
تحکیم منباسات ایران و آفریقای جنوبی 
رئی��س جمه��ور در گف��ت و گوی تلفن��ی با رئیس 
جمهور آفریقای جنوبی گفت: در زمان اپیدمی کرونا 
متاس��فانه آمریکا تحریم های غیر قانونی علیه ملت 

ایران را تشدید کرده است.
روس��ای جمهور ای��ران و آفریقای جنوبی در گفت و 
گوی تلفنی ضمن تاکید بر توس��عه و تعمیق روابط 
دو کش��ور  بویژه روابط تج��اری و اقتصادی، انتقال 
تجربیات و اطالعات در زمینه مبارزه با ویروس کرونا 
و همکاری های بهداش��تی و علمی دو کشور در این 
زمینه را ضروری خواندند.دو رئیس جمهور با اش��اره 
به س��ابقه خوب همکاری های اقتصادی  دو کش��ور 
ضرورت اس��تفاده از ظرفیت های جدید برای توسعه 
این همکاری ها و اجرای پروژه های مشترک را مورد 
تاکی��د قرار دادند.روس��ای جمهور ای��ران و آفریقای 
جنوبی همچنین تقوی��ت همکاری های بین المللی 
ب��رای مقابله با  تحری��م های ضد بش��ری آمریکا و 
همچنین جنایت های ضد انسانی علیه ملت مظلوم 
فلس��طین و تالش برای برقراری صل��ح و آرامش در 
سوریه و یمن را مورد تاکید قرار دادند. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در این گفت و کوی تلفنی 
با اش��اره به اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی آمریکا 
علی��ه ملت ای��ران ، گفت: در ش��رایطی که اپیدمی 
بیماری کرونا در جهان را ش��اهد هس��تیم و نگاه ها 
باید به سمت روابط با کشورها تغییر یابد ، متاسفانه 
آمری��کا تحریم های غیر قانون��ی  علیه ملت ایران را 
تش��دید کرده و عالوه بر زیر پا گذاشتن مقررات بین 
المللی، مقررات بهداش��ت جهانی را هم نقض کرده 

است.  ایرنا

اخبار

ابهام در خصوصی س��ازی های اعالمی از سوی دولت هر 
روز ابهامات بیشتری می گیرد چنانکه رئیس هیأت مدیره 
دیده بان ش��فافیت و عدالت با اش��اره به الیحه مشارکت 
عمومی-خصوص��ی تاکی��د کرد: م��ی خواهند به اس��م 
مش��ارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را 
اعم از مدارس، بیمارس��تانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... 
هم��ه، چه در حال کار یا تکمیل ش��ده یا نیم��ه کاره را 
به تاراج بدهند. احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان 
ش��فافیت و عدالت در نامه ای سرگش��اده خطاب به ملت 
ایران نوش��ت: دلس��وزان ملک و ملت به داد ایران برسید.
هش��دار و تقاضاهای این عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در نامه مذکور به شرح زیر است؛
1-پ��س از چپاول اموال ملت به اس��م خصوصی س��ازی 
حاال می خواهند به اس��م مش��ارکت عمومی-خصوصی 
تمام��ی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارس��تانها، 
ورزش��گاهها، دانش��گاهها و ... همه را چ��ه در حال کار یا 

تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
2-س��از و کار هم بسیار فس��اد آفرین است. زیرا تصمیم 
گی��ری درباره انتخاب طرح قابل ف��روش، قیمت گذاری، 
انتخاب خریدار، ش��رایط نقد و اقساط به عهده شش نفر 

است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها 
تصمیم گیر نهایی است.

3-منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت 
برای به اصطالح خریدار تامین می ش��ود و وزیر یا 

مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق 
مح��روم و 50 درصد ب��رای دیگر 

مناطق تخفیف دهد.
4-مجلس نمی توان��د از اصل 
85 در اینج��ا اس��تفاده کند. 
این اصل برای قوانینی اس��ت 
آزمایش داش��ته  قابلیت  که 
باشند نه قانونی که بر اساس 
آن اموال ملت به اسم فروش 
از ید دولت خارج می ش��ود. 

