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رئیس جمهور، اعمال محدودیت ها در مراکز 25 استان 
کشور را گامی موثر در روند مبارزه با بیماری کرونا برشمرد 
و تاکید کرد: ضروری است این روند در چارچوب مصوبات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، پیگیری و اقدامات الزم تداوم 

یابد.
حجت االســام و المسلمین دکتر حســن روحانی در 
جلسه روسای کمیته های ســتاد ملی مبارزه با کرونا پس 
از استماع گزارش های فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و روسای کمیته ها از اقداماتشان در خصوص 
اجرا و نظارت بر مصوبات ســتاد و جلســات هماهنگی که 
با سایر دســتگاه های دخیل طی هفته جاری برگزار شده،  
اظهارداشــت: مصوبات ســتاد ملی و آنچه که در کشــور 
در خصــوص مبارزه با کرونا در حال انجام اســت، حاصل 
مطالعــات و بررســی های علمی و یافته های کارشناســی 
مختصصان و مســووالن مربوطــه در کمیته ها و همچنین 

تجارب ماههای گذشته است.
 دکتر روحانی با تاکید بر اینکه کاســتن روند شــیوع 
بیماری و کاهش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی 
بویژه بیماران بســتری، اولویت نخست و تنها راه کار برای 
خروج از وضعیت کنونی اســت، گفت: از این منظر مداخله 
فوری از طریق اعمال محدودیت های شدید در مناطق قرمز 

به عنوان راهکاری موثر خواهد بود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات قبلی در 
اعمال محدودیت ها، کمیته بهداشــت و درمان با همکاری 
ســایر دســتگاه ها و کیمته ها در ایجاد مراکــز مراقبتی و 
اســتفاده از ظرفیت هــا و مراکز اقامتــی و تقویت ظرفیت 
درمانــی در مراکز ســرپایی و در عین حال درمان بیماران 
با عایم خفیف در منزل می بایســت مورد توجه قرار گیرد. 
استفاده از نقاهتگاه مناسب هم یکی از راهکارهای موثر در 

کاهش بیماران بستری در بیمارستان است.
دکتر روحانی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
درخصوص دورکاری کارکنان، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
موظف اســت بر اجرای این مصوبه در تمامی دستگاه های 

دولتی و غیر دولتی نظارت دقیق انجام دهد.
رئیس جمهــور با تاکید بــر لزوم حرکــت هماهنگ و 
نظــام مند تمامی ارکان دخیل بویــژه قرارگاه عملیاتی در 
چارچوب مصوبات ســتاد ملی برای نظارت بر روند اجرای 
این مصوبات گفت که محدودیت های ایجاد شده در مراکز 
25 اســتان کشــور نیز در چارچوب همین یافته ها اعمال 

شده است.
رئیس جمهور همچنین تصریح کــرد: فرمانده قرارگاه 
علمیاتی ســتاد ملی موظف اســت تمامی اقدامات اجرایی 
خود را بر اســاس مصوبات ســتاد ملی و با مشارکت همه 

کمیته ها انجام دهد.
دکتــر روحانی افــزود: در خصوص رعایــت پروتکل ها 
همچنان نیاز به اجرای دقیقتــر و هماهنگ تر میان تمام 
ارکان هســتیم تا ســریعا برخی ناهماهنگی ها در اجرای 

مصوبات از بین برود.

رئیس جمهــور با بیــان اینکه اعمال جریمه هــا باید با 
آگاهی بخشی از ابعاد مختلف جرائم باشد، قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا را موظف کرد با همکاری کمیته 
تبلیغات، چارچوبــی را برای اعام خاطیــان تدوین و در 

رسانه ها معرفی کند.
 دکتــر روحانی همچنین بار دیگــر کنترل و رهگیری 
دقیق بیماران مبتا به کرونا که دوران درمان و  قرنطینه را 
سپری می کنند، بسیار مهم و ضروری دانست و با اشاره به 
اقدامات و هماهنگی های ایجاد شده میان وزارت خانه های 
ارتباطات و فناوری اطاعات و بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در این عرصه، بر روند تقویت این همکاری ها تاکید 

