
رئیس جمهور با بیان اینکه کسی نمی تواند برای دولت خط 
مشــی تعیین کند، گفت: خط مشی را فقط رئیس جمهور 
تعیین می کند، کســی نمی تواند برنامه برای دولت تعیین 

کند.
حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت با بیان اینکه خدا را شــکرگزارم که بودجه امسال را 
قبل از موعد مقــرر به مجلس تقدیم کردیم، گفت: بودجه 
امسال، بودجه ای راهبردی است و با همه بودجه های هفت 

سال قبل تا حدی متفاوت است.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ پیام های مهمی دارد، افزود: 
اولین پیام آن این است که ما یک چشم انداز بسیار روشن 
و امیدبخشــی برای ســال ۱۴۰۰ داریم. این نه بر مبنای 
آن اســت که ما می خواهیم با کسی مذاکره کنیم. در این 
شــرایط جنگ اقتصادی شــرایط ما در کشاورزی، صنعت 
هم در۶ ماهه اول نســبت به ۶ ماهه سال گذشته و هم ۳ 
ماهه دوم تابستان نسبت به ۳ ماهه دوم سال گذشته کاماًل 

امیدوار کننده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اساس این بودجه، اعالم شرایط 
مناسب تر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است، گفت: در سال 
آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، 
در ســال آینده هم قــدرت تولید داریم کــه می توانیم دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفــت تولید کنیم و هم قدرت 
فروش، یعنی تولید می کنیم و خواهیم فروخت و این پیام 
را دنیا به خوبی دریافت کند که جمهوری اســالمی ایران 
شرایط تولید و فروش نفتش در سال آینده با دو سال قبل 

کاماًل متفاوت خواهد بود و شرایط جدیدی است.
روحانــی تصریــح کرد: ممکن اســت کاســبان تحریم و 
یأس آفرینان خیلی از این عالمت خوشــحال نشوند اما به 
هــر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نســبت به 

سال آینده است.
وی بــا بیان اینکه دومیــن پیام بودجه ســال آینده نگاه 
حمایتی دولت به معیشــت مردم و اقشار کم درآمد است، 
اظهار داشت: در بودجه سال آینده توجه ویژه ای به معیشت 
شده اســت ضمن آنکه دولت دو مصوبه در خصوص آب و 
گاز دارد؛ مشابه مصوبه ای که قباًل در خصوص برق داشتیم. 
ما در برق »امید« مردم را تشــویق بــه کم مصرف کردن 
کردیم و پاداشــی برای آن مشخص شد که اگر مصارف در 
حد اعالمی باشــد، هیچ وجهی از مصرف کنندگان دریافت 

نمی شود و برق به صورت صد درصد مجانی است.

وی تصریح کرد: تالش این دولت همواره بر این بوده که به 
معیشت و درآمد اقشار کم درآمد توجه ویژه ای داشته باشد. 
از سوی دیگر، پیام بودجه سال ۱۴۰۰ »عدم اتکا به نفت« 
است؛ نه اینکه ما نفت نفروشیم، بلکه ما نفت را استخراج و 

می فروشیم و از این فرصت استفاده می کنیم.
رئیــس جمهور گفت: مــا نباید جلوی درآمدهــا و منابع 
درآمدی مردم را بگیریم؛ مهم این اســت که بودجه جاری 
کشــور متکی به نفت نباشد اما برای توسعه کشور حتماً از 
فروش نفت استفاده خواهیم کرد که این می تواند به صورت 

مستقیم از بودجه یا صندوق توسعه ملی استخراج شود.
روحانی اظهار داشــت: ما با جهــش تولید باید قدرتمند و 
توانمند شــویم پس در سال آینده ما نفت را می فروشیم و 
نه تنها دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بلکه همان گونه که به 
وزیر نفت اعالم کردم باید خودشان را برای رقم های بسیار 
باالتر آماده کنند. زیرا ما در ســال آینده بسیار بیشتر از دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت و در حال 

آماده کردن خود برای ارقام باالتر هستیم.
روحانــی تصریح کــرد: تصمیمات اتخاذ شــده در بودجه 
سال آینده براســاس محاسبات دقیق دولت است و حاضر 
اســت برای مردم توضیح دهد و روشــن کند که تمام این 

تصمیمات براساس محاسبات دقیق انجام شده است.

