ـعه زنجیره ارزش نفت و گاز» در سیاستهای برنامه هفتم توسعه
مصوبات مجمع برای «توسـ

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در جلســه فوقالعــاده امــروز صبــح (ســه شــنبه) در ادامــه بررســی تدویــن سیاســت هــای کلــی برنامــه هفتــم ،بندهــای مربــوط به
«انــرژی» در سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه را مــورد بررســی قــرار داد .در جلســه امــروز مجمــع کــه وزیــر و معاونــان وزارت نفــت ،رئیــس و معــاون ســازمان
برنامــه و بودجــه ،رئیــس کمیســیون اقتصــادی و رئیــس مرکــز پژوهشــهای مجلــس و رئیــس ســازمان حفــظ محیــط زیســت حضــور داشــتند ،اعضــای مجمــع ،مقــرر
کردنــد « :خامفروشــی نفــت و گاز بــا توســعه زنجیــره ارزش نفــت و گاز» میبایــد کاهــش یابــد و ظرفیــت پتروپاالیشــگاهی کشــور بــه حداقــل 3میلیــون بشــکه در
روز در ســالهای برنامــه هفتــم برســد .اعضــای مجمــع در ایــن خصــوص همچنیــن در ادامــه پــس از بحــث دربــاره لــزوم اصــاح الگــوی مصرف انــرژی «،کاهش شــدت
مصــرف انــرژی بــه میــزان متوســط ســاالنه ده درصــد بــا رعایــت بنــد هفتــم سیاســتهای کلــی اصــاح الگــوی مصــرف» را از تصویــب گذراندنــد.

اگر آمریکا بخواهد به سیاست
تحریم و فشار ادامه دهد هرگز
دستبسته نخواهیم بود

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان تاکیــد کــرد:
آمریکاییهــا تصــور نکننــد بــا تحریــم و فشــار
میتواننــد در میــز مذاکــره امتیــاز بگیرنــد .آنهــا
بایــد زیــاده خواهــی را کنــار بگــذارد .مــا بــرای
رســیدن بــه توافــق قــوی ،جــدی هســتیم.
حســین امیــر عبداللهیــان در حاشــیه مراســم
هفتمیــن دوره اعطــای جایــزه حقــوق بشــر اســامی
و کرامــت انســانی کــه در ســالن همایــش هــای
صــدا و ســیما برگــزار شــد در جمــع خبرنــگاران،
گفــت :مایلــم در جمــع شــما و در رابطــه بــا آنچــه
بیــن مــا و آقــای بــوررل و طــرف آمریکایــی در
موضــوع مذاکــرات جهــت لغــو تحریمهــا رخ داد
اشــاره کنــم .بــه یــاد داریــد کــه در هفتــه هــای
گذشــته در حالــی کــه مــا بــرای مرحلــه جدیــدی
از مذاکــرات آمــاده میشــدیم ،بــه یکبــاره طــرف
آمریکایــی بــا هــدف امتیــاز گرفتــن در میــز مذاکــره
طــرح قطعنامــه ای را در آژانــس بیــن المللــی انــرژی
اتمــی مطــرح کــرد و قطعنامــهای را روی میــز
گذاشــت و مــا متعجــب شــدیم از اینکــه در حالیکــه
در همــان زمــان و بــه کــرات در ایــن ایــام از طــرف
بایــدن دائمــا پیامهایــی بــا واســطه دریافــت مــی
کنیــم کــه آمریــکا حســن نیــت دارد و در بازگشــت
