
گرانی ها به جورجیا، میشیگان و آریزونا ارتباطی ندارد 
برای ما امضای بایدن هم تضمین نیست 

محسن رضایی:
جنگ و مذاکره با کشوری که درحال 

افول است، هر دو اشتباه است
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: جنگ و مذاکره با کشوری 

که درحال افول است، هر دو اشتباه است.
 محس��ن رضایی در اینس��تاگرام با انتشار عکسی 
از اجتم��اع معترضان به نتای��ج انتخابات آمریکا در 
واش��نگتن نوش��ت: این تصویری از تجّمع وس��یِع 
طرفداران ترامپ در واشنگتن و اعتراض به تقلب در 
انتخابات آمریکاست. افول آمریکا مدت هاست که 
آغاز شده است. اگر سیاستمداران ایران محاسبات 
خود را درب��اره آمریکا دقیق نکنند فرصت ها را از 
دس��ت می دهند. جن��گ و مذاکره با کش��وری که 
درحال افول اس��ت، هر دو اش��تباه است.وی افزود: 
بهترین سیاس��ت پرش از روی دیوار آمریکاس��ت. 
برای پرش باید اقتصاد را قوی کنیم. با قوی ش��دن 
تولی��د و اقتصاد ملی خواهیم توانس��ت تحریم های 

اقتصادی آمریکا را دور بزنیم و خنثی کنیم.
رضایی ادام��ه داد: همان هایی که ۲۰ س��ال پیش 
از بهش��ت رویایی لیبرال دموکراسی حرف می زدند 
ام��روز از پای��ان لیبرالیس��م س��خن می گوین��د و 
دهه های آینده س��ال های بحران ه��ای بزرگ در 
اروپ��ا و غ��رب خواهد بود. ما نیز اگ��ر بخواهیم در 
برابر افول آمریکا جه��ش پیدا کنیم باید در همه 
زمینه ه��ا ق��وی بش��ویم.( اداره کل روابط عمومی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون انرژی مجلس موافقت کرد؛ 
ارسال پرونده سازمان هدفمندی 

یارانه ها به قوه قضاییه
رئیس کمیس��یون ان��رژی مجل��س از موافقت این 
کمیس��یون با اعمال ماده ۲۳۴ آیی��ن نامه داخلی 
مجل��س ب��ر عملک��رد س��ازمان برنامه و س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: بعد از موافقت 
صح��ن علنی مجل��س، این پرونده ب��ه قوه قضاییه 

ارسال خواهد شد.
فریدون عباس��ی رئیس کمیس��یون انرژی مجلس 
ش��ورای اسالمی ، در تش��ریح جزئیات نشست این 
کمیسیون اظهار داش��ت: در این جلسه درخواست 
۲7 نفر از نماین��دگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین 
نامه داخلی مجلس درباره عملکرد س��ازمان برنامه 
و بودج��ه و س��ازمان هدفمندی یارانه ها بررس��ی 
ش��د.وی افزود: حجت االسالم موس��وی الرگانی به 
عن��وان نماین��ده درخواس��ت کنندگان اعمال این 
ماده بر عملکرد س��ازمان برنامه و بودجه و سازمان 
هدفمن��دی یارانه ه��ا توضیحات��ی ارائ��ه و پس از 
رای گیری، نمایندگان حاضر در خصوص استنکاف 
۲ س��ازمان مذکور از بند )۱( ذی��ل جدول تبصره 
)۱۴( قان��ون بودجه س��ال ۱۳۹۹ کل کش��ور نظر 
مثبت داشته و با ارسال این پرونده به صحن علنی 
جهت بررس��ی آن در قوه قضائی��ه موافقت کردند. 

