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مسئله اساسی فرهنگ
رهبر معظم انقالب روز گذشته در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی
انقالب فرهنگی ،بار دیگر به تشریح ابعاد زیربنایی این حوزه پرداختند که دو
موضوع در این میان ،از سایر موارد مهمتر به نظر میرسند .نخست اینکه
«فرهنگ ،جهت دهنده همه اقدامهای اساسی و زیر بنائی جوامع بشری
و شتابدهنده یا کندکننده آن اســت» و دوم« ،شاکله و آرایش عمومی
فرهنگ در همه بخشهای گسترده آن ،نیازمند نظم و محتوای انقالبی
است .این یگانه وسیله مصونسازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم
فرهنگی و رسانهای برنامهریزیشده بیگانگان بدخواه است».
ســکاندار انقالب در مرداد ماه سال  ۱۳۷۱در جمع گروهی از کارگزاران
فرهنگی کشور به تحلیل مفصل موضوع تهاجم فرهنگی پرداختند .در آن
زمان عدهای این هشدار را جدی نمیگرفتند و یا از اساس انکار میکردند.
جمعیتی نیز سادهلوحانه سعی در عادی انگاری این مسئله داشتند و با این
استدالل که نباید از ورود فرهنگ بیگانه واهمه داشت و با تبادل فرهنگی
میتوان اثرات منفی فرهنگهای خارجی را خنثی کرد ،بهنوعی در تالش
برای موجسواری جناحی و گروهی بودند.
این در حالی اســت که در تبادل فرهنگی ،فراگرفتن انتخابی بخشی از
اندیشهها و رفتارهای فرهنگهای دیگر موضوعیت دارد ولی در تهاجم
فرهنگی ،کشــور و جامعه هدف ،چارهای جز انتخاب یک سبک زندگی
ندارند؛ در غیر این صورت از برخی یا بسیاری از مواهب زندگی اجتماعی
و اقتصادی محروم میشــوند .خروجی تبادل فرهنگی ،کامل شــدن
فرهنگ ملی است ولی هدف هجمه بیگانگان در این عرصه ،از بین بردن
فرهنگهای دیگر و دنبالهرو کردن ســایر ملل است .ضمن اینکه تبادل
فرهنگی با آگاهی و اراده انجام میشــود ،درحالیکه تهاجم فرهنگی با
تحمیل صورت میگیرد.
اکنون با گذشت حدود  30سال از آن پیشبینی داهیانه باید دید که در چه
وضعیتی قرار داریم ،هشدارهایی که طی سه دهه گذشته از جانب دلسوزان
انقالب بیان شده تا چه میزان به درک جامع از تهاجم فرهنگی کمک کرده
و چه مسائلی در این زمینه پیش روی کشور است .به بیان دیگر ،این پرسش
اساسی اکنون مطرح است که آیا منظومه مدیران ،نخبگان ،سازمانها و
نهادها برای صیانت از فرهنگ به معنای کلی و بهویژه فرهنگ عمومی در
تقابل با هجمههای خارجی بهموقع عکسالعمل نشان داده و به وظایف
خود عمل کردهاند یا خیر؟ به دالیل مختلف ایــن اتفاق آنچنان که در
چارچوب سیاستهای باالدستی کشور مندرج است ،روی نداده.
دلیل نخست ،تذکرات مکرر و مداوم رهبر حکیم انقالب بهگونهای است
که از مجموعه آنها میتوان شــدت گرفتن تهاجم فرهنگی را استنباط
کرد .از باب مثال ،در فرمایشــات ایشــان ،به تعبیر «قتلعام فرهنگی»
برمیخوریم که ضــرورت تدبیر جدیتر برای مواجهــه با این هماورد
گسترده را یادآوری میکند.
دلیل بعدی در این خصوص ،مبنی بر این است که سازمانهای متولی و
مسئول در یک فرایند واکنشــی قرار نگرفتهاند و نتوانستند با تجهیز نرم
افزارها و ظرفیتهای نیروی انســانی ،عقبماندگیها و کاســتیها در
مدیریتهای راهبردی را جبران کنند .طرحهای جامعاالطرافی همچون
ضرورت «تحول بنیادین در آموزش و پرورش»« ،تولید علوم انســانی
بومی»« ،مهندســی فرهنگی»« ،الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت» به
این منظور ارائهشــدهاند تا به این ترتیب ،نهادها و مردم برای مقاومت و
