
ادامه از صفحه اول
در این میان دولت نیز نباید از حمایت رهبر معظم 
انقالب نس��بت به خود، مغرور ش��ود بلک��ه باید از 
این س��خنان، تلنگری را نیز ب��ه خود ببیند. برخی 
در چند هفته گذش��ته، تند رفتند و اش��تباهاتی را 
مرتکب ش��دند، اما حمایت رهبری معظم انقالب از 
رئیس جمهور محترم، نباید باعث ش��ود تا عالوه بر 
آن که برداشت های خاص خود را داشته باشند بلکه 
اصل مس��اله و موضوع که همانا، مدیریت کارآمد و 
منطقی شرایط و اوضاع کشور است فراموش شود.

هتک حرمت، اهان��ت و توهین به رئیس جمهور و 
دولت، گرهی از مش��کالت کشور باز نمی کند بلکه 
حتی باعث می ش��ود، مش��کالت در فضای سیاسی 
کشور افزایش یابد و تمرکز همگان را به هم بریزد. 
آق��ای ذوالنوری پس از س��خنان حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، توئیت دیگری منتش��ر کرده که در آن 
نوش��ته، »تبعیت از فرامین الهی رهبر عزیز و ولی 
امر را از اوجب واجبات می دانم و تمام آبرو، هستی 
و وجود خ��ود را در اطاعت اوامرش تقدیم می دارم 
و در چارچ��وب تکالیف قانونی خود و تدابیر معظم 
له لحظ��ه ای از احقاق حقوق مردم ش��ریف غفلت 
نخواه��م کرد.« اما ج��ای خالی ی��ک عذرخواهی 
در این توئیت دیده می ش��ود که آق��ای ذوالنوری 
از آن غفل��ت کرده اس��ت. رئی��س جمهور منتخب 
مردم اس��ت. همان مردمی که به او رأی داده اند و 
ذوالنوری نیز بر احقاق حقوق مردم ش��ریف تأکید 
کرده اس��ت. تا زمانی که رأی مردم پش��ت رئیس 
جمه��ور و دولت باش��د، در کنار انتقاد س��ازنده و 
اخالقی و اس��المی، نباید به رئیس جمهور که یک 

جایگاه حقوقی و سیاسی است اهانت شود.

سرمقاله

خبر

حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد ش��دید و صریح از اقدام 
برخی  در برخورد ب��ا دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت 
وی، گفتن��د: هتک حرمت حرام اس��ت و انتق��اد با هتک 
حرم��ت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کش��ور بیش از هر 

زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبر معّظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای، روز شنبه در 
دی��دار حضوری رئیس جمهور و اعضای س��تاد ملی مقابله 
با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این س��تاد، توصیه های 
مهم��ی را بی��ان و بر ل��زوم اتخ��اذ تصمیم ه��ای قاطع و 
حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها و 
آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر 

کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اس��المی همچنین با انتقاد ش��دید و صریح از 
اق��دام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک 
حرمت ایش��ان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با 
هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کش��ور بیش از 

هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان، هدف از تشکیل 
این جلس��ه را که به دعوت ایش��ان تش��کیل شد، وضعیت 
تأس��ف بار بیماری کرونا در کشور و لزوم تالش مضاعف و 
بکارگیری ابتکارات جدید برای مواجهه با این ویروس، بیان 
کردن��د و افزودند: البته اصل ای��ن موضوع و همچنین اوج 
پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران 
نیست. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نحوه مدیریت 
مقابله با این ویروس در کش��ورهای مختلف، خاطرنش��ان 
کردند: در برخی کش��ورها همانند امریکا بدترین مدیریت 
اعمال ش��ده است ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که 
با جان و س��المت مردم و امنی��ت و اقتصاد آنها در ارتباط 

است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایش��ان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناس��ب را »اتخاذ 
تصمیم ه��ای قاط��ع حاکمیتی«، »اقناع اف��کار عمومی« و 
»هم��کاری همه دس��تگاهها و همچنین هم��کاری مردم« 
دانس��تند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله 
با کرونا نیس��ت بلکه باید در همه مسائل بخصوص مسائل 
سیاس��ی وجود داشته باش��د زیرا کش��ور که دارای ملتی 
قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی 

