
ترامپ؛ نجاستی که آمریکا را با 
خودش روی آب آورد

ترامپ نجاستی بود که آمریکا را با خودش به روی 
آب آورد. بدون زرورق، ظاهر همان باطن است. در 
سراس��ر قرن، به  ویژه پس از غرق شدن امپراتوری 
سوس��یالیزم در فقر و سرکوب و خشونت، بوق های 
سرمایه داری کوش��یدند هژمونی آمریکا را به مثابه 
نماد دموکراس��ی و جامعه مدنی،پدر قانون  اساسی 
 نویسی، الگوی جمهوریت و حقوق شهروندی، مظهر 
مدیریت علمی، ارتش سوپرمن های شکست ناپذیر، 

تجسم مدرنیته و پایان تاریخ تا ابد تثبیت کنند.
پس از کمونیس��ت ها، نوبت لیبرالیست ها بود که از 
کالهش��ان خرگوش درآورند! از رؤیاهای دیزنی در 
دوره کودکی تا متون علوم اجتماعی در دانش��گاه، 
پروژه بت پرستی مدرن تعقیب شد. بت بزرگ، باید 
نشکن به نظر می آمد. هنوز عصر مقاومت و شرافت 
نرس��یده بود. انتقاد از سرزمین مقدس ممنوع بود. 
در مدرس��ه بای��د زندگی نامه کندی و نیکس��ون را 
حف��ظ می کردیم. به نس��ل ما چون می��ت در قبر، 
تلقین می شد که ارباب خوبی دارید، تعظیم کنید، 

اربابی که:
۱. پلیس��ش قانونمند و مؤدب اس��ت. در فیلم ها از 
مته��م می خواه��د چیزی نگوید ک��ه علیه خودش 

استفاده شود.
۲. مدین��ه فاضل��ه »برابری ش��هروندی« اس��ت و 

نمی دانند تبعیض چیست؛ به  ویژه تبعیض نژادی!
۳. سیستم انتخابات لیبرال، حساب شده و پاسخگو 

است و دموکراسی اش، تقلب ناپذیر.
۴. مق��ر نهادهای بین الملل و س��ازمان های جهانی 

است و پای تعهدات بین المللی اش می ایستد.
۵. کش��ور رؤیاها و مهد رفاه عمومی است. شهروند 

فقیر و غنی ندارد.
۶. قانون اساسی اش، الگوی حقوق بشر و در منازعات 

سیاسی، دقیق، شفاف و حساب شده است.
۷. در نظ��ام دموکراتی��ک لیب��رال، خش��ونت ها و 
ش��کاف های اجتماعی مهار ش��ده اند. جامعۀ مدنی 
و رفت��ار متمدنان��ه، نهادین��ه ش��ده و در عقالنیت 

سرمایه داری، معضالت به بحران تبدیل نمی شود.
۸. رس��انه های آزاد و بی ط��رف، بدون سانس��ور و 
مستقل از مافیاهای س��رمایه داری، هیچ نقطۀ کور 

سیاسی و اجتماعی باقی نمی گذارند.
۹. مدیری��ت علم��ی و دموکراتی��ک در ی��ک نظام 
س��کوالر، مثل اس��ید، چالش ها و نابرابری ها را در 

خود حل می کند.
۱۰. چی��ز پنهان و ناگفته ای در امور پابلیک ندارند 

و همه چیز شفاف است.
۱۱. نظام پزش��کی و بهداشت و سالمت  بی نقص 
و پیش��رفته که برای جان انسان، بی توجه به پول، 

ارزش قائل است.
ام��ا در ای��ن چهل س��ال و در این چه��ل روز، چه 
چیزها که ندیدی��م! و در چلۀ دوم انقالب خمینی، 

چه چیزها که نخواهیم دید.
درگیری های خیابانی در اکثر ایالت ها، به جان هم 
افت��ادن مردم مس��لح، دو مدعی همزمان ریاس��ت 
جمهوری و ه��ر دو مدعی تقلب و ش��هروندی که 
پرچ��م آمریکا را آت��ش می زد و می گف��ت: بدتراز 
آمریکا، آمریکاس��ت! ب��ه هر ک��ه می گوید خبری 

نیست، بگویید: آری، یک خبر نیست، خبرهاست.

