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اخبار

دومین جلس��ه رس��یدگی به اتهامات پوری حسینی
رییس پیش��ین سازمان خصوصی سازی به ریاست
قاضی جواهری برگزار ش��د.نماینده دادستان در این
جلس��ه اظهار کرد :در خصوص شیوه قیمت گذاری،
قیمت گذاری بر اس��اس ارزش اس��می و ارزش ویژه
صرف ًا در شرایط خاص پیش بینی شده است ،متهم
در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی
اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و باال بود.
مشتری نداشت و  ۱۱بار به مزایده گذاشته شده بود.
نماینده دادستان ادامه داد :در خصوص ماشینسازی
ریختهگری ،تاریخ اعتبار گزارش کارش��ناس قیمت
گذاریبهاتمامرسیدهاست.ویتأکیدکرد:خصوصی
س��ازیچ��وبحراجزدنب��هاموالدولتیوعمومی
نیس��ت بلکه باید اصالح س��اختار صورت میگرفت
تا شرکت از زیان خارج شود.نماینده دادستان افزود:
س��ازمان خصوصی س��ازی در ق��رارداد با قربانعلی
فرخزاد ،سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.
باللی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت
و دامپروری مغان نیز گفت :دشت مغان دشتی وسیع
و حاصل خیز اس��ت که  ۳۰درصد آن در ایران و ۷۰
درصد آن در جمهوری آذربایجان اس��ت و مس��احت
آن  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار هکتار برآورد شده است.وی با
بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
بزرگتری��نبن��گاهاقتصادیخاورمیانهومهمترین
مجموعه کشت و صنعت از میان  ۱۱مجموعه کشت
و صنعت در کش��ور اس��ت ،گفت :این شرکت حدود
 ۷درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کش��ور را
شامل میشود.

شورای امنیت اقدامی در خصوص
ترور دانشمند ایران انجام نمیدهد

دیپلم��ات ه��ای غربی به رویترز گفتهاند ،ش��ورای
امنی��ت س��ازمان مل��ل اقدامی در خص��وص ترور
«محس��ن فخریزاده» ،دانش��مند هستهای ایران
انج��ام نخواه��د داد.بعد از ترور ش��هید فخری زاده
ایران از شورای امنیت خواست آن را محکوم کند.
حداق��ل کاری که ش��ورای امنی��ت میتواند انجام
دهد این اس��ت که در صورت درخواس��ت یکی از
اعضای این ش��ورا ،مس��ئله را پش��ت درهای بسته
مورد بررس��ی قرار دهد.اما نماینده آفریقای جنوبی
در سازمان ملل که ریاست دورهای شورای امنیت را
بر عهده دارد ،روز سهشنبه گفت که تا کنون چنین
درخواستی از سوی هیچیک از اعضای مطرح نشده
است.بعدازظهر روز جمعه گذشته عناصر تروریست
مس��لح خودروی حامل محسن فخریزاده ،رئیس
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله
قرار دادند .در جریان درگیری تیم حفاظت ایش��ان
با تروریس��تها آقای محس��ن فخریزاده بهشدت
مجروح شد و به بیمارستان منتقل گردید .متأسفانه
تالش تیم پزشکی برای احیای ایشان موفق نبود و
این دانشمند ایرانی پس از سالها تالش و مجاهدت
به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کره جنوبی :ترور دانشمند ایرانی
اقدامی مجرمانه است

کرهجنوبیتروردانشمندبرجستهکشورمانرااقدامی
مجرمانه توصیف و تاکید کرد که این کارهیچ کمکی
به برقراری صلح و ثبات در منطقه نمی کند .به نقل
از خبرگزاری یونهاپ ،وزارت امورخارجه کره جنوبی
امروز(چهارشنبه)بهترورمحسنفخریزادهدانشمند
برجس��ته ایران در زمینه دفاعی و هس��ته ای واکنش
نش��ان داد و آن را محک��وم کرد.س��خنگوی وزارت
امورخارج��هک��رهجنوبیاینتروررااقدامیمجرمانه
خواند و تاکید کرد که چنین اقداماتی هیچ کمکی به
برقراری صلح و ثبات در منطقه نخواهد کرد.

علت تشدید بیماری آیتاهلل
مصباحیزدی اعالم شد

پس از انتش��ار اخباری درباره علت تش��دید بیماری
آی��تاهلل محمدتق��ی مصباح یزدی و اعالم ابتالی
وی ب��ه کرون��ا ،دفتر رییس موسس��ه آموزش��ی و
پژوهش��ی امام خمینی اطالعی��های صادر کرد .به
گزارش اس��کناس ،متن این اطالعیه به ش��رح زیر
است« :در پی انتشار خبر بیماری حضرت آیت اهلل
مصب��اح ی��زدی (دام ظله العالی)  ،ش��ایعات و اخبار
نادرستی در این باره منتشر شده که موجب نگرانی
دوس��تداران معظم له ش��ده است .ضمن تأکید بر
ای��ن ک��ه تنها منبع موثق اخبار صحیح در این باره،
پایگاههای اطالعرس��انی آث��ار آیت اهلل مصباح به
نشانی  MESBAHYAZDI.IRمیباشد ،به اطالع
میرس��اند مشکل ایشان ضعف مفرط جسمانی به
دلیل ادامه و تشدید بیماری گوارشی است و در منزل
تحت مراقبت پزش��کی هس��تند .در انتها بار دیگر از
همه عالقمندان درخواست دعا و توسل برای شفای
کامل و عاجل ایشان داریم».

خــبرویـژه

دومین جلسه رسیدگی
به اتهامات پوری حسینی برگزار شد

مهر تائید شورای
نگهبان بر طرح

ضدبرجامیمجلس

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت :مصوبه دو فوریتی مجلس در باره اقدام راهبردی لغو تحریم ها مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها با توجه به اصالحات انجام شده ،در جلسه دیروز عصر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید شورا واقع شد.
به گزارش اسکناس؛قالیباف رئیس مجلس طی نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور ،قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را ابالغ کرد .خاطرنشان
میشود نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند دولت باید به مصوبه مجلس تمکین کند.

جو بایدن در مصاحبه با نیویوریک تایمز :ایران به تعهداتش عمل کند به برجام برمیگردیم

گروهسیاسی:نامزدحزبدموکراتدرانتخابات
ریاستجمهوری آمریکا با تشریح مواضع خود
ب��رایماهه��ایاولیهدولتاحتمالیاش،گفت
هنوز بر سر موضع بازگشت به برجام در صورت
تبعی��ت مجدد ایران از محدودیتها ایس��تاده
است.بهگزارشاسکناس،جوبایدننامزدحزب
دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
کهطبقارزیابیرس��انههایاینکش��وردراین
انتخابات پیروز ش��ده ،میگوید هنوز هم بر سر
موضع خود درباره بازگشت به توافق هستهای
ای��ران ایس��تاده اس��ت« .توم��اس فریدمن»
س��توننویس روزنامه «نیویورکتایمز» طی
مصاحب��های درب��اره برنامهه��ای بایدن برای
س��اعات و ماههای اولیه دولت احتمالیاش ،از
او پرس��ید که آیا هنوز به یادداش��ت چند هفته
قبل��ش در وبگاه «س��یانان» ،مبنی بر اینکه
«اگرایرانبهتبعیتس��فتوس��ختبهتوافق
هس��تهای بازگردد ،ای��االت متحده هم دوباره
ب��ه این توافق بازمیگردد ،البته به عنوان نقطه
ش��روعی برای مذاکرات آتی» و تحریمهایی
ک��ه«دونال��دترامپ»برایرانوضعکردهرالغو
میکند ،پایبند اس��ت.بایدن نیز در پاسخ به این
س��وال فریدمن گفت[« :کاری] سخت خواهد
بود،امابله».ستوننویسنیویورکتایمز،درباره
موض��ع بایدن ح��ول برجام (که حین مصاحبه
تشریح شد) نوشت« :دیدگاه بایدن و تیم امنیت
ملی او این اس��ت که وقتی توافق از س��وی دو
طرف احیا ش��د ،باید یک دور بس��یار کوتاهی از
مذاکرات برگزار ش��ود تا زمان محدودیتها بر
تولیدموادشکافپذیردرایرانکهمیتواندبرای
س��اخت بمب [اتم] به کار رود ،افزایش یابد -
زمانی که طبق توافق کنونی  ۱۵س��ال اس��ت
 و همچنین به فعالیتهای منطقهای شرورانهایران از طریق نوابش در لبنان ،عراق ،سوریه و
یمن نیز بپردازد».فریدمن ادامه داد« :در حالت
ایدهآل ،تیم بایدن میخواهد شاهد این باشد که

پیام بایدن به ایران

دولت عزمی
برای حل مشکالت ندارد

جروزالمپست :پیشنهاد بایدن ایران را راضی نمی کند

روزنامه «جروزالمپست» در یادداشتی به قلم «مایکل ِفنِنبوک» تحلیلگر آمریکایی و مشاور
امور سیاسی استراتژیک ،به بررسی مواضع دولت احتمالی «جو بایدن» در آمریکا درخصوص
منطقه غرب آس��یا پرداخته و تحلیل کرد سیاس��ت خارجی او با سیاس��تهای «باراک اوباما»
رئیسجمهور پیشین این کشور متفاوت است.نویسنده این یادداشت درباره مواضع بایدن در
قبال ایران نیز نوشت« :او چیزهایی را برای انجام دادن درباره برنامه جامع اقدام مشترک یا
همان توافق هستهای ایران پیشنهاد خواهد داد اما مصر ،سعودیها ،کشورهای حاشیه خلیج
[ف��ارس] ،حت��ی اردن و تع��داد قابل توجهی از کش��ورهای اروپایی هماکنون به بایدن توصیه
کردهاند که بسیار آهسته حرکت کند ...و او نیز همین کار را خواهد کرد»ِ .فنِنبوک اضافه کرد:
«هی��چ ال��زام سیاس��ی در آمریکا وجود ندارد ک��ه حرکت در موضوع ایران را اجبار کند .هرچه
نباشد آمریکاییها به ایران اعتماد ندارند .اسرائیل نیز استداللهای قانعکننده و متقنی خواهد
داش��ت .بایدن از طریق مش��ورت با دیگران ،یک پیش��نهاد برجامی به ایران میدهد .ایران از
این پیشنهاد راضی نخواهد بود .و این چرخه همینطور ادامه خواهد داشت».
مذاکراتآتینهتنهاشاملامضاکنندگاناصلی
توافق  -ایران ،آمریکا،روس��یه ،چین ،انگلیس،
فرانس��ه ،آلمان و اتحادیه اروپا  -باش��د ،بلکه
همسایگان ایران مخصوصا عربستان سعودی
و ام��ارات عرب��ی متحده را نیز در بر گیرد».وی
ب��ا بیان اینک��ه از نظر تیم بایدن نگرانی امنیت
ملی آمریکا اکنون تحت کنترل درآوردن مجدد
برنامههستهایایرانونظارتکاملبرآناست،

اخبار

افزود« :از دید آنها ،تولید س�لاح اتمی در ایران
تهدید مستقیم امنیت ملی برای ایاالت متحده
اتمی اِنپیتی
و رژیم جهانی کنترل تسلیحات ِ
است».نیویورکتایمز در ادامه به نقل از بایدن
نوش��ت« :ببینید ،صحبتهای زی��ادی درباره
موشکهای نقطهزن و تمام چیزهای دیگر که
منطقهرابیثباتمیکند،وجوددارد.اماحقیقت
اینجاست که بهترین راه برای رسیدن به ثبات

نسبیدرمنطقه،مقابلهبابرنامههستهای[ایران]
اس��ت».نامزد حزب دموکرات در این مصاحبه
ادعا کرد« :اگر ایران به بمب اتم برس��د ،فش��ار
عظیمیبرسعودیها،ترکیه،مصرودیگرانوارد
میشودتاآنهانیزتسلیحاتاتمیخودرابهدست
بیاورن��د .و آخری��ن چیزی که ما در این نقطه از
جهان به آن نیاز داریم ،تجمع تسلیحات اتمی
است».بر این اساس ،وی درباره برنامه خود در
قبالایرانگفت«:ماازطریقمشورتبامتحدان
و شرکای خود ،وارد مذاکرات و توافقات بعدی
برای تشدید و تمدید محدودیتهای هستهای
ایران خواهیم شد و همچنین به برنامه موشکی
ای��ران نی��ز خواهیم پرداخت».بایدن س��پس
تاکید کرد که هر زمان نیاز باشد ،آمریکا گزینه
بازگشتتحریمهارادراختیارداردوایراننیزاین
موضوع را میداند .این در حالی است ک پیشتر
نیز «جیک سالیوان» گزینه مشاور امنیت ملی
بایدن گفته بود اگر ایران به تعهداتش بازگردد
و با حسن نیت ،آماده انجام مذاکرات بعدی باشد
بایدن نیز آماده اس��ت همان کار را انجام دهد.
درحالیک��ه گمانه زنیها درباره اقدامات احتمالی
بایدن برای بازگش��ت آمریکا به برجام با توجه
به وعدههای انتخاباتی وی ادامه دارد« ،وندی
شرمنمذاکرهکنندهارشدسابقآمریکامیگوید
که این توافق یک شبه احیا نمیشود ».شرمن
اخیرا در مصاحبه ای در پاسخ به این سؤال که
آی��ا برج��ام با توجه به خروج ترامپ از آن ،برای
آمریکا باقی مانده تا دولت احتمالی بایدن بتواند
به آن بازگردد گفت« :هیچ ش��کی نیس��ت که
برنامهجامعاقداممشترکاکنونمانندزمانیکه
از آن خارج شدیم نیست ،اما اقداماتی که ایران
انجامدادهتقریب ًاقابلبازگشتاست.آنچهرئیس
جمهور منتخب ،بایدن گفته این اس��ت که اگر
ایران بار دیگر از این توافق به طور کامل تبعیت
کند دولت او نیز به این توافق بازخواهد گشت.
اما این اتفاق ساده نخواهد بود».

روحانی در جلسه هیات دولت بیان کرد

مصوبه مجلس برای فعالیتهای دیپلماتیک مضر است

گروه سیاسی:رئیس جمهور با ابراز خرسندی از تقدیم الیحه بودجه
س��ال ۱۴۰۰کلکش��وردرموعدمقرربهمجلسش��ورایاس�لامی،
برخی گمانه زنی های رس��انه ای درباره دلیل حضور رئیس جمهور
در مجل��س هن��گام تقدی��م الیحه بودجه را رد ک��رد و گفت که عدم
حضور در مجلس شورای اسالمی صرفا به دلیل مصوبات ستاد ملی
کروناس��ت .به گزارش اس��کناس ،حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت :بسیار عالقمند بودم
طبق روال سال های گذشته سخنان امروز من خطاب به مردم عزیز
و نمایندگان محترم در خانه ملت و در صحن علنی مجلس ش��ورای
اسالمی ایراد میشد.رئیس جمهور با بیان اینکه گمانهزنیهایی که
ممکن است در رسانهها مطرح شود که عدم حضور امروز من در مجلس
شورای اسالمی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسالمی است،
تصریح کرد :البته دولت با آن مصوبه موافق نیست و آن را برای روند
فعالیته��ای دیپلماتی��ک مضر میداند ،اما نرفتن به مجلس صرفا به
دلیل پروتکلهای بهداش��تی و نه مس��اله دیگر بوده است.روحانی در
ادامه به اهمیت خاص و ویژه بودجه امسال اشاره کرد و گفت :اساسا
سال  ۱۴۰۰از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیت است .اوال سال آینده
س��ال پایانی قرن چهاردهم و در آس��تانه ورود به قرن جدید خواهیم
بود و از طرف دیگر این بودجه در زمانی به مجلس ش��ورای اس�لامی
تقدیممیش��ودکهاحس��اسمیکنیمش��رایطس��الآیندهبادههای
که گذش��ت از آغاز س��ال  ۹۰تا امروز ،کمی متفاوت خواهد بود.رئیس
جمهور اظهار داش��ت :دش��منان همه توان خود را برای تس��لیم مردم
ایران در این دهه به کار گرفتند و به ویژه در سه سال اخیر تحریم را
به یک جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل کردند .اما در عین حال فکر
میکنیم با شکست این جنگ و فشار حداکثری ،شرایط در سال آینده

شرایط متفاوتی خواهد بود.روحانی افزود :البته این شرایط متفاوت نه
تنها به خاطر اینکه ترامپ با سیاس��تهای غلط خود نس��بت به ایران
و جه��ان شکس��ت خورد ،بلکه ه��ر دولتی در آمریکا روی کار میآمد
به خاطر شکس��ت جنگ اقتصادی و فش��ار حداکثری ،ناچار بود در
برابر ملت ایران س��ر تس��لیم فرود بیاورد.روحانی در بخش دیگری از
س��خناش اظهار کرد :نباید به خاطر رقابت های سیاس��ی و انتخاباتی
که از االن هم برای انتخابات  ۱۴۰۰زود است ،اخالق و حقایق را زیر
پا بگذاریم؛ باید واقعیت ها را شفاف و روشن و با آمار درست به مردم
بگوییم.رئیس جمهور با بیان اینکه قبل از آمدن ترامپ عدهای به ویژه
صهیونیس��تها ،ارتجاع منطقه و تندروهای آمریکا با برجام مخالف
بودند عنوان کرد :اینها با همه توان میخواستند برجام به نتیجه نرسد
ولی نتوانستند چرا که دولت قبلی آمریکا تا حدی با مدیریت و جهان
آش��نا بود .اما پس از آن کس��ی آمد که مدیریت و تدبیر نمیدانس��ت
و به راحتی با پول عربس��تان و فش��ار صهیونیس��تها و تندروها به هر
سمتی که آنها می خواستند حرکت کرد و متاسفانه این معاهده را که
می توانس��ت مفید باش��د زیرپا گذاشت.وی ادامه داد :ما همه امکانات
را بسیج کردیم و شرایط را مساعد می دانیم که سال بعد فروش نفت
را افزای��ش دهی��م و در بودج��ه میزان فروش نفت را دو میلیون و ۳۰۰
هزار بشکه نفت و معیانات در نظر گرفتیم .البته این به معنای اتکای
بودجه به نفت نیس��ت بلکه به معنای این اس��ت که این میزان قابل
فروش اس��ت .اتکای ما به نفت در بودجه مثل س��ال های گذش��ته و
س��ال جاری خواهد بود و این افزایش درآمد نفتی ما در دو س��رفصل
توس��عه و توانمندس��ازی مردم محروم مصرف خواهد شد.روحانی در
ادامه تاکید کرد :ممکن است بعضی ها بگویند دولت بر مبنای خوش
بینی به حل مذاکرات هستهای و حل بقیه مشکالت چنین پیش بینی

را انجام داده اس��ت .ما دو میلیون بش��که نفت یا در س��طح بین الملل
یا در داخل خواهیم فروخت .اما بخش��ی از درآمد نفت صرف بودجه
جاری نخواهد شد و اضافه فروش نفت ما برای توسعه راه  ،راه آهن،
ترانزیت ،بنادر ،نیروگاه ها  ،زیرس��اختهای نفت و گاز و در ذیل تیتر
توس��عه و تیتر توانمندس��ازی مردم محروم به کار خواهد رفت و س��ال
بعد که نفت بیشتری میفروشیم درآمد آن برای این مسائل مصرف
خواهد شد .پس نباید این اشتباه رخ بدهد که اتکای دولت در بودجه
به نفت بیشتر شده است.رئیس جمهور همچنین بیان کرد :مثل سال
های قبل عالقه مندیم س��هام ش��رکتهای دولتی را عرضه کنیم و
 ۹۵هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش سهام پیش بینی شده
است که این باعث ورود مردم به اقتصاد و واگذاری مدیریت به مردم
میشود و میتواند شرایط خوبی برای کشور ایجاد کند .فروش سهام
و اوراق در حد مورد نیاز از منابع درآمدی ماس��ت و از طرفی ممکن
است بخشی از سهم نفت در بازار داخلی فروخته شود.

فیگارو:

گروه سیاس�ی:یک روزنامه فرانس��وی با اش��اره
به نشس��ت امروز «گروه حمایت» در پاریس در
گزارش��ی از به بنبس��ت رس��یدن ابتکار فرانسه
در لبن��ان خب��ر داد .طرح  ،ابتکار یا همان نقش��ه
اقتص��ادی «امانوئ��ل ماک��رون» رئیسجمهور
فرانس��ه ب��رای لبنان که پ��س از انفجار بیروت ،
طرح ش��د تاکنون به نتیجه نرس��یده اس��ت و به
اعتقاد بسیاری از تحلیلگران دلیل این امر ،را باید
اس��تفاده آمریکا و عربس��تان سعودی از سیاست
چماق در مقابل هویج فرانسه دانست .زیرا طرح
پیش��نهادی ماکرون با برنامه تحریم و مجازات

ابتکارفرانسهدرلبنانبهبنبسترسیدهاست

شخصیتهای لبنانی از سوی آمریکا و تروریست
خوانده ش��دن بزرگترین حزب سیاس��ی لبنانی از
س��وی شاه س��عودی و تاکیدش بر ضرورت خلع
س�لاح آن ،همزمان شد.پاریس  ،میزبان دومین
کنفرانس گروه حامیان لبنان است که با نظارت
ماک��رون و «آنتونیو گوترش» دبیرکل س��ازمان
ملل برای فراهم کردن کمکهای انسانی بیشتر
برای لبنان برگزار میش��ود و قرار اس��ت دستکم
 ۳۰رئیسجمهور و نخستوزیر و تعدادی از وزرا
و نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی از جمله
صن��دوق بی��ن المللی پول در آن ش��رکت کنند.

به نوش��ته این روزنامه فرانس��وی ،این نشس��ت
بینالملل��ی مجازی در حالی صورت میگیرد که
آم��ار و ارق��ام بانک جهانی بیانگر انباش��ت تولید
ناخال��ص مل��ی لبن��ان به می��زان  ۲۶درصد طی
دو س��ال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰اس��ت.فیگارو در ادامه
نوشت :حتی اگر به صورت مستقیم به سازمانهای
غیردولتی لبنان برای جلوگیری از فروپاشی کامل
اجتماعی لبنان ،پول و بودجه اختصاص داده شود،
کمککنن��دگان و ذینفعان به خوبی میدانند که
ب��دون حضور بازیگران و عامالن در موسس��ات
و نهاده��ای عموم��ی و دولت��ی لبن��ان ،اتفاقی

نخواهد افتاد.به نوشته این روزنامه ،همین اندازه
کمکهای بینالمللی ،نش��ان داده اس��ت که در
مقابله با فروپاشی نظام سیاسی لبنان اثری ندارد
و روشن است که نمیتواند اصالحاتی ایجاد کند.
ای��ن ام��ر به منزله یک قرص تلخ برای «امانوئل
ماکرون» رئیسجمهور فرانسه است که تاکنون
دو بار به بیرون س��فر کرده تا رهبران لبنان را به
توافق بر سر تشکیل یک دولت مهم ترغیب کند.
به نظر میرس��د که او به آنها یک فرصت دیگر
داده و همین امر موجب افزایش نارضایتی جنبش
مردمی لبنان میشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه مرغ از س��فره مردم پر کش��ید که آن هم به
دلی��ل ع��دم تأمین ارزهای دام��ی و وجود مافیای
ش��دید واردات اس��ت ،گفت :دولت عزمی برای حل
مش��کالت مردم ندارد.حجت االس�لام سید ناصر
موس��وی الرگانی در جلس��ه علنی مجلس شورای
اس�لامی طی تذکر ش��فاهی،گفت :اقدام بزدالنه
صهیونیست ها در ترور شهید فخری زاده را محکوم
می کنیم و خواستار پاسخی محکم ،قاطع و بازدارنده
هس��تیم.وی خطاب به رئیس جمهور،تصریح کرد:
آقای روحانی! الزم می دانم از ش��ما تش��کر کنم که
ام��روز ه��م به ملت ایران ب��ی احترامی کردید و به
مجلس نیامدید و البته دوس��ت داش��تیم که امروز
بودی��د و ح��رف ملت را می ش��نیدید.نماینده مردم
فالورجان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
آق��ای رئیس جمهور! باید حرف های س��نجیده تر
بزنی��د و نبای��د گرای غلط دهید.موس��وی الرگانی
گف��ت :رئی��س جمهور مصوبه هس��ته ای مجلس
را مضر دانس��ته که با ش��أن و جایگاه حقوقی وی
تناسب ندارد و باید از وی بپرسیم که آقای روحانی!
گالب��ی های برجام ش��ما فق��ط ترور و تحریم بود؟
احتماال دوباره مس��توجب خش��م و شکایت مجدد
رئیس جمهور خواهم ش��د.وی تاکید کرد :با تالش
همه جانبه مثلث وزارت صمت ،کشاورزی و بانک
مرکزی ،مرغ از س��فره مردم پر کش��ید که آن هم
ب��ه دلی��ل عدم تأمین ارزهای دامی و وجود مافیای
شدید واردات است که هر سال از این شرایط برای
پر کردن جیب های گشاد خود استفاده می کنند و
دولت عزمی برای حل مشکالت مردم ندارد.عضو
هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی تأکید کرد:
اصالح ساختار بودجه اولویت اصلی مجلس است و
در بودجه  ۱۴۰۰عالوه بر اصالح ساختار بودجه به
شدت بودجه شرکت های دولتی را بررسی خواهیم
کرد و دولتی ها بهتر است این پنبه را از گوش خود
بی��رون بیاورن��د ک��ه هر چه به مجل��س ارائه کنند،
مجلس آن را تصویب کند.

مشکل دولت
با نظام توزیع کاالهای اساسی

واعظی در مورد مش��کالت قیمت گذاری و نظارت
کاالهای اساس��ی اظهار داش��ت :در جلس��ه ستاد
اقتص��ادی دولت روز گذش��ته آق��ای روحانی تاکید
داشت که بر روی توزیع مناسب ،توجه داشته باشیم.
اما مشکلی که وجود دارد بحث توزیع است که آن
جور که باید انجام نش��ده اس��ت .مثال در زمینه مرغ
مش��کلی نداشتیم و مش��کل از طرف توزیع بود.به
گزارش فارس،رئیس دفتر رئیس جمهور افزود :به
نظر من ماموریت وزارتخانه ها مش��خص اس��ت و
در زمینه مرغ و تخم مرغ اینطور اس��ت که خرید با
دستور و نظر وزارت کشاورزی و وزارت صمت انجام
میش��ود اما به محض اینکه خوراک دام و طیور به
بندر می رس��د همه در اختیار جهاد کش��اورزی قرار
داده میش��ود که این چیز جدیدی نیس��ت .وزارت
جهادکشاورزی برای همه مرغ داران سراسر کشور
توزی��ع م��ی کند پس اینجا وزارت صمت مش��کلی
ندارد.رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اقدامات
دولت برای تحقق ش��عار س��ال گفت :شعار جهش
تولی��د در زمان��ی ک��ه با کرونا مواج��ه بودیم انرژی
مضاعفی برای دولت و کلیه تولید کنندگان بود که
بتوانند برنامه ریزی ویژه ای برای تحریم آمریکا و
غلبه بر ویروس کرونا داشته باشند تا دستاورد خوبی
برای کشور به همراه آورد.

مقامآمریکایی:اسرائیل
مسئول ترور فخریزاده است

شبکه «سیانان » به نقل از یک مقام آمریکایی خبر
دادکهرژیمصهیونیستیپشتعملیاتتروردانشمند
برجسته هستهای ایران قرار دارد .شبکه «سیانان»
بهنقلازیکمقامآمریکاییکهاشارهایبهناماونشده
اس��ت ،اطالعاتی در خصوص ترور شهید «محسن
فخری زاده» دانشمند برجسته هستهای ایران ارائه
کرد.طب��ق این گ��زارش ،این مقام آمریکایی در این
خص��وص گفت که تلآویو در پش��ت عملیات ترور
دانش��مند هس��تهای ایران قرار دارد؛ با این حال ،او از
ارائ��ه اطالعات درباره اینکه دولت «دونالد ترامپ»
رئیس جمهوری فعلی آمریکا در جریان این عملیات
قرار داشته یا خیر خودداری کرد.مقام یادشده در این
خصوص گفت که معموال تلآویو دولت آمریکا را در
جری��ان اهداف و عملیاتهای خود قرار میدهد؛ اما
طبق گزارش سیانان ،وی از تأیید اینکه این بار نیز
تلآویو چنین کاری کرده است یا خیر خودداری کرد
علیرغم آنکه او تأکید کرد که ش��هید فخریزاده از
مدتها قبل یکی از اهداف تلآویو بوده است.

