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اخبار
سپاه در محرومیتزدایی
در کنار دولت است

دبی��ر ق��رارگاه مرکزی جه��اد س��ازندگی و
محرومیت زدایی سپاه گفت :مسئولیت اصلی
محرومیت زدایی برعهده دولت اس��ت و سپاه
در کنار دولت اقدامات خود را انجام میدهد .به
گزارش مهر ،س��ردار سید ضیا الدین حزنی در
نشست خبری که صبح در محل روابط عمومی
سپاه برگزار شد ،اظهار داشت :مأموریت اصلی
و اساسی سپاه امنیت پایدار و دفاع از سرزمین
ایران اس�لامی است اما در کنار این مأموریت
محرومی��ت زدایی و خدمت رس��انی به مردم
عزیزمان به ویژه اقشار محروم و مناطق مرزی
را در دس��تور کار قرار داده اس��ت .وی خدمت
رسانی به مردم را یکی از مأموریت های اصلی
س��پاه در ردههای مختلف و نیروهای مختلف
دریای��ی ،هوافضا و نیروی زمینی اعالم کرد و
گفت :حضرت علی علیه السالم به مالک اشتر
فرمودند که فقر مردم نتیجه عمل فرمانروایان
اس��ت ،خدمت به محرومان هم��واره در دین
اس�لام و انقالب اس�لامی مورد تاکید بوده و
امام خمین��ی و مقام معظم رهبری همواره به
این موضوع تاکید داش��تهاند .س��پاه بر همین
اساس در سیل و بالیا و هر اتفاقی رخ دهد با
سرعت وارد عمل شده به به خدمت رسانی به
مردم عزیزمان میپردازد.
درخواست تشکل دانشجویی برای لغو
حکم اخراج مجری برنامه زاویه

بس��یج دانش��کده ارتباطات دانش��گاه عالمه
طباطبایی طی نامهای نسبت به اقدامات رئیس
رسانه ملی بعد از ماجرای حاشیه ایجاد شده در
برنامه تلویزیونی زاویه انتقاد کرده و خواس��تار
لغو حکم اخراج مجری برنامه ش��د .به گزارش
فارس ،بس��یج دانش��کده ارتباطات دانش��گاه
عالمه طباطبایی (ره) طی نامهای نس��بت به
اقدامات عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه
ملی بعد از ماجرای حاشیه ایجاد شده در برنامه
تلویزیونی زاویه انتقاد کرده و خواستار لغو حکم
اخراج مجری برنامه ش��د .در بخش��ی دیگر از
نامه بسیج دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه
طباطبایی خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما
آمده است :اتفاقی که در آن برنامه شاهد بودیم،
ام��کان دارد در هر برنامه زن��دهای رخ بدهد و
اساس�� ًا ،اتفاقاتِ پیشبینینش��دهای نظیر آن،
از اقتضائات برنامۀ زنده اس��ت .تذکر حرفهای
مجری نیز نشان داد که عوامل برنامه ،بیش از
هر کس دیگری ،نسبت به حاشیهرفتن برنامه
حساسیت دارند؛ مهمان برنامه توسط مجری به
محور اصلی برنامه و همچنین آداب گفتوگو
راهنمایی شد و تا پایان برنامه دیگر آن مطالب
تکرار نش��د .حتی در پایان برنامه تاکید شد که
آنچ��ه در این برنامهها گفته میش��ود ،موضع
برنامه و س��ازمان نیس��ت؛ بلک��ه موضع خود
مهمانان حاضر است.
جریانی که بخواهد با جنگ به قدرت
برسد را به رسمیت نمیشناسیم

