
تست گسترده و ردیابی مبتالیان به 
کرونا با قدرت انجام شود

ریی��س جمه��ور گفت: تس��ت گس��ترده و ردیابی 
مبتالیان ب��ه عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح 
جام��ع مقابله با کرونا می بایس��ت با ق��درت انجام 

گیرد.
حج��ت االس��الم حس��ن روحانی رئی��س جمهور 
کشورمان در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل و 
اصناف به رغم متحمل شدن ضرر و زیان اقتصادی، 
بخاط��ر تأمین س��المت مردم فعالیت خ��ود را در 
زمان اعمال محدودیت ها تعطیل کردند و همکاری 
خوبی با اجرای طرح جامع مقابله با کرونا داش��تند 

که جای قدردانی دارد.
در این جلسه همچنین رؤسای کمیته های تخصصی 
گزارش��ی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای 

طرح جامع ملی مقابله با کرونا ارائه کردند.
کمیته امنیتی – اجتماعی در گزارش خود با اشاره 
به طرح الزام ش��هروندان در به همراه داشتن کارت 
ملی برای استفاده از خدمات شهری از جمله حمل 
و نق��ل عمومی، ب��ا توجه به اینک��ه برخی از مردم 
هنوز کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، بر امکان 
استفاده از رس��ید پیگیری و ضرورت اطالع رسانی 
کافی و اقناع س��ازی و توجی��ه مردم در این زمینه 

قبل از اجرای طرح تاکید کرد.
کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا همچنین در 
گزارش قرارگاه عملیاتی س��تاد از همکاری مردم و 
صاحب��ان مش��اغل و اصناف با اج��رای طرح جامع 
و اعم��ال محدودیت ها در ش��هرهای زرد، نارنجی 
و قرمز قدردانی و تاکید ش��د که کس��به و اصناف 
همکاری خوبی با این طرح داشته اند به گونه ای که 

کمتر با جریمه و اعمال قانون مواجه شدیم.
کمیته اطالع رس��انی و تبلیغات س��تاد ملی کرونا 
نیز در گزارش خود از اقدامات و فعالیت رس��انه ها 
در زمینه اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی به مردم 
در ابع��اد مختلف خبر داد و با قدردانی از همکاری 
رس��انه ها بویژه رس��انه ملی در امر اطالع رسانی و 
آگاهی بخش��ی به مردم، تاکید کرد: تالش رسانه ها 
این بوده اس��ت که با اطالع رسانی دقیق و مستمر، 
هی��چ ابهامی در مورد ضرورت اجرای طرح جامع و 
اعمال محدودیت های ش��دید در شهرهای درگیر با 

ویروس کرونا وجود نداشته باشد.
در این جلس��ه همچنین کمیت��ه اقتصادی گزارش 
کامل��ی از هماهنگ��ی ب��ا دس��تگاه های ذیربط در 
خصوص ارائه بس��ته های حمایتی به افراد نیازمند 
و همچنین مش��اغل زیان دی��ده از کرونا ارائه و بر 
ت��داوم ارائه این کمک های حمایتی تا پایان س��ال 

تاکید کرد.
کمیته بهداش��تی و درمانی ستاد ملی کرونا نیز در 
این جلسه از مراحل ساخت و دستیابی به واکسن، 
ارائه دس��تاوردهای ایران در این زمینه به سازمان 
بهداش��ت جهانی و ثبت ش��دن نام ای��ران در زمره 
س��ازندگان واکس��ن در جهان و همچنین اقدامات 
انجام ش��ده برای خرید واکس��ن خارجی، گزارشی 

ارائه کرد.

