برای کشور اتخاذ کند.
خالصه اینکــه باید برای عرصه مدیریتی کشــور 
فکری کرد و پیش از آن تعارف را با خود و دیگران 
کنار گذاشت. چه افراد سالخورده ای که مسولیتها 
را بدون دارا بودن شــرایط الزم اشغال کرده اند و 
چه افراد جوانی که بــدون طی کردن مدارج الزم 
و شایســتگی و تجربه کافی مسئولیت می پذیرند، 
باید بدانند که در نگاهی عادالنه هم ردیف خائنان 
به این کشــور قرار دارنــد. چراکه ناخواســته در 
حال ضربه زدن به منافع کشــور و مردم هســتند 
و قطعا روزی باید پاسخگوی شهدا و خانواده های 

مظلوم شان باشند.

 ترور بیولوژیک امام خمینی)س(
دروغ است

دفتر نشر معارف انقالب با رد شایعه ترور بیولوژیک 
امــام خمینی )س(، ادعاهای مطرح شــده اخیر را 

دروغ محض دانست.
دفتر نشــر معارف انقــالب اعالم کرد کــه  پیرو 
انتشــار شــایعه ای در فضای مجازی توسط یکی 
از افــراد در رابطه با تــرور بیولژیک امام خمینی و 
ادعای آگاه شــدن آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از 
این موضوع، به اطالع می رســاند ایــن ادعا فاقد 
صحت بوده و برای نخســتین بار پس از ۳۳ سال 
از رحلت امام خمینی تولید شده و هیچگونه اشاره 
ای به این موضوع در خاطرات و دست نوشــته های 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی وجود ندارد و فرایند 
پزشــکی بیماری و رحلت امام خمینی طی ســه 
دهه گذشــته بارها توســط تیم متخصص پزشکی 
 در رســانه ها بــرای اطــالع افکار عمومــی بیان 

شده است.

یادداشت

رئیـس جمهـور گفـت: سیاسـت و تـالش دولـت کنتـرل 
تـورم و جلوگیـری از اقدامات تورم زا بـوده و در این زمینه 
حتـی مـواردی درخواسـت اصـالح قانـون نیـز بـه مجلس 
ارائـه شـد کـه اثـر تورمـی نداشـته باشـد، زیـرا بعضـی از 

مـوارد قانونـی از دارای بـار تورمی اسـت.
در  دوشـنبه  روز  رئیس جمهـور  رئیسـی  ابراهیـم  سـید 
دیـدار بـا مجمع نمایندگان اسـتان های خراسـان شـمالی، 
خراسـان رضوی و خراسـان جنوبی، ضمن ابراز خرسـندی 
از دیـدار بـا نماینـدگان ۳ اسـتان بـزرگ کشـور، گفـت: 
قطعـاً هماهنگـی، همـکاری و همراهـی نمایندگانـی کـه 
دغدغـه مـردم و توسـعه شهرسـتان های کشـور را دارنـد 
بـا دولـت در تصمیم سـازی و تصمیم گیری هـا مثمرثمـر 

بود. خواهـد 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مباحـث مطرح شـده از سـوی 
بـه  اعتبـارات  تخصیـص  و  بودجـه  دربـاره  نماینـدگان 
بـر  پروژه هـای اسـتانی،  گفـت: دولـت بودجـه 1401 را 
محـور عدالـت تنظیـم کرده و سـند مورد توجه مـا در این 

زمینـه آمایـش سـرزمینی بـوده اسـت.
رفـع  دولـت  تـالش  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  رئیس جمهـور 
مناطـق  توسـعه  و  کاسـتی ها  جبـران  محرومیـت، 
کم برخـوردار کشـور اسـت، افـزود: در مصوبـات سـفرهای 
اسـتانی ضمـن توجـه بـه ایـن مـوارد مسـایل اولویـت دار 
اسـتان ها نیـز مـورد توجـه دولت بـوده و ناظر بـه اهمیت 
موضـوع و پروژه هـای اسـتانی تخصیـص اعتبـار صـورت 

گرفتـه اسـت.

