
رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس شورای عالی قضایی عراق؛

جنایت  آمریکا در ترور 
 شهیدان سلیمانی 

و المهندس پیگیری شود
آیت اهلل رئیس��ی در تماس تلفنی با فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق بر پیگرد 
حقوقی و همه جانبه جنایت آمریکایی ها در ترور س��ردار س��پهبد شهید سلیمانی، مجاهد 

بزرگ شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان ایشان تأکید کرد.
آیت اهلل رئیس��ی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران صبح امروز در تماس تلفنی با 
آقای فائق زیدان رئیس ش��ورای عالی قضایی عراق بر پیگرد حقوقی و همه جانبه جنایت 
آمریکایی ها در ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی، مجاهد بزرگ شهید ابومهدی المهندس 

و دیگر همراهان ایشان تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه کشورمان در این تماس تلفنی، جنایت آمریکایی ها در ترور دو سردار و 
مجاهد بزرگ ایرانی و عراقی را هولناک و غم انگیز خواند و با اشاره به اعتراف رسمی رژیم 
آمری��کا به انجام این ترور، گفت: ای��ن جنایت بر خالف همه میثاق ها و قوانین بین المللی 
اس��ت و مطالب��ه جدی مردم ایران و عراق، پیگرد حقوق��ی و مجازات آمران و عامالن این 
ترور اس��ت. آیت اهلل رئیسی نفرت پدیدآمده از رژیم تروریست آمریکا پس از قضایای اخیر 
را بی س��ابقه دانس��ت و افزود: این نفرت ملی از آمریکایی ها در تشییع های ده ها میلیونی 
ش��هیدان عزیزمان در ایران و عراق و همچنین راهپیمایی بی نظیر و میلیونی دیروز مردم 
عراق بروز یافت و این موج ضداستکباری، مسئولیت ما مسئوالن قضایی در هر دو کشور را 
برای پیگیری حقوقی موضوع سنگین تر و مضاعف می سازد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
ابعادی از تروریستی بودن جنایت رژیم آمریکا از جمله ترور حاج قاسم سلیمانی و همراهان 
ایشان در حالی که آن شهید بزرگوار به تصریح نخست وزیر عراق مهمان رسمی دولت عراق 
و در حال انجام یک مأموریت دیپلماتیک با رعایت همه قوانین و مقررات کش��ور میزبان 
بوده اس��ت، افزود: این اقدام آمریکایی ها بدون تردی��د، تجاوزکارانه و ناقض اصول متعدد 
مانند اصل ممنوعیت توسل به زور، حق حیات و حقوق افراد مورد حمایت حقوق بین الملل 
اس��ت و توجیه ه��ای آمریکایی ها برای انجام این جنایت حت��ی در خود جامعه آمریکا نیز 
مردود و مخدوش واقع شده است. آیت اهلل رئیسی با تقدیر از محکومیت قاطع این جنایت 
از جانب مرجعیت عراق و ارکان دولت از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، مجلس و آحاد 
ملت مقاوم عراق، خاطرنشان کرد: این جنایت باید از جانب هر دو کشور پیگیری حقوقی 
و بین المللی ش��ود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تسلط اس��تکبار و در رأس آن آمریکا بر 
محاکم بین المللی، این واقعیت را موجب انصراف از دنبال کردن موضوع ندانست و افزود: 
ما از جانب ملت های ایران و عراق و تمام آزادی خواهان و دلبستگان جبهه مقاومت موظف 
هستیم خونخواهی این مجاهدان شهید را با همه توان دنبال کنیم و انتظار داریم همچنان 
که این پیگیری در دولت و قوه قضائیه جمهوری اسالمی آغاز شده است، دولت و دستگاه 
قضای��ی عراق نیز پیگرد حقوقی جنایت آمری��کا را به صورت جامع و هماهنگ تا حصول 

