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سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی گفت: در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی، وزیر خارجه تاکید داشت 
که تا امروز مذاکره مستقیم با آمریکایی ها صورت 
نگرفته و تاکنون مذاکرات با گــروه ۱+۴ به خوبی 

پیش رفته است.
به گزارش ایسنا، محمود عباس زاده مشکینی 
در توضیح جلسه روز چهارشنبه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی با وزیر امور خارجه گفت: این 
جلسه با حضور امیرعبداللهیان برای پاسخگویی به 
سواالت نمایندگان و ارائه گزارشی از روند مذاکرات 

با کشورهای گروه ۱+۴ تشکیل شد.
وی توضیح داد: وزیر خارجه تاکید داشت که تا 
امروز مذاکره مستقیم با آمریکایی ها نداشته ایم و 
مذاکرات با اعضای گروه ۱+۴ تاکنون به خوبی پیش 
رفته است. دریافت تضمین های عینی و جامع برای 
ما مهم است و در این میان بر راستی آزمایی تاکید 
داریم، تاکنون پیشــرفت هایی صورت گرفته اما 

همچنان مسائلی باقی مانده است.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلــس اضافه کــرد: غرب بــه دنبال 
امتیازگیری از ایران است و با پروژه های نخ نما تالش 
دارند در بین مردم ایجاد استرس کنند که به هدفشان 
نمی رسند. آنچه مهم است رسیدن به توافق پایدار، 
با اصالت، جامع و برد-برد بوده که با راهنمایی مقام 
معظم رهبری انتظارات مردم در چارچوب منافع 
کشور محقق می شود. ایران خواهان توافق پایدار 

است و اگر دائمی باشد که بهتر خواهد بود.
وی در پایان گفت: باید توافق برد-برد باشد تا هم 
نگرانی طرف مقابل برطرف و هم مطالبات منطقی و 
قانونی ایران که رفع تحریم ها است محقق شود. طرف 
مقابل می خواهد توافقی موقتی باشد که بتواند هر 

زمان زیر آن بزند.

ســفیر ژاپن در تهران با اشــاره وضعیت آب در 
استان خوزستان گفت : مدیریت منابع آب در ایران 

معضل جدی است. 
به گزارش ایسنا، کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن 
در تهران در سفر به استان خوزستان و در جریان 
بازدید از کمک هایی که دولتش داشــته، اظهار 
داشت: در سفر به خوزستان در ایران این موضوع 
را کامال درک کردم که مدیریت منابع آب  معضل 

جدی است.
دولت ژاپن از طریق آژانس های سازمان ملل، 
جایکا و سایر ســازمان ها از تالش ها برای بهبود 
بهره وری آب در کشــاورزی، که بخش بزرگی از 
مصرف آب در ایران را تشکیل می دهد، به منظور  
ایجاد اقدامات جایگزین برای معیشــت و حفظ 
منابع آب از طریق حفاظــت از جنگل ها حمایت 

می کند.

امیدواریم این تالش ها به حل مشــکل کم آبی 
در ایران کمک کند.الزم به ذکر است سفیر آیکاوا 
از بیمارستان امام علی )ع( شهرستان اندیمشک در 

استان خوزستان بازدید کرد.
این بیمارستان یکی از 6 بیمارستانی است که 
دولت ژاپن در ماه اکتبر گذشته تصمیم به اهدای 
دستگاه ام آر آی گرفته اســت. در این دیدار دکتر 
کرمیان رییس بیمارســتان از دولت و مردم ژاپن 

قدر دانی کرد.

در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد؛
آخرین اخبار مذ اکرات وین از زبان امیرعبداللهیان 

سفیر ژاپن در تهران: 
مدیریت منابع آب در ایران معضل جدی است

خبر

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت 
امیدآفرینی در شکوفایی جامعه اظهار 
داشت: مســئولین همه دستگاه ها 
وظیفه دارند دستاوردهای انجام شده و 
برنامه ریزی هایی که در این مدت برای 
اصالح کاســتی ها و عقب ماندگی ها 
شده را برای افکار عمومی تبیین کنند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی روز 
چهارشنبه در جلســه هیات دولت با 
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
مورد اهمیت توجه به »جهاد تبیین«، 
گفــت: دشــمنان و بدخواهان ملت 
ایران تالش زیــادی انجام می دهند 
تا اقدامات مثبت و چشــم اندازهای 
روشن را در اذهان عمومی منفی جلوه 
دهند که در مقابل اینگونه فعالیت های 
سوء وظیفه این اســت که مسئولین 
و مدیران اقداماتــی که باعث تقویت 
امید و امیدآفرینی در جامعه می شود 
را افزایــش داده و آنها را به مردم اعالم 