رئیسـی بـا اشـاره بـه موضـوع رتبه بنـدی معلمـان، افزود: 
دولـت مدافـع حقـوق معلمـان بـوده و بـا تامیـن منابـع، 
آیین نامـه رتبه بنـدی معلمـان مبتنـی بـر قانـون مصـوب 
مجلـس تأییـد، تصویب و بـرای اجرا به آمـوزش و پرورش 
ابـالغ شـده و در اجـرای آن تأخیـری صـورت نگرفته چرا 

کـه بنـای دولـت اجـرای دقیق ایـن قانون اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه موضـوع تقویـت نیروگاه هـا و 
زیرسـاخت های اسـتان ها کـه از سـوی برخـی نمایندگان 
مطرح شـده بـود، تصریح کـرد: برنامه ریزی دولـت در این 
زمینـه از جملـه بـرای تولیـد ۳5 هزار مگاوات بـرق آغاز و 
در شـرف اجراسـت. خوشـبختانه زمستان سـال گذشته و 

تابسـتان امسـال بـا برنامه ریـزی و مدیریـت دولـت قطعی 
گاز و بـرق در شـبکه خانگـی نداشـتیم و بـرای واحدهای 

صنعتـی نیـز برنامه ریزی شـد.
دولـت  تـالش  و  سیاسـت  کـرد:  تصریـح  رئیس جمهـور 
و  بـوده  تـورم زا  اقدامـات  از  جلوگیـری  و  تـورم  کنتـرل 
در ایـن زمینـه حتـی مـواردی درخواسـت اصـالح قانـون 
نیـز بـه مجلـس ارائه شـد کـه اثـر تورمی نداشـته باشـد، 
زیـرا بعضـی از مـوارد قانونـی از دارای بـار تورمـی اسـت. 
بـا  کـه  اقتصـادی  اصالحـات  اسـت  ضـروری  همچنیـن 
همـکاری دولـت و مجلس دنبال می شـود نیز بـا تبیین از 

سـوی نماینـدگان همـراه باشـد.

مسـأله انتقـال آب دریـای عمـان بـه اسـتان های کـم آب، 
مهـار آب هـای مـرزی و همچنیـن تأکیـد بـر سـهولت و 
از  بانک هـا  از سـوی  ازدواج  ارائـه تسـهیالت  تسـریع در 
دیگـر نکاتـی بـود کـه رئیس جمهـور بـه آنها اشـاره کرد.

رئیسـی در پایـان گفت: حتماً همراهـی و هم افزایی صادقانه 
دولـت و مجلس بـه امیدآفرینی در جامعـه که خنثی کننده 

توطئه های دشـمنان اسـت، منجر خواهد شـد.
پیـش از سـخنان رئیـس جمهـور نماینـدگان اسـتان های 
خراسـان شـمالی، خراسـان رضـوی و خراسـان جنوبـی 
تمرکززدایـی  از جملـه  موضوعاتـی  و  مسـائل  طـرح  بـه 
از توزیـع منابـع در کشـور، تخصیـص اعتبـار بـه مسـأله 
همچنیـن  و  آب  انتقـال  خطـوط  و  تصفیه خانه هـا  آب، 
هدایـت  شهرسـتان ها،  در  آبخانـداری  و  آبخیـزداری 
تسـهیالت بانکی به سـمت تولید و رشـد کشـور، پرداخت 
حقـوق مالکانـه معـادن، توجه به ظرفیـت انرژی های بادی 
و خورشـیدی در شـرق کشـور، تفکیک مناطق آزاد شـرق 
کشـور، خریـد تضمینی تولیدات عشـایر، لـزوم توجه ویژه 
بـه نظـارت دولـت در بـازار و همچنیـن تقدیـر از اقدامات 
قابـل تحسـین دولـت در مهـار کرونـا، حـذف رانـت ارز 
ترجیحی، نهضت ملی مسـکن و دیپلماسـی همسـایگی با 

هـدف رفـع مشـکالت اسـتان های مـرزی پرداختنـد.
همچنین اسـتانداران خراسـان شمالی، خراسـان رضوی و 
خراسـان جنوبـی نیز در سـخنانی از اقدامـات اولویت دار و 
محـوری دولـت بویـژه در زمینه اجرای مصوبات سـفرهای 

اسـتانی گزارشـی ارائه کردند.

