
ادامه از صفحه اول
رژیم اسرائیل همپیمان استراتژیک آمریکا در منطقه 
غرب آسیا است به همین خاطر روابط مسکو با تل آویو 
نمی تواند رابطه ای دوستانه، صمیمی و راهبردی باشد. 
اگر اختالفات آمریکا و روسیه باال بگیرد که باعث شکل 
گیری یک درگیری نظامی شود، اسرائیل موظف است 
که در این تقابل کنار آمریکا باشد. این مسئله را قطعاً 
به خوبی می دانند و درک می کنند.  مقامات کرملین 
جنگ علیه سوریه، با حمایت های ایران از دولت و ملت 
این کشور و سپس ورود روسیه به این کارزار با شکست 
گروه های تروریستی تکفیری وهابی که از حمایت های 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی برخوردار بودند، 
با پیروزی سوریه رقم خورد.اما در این میان حمالت 
هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه که 
پیش از آغاز بحران در این کشور نیز وجود داشت، در 
و  دارد  ادامه  نیز  اکنون  و  تروریست ها  با  زمان جنگ 
به مواضعی در خاک سوریه حمله  آویو همچنان  تل 
می کند. سوریه تاکنون پاسخ حمالت و تجاوز نظامی 
رژیم صهیونیستی را نداده است و این احتمال وجود 
حمالت  این  به  سوریه  واکنش  مانع  روسیه  که  دارد 
است در حالی که این حق دمشق است که در مقابل 
و شاید  تازگی  به  پاسخ دهد.  اسرائیل،  رژیم  حمالت 
در  تازه ای  موضع  مسکو  که  است  بار  نخستین  برای 
قبال بحران سوریه اتخاذ می کند. سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه گفته که کشورش پیشنهادهایی را به 
طرف اسرائیلی برای تبادل اطالعات بر سر تهدیدات 

احتمالی علیه این رژیم ارائه داده است. 
این  به رفع  را متعهد  تاکید کرد که مسکو خود  وی 
در  که  روسیه  خارجه  امور  وزیر  می داند.  تهدیدات 
که  گفت  بود  کرده  مسکو شرکت  در  ساالنه  نشست 
کشورش به اسرائیل پیشنهادهایی را برای رفع نگرانی 
و  داده  ارائه  سوریه  خاک  در  رژیم  این  امنیتی  های 
خود را مسئول پیگیری نگرانی های اسرائیل در سوریه 
برای  صحنه ای  کشور  این  ترتیب  این  به  تا  می داند 

درگیری های منطقه ای نباشد. 
وی تصریح کرد »روسیه نمی خواهد که از اراضی سوریه 
خیلی ها  که  طور  آن  یا  شود  استفاده  اسرائیل  علیه 
می گویند از سوریه برای رویارویی های ایران - اسرائیل 
استفاده شود.« الوروف در سخنان خود هیچ اشاره ای به 
حمالت اسرائیل به خاک سوریه نکرده است. نگرانی 
مسکو بابت چیست؟ آیا تاکنون از خاک سوریه علیه 
انجام  اسرائیل حمله ای صورت گرفته است؟ که اگر 
مقابل  در  خود  از  که  است  دمشق  حق  این  شود 
حمالت رژیم صهیونیستی دفاع کند.موضع روسیه با 
آیا  که  می کند  ایجاد  را  تردید  این  الوروف  سخنان 
مسکو دمشق را در مقابل تل آویو تنها گذاشته است؟ 
روسیه باید بداند که رژیم اسرائیل با وجود بسیاری 
از مشکالت داخلی و اعتراضاتی که در سرزمین های 
نخواهد  سیاسی  ثبات  تنها  نه  دارد،  وجود  اشغالی 
رژیم  می کند.  سپری  را  فروپاشی  روند  بلکه  داشت، 
و  سوریه  از  مهمتر  آیا  روسیه  برای  اسرائیل  جعلی 
ایران است که اینگونه نگران امنیت این رژیم است؟ 
سخنان الوروف در حالی مطرح شده است که نیروهای 
ایران در خاک سوریه به درخواست رسمی دولت این 
کشور حضور دارند و تاکنون در مقابل حمالت ارتش 
حالی  در  کرده اند.  خویشتنداری  صهیونیستی  رژیم 
که حمالت اسرائیل به خاک سوریه مغایر با قوانین 
می شود.  محسوب  نظامی  تجاوز  و  است  بین امللی 
اکنون امنیت سوریه باید برای روسیه اولویت داشته 
باشد.  صهیونیستی  رژیم  امنیت  نگران  این  نه  باشد 
آیا روسیه در پیشنهادهایی که به رژیم اسرائیل داده 
گرفته  نظر  در  سوریه  امنیت  برای  هم  جایی  است، 
است. تحوالتی که سوریه رخ داده است نشان می دهد 
تا  به دمشق وارد کرده  را  که روسیه فشار سنگینی 
راضی شود نمایندگانش با اسرائیلی ها جلسه برگزار 
فشار  ابزار  از  استفاده  فشارها  این  جمله  از  کنند. 
سوخت بود که روسیه تهدید کرده بود جلوی صادرات 
آن به سوریه را خواهد گرفت که می تواند باعث به 
وجود آمدن بحران سراسری بنزین در سوریه شود. در 
هفته های گذشته چند فروند کشتی نفتکش در آبهای 
سوریه متوقف شد و چند فروند دیگر هم هدف قرار 
گرفت و از رسیدن به بندرهای سوریه باز ماند.سوریه با 
مشکالت زیادی روبرو است، ویرانی های بسیاری که در 
جنگ 9 ساله به این کشور وارد شده و زیرساخت هایی 
که نابود گشته این کشور را در شرایط دشواری قرار 
داده است.سوریه نیامند کمک های دوستان خود است، 
با تغییر سیاست های خود سعی  در حالی که روسیه 
دارد این کشور را تضعیف کند.اکنون دستگاه دیپلماسی 
ایران باید گفت وگوها و رایزنی های فشرده ای را زمینه 
سیاست جدید مسکو در قبال بحران سوریه آغاز کند تا 

