گزارش
سی ان ان فاش کرد:

فشار کشورهای عربی به بایدن
برای مقابله با ایران

تاکید رئیس جمهوربه معاون اول ،معاونت حقوقی ،وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی:

خواستههای بازنشستگان عزیز را درباره مستمریشان پیگیری کنید

رئیس جمهور به معاون اول ،معاونت حقوقی ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و دیگربخشهای ذیربط دستورداد که خواستههای
بازنشستگان عزیز را درباره مستمریشان پیگیری کنند.
آیتاهلل «سید ابراهیم رئیسی» در نشست هیات دولت ،امید آفرینی
در جامعه را از مطالبات مقام معظم رهبــری و وظیفه مهم دولت
برشمرد و تاکید کرد :حاشیهها نباید دولت را از متن کار که خدمت

2
ادامه از صفحه یک
به اســتناد گزارش ایرنا بررسی روابط
راهبردی ایران و روسیه ،همکاریهای
مشترک دو کشور در مسائل منطقهای
و بینالمللی و اقتصادی دستور کار سفر
الوروف وزیرخارجه روســیه به تهران
است.
این درحالی است که سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان،
در نشست هفتگی با خبرنگاران از سفر
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه به
تهران در آخر هفته خبر داد و تاکید که
امیدواریم بتوانیم همکاریها را با منطقه
اوراسیا و قفقاز گسترش دهیم.
همچنیــن امیرعبداللهیــان وزیــر
امورخارجه کشورمان در تماس تلفنی
اخیر که با همتای روســی خود داشت
در خصوص مهمترین مسائل روابط دو
جانبه ،منطقهای و بین المللی گفتوگو
کرد.
طرفین در این مکالمه تلفنی در خصوص
سند جامع همکاریهای ایران و روسیه،
راهکارهــای افزایــش همکاریهای
اقتصادی میــان بخشهای خصوصی
و دولتی دو کشــور ،نشست آتی سران
کشورهای حاشــیه دریای خزر ،سفر
آتی وزیر امور خارجه روسیه به تهران و
آخرین تحوالت بحران اوکراین رایزنی و
مشورت کردند.
حســین امیرعبداللهیان سال گذشته
دوبار به مسکو سفر کرد .وزیر امورخارجه
کشورمان در اولین سفر خود به مسکو
که در  ۱۴مهرماه ســال گذشته انجام
شــود با همتای روســی خود در مورد
روابط دوجانبه وهمکاریهای مشترک
و همچنین وضعیت افغانستان از جمله
نحوه ارسال کمکها برای بازسازی این
کشور رایزنی کرد.
وزیرامورخارجه کشــورمان در دومین
سفر خود به روسیه که در  ۲۴اسفند ماه
سال گذشته انجام شد ،در دیدار با سرگی

به مردم و امیدآفرینی در دلهاست ،بازدارد .رئیس جمهور ایجاد
یأس در دلها را کار شیطان و شیاطین دانست و اظهار داشت :انسان
خداجو همواره به امید زنده اســت و ما به عنوان خادمان ملت ،هم
باید نسبت به آینده امید داشته باشیم و هم روح امید را در جامعه
تزریق کنیم.
رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مصطفی چمران و سرلشکر
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سفر وزیر خارجه روسیه با هدف بررسی روابط راهبردی با ایران؛

الوروفدرتهران

الوروف وزیر خارجه روسیه با تاکید بر
اهمیت اجرایی شدن توافقات انجام شده
در سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران
در سفر به مسکو ،به عزم تهران بر توسعه
همه جانبه روابط با کشورهای همسایه از
جمله روسیه اشاره و آن را از محورهای
اصلی و اولویت دار در سیاست خارجی
دولت سیزدهم بر شمرد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد :روند توسعه
روابط با همسایگان و روسیه بدون تأثیر
پذیری از هرگونه عامل ثالث و یا تحوالت
بین المللی و فارغ از نتیجه مذاکرات در
وین تعریف شده و مستقل از آنها تداوم
خواهد یافت.
دومین دور مذاکرات طوالنی و فشرده

وزرای امــور خارجه ایران و روســیه با
تاکید بر تعمیق و گســترش مناسبات
همهجانبــه و همگرایی بــرای بیاثر
پایان
کردن تحریمهای آمریکا و غرب 
یافت.
روابط ایران و روســیه همواره براساس
حسن همسایگی شکل گرفته است اما
آنچه روابط ایران و روسیه را مستحکم
کرده است« ،همبســتگی راهبردی»
میان این دو کشــور است .سفر رئیسی
سال گذشــته به مســکو همواره نقطه
عطف تاریخی در روابط بین دو کشــور
محسوب میشود که آغاز فصل نوینی
از همکاریهای راهبردی با نهایی شدن
سند جدید همکاریهای  ۲۰ساله میان

زنگ خطر زودهنگام انرژی در اروپا به صدا درآمد؛

اسکاندیناویها در خط مقدم جنگ انرژی
آژانس انرژی ســوئد پس از دانمارک نخستین زنگ
خطر را در پی کاهش میزان عرضه گاز به صدا در آورد.
آژانس انرژی ســوئد در یک بیانیه خبری اعالم کرد:
«سوئد و دانمارک یک بازار مشترک گازی دارند ،از
این رو ما تصمیم گرفتیم که اقدامی مشابه دانمارک را
اتخاذ کنیم ».سالهاست اتحادیه اروپا برنامه همیاری
مشترکی را برای کشورهایی که با کمبود گاز روبرو

خبر روز
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عکس :ایرنا

وبگاه شبکه خبری «سی ان ان» آمریکا با انتشار
گزارشــی از فشار کشــورهای عربی منطقه به
ایاالت متحده برای ارائه طرح واشنگتن به منظور
مقابله با ایران خبر داد .بــه گزارش عصرایران،
سیان ان در گزارشی نوشــت :در شرایطی که
امیدها برای احیای برجام کمرنگ شده و رییس
جمهوری آمریکا آماده ســفر خاورمیانهای ماه
آینده خود به اسراییل و سپس عربستان سعودی
است ،پرزیدنت جو بایدن تحت فشار فزایندهای
از سوی متحدان کلیدی آمریکا در خاورمیانه قرار
دارد تا طرحی قابل اجرا برای محدود کردن ایران
ارائه دهد« .خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع
عربستان سعودی و برادر «محمد بن سلمان»
ولیعهد ســعودی ،در اوایل ماه جاری در سفر
به واشنگتن به مقامات ارشد امنیت ملی بایدن
گفت که او خوشحال اســت که روابط آمریکا و
عربستان به مسیر خود باز میگردد.
بنا به اعالم منابع مطلع آمریکایی ،اما او همزمان
ابراز نگرانی کرد که ایــاالت متحده هنوز یک
اســتراتژی جامع برای مقابله با جاه طلبیهای
هستهای ایران ،زرادخانه موشکهای بالستیک
و حمایت این کشــور از گروههای شبه نظامی
منطقهای ارائه نکرده و دولــت آمریکا هنوز به
متحدان خود از جمله عربستان سعودی نگفته
است که در صورت شکست مذاکرات هستهای،
«طرح  »Bاحتمالی چه خواهد بود.
یک مقام ارشد دولت با اشــاره به تصمیم اخیر
ایران برای برداشتن برخی از دوربینهای نظارتی
آژانس از تاسیسات هســتهای ایران و موجی از
عملیاتهای مخفیانه و تهاجمی (تروریستی)
اسراییل در داخل مرزهای ایران ،گفت :تنشها
با ایران به ســطح باالیی رســیده است .نیروی
دریایی آمریکا  2روز پیــش در بیانیهای اعالم
کرد روز دوشنبه 3 ،قایق تندرو ایرانی یک جفت
شناور نیروی دریایی آمریکا را به شیوهای «ناامن
و غیرحرفهای» تعقیب کردند .این مقام افزود:
این بخش بزرگی از دلیل نیاز مــا به انجام این
سفر (ســفر بایدن به منطقه) است .متحدان ما
میخواهند بدانند که مــا در برخورد با موضوع
(ایران) جدی هستیم.
«رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران ماه
گذشته به کنگره شــهادت داد و گفت در این
مرحله ،چشم انداز یک توافق جدید با ایران «در
بهترین حالت ضعیف است» .و مشخص نیست
که در صورت رسیدن به توافق و لغو تحریمها،
برنامه دولت برای مقابله با حمالت موشــکی و
پهپادی شبه نظامیان نزدیک به ایران در منطقه
چه خواهد بود .سخنگوی شورای امنیت ملی به
سیانان گفت :ما متعهد هستیم که از نزدیک با
شرکای منطقهای خود در مورد سیاست آمریکا
در قبال ایــران رایزنی کنیم و بــه طور کلی ،از
گفتوگو میان کشورهای منطقه درباره امنیت
و ثبات منطقه حمایت میکنیم.
قانونگذاران ،شرکای منطقهای و متحدان ،کاخ
سفید را برای کسب اطالعات بیشتر تحت فشار
قرار دادهاند ،اما دولت بایدن در حالی که هنوز از
«پِلَ ِن بی» خود در قبــال ایران رونمایی نکرده،
همچنان نگران شکســت مذاکرات حســاس
هستهای است .منابع آگاه به این گفتگوها گفتند
که دولت ابراز داشته است که فشار اقتصادی بر
ایران را ادامه خواهد داد و در صورت شکســت
توافق ،اجرای تحریمها را تشدید خواهد کرد.
ایاالت متحــده همچنیــن بــرای ایجاد یک
ائتالف منطقــهای علیه ایــران تالش میکند
و از کشــورهای خلیج (فــارس) میخواهد تا
تمام سیســتمهای دفاع هوایی و موشکی خود
را در برابر حمالت ایــران یکپارچه کنند .این
اقدام توســط قانونگذاران آمریکایــی از هر دو
حزب حمایت میشــود ،اما هنوز حمایت همه
کشورهای خلیج فارس را جلب نکرده است.
با این حال ،مقامات آمریکایی بر این باور نیستند
که مسئولیت محدود کردن ایران به طور کامل
بر عهده بایدن است و امیدوارند در جریان سفر
ماه آینده رییسجمهوری به اســراییل ،کرانه
باختری و عربستان سعودی ،طرحهای شرکای
خاورمیانهای آمریکا برای تاثیرگذاری بر ایران را
دریافت کند .در همین حال ،به نظر میرسد که
اسراییل به طور فزایندهای مایل است که سرشته
امور را به دست خود بگیرد .چندین مقام فعلی
و سابق آشــنا به ســیان ان گفتند که دستگاه
اطالعاتی اسراییل حمالت مخفیانه خود را به
اهداف و دانشمندان هستهای ایران افزایش داده
است و ایاالت متحده را تا حد زیادی در مورد این
حمالت بی اطالع نگه داشته است .کشورهای
حاشــیه خلیج فارس کمتر از اسراییل در مورد
احتمال دستیابی ایران به سالح هستهای نگران
هستند و بیشــتر در مورد اینکه چگونه احیای
برجام و کاهش تحریمها میتواند به تأمین مالی
سایر فعالیتهای بد منطقهای ایران کمک کند،
نگران هستند .علی شهابی یکی از عوامل سعودی
نزدیک به ریاض که اغلب دیدگاه دولت سعودی
را نمایندگی میکند ،میگوید :خلیج (فارس)
میخواهد احساس کند که آمریکا در کنار آنها
ایستاده اســت ،اما بزرگترین عالمت سؤال در
حال حاضر این اســت که آیا میتوان به آمریکا
اعتماد کرد یا خیر .عربستان سعودی خواستار
دخالت هرچه بیشــتر آمریکا در محدود کردن
ایران اســت ،بنابراین این بحثی خواهد بود که
بر نشست شورای همکاری خلیج فارس و بایدن
مسلط خواهد شد.

حاج قاسم سلیمانی که با امید و روحیه جهادی از مشکالت و سد
«نمیشود» ها عبور کردند و با کمترین امکانات کارهای بزرگی را
در میدان مبارزه با دشمنان تا بُن دندان مسلح انجام دادند ،از آنها
به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کــرد .رئیس جمهور اقدامات و
تالشهای پزشکان و پرســتاران در مواجه با همه گیری کرونا را از
دیگر مصادیق امیدآفرینی در جامعه دانســت و افزود :کادر درمان
بویژه شهدای سالمت در شرایط بسیار سخت همه گیری کرونا که
زندگی همه مردم را تحتالشعاع خود قرار داده و نگرانیهایی را برای
خانوادهها بوجود آورده بود ،با جانفشانی و از خودگذشتگی با وجود

میشوند در دستور کار قرار داده است .این برنامه به
ســه بخش «زنگ خطر زودهنگام»« ،زنگ خطر» و
«شرایط اضطراری» تقسیم میشود.
آژانس انرژی دانمارک در روز گذشته (دوشنبه) فاز
نخست این برنامه یعنی زنگ خطر زودهنگام را فعال
کرد .این آژانس اعالم کرد« :شرایط بسیار جدی و با
پایین آمدن میزان عرضه رو به وخامت اســت ».این

ایران و روســیه را رقم زد .این در حالی
است که عالوه بر اهمیت همکاریهای
سیاسی ،امنیتی و نظامی؛ روسیه یکی
از شرکای عمده تجاری ایران است که
بعد از تحریمهای آمریکا علیه کشورمان،
روابط تجاری خود را با ایــران افزایش
داده اســت و این روند همچنــان رو به
افزایش است .مســاله مقابله مشترک
ایران و روسیه با تحریمهای ظالمانهای
است که بویژه از سوی آمریکا بر این دو
کشور تحمیل شده است که میتوانند
با وارد کردن کشــورهای دیگری مثل
ونزوئال یا کوبا که قربانــی تحریمهای
آمریکا هســتند ،راهبرد بی اثر کردن
این تحریمها را به فصل مشترک روابط

در شرایطی است که میزان ذخیره دانمارک در آغاز
بحران انرژی  ۷۵درصد اعالم شده بود.
«سیستم هشدار اروپا» در کنار امکان برخورداری از
همیاری دیگر کشورهای عضو ،این اجازه را میدهد تا
این کشورها اقدام به جیره بندی کنند .از سوی دیگر
آژانس انرژی سوئد اعالم کرد« :شبکه گاز رسانی سوئد
در حال حاضر دچار مشکل نیســت و میزان ذخیره
ســوئد ،دانمارک و اروپا تا آخر پاییــز به میزان الزم
خواهد رسید  ».شرکت انرژی دانمارک «اورشتد» در
اوایل ماه گذشته اعالم کرد واردات گاز روسیه به این

خبر ویژه

در پایان سفر محمد بن سلمان به امان صادر شد:

همه کمبودها در عرصه خدمت رسانی میدان داری کردند و زمینه
بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند  .رئیسی تأکید کرد:
وضعیت کنونی که فوتیهای ناشی از کرونا تک رقمی و در برخی
روزها صفر شده و نیز میزان بسیار پایین ابتال که امکان بازگشایی در
صنوف مختلف و ایجاد شور و نشاط در کشور را فراهم کرده ،پس از
لطف خدا ،ثمره همراهی مردم و خصوصاً تالشها و اقدامات جامعه
پزشکی و پرستاری است و بنده در ماههای گذشته در تهران و برخی
شهرها با حضور در بیمارستانها و مراکز درمانی از نزدیک شاهد این
مجاهدتها و فداکاریها بودهام و قدردان آنها هستم.

سیاست

Policy

و مناســبات خود تبدیل کنند و با هم
افزایی ،آسیب پذیری طرفین را کاهش
دهند.
لذا تقویت همکاریهای دوجانبه میان
دو کشور امری ضروری و نیازمند اراده
متقابل است.
تهران و مسکو بر اســاس آمار اعالمی
گمرک تا تابستان ســال گذشته و آغاز
دولت سیزدهم ،حجم مبادالتی به ارزش
حدودی  ۲میلیارد دالر داشتند که این
میزان با توجه بــه ظرفیتهای موجود
دو کشــور از دیدگاه آیتاهلل رئیســی
قابل قبول نبوده و نیازمند ارتقای قابل
مالحظه اســت .براســاس آنچه دولت
سیزدهم در برنامه دیپلماسی اقتصادی
خود در نظر دارد حجم این مبادالت باید
به رقم  ۱۰میلیارد دالر ارتقا یابد.
این مهم به ویژه در برههای که مســکو
تحت تحریمهای اقتصادی قرار داشته و
مبادالت تجاری با غرب به شدت کاهش
یافته است ،میتواند مسیر ارتقا این حجم
از مبادالت را هموار ســازد و بازارهای
تجاری دو کشور هم این ظرفیت را دارا
هســتند.بر اســاس این گزارش ،جواد
اوجی وزیر نفت در دیدار با الکســاندر
نواک معاون نخستوزیر روسیه و هیات
عالیرتبه روسیه که در چهارم خرداد در
تهران انجام شــد ،گفت :ایران و روسیه
توافقهای خوبــی را در زمینه انرژی،
کشاورزی ،بانکی و ...در روسیه داشتند
که توافقها را پیگیــری خواهیم کرد.
تالش دولت مردمی سیزدهم این است
که روابط تجاری با کشــور روسیه را در
بخشهای دولتــی و خصوصی افزایش
دهد .این در حالی اســت کــه برخی از
رســانههای غربی پــس از آغاز جنگ
اوکراین و بحران انرژی پس از آن ،تالش
کردند تهران و مسکو را در حوزه انرژی و
صدور گاز در برابر یکدیگر قرار دهند که
هوشیاری دو کشور مانع از تحقق نقشه
اختالف سازی بین دوکشور شد.

کشــور از اوایل ما ژوئن (خرداد) متوقف خواهد شد.
این توقف به دنبال مخالفت این شرکت با پرداخت به
روبل برای خرید گاز رخ داد .هلند نیز در روز دوشنبه
محدودیت استفاده از ذغال سنگ برای تولید انرژی را
تا اطالع ثانوی معلق کرد .آلمان و اتریش نیز به افزایش
استفاده از ذغال ســنگ روی آوردند .اقدامی که در
مغایرت با اهداف زیست محیطی بسیار از کشورهای
اروپایی اســت ،اما در ســایه بحران روسیه سکوت
سنگین فعاالن محیط زیست و سیاستمداران احزاب
سبز را به همراه داشته است.

مقتدی صدر:

بیانیه ضد ایرانی عربستان و اردن

ایران دلیل انصراف ما نیست

عربســتان و اردن در پایان ســفر محمد بن ســلمان بــه امان در بیانیهای مشــترک تاکیــد کردند که
حمایت از تالشهای بین المللی در راســتای «ممانعت از دســتیابی ایران به ســاح هســتهای» امری
ضروری است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری العین ،عربستان و اردن در پایان سفر محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان
به اردن و دیدار با ملک عبداهلل دوم ،پادشاه این کشور بیانیه مشترکی صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است :دو طرف بر لزوم حمایت از تالشهای بین المللی در راستای ممانعت از
دستیابی ایران به سالح هستهای و تضمین مسالمت آمیز بودن برنامه هستهای ایران تاکید دارند.
دو کشور در این بیانیه همچنین بر ضرورت ایجاد منطقهای خالی از سالح هستهای و عاری از تمام سالحهای
کشتار جمعی تاکید کردند.
اردن در این بیانیه تاکید کرده است که «در تمامی گامهای عربستان در راستای حفظ امنیت و ثبات و منافع
خود» ،به طور کامل در کنار این کشور خواهد ایستاد .بر اساس این گزارش ،ولیعهد عربستان عصر دوشنبه
تور سفر منطقهای خود که شامل مصر ،اردن و ترکیه میشود را آغاز کرد.

رهبر جریان صدر عراق در پیامی اعالم کرد که فشارهای جمهوری اسالمی ایران دلیل انصراف این جریان
از فعالیتهای سیاسی نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از السومریه نیوز ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق در پیامی اعالم کرد :برای اولین
بار می گویم که جمهوری اسالمی ایران این بار هیچگونه فشــاری بر هیچ یک از طرفهای شیعی نیاورده
است و شایعاتی که مطرح میشود مبنی بر اینکه تهدیدات ایران دلیل انصراف ما است دروغ بوده و عاری از
صحت است.
بر اساس این گزارش ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق اخیرا ً در جریان دیدار با اعضای فراکسیون صدر
در نجف اشرف خاطرنشان کرد :با سالم و درود به شما و قبل از وداع با یکدیگر و پیش از تشکر به خاطر مواضع
و وحدت و یکپارچگی شما ،میخواهم شما را از موضوعی مطلع سازم؛ من تصمیمی مبنی بر خروج از فرآیند
سیاسی گرفتهام تا با مفسدین نه در دنیا و نه در آخرت تحت هیچ شرایطی شراکت نداشته باشم.
وی در ادامه افزود :من میخواهم به شما بگویم که با وجود مفسدین ،در انتخابات آتی شرکت نخواهم کرد.
این یک پیمان میان من و خداوند و میان من و شما و مردمم است.

		
نبرد نیروهای اوکراین در یک منطقه صنعتی در دونتسک.

منبع  :رویترز
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خبر ویژه


سخنگو و رییس شورای
اطالع رسانی دولت:

پرداخت نقدی یارانهها
ادامه دارد

سخنگو و رییس شــورای اطالع رسانی دولت
درباره نحوه پرداخت یارانهها تا فراهم شدن زیر
ساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار
روش کاالبرگ را پیش بینی کرده است و دولت
تالش میکند تا زیر ســاخت آن فراهم شود و
تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود ،پرداخت
یارانه نقدی تداوم مییابد.
علی بهادری جهرمی درباره برنامه دولت برای
بهبود تقویت تیم ملی فوتبال گفت :فدراسیون
فوتبال متولی آن اســت اما دولــت با توجه به
اولویتی که مردم برای آن قائل است از هرگونه
حمایتی دریغ نمیکنــد و پیش از این رییس
جمهور دستوراتی را به معاون اول خودو وزیر
ورزش برای موفقیت تیم اعالم کرد.
وی افزود :تأکید رئیس جمهور این اســت که
بازیکنان و کادرفنی نباید دغدغهای داشــته
باشند و تنها فکر آنها موفقیت در جام جهانی
باشد.
سخنگوی دولت درباره نحوه پرداخت یارانهها
تا فراهم شدن زیر ساخت کاالبرگ الکترونیکی
گفت :قانونگــذار روش کاالبرگ را پیش بینی
کرده است و دولت تالش میکند تا زیر ساخت
آن را فراهم شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم
نشود ،پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.
بهادری جهرمی درباره معرفی وزیر پیشنهادی
جدید تعاون گفت :اطالع ندارم.
رئیس شورای اطالعرســانی دولت در تشریح
مصوبات هیأت وزیران گفت :پیرو وعده رئیس
جمهور در سفر به شهرســتان ورامین درباره
تشکیل فرمانداری ویژه در این منطقه ،هیأت
دولت موضوع را بررســی و تصویب کرد که بر
این اساس وزارت کشور مکلف شد فرمانداری
ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقا دهد.
وی ادامــه داد :همچنین پیــش از این دولت
الیحــهای را بهمنظور اصــاح دو موضوع در
بودجه کل کشــور بهصورت دو فوریتی تقدیم
مجلس کرده بود که موضوع بحث پیشبینی
منبع تأمین قیر در الیحه بودجه امسال بود و
منابع از منظر دولت قابلیت اعمال نداشت اما
بهمنظور حمایت از حوزههای راهسازی به ویژه
شــهرداریها در این زمینه پیشنهاد اصالحی
ارسال شده بود.
بهادری جهرمــی افزود :همچنیــن همزمان
پیشنهادی بهمنظور کاهش آوار تورمی که در
قانون بودجه وجود دارد مبنی بر نحوه محاسبه
نرخ حقوق ورودی مطرح شد که دولت پیشنهاد
داد حقوق ورودی برخی از کاالها از چهار درصد
به یک درصد کاهش یابد اما متأسفانه مجلس
با این دو فوریت پیشنهادی دولت موافقت نکرد
و لذا کاهش بخشــی از آثار تورمی این مصوبه
بودجه دولت سلب شده بود.
وی در عین حال یادآور شد که امروز مجددا ً در
جلسه هیأت دولت پیشنهادهای مجزایی که
وزرای نفت و صمت به دولت ارائه کرده بودند
بررسی و استداللهای مختلف مطرح و نهایتاً
مقرر شد ضمن استرداد الیحه قبلی دو الیحه
مجزا با قیــد دو فوریت تقدیم مجلس شــود؛
زیرا گمان بر این بود که از ســوی وزرا و برخی
نقل قولها از سوی نمایندگان مجلس این بود
که تجمیع این دو الیحه ممکن است منجر به
تصمیم گیری متفاوتی در مجلس شده باشد و
بر این اساس بهطور مجزا این الیحه امروز مورد
تصویب قرار گرفت.
ســخنگوی دولت دربــاره دیگــر موضوعات
مطرح شــده در نشســت امروز هیأت وزیران
گفت :مطابق گزارشی که از سوی وزیر جهاد و
کشاورزی درباره میزان خرید گندم از کشاورزان
ارائه شد ،تاکنون بیش از سه و نیم میلیون تُن
گندم از داخل خریداری شده؛ همچنین با توجه
به تصمیمی که پیش از این اتخاذ شــده بود،
برای جلوگیری از کشتار جوجههای یک روزه،
شــش و نیم میلیون تُن جوجه یک روزه بین
روســتاییان عزیز بهصورت رایگان توزیع شده
است که وزارت جهاد در حال پیگیری مراحل
واکسیناسیون هست.
بهادری جهرمی آییــن نامه اجرایی مربوط به
قانون مالیات واحدهای مسکونی و باغویالهای
گرانقیمت را از دیگر مصوبات جلســه امروز
هیأت دولت عنوان کــرد و توضیح داد :یکی از
اولویتهای دولت ،فوریت و تسریع در تصویب
آیین نامههای تکلیفی است که مجلس اجرای
آن را بر عهده دولت گذاشــته و بر این اساس
این آیین نامهها باســرعت بیشتری در دستور
کار است.