بــه توافــق جــدی اســت .مــا
پاســخ قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم.
وی افــزود :اخیــرا نیــز جــوزپ بــوررل هماهنــگ
کننــده اتحادیــه اروپــا ابتــکاری را ارائــه داد و متنــی
را بــرای همــه طرفهــا ،ایــران و  ۴بــه اضافــه یــک
و آمریــکا ارســال کــرد و مــا در پایتختهــا درحــال
بررســی ایــن متــن و توافــق بــرای جمــع شــدن دور
میــز مذاکــره هســتیم امــا روز گذشــته شــاهد صــدور
قطعنامــه جدیــدی از ســوی آمریــکا بودیــم .ایــن
اقدامــات غیــر منطقــی و ایــن جنــون تحریمهــای
بیاثــر کــه بایــدن ،بلینکــن و راب مالــی هــم بــه آن
اشــاره کردنــد و حتــی خــود بــوررل در متــن اخیــر
بــه آن اشــاره داشــته ،هیــچ تاثیــری نــدارد.
امیرعبداللهیــان ادامــه داد :مــن مایلــم اشــاره کنــم
کــه در پاســخ بــه ایــن اقــدام آمریــکا نســبت بــه
گازدهــی صدهــا ســانتریفیوژ نســل جدیــد از شــب
گذشــته بــر اســاس تصمیمــی کــه گرفتــه شــد
اقــدام کردیــم .آمریکایــی هــا تصــور نکننــد بــا ایــن
اقدامــات در میــز مذاکــره میتواننــد امتیــاز بگیرنــد
و زیــاده خواهــی را کنــار بگــذارد ،مــا اهــل منطــق و
مذاکــره هســتیم و بــرای رســیدن بــه توافــق قــوی،
جــدی هســتیم امــا اگــر طــرف آمریکایــی بخواهــد
ایــن مســیر را ادامــه بدهــد هرگــز دســت بســته
نخواهیــم بــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ادامــه داد:
رهبــران عــراق از شایســتگی و درایــت الزم بــرای
حــل مشــکلی کــه در داخــل عــراق بــه وجــود
آمــده برخــوردار هســتند .توجــه داشــته باشــید کــه
هرگونــه درگیــری داخــل عــراق خــط قرمــز در ایــن
کشــور اســت .نقــش مرجعیــت و درایــت و انســجام
رهبــران سیاســی مهمتریــن عوامــل بــرون رفــت از
مشــکالت داخلــی عــراق اســت.
وی بــا اشــاره بــه حکــم غیــر عادالنــه حمیــد نــوری
کــه در دادگاه ســوئد صــادر شــده هــم گفــت :در
آخریــن تمــاس تلفنــی بــا وزیــر خارجــه ســوئد
گفتــم کــه نبایــد شــما بــر مبنــای ادعاهــای بــی
اســاس یــک گروهــک تروریســتی فســیل شــده بــه
نــام گروهــک منافقیــن در کشــورتان اقــدام کنیــد و
ایــن مایــه شرمســاری غــرب و ســوئد بایــد باشــد کــه
مبنــای ادعاهایــش یــک جریــان تروریســتی اســت
کــه  ۱۷هــزار تــن از شــهروندان مــا را تــرور کردنــد.
مــا در مســیر حقوقــی و سیاســی بــه پیگیــری هــای
جــدی خودمــان بــرای احقــاق حــق ایــن شــهروند
ایرانــی و ســایر اتبــاع و شــهروندان کــه در زنــدان
هــای آمریــکا و ســایر زنــدان هــا هســتند ،ادامــه
خواهیــم داد.