فارس

اخبار

رئی��س مجلس با بی��ان اینکه زندگی و معیش��ت مردم را 
نمی توان و نباید به پیروزی یا شکسِت کسی در کاخ سفید 
گ��ره زد، گفت: این تصمیماِت ماس��ت که مس��تقل از این 
رفتن ه��ا و آمدن ها، پایه های اصلِی اقتصاِد ما را می س��ازد 
و ق��درِت ما را در این عرصه مش��خص می کند. باور کنیم؛ 
کس��ی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگ��ران ببندد باید 
منتظر بنش��یند تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند 
یا عزا بگیرد. محمد باقر قالیباف در نشس��ت روز )یکشنبه، 
۲5 آب��ان ماه(  مجلس ش��ورای اس��المی در نطق پیش از 
دس��تور گفت: انتخابات اخیر آمریکا و حوادث قبل و بعد از 
آن، اتّفاقی عبرت آموز بود. آمریکایی که س��ال ها مشکالِت 
س��اختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را با قدرِت 
رس��انه ایِ اش پنهان کرده بود، این روزها بدون روتوش در 
مقابل افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته شد.آمریکای 
واقع��ی که در کن��ار قوت اقتصادی و نظام��ی خود، درگیِر 
شکاف های عمیِق اجتماعی و تبعیض های ساختاری است، 
فاصله  بس��یار زیادی ب��ا آمریکای نمایش��ی دارد و تصویِر 
واقعِی امروز، روند رو به افول آمریکا را در مقابل چش��مان 
مس��تضعفان جهان به نمایش گذاش��ت و با شکسته شدن 

هیمنه  ایجاد شده، رونِد افولش را سرعت بخشید.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: همان گونه که 
چند روز پیش، برادر عزیزم سید حسن نصراهلل گفت؛ ما از 
شکست قاتل شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس خوشحالیم و همه با چشمان خود دیدند، کسی 

که در این دنیا ندای »انا ربکم االعلی« س��ر دهد، بر اساس 
س��نت الهی او در دنیا و آخرت خوار و خفیف می ش��ود ما 
نظاِم فاس��ِد حاکم بر آمری��کا را، مقصِر اصل��ِی تصمیمات 
غلط آنها می دانیم و تنها خون بهای آنها را اخراِج س��ربازاِن 
آمریکایی از منطقه می دانیم ولی، از کوچکی و زبونِی صادر 

کننده  فرمان آن جنایت بزرگ هم شادمان می شویم .
وی ادام��ه داد: از ط��رف دیگ��ر، هر چند که از شکس��ت 
ترامپ قمارباز خوش��حالیم اما عمیقاً باور داریم که زندگی 
و معیش��ت مردم را نمی توان و نباید به پیروزی یا شکسِت 
کس��ی در کاخ س��فید گره زد این تصمیماِت ماس��ت که 
مس��تقل از این رفتن ها و آمدن ه��ا، پایه های اصلِی اقتصاِد 
ما را می سازد و قدرِت ما را در این عرصه مشخص می کند. 
باور کنیم؛ کس��ی که واگن خود را ب��ه لوکوموتیو دیگران 
ببندد باید منتظر بنش��یند تا با آنچه در اختیارش نیس��ت 

شادی کند یا عزا بگیرد.
قالیباف یادآور ش��د: تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، 
ترخیص کاالهای اساس��ی از گمرک، سیاس��ت های پولی 
و بانک��ی، نظ��ام بودجه ری��زی،  اختص��اِص ارز ترجیحی،  
س��وداگری ها در بازار ارز، طال و خودرو، بی تفاوتی نسبت 
به گرانی ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به 
پاس��تور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد 
نه به جورجیا و میش��یگان و آریزون��ا. پس به مردم آدرس 
غلط ندهید. مهم ترین ریشه  مشکالت کشور سوء مدیریت، 
اس��تفاده نکردن از ظرفیت های عظیم داخلی، دست روی 

دس��ت گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و 
مجری است و همین سوءمدیریت هاست که باعث برقراری 
نشدن ارتباِط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه 
و کش��ورهای مهم دنیا مخصوصا کشورهای آسیا واوراسیا 
ش��ده است. وی افزود: بدیهی اس��ت که لغو تحریم ها باید 
یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد اما واقع بینی حکم 
می کند که لغو تحریم ها بدون فرصت سازی و تولید قدرت 
ساده اندیشانه است و تنها راه برداشته شدِن فشاِر تحریم ها 
از دوِش مردم و ناامید کردِن دش��من از فش��اِر حداکثری 

این اس��ت که ایران و تک تک مردم ایران مخصوصاً طبقه 
مستضعف و متوسط را قوی کنیم لذا اگر و تنها اگر اقتصاد 
داخل��ی رونق گیرد، چرِخ تولید و اش��تغال را به حرکت در 
آوریم و معیش��ت و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم، دشمن 
را از فش��اِر بیشتر ناامید خواهیم کرد همچنین در این راه، 
هر س��یگنالی که تصویِر ضعف و نیاز به خارج را به دشمن 
بدهد، فرصت س��وزی است بنابراین مجلِس شورای اسالمی 
معتقد اس��ت باید با تغییر برآورِد آمریکا ، فشار تحریمی و 
اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه زا کرد. خانه ملت

