
  گزارش

      خبر

در صدروزگی دولت از چه سؤال کنیم؟
با گذشت صد روز از آغاز دولت سیزدهم و به رسم گزارش کار صد روزه 
رئیس جمهور، بسیاری چش��م انتظار تغییری محس��وس در اقتصاد 
می پرس��ند »چرا اتفاقی نمی افتد.« و از پس این س��ؤال و به خصوص 
با مشاهده رد ش��دن قیمت دالر از مرز ۳۰هزار تومان، تداوم آشفتگی 
بورس و افزایش قیمت برخی از کااله��ا، ناامیدی از پس جواب به این 

پرسش فراگرفته و دولت رئیسی را ناکارآمد قضاوت می کنند. 
اما چرا این تصور ش��کل می گیرد و آیا اساساً پرسش درست و قضاوت 
به حقی است که در صد روز منتظر تغییراتی چون کاهش نرخ دالر یا 

اصالح بورس باشیم؟
به نظر می رسد ریشه چنین س��ؤاالت و توقعاتی به اظهارات برخی از 
مس��ئوالن، به خصوص آنها که در آس��تانه رأی مردم قرار می گیرند، 
برمی گردد. وقتی نامزدی وعده حل مشکالت در صد روز را می دهد یا 
وعده می کند که بورس را سه روزه حل یا یارانه را ۴۰۰ تومان می کند، 
طبیعتاً این تصور ش��کل می گیرد که حل مشکالت، دکمه ای دارد که 
مسئول قبلی کشفش نکرده و این مسئول احتمالی آتی با یاری علوم 
غریبه  می تواند همان اول صبحی که به دفتر کارش می نشیند، دکمه را 

پیدا کند و بزند و مشکالت را دود کند.! 
از سوی دیگر آن دسته از حامیان دولت مقصرند که تالش دارند با سر هم 
کردن آمار  و ارقام    ثابت کنند مشکالت حل ش��ده است! این گروه نیز 
در ضربه به عقالنیت حکمرانی و انح��راف آن، همان قدر که گروه اول 

مقصر است، مقصرند  . 
روند حکمرانی و پیچ وخم های ساختارهای اقتصادی  و سیاسی به نوعی 
اس��ت که به هیچ عنوان نمی توان با صرف اخذ یک تصمیم یا دستور، 
ریل  ها را اصالح و تغییرات آنی ایجاد کرد، در چنین شرایطی آنچه باید 
توقع داشت و مطالبه کرد، اخذ فرایند هایی است که به بهبود شرایط 
می انجامد و آماده سازی زمینه برای توقف رویه  هایی که به پیچیده شدن 

شرایط کمک می کنند. 
لذا سؤال دقیق و متکی بر عقالنیت در صد روزگی دولت این است که 
آیا فرایند هایی طراحی و زمینه پیاده سازی شان ایجاد شده که در ادامه 
دولت شاهد سیاس��ت گذاری صحیح، اجرای عالمانه و در نتیجه حل 

مشکالت مردم باشیم یا نه.
در حال حاضر دولت سیزدهم نشان داده عزم اخذ چنین تصمیم  هایی 
را دارد و مقدمات آن را از جمله شناخت دقیق و چند جانبه میدانی از 
گوشه و کنار کشور و مس��ائل آن و استفاده از ظرفیت های کارشناسی 
با سالیق مختلف و جوان گرایی، برداشته است. ان شاءاهلل در آینده نیز 
شاهد اصالح فرایندها، اجرایی سازی سیاست  ها و حل مشکالت کشور 
و ملت باشیم و دولت به س��متی نرود که تمام چهار سال را چون صد 

روز اول طی کند.

محمد صادق عبداللهی

 رئیس جمه�ور ب�ا تأکید ب�ر ل�زوم جلوگیری 
از مداخ�ات س�ودجویانه در ب�ازار ارز ب�ه 
دس�تگاه های مس�ئول دس�تور داد در ای�ن 
زمینه ب�ا جدیت ب�ه وظیفه خود عم�ل کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
رئیس��ی در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با اش��اره  به مش��خص ش��دن دخالت   ها و 
دسیسه های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار 
ارز، تصریح کرد: دستگاه های مسئول همزمان با 
نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل 
مداخله گر و بی ثبات کنن��ده بازار ارز، با جدیت به 
مسئولیت های خود در این زمینه عمل کنند. وی 

انس��جام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در 
مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست. 

