
ناو هندی »میسور« به رزمایش 
دریایی ایران و روسیه پیوست

ســخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شــمال 
اقیانوس هند از الحاق ناوگروه منتخب نیروی دریایی 

هندوستان به این رزمایش خبر داد.
امیر دریــادار دوم »غالمرضا طحانی« ســخنگوی 
رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند، 
با اعالم الحاق ناوگان منتخب نیروی دریایی کشــور 
هندوستان به رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال 
اقیانوس هند، اظهار داشــت: درحین انجام رزمایش 
دریایی ایران و روســیه درخواستی از طریق نیروی 
دریایی کشــور هندوســتان برای شــرکت در این 
رزمایش دریایی برای نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران ارسال شــد. وی ادامه داد: درخواست 
نیــروی دریایی هندوســتان برای شــرکت در این 
رزمایش از طریق سلسله مراتب به مجموعه ما ابالغ 
شد و بنابر تصمیمات ابالغی از سوی سلسله مراتب بر 
ما تکلیف شد که از این ناوگروه هندوستانی استقبال 
کرده و آنها را در فعالیت های عملیاتی و سریال های 
دریایی با این ناو مشارکت داشته باشیم و بخشی از 
وظایف عملیاتی در دریا را به صورت مشارکتی با این 
واحد هندی انجام دهیم. سخنگوی رزمایش مرکب 
امنیت دریایی شــمال اقیانوس هنــد با بیان اینکه 
ناوشکنی که از نیروی دریایی هندوستان به رزمایش 
مرکب امنیت دریایی شــمال اقیانوس هند، ملحق 
شده اســت ناو هندی میسور با شماره بدنه دلتا ۶۰ 
است، افزود: شاید این سوال برای عده ای پیش بیاید، 
چگونه اســت که وسط یک رزمایش یک ناو گروه از 
کشــور دیگر بتواند به این رزمایش اضافه شــود، در 
 No Contact تمام دنیا رزمایش هایی که به گونه
یا Zero  Touch برگزار می شود به دلیل شرایط 
عملیــات خاصی که در محیط رزمایش وجود دارد 
شــیوه نامه های خود را دارد و رزمایشــی که ما با 
روســیه در حال انجام آن هستیم آن قدر انعطاف 
پذیــری دارد که نــه تنها یک کشــور، بلکه چند 
کشــور دیگر نیز اگر در ادامه کار بخواهند به این 
رزمایش بپیوندند، آنها را نیز به مشــارکت بگیریم. 
امیر دریادار دوم طحانی با اشاره به اهمیت منطقه 
شمال اقیانوس هند گفت: جذابیت شمال اقیانوس 
هند به حدی باالســت که کشــورها بــه هرگونه 
فعالیت جمعی در این زمینــه عکس العمل مثبت 
نشــان می دهند، به ویژه کشورهایی که در حاشیه 
ایــن اقیانوس قــرار دارند. وی افزود: کشــورهای 
حاشــیه اقیانوس هند یک سمپوزیوم تحت عنوان 
اجالس کشــورهای حاشیه ی اقیانوس هند )آیونز( 
دارند و اجالس هایی هر دو ســال یکبار برگزار می 
شود که میزبانش به طور چرخشی عوض می شود، 
محور ایــن گفتگوها و همکاری هــا انجام عملیات 
امداد و نجات در راســتای ایجاد امنیت دریایی در 

اقیانوس هند است. | روابط عمومی ارتش

اخبار

رئیس جمهور با بیان اینکه سیاســت های بازرگانی کشور 
از مرحله تامین تا حمل و توزیــع باید با هماهنگی کامل 
مدیریت شود، گفت: مردم و فعاالن بازار نباید در این حوزه 