با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی 
در کش��ور، به اق��دام اخیر برخی ها در مواجه��ه با دولت و 
ش��خص رئیس جمهور اش��اره کردند و گفتن��د: اگرچه در 
میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط 

بود و این موضوع را بطور صریح اعالم می کنم.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، انتقاد را غی��ر از هتک حرمت 
دانستند و افزودند: هتک حرمت در میان مردم حرام است 
و نسبت به مسئوالن بیش��تر، بخصوص در میان مسئوالن 
باالی کشور. ایش��ان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد 
درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با 
اهانت و هتک حرمت متفاوت است اینگونه رفتارها و هتک 
حرمت، روش امریکایی ها است که در مناظره ها و کارهای 
مطبوعاتی، خود را در دنیا رس��وا کرده اند تا جایی که یک 
شخصیت برجس��ته سیاسی آنها می گوید، دنیا با هراس و 

تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: روش ما اس��المی و 
قرآنی اس��ت، یعنی انتقاد بیان می ش��ود اما هتک حرمت 

انج��ام نمی گیرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی 
این موضوع گفتند: باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئوالن 
کش��ور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ 
ش��ود. ایش��ان بعد از بی��ان این نکته مهم، ب��ه بحث کرونا 
بازگش��تند و با اشاره به جنبه های س��المت محور، امنیتی 
و اقتصادی تصمیم گیری ه��ا درباره این بیماری، و احتمال 
تع��ارض این جنبه ها با یکدیگ��ر، تأکید کردند: از آنجا که 
جنبه ه��ای امنیتی و اقتصادی نیز نش��أت گرفته از همین 
بیماری اس��ت، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، 
س��المت مردم اس��ت. رهبر انقالب اس��المی با قدردانی از 
اقدامات س��تاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های وابس��ته 
به آن، عملکرد کادر درمان و س��المت را بسیار درخشان و 
جهاد فی سبیل اهلل خواندند و در ادامه توصیه های مهمی 

را بیان کردند.
»لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای 
اج��رای تصمیمات س��تاد ملی مقابله با کرون��ا و نظارت بر 

اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت برای 

تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: هنگامی که وزارت بهداشت، 
مصادیق محدودی��ت را تعیین کرد، بقیه دس��تگاهها باید 
ب��دون در نظر گرفتن مالحظ��ات دیگر، آنه��ا را رعایت و 
اجرا کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کنترل دقیق 
مبادی ورودی کش��ور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین 
ش��هری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط 
در ن��اوگان حمل و نقل ش��هری و محیطه��ای عمومی، از 
جمله مصادیق محدودیت ها است که مسئولیت اصلی اجرا 

و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
»آم��وزش همگانی درب��اره راههای ش��یوع و ش��یوه های 
پیش��گیری به صورت محله محور و با اس��تفاده از ظرفیت 
مس��اجد و بس��یج و البته ب��ا محوریت وزارت بهداش��ت و 
همکاری وزارت ارش��اد و صداوس��یما« و »ل��زوم تصویب 
جرائم سختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ از 
ضوابط بهداش��تی می شوند« توصیه های دیگر رهبر انقالب 

اسالمی به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر شدن شرایط 
زندگی برخی افراد و مشاغل با اجرای جرائم سخت گیرانه، 
خاطرنش��ان کردند: در ای��ن زمینه دولت باید بس��ته های 
حمایت��ی را در نظر بگیرد، ضم��ن آنکه خّیرین و مردم نیز 
باید وارد میدان ش��وند و به کمک این افراد بیایند چرا که 
این کار جزو بهترین کارها و برترین وس��ایل نزدیک شدن 

به خدا است.
ایش��ان همچنین با اش��اره به اهمیت مقابله با بیماری در 
روزهای اول آن، گفتند: بر اس��اس گفت��ه متخصصان اگر 
در یک��ی دو روز اول، مبتالی��ان شناس��ایی و برای معالجه 
آنها اقدام ش��ود، تلفات کاهش ج��دی خواهد یافت که این 
کار بس��یار الزم اس��ت. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر »به 
حداقل رساندن مراجعات به دستگاههای اجرایی با افزایش 
خدمات الکترونیک«، مسئوالن را به رعایت حداکثری ضوابط 
بهداش��تی توصیه کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی از 
مسئوالن در رعایت مواردی مثل ماسک زدن به شیوه صحیح 
یا رعایت فاصله، کوتاهی می کنن��د که این بی اعتنایی ها بر 

رعایتهای عمومی مردم هم اثر منفی می گذارد.
ایش��ان همچنین با تأکید بر لزوم اس��تخدام نیروی انسانی 

مورد نیاز وزارت بهداش��ت، از تحقیقات پژوهش��گران برای 
دس��تیابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقاً 
تقدیر کردند. »شنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد 
ملی مقابله ب��ا کرونا« توصیه بعدی و مؤکد حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بود. رهبر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره به 
حض��ور پر ش��مار نیروهای داوطلب در ماههای اول ش��یوع 
بیماری و خدم��ات مؤثر آنان همانند کمک به پرس��تاران، 
ضدعفونی کردن دس��تگاهها و معابر، راهنمایی خانواده ها و 
کمک به افراد س��المند، استمرار این فعالیتها را مورد تأکید 
قرار دادن��د و از نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و 

صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به اینک��ه برخی افراد 
بیکار ش��ده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین 
اجتماعی موظف اس��ت برای حل این مشکل اقدام کند که 
البته در این قضیه نیز ورود خّیرین از برترین انفاق ها اس��ت. 
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان، اهمیت معجزه وار 
دعا، توسل و استغفار را برای دفع بال مورد تأکید قرار دادند 
و افزودند: همه آنچه گفته ش��د در حکم ابزار اس��ت و آنچه 
به این ابزارها، جان و روح می بخش��د پروردگار متعال است 
که باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره ش��امل 
حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب 

کرد.
ایش��ان خاطرنش��ان کردن��د: کارهای بزرگی در کش��ور در 
جریان اس��ت و ب��ه توفیق اله��ی هیچ حادثه ای نتوانس��ته 
جمهوری اس��المی را متوقف کند اما بای��د این موانع را که 
موجب ُکند ش��دن حرکت می ش��ود، هر چه زودتر برطرف 
کرد. پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، آقای روحانی 
رئیس جمهور با بیان گزارش��ی از فعالیت های مقابله با کرونا 
در هشت ماه گذشته، گفت: برای مقابله با این ویروس فعاًل 
راهی جز رعایت ضوابط بهداش��تی و پیشگیری وجود ندارد. 
رئیس جمه��ور افزود: همانند دوران جن��گ که اجازه خرید 
تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع کرونا نیز 
تقریب��اً هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل کیت تش��خیص، 
دستگاه تنفس، امکانات و تجهیزات آی سی یو و حتی ماسک 

را ب��ه ما نداد ولی با اتکاء به ش��رکت های دانش بنیان، این 
تجهیزات را به س��رعت تولید کردیم و اکنون هیچ مشکلی 
نداری��م. آقای روحانی ادامه داد: در ماج��رای کرونا برای ما 
روش��ن شد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن 
به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم 
که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم چرا که 
دیگران ما را حتی در مسائل مربوط به حقوق بشر، بهداشت 
و درم��ان و نجات جان انس��ان ها ی��اری نمی کنند، اگرچه 

شعارش را می دهند.
آقای روحانی با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای فعلی 
با ویرس زمان اسفند ماه که کشور را درگیر کرد، افزود: هم 
وزارت بهداشت و هم متخصصان می گویند ویروس ماههای 
اخیر ویروس جهش یافته اروپایی اس��ت که سرعت و قدرت 