در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاه های 
مختلف مقرر ش��د برای مدیریت در ب��ازار ارز، با 
اخذ مجوزهای الزم از س��وی نهادهای مسئول و 
بر اساس واقعیت ها، ثبات و شرایط عادی به بازار 
ارز برگردد. در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت همچنین گزارش نهادهای مسئول درباره 
وضعیت بازار ارز ارائه شد و عوامل مؤثر در تغییرات 
غیرعادی نرخ ارز، به وی��ژه در روزهای اخیر مورد 
بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، 
درآمد ارزی کشور در هش��ت ماه گذشته هم در 

بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه 
تمام سال گذش��ته بوده و رکوردهای جدیدی در 
این زمینه ثبت شده اس��ت و نگرانی وجود ندارد. 
در این گزارش به تأمین بودجه یک ماه گذش��ته 
کشور بدون اس��تقراض از بانک مرکزی به عنوان 
یکی از نقاط قوت جذب درآمدهای ارزی استناد 

شده است. 
در ادامه این گزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل 
اطمینان کشور تأکید شده است تغییرات نرخ ارز 
در روزهای اخیر هیچ گونه توجیه ندارد بلکه نتیجه 
عملی��ات روانی و دخالت عناص��ر غیراقتصادی و 

کاذب در بازار است. 

دستور رئیس جمهور به دستگاه های مسئول

اخاللگران بازار ارز را شناسایی کنید

فرمانده کل سپاه :

 ماهواره بر را در تحریم ساختیم
ام�روز در ش�رایط تحری�م، ماه�واره و 
ماهواره ب�ر می س�ازیم ک�ه بی�ش از ۶۴ 
ه�زار قطع�ه دارد ای�ن نش�ان می دهد که 
رش�د علم�ی بس�یار باالی�ی داش�ته ایم 
و در این مس�یر کس�ی به ما کمک�ی نکرد.
  س��ردار سرلشکر پاس��دار حس��ین سالمی، 
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
در آیین بزرگداشت مقام پرستار و دانشجو که 
در مرکز همایش های صدرای دانش��گاه علوم 
پزش��کی بقیه اهلل )عج( برگزار ش��د  با اشاره به 
پیشرفت های علمی کشور در حوزه ماهواره بر  ها 
گفت: »ما قبل از انقالب درباره ماهواره  ها همه 
چی��ز را می خواندیم اما تص��ور اینکه یک روز 
بتوانیم آن را بس��ازیم برایمان نب��ود اما امروز 
وقتی ماهواره و ماهواره بر  هایی می س��ازیم که 
بیش از ۶۴ هزار قطعه دارد و این ماهواره را با 
ماهواره بر در مدار قرار می دهیم یعنی رش��د 

علمی بسیار باالیی داشته ایم.« 
سرلش��کر س��المی ادامه داد: »نمونه های از 
این دس��ت مانند پرنده های بدون سرنش��ین 
اس��ت که آنها را در انواع مختل��ف تولید و به 
پرواز در می آوریم. این پرنده   ه��ا در هرجایی 
می توانند بنش��ینند و عملی��ات انجام دهند، 
در حالی که ما تحریم هس��تیم و هیچ کس��ی 
در این مس��یر به ما کمک نکرده اس��ت و ما با 
تالش خود ب��ه این جایگاه رفیع رس��یده ایم. 
وی ادامه داد: پیش��رفت های علمی کشور در 
حوزه های مختلف نش��ان دهنده جهاد علمی 
دانشجویان و دانش��مندان ما است که از همه 

آنها تشکر می کنم.
سردار سالمی در بخش دیگری از سخنان  خود 
با تبریک میالد با سعادت حضرت زینب)س( 
و روز پرستار، اظهار داش��ت: »آنچه در پیامبر 
اک��رم) ص( در خصوص صبر ، اخ��الق نیک و 
شرح صدر آمده است، در وجود حضرت زینب 
سالم اهلل علیها وجود دارد و نام گذاری این روز 
بزرگ به عنوان روز پرستار یک تقارن افتخار 
انگیز برای همه پرس��تاران است. کلمات قادر 
نیست گوشه ای از جمال درخشان پرستاری 
را ترس��یم کند، با چ��ه واژه ای می توان جهاد 