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گف��ت :ایران
هیچ��گاه جریانی ک��ه بخواهد ب��ا جنگ در
افغانس��تان به حاکمیت برس��د را به رسمیت
نخواهد شناخت .به گزارش مهر ،هیات سیاسی
طالبان به سرپرس��تی «م�لا عبدالغنی برادر»
معاون دفتر سیاس��ی این گروه که روز گذشته
وارد تهران شده اس��ت ،صبح امروز با دریابان
علی شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی
دی��دار و با وی گفتگو کرد .دریابان ش��مخانی
در ای��ن دیدار با اش��اره به س��ابقه ش��رارت و
جنگاف��روزی آمریکا در منطقه گفت :آمریکا
به دنبال صلح و امنیت در افغانس��تان نیست،
راهب��رد آمریکا تداوم جنگ و خونریزی میان
طیفهای مختلف افغانستانی است .وی ادامه
داد :آمریکا نمای��ش مذاکرات صلح را با هدف
ایجاد بنبس��ت در مذاکرات میان طرفهای
مختلف افغانستانی دنبال میکند تا آنها را مقصر
ناامنی و بیثباتی نشان دهند .دبیر شورای عالی
امنیت ملی با بیان اینکه جمهوری اس�لامی
ای��ران هیچ گاه جریانی را که بخواهد با جنگ
در افغانس��تان به حاکمیت برس��د به رسمیت
نخواهد ش��ناخت ،بر ضرورت مشارکت همه
اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان در روندی
کام ً
ال مسالمتآمیز تاکید کرد .شمخانی امنیت
افغانستان به ویژه در استانهای هممرز با ایران
را امری غیر قابل اغماض دانست و بر همکاری
طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هرگونه
ناامنی و مقابله با تحرکات داعش تاکید کرد .در
این دیدار ،مال عبدالغنی برادر نیز با ارائه گزارشی
از روند مذاکرات صلح در افغانستان و با اشاره به
بدعهدیهای ترامپ در اجرای توافقنامه صلح
اظهار داشت :ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر
جریانی که مزدور آمریکا باشد ،میجنگیم.

رئیسجمه��ور گفت :اروپاییه��ا انتظارات
نابجای��ی از م��ا دارند و ب��ه وعدههایی که
داده بودند عمل نکردند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،حجتاالسالموالمسلمین
حس��ن روحانی در جلس��ه هیئ��ت دولت
اظهار کرد :امس��ال در ش��رایطی وارد دهه
فجر میش��ویم که مطمئن هستیم جنگ
اقتصادی دش��من هم با شکس��ت مواجه
ش��ده و هم در مس��یر روزهای پایانی خود

اروپاییها وعده دادند و عمل نکردند

اس��ت؛ امروز در دنیا همه اعالم میکنند و
به آمریکا اعالم میکنند که چرا به تعهدات
خود بر نمیگ��ردی؟ البت��ه اروپاییها هم
انتظارات نابجایی از ما دارند و به وعدههایی
ک��ه داده بودند عمل نکردند؛ همیش��ه هم
گفتیم اگر ش��ما به تعهدات برگردید ما هم
بر میگردیم؛ همه در این که آمریکا باید به
تعهدات خود برگردد متحد هستند .او افزود:
امروز متوجه تغییر رفتار ش��رکای تجاری

خود هستیم ،چون همه میدانند آن شرور و
جنایتکار بزرگ رفته است و شرایط متفاوت
ش��ده است؛ امروز شرایط ما برای تحوالت
اقتصادی با یکی دو ماه پیش متفاوت است.
امروز در تولید ش��رایط بهت��ری داریم و در
برخی از مناطق کشور هستیم که کارخانهها
س��ه ش��یفت کار میکنند و تولیدات آنها
نس��بت به س��ال پیش دو برابر شده است؛
درس��ت اس��ت که برخی بنگاهها تعطیل

ش��دهاند ،اما برخ��ی بنگاهها هم تولید چند
برابری پیدا کردند .رئیسجمهور با اشاره به
رشد اقتصادی عنوان کرد :آمار و ارقام نشان
میدهد که وضع ما در س��ه ماهه دوم سال
نس��بت به س��ه ماه اول بهتر بوده است در
حالی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورها
ما در رش��د اقتصادی مثبت بودیم که این
حرکت مهم و بزرگی است .روحانی با اشاره
به فعالیتهای گمرک کشور در ایام کرونا

اسرائیل از درون
در حال فروپاشی است

گفت :گمرک امروز ما از حالت سنتی خارج
شده و به س��مت و سوی پیشرفته حرکت
کرده و با سرعت بیشتری فعالیتها انجام
میش��ود و زمان کوتاهی ب��ه فعالیتهای
گمرکی اختصاص پیدا میکند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