فروش مال که آزمایشی نمی 
شود.

5-مجلس دهم این خیانت بزرگ 
تصویب الیحه مشارکت عمومی-
خصوص��ی را مرتکب نش��ود. بی 
ش��ک جوانان غی��ور عدالت خواه 
و مردم وطن دوس��ت و انقالبیون 
کش��ور اج��ازه چنی��ن خیانی را 

به کس��ی نمی دهند. بررس��ی الیحه مشارکت عمومی - 
خصوصی که بعضاً از آن به عنوان خصوصی س��ازی دوم 
یاد می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.دولت و 
بعضی نمایندگان مجلس تالش می کنند این الیحه بدون 
طی روال معمول بررسی و تصویب طرح ها در قالب اصل 
85 و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب 
شود.بر این اساس، یکی از مهم ترین قوانین سال های اخیر 
کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و عالوه 
ب��ر آن بخش مهم��ی از نقاط عطف این قانون مس��کوت 
گذاش��ته ش��ده و به آئین نامه های اجرایی حواله شده که 
با این ش��یوه تصویب عماًل تصمیم گیری درباره این نقاط 
عطف عماًل در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد 
گرفت.اهمیت این مساله بیشتر درک می شود اگر بدانیم 
گروه کارشناسی اصلی س��ازمان برنامه و بودجه که روی 
این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی 
در کمیس��یون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس به بررس��ی و تنظیم این الیحه 
مهم و سرنوشت س��از کمک می کردند به صورت ناگهانی 
به جای دیگری منتقل ش��ده و گ��روه جدیدی جایگزین 

آنها شدند.
ب��ا این تغییر و با مش��ارکت فعال یک��ی از اعضای 
کمیس��یون عم��ران، عم��اًل طرحی ک��ه نظرات 
کارشناس��ی به میزان قاب��ل توجهی در آن لحاظ 
شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم 
شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته 
بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس 
حت��ی فرآین��د صحی��ح رأی گیری و 
تصوی��ب در کمیس��یون را نی��ز طی 
نکرده اس��ت.در عین حال، همانطور 
که اش��اره ش��د موارد مهمی در این 
متن مس��کوت گذاشته ش��ده و به 
آئین نامه اجرایی احاله ش��ده است 
که به نظر می رسد وظیفه نوشتن 
آئین نامه نیز بر عهده همین گروه 
کوچک ۶ نفره قرار بگیرد و عماًل 
ب��دون رعایت فرآین��د طبیعی و 
شفاف درباره قانونی که حد و مرز 
توزیع امکانات و امتیازات طرح های 
عمرانی را تعیین می کند و ظرفیت 
تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع 
رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار 
این افراد معدود قرار می گیرد.  مهر

          وزیر دفاع: 

باید برابر تهدیدات نوظهور 
آماده باشیم 

آثار کرونا می تواند کش��ورهای متخاصم را برای پیشبرد 
اهداف ش��وم خود تحریک کند وزیر دفاع گفت: عملکرد 
و آثار ویروس کرونا می تواند کش��ورهای متخاصم را برای 
پیشبرد اهداف شوم بین المللی خود علیه ملت های دیگر 
تحریک کند.  امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع با حضور در 
بیمارس��تان چمران  در دیدار با کادر پزشکی، پرستاری و 
درمانی بیمارستان فوق تخصصی شهید چمران  با تجلیل 
از زحمات و تالش های صادقانه کادر درمانی کشور بویژه 
پزش��کان و پرس��تاران بیمارستان ش��هید چمران گفت: 
فرمایشات حکیمانه  مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 
مورد کادر درمانی نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه این شغل 
شریف و خطیر در جامعه اسالمی و توجه همه ارکان کشور 

