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 رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۹ 
را ابالغ کرد

رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 
را در محوره��ای »درآمدزایی پای��دار، هزینه کردکارا، 
ثبات در اقتصاد، توس��عه و عدالت و اصالحات نهادی 

نظام بودجه ریزی« ابالغ کرد.
با ابالغ بخش��نامه بودجه س��ال آتی از س��وی رئیس 
جمهور به کلیه دس��تگاه ه��ای اجرایی، الیحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۹ کل کش��ور در محوره��ای »درآمدزایی 
پای��دار، هزینه ک��ردکارا،  ثبات در اقتصاد، توس��عه و 
عدال��ت و اصالحات نه��ادی نظ��ام بودجه ریزی« و با 
رویکردهای »رشد بلندمدت،  ثبات سازی کوتاه مدت، 
پیش��رفت متوازن و فراگیر و اصالح س��اختار دولت« 

تدوین خواهد شد.
بر اس��اس این بخش��نامه، با توجه به ش��رایط اقتصاد 
کالن کش��ور در س��ال آینده، الزم است کلیه دستگاه 
های اجرایی در جهت تس��ریع در اج��رای اصالحات 
س��اختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، بودجه پیش��نهادی خود را با رعایت انضباط 
مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای 
بهره وری، رف��ع عوامل مخل رش��د اقتصادی، بهبود 
فض��ای کس��ب و کار، شناس��ایی و عملیات��ی نمودن 

راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند.
هم چنین، کلیه دس��تگاه های اجرای��ی موضوع ماده 
)۵( قانون مدیریت خدمات کش��وری مکلف هس��تند 
در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در 
این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد،  س��ند اجرایی بودجه 
خ��ود را با هماهنگی دس��تگاه سیاس��ت گذار مطابق 
زمان بندی و در س��قف اعتبارات تمل��ک دارایی های 
س��رمایه ای و هزینه ای )به تفکیک امور و فصول( به 

سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور نیز موظف اس��ت در 
ص��ورت ع��دم دریافت س��ند اجرایی بودج��ه هریک 
از دس��تگاه ه��ای اجرایی،  رأس��ا نس��بت ب��ه تنظیم 
 س��ند اجرایی س��ال ۱۳۹۹ آن دس��تگاه اقدام نماید.

 پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت

خبر

تدبیر از باال و امید از پایین
جراید:معاون استاندار تهران از برخورد قضایی با ... که 
به صورت خودسرانه اقدام به ... کرده بودند، خبر داد.

نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف( سارقانی – دزدیدن دکل نفتی

ب( اوباشی – پاشیدن اسید روی دختر مردم
ج( مامورانی – کتک زدن متهمان

د( نانوایانی – افزایش قیمت نان
واش��نگتن همان محدودیت هایی را ک��ه اواخر تیرماه 
برای تردد دیپلمات های ایران در نیویورک وضع کرده 

بود، برای روحانی نیز اعمال کرده است.
به سیاست فوق در اصطالح دیپالسی چه می گویند؟

الف( نرمش از باال و تنبیه از پایین
ب( چانه زنی از باال و فشار از پایین
ج( مذاکره از باال و معامله از پایین

د( تدبیر از باال و امید از پایین
وزیر راه و شهرس��ازی: در ش��رایط آرامش ب��ازار ارز، 
کسانی که نیازمند واقعی هستند می توانند برای تهیه 

مسکن اقدام کنند.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف( فالنی چشمش را می بندد و غیب می گوید.
ب( نازتو برم ماشاال / چش نخوری ایشاال

ج( از کرامات پیر ما این اس��ت / ش��یره خورد و گفت 
شیرین است

د( از کرام��ات پیر م��ا چه عجب/ پنج��ه را باز کرد و 
گفت وجب

ننجون

محصوالت صنایع دفاع تکیه گاه مطمئنی برای نیروی زمینی است
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اش��اره به دو اصل »شبکه محوری« و »نبرد مبتنی بر 
تاثیر« در جنگ های آینده، تولیدات هوشمند سازمان صنایع دفاع را مهم توصیف کرد 