گروه سیاسی :دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام بانکها را مانع تولید دانس��ت و گفت:
بانکها به ج��ای اینکه به تولید ملی کمک
کنند به مانعی تبدیل ش��ده اند و در تعامل با
مردم و تولیدکنندگان ،فقط منافع خود را دنبال
میکنند ،در حالی که انتظار میرود به رش��د
اقتصاد کشور ،رونق تولید و اشتغال بیاندیشند.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،محسن رضایی،
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار
با جمعی از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان و
اعضای پویش «حذف ربا» ،پس از ش��نیدن
گزارشها و نظ��رات آنها درباره وجود برخی
موانع در فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی
و صنفی ناشی از اجرای مقررات بانکی گفت:
پیش��رفت کش��ور مس��تلزم اصالح سیستم
بانکی است .امروز از یک طرف تورم ،سیلی
به صورت مردم نواخته است ،از طرف دیگر،
سود غیرشرعی و غیر اقتصادی شبکه بانکی
به صورت تولیدکنندگان ،س��یلی زده است.
رضایی گفت :بس��یاری از فعاالن اقتصادی
وقتی به جلسات کارشناسی دبیرخانه مجمع
تش��خیص یا جلسات دانش��گاهی می آیند،
میگویند که بانکها به جای اینکه به تولید
ملی کمک کنند به مانعی تبدیل ش��ده اند و
در تعامل با مردم و تولیدکنندگان ،فقط منافع
خ��ود را دنبال میکنن��د ،در حالی که انتظار
میرود به رش��د اقتصاد کش��ور ،رونق تولید
و اشتغال بیاندیش��ند .دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام اف��زود :در اقتصاد جهانی ،از
دهه هفتاد میالدی قرن بیستم که تورمهای
بزرگ را تجربه کردند ،به این نتیجه رسیدند
ک��ه موضوع تورم را باید از طریق سیاس��ت
پول��ی و کنترل نرخ بهره ح��ل کنند و برای
کاهش ت��ورم باید نرخ بهره را پایین بیاورند.

بانکها مانع تولید شدند

کش��ورهای پیش��رفته از آن زم��ان تا کنون
که قریب به چهل س��ال میگ��ذرد ،تورم را
مه��ار کرده اند و بط��ور همزمان ،تولید خود
را به طور چش��مگیر افزای��ش داده اند و به
جهش تولید رس��یده اند .رضایی با اشاره به
تأثیر ربا در س��قوط ارزش پ��ول ملی ،افزود:
ربا باع��ث کاهش ارزش پول ملی ما ش��ده
است .همانطور که بانک مرکزی پول منتشر
میکند ،سایر بانکها نیز در خلق پول دخیل
هس��تند .چرخه خلق پول را میتوانیم به دو
بخش تقسیم کنیم .پول برون زای پرقدرت
که ش��امل اسکناس و س��که است و توسط
بانک مرکزی منتش��ر میشود .و پول درون
زا یا نقدینگی که از چرخش پول در بانکها
پدی��د میآید .پول درون زا ،اگر متناس��ب با

تولید ملی رش��د نکند (مث��ل مقطع کنونی
که تولید ملی با رش��د منفی مواجه است اما
نقدینگی در حال رش��د است) ،از طریق سود
بانکی ،پول برخالف مسیر تولید منتشر شده و
ارزش پول ملی را پایین میآورد ،درحالی که
نقدینگی مفید و مؤثر ،باید از مس��یر افزایش
تولید و رونق تولید ،خلق ش��ود .وی با اشاره
ب��ه پژوهشها در موضوع «پ��ول و اعتبار»،
گفت :مردم و تولید کنندگان ،کاهش قدرت
خرید را در س��فره خود و افزایش قیمت مواد
اولیه احساس میکنند و بخش زیادی از این
پدیده دردناک به فجایعی مرتبط است که در
نهاد بانک و با سودهای ربوی انجام میگیرد.
رضایی با انتقاد از پدیده «بنگاه داری بانکها»،
آن را به زیان اقتصاد ملی کشورمان دانست و