نتیجه دنبال کنند.
در این تماس تلفنی، آقای فائق زیدان رئیس ش��ورای عالی قضایی عراق با تأکید بر اینکه 
شهید سردار سلیمانی و شهید ابومهدی از قهرمانان مبارزه با تروریسم و آزادسازی مناطق 
اش��غالی عراق از دست داعش بودند، افزود: شهید سلیمانی مهمان دولت عراق بود و همه 
جزئیات��ی که جنابعالی درخصوص ابعاد حقوقی داخل��ی و بین المللی این موضوع گفتید 
مورد قبول ما اس��ت. آقای زیدان افزود: به جنابعالی اطمینان می دهم که از همان ساعات 
اولیه در عراق تحقیقات در این زمینه شروع و برای رسیدگی قضایی پرونده بزرگی تشکیل 
شده است. ما با دقت زیادی روی این موضوع متمرکز هستیم و به صورت مستمر و روزانه 
مراح��ل را دنبال می کنیم. وی با تأکید بر اینکه درتحقیقات بدون مالحظه عمل خواهیم 
کرد، افزود: در زمینه بین المللی آماده همکاری و اقدام مش��ترک با جمهوری اس��المی تا 

حصول نتیجه در محاکم بین المللی هستیم.  روابط عمومی قوه قضاییه

۲ نماینده مجلس از جناح اصولگرا و اصالح طلب به این س��وال پاسخ 
دادن��د که مهمترین ایده ش��ان برای بهبود وضعیت کش��ور در صورت 

راهیابی به مجلس یازدهم چیست؟
در ش��رایطی که کمتر از ۲6 روز به انتخابات اس��فند 98 باقی مانده، 
گروه های سیاس��ی به دنب��ال س��ازماندهی و تعیین اس��تراتژی  های 
انتخاباتی برای خود هس��تند و یا دست کم ماهیت گروه ها و جناح های 
سیاسی حکم می کند که اینچنین باشند. خبرگزاری تسنیم که پیش 
از ای��ن با نگارش گزارش هایی جداگانه، به بررس��ی و واکاوی وضعیت 
سازماندهی سیاسی و استراتژی دو جریان اصالح طلب و اصولگرا  برای 

انتخابات آتی مجلس پرداخته بود.
ح��ال با توج��ه به اینکه داش��تن برنام��ه و ایده های عملی از س��وی 
کاندیداه��ای حض��ور در انتخابات مجلس می تواند نقش بس��زایی در 
ایج��اد ش��ور انتخاباتی و متعاق��ب آن  افزایش مش��ارکت مردمی در 
انتخابات پیش رو داشته باشد،  خبرگزاری تسنیم در چند روز گذشته 
به س��راغ برخی چهره های ش��اخص دو طیف اصالح طل��ب و اصولگرا 
ک��ه در انتخابات  ثبت نام کرد ه اند و از س��وی ش��ورای نگهبان تائید 
صالحیت ش��ده اند  رفته تا  جویای نظ��ر آنها در ارتباط با چالش های 
اصلی پیش روی کشور و ایده  شان برای حل و فصل این چالش ها شود. 
خبرگزاری تس��نیم بن��ا دارد طی روزهای آتی مس��ئله ی ایده محوری 

کاندیداها را به روش های  دیگری نیز دنبال کند.
س��ید جواد س��اداتی نژاد از نمایندگان اصولگرایی مجلس دهم درباره 
مهمترین چالش های حال حاضر کش��ور به خبرنگار پارلمانی تس��نیم 
گفت��ه اس��ت که اولین چالش بحث بودجه س��ال 99 اس��ت، با توجه 
به تحریم ه��ای که وجود دارد تامین نقدینگی مورد نیاز کش��ور یکی 
از مس��ائل مهم است که باید در همین راس��تا راه کارهای منطقی در 

نظر بگیریم.
وی این موضوع را مورد تاکید قرار داده که باید تحریم های آمریکا در 
حوزه نفتی علیه کش��ورمان را به فرصت تبدیل کنیم و از وابستگی به 
نفت جدا شویم و از سایر روش ها بتوانیم این نقدینگی را تامین کنیم، 
البت��ه یکی از راه ه��ای جبران برای تامین نقدینگی رفتن به س��مت 

استفاده از علم و فناوری است.
نماین��ده کاش��ان در مجلس دومین چالش پیش روی کش��ور را بحث 
دانش��گاه ها و تغییرات اساسی در روش استفاده از مراکز علمی کشور 
دانس��ته و اظهار داشته است که 40 سال اس��ت بر روی مراکز علمی 
کشور سرمایه گذاری شده و نیروی انسانی نخبه پرورش داده شده که 
باید از آنها در ش��رایط فعلی استفاده بهینه شود و برای آنها استراتژی 

و نقشه راه تعریف کنیم.
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس س��ومین چالش کشور را 
نداش��تن آزادی عمل می داند و می گوید، بروکراسی فعلی کشور برای 
زمان عادی اس��ت و در شرایط جنگ و تحریم کارایی ندارد به همین 
دلیل در برخی از مواقع این بروکراسی آزادی عمل را سلب می کند که 
باید در همین راستا نیز به فکر تغییر بروکراسی کشور باشیم و قوانین 

دست وپا گیر را حذف کنیم.
ساداتی نژاد با بیان اینکه تقسیمات فعلی کشوری جوابگوی شرایط جنگ و 

تحریم نیست، افزوده است: در شرایط فعلی کشور به استان، شهر، شهرستان، 
بخش و دهس��تان تقسیم شده که باعث شده دست دولت طوالنی شود و 
این سیستم حتی در شرایط عادی مستهلک کننده است چه برسد به زمان 
تحریم و جنگ اقتصادی از این رو باید دولت و مجلس این بروکراسی که 

در کشور شکل گرفته را بشکنند و تغییراتی در آن ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه یکی از چالش های کش��ور عدم وحدت و انسجام در 
عمل اس��ت، اضافه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قوای سه گانه 
وحدت بیش��تری بایکدیگر داشته باشند و تصمیمات واحدی را اتخاذ 
کنند. نماینده کاشان در مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از چالش های 
فعلی کش��ور در بحث شفافیت است، ادامه داد: به هرمیزان که بتوانیم 
ش��فافیت را در کشور اجرا کنیم به همان میزان می توانیم به وحدت و 

همگرایی داخلی در مباحث مختلف نزدیک شویم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه اگر در مجلس 
آینده حضور داشتید چه ایده ای را دنبال خواهید کرد، گفت: اگر بنده 
در مجلس یازدهم حضور داشته باشیم به دنبال بحث شفافیت و تغییر 

در بروکراسی کشور خواهم بود.
حجت االسالم احمد مازنی از نمایندگان اصالح طلب مجلس دهم نیز 
درباره چالش های حال حاضر کش��ور، به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تس��نیم گفته اس��ت که اولین چالش به اعتقاد بن��ده عدم تفاهم بین 
نخبگان و مسئوالن برای برون رفت از شرایط فعلی کشور است که به 

اعتقاد بنده راه حلش نیز گفت وگوی ملی است.
وی دومین چالش کش��ور را مش��کالت اقتص��ادی و برنامه ریزی غیر 
علمی در این حوزه دانس��ت و افزود: البته برای گذار از این مش��کالت 
راه حل ه��ای وجود دارد که متاس��فانه در نظام برنامه ریزی کش��ور از 

صاحب نظران آن حوزه استفاده نمی شود.
نماینده تهران در مجلس سومین چالش کشور را استفاده نامناسب از 
سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در برخی مواقع به دلیل 
تعامل نامناس��ب برخی از ارکان نظام با یکدیگر مردم تصورش��ان این 
است که تقابل بین آنها ایجاد شده و به همین دلیل سرمایه اجتماعی 
کاهش پیدا کرده است البته یک نمونه از این دست را می توان افزایش 

قیمت بنزین عنوان کرد.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه چهارمین چالش کشور عدم 
ش��فافیت در برخی موارد است، اظهار داش��ت: فریادهای که در بحث 
ش��فافیت سر داده می شود گوش فلک را کر کرده است اما در عمل و 
در برخی مواقع پنهان کاری ها باعث عدم اعتماد شده است که باید در 
این راستا نیز چاره و فکری داشته باشیم. مازنی پنجمین چالش کشور 
را در بحث فرهنگی دانس��ت و اظهار داش��ت: در طول سال شعارهای 
فرهنگی سر می دهیم اما در زمان بودجه نویسی سالیانه این موضوع از 
یادها می رود به طور مثال در بودجه سال 98 شش دهم درصد بودجه 
س��الیانه به بحث فرهنگی اختصاص داده شده بود و سال 99 نیز این 
ع��دد پنج دهم درصد اس��ت. وی درباره اینکه اگ��ر در مجلس یازدهم 
حضور داش��ته باش��ید چه ایده ای را دنبال خواهید ک��رد، گفت: بنده 
بحث گفت وگوی ملی،  ش��فافیت و نظارت بر اج��رای قانون را دنبال 

خواهم کرد.  تسنیم

سردار سالمی در بازدید از مناطق سیل زده 
هرمزگان:

تاآخرکنارمردممیمانیم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ما 
به عنوان س��پاه همه امکانات مان را بسیج می کنیم 
تا س��ریع تر شرایط بازگش��ت به زندگی عادی مردم 
سیل زده فراهم شود. سردار سرلشکر حسین سالمی 
در بازدید از مناطق س��یل زده شرق هرمزگان اظهار 
کرد: متأس��فانه بدلیل وسعت عظیم سیل که سبب 
ورود سیالب به خانه های مردم شده، شاهد خسارات 
فراوانی هس��تیم به طوری که برخی خانه ها تا بیش 
از یک متر گل و الی در آنها وارد ش��ده اس��ت. وی 
افزود: مردم با چنین ش��رایطی از منازل ش��ان کوچ 
کرده ان��د، برخ��ی در چادره��ا اس��کان یافته اند که 
چادرها نیز بدلیل بارش های دوباره خیس می شود و 
خانواده ها دچار اضطراب و نگرانی هستند و مهم ترین 
اولویت ش��ان کمک های فوری برای اس��کان موقت 
است. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه همه دستگاه ها 
برای امدادرس��انی به مردم سیل زده به خوبی بسیج 
ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: نیروی دریایی س��پاه، 
سپاه امام س��جاد )ع( هرمزگان، گروه های جهادی، 
استاندار، فرماندار و سایر نهادها و دستگاه های دولتی 
پای کار مردم حضور دارند اما باید کار باسرعت آغاز 
شود تا برخی روستاها که اسکان جدیدی نیاز دارند، 

جانمایی انجام و بسرعت ساخت منازل آغاز شود.
س��ردار س��المی ادامه داد: ما به عنوان س��پاه همه 
امکانات مان را بس��یج می کنیم تا س��ریع تر شرایط 
بازگشت به زندگی عادی مردم سیل زده فراهم شود. 
وی عنوان کرد: سپاه در بحث ساخت و ساز و مرمت 
خانه های آس��یب دیده نیز مشارکت خواهد داشت و 
تا تجهیز و تأمین اثاث و وسیله زندگی مردم نیز در 
کنار مردم هستیم و تا آخر پای این مردم ایستاده ایم. 
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: سپاه کنار مردم ایستاده 
تا ش��رایط به قبل و حتی بهتر از قبل بازگردد و ما 
تا رفع مش��کالت مردم همچون دیگر نقاط کش��ور، 
کنار مردم می مانیم. سردار سالمی با بیان اینکه رفع 
مشکالت سیل زدگان نیازمند همت همه دستگاه ها 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: س��پاه با حداکثر توان در 

خدمت مردم این مناطق است.  فارس

اخبار

مردمراگولبزنیدتارایبدهند
 س��خنگوی دولت:اگر طالب آن هستیم که انتخابات 
مجلس در آس��تانه نوروز ش��کل و شمایل یک خانه 
تکانی اساس��ی را به خود بگیرد باید به رضایت عامه 

توجه کنیم و رضای خالق را در رضای خلق بجوییم.
عبارت فوق را به فارسی سلیس ترجمه کنید.
الف( اگر مردم را گول نزنید رأی نمی دهند.

ب( ادای آدم ه��ای خوب و حس��ابی را در بیاورید تا 
مردم به شما رأی بدهند.

ج( در آستانه نوروز قیمت چیزی را باال نبرید تا مردم 
در انتخابات با خیال راحت حماسه بیافرینند.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
عبارت زیر از کیست؟

آتش زدن کتاب اصوال پسندیده نیست
الف( ذیمقراطیس حکیم

ب( علی اکبر دهخدا
ج( عمه رهبر کره شمالی

د( رییس سازمان نظام پزشکی
معاون کل وزارت بهداشت: کارشناسان در فرودگاه مستقر 
هستند و با دستگاه های مخصوص تب همه مسافران را 

می سنجند و اگر اقدامی الزم باشد انجام می دهند.
منظور از "اق��دام الزم" در عبارت فوق کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( به آنها شلیک می کنند.

ب( دعوایشان می کنند تا دیگر کرونا نگیرند.
ج( به آنها تذکر جدی می دهند بعد ولشان می کنند.

