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 عضـو شـوراى شـهر تهـران بـا اشـاره بـه 
اینکـه تحقـق برنامه هـاى اولویت محـور، 
شـهرى ها  شـوراى   جـدى  مطالبـه 
چنانچـه  گفـت:  اسـت،  حناچـى  از 
برنامه ریزى هـا بـراى تحقـق بودجـه و 
عملیاتـى شـدن پروژه هـا انجـام نگیـرد، 
تغییـر شـهردار پایتخـت محتمل اسـت.
 محمدى سـاالرى عضو شوراى شـهر تهران در صحن شـوراى شـهر درباره درآمد 
و هزینه هـاى شـهردارى اظهار داشـت: مدیریت شـهرى على رغم همـه چالش ها 
و مشـکالت کشـور مى تواند بیـش از 30 هزار میلیـارد تومـان بودجه سـال 99 را 
محقق کند، به شـرط اینکه شـورا با شـهردار تهران عهـد اخوت نبنـدد. وى افزود: 
همچنیـن شـهردار تهـران بایـد بدانـد کـه اگـر بـه برنامه ها عمـل نکنـد، ممکن 
اسـت شـورا هر لحظه نسـبت بـه تغییـر آن اقـدام کنـد.  این عضو شـوراى شـهر 
تهـران گفت: باید جلسـه اى با حناچى داشـته باشـیم و منابع اعتبارى شـهردارى 
با مجموعـه تمهیداتـى که مى تـوان اجـرا کرد بررسـى شـود. بـه نظر مـن منابع 
درآمدى شـهردارى قابلیت تحقـق دارد و نـه تنها یک هـزار پروژه محلـه اى، بلکه 
چندیـن برابـر آن را مى تـوان انجـام داد.   وى تصریـح کـرد: این دیدگاهـى که در 
شـهردارى به وجـود آمـده کـه مدیـران اعـالم مى کننـد منابـع درآمـدى وجود 
نـدارد و نمى توانیـم کارهـا را انجـام دهیـم، باید اصـالح شـود.  وى تصریـح کرد: 
شـهردار تهـران باید بدانـد که موضـوع تحقـق برنامه هـاى اولویت محـور، مطالبه 
جدى شـوراى شـهر اسـت و چنانچـه بـه برنامه ریزى بـراى تحقـق بودجـه اقدام 

نکند، تغییر شـهردار تهـران محتمل اسـت. 

اولتیماتوم شورای شهری ها به حناچی

 احتمال تغییر شهردار در صورت محقق نشدن برنامه ها

News اخبار  کشور  

لندن: دو شـیرینى پز بریتانیایـى کیک هایى به سـبک معمارى 
باروك و سـبک روکوکـو طراحـى کـرده و مى پزند کـه به عنوان 
زیباتریـن کیک هـاى دنیـا از سـوى کاربرهـاى فضـاى مجـازى 
انتخـاب شـدند. بـه گـزارش آدیتـى سـنترال، ایـن کیک هـا 
تمـام جزئیـات گچبرى هـاى کاخ هـاى دوره بـاروك اروپـا، 
همچـون رنگ هـاى طالیـى و غیـره را دارنـد. ایـن کیک هـا بـه 
نـام شـیرینى پزهاى مشـهور بریتانیـا ادى و ریچـارد نامگـذارى 

شـده اند و هریـک گاهـى تـا چنـد هـزار پونـد قیمـت دارند.

 ماساچوسـت: مـردى در آمریـکا بـا زیـاده روى در خـوردن 
آبنبـات حـاوى نوعـى ریشـه شـیرین بیان سـیاه دچار ایسـت 
قلبى شـد. بـه گـزارش  اى بى سـى، بـه گفته خانـواده ایـن مرد 
54سـاله، او هـر روز یک بسـته و نصفـى از ایـن نـوع آبنبات ها 
مى خـورد و ناگهـان دچار ایسـت قلبى شـد. به گفته پزشـکان 
حتـى مقـدار اندکـى از ریشـه شـیرین بیان مى توانـد فشـار 
خـون فـرد را بـاال ببـرد. از آنجـا کـه ایـن محصـول حـاوى 
هشـدارهاى بهداشـتى بود شـرکت سـازنده مقصر نبوده است.

 نیویـورك: «هرولـد اوانـز» یکـى از معروف تریـن 
خبرنـگاران نسـل خـود در 92 سـالگى درگذشـت. بـه 
گـزارش ایندیپندنـت، اوانـز در جهـان مطبوعـات بـراى 
پیگیرى و افشـاى رسـوایى داروى تالیدومید مشـهور بود. 
ایـن داروى ضد ویـار باعـث نقـص عضـو صدهـا کـودك 
درسراسـر جهان شـده بـود. گزارش هـاى او در ایـن مورد 
باعث شـد مؤسسـات تولید دارو مجبور شـوند به کسـانى 
کـه از مصـرف آن لطمـه دیـده بودنـد غرامـت بپردازنـد.

 لندن: بـر اسـاس آمـار و ارقام منتشـر شـده توسـط نهادهاى 
رسـمى در دولـت بریتانیـا میـزان مراجعـه بـه کتابخانه هـاى 
عمومـى در ایـن کشـور در سـال جدید نسـبت به دوره مشـابه 
سـال قبـل حـدود 80درصـد کاهـش یافته اسـت. به گـزارش 
بوکسـلر، شـیوع کرونا باعـث این امـر شـده وکتابخانه هـاى باز 
این کشـور نیز بـا کاهـش 35درصد مراجعـه کننـدگان مواجه 
شـده اسـت. البتـه آمـار مراجعـه شـهروندان بریتانیایـى بـه 
کتابفروشـى هاى این کشـور افزایش خیره کننـده 70درصدى 

داشـته است.

 نیویـورك: 3 کارگـر پایانـه ریلـى در آمریـکا زیر محل 
کارشـان بـا حفر تونـل اتاقـى سـاخته بودنـد کـه در آن 
به صـورت مخفـى زندگـى مى کردنـد. بـه گـزارش سـى 
ان ان، ایـن اتـاق 10متـرى داراى مبلمـان ، تلویزیـون و 
دیگر وسـایل مـورد نیـاز آنها بـود. یکـى از ایـن 3 کارگر 
بـه خبرنگارها گفـت چه جایـى بهتـر از این اتـاق، هم به 
محـل کار خـود نزدیک بودیـم و هـم هیچ مالیاتـى بابت 

آن نمى دادیـم. افسـوس کـه دیگـر نمى توانیـم.

 خانه سازى  کارگرها زیر مترو کتابخانه هاى بریتانیا قربانى کرونا مرگ خبرنگارى که نماد افشاگرى بود مسمومیت با ریشه شیرین بیان کیک پزى به سبک کاخ باروك

 وزیر خارجه ایران با تأکید بر تأثیر منفى 
تحریم هاى آمریکا بر نوع پاسخگویى ایران به 
بحران شیوع کرونا، اینگونه اقدامات واشنگتن 
دانست.   پزشکى»  «تروریسم  مصداق  را 
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران 
در مصاحبه با شبکه روسى «راشاتودى» با 
«دروغ» توصیف کردن ادعاهاى ایاالت متحده 
آمریکا مبنى بر عدم تأثیر تحریم هاى یکجانبه بر اقالم بشردوستانه، تأکید کرد که اینگونه 
اقدامات آمریکا در حقیقت «تروریسم پزشکى» است. وزیر خارجه ایران ضمن انتقاد شدید از 
اقدامات یکجانبه ایاالت متحده علیه جمهورى اسالمى تأکید کرد که تالش هاى آمریکا براى 
مانع تراشى در مسیر صادرات نفت ایران، توانمندى تهران براى پاسخگویى به بحران کرونا را 
محدود کرده است و مقادیرى از پول ایران در خارج است که به موجب تحریم هاى آمریکا، 

امکان دسترسى به این مبالغ براى جمهورى اسالمى حتى براى خرید دارو وجود ندارد.

سـخنگوى وزارت امـور خارجـه خواسـتار 
جمهـورى  میـان  درگیرى هـا  توقـف 
آذربایجـان و جمهـورى ارمنسـتان شـد و 
آمادگـى ایـران را بـراى اسـتفاده از همـه 
ظرفیت هـاى خـود بـه منظـور برقـرارى 
آتـش بـس و آغـاز گفـت وگوهـا میـان 
طرفین اعـالم کرد. سـعید خطیـب زاده با 
اشـاره به با درگیرى هاى نظامـى بین جمهـورى آذربایجان و جمهورى ارمنسـتان 
اظهـار داشـت: جمهـورى اسـالمى ایـران از نزدیـک و بـا نگرانـى درگیرى هـاى 
نظامـى میـان جمهـورى آذربایجـان و جمهـورى ارمنسـتان را دنبـال مى کنـد و 
ضمن دعـوت طرفین به خویشـتندارى، خواسـتار توقف فـورى درگیرى هـا و آغاز 
گفت وگـو میان دو کشـور  اسـت.خطیب زاده آمادگى کشـورمان براى اسـتفاده از 
همـه ظرفیت هاى خـود به منظـور برقـرارى آتش بـس و آغـاز گفت وگوهـا میان 
طرفیـن را اعالم کـرد.  درگیرى هاى نظامى میـان نیروهاى ارمنسـتان و جمهورى 
آذربایجان در حالى از سـر گرفته شـد کـه میانجیگران بین المللى بـراى جلوگیرى 
از ایـن درگیرى هـا هیچ تـالش جـدى در ماه هاى گذشـته از خـود نشـان ندادند .

سـقف  مسـکن  بخـش  عامـل  بانـک 
تسـهیالت قابل پرداخت از محل حسـاب 
پس انـداز مسـکن جوانـان در تهـران را 
60 درصـد افزایـش داد. یکـى از انـواع 
تسـهیالت قابـل پرداخـت خرید مسـکن 
به لحاظ نرخ سـود و مـدت بازپرداخت که 
در حـال حاضر در شـبکه بانکـى پرداخت 
مى شـود، تسـهیالت از محل حسـاب هاى پس انداز مسـکن جوانان اسـت؛ دارنده 
حسـاب قادر اسـت بـا رعایـت برنامـه سـپرده گذارى ارائه شـده توسـط بانـک در 

بلندمـدت از تسـهیالت مسـکن برخـوردار شـود.
انتظـار پرداخـت ایـن تسـهیالت نسـبت بـه سـایر انـواع تسـهیالت مسـکن 
طوالنى تر بـوده و بین 5 تا 15 سـال و مـدت بازپرداخـت آن 20 سـاله پیش بینى 
شـده و با نرخ سـود 9 درصـد پرداخـت مى شـود. ویژگى دیگـر حسـاب پس انداز 
مسـکن جوانان این اسـت کـه نیـازى بـه سـپرده گذارى یکجا بـا مبالغ سـنگین 
نـدارد و از ایـن بابت نسـبت بـه صنـدوق پس انداز مسـکن یکـم بـراى گروهى از 

متقاضیـان مسـکن ارجـح بـه شـمار مى آید.
بانـک عامـل بخش مسـکن بـا توجه بـه شـرایط جدیـد قیمتـى در بازار مسـکن 
نسـبت بـه افزایـش سـقف ایـن تسـهیالت بـراى افتتاح کننـدگان حسـاب هاى 
پس انداز مسـکن جوانـان اقدام کـرده اسـت. همچنین سـقف تسـهیالت مذکور 
در شـهرهاى بـزرگ شـامل کـرج، مشـهد، تبریـز، اصفهـان، اهـواز، قم، شـیراز و 
کرمانشـاه در پایان سـال پانزدهم از 210 میلیـون به 330 میلیون تومـان افزایش 
یافته اسـت. این میـزان در مورد سـایر نقـاط شـهرى 184 میلیون تومـان بود که 

امسـال در ترمیم صـورت گرفتـه بـه 290 میلیون تومـان افزایـش یافت.

تحریم هاى آمریکا مصداق «تروریسم پزشکى» است

ایران خواستار توقف درگیرى میان باکو و ایروان شد

وام مسکن جوانان 400 میلیون تومان شد

خبرگـزارى دولتـى 
کره شـمالى هشـدار 
فعالیت هـاى  داد 
نیـروى دریایـى کره 
جنوبـى در آب هـاى 
کـره شـمالى ممکن 
را  تنش هـا  اسـت 
تشـدید کنـد. رسـانه هاى دولتـى کره شـمالى روز یکشـنبه 
بـه کـره جنوبـى دربـاره فرسـتادن هـر گونه نـاو جنگـى به 
آب هاى سـرزمینى کره شـمالى هشـدار دادنـد. پیونگ یانگ 
در عیـن حـال اعـالم کرد جسـد تبعه کـره جنوبـى را کـه از 
سـوى نیرو هاى کره شـمالى کشـته شـد، در صورتـى که در 
جریان عملیات جسـتجو پیدا شود، به سـئول تحویل خواهد 
داد.کیـم جونـگ اون، رهبـر کـره شـمالى، روز جمعـه پـس 
از آن کـه ارتـش این کشـور اعـالم کـرد نیروهایش ایـن فرد 
را نزدیک مـرز دریایـى با کـره جنوبى کشـته و جسـد وى را 

آتـش زده انـد، عذرخواهـى کـرد.

نخسـت وزیـر پیشـین 
لبنـان تاکیـد کـرد کـه 
وزیـر  نخسـت  هرگـز 
نخواهد شـد و شخصى را 
براى برعهـده گرفتن این 
سـمت معرفـى نخواهـد 
حریـرى،  سـعد  کـرد. 
نخسـت وزیر سـابق لبنان در گفتگویى با روزنامه الشـرق االوسط 
تاکید کـرد: هرگـز نخسـت وزیـر نخواهـم شـد. نقطه سـر خط. 
هرگـز شـخصى را هـم بـراى ایـن پسـت معرفـى نخواهـم کرد.
و  مالك هـا  نوشـت،  راسـتا  همیـن  در  االوسـط  الشـرق 
اسـتانداردهایى کـه مصطفـى ادیب بـا توافق بـا امانوئـل مکرون، 
رئیـس جمهـور فرانسـه بـراى تشـکیل کابینـه اى از چهره هـاى 
مسـتقل و متخصص تعیین کـرد در واقـع همان هایـى بودند که 
حریـرى بالفاصله پـس از اسـتعفا تعییـن کـرده بـود و هیچ یک 
از کاندیداهـاى نخسـت وزیرى نمى توانـد از آنهـا عبور کـرده و یا 
آنهـا را دور بزنـد، بـه این ترتیـب آنچه از بازگشـت حریـرى گفته 

مى شـود، نامربـوط اسـت.

وزیر امـور خارجه سـوریه 
در سـخنانى تداوم حضور 
نیروهـاى آمریـکا و ترکیه 
در خـاك ایـن کشـور را 
اشـغالگرى خوانـد و گفت 
که کشـورش بـراى پایان 
دادن به این اشـغالگرى از 
هیچ تالشـى دریغ نخواهـد کرد. ولیـد المعلم، وزیر خارجه سـوریه 
طـى سـخنرانى در هفتـاد و پنجمیـن نشسـت مجمـع عمومـى 
سـازمان ملل ضمـن انتقـاد از سیاسـت هاى غیر انسـانى گفـت: با 
توجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا بـه جـاى رفـع اقدامـات یکجانبه 
اعمـال شـده علیـه ملـت سـوریه و برخـى ملت هـاى دیگر شـاهد 
این بودیـم که ایـن اقدامـات تمدیـد و بـه بهانه هاى واهى تشـدید 
شـده اسـت؛ از جمله این اقدامـات آنچه موسـوم به "قانون سـزار" 
اسـت کـه معیشـت ملـت سـوریه و زندگـى روزمـره آنهـا را هدف 
گرفتـه و به دنبـال خفه کـردن ملت سـوریه اسـت. المعلـم در این 
سـخنرانى کـه از طریق ویدئـو کنفرانـس پخش شـد، اظهـار کرد: 
طرف هایـى وجود دارنـد که از تروریسـم بـراى براى تحقـق اهداف 
خـود اسـتفاده مى کننـد و در رأس آنها ترکیه قـرار دارد. تروریسـم 
هنـوز خطرى علیـه آرامـش و پیشـرفت جهـان اسـت و همچنین 
یکـى از مهمتریـن تهدیدهـا بـراى صلـح و ثبـات بین المللـى بـه 

شـمار مى رود.

صـدر  جریـان  رهبـر 
عـراق بـا اعـالم اینکـه 
داراى  کشـور  ایـن 
مسـتقل  حاکمیـت 
اسـت، بـار دیگـر تاکید 
اجـازه  هرگـز  کـرد 
عـراق  نمى دهنـد 
مسـتعمره بیگانگان شـود. مقتدى صدر، رهبر جریـان صدر 
عـراق   در توئیتى به اظهـارات اخیـر مقامات خارجـى درباره 
کشورش واکنش نشـان داد. او در صفحه رسـمى توئیتر خود 
نوشـت: هرگز اجـازه نمى دهیـم عـراق مسـتعمره بیگانگان 
شـود. نه شـرقى نه غربى. عراق یک کشـور قدرتمند و داراى 
حاکمیـت اسـت. مقتـدى صـدر پیـش از ایـن بـه خبر هاى 
تاسـیس سـفارت مجازى تـل آویـو در عـراق واکنش نشـان 
داد و بـه بنیامیـن نتانیاهو، نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتى 
دربـاره هرگونـه اقـدام بـراى ارتباط بـا عـراق هشـدار داد که 
حتـى اندیشـدیدن به ایـن مسـئله بـه مثابـه روز پایـان این 

رژیـم خواهـد بـود.

کره شمالى به کره جنوبى هشدار داد

حریرى: هرگز نخست وزیر نخواهم شد

المعلم: حضور آمریکا و ترکیه اشغالگرى است

 اجازه نمى دهیم عراق مستعمره بیگانگان شود

اخبار بین الملل

بـا  منطبـق  اقتصـاد  در  گفـت:  مجلـس  رئیـس 
سـنت هاى الهـى حرکـت نمى کنیـم و فرصـت را بـه 
جوانان نـداده و مدیریـت کارآمد نداریـم و نگاه مان نیز 

بـه بیـرون اسـت.
محمد باقـر قالیبـاف رئیس مجلس شـوراى اسـالمى 
در آییـن افتتاحیـه نمایشـگاه دائمـى توانمندى هـاى 
راهبـردى نیـروى هوافضـاى سـپاه طـى سـخنانى بـا 
گرامیداشـت هفته دفـاع مقدس، اظهـار داشـت: امام 
و شـهدا این فرصـت را به مـا دادنـد کـه در دوره احیاء 
مجدد فرهنـگ اسـالم بتوانیم حضور داشـته باشـیم.
وى بـا بیـان اینکـه ایـن نمایشـگاه بـراى مـن یـادآور 
خاطـرات دفـاع مقـدس بـود، گفـت: ایـن پهپادهایى 
کـه امـروز دیدیم بـه جایـى رسـیده کـه مى توانـد در 
دورترین نقـاط با تـداوم پـروازى و در هر شـرایط آب و 

هوایـى اهـداف را هـدف قـرار دهد.
رئیس مجلـس هفته دفـاع مقـدس را ایام اهللا دانسـت 
و گفـت: در فرهنگ قـرآن ایـام اهللا روزهایى اسـت که 
نعمـت و بـال بر مـردم نـازل مى شـود کـه هـر دو براى 
یـادآورى و عبرت اسـت. همـه اتفاقـات تاریخ ایـام اهللا 
اسـت و کار شـیطان این اسـت کـه کارى کند مـا این 

عبرت هـا را نبینیـم.
رئیس مجلـس با اشـاره بـه مشـکالت کشـور در دفاع 
مقـدس گفـت: در دفـاع مقـدس حتـى در تامیـن 
گلولـه تـوپ 120 هـم مشـکل داشـتیم اما آن مسـیر 
در مـدت کوتاهـى بـه جایـى رسـید کـه ماهـواره نور 
را در مـدار قـرار دادیـم، ایـن پروژه هـا نشـان مى دهد 
کـه کارآمدى بسـیار مهم اسـت. ایـن راه هـاى میان بر 
مهم اسـت امـا جوانـان مى خواهند کـه جسـورانه این 

مسـیر را برونـد.
قالیبـاف با بیـان اینکه اسـتراتژى هاى ما بایـد خالقانه 
باشـد و تبعیـت کورکورانـه نکنیـم، خاطرنشـان کرد: 
دسـتورات مدبرانـه امـام خمینـى (ره) و مقـام معظم 
رهبـرى موجب شـد که مـا بـه ایـن خودبـاورى و این 

دسـتاوردهاى عظیم برسـیم.
وى بـا اشـاره بـه منابـع گسـترده کشـور گفـت: ایـن 
نمایشـگاه بـه مـا نشـان داد کـه قـوى هسـتیم امـا 
افسـوس مى خوریم کـه در اقتصاد ضعیف هسـتیم. ما 
افسـوس مى خوریم کـه دشـمن را از سـرزمین بیرون 
راندیـم امـا در اقتصـاد مـا را مـورد فشـار قـرار دادنـد. 
مـا در ایـن حـوزه منطبـق سـنت هاى الهـى حرکـت 
نمى کنیـم و فرصـت را بـه جوانـان نـداده و مدیریـت 
کارآمد نداریـم و نگاه مان بـه بیرون اسـت و روش هاى 
دیگـرى را بـراى حـل مشـکالت دنبـال مى کنیـم در 
حالـى کـه خـداى دفاع، خـداى معیشـت هم هسـت.
رئیـس مجلـس گفـت: جنگ تمـام شـده ولـى جهاد 
در حـوزه اقتصـاد و فرهنـگ وجـود دارد. اگـر در ایـن 
عرصه هـم درس بگیریم و بـا این انگیـزه حرکت کنیم 
ظرفیت هاى کشـور بسـیار عظیم اسـت. بـا فرهنگ و 
روحیه مى توانیـم در یک دوره پنج سـاله پیـش برویم 
تا گـره گشـایى در حـوزه اقتصـاد، معیشـت و صنعت 

رخ دهـد.
قالیبـاف خاطرنشـان کـرد: مـا بایـد فرصت هـا را قدر 
بدانیـم و مشـکالت راحل کنیـم زیرا مـردم ما بـا تمام 
تـوان پـاى کار بودند و مـا بایـد از کار آنها گره گشـایى 
کنیم. ما در مجلـس متعهد شـده ایم و با ایـن فرهنگ 
حرکت کـرده و به حاشـیه ها توجـه نمى کنیم و اسـیر 
حاشـیه هایى کـه نشـان داد برخـى افـراد اهـل کار 
نیسـتند و گناهان گذشـته خـود را توجیـه مى کنند، 

نمى شـویم.

 وزیـر بهداشـت گفـت: وقتـى کشـورم 
در تنگنـاى اقتصـادى اسـت گالیـه 
عرصـه  در  نمى  گـذارم  و  نمى  کنـم 
بین  المللـى در مبـارزه بـا کرونـا از هیچ 

کشـور پیشـرفته  اى عقـب بیفتیـم.
 دکتر سعید نمکى در مراسـم تجلیل از 
پیشکسـوتان سـالمت در دفـاع مقدس 
گفـت: دفـاع مقـدس بـه مـا درس  هاى 
مهمـى آموخـت؛ جبهه  هـا مدرسـه 
عاشـقى بـود، اولین درسـى که مى  شـد 
آموخـت، درس عشـق بـود. بسـیج که 
میـوه روزهـاى سـخت دفـاع مقـدس 

بـود، مدرسـه عشـق بود.
وى افـزود: دومیـن درسـى کـه دفـاع 
مقـدس بـه مـا آموخـت ایـن بـود کـه 
نبایـد مرعوب عظمت پوشـالى دشـمن 
شـد؛ مـا آموختیـم کـه مى  شـود بـا 
ایمان و رشـادت، هیمنـه دشـمن را در 
هم شکسـت. اگر ایـن ایمان و رشـادت 
نبـود، خیلـى از جاها باختـه بودیـم اما 
این  کـه یـک میلى  متـر از خـاك را از 
دسـت ندادیم دلیلـش ایمان و پشـتکار 
بود. سـومین درسـى که از دفاع مقدس 
گرفتیم این اسـت که هرجا ایسـتادیم، 
بردیـم و هرجا بر اصولمـان تکیه کردیم 
و متحـد بودیـم و در کنـار هـم قـرار 

گرفتیـم، برنـده میـدان مبارزه شـدیم.
نمکـى اضافـه کـرد: اوایـل بهمن  مـاه 
بود که گزارشـى از کشـور چیـن درباره 
کرونـا دریافـت کردیـم و بـه همـکاران 
خـود گفتـم روزهـاى سـختى را بـراى 
کل جهـان مى  بینم. از بسـتن پروازهاى 
چین به سـمت کشـور صحبـت کردیم 
و سـعى کردیـم بـا شـیوه  هاى جهادى 
و بسـیجى که برگرفتـه از دفـاع مقدس 
بـود جبهه  آرایـى کنیـم. برخـى افـراد 
و شـرایط  تحریـم هسـتیم  گفتنـد 
سـختى داریـم و مـن گفتـم کـه در 
عـوض، مـا بـزرگ مـردان و بزرگ  زنانى 
را داریـم کـه روزهـاى سـختى را اداره 
کردنـد. مـا تجربـه هشـت سـال دفـاع 
مقـدس و جامعـه ایثارگـر پزشـکى و 

پرسـتارى را داریـم.

وزیـر بهداشـت گفـت: دفاعـى کـه در 
مقابـل مـوج سـنگین کرونـا داشـتیم 
یکـى از تاریخى  تریـن اتفاقـات بـود. 
همیـن شـبکه  هاى خارجـى معانـد 
کـه االن سـکوت کرده  انـد، آن زمـان 
کـه هنـوز مـوج بیمـارى بـه خودشـان 
نرسـیده بـود و زمانـى کـه علیرغـم 
بضاعـت اقتصـادى، بیمارانشـان هنـوز 
پشت در بیمارستان  هایشـان سرگردان 
نشـده بودند بدتریـن هجمه  هـا را علیه 
مـا داشـتند امـا خودشـان در باتـالق 

کرونـا گرفتـار شـدند.
وى افـزود: کشـورهاى اروپایـى 6 برابـر 
مـا تخـت بیمارسـتانى و بـه ازاى هـر 
تخت دو تـا سـه برابر مـا پرسـتار دارند 
امـا مـا بـا تجـارب دفـاع مقـدس ایـن 
روزهـا را مدیریـت کردیـم و توانسـتیم 

مرگ  هایمـان  اردیبهشـت  ماه  در 
را بـه نزدیـک 30 نفـر برسـانیم و از 
یـک صادرکننـده  بـه  تولیدکننـده 
تجهیـزات مقابلـه بـا کرونـا تبدیـل 
شـویم. مـن تردیـد نـدارم کـه امـروز با 
همت واال، ایـن راه را به خوبـى خواهیم 

پیمـود.
نمکى ادامـه داد: من اهل تضـرع و زارى 
نیسـتم و وقتـى کشـورم در تنگنـاى 
نمى  کنـم.  گالیـه  اسـت  اقتصـادى 
دیـروز رئیـس بانـک مرکـزى قسـمتى 
از یـک میلیـارد یـورو را آزاد کـرد امـا 
مـن بـه معـاون توسـعه اعـالم کـردم 
همیـن میـزان انـدك را هـم برگردانید 
تـا مبـادا درخواسـت مـن موجـب بروز 
مشـکلى شـود. مـا از ایـن بـه بعـد لـب 
فـرو مى  بندیـم. نمى  گذاریـم در عرصـه 
بین  المللـى در مبـارزه بـا کرونـا از هیچ 
کشـور پیشـرفته  اى عقب بیفتیـم. ما با 
همـت و رشـادت مدافعـان سـالمت در 
کنـار مـردم بزرگ  منـش ایـن ممکلت 
مقاومـت خواهیـم کـرد و کرونـا را بـه 
لطـف خداونـد شکسـت خواهیـم داد؛ 
همان  طـور که اثبـات کردیم در هشـت 
سـال دفاع مقدس نیز توانسـتیم کشور 

را بـه زیبایـى اداره کنیـم.

قالیباف: برخی فقط گناهان گذشته خودرا توجیه می کنند

دراقتصاد کارآمدى نداریم

نمکی: دیگر گالیه نمی  کنم

 اجازه نمى  دهم در عرصه مقابله با کرونا از سایر کشورها عقب بیفتیم 

رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه 
مجلـس گفـت: طـرح تامیـن کاالهـاى 
اساسـى (کاالبرگ) را از مهر سال جارى 
تـا اسـفند سـال جـارى اجـرا مى کنیم. 
رئیـس  حاجى بابایـى  حمیدرضـا 
کمیسـیون برنامه بودجه مجلس درباره 
اولویـت بـراى طـرح کاالهـاى اساسـى، 
اظهـار داشـت: وضعیـت معیشـتى بـه 
ویژه کاالى اساسـى در کشـور و افزایش 
قیمت هـا اقشـار مختلـف جامعـه را 

بـه ویـژه کسـانى کـه از درآمـد پاییـن 
برخـوردار هسـتند بـا مشـکل مواجـه 
کرده اسـت. وى افزود: حدود 200 نفر از 
نمایندگان مجلس به یـک فوریت طرح 
تامیـن کاالهـاى اساسـى راى دادیـم و 
بر اسـاس یـک فوریـت دولـت را مکلف 
کردیـم کـه در جامعـه کاال بـرگ در 
اختیار مـردم قـرار دهـد و در این مقطع 
مشـکالت مـردم را برطـرف کننـد. این 
طرح یـک فوریـت در کمیسـیون برنامه 

بوجـه مصـوب شـد و حـدود یـک مـاه 
ونیـم بحـث و بررسـى صـورت گرفت و 
بـه دلیـل اینکه مـا بعـد از این هفتـه دو 
هفتـه تعطیلى خواهیـم داشـت 50 نفر 
از نماینـدگان درخواسـت داشـتیم این 
طرح چهارشـنبه هفتـه جـارى مطرح و 

مصـوب شـود تـا بـه تاخیـر نیفتد.
بودجـه  برنامـه  کمیسـیون  رئیـس 
مجلـس خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس 
خواسـته نماینـدگان عزیـز قرار بـر این 
شـد کـه مصوبـه کمیسـیون برنامـه 
بودجـه مـا 30 هـزار میلیـارد تومـان از 
محل بند «و» تبصـره 2 و محـل تبصره 
14 بـراى کاالهـاى اساسـى تخصیـص 
دهیـم. حاج بابایى بـا بیان اینکـه منظور 
از کاالهاى اساسـى کارت هایى است که 
در اختیـار مـردم قـرار مى گیرد،گفـت: 
حـدود 60 میلیـون ایرانـى بـا ایـن 
کارت هـا یارانـه معیشـت را دریافـت 
مى کنند. حـدود 20 میلیون نفـر ایرانى 
تحت پوشـش کمیتـه امداد، بهزیسـتى 
قـرار دارنـد، بنابرایـن بـه 20 الـى 21 

میلیـون نفر قـرار اسـت بـر اسـاس این 
طرح ماهیانـه هر نفـر 120 هـزار تومان 
و خانـواده 5 نفـره 600 هـزار تومان کاال 
در اختیـار آنـان قـرار داده شـود و ایـن 

کارت کاالیـى اسـت و نقـدى نیسـت.
وى افـزود: بدانیـد کـه در آمریـکا اکنون 
40 میلیـون نفر توسـط همیـن کارت ها 
کاال دریافـت مى کننـد. 40 میلیـون نفر 
بقیـه نیـز نصـف ایـن 20 میلیونـى کـه 
ذکـر شـد کاالبـرگ دریافـت مى کننـد 
یعنـى یـک سـبد کاال در اختیارشـان 
قـرار مى گیـرد و 20 میلیـون نفـر اول 
بـراى ایـن سـبد کاال پولـى پرداخـت 
نمى کنند امـا 40 میلیون نفـر باقیمانده 
50 درصـد پـول را پرداخـت مى کننـد. 
رئیس کمیسـیون برنامه بودجه مجلس 
باتاکیـد بر اینکـه این طـرح قرار نیسـت 
یک طـرح ادامه دار باشـد، گفت:  نخسـت 
این طـرح را از مهر سـال جارى تا اسـفند 
سـال جارى اجـرا مى کنیم.اگـر وضعیت 
اینگونـه بـود ادامـه خواهیـم داد و اگـر 
وضعیـت اینگونـه نبـود حذف مى شـود.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد ؛

جزئیات بازگشت مجدد کاالبرگ به  ایران 


