
توضیحات نوبخت درباره همسان 
سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی در سال آینده
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: دولت با توجه 
به بنــد )و( تبصــره )۲( بالغ بر ۹۰ هــزار میلیارد 
تومــان منابع لحاظ کرده تــا دولت ضمن رد دیون 
خود به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بتواند 
در راســتای همسان سازی حقوق بازنشستگان خود 
اقدام کند. فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق 
بودجــه ۱۴۰۰ با حضور در جمــع خبرنگاران، در 
پاسخ به ســوالی مبنی براینکه آیا دولت منابعی را 
برای همســان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه 
ســال آینده لحاظ کرده است، گفت: اعتبارات برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان به میزان کافی در 

بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی گفت: همچنین در بحث همسان ســازی 
حقوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی هم دولت با 
توجــه به بند )و( تبصره )۲( بالغ بر ۹۰هزار میلیارد 
تومــان منابع لحاظ کرده تــا دولت ضمن رد دیون 
خود به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بتواند 
در راســتای همســان ســازی حقوق بازنشستگان 
خود اقدام کند. نوبخت در ادامه با اشــاره به حضور 
مســئوالن دولتی در نشست های کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۰ هم اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه 
نسبت به منابع، مصارف، سیاست ها و اهداف الیحه 
بودجه سال آینده گزارش اجمالی را ارائه کرد و بعد 
از آن وزیر اقتصاد درباره درآمدهای مالیاتی، گمرکی 
و خصوصی ســازی مطالبی را مطــرح کرد. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: همچنین زنگنه 
وزیر نفت و همتی رئیــس بانک مرکزی نیز درباره 
نحوه وصول منابع حاصل از فروش نفت و سیاســت 
های ارزی گزارشی را ارائه کردند. در سال آینده بالغ 
بر ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع از طریق واگذاری 

سهام شرکت های دولتی حاصل می شود.

اخبار
روحانی: 

بودجه ۱۴۰۰ منسجم و 
دقیق است 

رئیس جمهور گفــت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل 
مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری 
شــده توسعه کشــور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار 
مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، 
در عین انســجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق 

است.
در یکصد و نودویکمین نشســت ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاه های 
اجرایی برای تنظیم بازار محصوالت کشــاورزی و 
موضوعات مرتبط با بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در 

مجلس شورای اسالمی، تبادل نظر شد.
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور روز 
یکشــنبه در این جلســه با اشــاره به فشار جنگ 
اقتصادی بر اقشــار کم برخــوردار و در عین حال 
تولیدکنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته ای که 
امور توسعه ای کشور را به عهده دارند، تاکید کرد: 
مردم از مســئوالن کشــور توقع و انتظار دارند که 
مشــکالت را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد 

هموار سازند.
وی تصویــب الیحه بودجه را عالمت و نشــانه ای 
پــر رنگ از عزم و اراده کشــور برای حل معضالت 
و ایجاد گشــایش ها برای مردم و فعاالن اقتصادی 
دانســت و گفت: الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ حاصل 
مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری 
شــده توسعه کشــور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار 
مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، 
در عین انســجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق 

هست.
رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: ســرفصل ها و 
مختصــات و متغییرهــای اصلی مطرح شــده در 
الیحــه بودجه،  حاصــل تجارب به دســت آمده 
از مقابله و مبارزه ســه ســاله با تحریم ها و جنگ 
اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و 
بی اثر کردن آن ها و در نهایت برداشــتن فشارهای 
اقتصادی و بهبود معیشــت مردم و برطرف کردن 

موانع تولید است.
روحانی تصریح کرد: دولت نه  تنها مصر اســت که 
روزانــه ۲ میلیــون و3۰۰ هزار بشــکه نفت صادر 
کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شــرایط را برای 
افزایش آن آماده نماید و مــا باید از همه امکانات 
داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف که حق 
جمهوری اســالمی ایران برای بدست آوردن بازار 

است، استفاده کنیم.
وزیران جهادکشــاورزی و صنعت،معدن و تجارت 
)صمت(در این جلســه گزارشــی از هماهنگی ها 
درخصــوص تنظیم بازار ارائه کردند و پس از بحث 
و بررســی تصمیمات الزم دربــاره تقویت رقابت و 
مقابلــه با رانت و تخلف در بازار کاالهای اساســی 
به ویــژه مرغ و تخم مــرغ اتخاذ شــد و تامین و 
ســاماندهی کاالها در بازار شــب عید مورد تاکید 

قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای 
توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه  گیری 
ویــروس کرونا و تحریم  هــای ظالمانه گفت: اخیرا 
گام های جدی تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات 
در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کاالهای اساســی 
با هماهنگی وزارتخانه های صمت و جهادکشاورزی 

برداشته شده است.
وی سیاست خوداتکایی، نظام عادالنه توزیع و عرضه 
کاالهای اساســی همگام با نظارت بر قیمت ها را از 
مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی 
مردم و افزایش تاب آوری اقشار آسیب  پذیر برشمرد 
و افــزود: در کنــار تولید، چرخــه توزیع کاالهای 
اساســی باید با سازوکاری شــفاف و هماهنگ و با 
نظــارت وزارتخانه صمت و جهادکشــاورزی پیش 
بــرود تا از هر نوع تخلف ماننــد رانت و انحصار در 

کشور جلوگیری شود.
در این جلســه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری های 
کمیســیون مشترک روابط ایران و عراق ارائه نمود 
و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توســعه روابط 
دوستانه دو کشــور در حوزه های مختلف، پیگیری 
جدی اجرای توافق هــای تجاری و بانکی دو طرف 
را الزمه پیشــرفت در اجرای پروژه های مشــترک 

برشمرد. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: 
نیاز به همت، جدیت و شجاعت در تصمیم 
گیری و اجرا داریم؛ آشفتگی های سند مالی 
بودجه را باید تا حــد امکان برطرف کنیم 
و انضباط در نظــام بودجه ریزی را اولویت 
بدانیم. محمدباقر قالیباف در نشست علنی 
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در نطق 
پیش از دســتور خود، گفت: ایام شــهادت 
حضرت فاطمۀ زهرا )س( فرا رسیده است؛ 
ملت ایران در عزاداری های گذشته، ارادت 
قلبی خود بــه خاندان عصمت و طهارت را 
نشــان داده اند؛ در این روزها نیز همانطور 
که مراجع ِعظام تقلید تاکید کرده اند، الزم 
اســت اقامۀ عزای حضــرت فاطمۀ زهرا با 
شــکوه و با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
انجام شــود. وی ادامــه داد: همانگونه که 
در ســال های دفاع مقدس، رمز بسیاری از 
پیروزی های ملت ما »یا فاطمه زهرا )س(« 
بود، امروز نیز دســت به دعا برمی داریم و 
از ایشان، عبور از سختی های ناشی از همه 
گیری کرونا و باز شــدن گره های معیشتی 

را می خواهیم. 
رئیس مجلس شورای اســالمی بیان کرد: 
عالوه بر این ایام عزاداری امســال، فرصت 
خوبی برای بزرگداشــت مقام مرد میدان، 
عاشــق واقعی خاندان اهل بیــت و خادم 
زهرا)س(، شــهید  فاطمه  مخلص حضرت 
حاج قاسم سلیمانی است که با باور واقعی و 
قلبی، به گره گشا بودن عنایات این خاندان، 
عمر خود را وقف دفاع از مقام انســانیت و 

تامین امنیت و رفاه و آسایش مردم کرد.
قالیباف در بخش دیگر نطق پیش دســتور 
خود اظهار داشــت: در خصــوص موضوع 
همه گیری کرونا الزم اســت گفته شود که 
اولویت و تأکید اصلی ما، بر روی ســالمت 
مــردم و رفع هرچه ســریع تر مشــکالت 
و محدودیت هاســت؛ هــر مســیری که ما 
را ســریع تر و مطمئــن تر به هــدف رفع 
دغدغه های مردم در خصوص کرونا برساند، 
باید در دستور کار قرار گیرد.مردم عزیز ما 
مطمئن باشــند که مجلس در این موضوع 
با اســتفاده از توان کارشناسی متخصصان، 
برای تامیــن مالی تولید واکســن داخلی 
و یــا خرید و وارد کردن واکســن، با دولت 

همکاری الزم را خواهد کرد.
رئیس دســتگاه قانون گذاری کشور تاکید 
کرد: اما مهمترین موضوع این روزها مساله 

بررســی الیحه بودجه ســال آینده است. 
بودجه مهمترین ســند حکمرانی ســاالنه 
کشور اســت که هم جهت گیری های کالن 
و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا می کند 
و هم در زندگی جاری مردم تاثیر ملموس 
می گذارد. ما معتقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نیــاز به اصالحــات اساســی دارد چرا که 
کســری تراز عملیاتی الیحه بودجه نسبت 
بــه بودجه ســال قبل ۱۱۷ درصد رشــد 
داشته اســت و هزینه ها ۴۷ درصد افزایش 
پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ 