پرستاران را در درگیری با بیماری مرموز و به 
خطر انداختن جان خود برای نجات انسان   ها 
تعریف کرد، کس��ی که یک انسان را به حیات 
برگرداند و نور امید را در چش��مان یک بیمار 
روشن کند، به واقع ناجی تمام بشریت است.«

   پرس�تاران و پزش�کان مانن�د دفاع 
مقدس در میدان خطر

فرمانده کل سپاه گفت: »طی دو سال گذشته 
هویت و شخصیت پرستاران و پزشکان شکوه 
خاصی پیدا کرده اس��ت و ش��هدای سالمت 
نش��ان دهنده این حجت است که پرستاران با 

فداکاری تالش کرده اند.«
سرلشکر س��المی با اش��اره به رش��ادت های 
رزمن��دگان ، پرس��تاران و پزش��کان در دفاع 
مقدس گفت: »م��ا در دفاع مقدس س��بقت 

گرفتن برای ش��هادت را دیدی��م و امروز نیز 
پرس��تاران و پزش��کان هم��واره از نزدیک در 
میدان خطر حضور دارند تا بیماران نجات پیدا 
کنند و ابعاد این عظمت را نمی شود بیان کرد. 
نمی توان شدت گذشت پرستاران را بیان کرد 
اما همه ما شفا بخش بودن خدمات پرستاران 
را دیده ایم. سهم پرستار و پزشک در سالمت 
بیماران بیش از دارو اس��ت و درمان فقط دارو 
نیست و محبت و توجه پزشک و پرستار نقش 
اساسی را در درمان بیمار دارد.« فرمانده کل 
س��پاه صبر و ایستادگی پرس��تاران را اعجاب 
انگیز دانست و افزود: »امیدواریم با تالش برای 
حل مشکالت شما عزیزان، گوشه ای از خدمات 
شما را جبران کنیم، اگر چه که می دانیم شما 

بدون چشمداشت خدمت می کنید. «

   بزرگی یک کش�ور به وس�عت ذهن و 
دانش مردم آن است

سرلشکر سالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود با تبریک روز دانش��جو گفت: »کشور به 
وسعت قدرت ذهن  ها بزرگ می شود و بزرگی 
یک کشور به وسعت جغرافیایی، قدرت دفاعی 
و اقتص��ادی آن نیس��ت، بزرگی کش��ور  ها به 
وس��عت ذهن و دانش مردم آن کشور است. 
بزرگی یک ملت در بزرگ��ی و عظمت ذهن و 
قلب و روح آن اس��ت و ق��درت عاریه ای، یک 
ملت را بزرگ نمی کند. ما در حال پیش��رفت 
هستیم و رش��د کرده ایم، من در این سال   ها 
ش��تاب علمی کش��ور را دیده ام و این تفاوت 
را حس کرده ام و با قدرت می گویم ما بس��یار 

رشد کرده ایم. « 

ژه
وی

 برخیمس��ئوالنمخالفتجمعمردم 
علیهفتنهبودند

مسئوالنی داشتیم که مخالف تجمع مردم در اعتراض به 
آشوبگری اهل فتنه در مقاطع مختلف بودند. این مفهوم را 
نصرت اهلل لطفی، قائم مقام سابق شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در گفت وگویی با خبرگزاری بسیج بیان کرده است. 
گفت وگویی که درباره سال   ها حضور آیت اهلل احمد جنتی 
در ریاست این شورا و به مناسبت پذیرش استعفای او از این 
مقام انجام شده است، اما طبعاً در کنار موضوع اصلی، نکاتی 

