
جعبه سیاه واردات گندم
داووس بحران  زده 
در داخل منفور 

در خارج

و به  حرکتی ر
ونده  جلو در پر

هسته ای

فاصله معنادار قانون 
و قانونگذاری سنتی از 

منابع تقنینی )2(!؟

صفحه 7

صفحه 5

سیاست روز بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی از تقسیم کار ملی 
قانونگذاری پیگیری )4( می کند:

پنجاهمین اجالس مجمع جهانی 
اقتصادی در سایه اعتراض های 

جهانی آغاز به کار کرد

در ارزیابی اظهارات وزیرخارجه بر 
خروج از ان.پی.تی مطرح شد: 

صفحه 6

صفحه 8

آیت هللا جوادی آملی: 

باید با کفار به خاطر نقض میثاق  
مبارزه کرد

3

واژه پزشکان بدون مرز برای بسیاری از مردم 
جهان آشنا است، از این پس واژه تازهای در 
سپهر ادبیات سیاسی دنیا نقش بسته که باید 
با آن مأنوس شوند و آن واژه رزمندگان بدون 
مرز است که خطبه های نماز جمعه تهران که 
به امامت حض��رت آیت اهلل خامنه ای برگزار 
ش��د، دارای نکات مهمی بود که با وجود بی 
اهمیت جلوه دادن از سوی رسانه های معلوم 
الحال، از اهمیت آن کاسته نشد بلکه افزوده 

گشت.
رس��انه های فارسی زبان که دشمنی خود را 
با جمهوری اسالمی ایران و مردم ثابت کرده 
اند، پیش از برگزاری نماز جمعه، سعی کردند 
ت��ا فضایی را علیه نماز جمعه به امامت رهبر 
معظم انقالب اسالمی ایجاد کنند تا مردم در 
این مراس��م کمتر شرکت داش��ته باشند، اما 
هم��گان دیدند که مردم ته��ران از هر زمان 
دیگری بیش��تر حضور یافت��ه بودند. یکی از 
مطلع سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
خطبههای نماز جمعه تهران، تعبیر و تعریفی 
بود که از س��ردار شهید س��لیمانی و نیروی 

قدس سپاه پاسداران ارائه دادند.
ایش��ان درباره نیروی قدس س��پاه پاسداران 
فرمودند؛  »همه نیروهای مسلح ما زیر بنای 
فکری آنها اهداف الهی و بلند اس��ت. س��پاه 
قدس نیرویی است که به همه جا و همه کس 
نگاه میکنند، رزمندگان بدون مرز هستند و 
هرجایی نیاز باش��د حضور پی��دا می کنند.«  
حضرت آیت اهلل خامنهای در خطبههای نماز 
جمعه فرمودند؛ »... اما اینکه ما این حوادث را 
قیمت گذاری کنیم. قدر آن را بدانیم و بدانیم 
اندازه این چقدر است. این در صورتی تحقق 
پیدا میکند که ما به حاج قاس��م سلیمانی و 
ابومهدی ش��هید عزیز به چشم یک فرد نگاه 
نکنیم به چشم مکتب نگاه کنیم. یک مکتب 
یک راه یک مدرسه درسآموز با این چشم نگاه 
کنیم آنوقت اهمیت این قضیه روشن خواهد 

شد. قدر و قیمت آن مشخص خواهد شد.«
تعبیری که از سوی ایشان درباره سپاه قدس 
و سردار شهید سلیمانی به کار رفت از سوی 
بس��یاری از تحلیلگران سیاس��ی و نظامی با 

توجه ویژه روبرو شد.
چنین تعبیری تاکنون از س��وی فرمانده کل 
قوا به کار نرفته بود، اما پس از شهادت سردار 
س��لیمانی که در زمان حیات پر برکت خود 
فرمانده نیروی قدس س��پاه ب��ود، این تعبیر 
ب��ه کار می رود. حضرت آی��ت اهلل خامنهای 
با توصیفی که از س��پاه قدس کردند و آن را 
رزمندگان بدون مرز نامیدند، در واقع راهبرد 
ت��ازه ای ب��رای جمهوری اس��المی ایران در  
منطقه و دنیا تبیی��ن کردند. تاکنون نیروی 
قدس س��پاه پاس��داران در منطقه و پیرامون 
ایران فعالیت داش��ت، س��وریه، لبنان، عراق، 
یمن و... که حضور آن تأثیر مثبت بر تحوالت 
منطقه داش��ته است و توانس��ت خطری که 

غرب آسیا را تهدید می کرد، خنثی کند.
اکنون با توجه به ش��رایط ایجاد شده پس از 
شهادت س��ردار سلیمانی و انتقامی که ایران 
از آمریکا با حمله موش��کی گرفت، دکترین 
نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر 
باید بازنویسی شود، چرا که برای این نیروی 
توانمند و تأثیر گذار از سوی فرمانده کل قوا 