به مسئولیت مهم این عزیزان است.
وزیر دفاع با قدردانی از کادر درمان و پزش��کی کش��ور که 
بدون هیچ چشم داش��تی، همانند رزمندگان دوران دفاع 
مقدس، شجاعانه وارد میدان مبارزه با ویروس کرونا شدند 
گفت: خداوند از نیت بندگان خود آگاه است و قطعاً اجر و 
ثواب فراوان این قش��ر خدمتگزار و زحمتکش نزد خداوند 
متع��ال مأجور خواهد ماند. وزیر دفاع با تش��ریح مس��ئله 
س��المت به عنوان اولویت مه��م زندگی جوامع گفت: هم 
س��المت، هم امنیت در شمار نعمت های بزرگی است که 
انسان تا از آن نعمت ها محروم نباشد، اهمیت و ارزش آن 
را متوجه نخواهدشد و مجموعه پزشکی و پرستاری و بقیه 
کادره��ای درمانی، در واقع تأمین  کننده این نعمت بزرگ 

ب��رای جامعه  اند و نقش پیش قراوالن عرصه بهداش��ت و 
سالمت در این میان، نقش بسیار برجسته  ای است.

امیر س��رتیپ حاتمی با تأکید بر توج��ه ویژه وزارت دفاع 
به مقوله بهداش��ت و درمان کارکن��ان و خانواده نیروهای 
مس��لح افزود: با اهتمام دولت و مجلس شورای اسالمی و 
بیمه درمانی نیروهای مس��لح اعتبار و بودجه  مناسبی به 
بیمارستان های نیروهای مس��اح اختصاص یافته است و 
امیدواریم بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین ترین خدمات 
را در مرکز درمانی نیروهای مسلح و سایر مراکز طرف قرار 
داد در سطح کشور به کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای 

مسلح و مردم عزیزمان تقدیم کنیم.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه ویروس کوید 19 تنها 
یک مس��ئله بهداشتی نیس��ت افزود: این ویروس تمامی 
ابعاد زندگی از جمله فرهنگی، ، بهداشتی، امنیتی و بویژه 
اقتص��ادی را تح��ت تاثیر قرار داد و م��ا باید آمادگی خود 
را در براب��ر تهدیدات نوظهور آینده هم��واره به روز کنیم.
وزی��ر دفاع تصریح کرد: عملک��رد و آثار ویروس کرونا می 
تواند کشورهای متخاصم را برای پیشبرد اهداف شوم بین 
الملل��ی خود علیه ملت های دیگر تحریک کند و بنابراین 
ضرورت دارد بدنه کش��ور برای مواجهه با تهدیداتی از این 
جن��س آمادگی و اراده  خود تقویت نمایند.امیر س��رتیپ 
حاتمی با بیان اینکه »کرونا« اراده ملت و مسئولین را مورد 
آزمون قرار داد گفت: قطعاً کادر درمانی و پزشکی کشور به 
مانند سربازان وفادار در جنگ تحمیلی، از گروه هایی بودند 
که بیش از دیگران از این آزمون سربلند بیرون آمدند و به 
افتخارات تمدنی و فرهنگی ما افزودند.امیر سرتیپ حاتمی 
پس از نشست صمیمانه با کادر درمانی بیمارستان شهید 
چمران و استماع نظرات، پیشنهادات، دغدغه های آنان از  
بخش هایی در بیمارستان  بازدید کرد.  روابط عمومی 

وزارت دفاع

      عدم تناسب دستور کار 
مجلس با شرایط روز 

برخ��ی نمایندگان مجلس نس��بت به دس��تور کارهای 
جلس��ات اخیر مجلس انتقاد و اعت��راض کردند؛ چرا که 
معتقدند تناس��بی با ش��رایط، نیازها و مش��کالت کشور 
ندارد.  پس از ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و هشدار 
س��تاد ملی مب��ارزه با این وی��روس، بس��یاری از مراکز 
عمومی و ادارات تعطیل ش��دند.اما با شیوع این ویروس 
بین نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ستاد ملی کرونا 
طی جلسه ای که با هیأت رئیسه و رئیس مجلس داشت، 

خواست تا مجلس نیز تعطیل شود.
گفتن��ی اس��ت آخرین نشس��ت علنی مجلس ش��ورای 
اسالمی در سال 98 سه ش��نبه ۶ اسفندماه تشکیل شد 
و به منظور تعیین تکلیف بودجه س��ال 99 پایان یافت و 
نماین��دگان پس از  آن به مدت س��ه  هفته به حوزه های 
انتخابیه رفتند. نهایتا نخس��تین نشس��ت علنی مجلس 
شورای اسالمی پس شیوع ویروس کرونا، صبح سه شنبه 
)19 فروردین ماه 99( به ریاس��ت مس��عود پزش��کیان 
آغاز ش��د.این جلس��ات علنی به مدت س��ه هفته تداوم 
داش��ت اما بسیاری از نمایندگان نس��بت به دستور این 
جلس��ات نقد جدی داشتند و معتقد بودند این دستورها 
متناس��ب با ش��رایط فعلی جامعه نیس��ت؛ دستورهایی 
همچون رس��یدگی به الیح��ه مالیات ب��ر ارزش افزود، 
طرح دو فوریتی اصالح قانون انتخابات و بررسی گزارش 
کمیسیون مشترک در مورد بررسی الیحه درآمد پایدار 

و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها.
در عین حال برخی نس��بت به ش��یوه برگزاری جلسات 

مجلس و البته دستورکارهای آن نقدهای جدی داشتند 
و معتقدند دستور کارهای جلسات علنی مجلس شورای 
اس��المی متناس��ب با اقتضائات و ش��رایط فعلی جامعه 
نیست. در همین رابطه محمدرضا رضایی نماینده مردم 
جهرم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: در شرایطی که 
مجل��س باید موضوعات اقتصادی پس از ش��یوع کرونا و 
مسائل کس��ب و کارهای خرد و کالن را بررسی کند اما 
متاس��فانه مواردی همچون خصوصی سازی باشگاه های 
ورزش��ی و طرح ه��ای سیاس��ی همچون اص��الح قانون 
انتخاب��ات را در دس��تور کار ق��رار داد.وی افزود: در این 
شرایط مجلس باید تمام تالش و عزم خود را در برطرف 
کردن مش��کالت اقتص��ادی مردم و اف��رادی که پس از 

شیوع کرونا آسیب دیدند، به کار گیرد.
* مجل��س باید بیش��تر از اینها به مس��ائل روز اهمیت 

می داد
احم��د بیگدلی عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز در این زمینه به فارس گف��ت: در این ایام 
تع��دادی از نماین��دگان مبت��ال و درگیر کرون��ا بودند و 
تع��دادی نی��ز در معرض بودند صح��ن علنی هم فضای 

عادی نداشت.
وی اف��زود: فکر می کنم مجلس در این ایام باید قوی تر 
از این  عمل می کرد اما یکی از ایرداتی که وجود داشته 
و دارد جابجای��ی مجالس و دولت ها اس��ت که همیش��ه 
مش��کل ساز بوده و هس��ت چرا که عده ای دنبال رایزنی 
برای کمیس��یون ها و هیأت رئیسه هستند و عده ای هم 
که رای نیاوردن��د کمی کم انگیزه تر هس��تند.این عضو 
فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان 
کرد: نمایندگان در این ایام  حتما ورود کرده اند اما باید 
بیش��تر از اینها به مس��ائل و اقتضائات روز اهمیت داده 

می شد.  فارس

فرمان��ده نی��روی زمینی 
در  نزاجا  گف��ت:  ارت��ش 
مقابله با بیماری کرونا در 
24 اس��تان و 214 شهر 
فع��ال اس��ت و 80 هزار 
ارتش  نیرو ه��ای  از  نف��ز 
در صف مدافعان سالمت 

هستند .
امی��ر س��رتیپ کیومرث 
نیروی  فرمان��ده  حیدری 
ارت��ش جمهوری  زمینی 
ایران دیروز در  اس��المی 

س��تاد لشکر 58 ذوالفقار در ش��اهرود اظهار کرد: با این 
اقدام، دنیا فهمید ایران اس��المی گوش به فرمان والیت 

فقیه جای خود را در همه عرصه ها باز کرده است.
او بزرگترین دس��تاورد نیروی زمینی ارتش را ایستادگی 
روی پای خود برشمرد و ادامه داد: در عرصه های سایبری، 
ضد تانک، فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و آنچه که 
برای جنگ های آینده مورد نیاز باش��د نیروی زمینی به 
توانمندی های بزرگ دس��ت یافته است. فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در م��ورد تهدید نیرو های نظامی ایران در 
خلیج فارس گفت: این یک فضاس��ازی رس��انه ای برای 
سرپوش نهادن بر رعب و وحشت از نیر های نظامی ایران 
بوده اس��ت.امیر حی��دری افزود: نیرو ه��ای نظامی ایران 
همیش��ه فعالیت های محوله خود را ب��دون ماجراجویی 
انجام می دهند و نیرو ه��ای آمریکایی و همه دنیا، ایران 
اس��المی و اقتدار آن را می شناسند و به آن اذعان دارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران با 
اش��اره به توانمندی های لش��کر 58 ذوالفقار در شاهرود 
اظهار داشت: این لشکر یکی از تکیه گاه های مهم نیروی 
زمینی ارتش به ش��مار م��ی رود که به لش��کر متحرک 

هجومی تغییر وضعیت داده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
ادامه به مشارکت نیرو های مس��لح در مبارزه با بیماری 
کرونا اش��اره کرد و گفت: 80 هزار نفر از نیرو های ارتش 
در امر بیماری کرونا در خدمت رس��انی درصف مدافعان 
س��المت فعال هس��تند.امیر حیدری با اش��اره به اینکه 
نی��روی زمینی ارتش در مقابله ب��ا بیماری کرونا در 24 
استان و 214 شهر فعال است، ادامه داد: در هفت شهر، 
نی��روی زمینی ارتش ورودی ش��هر را کنترل کرده، ضد 
عفونی و گندزدای��ی، ایجاد نقاهتگاه، پس��ت های بیمار 
یابی در روستا ها و شهر در حال انجام است.امیر حیدری 

با بیان اینک��ه در هرکجا 
که الزم بود بیمارس��تان 
صحرای��ی ب��رای بیماران 
کرونایی ایجاد ش��د و در 
پنج شهر هنوز بیمارستان 
است،  مس��تقر  صحرایی 
ادامه داد: یکه��زار و 91 
ارتش  نقاهتگاهی  تخ��ت 
هن��وز در برخی ش��هر ها 
فعال است.فرمانده نیروی 
زمین��ی ارتش اف��زود: به 
نقاهتگاه های  نیاز  تناسب 

50 تا 2 هزار تخت خوابی ایجاد شده است.
خب��ر دیگر در حوزه اقدامات نیروهای مس��لح در مقابله 
با کرونا آنکه  امیر س��رتیپ دوم رامین حمیدی فراهانی 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ارتش با بیان اینکه طب 
سنتی با ارائه راهکار های موثر در امر پیشگیری، ارتقای 
اص��ول مراقبتی و حت��ی تقویت سیس��تم ایمنی نقش 
تاثیرگ��ذاری در کنت��رل و درمان بیماری ه��ای عفونی 
از جمل��ه کرون��ا را دارد اظهار کرد: یک��ی از مولفه های 
سیاس��ت های کالن ابالغی توس��ط مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در حوزه بهداش��ت و درمان کشور توجه 
به اصول ثابت ش��ده طب س��نتی اس��ت که در دانشگاه 
علوم پزش��کی ارتش نیز از چند س��ال قبل با تش��کیل 
دپارتمان طب س��نتی در این زمینه فعالیت های علمی 
و پژوهش��ی ویژه ای انجام گرفته است.او اضافه کرد: در 
بیمارس��تان امام رضا )ع( دانشگاه علوم پزشکی ارتش با 
کمک پزش��کان متخصص در این ح��وزه، درمانگاه طب 
س��نتی در کنار درمانگاه عفونی راه اندازی شده است تا 
با ویزیت، مشاوره و راهنمایی بیماران مبتال به کرونا در 
ه��ر دو حوزه طب رایج و طب س��نتی به درمان موثرتر 
بیماران پرداخته شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
خاطرنش��ان کرد: در این دپارتمان اقداماتی که توس��ط 
وزارت بهداش��ت تایید شده اس��ت و دارای رفرنس های 
علمی ب��وده و به بهب��ود بیماران کم��ک می کند انجام 
می گیرد.همچنی��ن در ادامه خانم دکتر حس��ینی یکتا، 
مس��ئول درمانگاه طب س��نتی دانش��گاه علوم پزشکی 
ارت��ش گفت: در ای��ن کلینی��ک درمانی ک��ه در محل 
بیمارس��تان امام رضا )ع( س��تاد ارتش راه اندازی شده 
اس��ت، متخصصین طب س��نتی و عفونی در کنار هم به 
بیماران مبتال به وی��روس کرونا ارائه خدمت می نمایند. 

 باشگاه خبرنگاران

ادامه از صفحه اول
نئولیبرالی و اقت��دار گرایانه، حمایت از بازار آزاد را 
س��رلوحه سیاس��ت های خود قرار داد و به سرعت 
مالیات ها را افزایش داد و شرکت های بزرگ دولتی 
را به بخش خصوصی واگذار نمود.وی اعالم کرد که 
در ب��ازار رقابتی انگلیس هرک��س نتواند کار کند و 
مالیات بپردازد نمی توان��د به حمایت های دولتی 
امیدوار باشد. خدمات بهداشتی، رفاهی و آموزشی 
که تامین کردن ش��ان بر عهده دولت بود از وظایف 
دولت کنار زده ش��د و اکثر صنایع بزرگ بریتانیا به 
بخش خصوصی واگذار شد. .تاچر حتي بخش هایي 
چون هوافضا، مخابرات و بي س��یم، جگوار، بریتیش 
تلکام، بریت اویل، و گاز را به س��رمایه داران بخش 
خصوص��ي س��پرد. این خصوصي س��ازي در س��ال 
1987 دام��ن خط��وط هوای��ي، فوالد، نف��ت، روز 
رویس، و شبکه هاي آب و برق را هم گرفت. معادن 
ذغال س��نگ بریتانی��ا به صورت سیس��تماتیک و 
قاعده مندي تعطیل ش��دند، ه��زاران کارگر معدن 
شغل خود را از دست دادند و کل جامعه معدنچیان 
زاغه نشین شد. عملکرد نئولیبرالی تاچر که تاکنون 
نی��ز پیامده��ای آن در انگلیس ادام��ه دارد چنان 
هزینه ای برای مردم این کش��ور داشته که با اعالم 
خبر درگذش��ت تاچر در سال 2013 مردم بریتانیا 
با ش��عار های از قبیل: »شیر دزد«، »ساحره مرد«، 
»تاچر مرده، بخندید« مرگ بانوی آهنین را جشن 

گرفتند.
نکته قابل توجه آن اس��ت که آنچه امروز در آمریکا 
و اروپا در قبال کرونا ویروس مش��اهده می ش��ود و 
بیش��ترین آمار قربانیان را به خ��ود اختصاص داده 
برگرفته از پیامدهای همان تفکرات نئولیبرالیستی 
اس��ت که در ظاهر ادعای کمک اقتصادی به مردم 
را داش��ت ام��ا در نهایت نابودگر طبقه متوس��ط و 
کارگر بوده اس��ت. نئولیبرالیس��م انبوهی از مرگ 
و محرومیته��ای ش��دید را در می��ان م��ردم فقیر 
مناط��ق خاص ایج��اد میکند ل��ذا نئولیبرالیس��م 
ج��زء قت��ل عامهای درجه دوم و س��وم می باش��د. 
بر اس��اس می ت��وان گفت که ب��رای تصمیم گیری 
اقتصادی نمی توان صرفا به نام ها و نش��ان هایی که 
برند جهانی را یدک می کش��ند نگاه کرد بلکه باید 
سرنوشت و پیامدهای آنها را مورد ارزیابی قرار داد 
چنانکه س��اختار نئولیبرالیس��تی که امروز ترویج و 
کشورها به اجرای آن سوق داده می شوند کارکردی 
جز نابودی اقش��ار متوس��ط و پایین جوامع نداشته 
ک��ه نتیجه آن را در امروز کرونای��ی آمریکا و اروپا 
می توان مش��اهده کرد. بر این اس��اس راهکار حل 
مش��کالت کش��ور را باید در درون کشور در قالب 
اقتصاد مقاومتی و مش��ارکت واقعی مردم در عرصه 
اقتصادی جس��تجو کرد و از رویکرد به نسخه های 
نئولیبرالیس��تی مدع��ی خصوصی س��ازی عمومی 
و خصوصی که پرچم شکستش��ان برافراش��ته شده 