انتقال آن، ۹ برابر شده است.
رئیس جمهور با گالیه از جدی نگرفتن توصیه های قانونی از 
طرف برخی از مردم، گفت: محدودیت های شدید در مناطق 
پر خطر، مراقبت های الزم برای جلوگیری از نقض قرنطینه 
مبتالیان و جریمه های قانونی برای متخلفان در نظر گرفته 
شده است. آقای روحانی گفت: برای کمک به تهیه و توزیع 
مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مساجد و بسیج مردمی 
نیازمند هستیم. رئیس جمهور همچنین در خصوص تأمین 
مالی تحقیقات دارو و واکسن، کمکهای دولت به خانواده های 
نیازمند در دوران کرونا و پرداخت بخش��هایی از کارانه کادر 

درمان گزارش داد.
در ادام��ه دکت��ر نمکی وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی با تشکر از حمایت های بی بدیل و دلگرم کننده رهبر 
انقالب اسالمی و زحمات کلیه مسئوالن و جهاد کادر درمان 
برای مقابله ب��ا کرونا، گفت: نیمی از تخت های آی س��ی یو 
بیمارستانها را به بیماران کرونایی اختصاص دادیم اما هیچ 
بیمار غی��ر کرونایِی نیازمنِد تخت آی س��ی یو را نیز معطل 
نگذاشتیم. وزیر بهداشت افزود: در هیچ جای دنیا نمی توان 
بیماری همه گیر را با خواهش و توصیه کنترل کرد و باید با 
اِعمال ضوابط و تشدید محدودیت های قانونی، این بیماری 

را مهار کنیم.

 امیر حیدری در حاشیه برگزاری 
رزمایش عاشقان والیت ۹۹ نیروی زمینی:

نیروی زمینی ارتش به 
نیروی متحرک هجومی 

تبدیل شده است
زمینی  نیروی  فرمانده 
ارتش گفت: با توجه به 
اینکه نهضت روی پای 
خ��ود ایس��تادن را در 
ابع��اد مختلف نهادینه 
آمادگ��ی  کرده ای��م، 
داری��م ک��ه طومار هر 

متجاوزی را در کس��ری از زمان در هم بپیچیم. به صورت 
تک ش��بانه و روزانه با هدف نمایش اقتدار و آمادگی رزمی 
و ارتقای تحرک در منطقه عمومی ش��مال غرب با موفقیت 

برگزار شد.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران، در حاش��یه برگ��زاری رزمایش 
عاش��قان والی��ت ۹۹ نی��روی زمینی ارتش گف��ت: نیروی 
زمینی مبتنی بر اوامر مطاع فرمانده معظم کل قوا، تحوالت 
عمیقی را در ساختار یگان های خود به وجود آورده، به این 
معنا که تبدیل به ی��ک نیروی متحرک هجومی و واکنش 
س��ریع ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: برگ��زاری رزمایش 
عاش��قان والیت ۹۹ در منطقه ش��مال غرب کشور را بهانه 
خوبی ق��رار دادیم تا بتوانیم با توجه به ش��اخصه هایی که 
در نظ��ر گرفته ایم ارزیابی جدیدی از توان و آمادگی رزمی 
نیروی زمینی مبتنی بر این س��اختار جدید به عمل آوریم. 
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش خاطر نش��ان کرد: الحمدهلل 
نی��روی زمینی ب��ا همان روحیه آفندی و ب��ا همان روحیه 

هجومی که دارد رزمایش عاش��قان والیت ۹۹ را به صورت 
کاماًل هدفمند انجام داد.