کرد.
رئیس جمهور در این جلســه با تاکیــد بر اینکه وزارت 
بهداشت و درمان دستگاه اصلی و محوری تعیین مصادیق 
محدودیت هــا در مناطق حاد خواهد بود، بر اســتفاده از 
ظرفیــت حداکثری مراکز درمانی کشــور که تحت اختیار 
دستگاه ها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح است و الحاق 
این مراکز به طرح درمان بیماران کرونا تاکید و بر همکاری 
با وزارت بهداشت و درمان از سوی این دستگاهها دستورات 

الزم را صادر کرد.
دکتــر روحانی همچنین با اشــاره به گــزارش فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا از کنترل 86 
درصدی رفت و آمدها به مراکز 25 اســتان کشــور، گفت: 
دستاوردها و نقاط ضعف اعمال چنین محدودیت هایی باید 
به شکل هوشمند بررسی و در مسیر کاستن از نقاط ضعف 

و تقویت نقاط قوت آن گام برداشت.
در این جلسه پیشــنهاد کمیته های امنیتی و اجتماعی 
و بهداشــت و درمان در خصوص اعمــال محدودیت های 
شــدیدتر برای مدیریت ســریعتر مقابله با شیوع بیماری، 
موضوع تعطیلی کســب و کارهــای غیرضروری در تمامی 
مراکز استان ها از ساعت 18 هر روز از تاریخ 20 آبان ماه تا 

20 آذرماه و ممنوعیت تردد خودروهای شــخصی در همه 
مراکز اســتان ها از تاریخ 20 آبان تا 20 آذر سال جاری از 
ســاعت 21 تا 4 بامداد مورد بحث و بررســی قرار گرفت 
و مقرر شــد برای تصویب به جلســه روز شنبه ستاد ملی 

ارائه شود.
در این جلسه همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی با ارائــه گزارشــی از روند موفقیــت آمیز تولید 
کیت های تشــخیص ســریع کرونا در داخل کشور با اعام 
اثربخشــی 98 درصدی این پروژه در مقایسه با نمونه های 
خارجــی آن، از تولید انبوه روزانه 180 هزار کیت ســریع 

تشخیص کرونا در داخل کشور خبر داد.
مهم نیست دولت بعدی آمریکا 

دست چه کسی باشد
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه مهم نیست دولت 
بعدی آمریکا دســت چه کسی باشــد گفت: ما دشمنان را 

وادار می کنیم که قانون، مقررات و پیمان ها را اجرا کنند.
حجت االسام و المسلیمن حســن روحانی در مراسم 
افتتاح طــرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فات مرکزی 
کشــور اظهار کرد: 9 ماه دیگر از عمر دولت باقیســت و ما 
با همــان امید و تاش روز اول، فعالیــت می کنیم و هیچ 
تردیدی در موفقیت دولت و ملت برای آبادانی کشور ندارم.
وی با بیان اینکه در این ســه ســال روزهای سختی بر 
دولت و ملت ایران وارد شد که نظیر آن در تاریخ کشورمان 
وجود ندارد تصریح کرد: همیشه تحریم وجود داشته است 
ولی جنگ اقتصادی آن هم در شرایط کرونا این گونه نبوده 
اســت. آن آقایی که در کاخ سفید بود، در دوران کرونا بی 
رحمانه تحریم و جنگ را تشــدید کرد. آنها به هیچ اصول 
انســانی، حقوق بشــری و قوانین بین المللی پایبند نبودند 
ولی مطمئنم این ملت ماست که در نهایت پیروز می شود.

وی خاطرنشــان کرد: نتیجه انتخابات آمریکا امشــب 
یا فردا مشــخص می شــود و اینکه دولت دست هر کسی 

باشــد مهم نیســت؛ زیرا دولت آنها در برابر ملت ما تسلیم 
می شــود. آنها راهی ندارند که در برابر صبر و مقاومت ملت 
ما، فشار افکار عمومی و قوانین و مقررات بین المللی تسلیم 
شوند. ملت ما در برابر کرونا، تحریم ها و سختی مقاومت و 
ایستادگی کرد. افتتاح همین پروژه های امروز نشان روشنی 
است که ملت ما مقاومت کرده و کمر خم نمی کند و ما در 