فرمانده کل سپاه:

خدمت رسانی به مردم در بالیای طبیعی 
راهبرد قطعی سپاه است

سخنگوی سپاه با اشاره به قدردانی سرلشکر سالمی از پیشتازی یگان های سپاه 
در خدمــت صادقانه ، مجاهدانه و خالقانه به هموطنان زلزله زده هرمزگان گفت: 
خالقیت و نوآوری در خدمت رسانی به مردم در حوادث و بالیای طبیعی راهبرد 

قطعی سپاه است.
بــه گزارش ســپاه نیوز؛ در پی اتمام عملیات امداد و خدمت رســانی ســپاه به 
زلزله زدگان هرمزگان ، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی از همت جهادی و خالقیت و نوآوری های یگان های 
ســپاه در سرعت بخشــی خدمات و تامین نیازهای اساسی مردم آسیب دیده از 

زلزله در منطقه سایه خوش استان هرمزگان قدردانی کرد.
ســردار شــریف با اعالم این خبر افزود: در پی زلزله اخیر اســتان هرمزگان به 
دستور سرلشکر ســالمی یگان های نیروی دریایی سپاه، ســپاه امام سجاد )ع( 

اســتان هرمزگان و قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه ساعتی پس از وقوع زلزله 
با سازماندهی و گسیل ظرفیت های خود به صحنه امداد، نجات و خدمت رسانی 

به مردم زلزله زده سایه خوش بندرلنگه شتافتند .
سخنگوی سپاه تامین نیازهای ضروری و اساسی مردم زلزله زده بویژه جابجایی و 
اســکان موقت را از دغدغه هایی دانست که بحمداهلل در حادثه اخیر با سرعت و 
خالقیت مجموعه آماد و پشتیبانی سپاه در ساخت و تولید کانکس های مسکونی 

با فناوری جدید و مجاهدت نیروهای حاضر در صحنه مرتفع شد.
شــریف در تشــریح خالقیت و نوآوری به کار گرفته شــده در کمک رسانی به 
حادثه دیدگان زلزله سایه خوش بندرلنگه گفت : تولید ،تامین، ارسال ،استقرار، 
نصب ، آماده ســازی و آغاز تحویل 4۸۹ کانکس مســکونی 15 متری مجهز به 
سامانه سرمایشــی به مردم زلزله زده در کمتر از 4۸ ساعت پس از وقوع زلزله، 
حکایت از تحول در فرایند خدمت رســانی های مردمی کشور در شرایط بحران 

و سختی ها دارد.
سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: در گذشته ارسال کانکس به مناطق زلزله زده به 
رغم تالش های مجاهدانه و مجدانه نیروهای پشــتیبانی و امدادی به دلیل حجم 
باالی سازه ها ، عملیات انتقال به کندی صورت می پذیرفت و هر کانکس معموالً 
با یک دستگاه تریلی و طی زمان قابل توجه به مناطق مورد نظر می رسید، اما در 

ماجرای اخیر با به کارگیری خالقیت و نوآوری و فناوری های جدید در ســاخت 
کانکس های تاشــو سرعت و سهولت و ارسال کانکس ها و عملیات آماده سازی 
و نصب برای بهره برداری و اســکان آن هــم در ۲0 دقیقه را به گونه ای منحصر 
به فرد رقم زد که آثار آن در بهبود و تســریع فرایند خدمت رسانی و نیز کاهش 