خبر

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار رؤس��ای س��ه قوه و دیگر 
اعضای ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی با 
اش��اره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور 
یعنی حل مش��کل کس��ری بودج��ه، افزایش 
س��رمایه گذاری، جه��ش تولی��د و حمایت از 
قش��رهای ضعیف خاطرنش��ان کردند: باید با 
هم��ت جدی و تالش پیگیر مس��ئوالن، تأثیر 
اج��رای راهکاره��ای عمل��ی در زندگی مردم 

مشخص شود.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، اقتصاد را موضوع 
اصلی کش��ور خواندن��د و افزودن��د: اینکه در 
س��الهای اخیر ش��عار ه��ر س��ال، موضوعی 
اقتصادی انتخاب ش��ده، به همین دلیل است. 
ضمن آنکه معیش��ت مردم حق��اً دچار تنگی 
شده و در ماههای اخیر نیز کرونا، مشکالت را 

بیشتر کرده است.
ایش��ان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، 
بی��ان راهکارهای عملی اس��ت ک��ه در کوتاه 
 م��دت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم 
مش��خص ش��ود که البته الزمه اج��رای این 
راهکارهای عملی و تأثیرگ��ذاری آنها، همت 
جدی و تالش پیگیر رؤس��ای قوا و مسئوالن 
مرتبط با س��ه قوه در تشکیالت و سازمانهای 

آنها است.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها، دو 
نکته مهم را بیان کردند و افزودند: کارشناسان 
برای مش��کالت اقتصادی کش��ور راهکارهای 
مش��ترکی دارند بنابراین مش��کل، نداشتن یا 
ندانستن راهکار نیس��ت بلکه نیازمند همت، 

شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.
رهب��ر انقالب اس��المی نکته دوم خ��ود را به 
موضوع تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و 
جنایت امریکا و ش��رکای اروپایی بر ضد ملت 
ایران اختص��اص دادند و افزودند: این جنایت 
سالها است که بر ضد ملت ایران انجام می شود 

اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 

برای عالج تحریم ها دو مس��یر »خنثی سازی 
تحریم ه��ا و غلب��ه بر آنها« و »رف��ع تحریم« 
وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم 
را یک بار امتحان و چند س��ال مذاکره کردیم 

اما به نتیجه ای نرسید.
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به مسیر غلبه 
ب��ر تحریم ها و بی اثر کردن آنه��ا گفتند: این 
مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی ها و 
مشکالتی داشته باشد اما خوش عاقبت است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
اگر با تالش و ابتکار و با س��ینه س��پر کردن 
در مقابل مش��کالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه 
کنیم و طرف مقابل بی اثر ش��دن تحریم ها را 
ببین��د، به  تدریج دس��ت از تحری��م برخواهد 
داشت. ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه 
جمع بندی کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های 
فراوان��ی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به 

ش��رط آنکه بخواهیم و هم��ت کنیم و به دل 
مش��کالت برویم. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
س��پس با بیان بعضی از راه  حل های پیشنهاد 
ش��ده کارشناس��ان و متخصص��ان در چه��ار 
سرفصل »کس��ری بودجه«، »افزایش سرمایه 
گذاری دولت��ی و نهادهای عمومی«، »جهش 
تولید« و »حمایت از قش��رهای ضعیف« ابراز 
امیدواری کردند که ب��ا اجرای این راهکارها، 
آثار مثبتی در اقتصاد کش��ور و زندگی مردم 

پدید آید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اینکه با 
وجود برخی کارها، ش��عار سال در حد انتظار 
تحقق نیافته، افزودند: کارشناس��اِن بخشهای 
دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی 
مش��خص را ب��رای جه��ش تولید پیش��نهاد 
کرده ان��د از جمل��ه: »افزایش تولی��د خودرو 
با ات��کاء به ظرفی��ت قطعه س��ازان داخلی«، 

»افزای��ش تولی��دات صنعت نفت ب��ا تکیه بر 
دانش بنیان کردن صنای��ع نفتی« و »افزایش 

تولید خوراک دام و دانه های روغنی«.
رهبر انقالب همچنین ب��ر »ضرورت حمایت 
از قش��رهای ضعیف« تأکید کردند و افزودند: 
اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند 
س��ال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون 
نیز کرونا بر مش��کالت افزوده و دشواری های 
جدی معیشتی برای گروه های زیادی از مردم 
به  وجود آورده اس��ت که بای��د در این زمینه 

اقدامی جدی انجام داد.
ایش��ان »ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی 
برای آحاد مردم« و »ایجاد پایگاه ملی ایرانیان 
با اتص��اِل پایگاهه��ای مختل��ف اطالعاتی به 
یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای کارشناسان 

برای کاهش مشکالت مردم برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با تأکید بر 

اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایش��ی 
از خارج انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که 
برخی چش��م امید به آنها دارند با ما دشمنی 
می کنن��د، ضمن آنکه ش��رایط داخلی آنها به 
هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر، 
امکان صحبت و موضع گیری در مس��ائل بین 
الملل��ی را به آنها نمی ده��د و نمی توان روی 

حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد.
ایش��ان همچنین به یاوه گویی های اخیر س��ه 
کش��ور اروپایی نیز اش��اره کردن��د و گفتند: 
وضع امریکا که مش��خص نیست و اروپایی ها 
هم دائماً در ح��ال موضع گیری بر ضد ایران 
هس��تند. آنها در حالی که خودشان بیشترین 
دخالت ه��ای نادرس��ت را در مس��ائل منطقه 
دارن��د، به م��ا می گویند در منطق��ه دخالت 
نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای 
موش��ک های مخ��رب اتمی هس��تند و آلمان 
نیز در این مس��یر ق��رار دارد، به ما می گویند 

موشک نداشته باشید.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: به شما چه ربطی 
دارد، ش��ما اول خودتان را اصالح کنید و بعد 

اظهار نظر کنید.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تأکی��د کردند: به 
بیگان��گان نمی توان اطمینان ک��رد و به امید 
گش��ایش آنها بود. رهبر انقالب اس��المی در 
پایان خاطرنش��ان کردند: اگر حرکت و عمل 
در دس��تور کار ق��رار گی��رد و کارهای��ی که 
می تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، یقیناً 

دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی آقای 
روحانی رئیس جمهور به برگزاری ۵۰ جلس��ه 
ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتص��ادی از زمان 
تشکیل این شورا اش��اره کرد و افزود: در این 
جلس��ات ۲۲۶ طرح در بخش های مختلف از 
جمله مس��ائل ناظر به اش��تغال، اصالح امور 
بانک��ی و بودجه، ش��فافیت، نظ��ام پرداخت، 
س��رمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت 

ارز و کاالهای اساسی مصوب شد.

دولت برای اجرای یارانه 
معیشتی مجلس بازهم 

بهانه آورد
س��خنگوی دولت درباره مصوبه یارانه 
معیش��تی مجل��س گف��ت: آنچه نظر 
مجلس محترم است یک یارانه دائمی 
اس��ت، امس��ال از فروش اموال دولتی 
منابع آن تامین ش��د، بودجه سال بعد 
و سالهای بعد از کدام محل تامین می 
شود؟ علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی قانون الزام دولت به پرداخت 
یارانه کاالهای اساس��ی را به رییس جمهور ابالغ کرده است 
با توجه به اینکه دولت قباًل مخالف این طرح بوده اس��ت و از 
زیر بار آن ش��انه خالی ک��رده اوال چرا کابینه مجددا طرحی 
موازی ب��ا طرح مجلس آماده کرد و ح��اال هم که تبدیل به 
قانون ش��ده اس��ت، این طرح از چه زمانی عملیاتی می شود، 

گفت: دولت هیچ اهمالی در خصوص سالمت و معیشت مردم 
ندارد. گاهی اظهاراتی می شنویم گویی برخی منجی هستند. 
وی افزود: دولت هم��واره به دنبال راهکارهایی برای افزایش 
ق��درت خرید مردم و حمایت اجتماعی از مردم بوده اس��ت. 
در مدیریت اقتصادی کشور باید کوتاه بینی و یکجانبه نگری 
وجود نداشته باشد و دولت مکلف به دوراندیشی و اقدام موثر 
اس��ت. در مقطعی شاهد بودیم عده ای با رفتارهای خاص به 
نام کمک به مردم، چند برابر از جیب مردم کم شد و در دراز 

مدت مردم آسیب دیدند.
سخنگوی دولت با بیان این مطلب که نمی شود عده ای بیرون 
گود نشسته باشند و طرح یا حرف هایی بزنند که اجرای آن، 
مش��کالت عدیده ای پدید آورد، تصریح کرد: کسی در مورد 
حمایت معیش��تی از مردم تردید نداشته و ندارد و این طرح 
ها نظریه جدیدی هم نیس��ت، از زم��ان دولت دفاع مقدس 
همواره این گونه طرح ها مطرح بوده است و در دولت تدبیر 
و امید هم طرح تحول س��المت، افزای��ش حقوق مددکاران، 
پیش��ی دادن مزد بر تورم تا سال 97، همسان سازی حقوق 
ها، گس��ترش بیمه ه��ای اجتماعی و مس��ائلی از این قبیل 
پیگیری و اجرا ش��ده اس��ت و طرح حمایت معیشتی حرف 