احساس رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند.
در دویست و چهارمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت به ریاســت حجت االســالم حســن روحانی رئیس 
جمهور، گزارش »وضعیت تأمین و توزیع کاالهای اساسی 
و ضــروری مردم در ماه های پایانی ســال 1399 و برنامه 
سال 14۰۰« ارائه شد. در این گزارش فعالیت ها و اقدامات 
بانک مرکــزی، وزارتخانه های جهادکشــاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت در ایجاد سیســتم های هوشمند سفارش، 
تخصیص اعتبــار، ترخیص کاال و چرخــه توزیع کاالهای 
اساســی و تمهیدات الزم برای تامین کاالهای اساسی در 

ماه های پایانی سال و سال 14۰۰ تشریح شد.
در این جلســه همچنین، قائم مقام وزیــر صمت در امور 
بازرگانی گزارشی از برنامه ها و وظایف دستگاه های ذیربط 

برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار کاال ارائه کرد.
رئیــس جمهور با تاکید بر برنامه هــا و مولفه های مطرح 

در گزارش ارائه شــده، گفت: موفقیت و پیروزی بزرگی در 
خنثی سازی هدف شــوم و اصلی دشمن مبتنی بر ایجاد 
قحطی و فشــار غیرقابل تحمل و کمبود در تهیه کاالهای 
ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در کشور به دست 

آمد و هدف گذاری دشمن کامال ناموفق و ناکام ماند.
رئیس جمهــور در مورد برنامه ســال 14۰۰ برای تامین 
کاالهای اساسی گفت: دولت با قوت تدابیر و سیاست های 
معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هر جا که حقوق مردم 
در میان باشــد، تمام قد از معیشت مردم و تامین کاالهای 
اساســی با ارز ترجیحی که در الیحــه بودجه 14۰۰  نیز 
گنجانده شــده، دفاع می کند تا در ســال آینده نیز مردم 
در تأمین کاالهای خود با مشــکالت روبرو نشوند. روحانی 
اضافه کرد: سیاســت های بازرگانی کشور از مرحله تامین 
تــا حمل و توزیع باید با هماهنگی کامل مدیریت شــود و 
قائم مقام وزیر صمــت در امور بازرگانی با هماهنگی همه 
دســتگاه های ذیربط این ماموریت را دنبال خواهد کرد و 
این چرخــه و زنجیره باید به نحو موثری کنترل شــود و 
اجازه داده نشــود نوسانات قیمت بیش از این بر معیشت و 

اقتصاد خانوار فشار بیاورد.
رئیس جمهــور تاکید کرد: مردم و فعــاالن بازار نباید در 
این حوزه احســاس رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند. 
ســامانه جامع تجارت نیز بایــد در این مقطع به نحو موثر 
در راستای ارتقای شفافیت مورد بهره برداری قرار گیرد و 
ضروری است همه دستگاه ها به سرعت اقدامات خود را در 

این سامانه اطالع رسانی کنند.
وی تصریح کرد: باید با تقویت این سیســتم هوشــمند و 
شــفاف، تمامی دســتگاه های ذیربــط در زمینه مدیریت 
نوســانات قیمت کاال به ویژه در آستانه سال نو هماهنگ 
و دقیــق عمل کنند. بر اســاس تصمیم ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت، وزارتخانه  های جهادکشــاورزی و صمت 
و سایر دســتگاه های ذیربط موظف هستند، در چارچوب 
برنامه های دولت و با هماهنگــی یکدیگر در یک وضعیت 
نظام مند، با تأمین کاالهای اساســی مردم، قیمت کاالها را 
به  ویژه در مورد اقالمی که با ارز ترجیحی تأمین شــده اند، 
به شــکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.  پایگاه اطالع 

رسانی ریاست جمهوری

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب 
خبر داد

تدوین سازوکار 
انتخابات ۱۴۰۰

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب از تدوین 
سازوکار مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری 
خبر داد و گفت: من خوشبین هستم که اجماع 

با شورای وحدت اتفاق خواهد افتاد.
غالمعلی حدادعادل، با تشریح برنامه های شورای 
متبوع خود در انتخابات 14۰۰، گفت: در تالش 
هستیم تا یک ساز و کار مناسب برای انتخابات 
ریاســت جمهوری تدوین کنیم. از تجربه خوب 
انتخابات مجلس اســتفاده خواهیم کرد. البته 
برخــی ســوءتفاهمات که ممکن اســت باعث 
تفرقه شــود را باید برطرف کنیــم. با دیگران 
در حــال مذاکره هســتیم که بــه یک وحدت 