مقابله با جریانهای معاند آماده شوند.
موضوع سوم در آسیبشناسی رویکرد کشور به مسائل فرهنگی ،به نحوه
استفاده از منابع و نیروی انسانی برای ایجاد تحول در این حوزه بازمیگردد.
یک مقایسه حتی گذرا حاکی از آن اســت که در سالهای پس از پایان
جنگ تحمیلی ،بهجز در موارد خاص و معدود ،نقطه عطفی در ایجاد تحول
فرهنگی شکل نگرفته و سازمانهای ذیربط همچنان با معضالت جاری
و روزمره خود دست و پنجه نرم میکنند.
این مســئله زمانی حائز اهمیت میشود که شتاب فزاینده پیشرفتهای
کشــور را که در برخی موارد با مالک عمل قــرار دادن الگوهای غربی
شــکلگرفته ،مصداق تبادل مثبت فرهنگی بدانیم درحالیکه در غیاب
مؤلفههای فرهنگ ایرانی-اســامی ،این پیشرفتها در حقیقت زمینه
نفوذ بیشتر فرهنگی غرب و اثرگذاری مضاعف آنها در بسترهای عمومی
جامعه را فراهم میکند.
تقلیــل دادن فرهنگ از یک نظام ارزشــی و اعتقادی کــه باید بر همه
ساحتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ســایه افکند ،به یک شاکله
محدود در ذهن مســئوالن اجرایی ختم شده و در بهترین شرایط ،میزان
حساسیت در مورد خدمات فرهنگی را افزایش میدهد .به این مفهوم که
برداشت سطحی از فرهنگ ،درنهایت منجر به افزایش اعتبارات و تنظیم
و تدوین یک پیوست فرهنگی خواهد شد.
این در حالی است که بناست در ساختارهای مدیریت کشور ،همه مدیران
خود را موظف بدانند که تبعات تصمیمات و اقداماتشان را در حوزه فرهنگ
واکاوی کرده و چنانچه در عرض چارچوب و مبانی ارزشــی کشور قرار
دارد ،نسبت به اصالح آن اقدام نمایند .این مقوله در قالب بحث مهندسی
فرهنگی میگنجد که خروجی آن ،باید در نگاه اعتقادی و انقالبی مدیران
و در همه تصمیمســازیها و تصمیمگیریهای راهبردی تجلی داشته
باشد و نقشه راهی است که دستگاههای مختلف متولی انجام آن هستند.
عالوه بر این ،نمودها و آثار مخرب تهاجم فرهنگی و یا دستکم ،کمرنگ
شدن این مقوله در سطوح مختلف جامعه را میتوان در موارد مختلف احصا
کرد .بهعنوان مثال ،اســتعدادهای درخشان و جوانانی که صاحب سبک
در این بخش هســتند ،عمدت ًا به سایر رشتهها شامل پزشکی ،مهندسی،
فنی و تحصیالت مرتبط با اقتصاد روی میآورند و از تحقیق و مطالعه در
رشتههای فرهنگی گریزانند .در مواقعی که چالشهای اجتماعی سر باز
میکنند ،در عوض توجه به رویکردهای فرهنگی ،بالفاصله به وضع قوانین
و ایجاد سازمانهای اجرایی اقدام میشود و محرکهای درونی افراد برای
بازدارندگی و مهارت چالشها به حاشــیه میروند .راهکارهای فرهنگی
نیز در حد کنفرانسها و نشستها باقی میمانند و مدیران اجرایی خود را
نیازمند چارهاندیشی در این حوزه برای حل مشکالت خود نمیدانند .در
مدارس و دانشگاهها ،واحدهای فرهنگی ،مجموعههای منفک و جداگانه
تلقی میشوند که جز در مناســبتهای خاص نمیتوانند و نباید در سایر
امور شرکت داشته باشند.
همه این موارد و بسیاری از مصادیق دیگری که در این یادداشت ،مجال
پرداختن به آنها وجود نداشت ،نشــانههای نگرانکننده از خارج شدن
موضوع فرهنگ از اولویت کشــور به شــمار میرود .خطر اینجاست که
تقلیل مسائل این حوزه ،به کاهش شتاب کشور در حرکت به سمت مصالح
و ارزشها منتهی شده و همانگونه که اکنون مطالبه عمومی برای بهبود
اوضاع اقتصادی ،اجرای عدالت ،رفع فساد و  ...شکلگرفته ،در سطحی
بسیار باالتر نیازمند مطالبهگری برای مصونسازی فرهنگ کشور در برابر
هجمههای همیشگی بیگانگان هستیم.