از افزایش اختالفات جلوگیری کند.
اگر روسیه به سیاست خود در سوریه ادامه دهد و در 
نشان  از خود  واکنشی  بدون آن که  ایران  این زمینه 
باشد،  روابط دو کشور  دهد کنار بنشیند و نظاره گر 
دو  هر  زیان  به  که  شد  خواهد  تغییراتی  دستخوش 

خواهدبود.

اشاره به  با  حسن روحانی 
اینکه دولت تغییر شــاکله 
پذیرد،  نمــی  را  بودجــه 
بــا هر گونه  گفت: دولت 
تغییــری در الیحه بودجه 
و  تورمی داشــته  آثار  که 
معیشــت مــردم را دچار 
مشکل کند، مخالف است.

در جلســه روز سه شنبه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه گزارش کارشناســی از تغییرات انجام شــده در 

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه 
ســال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و 
آثــار تورمی آن بر کاالهای ضروری را ارائه کرد. بنا بر این 
گزارش، بودجه برخی مراکــز و نهادها در ذیل جدول 17 
از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کاالهای اساســی، 

افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش گفت: دولت با هدف 
آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت 
زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت مردم در 
ســال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و 

آثار تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.

روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده 
است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود.

وی افــزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل 
گذاری در بخش های خرد و کالن اقتصاد کشــور با هدف 
تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم ، بودجه سال آینده 

را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
 روحانی خاطرنشــان کرد: بی تردیــد دولت با هر تغییری 
که موجــب گرانی کاالی مورد نیاز مــردم و نگرانی افکار 
عمومــی و دارای آثار تورمی و عواقب ســوء در زندگی و 
معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، 

مخالف است.

رئیس جمهور تاکید کرد: ســخنانی کــه عالمت افزایش 
قیمت در ســال آینده را به بازار بدهد، بالفاصله و به طور 
مســتقیم، فشار بر اقشــار کم درآمد را افزایش می دهد و 
در شــرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشــان 

می دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود. 
وی اظهار داشــت: دولت در عین حال که آمادگی خود را 
برای تعامل و همکاری با مجلس اعالم کرده است، وظیفه 
خود می داند براساس شــناخت عملیاتی و عینی از نیازها 
و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشــتی و 

توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

توضیحات سخنگوی قوه 
قضائیه درباره احضار وزیر 

ارتباطات
اسماعیلی گفت: اقدام دادستانی در احضار وزیر 
ارتباطات بر اساس ضوابط قانونی آن بوده است. 
درخواســت ما از سیاسیون جامعه این است که 
فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با 

مردم جلوه ندهند.
غالمحسین اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خبری خود با رســانه ها موضوع احضــار وزیر ارتباطات از 
ســوی دادسرای فرهنگ و رسانه را به طور مبسوطی شرح 
داد. اسماعیلی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، 
رونق کســب و کار و انجام کســب و کار سالم و قانونمند 