کنند.
رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه 
تشریح فعالیت های دولت در حوزه های 
مختلف، اقدامی ارزشمند بوده و موجب 
امید آفرینی و نشاط در جامعه می شود، 
خاطرنشان کرد: ترجمان ۲۲ بهمن 
امید آفرینی است و روزی است که در 
آن ملت ها فهمیدند که می توانند تاریخ 

ساز باشند.
رئیسی افزود: همه وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی موظف هستند 
در حــوزه فعالیت خود آنچــه انجام 
داده اند را به شیوه های مناسب برای 

افکار عمومی اعالم کنند.
رئیســی با تاکید بر اینکه دولت 
از انتقاد سازنده اســتقبال کرده و آن 
را برای اصالح امور مناســب و مفید 
می داند، گفت: بر این باور هستیم که 
نقد می تواند دولت را از آسیب مصون 

سازد.
رئیس جمهــور در ادامه توجه به 
مدیریت پسماند را مورد تاکید قرار داد 
و اظهار کرد: امروز شهرهای زیادی از 

مشکل پسماند رنج می برند و ضرورت 
دارد برنامه ریزی دقیق و مشــخصی 
برای سامان بخشیدن به این موضوع 

انجام شود.
رئیسی گفت: دولت موظف است 
از حقوق مصرف کننده و تولید کننده 
دفاع کند و در این زمینه مسئولیت 
دارد اجازه ندهد عده ای با سوداگری 
قیمت هــا را افزایــش داده و  مردم 
را تحت فشــار قرار دهنــد لذا حتی 
یکساعت کوتاهی هم در این زمینه 

جایز نیست.

تأمین بار مالی تسهیالت 
خسارت خشکسالی کشاورزان

در این جلسه هیات دولت با تأمین 
بار مالی امهال اصل تسهیالت دریافتی 
خسارت خشکسالی کشــاورزان در 
ســال  زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹موافقت 

کرد.
هیات دولت با توجــه به اهمیت 
زمان در اثربخشی و تسریع در عملیات 
بازتوانی بهره برداران خســارت دیده 
از خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-
۱۳۹۹ و لزوم اجرایی شــدن مصوبه 
اختصاص اعتبار بــه وزارتخانه های 
جهاد کشاورزی و نیرو به منظور تأمین 
آب کشــاورزی اضطراری، با اصالح 

مصوبه مذکور موافقت کرد.

در این جلســه بانک های عامل 
جهت امهال تســهیالت یاد شــده 
موظف شدند ضمن بخشودگی سود، 
کارمزد و جرایم تسهیالت دریافتی 
خســارت دیدگان بخش کشاورزی 
که در ســال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
دچار خشکسالی شده اند و سررسید 
بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل 
تســهیالت دریافتی را به مدت سه 
سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از 
اجرای این بند حداکثر به میزان ۲۰ 
هزار میلیارد ریال توســط سازمان 

برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد 
شد.چنانچه پس از بررسی های کمیته 
مندرج در بند )خ( ماده )۳۳( قانون 
برنامه ششم توســعه، بار مالی ناشی 
از اجرای مصوبه برای مشمولین این 
تصویب نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
ریال باشــد، با اعالم بانک مرکزی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت 
به تضمین نامه اصالحی اقدام خواهد 

کرد.
همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت از محل منابع عادی 
بانک هــا و با نرخ یارانــه ای )۴ درصد 
در روســتاها و ۵ درصد در شــهرها( 
با راهبــری بانک مرکــزی از طریق 
بانک های عامل با معرفی وزارت جهاد 

کشاورزی )سازمان جهاد کشاورزی 
استان ها( به متقاضی پرداخت می شود 
و مابه  التفاوت سود تا نرخ های مصوب 
شــورای پول و اعتبار در اجرای قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
)۲( در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین 
الزم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه 
کشــور برای بانک مرکزی ارســال 

می شود.
در ادامه جلســه، اعضــای هیأت 
دولت پیشنهاد دستگاه های اجرایی را 

بررسی و به تصویب رساندند.
موافقت دولت با اصالح 

جریمه ها 
هیأ ت دولــت با توجه بــه لزوم 
متناســب ســازی نرخ جریمه ها و 
حدنصاب های ریالی تعیین شــده 
در قانون امور گمرکــی با نرخ تورم 
اعالمی از ســوی بانــک مرکزی به 
منظــور حفظ بازدارندگــی احکام 
منــدرج در قانــون مذکــور، بــا 
تعدیل میــزان جریمه ها و ســایر 
حدنصاب های ریالی تعیین شده در 

قانون یاد شده موافقت کرد.
هیأ ت دولت همچنیــن با هدف 
گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
آذربایجان و همچنین توسعه تجارت 
برون مرزی و تقویــت ظرفیت های 
جاده ای کشور، با صدور مجوز به وزارت 
راه و شهرســازی برای امضای موقت 
توافقنامه بین دو کشور برای احداث 
پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه 

آستاراچای موافقت کرد.
اصالح مصوبه تخصیص اعتبار 

به وزارت میراث 
هیأ ت دولت به منظور تأمین نظر 
هیأ ت برررســی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی 

درخصوص مصوبه مربوط به تخصیص 
مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور برای اجرای برنامه های تبلیغاتی 
از ظرفیت های گردشــگری کشور، 

مصوبه مذکور را اصالح کرد.
به موجب اصالحیه فوق، اعتبار یاد 
شده توسط سازمان هدفمند سازی 
یارانه ها و برای راهنمایان گردشگری، 
در اختیار وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی قرار 
می گیرد تا مطابــق قوانین و مقررات 

مربوط هزینه شود.
هیــأ ت دولــت همچنیــن با 
هدف تأمین نظر هیأ ت بررســی و 
تطبیــق مصوبات دولت بــا قوانین 
و رفع مغایــرت قانونی درخصوص 
مصوبه مربوط به احتســاب وظایف 
دو ســازمان »حمایــت مصــرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان« و 
»هدفمندسازی یارانه ها« به عنوان 
وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی، 
با اصالح مصوبه مذکور موافقت کرد.

براســاس اصالح مصوبــه فوق، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
مکلفند با همکاری ســازمان اداری 
و استخدامی کشــور ظرف سه ماه از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه، نسبت به 
ارایه پیشنهادهای الزم به شورای عالی 
اداری برای تغییر ماهیت سازمان های 
یاد شــده اقدام نمایند تــا در صورت 
تصویب شــورای مذکور، برای طی 
تشــریفات قانونی به هیــأ ت وزیران 

ارایه شود.
ازســوی دیگر، دولــت در اجرای 
ماده )۱۰۰( قانــون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اســالمی، از مجلس 
شورای اســالمی برای بررسی الیحه 
اصالح قانون نحوه استفاده از خانه های 
ســازمانی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران تقاضای اولویت کرد.

خبر

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:
باور داریم که نقد می تواند دولت را از آسیب مصون سازد

انتقاد گروهی از اصولگرایان بر سر مذاکره مستقیم با آمریکا باال گرفت

 دلواپسان 
در جایگاه اپوزیسیون؟!

چرتکه 3

سياست 2

بورس؛ بودجه را به صحن نرسیده، اصالح کرد

وع عملیات احیای  شر
یک بازار  محتضر

 بودجه ســال ۱۴۰۱ به صحن نرســیده 
اصالح شد تا روشن شــود برای نجات بورس 
تدبیر کافی حتی در قالب بودجه سال آینده 

پیش بینی نشده بود.
بســیاری از کارشناســان معتقدند این 
وضعیت نشــان از آن دارد که شائبه اختالف 
تیم اقتصادی دولت جدی اســت و بی تردید 
برای حل بحران بورس اقدامی فراتر از نشست 
معمولــی میان مــردان اقتصــادی کابینه 

سیزدهم الزم است .
حاال شش ماه از اســتقرار دولت سیزدهم 
سپری شده اســت و شــاخص بورس نشان 

می دهد که در ایــن دوره زمانی نیمه مرداد تا 
ابتدای بهمن، کاهشــی نزدیک به ۲۰۰ هزار 

واحد را تجربه کرده است .
احســان خاندوزی، وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی یکــی از مهمتریــن معترضان به 
وضعیت بورس بود، البته زمانی که در کسوت 
نمایندگی، منتقد دولت دوازدهم محســوب 

می شد.
دولت ســیزدهم در حالی کلید پاستور را 
از حســن روحانی تحویل گرفت که شاخص 
بورس پس از بحرانی یک ســاله در محدوده 

یک میلیون و ۴7۰ هزار واحدی ایستاده بود .

دسترنج 4

خبر مهم بانک مرکزی درباره پول جدید ایران

  رمز ریال به زودی 
از راه می رسد 

نگاهی به نمایش »سایر بازماندگان«

آن روز که زن نباشد

 افزایش بیماران مبتالبه امیکرون
 و پیدایش رنگ قرمز در نقشه کرونایی؛

رسما وارد پیک ششم شدیم

تعلیق فعالیت سیاسی سعد حریری، بازار 
گمانه زنی  انتخاباتی را داغ کرد؛ 

 فشار ریاض
 یا مهندسی حزبی؟ 

عبدالرحمن آل ثانی امروز به تهران می آید

 دو تماس تلفنی
 وزیر خارجه با همتای 

قطری در یک شب

جهان 8

چرتکه 3

شهرنوشت 6

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

آیین نامه هایی که با طمع جیب مردم تدوین می شوند

بهمن گرانی در انتظار 
سفره های جامعه