راستیآزمایی در ایران محور
دیدار بلینکن و گروسی

مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی از دیــدار
و گفتوگــو بــا وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در
حاشــیه کنفرانــس بازنگــری  NPTدر ســازمان ملل
خبــر داد .برنامــه هســتهای ایــران یکــی از محورهــای
ایــن دیــدار بــود.
رافائــل گروســی در ایــن بــاره در صفحــه
توییتــرش از «راســتیآزمایی در ایــران ،امنیــت
و ایمنــی هســتهای در تاسیســات هســتهای در
اوکرایــن ،معاهــده تســلیحاتی اســترالیا ،انگلیــس
و آمریــکا( )AUKUSدر زمینــه پیشــرانههای
دریایــی» بــه عنــوان مســائل مرتبــط بــا ایــن
کنفرانــس نــام بــرد کــه در دیــدارش بــا بلینکــن
دربــاره آنهــا بــه بحــث و گفتوگــو کــرده اســت.
نــد پرایــس ،ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا
هــم در صفحــه توییتــرش از دیــدار آنتونــی بلینکــن،
وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور بــا رافائــل گروســی،
مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی در
حاشــیه دهمیــن کنفرانــس بازبینــی پیمــان عــدم
اشــاعه هســتهای در نیویــورک خبــر داده و نوشــت:
وزیــر امــور خارجــه بلینکــن در دیــدار بــا مدیــرکل
آژانــس دربــاره شــراکت مهممــان و نقــش مهــم
ایــن ســازمان در پیشبــرد عــدم توســعه اشــاعه
هســتهای ،پادمانهــا و کاربــرد صلحآمیز[انــرژی
هســتهای] ایفــا میکنــد.
بلینکــن هــم در صفحــه توییتــرش بــا «مفیــد»
تلقــی کــردن مباحثاتــش بــا گروســی در ایــن دیــدار
و اشــاره بــه همیــن محورهــا ،گفــت :همگــی بایــد از
کار مهــم آژانــس حمایــت کنیــم.
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قالیباف :خالء هوشمندسازی در اجرای طرح دارویار مردم را اذیت خواهد کرد
رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه حــذف ارز
ترجیحــی دارو غلطتریــن حــرف ممکــن در
اجــرای طــرح دارویــار اســت ،گفــت :مــردم
بداننــد کــه مــا در حــوزه دارو و یارانههــا بــه
هیــچ عنــوان ظرفیــت ارز را حــذف نخواهیــم
کــرد.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای
اســامی در جلســه علنــی امــروز (سهشــنبه)
قــوه مقننــه پــس از قرائــت گــزارش کمیســیون
بهداشــت و درمــان مجلــس دربــاره طــرح
دارویــار گفــت :بحــث مربــوط بــه دارو در کشــور
بســیار مهــم و اساســی اســت ،متأســفانه بحــث
مصطلحــی در زمینــه ارز ترجیحــی دارو مطــرح
میشــود کــه همــه جــا میگوینــد حــذف ارز
ترجیحــی از دارو صــورت خواهــد گرفــت کــه
ایــن غلطتریــن حــرف ممکنــی اســت کــه زده
میشــو د .
وی تأکیــد کــرد :مــردم عزیــز بایــد بداننــد
مــا در حــوزه یارانــه دارو و یارانههــا بــه هیــچ
عنــوان ،ظرفیــت ارز را حــذف نخواهیــم کــرد،
در حقیقــت یارانههــا بــه صــورت مســتقیم بــه
خــود افــراد پرداخــت میشــود بــه صورتــی
کــه شــرکتهای بیمهگــذار ایــن یارانــه را
در اختیــار بیمــار قــرار میدهنــد لــذا ایــن
آرامــش بایــد در جامعــه باشــد کــه ارز دارو بــه
هیــچ عنــوان حــذف نمیشــود و نــه قانونگــذار
و نــه دولــت بــه هیــچ عنــوان چنیــن سیاســتی
را نــدارد و نخواهــد داشــت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،ضمانــت
اجــرای ایــن طــرح را هوشمندســازی دانســت و
گفــت :اگــر خالئــی در زمینــه هوشمندســازی
وجــود داشــته باشــد و ایــن موضــوع در
اجــرای طــرح دارویــار صــورت نگیــرد،
مطمئــن باشــید مــردم اذیــت خواهنــد شــد،
عــاوه بــر ایــن افــرادی کــه فاســد بــوده و
در حوزههــای دارو منفعــت میبردنــد بــه
صــورت ریالــی منفعــت خــود را خواهنــد
بــرد.
قالیبــاف بــا یــادآوری اینکــه ســال
گذشــته و امســال
در تبصــره ()7
قانــون بودجــه
اســتفاده از نســخ

الکترونیکــی را در قانــون بودجــه داشــتیم،
اضافــه کــرد :نســخه و نســخهپیچی در
داروخانــه بایــد بــه صــورت الکترونیکــی باشــد
و پرونــده الکترونیکــی ســامت ایرانیــان بایــد
کامــل باشــد ،ایــن مهــم بــه همــان انــدازه
اجــرای طــرح دارویــار از اهمیــت باالیــی
برخــوردار بــوده و مــا در مجلــس بــه صــورت
جــدی پیگیــر اجــرای دقیــق ایــن موضــوع
خواهیــم بــود.
وی تأکیــد کــرد :اگــر فــردی در کشــور
تحــت پوشــش بیمــه قــرار نگیــرد
نمیتوانــد از ایــن امــکان اســتفاده
کنــد ،پــس مــا نبایــد هیــچ فــرد
ایرانــی داشــته باشــیم کــه تحــت
پوشــش بیمــه ســامت یــا
تأمیــن اجتماعــی و بیمــه هــای
مــا نباشــد .البتــه امســال در
مجلــس بــرای ســه دهــک
پاییــن جامعــه پیشبینــی
کردیــم کــه  5میلیــون و 300
هــزار نفــر افــرادی کــه بیمــه
نبودنــد ،پوشــش بیمــهای انجــام
گیــرد ،طبــق آخریــن اخبــار تــا
پایــان خــرداد مــاه  5میلیــون
و  92هــزار نفــر بــه صــورت
غیرحضــوری تحــت پوشــش
بیمــه قــرار گرفتنــد کــه
امیدواریــم جمعیــت
باقــی مانــده