گفت :بخشی از مشکالت اقتصادی کشور ،از
بنگاه داری بانکها برمی آید .اکثر بانکها،
بن��گاه و هلدین��گ راه اندازی ک��رده اند و
تج��ارت میکنند؛ پول را از مردم میگیرند و
به ج��ای حمایت از تولی��د و اقتصاد ملی ،با
ایجاد انحصار در ب��ازار پول و قیمت گذاری
دلخواه نرخ سود بانکی ،به دنبال منافع خود
هس��تند .بانکها با حب��س و تملک پول در
بنگاهه��ای خود ،مان��ع ورود پول به صحنه
واقعی اقتصاد میشوند .این پولها متعلق به
بانکها نیس��ت اما بانکها به نوعی برخورد
مالکان��ه و س��وداگرانه با پول م��ردم دارند.
بانکها باید بدانند پول متعلق به مردم است؛
چه سپرده گذار و چه کسی که نیاز مالی برای
خود یا کارگاهش دارد و میخواهد پول را وام

گیرد .بانکها اگر از خش��م مردم نمیترسند
از عذاب��ی که طبق س��نت الهی بر رباخوار و
جوامع رباخوار نازل میش��ود ،بترس��ند .دبیر
مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت:
متأسفانه بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به
وظایف خود به طور کامل عمل نمیکند .در
هشت سال اخیر نقدینگی به طرز خطرناکی
باال رفت و دیدیم که ابتدا به مدت چهار سال
بج��ای رقابت در بازارهای واقعی رقابت بین
بانکها در جمع آوری پول از دس��ت مردم و
کارآفرینان به وجود آمد که رکود سنگینی در
اقتصاد ایجاد کرد .از طرف دیگر ،پول حبس
شده در بانکها ،وقتی به سمت تولید هدایت
نش��د ،منجر به خلق پول ش��د .در سالهای
اخیر ،چرخه خلق پول در بورس و با مشارکت
بانکها ،فعال شده است .اخیراً بورس در کنار
بانکها ،شریک منتشرکننده پول شده است
و کم��ک چندان مؤثری ب��ه تولید نمیکند؛
بورس ،رونق تولید را رها کرده است .نه پولی
ک��ه در چهار س��ال اول وارد چرخه بانکها
ش��د ،وارد مس��یر تولید گردید و نه پولی که
وارد بورس شد ،به سمت رونق تولید هدایت
ش��د .این رویه ،برخالف اصول علم اقتصاد
اس��ت و با سیاستهای کلی اقتصادی ابالغ
شده از س��وی رهبر معظم انقالب سنخیت
ندارد .وی گفت :متأسفانه با دولتهایی روبرو
هستیم که نه جهت و ابعاد سیاستهای کلی
را به ط��ور کامل درک میکنند ،نه اعتقادی
به اج��رای آنها دارن��د و نه توانای��ی اجرای
سیاستهای کلی را در خود میبینند .گره کار
در فقدان مدیران توانمند و معتقد است که با
برخورداری از س�لامت اقتصادی وسیاسی و
بدون بحثهای جناحی ،مش��کالت مردم و
فعاالن اقتصادی را پیگیری کنند.

ایجاد پایگاه در عربستان به بهانه تأمین امنیت سعودیها

یک رسانه غربی از تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاههای
جدید نظامی در عربستان سعودی به بهانه تأمین امنیت
این کش��ور خبر داد .به گزارش مهر ،آسوش��یتدپرس در
گزارشی از تصمیم آمریکا برای ایجاد حداقل یک پایگاه
نظامی جدید در عربس��تان س��عودی با توجه به وضعیت
منطقه و تأمین امنیت ریاض خبر داده اس��ت .نکته مهم
در این رابطه آن است که دولت قبلی آمریکا برای کسب
درآمد از عربستان پروژه فروش سالح را به اجرا گذاشته
بود و دولت فعلی آمریکا برای رسیدن به دالرهای سعودی
طرح ایجاد پایگاه نظامی را مطرح کرده اس��ت .عالوه بر
این موضوع هر دو دولت سابق و فعلی آمریکا برای خام
کردن سعودیها ،پروژههای خود را با شعار ایران هراسی
به آنها ارائه کردهاند .بر اس��اس گزارش آسوش��یتدپرس،
ارت��ش آمریکا اعالم کرد که همزم��ان با افزایش تنش