نهایت پیروز می شویم.
وی تاکید کرد: بی تردید ما می توانیم در برابر دشمنان 
موفق شــویم و آنها را وادار کنیم قانون و مقررات و پیمان 

را اجرا کنند.
رئیس جمهور در ادامه با ابراز خوشــحالی از افتتاح فاز 
اول طرح انتقال آب خلیج فــارس به فات مرکزی گفت: 
این پروژه که در ابتدا برای برخی باورنکردنی بود، در دولت 
تدبیر و امید محقق شــد. من ایــن خط انتقال آب را خط 
انتقال امید می نامم چون فقط آب به فات مرکزی منتقل 
نمی شود بلکه مردم مناطق فات مرکزی امیدوار می شوند. 
ما طرح های بســیار بزرگی را به اتمام رساندیم و طرح های 
بزرگی پیش رو داریم که یکی از این طرح ها احیای دریاچه 
ارومیه است. ابر پروژه انتقال نفت از کوره به جاسک اوایل 

سال آینده افتتاح می شود.
روحانی افزود: این طرح ها به کوری چشــمان کســانی 
افتتاح می شود که فکر می کردند با تحریم و فشار می توانند 
ملت ما را متوقف کنند. ما با وجود تحریم و فشار و سرکار 
بودن دولتی تروریســتی در آمریکا توانســته ایم قدم های 
بزرگی برداریم. امروز ســی و یکمین هفته ای است که در 
ســال 99 طرح ها و پروژه ها را افتتاح می کنیم. طرحی که 
امروز افتتاح شــد به ملت، کارگران، مهندسان و مدیران و 
همــه آنهایی که تاش کردند تعلــق دارد. طراحی، اجرا و 
تامین مالی این طرح در داخل کشــور انجام شــده است. 
شرکت های خصوصی، صندوق توســعه و بانک ها پای کار 
بودند و مهندســین ما این طــرح را اجرا و طراحی کردند.  
ایــن طرح بیش از 800 کیلومتر اســت کــه  امروز 325 
کیلومتر افتتاح شــد . رئیس جمهور با بیــان این که این 
طرح صنایع ما را متحول می کند خاطرنشان کرد: با اجرای 
این طرح صدها چاه غیر مجاز هم بسته می شود این چاه ها 
خطرناک است و موجب فرونشست زمین می شود. در واقع 
با اجرای این طرح محیط زیســت ما هم تضمین می شود. 
برخی فکر نکنند این طرح برای محیط زیســت ضرر دارد. 
ما در چند کیلومتری دریا، آب را برداشت می کنیم و پساب 
را هم در چند کیلومتــری دریا برمی گردانیم این طرح در 
چارچوب حفظ محیط زیست انجام می شود و ضرری برای 

محیط زیست ندارد.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح آب شــرب هم تامین 
می شــود در طرح آینده بندرعباس، 50 درصد آب مصرفی 
مردم با شیرین ســازی انجام می شود. در سال 92 ما 18 
دستگاه آب شیرین کن داشتیم اما امروز 72 دستگاه داریم 
کــه تحول عظیم و بزرگی در این 7 ســال  در این زمینه 

انجام شده است.

صوفی: 
سیاست های غلط عامل گرانی ها است

یک فعال سیاسی با بیان اینکه هیچ کس نمی داند لحظه بعد چه وضعیتی 
در اقتصاد ایران حاکم خواهد بود و هیچ ثباتی در قیمت ها وجود ندارد، از آن 

به عنوان بدترین وضعیت حاکم بر این عرصه نام برد.
علی صوفی در گفت و گو با ایســنا، در ارتباط با علت گرانی  و وضعیت بد 
اقتصادی حاکم بر جامعه که باعث تذکر رهبری نیز شــد، اظهار کرد: بارها و 
بارها گفته ام. درست است که تحت فشار تحریم ها هستیم و این تحریم ها در 
وخامت اقتصادی نقش باالیی دارند، اما سیاست های غلط  را از سال 96 شاهد 
هستیم. سیاست هایی که به صورت سیاســت نئولیبرالیستی و افراطی با رها 
سازی قیمت ارز باعث شروع گرانی ها و در ادامه باعث اعتراضات مردمی شد. 
وی ادامه داد: تازه قبل از این رها سازی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی 
خود اعتراض کردند؛ در پی نا امیدی و اســتیصال مردم اعتراضاتی در دی 96 
صورت گرفت که در نوع خود بی ســابقه بود. تنها پنج ماه پس از شــروع به 
کار دولتی که در همان ســال رای باالیی  از مردم کســب کرده بود مردم به 
عملکردش چنان اعتراضی نشــان دادند. متاسفانه  این هشدار جدی نگرفته 
نشــد ، بلکه برعکس عمل شــد نوعی لجبازی اتفاق افتاد و  بافاصله قیمت 