نیازمند ســالمت و امنیت اســت، گفت: فضــای مجازی 
همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشــوری اوالً متعلق 
به شــهروندان آن جامعه اســت، ثانیاً در زمره حقوق عامه 
به حســاب می آید، ثالثاً جزو محــدوده قلمرو و حکمرانی 
کشور محسوب می شود، رابعاً نیازمند ساماندهی، مدیریت 
و بومی سازی است )کما اینکه در اغلب کشورها و دولت ها 
متناســب با فرهنگ، ارزش ها و سیاســت های خودشــان 
ضوابط و مقرراتی را برای اســتفاده از فضای مجازی وضع 
و اجرا کرده اند(، خامســاً فضای مجــازی باید برخوردار از 
ســالمت و امنیت باشد و سادســاً نباید این فضا رها باشد 

و به جوالنگاه مجرمان و مفسدان و تهبکاران مبدل شود.
ســخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: قوه قضائیه در دوره 
تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده 
اســت و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از 
پیام رسان های اجتماعی نیست؛ اما با توجه به احضار یکی 
از مسئوالن این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای الزم 
می دانــم توضیح دهم که آنچه دادســتانی در این حوزه و 

در این روزها شــاهد آن بودیم، برخوردار فضای مجازی از 
سالمت و امنیت است. امروز ویرس هایی به مراتب بدتر از 

ویروس کرونا در فضای مجازی جوالن می دهند.
وی افزود: مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سالح 
و مواد مخدر و کالهبرداری های گســترده شبکه ای، تبلیغ 
خودکشی به ویژه بین نســل نوجوان و جوان در این فضا 
بیداد  می کند که قابل توجیه و پذیرش نیست. اقدام قضایی 
انجام شده و سخنانی که برخی مقامات قضائی در روزهای 
اخیــر بیان کردند، همگی ناظر به ســاماندهی، مدیریت و 
پاالیش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای 
مجازی! ضمن اینکه مواضع رســمی دستگاه قضا آن است 
که در فرمایش رئیس قوه قضائیه بیان می شــود یا سخنگو 

در تریبون رسمی اعالم می دارد.
اســماعیلی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه که 
مسئوالن بهداشت و درمان جامعه از اولین روزهای شیوع 
ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و با 
اجرای طرح شــهید سلیمانی در ماه های اخیر و غربالگری 

افــراد تالش کردنــد و توفیقات خوبی به دســت آوردند، 
مســئوالن حوزه فضای مجازی هم نســبت به ساماندهی 
و مدیریت و بومی ســازی و پاالیش ایــن فضا از مصادیق 

مجرمانه اقدام کنند.
ســخنگوی قوه قضائیه افزود: وظیفه دادستاتی، تعقیب و 
رســیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی ها 
و ترک فعل ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در 
مورد شــخص مورد نظر، موارد متعــدد دیگری هم مطرح 
اســت که در ادامه رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی 
در پایان دادرسی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر و 
مجرم می دانیم یا نه. وی در پایان با تأکید بر اینکه مردم ما 
می دانند دوران دوگانه سازی های مجعول و وارونه نمایی ها 
گذشــته است و مردم شــاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه 
در دوره تحــول بوده انــد و ایــن رویکرد تــداوم خواهد 
داشــت، از سیاسیون جامعه درخواست کرد که فرافکنی و 
هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه 

ندهند.  تسنیم

با وجود ادعای دولت درباره اســتقبال از نقدهای ســازنده 
اما دولتمــردان همچنان علیه مصوبات کمیســیون تلفیق 
الیحه بودجه ســال 1400 فضاســازی می کنند، در حالی 
که اقتصاددانان و نمایندگان با تجربه ای در این کمیســیون 
حضور دارند. برنتابیدن نقدهای کارشناسی را برخی تحلیل 

گران نشانه اهداف سیاسی دولتمردان می دانند.
تقدیم الیحه بودجه ســال 1400 توســط امیــری معاون 
پارلمانــی رئیس جمهور در روز دوازدهم آذر ماه به مجلس، 
آغاز کار وکالی ملت برای بررســی  کارشناســانه این کتاب 
مالی یک ســاله کشور از جهات مختلف بود. هرچند رئیس 
جمهور بــه بهانه کرونا تصمیم گرفت بــه مجلس نیاید اما 
مواضع بعدی او و معاونانش نشان داد که نیامدن به مجلس 
برای تقدیم کردن الیحه بودجه، نقطه شروع مقابله دولت با 
دیدگاه های کارشناســی مجلس بود. بودجه ای که در همان 
روزهــای ابتدایی، فاجعه بار بودن آن برای معیشــت مردم 
در ســال 1400 هویدا شــد و نمایندگان مردم با تخصص 
و ســوابق علمی و مدیریتی متنوع در حوزه های مختلف با 
همان بررسی ابتدایی، به وجود اشکاالت اساسی بودجه سال 