حداکثری برســیم.  وی درباره تشکیل کمیته ها 
و کارگروه هــای انتخاباتی، افــزود: تعدادی از 
کارگروه ها برای ارتباط با اقشار مختلف تشکیل 
شده اند. این کارگروه ها به شبکه بندی اجتماعی 
خواهند پرداخت که گزارشات فعالیت هایشان را 
به اطالع عموم می رسانیم.  رئیس شورای ائتالف 
در پاســخ به این پرســش که کدام احزاب در 
انتخابات 14۰۰ ذیل شورای ائتالف وارد عرصه 
خواهند شد، بیان کرد: همه احزاب هستند. ما 
از همه دعوت کرده ایم، البته ممکن است برخی 
انتقاداتی داشته باشند. باید انتقادات را بشنویم 
و به یک نتیجه واحد برســیم.  حدادعادل ضمن 
ابراز خوش بینی درباره اجماع شورای وحدت و 
ائتالف، توضیح داد: ســعی خواهیم کرد که به 
یک اتحاد و اتفاق نظر با شورای وحدت برسیم. 
ما اختــالف مبنایی با جامعــه روحانیت مبارز 
نداریم، لذا من خوشبین هستم که این اجماع 

اتفاق خواهد افتاد.  مهر

سخنگوی رزمایش تشریح کرد

جزئیات رزمایش 
دریایی ایران و روسیه

ســخنگوی رزمایــش مرکب دریایــی ایران و 
روسیه درباره برگزاری این رزمایش در شرایط 
کنونی، با وجود شــیوع ویروس کرونا در سطح 

جهان گفت: امنیت تعطیل بردار نیست.
دریــادار غالمرضا طحانی توضیح داد: رزمایش 
مرکب دریایی ایران و روسیه با شرکت یگان های 
منتخب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران و یگان های منتخــب از نیروی دریایی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی و یگان هایی از 
کشور روسیه در وسعت 1۷ هزار کیلومتر مربع 
در شــمال اقیانوس هند آغاز شده است. وی با 
بیان اینکه خوشحالیم که امسال برای دومین 
بار میزبــان یگان های نیروی دریایی کشــور 
روسیه هســتیم، افزود: این رزمایش با در نظر 
گرفتن اینکه یگان هــای میهمان وارد آب های 
سرزمینی کشورمان شدند و بنا بر سناریوهای 
از پیش تعیین شده در محل های مشخص شده 

مستقر می شوند.
ســخنگوی رزمایــش مرکب دریایــی ایران و 
روسیه با اشاره به اهمیت منطقه شمال اقیانوس 
هند، افزود: شمال اقیانوس هند بین سه تنگه 
راهبــردی از پنج تنگه راهبردی دنیا قرار دارد 
و در حقیقت انرژی دنیا را احاطه کرده اســت 
و با توجه به تردد شناورهای تجاری و نفتکش 
در این منطقه حساس، ضرورت برقراری امنیت 
تجارت دریایی را دو چنــدان می کند. دریادار 
طحانی درباره چرایی برگزاری این رزمایش در 
شرایط کنونی، با وجود شیوع ویروس کرونا در 
ســطح جهان، تاکید کرد: امنیت تعطیل بردار 
نیســت و تمرینات در جهت ارتقــای امنیت 
نیــز تعطیل بردار نیســت و با وجود شــرایط 
کــه بیماری کرونا بر دنیا تحمیل کرده اســت 

ما تمرینات را تعطیل نکردیم و با رعایت همه 
شرایط بهداشتی رزمایش را به حول قوه الهی با 

ایمنی کامل در دریا برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: یگان های شــناور نیــروی دریایی 
راهبــردی ارتش جمهــوری اســالمی ایران 
و یگان هــای منتخــب نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در دومین سال 
متوالی میزبان شــناورهایی از کشــور روسیه 
هســتند و با توجه به طرح ریزی های منسجم 
و فشــرده ای که در طول یکسال گذشته انجام 
شده، در چند روز رزمایش سناریوهای از پیش 