جدیدی نیس��ت. وی بی��ان اینکه موض��وع واریز کمک های 
معیش��تی مصوب دولت نبوده بلکه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
آن را تصویب کرده است، اظهار داشت: شبیه سازی آنچه در 
ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد با طرح مجلس، از بنیان 
اش��تباه اس��ت و این برنامه در تعطیالت اول کرونا هم اجرا 
شد و در هر تعطیالت بلندمت احتمالی دیگری اجرا خواهد 
شد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:  مصوبه ستاد ملی کرونا 
معطوف به افرادی است که حقوق بگیر نیستند و درآمد ثابت 
ندارن��د و از طرفی این یک یارانه جدید نیس��ت بلکه کمکی 
برای جبران کاهش درآمد مش��اغل ناشی از تعطیالت است. 
این مصوبه برای 4 ماه و پیش بینی بار مالی آن حدود 8 هزار 
میلیارد تومان است. از طرفی هر طرحی که به تصویب برسد 
قابل احترام است، اما درخصوص طرح مجلس نکات زیر قابل 
بیان اس��ت. وی در تش��ریح نکات خود اعالم کرد:  بنابر نظر 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه فقط برای سال 99 یعنی 
همین امس��ال حدود پنجاه هزار میلیارد تومان بارمالی دارد. 
محل تامین بودجه ای��ن طرح، فروش اموال دولت در بورس 
دیده شده اس��ت.  آنچه نظر مجلس محترم است یک یارانه 
دائمی است، امس��ال از فروش اموال دولتی منابع آن تامین 

ش��د، بودجه سال بعد و سالهای بعد از کدام محل تامین می 
شود؟ تعادل چند بودجه را به هم خواهد زد؟ هزینه این طرح 
را م��ردم در کجا باید پرداخت کنند؟ ربیعی ادامه داد: یارانه 
باید هر ماه س��ر موعد مقرر پرداخت ش��ود ولی در این طرح 
نحوه تامین آن به اما و اگرهای زیادی وابسته است. حال اگر 
منابع تامین نشد و این یارانه پرداخت نشد چه کسی پاسخگو 
اس��ت؟  براساس مصوبه مجلس، س��هام های مشخص شده 
برای تامین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد، و 
اساسا بورس ظرفیت نقد کردن این رقم در 3 ماه وجود دارد؟ 
و آیا کارشناس��ان بورس ای��ن را تایید می کنند؟ وی با بیان 
اینکه بورس در شرایط خاص قرار دارد، عرضه آبشاری سهام 
آن هم به گونه ای که در این مصوبه منظور شده به پایداری 
بورس آس��یب می رس��اند و امکان تحقق هم ممکن ندارد، 
گفت: چنانچه دولت به وزارت اقتصاد مجوز عرضه دارا سوم را 
داده است ولی به تعبیر وزیر محترم اقتصاد، به لحاظ رعایت 
شرایط بازار و برای حمایت از ذینفعان بورس موفق به عرضه 
نش��ده است. با احتیاط باید نسبت به بورس رفتار شود. این 
اش��کاالت باید برطرف شود. هرقانونی باید ضمانت اجرایی 

هم داشته باشد.  تسنیم

شکایت دولت از نماینده مجلس به خاطر 
»یک جمله«

دهنوی: مستندات کافی برای 
حرف هایم دارم

عضو هیأت رئیس��ه مجلس در پی ش��کایت دولت از وی 
خواستار این شد که دادگاه شکایت از وی علنی باشد.