آینده اذعان کردند.
نمایندگان مجلس معتقد بودند، الیحه بودجه ســال 1400 
با رشــد 47 درصدی منابع بودجــه عمومی و 43 درصدی 
هزینه های جاری در کنار 590 هــزار میلیارد تومان منابع 
مشــکوک الوصول به ویژه در بخش مربــوط به درآمدهای 
نفتی، تورمی شــدید و کم سابقه را در سال آینده در کشور 
رقم می زند و مشکالت جدی را برای معیشت مردم به همراه 
خواهد داشت. از همان ابتدا وکالی ملت از دولت خواستند 
تا براساس تعامل و نشست های کارشناسی مشترک با انجام 
اصالح ساختار بودجه که از تاکیدات همیشگی رهبر معظم 
انقالب بوده، ایرادات بودجه سال آینده را رفع کند تا به یک 
نقشــه مالی اصولی برای اداره هرچه بهتر کشور برسند. اما 
دولتمردان بویژه رئیس جمهــور از همان ابتدا با رد هرگونه 
ایراد نسبت به الیحه بودجه سال 1400 در نشست خبری و 
در پاســخ به خبرگزاری ایسنا در تاریخ 24 آذر ماه گفت: ما 
نقطه قوت زیادی را برای الیحه بودجه قائل هســتیم و این 
بودجه ضعفی ندارد زیرا معتقدیم این الیحه به بهترین شکل 
تنظیم شــده اســت. اما خبرهای کمیسیون های تخصصی 
مجلس خالف این اظهارنظر را نشــان می داد. کمیسیون ها 
با دریافت الیحه بودجه سال آینده شروع به بررسی زوایای 
مختلف آن از منظر حوزه  تخصصی خود با حضور کارشناسان 
دولتی و مرکز پژوهش های مجلس کردند و طی هر جلســه 
موارد دارای ابهام و اشکال را برای رسانه ها تشریح کرده و یا 

از طریق صفحه های شخصی خود در فضای مجازی به اطالع 
موکالن خود در کشور می رساندند.

خبرهــا بیانگر نقاط ضعف بســیار در کتــاب دخل و خرج 
کشــور برای ســال آینده بود، برخــی از نمایندگان الیحه 
بودجــه را بدترین بودجه ممکن طی ســال های گذشــته 
دانســته و اعالم کردند، دولت در ســال پایانی عمر خود با 
ایــن مدل بودجه ریزی، در حقیقت اعتبــار و وجهه خود را 
زیر ســؤال برده است، زیرا افزایش 23 درصدی وابستگی به 
نفــت، نزول 200 درصدی تراز عملیاتی و کســری حداقل 
300 هزار میلیارد تومانی، اقتصاد کشــور را حتما زمین گیر 
خواهــد کرد. رئیس جمهور اما کماکان نظر دیگری دارد. او 
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز یکشنبه 
30 آذر ماه بار دیگر بر تدوین بودجه دولت با توجه به شرایط 
جنگ اقتصادی، انجام اصالح ساختاری با حساسیت و دقت 
و حمایت معیشــتی و توسعه ســرمایه گذاری تاکید کرد و 
گفت: مبنای تدوین الیحه بودجه ســال آینده، ظرفیت های 
اقتصادی کشور و واقعیت های عرصه بین المللی بوده است. 
این پیام را از طریق اینکه سال آینده 2 میلیون و سیصد هزار 
بشکه نفت خواهیم فروخت اعالم کردیم. اعضای کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ســال 1400 در واکنش به این موضوع 
اعــالم کردند که ما با واقع بینی و شفاف ســازی و تاکید بر 
حمایت معیشــتی مردم، بودجه را با توجه به میزان فروش 
نفت در ســال جاری به صورت دو سقفی در نظر گرفتیم تا 
براین اســاس دولت همانند امسال دچار کسری نشود البته 
منعی برای فروش بیشــتر نفت نگذاشــتند. این بار واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور روز دهم دی ماه در حاشیه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران، در واکنش به انتقادات تخصصی 