تعیین شده را اجرا می کنند.
امیر طحانی پیام این رزمایش را برای دوستان 
صلح و دوســتی و دعوت از کشورهای منطقه 
برای همکاری و مشارکت مسئوالنه برای تأمین 
امنیــت منطقه اعالم کــرد و گفت: با توجه به 
اینکه 4۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
می گــذرد و با وجود تحریم هــای همه جانبه 
کشــورمان امروز ایران اسالمی در اوج اقتدار و 

بالندگی و شکوفایی است.
وی در ادامــه به ســناریوهای از پیش تعیین 
شده در این رزمایش اشاره کرد و گفت: تبادل 
اطالعات و مهــارت افزایی در حــوزه امداد و 
نجــات دریایی، انــواع تمرینــات مخابراتی و 
عملیاتی تمریــن فرماندهی و کنترل و اجرای 
عملیات آزاد ســازی شــناور تجاری از دست 
دزدان دریایی و اجرای عملیات آتش به اهداف 
هوایی در روز و شــب از جملــه عملیات هایی 
اســت که توســط یگان های منتخــب نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و یگان هایی از کشور 
روسیه انجام خواهد شــد. سخنگوی رزمایش 
مرکب دریایی ایران و روسیه گفت: البته آنچه 
مهم است تعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در عرصه دریاهای بین الملل و برقراری امنیت 
تجارت دریایی اســت و در ایــن رزمایش هم 

شاهد این وحدت و تعامل هستیم.  مهر

گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس 
شورای اسالمی

کلیات اصالحیه الیحه 
بودجه 1400 تصویب شد

تصویب کلیــات اصالحیه الیحه بودجه 14۰۰، موافقت نمایندگان با 
بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان از مهمترین اخبار جلسه 

علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار 
شد و بررســی کلیات الیحه بودجه سال 14۰۰ کل کشور که از سوی 
دولت اصالحاتی بر روی آن اعمال شــده بود، در دستور کار نمایندگان 

قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
در جلسه غیرعلنی هم پیرامون کلیات الیحه بودجه سال 14۰۰ بحث 
وبررسی شد. در ابتدای ورود مجلس شورای اسالمی به بررسی کلیات 
اصالحیــه الحیه بودجه، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییســه 

مجلس شورای اسالمی نامه رییس جمهور را  قرائت کرد.
در این جلسه محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور 
و حســینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور به عنوان نماینده 

دولت به منظور بررسی کلیات الیحه بودجه حضور یافتند.
در جریان بررســی کلیات الیحه بودجه، محمد صفری نماینده رودسر 
در موافقت با کلیات الیحه بودجه 14۰۰ گفت: مجلس شورای اسالمی 
و دولت حق این را ندارند که با مســاله  بودجه سیاســی برخورد کنند 
چون سیاسی برخورد کردن مشــکالت خاص خود را دارد، باید از این 
موضوع پرهیز شده و چنین نگاهی به کلیات بودجه وجود نداشته باشد. 
ســید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه ســرا هم با تاکید بر این که 
نبایــد در چند ماه پایانی فعالیت دولت، بودجه را بالتکلیف گذاشــت، 
گفت که مردم از بالتکلیف ماندن بودجه آســیب می بینند. همچنین 
سیدشمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که 
دولت به رویه قانونی تمکین کرده اســت، گفت: دولت با این اصالحیه 

الیحه یک گام به سمت جلو برداشته است.
از دیگر موافقان کلیات الیحه بودجه، مهدی طغیانی عضو کمیســیون 
اقتصــادی بود که گفت: دولت در اصالحیــه بودجه گام کوچکی برای 
اصالح برداشته و امیدواریم که مجلس گام بلندتری در این زمینه بردارد. 
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با 
بیان اینکه دغدغه ما در خصــوص واقعی بودن بودجه با این اصالحیه 
دولت رفع شد،  افزود: بودجه کشور به معنای هدایتگری و ریل گذاری 
مجلس برای اداره کشــور در سال آینده است، این کار باید به گونه ای 