نیــز کــه بیشــتر مشــکل هویتــی داشــتند ،بــه
زودی تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد کــه در
ایــن زمینــه بایــد از وزارت بهداشــت تقدیــر و
تشــکر کــرد.
رئیــس قــوه مقننــه ادامــه داد :پیشبینــی
میشــود حــدود  5الــی  6میلیــون نفــر دیگــر
در کشــور هنــوز تحــت پوشــش بیمــهای قــرار
نداشــته باشــند کــه ایــن افــراد نیــز بایــد
هــر چــه ســریعتر تحــت پوشــش
قــرار گرفتــه تــا بــا اجــرای
ایــن طــرح بــا مشــکل
افزایــش قیمــت دارو
مواجــه نشــوند.
صنــدوق حمایــت
بیمــاران
از
صعب ا لعــا ج
نیــز در تکمیــل
کارت ســامت
بــه ایــن موضــوع
کمــک مــی کنــد.
قالیبــاف بــا بیــان
اینکــه اجــرای طــرح
ســامت
تحــول
تجربــه پیــش روی
مــا بــرای اجــرای
هــر چــه

بهتــر طــرح دارویــار اســت ،افــزود :اجــرای
طــرح تحــول ســامت تابلــوی تمــام عیــاری
بــرای اجــرای درســت و دقیــق طــرح دارویــار
اســت کــه اجــرای آن عــاوه بــر نقــاط مثبــت
قابــل تقدیــر بــا نقــاط ضعفــی نیــز همــراه بــود
کــه اگــر ایــن ضعفهــا اینجــا نیــز تکــرار شــود
هزینههــای اضافــی بــه بیتالمــال تحمیــل
میشــود و منفعــت آن بــه مــردم نخواهــد
رســید.
وی تصریــح کــرد :پولــی کــه از بیمههــا بــه
داروخانههــا منتقــل میشــود  5الــی  6مــاه
زمــان میبــرد ،حتــی در برخــی مــوارد  8الــی
 9مــاه ایــن موضــوع مشــمول زمــان شــده اســت.
خواهــش مــن ایــن اســت ســازمان برنامــه و
وزارت بهداشــت بــا تکمیــل پرونــده الکترونیــک
ســامت ،پــول مربــوط بــه بیمــه دارو را صــرف
هزینــه هــای دیگــری کــه در قانــون هــم پیــش
بینــی شــده ،بشــود ،بــه تعبیــر دیگــر پــول
مربــوط بــه دارو بایــد پــول رنگــی باشــد و دقیقــا
همــان پــول بایــد بــر طبــق قانــون بــه صــورت
برخــط بــه داروخانههــا تزریــق شــود .ایــن
ارقــام ماهانــه معــادل  3تــا  5هــزار میلیــارد
تومــان تخمیــن زده میشــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد:
مــواد اصلــی و داروهایــی کــه بــه صــورت
ارزی وارد کشــور میکنیــم و در اختیــار
شــرکتهای تولیــدی قــرار میدهیــم ،نیازمنــد
نظــارت دقیــق بــر ایــن ارز ،میــزان
خریــد و توزیــع بــه وقــت آن
بــرای تولیــد دارو اســت
و در ایــن زمینــه بانــک
مرکــزی ،وزارت بهداشــت
بــه ویــژه ســازمان غــذا
و دارو بــه ایــن موضــوع
توجــه داشــته باشــند کــه
بیمــاران چــه در حــوزه
ســرپایی و چــه افــرادی
کــه در بیمارســتانها
هســتند ،در حــوزه
تأمیــن دارو بــا
مشــکل مواجــه
نشــوند.

رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر میشود
ســخنگوی دولــت از آغــاز برنامهریزیهــا بــرای
حضــور و ســخنرانی رییــس جمهــوری در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد خبــر داد.
علــی بهــادری جهرمــی در نشســت خبــری خــود
در پاســخ بــه پرســش ایســنا ،مبنــی بــر اینکــه آیــا
رییــس جمهــوری در نشســت عمومــی ســازمان
ملــل متحــد حضــور خواهــد یافــت یــا خیــر،
اظهــار کــرد :برنامهریزیهــای مقدماتــی بــرای
ایــن امــر صــورت گرفتــه اســت.
وزیــر نیــرو بــرای پــی گیــری حقابــه ایــران بــه
افغانســتان مــیرود
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اقدامــات
دولــت بــرای پیگیــری حقابــه ایــران از افغانســتان
بــه کجــا رســیده اســت ،اظهــار کــرد :طــرف افغان
در مذاکــرات انجــام شــده حــق ایــران را مبتنــی
بــر موافقتنامــه پذیــرش و بــه آن اذعــان دارد و
اختــاف در مــورد میــزان آب ورودی اســت و نیــز
برخــی مشــکالت فنــی ،کــه جمهــوری اســامی
بــا جدیــت ایــن امــر را پیگیــری میکنــد.
ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد :در جلســه دولــت
هــم گزارشــی در ایــن زمینــه ارائــه شــد و وزیــر
نیــرو نیــز بــه زودی ســفری بــه افغانســتان خواهــد
داشــت کــه یکــی از مهمتریــن بخشهــای آن
پیگیــری حقابــه ایــران و تحقــق آن اســت.
بهــادری جهرمــی بــا اشــاره بــه تامیــن حقابــه
ایــران از رودخانــه ارس یــادآور شــد :در موضــوع
حقابــه رود ارس هــم مشــابه همیــن گــزارش در
جلســه هیــات دولــت ارائــه شــد و در گفتوگــوی
روســای دو کشــور ایــران و ترکیــه نیــز ایــن امــر
مطــرح شــد و طــرف ترکی ـهای موافقــت خــود در
زمینــه برگــزاری جلســه در ســطح وزرا در ایــن
امــر را پذیرفتــه اســت و دولــت هــم بــر پیگیــری
همیــن مســیر تاکیــد دارد.
آخریــن تصمیمــات دولــت بــرای بهبــود وضعیــت
معیشــتی بازنشســتگان
ســخنگوی دولــت همچنیــن بــا اشــاره بــه
اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای بهبــود وضعیــت
معیشــتی بازنشســتگان اظهــار کــرد :پیــرو
دســتور رئیسجمهــوری بــرای پیگیــری
بهبــود وضعیــت معیشــتی بازنشســتگان و
پــس از برگــزاری نشســتهای مکــرر معــاون
اول بــا نماینــدگان بازنشســتگان ،هیــات
دولــت بــرای تعییــن تکلیــف افزایــش حقــوق
بازنشســتگان،اختیارات خــود را بــه وزرای
عضــو هیــات امنــای ســازمان بازنشســتگی
تامیــن اجتماعــی تفویــض کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات دیگــر دولــت در
راســتای اجــرای قانــون جوانــی جمعیــت،
تاکیــد کــرد :از ابتــدای امســال تاکنــون
تعــداد  ۲۱۷هــزار فقــره وام فرزنــدآوری
بــه مبلــغ بیــش از  ۸۶هــزار میلیــارد ریــال و
بیــش از  ۳۲۰هــزار فقــره وام قرضالحســنه
ازدواج بــه مبلــغ  ۴۴۰هــزار میلیــارد ریــال
بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت.
بهــادری جهرمــی ادامــه داد :بیــش
از  ۲۳۰هــزار خــودرو در طر حهــای
فــروش خودروســازان بــه طــرح
جوانــی جمعیــت تخصیــص داده شــده
کــه نزدیــک بــه  ۱۰۰هــزار نفــر تکمیــل
وجــه داشــتند و ثبــت نامشــان نهایــی شــده
اســت.
ایــن دولــت هرگــز تماشــاگر مشــکالت مــردم
نیســت
ســخنگوی دولــت همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور
میدانــی مســئوالن در رســیدگی بــه ســیلزدگان،
گفــت :دولــت اعتقــاد دارد حضــور مســئوالنه
دولتمــردان در صحنــه مشــکالت یــک تکلیــف
و وظیفــه بــرای مدیــران اجرایــی اســت و ایــن
دولــت هرگــز تماشــاگر مشــکالت مــردم نیســت