وی خاطرنشــان کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای 
اســالمی خواهش می کنم توجه داشــته باشند این بودجه 
اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. 
متأســفانه در این چند ماه نتوانسته ایم کار مشترک انجام 
دهیــم چون مجلس محترم لوایح ما را به یک اتاق بایگانی 
برده اســت و ســونامی طرح ها را شــروع کرده است و هر 
روز طرحی را ارائه می دهد. البته این نیز مشــکلی ندارد و 

خودشان می دانند.
رئیس جمهور گفت: حاال من کاری به گذشــته ها ندارم اما 
از مجلس شــورای اسالمی خواهش می کنم که در بررسی 
الیحــه بودجه ۱۴۰۰ بــه عنوان نماد همــکاری دولت و 
نمایندگان مجلس کاری کند که با همکاری هم بتوانیم آن 
را پیش ببریم، بررسی، تصویب و ابالغ کنیم تا در سال آخر 
این دولت و آغاز ســال دولت سیزدهم، کشور بتواند با یک 

بودجه مطمئن کار خود را انجام دهد.
وی تاکید کرد: ما اگر بخواهیم در دیپلماســی پیشــرفت 
کنیم و به نتیجه برســیم نیاز داریم که از کشــور صدای 
واحد شنیده شود. نمی خواهم بگویم سلیقه ها را یکی کنیم 
و مجلس تابع دولت باشــد، مجلس نظــر خودش را دارد 
امــا دولت هم نظر خــودش را دارد و نمی خواهیم بگوئیم 
دولــت نظر خودش را کنار بگــذارد، باالخره رئیس جمهور 

و دولــت اختیاراتی دارند. رئیس جمهور با بیان اینکه خط 
مشــی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است، 
تصریــح کرد: برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساســی 
جــزو اختیارات خاص رئیس جمهور اســت، این اختیارات 
قانون اساســی اســت. هیچکس نمی خواهد قانون ستیزی 
کند. وقتی می گوییم قانون، اول قانون خداســت بعد قانون 
اساســی و بعد قانون مصوب مجلس شورای اسالمی است. 
ما باید قانون های باالدســتی خود یعنی اســالم بعد قانون 

اساسی را مبنا قرار دهیم.
روحانی تاکید کرد: کسی نمی تواند برای دولت خط مشی 
تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس جمهور تعیین می کند، 
کســی نمی تواند برنامه برای دولت تعییــن کند، برنامه را 
فقــط رئیس جمهور تعیین می کند. بــه همین دلیل مردم 
پای صندوق های آرا می آیند و به شــخص رئیس جمهور و 
برنامه او رأی می دهند. خوشــبختانه در دفعات اخیر صدا 
و ســیما خیلی خوب تبلیغ و ترویج کرد که ای مردم! شما 
که پای صندوق رأی می آیید به فرد رأی ندهید، به برنامه 
رأی دهید. مــردم هم همین کار را کردنــد و به برنامه ها 

رأی دادند.
روحانــی گفت: ایــران بر مبنای آنچه در ســال ۹۸ اعالم 
کرد و به دنیا با صراحت گفت، کاهش تعهدات هســته ای 
بــود. یعنی به دنیا گفتیم کاهش تعهدات در مقابل کاهش 
تعهــدات. آنها تعهدات خودشــان را کاهش دادند و تقریباً 
تعهداتشــان را کنار گذاشتند، نه فقط آمریکا، او که خارج 
شــد، امــا همان هایی که در برجــام ماندند بــه تعهدات 
خودشان درســت عمل نکردند و بسیار اندک عمل کردند. 
ما یــک مدتی هم صبر کردیم و به آنهــا زمان دادیم ولی 
بعداً رسماً اعالم کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش 
تعهدات و در ســال ۹۸ در ۵ مرحله، دو ماه دوماه کاهش 