انجام شود که تعادل بخش های مختلف حفظ شود.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیســه هم تاکید کرد: دولت در 
الیحــه اصالحی که به مجلس ارائه داده اســت تغییرات خوبی در آن 
صورت داده است. اولین نکته توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
خصوص سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت است که دولت 
به دستور رهبری عمل کرده است. از سوی دیگر حدود 4۰ هزار میلیارد 

تومان هزینه ها کاهش یافته است.
در ادامه علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: 

قــوه مجریه ۶ دغدغه مخالفین الیحه بودجه مثل فروش نفت، افزایش 
سقف حقوق، کاهش انتشار اوراق، افزایش سهم صندوق توسعه ملی و 
افزایش اعتبار حقوق بازنشستگان را اصالح کرده است. همچنین محسن 
زنگنه عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت که دولت در 
اصالحیه الیحــه بودجه 14۰۰ ، 3۰ تا 4۰ درصد دغدغه های مجلس 
را مرتفع کرده اســت. وی افزود: ارجاع الیحه از سوی مجلس به دولت 
منطقــی بود. چرا که دولت مجری قانون اســت و باید این تغییرات را 
انجام می داد. مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از دیگر 
موافقان کلیات الیحه بودجه که گفت؛ حتی اگر امریکا تحریم ها را لغو 
نکند ما کشور را اداره خواهیم کرد و اعمال تحریم ها هیچ ابزاری برای 
مذاکره به دست آن ها نمی دهد. اگر می خواهید مذاکره کنید باید همه 
تحریم ها را بردارید و اگر تحریم ها را لغو نکنید ما قادر به اداره کشور 
خواهیم بود. در ادامه بررسی اصالحیه الیحه بودجه سال 14۰۰،  حجت 
االسالم علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه در مخالفت با کلیات الیحه 
بودجه گفت: بابت انجام اصالحیه بودجه از دولت تشکر می کنم، اما آیا 

این اصالحیه توانسته دغدغه های مجلس شورای اسالمی را رفع کند؟
همچنین محمد وحیــدی نماینده مردم بجنورد  بــا بیان این که در 
اصالحیه بودجه 14۰۰ بی انضباطی بی سابقه ای دیده می شود، گفت: 
رشد بی سابقه اعتبارات در بودجه ای که هم اکنون به مجلس داده شده 
بسیار آسیب زا است دستگاه های دولتی و هزینه هایشان نشان دهنده 
عدم صرفه جویی و بی توجهی دولت به خواسته های واقعی مردم است.
سید مصطفی میرســلیم نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه الیحه 
بودجه ارائه شده تورم زاست، تاکید کرد: الیحه بودجه ارائه شده بیشتر 
جنبه تبلیغاتی و سیاســی داشــته و در پایان ســال آینده کشور را با 
مشــکالت عدیده ای روبرو می کند. روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون 
صنایع و معادن ضمن مخالفت با اصالحیه دولت بر الیحه بودجه 14۰۰ 
از کمیسیون تلفیق خواست که در اصالحات خود وابستگی بودجه را به 

ارز خارجی کاهش دهند و بودجه ارزی و ریالی را جدا کنند.
علی موسوی نماینده مردم ملکان نیز تاکید کرد: در الیحه بودجه ارائه 
شده از سوی دولت برخی از حقوقهای نجومی بیش از 14 برابر افزایش 
یافته اما به معیشت مردم و اقشار آسیب پذیر توجه نشده است. در ادامه 
لطف اهلل سیاهکلی نماینده مردم قزوین گفت که به محض تصویب این 
بودجه، تورم خود را نشان می دهد و هزینه ای به مردم تحمیل می شود 