مطرح می شود که جالب توجه است. 
لطفی ب��ه راهپیمایی های مردمی ضد آش��وب در 2۴ تیر 
78 و  9 دی 88 و نیز راهپیمایی ضد اغتشاش در دی 9۶ 
اشاره می کند و معتقد است که این گره گشایی  ها »مرهون 
مدیریت ش��جاعانه و خردمندانه حضرت آیت اهلل جنتی« 
بوده اس��ت. او توضیح می دهد که »با شناخت دقیقی که 
من در مقام عم��ل دارم، اگر نب��ود اش��راف، حمایت   ها و 
موقعیت آیت اهلل جنتی، چنی��ن افتخاراتی در تاریخ ثبت 
نمی ش��د. مالحظه بفرمایید، غائله ۱8 تیر سال ۱۳78 در 
چه شرایطی شکل گرفت؟ آیا غیر از این است که جمعی از 
مقامات از مظنونان اصلی بودند و حداقل همسویی سیاسی 
آنها مشهود بود و در نتیجه مخالف صریح برگزاری فراخوان 
مردمی و برگزاری راهپیمایی بودند؟ و یا در اغتشاش��ات 
استثنایی دی ماه سال ۱۳9۶ که در مدت سه روز بیش از 
9۰ شهر کشور آلوده شد اعم از تخریب اموال و اماکن، آتش 
زدن اماکن مذهبی. در این واقعه هم اگرچه مقامات هیچ 
نقشی نداشتند و مخالف صریح آن بودند ولی بازهم مخالف 

جدی فراخوان مردم بودند...  «
او سپس با اش��اره به اینکه حضور مردم موجب ختم غائله 
و پایان دادن به اغتشاشات ش��د، می گوید: »بدون تردید 
فقط با استفاده از ظرفیت وجودی حضرت آیت اهلل جنتی 
توانس��تیم در برابر مخالفان بایس��تیم و فراخوان عمومی 
را صادر و مدیریت نماییم و موارد عدی��ده ای از این قبیل 

وجود دارد... «
لطفی تأکید می کند که در عین حال، آیت اهلل جنتی »در 
همه این س��ال ها، کوچک ترین امتیاز و حت��ی یک ریال 

دریافتی از شورا نداشته اند.« 
صرف نظر از تحس��ین اقت��دار آیت اهلل جنت��ی که باعث 
ش��کل گیری این تجمعات مردمی و غلبه بر مخالفت این 
دسته از مسئوالن ش��ده، آیا الزم نیست جزئیات بیشتری 
از این مخالفت   ها و حتی هویت مخالفان بیان ش��ود؟ این 
محرمانه تلقی کردن هر امری، حتی پس از گذشت سال   ها 
از واقعه، باعث از دس��ت رفتن فرصت   ها در تقویت جبهه 

انقالبی کشور خواهد شد. 


وکالیامریکادرایران،خیالغربرا
راحتکنیدکهازمانترسد!

فریدون مجلس��ی، دیپلمات س��ابق و از تحلیلگرانی که از 
میزان حضورش در رس��انه می توان دریافت به حضور در 
رسانه عالقه مند است، در گفت وگویی با روزنامه اصالح طلب 
آرمان ملی از ایران خواسته که در مذاکرات »انعطاف « به 
خرج دهد تا حدی که دیگر »کش��ورهای غربی احساس 
خطر نکنند«. او همچنین تلویحاً خواس��تار عدم حمایت 

ایران از فلسطین، سوریه، لبنان و یمن شده است. 
او می گوید: »ایران باید دالیل و رویکرد کشورهای غربی را 
مشاهده کند که آنها به دنبال چه چیزی هستند. امتیازاتی 
که آنها به دنبال آن هستند و جمهوری اسالمی نیز نسبت 
به آنها آگاهی دارد و در مقدمه برجام نیز به صورت تلویحی 

به آنها اشاره شده رعایت صلح و امنیت در منطقه است. «
سخنان مجلس��ی عجیب اس��ت؛ یعنی ایران باعث برهم 
خوردن صلح و امنی��ت در منطقه ش��ده و اکنون غربی   ها 

خواستار رفع این تهدید هستند؟!
او می گوید که غربی   ها به پرونده هسته ای ایران »از آغاز « 
نگاه می کنند و برای امریکایی ها، آغ��از ماجرا »خصومت 
ناش��ی از گروگان گیری ابتدای انقالب و دشمنی پایداری 
اس��ت که در طول این ۴۰ س��ال برای آنها وجود داش��ته 
است. «  چرا فریدون مجلسی این »آغاز « را 28 خرداد ۳2 
نمی داند که دولت قانونی ایران به دست امریکایی   ها و در 
کودتا سرنگون شد؟ چرا فقط ۴۰ سال خصومت؟ حتی اگر 
آغاز خصومت را گروگان گیری بدانیم، خود ماجرای حمله 
به سفارت امریکا در تهران یک واکنش بوده است و نه آغاز 