دغدغه مردم و رضایت آنان ملموس و قابل مشاهده بود.
شـریف بـا اشـاره بـه قدردانـی فرمانـده کل سـپاه از اهتمـام معاونـت آمـاد و 
پشـتیبانی سـپاه در سـاخت و تامین کانکس های تاشـو و همچنین فرماندهان 
نیـروی دریایـی سـپاه قـرارگاه مدینـه نیروی زمینی سـپاه و سـپاه امام سـجاد 
)ع( اسـتان هرمـزگان در اجـرای ماموریت های امدادی و خدمت رسـانی گفت: 
فرمانـده کل سـپاه بـا تبریـک ایـن دسـتاورد مبارک و ارزشـمند و تـالش های 
شـبانه روزی یـگان هـای فعـال در صحنه ؛ بـه آحاد ملـت ایران اطمینـان داد، 
تـداوم تفکـر و اندیشـه در خلـق ابتـکارات و نـوآوری ها بـرای مواجهـه موفق با 
حـوادث مشـابه و محتمـل پیشـرو و ارتقای سـرعت، دقت و کیفیـت عملیات و 
خدمـات مربـوط بـه امدادرسـانی بـه هموطنـان عزیـز در بالیای طبیعـی مانند 
آنچـه کـه بـرای اولیـن بـار بـا سـاخت کانکـس هـای تاشـو توسـط سـپاه رقم 
خـورد، بـرای پاسـداران انقالب و نهـاد مردمی سـپاه یک اصـل و راهبرد قطعی 

و غفلـت ناپذیر اسـت.

هادیحقپرست
کارشناسارشدعلومسیاسیوروابطبینالملل
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گزارش
رئیس جمهور: 

سیاستوتالشدولتکنترلتورموجلوگیریازاقداماتتورمزاست

نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراســر کشــور طی نامه ای با تشکر از مقام 
معظــم رهبری، تاکید کردند که بر خود فرض می دانیم نه در قول، بلکه در فعل 
تذکرات و منویات امام مسلمین را در دستور کار تشکیالتی و جمعی قرار دهیم.

 متن این نامه به شرح ذیل است:

محضرمبارکحضرتآیتاهللالعظمیامامخامنهای)مدظلهالعالی(
رهبرحکیموفرزانهانقالباسالمی

سالمعلیکمورحمةاهلل
با احترام و آرزوی سالمتی و عزت روزافزون در پیشبرد راهبرد مقاومت و مقابله 
با اســتکبار جهانی، در دو عرصه جنگ ســخت و جنگ نــرم و در جبهه ای به 
گستردگی جهان اسالم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری 
سید و ساالر شهیدان)علیه السالم(، که با داغدار شدن جمعی از هموطنان شریف 
در حادثه ســیل توأمان و حزن انگیزتر شــده است، استدعا داریم؛ تقدیر و تشکر 
امانتــداران خود در قرارگاه های نمازجمعه کشــور را بابت محبت انگیزه بخش و 
عنایت هدایتگرانه ای که در جریان توفیق شــرفیابی خدمت آن وجود شــریف 

مبذول شد، پذیرا باشید.
آنچه که پس از دوســال فترت، در این دیدار پربار می تواند نقطه عطفی در ادامه 
مســیر دشوار تحول و شکوفایی شبکه امامت جمعه رقم بزند، در سه بخش قابل 

مالحظه است:
بخش اول، تعابیر عمیق و توصیفات بدیعی بود که از لســان حضرتعالی در بیان 
فضائل فریضه سیاسی- عبادی نماز جمعه، جایگاه رفیع و ابعاد متعالی این واجب 
ســمبلیک در ساختار حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شنیده شد 
و فرصتی ارزشــمند برای تالش مضاعف و عینیت بخشیدن به این تصویر زیبا و 

دل انگیز در اختیار قرار می دهد.

