
ادامه از صفحه اول 
حشدالشعبی و همرزمانشــان در تروریستی آمریکا 
به فرودگاه بغداد اســت. این سناریو مطرح است که 
دولتمردان آمریکا برآننــد با تحرکات نظامی چنان 
القاء ســازند که توان پاســخ گویی به انتقام گیری 
ســخت ایران و جبهه مقاومت را دارند تا از بحران 
روانی کــه ارتش آمریکایی ـ صهیونیســتی را فرا 

گرفته است را کاهش دادند.
در اصــل آمریکا بــه دنبال مانور قــدرت ظاهری 
اســت تا در ســالگرد فرماندهان مقاومت از شدت 
هراس نظامیان از انتقام مقاومت بکاهند و در عین 
حــال با القای فضای جنگ، ایران را دچار اشــتباه 
محاسباتی  تن دادن به خواسته های اروپا و آمریکا 
در زمان بازگشت احتمالی آمریکا در دوران ریاست 
جمهوری بایدن ســازند. این نوع رفتارها در حالی 
صورت می گیرد که در رفتار آمریکایی ها همچنان 
اشــتباه محاسباتی عدم شناخت رویحه ملت ایران 
اســت چرا که: نخســت آنکه این روزها یازدهمین 
ســالگرد حماســه بزرگ ملت ایران است که در 9 
دی 1388 با حضوری خودجوش بصیرت و آگاهی 
و والیت مداری خویش را به رخ جهانیان کشیدند. 
ملــت ایران نشــان داد که پرچمدار کربالســت و 
حاضر به کوتاه آمدن در برابر فتنه ها و توطئه های 
دشمنان نمی باشد و همیشه در صحنه حضور دارد. 
دوم آنکه پس از 10 ســال بــه رغم تصورات غرب 
مبنی بر کاهش ســرمایه اجتماعی نظام اســالمی 
و کم رنگ شــدن ارزشــها در میان ملت ایران، در 
13 دی مــاه 1398 ملت بزرگ ایــران در بدرقه 
پیکر ســرداران مقاومت ســنگ تمام گذاشت به 
اذعان جهانیان بزرگترین مراســم تشییع را برگزار 
کردند. ملت ایران با حماســه ای میلیونی نشــان 
داد کــه همان ملت کربالیی اســت که همواره در 
میدان اســت و حاضر به تسلیم شــدن نمی باشد. 
ملت ایران نشان داد که خیال خام آمریکایی ها که 
تصور می کردند با ترور ســردار سلیمانی، ایران را 
زمین گیر و روحیه مقاومت را حاشیه نشین کرده 
اســت، هرگز تعبیر نمی  شود چرا که ایران میلیونها 
ســلیمانی دارد که در میدان حضور دارند و حاضر 
به عقب نشینی از مقاومت نیستند.سوم آنکه نکته 
مهــم آنکه ملت ایران که طی ماه های اخیر با طرح 
سردار سلیمانی دســتاوردهای بزرگی در مبارزه با 
کرونا رقم زده، حماســه ای دیگــر را در پیش رو 
دارد و آن اعتماد به کادر درمان و بهداشت و مراکز 

دانش بنیان کشور است.
از دیروز واکســن کرونای ســاخته شــده توسط 
متخصصان ایرانی به مرحله تســت انسانی رسیده 
است. دانشــمندان جوان ایرانی طی ماه های اخیر 
توانســته اند در کنار برجای گذاشــتن کارنامه ای 
موفق در مبارزه با کرونا، گامی مهم در این مبارزه 
و البته برافراشــتن پرچم پرافتخار ایران در عرصه 
بهداشــت و درمان جهان بردارنــد. طی هفته های 
اخیر محافل رسانه ای غرب تالش بسیار کرده اند 
تــا ضمن اهمیت زدایی از دســتاوردهای ایران در 
عرصه واکسن کرونا، نوعی بی اعتمادی را در میان 
مردم ایجاد و چنان القاء  ســازند که این واکســن 
نتیجه منفی داشــته و ایران گزینه های جز خرید 
واکســن از خارج ندارد.  ایــن ادعا در حالی صورت 
می گیرد که به اذعان ســازمان بهداشــت جهانی، 
واکســن ایرانی تمام اســتانداردهای بین المللی را 
کســب کرده و آزمایش مقدمانی را با موفقیت طی 