و اعتقــاد دارد بــرای حــل مســائل بایــد در
میــدان عمــل باشــد.
هشــدارها در مورد وقوع ســیل داده شده بود
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اینکــه چــرا بــا
وجــود هشــدارهای جــدی دربــاره وقــوع ســیل
اقدامــات پیشــگیرانه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه،
تصریــح کــرد :تمــام هشــدارها داده شــده بــود و
حتــی اقدامــات پیشــگیرانه نیــز صــورت گرفتــه،
امــا حجــم بارشهــا بــاال بــوده و ســیل بــه راه
افتــاده اســت؛ توجــه بــه اقدامــات پیشــگیرانه در
ایــن گونــه حــوادث نیازمنــد مشــارکت همگانــی
اســت.
مســووالن بــرای مدیریــت ســیل بــه موقــع در
صحنــه حضــور داشــتند
وی بــا تاکیــد بــر جد یتــر گرفتــن هشــدارها
در زمینــه ســیل و زلزلــه ،اظهــار کــرد :حضــور
مســئوالن در صحنــه و تــاش بــرای مدیریــت
بحــران و رســیدگی بــه ســیلزدگان بــه
موقــع بــوده کــه وجــه تمایــز ایــن دولــت بــا
دولتهــای گذشــته اســت و شــاید ایــن اقــدام
دولــت مــورد پســند کســانی کــه نــگاه متفــاوت
بــرای حــل مشــکالت دارنــد ،نباشــد امــا دولــت
بــر آن تأکیــد دارد.
ســخنگوی دولــت دربــاره برنامهریــزی بــرای
تعییــن تکلیــف کاالهــای انباشــته شــده در
گمــرک و تســریع در ترخیــص آنهــا ،گفــت :از
ابتــدای فعالیــت دولــت کار جهــادی و جهشــی
در وزارت اقتصــاد بــرای ســاماندهی ایــن موضــوع
صــورت گرفــت و در هفتــه جــاری ســازوکارهای
جدیــدی در حــوزه امــاک تملیکــی اتخــاذ
میشــود.
وی افــزود :در  ۱۱ماهــه نخســت دولــت
ســیزدهم حــدود  ۸۵۰۰میلیــارد تومــان کاال در
انبارهــا و بنــادر تعییــن تکلیــف شــده اســت کــه
رشــد  ۱۳۷درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه
ســال گذشــته داشــته اســت.
شــیب تورم سیر نزولی دارد
ســخنگوی دولــت دربــاره اقدامــات دولــت بــرای
نظــارت و کنتــرل قیمتهــا گفــت :دولــت
مدیریــت بــازار و کنتــرل نــرخ تــورم را بــا
جدیــت دنبــال مــی کنــد و شــیب تــورم هــم
در پــی اصــاح نظــام اقتصــادی ســیر نزولــی
یافتــه اســت.
بهــادری جهرمــی افــزود :دولــت هیــچ
افزایــش قیمتــی را بــدون
دالیــل روشــن و موجــه
نمــی پذیــرد؛ بلکــه
معتقدیــم در برخــی
اقــام اصلــی بایــد

کاهــش قیمــت هــم صــورت بگیــرد کــه ایــن
ابــاغ شــده و هیــچ افزایــش قیمتــی هــم در
دســتور کار نیســت.
ســند همــکاری ایــران و چیــن وارد فــاز
عملیاتــی شــد
وی بــا اشــاره بــه آخریــن اخبــار مربــوط بــه
ســند  ۲۵ســاله همکار یهــای ایــران و چیــن،
گفــت :ســند همــکاری ایــران و چیــن وارد فــاز
عملیاتــی شــده و یکــی از محورهــای اصلــی
گفتوگــوی رئیــس جمهــور بــا همتــای چینــی
نیــز ابــراز خرســندی از مســیر پیشــرفت اجــرای
ایــن ســند بــود.
ســخنگوی دولــت افــزود :در همیــن  ۴ماهــه
نخســت ســال ،ارزش صــادرات بــه چیــن رشــد
 ۲۷درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال
قبــل داشــته و در بحــث تجــارت خارجــی بــا
ایــن کشــور هــم شــاهد رشــد  ۴۳درصــدی
هســتیم .در ســال  ۱۴۰۰صــادرات مــا بــه چیــن
 ۵۸درصــد رشــد و در بخــش کشــاورزی هــم
جهــش  ۴۵درصــدی داشــته اســت.
وزیــر پیشــنهادی کار در موعــد قانونــی معرفــی
میشــود
بهــادری جهرمــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
زمــان معرفــی وزیــر کار بــه مجلــس و همچنیــن
تعییــن وزیــر بازرگانــی پــس از ایجــاد وزارتخانــه
بــا تفکیــک حــوزه بازرگانــی از وزارت صمــت،
گفــت :وزیــر پیشــنهادی کار در موعــد قانونــی
خــود معرفــی خواهــد شــد ،امــا بــرای معرفــی
وزیــر بازرگانــی هنــوز وزارتخانــهای تشــکیل
نشــده اســت.
رســانهها اخبــار دولتــی
را از مراجــع رســمی
جویــا
دولتــی
شــو ند
وی در پاســخ
بــه پرسشــی
دیگــر در ایــن
زمینــه کــه آیــا
قــرار اســت
دولــت وزیــر
پیشــنهادی کار
را بــه همــراه
وزرای صمــت
و بازرگانــی

البتــه بعــد از تفکیــک بــه مجلــس معرفــی کنــد،
تصریــح کــرد :از رســانهها خواهــش میکنــم
اخبــار دولتــی را از مراجــع رســمی دولتــی جویــا
شــوند .دولــت در حوزههــای مختلــف ســخنگو
دارد و مقامــات دولتــی در دســترس هســتند.
اخبــار دولتــی کــه از ســوی افــراد غیردولتــی
مطــرح میشــود ،طبیعتــاً مــورد تأییــد دولــت
نیســت .
ســخنگوی دولــت افــزود :در خصــوص وزارت
کار ،همانطــور کــه گفتــه شــد در ســقف زمانــی
قانونــی ،اقــدام صــورت خواهــد گرفــت .در زمینــه
دو وزارتخانــه دیگــر امــا فعــا وزارتخانــهای
از ســوی مجلــس ایجــاد نشــده اســت ،اجــازه
دهیــد .اگــر تصویــب نهایــی مجلــس ،مبنــی بــر
تشــکیل وزارتخانــه جدیــد باشــد ،دولــت وزیــر
مربوطــه را معرفــی خواهــد کــرد.
کمبــود معلــم از مســائل جــدی آمــوزش و
پــرورش اســت
بهــادری جهرمــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
دســتورالعمل تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز
آمــوزش و پــرورش ،اظهــار کــرد :ســاماندهی
کارمنــدان دولــت ،ارتباطــی بــه تأمیــن نیــروی
انســانی آمــوزش و پــرورش نــدارد .در زمینــه
کارمنــدان دولتــی ،ســازمان اداری اســتخدامی
طرحــی را در دســت دارد کــه کارمنــدان
بهتریــن جایابــی را در ارکان مختلــف داشــته
باشــند.
وی افــزود :کمبــود معلــم از مســائل جــدی
آمــوزش و پــرورش اســت و بایــد بــه گونــهای
ســعی شــود کــه معلمــان از مســیرهای
خردمندانــه ،حرفــهای و عادالنــه گزینــش و
جــذب شــوند تــا ارتقــای نظــام آموزشــی
تضمیــن شــود.
ســخنگوی دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه
مــا در تأمیــن نیــرو بــرای نظــام
تعلیــم و تربیــت بــر اســاس نقشــه
راه رهبــری انقــاب عمــل میکنیــم،
تاکیــد کــرد :انتظــار اســت مجلــس
هــم مســیر تعییــن شــده از ســوی
رهبــری را در پیــش بگیــرد تــا شــاهد
ورود نیروهــای بــا کیفیــت بــه آمــوزش
و پــرورش باشــیم و اگــر در میــان
کارمنــدان دولــت هــم کســی شــرایط
معلمــی را داشــته باشــد ،محــروم از ایــن
مســیر نخواهنــد بــود امــا ایــن کار نیازمنــد
الیحــه و انجــام کارشناســیهای الزم
اســت.

سیاسی

زوایای پیدا و پنهان اهداف
آمریکا در سفر نانسی
پلوسی به تایوان

یــک کارشــناس مســائل سیاســی بــا بیــان ایــن کــه
اقــدام نانســی پلوســی در ســفر بــه تایــوان قضــه کهنــه
تایوان-واشــنگتن و پکــن را زنــده مــی کنــد ،تاکیــد کرد:
آمریــکا در پــی تحریــک بیشــتر چین بــرای نشــان دادن
قدرتــش در برابــر خــود اســت و هــدف دیگــرش اقنــاع
افــکار عمومــی آمریــکا و ســپس فــرا جغرافیایــی ایــاالت
متحــده در نظــام بیــن الملــل میباشــد.
مهــدی مطهرنیــا در ارزیابــی خود از سفرنانســی پلوســی،
رئیــس مجلــس نماینــدگان آمریــکا بــه تایــوان بــا توجه
بــه هشــدارهای چیــن در ایــن زمینــه اظهــار داشــت :این
مســاله در قالــب دکتریــن تحریــک خشــونت آمریــکا در
ارتبــاط بــا چیــن قابــل تعریــف اســت ،در واقــع قــدرت
هوشــمند آمریــکا در دســتگاه فکــری حاکــم بــر کاخ
ســفید در دوره اوبامــا و بایــدن مجمــع نظــر اســت و
مــی توانــد ایــن مســاله را نوعــی از تحریــک خشــونت در
صحنــه عملیــات جنــگ روانــی علیــه چیــن بــاز تعریف
کــرد.
وی افــزود :نانســی پلوســی کــه رئیــس مجلــس
نماینــدگان آمریــکا محســوب می شــود از جمله کســانی
اســت کــه گرایــش هــای خــود را بــرای اســتقالل تایــوان
پنهــان نکــرده اســت .او در ســال  2000وقتــی که رئیس
جمهــور تایــوان انتخــاب شــد از او حمایــت کــرد و بــه او
بخاطــر پیــروزی در انتخابــات تبریــک گفــت.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی همچنیــن بیــان کــرد:
از ســوی دیگــر مســاله فســاد مالــی همســر پلوســی در
ایــاالت متحــده آمریــکا هــم مطرح اســت و ایــن احتمال
وجــود دارد کــه او پایــگاه سیاســی خــود را در انتخابــات
آینــده کنگــره از دســت دهــد ،بنابرایــن ســفر آســیایی
او بــرای پکــن تحریــک کننــده و بــرای کاخ ســفید
میتوانــد یــک فرصــت باشــد.
مطهرنیــا بــا بیــان ایــن کــه سیاســت کاخ ســفید مبتنی
بــر دکتریــن «تحریک هوشــمندانه» اســت گفــت :ایاالت
متحــده متوجــه ایــن امــر اســت کــه با ســفر پلوســی به
آســیا بــه صــورت نــرم از تایــوان حمایــت می کنــد و این
هــا نشــان مــی دهد کــه آمریــکا در پــی تحریک بیشــتر
چیــن بــرای نشــان دادن قدرتــش در برابــر خودش اســت
و هــدف دیگــرش اقنــاع افــکار عمومــی آمریــکا و ســپس
افــکار عمومــی فراجغرافیایــی ایــاالت متحــده در نظــام
بیــن الملل اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه ابــراز عقیــده کــرد که تحریــک کاخ
ســفید نســبت به ســفر نانســی پلوســی بــه تایــوان را در
چــار چــوب دکتریــن تحریــک هوشــمندانه مــی دانم که
بــه نوعــی در ارتبــاط بــا اوکراین و روســیه هــم آمریکایی
هــا آن را انجــام دادنــد.
وی تصریــح کــرد :در زمینــه پیوســتن اوکرایــن بــه ناتــو
نیــز همیــن تحــرک را در ارتبــاط بــا مســکو برگزیدنــد
امــا میــزان تحریــک پذیــری چیــن بــاال اســت چــرا کــه
چینیهــا اعــام کردنــد کــه هواپیمای نانســی پلوســی را
مــورد هــدف قــرار مــی دهنــد یــا برخوردهــای شــدیدی
در ارتبــاط بــا ایــن ســفر در دســت اجــرا خواهند داشــت.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی اظهــار داشــت :ایــن
مســاله تاحــدود زیــادی قصــه کهنــه تایــوان -واشــنگتن
و پکــن را در افــکار عمومــی زنــده مــی کنــد ،قص ـهای
کــه واشــنگتن ،تایــوان را مســتقل مــی شــمارد و از طرف
دیگــر پکــن بــه هیــچ وجــه حاضــر بــه پذیــرش تایــوان
بــه عنــوان کشــور مســتقل نیســت و آن را بخشــی از
خــاک چیــن مــی دانــد .از ایــن جهــت بایــد گفــت
آمریکایــی هــا در پــی گســترش ناامنــی از خاورمیانــه بــه
شــرق آســیا هســتند.

حداقل  ۳میلیون
بشکه در روز

مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام در جلســه فوقالعاده
امــروز صبــح (ســه شــنبه  ۱۱مردادمــاه  )۱۴۰۱کــه بــه
ریاســت آیــت اهلل آملــی الریجانــی و بــا حضــور دبیــر و
اکثریــت اعضــای مجمــع برگــزار شــد ،بحــث و بررســی
سیاسـتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه را ادامــه داد.
در ایــن جلســه بندهــای مربــوط بــه «انــرژی» در
سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه مورد بررســی
قــرار گرفــت.
در جلســه امــروز مجمــع کــه وزیــر و معاونــان وزارت
نفــت ،رئیــس و معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه،
رئیــس کمیســیون اقتصــادی و رئیــس مرکــز
پژوهشهــای مجلــس و رئیــس ســازمان حفــظ
محیــط زیســت حضــور داشــتند ،اعضای مجمــع ،مقرر
کردنــد « :خامفروشــی نفــت و گاز بــا توســعه زنجیــره
ارزش نفــت و گاز» میبایــد کاهــش یابــد و ظرفیــت
پتروپاالیشــگاهی کشــور بــه حداقــل ۳میلیــون بشــکه
در روز در ســالهای برنامــه هفتــم برســد.
اعضــای مجمــع در ایــن خصــوص همچنیــن در ادامــه
پــس از بحــث دربــاره لــزوم اصــاح الگــوی مصــرف
انــرژی« ،کاهــش شــدت مصــرف انــرژی بــه میــزان
متوســط ســاالنه ده درصــد بــا رعایــت بنــد هفتــم
سیاســتهای کلی اصــاح الگــوی مصــرف» را از تصویب
گذراندنــد.
خاطــر نشــان میشــود ،ادامــه بررســیهای مــواد و
بندهــای سیاسـتهای کلــی هفتــم در جلســات فــوق
العــاده مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در روزهــای
آینــده نیــز ادامــه خواهــد یافــت.