بخش دوم، دو نشــان افتخار در خصوص رویکــرد مردمی ائمه جمعه و خدمات 
اجتماعی انجام شــده در مقاطع شیوع کرونا و مواســات و سیل و زلزله و سایر 
مصادیقی اســت که خالصانه و ارادتمندانه در کانون اهتمام بوده و هســت و با 

اشراف آن جناب بر گردن شبکه امامت جمعه آویخته شد.
 بخش ســوم، هشــدارها، تحذیرها و توقعاتی بود که از حوزه سلوکی و رفتاری، 
تــا مدیریتی و رویکردی، تا غنی ســازی محتوای خطبه هــا را در بر می گرفت و 
برخی همواره در دیدارهای ســه دهه گذشته مورد تأکید حضرتعالی بوده است 
و یادآوری مجدد بخشــی از آنها نشــان می دهد هنوز با کسب رضایت جنابعالی 
فاصله داریم و البته این بخش، هدف اصلی از تشــکیل ســالیانه این گردهمایی 
اســت، تا شبکه گفتمانی ولی امر مســلمین، خودش را با محک امامت و والیت 

بسنجد و به تصحیح و بهبود بپردازد.
خاطره بی نظیر این دیدار شــیرین را همچون ســرمایه ای مانا و پایدار در دل و 
جانمان محفوظ نگه خواهیم داشــت و بر خود فرض می دانیم؛ نه در قول، بلکه 
در فعل، ضمن بررســی و مداقه آسیب شناســانه، اتخاذ تدابیر الزم در ارتباط با 
تذکرات و منویات امام مسلمین را در دستور کار تشکیالتی و جمعی قرار دهیم.

نامه ائمه جمعه به رهبر انقالب:

 هنوز با کسب رضایت جنابعالی
 فاصله داریم

سربازان گمنام امام زمان )عج(، اعضای هسته ی مرکزی 
حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.

بر اساس اطالعیه این سازمان، سربازان گمنام امام زمان 
)عج( شماری از اعضای هسته ی مرکزی حزب جاسوس 
بهاییت را بازداشــت کردند. متهمین بازداشــت شــده 
مســتقیماً با کانون صهیونیستی موســوم به بیت العدل 
مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباِط تشکیالتی بودند.

یافته های مســتند اطالعاتی حکایــت دارند که کانون 
پیش گفته، ســال گذشــته راهبرد احیای تشــکیالت 
فرقــه ی ضاله ی بهاییت در ایــران را تحت عنوان »خط 
تبلیغ تهاجمی« و مأموریت ویژه ی جمع آوری هدفمند 

اطالعاتی به شبکه ی بازداشت شده ابالغ نموده بود. 
همچنیــن مأموریت های تبلیغ گســترده ی آموزه های 
استعمار ســاخته  بهاییت و نفوذ در محیط های آموزشی 

در ســطوح مختلــف و به طور خــاص مهدکودک های 
سراســر کشــور را محّول کــرده بودند. عــالوه بر آن 
اعضای هسته  بازداشت شــده، مالقات های متعددی با 
کادر مرکزیت حزب صهیونیســتی در خارج از کشــور 
داشــته و گزارِش عملکرد نوبه ای پیرامون مأموریت های 
پیش گفته به ویژه ترویج ســازمان یافته ی بی حجابی در 
 ایران را به مرکز توطئه ی مســتقر در فلسطین اشغالی 

ارائه می داد.
وزارت اطالعات اعالم می نماید که فارغ از ســناریوهای 
تبلیغاتی و جنگ روانی بلندگوهای غربی صهیونیستی، 
بــا عزم و اراده ی جدی به وظیفه ی خود در قبال عوامل 
جاسوســی و هجمه به دین و فرهنگ و هویت ایرانی - 
اسالمی کشور و مزدوران رژیم اشغالگر قدس عمل کرده 

و خواهد کرد. ان شاءاهلل.

بازداشت اعضای هسته ی مرکزی حزب جاسوس بهاییت

خبــــر

نماینده مجلس شورای اســالمی جزئیات قانون جدید 
مهریه را تشریح کرد.