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
هدف الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

قطع وابستگی به نفت 
است

رئیس جمهور گفت: هدف اصلی بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
ب��ر کاه��ش هزینه ه��ا، افزای��ش درآمده��ا، کاهش 
تصدی گری ه��ای دولت توس��عه دول��ت الکترونیک، 
قطع وابس��تگی مس��تقیم بودج��ه به نف��ت و رونق 
تولید استوار است. حسن روحانی رئیس جمهور روز 
یکش��نبه در یکصد و هش��تاد و یکمین جلسه ستاد 
هماهنگ��ی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه س��ال 

۱۴۰۰ کل کش��ور گف��ت: هدف اصلی بودجه س��ال 
۱۴۰۰ ب��ر کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش 
تصدی گری های دولت، توس��عه دول��ت الکترونیک، 
قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش 
تولید و اجرای سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی 
اس��توار ش��ده اس��ت. رئیس جمهور اف��زود: الیحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصالح 
ساختار بودجه، سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
با رویکردهای »رش��د بلندم��دت از طریق تمرکز بر 
صادرات غیرنفتی«، »مقابله فعاالنه با ش��یوع ویروس 
کرون��ا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن«، »تس��ریع 
در تکمی��ل طرح ه��ای تمل��ک دارایی ه��ای تولید«، 
»تس��هیل فضای کس��ب و کار«، »توجه به معیشت 
مردم با اولویت کاالهای اساس��ی« و »توسعه الگوی 
مش��ارکت عمومی- خصوصی« تدوین خواهد ش��د. 

وی اظهار داش��ت: بودجه دستگاه ها باید فرصت های 
جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای 
کشور ایجاد نماید، بدون اینکه موجب به هم خوردگی 
تعادل قیمت کاالها و خدمات در همان بخش یا سایر 
بخش ها و دستگاه ها شود. همچنین چالش های پیش 
روی کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و 

موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.
رئی��س جمه��ور تصریح ک��رد: تقوی��ت و حمایت از 
تولیدات و س��اخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه 
ص��ادرات ب��ه خصوص ص��ادرات غیرنفتی ب��ا تأکید 
خاص بر کش��ورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط 
بلندم��دت تجاری و کاهش تعرفه ها در توافقات دو یا 
چندجانبه بین المللی از اصلی ترین ابزارها برای مقابله 
با تحریم ها هدف گذاری شده است.  پایگاه اطالع 

رسانی ریاست جمهوری

سرلشکر باقری: 

سند همکاری نظامی ایران و عراق 
در آینده نزدیک به امضا می رسد

رئی��س س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: دو 
کشور ایران و عراق س��ندی را آماده کرده اند 
که مراح��ل آخر را می گذران��د و در آینده ای 

نزدیک به امضا خواهد رسید.
سردار سرلشکر پاس��دار »محمد باقری« روز 
)یکشنبه( در حاشیه دیدار وزیر دفاع عراق در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به مناسبات گسترده 
و اش��تراکات تاریخی دو کشور اظهار داشت: نیرو های مسلح جمهوری 
اس��المی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کش��ور همس��ایه و برادر 
ارتباطات و عالئق طوالنی مدتی را داش��ته اند که در س��فر های گذشته 

