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روی موج کوتاه

معاون اول رئیس جمهور گفت: در 
قانون اساسی، از آزادی مردم به عنوان 
یک گوهر گرانبها یاد شــده اســت؛ به 
هیچ بهانه ای نمی شــود آزادی مردم را 
محدود کرد و مانع آزادی مردم شــد و 
حتی به بهانه امنیت نمی توان این کار 

را انجام داد.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای 
اقتصاد مقاومتی که دیروز در استانداری 
خوزســتان برگزار شــد، با بیان اینکه 
جمهوریت نظام جایی است که مردم 
خط  مشی اداره کشور را تعیین کنند، 
افزود: اگر در طول این ۴۰ سال ارزیابی 

انجام شود، متوجه می شویم که برای 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی 
داریــم. البته کارهای زیادی توســط 
جمهوری اسالمی انجام شده است اما 
به دلیل اینکه برای رســیدن به نقطه 
مطلوب فاصلــه زیادی داریــم، فکر 
می کنیم اقدامات انجام شده، کم هستند 

و با زبان گویا آن ها را اعالم نمی کنیم.
وی تصریح کرد: در مواقعی، فضایی 
ایجاد می شود که فکر می شود صحبت 
کردن از کارهای انجام شده و دستاوردها 
خوب نیســت و مردم آمادگی پذیرش 
این صحبت ها را ندارند. در صورتی که 

مشــکلی وجود دارد که ما به این نقطه 
رسیدیم و باید بررسی و اصالح شود.

 تحریم و اقتصاد مقاومتی
 در تعارض هستند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
اقتصاد باید در دست مردم باشد، گفت: 
در سیاست اقتصاد مقاومتی آمده است 
که مردمی بودن اقتصاد، یعنی حاکمیت 
و اداره اقتصاد باید در دست مردم باشد. 
همچنین اقتصاد باید درون زا و برون نگر 
باشــد یعنی باید از همه ظرفیت های 
داخلی کشور استفاده شود و همچنین 

اقتصاد باید با دنیا تعامل داشته باشد.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و 
اجرایی متفاوت و گاهی اوقات متضاد 
هستند و به جای اینکه برای پیشرفت 
امور کشــور به هم کمک کنیم، کار را 
خنثی می کنیم و امور کشــور با منابع 
زیاد و صرف هزینه زیادی پیش می رود، 
افزود: تحریم، اقتصاد کشــور را حبس 
می کند که این مسئله با سیاست اقتصاد 
مقاومتی در تعارض است زیرا ما دنبال 
این هستیم که بتوانیم صادرات داشته 
باشیم و تکنولوژی بگیریم و موارد دیگر 

را انجام دهیم.
معاون اول رئیــس جمهور گفت: 
اقتصاد ما با پنج رویکرد سیاست اقتصاد 
مقاومتی اداره می شــود و رهبر معظم 
انقالب اسالمی این رویکردها را تایید 
و ابالغ کرده اســت و همه دستگاه های 
حاکمیتی این سیاست ها را قبول دارند.
مجلس کسری بودجه دولت را 

بیشتر نکند
وی در بخش دیگــری از اظهارات 
خود با اشاره به اینکه تصویب بودجه ای 
کارآمد خواسته مشترک مجلس و دولت 
است، گفت: بنابراین باید از ایجاد منابع 
موهوم و غیرواقعی کــه باعث بزرگتر 
شدن بودجه می شــود جلوگیری کرد 
تا از بروز اعتراضات و باال رفتن هزینه ها 

پیشگیری شود.
جهانگیری اظهار داشــت: به نظر 
می رسد که بودجه سال ۱۴۰۰ با تعامل 

دولت و مجلس شورای اسالمی تصویب 
شود اما همواره باید به نکات کلیدی که 
از ابتدا نمایندگان مجلس در خصوص 
واقعی تر شدن اعداد، منابع و هزینه های 
بودجه بیان کرده اند نیــز مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده 
کشور باید به نفع طبقات ضعیف جامعه 
تنظیم شود ادامه داد: ایرادهای مطرح 
شده توسط برخی از دوستان نماینده 
در مجلس مبنی بر ایرادات الیحه دولت 
)موضوع واقعی شدن ارقام و هزینه ها( 
موضوعاتی است که در خود مجلس نیز 

باید مورد رعایت قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح 
کرد: بنابراین باید از پررنگ شــدن این 
ایرادات در بودجه مصوب مجلس شورای 
اسالمی پیشگیری گردد؛ بنابراین نباید 
کاری کنیم که کســری بودجه دولت 

بیشتر شود.
وی تاکید کــرد: در صورت بروز این 
کســری، هزینه ها مطالبه می شوند و 
باعث ایجاد این ذهنیت خواهد شد که 
دولت نمی خواهد آن را )قانون بودجه( 
اجرا کند و این موضــوع باعث کاهش 

رضایت مردم خواهد شد.
 مصوبه مجلس 

منجر به تورم خواهد شد
وی از قیمت ها به عنوان یک مسئله 
اساسی و مهم در کشور یاد کرد و گفت: 
یکی از موضوعاتی که در این راستا باید 
به آن توجه ویژه صورت بگیرد، مسئله 
حقوق ورودی )عوارض گمرکی( است؛ 
در این موضوع نمی توان قیمت دالر را به 
عنوان پایه تعیین میزان حقوق ورودی 

در نظر گرفت.
معاون اول رئیــس جمهوری بیان 
داشــت: اگر حقــوق ورودی )عوارض 
گمرکی از ســوی مجلــس در الیحه 
بودجه( افزایش یابد، هزینه این افزایش 

به جیب مردم تحمیل می شود.

جهانگیری با بیان اینکه کل کاالهای 
کشور که مواد اولیه یا کاالهای مصرفی 
هستند از گمرک بیرون می آیند، بیان 
داشــت: برهمین اســاس اگر حقوق 
ورودی افزایش یابد، مردم به واســطه 
گرانتر شدن کاال دچار فشار بیشتری 

متحمل شوند.
وی با اشــاره به اینکه در زمان آغاز 
برنامه اول توســعه کشــور به واسطه 
تصمیمات مجلس قیمت برخی کاالها 
افزایش یافت، گفت: در این بین وقتی از 
دولت سوال پرسیده می شد که چنین 
گرانی هایی چرا به وجود آمده اســت، 
گفته می شد که این شــرایط حاصل 

مصوبه مجلس شورای اسالمی است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان 
اینکــه دغدغه نماینــدگان مجلس و 
همچنیــن دولت در موضــوع تورمی 
نبودن بودجه، واقعی شدن منابع، اصالح 
هزینه ها، رسیدگی به طبقات ضعیف 
جامعه و از بیــن بردن فســاد و رانت، 
دغدغه هایی مشترک است، گفت: در 
این رابطه نظرات یکی اســت و اینگونه 
مســائل موضوعاتی نیستند که محل 
اختالف باشــند؛ امیدواریم برای سال 
آینده بودجه خوبی تصویب شود تا به 
طور کامل رعایت حال مــردم در نظر 

گرفته شود.

جهانگیری:

حتی به بهانه امنیت هم نمی شود آزادی مردم را محدود کرد

خبر

به دنبال شکایت راهور ناجا از نماینده سبزوار در مجلس 
شورای اسالمی به دلیل برخورد فیزیکی با سرباز راهور، حین 
انجام وظیفــه، برخی نمایندگان مجلس بــه حمایت از این 

نماینده برخاستند. 
روز گذشته امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دربــاره پرونده برخورد 
علی اصغر عنابســتانی با ســرباز راهور گفت: راهور ناجا در 

دادستانی طرح شکایت کرده است.
وی توضیــح داد کــه ســردار حســین اشــتری، 
فرمانده نیــروی انتظامی به او گفته اســت کــه این نیرو 

 گزارش را تهیه و برای دادســتانی ارســال کرده اســت. 
در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون 
قضایی مجلس در جلســه علنی دیــروز در همین ارتباط 
گفت: این تجربه به ما نشــان داد که چگونه شفافیت راه را 
بر سیلی های متعدد مدیران، کارمندان و ماموران به اقشار 
مختلف مردم می بندد.  وی افزود: ضمن تحسین نماینده ای 
که یک سیلی به نفس اماره خودش و یکی سیلی به دشمنان 
نظام و مجلس زد، به نیروی انتظامی هشــدار می دهم که 
از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیــرد و اجازه ندهد که 
مأمورانش در هنگام اعمــال قانــون از چهارچوب قانون 

تجاوز کننــد. حاجی دلیگانی با بیان اینکه نظام اســالمی 
مردم و قانون برایــش فرقی نمی کند از نیــروی انتظامی 
پلیس خواست تا نســبت به ادبیات مامور راهور از مجلس 
عذرخواهی کند. وی همچنین تصریــح کرد: عذرخواهی 
بزرگتر ناجا نیــز باید به خاطر حرف هــای غیرقانونی یک 
مسئول ناجا باشد که چندی پیش می خواست مجرمین را 

دست شکسته ببیند. 
بهروز محبــی نجم آبــادی، نماینــده ســبزوار هم در 
گفت وگویی با برنا، گفت: فضای رســانه ای تبدیل شــده به 

عده ای شعبان بی مخ که از کاه کوه می سازند.

او توضیح داد: آدم هایی هستند که دروغ پردازی و حادثه ها 
را بزرگنمایی می کنند؛ مانند خطای عنابســتانی که در آن 
بزرگنمایی صــورت گرفت؛ منظورم با عده ای اســت که در 
ماجرای نجفی واقعیت را وارونه نشان دادند ولی در ماجرای 

عنابستانی بزرگنمایی کردند.

حمایت برخی نمایندگان مجلس از نماینده سیلی زن؛

ناجا عبرت بگیرد و از عنابستانی عذرخواهی کند!
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فرمانده کل سپاه:
 به نقطه ای رسیده ایم که 

از برجام بی نیازیم
سردار سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل 
سپاه در مراســم اعالم آغاز رزمایش بیت المقدس 
گردان های بسیج، گفت: »ما نمی توانستیم بعنوان 
اسالم الگوی عقب مانده و ضعیف از یک نظام برآمده 
از اسالم ارائه بدهیم، باید پیشرفت می کردیم، ایران 
را می ساختیم و قوی می شدیم چون جز قوی شدن 
راهی برای بقاء و ادامه حیات نداشــتیم. وی افزود: 
امروز به نقطه ای رسیده ایم که از برجام واقعا بی نیاز 
شده ایم، فهمیده ایم که بی نیازی از رفع تحریم، بر 

رفع تحریم اولویت دارد.
    

امیر کاویانی:
توسعه مکران مسئولیت مهم 

نداجا است
امیردریادار حمزه علی کاویانی، جانشین فرمانده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران توسعه 
ســواحل مکران و ایجاد قدرت دریایی در سواحل 
مکران و شمال اقیانوس هند را از وظایف مهم این نیرو 
عنوان کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش با عملیاتی 
کردن تدابیر مقام معظم رهبری توانسته در منطقه 

شمال اقیانوس هند حضوری مؤثر داشته باشد.
    

از سوی نمایندگی کشورمان در وین ارائه شد؛
گزارش توجیهی دالیل تصویب 
قانون »اقدام راهبردی« به آژانس

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان 
نزد سازمان های بین المللی در وین، اعالم کرد زمینه ها 
و دالیل تصویب »قانون اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران«، طی گزارش 
توجیهی به اطالع آژانــس بین المللی انرژی اتمی و 
کشورهای عضو رســید. غریب آبادی افزود: در این 
گزارش آمده است که تصویب قانون اقدام راهبردی، 
در واقع یک واکنش راهبردی و کالیبره شده نسبت به 
اقداماتی است که دولت ترامپ طی چندسال گذشته 
و در سایه بی اقدامی برخی طرف های برجامی علیه 
ملت ایران اتخاذ کرد، بــا این هدف که فرصتی برای 

نجات برجام از طریق لغو تحریم ها فراهم شود.
    

وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اعالم کرد؛
انتقاد از آلمان برای نپذیرفتن نقش 

خود در تسلیح »صدام حسین«
وزارت امور خارجه ایــران در بیانیه ای از آلمان 
به دلیل پاســخگو نبودن در قبال نقش این کشور 
در تسلیح شــیمیایی رژیم صدام حسین در دوره 
جنگ هشت ساله ایران و عراق، انتقاد کرد. در این 
بیانیه آمده است: »جمهوری اسالمی ایران هیچگاه 
از طرح و پیگیری این ظلم آشکار صرفنظر نخواهد 
کرد و انتظار دارد که دولت آلمان نتیجه تحقیقات 
خود از جمله در رابطه با نقش مقامات رسمی این 
کشور از حیث قصور و تقصیر در انتقال مواد شیمیایی 

غیرقانونی به عراق را به اطالع عموم برساند.«
    

شرط سعید جلیلی برای 
کاندیداتوری در انتخابات 1400

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حسین 
نقوی حسینی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگویی 
تفصیلی گفت: سعید جلیلی مدعی نامزدی نیست، 
اما می گوید اگر اصولگرایان سر من به اجماع برسند 
به انتخابات وارد خواهم شد؛ ولی اگر اجماع نباشد او 
قصد ورود به انتخابات ندارد. وی افزود: صحبت هایی 
شده است که اگر اجماع اصولگرایان روی قالیباف 
انجام شــد و او برای ریاست جمهوری آمد، جلیلی 
میاندوره مجلس وارد شود و ریاست مجلس را برعهده 
بگیرد؛ در همین جلسات مطرح شد که سعید محمد 
هم گزینه شهرداری تهران باشد که او واکنش نشان 
داد و گفت که صرفا برای ریاســت جمهوری وارد 

خواهم شد.
    

مومنی راد خبر داد؛
 رسیدگی به چهارمین پرونده 

جرم سیاسی
به گفته احمد مومنی راد، ســخنگوی هیأت 
منصفه دادگاه مطبوعات روز گذشته )۱2 بهمن( در 
شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی محمدی کشــکولی به دو پرونده سیاسی و 
مطبوعاتی رسیدگی شد.در این جلسه به پرونده 
مدیر مســئول روزنامه ایران به اتهام نشرمطالب 
خالف واقع رسیدگی شد که هیأت منصفه با اکثریت 
آرا متهم را مجرم دانست اما او را مستحق تخفیف 
ندانســت. همچنین هیأت منصفه پس از بررسی 
پرونده محمدعلی وکیلی، مدیرمســئول روزنامه 
ابتکار و متهم به نشــر اکاذیب به قصد اصالح امور 
کشور به عنوان چهارمین پرونده جرم سیاسی، وی 

را مجرم ندانست.

کل کاالهای کشور که مواد 
اولیه یا کاالهای مصرفی 
هستند از گمرک بیرون 

می آیند؛ بر همین اساس 
اگر حقوق ورودی )عوارض 

گمرکی از سوی مجلس 
در الیحه بودجه( افزایش 

یابد، مردم به واسطه گرانتر 
شدن کاال دچار فشار 

بیشتری متحمل شوند

تحریم، اقتصاد کشور 
را حبس می کند که این 

مسئله با سیاست اقتصاد 
مقاومتی در تعارض است 
زیرا ما دنبال این هستیم 

که بتوانیم صادرات داشته 
باشیم و تکنولوژی بگیریم 
و موارد دیگر را انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشــاره به اظهار نظر اخیر وزیرخارجه آمریکا، موضع این دولت در قبال ایران را 
ناامیدکننده توصیف کرد و گفت: دولت بایدن به جای اینکه برای انجام تعهدات خود پیش شرط بگذارد، باید معلوم کند 
چگونه می خواهد تعهد رفع تحریم ها را به شکلی عملی لغو کند. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اگر آمریکا اعتقادی به برجام دارد به جای شرط گذاشتن باید درعمل، پایبندی 
خود را به آن نشان دهد، گفت: تجربه برجام جلوی چشمان مردم ایران است. وی ادامه داد: مردم باهوش ایران ساده اندیش 
نیستند که دوباره وارد بازی »اقدامات نقد در برابر وعده های نسیه« شوند. مثل این است که ما پول کاالیی را به فروشنده 

داده ایم اما کاالیی تحویل نگرفتیم؛ چه کسی حاضر به انجام چنین معامله ای است؟
دست دیپلماسی برای رفع تحریم ها پُر شده است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با چرخیدن چرخ سانتریفیوژها و غنی سازی 2۰ درصدی، دست دستگاه 
دیپلماسی برای رفع تحریم ها پُر شده است، افزود: معتقدیم صنعت هسته ای هم با عواید اقتصادی حاصل از تولید انرژی 
و با تولید رادیو دارو و همچنین منافع متعدد در بخش های کشاورزی می تواند در خنثی سازی تحریم ها موثر باشد؛ اما 
با این وجود در بازدید از کارخانه های نیمه تعطیل در شهرک های صنعتی جنوب تهران، صنعتگران و تولیدکنندگان 
از نچرخیدن چرخ های صنعت گالیه می کردند. قالیباف تصریح کرد: مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید 
مصمم اســت با ادامه نظارت میدانی و معلوم کردن مشکالت کارآفرینان، 
رفع تحریم هــای داخلی تولید و بازکردن زنجیرهای بســته شــده به پای 
تولیدکنندگان توسط بانک ها، تامین اجتماعی و مالیات و همچنین اولویت 
دادن به رفع قوانین زائد، مسیر چرخیدن چرخ کارخانه ها را هموار کند تا دولت 
نیز بتواند بر این بستر، تولید و اشتغال کشور را به رونق درآورد. وی همچنین 
گفت: نظام سیاسِی انقالبِی برآمده از اسالم، بن بستی برای خودش متصور 
نیست، چرا که وعده نصرت الهی را با خود دارد؛ مشروط به آنکه به سنت های 

الهی »حرکت عمومی مردم« پایبند بماند.

رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس گفــت: برجــام هــم اکنــون چــون الشــه متعفنــی 
 اســت که روی زمین قــرار دارد کــه بعضی بــدون آنکه بخواهنــد اســباب تعفن را جبــران کنند به ســمت 

این الشه می روند. 
علیرضا زاکانی در اولین نشست پاتوق اندیشه جوانان خاطرنشان کرد: برای آن ها بودن بایدن در آمریکا مهم است 
اما برای ما این اهمیت دارد که ترامپ وجود ندارد و سعی ما درایران قوی کردن، افزایش قدرت با انسجام ملی، تقویت 
بنیه دفاعی و نفوذ و عمق دهی ایران اسالمی در منطقه و جهان است که جریان دوم به هیچ وجه این مؤلفه قدرت را 

برنمی تابد و تمام مؤلفه های ضعف را از خود مخابره می کند.
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: هردو جریان می گویند که می توان به برجام برگشت اما 
این دو برگشت تفاوت جوهری دارند چرا که پیش شرط ما آن است که همه تحریم ها رفع شود و در مشکل انتقال پول 
و سوئیفت آزادی عمل داشته باشیم درآخرهم آمریکا باید خسارت جدی ما را ناشی از نقض تعهد به ایران پرداخت 

کند اما جریان تجدید نظرطلب شرط برگشت به برجام خود را به وعده برگشت آمریکا تقلیل می دهد.
وی با اشاره به اعتقاد بازگشت به برجام از ســوی دو جریان مزبور با تفاوت های جوهری، ادامه داد: پیش شرط ما 
برای بازگشت برجام آن است که آمریکا ضمن بازگشــت به برجام و پرداخت خسارت، به عنوان پیش شرط تمامی 
تحریم های ظالمانه علیه ایران رفع شده و در تجارت خارجی به ویژه نفت و 

در انتقال پول آزادی عمل داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه نباید به فکر اســتیضاح یک فرد بــود بلکه باید یک 
جریان را پای صندوق رای اســتیضاح کنیم، افزود: بنــده برنامه ای برای 
شــرکت در انتخابات نــدارم و یک جو عقــل برای نیامــدن در انتخابات 
کافی اســت، معتقدم که بایســتی یک نهضت نیامــدن در انتخابات راه 
 بیفتد و بایســتی با عقالنیت و خویشــتنداری زمینه توفیق جبهه انقالب 

را فراهم کنیم.

قالیباف در نطق پیش از دستور:

موضع دولت »بایدن« درباره ایران ناامید کننده بود
حمله تند و جدید زاکانی به روحانی 

برخی هنوز به سمت الشه متعفن برجام می روند