کرده است و آماده تست انسانی است.
 ملت ایران امروز با اعتماد به کادر درمان و بهداشت 
در تولید واکســن کرونا و ثبت نام گسترده در تست 
انسانی بار دیگر وحدت و یکپارچگی ملی خود را به 
رخ جهانیان خواهد کشید و نشان می دهد که ملت 
ایران که زمانی حماسه 9 دی، حماسه پرشور بدرقه 
سرداران مقاومت را رقم زد، امروز در میدان حمایت 
از کادر درمان و بهداشت در صحنه حضور دارد و با 
اعتماد به واکنش ایرانی کرونا نام خویش را در جهان 
به عنوان ملــت مقاومت ثبت خواهد کرد.  اراده ای 
ملی که در کنار اثبات توان  ایران برای بی اثر کردن 
تحریم ها، دانش و برتــری ایرانیان در عرصه علم و 
دانش را به رخ جهانیان خواهد کشید و اثبات خواهد 
کرد که ملت ایران ملت تسلیم شدن نیست و در راه 
مقاومت آرمان های خویش را محقق ساخته و نامش 

را همواره بر عرصه جهان پرآوازه خواهد ساخت.
نهضت ســلیمانی همیشه زنده اســت و این همان 
اصلی  اســت که برهم زننده محاســبات و توهمات 
آمریکا و شــرکایش بوده و این بــار نیز این مهم را 
تکرار خواهد کرد. ملــت ایران بار دیگر به جهانیان 
نشان خواهد داد که نهضت سلیمانی که برگرفته از 
اصل مقاومت و پایمردی است تنها گزینه ملت ایران 
برای مقابله چالش هاست و با تکیه بر این اراده ملی 
است که هرگز تسلیم تهدید و فشار نخواهد شد و با 
وحدت و انسجام ملی برای رسیدن به اهدافش گام 

بر خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییــه اختالط خون 
شهیدان ســلیمانی و ابومهدی در 
اقدام تروریســتی سال گذشته را 
تضمین کننــده پیوند راهبردی و 
ناگسســتنی میان دو کشور ایران 
و عــراق دانســت و تصریح کرد: 
اجــرای بــدون تبعیــض و بدون 
استثناء عدالت، سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص مجــازات آمران، مباشــران و قاتالن اقدام 

تروریستی سال گذشته در بغداد است.
آیت اهلل رئیسی در تماس تلفنی با »فائق زیدان« رئیس 
شورای عالی قضایی عراق، ضمن تشکر از مراجع قضایی 
این کشــور برای پیگیری مســتمر پرونده ترور شهید 
سلیمانی، شــهید ابومهدی المهندس و سایر همراهان 
آنها، امنیت ملی ایران و عراق را در هم تنیده و غیرقابل 
تفکیک خواند و عنوان کرد: ما امروز شــاهد اراده جدی 
ایران و عراق برای مبارزه مشــترک با عوامل تنش زا و 

امنیت زدا هستیم.
رئیس قوه قضاییه اقدام تروریســتی ســال گذشته را با 
هدف متوقف کردن ایران و عراق در مســیر پیشــرفت 
و توسعه دانســت و با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم، 
اظهار کرد: امروز ما آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتی 
می دانیم. وی آمریکا را دشــمن مشترک ملت های ایران 
و عراق دانست و با تاکید بر اینکه همکاری ایران و عراق 
باید به پیگرد قانونی نســبت به کســانی که در جنایت 
بزرگ تروریستی ســال گذشته نقش داشتند بیانجامد، 
عنوان کــرد: اجرای مصوبه پارلمــان عراق در خصوص 

خروج آمریکایی ها، تضمین کننده امنیت کشــور عراق 
خواهد بود. رئیســی با تاکید بر این نکته که کشور های 
منطقه توانایی تامین امنیت بدون دخالت های بیگانگان 
را دارند، گفت: حضور آمریکا در منطقه جز ناامنی هیچ 
دســتاوردی نداشته و عامل آشفتگی و اخالل در امنیت 