بحث های زیادی در این رابطه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: وزیر دفاع و فرماندهان نیرو های دریایی، هوایی، پدافند 
هوایی و برخی دیگر از فرماندهان عراق به کش��ورمان آمدند و درباره 
نحوه توس��عه و تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی بحث و بررس��ی 
صورت گرفته اس��ت. رئیس ستادکل نیرو های مسلح با اشاره به برنامه 
هیئ��ت نظام��ی بلندپایه عراقی در س��فر به ایران گفت: دوس��تان ما 
بازدید هایی از نمایشگاه صنایع دفاعی داشته و همچنین مالقات هایی 
با فرماندهان همتراز در نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران خواهند 
داش��ت. سرلش��کر باقری اضافه کرد: در این دی��دار مباحث مرتبط با 
صنایع دفاعی و امنیت مرز های مشترک دو کشور و موضوعات مرتبط 
با همکاری و تبادل تجربه ها، رزمایش های نظامی مش��ترک و مس��ائل 
آموزشی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و ان شاءاهلل این همکاری ها 
توس��عه خواهد یاف��ت. وی افزود: هدف از انجام این دیدار، توس��عه و 
تعمیق امنیت در هر دو کش��ور ایران و عراق اس��ت؛ البته کشور عراق 
طی س��ال های اخیر با توطئه های متعددی مواجه بوده اس��ت؛ مسئله 
داع��ش موضوعی بود که در س��ال های اخیر اتف��اق افتاد و رزمندگان 
جمهوری اس��المی ایران و مستشاران ما کنار رزمندگان عراقی حضور 
پی��دا کردند و ما ش��هدای گرانقدری را در ای��ن راه تقدیم کردیم که 
ش��هید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در همین مسیر به شهادت رسید؛ 
اکنون هم که آمریکایی ها به دنبال گس��ترش مجدد تروریس��ت ها در 
منطقه هستند، این همکاری ها موجب ایجاد امنیت مناسب تری برای 
کش��ور عراق خواهد شد. رئیس س��تادکل نیرو های مسلح عنوان کرد: 
تاکن��ون در همه زمینه ها بحث ه��ای گوناگونی داش��ته ایم و خواهیم 
داش��ت؛ همچنین دو کشور سندی را آماده کرده اند که مراحل آخر را 

می گذراند و در آینده ای نزدیک به امضا خواهد رسید.
س��ردار باقری گفت: ما در گذش��ته همکاری های��ی در حوزه دفاعی و 
تجهیزات��ی داش��تیم و در این رابطه قرارداد های��ی را نیز منعقد و اجرا 
کردیم و محصوالتی را که کش��ور عراق نیاز داشته، توسط وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران تأمین شده است.

رئیس ستادکل نیرو های مسلح خاطرنشان کرد: همچنین همکاری های 
آموزش��ی، عملیات��ی و مستش��اری فراوانی با عراق داش��تیم و در این 
رابط��ه مباحثی صورت گرفت که هر زمان طرف عراقی احس��اس نیاز 
و ضرورت کند، ما کنار برادران مان هستیم و خواهیم بود که مقدمات 
آن فراهم ش��ده است و قرار شد به تناسب وضعیت و مناطق مورد نیاز، 

این همکاری ها توسعه یابد.

فؤاد ایزدی:

تیم »بایدن« برای انتخابات 
۱۴۰۰ برنامه دارد 

دانشگاه  علوم سیاسی  استاد 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  ته��ران 
انتخابات  ب��رای  دموکرات ها 
۱۴۰۰ ط��رح و برنامه دارند، 
گف��ت: ممکن اس��ت در این 
برنامه به یک جناح سیاس��ی 
در داخل ایران کمک کنند و 

به جناح دیگر ضربه بزنند.
 فؤاد ایزدی با اش��اره به سیاست دولت جدید آمریکا 
در قبال مسائل داخلی ایران، اظهار کرد: دموکرات ها 

مخصوص��اً تیم اط��راف بایدن که قرار اس��ت پرونده 
ای��ران را در دس��ت بگیرن��د، نه تنها به ب��روز برخی 
دوقطبی ها نظیر موافق-مخالف مذاکره و جنگ-صلح 
در ای��ران تمایل دارند، بلکه برای این کار برنامه ریزی 
هم کرده اند. ایزدی اف��زود: نگاه آنها فقط به موضوع 
انتخابات ریاس��ت جمهوری نیس��ت بلک��ه به رهبری 
نظام ای��ران هم توجه دارند. تیم بایدن در این زمینه 

بحث های زیادی می کنند و برنامه هم دارند. 
وی به عدم اعتقاد تیم ترامپ به موضوع دوقطبی ها در 
ایران اش��اره و تاکید کرد: جمهوری خواهان دو طیف 
دارند، یک طیف متمایل به نومحافظه کاران هس��تند 
که بولتون و پمپئ��و نیز در این طیف قرار دارند. این 
طیف از دو جریان اصالح طلب و اصولگرا عبور کرده اند 
و معتقدند اصالح طلبان ظاهر فریبنده ای برای ایران 
درست می کنند ولی در باطن، سیاست خارجی ذیل 
رهب��ری کار خ��ودش را پی��ش می برد. اس��تاد علوم 

سیاس��ی دانش��گاه تهران تصریح کرد: بنابراین طیف 
متمایل به نومحافظ��ه کاران در حزب جمهوری خواه 
خیل��ی دغدغه اصالح طلب-اصولگرا ن��دارد اما طیف 
واقع گ��رای جمهوری خواه چیزی ش��بیه دموکرات ها 
هس��تند یعنی دغدغه مس��ائل داخلی سیاسی ایران 