تعهدات خود را اعالم کردیم.
روحانی تاکید کرد: بــرای اینکه ما به تعهداتمان برگردیم 
اصاًل زمــان نمی برد، تنها یک اراده اســت. چطور آن آدم 
کم ســواِد تاجر مســلک آمد روی کاغذ خط خطی کرد و 
گفت من از برجام خارج شــدم؟ حاال نفر بعدی بیاید یک 
کاغذ خوب بگذارد و قشــنگ امضا کند. این فقط یک امضا 
می خواهد تا برگردیم ســرجای اول. این مساله اصاًل زمان 
نمی برد و مذاکره نمی خواهد، بیایید هر دو برگردیم. اینکه 
می گویم هردو منظورم ۱+۴ هم است، فقط آمریکا نیست. 

آمریکا هم بیاید می شود ۱+۵.  مهر

عباسی: 

آقای روحانی! چرا 
تحریم ها لغو نشد؟

رئیس اندیشکده یقین گفت: مگر نگفتند از فردای برجام 
تحریم ها لغو می شــود؟ پس چرا لغو نشد؟ آقای روحانی 
باید پاسخگو باشد که چرا در تیر۹۴ تحریم ها لغو نشد!

حســن عباســی، رئیس اندیشــکده یقین در نشســت 
مجازی » دانشــجوی تحریم شــکن، بپاخیــز« که به 
همت بســیج دانشــجویی کهگیلویه و بویراحمد برگزار 
شد، ضمن گرامیداشت ۱۶ آذر و آخرین روز دانشجوی 
قرن گفت:  یک آینده شناســی کارآمد ریشه در تاریخ 
شناسی صحیح دارد، اگر تاریخ را نشناسیم، آینده را هم 
نمی توانیم بسازیم و مجبور به تکرار تاریخ خواهیم شد؛ 
چه خوب اســت که ۱۰۰ سال گذاشته را بررسی کرد تا 
۱۰۰ ســال آینده را بهتر ترسیم کرد. رئیس اندیشکده 
یقین ادامه داد: اگر به بیانات مقام معظم رهبری در سال 
۹۲ توجه کنیم، می بینیم ایشــان »از جنگ تمام عیار 
اقتصادی دشمن« سخن به میان آوردند و تالش در این 
راه را جهاد مقدس نامیدند. در صورتی که مفهومی بنام 
تحریم و محروم کردن، »حسِّ جنگ« را القاء نمی کنند. 
عباسی یادآور شــد: بنابراین، این دو تعبیر، نماینده دو 
نوع نگرش نسبت جنگ اقتصادی است که در کشور راه 
افتاد. این بار رهبری فرمودند »مقوله ای به اســم جنگ 
تمام عیار اقتصادی را از راه جهاد مقدس می شود خنثی 
کرد«، عده ای در پاییز ۱۳۹۲ مذاکره کردند و به نتیجه 
نرســید و به زمستان همان سال کشید و ادامه پیداکرد 
اما قفل شد، انتظارات دشمن زیاد بود و لذا کشیده شد 
به بهار۹۳! و باز نتیجه نداد و می توان گفت شکست اول 
مذاکرات در اول تابســتان ســال ۹۳ بود اما چرا شنیده 
نشد؟ چون با جام جهانی برزیل هم زمان شد و همه فکر 
و ذکر مردم شــده بود جام جهانی. همینطور جنگ ۵۱ 
روزه فلســطین در گرفته بود، لذا کسی به این شکست 

توجهی نشــان نداد. رئیس اندیشکده یقین تاکید کرد: 
این مذاکــرات همین طور تا ســال ۹۴ ادامه پیدا کرد 
و باالخره برجام تصویب شــد و عمــاًل حس جنگ را از 
مردم گرفتند و حتی که امروز رژیم صهیونیستی به کف 
خیابان های تهران می آید و دانشــمندان هسته ای ما را 
ترور می کند، بابت همین نفوذی که رهبر انقالب تاکید 
می کنند که » مراقب نفوذی باشید«. وی افزود: درسال 
۹۲ دشــمن اعالم کرده بود جنــگ تمام عیار اقتصادی 
را شــروع کرده و جنگ ارزی شــروع شده بود که رهبر 
انقالب فرمودند »باید این محاصره شکســته شود« که 
اینها مــدام در تریبون ها گفتند تحریم؛ تحریم؛ تحریم. 
عباســی ادامه داد: اگر به کســی که در محاصره است 
بگویید دشمن شــما را محاصره کرده، بگونه ای برنامه 
ریــزی می کند کــه از این حلقه محاصــره در بیاید! اما 
عده ای خائنانه و عده ای جاهالنه برخی از نویســنده ها، 

تریبون دارها این حس را از مردم گرفتند.
عباســی اظهار داشــت: باالخره به بهانه تحریم شدن، 
برجام تصویب شــد! و من در دانشــگاه امیرکبیر قبل از 
تصویــب برجام گفتم آبروی علمی خودم را می گذارم و 
قول می دهم اگر مذاکرات به نتیجه رســید، تاثیرش در 
اقتصاد ۵ درصد هم نمی شود که باز ۲,۳سال بعد رفتم 
گفتم من حرفم را پس می گیرم ۵ درصد هم تاثیر ندارد 
و شــما االن دارید می بینید که بســیاری از براوردهای 
آنها اشتباه بود و حرف ما درست بود. وی در ادامه گفت: 
مگر نگفتند از فردای برجام تحریم ها بالمره لغو می شود! 
خب، پس چرا لغو نشــد؟ آقای روحانی! چرا در تیر۹۴ 
تحریم ها لغو نشد، حال می اندازید گردن ترامپ، ترامپ 
۹۶ انتخاب شــد و ۹۷ برجام را پاره کرد. عباسی ادامه 
داد:  مقامات مذاکره کننده ما دو قانون را نمی شناختند 
اولی یوتــرن و دومی قانون آیس. که بعد تصویب برجام 
آقای ظریف رفت اتاق بــازرگان که تاجرها به او گفتند 
ما نمی توانیم رابطه تجاری داشــته باشیم! پس چی شد 
این برجام؟ آقای ظریف گفت ما در مذاکرات هســته ای 
در مورد قانون یوترن و قانون آیس اصال مذاکره نکردیم!

 فارس

چرا باید در واردات واکسن 
کرونا احتیاط کرد؟

یک متخصص طب سنتی گفت: ما نمی توانیم به واکسن 
کرونــای وارداتی اعتماد کنیم و ســالمت مردم را بازیچه 

منافع یکسری از کمپانی های دارویی خارجی قرار دهیم.
رضا منتظر در پاسخ به این سوال که آیا اطباء طب سنتی 
با واکسینه شدن مردم مخالف اند؟، گفت: واکسیناسیون 
یک پدیده علمی است و اولین بار در طول تاریخ مسلمانان 
از این شیوه علیه بیماری هایی نظیر آبله استفاده کرده اند 
و به وسیله واکسیناسیون ایمن شده اند و بنابراین کسی با 
این پدیده علمی مخالف نیســت و اگر مخالفتی هست به 
واردات واکســن مربوط می شود. وی ضمن اشاره به اینکه 
تنها اطباء سنتی نیستند که با واردات واکسن مخالف اند 
و هر فردی که معیار های عقلی بر وجودش حاکم باشــد، 
باید با این امر مخالفت کند، ادامه داد: اگر واکسنی تولید 
داخل باشد، البته نه به این شکل که مواد اولیه اش از خارج 
کشور تامین و تنها در ایران بسته بندی شود و صفر تا صد 
مراحل ســاختش در کشور انجام شده باشد، ما آن واکسن 
را تایید می کنیم. متخصص طب ســنتی اظهار کرد: اینکه 
انسان نباید از دســت دشمنان خود آن هم دشمنانی که 
در مسائل پزشکی سابقه دشمنی خود را با ملت ما نشان 
داده انــد، غذا و دارو دریافت کنند، یک اصل کامال عقالنی 
و منطقی است و هر فرد عاقلی آن را می پذیرد. وی یادآور 
شــد: اگر مقداری به عقب برگردیــم در دهه ۶۰ و دوران 
جنگ تحمیلی شرکت مریو کشور فرانسه خون های آلوده 
را به ایران وارد کرد و موجب شــد تا بیماران تاالســمی و 
هموفیلی که نیاز به فاکتور های انعقادی داشتند این خون ها 
را دریافت کنند و به ایدز و هپاتبت مبتال شــوند، تعدادی 
زیادی از آن ها از دنیا رفتند و یکسری هم نتوانستند ازدواج 
کنند و پرونده های قضایی بســیاری دربــاره این موضوع 
تشــکیل شد و وزارت بهداشت ایران در آن زمان به دنبال 
گرفتن غرامت از کشور فرانسه نرفت و در حالی که بسیاری 

از کشور ها غرامت دریافت کردند ما کامال منفعالنه برخورد 
کردیم. متخصص طب ســنتی افزود: در حالی که ســابقه 
دشمن در ورود یکسری محصوالت پزشکی در کشور این 
چنین است، با چه تضمینی می توانیم غذا و دارو به کشور 
وارد کنیم آن هم در حالی که در برخی بیماری های خاص 
نظیر بیماری پروانه ای از دریافت دارو محروم هســتیم و 
سایر کشور با ما دارو نمی دهند، در حال حاضر چه اتفاقی 

افتاده که واکسن در اختیار ما قرار می دهند؟!
منتظــر توضیح داد: ۱۰۰ ســال پیش در کشــور آمریکا 
شرکت های دارویی واکسن های آلوده به وبا را توزیع کردند 
و بسیاری از افراد به این بیماری مبتال شدند؛ با این سابقه 
تاریخی کدام انسان عاقلی می پذیرد که ما از خارج کشور 
واردات واکسن انجام دهیم؟!  ما نمی توانیم به واکسنشان 
اعتماد کنیم و ســالمت مردم را بازیچه منافع یکسری از 
کمپانی های دارویی خارجی  قرار دهیم و دلیل مخالفت ما 
این است و این مخالفت تنها مربوط به اطباء سنتی نیست.

وی ضمن تاکید بر اینکه در مقابل کرونا دســتمان خالی 
نیســت که مجبور به اســتفاده از واکسن خارجی باشیم، 
بیان کرد: در طب سنتی یک پروتکل درمانی هم در بحث 
پیشــگیری از کرونا و هم در درمان آن داریم و از ابتدای 
فرایند این بیماری افرادی که در این خصوص آموزش دیده 
و این اقدامات را انجام داده اند، به کرونا مبتال نشــده و اگر 
هم دچار این بیماری شــده اند، نوع خفیف این بیماری را 
گرفته و به صورت سرپایی طی ۲ تا ۳ روز درمان شده اند. 
وی متذکر شــد: در صورتی اســتفاده از واکسن خارجی 
ضروری اســت که ۳ شــرط وجود داشته باشد، یک اینکه 
خودمان امکان دسترســی به واکســن را نداشته باشــیم 
در حالی که دانشــمندان ما در حال ســاخت این واکسن 
هســتند، ممکن اســت تولید آن یک مقدار طول بکشد، 
ولی شیوه های پیشگیری و درمان ما جوابگوست و شاهد 
آثار راه های درمانی به کار گرفته شده، هستیم، دوم اینکه 
روش های درمانی پاســخگو نباشند که جوابگو هستند و 
ســوم اینکه واکسن مطمئن باشد که نیست و بنابراین به 
این دلیل که این ۳ شرایط محقق نشده نباید واردات انجام 