منطقه بوده است.
همچنیــن در این تماس تلفنی »فائق زیدان« بر اجرای 
بدون تبعیض عدالت در پرونده ترور شهیدان سلیمانی، 
ابومهدی و سایر همراهان آن ها تاکید کرد و با بیان اینکه 
اختالط خون این شــهیدان بر وحدت دو کشــور ایران 
و عراق افزوده اســت، گفت: ما شــاهد برگزاری مراسم 
ســوگواری دو شهید در کشور های عراق و ایران هستیم 
و می بینیم که عکس های دو شهید در این مراسم ها در 
کنار هم قرار داده می شــود که این مســاله خود نشان 
دهنده وحدت و سرنوشت مشترک دو کشور است. وی 
با تاکیــد بر لزوم اجرای عدالت در خصوص پرونده ترور 
فرماندهان مقاومت بــدون هیچگونه تبعیض، ادامه داد: 
همچون شــما معتقدیم مرتکبیــن، آمرین و افرادی که 
اطالعات این جنایت را افشــا کرده باشند باید مجازات 
شــوند و این مساله در قانون کشــور عراق وجود دارد. 
در عیــن حال، هم اکنون دولت عراق به ســمت عملی 
کردن مصوبه پارلمــان درباره اخراج نیرو های آمریکایی 
در حال حرکت اســت. رئیس شورای عالی قضایی عراق 
همچنین با اشاره به ضرورت تامین امنیت منطقه توسط 
کشور های حاضر در آن، گفت: نیازی به حضور نیرو های 

بیگانه برای تامین امنیت احساس نمی شود.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

حســن روحانی رئیس جمهور با صــدور نامه ای خطاب 
به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی 
پیشــنهادات خود را درباره اصالح الیحه بودجه 1400 

ارائه کرد. 
متن این نامه به شرح ذیل است: 

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام؛

مــورخ  نامــه شــماره 72163/10/د  بــه  بازگشــت 
25/9/1399 جنابعالی و عطف به نامه شماره 106785 
مــورخ 23/9/1399 رئیــس دفتر محتــرم مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( آثار تغییــرات مزبور در الیحه 

بودجه 1400 به شرح زیر می باشد:
 1 - افزایش مصــارف به میزان 53 هزار میلیارد تومان 

شامل: 

1 - 1- بازپرداخــت تعهدات دولت به صندوق توســعه 
ملی بابت اقساط تسهیالت 175 میلیون یورویی به بیمه 

سالمت به میزان 3 هزار میلیارد تومان.
1 - 2- افزایش مصارف بابــت جبران موارد مندرج در 
جدول بند هـ تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان.
2- کاهش منابع ناشــی از مجوز اســتفاده از 18 درصد 
سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون 

بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان.
لذا تراز منابع و مصارف در راســتای تحقق دستور مقام 
معظــم رهبری)مد ظله العالی( به شــرح زیر در الیحه 

بودجه سال 1400 اعمال می شود:
1- مبلغ 53 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش 

اوراق مالی
2- مبلغ 40 هزار میلیــارد تومان از محل صرفه جویی 
حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توســط ســازمان 

برنامه و بودجه کشور.

وزیر اطالعات در پیامی به مناســبت 9 دی تاکید کرد: 
به هموطنان اطمینان می دهم که ســربازان گمنام آقا 
امام زمان )عج( در انجام وظایف خطیر خویش لحظه ای 

درنگ نخواهند کرد.
ســید محمود علوی وزیر اطالعات در پیامی فرارسیدن 
9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با والیت تبریک تاکید 
کرد: ملت سربلند ایران اسالمی در لبیک به مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، حماســه ماندگاری را در 9 دی 
1388 رقــم زد و برگ زرینی بر تاریخ سراســر افتخار 
ایران اسالمی افزود و توطئه های دشمنان را با بصیرتی 
مثــال زدنی خنثی و امید بدخواهــان را به یاس مبدل 
کــرد. در ادامه پیــام وزیر اطالعات آمده اســت: اینک 
در شــرایطی این روز تاریخی را پــاس می داریم که با 

ترور ناجوانمردانه ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
همراهان غیورش به دســت رژیم تروریســتی آمریکای 
جهان خوار و شــهادت دکتر حاج محســن فخری زاده 
توسط رژیم جعلی اســرائیل غاصب، مظلومانه در آتش 
کین آن جنایت پیشــگان، سوختند و سرافرازانه به لقاء 

حق پیوستند.
علوی در این پیام ضمن گرامیداشــت یاد و نام ســردار 
دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، روز ملّی و غرور آفرین 
نهم دی را به محضر عظیم الشــأن ولی امر مســلمین 
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )حفظه اهلل( و مردم 

غیور و والیتمدار صمیمانه تبریک و تهنیت گفت.
وزیــر اطالعــات در این پیام تاکید کــرد: به هموطنان 
خداجوی میهن عزیزمان اطمینان می دهم که سربازان 
گمنام آقا امام زمان )عج( در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد، 
تحت توجهــات و الطاف خفیه الهــی در انجام وظایف 
خطیــر خویش لحظه ای درنگ نخواهند کرد و در حفظ 
و حراســت از امنیت پایدار این نظام مقدس منتسب به 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع(، دستاوردهای امام راحل 
)رضوان اهلل تعالی( و شهدای واالمقام از هیچ کوشش و 

جانفشانی، دریغ نخواهند کرد.