لذا تصویب این بودجه کار اشتباهی است.
از دیگر مخالفان اصالحیه بودجه اهلل وردی دهقانی نماینده ورزقان بود 
که گفت: بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بســته شــده است و در 
اصالحیه بودجه تغییرات قابل توجهی دیده نمی شود و در آن بی عدالتی 
محسوس اســت. همچنین ســید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون 
اقتصادی  تاکید کرد: در این الیحه ارز4۲۰۰ تومانی حذف شــده است 

که تاثیر مخربی بر زندگی مردم می گذارد و مخالف آن هستیم.
وی افزود: دولت باید بودجه ای ارائه کند که تورم را کنترل کرده و سفره 
مردم را بزرگتر کند، باید معیشت مردم را ارتقاء دهد، باید بودجه ای ارائه 
کند که دارای تبعیض نباشد، باید تالش کند تبعیض ها را کم کند ولی 
این وضعیت در اصالحیه دیده نشده است. در این جلسه رییس سازمان 
برنامه و بودجه هم با بیان این که کراهتی از بابت بازگشت الیحه بودجه 
به دولت وجود داشت، در عین حال گفت که اصالحیه بودجه آثار مثبتی 
دارد که باعث می شــود دولت و مجلس شورای اسالمی با همدلی سال 
14۰۰ را با قوت آغاز کنند. پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق 
و صحبت های محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، کلیات 
اصالحیه الیحه بودجه 14۰۰ به رأی مجلس گذاشته شد که در نهایت 
بــا ۲11 رأی موافق، ۲۸ رأی مخالــف و ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ 
نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید. رئیس مجلس شورای اسالمی 
پس از تصویب کلیات الیحه بودجه 14۰۰،  آن را به کمیسیون تلفیق 
ارجاع داد و اعالم کرد مجلس از روز یک شــنبه هفته آینده بررســی 

جزئیات بودجه را در صحن مجلس آغاز می کند.
محمد باقر قالیباف همچنین در پاسخ به تذکر احد آزادیخواه مبنی بر 
این که الیحه بودجه ســال 14۰۰ پس از مخالفت صحن علنی مجلس 
باید به کمیســیون تلفیق ارجاع می شــد، گفت: تبصــره 3 ماده 1۸۲ 

صراحت دارد که باید به دولت اعاده شود.  ایسنا

گزارش

سفر رئیسی به عراق تأثیر خوبی در روابط دو کشور خواهد داشت
ســخنگوی نیرو های مســلح اظهار امیدواری کرد در سفر اخیر رئیس قوه 
قضاییه به عراق، قطعاً تأثیر خوبی در روابط دو کشور در حوزه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواهد داشت.
 سردار ابوالفضل شکارچی درباره دستاورد های سفر آیت اهلل رئیسی به عراق 
گفت: آمریکا باید از منطقه خارج شــود، تا مردم منطقه از شــر تروریسم، 
تکفیری ها و ارباب آن ها یعنی رژیم آمریکا نجات پیدا کنند. دســتاوردهای سه 
روزه اخیر آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به عراق دستاور دهای سفر رئیسی 
به عراق در چند محور قابل جمع بندی اســت؛ از جمله: تشــکیل کارگروه مشــترک برای 
همکاری نزدیک برای پیگیری پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، عفو 
برخی زندانیان ایرانی در عراق، مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر و فعال شدن قانون استرداد 

مجرمان، زمان بندی اجرایی شدن قانون اخراج آمریکایی ها از عراق.  میزان

برگزاری سه شیفته جلسات کمیسیون تلفیق بودجه از امروز
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 14۰۰ از برگزاری سه شیفته جلسات 
کمیســیون تلفیق بودجه از امروز خبر داد. رحیــم زارع با بیان اینکه 
جلسات کمیســیون تلفیق بودجه برای بررسی جزئیات به صورت سه 
شیفت برگزار خواهد شد، افزود: یکشنبه هفته آینده جزئیات بودجه در 
صحن علنی مجلس مطرح شــده و مجلس نیز به صورت سه شیفت برای 
بررسی بودجه جلسه خواهد داشت. وی عنوان کرد: احتماال در بخش های از 
بودجه به دلیل نیاز به رایزنی، شورای نگهبان با حضور در جلسات کار بررسی و اعالم نظر 
نسبت به مصوبات را انجام دهد و در اینصورت هم در زمان به دولت برای اجرای بودجه 
صرفه جویی می شود و همچنین در این راستا کمک می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 14۰۰ تصریح کرد: هیأت رئیســه کمیسیون تلفیق عصر امروز به منظور بررسی 
الیحه اصالحیه بودجه و تعیین جلسات بعدی کمیسیون جلسه خواهد داشت.  فارس