وظیفه دیگری تعیین و تبیین شده است.
نیروی قدس اکنون در میان بسیاری از مردم 
جهان شناخته شده است، نام سردار سلیمانی 
آوازه ای��ن نیرو را به گ��وش میلیون ها نفر از 
مردم جهان رس��انده و تصویر او در ذهن آنها 
نقش بسته است. بس��یاری از مردم جهان با 
وجود تبلیغات منفی رس��انههای غربی علیه 
جمهوری اس��المی ایران، نیروهای مسلح به 
ویژه س��پاه پاس��داران و نیروی قدس، پی به 
دروغ های��ی که آمریکایی ه��ا درباره نیروی 
قدس سپاه و فرمانده دالور آن پخش کردند، 
به باور نرس��یدند و اکنون بس��یاری از افکار 
عمومی میدانند که نابودگر داعش در منطقه 
چه نیرویی بوده اس��ت. به واس��طه نام آوری 
نی��روی قدس س��پاه با فرمانده ش��هید خود 
سپهبد قاسم سلیمانی، دیگر مردمان دنیا که 
تحت ظلم و س��تم رژیم هایی چون آمریکا، 
سعودی و صهیونیستها هستند، انتظار یاری 

بیشتری دارند.

مکتب سلیمانی و 
رزمندگان بدون مرز 

ادامه صفحه 2

سیاست روز افول کشور از خودکفایی درگندم را بررسی می کند؛

رئیس قوه قضاییه:

باید با همه تعامل کرد اما منتظر 
لبخند دیگران نباید شد
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 دول��ت برای بودجه ۹۹، روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دالری 
حساب باز کرده است.دولت برای به دست آوردن این درآمد،  حدود 
یک میلیون بشکه در روز باید نفت استخراج و به فروش برساند این 
درحالی اس��ت که در طول یک س��ال اخیر، مسووالن ارشد دولتی و 
س��ازمان برنامه و بودجه بارها بر کاهش چشمگیر درآمد نفتی صحه 
گذاش��تند و میزان فروش نفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز 

برآورد شده است.
 می ت��وان این گونه گفت که در یک ب��رآورد خوش بینانه به میزان ۲ 
برابری در بودجه دیده ش��ده است ، سهم صندوق توسعه ملی طبق 
قانون برنامه ششم باید ۳۶ درصد از کل درآمد نفتی باشد. اما آخرین 
گمانه زنی ها نشان می دهد که سهم صندوق از درآمد نفتی، همچون 

سال جاری ۲۰ درصد تعیین شده است.
 پیش بینی ش��ده معادل ارزی این ۲۰درصد مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ 
میلیون یورو  باشد که این رقم صرف امور  ضروری زیربنایی و دفاعی 
خواهد ش��د و س��هم بس��یاری از آن در صندوق توسعه ملی ذخیره 

خواهد ش��د. پس از ۲۰ درصد صندوق توس��عه ملی ، درحدود ۶۰ 
درصد منابع ارزی به واردات کاالهای اساس��ی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و 
۵/ ۱۴ درصد نیز به ش��رکت ملی نفت خواهد رسید ، با این اوصاف، 
در بهتری��ن حالت ۲ میلیارد دالر به عنوان مناب��ع ارزی دولت باقی 
می ماند. پیگیری ها نشان می دهد که دولت به شکل ریالی، درحدود 
۷۰ ه��زار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۹ پیش بینی کرده 
اس��ت. با این اوصاف، نرخ میانگین تس��عیر بودجه )با توجه به سهم 
حدودی ۵/ ۱۲ میلیارد دالری دولت( تقریبا بین ۵ تا ۶ هزار تومان 
خواهد ب��ود. برای تحقق این اعداد بانک مرک��زی باید آنچه پس از 
کس��ر س��هم دالر ۴۲۰۰ تومان باقی می ماند را با نرخ نیما یا آزاد به 

ریال تبدیل کند.
البته تمامی این محاسبات بر این پایه است که وزارت نفت در سال 
آینده، قادر به فروش روزی یک میلیون بشکه نفت در روز باشد.نکته 
مه��م بعدی  ۱۹۵ هزار میلیارد تومان  پیش بینی درآمد مالیاتی  در 
س��ال پایانی دهه نود است !سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 
آین��ده، بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده  که حدود 
۲۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب امسال است. در بودجه 
۹۸، سهم درآمدهای مالیاتی حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مصوب 
شده بود که طی ۸ ماه نخست امسال، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان 
آن محقق شد.   ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش و 

واگذاری اموال ! آیا ش��دنی است؟!دولت برای سال آینده، ۴۹ هزار و 
۵۴۵ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان درآمد از فروش و واگذاری اموال 
منقول و غیرمنقول پیش بینی کرده اس��ت. ای��ن رقم حدود هزار و 

۲۴۷ میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی بودجه است.
در بودجه س��ال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول 
و غیرمنق��ول تنها ۴ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان ب��ود. بنابراین در 
بودجه امس��ال، دولت درآمد خ��ود از واگذاری اموال��ش را بیش از 
۴۵ هزار تومان افزایش داده اس��ت.فروش س��اختمان ها و تاسیسات 
دولتی، ف��روش و واگذاری اراضی، فروش ماش��ین آالت و تجهیزات 
دستگاه ها، فروش پادگان ها به شهرداری، فروش خانه های سازمانی، 
فروش زندان های قدیمی، فروش دارایی های وزارت راه وشهرس��ازی، 
مولدسازی دارایی های دولت و ... از جمله اموال منقول و غیرمنقول 

دولت به حساب می آیند.
س��ه نکته فوق در کلیت درآمد های بودجه س��ال ۱۳۹۹ موید این 
نکته است که مجلس ش��ورای اسالمی و نمایندگان محترم باید در 
وانفس��ای رقابت های انتخاباتی به برنام��ه و الیحه بودجه دقت نظر 
بیشتری داشته باشند زیرا ارقام کمی شعاری به نظر می رسد و این 
پیش بینی ها در صورت عدم تحقق در س��ال پایانی دولت می تواند 
موجب خس��ارت های جبران ناپذیری به اقتصاد و مشارکت عمومی 

مردم گردد.

حداقل حقوق کارمندان و 
بازنشستگان در سال ۹۹ 

تعیین شد
س��خنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
س��ال ۹۹ گفت: با مصوبه این کمیس��یون 
هیچ کارمند و بازنشس��ته ای در س��ال ۹۹ 
کمت��ر از ۲ میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار تومان 

دریافتی در ماه نخواهد داشت.
هادی قوامی س��خنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه س��ال ۹۹ در تش��ریح جلسه عصر 
روز)سه ش��نبه اول بهمن( این کمیس��یون 
گفت:در این نشس��ت بند ال��ف تبصره ۱۲ 
الیحه بودجه س��ال ۹۹ تصویب شد که به 
موجب آن دولت مکلف اس��ت در سال ۹۹ 
ضریب افزایش حق��وق گروه های مختلف 
حقوق بگی��ر از قبیل اعضای هیئت علمی 
قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل 
در تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
۲۹ قانون برنامه شش��م توسعه و همچنین 
نیروهای مس��لح وزارت اطالعات و سازمان 
انرژی اتمی و حقوق بازنشس��تگان را انجام 
دهد. وی افزود: پس از اعمال افزایش حقوق 
به میزان ۱۵ درصد از مجموع مبلغ مندرج 
در حکم کارگزینی برای کارکنان رس��می 
و پیمانی و ق��رارداد ماهیانه برای کارکنان 
قرارداد کار معین و کار مشخص به نسبت 
مدت کار کرده و حکم حقوق بازنشستگان 
متناس��ب با س��نوات خدمت قابل قبول از 
بیس��ت و هشت میلیون ریال کمتر نباشد. 
به این معنا که هیچ کارمند و بازنشسته ای 
در س��ال آینده کمت��ر از ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت. 
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه ۹۹ 
اضافه کرد: حداقل حقوق و مزایای مستمر 
شاغالن حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه 
بگیران مش��مول قان��ون مدیریت خدمات 
کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول 
قانون نظ��ام هماهنگ پرداخ��ت کارکنان 
دولت و س��ایر حقوق بگیران دس��تگاه های 
اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته 
به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر 
حمایتی های متناسب با آنها معادل افزایش 
ضریب ریالی به می��زان ۱۵ درصد افزایش 
می یابد. قوامی تصریح ک��رد: همچنین به 
معافیت های مالیاتی در بند ب تبصره ۱۲ 
الیحه بودجه اش��اره کرد و ادامه داد: سقف 
معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در 
سال ۹۹ س��االنه ۳۶ میلیون تومان تعیین 
شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی 
هر کارمند در سال آینده ۳ میلیون تومان 

می شود.  خانه ملت

اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کردند جایزه جهانی 
ایثار که پیشنهاد سردار شهید سلیمانی بوده است، با نام خود شهید 