را دارند. 
ای��زدی با تاکید بر اینک��ه دموکرات ها برای انتخابات 
۱۴۰۰ طرح و برنامه دارند، گفت: ممکن است در این 
برنام��ه به یک جناح سیاس��ی در داخل ایران کمک 

کنند و به جناح دیگر ضربه بزنند. 
آنها برای این منظ��ور ابزارهایی هم دارند. وی افزود: 
دموکرات ها ممکن اس��ت فالن پول بلوکه شده ایران 
در یک کش��ور را آزاد کنند تا یک جناح سیاس��ی در 
ایران بتواند بگوی��د ما باید در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز 
شویم زیرا این ما هستیم که می توانیم پول های بلوکه 

شده ایران را آزاد کنیم.  مهر

 جزئیات نشست نمایندگان 
با عراقچی درباره انتخابات 

آمریکا و تحوالت قره باغ

رئیس فراکس��یون مس��تقالن والیی مجلس جزئیات 
نشس��ت اعضای این فراکس��یون با عراقچ��ی معاون 
سیاس��ی وزیر امور خارجه درب��اره انتخابات آمریکا و 

تحوالت قره باغ را تشریح کرد.
محمد باقری رئیس فراکسیون مستقالن والیی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه این فراکسیون، اظهار 
داش��ت: در این جلسه با حضور عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه، جابر انصاری معاون حقوقی، 
کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه و مدیران کل امور 
مجلس و دیپلماسی پارلمانی، آخرین تحوالت قره باغ 

و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد بررسی قرار 
گرفت. وی افزود: در این جلسه مسئوالن وزارت خارجه 
درباره انتخابات آمریکا معتقد بودند که اصول حاکم بر 
سیاس��ت خارجی آمریکا چه ترامپ و چه بایدن باشد 
یکی اس��ت و تنها روش ها و تاکتیک هایشان متفاوت 
اس��ت اگر روش آنها تغییر کرد ما هم تغییر روش می 
دهی��م در غیر این صورت سیاس��ت مقاومتی خود را 
ادامه می دهیم. رئیس فراکس��یون مس��تقالن والیی 
مجلس در همین راس��تا ادامه داد: مس��ئوالن وزارت 
خارج��ه در این جلس��ه عنوان کردند که م��ا نباید از 
آمدن بایدن ذوق زده باشیم اما اگر فرصتی پیش آمد 
از آن اس��تفاده می کنیم و نباید فرصت س��وزی شود؛ 
باید منتظر بمانیم و در صورت ایجاد ش��دن شرایط از 
آن اس��تفاده کنیم. باقری با بیان اینکه در این جلسه 
درباره برجام نیز بحث و تبادل نظر ش��د، خاطرنشان 
کرد: در این جلسه مطرح شد با توجه به شرایط حاکم 

در آمریکا و جمهوری خواهانی که در کنگره هستند و 
همچنین با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران  به نظر می رس��د که اتفاق خاصی 

برای برجام نخواهد افتاد.
وی با اشاره به بخش دیگری از این جلسه، بیان داشت: 
در موضوع قره باغ ضمن پرداختن به س��وابق تاریخی 
آن، گزارش��ی از اقدامات جمهوری اسالمی ایران برای 
ایجاد صلح با حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان 
و همچنین جزییات طرح صلح جمهوری اسالمی ایران 
که هم اکنون برقراری آتش بس و صلح جاری از سوی 
روس��یه، در قالب کلیات آن در حال انجام است، ارائه 
شد. نماینده بناب در مجلس، اظهار کرد: در این جلسه 
همچنین نگرانی های نمایندگان در حوزه های امنیتی 
مرتبط با اتفاقات قره ب��اغ و لزوم حفظ دقیق و کامل 
خط��وط مرزی مط��رح و مورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت.  تسنیم
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گزارش