رهبر انقالب در حکم انتصاب اعضای جدید شورایعالی انقالب فرهنگی تأکید کردند

مصونسازی در برابر هجوم فرهنگی
بوسیله محتوای انقالبی
حضرت آیــتاهلل خامنــهای در حکمی
با انتصــاب اعضاء شــورایعالی انقالب
فرهنگی برای یک دوره جدید و چهار ساله،
ضمن تشکر از زحمات اعضاء سابق بویژه
دانشمندان و اســاتیدی که در دوره جدید
حضور نخواهند داشــت ،شاکله و آرایش
عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای
انقالبی را یگانه وســیله مصونسازی در
برابر هجوم فرهنگی و رسانهای بیگانگان
دانستند.

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
الحمــداهلل والصالة علی رســولهالمصطفی و آله
االطهار .سالماهلل علیهم اجمعین.
ورود در دومین چهلواره انقالب اســامی که با
آغاز ســده جدید هجری شمســی همزمان شده
اســت ،نگاهی نو ،آسیبشناسانه و روزآمدساز ،به
مجموعهای از زیرساختهای تمدنی را ضروری
میســازد .در رأس این مجموعه ،مقوله فرهنگ
اســت .فرهنگ ،جهتدهنده همــه اقدامهای
اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتابدهنده یا
ُکندکننده آن است.
این رویکرد در مقطع کنونی ،عمدت ًا ناظر به ارتقاء
نگاه و احساس مســئولیت متصدیان فرهنگی و
نخبگان و فعاالن عرصههای گوناگون کشــور به

مقوله فرهنگ و پدیدآمدن این باور عمیق اســت
که فرهنگسازی در هریک از اجزاء تم ّدنی جامعه،
برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بینیازکننده
از ابزارهای الزامآور و ّ
تحکمی است.
همچنین ناظر به این نکته حیاتی است که شاکله و
آرایش عمومی فرهنگ در همه بخشهای گسترده
آن ،نیازمند نظم و محتوای انقالبی است .این یگانه
وسیله مصونسازی فرهنگ عمومی کشور در برابر
هجوم فرهنگی و رســانهای برنامهریزی شدهی
بیگانگان بدخواه است.

ایران چارچوب نشست  8آذر در وین را تعیین کرد

رویکرد عملگرایانه برای دستیابی
به یک توافق خوب

وزیر امور خارجه بــا بیان اینکه قصد
نداریم در بنبســتهای باقیمانده از
گفتوگوهای پیشین بمانیم ،گفت :اگر
طرفهای مقابل بــا رویکردی جدی و
مثبت وارد وین شوند ،دستیابی به یک
توافق خوب امکانپذیر است.
قرار است مذاکرات ایران و  ۴+۱هشتم آذر ماه در
وین برگزار شود .علی باقری معاون وزیر خارجه
در آســتانه این مذاکرات ،در هفتهای که گذشت
به چهار پایتخت اروپایی(پاریس ،برلین ،لندن و
مادرید) ســفر و در دیدار با مقامات این کشورها
درباره روابط دوجانبه و مذاکرات وین به گفتوگو
پرداخت و خطمشی تهران برای دور هفتم نشست
وین را به آنها تفهیم کرد.در همین رابطه ،حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشســت با
اساتید دانشــگاه ،با تبیین سیاست خارجی دولت
سیزدهم و با تاکید بر حسننیت جمهوری اسالمی
ایران در ورود به گفتوگوهای وین بهرغم نقض
تعهدات برجامی و خروج از آن و همچنین نقض
قطعنامه ٢٢٣١از ســوی آمریکا و همچنین بی
عملی کشــورهای اروپایی عضو برجام در انجام
تعهدات خود ،سیاست کشورمان در از سرگیری
گفتوگوها به منظــور رفع تحریمهای ظالمانه،
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا را تشریح کرد .وی
در ادامه تأکید کرد :با نهایی شدن زمان برگزاری
گفتوگوها در وین ،ضروری بود که یکبار دیگر
مواضع و نظرات جمهوری اســامی ایران را به
دیگــر طرفهای برجام ابالغ کنیــم .به همین
دلیل ،طی هفته گذشته در گفتوگوهای تلفنی
مفصل و جداگانه با وزرای خارجه ۵کشــور عضو
برجام(چین ،روســیه ،انگلیس ،آلمان و فرانسه)
بر چند نکته تأکید کــردم ،از جمله اینکه دولت
جمهوری اسالمی ایران با رویکردی عملگرایانه
و نتیجه محور وارد گفتوگوها میشود و مصمم

به دستیابی به یک «توافق خوب» است ،اما این
امر مستلزم لغو موثر و قابل راستیآزمایی تحریمها
و بازگشــت طرفهای مقابل به تعهدات کامل
است .وزیر خارجه ادامه داد :ضمنا یادآوری کردم
که اقدامات و قانونشــکنیهای آمریکا از جمله
تحریمهای تازه این کشــور ارائه تضمینهای
عینی از سوی آمریکا را به یک ضرورت غیرقابل
چشمپوشی تبدیل کرده است .در این راستا ،دکتر
باقری نیز در پایتختهــای اروپایی دیدارهایی
صریح ،شــفاف و مفیــد را انجام داده اســت.
امیرعبداللهیان اضافه کرد :جمهوری اســامی
ایران قصد ندارد در بنبســتهای باقیمانده از
گفتوگوهای پیشــین ،بمانــد .ضمن اینکه آن
را در دســترس خود دارد .معتقدم اگر طرفهای
مقابل با رویکردی جدی و مثبت وارد وین شوند،
دســتیابی به یک توافق خــوب آن هم در کوتاه
مدت امکانپذیر اســت .وی افزود :همانطور که
بارهــا تاکید کردهام ،دولت جمهوری اســامی
ایران سیاست توســعه روابط متوازن با کشورها
بر اســاس احترام متقابل و منافع مشــترک را با
جدیت تداوم میبخشد و مصمم است گسترش
همکاریهای اقتصادی دو و چندجانبه به موضوع
برجام گره زده نشود .از سوی دیگر ،روسها که در
سالهای گذشته همواره از مواضع بهحق تهران
حمایت کردهاند ،بار دیگر با طعنه به واشــنگتن،
زمینه رســیدن به توافق در زمان کوتاه را ممکن
دانستند .در همین رابطه« ،میخائیل اولیانوف»
نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی به
اظهارات اخیر حسین امیرعبدللهیان واکنش نشان
داد که گفته اگر طرفهای مذاکرات وین جدیت
داشته باشــند حصول یک توافق خوب در مدت
زمان کوتاه امکانپذیر اســت .به گزارش تسنیم،
اولیانوف طی پیامی در صفحه شــخصی خود در
فضای مجازی نوشت :روسیه نیز با همین درک
پیش میرود و با آن هم عقیده است.

مأموریت شــورای عالی انقالب فرهنگی ،از آغاز،
ســاماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور
و سیاســتگذاری در ایــن دو مقولــه ،و هدایت
دســتگاههای متصدی آن به ســمت ارزشها و
هدفهای انقالب و برآوردن نیازهای فکری این
دستگاهها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی
کشور بوده است.
شــورای عالی خدمات با ارزشــی در این زمینهها
ارائه داده است و اینجانب بر خود فرض میدانم از
همه اعضاء محترم که در دورههای مختلف نقش

آفریدهاند ،بویژه از دانشــمندان و اساتیدی که در
دوره جدید در شورای عالی حضور نخواهند داشت
صمیمانه سپاسگزاری کنم و ادامهی کمکهای
مشاورهای آنان را به این شورا درخواست نمایم.
اینک برای دوره جدید -که از ابالغ این نوشته آغاز
خواهد شد -اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در
ذیل را برای چهار ســال به عضویت شورای عالی
انقالب فرهنگی منصوب میکنم.
اشــخاص حقوقــی :فع ً
ال رؤســای ســه قوه و
دستگاههایی که تاکنون عضو شورای عالی بودهاند.
و اشخاص حقیقی :جناب آقای اعرافی ،جناب آقای
ایمان افتخاری ،جناب آقای امیرحسین بانکیپور
فرد ،جناب آقای حمید پارسانیا ،جناب آقای عادل
پیغامی ،جناب آقــای غالمعلی حدادعادل ،جناب
آقای حسن رحیمپور ازغدی ،جناب آقای علیاکبر
رشــاد ،جناب آقای حسین ســاعی ،جناب آقای
ابراهیم ســوزنچی ،جناب آقای سعیدرضا عاملی،
جناب آقای منصور کبکانیــان ،جناب آقای علی
الریجانی ،جناب آقــای محمود محمدیعراقی،
جناب آقای محمدرضا مخبر دزفولی ،جناب آقای
مرتضی میرباقری ،جناب آقای صادق واعظ زاده،
جناب آقای احمد واعظی.
نکات حائز اهمیتی در پیوســت این حکم به نظر
حضرات اعضــای محترم خواهد رســید .توفیق
همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای

سرلشکر سالمی:

فناوریهای نوین دریایی را
در اختیار داریم
فرمانده کل سپاه از شناورها به عنوان
زیرساخت سیال قدرت دریایی کشور
نام برد و گفــت :فناوریهای مربوط به
کیفیت بخشی شناورهای رزمی در اختیار
ما است و شناورها هویت حقیقی تاکتیک
ما هستند.
سرلشکر حســین ســامی فرمانده کل سپاه با
همراهی دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده
نیروی دریایی سپاه از مراکز و یگانهای مستقر
در دانشــگاه علوم و فنون دریایی امام خامنهای
بازدید کرد و در یادواره شــهدای گمنام دانشگاه
امام خامنهای حضور یافت .سرلشکر سالمی در
این مراسم از اســاتید و دانشجویان دانشگاه امام
خامنهای به عنوان آیندهســازان قدرت دفاعی
ایران در دریاها یاد کرد و با تاکید بر اینکه پاسداران
دریادل سپاه پاسداران به هیچکس اجازه تجاوز
به کشور را نخواهند داد ،اظهار داشت :ایستادگی
و حمایت ملت عزیز ایران اسالمی از کالم حق،
موجب حذف توطئههای دشمن شده است.
فرمانده کل سپاه ،انقالب اسالمی ایران را ظرف
تحقق سنتهای الهی دانســت و اظهار داشت:
خداوند در بستر انقالب سنت غلبه مستضعفان بر
مستکبران برای وراثت زمین و سنت تحقق عدالت
الهی را جاری ســاخته است .سرلشکر سالمی با
بیان اینکه شما دانشجویان ملبس به لباس جهاد
شدهاید ،آماده باشــید تا حق جهاد را به جا آورید،
گفت :شما زینت والیت ،ســپر بالی امت و زره
مستحکم برای حفاظت از امت اسالمی هستید.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه پیش از انقالب
تمام ســازههای قدرت ما را دیگران میساختند،
تاکید کرد :این یعنی پایههای قدرت ما در اختیار
دیگران بود ،اما به حول و قوه الهی ،بعد از انقالب
اسالمی به این قدرت و فناوری دست یافتهایم و
دشمنان از این بابت در هراسند .فرمانده کل سپاه با

تأکید بر اینکه هیچکس جز ملت ایران نباید برای
سرنوشــت خود تصمیم بگیرد ،بیان داشت :این
پیام ما است اگر کسی بخواهد برای سرنوشت ما
تصمیم بگیرد با جدیت با آنان مقابله خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه ما امروز بــه فضل الهی
تســلط دریایی خود را حفظ کرده و پهنه دریایی
را گســترش دادهایم ،گفت :امروز فناوریهای
نوین دریایی در اختیار ما است .فرمانده کل سپاه
تصریح کرد :برغــم تمامی توطئهها و خباثتها،
تحریمهای ظالمانه دشمنان عامل خودباوری و
تکیه به ظرفیت های درونی و پیشرفت کشور شد
و ما امروز با عنایت خداوند و هدایتهای حکیمانه
امام جامعه و تالش جوانان متعهد کشورمان در
بسیاری موضوعات مهم به خودکفایی رسیدهایم.
سرلشکر سالمی در بخش دیگری از سخنانش از
شناورها به عنوان زیرساخت سیال قدرت دریایی
کشور نام برد و خاطر نشــان کرد :فناوریهای
مربوط به کیفیت بخشی شناورهای رزمی در اختیار
ما است و این چشماندازها دقیق و درست هستند و
شناورها هویت حقیقی تاکتیک ما بوده که حامل
پیامهای استراتژیک در دریا است.
راهاندازی حدود  ۳۵۰۰گردان سایبری
در بسیج
سردار غالمرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج
مستضعفین هم در ششمین جشنواره مالک اشتر
بســیج ،تشــکیل بیش از ۴۲هزار گروه جهادی
و حضــور موثر در کمــک به مــردم در بالیای
طبیعی مانند ســیل و زلزله و ساخت خانه برای
زلزلهزدگان را از جمله خدمات بسیج و بسیجیان
دانست و گفت :در عرصه فضای مجازی نیز بسیج
ورود پیدا کرد و با تشــکیل  ۹۸۲گردان سایبری
شهرستانی و  ۲۵۰۰گردان حوزه محور ،نیروهای
بسیجی و والیت مدار در این قالب مشغول فعالیت
و روشنگری هستند.

مخالفت مجلس با فوریت بررسی الیحه تامین کاالهای اساسی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت :با توجه
به تصمیم دولت برای اســترداد الیحه دو
فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ،این الیحه از
چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.

وکالی ملت در نشست علنی روز گذشته خود ،دو
فوریت الیحه دولت برای اصالح تبصره یک قانون
بودجه 1400کل کشــور با عنوان «تأمین مطمئن
کاالهای اساسی ،نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات
پزشکی و سیاستهای جبرانی حمایت از معیشت
اقشار آسیبپذیر» را در دســتور کار داشتند که دو
فوریت این الیحه ،به تصویب نرســید .این الیحه
با هدف تغییر در میزان ارز 4200تومانی تخصیص
یافته به کاالهای اساسی ،نهادههای دامی و دارو و
زمینهسازی برای رسیدن آن به دست مصرفکننده
نهایی ،از ســوی دولت ارائه شــده بود که پس از
توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان
نماینده دولت و نماینــدگان موافق و مخالف ،یک
فوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد اما وکالی
ملت با یک فوریت هم مخالفت کردند.
پیش از رأی نمایندگان به این الیحه دولت ،محسن
زنگنه عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در
دفاع از دوفوریت الیحه تامین کاالهای اساســی
گفت :اگــر به الیحه دولت به صــورت دوفوریتی
رأی ندهیم ،ما هم در گشــایش اقتصادی مردم در
حوزه نهادههای دامی ،گندم و دارو تعلل کردهایم.
همچنین سیدمســعود میرکاظمی رییس سازمان
برنامه و بودجه هم طی ســخنانی در جلسه علنی

ارز  4200تا آخر  1400می ماند
روز گذشته مجلس ،با اشاره به مشکالتی که زمان
تحویل دولت داشتهاند ،اظهار داشت :ما از مجلس
اجازه میخواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال
حاضر به آن واقف هستید و بیاثر است به گونهای
باشــد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود
چرا که با مشاهده قیمت کاالها متوجه میشویم،
کاالهایی که ارز ترجیحــی دریافت کردهاند ،مثل
لبنیات ،مرغ و تخممرغ در مهر ماه امســال نسبت
به سال گذشته بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته است
یعنی اثربخشــی این موضوع در زندگی مردم دیده
نشده و کمرنگتر نیز شده اســت .میرکاظمی در
ادامه با اشاره به این موضوع که ارز  ۴۲۰۰تومانی به
نهادهها ،گندم و دارو تخصیص مییابد ،ابراز داشت:
از مجلس این اجــازه را میخواهم تا ارز ترجیحی
صرفا برای دارو ،تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان
سال قرار داده شود ،اما درباره نهادههای دامی میزان
یارانههای پرداختی را مســتقیم ًا صرف حمایت از
محرومان کنیم و به ۴دهک عدد بیشتری تا سقف
۶۰میلیون ریال پرداخت کنیم.
امــا پس از رأی نیــاوردن دو فوریت و یک فوریت
این الیحه ،احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و
بودجه اظهار کرد :کمیسیون اعالم کرد ،با توجه به
تصمیم دولت برای استرداد الیحه دو فوریتی حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی ،این الیحه از چرخه بارگذاری در
سامانه قوانین خارج شــد .وی ادامه داد :در صورت
تصویب نهایی الیحــه «تامین مطمئن کاالهای
اساسی ،نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات پزشکی
و سیاســتهای جبرانی برای حمایت از معیشت

اقشار آسیبپذیر» ارز  ۴۲۰۰حذف میشد و دولت
در قالب کارت اعتباری از اقشــار آسیب پذیر برای
خرید کاالهای اساسی حمایت میکرد .اما محمد
حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص
پس گرفتن الیحه «اصالح ارز  »4200از ســوی
دولت اظهار بی اطالعی کرد.

موافقت مجلس با اصالح الیحه قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در ادامه دســتور کار نشســت علنی روز گذشــته
مجلس ،نمایندگان با اصالح بخشهایی از الیحه
اصالح قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز که مورد
ایراد شورای نگهبان واقع شده بود موافقت کردند.
در اصالحیه ماده  17این الیحه آمده است :تخلف
از ضوابط ارزی که شــورای پول و اعتبار در حدود
اختیارات قانونی تعیین کرده اســت و فاقد وصف
مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت
اجرائی برای آن ذکر نشده است ،بهشرط احراز علم و
عمد در مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات
موجود ،صرف ًا تخلف محسوب و مرتکب به جریمه
نقدی معادل یکچهارم موضوع تخلف و دو یا چند
مورد از محرومیتهای موضوع ماده ( )۶۹این قانون
محکوم میشود .وارد کردن ،خارج کردن و یا اقدام
به خارج کردن وجه رایج ایران ،بدون رعایت ضوابط
تعیینی شــورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات
قانونی این شورا تعیین شده است ،بهشرط احراز علم
و عمد در مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات
موجود ،نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود .در

بخش دیگری از این اصالحیه آمده اســت :کلیه
صادرکنندگان کاال به خارج از کشــور موظفند ارز
مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر
ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک
مرکزی نســبت به فروش آن به سایر اشخاص یا
تأمیــن ارز واردات کاالی خود یا بازپرداخت بدهی
تسهیالت ارزی استفاده کنند.
به وضعیت سیلهای اخیر شمال کشور
رسیدگی شود
محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم طی سخنانی
تاکید کرد :دستگاههای اجرایی با سرعت به وظایف
خود در قبال مناطق سیلزده اخیر گیالن و مازندران
عمل کنند.
وی افــزود :با توجه به ســیل اخیــر و بارشهای
شدیدی که در غرب اســتان مازندران و بخشی از
اســتان گیالن اتفاق افتاد ،دســتگاههای اجرایی
توجه الزم را به حوزه خطه شمال داشته باشند و در
حوادث غیرمترقبه با سرعت به وظایف خود عمل
کنند .پیش از پایان نشست علنی روز گذشته خانه
ملت هم طرحهای تقسیم مجدد استانهای کشور
و نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها به
صورت عادی اعالم وصول شد .بیش از ۲۰۰نماینده
مجلس نیز در بیانیهای از برگزاری رزمایش بزرگ
ذوالفقار ۱۴۰۰که با اهــداف عملیاتی ارتقای توان
رزمی ،دفاع از اســتقالل تمامیت ارضی ،استمرار
و تقویت حضور اثرگذار در آبهای دوردســت بین
المللی برگزار شد ،دردانی کردند.

گزیده ها

بهادریجهرمیسخنگویدولتشد

هیــات دولت در جلســه روز
گذشــته خود ،علی بهادری
جهرمی را به عنوان سخنگوی
هیات دولت و رییس شورای
اطالعرسانی دولت تعیین کرد.
بهادری جهرمی متولد۱۳۶۴
در شهرستان گلپایگان است.
وی دکتری حقوق عمومی از دانشــگاه تهران و عضو هیات علمی
دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و در تدوین و ترجمه
۴۰عنوان کتاب در حوزههای حقوق عمومی ،حقوقبشــر ،حقوق
تطبیقی و ...فعالیت و مشارکت داشته است .هیات دولت همچنین
در اجــرای بند ( )۱ماده ( )۱قانون حمایــت صنعتی و جلوگیری از
تعطیلی کارخانه های کشور ،علی حســین رعیتیفرد را به عنوان
نماینده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در هیات حمایت از صنایع
تعیین کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،هیأت
دولت در ادامه با ترخیص کاالهای معاف از پرداخت تمام یا قسمتی
از حقوق گمرکی و سود بازرگانی موافقت کرد .در ادامه این جلسه،
هیات دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات
ننامه اجرایــی قانون حمایت از
دولت بــا قوانین درخصوص «آیی 
هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی» ،با پیشنهاد معاونت
حقوقی رییسجمهور مبنی بر اصالح آییننامه مذکور موافقت کرد.

هشدار وزارت اطالعات درخصوص
درگاههای مجازی

وزارت اطالعات به مردم هشدار
داد تا از ارائه هرگونه اطالعات
شخصی به درگاههای مجازی
که بعضا با نام وزارت اطالعات
یشــود ،خودداری و
انجام م 
موارد مشکوک را به ستاد خبری
وزارت اطالعــات با شــماره
تلفن 113در میان بگذارند .در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است:
به آگاهی هموطنان عزیز و گرامی میرســاند در صورت مشــاهده
هرگونه پیام و مطلبی به نقل از وزارت اطالعات برای ارائه اطالعات
فردی و خانوادگی ،تاکید میشود پیگیری امور در این وزارتخانه صرف ًا
از طریق مجاری رسمی انجام شده و ضرورت دارد شهروندان گرامی
ضمن هوشــیاری از ارائه هرگونه اطالعات شخصی به درگاههای
مجازی خودداری کنند و موارد مشــکوک را به ستاد خبری وزارت
اطالعات با شماره تلفن  113در میان بگذارند .الزم به ذکر است تنها
مرجع رسمی انتشار اخبار و مطالب مرتبط با وزارت اطالعات از طریق
سایت واجا به آدرس  www.vaja.irصورت میپذیرد.