مجلس شورای اســالمی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان 
محاسبات کل کشــور و کارشناسان اقتصادی کشور با بیان 
اینکه دولت از پیشــنهادهای جدید حتی از هر دانشگاهی 
اســتقبال می کند، گفت: اما تاکنون هر چه که شــنیدیم 
بیشــتر آرمان ها و ایده های خوب بوده و تاکنون از مجلس 
به جز حرف های خوب و شــعار و سخنرانی چیزی ندیدیم 
و همکاری ما با مجلس هم تا جایی اســت که شاکله بودجه 
تغییر نکند. سریال فرافکنی های رئیس دفتر رئیس جمهور 
نســبت به ایرادات اساســی الیحه بودجه ادامه داشت و بار 
دیگر روز 17 دی ماه و یک هفته بعد از ســخنان قبلی خود 
درباره انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس، با تازه وارد 
خوانــدن وکالی ملت گفت: اکثریــت نمایندگان مجلس، 
جدید هستند بنابراین اینکه در چارچوب اصلی گام بردارند، 

زمان می برد.
چند روز بعد از آن حجت االســالم روحانی در یکصد و نود و 
پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سخنانی 
متضاد درباره ایرادات گرفته شــده نسبت به الیحه بودجه 
سال 1400 ضمن اشاره به استقبال دولت از نظرات مشورتی 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی و پیشــنهادهای اصالحی 
نمایندگان در مجلس تاکید کرد: اما دگرگون کردن شاکله و 

ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 23 دی ماه با فضاســازی 
علیه مجلس شــورای اســالمی در اظهاراتی که بیانگر رد 
وظایف نمایندگی مجلس بود، گفت: متاسفانه االن اینگونه 
شده که انواع و اقسام افراد در مجلس درباره بودجه صحبت 
می کنند. ما در گذشــته چنین چیزی در مجلس نداشتیم، 
یک کمیســیون تلفیق بود و یک سخنگو داشت و او مسائل 

را بازگو می کرد. در صورتی که نمایندگان مجلس به عنوان 
وکالی ملت موظفند، نسبت به وضعیت آینده مردم حساس 
بوده و به نمایندگی از ســوی آنها مســایل کالن کشور را 
کارشناسی و بررســی کرده تا بهترین تصمیم را در نهایت 
برای مردم اخذ کنند. با شــفاف ســازی نمایندگان درباره 
وجود رانت ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده و حذف 
ایــن ارز، انتقادات و فرافکنی های دولت نســبت به مجلس 
افزایش یافــت و این بار دولتمردان بجای ارائه پاســخ های 
اصولــی و دقیق، تنها در ســخنانی غیرفنی و سیاســی با 
ایجــاد جنگ روانی به دنبال پوشــاندن رانت های نهفته در 
الیه های بودجه و گمراه کردن افکار عمومی برآمدند. شاهد 
ماجرا، ســخنان تند و غیرکارشناسی رئیس جمهور در روز 
چهارشــنبه یکم بهمن ماه در جلســه هیئت دولت بود. وی 
خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نفت کم شد و پولش باال 
رفت و این چه چشم بندی است که ما در تاریخ ندیده بودیم. 
31 هزار میلیارد تومان وابســتگی بودجه به نفت را بیشتر 
کرده اند و هر کسی که چهار عمل اصلی را بلد و کالس دوم 
دبستان باشد می تواند محاسبه کند که شما چه کار کرده اید.

علی ربیعی ســخنگوی دولت هم از قافله توهین کنندگان 
جانماند و در نشســت خبــری روز 30دی ماه خود با کلی 
گویی، مبهم، سلبی و شــعاری خواندن انتقادات بودجه ای 
نمایندگان گفت: »بودجه از اختیارات دولت و رییس جمهور 
است و نباید الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود. در 
هیچ دوره ای در بررسی الیحه بودجه با این حجم از ادبیات 
غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبوده ایم.« نمایندگان 
مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 
از ابتدای بررسی این بودجه تمامی موارد انتقادی خود را با 
ذکر دلیل و شــواهد برای افکار عمومی بیان کرده و معتقد 
بودند، باید مردم در جریان بودجه ای که قرار اســت، زندگی 
یک سال و حتی بعد از آن را هم بسازد، قرار بگیرند. اما باید 
پرسید؛ چرا دولت بجای فرافکنی و فضاسازی علیه مجلس، 
پاســخ منتقدان را با دلیل و به قول خودشان براساس آمار 
و ارقام اعالم نمی کند؟ مردم طی این سال ها شاهد افزایش 
بی رویه قیمت کاالها حتی کاالهای اساسی دریافت کننده 
ارز 4200 بوده اند، مردم شــاهد افزایش نرخ ارز، مســکن و 
خودرو و ... بوده و تورم و گرانی را با پوســت و گوشت خود 
حس کرده اند. بنابراین برداشــتی که از سخنان توهین آمیز 
دولتمردان به مجلس شورای اسالمی در این مورد می توان 
داشــت، ایجاد فضاسازی است تا الیحه بودجه سال 1400 