وی افزود: در طول این رزمایش، مراحل بس��یار اثرگذاری 
از جمله عملیات ش��بانه و تعاقب با موفقیت انجام شد تا بر 
اس��اس طرح های مورد نظر برای نیروهای عمل کننده، در 
صحنه رزم واقعی بتوانیم دش��من را با تاکتیک های جدید 
به ورطه شکس��ت بکشانیم. امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
خاطرنش��ان کرد: نی��روی زمینی ارتش با توج��ه به اینکه 
نهضت روی پای خود ایس��تادن را در ابعاد مختلف نهادینه 
کرده اس��ت به فض��ل خداوند آمادگ��ی دارد که طومار هر 
متجاوزی را در کس��ری از زمان به خواست خداوند و اراده 

الهی در هم بپیچد.
 رزمای��ش عاش��قان والی��ت ۹۹ نیروی زمین��ی ارتش به 
صورت تک شبانه و روزانه با هدف نمایش اقتدار و آمادگی 
رزم��ی و ارتقای تحرک در منطقه عمومی ش��مال غرب با 
موفقیت برگزار ش��د. بر پایه ای��ن گزارش، در این رزمایش 
که با محوریت تی��پ ۱۶۴ متحرک هجومی نیروی زمینی 

ارتش برگزار ش��د، یگان های حاضر در رزمایش با ساختار 
جدید نیروی زمینی که تیپ های پیاده مکانیزه به تیپ های 
متحرک هجومی تغییر ماهیت داده اند، برای دومین بار در 

این منطقه توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.
در ای��ن رزمایش تخصصِی تاکتیک��ی که مرحله اول آن به 
صورت شبانه برگزار شد، یگان های پیاده، مهندسی، پهپاد 
و گروه ۱۱ توپخانه در رس��یدن ب��ه اهداف از پیش تعیین 
ش��ده طی دو مرحله ش��بانه و روزانه تی��پ ۱۶۴ متحرک 

هجومی را پشتیبانی کردند.
در ت��ک روزان��ه نیز تیپ ۱۶۴ متح��رک هجومی با اجرای 
طرح های رزمی به اهداف از پیش تعیین شده این رزمایش 

دست یافت.
حفظ و ارتقای تحرک، واکنش س��ریع ب��ه تهدیدات و باال 
بردن آمادگی رزمی و توان دفاعی از جمله اهداف رزمایش 
عاش��قان والی��ت ۹۹ بود که تی��پ ۱۶۴ متحرک هجومی 
نی��روی زمینی ارتش در این رزمای��ش اهداف مورد نظر را 

محقق ساخت.  روابط عمومی ارتش

توافق برای منابع کاالهای اساسی 
و اجرای همسان سازی حقوق 

بازنشستگان
رئی��س کمیس��یون برنام��ه وبودجه و محاس��بات 
مجلس، از توافق دولت و مجلس برای تامین منابع 
کاالهای اساسی، اجرای کامل همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و 
تکمیل پروژه های ناتمام و توازن در مناطق محروم 
خبرداد. حمیدرضا حاجی بابایی در این باره گفت: 
جلسه بررس��ی تامین کاالهای اساس��ی، با حضور 
آقایان قالیباف، زاکان��ی رئیس مرکز پژوهش های 
مجل��س، عزیزی نماین��ده کرمانش��اه، رضاخواه و 
نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه، پورمحمدی 
مع��اون س��ازمان برنامه و بودجه، س��االری رئیس 
س��ازمان تامین اجتماعی، احس��ان خاندوزی نائب 
رئیس کمیسیون اقتصادی و جمعی از کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس، به منظور بررسی تامین 
منابع کاالهای اساس��ی و همس��ان س��ازی حقوق 

بازنشستگان برگزار شد.
وی افزود: طرح تامین کاالهای اساس��ی دستورکار 
جلسه مش��ترک مجلس و دولت بود و درخصوص 
منابع این طرح پس از بررسی های الزم توافق الزم 
صورت گرفت و مقرر شد، پورمحمدی مشورت الزم 

را با دولت انجام دهد.
رییس کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات 
مجل��س تاکید کرد: در این توافق موضوع ۵۰ هزار 
میلیارد تومان بند)و(، تبصره ۲ در اختیار س��ازمان 
تامین اجتماعی بدون هیچگونه تغییر کماکان باقی 
می ماند. وی اظهار داش��ت، مناب��ع تامین کاالهای 
اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه 
در جه��ت تامین کاالهای اساس��ی بر مبنای  ۱۲۰ 
هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان 