آغاز کار کارشناسی تهیه الیحه
جامع انتخابات در وزارت کشور

سیدمحمد حســینی معاون
پارلمانی رییسجمهور از آغاز
کار کارشناســی تهیه الیحه
جامع انتخابات در وزارت کشور
خبر داد و ابراز امیدواری کرد در
آینده نزدیک ایــن الیحه به
مجلس ارســال شــود .وی
همچنین افــزود :با توجه به وجــود چنین طرحهایی در گذشــته
کارشناسان این وزارتخانه درباره بررسی سوابق آن هستند .حسینی
ادامه داد :در هر دوره تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد شده ،اما این بار
بایدسیاستهایکلینظامدربارهانتخاباتاعمالوباتوجهبهتجربیات
فها ،ایرادات و ابهامات بر طرف شــود تا نظام جامع
گذشــته ،ضع 
انتخاباتی داشــته باشیم که این امر مهم با همراهی نمایندگان قابل
تحقق است .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی افزود :امیدواریم
بعد از اتمام بحث استانداران ،ارائه الیحه جامع انتخابات در دستور کار
وزارت کشور قرار گیرد ،چون نباید مانند گذشته این موضوع نزدیک
ایام انتخابات مطرح شود.

محدودیتی برای همکاری نظامی
با تهران نداریم

«دیمیتــری شــوگایف» رییس
ســازمان فدرال همکاری فناوری
نظامی روسیه در اظهارات خود در
نما یشــگا ه D u b a i
 2021-Airshowخاطر نشان
کرد که محدودیتی برای همکاری
میان تهــران و مســکو در زمینه
فناوری نظامی وجود ندارد .وی تصریح کرد :ما محدودیتی برای کار با
شــرکای ایرانی نداریم .بنابراین آماده ایــم که گزینه های مختلف
همکاری را بررسی کنیم که پاســخگوی منافع دو کشور است .به
گزارش ایسنا ،سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح
ایران روز ٢٠اکتبر اعالم کرده بود که ایران و روسیه در آیندهای نزدیک
جلسه کمیسیون مربوط به همکاری فناوری نظامی را برگزار میکنند.
باقریهمچنیناظهارکردهبود:ماتالشمیکنیمکهنقشهراهدوجانبه
طراحی شود که نیروی محرکه جدیدی برای همکاری در این زمینه
خواهد داد.

حمایت ایران از موضع هند در
نشست آبوهوای سازمان ملل

نمایندگی ایران در سازمان ملل
اعالمکردکهازلحنپیشنویس
توافقنامه نشست تغییرات آب و
هوایی سازمان ملل در گالسکو
درباره حــذف تدریجی یارانه
سوختهایفسیلیراضینبوده
و حمایت خــود را از هند اعالم
میکند .هیأت ایران در نشست آب و هوای سازمان ملل در گالسکو
اعالمکرد:ماازپاراگراف 36پیشنویسدربارهحذفتدریجییارانههای
سوختفسیلیراضینیستیم.ماازهیأتهندیدرارتباطباسوختهای
فسیلیحمایتمیکنیم.پیشازاین«،بوپندریاداف»وزیرمحیطزیست
وآبوهوایهند،دربارهپیشنویستوافقنشستتغییراتآبوهوایی
ســازمان ملل گفت که با لحن به کار گرفته شــده درباره یارانههای
سوختهای فسیلی موافق نبوده و این پیش نویس فاقد توازن است.
یادافدرانتقادیشدیدازپیشنویستوافقنشستآبوهوایسازمان
ملل گفت« :کشورهای در حال توسعه حق استفاده از باقیمانده بودجه
جهانی به اصطالح کربن را دارند» .منظور وزیر هندی از بودجه جهانی
کربن ،میزان دیاکسیدکربنی است که جهان میتواند پیش از افزایش
دمای هوای جهان از آستانه1.5درصد استفاده کند ،است .وی در ادامه
خطاب به رییس انگلیسی نشستآبوهوای سازمان ملل گفت :در
چنین شرایطی ،چگونه میتوان انتظار داشت که کشورهای در حال
توســعه بتوانند در مورد حذف تدریجی یارانههای زغال ســنگ و
سوختهای فسیلی وعدههایی بدهند در حالی که کشورهای در حال
توسعههنوزبایدبرنامههایتوسعهوریشهکنیفقرخودرابهپیشببرند؟