درصد افزایش یافته است.
وی بیــان کرد: کشــور ما فرصــت هایی 
همچــون حدود 3 هزار هزار میلیارد تومان 
نقدینگــی، امــوال، امــالک و دارایی های 
دولتی، معادن و منابع طبیعی بی شــمار، 
سرمایه انســانی و دانش تخصصی بسیاری 

دارد. چنین کشــوری مــی تواند حتی در 
همین بودجه، کســری تراز عملیاتی اش را 

کاهش دهد.
قالیباف اظهار داشــت: وابستگی بودجه به 
نفت باید به حداقل و بلکه به صفر برســد 
و منابــع نفتــی نباید صــرف هزینه های 
جاری کشور شــود. پیشران هایی که تولید 
و اشتغال را رونق می دهد باید از این منبع 
تامین شود و دولت منابع پایدار ایجاد کند، 
منابعی که به معیشــت و به کســب و کار 
مردم و به تولید کشــور لطمه نزند، منابعی 
که شــکاف طبقاتــی را کاهــش و عدالت 
اجتماعی را گســترش دهــد. همانطور که 
رهبری معظم در جلسه اخیر شورای عالی 
راهکارها  این  فرمودند  اقتصادی  هماهنگی 
وجود دارد و کارشناســان آنها را پیشنهاد 
داده اند. امیدواریم نخبگان و صاحب نظران 
در ایــن ایام، مجلس و دولــت را با نظرات 

کارشناسی خود همراهی کنند. 
وی تاکید کرد: مردم باید بدانند که شــیوه 
نادرســت جبران کسری بودجه، چگونه در 
زندگی آنها مؤثر خواهد بود و سفره آنها را 
کوچک تــر خواهد کرد و به تورم  دامن می 
زند. رئیس مجلس بیان کرد: همکاران بنده 
در کمیسیون تلفیق بودجه تالش خواهند 
کرد، الیحه بودجه سال آینده را در منابع، 
مصارف و بخــش انضباط مالــی، به دقت 
بررسی کنند. صالح اقتصاد کشور، در گرو 
اصالح، تنظیم و تصویب هوشمندانه الیحه 

بودجه کل کشور است.  تخانه ملت

امیرعبداللهیان در جمع 
خبرنگاران مطرح کرد

پیام حاج قاسم به 
ظریف درباره مذاکره 

با آمریکا

معاون اســبق وزیر خارجه از پیام شــهید 
ســلیمانی به ظریف در جریــان مذاکرات 
در لوزان ســوئیس خبر داد و گفت: سردار 
ســلیمانی می خواســت به مــا بگوید این 
دشــمنی که در حال مذاکره با شماســت، 

قابل اعتماد نیست.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس 
مجلــس در امور بیــن الملل در حاشــیه 
نشســت خبری اعالم برنامه های ســالگرد 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع 
خبرنگاران گفــت: در واقع ابتکارات و نقل 
خاطرات و تمرکز بر اندیشه مقاومتی سردار 
ســلیمانی می تواند تأثیر مهمی در نســل 

آینده در داخل کشورمان و در سطح منطقه 
داشته باشــد. گرامیداشت سردار سلیمانی 
یک موضوع روتیــن و تکراری نخواهد بود 
و خواهید دیــد در جزئیات برنامه هایی که 
در روزهای آینده برگزار خواهد شد، ابعادی 
از زوایای مختلفی که ســردار سلیمانی در 
تبیین انقالب اسالمی و همچنین مهمترین 
وظیفه اش که همان تأمین امنیت ملی بود، 

بازگو می شود.
وی افــزود: از آنجایی کــه امنیت ملی ما 
با امنیــت منطقه ای پیوند خورده اســت، 
بنابراین تالش سردار سلیمانی در آن سوی 
مرزها برای تضمین هرچه بیشــتر امنیت 
کشــورمان بود که یکی از نکات برجســته 

اقدامات آن شهید است.
سخنگوی ســتاد ســالگرد مردمی شهید 
سردار ســلیمانی با نقل خاطره ای از شهید 
سلیمانی در خصوص بحث مذاکرات، گفت: 
امــروز با توجه به اینکه جــو بایدن بزودی 
در کاخ ســفید مســتقر خواهد شد، ما در 
کشــور با یک صدای بلندی از مطالبه برای 
مذاکره با آمریکا در برخی رسانه ها و محافل 
اینکه  علیرغم  مواجهیم. سردار ســلیمانی 
یک ژنرال بود و باید همیشــه به روش های 
نظامی می اندیشــید اما همواره می دانست 
که در پیچیدگی های جهــان معاصر صرفاً 
نمی توان با ابزار نظامی یک هدفی را پیش 
 برد. امیرعبداللهیان گفت: سردار سلیمانی از 
دیپلماسی به بهترین وجه خودش استفاده 
می کرد و به همه ظرفیت های موجود توجه 
داشــت. من در سال ۸۶ که برای مذاکرات 
ســه جانبه ایران، عــراق و آمریکا به بغداد 

می رفتیم، مدیریت این مذاکرات در بعد نرم 
افزاری در اختیار سردار سلیمانی بود، یعنی 
ســردار مأموریت تأمین امنیت حداکثری 
ایران و کمک به امنیت عراق را داشت ولی 
وقتی بنا شد به درخواست دوستان عراقی 
مذاکره سه جانبه ای با آمریکا داشته باشیم، 
سردار سلیمانی نه تنها مخالف مذاکره نبود 
بلکه در مذاکره به ظرایف امر توجه داشت.

وی ادامه داد: یکــی از ظرایف این بود که 
همیشه می گفت با دشمن مذاکره می کنید 
و دشــمن به دنبال این نیست که منافع ما 
را تأمین کند اما برای اتمام حجت بگذارید 
دوســتان عراقی ما هم رفتار آمریکایی ها را 

در میز مذاکره ببینند.
سخنگوی ســتاد ســالگرد مردمی شهید 
سردار ســلیمانی تاکید کرد: روزی سردار 
ســلیمانی به من که معــاون وزیر خارجه 
بــودم زنگ زد، در آن زمان آقای ظریف در 
لوزان سوئیس با ۵ کشور در حال مذاکرات 
هسته ای بود. شــب قبل از آن تصاویری از 
قدم زدن آقای ظریف با جان کری منتشــر 
شــده بود. سردار با کنایه و خنده ای به من 

گفت دارید با آمریکایی ها قدم می زنید؟!
وی تصریح کرد: سپس گفت این پیامی که 
می خواهم بگویم را به آقای ظریف برسانید. 
من به دفتر ایشــان رفتم. او می خواست ما 
را توجه بدهد به این مســاله که به دشمن 
نمی توان اعتماد کرد. در آن جلســه به من 
گفت ما اسناد دقیقی بدست آوردیم مبنی 
بر اینکه در جریان ســقوط شهر موصل به 
دســت داعش چند هواپیمــای غول پیکر 
لجســتیکی آمریکایی در تاریخ و ســاعت 

مشــخص در فــرودگاه موصل بــه زمین 
نشســته اســت و از یکی از این هواپیماها 
ژنرال هــای آمریکایــی پیاده می شــوند و 
فرماندهــان داعــش روی فــرش قرمز به 

استقبال آنها می روند.
امیرعبداللهیان گفت: سپس گفت در جریان 
 vip این اتفاق به مدت ۵ ســاعت در سالن
فرودگاه موصل بین ژنرال های آمریکایی و 
فرماندهان داعش مذاکره می شود. جزئیات 
ایــن مذاکره و فایل آن در اختیار ســردار 
ســلیمانی بود. در تمام این مدت ۵ ساعت 
هم سالح ها و تجهیزات پیشرفته آمریکایی 
از هواپیماهای لجستیکی پیاده می شد و در 
اختیار نیروهای داعش قرار می گرفت. تمام 
تصاویر و نوع سالح ها در این اسناد مشخص 
بــود. وی تاکید کرد: ســردار ســلیمانی 
می خواســت با این اســناد به ما بگوید این 
دشــمنی که در حال مذاکره با شماســت، 
قابل اعتماد نیست و بدانید این دشمن در 

آن روی سکه این کارها را می کند.
سخنگوی ســتاد ســالگرد مردمی شهید 
ســردار ســلیمانی گفت: مــن بالفاصله از 
طریق سیســتم محرمانه خودمان مطالب 
سردار ســلیمانی را به آقای ظریف منتقل 
کردم و آقای ظریف هــم در اولین فرصت 
این موضوع را به طــرف آمریکایی گفت و 
طلبــکاری کرد و البته پاســخ چند پهلو و 
مبهمــی از جانب مقــام آمریکایی دریافت 
کــرد. آمریکایی ها هیچگاه حاضر نشــدند 
به ما بگویند شما اســنادتان را بدهید زیرا 
خودشان می دانستند در حال چه استاندارد 