کارت زرد مجلــس به وزیر اقتصاد بــه خاطر واگذاری بدون 
ضابطه هفت تپه، تاکید قالیباف بر ادامه مسیر و سیره حاج 
قاســم، توضیحات وزیر جهاد کشــاورزی درباره علت عدم 
حمایت الزم از بخش کشاورزی، قرائت گزارش تفریغ بودجه 
98 از مهمترین اخبار جلســه روز گذشــته مجلس شورای 

اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد 
و بررسی سوال از وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در دستور 
کار نمایندگان قرار گرفت. در جلســه غیرعلنی هم درباره ی 
الیحه بودجه ســال 1400 بحث و گفت وگو شد. محمدباقر 
قالیباف در ابتدای جلسه و در نطق پیش از دستور با اشاره به 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی تاکید کرد: همه باید مسیر و 
سیره حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهیم. محمدباقر قالیباف 
افزود: در آســتانه سالگرد شهادت حاج قاسم عزیز که الگوی 
والیتمداری بود، اتفاق مهم دیگری نیز در تاریخ معاصر ایران 
رخ داده اســت که نشــانگر اوج والیتمداری مردم مؤمن و 

نجیب ایران اســالمی است، ســالروز حماسه نهم دی ماه را 
گرامی  می داریم و قدردان حضور همیشــگی و سرنوشت ساز 
مردم برای دفاع از آرمان های انقالب هســتیم، روز نهم دی 
مــاه حقیقتا از ایام اهلل بود، مــردم انقالبی و والیتمدار ایران 
بار دیگر در آزمونی تاریخ ســاز خوش درخشــیدند و با قیام 
سراســری خود، امید نااهالن و دشــمنان انقالب را نا امید 
کردند. در ادامه جلســه، احمد نادری در جریان طرح سوال 
خــود و تعــدادی از نمایندگان از وزیر اقتصــاد درباره علت 
استنکاف وزارت اقتصاد از خلع ید مالک هفت تپه گفت که 
سه دستگاه نظارتی بر عدم صالحیت و اهلیت مالک هفت تپه 
صحه گذاشتند. رییس مجلس هم پس از طرح سوال احمد 
نادری از وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت تپه گفت: ما با 
واگذاری و خصوصی سازی که از سیاست های قطعی است، 
موافق هستیم، اما آنجایی که مجلس حرف دارد کاری است 
که خالف مقررات قوانین انجام شــده و فساد در آن است و 
به این موضوعات اســت که حساسیت نشان می دهد. فرهاد 

دژپسند با حضور در صحن مجلس درباره  بحث خریدار هفت 
تپه اظهار کرد: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری 
را پیگیری می کردند نمی توانستند درباره آینده خریدار پیش 
بینی داشــته باشند ضمن این که تا االن هم هیچ حکمی از 
قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند 

نیز روی چشم ما است. 
پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد، پاسخ 
های دژپسند به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان 
اعالم کردند از پاســخ های وزیر قانع نشدند. بر همین اساس 

وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت.
در همین ارتباط حجت االسالم علیرضا سلیمی در اخطاری 
با اســتناد به اصل 144 قانون اساسی تاکید کرد که رئیس 
جمهور باید پاســخگو باشــد که آیا واگــذاری هفت تپه در 
چارچوب قانون بوده و ایشان به وظیفه خود عمل کرده است. 
همچنین مالک شــریعتی تاکید کرد که کارت زرد مجلس 
با اکثریت آرا بــه وزیر امور اقتصاد و دارایی حاکی از اولویت 