خودداری کرد.  
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گزارش

قوه قضاییه اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند
نماین��ده محالت گفت: قوه قضاییه باید به موضوع نحوه تخصیص ارز ورود 
کند تا سیس��تم مالی کشور شفاف شود. حجت االسالم علیرضا سلیمی، با 
اشاره به لزوم برخورد قوه قضاییه با مفسدان ارزی اظهار کرد: باید در ابتدا 
مش��خص شود که چه کس��انی و دقیقا برای چه کاری ارز  دولتی دریافت 
کرده اند.او افزود: الزم اس��ت که مس��یر ارز  دولتی، ن��وع کاال های وارداتی و 
نحوه توزیع آن شفاف شود، چرا که صحبت آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
هیچ ارزی گم نش��ده اف��کار عمومی را اقناع نمی کند.س��لیمی گفت: دولت باید به 
دنبال شفافیت باشد، بنابراین باید مشخص شود که آیا دریافت کنندگان ارز دولتی 
با ش��خصیت های دولتی نسبتی داش��ته اند یا خیر. وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه 
لیس��ت اشخاص دریافت کننده ارز و نس��بت آنها را منتشر کند،  تصریح کرد: قوه 

قضاییه باید به  موضوع نحوه تخصیص ارز  ورود کند.  باشگاه خبرنگاران

هدف برخی محدود کردن شورای نگهبان است
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس، گفت: ب��ه اعتقاد بنده طراحان 
طرح اص��الح قانون انتخابات ب��ه دنبال اعاده حیثی��ت و محدود کردن 
ش��ورای نگهبان هستند. سیدجواد ابطحی ، با اشاره به طرح دو فوریتی 
»اص��الح برخی قوانی��ن انتخابات« گفت: در ش��رایطی که مردم درگیر 
مس��ائل معیش��تی  مقابله با کرونا هس��تند، مطرح کردن چنین طرحی 
اهمیت نداشت و از طرف دیگر مجلس در تایید فوریت این طرح دچار خطا 
شد، چرا که طبق آیین نامه داخلی پارلمان، 2 فوریت یعنی امری که بی توجهی 
به آن موجب فوت فرصت می شود که با توجه به شرایط موجود طرح مذکور نیاز 
به 2 فوریت نداشت.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در پاسخ به این پرسش 
که طراحان با چه هدفی این طرح را تدوین کرده اند، گفت: به اعتقاد بنده طراحان 

به دنبال اعاده حیثیت و محدود کردن شورای نگهبان هستند. فارس

فروش اموال و امالک مازاد دستگاه ها
رئیس جمهور بر لزوم صرفه جویی همه دستگاه های دولتی و نیز ضرورت 

فروش اموال و امالک مازاد دستگاه ها تأکید کرد.
 آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همچنین با اشاره 
به افزایش مش��ارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام 
شرکت ها و بنگاه های بزرگ در بورس شد.رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به اهمیت اتمام طرح های بزرگ و نیمه تمام، تصریح کرد: باید اتمام طرح های 
نیمه تمام که از پیش��رفت باالی 80 درصد برخوردار هس��تند، با جدیت پیگیری 
ش��ود.وی اظهارداشت: در شرایط کنونی تأمین ارز برای کاال های اساسی بویژه دارو 
و نیازمندی های اساس��ی مردم و بخش تولید ضرورت دارد. در ادامه جلس��ه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکار های مولدسازی دارایی ها 

و اموال مازاد دستگاه های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صدا و سیما

هشدار احمد توکلی درباره خصوصی سازی پرحاشیه: 

تاراج دارایی ملت به اسم مشارکت 
عمومی-  خصوصی

امیر سرتیپ حیدری:

۸۰ هزار نفر از نیرو های ارتش در 
صف مدافعان سالمت هستند