ارز رها شد.   
وی ادامــه داد: در ســال 97 در برنامه تلوزیونی نظــرم را اعام کردم که 
پیش بینی من این اســت که  تیم اقتصادی در دولت نفوذ کرده که در دولت 
آقای هاشــمی تحت عنوان تیم تعدیل اقتصادی هم حضور داشــتند و تا سال 
1374 موجی از گرانی بی سابقه ای را ایجاد کردند و باعث شدند مقام معظم 

رهبری هم نسبت به گرانی ها واکنش نشان دهند.
این فعال سیاســی با اشــاره  به پیامدهای افزایش قیمت  بنزین در سال 
98 و با یاداوری اینکه بعد از آن ما شــاهد گرانی مســتمر  بودیم اظهار کرد:  
بدترین حالت ممکن همین حالت اقتصادی است که هیچ کس نمی داند لحظه 
بعــد چه وضعیتی در اقتصاد ایران حاکم خواهد بود و هیچ ثباتی در قیمت ها 

وجود ندارد. 
وی گفت: مقام معظم رهبری هشــدار دادند که کســی بــه این گرانی ها 
توجــه ندارد. رئیس جمهور، وزیر مربوطه و رئیس بانک مرکزی می گویند این 
گرانی ها توجیه ندارد. پس چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ همه منتقد هستند. 
از وزرای اقتصادی ســازمان برنامه بودجه تا بانک مرکزی همه نســبت به هم 
موضع دارند. بورس را باال بردند بعد ســقوط آزاد کرد. کســانی که در بورس 

سرمایه گذاری کردند هم نا امید شدند. 
صوفی گفت: هیچ تعهدی راجب به  ارز  داده نمی شــود،  فهم این زیر بار 

نرفتن ها برای ما مشکل است، اصا چه دستی پشت این قضایا وجود دارد.  

گفت وگو 

رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار شد

اعمال محدودیت های شدید در مناطق قرمز کرونایی

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: با تمام 
توان در مســیر ایجاد امنیــت و آرامش برای 
کشور تاش خواهیم کرد و اجازه عرض اندام 
خارج از قوانین و مقررات بین المللی را به هیچ 

قدرتی نخواهیم داد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، در خصوص نگرانی های 
به وجود آمده بــه علت درگیری ها در منطقه 
قره باغ میان دو کشــور ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان گفت: تاکید ما بر آرامش و پیگیری 
موضوع و اختافات از طریق گفتگو و مذاکره 

میان دو کشور است.
وی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران 
تغییــر در ژئوپلیتیک منطقــه را نمی پذیرد، 
تاکید کــرد: حفظ ژئوپلیتیــک منطقه قابل 
احترام و خط قرمز ماست و هیچ قدرتی نباید 
درصدد تغییر در جغرافیای منطقه باشد و ما 

این موضوع را بر نمی تابیم.

فرمانــده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به 
استقرار بیشــتر نیروها در مناطق مرزی برای 
تأمین امنیت منطقه، گفت: یگان های نیروی 
زمینی ارتش در مناطق مرزی مستقر شده اند 
و ما این استقرار را تقویت و محکم تر می کنیم 
و با تمام توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش 
برای کشور تاش خواهیم کرد و اجازه عرض 
اندام خــارج از قوانین و مقررات بین المللی را 

به هیچ قدرتی نخواهیم داد.
حیدری هدف اصلی از اســتقرار یگان های 
ارتش در مناطق مــرزی را حفاظت از حریم  
مرزها به عنوان خطوط قرمز کشــور دانست و 
گفت: ما به هیــچ عنوان اجازه عبور از خطوط 
قرمز جمهوری اســامی ایــران را نمی دهیم، 
خط قرمز ما تامین امنیت، آرامش و آســایش 
مردم اســت و ارتش با حضور خــود در کنار 
مردم امنیت و آرامش آن ها را تأمین می کند.

وی تاکید کــرد: الحمــدهلل هیچ خطری 
مرزهای شمال غرب کشور را تهدید نمی کند و 

با افزایش روزافزون قابلیت ها و توانمندی های 
نیروهای مســلح، آمادگی حفاظت و صیانت 
از مردم عزیز و مرزهای کشــورمان را در حد 

بسیار خوبی به دست آورده ایم.
فرمانــده نیروی زمینی ارتــش با تاکید بر 
لزوم احترام بــه تمامیت ارضی کشــورهای 
منطقــه، اظهار داشــت: ما با هر دو کشــور 
همسایه مشــترکات زیادی داریم و توصیه ما 
به هر دو کشــور احترام به قوانین بین المللی، 
حفــظ مرزهــای بین المللی و حــل و فصل 

مشکات از طریق گفتگو و مذاکره است.
امنیت و آسایش مرزنشینان، اولویت 

ماست
 فرمانده قــرارگاه شــمال غرب ارتش هم 
گفت: امنیت و آســایش مرزنشینان، اولویت 

ما است.
امیر ســرتیپ علی حاجیلو  در حاشــیه ی 
اعــزام  تجهیــزات زرهــی و توپخانــه ای به 
مناطق مرزی شــمالغرب کشور در گفت وگو 
با خبرنگاران با اشــاره به تنش بین دو کشور 
همسایه در شمال کشور، اظهار کرد: ماموریت 
داریم بررسی کنیم تا آسایش مرزنشینان زیر 

سوال نرود.
وی اضافه کرد: مجموعه قــرارگاه منطقه 
شمالغرب، نیروهایی را که نیاز بود برای پایش 
در منطقه حضور پیدا کنند، آماده کرده اند که 
بخش عمده ای از آن ها قبا حضور یافته اند، با 
توجه به ساختار سازمان و نیروی پیش بینی 

شده، بخشــی از نیروها هم در حوزه ی زرهی 
منطقه شــمالغرب در این ماموریت شــرکت 

دارند.
وی در خاتمــه ضمــن تبریــک هفته ی 
وحدت، خاطرنشــان کرد: ارتــش جمهوری 
اســامی ایران برابر اصل صریح قانون اساسی 
وظیفــه ی دفاع از میهن اســامی و مرزهای 
جمهوری اسامی ایران  را داشته و مسئولیت 
دارد در برابر هر گونه تعرض و تعدی دشمن، 

دفاع کند.
با هرگونه تهدید مرزی برخورد قاطع 

و به موقع خواهیم داشت
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
هم  گفت: امنیت پایدار خط قرمز ماســت و 
هرگونه ناامنــی و تهدید در مرزها که موجب 
آسیب به امنیت و آرامش روانی مردم عزیزمان 

باشد پذیرفته شدنی نیست.
به گزارش ســپاه نیوز، ســردار سرلشــکر 
پاســدار حســین ســامی  فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی،عصر امروز در جریان 
بازدیــد از نوار مرزی شهرســتان اصاندوز  و 
سدمیل مغان در اســتان اردبیل ضمن رصد 
آخرین تحرکات منطقه قره داغ، دســتورات 
الزم بــرای تامیــن بیشــتر امنیــت مناطق 
مــرزی را صادر کرد و افزود: تقویت تمهیدات 
دفاعی - امنیتی متناســب با وضعیت مناطق 
پیرامونی،مراقبــت هوشــمندانه  و حضــور 
هوشیارانه  یگان های مستقردر مناطق مرزی 

مجاور محل درگیری هــای اخیر مورد تاکید 
اســت. وی با سپاس و قدردانی از مجاهدت ها 
و آمادگی های رزمندگان اســام و  مرزداران 
غیور و غیرتمند برای دفــاع از مرزها در این 
مرزهای  تغییرناپذیــری  منطقــه حســاس، 
بین المللی را امری مهم توصیف و با تاکید بر 
ضرورت اهتمام طرف های درگیر در مناقشــه 
قره باغ از بروز هرگونــه تهدید علیه مرزهای 
جمهوری اســامی ایران خاطرنشان کرد: در 
عین حال تمهیــدات و  پیش بینی های الزم 
برای برخورد قاطع و به موقع با هر نوع تهدید 
و یا تعرض مرزی علیه ایران اندیشــیده شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه ملت عظیم الشــان 
ایران سختی ها را تحمل کردند؛ آنها خواهان 
عزت انــد، افزود: امــروز به برکت نشکســتن 
باورهایمان، مردم توانســته اند محکم و استوار 
در مقابــل تهدیدها و توطئه های  دشــمنان 
بایستند و اراده خود را بر آنان تحمیل کنند.

ســامی تصریح کرد: ســپاه و بسیج خادم 
ملت ایــران از جمله مردمــان فهیم،مومن و 
انقابی دشــت زیبا و حاصلخیز مغان است و 
برای رونق بیشــتر این منطقه، آماده هر نوع  

کمک و نقش پذیری هستند.
فرمانده کل ســپاه همچنین ضمن بازید از 
سد میل مغان، با اعضای کمیسیون کشاورزی 
مجلس شــورای اسامی که در منطقه حضور 

داشتند نیز گفت وگو کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 

هیچ خطری مرزهای کشور را تهدید نمی کند

یک فعال سیاســی اصــاح طلب گفت: 
شورای نگهبان اختیاراتی در حیطه چارچوب 
قانونی دارد و تفسیر شورای نگهبان از قانون 
اساسی باید در چارچوب قوانین حقوقی باشد 
اما به عقیده من برخی از تفاســیر شــورای 

نگهبان در چارچوب حقوقی نیست.
حجت االســام والمســلمین ســید ناصر 
قوامی، فعال سیاسی اصاح طلب در گفتوگو 
با ایلنا، درباره تغییر ترکیب اعضای شــورای 
نگهبان، اظهار کرد: طبیعتاً در شورای نگهبان 
اشــخاصی که مواضــع اصول گرایــی دارند، 
منصوب می شــوند، برای همیــن هم به نظر 
من هیــچ چیزی در شــورای نگهبان عوض 

نمی شود.
وی افزود: آقای یزدی سوابق بیشتری در 
انقاب داشــتند و چندین بار تبعید شــدند؛ 

ایشــان یکی از چهره های با سابقه در انقاب 
است و اشــراف بیشتری بر مســائل شورای 
نگهبان داشــتند، در مجموع آقای خاتمی و 
آقــای یزدی چه از نظر علمــی و چه از نظر 

سوابق مبارزاتی قابل مقایسه نیستند.
رئیــس کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
مجلس ششــم در خصوص اظهــارات اخیر 
ســخنگوی شــورای نگهبان مبنی بر اعمال 
نظــارت بی طرفانــه و بر مبنــای عدالت در 
انتخابات 1400 گفت: ما درباره مسأله عدالت 
نمی  توانیم صحبتی کنیم و قضاوت نمی کنیم 
امــا در برخی موارد به نظر می رســد اعضای 
شورای نگهبان اصولگرایی را حق می دانند و 

از آن طرفداری می کنند.
قوامی گفت: در میان فقها ولو اصولگرایان، 
افــراد معتدل تری هســتند کــه مواضع تند 

ندارند و می توانند در جایگاه فقهای این شورا 
قرار گیرند.

این فعال سیاســی اصاح طلب اظهار کرد: 
شورای نگهبان اختیاراتی در حیطه چارچوب 
قانونی دارد و تفسیر شورای نگهبان از قانون 
اساسی باید در چارچوب قوانین حقوقی باشد 
اما به عقیده من برخی از تفاســیر شــورای 
نگهبان در چارچوب حقوقی نیست؛ به عنوان 
مثال در یک از اصل های قانون اساســی آمده 
است که مجلس شورای اسامی حق تحقیق 
و تفحص در تمامی امور کشور را دارد که این 
احتیاجی به تفسیر ندارد و تفسیر برای زمانی 
اســت که واژه ای از نظر حقوقی مبهم باشد؛  
در این اصل هیــچ واژه مبهمی وجود ندارد؛ 
اینهــا این اصل را تفســیر کردند که مجلس 
حق تحقیق و تفحص در امور برخی نهادها را 

نــدارد یعنی در واقع یک اصل دیگری بر این 
اصل اضافه کردند؛ تفســیر باید در چارچوب 
حقوقی باشــد. وی خاطرنشان کرد: بنابراین 

جایگاه شورای نگهبان جایگاه مهمی است اما 
اینکه این جایگاه چگونه مستقاً  حفظ شود، 

جای بحث دارد.

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس، گفت: تامین کاال های اساســی، دارو 
و لوازم مورد نیاز وزارت بهداشــت باتوجه به 
شرایط کرونایی کشور، اولویت این کمیسیون 
و مجلس شورای اســامی برای بودجه سال 

1400 است.
به گزارش ایلنا، محمد خدابخشــی، نائب 
رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اظهار کرد: به محض اینکــه دولت در موعد 

مقرر بودجه ســال آینده کل کشور را تقدیم 
مجلس کند، در کمیســیون برنامه و بودجه 
پیشنهاد هایی در این زمینه ارایه خواهیم داد.

وی افزود: تاش می کنیم در بودجه سال 
1400 تراز عملیاتی بودجه را بهبود بخشیم.

نایــب رئیــس اول کمیســیون برنامه و 

بودجه مجلس تصریح کرد: ســعی می کنیم 
که هزینه های کشــور را از محل درآمد های 
مالیاتی تامین و اتکا بــه درآمد های نفتی را 
کمتر کنیم. خدابخشی افزود: همچنین سعی 
خواهیم کرد که در بودجه سال 1400، طرح 
الزام دولت به تامین کاال های اساســی که در 

مجلس شورای اسامی برای 6 ماهه دوم سال 
جاری به تصویب رســید، برای سال آینده با 
جامعه هدفی که قابلیت اجرا داشــته باشد را 

در کمیسیون مورد بررسی قرار دهیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در 
ادامــه از تصویب برخی از احــکام مورد نیاز 

برای اصاح ســاختار بودجه در کمیســیون 
برنامــه و بودجه خبــر داد و گفت: این طرح 
به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و پس از 
آغاز جلسات علنی مجلس در دستور بررسی 
قرار می گیرد. خدا بخشــی تصریح کرد: این 
احکام جهت تســریع در کار، طی یک نامه ای 
از ســوی رئیس کمیســیون برای اعمال در 
الیحه بودجه ســال 1400 به رئیس سازمان 

برنامه و بودجه اعام شده است.

سید ناصر قوامی:

 تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی باید در چارچوب حقوقی باشد

تامین کاال های اساسی و دارو، اولویت اصلی بودجه سال ۱۴۰۰

ابالغ اصالحیه مصوبه واگذاری سهام دولت
 در صندوق )ETF( توسط جهانگیری

با امضای معاون اول رئیس جمهور، اصاحیه مصوبه واگذاری ســهام دولت 
در صندوق )ETF( اباغ شد.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر هیات دولت، در جلسه هیات دولت و 
در راســتای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس )ETF( از زمان شروع پذیره نویسی به صندوق، مصوبه 
مربوط به واگذاری ســهام دولت در صنــدوق مزبور اصاح و با الحاق یک بند 

به آن موافقت شد.
به موجب اصاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره نویسی واحدهای هریک از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از زمان شروع پذیره نویسی 
 ،)ETF(واحدهای هر یک از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
کلیه حقوق مالکانه ســهام از جمله ســود ســهام، حق تقدم و سهام جایزه، 
متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان 
خصوصی ســازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام 

نماید.

امنیت سایبری موضوع حیاتی
 برای نیروهای مسلح است

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی ایران، امنیت ســایبری 
را موضوع حیاتی برای نیروهای مســلح عنوان کرد و گفت: ســازمان صنایع 
الکترونیــک وزارت دفاع)صاایران( به عنوان یکی از متغیرهای اصلی و اثرگذار 

ارتقای رزم همه نیروهای مسلح و بویژه ارتش جمهوری اسامی ایران است.
بــه گزارش روابط عمومــی ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون 
هماهنــگ کننده ارتش جمهوری اســامی ایران، روز پنجشــنبه در بازدید 
از نمایشــگاه »توانمندی ها و محصوالت شــرکت صنایع امنیت فضای تبادل 
اطاعات صاایران در حوزه امنیت و ســایبری« اظهار داشــت: سازمان صنایع 
الکترونیک وزارت دفاع به عنوان یکی از متغیرهای اصلی و اثرگذار ارتقای رزم 