ماجرا؛ واکنشی به عدم استرداد محمدرضا پهلوی به ایران، 
واکنش��ی به جاسوس��ی   ها و مداخالت امریکا در ایران و...  
چرا آغاز ماجرا را به گون��ه ای تحریف کنیم که حتماً ایران 

مقصر شود؟
در بخش دیگری، او می گوید: »مشکل ایران تحریم هاست و 
به همین دلیل ایران خواهان برداشته شدن تحریم هاست. 
این در حال��ی است که مشکل کش��ورهای غربی تهدید 
اس��ت. به همی��ن دلیل در ش��رای��ط کنونی چالش مهم 
ای��ران تحریم است و چالش کشوره���ای غربی تهدید. 
درنتیج��ه اگر ق��رار اس��ت انعطافی در زمین��ه مذاکرات 
ص��ورت بگی��رد بای��د درزمینه تحریم   ها و تهدیدهای دو 

طرف صورت بگیرد. «
عجب از ای��ن تحلیلگران و دیپلمات   ها ک��ه تحریم واقعی 
را با تهدیدی کذایی برابر می کنن��د. غربی   ها واقعاً ایران را 
تهدید کرده اند، اما ایران واقعاً کسی را تهدید نکرده و آنچه 
به عنوان تهدید ایران برای امنیت منطقه است، ساخته و 
پرداخته طراحان امنیتی عملیات روانی علیه ایران است. در 
منطقه ایران خطری علیه صلح بوده یا امریکا و کشورهای 
ائتالفی ب��ا آن؟ ایران به یمن حمله کرده یا عربس��تان که 
متحد غرب است؟ امنیت عراق و افغانستان را ایران از بین 
برده یا امری��کا و متحدانش؟ این تحلیلگ��ران ایرانی اند یا 

وکالی امریکا در ایران اند؟!
او سپس گفته »مسئله اسرائیل در مرحله نخست به ملت 
فلسطین، در مرحله دوم به کش��ورهای عربی و در مرحله 
سوم به جامعه جهانی اسالمی ارتباط پیدا می کند. «  و حتی 
گفته که »کاه�ش تهدید  ها نیز تنها در حد حرف نیس��ت 
و بلکه باید در عمل مورد ارزیابی قرار بگیرد. حمایت های 
ایران از کش��ور  هایی مانند س��وریه، لبنان و یمن یکی از 
موضوعاتی است که کشورهای غربی آن را به مثابه تهدید 

قلمداد می کنند. «
در واقع هر چه غرب گفت، گوش بدهیم و هیچ اختیاری از 
خود در سیاست خارجه نداشته باشیم تا آنها از ما نترسند! 
ایران هراس��ی را مردم باور نمی کنند، ام��ا روی این مثاًل 

تحلیلگران گویا خیلی مؤثر بوده است!

قالیباف به ترکیه رفت
رئیس مجلس  در اجاس بین المجالس اسامی 

شرکت خواهد کرد
 رئیس مجلس شورای اسامی سفر به استانبول را فرصتی مناسب 
برای رایزنی درباره گسترش روابط با کشورهای اسامی و منطقه 

دانست. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف پیش از س��فر به ترکیه در فرودگاه 
مهرآباد با تبیین برنامه های این سفر گفت: این سفر به مدت دو روز بنا 
به دعوت رئیس مجلس ترکیه به منظور ش��رکت در اجالس اتحادیه 

بین المجالس کشورهای اسالمی انجام می شود. 
رئیس مجلس شورای اس��المی افزود: در این س��فر رؤسای مجالس 
کش��ورهای اس��المی گردهم می آیند تا درباره موضوع فلس��طین، 
مهاج��رت و رویداد افغانس��تان به عن��وان معضالت ج��دی منطقه 
تبادل نظر کنند. قالیباف با اش��اره به سیاس��ت خارج��ی جمهوری 
اسالمی مبنی بر اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای اسالمی 
و منطقه، این سفر را فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف در چارچوب 
این سیاست توصیف کرد. در کنار این اجالس فرصت گفت وگوهای 
دوجانبه میان رؤس��ای مجالس کشورهای اس��المی و منطقه فراهم 
می ش��ود و هر چه قدر فرصت باش��د برای این دیدار  ها و گفت وگوها 

برنامه ریزی شده است. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی همچنین گفت: در این سفر درباره 
گس��ترش ارتباطات ایران و ترکیه هم گفت وگو خواهیم کرد. ایران 
و ترکیه دارای روابط دو جانبه بس��یار خوبی بوده اند که قابل توس��عه 
اس��ت. وی تصریح کرد: س��ند همکاری جامع ایران و ترکیه در حال 
نهایی شدن است و از فرصت این سفر دو روزه برای گفت وگو با مقامات 
و هماهنگی های بیشتر استفاده خواهیم کرد. رئیس مجلس شورای 
اسالمی خاطرنش��ان کرد: ایران و ترکیه در منطقه و عرصه بین الملل 

همکاری بسیار زیادی دارند که می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. 

تحلیل باهنر از عملکرد دولت روحانی
کارنامه روحانی در ارتباط با مردم ضعیف بود

دبیر کل جامع اسامی مهندسین با بیان اینکه بزرگ ترین سرمایه 
کش�ور س�رمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت 
اس�ت، عملکرد دولت روحانی در این زمینه را ضعیف عنوان کرد. 
محمدرضا باهنر در گفت وگ��و با مهر گفت: یکی از مس��ائلی که در 
دولت های گذشته، مخصوصاً دولت یازدهم و دوازدهم، مورد غفلت 
قرار گرفت مس��ئله ارتباط مس��تقیم دولتمردان با م��ردم بود. اگر 
بخواهیم وارد بحث های عملکردی ش��ویم دولت یازدهم و دوازدهم 
خیلی کار  ها کرد، کارنامه عملکردی اش کارنامه قابل توجهی است 
اما در ارتباط با مردم خیلی ضعف داش��ت. وی تصریح کرد: یکی از 
بزرگ ترین سرمایه های کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین 
مردم و حاکمیت است، یعنی رابطه و نگاه بین جامعه و سیاستمداران 
و حاکمان. سرمایه های اجتماعی را باید بسیار مراقبت کنیم، باید بین 
مردم باشیم و حرف   ها و مشکالت و دردهای آنها را مستقیم بشنویم. 
این روز  ها با پیش��رفت فناوری های نوین، این ارتباطات را می توان 

مجازی هم برقرار کرد.
 بسیاری از مشکالت را می توان از طریق تکنولوژی حل کرد اما حس 
حضور فیزیکی و رو در رو ش��دن و بین مردم رفتن با فضای مجازی 
قابل جبران نیست. باهنر با بیان اینکه باید سرمایه اجتماعی کشور 
حفظ ش��ود، تصریح کرد: دراین زمینه دولت آقای رئیسی عملکرد 
بسیار خوبی داشته اس��ت. تنها یک نگرانی وجود دارد، ممکن است 
برخی مسئوالن وظیفه خودشان را فقط دید و بازدید  ها تصور کنند، 
در حالی ک��ه این رفت و آمده��ا، این گفت و ش��نود  ها مثل ویترین 

مغازه است. 
این فعال سیاسی اصولگرا درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت رئیسی هم 
گفت: دولت آقای رئیسی ظرف صد روز ۱۴۰ میلیون دز واکسن کرونا 
خریداری، وارد ی��ا تولید کرده که در دولت گذش��ته چنین اهتمامی 
وجود نداشت. گفته   می شد که آب خوردن ما هم به برجام برمی گردد، 
برجام برای ما مهم بوده و مهم اس��ت و اینکه برجام به نتیجه برسد تا 
نرسد خیلی متفاوت است؛ اما نباید همه مشکالت کشور را به آن مسئله 
وصل کنیم و دست روی دست بگذاریم تا ببینیم چه زمان برجام احیا 
می شود. دولت آقای رئیسی و دولتمردانشان چنین اقداماتی را شروع 

کرده اند اما باید اصالحات ساختاری نیز صورت بگیرند. 