بایدن نیامده «دوشیدن» ریاض را شروع کرد

با ایران در حال بررس��ی اس��تقرار نیروهای خود در یکی
از بنادر دریای س��رخ و دو پای��گاه هوایی دیگر در خاک
عربستان سعودی اس��ت .ارتش آمریکا اعالم کرده این
اقدامات بخشی از «طرحهای احتمالی و پشتیبانی» آینده
است ولی بارگیری محموله در «بندر ینبع» واقع در کرانه
دریای س��رخ و انتقال آنها از طریق مس��یرهای زمینی
را به صورت آزمایش��ی انجام داده اس��ت .استفاده ارتش
آمریکا از بندر ینبع و پایگاه هوایی ملک فیصل در ش��هر
تبوک و پایگاه هوایی ملک فهد در شهر طائف در حاشیه
دریای س��رخ به این کشور امکان خواهد داد که عملیات
خود در آب راههای اس��تراتژیک منطقه را گسترش دهد.
سخنگوی نیروهای تروریستی «سنتکام» ،ستاد فرماندهی
مرک��زی آمریکا ،نیز در این رابطه گفته بررس��ی احتمال
استقرار نیرو در این نقاط از یک سال پیش و پس از وقوع

حمله موش��کی و پهپادی به تاسیس��ات نفتی عربستان
سعودی در سپتامبر  ۲۰۱۹آغاز شد .سخنگوی «سنتکام»
در بیانیهای افزود« :این اقدامات ،برنامهریزیهای نظامی
احتیاطی هس��تند که در موقعیتهای ض��روری امکان
استفاده مش��روط و موقت نیروهای ما از این پایگاهها را
فراهم خواهد کرد .این اقدامات به هیچ وجه تحریکآمیز
نیس��تند و به معنای گسترش نقاط استقرار ما در منطقه
و یا عربستان سعودی نیست» .ژنرال فرانک مککنزی،
فرمانده س��نتکام ،روز دوش��نبه از بندر ینب��ع دیدار کرد.
ژنرال مککن��زی در این دیدار به خبرنگاران گفت« :در
صورت وقوع هرگونه درگی��ری نظامی با ایران آبهای
خلیج فارس به مرکز درگیری تبدیل خواهد شد .بنابراین
بهتر اس��ت که نیروهای ما در نقاطی مستقر باشند که از
صحنه جنگ فاصله دارد» .سخنگوی «سنتکام» اعالم

کرد که عربستان س��عودی هزینه نوسازی و توسعه این
پایگاهها را تقبل کرده است .آمریکا در منطقه خلیج فارس
پایگاههای نظامی متعددی دارد که از زمان جنگ کویت
احداث آنها آغاز شد .با حمله نظامی آمریکا به افغانستان
در سال  ۲۰۰۱و اش��غال عراق در سال  ۲۰۰۳تعداد این
پایگاهها افزایش یافتهاند .مرکز ستاد فرماندهی مرکزی
آمریکا در قطر مس��تقر است و پایگاههای اصلی ناوگان
پنج��م نیروی دریایی آن کش��ور در بحرین و س��واحل
عربس��تان س��عودی قرار دارند .امارات متحده عربی نیز
میزب��ان واحدهایی از نی��روی هوای��ی و دریایی آمریکا
اس��ت .دولت دونالد ترامپ برای اولین بار با ش��عار ایران
هراسی ،نظامیان آمریکایی شامل دو هزار و  ۵۰۰پرسنل،
جنگندههای شکاری و موشکهای پاتریوت را در خاک
عربستان مستقر کرد.