شود و باید داشته های خودمان بسنده کنیم.  میزان

ادامه از صفحه اول
این بیانــات در حالی مطرح می شــود که از یک 
ســو هر چند ریاســت جمهــوری در جایگاه خود 
اختیاراتی دارد اما این مجلس شــورای اســالمی 
اســت که باید برای دولــت و دولت ها ریل گذاری 
کرده و خط مشــی تعیین کند. به هر حال از یک 
حقوق دان این انتظار وجــود دارد که به قوانین و 
شرح وظایف قوا اشراف داشته باشد و بر اساس نگاه 
حقوقی به مسائل بنگرد.از سوی دیگر شواهد نشان 
می دهد که در انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ و 
۹۶ مــردم به وعده ها رای دادند، آن هم وعده هایی 
که هرگز محقق نشــد و نه تحریم ها برداشته شد و 

نه رونقی در اقتصاد ایجاد گردید. 
دولت کنونی مجلســی می خواهد که مانند برجام 
در کمتــر از ۲۰ دقیقه آن را به تصویب برســاند و 
کشور را دچار مشکالتی کند که از توافق هسته ای 

یکطرفه عاید کشور و مردم شده است.
برجام استخوان الی زخم است، استخوانی که اگر 
از الی زخم بیرون نیایــد، همچنان آمریکا و اروپا 

مطالبات خود را از ایران می خواهند.
در شرایطی که ایران تحت تحریم های اقتصادی و 
بانکی اســت، برنامه ریزی برای فروش نفت آن هم 
بــه اندازه دو میلیون ۳۰۰ هزار بشــکه در روز چه 

مفهومی دارد؟
هم اکنون نیز ایران از بســیاری کشورها همچون 
کره جنوبی، ژاپن، هند و حتی چین از فروش نفت، 

طلبکار است.
فروش نفت ایران، مفت فروشی به کشورهایی است 
که طالب نفت هســتند اما پول آن را قادر نیستند 
بپردازند.ســرمایه ملی کشور اینگونه به باد می رود 
و دولــت تدبیر و امید هم تا چند ماه دیگر بر ســر 
کار نیست که بخواهد مطالبات را پیگیری کند که 
اگر پیگیری کرده بود باید میلیاردها دالری که در 
دوران دولــت کنونی از کره و ژاپن طلب داریم، به 

کشور باز می گشت.
سیاستی که دولت در پیش گرفته، لجبازی با دیگر 
قوا به ویژه مجلس اســت، مجلسی که سعی دارد 
بــا تدابیر خود دولت را بــرای احقاق حقوق مردم 
یاری کند اما دولــت تدبیر و امید، مجلس انقالبی 
را نمی پذیرد چرا که آن را مانع سیاســت های خود 
می داند، سیاســت هایی که در طول این ۷ سال با 
همراهی مجالس پبشین به کرسی نشسته و اجازه 
داده دولــت هر کاری که مایل اســت انجام دهد. 
در همیــن حال چنانکه آقای رئیس جمهور گفتند 
خوشــبختانه مردم به برنامــه رای می دهند نه به 
افــراد لذا طبق همین گفته آقــای رئیس جمهور،  
آنچه در مجلس صورت مــی گیرد نظیر طرح لغو 
تحریم هــا و انتقــاد از بودجــه ۱۴۰۰ برگرفته از 
خواســت ملت اســت چرا که نمایندگان انتخاب 
مردم هستند که در دوران انتخابات مجلس، برنامه 
های خود را اعالم کــرده بودند و مردم هم به این 
برنامــه رای دادند که مقابله بــا زیاده خواهی های 
طرف های غربی و اصالح نحوه بودجه ریزی کشور، 

از آن جمله برنامه ها بوده است.  

گزارشسرمقاله

آیت اهلل محمد یزدی درگذشت
آیت اهلل »محمد یزدی« رئیس شــورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم روز گذشته دار فانی را وداع گفت.
حضرت آیت اهلل یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین درگذشت.