اقتصاد در رویکرد نظارتی مجلس یازدهم است.
در این جلســه نماینده ارومیه هم ســوالی را از وزیر جهاد 
کشاورزی درباره  علت عدم حمایت الزم از بخش کشاورزی در 
حوزه آبیاری محصوالت کشاورزی، خانه باغ های کشاورزی، 
قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و بی توجهی به 
صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه سیب را پرسید. حجت 
االسالم سید سلمان ذاکر افزود: باید از کشاورز حمایت شود 
نه اینکه خانه بر ســر آنها خراب شود. جلوی زمین خواران 
را بگیرید که آنها به منابــع طبیعی تجاوز می کنند. کاظم 
خاوازی در پاســخ به سوال نماینده ارومیه در خصوص علت 
عدم حمایت الزم از بخش کشاورزی در حوزه های مختلف، 
بیان کرد: امروز همه فعاالن بخش کشــاورزی در راســتای 
منویات مقام معظم رهبری تالش می کنند تا امنیت غذایی 
را برای کشــور به ارمغان بیاورند. علیرغم همه مشکالتی که 
کرونا برای کشور ایجاد کرده است و مشکالتی که تحریم ها 
در تأمین ارز به موقع برای بخش کشــاورزی به وجود آورده 
است، شاهد رشــد نرخ ارزش افزوده بخش کشاورزی در 6 
ماه ابتدایی سال جاری و رسیدن به رشد مثبت4/4 هستیم.

ذاکر بعد از توضیحات خاوازی وزیر کشــاورزی گفت که اگر 

وزیر و معاونانش سفری به استان آذربایجان غربی داشته و از 
روند صادرات محصوالت این اســتان و تخریب ویالها بازدید 
کرده و با نظارت به جبران حل این مشکل بپردازند، سوال را 
به رأی نمی گذارد. امروز همچنین رییس دیوان محاســبات 
کشور با حضور در جلسه علنی مجلس خالصه ای از گزارش 
تفریغ بودجه ســال 1398 را به نمایندگان ارائه کرد و گفت: 
دیوان محاسبات علیرغم ایجاد محدودیت های ناشی از کرونا 
یــک ماه قبل از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه 1398 را 
تهیه کرد و در تاریخ 29 آذرماه به مجلس شــورای اسالمی 
ارائه کرد. مهرداد بذرپاش توصیه هایی را  هم به نمایندگان 
درباره الیحه بودجه 1400 مطرح کرد و افزود: الیحه بودجه 
ســال 1400 اکنون در اختیار شماست اگر کلیات الیحه را 
تصویب کردید آن را دو ســقفی در نظر بگیرید و به صورت 

مشروط عمل کنید و از مصارف به منابع بیایید.
بعد از گزارش رییس دیوان محاسبات،  محمدرضا صباغیان 
با اســتناد به اصول 54 و 57 و ماده 219 آیین نامه داخلی 
مجلــس در اخطار و تذکری تاکید کرد که باید با متخلفان 
از اجرای احکام بودجه شناســایی شده و به دادگاه معرفی 
شــوند تا در ســال های آینده شــاهد تکرار این تخلفات 
نباشــیم. نایب رئیس مجلس نیز از ارسال نامه ای از سوی 
رییس جمهور مبنی بر اصالح الیحه بودجه ســال 1400 

به مجلس خبر داد.
علی نیکزاد افزود: در پی مباحث کارشناسی که نمایندگان 
در مورد الیحه بودجه سال 1400 مطرح کردند و اعتراضاتی 
که همــکاران به نحوه تنظیم بودجه داشــتند، با پیگیری 
رییس مجلس شورای اسالمی، رئیس جمهور نامه ای مبنی 
بر اصالح الیحه ای بودجه 1400 به مجلس ارســال کردند 
که برای رســیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه آن را ارجاع 
می دهیم. علی نیکزاد در پایان جلســه علنی از یادداشت 
نمایندگان استان اصفهان مبنی بر هشدار به خاطر آلودگی 
هوای اصفهان خبر داد و گفت: در این یادداشت آمده است 
که آلودگی هوای اصفهان و شــهرهای اطرافش مخصوصا 
شاهین شــهر، به شدت افزایش یافته اســت. در خواست 
می کنیم که از ســوخت مــازوت در واحدهــای صنعتی، 

نیروگاهی و سیمان اصفهان استفاده نکنید.  ایسنا

حســن روحانی گفت:دولت با توجه به نظر مقام معظم 
رهبری درخصوص ســهم صندوق توسعه ملی از درآمد 
نفت،اصالحیه الزم را در مورد درآمد بودجه ارائه می کند.