در فضایی علمی و کارشناسی اقتصادی بررسی نشود.
 خانه ملت

گزارش

آخوندی باید بازخواست شود
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس تمام قد پیگیر 

قانون جرم بودن ترک فعل مسئوالن است.
اقبال شاکری افزود: باید این قانون را به خوبی اجرا کرد تا مسئوالن اجرایی 
پس از کنار رفتن از آن پســت نتوانند بدون پاســخگویی عملکردشان به 
استراحت بپردازند. وی با ابراز اینکه آقای رئیس جمهور اخیراً اعالم کرد در 
حوزه مســکن کوتاهی شده است، ادامه داد: در این حوزه باید کمیسیون اصل 
90 و مراجع قضایی ورود کنند و آقای آخوندی را که مســبب اصلی عقب ماندگی 
کشور در حوزه مسکن است بازخواست کنند. نماینده تهران در مجلس با تأکید بر 
اینکه در دولت آقای روحانی خانه دار شــدن تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای 
مردم شــد، اظهار داشت: باید با مســببان اصلی این موضوع برخورد جدی شود تا 

شروعی برای بازخواست تمام مسئوالن کم کار باشد.  تسنیم

رونمایی از ۵۰۰۰ طرح اشتغالزایی در کردستان 
در جریان ســفر یک روزه رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام به اســتان 
کردســتان ، هزاران طرح ایجاد اشــتغال، احداث مسکن ملی ، توزیع 
بســته های معیشتی و جهیزیه آغاز و رونمایی شد. محمد مخبر رئیس 
ســتاد اجرایی فرمان امام در این مراسم گفت:ستاد اجرایی فرمان امام 
تاکنون 40 هزار شــغل را با اجرای ۸ هزار طرح و 1000 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در کردســتان ایجاد کرده  است. وی ادامه داد: با رونمایی از 
5000 طــرح  با 500 میلیاردتومان ســرمایه گذاری، مجموعا  1۶ هزار شــغل در 
اســتان ایجاد شــد و همچنین با اجرای 3700 طرح، 9 هزار شغل برای کولبران 
در سه استان کرمانشاه، کردســتان و آذربایجان غربی ایجاد کردیم. وی همچنین 
درخصوص آخرین وضعیت اولین واکســن ایرانی کرونا نیز گفت: همه آزمایش های 

واکسن کوو ایران برکت به ایمن ترین و بهترین وجه جواب داده است.

کاهش قیمت ها هدفمند و با تاخیر اتفاق می افتد
ســخنگوی دولت با اشــاره به کاهش قیمت دالر و اثر آن روی قیمت  
دیگر کاال ها که مســتقیم یا غیرمســتقیم تحت تاثیر نرخ ارز هستند، 
گفت: با توجه به ثبات حاکم بر بازار ارز و سیاســت های با ثبات پولی 
بانک مرکزی قطعا کاهش قیمت ها، به صورت هدفمند و با تأخیر اتفاق 

خواهد افتاد.
علی ربیعی اظهار داشــت: بطور کلی فرآینــد واردات از زمان تخصیص ارز 
و به تبع آن تامین ارز و انتقال ارز بویژه در شــرایط تحریم زمان بر اســت؛ لذا 
اثــر کاهش نرخ ارز با وقفه در بازار محقق خواهد شــد. به گونه ای که اثر ثبت 
ســفارش کاال های جدید با نرخ ارز کاهش یافته، پس از اتمام موجودی کاال های 
قبلی، در بهای تمام شــده واردات یا تولید متاثر از مواد اولیه وارداتی اثر خواهد 

گذاشت.  میزان

روحانی:  

دولتتغییرشاکلهبودجهرانمیپذیرد
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مواضع دولتمردان درباره دیدگاه های کارشناسی مجلس 

فضاسازی علیه بهارستان برای جلوگیری از اصالح بودجه به نفع معیشت مردم