ننجون

بررسیپروندهبرخیازنمایندگاندرقوهقضائیه
عضو هیئت  نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه بررسی پرونده هایی که 
از سوی این هیئت  به قوه  قضائیه ارجاع شده آغاز شده است، گفت: شورای 

نگهبان بدون مستندات شخصی را رد صالحیت نمی کند.
حجت االس��الم علیرضا سلیمی با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان افرادی با 
تقوا هس��تند و در بحث تائید یا رد صالحیت کاندیداها هیچ گاه آخرت خود را 
خراب نمی کنند، با اشاره به رد صالحیت تعدادی از نمایندگان فعلی از سوی شورای 
نگهبان، افزود: ش��ورای نگهبان حتما اس��نادی داش��ته که حکم به رد صالحیت این 
افراد داده است البته خود شورا به این نمایندگان اعالم کرده که می توانند مستندات 
را مش��اهده کنند. نماینده محالت گفت: پرونده ای از سوی شورا به این هیئت ارجاع 
نشده است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طبق آیین نامه داخلی مجلس تا زمانی 

که شکایتی از نماینده ای به دستش نرسد به موضوعی ورود نمی کند. تسنیم

سطحمنازعهآمریکابهمسدودسازییکخبرگزاریافولکرده
کارش��ناس رس��انه گفت: ابرقدرتی که در مقابل شوروی، آن ِهیمنه را برای 
خود س��اخته بود، آن قدر افول کرده اس��ت که س��طح منازع��ه خود را به 

مسدودسازی خبرگزاری فارس کشانده است.
مهدی فضائلی با اشاره به مسدودسازی دامنه »com.« خبرگزاری فارس با 
دستور وزارت خزانه داری آمریکا اظهار داشت: جا دارد به همکاران خبرگزاری 
فارس از این حیث تبریک بگوییم که عملکردشان به نقطه ای رسیده که آمریکا به 

طور مستقیم با آنها مقابله می کند و این جای تبریک و خشنودی دارد.
وی ب��ا بیان اینکه این اتفاق نش��ان می دهد که س��طح منازع��ه آمریکا با جمهوری 
اس��المی ایران چقدر تغییر کرده اس��ت، گف��ت: این منازع��ه از حوزه های کالن و 
راهبردی به مواضع خرد رس��یده و آمریکایی ها در جزئیات هم با جمهوری اسالمی 

ایران مقابله می کنند. فارس

پیشنهادافزایشیارانهخانوارهادرالیحهبودجهسال۹۹
یک نماینده مجلس با اش��اره به پیشنهادهای متنوع نمایندگان درباره طرح 
کمک معیش��تی در الیحه بودجه 99 گفت: یک نگاه این است که اگر توان 
شناس��ایی افراد مش��مول این ط��رح را نداریم عدد مذک��ور را بر روی عدد 

یارانه ها اضافه کرده و 4۵ هزار تومان یارانه را افزایش دهیم.
محمد حس��ینی اف��زود: در حال حاضر ع��ددی که در تبص��ره ۱4 مبنی بر 
درآمد های حاصل از افزایش قیمت بنزین برآورد شده ۳۱ هزار میلیارد تومان است، 
اما دولت هنوز نتوانسته در زمینه شیوه توزیع این منابع راستی آزمایی های مناسب 
را انجام دهد. حس��ینی گفت: دولت در حال حاضر اقدامات خوبی را در حذف س��ه 
دهک باالی جامعه داش��ته اس��ت لذا اگر این فرآیند تکمیل شود و سه دهک باالی 
یارانه بیگر حذف ش��وند این منابع خود به خود به سمت افراد مشمول طرح کمک 

معیشتی باز می گردد. میزان

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به پنجاه و چهارمین نشس��ت اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: امسال نشست شما 
در میان��ه ی حوادث مهمی برگزار میش��ود که هر یک از جهتی نش��انه ی 
عظمت و اعتبار ایران اسالمی و ملت انقالبی آن است. رهبر انقالب: حوادث 

اخیر خبر از سر برآوردن یک پدیده ی یکتا در جهان امروز خبر می دهد.
متن پیام رهبر انقالب اس��المی که صبح امروز در وین قرائت ش��د، به این 

شرح است:
جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسالمی

امس��ال نشست ش��ما در میانه ی حوادث مهمی برگزار میشود که هر یک 
از جهتی نش��انه ی عظمت و اعتبار ایران اس��المی و ملت انقالبی آن است. 
ش��هادتها، قدرت نمائیهای نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیه ی قوی و 

عزم راس��خ جوانان، در کنار هزاران مجموع��ه ی فعال در عرصه ی دانش و 
فناوری، و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراس��ر 
کشور، همه از سر بر آوردن یک پدیده ی یکتا در جهان امروز خبر میدهد. 
پدیده ئی که میتواند در آینده ی تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد. 
گام دوم انقالب اس��المی باید بتواند به حول و قوه ی الهی این پدیده را به 
کمال برس��اند و به ثمر بنشاند. چش��م امید و انتظار در این پویش حیاتی 
به جوانان دانش��مند و فرزانه و با ایمان اس��ت و شما میتوانید در شمار این 

برگزیدگان تاریخ ساز باشید.
به امید موفقیتهای بزرگ شما عزیزان

والسالم علیکم ورحمة اهلل
سّید علی خامنه ای ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در جلس��ه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارش��ی 
از اقدامات دولت در رس��یدگی به خس��ارات 
ناشی از س��یل امسال در استان های کشور را 
ارائه داد. چهل و پنجمین جلسه شورای عالی 
هماهنگ��ی اقتصادی روز ش��نبه به ریاس��ت 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور و 
با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر 

اعضای شورا تشکیل شد.
در این جلس��ه مهمترین مس��ائل و تحوالت 

اقتص��ادی  مناس��بات  و  کش��ور  اقتص��ادی 
بین المللی و تحلیل مقایس��ه ای شاخص های 
اقتص��ادی و علمی کش��ورهای منطقه، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
رئیس س��ازمان برنامه و بو دجه گزارش��ی از 
اقدام��ات دول��ت در رس��یدگی به خس��ارات 

ناش��ی از سیل در س��ال جاری در استان های 
کش��ور ارائه نمود. بر اس��اس این گزارش، در 
پی وقوع س��یل در استان های مختلف کشور، 
در فروردین ماه س��ال جاری، تاکنون نزدیک 
به بیس��ت هزار میلیارد تومان بابت خسارات 
وارده ب��ه ص��ورت بالع��وض و تس��هیالت و 
همچنین بازسازی زیرساخت ها پرداخت شده 

اس��ت. براساس این گزارش، در سیل اخیر در 
سه اس��تان سیستان و بلوچس��تان، کرمان و 
هرمزگان، به ۲۷.۵00 واحد مسکونی خسارت 
وارد ش��ده اس��ت که با تصویب هیأت دولت، 
مبلغ ۱.6۳۵ میلیارد تومان به مردم پرداخت 
خواهد شد. خس��ارات بخش های کشاورزی و 
صنعت و زیرس��اخت ها نیز در دس��ت بررسی 

و اقدام اس��ت. در این جلسه همچنین رئیس 
کل بان��ک مرک��زی نیز گزارش��ی از اقدامات 
انجام ش��ده در زمینه درآمدهای ارزی کشور 
و تأمی��ن کاالهای مورد نی��از را ارائه نمود و 
راهکارهای گسترش مناسبات ارزی و تجاری 

مورد بررسی قرار گرفت.
همچنی��ن گ��زارش روند بلندمدت س��رمایه 
گذاری و تحوالت تولید ناخالص ملی در کشور، 
 و الزمه های تقویت س��رمایه گذاری ارائه شد. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

حوادث اخیر از سر برآوردن یک پدیده  یکتا در جهان امروز خبر می دهد
رهبر انقالب: 
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پاسخ ۲ نماینده مجلس به یک پرسش:

چه ایده ای برای حل مشکالت دارید؟

در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت؛

گزارش سازمان برنامه و بودجه از اقدامات دولت نسبت به خسارات سیل

گام دوم و جوانان انقالبی
ادامه از صفحه اول

برای مبارزه با ریشه بحران های منطقه یعنی آمریکا 
را ب��ا وحدت و یکپارچگ��ی ملتهای منطقه و آزادی 
خواهان جهان محقق می س��ازد. ب��رای تحقق این 
مهم یک اصل مهم وجود دارد و آن قدرتمند شدن 
اس��ت. قدرتمند ش��دن در ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و نظامی که زمینه ساز حرکتی 
عظیم در تحقق اهداف گام دوم انقالب خواهد شد.

سرمقاله