یادداشت

رئیس جمه��ور با بیان اینکه رهبران جدید آمریکا باید اراده 
به تغییر توس��ط مردم آمریکا را در سیاس��ت خارجی خود 
عملی س��ازند، گفت: آمریکا چند س��ال است راه سیاست 

خارجی خود را گم کرده است.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در نشس��ت مجازی س��ران 
کش��ورهای عض��و س��ازمان ش��انگهای اظهار ک��رد: ایران 
کمک های انسان دوس��تانه خود را برای بهبود ش��رایط در 
برخی از کش��ورهای منطق��ه ارائه کرده اس��ت. همچنین 
ای��ن آمادگی را دارد تا در مس��یر مبارزه ب��ا کووید -۱۹ با 
کش��ورهای عضو س��ازمان ش��انگهای تحربیات خود را به 
اش��تراک بگذاریم. روحانی تاکید کرد: جمهوری اس��المی 
ای��ران همواره بر سیاس��ت اصولی خود در تقویت حس��ن 
همج��واری، ایج��اد اعتم��اد و گفتگ��و با همس��ایگان در 
حوزه هایی همچون ارواس��یا، خلی��ج فارس، جنوب و غرب 
آس��یا تاکید داشته اس��ت و حصول امنیت پایدار را جز از 

طریق همکاری، مشارکت و صلح میسر نمی داند.
وی افزود: ارائه ابتکار صلح هرمز، مش��ارکت در روند صلح 
آس��تانه، حمایت از صلح و ثبات در افغانس��تان و تاکید بر 
لزوم افزایش همکاری های چندجانبه بین کشورهای عضو 
س��ازمان همکاری ش��انگهای نمونه هایی از توجه ایران به 
مش��ارکت و همکاری برای حصول امنیت پایدار در منطقه 

و جهان است.
روحان��ی اف��زود: یک��ی از اص��ول مح��وری همکاری های 
کش��ورهای منطقه و اعضای شانگهای، مبارزه با تروریسم، 
افراط گرایی و جدایی طلبی اس��ت. جلوگیری از توس��عه 
ایدئولوژی خش��ونت و افراط گرایی و مقابله دس��ته جمعی 
با جریانات و نهادهای تولید و انتش��ار تفکر افراطی گری در 
منطقه در کنار شناس��ایی کانون های شکل گیری، حامیان 
و منابع مالی گروه های تروریستی از مهمترین رسالت های 
مشترک سازمان همکاری شانگهای در حوزه امنیت دسته 

جمعی است.
رئیس جمهور ادامه داد: بر همین اساس جمهوری اسالمی 
ای��ران با اتکا به س��ال ها تجربه خود در مبارزه گس��ترده با 
گروه های تروریس��تی در س��وریه و عراق، آمادگی خود را 
برای هرگونه اق��دام و مبارزه علیه جریانات تروریس��تی و 
افراط گرایی اعالم می کند. هرچند در ابتدای س��ال جاری 
می��الدی، یکی از بزرگترین فرماندهان جمهوری اس��المی 

ایران در مبارزه با تروریس��م، سردار شهید قاسم سلیمانی، 
توس��ط به وجود آورندگان و حامی اصلی جریانات تکفیری 
و تروریستی، به طور ناجوانمردانه ای ترور شد و به شهادت 
رس��ید، اما ما همچنان مصمم هس��تیم تا س��رکوب کامل 
گروه های تروریس��تی افراط گرا و پایان دادن به اشغالگری 

بیگانگان، به راه خود ادامه دهیم.
وی در ادام��ه گف��ت: جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان 
همس��ایه دو کش��ور جمه��وری آذربایج��ان و جمه��وری 
ارمنس��تان و با تکیه بر اش��تراکات فراوان تاریخی با مردم 
منطقه، از تصمیم اخیر مقامات این دو کش��ور با وس��اطت 
فدراسیون روسیه برای پایان دادن به درگیری های نظامی 
و ش��روع فرآیند ح��ل و فصل دیپلماتیک ابراز خرس��ندی 
می کند و امیدوار است که دو کشور بتوانند اختالفات خود 
را در فض��ای صلح آمیز و در چارچوب حقوق بین الملل حل 
و فصل کنند. در این راس��تا ای��ران طرح صلحی به منظور 

