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مدیرکل دریایی سازمان بنادر: 
امکان توقف کشتیرانی بین 

ایران و هند وجود ندارد
مدیــرکلامــوردریایــیســازمانبنــادرودریانــوردی
تاکیدکردکههیچمسافریازطریقدریابینایرانوهند
تــرددنمیکنــدوبــاتوجهبــهماهیتخطوطبــاریتجاری،

امکانلغوکشتیرانیبینایرانوهندوجودندارد.
 به گزارش صداوســیما، حســین عباس نژاد با بیان 
اینکه بخشــی از کاالهای اساســی مورد نیاز افغانســتان 
و ایــران از طریــق خطــوط کشــتیرانی هنــد- ایــران و از 
طریــق بنــدر چابهار حمل می شــود افزود: امــکان توقف 

کشتیرانی بین ایران و هند وجود ندارد.
خطــوط  مــا  کشــتیرانی،  بخــش  در  گفــت:  وی 
مســافری بــه هنــد نداریم و آنچه هســت، خطــوط باری 
تجاری اســت که نمی توان آن ها را قطع کرد چراکه این 
خطوط برای تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز کشــور و 
همچنیــن افغانســتان و کاالهــای ترانزیتی به آن کشــور 

فعالیت می کنند.

روسیه امسال صادرات خود را 
حدود ۲۵ درصد افزایش می دهد

گــزارشجدیــدوزارتتوســعهاقتصــادیروســیه
نشانمیدهدکههمزمانبابهبودزنجیرههایتامین
وتجارتجهانیدرپیبحرانشیوعکرونا،اینکشور
درحــالبرنامــهریزیبرایتوســعهصــادراتوواردات

خوددرسال۲۰۲۱وپسازآناست.
بــه گــزارش تســنیم به نقــل از راشــاتودی، گزارش 
جدید وزارت توســعه اقتصادی روســیه نشــان می دهد 
که همزمان با بهبود زنجیره های تامین و تجارت جهانی 
در پــی بحــران شــیوع کرونا، این کشــور در حــال برنامه 
ریــزی بــرای توســعه صــادرات و واردات خــود در ســال 

2021 و پس از آن است.
بــا توجــه بــه گــزارش چشــم انــداز ایــن وزارتخانــه 
برای توســعه اقتصادی - اجتماعی روســیه، که به دســت 
امســال  اســت  قــرار  اســت،  رســیده  تــاس  خبرگــزاری 
محموله های صادراتی از این کشور به 411.7 میلیارد دالر 
برســد. ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال 2020 کــه 332.2 

میلیارد دالر بود، 23.9 درصد افزایش نشان می دهد.

تمامــی لغــو گفــت: قــوهقضائیــه رئیــس
تحریمهاوراســتیآزماییآن،مطالبهملیاست
ایــنمطالبــهملــینبایــددســتاویزدعواهــای و

سیاسیشود.
ابراهیــم  ســید  قضائیــه،  قــوه  گــزارش  بــه 
رئیســی در شــورای عالــی قــوه قضائیه  بــا تبریک 
میــاد بــا ســعادت دومیــن اختــر تابنــاک امامت و 
والیــت، امام حســن مجتبــی )ع(، »کرامت« را از 
مهم تریــن آموزه هــای آن حضــرت بــرای بشــریت 

دانست.
رئیــس قــوه قضائیه  گفت: برخــی کرامت را 
بخشش و بخشش قبل از تقاضا معنی کرده اند، 
ولــی کرامــت روحیــه ای اســت کــه انســان در پرتو 
عبادت خدا پیدا می کند که به جز خدا نیاندیشد 
و جز خدا نبیند که مکارم اخاق و بخشــندگی از 

پیامدهای آن است.
رئیسی با بیان این که شهدا قبل از رسیدن 
بــه مقــام شــهادت به مقــام کرامت رســیده اند که 
از جــان خــود بــرای خــدا گذشــته اند، تصریح کرد: 
انســان در ســایه کرامت نفس به مقامی می رسد 
کــه از مــال، وقــت، آبــرو و جــان خود بــرای خدا و 

دیگران می گذرد.
رئیــس قــوه قضائیــه  کمک هــای مؤمنانــه را 
جلوه ای از کرامت دانست و گفت: وضع حساس 
بــه نیازمنــدان و مســتمندان  امــروز توجــه ویــژه 
بــه ویــژه کســانی کــه بــه کرونــا مبتــا شــده اند را 
می طلبد و این وظیفه همگانی ماســت که به هر 
شــکلی کــه می توانیــم از زندگی آن ها گره گشــایی 

کنیم.
رئیســی بــا ابــراز تأســف از حادثه غــم بار در 
یکــی از بیمارســتان های عــراق کــه موجــب مــرگ 
تعــدادی از بیمــاران کرونایــی ایــن مرکــز درمانــی 
شــد، بــا دولــت و ملت ایــن کشــور و خانواده های 

قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.
رئیس قوه قضائیه ، وقت گذاشتن و نشستن 
بــه عدلیــه  پــای حرف هــا و درددل هــای مراجعــان 
را از مصادیــق کرامــت دانســت و اظهــار کــرد: اگــر 
می خواهیــم بــه ســیره امام مجتبــی )ع( عمل کنیم 

باید توجه داشته باشیم آن حضرت در حالی که در 
مســجدالحرام معتکــف بودند، نیــاز حاجتمندی که 

به ایشان مراجعه کرده بود را رفع کردند.
رئیســی افــزود: از آموزه هــای آن حضرت آن 
اســت که با گره گشــایی از کار کســانی که به هر 
دلیلــی به دســتگاه ها و ادارات مراجعــه می کنند، 
روزنه های امید را در دل آن ها روشن کنیم و این 
امیدآفرینی در سایه کار به موقع حاصل می شود 

نه با حرف.
رئیــس قــوه قضائیــه  بــا بیــان ایــن کــه تعداد 
مراجعــان بــه دادگســتری ها و ســازمان های تابعــه 
می توانــد کاهــش یابد، به مدیــران و کارکنان همه 
دســتگاه ها به ویــژه همکاران دســتگاه قضا متذکر 
شــد کــه اگــر کار مراجعــه کننــدگان بــه آن هــا در 
همان مراجعات اولیه قابل حل است، چرا باید به 
گونه ای عمل شود که نیاز به مراجعه دوباره باشد.
اقتضــاء  کرونایــی  اوضــاع  افــزود:  رئیســی 

می کند که کارکنان همه ادارات خصوصاً همکاران 
دســتگاه قضــا بدانند کــه از وظایف مهم اســامی 
و ملــی و اداری ایــن اســت کــه کار مــردم را بــه 
موقــع انجــام دهیم تا مجبور بــه مراجعه دوباره و 

غیرضروری افراد نباشند.
همــت  از  تقدیــر  بــا  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
مضاعــف همــکاران قضایــی در ایــام کرونایی برای 
رســیدگی بــه پرونده هــا و کار مــردم متذکــر شــد: 
امــروز راهبــرد دشــمن ایجــاد یــأس و ناامیــدی و 
راهبــرد مــا ایجــاد امیــد اســت تــا مــردم احســاس 
کنند کارشــان در ادارات و ســازمان ها به سهولت 

و سرعت انجام می شود.
رئیســی تأکید کرد: وقتی یک خانم یا آقایی 
بــرای تظلم خواهــی به یــک واحد قضایــی مراجعه 
می کند، نباید دغدغه دیگری بر رنج و دغدغه اش 
اضافه شود، بلکه باید مشکل او را در سریع ترین 

زمان ممکن برطرف کنیم.

وی تصریــح کــرد: امــروز مــا تــوان و امکانات 
حل مشــکات و رفع ظلم از آن ها را داریم و این 
ظرفیت هــا بایــد بــه موقــع و در زمــان خــودش به 
کار گرفتــه شــود تــا کار مردم زودتر انجام شــود و 

امیدواری در جامعه افزایش یابد.
رئیــس قــوه قضائیــه  در بخــش دیگــری از 
ســخنانش بــا یــادآوری »ســالگرد حادثــه طبس« 
شکســت  بیت المقــدس«،  عملیــات  »آغــاز  و 
مفتضحانه ارتش آمریکا در طبس و پیروزی ملت 
ایــران در عملیات بیت المقدس را از عنایات الهی 
دانســت کــه موجب ناامیــدی دشــمن و امیدواری 

ملت های مسلمان شد.
رئیســی افــزود: دســت قدرت خــدا یاور همه 
کســانی اســت که در مســیر الهی حرکت می کنند 
و توجــه بــه آیــات و امدادهــای الهــی انســان را در 
دفاع از ارزش های الهی استوارتر می کند تا بداند 
ایستادگی و مقاومت او را به هدفش می رساند و 

می تواند گشایش ایجاد کند.
رئیــس قــوه قضائیــه  بــا بیــان این کــه امروز 
یــک  آن  آزمایــی  راســتی  و  تحریم هــا  لغــو همــه 
مطالبــه ملی اســت و ایــن مطالبه نباید دســتاویز 
دعواهای سیاســی و وقت کشــی شود، به کسانی 
که مســئول پیگیری و تحقق این مطالبه هســتند 
متذکــر شــد که به طــرف مقابل اجازه وقت کشــی 

ندهند.
رئیــس قــوه قضائیــه  در بخــش دیگــری از 
ســخنانش »شــوراها« را نهــادی برآمــده از قانون 
اساســی و جلوه ای از حاکمیت اراده مردم نسبت 
بــه زندگی خودشــان دانســت و گفت: شــوراها از 
دســتاوردهای مثبــت قانــون اساســی هســتند و 
تاش هــای خوبــی هــم بــرای گره گشــایی از امــور 
داشته اند، اما با آسیب هایی نیز مواجه شده اند.

رئیســی افزود: برخی شوراها خدمات زیادی 
انجــام داده انــد و خوشــنام هســتند و مــردم هــم 
بــه آن هــا اعتمــاد دارند، امــا برخی نیز مشــکاتی 
داشــته اند کــه پرونده هــای متعــدد و قابل توجهی 
بــرای آن هــا در مراجع قضایی تشــکیل شــده و در 

حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضائیه  در عین حال خاطر نشان 
کرد: نهاد شوراها دارای مشکاتی ساختاری است 
کــه اگــر بــه آن هــا توجــه نشــده و ایــن مشــکات 
به صــورت ریشــه ای حــل نشــوند، همــواره شــاهد 

بروز آسیب ها و مشکات خواهیم بود.
رئیســی بــا بیــان ایــن که همــکاران دســتگاه 
قضــا در جریان رســیدگی بــه پرنده های مربوط به 
شوراها، آسیب ها را احصا کرده اند که جمع بندی 
آن را در اختیــار مراجــع ذیضــاح قــرار می دهنــد، 
از مســئوالن مربوطــه خواســت که حل مشــکات 

ساختاری شوراها را با جدیت پیگیری کنند.
رئیــس دســتگاه قضــا در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا تقدیــر از خدمــات و تاش هــای 
الفت معاون ســابق اجتماعی و پیشــگیری از جرم 
قــوه قضائیــه ، ابــراز امیــدواری کــرد ایــن معاونت 
بــا حضــور غامــی بیــش از گذشــته فعال شــده و 

منشــاء برکات برای کل کشور باشد.

ســخنگویوزارتامــورخارجــهبــابیــاناینکه
اظهــاراتظریــفدرفایــلصوتیســهســاعتهباید
کلــیدیــدهشــودگفــتکــهظریــفهمــوارهگفتــه
اســتآنچهانجاممیشــود،حولقوهعاقلهنظام
اســت.یــکذوقزدگــیدربرخــیازرســانههابرای
تقطیــعصحبتهــایظریــفدیــدهشــدولــیایــن

گفتوگوبایدکلیدیدهشود.
در  خطیــب زاده  ســعید  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نشســت خبری هفتگی بــا خبرنگاران که به صورت 
مجــازی برگــزار شــد، بــه تحــوالت سیاســت خارجی 
طــی هفتــه گذشــته پرداخــت و گفــت: ظریــف روز 
دوشــنبه هفته گذشــته با رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجــه اندونــزی دیدار کرد. ایشــان درباره مســائل 
دوجانبــه و تاش هــای اندونزی بــرای حفظ برجام و 

قطعنامه 2231 تشکر کردند.
اینکــه هفتــه گذشــته نشســت  بیــان  بــا  وی 
کمیســیون برجــام هفته گذشــته در وین در ســطح 
معاونان برگزار شد، اظهار کرد: روز چهارشنبه وزیر 
امور خارجه پاکســتان به تهران آمد. در جریان این 
ســفر مرز ســوم دو کشــور افتتاح شــد و تفاهم نامه 
بازارچه هــای مرزی امضا شــد. دیــروز هم وزیر امور 
خارجه به قطر و عراق سفر کرد. ایشان روز گذشته 
بــا امیــر و وزیــر امــور خارجــه قطــر ماقــات کردنــد. 
امروز هم به عراق می روند و با مقامات این کشــور 

دیدار می کنند.
ایــن دیپلمــات ارشــد ادامــه داد: هیــات ایرانی 
)دوشــنبه( برای نشست کمیســیون مشترک برجام 
بــه ویــن ســفر کــرد و نشســت کمیســیون مشــترک 

برگزار خواهد شد.
درخصوصاتفاقاتاخیردرمرزها،

بهسفیرترکیهیادداشتدادیم

خطیــب زاده دربــاره اتفاقــات مــرزی ایــران و 
ترکیه و خشونت مرزبان ترکیه علیه دو شهروند 
ایــران تصریــح کــرد: حقــوق شــهروندان بــرای مــا 
ایــن مســئله  از  از لحظــه اول کــه  مهــم اســت. 
آگاهی یافتیم، با دوســتان ترکیه تماس گرفته و 
نمایندگی هــای ایران پیگیری کردند. مرزبانان دو 

کشور در این باره دیدار کردند.  
اول  تهــران همــان روز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
یادداشت خود را به سفیر ترکیه داد، خاطرنشان 
کرد: ما فکر می کنیم با تکیه بر حسن همجواری 
می تــوان از تکــرار ایــن اتفاقــات جلوگیــری کــرد. 
ابعــاد آن بــرای ما هنوز مشــخص نیســت. وزارت 
پاسداشــت حقــوق شــهروندی  امــور خارجــه در 

تاش می کند. 

قراربرمحرمانگیگفتوگوها
بودهاست

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره فایل 
منتشــر شــده از ظریــف ابــراز کرد: تفاســیر شــاذ 
دربــاره ایــن فایــل برای بعدا باشــد. آنچه منتشــر 
شــده، یک مصاحبه رســانه ای نبــود و گفت وگوی 
رســانه ای نبود. آنچه انجام شــد، یک گفت وگوی 
معمــول و محرمانــه در دولــت بــود. رئیس جمهور 
بــرای انتقــال ســوابق و تجــارب بــرای دولــت  بعــد 
نظرشان این بود که اعضای کابینه گفت وگوهایی 

برای ثبت در اسناد داشته باشند.  
بــر  قــرار  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  خطیــب زاده 
محرمانگــی ایــن گفت وگوهــا بــوده اســت، بیــان 
کرد: وزارت امور خارجه در بخش های این فرایند 
از مصاحبــه، عوامــل مصاحبه و... نقش نداشــته 
اســت. اینکه چه کســانی و چرا منتشــر کرده اند، 

را نمی دانیم.  
وی بــا بیــان اینکــه آنچه ظریــف گفته باید 
بــه صــورت کلــی دیده شــود، یادآور شــد: فایل 
ســه ســاعته که منتشــر شــده، از دو شــب قبل 
متوجه شــدیم که در حال منتشــر شــدن اســت 
و دیــروز هــم دو شــبکه خارجی آن را به صورت 
گســترده منتشــر کردنــد. ظریــف همــواره گفته  
اســت آنچــه انجــام می شــود، حــول قــوه عاقله 

نظام است.  
رئیــس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه افــزود: در ایــن فایــل هــم بر 
تکریــم ســردار ســلیمانی صحبــت می کننــد و از 
و منطــق  خــرد  و  ایشــان در صلح ســازی  نقــش 
ایشــان تاکیــد کردنــد. یک ذوق زدگــی در برخی از 
رســانه ها بــرای تقطیع صحبت هــای ظریف دیده 

شد ولی باید کلی دیده شود.  

ظریفجزوشخصیتهاینظام
است

پاســخ  در  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
بــه ســوال دیگــری درباره این فایل منتشــر شــده 
یــادآور شــد: همه را به قضــاوت منصفانه دعوت 
می کنــم و از قضاوت هــای عجوالنــه دور شــویم. 
ظریف جزو شخصیت های نظام است که همواره 
سیاســت های علنــی و اقدامــی نظــام را بســیار با 
قوت و قدرت جلو برده است. ایشان موضوعاتی 
را که برای گفت وگویی آرشــیوی انجام می شــده، 
در هفــت ســاعت بــا دوســتان ریاســت جمهــوری 
انجام داده است. این گونه نیست که اینها مغایر 

سیاست های اعامی ما باشد.
به گفته خطیب زاده، سیاست های جمهوری 

اســامی بــه صــورت اجماعی پیگیری شــده و این 
نشــان می دهد که چقدر جامعه ایران پویا اســت 
و چقــدر مســئوالن در مقــام گفت وگوهــای جدی 
و کارشناســی از صراحــت لهجــه و بیان اســتفاده 

می کنند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اضافــه کــرد: 
گفت وگوهایــی کــه در پشــت درهــای بســته در 
انجــام می شــود، بســیار جــدی و شــفاف  ایــران 
اســت. همــه را دعوت می کنم بــه کل گفت وگوی 
انجام شــده توجه کنند. این ســه ســاعت و نیم، 
همــه هفــت ســاعت نیســت. همــه مــا در مقــام 
کارشناســی پشــت درهــای بســته کارشناســانی 

هستیم که باید با صراحت صحبت کنیم.
ظریفوالوروفمعماران

گسترشروابطایرانوروسیه
هستند

رئیــس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه بــا یــادآوری مناســبات ایــران 
و روســیه گفت: آنچه در فایل شــنیده می شــود، 
بخــش کوچکــی از مســائل مختلــف اســت. بــه 
عبارتی، برشــی از مســائل میان دو کشور نسبت 
بــه یــک موضوع درگذشــته اســت. روابــط ایران و 

روسیه مشارکت راهبردی و نزدیک است.  
خطیب زاده با تاکید بر اینکه تهران و مسکو 
تصمیم گرفته اند در ســطح مختلف این روابط را 
گســترش بدهنــد، اظهــار کــرد: ظریــف و الوروف 
از معمــاران گســترش ایــن روابــط هســتند. هــر 
دو نفــر، دوســتی چنــد دهــه ای دارنــد کــه مربوط 
به دوران مسئولیت شــان در ســازمان ملل است. 
نظر ما ارتقای روابط با کشــورهایی نظیر روســیه 

بــوده اســت. برخــی ذوق زدگی هــا در ایــن رابطــه 
در مســیر  نشــان می دهــد  بلکــه  نــدارد  تاثیــری 

درستی در ارتقای روابط هستیم.  
وی بــا یــادآوری  14 ســفر ظریــف به مســکو 
تصریــح کــرد: ظریــف ســفرهای زیادی به مســکو 
دوران  در  مرتبــه   14 ایشــان  اســت.  داشــته 
مســئولیت وزارت به مسکو سفر کرده اند. روابط 
ما نسبت به گذشته ارتقای بیشتری یافته است 
و ایــن مســیر ادامــه می یابــد. ایــن ذوق زدگــی در 
برخــی رســانه های بدخواه تاثیــری در روابط ما با 

متحدان مان ندارد.

همراهیواجماعدرسیاست
خارجیقدرتبخشاست

خطیــب زاده در پاســخ به ســوال ایرنا درباره 
افزایش هجمه ها به وزارت امور خارجه و احتمال 
افزایــش ایــن حمــات بــا توجه بــه نزدیک شــدن 
بــه انتخابات ریاســت جمهوری گفت: متاســفانه 
شــاهد موجــی هســتیم که یــک تعبیر این اســت 
که سیاست خارجی در راستای اهداف انتخاباتی 
برخی جریانات مورد سوء استفاده واقع می شود. 
آنچه اتفاق افتاد با اهدافی انجام می شود اما در 

ماموریت های ما خلل ایجاد نمی شود.  
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا تاکیــد بــر 
اینکــه وزارت امــور خارجه یک دســتگاه حاکمیتی 
اســت، اظهــار کرد: دســتگاه دیپلماســی در چهار 
خــود  وظایــف  داده  نشــان  خــود  گذشــته  دهــه 
را پیگیــری می کنــد. البتــه همراهــی و اجمــاع در 
سیاســت خارجی قدرت بخش اســت و ما همه را 
بــه همراهی بــرای حفاظت و تامیــن منافع عالیه 

مردم دعوت می کنیم.  

آیاتکریم،احتراموعزتیکه
ظریفنسبتبهسردارسلیمانی

داشته،کمبودهاست؟
فایــل  در  ظریــف  کــه  شــد  مدعــی  خبرنــگاری 
منتشرشــده سردار سلیمانی را تخریب کرده و پرسید 
کــه آیــا وزیــر امور خارجه بــا این نگاه به دنبــال تامین 
منافــع ملــی اســت کــه ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
یــادآور شــد: ســوال شــما در راســتای تخریب بــود. آیا 
تکریــم، احتــرام و عزتــی کــه ظریف نســبت به ســردار 

سلیمانی داشته اند، کم بوده است؟
خطیب زاده با یادآوری ارتباط میدان و دیپلماسی 
بیان کرد: میدان و دیپلماسی دو بال جمهوری اسامی 
ایران هستند. آنهایی که به دنبال تخریب دیپلماسی 
هســتند، در پــازل بدخواهــان حرکت می کننــد. هرگاه 
میدان و دیپلماســی با همدیگر همراه بوده و باشــند، 
از جنــگ کــوزوو، عــراق، یمــن، افغانســتان و... منافــع 
ایران تامین شــده و هر گاه این دو بال همراه نبودند 
یا اختاف داشته اند، به نتیجه نرسیده اند.  وی اضافه 
کــرد: موضــوع مهمتــر ایــن اســت که قــوه عاقلــه ای در 
جمهوری اسامی وجود دارد و همه حول محور والیت 
عمــل می کننــد. این عهد دســتگاه دیپلماســی اســت و 
همانطــور هم که می دانیم عهد میدان و دســتگاه های 

نظامی و امنیتی نیز هست. 
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امــور خارجــه با تاکیــد بر اینکه سیاســت خارجی نباید 
گــروگان سیاســت داخلی شــود، گفت: مــن از همگان 
می خواهم تفاســیر شــاذ ارائه ندهنــد. آنچه به عنوان 
محرمانه گفته می شود، درز آن جرم است و براساس 

آنها نمی توان مواضع عالی کشور را سنجید.

هیاترئیســهکمیسیونتلفیقبودجهدرپی
نامهتعدادیازنمایندگانمجلسبرایرفعبرخی
ابهامهــادربــارهجداولبودجه۱۴۰۰تاکیدکردکه
ایــنکمیســیونبودجــهرادرموعــدقانونــیانجام
دادهوبرابرنمایندگانیکهابهامدارندروشــنگری

خواهدکرد.
از  تعــدادی  نامــه  پــی  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نماینــدگان مجلــس برای رفع برخــی ابهام ها درباره 
کمیســیون  رئیســه  هیــات   ،1400 بودجــه  جــداول 
نــادران )رئیــس( ســید  الیــاس  تلفیــق متشــکل از 
محســن دهنوی )نائب رئیس اول(، ابراهیم عزیزی 
)نائــب رئیــس دوم(، رحیــم زارع )ســخنگو(، محمــد 
رشــیدی )دبیــر( و  مجتبــی رضاخواه )دبیــر(  درباره 

این جداول توضیحاتی ارائه کرد.
در ایــن نامــه با یــادآوری مطالبی کــه اخیرا در 
افضــای مجــازی و رســانه ای مطالبــی در خصــوص 
نحــوه تدویــن جــداول بودجــه ســال 1400 منتشــر 
شــده، آمده اســت: اعضای هیات رئیسه کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 1400 آمادگی دارند در هر مکان 
و زمــان و بــه هــر نحــوی که همــکاران بزرگــوار الزم 

بداننــد اطاع رســانی کــرده و به شــبهات و ابهامات 
پاســخ دهنــد. در برابــر نمایندگانی کــه ابهام دارند، 
مســتقل از تعدادشــان، وظیفه خود را روشــنگری و 
ارائــه توضیحــات می دانیــم تا کلیه مســائل بر طرف 

شود.
هیــات رئیســه کمیســیون تلفیــق در ایــن نامه 
و  اولیــه  پیشــنهادی  بودجــه  اســت: شــرایط  آورده 
ناهم تــراز دولــت، رد کلیات در صحــن علنی، اصرار 
بر اباغ بودجه قبل از پایان ســال و از دســت رفتن 
فرصــت ســه  هفتــه ای مجلــس همــه و همــه باعــث 
محدودیت زمانی جدی در بررســی بودجه شــد. هر 
چنــد، بــا زحمــات شــبانه روزی همــه نماینــدگان در 
جلســات صحن علنی مجلس و اعضای کمیســیون 
تلفیــق، بودجــه ســال 1400 تــا پایــان ســال نهایی و 
ابــاغ شــد تــا کشــور ســال جدیــد را بــا بودجه بندی 

مناسب آغاز کند.
در این نامه با یادآوری اینکه کمیسیون تلفیق 
و هیات رئیســه این کمیســیون، کار خود را قانونی 
و در موعــد مقــرر انجــام داده و بودجه نیز در موعد 
قانونــی به دولت اباغ شــده اســت،  تاکیــد کرد: در 

شرایط موجود کشور که کمر مردم زیر بار گرانی ها 
و تحریم هــای ظالمانــه خــم شــده و کشــور درگیــر 
مشــکل فراگیــر کرونــا و مذاکــرات هســته ای ویــن 
اســت، بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه همدلــی و حل 

مسائل و ابهامات از طریق گفت و گو نیاز داریم.

حاشیهسازیبهمصلحتجریان
انقالبنیست

 در بخــش دیگــری از ایــن نامــه آمــده اســت: 
دولــت،  و  انقابــی  مجلــس  بــرای  حاشیه ســازی 
حتــی اگــر کاســتی هــم وجــود داشــته باشــد منجــر 
بــه نگرانــی بیش تــر دلســوزان انقــاب شــده و بــه 
مصلحــت جریــان انقاب نیســت. لذا همــگان را به 
خویشــتن داری و بررســی جامع تر اظهــارات و اثرات 

اجتماعی آن دعوت می کنیم.
هیــات رئیســه کمیســیون تلفیــق یادآورشــد: 
در بودجــه بــا مشــورت نماینــدگان کمیســیون های 
تخصصــی در کمیســیون تلفیــق، قدم هــای بزرگــی 
برداشــته شــده. نخســت اینکــه بــرای نخســتین بار 

بیــش از 19 هــزار میلیــارد تومــان بــه امــر مبــارک 
محرومیت زدایــی اختصــاص یافتــه کــه نحــوه توزیع 
آن بیــن شهرســتان ها، قبــل از تصویــب بودجــه در 
صحن، به استحضار روسای مجامع استانی رسیده 
اســت. همچنیــن مبلــغ 7 هزار میلیــارد تومان برای 
آب رســانی روســتایی اختصــاص یافتــه و اگــر ســال 
دیگــر معــادل همیــن مبلــغ اختصــاص یابــد دیگــر 
در کشــور، روســتای بــاالی بیســت خانــوار فاقد آب 

آشامیدنی بهداشتی نخواهیم داشت.
در ادامــه ایــن نامه تاکید شــد: همچنین مبلغ 
۵ هزار میلیارد تومان برای راه روســتایی اختصاص 
یافتــه کــه افــق تکمیــل کل راه هــای روســتایی باالی 
اســت.  بیســت خانــوار 4 ســاله پیش بینــی شــده 
بدیهی است در سال آینده می توان تمرکز بیشتری 
بر راه های روستایی داشت. عاوه بر این مبلغ 32 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای تقویت تولید و اشــتغال 
در بخش هــای کشــاورزی، صنعــت و معــدن، نفــت 
 ... و  گردشــگری  و  توســعه  زیربناهــای  نیــرو،  و 
پیش بینی شــده که تحقق هدف یک میلیون شغل 

خالص را به راحتی ممکن می سازد.

در ادامه این نامه با یادآوری تبصره 1۶ که در 
امــر ازدواج، مســکن و تعالــی خانــواده ده ها و بلکه 
صدها هزار میلیارد تومان منابع بانکی هدفمند در 
نظــر گرفته شــده اســت،   آمده اســت: این موضوع 
ســبب مــی شــود تا زمینــه افزایش نــرخ زاد و ولد و 

تشکیل خانواده را فراهم سازد.
کمیســیون تلفیــق در ایــن نامــه تاکیــد کــرد: 
برای نخســتین بار آن قدر بودجه و اختیارات و رفع 
موانــع تولیــد در حــوزه کشــاورزی اختصــاص یافتــه 
که به شــهادت رئیس محترم کمیســیون کشــاورزی 
مجلس، بودجه سال 1400 بوی کشاورزی می دهد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: در ارتقــاء و تقویت 
بنیــه فرهنگــی و رفع آســیب های اجتماعی، هزاران 
میلیارد اختصاص یافته که به اظهار نمایندگان این 
کمیســیون ها بی ســابقه بــوده اســت. در خصــوص 
مســائل آموزشــی، چه در سطح آموزش عالی و چه 
در آموزش وپــرورش اعتبــارات بی نظیــری اختصاص 

یافته است.
در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  نامــه  ایــن  ادامــه  در 
مــورد بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی، صندوق های 

بازنشســتگی، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 
حقوق و البسه سربازان و سایر اقشار بیش از 200 
هــزار میلیــارد تومــان اختصاص یافته اســت،  تاکید 
شــد: کارشناسان این حوزه می توانند گواهی دهند 
کــه ایــن کار در چنــد ســال گذشــته بی ســابقه بوده 

است.
اعضــای کمیســیون تلفیق خاطرنشــان کردند: 
در تقویــت بنیــه دفاعــی، توانمندی هــای هســته ای، 
اعتبارات قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاه هایی 
کــه حکــم قوانیــن دائمــی و برنامــه ششــم در مــورد 
آن هــا در الیحــه بودجــه عنایــت جــدی نشــده بــود، 
در  کمیســیون ها  ایــن  نماینــدگان  از همــه،  بیــش 
کمیســیون تلفیــق بودجــه می توانند شــهادت دهند 
اســت.  گرفتــه  صــورت  راهگشــایی هایی  چــه  کــه 
همچنیــن در برابــر بزرگــی و صبــوری ملــت بــزرگ 
ایران بی شــک مجموعه کارهای شبانه روزی تک تک 
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و ده ها کارشناسی 
کــه مــا را در این راه یاری دادند اساســا کاری نبوده 
است و ما همچنان خود را بدهکار این ملت، بویژه 

محرومان و رنج کشیدگان می دانیم.
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