لزوم ورود تشکل های دانشجویی به انتخاب خوب 
رئیس نهــاد مقام معظم رهبری در پیامی ابراز امیدواری کرد تشــکل 
های دانشــجویی در کمک به مشارکت حداکثری و یک انتخاب خوب 
برای پیشــرفت ایــران در انتخابات بیش از پیش موثر باشــند. حجت 
االسالم رســتمی، در این یادداشت نوشته؛ تشــکل های دانشجویی به 
عنوان جریان پیشرو مطالبه گری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در صحن 
دانشگاه مجموعه هایی پویا هستند که باید با آمد و شد دانشجویان مختلف 
ضمن حفظ اصول و مبانی در روش ها نوآوری داشــته باشــند...الزم اســت، به همه 
دوســتان تشکل ها خدا قوت بگویم و ابراز امیدواری کنم که در سال تحصیلی منتهی 
به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری بتوانند با همین خالقیت ها به شکل جدی 
هم در کمک به مشــارکت حداکثری مردم و هم در شــکل گیری یک انتخاب خوب 

برای پیشرفت ایران عزیز بیش از پیش موثر باشند.  تسنیم

روحانی:  

مردم و فعاالن بازار نباید احساس رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

خیابان ها نیایند و دســت اعتراض نزنند تا بخواهند 
مردم را عوض کنند!!!

آنچه که اقتصاددانان و فعاالن بخش خصوصی درباره 
تأثیر تحریم های اقتصادی بر فضای اقتصادی و بازار 
کشور می گویند، ۲۵ تا 3۰ درصد مشکالت اقتصادی 
از تحریم ها اســت، البته تا پیــش از این تاثیر ۵ تا 
1۰ درصد بود که قطعا و عمــال ناکارآمدی ها تاثیر 
تحریم ها را افزایش داده است، اگر با همان 3۰ درصد 
تأثیر تحریم ها هم محاســبه کنیم، ۷۰ درصد دیگر 
باقی می ماند که به آن 3۰ درصد باید ســوار باشد، 
اما به خاطر ضعف های مدیریتی و ناکارآمدی ها، آن 
3۰ درصد بر روی ۷۰ درصد دیگر ســوار شده است 
و تأثیر خود را در جامعه اقتصادی کشــور گذاشته و 

باعث کوچکتر شدن سفره مردم گشته است.
دولت تدبیــر و امید باید به این واقعیت برســد که 
ثمرات برجام هیچگاه به ایران نخواهد رسید و دولت 
بعدی نیز بایــد برنامه های خود را بــدون توجه به 
احتمال بازگشــت آمریکا و اروپا به برجام و احتمال 

لغو تحریم های اقتصادی، در نظر بگیرد.
نشستن و نگاه کردن به این که شاید جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا گوشه چشمی هم به توافق هسته ای با 
ایران داشته باشد و تحریم های اقتصادی را لغو کند، 
نزدیک به ۸ ســال اســت ادامه دارد. از زمان پروسه 
مذاکرات به ســبک دولت تدبیر و امید تا رسیدن به 
توافــق و آغاز اجرای آن حدود ۸ ســال می گذرد و 
اکنون که به دوران پایان دولت آقای روحانی نزدیک 
می شویم، همچنان این دیدگاه وجود دارد که آمریکا 
به برجام بــاز می گردد، همه تحریم های اقتصادی را 
لغو می کند و مشکالت اقتصادی نیز مرتفع می شود. 
دولت تدبیــر و امید در ماه هــای پایانی، خاطره ای 

خوش از خود در میان مردم به یادگار بگذارد.