برق��راری آت��ش بس و ایج��اد صلح ارائه ک��رد و همچنین 
رایزنی های فشرده ای با طرفین درگیری و سایر کشورهای 
ذینفع بعمل آورده و از هرگونه تالشی جهت کاهش تنش 
و اختالفات و برقراری ثبات، امنیت و صلح پایدار و عادالنه 

در این منطقه استقبال می کند.
روحان��ی گفت: گس��ترش خطوط انتقال انرژی و توس��عه 
مسیرهای مواصالتی در منطقه از مهمترین ساز و کارهای 
همکاری در منطقه محسوب می شود. کشور ایران به عنوان 
یکی از مهمترین مجاری انتقال انرژی و یکی از شاهراه های 
مواصالت��ی در منطقه با برخ��ورداری از منابع غنی انرژی، 
دسترس��ی ب��ه دو دریای مه��م و موقعیت سوق الجیش��ی 
بی نظیر، قادر به تامین نیازهای اصلی بسیاری از کشورهای 

منطقه و اعضای سازمان شانگهای است.
وی اظهار کرد: موقعی��ت جغرافیایی ایران در کریدورهای 
مختل��ف و بویژه کریدور ش��مال – جنوب فرصت بس��یار 

بااهمی��ت و پایداری برای توس��عه ارتباط��ات فراقاره ای و 
رهایی از برخی محدودیت های ژئوپلیتیک برای کشورهای 
دوست در این سازوکار اس��ت. خوشحالم به اطالع برسانم 
ک��ه بزودی با تکمیل مس��یر ریلی رش��ت – بندرانزلی در 
حاش��یه دریای خزر، مس��یر ریلی کریدور شمال جنوب به 
واقعیت پیوس��ته و ظرفیت عظیمی را ب��رای حمل و نقل 
ترانزیت��ی ایج��اد خواهد کرد. بعالوه ما در تالش هس��تیم 
س��اخت مس��یر ریلی رشت– آس��تارا را نیز در سریع ترین 
زمان ممکن به سرانجام برسانیم و اتصال ریلی یکپارچه از 
خلیج فارس تا روس��یه و شمال اروپا را فراهم آورده و یکی 

از نیازهای مهم بین المللی را تحقق بخشیم.
روحان��ی در ادام��ه با اش��اره ب��ه نتایج انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا گفت: در سال های اخیر چندجانبه گرایی 
اقتصادی و سیاس��ی مورد تهدید جدی قرار گرفت و دولت 
آمریکا با قلدرمآبی تمام در صدد اعمال سیاست ها و قوانین 
داخلی خود بر نظم جهانی و کش��ورهای دارای اس��تقالل 
سیاس��ی برآمد. نتایج انتخابات آمریکا نشان داد که نه تنها 
جهان مخالف سیاس��ت های نادرس��ت دولت کنونی ایاالت 
متحده اس��ت، بلکه مردم آمریکا نیز از این سیاس��ت ها به 
س��توه آمده اند. ملت آمریکا واکنش جه��ان به قلدرمآبی، 
قانون گری��زی، نقض تعهدات بین الملل��ی، تهدید و تحریم 

دیگر ملت ها را به خوبی شنید و تصمیم به تغییر گرفت.
وی در ادام��ه اف��زود: یک بار دیگر تاری��خ واقعیت خود را 
به عرصه حکمرانی و س��پهر سیاس��ی تحمیل کرد و درس 
عبرت دیگ��ری به ماجراجوی��ان، جنگ طلب��ان، مخالفان 
حقوق ملت ها و ناقضان حقوق مسلم بین المللی داد. نتیجه 
انتخابات آمریکا نش��ان می دهد کش��وری که مدام در حال 
اس��تفاده از تهدی��د، تحریم و چماق باش��د و با زبان زور با 
دیگر ملت ها س��خن گوید، سیاس��ت خارجی آن حتماً راه 

خود را گم کرده است.
رئیس جمهور گفت: اکنون نوبت منتخبان و رهبران جدید 
در ایاالت متحده آمریکاست که پیام ملت خود را به خوبی 
درک کنند و این اراده به تغییر را در سیاست خارجی خود 
و رابطه با دیگر کشورها و ملت ها عملی سازند. بازگشت به 
قانون مداری، مقررات و تعهدات ش��ناخته شده بین المللی، 
احترام به حقوق ملت ها و جبران خس��ارت وارده از الزامات 

ترمیم اعتبار جهانی آمریکاست.