و گفت:محصوالت این سازمان تکیه گاه مطمئنی برای نیروی زمینی ارتش است.
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در بازدید 
از نمایش��گاه دس��تاوردهای س��ازمان صنایع دفاع در وزارت دفاع که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس برگزار ش��د، با قدردانی از دس��ت اندکاران مجموعه وزارت دفاع، 
تالش متخصصین صنعت دفاعی و دس��تاوردهای ارزشمند تولیدی را موجب سربلندی 
و افتخار نظام اس��المی عنوان کرد. وی با بیان این که متخصصین س��ازمان صنایع دفاع 
ترجمان فعل ما »می توانیم« را در نمایش��گاه صنعت دفاعی  به منصه ظهور گذاش��تند، 
با اش��اره به دو اصل »ش��بکه محوری« و »نبرد مبتنی بر تاثی��ر« در جنگ های آینده، 

تولیدات هوشمند سازمان صنایع دفاع را مهم توصیف کرد.  روابط عمومی ارتش

اتخاذ تصمیمات نهایی اربعین در دیدار با وزیر کشور عراق
وزیر کشور در پایان بازدید از مرز مهران و پیش از ورود به عراق گفت: در دیدار 
با وزیر کش��ور عراق آخرین تصمیمات برای بهتر برگزار ش��دن مراس��م اربعین 

اتخاذ خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در جریان بازدید از منطقه مرز مهران در 
جمع خبرنگاران گفت: بازدید از امکانات، تجهیزات و زیرساخت های مرز مهران،  

نشان می دهد که پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مقدمات فراهم ش��ده و اقدامات انجام ش��ده در خدمات رسانی 

بهتر به زائران موثر باشد.
رحمانی فضلی در ادامه تصریح  کرد: در جلس��ه با وزیر کش��ور عراق یک بار دیگر توافق 
نامه دو کش��ور را مرور و آخرین تصمیمات را جهت هرچه بهتر برگزار ش��دن مراس��م 

اربعین حسینی اتخاذ خواهیم کرد.  روابط عمومی وزارت کشور

در مقابل هر تجاوزی درس بزرگی به متجاوز می دهیم
مش��اور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، 
گف��ت: دش��من باید بداند که ما در مقابل هر تج��اوزی درس بزرگی به متجاوز 

می دهیم و ملت ایران زیر بار هیچ ذلتی نخواهد رفت.
»حسین دهقان« در همایش نکوداش��ت پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع 
مقدس بابل با بیان اینکه ملت ایران ملتی آرمانخواه اس��ت، اظهار داش��ت: ملت 

ایران هیچ گاه اجازه نخواهد داد که دشمن به حریم مرزی آن تجاوز کند.
وی با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس گفت: شهدایی چون سردار 
س��جودی که از س��ردیس آن رونمایی شد اسطوره دوران دفاع مقدس است که هیچ گاه 
نباید به فراموشی سپرده شوند. وی اضافه کرد: دشمن می خواهد به ملت ایران القا کند 
که مسیر شما رفاه و آسایش به دنبال ندارد و برای دستیابی به امکانات و رفاه و آسایش 

باید تمکین کنید.  دفاع پرس

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گف��ت: مقاومت ما را 
مصون خواهد کرد به گونه ای که فشار حداکثری دشمن را به 

التماس حداکثری تبدیل خواهد کرد.
امیر س��رتیپ امیر حاتمی در سومین همایش ملی نکوداشت 
پیشکس��وتان جهاد و مقاومت با گرامیداش��ت ی��اد و خاطره 
ش��هدای گرانقدر و هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: در قرآن 
کریم و کالم بزرگان دین جایگاهی برای ش��هدا توصیف شده 
که همه ما به آن حس��رت می خوریم و برای ما غیر قابل درک 

است.
وزیر دفاع با بیان اینکه کش��ور ما کشور امام حسین)ع( است 
تصریح کرد: ش��اید دنیا باور نمی کرد که اگر یک توطئه عظیم 
را ب��رای منطق��ه طراحی کنند مردانی پیدا ش��وند که با جان 
خود در مقابل آنها بایستند، اما فرهنگ شهادت موجب شد که 

جوانان ما به دفاع از حرم و حیثیت اسالم بپردازند.
وی ب��ا بیان اینکه ش��هدای مدافع حرم کار بزرگ��ی را انجام 
دادند، افزود: دشمن می خواست بنایی را در منطقه غرب آسیا 
پایه ریزی کند که ش��یعه و س��نی تا صدها سال با هم درگیر 
باش��ند. ۹۰ درصد خاک س��وریه اشغال ش��ده بود و استکبار 
جهان��ی پول و س��الح فراوانی ب��ه مخالفان حکومت س��وریه 
می داد. استکبار جهانی ش��ریرترین آدم ها را آموزش داده بود 

که با شیعیان بجنگند.
امی��ر حاتمی با بیان اینکه ما امروز در همه عرصه ها می توانیم 
نیازهایم��ان در عرصه دفاعی را تامین و از آن اس��تفاده کنیم، 
گف��ت: در مقابل تروریس��ت ها ای��ن اتفاق افت��اد و در مقابل 
ش��یطان بزرگ نیز طلیعه این امر با سرنگونی پهپاد آمریکایی 

روی داد.
وی با بیان اینکه ما با کمترین تجاوز به شدت مقابله می کنیم 
و اگر این تجاوز تکرار ش��ود یقینا پاسخ ما نیز شدت بیشتری 
خواهد داش��ت، گفت: امروز سیاس��ت آمریکا علیه ما »فش��ار 
حداکثری« اس��ت و معنای آن این اس��ت که م��ا آمریکایی ها 
اگ��ر بتوانی��م، ایرانی ها را از اکس��یژن و آب و هوا هم محروم 
می کنیم و این حرف آنها شعار نیست؛ موقعی که وزیر خارجه 
ما در آمریکاس��ت و می خواهد برای مالقات نماینده کشورمان 
در سازمان ملل به بیمارس��تان برود آمریکایی ها نمی گذارند؛ 

این نش��ان می دهد آمریکایی ه��ا می خواهند ما را از همه چیز 
محروم کنند.

وزیر دفاع با اش��اره به حمله پهپادی یمن به تاسیس��ات نفتی 
عربستان گفت: فرهنگ مقاومت در فلسطین و یمن مطمئن تر 
از گذشته وجود دارد. یمنی ها توانستند اهداف مهمی را مورد 
هدف قرار دهند. سعودی ها تصور کردند با متهم کردن کشور 
دیگری می توانند از ش��رمندگی آن خالص شوند برای همین 
می گوین��د ایران این کار را انجام داده اس��ت چون اگر حریف 

قدرتمندی را نام ببرند آبروی شان بیشتر حفظ می شود.

امیر حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم 
های آمریکا علیه ایران اظهارداش��ت: اگر آنها امروز اقتصاد ما 
را نش��انه رفته اند و می گویند باید ب��ا تحریم اقتصادی آنها را 
از پای درآورد یا تس��لیم کرد، به این دلیل اس��ت که دشمنان 
م��ا فکر می کنن��د ضعف ما در حوزه اقتصادی اس��ت و تالش 

می کنند از این طریق به ما آسیب بزنند.
وزی��ر دفاع گفت: باور خود اتکایی و مقاومت امروز در س��طح 
منطقه و جهان گس��ترش یافته و مختص کش��ور ما نیس��ت. 
این باور امروز در فلس��طین زنده اس��ت و بعد از ۷۰ سال که 
همه اس��تکبار جهانی تالش کردند نتوانس��تند ملت فلسطین 
را تس��لیم کنند اما فلس��طینی ها امروز از هر زمان دیگری به 

مقاومت معتقدتر هستند.
وزیر دفاع ادامه داد: در یمن آمریکایی ها و س��عودی ها فکر می 
کردند چن��د روزه می توانند کار را تمام کنند اما امروز یمنی ها 
از ه��ر زمان دیگری قوی تر هس��تند و می توانند اهداف ویژه ای 
را در عمق خاک دش��من مورد هدف قرار دهند و دش��منان با 
شرمندگی دیگران را متهم می کنند. دشمنان فکر می کنند اگر 
یک حریف قدرتمند را معرفی کنند این مسئله می تواند مقداری 
ب��رای آنها آب��رو بخرد اما ای��ن موضوع ثابت ک��رد که یمنی ها 

پیشرفت خواهند کرد و از این نیز قدرتمندتر خواهند شد.
امی��ر حاتمی با بیان اینکه در س��وریه و عراق پوزه اس��تکبار 
جهان��ی به خ��اک مالیده ش��د و این ها هم��ه نتیجه فرهنگ 
مقاومت و ش��هادت اس��ت، گفت: مقاومت در کشور ما موجب 
ش��ده که امروز دشمنان از فش��ار حداکثری به سمت التماس 

حداکثری بروند. مهر

دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت: ما 
ش��رایط جدیدی فرات��ر از برجام می خواهیم که 
در آن خس��ارتی که به جمهوری اسالمی در اثر 

تحریم ها وارد شده، جبران شود.
محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصاحت 
نظام در جلس��ه ه��م اندیش��ی دفاتر اس��تانی 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و نمایندگان 
دس��تگاه ها و نهادها در بزرگداشت ۱۳ آبان روز 
مل��ی مبارزه با اس��تکبار جهانی اظهار داش��ت: 
حت��ی اگر آمریکا وارد ش��ود حادثه گذش��ته را 
تک��رار نمی کنیم معلوم نیس��ت دوباره به برجام 

برگردیم.
وی اف��زود: ما ش��رایط جدیدی فرات��ر از برجام 
می خواهی��م ک��ه ای��ن هم��ه خس��ارتی که به 
جمهوری اس��المی در اثر تحریم ها وارد ش��د را 

جبران شود.
وی یادآور ش��د: نحوه مواجهه و مبارزه با امریکا 
وارد مرحل��ه جدید ش��ده اس��ت دیپلماس��ی و 
سیاست خارجی ما باید در چارچوب بیانیه گام 

دوم انقالب مطرح شود.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع 
۱۳ آبان انقالب بزرگی به نام انقالب دوم اس��ت، 
زمانی که النه جاسوس��ی فتح شد، امام فرمودند 
که انقالب دوم شده است، بنابراین ۱۳ آبان صرفا 

یادآوری حادثه تاریخی نیست بلکه سرآغاز یک 
انقالب دیگر به نام انقالب دوم است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: در انقالب اول نظام شاهنش��اهی وابسته به 
غرب و امریکا بود که ملت ایران را به اس��تثمار 
کشیده بود. دشمنان پس از انقالب حتی پس از 
جنگ ملت ایران را رها نکردند و بیرون از مرزها 
اقداماتی علیه جمهوری اسالمی انجام می دهند 
تا دوب��اره برگردند. آمریکا همچن��ان در خواب 
بازگش��ت به ایران اس��ت و در این زمینه کودتا، 

ترورها و جنگ هشت ساله انجام دادند. 
رضایی خاطرنش��ان کرد: عربستان ۱۵۰ میلیارد 
دالر و به تعبیر منابع دیگر ۱8۰ میلیارد دالر خرج 
صدام کرده اس��ت. رابطه ایران و عربستان پس از 
جنگ برقرار بود اما آنها از پش��ت خنجر زدند به 

ویژه در سال های اخیر این را شاهد بودیم.
رضایی اظهار داش��ت: انقالب دوم از گرفتن النه 
جاسوس��ی آغاز ش��د اما االن به فضای جدیدی 
وارد ش��ده ایم. خیلی ها می گویند ترامپ ش��اید 

رای نیاورد اما می گویم حتی اگر دموکرات ها هم 
به جای ترامپ بیایند، دش��منی ما با امریکا ادامه 

دارد، چون دشمنی دموکرات ها علنی تر است.
وی افزود: ما به دنبال امنیت دسته جمعی منطقه 
هستیم. ما نمی توانیم با کشورهایی باشیم که تا 
دندان به آمریکا وصل هس��تند چ��را که آنها از 

پشت به خنجر خواهد زد.
رضایی بی��ان کرد: ما وارد دوره جدیدی ش��ده 
ایم و از کش��ورهای اس��المی می خواهیم که از 
آمریکا مستقل شوند تا بتوانیم باهم برادر شویم، 

برادری و استقالل باید پا به پای هم باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: توقع آمریکا این است که نتیجه تحریم های 
اقتصادی این باش��د که صادرات نفت ایران را به 
صفر برس��اند و واردات و مبادالت تجاری ایران 
قطع شود و ایران در یک محاصره ۱۰۰ درصدی 
ش��ود و خود به خود انفجاری در داخل به وجود 
آی��د اما ما از همان اول گفتی��م که این حرکت 
بدون پاسخ نخواهد بود و دیدیم که دوستان در 

منطقه چه اقداماتی را انجام دادند.
رضایی اظهار داشت: ما به صراحت اعالم کردیم 
که دوس��تان ما در منطقه توانمند شدند. حتی 
در مالق��ات رئیس جمهور با س��ران دولت ها و 
کش��ورها برخی عنوان کردند که موضوع آرامکو 
عربستان کار شماست ما به آنها می گوییم امروز 
عکس ماهواره هایتان کجاس��ت و چرا اطالعات 
نداری��د آنها برای حفظ آب��روی خود نمی توانند 
عنوان کنن��د و اگر بگویند انصاراهلل آبرویش��ان 
م��ی رود چ��ون ج��ای کوچکی اس��ت و مجبور 
هس��تند ج��ای بزرگی همچون ای��ران را مطرح 
کنند آنها هیچ س��ند و مدرکی ندارند. وی بیان 
کرد: ش��ما یمنی ها را بمب��اران کردید محاصره 
کردید بیش از 2۰۰ هزار مردم را درگیر بیماری 
های واگیر دار ش��دند آنها را محاصره کرده و آیا 

حق ندارند که عکس العمل نشان دهند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ۱۳ آب��ان باید آنها را 
ناامی��د کنیم و آخرین تیر را در ۱۳ آبان به قلب 
توطئه گران بزنیم، هرچه فش��ار آمریکا بیش��تر 

ش��ود حضور ملت در صحنه بیشتر خواهد شد. 
آنها باید این را ببینند و بدانند.

دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: 
حضور م��ردم تعیی��ن کننده اس��ت چراکه که 
ترامپ و اطرافیانش را مس��تأصل خواهد کرد و 
اطرافی��ان ترامپ می گویند ک��ه دیگر کار تمام 
اس��ت و ما شکس��ت خورده ایم ای��ن می تواند 
آثار جهانی فوق العاده ای داشته باشد نه تنها در 
س��طح منطقه بلکه در سطح دنیا و همه حوادث 

ایران را در بر می گیرد.
رضایی افزود: سال گذشته گروهی را جمع آوری 
کردی��م تا قدرت افول آمریکا را تحلیل کنند که 
در فرمایش��ات مقام معظم رهبری منعکس شد 
و اث��رات خوب��ی را در بر داش��ت. وی بیان کرد: 
به دنبال ابتکارات نو و کارهای نوعی در مراس��م 
۱۳ آبان باش��ید برای مثال س��ال گذشته هیئت 
آمریکای��ی همزمان ب��ا ۱۳ آبان به ای��ران و در 
دانش��گاه تهران دعوت ش��دند تا جنایت آمریکا  
علیه مسلمانان را توضیح دهند آنها شعار مرگ بر 
آمریکا دادند که از آمریکا با آنها تماس گرفته شد 
که دیگر به آمری��کا برنگردند این اتفاقات خوبی 
اس��ت که می توانید انجام دهی��د. تقاضا می کنم 
امسال با ابتکار جدید شعرهای نو و با شور جدید 

به استقالل ۱۳ آبان بروید.  تسنیم

عبور از قانونگذاری سنتی!؟
ادامه از صفحه اول

در نظ��ام قانونگرایی نوین، دس��تگاه ه��ای نظارتی به 
عن��وان بازوان پرتوان بازخوردگیری بر حس��ن اجرای 
قوانین تا حل کامل مش��کالت زندگ��ی مردم نظارت 
مس��تمر دارند. در نظام قانونگرای��ی نوین، »گفتمان 
قانونگرایی« سراسر جامعه را به عنوان الگوی بالندگی 
فرا می گیرد و مردم به عنوان ذی نفعان اصلی، نسبت 
به قوانین، آگاهی کامل دارند و خود در اجرای قوانین 
مش��ارکت فعال دارند. در نظام قانونگرایی نوین، زبان 
معی��ار قانونگذاری اصیل اس��ت و ب��ازی های زبانی و 
زبان بازی های قانونگذاری وجود ندارد تا از طریق آن 
حل مشکالت زندگی مردم به آینده حواله داده شود. 
در نظام قانونگرایی نوین، به معنای واقعی کالم قانون 
مدار اداره جامعه است و منافع عمومی بصورت آشکار 

تامین می شود. 

سرمقاله

در جلسه روز گذشته مجلس چه گذشت
 تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای

نظام تقنینی
دس��تور »الریجانی« به کمیسیون آیین نامه برای کارکردن روی سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری، تصویب الیحه شورای عالی ورزش تشکیل، تطبیق آئین نامه داخلی مجلس 
با سیاس��ت های کلی قانونگذاری/ س��رقت 2 تا ۳ میلیارد تومانی از خانه نماینده استان 

آذربایجان غربی از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
علی الریجانی در آغاز جلسه علنی  درباره ابالغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری از 
س��وی رهبری انقالب، با بیان اینکه در این خصوص جلساتی را با دستگاه های مختلف 
تش��کیل می دهیم، گفت: کمیسیون آیین نامه مجلس بر روی سیاست های کلی قانون 

گذاری کار کند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جریان بررسی جزییات الیحه اهداف، وظایف و 
اختی��ارات وزارت ورزش و جوانان، با ۱۶۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از 
مجموع 2۳۴ نماینده حاضر مقرر کردند ش��ورای عالی تربیت بدنی و ورزش به ریاست 

رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور تشکیل شود.
در ادامه جلسه یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با ۱۶8 رای موافق؛ ۳۳ رای 

مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع 22۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. 
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم با تایید سرقت مبالغی پول از خانه یکی از 
نمایندگان مجلس گفت سرقت از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی بوده است 
که طبق اعالم این نماینده به پلیس ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد و مقداری دالر به سرقت 
رفته است که مبلغ آن به تومان، دو تا سه میلیارد تومان در مجموع است. نمایندگان مجلس 
درادامه کار خود در جلسه علنی عصر، تعاریف و اصطالحات موجود در الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده را تعیین کردند. در جریان بررسی جزئیات الیحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 2 این 
الیحه نیز به تصویب رسید که بر اساس آن عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و واردات و 

صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است.
ی��ک فوریت الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کش��ور نیز ب��ا ۱2۴ رای موافق، ۷۶ رای 
مخال��ف و ۳ رای ممتن��ع از مجموع 2۳۰ نماینده حاضر در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصویب شد. این الیحه به دنبال حذف چهار صفر از پول ملی کشور و تبدیل واحد پولی 

ریال به تومان است.  ایسنا

دولت آمری��کا اجازه عیادت محمدجواد ظریف از 
مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل 
در یکی از بیمارس��تان های آمریکا را نداد، رفتار 
خصمانه ای که یادآور برخ��ورد آمریکا با ابراهیم 

یزدی است.
یک��ی از حاش��یه های حض��ور هیئ��ت ایرانی در 
اج��الس مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل متحد 
در روزه��ای اخی��ر، ماج��رای ممانع��ت از ورود 
محمدجواد ظریف به بیمارس��تانی بود که مجید 
تخت روانچی نماینده ایران در س��ازمان ملل در 

آنجا بستری است. 
دولت آمریکا درخواست ظریف برای صدور مجوز 
خ��روج از محدوده تعیین ش��ده )جهت عیادت از 
سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل( را نپذیرفت 
و اع��الم کرد در صورتی مجوز صادر خواهد ش��د 
که ایران یکی از زندانی��ان آمریکایی را آزاد کند! 
در حالی مسافت بیمارستان تا ساختمان سازمان 
مل��ل ب��ا وس��یله نقلی��ه 2 دقیقه زم��ان می برد.   
همچنین کلیپی در فضای مجازی منتش��ر ش��د 
ک��ه محمدجواد ظریف در حال خروج از محدوده 

تعیین شده با ممانعت پلیس روبه رو می شود. 
ماه گذش��ته نیز وزارت خزان��ه داری آمریکا وزیر 
امور خارجه کش��ورمان را در لیس��ت تحریم های 
خ��ود ق��رار داده ب��ود و قبل از مجم��ع عمومی 
س��ازمان ملل در صدور ویزا ب��رای هیئت ایرانی 
تعلل ک��رده تا اینکه در روزه��ای آخر تنها برای 
مع��دودی از همراهان ویزا صادر ش��د. این رفتار 

خصمان��ه و خ��ارج از عرف دولت آمری��کا، البته 
مسبوق به س��ابقه است و آنها بارها تالش کردند 
تا س��فر هیئت ایرانی و همچنین کشورهایی که 
به نح��وی با ایاالت متحده درگیر هس��تند را به 