ابوالفضــل ابوترابی نماینده مــردم نجف آباد در مجلس 
شورای اســالمی در گفتگو با فارس با اشــاره به قانون 
جدیــد مهریه، اظهار داشــت: در قانــون جدید مهریه 
ابتدا مطرح شده که اشــخاصی که اقساط مهریه عقب 
مانــده دارند یــا دائما به عقب می افتد دیگر به شــکل 
 سابق پرونده ای در دادگســتری برای این فرد تشکیل 

نخواهد شد. 
وی افزود: مورد بعدی که در قانون ذکر شــده است این 
اســت که خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه 
و دادرســی که مدت زیادی را متحمل می شــود ورود 
کنند بلکه می توانند درخواست خود را به اجرای احکام 
دادگســتری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این 

مورد را صدور اجرایی کند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی گفت: با 
قانون جدید مجلس فرآیند دو یا ســه ساله ای که پیش 
روی بانوان برای درخواســت مهریه بود را کاهش داده و 
به صورت شــرعی که عندالمطالبه اســت برای خانم ها 

راحت تر شود.
ابوترابــی تصریح کرد: همچنیــن در قانون جدید تا 14 
ســکه معاف از حق ثبت شــده اســت و تا صد سکه از 
یــک و یک دهــم درصد و از 100 تا ۲00 ســکه را دو 
درصــد و از ۲00 به بــاال را 15 درصد مالیات در قانون 
دیده شــده اســت. یعنی افرادی که می خواهند سند 
ازدواج خــود را دریافت کنند می بایســت مبلغی را به 
 حســاب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را 

دریافت کنند.

جزئیات طرح جدید مجلس برای مهریه

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت: برقـراری 
خـط هوایـی مسـتقیم میـان کاراکاس - تهـران را اقدامـی 

مهـم و ارزشـمند ارزیابـی کـرد.
امیـر محمـد رضـا آشـتیانی در دیدار بـا »رامون بالسـکز« 
روابـط و مناسـبات جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری 
بولیـواری ونزوئـال را بـه دلیـل اشـتراکات فراوان سیاسـی، 
کشـور،  دو  رهبـران  سیاسـی  اراده  دفاعـی،  و  اقتصـادی، 
مواضع مشـترک نسـبت به تحوالت منطقه ای و بین المللی 
و بـه ویـژه در برابـر سـلطه خواهـی و یـک جانبـه گرایـی 

اسـتکبار جهانـی وامپریالیسـم را راهبـردی توصیـف کـرد 
و بـا اشـاره بـه اراده مقامـات دو طـرف بـرای گسـترش و 
تعمیـق روابـط دو کشـور، برقـراری خـط هوایـی مسـتقیم 
میـان کاراکاس - تهـران را اقدامی مهم و ارزشـمند ارزیابی 

کـرد. وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـه عنوان 
رئیس کمیسـیون مشـترک همکاری های اقتصـادی ایران و 
ونزوئـال با اشـاره به سـفر رئیـس جمهور محتـرم ونزوئال به 
جمهـوری اسـالمی ایـران بر توافقـات پایدار فی مـا بین در 

عرصه هـای مختلفـی نظیـر معدن انـرژی، نفت، نیـروگاه، و 
همچنیـن همـکاری در حوزه های علمـی و فناورانـه، دفاع، 
حمـل و نقـل و ارتباطـات، خـودرو، پزشـکی و درمانـی، 

کشـاورزی، تجـاری، مالـی و بانکـی تاکیـد کرد.
در ایـن دیـدار رامون بالسـکز وزیـر حمل و نقـل و رئیس 
بخـش ونزوئالیـی کمیسـیون مشـترک اقتصـادی ایران و 
ونزوئـال بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای سـفر رئیـس جمهـور 
ونزوئـال آقـای مـادورو بـه ایـران بر پیگیـری توافقـات فی 

مـا بیـن و گسـترش همکاری هـا تاکیـد کرد.

امیر آشتیانی:

 برقراری خط هوایی مستقیم میان کاراکاس - تهران
اقدامی ارزشمند است