رئیس دیوان محاس��بات کش��ور گفت: با وجود بررسی های 
سازمان بازرسی و حکم هیئت مستشاری دیوان، دلیل اصرار 
دولت و وزارت اقتصاد را بر  فسخ نکردن واگذاری شرکت هفته 

 تپه را متوجه نمی شویم.
مهرداد بذرباش رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه معارفه 
حاکم شرع دیوان محاسبات ضمن گرامیداشت و تسلیت فوت 
عبداللهی حاکم شرع قبلی، گفت: رحیمی به حکم رئیس قوه 
قضائیه برای این جایگاه در دیوان محاس��بات منصوب شده 
اس��ت که از آیت اهلل رئیسی تش��کر می کنیم. وی ادامه داد: 
خانواده دیوان محاسبات تالش می کند رویه های مالی کشور 

را اصالح کند.
بذرپ��اش ادامه داد: بس��یاری از گرفتاری های امروز کش��ور 
به دلیل همین رویه های مالی است و دیوان محاسبات افتخار 
می کند که با حضور دادس��تان، هیئت مستشاری، مدیران و 

پرسنل باتجربه که همگی شأن قضاوت دارند، به دنبال اصالح 
این رویه ها اس��ت. رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: 
بنای ما در دیوان محاسبات اصالح امور و رویه های مالی است 
و نه تش��کیل پرونده اما پرونده هایی هم به  ضرورت تشکیل 
می شود که برای تعیین تکلیف به قوه قضائیه ارسال می شود. 
وی با بیان اینکه امروز کشور از کم اقدامی و بی اقدامی بیشتر 
از خطای اقدامی رنج می برد، گفت: ما بررس��ی تفریغ بودجه 
سال ۹۸ را در دیوان محاسبات آغاز کردیم، در این بررسی ها 
در زم��ان قرائت بند، بند گزارش به این نتیجه رس��یدیم که 
برخی از این بندها فاقد عملکرد هستند و یا اینکه هیچ گونه 
عزمی برای اجرای آن ها وجود نداشته است. بذرپاش تصریح 
کرد: امروز ریسک در مدیریت به حداقل رسیده است و یکی 
از دالیل عمده کاس��تی ها در کش��ور از همین قسمت ناشی 
می شود بنابراین در دیوان محاسبات براساس یک توافق مقرر 

شده است به مدیرانی که می خواهند کار کنند، کمک شود.
وی با اش��اره به رسیدگی به برخی پرونده های مهم در دیوان 
محاس��بات، اظهار کرد: بحث واگذاری ش��رکت های دولتی 
به  صورت جدی در دیوان محاس��بات مورد رس��یدگی قرار 
گرفته که پرونده هفت تپه از مهم ترین آنهاس��ت و نمی دانم 
دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر  فس��خ نکردن این 
واگذاری چیست، سازمان بازرسی بررسی کرده است و هیئت 
مستش��اری دیوان حکم داده اس��ت اما نمی دان��م چرا اجرا 
نمی ش��ود. بذرپاش اضافه کرد: بنای دیوان محاسبات کمک 
به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط 
میدان قرار گرفته اس��ت و ما باید ب��ه آن ها کمک کنیم اما 
این گونه مس��ائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت تپه بسیار 
متقن و دقیق اس��ت که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این 

فسخ متوجه نمی شویم.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

وزارت خارجه و بانک مرکزی 
برای تسهیل تبادالت تجاری 

اقدام سریع کنند
رئیس جمهور با اش��اره بر موظف ش��دن وزارت خارجه و 
دستگاه های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادالت تجاری 
با کش��ورهای عالقمند، بر برنامه ریزی و اقدامات سریع در 

این زمینه تاکید کرد.
حجت االسالم حسن روحانی در یکصد و هشتادمین جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دول��ت به تحوالت پیش رو در 
آمریکا اش��اره کرد و افزود: دولت جدید آمریکا پیش از هر 
اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کش��ور در جامعه 
جهانی می بایس��ت در رفتارهای غیرانس��انی خود با سایر 

کشورها تجدید نظر کند. رئیس جمهور با اشاره به گزارش 
وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت های انجام گرفته برای 
آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها 
با توجه به موانع ایجاد ش��ده از سوی آمریکایی ها در این 
زمینه، بر ض��رورت هماهنگی بیش��تر و مؤثر وزارت امور 
خارج��ه و بانک مرکزی در ای��ن زمینه تاکید کرد. وی در 
ادامه با اش��اره به مصوبه دولت در خصوص موظف ش��دن 
وزارت خارجه و دستگاه های مرتبط برای تسریع و تسهیل 
تبادالت تجاری با کش��ورهای عالقمند، بر برنامه  ریزی و 

اقدامات سریع در این زمینه تاکید کرد.
در این جلسه وزارت خارجه گزارشی از فعالیت های انجام 
گرفته برای آزاد س��ازی منابع مالی بلوکه ش��ده ایران در 
برخی کش��ورها ارائه کرد و مقرر ش��د علیرغم فش��ارهای 
تحریم��ی آمری��کا، بانک مرکزی و وزارت ام��ور خارجه با 
هماهنگی بیش��تر و مؤثرتر نسبت به آزاد سازی و استفاده 
از ای��ن منابع ب��رای تأمین نیازهای تولیدی کش��ور اقدام 

نمایند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سردار سلیمانی:

طرح مقابله با کرونا، مردم پایه 
و از سطح باالی علمی برخوردار 

است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین آغازبه کار طرح 
مقابله با کرونا گفت: همه ظرفیت ها در خدمت مردم قرار 
خواهد گرفت و این طرح مردم پایه اس��ت اما از باالترین 
سطح علمی برخوردار است که فرهیختگان خبره و اطّبای 

مبّرز در تهیه آن مشارکت داشته اند.
سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
روز گذشته در آیین آغاز به کار طرح تکمیلی مبارزه با کرونا 
در اس��تان خراس��ان رضوی که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، اظهار داشت: این طرح تحت عنوان طرح شهید 
س��لیمانی به منظور قطع زنجیره ویروس کرونا با توافق با 

وزیر محترم بهداشت به عمل آمده و از کنار مضجع نورانی 
علی بن موس��ی الرضا )ع( آغاز ش��د و ان ش��اهلل این طرح 
در سراسر  کش��ور اجرا خواهد ش��د. وی افزود: امیدواریم 
ب��ا بکارگیری همه ظرفیت های اس��تان ها ک��ه در قرارگاه 
مش��ترک بس��یج و وزارت بهداش��ت راهبری خواهد شد، 
ش��اهد نتیجه بخش بودن آن باشیم. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین گفت: این طرح با توجه به توانایی های موجود 
در کشور و شبکه مویرگی که بسیج در سراسر کشور دارد، 
ان ش��اهلل اگر به دقت اجرا شود در یک فاصله زمانی پیش 
بینی ش��ده ای، به امید خداوند متعال ش��اهد شیب نزولی 
ابت��ال خواهیم بود و در مدت چهارم��اه ویروس به مرحله 
مهار و کنترل قرار می گیرد تا اقدامات بعدی انجام ش��ود. 
سردار سلیمانی با بیان اینکه پشتیبانی همه جانبه از بیماران 
در منزل از جمله اهداف این طرح است، عنوان کرد: ان شاهلل 
پس از خراس��ان رضوی الگوی پیاده شده در این استان در 
سراسر کش��ور آغاز خواهد ش��د. البته در سایر استانها هم 

زمینه اجرای این طرح آغاز شده است. فارس

ادامه از صفحه اول
ارمنس��تان چنانکه ایران تاکید دارد که باید امنیت 
و ثبات ارامنه حفظ گردد، از س��وی تمام بازیگران 

در این مناقشه ضروری است. 
نکته مهم آنکه کش��وری مانند ترکی��ه که خود را 
از ارکان تواف��ق مذک��ور می نام��د، باید سیاس��تی 
متناسب با ثبات و امنیت اتخاذ نماید که خودداری 
از تحقیرس��ازی ارمنستان، عدم به کار بردن الفاظ 
تحری��ک آمیز و جنگ افروزانه، پای��ان دادن اعزام 
تروریس��ت از س��وریه و لیبی به قره ب��اغ و مبارزه 
واقع��ی با آنه��ا، عدم تبدیل بح��ران قفقاز به محل 
مناقش��ه با اروپا، رویکرد تعاملی با ایران و روس��یه 
برای پایدار ماندن امنی��ت در قره باغ از جمله این 

اقدامات است.
در مجم��وع می توان گفت ک��ه توافق باکو � ایروان 
که با میانجی گری ایران روس��یه و به گفته باکو، با 
ترکیه صورت گرفته می تواند ضامن امنیت منطقه 
باشد به شرط آنکه مالحظات ذکر شده رعایت و از 
تبدیل شدن این توافق به مناقشه جدید جلوگیری 

گردد.