آیتاهلل جنتی:

از کسانی که همچنان به آمریکای در حال سقوط دلخوشاند تعجب میکنم

بئر ش��ورای نگهبان گفت :تعجب میکنم از کس��انی
که همچن��ان به آمریکای در حال س��قوط دلخوش
کردهاند و به این رژیم جنایتکاری که حاج قاسم عزیز
ما را ناجوانمردانه به ش��هادت رس��اند ،دل بستهاند .به
گزارش «عص��ر ایرانیان» ،آی��تاهلل احمد جنتی دبیر
ش��ورای نگهبان در جلسه این ش��ورا ضمن اشاره به
نزدیک ش��دن به ایام اهلل دهه فجر گفت :در این ایام
اتفاقاتی نظیر فرمان امام (ره) برای شکستن حکومت
نظامی ،بازگشت ایشان به کشور پس از  15سال تبعید
و س��قوط رژیم منحوس پهلوی در  22بهمن که لیله
القدر انق�لاب بود ،صورت گرف��ت .وی با بیان اینکه

انقالب اسالمی مس��یر جدیدی پیش روی مسلمانان
جهان ق��رار داد ،تصریح کرد :همه بای��د خدا را بابت
انقالب اس�لامی شاکر باش��یم؛ چرا که امروز انقالب
اسالمی و تفکر انقالب اسالمی مقابل تمام زورگویان
عالم ایستاده و با افتخار در این مسیر میدرخشد .دبیر
شورای نگهبان از رس��انهها و رسانه ملی خواست که
در دهه فجر انقالب اس�لامی ،دستاوردهای انقالب و
خدمات  42سالهی انقالب اسالمی را به مردم یادآوری
کنند .آیتاهلل جنتی ادامه داد :از ابتدای انقالب تاکنون،
ایران اسالمی بحرانهای زیادی را به خود دیده ،ولی
در تم��ام این ادوار و فتنههای گوناگونی که دش��منان

ب��رای این مردم و این کش��ور رقم زدند ،ملت ایران با
هوش��یاری پشت س��ر امامین انقالب حرکت کردند و
با س�لامت کامل از این فتنهها عب��ور کردند ،لذا باید
همچنان مراقب باشیم تا انقالب اسالمی ضربه نخورد.
وی تأکی��د کرد :مردم زحمت زی��ادی برای حفظ این
انقالب ارزشمند کش��یدهاند و در حال حاضر که دچار
مش��کالت اقتصادی زیادی هستند ،وظیفه مسئوالن
است تا هرچه زودتر مشکالت مردم عزیز را حل کنند.
دبیر ش��ورای نگهبان در ادامه با اش��اره به آرمانها و
اهداف انقالب اس�لامی اضافه کرد :همهی ما وظیفه
داریم نس��لهای جدید را با آرمانها و اهداف انقالب

اسالمی آش��نا کنیم و این وظیفهای بسیار مهم برای
نس��ل حاضر است .آیتاهلل جنتی در بخش دیگری از
سخنان خود“ ،دشمنشناسی” را وظیفه همهی مردم
دانس��ت و گفت :باید “ش��یطان اکبر” را شناخته و در
مس��یر مقابله با آن گام برداریم؛ البته باید به این نکته
هم توجه داش��ت که آمریکا ،امروز دچار شکاف و نقار
شده و حتی به ارزشهای باطل خود نیز پایبند نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد :تعجب میکنم از کسانی
که همچن��ان به آمریکای در حال س��قوط دلخوش
کردهاند و به این رژیم جنایتکاری که حاج قاسم عزیز
ما را ناجوانمردانه به شهادت رساند ،دل بستهاند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

حس��ینعلی امیری گفت :کشور بدون قانون بودجه اساس�� ًا اداره نمیشود و از
جهات قانونی موضوع اس��ترداد الیحه بودجه کامال منتفی است .به گزارش
فارس ،حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاش��یه جلسه
هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت :بودجه اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه
در حال رس��یدگی اس��ت و نماینده دولت در امر بودجه ،یعنی آقای نوبخت و
معاونانش در روند جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشتند و نقطهنظرات دولت
با مطرح کردهاند .وی افزود :طبق نامهای که مجلس به دولت ارس��ال کرده،
قرار است الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰از سهشنبه در دستور صحن مجلس قرار
گی��رد .رئیس جمهوری نیز امروز تاکید داش��تند که آقای نوبخت و همچنین
وزرای اقتص��ادی برای اینکه الیحه به تصویب برس��د با مجلس همکاری و
مش��ارکت کنند .معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد :در جلسات مفصل

استرداد الیحه بودجه کامال منتفی است

دولت ،الیحه  ۱۴۰۰با توجه به ش��رایط و واقعیتهای کش��ور تهیه و تدوین
شده و به تصویب رسید .وی اضافه کرد :ما بارها اعالم کردیم که نمایندگان
مجلس که حتم ًا نیت خیر هم دارند ،اگر راجع به احکام الیحه بودجه تبصره
درآمدها و هزینهها ابهامی یا س��والی دارند ،دولت آماده است که این ابهامات
را رفع کند و به سواالت آنها پاسخ دهد .امیری ادامه داد :امیدواریم که الیحه
بودجه امسال که اولین الیحه بودجهای است که توسط مجلس یازدهم بررسی
میشود و آخرین بودجه دولت تدبیر و امید است ،فصل خوبی از همکاریهای
دولت و مجلس را رقم بزند و یک کار مشترک ماندگاری برای حل مشکالت
کش��ور صورت گیرد .وی تاکید کرد :ابتکار الیحه بودجه با دولت اس��ت لذا
آنچه برای دولت مهم است این است که با توجه به این که الیحه بودجه بر
اساس واقعیات تنظیم و در دولت تصویب شده ،تغییرات آن به حدی نباشد که

ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد .امیری اظهار داشت :الیحه بودجه از یک
نظام به هم پیوسته تشکیل میشود و یک منظومه به هم تنیده است که اگر
یکپارچگی آن بر هم بخورد ،قطع ًا در اجرا با مشکالتی مواجه میشود .زمانی
که تغییرات در لوایح خیلی زیاد شده و در عمل به طرح تبدیل میشود شورای
نگهبان نیز ایراد میگیرد .معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد :امیدوار
هس��تیم که نمایندگان مجلس در همکاری با نمایندگان دولت الیحه بودجه
را به نحوی رسیدگی کنند که چارچوب ،شکل و نظمی که در آن وجود دارد،
کماکان باقی بماند .امیری درباره اینکه آیا ممکن اس��ت دولت الیحه بودجه
را پس بگیرد ،خاطر نش��ان کرد :ممکن است دولت در شرایطی الیحهای را
مسترد کند ،اما الیحه بودجه پس گرفتنی نیست و مهمترین سند مالی یک
سال آینده کشور است.

یک روزنامه رژیم صهیونیستی اعتراف کرد
بخش��ی از جامعه اس��رائیل در حال نابودی
از درون اس��ت .به گزارش تس��نیم روزنامه
هاآرتص در ش��ماره امروز چهارشنبه خود با
اش��اره به رخدادهای چن��د روز اخیر مناطق
ارتودوکس نش��ین قدس اش��غالی که منجر
ب��ه آتش زدن چند مکان عمومی و درگیری
با پلیس ش��د ،تاکی��د کرد ام��روز می توان
گف��ت  11درصد از جامعه اس��رائیل کمر به
از بین بردن اس��رائیل بس��ته اند .نویس��نده
این یادداش��ت با حمله ش��دید به اعتقادات
ارتودوکس ها و زیر سئوال بردن نحوه نگاه
آنها به مقابله با ش��یوع وی��روس تاکید کرد
جامعه اس��رائیل بین عقل و جنون و حکمت
و حماقت دس��ت و پا می زند .سپس به نقل
قول س��خنان یکی از نمایندگان ارتودوکس
ها در کنس��ت (پارلمان) پرداخت��ه و از زبان
وی می نویسد :ما مس��ئول (انتشار و شیوع
بیماری) نیستیم ،این شما بودید که ما را به
اینجا (س��رزمین های اش��غالی) آوردید و در
این تراکم جمعیتی (در قدس) اسکان دادید.
هاآرت��ص در ادامه می افزاید :این س��خنان
کیست؟ او چه کسی را مالمت می کند؟ ما
او را به کدام س��رزمین آوردیم؟ اینها بخشی
از سخنان رئیس ابدی! کمیسیون امور مالی
و عضود دائم ائتالف های دولتی اس��ت .چه
کس��ی حریدیم را مجبور به زاد وولد بس��یار
زیاد کرده اس��ت ،آنها چرا با وجود س��کونت
در آپارتم��ان های کوچک بای��د زاد وولد به
این گس��تردگی داش��ته باش��ند؟ بسیاری از
آنها حتی در اس��رائیل (مناطق اشغالی) کار
ه��م نمی کنند وبه دنب��ال در آمد برای نان
ش��ب خود هم نیستند زیرا به زعم معتقدات
دینی شان به جای کار آنها مامور به تحصیل
تورات هستند.
تلفات کرونا در انگلیس
شش رقمی شد