تعویق بیندازند.
با این حال این ن��وع رفتار آمریکا در برابر افرادی 
که س��ابقه تعامل و خوش بینی به این کش��ور را 

داشتند قابل تامل بنظر می رسد.
محمدجواد ظری��ف تنها وزی��ر خارجه  جمهوری 
اس��المی است که با همتای آمریکایی اش پای میز 
مذاکره نشست و تالش کرد تا از طریق مذاکره در 
س��طح وزرای خارجه، یک بازی به گفته خودشان 
"برد- برد" را رق��م بزند، اما اکنون کارش به جایی 
رس��یده که به او برای چند دقیقه عیادت حضوری 
از تخت روانچی در بیمارس��تان نیز اجازه داده نمی 
شود و وزیر خارجه مجبور است از طریق اینترنت از 
نماینده ایران در سازمان ملل عیادت مجازی کند!

اگرچه این رفتارهای آمریکا نس��بت مس��ئوالن 
ایران��ی محکوم و غیرانس��انی اس��ت اما نش��ان 
می ده��د آنها با افرادی هم ک��ه با خوش بینی به 
ای��االت متحده نگاه ک��رده باش��ند تفاوتی قائل 
نیس��تند. نمونه بارز دیگ��ر آن،  عدم ارائه ویزای 
درم��ان به مرح��وم ابراهیم ی��زدی وزیر خارجه 

دولت موقت مهندس بازرگان بود. 
ابراهیم ی��زدی از اعضای نهض��ت آزادی و رابط 
انجمن  اسالمی دانشجویان آمریکا با انجمن های 
اس��المی کش��ورهای اروپایی بود، سال ۱۹۶۱ به 

ایاالت متح��ده رفت و مدتی طوالن��ی به همراه 
همس��ر و ۶ فرزندش در ش��هر هوستون زندگی 
کرد. او و همسرش در سال ۱۹۷۱)سال ۱۳۵۰( 

تابعیت آمریکا را اخذ کردند.
ی��زدی پ��س از پی��روزی انقالب، مدت��ی معاون 
نخست وزیر)مهندس بازرگان( در امور انقالب شد 
و سپس در قامت وزیر خارجه دولت موقت ایفای 
نقش کرد. وی بهمراه بازرگان جزو اولین مقاماتی 
بودند که بدون اطالع امام خمینی)ره( و ش��ورای 
انقالب، با زیبگنیو برژینسکی)مشاور امنیت ملی 
جیمی کارت��ر رئیس جمهور آمری��کا( در الجزایر 
دی��دار و گفت وگو کردند که ب��ا اعتراض مردم و 

شخصیت های انقالبی روبه رو شد. 
پس از تس��خیر النه جاسوس��ی آمری��کا در ۱۳ 
آب��ان ۵8، اعض��ای دولت موق��ت در اعتراض به 
این حرکت از س��مت خود اس��تعفا دادند. از آن 
پس ابراهی��م یزدی و اعضای نهض��ت آزادی در 
قامت یک اپوزیسیون از هرنوع امکان گفت وگو و 

مذاکره با  آمریکا حمایت می کردند.
یزدی درباره برجام نیز معتقد بود "اجرایی شدن 
برجام در س��طح بین المللی موجب کاهش تنش 
میان ایران با آمریکا و قدرت های اروپایی خواهد 
شد." دبیرکل وقت نهضت آزادی در ماه های آخر 
عم��رش دچار بیماری های متعددی ش��ده بود و 
قصد داشت دی ماه ۹۵ برای انجام عمل جراحی 
به ایاالت متحده س��فر کند اما در عین ناباوری با 

مخالفت آمریکا برای صدور روادید مواجه شد.
وی به علت شرایط جسمانی در شهر ازمیر ترکیه 
تح��ت عمل جراح��ی قرار گرفت و  در واپس��ین 
ساعات روز پنجم شهریور ۹۶ در سن 8۵ سالگی 

در ترکیه درگذشت.  تسنیم

مقاومت،فشارحداکثریرابهالتماسحداکثریدشمنتبدیلمیکند
امیر حاتمی در همایش پیشکسوتان جهاد و مقاومت:

محسن رضایی :

آمریکا با پرداخت ۱۵۰ میلیارد دالر خسارت می تواند به برجام بازگردد

از »یزدی« تا »ظریف« 
آمریکا با وزرای خارجه خوشبین به خود چه کرد؟