دوگانه ای در عراق هستند. مهر

همایش ملی 
»مادران قاسم پرور« 

برگزار می شود
به همت بسیج دانشــجویی دانشگاه علوم 
تحقیقــات و مجمع ملی فعــاالن جمعیت 
همایش ملی »مادران قاسم پرور« با هدف 
ترویج مکتب شــهید حاج قاسم سلیمانی 
برگزار می شــود. حجت االســالم مســلم 

منفرد، مســئول دبیرخانه هــای تخصصی 
مجمع ملی فعاالن جمعیت افزود: مهمترین 
هدف از برگزاری ایــن همایش ملی ارتقاء 
جایگاه مــادری در جامعــه، ترویج مکتب 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی، تجدید عهد 
مــادران با آرمانهای این شــهید واالمقام و 
تربیت نسل سلیمانی ها است. منفرد ضمن 
بیان اینکه این همایش در اولین ســالگرد 
شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی و 
با همکاری بســیج دانشگاه علوم تحقیقات 
برگزار می شود اظهار داشت:  به مادرانی که 

از روز شــهادت شهید حاج قاسم سلیمانی 
اولیــن ســالگرد  تــا روز    )۱۲/۱۰/۹۸ (
شهادت این سردار بزرگ ) ۱۲/۱۰/۹۹( نام 
فرزندشان را قاســم گذاشته اند، نشان ملی 

»مادران قاسم پرور« اهداء خواهد شد.
عضو شــورای راهبردی مجمع ملی فعاالن 
جمعیت افزود: زمان ثبت نام مادرانی که در 
این تاریخ نام فرزندشان را قاسم گذاشته اند، 
از اول تا دوازدهم دی ماه ۱3۹۹ اســت و 
این مادران می توانند جهت ثبت نام، تصویر 
شناسنامه مادر )صفحه مشخصات فرزندان( 

را از طریق اپلیکیشــن »مثبت خانواده« یا 
آیدی  Admin_population @ در پیام 

رسان ایتا ارسال کنند.
وی دربــاره زمان برگزاری و برنامه های این 
همایش گفت: با توجه به شرایط کرونا این 
همایش به صــورت مجازی )وبینار( برگزار 
می شود و همگان می توانند در این همایش 
که در تاریخ ۱3 دی ماه ســاعت ۱۸ برگزار 
خواهد شد شــرکت کنند. تقدیر از مادران 
و ســخنرانی شــخصیتهای مطرح از جمله 

برنامه های این وبینار است.  فارس 

گزارش

وزارت دفاع با ۹۰ دانشگاه کشور همکاری می کند
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: وزارت دفاع با ۹۰ دانشگاه 

همواره همکاری می کند.
 امیر حاتمی درباره همکاری این وزارت خانه با دانشــگاه ها اظهار داشت: 
همکاری های وزارت دفاع با دانشگاهها در قالب پروژه و طی یه دوره است.

وی به برخی از دستاوردهای این همکاری ها اشاره کرد و گفت: دستاوردهایی 
که رونمایی و به مردم ارائه می شود و بخش زیادی هم که ارائه نمی شود، اغلب 
با کمک و همکاری دانشگاه ها تولید شده است. لذا یک ارتباط پیوسته بین وزارت دفاع 

و دانشگاهها وجود دارد.
وزیــر دفاع یادآور شــد: به عنوان مثال پروژه بزرگی مانند ســاخت هواپیمای کوثر به 
بخش های کوچکتری تقســیم و متناســب با توانمندی بین دانشگاهها، پژوهشگاهها و 

بخش های تحقیقاتی تقسیم و سپس در صنایع دفاعی تجمیع می شود.  تسنیم

بودجه 14۰۰ تورم 6۰ درصدی را تحمیل می کند
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ با شرایط 
فعلــی آن باعث تحمیل تــورم ۶۰ درصدی در ســال آینده به جامعه 

خواهد شد. 
احمد علیرضا بیگی با انتقاد از وضعیت الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: 
دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی را ۱۰ درصد 
کاهش داده و همانطور که گفتم تکیه به درآمدهای نفتی را افزایش داده و 
تولید ۲ میلیون و 3۰۰ هزار بشکه نفت برای بودجه سال بعد در بخش درآمدهای 

نفتی پیش بینی شده است. 
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که دولت قادر به تولید ۲ میلیون و 
3۰۰ هزار بشکه نفت در شرایط فعلی نیست و موافقت رهبر انقالب با کاهش سهم 

صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حکایت از این امر دارد.

