
یادداشت  سیاسی

ویژه های جوان

تله گزارش های کارشناسانه

 فعال اصالح طلب: 
روحانی عامل بدبختی مردم شد

اصالح طلبان هم به محاکمه 
روحانی رسیدند؟

عباس حاجی نجاری

طی روزهای اخیر، انتشار گزارش دفتر اقتصاد کالن سازمان 
برنامه وبودجه که در دولت گذشته تهیه شده بود، با واکنش های 
گسترده ای در فضای رسانه ای مواجه شد. بر اساس این  گزارش 
که شرایط اقتصادی کشور در فاصله سال های 1401 تا 1406 
را بر مبنای دو سناریوی ادامه تحریم   ها و لغو تحریم   ها تحلیل 
کرده بود، تأکید ش��ده بود ک��ه با ادامه روند فعل��ی و افزایش 
بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه 
ملی در اسفندماه امسال به 1381 هزار میلیارد تومان می رسد، 
احتمال ورشکستگی دولت و همچنین افزایش شدید نرخ دالر 
وجود دارد. انتشار این گزارش   ها در روز  هایی که آغاز مذاکرات 
هس��ته ای جدی تر ش��ده انتش��ار می یابد و همان گونه که از 
محتوای تحلیل های پیرامون آن پیداست ، چاره حل مشکالت 
و جلوگیری از شکل گیری چالش های نجومی ارزی ، تمکین در 

برابر فشارهای غرب در مذاکرات دیده شده است | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه  شنبه 27 مهر 1400 - 12 ربيع االول 1443
سال بيست و سوم- شماره 6327 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

یارانه دالر 4200 تومانی  در کارت مردم

 آبرسانی 
به 63 روستای کرمان 
با حضور فرمانده سپاه

هنر مذاکره در وین به وقت ایران
امريکا و اروپا تشنه و مشتاق ادامه مذاکرات هسته ای هستند. ايران اما در دوره جديد سياستی را دنبال می کند که بر اساس آن غرب بايد با برداشتن گام های اوليه، واقعی بودن و نمايشی نبودن مذاکرات را 

ضمانت کند. فن و هنر مذاکره نکردن يا دير مذاکره کردن يا به عبارت دقيق تر مذاکره به وقت ايران کردن راهبردی است برای گرفتن اين تضمين از دشمن
صفحه 15

قرارداده�ای خريد تجهي�زات دفاعی ايران از روس�يه پ�س از لغو 
تحريم تس�ليحاتی ايران منعقد شده و در اين س�فر درباره اجرايی 
ش�دن آن که خريد جنگنده و بالگرد اس�ت، مذاک�ره خواهيم کرد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح کشورمان که به مسکو سفر کرده است، روز گذشته 
در نشس��تی با کارشناس��ان و مدیران نهاد های ایرانی در محل سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در مسکو، با تأکید بر اینکه »برای داشتن روابطی 
مستحکم با کشور     ها به خصوص روسیه و دیگر کشور های همسایه به نقشه 
راه نیاز داریم«، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های مختلف همکاری با 
روسیه در ابعاد نظامی-دفاعی، مناسبات و همکاری های فی مابین در این 

حوزه     ها افزایش خواهد یافت. 
 سرلشکر باقری با بیان اینکه »برای گسترش روابط با همسایگان به نقشه 
راه نیاز داریم«، یادآور شد: »باتوجه به نگاه های مشترک ایران و روسیه 
درمس��ائل منطقه ای و بین المللی و ظرفیت های زیاد همکاری فیمابین، 

مناسبات دو کشور از جمله در حوزه نظامی-دفاعی گسترش می یابد. «
 رئیس س��تاد کل نیرو های مس��لح جمهوری اس��المی ایران با اشاره به 
قرارداد های خرید هواپیما های جنگنده، جت آموزشی و بالگرد های رزمی 
از روسیه گفت: »این قرارداد     ها پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد 

شده و در این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد. «
 رئیس ستاد کل نیرو های مسلح به سند جامع ۲۵ساله همکاری با چین 
اشاره و تأکید کرد: شاید الزم باشد با اس��تفاده از تجربه سند ۲۵ ساله با 
چین، در روابط با روسیه نیز چنین س��ندی بین دو کشور وجود داشته 

باشد. 
سرلشکر باقری به موفقیت های جمهوری اسالمی ایران در ابعاد مختلف 
اش��اره و تصریح کرد: »همان گونه که نیرو های مسلح در شرایط تحریم 
توانستند به موفقیت برسند و انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی و دفاعی 
مورد نیاز خود را بسازند، دیگر بخش های کشور نیز باید با همین رویکرد 

به پیش بروند و فرض را بر این قرار دهند ک��ه تحریم     ها هیچ گاه برطرف 
نخواهد شد. «

 وی به توسعه و گسترش چشمگیر روابط ایران و روسیه در زمینه نظامی و 
دفاعی طی پنج سال اخیر اشاره کرد و افزود: »هرچقدر روابط و مناسبات 
با کشور های دوست افزایش پیدا کند، به همان میزان ذهنیت های منفی 

نیز از میان خواهد رفت. «
 رئیس ستاد کل نیرو های مسلح به سفر اخیر خود به پاکستان اشاره کرد 
و گفت: »در همین سفر بس��یاری از ذهنیت های منفی برطرف شد. در 
سفر به روس��یه نیز درباره موضوعات دوجانبه دفاعی-نظامی و تحوالت 

منطقه  ای گفت وگو خواهیم کرد. «
وی موضوع افغانستان را یکی دیگر از دس��تور کار های مهم در مذاکرات 
خود با مقامات روس��ی عنوان کرد و گفت: »در کنار موضوع افغانستان، 
تداوم همکاری دو کشور در سوریه تا دستیابی به امنیت کامل مورد بحث 

قرار می گیرد. «
 رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با تمجید از رشادت و دلیرمردی سرداران 
ایرانی به ویژه س��ردار سپهبد ش��هید حاج قاسم س��لیمانی افزود: »این 
مجاهدت     ها موجب شد طرح و نقشه امریکا و برخی رژیم های منطقه ای 

خنثی شود. « 

   سردار حاجی زاده: امروز بر همگان روشن است که اگر مبارزه سردار 
سلیمانی نبود، عالوه بر حاکمیت تروریست   ها بر منطقه، ما شاهد صدور 
این گروه های تروریستی به اروپا و سایر کشور های منطقه به طور وسیع 
بودیم. امروز امنیت و آرامش اروپا مدیون مبارزه س��ردار س��لیمانی و 
یاران او اس��ت ، ولی امریکا او را ناجوانمردانه  ت��رور می کند. با همه این 
 ظلم ها، امریکا در مس��یر افول قدرت اس��ت و دوران جهان تک قطبی 

تمام شده است. 
ایران اس��المی بیش از چهار دهه مردانه مقاومت کرده و در مقابل همه 
زیاده خواهی   ها ایس��تاده اس��ت. ایران هواپیمای متجاوز گلوبال هاگ 
امریکایی را سرنگون کرد و به قلب پایگاه های امریکا در عین االسد حمله 

کرد و با ضربات موشکی خود درس عبرت تاریخی به او داد. 
البته عامالن و آمران حمله و ترور شهید سلیمانی همچنان تحت تعقیب 

ایران قرار خواهند داشت و از جنایت خود ر  هایی پیدا نخواهند کرد. 
دش��منان، ایران را متهم به قدرت طلبی و نظامی گری می کنند، اما ما 
قدرت را برای کشورگش��ایی نمی خواهیم، تجربه همین س��ال   ها به ما 
نش��ان می دهد برای حفظ صلح و امنیت باید قوی بود.  امروزه برخی از 
کشور   هایی که با ناامید شدن از امریکا با عجله به سمت رژیم صهیونیستی 
رفته اند و تصور می کنند که امنیت آنها توس��ط این رژیم غاصب حفظ 

خواهد شد، کاماًل در اشتباه هستند | صفحه 2

پروژه آبرسانی 63 روس�تای محروم استان کرمان 
يادبود »شهيد علی ابراهيمی« از پروژه های نهضت 
آبرس�انی مرد ميدان ش�هيد حاج قاس�م سليمانی 
با حضور فرمانده کل س�پاه پاس�داران افتتاح شد. 
پروژه آبرس��انی به 63 روستای محروم اس��تان کرمان 
یادبود »ش��هید علی ابراهیمی«، نهضت آبرس��انی مرد 
میدان شهید حاج قاسم سلیمانی به همت واقف حاج اکبر 
ابراهیمی، سپاه ثاراهلل اس��تان کرمان، قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی و با همکاری گروه های جهادی و ش��رکت آب 
و فاضالب کرمان با حضور فرمانده کل س��پاه پاسداران 

افتتاح شد. 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم گفت: 
امروز به امر رهبری، همه نهاد  ها کمر به خدمت بسته اند و 
دولت همین اراده را کرده است و با همین نیت به میان مردم 
می رود. به تدریج مشکالت حل می شود؛ چون ما هستیم، 

شما هستید و این راه را ادامه می دهید. 
سردار سالمی افزود: من صمیمانه از همه عزیزانی که برای 
این امور خیر قدمی برمی دارند، چه عزیزانی که از مال خود 

می گذرند و وقف می کنند و چه دیگران تشکر می کنم. 
وی تصریح کرد: از همه خیران به ویژه خیر گرانقدر ابراهیمی 
که نیت های خیر و ابعاد خیری ب��رای کمک به مردم دارد، 

تشکر و قدردانی می کنم. 
 سردار سالمی ابراز امیدواری کرد، با پروژه های دیگری، ظرف 
یک سال آینده بتوانیم مشکل آِب روستا های این استان را به 
فضل الهی حل کنیم و همین طور در بقیه بخش ها به منظور 

رفع فقر و محرومیت گام برداریم
سردار حسین معروفی، فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
نیز در همین مراسم اظهار داشت: استان کرمان یکی از چهار 
استان دارای تنش آبی است که در اولویت تأمین آب شرب 
قرار گرفته اس��ت و قرارگاه نهضت آب رس��انی مرد میدان 
»شهید حاج قاسم سلیمانی« را فعال کردیم. سال گذشته 
36 روستا و تا هفته قبل 3۵ روستا و روز گذشته نیز 63 روستا 

به مناسبت هفته وحدت آبرسانی شد. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان خاطرنشان کرد: در پایان 
سال 1401 می توانیم مشکل اساسی و عمده استان کرمان 
در این زمینه با همت و مشارکت مردم و حرکت جهادی و 

خیران برطرف کنیم. 

   اقتصادی

 مجلس و دولت به دنبال اجرای طرحی هستند تا اختالف نرخ يارانه 4200 تومانی با دالر آزاد که بيشتر آن در جيب واسطه ها و اقشار برخوردار می رود، محاسبه و مقدار ريالی آن
در »کارت اعتباری« دهک های محروم شارژ شود. پيش بينی می شود به اين ترتيب  8ميليارد دالر رانت 4200تومانی  حذف شود

صفحه 4

    حاج عباس سرخیلي از فرماندهان بدون ادعا و دلسوز دوران 
دفاع مقدس بود که از اولین روز جنگ مشغول دفاع از میهن شد 
و تا پایان جنگ در جبهه ها حضور مخلصانه اي داشت. متأسفانه 
40 روز پیش حاج عباس سرخیلي به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
از میان ما پرکشید و به دوستان شهیدش پیوست. خبري تلخ 
که دوستان و همرزمانش را در غمي عمیق فرو برد و خاطرات 
ماندگار زیادي را برایش��ان زنده کرد. به مناسبت چهلمین روز 
درگذش��ت این یادگار دفاع مقدس، با برادرش س��ردار حمید 
س��رخیلي  که در ط��ول دوران دفاع مقدس هم��رزم بودند به 
گفت وگو پرداختیم تا بیشتر با خدمات و تالش هاي حاج عباس 

در جبهه هاي جنگ تحمیلي آشنا شویم | صفحه 7

    کمیس��یون صنایع و معادن به دنب��ال واردات خودرو بدون 
تحمیل فشار به منابع ارزي کشور است تا برای رفع کمبود خودرو 
ساالنه ۵0 تا 70هزار دستگاه خودرو وارد کش��ور و از این محل 

عرضه خودرو تشدید و قیمت در بازار تعدیل شود | صفحه 4

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور: معاونان و مدیران سازمان 
بازرسی از شرکت های خودروس��از طی هفته گذشته بازدید 
کردند. با پیگیری های صورت گرفته مقرر شد عمده 14۵ هزار 
خودرویی که هم اکنون در پارکینگ های دوشرکت خودروساز 

کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد  | صفحه 2

 پارکینگ۲ خودروساز 
 از ۱۴۵هزار خودرو 

خالی می شود

 عرضه شیشه 
 و داروي سقط جنین 

در ناصر خسروهاي مجازي

احتمال واردات 70هزار خودرو 
برای تنظيم بازار

 حاج عباس با طايفه اش 
يک تيپ تشکيل داده بود!

آغاز هفته وحدت گرامی باد

سرلشکر باقری با خرید جنگنده و بالگرد از روسیه بازمی گردد

سردار حاجی زاده در جمع وابستگان نظامی سفارتخانه ها: 

شما اروپایی ها امنیت خود را  مدیون ایران و شهید سلیمانی هستید صفحه 2
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