آیت اهلل جوادی آملی:
بایدجلوی ورود بیگانه و نفوذ 

به حوزه را گرفت
حض�رت آی�ت اهلل ج�وادی ب�ا اش�اره ب�ه جای�گاه روحانی�ت در 
ارتقای معنوی جامع�ه گفت: از م�وارد ضروری حف�ظ و صیانت از 
یکدس�تی جامعه روحانیت و جلوگیری از نفوذ در این قشر است. 
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت اهلل جوادی آملی در دیدار حجت االسالم 
میرمحمدی رئیس مرکز خدمات با اشاره به اینکه حفظ کرامت انسانی 
افراد و حیثیت آنها در خدمت رس��انی مهم  ترین مسئله است، سیره 
حضرت امیرالمؤمنین در رفع مش��کالت مردم را یادآور شد و افزود: 
نباید منتظر مراجعه و عرض حاجت از سوی جامعه هدف باشیم، بلکه 

باید با اشراف به مسائل موجود برای رفع آنها تالش کنیم. 
آیت اهلل جوادی آملی در ادامه به جایگاه و می��زان باالی تأثیرگذاری 
روحانی��ت در ارتقای س��طح فرهنگی – معنوی جامعه اش��اره کرده 
و گفت: یکی از موارد ض��روری، حفظ و صیانت از یکدس��تی جامعه 
روحانیت و جلوگیری از نفوذ در این قشر است. آیت اهلل جوادی آملی 
تصریح کرد: همه ما وظیفه مهمی داریم و اینکه نگذاریم بیگانه وارد 
روحانیت شود، روحانیت یکدست اس��ت و اگر انقالبی شد برای این 
یکدستی بود. باید مواظب باشیم در این لباس کسی بیاید که شاگرد 

امام صادق)ع( است. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد
سازمان نیروی انتظامی

 به »فرماندهی کل« ارتقا  یافت 
رئی�س س�تاد کل نیروه�ای مس�لح با اش�اره ب�ه تصوی�ب طرح 
جام�ع س�اختار و س�ازمان فرمانده�ی انتظام�ی جمه�وری 
اس�امی ایران از س�وی فرمان�ده معظ�م کل قوا گف�ت: این طرح 
مبدأ تح�ول و نقطه عطفی برای امنیت بیش�تر در کش�ور اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح در مراسم رونمایی طرح جامع ساختار و سازمان 
فرماندهی انتظامی جمهوری اس��المی ایران، این طرح را مبدأ تحول 
و نقطه عطفی برای امنیت بیش��تر و خدمت به مردم دانست و اظهار 
داشت: طرح جامع ساختار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران طی سالیان از سوی س��تاد کل نیروهای مسلح، ستاد انتظامی، 
در خصوص دس��تاورد  ها و مؤلفه های تحولی، پیامد  ها و بازخوردهای 
آن مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت که در نهایت این طرح جامع تدوین 
شد و تقدیم فرماندهی معظم کل قوا به منظور تصویب قرار گرفت که 

معظم له با طرح تحولی و ارتقای ناجا موافقت کردند. 
وی با بیان اینکه مأموریت انتظامی کشور متنوع، سنگین و چندجانبه 
است، خاطرنش��ان کرد: انتظارات از انتظامی کل کش��ور فوق العاده 
باالست و انتظامی کل کشور در مقایسه با سایر نیروهای مسلح دارای 
گستردگی مفهومی، موضوعی، مصداقی و جغرافیایی است و در تمام 
شئون زندگی مردم نقش و حضور دارد و این نقش، حضور و مسئولیت 

ملموس است. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: بایس��تی با اجرای این طرح 
جامع شاهد تحول، پویایی، ورزیدگی، چابکی، شادابی و خدمتگزاری 
بیشتر به مردم و انسجام، هماهنگی با س��ایر ارکان نیروهای مسلح 
و بخش های گوناگون مدیریتی کشور باشیم. سرلشکر باقری ادامه 
داد: خوشبختانه این ظرفیت هم در فرماندهی انتظامی کل کشور و 
یکایک مدیران و کارکنان خدوم و توانمند انتظامی وجود دارد و قطعاً 

شاهد جهش خواهیم بود.
 وی با اشاره به سخنان سردار »اش��تری« مبنی بر اینکه با تصویب 
طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، حجت و نعمت بر ما تمام شده است، گفت: با این طرح جامع و 
توسعه زیرساخت   ها شاهد رشد کیفی و کّمی در انتظامی کل کشور 