س��ید محس��ن دهنوی نماینده مردم ته��ران در مجلس 
ش��ورای اس��المی با اشاره به ش��کایت دولت از وی گفت:  
در ابت��دای کار مجلس یازدهم در یکی از جلس��ات، وزیر 
ارتباطات در مجلس حاضر شد و گزارشی را به نمایندگان 
ارائ��ه کرد. من در آن جلس��ه طی نطق��ی اعالم کردم که 

آقای روحانی در طول ریاس��ت جمه��وری ابتدای صنعت 
هس��ته ای و بعد صنعت فضایی ما را تعطیل کرده اس��ت. 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس اظهار داش��ت: خانم جنیدی 
معاون حقوقی رئیس جمهور با استناد به این صحبت من،  
علیه من طرح ش��کایت کرده که البته بنده از این موضوع 
استقبال می کنم. وی افزود: بنده به عنوان عضو کوچیکی از 
خانواده دانشگاهیان، نگاهم به صنعت هسته ای و فضایی و 
به طورکل به برجام نگاه سیاسی نیست بلکه یک نگاه فنی 
اس��ت. وی اظهار داشت: مستندات کافی برای اظهارنظرم 
مبنی بر تعطیلی صنعت هسته ای و فضایی کشور در طول 
ریاس��ت جمهوری آقای روحانی دراختیار دارم در صورتی 
که رأی دادگاه به تبرئه بنده باش��د آقای روحانی باید در 
همین دادگاه در قبال تعطیلی صنعت هس��ته ای و فضایی 

کشور پاسخگو باشد.  فارس

گمشده این روزهای کشور 
مدیریت بسیجی و جهادی است

عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: اکنون نیروهای بسیجی 
و جهادی با اقتدار و عزت در س��نگرهای اقتصادی کشور 
در حال خدمت هس��تند. حجت االسالم سیدناصر موسوی 
الرگانی با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: حقیقتاً بسیج 
لشکر مخلص خداست و در هر نقطه ای از میهن عزیزمان 
حضور یافته، حماس��ه و افتخار آفریده و بر سرزمین سبز 
و ش��کوفای میهن و آسمان نیلگون وطن، نقشی از عشق، 
شور و خلوص تنیده و اندیشه ای زالل از خدمت خالصانه 
و حضور عاشقانه را بر پهنه جغرافیای ایران جاری و ساری 

س��اخته است. وی افزود: به راس��تی گمشده این روزهای 
مدیریت کشور فرهنگ مدیریت بسیجی و جهادی است.

نماین��ده مردم فالورجان در مجلس در ادامه بیان کرد: در 
بخش سالمت مبارزه با بیماری کرونا سازمان بسیج طالب 
و بسیج اس��اتید و روحانیون نقش قابل توجهی ایفا کردند 
و ب��ا حضور در بیمارس��تان در کن��ار کادر درمان اقدام به 
خدمات رسانی به بیماران کردند. وی اضافه کرد: نیروهای 
جهادی بسیج در امر تغسیل، تکفین و تدفین وارد میدان 
ایثار و فداکاری ش��دند. وی خاطرنشان کرد: از همان ابتدا  
بی��ش از ۵۰۰ هزار بس��یجی در مبارزه ب��ا کرونا با وزارت 
بهداشت همکاری کردند و اکنون نیز آمار قابل توجهی از 
نیروهای جهادی به طور ش��بانه روزی برای خدمت رسانه 
در راس��تای مبارزه با ویروس کرونا در حال تالش هستند. 

 فارس

ادامه از صفحه اول
نمی تواند زمینه س��از لغو تحریم ها باشد لذا باید به 
دنبال مولفه ای دیگر ب��ود. راهکار نهایی برای لغو 
تحریم ها، اجرای سیاس��ت خنثی سازی و غلبه بر 
تحریم هاس��ت. شرایط اقتصادی کشور این تصور را 
در دشمن ایجاد کرده که سیاست فشار نتیجه داده 
و ایران گزینه ای جز تسلیم شدن ندارد لذا مذاکره 
برابر با اس��تمرار تحریم ها خواهد ب��ود. رویکرد به 
خنثی س��ازی تحریم ها و غلبه بر آنها با بهره گیری 
از توان داخلی، مدیریت صحیح، اقدامات ش��جاعانه 
و جهادی و اهتمام و پیگیری کارها محقق می شود. 
نم��ود عینی این امر را در مب��ارزه با کرونا می توان 
مش��اهده کرد که رویکرد به بسیج ملی توانسته در 
کن��ار روند بهبود مبتالی��ان در مقابله با پیامدهای 
اقتص��ادی کرون��ا نیز ب��ا رویکرد ب��ه کمک های و 
همیاری مومنانه موثر باشد. لذا رویکرد دولتمردان 
ب��رای رفع مش��کالت اقتص��ادی به ت��وان داخلی 
و چش��م بس��تن از  خارج در ش��رایط کنونی تنها 
راهکار خ��روج از این وضعیت اس��ت. تا زمانی که 
مذاکره تفکر راهکار حل مشکالت کشور باشد قطعا 
تحریمی برداش��ته نخواهد و گام��ی هم برای بهره 
گیری از ظرفیت های داخلی برداشته نمی شود، لذا 
پیش از هر اقدامی بای��د ابتدا تفکر مذاکره را کنار 
نه��اد و با رویکرد به اصل خنثی س��ازی و غلبه بر 
تحریم ها برای تحقق اهداف گام برداشت و این تنها 

گزینه برای رفع تحریم ها خواهد بود.

سرمقاله

گزارش

سازمان انرژی اتمی ملزم به طراحی راکتور آب سنگین می شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بر اساس 
مصوبه این کمیسیون، سازمان انرژی اتمی موظف خواهد بود که نسبت به 

طراحی رآکتور 4۰ مگاواتی آب سنگین در مکانی مناسب اقدام کند.
ابوالفضل عمویی در تش��ریح جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی، گفت: در این جلس��ه طرح یک فوریتی 

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح و همچنین سه ماده از آن در جلسات قبل تصویب شده 
بود، گفت: در جلس��ه روز سه ش��نبه دو ماده دیگر طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

به تصویب رسید.
عمویی گفت: بر اساس ماده 4 این طرح سازمان انرژی اتمی ملزم به ایجاد کارخانه ای برای 

تولید اورانیوم فلزی خواهد شد. مهر

مجلس به دنبال اصالح شبکه های بودجه کشور است
رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس گفت:مجلس به 

دنبال اصالح ساختار بودجه و شبکه های آن است.
حمیدرضا حاجی بابابی با اش��اره به بررسی طرح اصالح ساختار بودجه 
در صح��ن علنی پارلمان، گفت: این طرح ک��ه حدود 3 ماه بر روی آن 
در کمیس��یون کار شده اس��ت به دنبال ایجاد شفافیت در عرصه بودجه 

نویسی کشور است.
وی با بیان اینکه مجلس به دنبال اصالح س��اختار بودجه و ش��بکه های آن است، ادامه 
داد: در چند س��ال گذش��ته و در ادوار گذش��ته نمایندگان مجلس ت��الش کرده اند که 
درآمدها و مصارف بودجه کشور را در سندی که تنظیم می شود شفاف کنند که تا حدود 
زیادی محقق نش��ده بود اما نمایندگان مجل��س یازدهم برای این موضوع گام بلندی را 

برداشته اند.  تسنیم

طرح شهید سلیمانی زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع می کند
س��خنگوی کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: طرح شهید قاسم 
س��لیمانی، که در کیمسیون بررسی ش��د، می تواند زنجیره انتقال ویروس 
کرونا را قطع کند. زهرا شیخی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش اظهار 
داشت: در این جلسه ابعاد طرح مشترک بسیج و وزارت بهداشت در خصوص 
کنترل بیماری کرونا )موسوم به طرح شهید قاسم سلیمانی( بررسی شد. وی 
توضیح داد: شرایط کنونی نشان دهنده این است که سرعت انتشار ویروس کرونا 
بیشتر از سرعت تصمیم  گیری مدیران بوده، حال این که شرط موفقیت و کنترل این ویروس 
سبقت گرفتن از سرعت انتشار آن است. به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، این طرح از کوچک ترین و دورافتاده ترین مناطق شهرها شروع شده و در آن به 
حاشیه  شهرها رسیدگی می شود. از خانه ها آغاز شده و عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. مردم 

در این طرح مشارکت می کنند و می توان با جلب مشارکت مردمی را فراهم کرد.  فارس

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی:

مذاکره برای رفع تحریم را یک بار امتحان کردیم و به نتیجه ای نرسید
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