سرمقاله
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گزارش

خوشبینی به »بایدن« هنوز زود است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر »بایدن« بگوید در 
برجام باید مسائل موشکی و منطقه ای گنجانده شود، ایران قبول نمی کند، 

گفت: اضافه و کم کردن مفاد برجام مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
آیت اهلل مجتهد شبس��تری با اش��اره ب��ه تأثیر نتیجه انتخاب��ات آمریکا بر 
وضعیت اقتصادی کش��ور، گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران در مقابل 
آمریکا یک سیاس��ت مش��خصی است و آمدن و رفتن رؤس��ای جمهور ایاالت 
متحده مشکلی را حل نمی کند. اوی تاکید کرد: اظهارات »بایدن« با سخنان »ترامپ« 
در قب��ال ایران متفاوت اس��ت اما هنوز خیلی نمی توان ب��ه رئیس جمهور جدید آمریکا 
مطمئ��ن بود. تا عملک��رد دولت جدید آمری��کا را نبینیم نمی توانیم به آنها خوش��بین 
باشیم. شبستری گفت: فکر نمی کنم انتخاب »بایدن« موجب قدرت گرفتن یک جریان 

سیاسی در کشور شود، البته عده ای از این حرف ها می زنند.  مهر

درخواست برای امهال تسهیالت زلزله زدگان کرمانشاه
س��خنگوی وزارت کشور از درخواس��ت این وزارتخانه برای تمدید زمان 

امهال تسهیالت زلزله زدگان کرمانشاه خبر داد.
سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور با اشاره 
به آخرین وضعیت اقدامات انجام ش��ده در خصوص بازسازی و نوسازی 
مناط��ق زلزله زده کرمانش��اه اظهار کرد: از تع��داد ۴۱ هزار و ۱۵۸ واحد 
مس��کونی تخریبی ۳۸ هزار و ۷۴۴ واحد احداث و به بهره برداری رسیده و 
عملیات اجرایی ۲۴۱۴ واحد باقیمانده نیز در حال س��اخت با پیش��رفت فیزیکی ۹۴ 

درصد میباشد. 
س��امانی با بیان اینکه در هزارمی��ن روز از زلزله آبان ماه ۹۶ نیز هزار کالس درس به 
بهره برداری رسید،  گفت: از تعداد ۲۴۷ واحد بهداشتی و خدمات درمانی آسیب دیده 

نیز ۲۴۰ واحد تکمیل و به بهره برداری رسیده است.  وزارت کشور

بررسی گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی در مجلس
عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی کلیات 
گزارش ش��رکت های دولتی در جلسات هفته آینده این کمیسیون خبر 
داد. حجت االس��الم محمدرضا میرتاج الدین��ی ، از ارائه گزارش بودجه 
سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی به مجلس خبر داد و گفت: هیئت رئیسه 
نیز گزارش مذکور را جهت بررس��ی کارشناس��ی به کمیس��یون برنامه، 

بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کمیسیون منتظر گزارش نهایی 
دیوان محاس��بات درباره بودجه ش��رکت های دولتی اس��ت، بیان داشت: کمیسیون 
برنامه و بودجه در جلس��ات هفته آینده وارد بررس��ی کلیات گزارش ش��رکت های 
دولتی می ش��ود تا پس از ارائه گزارش دیوان محاس��بات در این باره وارد بررس��ی 

جزیات گزارش شود.  تسنیم

روحانی در نشست سازمان شانگهای:

آمریکا راه سیاست خارجی را گم کرده است حسن رحیم پور ازغدی

بذرپاش: 

دلیل اصرار دولت بر  فسخ نکردن واگذاری هفت تپه را متوجه نمی شویم