خواهیم بود. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر حمایت های همه جانبه از 
انتظامی کل کشور عنوان کرد: حمایت و پشتیبانی از انتظامی وظیفه 
همه ما در ستاد کل و س��ایر س��ازمان های نیروهای مسلح است تا 
درخت تنومند انتظامی را که یک بار دیگر به روز شده است، در مسیر 
رشد و تعالی روزافزون قرار دهیم و از میوه و ثمرات ارزشمند آن به 
نفع کشور بهره ببریم. سرلشکر باقری گفت: مردم عزیز ما مستحق 
بهترین امنیت، آرامش، نظم و انضب��اط و دریافت خدمات انتظامی 
سریع در جهت زندگی بهتر در سراس��ر کشور هستند و ان شاءاهلل با 
تالش انتظامی در این مسیر، رش��د و پیشرفت چشمگیری خواهیم 

داشت.
   تحول ساختاری ناجا  برای توسعه امنیت و خدمات بیشتر

طرح جامع ساختار و س��ازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران نقطه عطفی برای انتظامی کشور و بیانگر توسعه امنیت و خدمات 

دهی به مردم است. 
   سردار حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه تصویب طرح 
جامع ساختار و س��ازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
یک رخداد مهم در تاریخ انتظامی کشور است، خاطر نشان کرد: طرح 
جامع ساختار و س��ازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
نقطه عطفی برای انتظامی کشور و بیانگر توسعه امنیت و خدمات دهی 
به مردم است. به برکت تصویب این طرح از سوی فرمانده معظم کل قوا 
)مدظله العالی( و ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، مسیر رشد و حرکت 
انتظامی را شتابان خواهیم کرد و قطعاً شاهد تحول در امنیت و خدمات 
رسانی به مردم خواهیم بود. این رویداد تحولی و ارتقای ساختاری گامی 
به س��وی حرفه ای تر شدن، هوشمندی، چابک س��ازی پلیس، تربیت 
افس��ران حرفه ای و دانش پایه و توسعه دیپلماس��ی پلیسی به منظور 
تقویت بیش از پیش نظم و امنیت در جامعه و توسعه خدمت به مردم 
است. بر مبنای این طرح، پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا به دو 
مجموعه سازمان اطالعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده و دانشگاه 
علوم انتظامی امین به دو دانشگاه جامع تحصیالت تکمیلی و دانشگاه 
تربیت افس��ری و تربیت پلیس و همچنین معاونت علوم، تحقیقات و 
فناوری و دفتر همکاری های مردمی و پلیس افتخاری ایجاد می شود، 
همچنین در این طرح تبدیل معاونت اجتماعی ناجا به معاونت فرهنگی 
و اجتماعی و ارتقای محل س��ازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز و 

غرب تهران و ارتقای سازمانی برخی رده های دیگر دیده شده است. 
 

انهدام یک تیم تروریستی در خوزستان
نی�روی انتظام�ی جمه�وری اس�امی ای�ران در اطاعی�ه ای از 
انهدام یک تی�م تروریس�تی و دس�تگیری اعضای آن خب�ر داد. 
در اطالعیه ناجا آمده است:یک تیم تروریستی وابسته به سرویس های 
بیگانه در س��ال جاری که به اقدامات ضدامنیتی مبادرت کرده و گشت 
انتظامی شهرس��تان ماهش��هر را مورد حمله مس��لحانه قرار داده بود، 
شناسایی و منهدم شد.  در این اطالعیه آمده است با هوشیاری مأموران 
انتظامی و تالش هدفمند و رصد دقیق عوامل تروریستی، این باند خرابکار 
شناسایی و با تسلط اطالعاتی کامل و طی چند عملیات منسجم تمامی 
اعضای مرتبط با این باند در مخفیگاه های شان دستگیر و برای رسیدگی 
قضایی به مراجع ذی صالح تحویل ش��دند. این باند تروریستی مخوف 
منتسب به گروه های ضدانقالب خارج از کشور و سرویس های اطالعاتی 

بیگانه بوده و از سوی آنها هدایت و حمایت   می شده است. 
این تیم در شهادت ستواندوم » ضرغام پرست « و مجروح شدن یکی دیگر 

از مأموران خدوم ناجا نقش اصلی را داشته است. 
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