رئیس جمهور باید پاسخگوی وضعیت فعلی بورس باشد
نماینده مردم اردبیل درمجلس، خطاب به رئیس جمهور گفت:نمی شود به 
هر طریقی مردم را به بازار س��رمایه کش��اند و پشت آنها را خالی کرد. شما 
که هر روز مردم را به حضور در بورس دعوت می کردید، چه ش��ده که در 
۴ ماه گذشته شاخص بورس بی وقفه سقوط می کند؟ وی خطاب به رئیس 
جمهور، گفت:یک س��ال از افزایش سه برابری قیمت بنزین می گذرد، روزی 
که گفتید این گرانی تاریخی به نفع مردم است و درآمد حاصل از آن بین اقشار 
کم درآمد توزیع خواهد شد، روزی که برآوردتان از تورم حاصل از این گرانی فقط ۴ درصد 
بود، اما یک سال گذشته و بهتر است نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، بازار و مردم 
بیندازید. اقشار کم درآمد زیر فشار اقتصادی بی سابقه دست و پا می زنند و طبقه متوسط 
در سراش��یبی س��قوط به طبقات پایین اس��ت. تورم ۴ درصدی که پیش بینی کردید ۴۰ 

درصد را هم رد کرد و پراید از قیمت ۱۰۰ میلیون تومان هم عبور کرد.  تسنیم

دولت با همراهی مجلس برای مهار گرانی چاره اندیشی کند
نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: از دولت می خواهیم با توجه به 
هم��کاری و هماهنگی مجلس برای رفع گرانی، تورم، بی ثباتی بازار ارز 
و ممانعت از افزایش قیمت کاالها که کمر مردم را شکسته است، چاره 
اندیش��ی کند. رجب رحمانی در نشست علنی روز گذشته پارلمان طی 
تذکر ش��فاهی به دولت گفت: از دول��ت می خواهیم با توجه به همکاری 
و هماهنگی مجل��س برای رفع گرانی، تورم، بی ثباتی بازار ارز و ممانعت از 
افزایش قیمت کاالها چاره اندیشی کند. وی افزود: مجلس حاضر است در این شرایط 
س��خت همکاری همه جانبه ای با دولت داشته باشد ضمن اینکه تیم اقتصادی دولت 
نیز باید فعال بوده و در این زمینه برنامه داش��ته باش��د. نماینده مردم تاکستان ادامه 
داد: بی ثباتی بازار ارز کمر تولیدکنندگان را شکسته است و آن ها نمی توانند برنامه 

ریزی داشته باشند.  فارس

دلیل گرانی ها ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از علل اصلی گرانی ها، 
ناهماهنگی وزارتخانه های صمت و جهاد کش��اورزی است و تیم اقتصادی 
دولت هم شرایط را به خوبی مدیریت نمی کنند. جعفر قادری گفت: اوضاع 
اقتصادی کش��ور متأس��فانه خوب نیس��ت و تیم اقتصادی دولت تاکنون 
نتوانسته که ش��رایط اقتصادی را به خوبی مدیریت کند. وی افزود: برخی 
از ناهماهنگی ه��ا میان تیم اقتصادی دولت تبعات خود را در بازار نش��ان داده 
و این مسئله باعث مشکالتی برای مردم در زمینه معیشتی و اقتصادی شده است. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت 
باعث مش��کالتی شده که از جمله آن، به موقع انجام نشدن ثبت سفارش برای کاالهای 
اساس��ی است؛ همچنین از ظرفیت صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی کشور به خوبی 

بهره گرفته نشده و همه این عوامل در افزایش قیمت ها تأثیرگذار بوده است.  مهر

کرونا هم باید تصمیمات ستاد 
را اجرا کند

عبارت زیر از کیست؟
این روزها ساعات کاری عطاری ها باید افزایش یابد 
و مطالعات ثابت کرده که ش��یرین بیان ضد کووید 

۱۹ است.
الف( ابوریحان بیرونی

ب( ابوعلی سینا
ج( محمد بن زکریای رازی

د( معاون کمیسیون بهداشت مجلس
ریی��س جمهور: هدف همه ای��ن محدودیت ها این 
است که مردم ما لمس کنند شرایط،، شرایط فوق 

العاده ای است.
اظهارنظر فوق با کدام یک از گزینه های زیر مرتبط 

است؟
الف( فلسفه االحساس والمشاهده

ب( نظریه فشار از باال و چانه زنی از پایین
ج( سیاست شیر یا خط
د( لمس لمس تا تابوت

وی��روس کرونا در کدام ی��ک از بازه های زمانی زیر 
منتقل می شود؟

الف( از ساعت شش غروب تا نه شب
ب( از اول آذرماه تا ۲۱ بهمن ماه

ج( از همین حاال تا یوم القیامه
د( مصوبات س��تاد برای کرونا هم الزم االجراس��ت 
فلذا در همان بازهی که رییس ستاد مقابله با کرونا 

تصمیم بگیرد

قالیباف:


