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روحانی :اقدامی از دولت جدید آمریکا ندیده ایم

ظریف در مجمع گفتوگوی تهران:

به بیگانگان در منطقه نیاز نداریم

وزیر امور خارجه گفت :ایران آماده گفتوگو با تمامی همسایگان است و نیازی
به بیگانگان برای ترسیم آینده منطقه نیست .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان پیش از ظهر دیروز (سهشنبه) در دومین نشست مجمع گفتوگوی تهران
که به صورت مجازی در حال برگزاری است ،با تشریح وضعیت منطقه غرب آسیا،
گفت :اقدامات مخرب آمریکا در منطقه ما محدود به دخالت نظامی نمیشود و جنگ
اقتصادی امریکا علیه ملت ایران عواقبی از جمله مشکالت مقابله با پاندمی کرونا در
ایران داشته است .وزیر امور خارجه افزود :ایران آماده گفتگو با تمامی همسایگان است
و نیازی به بیگانگان برای ترسیم آینده منطقه نیست .ظریف گفت :از طریق گفتگو و
دیپلماسی میتوان منطقهای جدید ساخت و توسعه انسانی ،اجتماعی و اقتصادی را در
پیش گرفت .وی تاکید کرد :ملتهای منطقه برای حل و فصل اختالفات و زندگی در یک
فضای صلحآمیز ،نیازمند گفتوگو هستند .ظریف در سخنانش بار دیگر ،بر اهمیت ابتکار
ایران برای گفتوگوهای منطقهای با عنوان «ابتکار صلح هرمز» تاکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به ظلم دولت قبلی آمریکا به مردم ایران گفت:
در این دو ماه اقدامی از دولت جدید آمریکا ندیده ایم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی ظهر دیروز در مراسم افتتاح
طرح های ملی وزارت نیرو ،با تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از وزارت نیرو
بابت افتتاح طرح های مهم اظهار کرد :ما در سال بسیار سخت کرونا
و جنگ اقتصادی توانستیم جهش تولید را در مقام عمل محقق کنیم.
وزارت نیرو در این زمینه تالش بسیاری انجام داد و رهبر معظم انقالب
کتبا و شفاها از این وزارت خانه تشکر کرده اند .من هم از وزیر  ،مدیران و
مهندسان و طراحان و مجریان وزارت نیرو تشکر می کنم.
وی ادامه داد :امسال  307طرح و پروژه وزارت نیرو با رقم  81هزار
میلیارد تومان افتتاح شد و طرح های دیگری هم در دست اجرا است.
روحانی خاطرنشان کرد :از سایر وزرا هم بابت طرح های بسیار مهمی

که افتتاح کردند ،تشکر می کنم .دیروز من خدمت رهبری بودم و ایشان از
طرح آبرسانی به شرق کشور رضایت داشتند .که آب به سیرجان ،اردکان و
یزد رسیده است ،در این طرح قرار است آب به اصفهان  ،خراسان جنوبی و
مشهد و سیستان وبلوچستان هم برسد.برخی از این افتتاح هایی که انجام
شد در تاریخ ایران بی نظیر و برخی هم در تاریخ ایران جهشی بود.
روحانی با بیان اینکه امسال سال بسیار سختی بود و من متوجه
هستم مردم با چه مشکالتی مواجه بودند ،گفت :برای کسب و کار و سفر
و تحصیل مشکالت زیادی وجود داشت.اقدام تروریسیتی آمریکا از سه سال
پیش علیه ملت ایران آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد .آنها منابع مالی ما را
قفل کردند  ،صادرات را دچار مشکل کردند و حتی ما برای خرید واکسن
هم دچار مشکالت زیادی شدیم.
رییس جمهور ادامه داد :دولت جنایتکار آمریکا ظلم بزرگی علیه ملت

ما انجام داد  .دولت فعلی هم که می گوید دولت قبل اشتباه کرده است ،
اقدامی برای جبران انجام نداده و ما دراین دو ماه چیزی از دولت جدید
آمریکا ندیدیم .آنها باید در مقام عمل کاری انجام دهند.
رئیس جمهور تاکید کرد :اقدام دولت آمریکا به نفع تعهدات بین
المللی سازمان های بین المللی  ،مردم منطقه و ایران است و امیدوارم آنها
به مسیر عقالنیت و قانون بازگردند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که امسال
طرح های بسیار بزرگی را افتتاح کردیم خاطر نشان کرد :جلسه امروز 58
امین جلسه افتتاح هاست و جلسه بعدی  5فروردین سال بعد است .و ما تا
هفته آخر دولت افتتاح ها را ادامه می دهیم .خیلی خوشحالم امسال با نظم
و ترتیب خاصی افتتاح ها انجام شد که این افتتاح ها برای مردم موجب
خوشحالی و به دشمن ضربه بسیار بزرگی بود .و نشان داد ملت ما زنده اند.

عناوين مهم

پرونده دخل و
خرج بودجه ١۴٠٠
بسته شد

تمدید ممنوعیت
پروازهای انگلستان

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری آخرین وضعیت پروازهای خارجی را در آستانه
نوروز  ۱۴۰۰اعالم کرد و گفت :ممنوعیت پروازهای انگلستان تا یازدهم اردیبهشت ماه
سال آینده ادامه دارد .محمد حسن ذیبخش اظهار کرد :در حال حاضر پروازهای مسافری
خارجی به مقاصدی مانند فرانکفورت ،کلن ،هامبورگ ،استانبول ،آنکارا ،وین و ...انجام
میشود و طبق پروتکلهای ابالغی همه ضوابط بهداشتی برای آنها رعایت خواهد شد.
وی افزود :همچنین ممنوعیت پرواز از  ۳۲مقصد خارجی مانند انگلستان ،آفریقای جنوبی،
آنگوال ،آرژانتین ،بولیوی ،بوتسوانا ،برزیل ،بوروندی ،کیپ ورد ،شیلی ،کلمبیا ،جمهوری
دموکراتیک کنگو ،اکوادور ،اسواتینی ،گینه فرانسوی ،لسوتو ،گویان ،ماالوی ،موریتانی،
موزامبیک ،نامیبیا ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،رواندا ،سیشیل ،سورینام ،تانزانیا ،اوروگوئه،
ونزوئال ،زامبیا و زیمباوه همچنان ادامه دارد .سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه
داد :ممنوعیت پروازهای انگلستان بر اساس پروتکلهای بهداشتی ابالغ شده تا یازدهم
اردیبهشت ماه تمدید شد و تا آن زمان هیچ پروازی از و به این کشور انجام نخواهد شد.
ذیبخش تاکید کرد :همه اتباع ایرانی و خارجی که قصد سفر به جمهوری اسالمی ایران را
دارند ،ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی(  ) RT-PCRمنفی از نظر کووید  ۱۹با مدت
اعتبار حداکثر  ۹۶ساعت از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدا به زبان
انگلیسی یا مورد تایید کنسولگری ،پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا هستند.
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بازار رقیبان با
افزایش فروش نفت
ایران کساد شد
صفحه 3

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد ؛

نقش کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران

قالیباف :کرامت مردم در توزیع کاال حفظ نمی شود

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار
شب عید و تشکیل صف برای توزیع کاالهای اساسی ،تاکید کرد :کرامت
مردم در توزیع کاال ها حفظ نمی شود ،دولت بازار شب عید را ساماندهی
کند.
محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی نوبت
صبح دیروز مجلس ضمن تبریک اعیاد پیش روی ماه شعبان و میالد با
سعادت امام حسین (ع) و روز بزرگداشت پاسدار گفت :پاسداران فداکار
انقالب اسالمی در تمام برهه های تاریخی و در گردنه های دشوار انقالب
اسالمی با پیروی از اسوه فداکاری و ایثار امام حسین (ع) جان خود را
برای صیانت از انقالب و تامین امنیت و آرامش و رفاه همه مردم ایران و
تمام دلباختگان و آرمان انقالب اسالمی فداکردند و حق ایثار را به تمام
معنا به جا آوردند.
وی با اشاره به روند بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۰در مجلس گفت:
تصویب الیحه بودجه به گام نهایی خود رسیده است و پس از تالش
های چندین ماهه نمایندگان برای کاهش ایرادات الیحه اولیه بودجه
امروز فرایند تصویب سند مالی یکساله کل کشور به پایان خواهد رسید.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که از نیمه دوم امسال
امیدوار بودیم تا دولت اراده کافی برای تدوین بودجه با ساختار اصالح
شده را داشته باشد و سال پایانی دولت نوید بخش آغاز اصالحات اساسی
در ساختار مالی و اقتصادی کشور باشد ادعا کرد :ولی در هر حال اراده
و توان اجرایی کافی برای تغییر اساسی میسر نشد و در دولت وجود
نداشت ،مجلس نیز تصمیم گرفت در این شرایط هدف گذاری خود را
برای کاهش ایرادات بودجه و اعمال تغییرات در حد توان اجرایی دولت
و تامین حداکثری منافع مردم قرار دهد.
وی ادامه داد :الیحه ای که پیش روی ما است مطلوب مجلس
نیست ولی الاقل می توانیم از این امر خرسند باشیم که برخی تصمیمات
مهم که سال ها در پیچ و خم نظام قانون گذاری کشور معطل مانده بود
باالخره در این مجلس به تصویب رسیده است و دولت به لحاظ قانونی
ملزم به اجرای دقیق آن ها است ،با این تصمیمات به خصوص در حوزه
کاهش تبعیض ها و شفافیت مالی دولت ظرفیت های تغییر ریل بودجه
ریزی در کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
قالیباف گفت :ویژگی متمایز کننده مصوبات مجلس در فرایند
بررسی بودجه تاکید نمایندگان بر اتخاذ تصمیمات ضروری بدون توجه
به فشارهای گروه های صاحب منافع و نفوذ بوده است تا منافع مردم

تامین شود ،برقراری نظام مالیاتی عادالنه در
این الیحه با شجاعت انجام شد ،مالیات فعالیت
های مولد از جمله مالیات اصناف و واحدهای
تولیدی با همت نمایندگان کاهش پیدا کرد
و بر فعالیت های غیر مولد مالیات وضع شد.
رییس مجلس بیان کرد :برای کاهش
اختالف طبقاتی و کاهش فاصله فاحش میان
درآمد کارکنان و مدیران دولت مصمم بودیم،
در این بودجه توانستیم با مالیات های پلکانی تا سقف  ۳۵درصد حقوق
مدیران پردرآمد و کاهش (میزان افزایش) حقوق مدیران و کاهش سقف
حقوق دریافتی پردرآمدها نسبت به حداقل حقوق اقدامات موثری انجام
دهیم ،عالوه بر این بسیاری از معافیت های مالیاتی بی مبنا که بر اساس
سال ها بی توجهی به اولویت کاهش تبعیض ایجاد شده بود لغو شد
که با استقبال مردم و البته ناراحتی صاحبان منافع خاص روبه رو شد.
قالیباف در همین خصوص تصریح کرد :در نهایت از صاحبان
خودروها و خانه های لوکس به صورت سالیانه متناسب با ارزش دارایی
آنها مالیات گرفته خواهد شد ،مردم خود به خوبی می دانند که اتخاذ
هر یک از این تصمیمات با توجه به عادت های غلط موجود در نظام
پرداخت های کشور تا چه اندازه دشوار است و همین دشواری در تمامی
مجالس قبل تحقق این تصمیمات الزم را غیر ممکن ساخته بود ولی
امروز خوشحالیم که باوجود آنکه اشکاالت ساختاری همچنان در بودجه
وجود دارد تبعیضات ضد تبعیضی مهمی هم در مجلس اتخاذ شده است.
وی ادامه داد :گام مهم دیگر نمایندگان ،مصوبات تاریخساز برای
تحقق شفافیت و انضباط مالی دولت بوده است که گامی اساسی برای
ریشهکن شدن فرصتهای تخلفات مالی در تمامی دستگاههای اداری
و اجرایی کشور به شمار میآید ،تمامی پرداختها به مدیران تمام
دستگاهها و شرکتهای دولتی به موجب حکم برنامه ششم توسعه باید
در سال آینده در سامانهای برای نهادهای نظارتی شفاف شود و هر گونه
پرداخت حقوق یا دریافت پاداش توسط مدیران ،خارج از این چارچوب،
در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شود و قابل پیگرد
قضایی باشد ،پس از سالها مجلس عزم خود را جزم کرد تا اعتبار الزم
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگران را
تامین کند و این بیعدالتی پس از سالها انشاءاهلل با اهتمام دولت،
رفع خواهد شد.

ایجاد گذرگاههای
امن اطالعات
در شبکه ملی

رییس مجلس شورای اسالمی عنوان
کرد :در حوزه عدالت آموزشی ،باالخره به تامین
اعتبار رتبه بندی معلمان که مطالبه عموم
جامعه محترم فرهنگیان بود توجه شد ،یکی
از اولویتهای ما در فرایند بررسی بودجه ،سوق
دادن منابع کشور به سمت فعالیتهای مولد و
ضد تبعیض بود ،برای مثال ،اعتبار مالی ویژه
برای اشتغالزایی به خصوص در مناطق محروم
و اعتبار ویژه برای محرومیت زدایی اختصاص داده شده است تا کمی از
درد و رنج بیعدالتی در حق قشرهای ضعیف ،محروم و نیازمند حمایت
کاسته شود .وی اظهار کرد :برای حمایت از خانوادهها ،افزایش وام ازدواج
و وام مسکن و همچنین اختصاص وام مسکن ویژه برای خانوادههای
دارای سه فرزند و همچنین اختصاص اعتبار ویژه برای اشتغالزایی زنان
سرپرست خانوار و الزام تامین حداقل معیشت زنان معسر که از درآمد و
حمایت کافی برخوردار نیستند ،در دستور کار قرار گرفت ،البته تحقق
همه این مصوبات در گرو اجرای درست دولت است.
رییس مجلس اظهار کرد :همه مردم انتظار دارند دولت تا آخرین
روز فعالیت خود ،با توانی بیش از گذشته به فعالیت مشغول باشد و با
اجرای درست و دقیق احکام بودجه الاقل در ماههای آخر این دولت،
خاطرهای خوب از خود به جا بگذارد ،هر چند که راه نرفته پیش رو در
اصالح ساختار بودجه و تغییر اولویتهای تصمیمگیریهای اقتصادی در
کشور طوالنی است ولی مجلس جهت حرکت را از تقویت سوداگران و
داللها به سمت رفع تبعیضها و سوق دادن منابع به سمت عموم مردم
تغییر داده است و این خود نویدبخش آیندهای روشنتر با تصمیماتی
عالمانهتر و ارادهای بسیار بیشتر در تغییر ریل اقتصاد کشور خواهد بود.
قالیباف گفت :دستگاه اجرایی کشور در دولتهای مختلف ،انگیزه
الزم را برای ایجاد تغییرات نداشته است ولی همراهی امروز مردم با
همین تصمیمات محدود ولی موثر مجلس نشان میدهد که مردم
میتوانند با مطالبهگری ،چرخهای زنگزده دستگاه اجرایی را ترمیم
کنند و به حرکت دربیاورند
و همان معجزهای را که در
سالهای انقالب و دفاع مقدس
دیدیم این بار با همراهی
عمومی و فراجناحی همه
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مردم در عرص اقتصاد نیز شاهد باشیم ،با حضور در بطن مردم و گفت
وگوی رو در رو ،با جوانان مطالبهگر و شجاع در سراسر ایران ،مطمئن
شده ام که دور از ذهن نیست که در سالهای آینده ،چنان فضایی در
جامعه پدید آید که سیاستگذاران و مجریان ،فارغ از ترجیحات شخصی
و حزبی و جناحی خود ،با نیروی مطالبه و هدایتگری مردم ،وادار به
انجام اصالحات ساختاری و اساسی به خصوص در مدیریت اقتصاد
کشور شوند .وی ادامه داد :معجزه اجتماعی مردم مطمئنا غیرممکنها
را ممکن خواهد کرد و فتحالمبینهای اقتصادی و مدیریتی را محقق
خواهد ساخت و جوانان را همانطور که رهبر معظم انقالب در نظر دارند
به میدان مشارکت فعال و موثر در اداره کشور خواهد آورد.
قالیباف در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت بازار
شب عید عنوان کرد :متاسفانه با وجود آنکه کاال به اندازه کافی در انبارها
هست ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال
و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کاالها حفظ نمیشود،
مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
موافقت کرد ،حاال نیز انتظار داریم دولت بتواند الاقل نظر و خواست خود
را به درستی اجرا کند .رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :مردم
امروز میگویند اگر دولت نمیتواند گرانی را مهار کند الاقل کرامت ما
را حفظ کند تا در روزهای شیوع کرونا ،ساعتها در صف خرید مرغ
نمانیم ،دولت صدای مردم را بشنود ،گوش مردم از توضیحات پر شده
است ،دولت موظف است در اسرع وقت بازار شب عید را سامان دهد و
از هرگونه دلیلتراشی پرهیز کند ،مردم انتظار دارند دولت الاقل در این
 ۱۰۰روز ،بازار مرغ و مایحتاج ضروری را در سطح حداقلی مدیریت کند.
وی در پایان بیان کرد :اگر اراده الزم وجود داشته باشد ،این بازار با
توجه به اینکه کاالها موجود است ،ظرف  ۴۸ساعت قابل ساماندهی است
و مسئوالن اجرایی به این امر واقف هستند ،انتظار میرود دولت تمام
توان خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار کاالهای اساسی متمرکز
کند و با تشکیل ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید ،به مشکالت پایان
دهند و گزارش اقدامات عاجل را در اسرع وقت به اطالع مردم برساند.

صفحه 8

خبر
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

حداکثر سن کاندیداهای
انتخابات ریاست جمهوری
به  ۷۵سال افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،حداکثر
سن ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاست
جمهوری را جهت تامین نظر شورای نگهبان به
 ۷۵سال افزایش دادند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز شورای
اسالمی و در جریان بررسی طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی
ایران ،ایرادات شورای نگهبان به این طرح را
برطرف کردند.
در جزء  ۲بند (الف) ،اضافه کردن قید
«صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل ۱۱۵
قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط
«عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها»
به شروط مذکور در آن اصل ،مغایر اصل ۱۱۵
قانون اساسی شناخته شده بود که بر اساس
اصالحات انجام شده در مجلس مقرر شد که
ایرانی االصل و تابع ایران بودن به این بخش
اضافه شود.
شورای نگهبان ،جزء  ۲بند (ب) را مغایر با
بند ( )۱۰-۵سیاستهای کلی انتخابات دانست
که مجلس آن را اصالح کرد و بر این اساس،
حداقل سن  ۴۰سال تمام شمسی و حداکثر
سن  ۷۵سال تمام در هنگام ثبت نام به این
بخش اضافه شد.

