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درمکتب امام

از ولی نعمت مان قدردانی کنیم
این پایین شهری ها و این پابرهنه ها به اصطالح شام، اینها ولی نعمت ماها هستند. 

]...[ این طبقه اند که به ما االن منت دارند و از اول منت داشتند. همین ها بودند 

که هیچ توقعی هم ندارند، هیچ وقت هم منی آیند توقع کنند. شام باید توجه به 

این معنا بکنید که ما را اینها آورده اند و وکیل کرده اند، آورده اند و وزیر کرده اند، 

رئیس جمهور کرده اند. اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید ولی نعمت خودمان را 

از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او.

صحیفه امام؛ ج16؛ صص24 و 25/ جماران؛ 19 بهمن 1360

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

نگرانی شدید از ناکارآمدی دولت
و نزدیکی انتخابات

سرویس سیاسی -
اعتماد در گزارشی پیرامون الیحه بودجه سال آینده به انتقادهای نمایندگان نسبت به الیحه تقدیمی دولت 

به مجلس پرداخته است. 
در ابتدای این گزارش آمده است: »افزایش سهم نفت، بي توجهي به اشتغال، محتمل بودن كسري بودجه 
و بي توجهي دولت به بدهي هایش به صندوق فرهنگیان، مهم ترین انتقاداتي بود كه نمایندگان مجلس به الیحه 

بودجه سال آینده وارد دانستند.« 
نکته جالب توجه در این گزارش آنجاســت كه این روزنامه این انتقاد به دولت را سیاســی نمی خواند به آن 
دلیل كه »این بررسي به صف بندي مهمي میان موافقان و مخالفان این الیحه تبدیل شد. صف بندي كه البته 
نمي توان آن را به یك رویارویي جناجي مرتبط دانست، زیرا نمایندگاني كه در لیست حامیان دولت بودند نیز 

در صف مخالفان و منتقدان الیحه بودجه سال ١٣٩٦ جا گرفتند.« 
این گزارش در ادامه از قول نماینده شاهین شهر نوشته است: »رشد دریافت مالیات ها در بودجه سال آینده ٩ 
درصد ذكر شده، اما رشد اقتصادي كشور نیمي از آن است كه با این وضعیت شاهد استمرار ركود خواهیم بود... 
در الیحه بودجه سال ٩٦ افزایش ٣٤ درصدي اعتبارات ریاست جمهوري را شاهد هستیم و در بحث آسیب هاي 

اجتماعي بودجه خاصي دیده نشده است.«
رقیب روحانی عملکرد اوست

روزنامه آرمان در مصاحبه با »محمود صادقی« عضو فراكســیون امید نوشــت: »در حوزه معیشتی با اینکه 
دولت درصدد تثبیت وضع اقتصادی بوده اما مردم در رنج و فشــار هســتند. این مطلب قبال نیز عنوان شده كه 
رقیب اصلی آقای روحانی  عملکرد وی اســت. به ویژه در حوزه های معیشتی، اقتصادی و سیاست داخلی دولت 
باید تحركات بیشتری داشته باشد. بدنه دولت و بخش قابل توجهی از آن همراهی مناسبی با رویکرد و گفتمان 
آقای روحانی  ندارند و دولت در این عرصه باید دست به یك پاالیش و خانه تکانی بزند كه با اطمینان بیشتری 

به عرصه انتخابات وارد شود.«
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده اســت: »بخش عمده ای از نیروهایی كه از آقای روحانی  در سال ٩۲ 
حمایت كردند و تاثیر گذار بودند نیروهای بدنه جنبش دانشجویی بودند، اما اكنون در سطح جنبش دانشجویی 
یك سرخوردگی را مشاهده می كنیم. آقای روحانی   باید حركت موثری در این زمینه انجام دهد تا موجب رضایت 
این قشــر باشــد. در حوزه اقتصادی نیز نیازمند تحرک در خروج از ركود هستیم. از این جهت دولت باید برای 

آماده شدن در انتخابات پیش رو عملکرد موثرتری داشته باشد.«
تعجیل کنید!

علی نصیریان بازیگر در یادداشتی كه روزنامه شرق آن را منتشر كرد ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین در 
بحران خوزستان نوشت: »آنچه این روزها فکر من را بیش از هر موضوع دیگري مشغول كرده، بالیي است كه 
گریبان گیر مردم عزیز و هم وطنان مظلوم من در استان خوزستان شده. البته غیر از آن هم از سایر نقاط ایران 
پهناور، مانند سیستان وبلوچســتان و... خبرهایي را خوانده ام و گزارش هاي تصویري اي تماشا كرده ام؛ جملگي 
تأمل برانگیز و در عین حال نگران كننده. اینها همه عمیقا غمگین و ناراحتم كرده است. سیطره گرد و غبار و هجوم 
ریزگردها كه سوار بر آسمان و زمین این منطقه مهم از كشورمان شده و در واقع رگ حیات این شهرها را نشانه 
گرفته، مسئله اي مهم و حیاتي است. این جمالت هر چند بدیهي به نظر مي رسند، اما متأسفانه همین بدیهیات 
مورد توجه قرار نگرفته اند! اما افسوس و درد... دریغا كه شخصا براي رفع این بحران تخصص كافي و الزم ندارم 
تا خودم دســت به كار شــوم و در حد توانم بتوانم خدمتي به مملکتم كنم. تنها مي توانم عاجزانه و صادقانه از 

اولیاي امور و مسئوالن محترم در خواست كنم براي رفع این معضل تعجیل كنید.«
نجومی بگیران در کدام دولت ستایش شدند؟!

روزنامه مردم ساالری در سرمقاله امروز خود بار دیگر رویه فرافکنی را با قدرت ادامه داده و پیرامون حقوق های 
نجومی نوشته است: »همگان نیك می دانند كه اساس شکل گیری حقوق های نجومی در دوران دولت های اول و 
دوم مهرورزان و پاكدستان و زمانی كه اكثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اختیار همفکران منتقدان 
امروز آقای روحانی قرار داشت اتفاق افتاد. یعنی اساس شکل گیری حقوق های نجومی از سال ١٣88 شروع گردید.«
تالش برای واژگونی حقیقت و تطهیر مجرمان در حالی در روزنامه های زنجیره ای دنبال می شود كه پس از 
افشای حقوق های نجومی دولتمردان تدبیر و امید و حامیانشان در روزنامه های زنجیره ای حمایت از غارتگران 

بیت المال را دنبال كردند.
باید از روزنامه مردم ساالری پرسید آیا این كه نجومی بگیران »امانتدار«، »ذخیره نظام« خوانده شدند نیز 
در دولت های گذشته بوده است؟ آیا اینکه معاون نظارت و هماهنگی اسحاق جهانگیری برخورد با نجومی بگیران 

را ظلم خوانده بود نیز در دولت های گذشته رخ داده است؟!
نکته قابل توجه آن جاست كه همین روزنامه مردم ساالری در فروردین ماه ١٣87 در نقد مصاحبه صورت 
نگرفته رئیس جمهور وقت نوشته بود كه دولتمردان »باز هم تقصیرات را به گردن دیگران انداختند!« یعنی همین 

كاری كه روزنامه مردم ساالری و هم قطارانش در طول این چهار سال انجام داده اند.
دولت درباره معوقات بانکی روشنگری کند

عبدالرضا هاشــم زایی نماینده تهران و عضو اصالح طلب فراكسیون امید در گفت و گو با روزنامه شرق گفت: 
»سر همین ماجرای بدهی بانکی برخی افراد باالی هفت، هشت هزار میلیارد تومان بدهکارند. خب مردم می دانند 
اگر اینها در سیستم اقتصاد دولتی دارای نفوذ نباشند، نمی توانند چنین پول مفتی از بانك ها بگیرند. فرد عادی 
اگر یك چك بی محل داشــته باشــد تا مدت ها، نه وام به او می دهند و نه اعتباری. خب اگر این  آمارهای بدهی 
 میلیاردی برخی افراد به بانك ها درســت نیســت، مسئوالن بگویند و ما را روشن كنند و اگر نه چطور یك نفر 
می تواند به بانك ١٠  هزار  میلیارد تومان بدهی داشته باشد. االن كه شکر خدا سیستم بانکی هم هوشمند شده 
است. چکیده بحثم این است كه عالوه بر پیاده نظام، به سیاست گذار و پشت صحنه پرونده های فساد بپردازیم. 
متأسفانه فسادهایی تاریخی به وقوع پیوسته و جز شرمندگی اش چیزی برای ما نمی ماند. دست كم با بانیان این 

فسادسازی برخورد كنیم.«
به مطالبات مردم پاسخ ندهید رای ندارید

یکی از محکومان فتنه در گفت و گو با روزنامه زنجیره ای قانون با هشدار به روحانی گفت: »به مطالبات مردم 
پاسخ ندهید رای ندارید.«

وی با بیان این كه »روحاني اگر راي باال مي خواهد باید به مطالبات ملت پاسخ مثبت دهد« گفت: »بخشي 
از كسانی كه در سال ٩۲ به روحانی راي دادند امروز معترض هستند و در این سبد راي حضور ندارند زیرا یا در 
انتخابات شركت نمی كنند یا به او رای نمی دهند، كه امیدوارم آن ها نیز به این نتیجه برسند كه بیایند و در انتخابات 
شركت كنند. زیرا روحاني هر چه با آراي باالتري انتخاب شود بهتر مي تواند با مشکالت دست و پنجه نرم كند.«

این فرد در ادامه به اعتراضات اصالح طلبان به روحانی نیز پرداخت و گفت: »اصالح طلبان از بیشتر اقدامات 
روحاني حمایت مي كنند ولی او نیز باید بداند اگر متناسب با خواسته هاي ملت عمل نکند، حتی اگر رییس دولت 
اصالحات نیز تالش كند، موفقیت زیادی در جلب آرای بیشــتر از دور اول به دســت نمی آورد. روحاني اگر راي 
باال مي خواهد باید به مطالبات ملت پاســخ مثبت دهد. به عالوه ،كمیت راي یك مســئله است و كیفیت راي 
مســئله اي دیگر. به ســخن دیگر، زماني شما به دلیل  آنکه مرا دوست دارید به من راي مي دهید و زماني دیگر 
چون فرد دیگري نیســت، من را انتخاب مي كنید. سیاســتمداران نه تنها براي باال رفتن و كسب رای ملت، كه 
براي پایین آمدن از نردبان قدرت نیز به مردم نیاز دارند. بســیاري با راي مردم به قدرت رســیدند ولی مردم را 

كنار زدند و دچار سقوط شدند.«
وی همچنین تاكید كرده است: »اگر روحانی یك رقیب جدي باعملکرد درخشان اقتصادي داشت، به طور 

حتم با مشکل مواجه می شد.«
فراموشی بدعهدی های آمریکا

روزنامه ایران در سرمقاله دیروز با عنوان »آخرین گزینه روی میز كشورهای منطقه« با اشاره به مشکالت 
به وجود آمده ناشی از اختالف ایران و آمریکا نوشت: »سؤال اینجاست كه كدام سیاست در برابر آمریکا در عصر 
كنونی بیشتر به نفع ایران است؟ شروع یك روند تنش زدایی با كلیت دستگاه سیاسی آمریکا به منظور رسیدن 
به یك معامله بزرگ و نهایتاً برای دستیابی به یك تفوق منطقه ای؛ یا تداوم روند رویارویی با واشنگتن با تمام 

فواید و زیان هایی كه دربردارد؟«
این در حالی اســت كه بدعهدی های مکرر آمریکا در برجام و غیرقابل اعتماد بودن دولت آمریکا بارها به 
اثبات رسیده است اما همچنان از جانب این جماعت سخن از تنش زدایی به میان می آید. به واقع هر بار كه با 
هدف تنش زدایی برای مذاكرات قدم پیش نهاده ایم این آمریکا بوده كه با نقض پیمان و بد عهدی نشان داده 
كه میان حرف و عملش فاصله بســیار اســت. ســؤال این است كه با دولتی كه حقوق مسلم یك ملت را زیر پا 

می گذارد چگونه می توان تنش زدایی كرد؟!
بزک نظام سیاسی آمریکا در روزنامه زنجیره ای شرق

روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشــتی ضمن تمجید از نظام سیاســی آمریکا به تحلیل رفتارهای ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا پرداخت و نوشت: »در جوامعي كه صداي اعتراض عمومي به صورت رسا منعکس  شود سهم 
درخور  توجهي در تغییر رفتار سیاست گذاران خواهد داشت؛ بنابراین واكنش مردم آمریکا به آنچه دونالد ترامپ از 
روز اول كاخ سفیدنشیني خود نشان داده است، روي برنامه هاي رئیس جمهوري ایاالت متحده اثر خواهد گذاشت.

نویسنده در ادامه به استناد لغو یکی از دستورهای ترامپ توسط دستگاه قضایی آمریکا نوشته است: »آنچه 
ترامپ دستور داده بود، هم با قانون اساسي آمریکا و هم با قرارداد جهاني حقوق بشر در تضاد بود. هر نوع رفتار 

مدني در جوامع آزاد كه مبتني بر حقوق بشر هستند، بر رفتار و تصمیِم سیاست گذاران اثر مي گذارد.«
بزک دستگاه قضایی آمریکا با این ادعا كه رفتارها و تصمیمات آن منطبق بر قانون اساسی ایاالت متحده و 
نیز حقوق بشر است در حالی است كه در نزدیك به ٤٠ سال گذشته كلیت سیستم آمریکا كه دستگاه قضایی 
نیز بخشی از آن است در ظلم به كشورها و ملت های دیگر از جمله مردم ایران كار نکرده ای باقی نگذاشته است.
شــرق همچنین در یادداشت دیگری در رابطه با سیاست ایران در قبال تهدیدات ترامپ توصیه به سکوت 
كرد و نوشت: »در مجموع می توان پیش بینی كرد مانورهای آتی ترامپ در حوزه سیاست بین الملل درگیری با 
خاورمیانه و رویارویی با ایران است. هنوز از نوع این رویارویی اطالعاتی در دست نیست، ولی می توان پیش بینی 
كرد ناگهان دست به سیاست های حساب نشده بزند و منطقه را دچار آشوب كند. به همین دلیل می توان سیاست 
برخورد با ترامپ را به دو دسته تقسیم كرد؛ اول سیاست های مقابله با ترامپ سرمست كه به یك دوره یك ساله 
یا دوساله محدود می شود. سیاست عدم تحریك و وارد بازی ترامپ نشدن از جمله سیاست های مقابله با تحریکات 
سیاســی اوســت و دوم ترامپی كه در اثر مخالفت های داخلی و شکست سیاست های اقتصادی و سیاست های 

بین المللی ضعیف می شود و طبیعی است در آن موقع می توان فعاالنه با این سیاست ها مقابله كرد.«
توصیه به تحریك نکردن ترامپ با اذعان به این كه رفتارهای او ربطی به عملکرد مســئولین ما ندارد و او 
دیوانه است عجیب و در عین حال متناقض دیده می شود. طبیعی است كه هر اندازه در برابر یك دیوانه عقب 
نشینی كنید او جلو آمده و خطوط قرمز را رد خواهد كرد و صد البته مدعیان اصالحات تمایلی به حفظ خطوط 

قرمز نیز ندارند!

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
در جلسه علنی بعد از ظهر دیروز خود 
بررسی کلیات الیحه بودجه را ادامه داده 
و پس از اظهارات موافقان و مخالفان آن 

را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی كه از 
روز دوشنبه وارد بررسی كلیات الیحه بودجه 
٩٦ شده بودند پس از استماع نظرات مخالفین 
و موافقان و همچنین اظهارات نوبخت رئیس 
 ســازمان برنامــه و بودجه در جلســه علنی 
بعدازظهر دیروز بــا ١١١رای موافق، 7٠رای 
مخالــف و ۵ رای ممتنــع از مجمــوع ۲٠۲ 
نماینده حاضر كلیات الیحه بودجه ٩٦ را به 

تصویب رساندند.
با تصویب كلیات بودجه ٩٦، مجلس وارد 
بررسی جزئیات الیحه بودجه ٩٦ در بخش های 

درآمدی و هزینه ای خواهد شد.
الیحه بودجه ٩٦ كه مشتمل بر یك ماده 
واحده و ۲١ تبصره است ١٤ آذرماه از سوی 
رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و بررسی آن 
در كمیســیون تلفیق الیحه بودجه ٩٦، ١۲ 

بهمن ماه به پایان رسید.
ارقام بودجه های سنواتی باید واقعی باشد 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بعد 
از ظهر دیروز در جلسه علنی بررسی كلیات 
الیحه بودجه را ادامه دادند ، مهرداد الهوتی 
نماینده لنگرود در مخالفت با این كلیات گفت 
: ارقام بودجه های سنواتی باید واقعی باشند نه 

برای قانع كردن خودمان!
مهرداد الهوتی نماینده مردم لنگرود در 
جلســه علنی دیروز طی سخنانی به عنوان 
مخالف كلیات الیحه بودجه سال ١٣٩٦ كل 
كشور، اظهار داشت: بودجه تقدیمی دولت از 
حیث منابع بالــغ بر هزار و 8٤ هزار میلیارد 
تومان بود كه این رقم در كمیسیون تلفیق به 
هزار و ١8٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت 
ولی ما در مجلس تنها روی ٣۲٠ هزار میلیارد 
تومان از رقم بودجه بحث می كنیم و در نزدیك 
بــه 8٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه 

هیچ دخالتی نمی كنیم.
وی افزود: اعداد و ارقام بودجه باید واقعی 
باشــند نه اینکه اعدادی را در نظر بگیریم كه 
فقــط خودمان را قانع كنیــم، به عنوان مثال 
سال گذشته بودجه ۲٩7 هزار میلیارد تومان 
بود، از خودمان بپرسیم چه میزان از این رقم 
تحقق یافته است، اطمینان می  دهم بیشتر از 
۲۲٠هزار میلیارد تومان تجاوز پیدا نخواهد كرد.

الهوتــی تصریح كــرد: امســال هم در 
خوش بینانه ترین حالت باید بگوییم ۲۵٠هزار 
میلیــارد تومان از بودجه محقق می شــود، 
بنابراین چه اتفاق جدیدی قرار اســت بیفتد 

كه این رقم را افزایش دهیم؟
نماینده لنگرود با انتقاد از رقم هر بشکه 
نفــت در بودجه ٩٦، گفــت: باید از خودمان 
بپرسیم آیا اعضای اوپك حاضر هستند تولید 
نفت خود را كاهش دهند كه ما چنین رقمی 
را برای هر بشکه نفت خام در نظر گرفته ایم؟

وی در پایان خاطرنشان كرد: نکته بعدی 
در بودجه ٩٦ هزینه های جاری دولت است، 
سیل هزینه های جاری دولت در بودجه های 
سنواتی، هر ساله در دولت ها افزایش می یابد، 
از طرفی ســال گذشــته بودجــه ای بالغ بر 
۵7هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی 
پیش بینی كرده بودیم، ولی امســال این رقم 
به 7۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، 
باید پرسید آیا سال گذشته همان رقم ۵7 هزار 
میلیارد تومان محقق شــده بود كه امســال 
بودجه پروژه های عمرانی را به 7۲ هزار میلیارد 

تومان افزایش دادیم؟!
روش های کهنه 

دیگر پاسخگو نیست 
محمد محمودی شاه نشین نماینده شهریار 
نیز به عنوان مخالف كلیات الیحه بودجه ٩٦ 
گفت : روش هــای كهنه برای تدوین بودجه 
دیگر پاســخگو نیست و نمی توان به عملکرد 
بودجه سال های گذشته بی توجه بود. متأسفانه 
ما شاهد گسترش هزینه های جاری در بودجه 
٩٦ بودیم كه با این شرایط نمی توان به رشد 

8 درصد رسید.
وی افزود: تسلط سیاست های مالی بر پولی 
باعث می شود دولت برای تأمین كسری بودجه 
از طرق مختلف از جمله افزایش نرخ ارز اقدام 
كند. سؤال این است كه چرا دولت در سال های 
اخیر نیاز به متمم و اصالحیه بودجه نداشته 
است. دلیلش این است كه ضمن بودجه این 
مجوزها را كه خالف اصول بودجه ریزی است 

از مجلس می گیرد.
محمودی شاه نشــین با بیــان اینکه در 
الیحه بودجــه ٩٦، ٣۲ هزار و ۵٠٠ میلیارد 
تومان منابع از فروش اوراق مالی پیش بینی 
شده است، اظهار كرد: بودجه دولت در حال 
ورود به مســیری اســت كه بدهی دولت را 

افزایش می دهد.
وی بــا بیان اینکــه ٣٠ درصد بودجه در 

ردیف های متفرقه است و باعث از بین رفتن 
شــفافیت بودجه شــده اظهار كرد: هر قدر 
اعتبارات ردیف های متفرقه و سایر زیاد باشد 
احتمــال بروز رفتار مبتنــی بر صالحدید به 
جای رفتار مبتنی بر قواعد بیشتر خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: كشــوری 
كه برنامه توسعه دارد تالش می كند از طریق 
پس انداز یا مالیات ســرمایه گذاری كند. اما 
متأسفانه در كشــور ما قانون هدفمندی به 
انحراف رفته و باعث هدررفت منابع كشــور 
شده اســت كه همین روش غلط در بودجه 

٩٦ نیز تداوم یافته است.
محمودی شاه نشین در پایان با بیان اینکه 
بودجه ٩٦ از وزن الزم برخوردار نیست،  تأكید 
كرد: میزان تحقق بودجه در دو سال گذشته 
در این الیحه منظور نشده است. اگرچه ما از 
تالش های آقای تاجگردون، رئیس كمیسیون 
تلفیــق بودجه به خاطــر تجربه، تخصص و 

مدیریت ایشان تشکر می كنیم.
پیش بینی منطقی نرخ دالر و ارز

 در بودجه سال آینده
عباســعلی پوربافرانی نماینده نائین نیز 
طی سخنانی به عنوان نماینده موافق كلیات 
الیحه بودجه پیش بینــی منطقی نرخ دالر 
و ارز را از ویژگی هــای بودجه ٩٦ دانســت و 
گفت: نباید نســبت به نظرات كارشناسان و 
متخصصان بی تفاوت باشــیم، توجه ویژه به 
مدیریت منابع آب و طرح های آبرســانی در 
بودجه ٩٦ از ویژگی هــای حائز اهمیت این 
الیحه اســت، همه شما می دانید كه مناطق 
مختلف كشور با مشکل آبرسانی دست و پنجه 
نرم می كنند و لذا توجه به این موضوع بسیار 

دارای اهمیت است.
وی بر همین اساس حمایت از شركت های 
دانش بنیان كه دغدغه مقام معظم رهبری نیز 
است و همچنین افزایش ۲۵ درصدی بودجه 
دانشــگاه ها را از دیگر نقاط قوت این الیحه 

مطرح كرد.
پوربافرانــی اضافه كرد: افزایش ســقف 
معافیتی مالیات كارمندان، بازخرید كاركنان 
از فروش مازاد دارایی ها، توجه به حمل ونقل 
ریلی و توســعه آن بــرای كاهش تصادفات 
جاده ای، افزایش ســهم مالیات و نیز افزایش 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل 
از فروش نفت را از نکات برجسته بودجه سال 

آینده است.
پوربافرانی در پایان خاطرنشان كرد: اگر در 

سال های گذشته بودجه ای كه برای اشتغال 
جوانان اختصاص داده شده بود، درست هزینه 
می شــد، امروز با مشــکالت كمتری مواجه 
بودیــم، در الیحه بودجه ٩٦ توجه ویژه ای به 
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی مانند 
كمیته امداد شده است و مستمری این افراد 
طبق بودجه سال آینده حدود ٣ برابر خواهد 
شــد؛ افزایش توان دفاعی كشور و كمك به 
ساماندهی مناطق محروم از بخش های مهم 

دیگر بودجه ٩٦ است.
معافیت مالیاتی حقوق بگیران از دو 
به سه میلیون تومان افزایش می یابد
محمدحسین قربانی نائب رئیس كمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس نیز در موافقت با 
كلیات الیحه بودجه گفت: كمیسیون تلفیق 
معافیت مالیاتی حقوق بگیران را دو میلیون 
تومان در ماه تصویب كرد، اما خط فقر ســه 
میلیون تومان است و مجلس تا این سقف را 

از مالیات معاف می كند.
به گزارش ایسنا وی گفت:  در الیحه بودجه 
اشتغال روستایی با سقف یك و نیم میلیارد 
دالر محقــق خواهد شــد. همچنین بودجه 
١٣۵٠ میلیارد تومانی صندوق بیمه محصوالت 
كشاورزی مرحمی برای كشاورزان خواهد بود.
نماینده مردم آســتانه اشــرفیه افزایش 
اعتبارات استانی از 7 هزار به ١7 هزار میلیارد 
تومان را از دیگر ویژگی های الیحه بودجه ٩٦ 
بر شــمرد و این اتفاق را موجب افزایش ١۵ 

درصدی بودجه عمرانی استان ها دانست.
وی ادامــه داد: با توجه به رویکرد الیحه 
بودجه سال آینده به تولید و اشتغال مولد بستر 
مانایی روستاییان در روستاها و خودكفایی در 
محصوالت استراتژیکی چون گندم و برنج قابل 

دستیابی است.
به گفته قربانی افزایش بنیه دفاعی كشور 
از شــاخص های امنیت پایدار و از دالیل دفع 
تجاوزات احتمالی بیگانگان است كه در الیحه 

بودجه ٩٦ مورد توجه قرار دارد.
غالمرضا كاتب عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیز در ابتدای جلسه علنی دیروز در سخنان 
كوتاهی اظهار داشــت: در پــی تذكرات روز 
گذشــته آقایان حاجی دلیگانی و حســنوند 
در خصوص ابالغ قانون بخشــودگی سود و 
جرایم وام های زیر ١٠٠ میلیون تومان، بانك 
كشاورزی رســماً اعالم كرد مردم می توانند 
به شــعبات این بانك مراجعه كنند و از این 

بخشودگی استفاده كنند.

با 111 رای مثبت نمایندگان صورت گرفت 
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تصریح  رئیس جمهور  اول  معــاون 
کرد: وزارت اقتصاد باید جلســاتی را با 
صاحب نظران و کارشناســان برگزار و 
اصل  مطلوب سیاست های  اجرای  عدم 

44 را آسیب شناسی کند.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های 
كلی اصل ٤٤ قانون اساسی عصر دوشنبه به 

ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در این جلسه با بیان اینکه سیاست های كلی 
اصــل ٤٤ قانون اساســی ارتبــاط زیادی با 
سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: 

سیاســت های كلی اصل ٤٤ جزو مهم ترین 
سیاست های كمك كننده به اقتصاد مقاومتی 
است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به 
عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاست ها 

بیش از پیش تالش كند.
جهانگیری همچنین با ابراز تاسف از اینکه 
سیاست های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی آن 
طور كه باید در كشور اجرا نشده است، تصریح 
كرد: زمانی كه این سیاســت ها از سوی مقام 
معظم رهبری ابالغ شــد، انتظار می رفت كه 
تحولی جدی در اقتصاد كشور ایجاد شود، اما 
متاسفانه تاكنون نحوة اجرای این سیاست ها 

رضایت بخش نبوده است.
وی بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای 
شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای 
سیاست های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی تاكید 
كرد و اظهار داشــت: وزارت امور اقتصادی و 
دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای 
سیاســت های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی، 
جلســاتی را با صاحب نظران و كارشناسان 
برگزار و این موضوع را آسیب شناسی كنند.

معــاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید 
مشــکالتی پیــش روی خصوصی ســازی، 
توانمندســازی بخش خصوصی و موانع ورود 

بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص 
شود كه چه مقررات و قوانینی باید اصالح شود 
تا سیاست های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی به 

نحو مطلوب در كشور اجرا شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جهانگیری 
همچنین بر ضرورت ســرعت بخشیدن به 
روند واگذاری ها در جهت تداوم رونق بخش 
تولید تأكیــد كرد و گفت: هیئت واگذاری 
برای نحوه واگــذاری بنگاه ها اختیار كامل 
دارد و شــورای عالی اجرای سیاست های 
كلــی اصل ٤٤ نیــز از اقدامات این هیئت 

حمایت خواهد كرد.

ســردار دهقان گفت : هیئت حاکمه 
جدید آمریکا به جاي اتهام زني و فرافکني، 
بپردازند  کشورشان  نابسامان  اوضاع  به 
و سیاســت هایي را که منجر به پیدایش 
داعش و ایجاد ناامني و جنگ در منطقه 

و جهان شده است متوقف کنند.
سردار سرتیپ پاسدار دكتر حسین دهقان 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح در مراسم 
افتتاحیه اولین همایش ملي ســازمان دفاعي 
دانش بنیان كه در دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
برگزار شد، طي سخناني با اشاره به اظهارات 
اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستي در كنفرانس امنیتي مونیخ 
گفت : به اذعان همه جهانیان امروز بزرگترین 
خطر براي امنیت منطقه و جهان تروریسم و 

گروه هاي تکفیري- تروریستي داعش هستند 
و بــه اعتراف آقاي ترامپ، دولت قبلي آمریکا 
بنیانگذار تروریســت هاي تکفیري بوده است، 
حــال جهانیان قضاوت كنند ایران كه با همه 
امکانات به جنگ تروریسم رفته و خود قرباني 
تروریســم اســت تهدید مي باشــد؟ یا دولت 
آمریکا كه خود معترف به بنیانگذاري داعش و 

گروه هاي تروریستي است؟
وزیر دفاع با هشدار به رژیم تروریست پرور 
صهیونیستي اظهار كرد : تالش مذبوحانه این 
رژیم براي ایجاد ائتالف علیه ایران نتیجه اي در 
بر نخواهد داشت و موجب نمي شود ایران دست 
از آرمان فلسطین و رهایي قدس شریف بردارد.

وي افــزود: مردم جهــان و منطقه بویژه 
ملت فلسطین هیچ گاه جنایات وحشیانه و ضد 

انساني این رژیم در ٦٠  سال گذشته را فراموش 
نمي كنند و این رژیــم را عامل اصلي جنگ، 

ناامني، ترور و جنایت در منطقه مي دانند.
وزیر دفاع همچنین اظهار داشــت : هیئت 
حاكمه جدیــد آمریکا به جــاي اتهام زني و 
فرافکني، به اوضاع نابسامان كشورشان بپردازند 
و سیاست هایي را كه منجر به پیدایش داعش و 
ایجاد ناامني و جنگ در منطقه و جهان شده 

است متوقف كنند.
به گزارش اداره كل تبلیغات دفاعي وزارت 
دفاع؛ سردار دهقان در این مراسم ضمن  تبیین 
عناصر قدرت ملي تصریح كرد: با سازمان دفاعي 
دانش بنیان مي توانیم قدرت ملي و بازدارندگي 
موثر را بصورت پایدار حفظ و تهدیدات نظامي 

- امنیتي را با اقتدار دفع كنیم.

ســردار دهقان با اشــاره به تغییر مفهوم 
تهدیدات، ظهور فناوري جدید فوق پیشرفته 
و افزایــش هزینه هاي نظامي گفــت: باید با 
اتکا به ســازمان دفاعي دانش بنیان و حركت 
شتابان به سمت نوآوري و ارتقا كیفیت، نظام 
دفاعــي ایجاد كنیم كه براي ما قدرت آفرین و 
در صورت بروز تهدید، طرف پیروز جمهوري 

اسالمي ایران باشد.
وزیر دفاع  افزود : بنا نداشــته و نداریم هر 
آنچه كه نیاز دفاعي كشــور است را در وزارت 
دفــاع تهیه و تولید كنیم بلکه مدیریتي را در 
وزارت دفاع اعمال كردیم كه قادر باشــد همه 
ظرفیت ها و مجموعه ها دانش و فناوري كشور 
را در یك چرخه پیوسته و دامنه دار براي ارتقاء 

توان دفاعي بکار گیرد.

بقیه از صفحه 3
در جنگ ٣٣ روزه، عماًل همه راه های امدادرســانی به ملّت لبنان و مقاومان 
سلحشور حزب اهلل بسته شده بود، اّما به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم 
مقاوم لبنان، رژیم صهیونیســتی و حامی اصلــی آن یعنی ایاالت مّتحده  آمریکا، 
شکســت مفتضحانه ای را متحّمل شــدند كه دیگر به آســانی جرئت حمله به آن 
دیار را نخواهند كرد. مقاومت های پی در پی غّزه، كه اینك به قلعه  شکست ناپذیر 
مقاومت مبّدل شــده اســت، در طی چند جنگ پیاپی نشــان داد كه این رژیم، 

ضعیف تر از آن است كه در مقابل اراده  یك ملّت، توان ایستادگی داشته باشد. 
قهرمان اصلی جنگ های غزه 

قهرمــان اصلی جنگ های غّزه، ملّت سلحشــور و مقاومی اســت كه با وجود 
تحّمل چندین ســال محاصره  اقتصادی، اّما با اتّــکاء به قدرت ایمان، همچنان از 
ایــن قلعه دفاع می كنــد. جای آن دارد كه از همه گروه های مقاومت فلســطین، 
ســرایاالقدس از جنبش جهاد اســالمی، كتائب عّزالّدین قّسام از حماس، كتائب 
شهداء االقصی از فتح و كتائب ابوعلی مصطفی از جبهه  خلق برای آزادی فلسطین 

كه نقش ارزشمندی در این جنگ ها داشتند، تقدیر به عمل آید.
میهمانان گرامی!

خطرات ناشــی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد 
و لذا مقاومت باید از همه ابزارهای الزم برای اســتمرار كار خود برخوردار باشد و 
در این مسیر، همه ملّت ها و دولت های منطقه و همه آزادی خواهان جهان وظیفه 
دارند نیازهای اساســی این ملّت مقاوم را تأمین كنند كه بســتر اصلی مقاومت،  
ایستادگی و پایداری ملّت فلسطین است كه خود فرزندان غیور و مقاوم را پرورش 
داده اســت. تأمین نیازهای مردم فلســطین و مقاومت فلسطین، وظیفه ای مهم 
و حیاتی اســت كه همه بایــد به آن عمل كنیم. در این رونــد، نباید به نیازهای 
اساســی مقاومت در كرانه  ِ باختری بی توّجه بود كه اینك بار اصلی انتفاضه  مظلوم 

را بردوش می كشد. 
موضع اصولی جمهوری اسالمی

 درباره مقاومت 
مقاومت فلســطین نیز باید با عبرت گیری از گذشــته  خود به این نکته  مهم 
توّجه داشــته باشد كه »مقاومت« و »فلســطین«، ارزشمندتر و واالتر از آن است 
كه در اختالفات میان كشــورهای اسالمی و عربی و یا اختالفات داخلی كشورها 
و یا اختالفات قومی و مذهبی درگیر شــود. فلســطینیان، به خصوص گروه های 
مقاومت باید قدر جایگاه ارزشــمند خود را بدانند و به این اختالفات ورود نکنند. 
كشــورهای اسالمی و عربی و همه جریان های اسالمی و ملّی، موّظفند در خدمت 
آرمان فلســطین قرار گیرند. حمایت از مقاومت، وظیفه  همه ما است و هیچ كس 
حق ندارد در برابر كمك، از آنان انتظار ویژه ای داشــته باشــد. آری، تنها شــرط 
كمك این اســت كه این كمك ها در جهت تقویت بُنیه  مردم فلسطین و ساختار 
مقاومت هزینه شــود. پایبندی به اندیشه  ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در 
همه ابعاد آن، ضامن اســتمرار این كمك ها است. موضع ما نسبت به مقاومت یك 
موضع اصولی  اســت و ربطی به گروه خاّصی ندارد. هر گروهی كه در این مســیر 
اســتوار باشد، با او همراه هســتیم و هر گروهی كه از این مسیر خارج شود، از ما 
دور شده است. عمق رابطه  ما با گروه های مقاومت اسالمی فقط به میزان پایبندی 

آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
 نکته  دیگری كه باید به آن اشــاره شــود، اختالف میــان گروه های مختلف 
فلســطینی است. تفاوت دیدگاه به دلیل تنّوع ســلیقه در میان مجموعه ها امری 
طبیعی و قابل درک اســت و تا آنجا كه در همین محدوده باقی بماند، چه بســا 
موجب هم افزایی و ِغنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود، لیکن مشکل 
از زمانی آغاز می شود كه این اختالفات، به نزاع و خدای ناكرده درگیری بینجامد؛ 
كه در این صورت جریان های مختلف، با خنثی كردن قدرت و توان یکدیگر، عماًل 
در مســیری گام برمی دارند كه خواست دشمن مشترک همه آنها است. مدیریِّت 
اختالف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است كه همه جریان های اصلی باید آن را 
به كار گیرند و به  گونه  ای برنامه های مختلف مبارزاتی خود را برنامه ریزی كنند كه 
فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود. اتّحاد ملّی بر اساس برنامه  
جهادی، ضرورتی ملّی برای فلســطین اســت كه انتظار می رود همه جریان های 

مختلف در جهت عمل به خواست همه مردم فلسطین برای تحّقق آن بکوشند.
تالش دوست نمایان برای منحرف ساختن مقاومت

 و انتفاضه فلسطین 
 مقاومت، این روزها با توطئه  دیگری نیز دســت به گریبان اســت و آن تالش 
دوست نمایانی اســت كه می كوشند مقاومت و انتفاضه  مردم فلسطین را از مسیر 
خود منحرف ساخته و آن را هزینه  معامالت سّری خود با دشمنان ملّت فلسطین 
بنمایند. مقاومت هوشــمندتر از آن اســت كه در این دام فرو افتد؛ به ویژه آنکه 
ملّت فلســطین رهبر حقیقی مبارزات و مقاومت اســت و تجارب گذشــته نشان 
می دهد كه این ملّت با درک دقیق از شــرایط، مانع از این گونه انحرافات می شود 
و اگر خدای ناكرده، جریانی از جریان های مقاومت در این دام فرو افتد، این ملّت 
همچون گذشــته می تواند نیاز خود را بازتولید كند. اگر گروهی پرچم مقاومت را 
بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملّت فلســطین بر می آید و آن پرچم را 

در دست خواهد گرفت.
 مطمئنــاً شــما حّضار محترم، در این نشســت، فقط به فلســطین خواهید 
پرداخت كه متأّســفانه در چند سال اخیر، كوتاهی هایی در توّجه الزم و ضروری 
نسبت به آن صورت پذیرفته است. یقیناً بحران های موجود در جای جای منطقه و 
اّمت اسالمی شایسته  توّجه است، لیکن آنچه موجب این گردهمایی است، مسئله  
فلسطین است. این اجالس می تواند خود الگویی باشد تا با تأّسی به آن، رفته رفته 
همه مســلمانان و ملّت های منطقه بتوانند با تکیه به اشــتراكات خود، اختالفات 
را مهــار كرده و با حِلّ تك تك آنها، موجبات تقویت هرچه بیشــتر اّمت محّمدی 

)صلوات اهلل علیه( را فراهم آورند.
 در پایان الزم می دانم بار دیگر از حضور ارزشمند همه شما میهمانان عالی قدر 
تشــّکر كنم. همچنین از رئیس  محترم مجلس شورای اسالمی و همکارانشان در 
مجلس دهم به دلیل زحمتی كه برای تشــکیل این كنفرانس انجام دادند، تشّکر 
می كنم. توفیق همه شــما را در خدمت به مســئله  فلسطین به عنوان اصلی ترین 
مسئله  جهان اسالم و محور وحدت همه مسلمانان و آزادگان جهان از درگاه ایزد 

مّنان مسئلت دارم.
 درود و رحمــت خداوند نثار روح پُرفتوح همه شــهدای اســالم باد، به ویژه 
شــهدای واالمقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نیز همه رزمندگان صادق 
جبهه مقاومت و نیز روح مطّهر بنیان گذار جمهوری اســالمی كه بیشترین اهتمام 

را به قضّیه  فلسطین مبذول داشت. موّفق و پیروز باشید.
 والّسالم علیکم و رحمهًْ اهلل و برکاته

١( سوره  آل عمران، آیه  ١٣٩
۲( سوره  محّمد، آیه  ٣۵

٣( سوره اسراء، بخشی از آیه  8١
٤( سوره  انبیاء، بخشی از آیه  ١٠۵

رهبرانقالب در اجالس جهانی فلسطین تاکید کردند
گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی

با مقاومت معکوس شده است

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد

وزارت اقتصاد عدم اجرای مطلوب سیاست های اصل 44 را آسیب شناسی كند

وزیر دفاع در واکنش به اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مونیخ :

هیئت حاکمه جدید آمریکا به جاي اتهام زني و فرافکني
  به اوضاع نابسامان کشورشان بپردازند

گزارش خبری کیهان از نخستین روز کنفرانس بین المللی فلسطین

مبارز فلسطینی به فتنه گران سال 88 چه پاسخی داد؟
بقیه از صفحه 2

»هدیه عباس« رئیس مجلس سوریه دیگر 
سخنران این مراسم بود كه گفت: »كسانی كه 
آماده باشند سالح شــان را به زمین بگذارند، 
بدون هیچ مشــکلی می توانند به آغوش ملت 

سوریه بازگردند.«
گنجاندن آرمان فلسطین در کتب درسی 
»ربکا كاداگا« رئیس مجلس اوگاندا نیز در 
این كنفرانس تاكید كرد: »مســئولیت دفاع از 
مردم بی گناه فلســطین بــر دوش همه مردم 

جهان است.«
»فاروق قدومی« رئیس اسبق بخش سیاسی 
سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: »انقالب 
مردم فلســطین تا رســیدن به آرمان ها ادامه 

دارد.«
»ناكاتو مانانا« رئیس مجلس ماداگاسکار نیز 
در این كنفرانس تصریح كرد: »ایجاد صلح در 
خاورمیانه و پایان دادن به بحران فلسطین برای 

منطقه بسیار مفید است.«
»ایساكا سی دیبه« رئیس مجلس مالی یکی 
دیگر از میهمانان این كنفرانس بود كه گفت: 

»ما در كتاب های درسی خود آرمان فلسطین 
را گنجانده ایم تا نسل های مختلف با آن آشنا 

شده و آن را درک كنند.«
»چائو تائی بوک« رئیس مجمع عالی خلق 
كره شمالی نیز در این كنفرانس خواستار خروج 
اسرائیل از سرزمین فلسطینیان بدون هیچ قید 
و شرطی شد و گفت: »رژیم صهیونیستی باید 

به شهرک سازی ها در نوار غزه خاتمه دهد.«
»شیخ نعیم قاسم« معاون دبیركل حزب اهلل 
لبنــان با بیان اینکــه گروه های الحادی حتی 
یك گلوله به سمت رژیم صهیونیستی شلیك 
نکرده اند گفت: »فلســطین محور تکفیر را در 

منطقه شناساند.«
»الهرشــی« معاون پارلمان مغرب نیز در 
این كنفرانس خواستار فعال تر شدن دیپلماسی 

پارلمانی برای حل مسئله فلسطین شد.
بیت المقدس، پایتخت فلسطینیان 
»سرگئی بابورین« معاون پارلمان روسیه 
نیز از دیگر میهمانان این مراســم بود كه طی 
ســخنانی گفت: » روســیه همواره از مبارزه 
فلســطینیان برای اعاده حقوق شــان حمایت 

می كند و بیت المقدس باید پایتخت فلسطینیان 
باشد.«

»ماگوست هرمان« معاون پارلمان اندونزی 
تاكید كرد: »اندونزی خود را متعهد به آموزش 

فنی و تخصصی به ملت فلسطین می داند.«
»سوله ایدی« معاون مجلس نیجر نیز در 
این مراسم گفت: » از سال ١٩۵٦ نیجر روابطش 
را با رژیم صهیونیســتی كاهش داد و در سال 

۲٠٠۲ آن را قطع كرد.«
»احمد الهادی« رئیس هیئت پارلمانی یمن 
نیزتالش برای ایجاد صلح با رژیم صهیونیستی 
را امری بیهوده دانست و »شیخ محمدحسین 
قاسم« رئیس علمای فلسطین نیز گفت: »ملت 
فلســطین پس از شــکنجه ها همچنان مانند 

درخت زیتون سرشان باالست.«
پاسخ یک مبارز فلسطینی

 به فتنه گران 88
»احمد جبریل« مبارز فلسطینی در جلسه 
نوبت عصر ششمین كنفرانس بین المللی حمایت 
از انتفاضه فلســطین، گفت: »امام خمینی)ره(  
با تانــك یا هواپیما به ایران نیامد كه نظامی را 

مستقر كرده و مسئولیت بگیرد، بلکه ملت باعث 
پیروزی انقالب شدند.«

ایــن مبــارز فلســطینی اضافــه كــرد: 
»امام خمینی)ره( در اولین روز پس از پیروزی 
انقالب به روشنی گفتند كه امروز در تهران و 
فردا در فلسطین خواهیم بود؛  ایشان گفتند كه 
اسرائیل یك غده سرطانی است و باید ریشه كن 
شــود و امروز نیز این اندیشــه در جمهوری 

اسالمی ایران وجود و ادامه دارد.«
جبریل با اشاره به فتنه سال 88 و شعارهایی 
كه علیه محور مقاومت سر داده می شد، گفت: 
» برخی  تفسیرها در خیابان های تهران بود كه 
می گفت ما فلسطین و حزب اهلل را نمی خواهیم 
و باید به كشور خودمان برسیم، بنده گفتم كه 
شما باید متوجه باشید كه مقاومت فلسطین، 
حزب اهلل و ســوریه مدافع پیشگامی در دفاع 
از جمهوری اســالمی ایران اســت كه اگر این 
مواضع ســقوط كنند، اعــراب آمریکایی علیه 
ایران وارد جنگ دینی می شــوند و شــرایطی 
بدتر از یوگسالوی برای آن ایجاد و تجزیه اش 

می كنند.«

معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای به 5 وزارتخانه و سازمان 
نسبت به اختصاص 30 میلیارد تومان برای اجرای برنامه کوتاه مدت 
تثبیت کانون های بحرانی گردوغبار با منشــأ داخلی اســتان 

خوزستان در سطح 30 هزار هکتار تاکید کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای به ۵ وزارتخانه 
و ســازمان نســبت به اختصاص ٣٠ میلیارد تومان برای اجرای برنامه 
كوتاه مدت تثبیت كانون های بحرانی گردوغبار با منشــأ داخلی استان 

خوزستان در سطح ٣٠ هزار هکتار تاكید كرد.
به گزارش فارس، این اعتبار در اختیار وزارت جهاد كشاورزی به عنوان 
مســئول اجرای این طرح قرار می گیرد كه بر این اساس این وزارتخانه 
موظف است گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به 
سازمان های برنامه بودجه كشور، حفاظت محیط زیست و وزارت كشور 

)استانداری خوزستان( ارسال كند.

در نامه جهانگیری به 5 وزارتخانه و سازمان مطرح شد
اختصاص 30 میلیارد تومان برای تثبیت 

کانون های گردوغبار در خوزستان