دعوت ازدانشجویان برای شرکت دررقابت علمی ویژه انتخابات14۰۰
رئیس پژوهشــکده شــورای نگهبان از دانشــجویان، دانش آموختگان و 
نخبگان سراسر کشور برای شــرکت در رقابت علمی »ایده نگاری بحران 

کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰« دعوت کرد.
عباسعلی کدخدایی در کارگاه آشنایی با فرایند نظارت بر انتخابات که با 
حضور ۸۰ تن از فعاالن رسانه و شبکه های اجتماعی به صورت مجازی برگزار 
شد، از برگزاری رقابت علمی»ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰« در آینده نزدیک خبر داد. وی افزود: »راهکارهای ممانعت 
از تأثیر بحران کرونا در مشــارکت انتخابات ریاست جمهوری«، »چالش های قانونی و 
حقوقی در برگزاری انتخابات«، »چالش های انتخابات الکترونیک«، »چالش های نحوه 
ساماندهی حوزه های رأی دهی« و »چالش های نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی« از 

جمله محورهای این رقابت است.  روابط عمومی شورای نگهبان

قالیباف:  

اصالح بودجه از تورم و بیکاری بیشتر و فشار مضاعف بر 
معیشت مردم جلوگیری می کند
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

مستقلی  چندان  سیاست  دارای  و  می کنند  رفتار 
منطقه  در  آنها  تحرکات  نیز  اکنون  لذا  نمی باشند 
و  ترکیه  عربی(،  )حوزه  سعودی  محوریت  با  که 
رژیم صهیونیستی صورت می گیرد را می توان در 
چارچوب سیاست های غرب ارزیابی نمود. این امر 
زمانی تقویت می شود که کارشناسان آمریکایی به 
که  اند  کرده  توصیه  کشور  این  جدید  دولتمردان 
ادامه سیاست فشار  سیاست فشار هوشمندانه که 
حداکثری است را علیه ایران اجرایی سازند. نکته 
مهم آنکه آمریکا و کشورهای اروپایی از واژه اجماع 
سازی در قبال ایران صحبت می کنند که محور آن 
را نیز همگرایی کشورهای مستقیم با اروپا و آمریکا 
به سه هدف لغو تمام فعالیت های هسته ای ایران، 
ایران  ای  منطقه  جایگاه  و  موشکی  توان  حذف 
که  است  مطرح  سوال  این  حال  می دهد.  تشکیل 
راهکا مقابله با این تحوالت چیست و ایران چگونه 
شود؟  خارج  هوشمندانه  فشار  یک  از  می تواند 
پایان محاصره  اند که راهکار  این عقیده  بر  برخی 
و بحران ها، مذاکره با آمریکا است و باید از فرصت 
آمدن بایدن برای این امر بهره گرفت. هر چند که 
این سناریو از سناریوهای مطرح است اما چنانکه 
دکتر روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کرده اند، در هیچ عمل تجاری، اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی نمی توان رد پای منفی و کارشکنی آمریکا 
را مشاهده نکرد چنانکه حتی در تهیه واکسن کرونا 

چنین رفتاری مشاهده می شود.
در  مذاکره  به  رویکرد  مساله،  این  به  توجه  با   
شرایطی که فشارهای اقتصادی و محاصره منطقه 
با مذاکره تحت  برابر  است  ای غرب شدت گرفته 
فشار است که تهیه آن نیز پیام  اشتباه به  غرب 
آن  نتیجه  که  است  ایران  شدن  تسلیم  بر  مبنی 
نظر  به  اساس  براین  بود.  تحریم ها خواهد  تشدید 
می رسد راهکار مطلوب کنار زدن گرد و غبارهای 
ایجاد شده توسط غرب برای گرفتار سازی ایران در 
اشتباه محاسباتی مذاکرات است که در چارچوب 
اقدام برای بی اثر کردن تحریم ها می تواند صورت 
گیرد. روابط مطلوب با کشورهای همسایه همچون 
پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق، روسیه، در کنار 
آسیا  شرق  و  التین  آمریکای  کشورهای  با  روابط 
است  روند  این  تکمیل  برای  مهم  ای  مولفه   ... و 
که در نهایت همچون گذشته شکست سناریوهای 
و  هوشمندانه  فشار  سیاست  ناکامی  و  ضدایرانی 
به همراه  را  ایران  تقویت موقعیت منطقه ای  البته 

خواهد داشت.