مرحوم آیت اهلل یزدی متولد سال ۱۳۱۰ از شاگردان قدیمی حضرت امام 
خمینی )ره( بود که در دوران نهضت اسالمی بارها طعم تبعید و زندان رژیم 
طاقوت را تحمل کرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی مسئولیت های مختلفی 
از جمله امامت جمعه تهران، عضویت در فقهای شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه
و همچنیــن پنج دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و همچنین ریاســت این 

مجلس را بر عهده داشت.
این فقیه انقالبی و مبارز ســرانجام پس از عمری مجاهدت روز ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ 

در پی یک دوره طوالنی بیماری، دارفانی را وداع گفت.

پیگیری مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: مجلس زیر بار نمی رود که حقوق 

کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.
ولی اســماعیلی اظهار داشــت: با توجه به اینکه نرخ تورم در طول سال 
متغیر است، الزم اســت که در میزان حقوق و دستمزد کارگران تجدید 
نظر شود. اســماعیلی افزود: همواره رویه به این صورت است که حقوق و 
دستمزد کارگران فقط در ابتدای سال چند درصد افزایش می یابد اما در مقابل، 
میزان تورم در اواســط سال بسیار رشد می کند و چون تغییری در میزان حقوق 
و دریافتی کارگران اعمال نمی شــود، در نتیجه آنان نمی توانند زندگی عادی خود 
را بگذراند. نماینده مردم گرمی گفت: در حال حاضر شاهدیم که قیمت کاالها به 
ویژه کاالهای اساسی لحظه به لحظه افزایش می یابد و در این شرایط سفره کارگران 

هر روز کوچک تر می شود و باید دریافتی آنان متناسب با تورم باشد.  مهر

بررسی شکایت از نحوه عملکرد آخوندی و ملک زاده 
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی شکایات از عباس آخوندی 
وزیر سابق راه و شهرسازی و رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری 

مستعفی وزارت بهداشت در این کمیسیون خبر داد.
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر  با بیان اینکه شــکایتهایی نســبت به 
حوزه کاری آقای ملک زاده به کمیســیون اصل ۹۰ رسیده است افزود: 
مکاتباتی از ســوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره شــکایت های واصله با معاون 

تحقیقات و فناوری مستعفی وزارت بهداشت انجام شده است. 
رئیس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس با بیان اینکه شــکایتهای واصله از عباس 
آخوندی به کمیســیون نیز مربوط به نحوه عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی 
اســت، بیان داشت: شکایت از آخوندی مربوط به عملکردش در حوزه مسکن به 

ویژه مسکن مهر است که این شکایات نیز در دست بررسی است.  تسنیم

با پشت دست می زنیم 
توی دهنشان

جراید: پول جرایم کرونایی کجا می رود؟
کــدام یــک از گزینه های زیر را برای پاســخ این 

پرسش مناسب تر می دانید؟
الف( آنجا که عرب نی انداخت

ب( چو دانی و پرسی سوالت خطاست.
ج( می رود آنجا که غم نباشد.

د( فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است.
رییس کل بانک مرکزی: اعالم کرده ایم کسانی که 
کاال، اعتبــاری وارد کرده اند بیایند تعهد بدهند که 
کاال را ســریع ترخیص کنند و کسانی هم که ارز 

دولتی گرفتند و کاالیی وارد نکردند ...
نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.
الف( با پشت دست می زنیم توی دهنشان

ب( دیگر با آنها دوست نمی شویم.
ج( فحششان می دهیم.

د( التماس می کنیم به ما رحم کنند.
وزیر راه و شهرســازی:  خانه های خالی در کشور 

شناسایی شده اند.
بــا توجه به این اظهارنظر تاســیس کــدام یک از 

دستگاه های زیر را ضروری تر می دانید؟
الف( معاونت امور خانه خالی وزارت راه و شهرسازی

ب( سازمان نظارت بر مکان های خالی
ج( اداره کل خونــه خالــی و مالیات های حالی به 

حالی
د( اداره امور پیشگیری از اعمال خاک بر سری

روحانی در جلسه هیئت دولت:

خطمشیدولترامنتعیینمیکنم
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مجلس سونامی طرح راه انداخته است