همه نیروهای مسلح و بویژه ارتش جمهوری اسامی ایران است.
معاون هماهنــگ کننده ارتش با بیان اینکه صاایران نقش موثری در ارتقا 
قدرت رزم ارتش جمهوری اســامی ایران داشــته است، افزود: اگر در نیروی 
دریایی وارد شــویم از ابتدا تا انتهای یک ناو محصوالت صاایران را مشــاهده 

می کنیم.
ســیاری خاطرنشان کرد: در ســایر نیروها از جمله نیروی زمینی، پدافند 
هوایی و هوایی نیز، محصوالت، اقدامات و پیشــرفت های صاایران را می توان 
مشــاهده کرد که اثر مســتقیم در توان رزمی ارتش جمهوری اسامی دارد و 
بنابراین هر میزان که دســت اندرکاران صنعت دفاعی مقتدر و فعال و توانمند 

و نوآور باشند قطعاً توان رزمی ارتش نیز متغیرخواهد بود.

احیای مشاغل سنتی
 از مزایای توسعه مشاغل خانگی است

نماینده محات و دلیجان در مجلس شورای اسامی گفت: احیای مشاغل 
سنتی و ایجاد امکان فرزندآوری، از مزایای توسعه مشاغل خانگی است.

حجت االسام علیرضا سلیمی در حاشیه افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در شهرستان محات، با بیان اینکه این طرح اقدامی نوآورانه و 
نوپدید است، افزود: از آنجا که براساس این طرح بناست با هزینه کمتر و رصد 
کردن رســته های مختلف شــغلی که امکان ایجاد آنها در خانه ها وجود دارد، 
هزاران شــغل در کشور ایجاد شــده و تحرک جدیدی را در این بخش شاهد 

باشیم، این اقدام شایسته قدردانی است.
وی اظهــار کرد: قرار اســت در قالب این طرح، با هزینه کمتر شــغل های 
پایداری در خانه ها ایجاد شــود و یکی از ویژگی های این طرح این اســت که 
برخی مشاغل ســنتی در حال فراموشی تحت تاثیر زندگی مدرن و ماشینی، 

دوباره احیا شوند.
سلیمی با بیان اینکه این طرح به عمق خانه ها می رود و بر این اساس یکی 
از مزایای اجرای آن کمک به ایجاد زمینه رشد فرزندآوری است، تصریح کرد: 
در حال حاضر در حوزه فرزندآوری با مشــکل مواجهیم و در آینده نزدیک با 
پیری جمعیت روبرو می شــویم و یکی از دالیل کاهش فرزندآوری در کشور، 
اشــتغال خانم ها بیرون از خانه اســت و این طرح می تواند به رفع این مشک 

ل کمک کند.

از اعتبارات ملی برای کمک به صندوق حفاظت از 
محیط زیست استفاده شود

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
باید به ســازمان حفاظت محیط زیست کمک شــود گفت که برای کمک به 

صندوق حفاظت از محیط زیست از اعتبارات ملی استفاده شود.
جعفر قادری در گفت وگو با ایســنا درباره علت موافقت کمیسیون برنامه و 
بودجــه با کلیات طرح حذف بند ن تبصره 6 قانون بودجه مبنی بر اختصاص 
35 درصــد عوارض االیندگی به صندوق حفاظت از محیط زیســت گفت: در 
بودجه امســال پیش بینی شــده بود که 35 درصد از درآمد آالیندگی سهم 
شهرها و روســتاها به صندوق حفاظت از محیط زیست داده شود؛ بدان معنا 
که درصدی از درآمد رفع آالیندگی در هر منطقه برداشــت شده و به صورت 
متمرکز در اختیار ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور و یا ادارات کل 
اســتان ها قرار بگیرد و به عنوان وام در اختیار واحدهای آالینده سایر مناطق 
داده شــده و یا صرف کارهای مطالعاتی برای کمک به واحدهای آالینده سایر 

مناطق شود، اقدامی که دارای هیچ توجیهی نیست.

اخبار کوتاه