می��زات تلف��ات کرونا در انگلی��س که مهد
ویروس جهش یافته کرونا اس��ت ،به بیش
از  100هزار نفر رس��ید .ب��ه گزارش فارس،
بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا،
تع��داد تلفات ویروس کرون��ا در انگلیس به
بیش از  100هزار نفر رس��ید تا این کش��ور
اروپای��ی نیز به جمع  4کش��ور آمریکا ،هند،
برزیل و مکزیک در می��زان تلفات کرونای
بی��ش از  100هزار نفر بپیوندد .آمار ش��یوع
وی��روس کرونا در انگلیس نیز به ش��دت در
ح��ال افزایش ب��وده و بر اس��اس تازهترین
آمار ،بیش از  3میلی��ون و  700هزار نفر در
این کش��ور به ویروس کرونا مبتال شدهاند.
«بوریس جانسون» ،نخس��توزیر انگلیس
جمعه گذشته اعالم کرد برخی شواهد اولیه
نش��ان میدهند گونه کرونای کشفشده در
انگلیس ممکن است مرگبارتر از گونه اولیه
این ویروس باشد.
رزمایشهای نظامی ایران پیامی
به دولت بایدن بود

خبرگزاری آناتولی به نقل از یک کارشناس
سیاس��ی ترکی��های نوش��ت رزمایشهای
نظام��ی اخیر ایران ،پیام��ی به دولت جدید
آمری��کا بود .به گ��زارش گ��روه بینالملل
خبرگزاری فارس ،کارشناسان و تحلیلگران
سیاس��ی خارج��ی معتقدن��د رزمایشهای
نظام��ی اخیر ایران ،حام��ل پیامی به دولت
جدید آمری��کا بود« .حق��ی اویغور» رئیس
اندیشکده «مرکز مطالعات ایران» در آنکارا
ب��ه خبرگ��زاری «آناتولی» گف��ت« :دولت
ای��ران از طریق رزمایشهای موش��کی و
پهپ��ادی قصد دارد قدرت خ��ود را به افکار
عمومی ایران نش��ان دهد و همزمان پیامی
ب��ه دولت جدید آمریکا بدهد مبنی بر اینکه
ابعاد مذاکرات بین دو کشور ،ساده نخواهد
ب��ود» .اویغور با بیان اینکه س��ال  ۲۰۲۰از
نظ��ر حمالت امنیتی داخلی و خارجی برای
ایران سال بسیار س��ختی بود ،تحلیل کرد
که زمانبن��دی رزمایشهای نظامی ایران
نیز واکنش��ی به چنین حمالتی علیه امنیت
ملی این کشور بود .بر اساس این گزارش،
وی با اش��اره به هدف قرار گرفتن اهدافی
دورتر از مس��افت پایگاههای آمریکایی در
رزمایشه��ای اخیر نظامی ایران ،ادعا کرد:
«ای��ران از طری��ق رزمایشه��ای نظامی
اخی��ر ،احتم��اال میخواهد حض��ور آمریکا
در منطق��ه [غرب آس��یا] را تهدی��د کند».
به نوش��ته آناتولی ،این تحلیلگر سیاسی با
اذعان به پیش��رفتهای قاب��ل توجه ایران
در ح��وزه موش��کهای بالس��تیک و کروز
طی یک دهه گذش��ته ،تصریح کرد« :این
کش��ور همچنین تالشهای ج��دی برای
توسعه توانمندیهای عملیاتی پهپادهایش
انجام داده اس��ت» .اویغور همچنین افزود:
«توانمن��دی روزافزون پهپادی و موش��کی
بالس��تیک ای��ران ،باع��ث نگرانیهایی در
کش��ورهای منطق��ه مخصوصا عربس��تان
سعودی و اسرائیل شده است».