سلیمانی به ایثارگران در سطح بین المللی اعطا شود.
حس��ن روحانی امروز)س��ه ش��نبه ۱ بهمن( در جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی با بیان اینکه حضور مردم در مراس��م تش��ییع پیکر 
شهید سپهبد سلیمانی در شهرهای مختلف کشور ، حضوری معنادار 
و حساب شده بود،  تأکید کرد: شهید سلیمانی یک شخصیت بسیار 
واال و ارزش��مند بود که در ط��ول دوره خدمت به انقالب و نظام در 
مس��یر جهاد، فداکاری، مقاومت و ایثار، هیچگاه توقف نداشت و راه 

خود را با قدرت و ایمان ادامه داد.
روحانی با بیان اینکه مردم در مراس��م تش��ییع سردار سلیمانی چه 
در ش��هرهای مختلف ایران و چه در ش��هرهای بغداد، کربال و نجف 
در کشور عراق به خوبی از خدمات این سردار بزرگ اسالم قدردانی 
کردند، افزود: این حضور گسترده موجب شد که آمریکا بعد از ترور 

شهید سلیمانی نتواند حتی متحدانش را با خود همراه کند.
رئیس جمهور خاطر نش��ان کرد: حتی برخی از س��ران کش��ورهای 
اروپایی نیز در تماس های تلفنی، نسبت به این موضوع اظهار تأسف 

کردند و این اقدام آمریکا را برای منطقه خطرناک دانستند.
روحانی تصریح کرد: در حادثه ترور ناجوانمردانه ش��هید سلیمانی، 
افکار عمومی دنیا، نخبگان جامعه و دنیای اس��الم بویژه همسایگان 
ما که خدمات س��ردار ش��هید س��لیمانی را دیده بودن��د به خوبی 
عکس العمل نش��ان دادند و خط ایستادگی و مقاومت خیلی پررنگ 

شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما انصافاً در همه حوادث به خوبی 

و ب��ا آگاهی به صحنه می آیند، اف��زود: در موضوع حادثه هواپیمای 
اوکراینی هم که بس��یار دردناک و جانگداز ب��ود، مردم به خوبی با 
خان��واده جانباختگان این حادثه تلخ و غیرقابل باور، ابراز همدردی 

کردند.
روحانی همچنین به حادثه سیل در سیستان و بلوچستان و بازدید 
اخیر خود از مناطق س��یل زده اس��تان اش��اره ک��رد و افزود: حس 
هم��کاری، فداکاری، نوع دوس��تی و از خودگذش��تگی مردم در این 
حادثه نیز بس��یار ارزشمند است به طوری که مردم سیل زده برای 
دریاف��ت کمک های ارس��الی دیگران را در اولوی��ت قرار می دادند و 
تأکید داشتند که کمک ها ابتدا به کسانی که بیشتر نیاز دارند ارایه 

ش��ود و این یعنی از خودگذشتگی و ایثار مردم که بسیار ارزشمند 
است.

در ادامه جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی که به ریاست روحانی و 
با حضور همه اعضا برگزار شد، تاسیس »صندوق شورای عالی عتف 
کشور« برای تامین منابع مالی فعالیت های پژوهشی در دانشگاهها  
که موجب خلق ثروت  می شود،  در ادامه بررسی  موضوع ظرفیت 

ها وآسیب های علم و فناوری کشور، به تصویب رسید.
براساس این مصوبه، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف شد با 
همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و همچنین سازمان برنامه و بودجه سند 

اساسنامه این صندوق را برای تصویب در دولت تهیه کند.
 تنوع بخش��ی و رفع انحصار در آیین نامه ارتقای اس��اتید دانشگاه 
ها نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلس��ه ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی بود .
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین تصویب کردند جایزه 
جهانی ایثار که پیش��نهاد سردار شهید س��لیمانی بوده است، با نام 

خود شهید سلیمانی به ایثارگران در سطح بین المللی اعطا شود.
در این جلسه همچنین با رای اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 
پیمان افراس��یاب برای ریاس��ت دانش��گاه زابل، مهرزاد لطفی برای 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی ش��یراز، سید محمد حسین بحرینی 
طوس��ی برای ریاست دانش��گاه علوم پزشکی مشهد، فرزین رضاعی 
برای ریاس��ت دانش��گاه علوم پزشکی کردس��تان و عزیز جوان پور 
هروی برای ریاس��ت دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شریقی 

واحد تبریز انتخاب و منصوب شدند.

سه نکته مهم در بودجه سال ۱۳۹۹ 
نمایندگان محترم دقت بیشتر لطفا!

شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد
جایزه جهانی ایثار با نام شهید سلیمانی
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در حمله به عین االسد ۱۳۴ نفر کشته 
و 2۴۵ نفر زخمی شده اند

معاون فرمانده کل سپاه: 

صفحه 3