یکصد و نود و دومین جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز ســه شنبه به ریاســت حجت االسالم حسن 

روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.
در این جلســه گزارش رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
درباره مذاکرات پیرامون الیحه بودجه 1400 در مجلس 
شورای اسالمی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیــس جمهور تاکید کرد: با توجــه به نظر مقام معظم 

رهبری درخصوص ســهم  صندوق توسعه ملی از درآمد 
نفت، دولــت اصالحیه الزم را در مــورد درآمد بودجه 
پیشنهادی ارایه می کند و همزمان حداکثر صرفه جویی 

در مصارف را اعمال خواهد کرد.
روحانــی گفت: رویکرد دولت نســبت بــه منابع جدید 
درآمــدی در بودجه که بــر اقتصاد کشــور آثار تورمی 
نداشته باشد، مثبت است ولی باید دو مالک واقعی بودن 
درآمدها و تحمیل نشدن فشار برمردم بطور دقیق مورد 

توجه قرار گیرد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

گزارش

بررسی نامه روحانی درباره اصالح بودجه در کمیسیون تلفیق
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ســال 1400 گفت: اکثر اعضای کمیسیون 
تلفیق نســبت به نامه رئیس جمهور برای اصالح الیحه بودجه سال 1400 
معترض هستند. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: اکثر اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به نامه 

رئیس جمهور درباره اصالح الیحه بودجه سال 1400 معترضند. 
وی افزود: اعضای کمیســیون تلفیق این نحوه اصالح را نادرست می دانند و از 
این نحوه عملکرد به دولت درباره اصالح بودجه ناراضی و ناراحت هســتند و در نطق ها و 

تذکرات خود این موضوع را اعالم می دارند.
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور روز سه شــنبه 9 دی ماه 99 در نامه ای به 
رئیس مجلس اصالحات الیحه بودجه سال 1400 توسط دولت را به اطالع مجلس رساند. 

دولت بارهاا از الیحه بودجه سال 1400 دفاع کرده بود.  فارس

با خروج ترامپ از کاخ سفید پیگیری قضایی راحت تر خواهد بود
یک کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: عامالن ترور سردار سلیمانی 
تــا کمتر از یک ماه دیگر از کاخ ســفید خارج شــده و دیگر مصونیت 

دیپلماتیک ندارند بنابراین پی گیری قضایی راحت تر خواهد بود. 
عماد آبشــناس افــزود: برخی از افرادی که در حال حاضر در لیســت 
پیگیری قرار دارند دارای مصونیت دیپلماتیک هستند اما تا کمتر از یک 
ماه دیگر ترامپ و همراهانش از کاخ ســفید خارج می شوند در آن زمان او و 
بسیاری دیگر مصونیت خود را از دست می دهند. وی گفت: شاید تا حدی پیگیری ها 
در داخل آمریکا با توجه به این که سیســتم قضایی این کشــور پشــتیبان تروریسم 
است، به نتیجه نرسد اما هر کدام از آن ها از کشور خارج شوند قطعا تحت تعقیب قرار 
می گیرند. کارشناس مســائل بین الملل گفت: تمام مجامع بین المللی کار آمریکا را 

مغایر با تمام موازین و مقررات بین المللی شناخته اند.  ایسنا

رفتن محسن رضایی به مجلس تکذیب شد
معاون ســابق قوانین مجلس در پاســخ به ســوالی پیرامون شایعه برخی 
سایت های خبری مبنی بر کاندیداتوری محسن رضایی در انتخابات میان 
دوره ای مجلس از حوزه انتخابیه تهران، تاکید کرد: این شایعه را صد درصد 
تکذیب می کنم. امیدوار رضایی گفت: دکتر محسن رضایی همواره خود را 
سرباز رهبر انقالب و ملت ایران دانسته و به تکلیف دینی و ملی خود در دفاع 
از ایران و انقالب عمل کرده و ضرورتی برای رفتن به مجلس شــورای اسالمی 
احساس نمی کند. معاون ســابق قوانین مجلس محسن رضایی در حال گرفتن نظرات و 
پیشنهاد کارشناســان، صاحبنظران و نخبگان کشور درخصوص سیاست های کلی برنامه 
هفتم اســت که پس از تصویب مجمع تشخیص و مقام معظم رهبری، مبنای اداره کشور 
در دولت آینده و مجلس خواهد بود و اساساً ایشان ضرورتی برای ورود به عرصه انتخابات 

مجلس شورای اسالمی نمی بیند.   روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت هللا رئیسی در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق: 

آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است
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سرمقاله

نامه روحانی به قالیباف درباره 
پیشنهادات اصالحی بودجه 1400

علوی:
سربازان گمنام  امام زمان)عج( در انجام وظایف 

لحظه ای درنگ نمی کنند

دولت با توجه به نظر رهبر انقالب، اصالحیه الزم 
را در درآمد بودجه ارائه می کند

 مهمترین اخبار جلسه روز گذشته  مجلس شورای اسالمی

کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد


