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سيد مقاومت بازي دشمنان را برهم زد؟

روزنام��ه وطن ام��روز نوش��ت: حضور 
طرفداران گروه14 مارس در خيابان هاي 
بيروت و تصرف اماك��ن دولتي با هدف 
ايجاد آشوب مستمر و دائمي در لبنان، منجر به بروز بحران در اين كشور 
شده است. مربع »واش��نگتن- تل آويو- پاريس- رياض« بار ديگر هدايت 
اغتشاشات داخلي در لبنان را در دست گرفته و سوداي وقيحانه و هميشگي 
»خلع س��اح مقاومت« و تبدي��ل كردن لبن��ان به حياط خل��وت رژيم 
صهيونيس��تي را در سر دارند. اين بار نيز »س��مير جعجع« و »سعدالدين 
حريري« كه به ترتيب دو مهره اصلي موس��اد و سازمان اطاعات خارجي 
فرانسه )DGSE( محسوب مي شوند، هدايت داخلي و ميداني اغتشاشات 
را در دس��ت گرفته اند و در البه الي بندر متاشي ش��ده بي��روت به دنبال 
»تصاحب كامل قدرت« هستند.  اما در آن سوي ميدان و فارغ از هياهو و 
بلوايي كه در سرزمين سروها رخ داده است، »سيدمقاومت« با همان اعتماد 
به نفس هميشگي، ايمان و صابتي كه از اجداد طاهرين خود به ارث برده، 

مشغول »رصد هوشمندانه« اوضاع داخلي كشورش است. 
صورت  مسئله پيچيده اما زيباست! دبيركل حزب اهلل لبنان در مواجهه با هر 
گونه بحراني در اين كشور، نخست »بازي رقيب« را از »خفا« به »آشكار« 
مي آورد و دشمن را در يك وضعيت »غيرقابل پيش بيني« قرار مي دهد. 
در جريان جنگ 33روزه در سال 2006 ميادي نيز حزب اهلل بازي رژيم 
اشغالگر قدس و متحدان آن را كه قرار بود مدتي ديگر آغاز شود، با »اقدامي 
پيشدستانه« عيان كرد. در چنين شرايطي رقيب از يك سو ناچار است بازي 
خود را آغاز كند و از سوي ديگر، آمادگي الزم را براي هدايت اين بازي ندارد. 
دبيركل مقاومت اسامي لبنان پس از »آشكارسازي بازي رقيب«، اجزاي 
اين بازي را به صورت مصداقي براي افكار عمومي لبنان و جهان تش��ريح 
مي كند و س��پس در مواجهه با هر جزء اين بازي، طرح و اقدامي در پيش 
مي گيرد. اين همان رمز پيروزي و موفقيت حزب اهلل در مواجهه با دشمنان 
ملت لبنان اس��ت. »امنيت لبنان« متغيري وابسته به »ساح مقاومت« 
است؛ ساحي كه تضمين كننده آرامش، امنيت و عزت لبنان در منطقه و 
جهان بوده و خواهد بود. در چنين شرايطي بهتر است مكرون و ترامپ به 
جاي رايزني هاي پشت پرده درباره اوضاع لبنان، خود را براي اعام رسمي 

شكست دوباره سياست هاي شان در منطقه آماده كنند. 
........................................................................................................................

 بگوييد دولت چه كار كند؟
محمدرضا خباز از استاندارهاي سابق دولت 
تدبير و اميد در روزنامه آرمان ملي نوش��ت: 
وقتي گش��ايش اتفاق افتاد، نفتي كه امروز 
مردم خريده اند، س��ال آينده مي فروشند و 
س��ود حاصل از آن متعلق به خريداران اس��ت ك��ه از اين جهت جاي 
خوشحالي است ولي اگر به هر دليلي با قيمتي كمتر از قيمت االن به 
فروش رسيد، گويا اين پول به صورت سپرده بانكي در اختيار دولت است 
و دولت س��ودش را به خريداران با اصل پول برمي گردان��د. با اين كار 
نخست، مقداري از نقدينگي دست بخش خصوصي جمع مي شود و نه  
تنها به سوي ارز و طا نمي رود كه ديگر براي دولت دردسرساز نيست. 
دوم، كسري هزينه هاي دولت تأمين مي شود و سوم، پروژه هاي نفتي و 
پااليشگاه و كارهاي ناتمام وزارت نفت كه به دليل نداشتن منابع مالي 
تعطيل شده، راه اندازي مي شود. به نظر مي رسد پيشنهاد خوبي است و 

نبايد دولت را به عدم تصميم دعوت كرد كه خطرناك است. 
سؤال اين اس��ت كه اگر دولت را از انجام اين كار منع كنيم، براي كسري 
بودجه كه 85درصد آن هزينه هاي جاري است، چه كار كند؟ آيا چاره اي 
جز اين هست؟ اميدواريم تصميم سازان و تصميم گيرندگان با همفكري، 
تدبير و برنامه ريزي موانع سر راه را مرتفع كنند و چنانچه آثار سوئي دارد به 
حداقل برسانند. هركس هرآنچه به ذهنش مي رسد به عنوان يك  انديشه 
و فكر ارائه كند تا دولت بهترين را انتخاب و در شرايط سخت بتواند مفري 

براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم طراحي، اجرايي و عملياتي كند. 
........................................................................................................................

آخرين روزنه اميد
عليرض��ا صدق��ي در روزنامه ابتكار نوش��ت: جريان 
اصاح طلبي اين روزها بيش از ه��ر زمان ديگري به 
»بحران گفتماني« رسيده است؛ جرياني كه توان دفاع 
از عملكرد و برنامه هايش را از دست داده و روزبه روز 
پايگاه اجتماعي خود را از دس��ت مي دهد. ناگفته نماند كه اين پايگاه 
اجتماعي هرگز به سوي جريان اصولگرا متمايل نمي شود، چراكه بخش 
اعظمي از هواداران اصاح طلبي در كش��ور با عب��ور از اصولگرايان به 
اصاح طلبان رس��يده اند. اين موضوع حكاي��ت از آن دارد كه تضعيف 
اصاح طلبي، تضعيف كليت نظام را در پي خواهد داشت. هر چند ممكن 
است تندروها به اين مس��ئله باور نداشته باش��ند، اما اين مسئله يك 
واقعيت عيني و غيرقابل انكار اس��ت. بررسي شرايط و موقعيت خطير 
اصاح طلبان نشان مي دهد كه يكي از بزرگ ترين مشكات آن ها، عدم 

استفاده و بهره مندي از موقعيت هاي به  دست  آمده است. 
اصاح طلبان حاضر در عرصه قدرت يا نخواستند يا نتوانستند پاسخگوي 
مطالبات و خواسته هاي گروه هاي اجتماعي متمايل به خودشان باشند. آنها 
تعريفي دقيق از چرايي نزديكي به قدرت و مأموريت هاي اباغي از س��وي 
جامعه رأي دهندگان به دس��ت ندادند. مجموعه اين مسائل و سكوت هاي 
بي معناي معنادار بزرگان اصاح طلبي در كشور موجب شده است تا اميد 
بسياري از راي دهندگان به ورطه نااميدي كشيده شود. اين همه ثابت مي كند 
تا شايد اصاح طلبان ناچار باشند تا در ميداني ديگر و با قدري فاصله گذاري 
مشخص از نهاد قدرت، به امر سياست ورزي بپردازند. در حقيقت بازگشت به 
نهاد جامعه و تقويت جامعه مدني با بهره گيري از راهبردهايي جز آنچه قدرت 

عطا مي كند، بايد محور فعاليت هاي اصاح طلبي قرار گيرد. 
........................................................................................................................

سهراب ها را دريابيم
صبح نو در سرمقاله روز گذش��ته خود نوشت: وزير 
بهداشت اعام كرده  در كنار خواهش هاي مستمر 
براي اجراي درست پروتكل هاي بهداشتي، رويكرد 
جديد فشار و جريمه هم در دستور كار قرار خواهد گرفت، يعني از اين به بعد 
هركس پروتكل ها و شيوه نامه هاي بهداشتي را رعايت نكند، با او برخورد 
سنگين خواهد شد. فارغ از عملكرد قابل قبول كادر درمان و پرسنل تحت 
مسئوليت وزارت بهداشت كه اين روزها در خط مقدم مبارزه و مهار كرونا 
قرار گرفته اند اما اين نقد جدي به س��تاد ملي كرونا ك��ه البته تحت نظر 
رياست  جمهوري فعاليت مي كند، وارد است كه چرا براي مهار كوويد19 
صرفاً به خواهش   هاي مستمر بسنده كرده اند. ترافيك سنگيني كه در اواخر 
هفته گذشته در برخي از محورهاي مواصاتي شمال كشور به وجود آمد، 
نش��ان داد كه بعضي از افراد جامع��ه حاضر به تن دادن ب��ه مصلحت  ها و 
هنجارهاي اجتماعي در چنين بحران هايي نيستند و صرفا منافع كوتاه مدت 
شخصي خود را بر هر امري ترجيح مي دهند. سؤال اين است، اكثريت قريب 
به اتف��اق مردمي ك��ه گوش ب��ه توصيه هاي مس��ئوالن ك��رده و مجري 
شيوه نامه هاي بهداشتي ش��ده اند، چرا بايد به پاي عده قليلي بسوزند كه 
شرايط فعلي را جدي نمي گيرند؟ آيا بهتر نبود دولت و ساختارهاي اداره 
كشور از همان ابتداي تابستان كه نمودار شيوع بيماري مجدداً صعودي شده 
بود، نظام تنبي��ه را هم در س��ازوكارهاي اجرايي مديري��ت كرونا دخيل 
مي  كردند تا حداقل به جبر ابزارهاي حاكميتي هم كه شده، از سامت تعداد 
بيشتري از ايرانيان حفاظت مي  شد؟! تأخير بيش از 1/5ماهه موجب شد 
حاال در اواخر تابستان و در حالي كه يك ماه به بازگشايي و فعاليت مجدد 
مراكز آموزشي و مدارس و دانشگاه ها مانده، ستاد ملي كرونا تن به تصميمي 
بدهد كه بايد يك ماه قبل اجرايي مي شد، اميد كه اين تصميم نوشدارويي 

باشد كه كفاف عمر سهراب را بدهد.

88498443سرويس  سياسي

نشست فصلي وحدت و اخوت فرماندهان ارتش و سپاه برگزار شد

اخوت سپاه و ارتش برای دفاع از انقالب و ميهن

س�تاد فرماندهي كل سپاه پاس�داران انقالب 
اس�المي ديروز ميزبان نشست فصلي وحدت 
و اخ�وت فرمانده�ان ارت�ش و س�پاه ب�ود. 
از همان آغازين روزهاي تش��كيل س��پاه، برخي 
تاش كردند سپاه و ارتش را كه در واقع دو بازوي 
نظامي ايران ب��راي حفظ امنيت و دف��اع از كيان 
كشور بود، دو رقيب جلوه دهند. اين تاش براي 
دوقطبي سازي از ارتش و سپاه گرچه بعضاً شايد 
توانست جنجال هايي رسانه اي ايجاد كند، اما در 
عمل تفاوتي در آنچه ارتش و س��پاه بايد در كنار 
هم انجام دهند، ايجاد نك��رد و اين دو در كنار هم 
توانستند فضاي وحدت و همدلي را به خوبي پيش 
ببرند. نقل است از ش��هيد علي صياد شيرازي كه 
وقتي فرمانده نيروي زميني و فرمانده جنگ ارتش 
شده بود، در نخستين اقدام، قرارگاه مشترك ارتش 
و س��پاه را داير و بعد هم تأكيد ك��رده بود: »ديگر 
نگوييد »ارتشي و س��پاهي، دو لشكر الهي« بلكه 

بگوييد »ارتشي و سپاهي، يك لشكر الهي.«
سال گذش��ته، امير احمدرضا پوردستان رئيس 
مركز مطالعات راهبردي ارتش در گفت وگويي در 
پاسخ به اين سؤال كه »امروز مي بينيم كه گفتمان 
و ادبي��ات فرماندهان ارتش، بس��يار به ادبيات و 
گفتمان فرماندهان سپاه پاسداران نزديك شده 
است، دليل نزديكي اين ادبيات چيست؟ آيا اين 
نزديكي در حوزه رزم يعني شيوه هاي جنگيدن 
هم اتفاق افتاده است يا خير؟« توضيح داد: »اين 
گفتمان از ابتدا وجود داشت، اما چرا امروز اينقدر 
بروز و ظهور پيدا كرده است، اين به خاطر فضاي 
رس��انه اي است كه دشمنان س��عي در ايجاد آن 
دارند. امروز رس��انه هاي معاند و خارجي تاش 
مي كنند ميان ارتش و س��پاه جدايي بيندازند و 
اين طور القا كنند كه سپاه پاسداران، حافظ نظام 

جمهوري اسامي ايران اس��ت و ارتش به خاطر 
ساختار، بافت و روابطي كه دارد، مقداري از اين 
گفتمان فاصله گرفته يا اينكه خداي نكرده، ارتش 
به مثابه آلترناتيو و در مقابل سپاه است. در پاسخ 
به چنين جوسازي هاي رسانه اي است كه چنين 
ادبياتي از سوي سران و فرماندهان ارتش تكرار و 
رساتر شده است. براي اينكه اين شبهه، نگراني اي 
را در ملت عزيزمان ايج��اد نكند، مي گوييم اصًا 
چنين جدايي و تفاوتي متصور نيس��ت، ارتش و 
سپاه از ابتداي انقاب با هم بوده اند و اكنون هم 
باهم هس��تند. در عمليات هاي دفاع مقدس هم 
همين طور بود. ارتش و سپاه به صورت مشترك 
دركنار ه��م مي جنگيدند، يعن��ي در يگان هاي 
ارتش برادران سپاه و در يگان هاي سپاه برادران 
ارتش حضور داشتند و اساساً تا پايان جنگ هيچ 
عمليات غيرمشتركي اجرا نشد، مثًا در عمليات 
والفجر8 كه توس��ط برادران س��پاه فاو فتح شد، 
هزار لوله توپ ارتش از سپاه پشتيباني مي كرد، 
نيروي هوايي، نيروي مهندسي ارتش و يگان هاي 
قايق نيروي دريايي هم حضور داش��تند. همين 
حاال هم براي هر مرزي طرح دفاعي مش��خصي 
تعريف ش��ده است، مثًا مش��خص است كه اگر 
دشمن بخواهد از ش��مال غرب كشور وارد شود، 
هر يك از نيروهاي مسلح چطور بايد دفاع كنند يا 
سازمان مشترك ارتش و سپاه چيست. اين طور 
نيست كه ارتش يا سپاه به تنهايي بخواهند عمل 
كنند، بلكه در هم ادغام هستند. ناظم اين كار هم 
ستاد كل نيروهاي مسلح است. در شرايط فعلي 
به خاطر پوش��ش فضاي رسانه اي و جلوگيري از 
شبهه افكني دش��منان، ما نداي وحدت ارتش و 
سپاه را رساتر كرديم، وگرنه چيزي كه عيان است 

چه حاجت به بيان است.«

    برگزاري نشست فصلي وحدت و اخوت
نشس��ت فصلي وحدت و اخوت فرماندهان ارتش و 
سپاه با حضور امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي 
فرمانده كل ارتش جمهوري اس��امي ايران، سردار 
سرلشكر پاسدار حسين س��امي فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقاب اسامي، حجت االسام والمسلمين 
عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در س��پاه و 
حجت االس��ام والمس��لمين عباس محمدحسني 
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش و اعضاي هيئت 
رئيسه ارتش و سپاه و فرماندهان نيروهاي دو سازمان، 

در محل ستاد فرماندهي كل سپاه برگزار شد. 
  سنگرنش�يناني واح�د ب�ا آرمان ه�اي 

مشترك
در اين نشست كه بر تداوم همكاري هاي گذشته و 
روزآمد سازي راهكارهاي هم افزايي و هم راستايي 
بيشتر براي ارتقاي توان دفاعي و مقابله با تهديدات 
متصور از جبهه دشمنان تأكيد و تبادل نظر شد، 
فرمانده كل سپاه با تش��كر و خرسندي از حضور 
فرماندهان و ب��رادران ارتش در جمع پاس��داران 
حريم والي��ت، از فرمانده��ي معظ��م كل قوا به 
عنوان نقطه ثقل و عامل وحدت امت اس��ام و به 
ويژه همدلي بين ارتش و س��پاه ياد كرد و گفت: 
برادري هاي ما ريش��ه در تعاليم الهام بخش قرآن 
كريم و اهل بيت)ع(، عاش��وراي حس��يني و نيز 
همراهي هاي باشكوه دوران دفاع مقدس و پس از 
آن دارد و بيانگر اين معناس��ت كه ما يك پيكره و 

يد واحده هستيم. 
وي با تأكيد بر اينكه ارتقاي قدرت دفاعي و توان 
بازدارندگي كش��ور در س��ايه وح��دت و همدلي 
نيروهاي مسلح به ويژه ارتش و سپاه رقم خورده 
اس��ت، اظهار كرد: به دليل برداش��ت و احساس 
مش��ترك و درك يكسان نس��بت به مخاطرات و 

تهديدات، اين همراهي روز به روز گسترش خواهد 
يافت و ارتش و س��پاه با انس��جام هر چه بيشتر، 
دوش��ادوش ه��م در مس��ير از عزت آفريني براي 
انقاب اسامي، نظام وكشور و صيانت از امنيت و 

آرامش ملت ايران گام برمي دارند. 
سرلشكر سامي با بيان اينكه ما سنگرنشيناني 
واحد با آرمان هاي مش��ترك در دفاع از انقاب و 
ميهن عزيز اسامي هس��تيم، گفت: اميدواريم 
به بركت همه مجاهدت ه��اي فرزندان اين مرز و 
بوم، همانگونه كه تا به امروز دشمنان نتوانسته اند 
ذره اي شكس��ت را ب��ه م��ا تحميل كنن��د، اين 
س��ربلندي و عزت تداوم يابد و خداوند متعال به 
همه فرماندهان ما توفيق دهد ت��ا جان در بدن 
داريم در اين صراط مستقيم با پرچمداري رهبر 

عزيز و فرزانه انقاب اسامي گام برداريم. 
    دست از دست سپاه درنمي آوريم

امير سرلشكر موسوي فرمانده كل ارتش نيز در اين 
نشست با تأكيد بر اينكه همدلي، وحدت و اخوت 
ارتش و سپاه موجب خرسندي فرماندهي معظم 
كل قواس��ت، گفت: ملت عزيز ما نيز وقتي ارتش 
و س��پاه را در كنار هم و دس��ت در دست يكديگر 
براي دفاع از انقاب اس��امي و كشور مي بينند، 

خوشحال تر و اميدوارتر مي شوند. 
وي افزود: در مراسم دانش آموختگي دانشگاه هاي 
افس��ري در محضر فرمانده معظم كل قوا متعهد 
شديم كه دست از دست س��پاه پاسداران انقاب 
اسامي درنياوريم تا نظام س��لطه به سركردگي 
امريكاي جهانخوار فرو ريزد و عمر رژيم منحوس 
صهيونيستي به سر آيد، بر اين قول خود تا آخرين 

لحظه پايبند خواهيم بود. 
سرلشكر موسوي با بيان اينكه دشمنان همواره در 
تاشند تا خللي در صميميت، همراهي و همدلي 
ارتش و س��پاه ايجاد كنند، تصريح كرد: بصيرت، 
درايت و آگاه��ي آح��اد فرمانده��ان و كاركنان 
نيروهاي مس��لح در اطاعت از فرم��ان فرماندهي 
معظ��م كل قوا مبني ب��ر حفظ وح��دت، به طور 
قطع توطئه هاي آنان را ناكام خواهد گذاش��ت و 
اميدواريم اي��ن وحدت روزب��ه روز در عرصه هاي 
مختلف آموزش��ي، فرهنگ��ي و عملياتي بيش از 
گذشته خود را نش��ان دهد. نماينده ولي فقيه در 
سپاه نيز در اين نشست صميمي با تأكيد بر اينكه 
معتقديم در هيچ جاي ديگر جز نظام واليي وحدت 
قلب ها شكل نمي گيرد، گفت: آنچه مي تواند دل ها 
را يكسان كند، اعتقاد و باور واحد است و امروز به 
فضل الهي و برك��ت نظام واليي و ولي برجس��ته 
الهي، اخاص، توكل، شجاعت و معنويت انقابي 

در نيروهاي مسلح ساري و جاري است. 
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش نيز در اين 
مراس��م اظهار كرد: اين نشس��ت مصداق روشن 
اِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم« است كه براي  اُء َعلَى الُْكَفّ »أَِش��َدّ
دش��منان انقاب اس��امي و ملت ايران كشنده 
و دردن��اك و براي دوس��تداران انقاب اس��امي 
اميدآفرين مي باش��د. حجت االسام و المسلمين 
محمدحس��ني همچنين بر تداوم نشس��ت هاي 
اخوت و توس��عه آن به زيرمجموعه هاي تابعه دو 

سازمان تأكيد كرد.

فرمانده نيروي زميني ارتش:
 فضای مجازی

 فرصتی برای نااميدكردن دشمن است
فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينكه تحرك اين نيرو به ۷۰ الي 
۹5درصد رسيده است، گفت: در حوزه زرهي تمام ادوات شني دار به 
صورت كنسرواسيون درآمده و آماده انجام هر نوع مأموريتي است. 
 به گزارش فارس، امير سرتيپ كيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني 
ارتش در جمع مسئوالن فضاي مجازي اين نيرو، گفت: فضاي مجازي، 
فضاي فرصت هاس��ت تا بتوانيم از اين راه بهترين بهره برداري را براي 
ارتقاي تعالي معنوي كاركنان اين نيرو ببريم. وي با بيان اينكه با توليد 
محتواي مناسب و اخبار صحيح مي توانيم دشمنان را از دروغ پردازي و 
شايعه پراكني دور س��ازيم، گفت: فضاي خبر و اطاع رساني به سرعت 
در حال پيشروي است، امروز ارتش جمهوري اسامي با ورود به فضاي 
مجازي فرصت مناسبي را دارد تا با توليد محتواي فاخر و اخبار موثق، 

دشمنان را در رسيدن به اهداف شوم خود نااميد سازد. 
امير سرتيپ كيومرث حيدري با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
تحرك نيروي زميني ارتش افزود: امروز در بعد رزمي، تحرك نزاجا به 
۷0 الي 95درصد رسيده است، در حوزه رزهي تمام ادوات شني دار به 

صورت كنسرواسيون در آمده و آماده انجام هر نوع مأموريتي است. 
فرمانده نيروي زميني ارتش ادامه داد: در حوزه نيروي انس��اني، اجراي 
طرح هاي لبيك، برنامه هاي حمايتي و معيشتي كاركنان از بدو استخدام 
تا پايان خدمت پيش بيني شده كه هم اكنون در اين نيرو در حال اجراست، 
همچنين طرح هايي مانند پيوند آس��ماني به ه��ر زوج مبلغ 10ميليون 
تومان، 30ميليون تومان وام وديعه مسكن، اهداي مبلغ 8ميليون تومان 
به تولد فرزندان دو قلو و كمك هزينه تحصيل دانشگاه آزاد براي فرزندان 
كاركنان اهدا مي شود. وي تأكيد كرد: نيروي زميني ارتش در حوزه ساخت 
و تحويل منازل سازماني 23هزار واحد منزل سازماني در حال ساخت در 
سراسر كشور دارد كه در شهرهاي مش��هد، اروميه، كرمانشاه، دزفول و 
كرمان اين پروژه ها به بهره برداري رس��يده است. وي در پايان خطاب به 
مسئوالن فضاي مجازي گفت: نيروي زميني ارتش اقدامات گسترده اي 
در حوزه هاي مختلف انجام داده كه نياز است از طريق فضاي مجازي به 

صورت صحيح و موثق اطاع رساني شود. 
........................................................................................................................

نماينده تهران در مجلس:
 گشايش مدنظر دولت

گشايش براي ملت نيست 
نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه گش�ايش 
اقتص�ادي دول�ت آينده فروش�ي تم�ام و كم�ال اس�ت، گف�ت: 
گش�ايش مدنظ�ر دول�ت، گش�ايش ب�راي مل�ت نيس�ت. 
به گزارش تس��نيم، زهره س��ادات الجوردي نماينده م��ردم تهران در 
مجلس ش��وراي اس��امي در جلس��ه علني ديروز قوه مقننه در تذكر 
شفاهي خود گفت: رئيس جمهور وعده گشايش اقتصادي داد در حالي 
كه اين طرح آينده فروشي تمام و كمال است، پيش فروش نفت با هدف 
تأمين هزينه دولت انجام مي شود و از آنجايي كه دولت در سال پاياني 
به سر برده و تسويه حساب آن به گردن دولت بعد مي افتد، آيا راهكار 

جبران كسري بودجه بايد از طريق بدهكار كردن دولت آينده باشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه گشايش مدنظر دولت، 
گشايش براي ملت نيست، ادامه داد: اين طرح بايد در چارچوب نظام 
و قوانين جمهوري اسامي باشد، دولت بايد اين پيشنهاد را به صورت 
اليحه به مجلس ارائه نمايد تا مسير قانوني خود را در قوه مقننه سپري 
كند. نماينده مردم تهران با بيان اينكه اتخاذ چنين تصميم مهمي در 
شوراي اقتصادي س��ران قوا بدون در نظر گرفتن رأي مجلس صحيح 
نيست چراكه با تشكيل مجلس يازدهم امكان قانونگذاري كارآمد پس 
از كارشناسي هاي دقيق مهياست، گفت: رياست مجلس بايد بر اساس 

آيين نامه داخلي از اقتدار و شأن مجلس دفاع كند.
........................................................................................................................

معاون پارلماني رئيس جمهور:
  ستاد ملي كرونا حضور روحاني

 در مجلس را صالح ندانست 
معاون پارلماني رئيس جمه�ور درباره عل�ت عدم حضور روحاني 
در جلس�ه رأي اعتم�اد ب�ه وزي�ر پيش�نهادي صنع�ت، مع�دن 
و تج�ارت گف�ت: رئيس جمه�ور اعالم آمادگ�ي ك�رده بودند كه 
ب�راي دف�اع از مهن�دس خيابان�ي در مجل�س حضور  يابن�د اما 
حض�ور ايش�ان در مجامع تاب�ع تصويب س�تاد ملي كروناس�ت. 
به گزارش تس��نيم، حس��ينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در 
حاشيه نشست ديروز هيئت دولت درباره علت عدم حضور روحاني در جلسه 
رأي اعتماد به وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: رئيس جمهور 
اعام آمادگي كرده بودند كه براي دفاع از مهندس خياباني در مجلس حضور  
يابند اما حضور ايشان در مجامع تابع تصويب ستاد ملي كروناست. وي افزود: 
دفتر رئيس جمهور استعام كرده بود و ستاد هم به دفتر رئيس جمهور و به 
معاونت پارلماني اعام كرده بودند كه حضور رئيس جمهور در مجلس به 
صاح نيست و نبايد در مجلس حضور پيدا كنند و ايشان را براي حضور در 
مجلس منع كردند و ما اين موضوع را به رئيس مجلس و هيئت رئيسه اعام 
كرده بوديم و آقاي جهانگيري از طرف ايش��ان حضور پيدا كردند. اميري 
درباره وضعيت سكانداري وزارت صمت با توجه به عدم رأي اعتماد مجلس 
به مدرس خياباني خاطرنشان كرد: مدت سرپرستي آقاي مهندس خياباني 
از امروز منقضي شده و آقاي رئيس جمهور بايد از مقام معظم رهبري براي 
اداره وزارتخانه با سرپرستي استجازه كنند و فكر مي كنم  با استجازه از مقام 

معظم رهبري اين مشكل حل مي شود. 
........................................................................................................................

دريادار سياري مطرح كرد 
 آمادگي ارتش براي اجراي مأموريت 

پدافند زيستي 
معاون هماهن�گ كننده ارتش روز گذش�ته در مراس�م بازديد از 
بخش هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي آجا با اشاره به اينكه ارتش 
ضمن انجام مأموريت ه�اي محوله آماده خدمت رس�اني به مردم 
اس�ت، اظهار داشت: س�امانه بهداش�ت و درمان ارتش جمهوري 
اس�المي ايران همچنان از آمادگ�ي كامل براي خدم�ت به مردم 
و انجام فعاليت ه�اي مرتبط با پدافند زيس�تي برخوردار اس�ت. 
به گزارش تسنيم، امير دريادار »حبيب اهلل سياري« ادامه داد: ارتش هنگام 
شيوع بيماري كرونا از همان روز هاي آغازين تاش هاي گسترده و ارزشمندي 
انجام داد و بهترين وضعيت س��امت را در پادگان ها ايجاد كرد چراكه براي 
داشتن نيروي رزم سالم و توان رزم مقابله با تهديدات، در درجه نخست نيازمند 
برخورداري از سامت جسماني هستيم. معاون هماهنگ كننده ارتش عنوان 
كرد: امروز وضعيت ارتش در مقابله با ش��يوع ويروس كرونا مناسب است و 
اميدواريم حتي اين وضعيت بهتر و مطلوب تر شود. دريادار سياري خاطرنشان 
كرد: در همان روز هاي نخست شيوع كرونا، طي ديداري كه با وزير بهداشت 
داشتيم، توانستيم تمام توان خود را در جهت كمك و حمايت از هموطنانمان 
در سراس��ر كش��ور پاي كار بياوريم و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. وي 
افزود: كمافي السابق نيرو هاي ارتش آمادگي دارند ضمن انجام مأموريت هاي 
خود، خدمات الزم را در اين رابطه و كمك به هموطنان انجام دهند. معاون 
هماهنگ كننده ارتش تأكيد كرد: ارتش با قدرت براي خدمت به مردم و مقابله 
با ويروس كرونا به ميدان آمده و خدمات بهداشتي و درماني بسيار خوبي به 
مردم ارائه كرده است، البته اين خدمات همچنان ادامه دارد و نيرو هاي مسلح 

با تمام توان به ميدان آمده اند تا باري از دوش مردم بردارند.

زینب  شریعتی
   گزارش  یک

   گزارش 2
در جلسه روز گذشته هيئت دولت عنوان شد

توضيحات واعظي درباره طرح دولت براي گشايش اقتصادي
س�ود مردم از خريد نفت در طرح گش�ايش 
اقتص�ادي كمت�ر از س�ود بانك�ي نيس�ت. 
مردم مي توانند بس�ته ب�ه ت�وان مالي خود 
از ي�ك ت�ا چند ه�زار بش�كه نف�ت بخرند. 
به گزارش ف��ارس، رئيس دفت��ر رئيس جمهور 
با اش��اره به طرح گش��ايش اقتصادي و فروش 
داخلي نفت، اظهار ك��رد: اين ايده اي كه مطرح 
بود و اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد 
يك كميته اي متشكل از وزير نفت، وزير اقتصاد 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل شود تا 
بنش��ينند و ابعاد مختلف آن را ببينند. جلسات 

متعددي هم در اين زمينه تشكيل شد. 
واعظي ضمن بيان اينكه اي��ن طرح پس از طي 
مراحلي به س��تاد اقتصادي دول��ت آمد، اظهار 
داش��ت: بعد از اينكه طرح يك مقدار پخته شد، 
ما آن را در دوجلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قوا مطرح كرديم كه در مجموع كليات 
آن تصويب شد و طبق روال هميشگي خدمت 
مقام معظم رهبري ارسال مي شود و بعد از اينكه 
ايشان تأييد كنند و نظراتشان را بدهند و اصاح 

كنند، ما آن را علني مي كنيم. 
وي اظهار ك��رد: در دول��ت تا وقتي ك��ه رهبر 
انق��اب مصوبه اي تأيي��د نكرده ان��د، از نظر ما 

مصوبه تلقي نمي ش��ود بلكه يك پيشنهاد تلقي 
مي ش��ود. هدفگذاري اين است كه در شرايطي 
كه نفت به عنوان يك كاال و ابزاري براي تقويت 
اقتصاد كشورمان بوده است و با فشارهاي امريكا 
براي صادرات��ش محدوديت هايي ايجاد ش��ده 
و م��ا در بودجه ني��ز روزانه 1/5ميليون بش��كه 
نف��ت در نظ��ر گرفته اي��م، سياس��ت، برنامه و 
هدف گذاري و روش هاي مختلفي اتخاذ ش��ده 
است و خوشبختانه در جلسه شوراي هماهنگي 
اقتصادي قوا، كليات آن مورد توافق قرار گرفته 

است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور اظه��ار كرد: اگر اين 
كليات تصويب ش��ود، يك آيين نام��ه دارد كه 
رئيس جمهور دستور دادند همان كميته مذكور، 

به همراه دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قوا تا آخر اين هفته آماده كند و به محض اينكه 
دريافت كرديم م��ا يك گام به پيش باش��يم تا 

بتوانيم اين طرح را اجرايي كنيم. 
واعظي گفت: امروز مردم به دنبال اين هستند 
كه طا و ارز بخرند و قيمت طا و ارز خيلي باال 
و پايين مي رود. م��ا مي خواهيم اي��ن امكان را 
براي مردم به وجود بياوريم ك��ه بتوانند از يك 
بشكه تا 100هزار بشكه يا بيشتر، بتوانند بخرند 
و با س��ازوكاري كه آماده مي ش��ود، اطميناني 
داده مي ش��ود كه سودش از س��ود بانكي كمتر 
نمي شود يعني تضميني اس��ت اگر كسي يك 
تعداد بش��كه نفت خريداري كرد و سال آينده 
خواست بفروشد، اگر قيمت نفت بيشتر شد، به 

همان قيمت روز مي تواند بفروشد. 
وي گفت: يك فرض هم گذاشتيم كه اگر قيمت 
نفت كاهش پيدا كرد و كسي خواست نفت خود 
را بفروش��د و ضرر كرده بود، قطعاً مابه التفاوت 
آن را شركت نفت متناسب با سود بانكي تأمين 
مي كند. اين طرح خوبي اس��ت زيرا تورم ندارد، 
كاال معامله مي ش��ود و از طرف ديگر انگيزه اي 
براي شركت هاي خصوصي ايراني ايجاد مي كند 
كه وقتي خريدهايش��ان به يك ميزاني رسيد، 

خودشان براي صادرات آن كار كنند. 
رئيس دفتر رئيس جمه��ور تأكيد كرد: نفت، در 
اين طرح ريالي و متناسب با قيمت نفت امروز و 
ارز نيمايي خريد و فروش مي شود. همه مي توانند 

در بورس انرژي نفت را خريد و فروش كنند. 
واعظ��ي در پاس��خ به پرسش��ي درب��اره علت 
عدم حضور ش��هردار تهران در جلس��ات هيئت 
دولت اظهار كرد: اينكه زماني فردي براي چند 
جلسه دعوت مي شود، دليل نمي شود كه براي 

همه  جلسات از او دعوت شود. 
وي در پاسخ به پرسش��ي درباره علت لغو سفر 
معاون اول رئيس جمهوري به بيروت در روزهاي 
گذشته با تأكيد بر اينكه شرايط خاصي در لبنان 
حاكم است، اظهار كرد: همان روزي كه قرار بود 
آقاي جهانگيري به لبنان برود، سفارتخانه ما با 
هوش��ياري اعام كرد كه اين سفر انجام نشود، 
همان روزي كه قرار بود ايش��ان به بيروت سفر 
كنند، نخس��ت وزير لبنان كه همتاي ايش��ان 
بود، اس��تعفا كرد. تا االن چهار محموله خيلي 
پر و پيم��ان براي م��ردم لبنان فرس��تاده ايم و 
همچنين ارتب��اط رئيس هال احم��ر و وزراي 
بهداش��ت و خارجه ما با همتايان لبناني ش��ان 

دائماً برقرار است.

   خبر
در جلسه ديروز شوراي نگهبان مطرح شد

دولت مانع برگزاری مراسم محرم به روش پيش از کرونا شود
دبي�ر ش�وراي نگهبان با اش�اره ب�ه حركت ه�اي مؤمنان�ه مردم 
كش�ورمان در ايام كرونا توصيه كرد كه دول�ت و به خصوص مردم 
در حد توان و وسع خود به مردم حادثه ديده لبنان نيز كمك كنند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در جلسه اين شورا با اشاره به ماه پر خير و بركت ذي الحجه، ايام مباهله 
پيامبر)ص( و در پيش بودن ماه محرم گفت: ان شاء اهلل به بركت اين ايام 

نوراني مشكات از جامعه اسامي ما و جهان اسام رخت ببندد. 
آيت اهلل جنتي با اشاره به حادثه انفجار بيروت اظهار داشت: مسئله انفجار 
در لبنان به معناي واقعي كلمه يك فاجعه دردناك بود و خسارت هاي 
مادي و معنوي زيادي بر جا گذاشته كه اميدوارم همه كشور هاي اسامي 

در بازس��ازي و جبران خسارت هاي 
اين كش��ور مقاوم كمك كنند. وي 
تأكيد كرد: اگرچ��ه درباره علت اين 
حادثه گمانه زني هايي مطرح شده، 
اما مس��ائل مه��م ديگ��ري در اين 
خصوص مطرح است كه بايد به دقت 
بررسي و نتيجه آن اعام شود. دبير 
شوراي نگهبان با اشاره به حركت هاي 

مؤمنانه مردم كشورمان در ايام كرونا توصيه كرد كه دولت و به خصوص 
مردم در حد توان و وسع خود به مردم حادثه ديده لبنان نيز كمك كنند. 

وي در ادامه سخنان خود از پاسخ دقيق و مهم آيت اهلل سيستاني مرجع 
عالي ش��يعيان عراق درباره عزاداري محرم در شرايط كرونا تشكر كرد 
و گفت: ايشان به درستي و به موقع ش��رايط برگزاري عزاداري سرور و 
ساالر ش��هيدان در ايام كرونا را تببين كردند كه بسيار راهگشا خواهد 
بود. آيت اهلل جنتي با تأكيد بر اينكه همه بايد به وظايف شرعي، اخاقي و 
بهداشتي خود نسبت به شرايط كرونايي عمل كنيم، تصريح كرد: دولت 
و دستگاه هاي مختلف، نظارت داشته باشند تا عده اي از افراد مسئله دار 
كه به دنبال برگزاري مراسم محرم به روش پيش از كرونا هستند، هدايت 
شوند و در مسير درست قرار بگيرند تا عزاداري امام حسين)ع( با رعايت 

كامل مسائل بهداشتي برگزار شود.