برای ۴ دهک بعدی  خواهد بود.
حاج��ی بابای��ی به ل��زوم تکمیل پروژه ه��ای نیمه 
تم��ام  و مناطق محروم هم اش��اره ک��رد و گفت: 
۲۰ هزارمیلیارد توم��ان برای  تومان تکمیل پروژه 
های نیمه تمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل 
همس��ان س��ازی حقوق بازنشس��تگان لش��کری و 

کشوری و تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
وی افزود: خط قرمز ما در این طرح، تامین کاالهای 
اساسی و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کش��وری و لش��گری و تامین اجتماعی بطور کامل 
است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجل��س گف��ت: در مذاکرات ام��روز  پرداخت ۳۰ 
هزارمیلی��ارد توم��ان از مطالبات س��ازمان تامین 
اجتماع��ی برای کمک به این س��ازمان و همچنین 
اختص��اص ۱۰هزار میلی��ارد تومان ب��رای تکمیل 
همس��ان س��ازی حقوق بازنشس��تگان کشوری و 
لشگری و بازنشستگان غیر هیات علمی دانشگاه ها 
است، که عالوه بر بند)و(،به سقف تبصره ۲ افزوده 

شده است.  فارس
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گزارش

هماهنگ�ی و اتح�اد س�ران قوا اق�دام مهمی برای رفع مش�کالت 
اقتصادی است

نماینده مردم تبریز گفت: یکی از مطالبه های جدی مردم از قوای س��ه گانه، 
هماهنگی برای رفع مشکالت اقتصادی مردم است چراکه برخی از مشکالت 
مردم حاصل ناهماهنگی هاس��ت. محمد اس��ماعیل س��عیدی با بیان اینکه، 
مجلس آماده همکاری با همه نهادها برای رفع مشکالت اقتصادی مردم است، 
تصریح کرد: یکی از مطالبه های جدی مردم از قوای سه گانه، هماهنگی برای رفع 
مشکالت اقتصادی مردم است چراکه برخی از مشکالت مردم حاصل ناهماهنگی هاست. 
وی با بیان اینکه، گره زدن مش��کالت معیش��تی و سرنوشت کش��ور به خارج اشتباه 
راهُبردی است، گفت: ما ظرفیت ها و منابع فراوانی برای مدیریت کشور داریم و قطعاً 
درصورتی ک��ه از این ظرفیت ها و منابع به نحو صحیح اس��تفاده کنیم می توانیم تمام 

مشکالت اقتصادی را رفع و نیازهای کشور را تأمین کنیم.  تسنیم

از برجام درس بگیریم
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون اصل نود مجلس با بیان اینکه ش��رطی 
کردن اقتصاد کشور و منوط کردن آن به انتخابات آمریکا از سوی دولت 
یک خطای اس��تراتژیک اس��ت، گفت:  تجربه برجام به ما نشان داد که 

نباید مسائل داخلی مان را به تصمیمات غربی ها گره بزنیم.
الهام آزاد نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی 
اف��زود: تجربه برجام نش��ان داد که منوط کردن مس��ائل داخلی کش��ور به 

تصمیمات غرب کار اشتباهی است و چه نتایجی را برای ما به دنبال دارد. 
وی اظهار داشت: اینکه در آمریکا جوبایدن سر کار بیاید یا دونالد ترامپ، تنها در 
ش��یوه جنگیدن آنها با ملت ایران تفاوت خواهد داشت و نه چیز دیگری و اینکه 
ما فکر کنیم با تغییر رئیس جمهور آمریکا بهبودی در وضعیت اقتصادی ما ایجاد 

خواهد شد، یک خامی و سطحی نگری است.  فارس

دولت کنترلی بر بازار ندارد سازمان تعزیرات ورود کند
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: نوسانات شدید در قیمت 
کاالها نشان می دهد که دولت کنترلی بر بازار ندارد و سازمان تعزیرات 

حکومتی باید قیمت ها را کنترل کند.
 جب��ار کوچکی نژاد با انتقاد از نوس��انات ش��دید قیم��ت کاالها، اظهار 
داش��ت: قیمت برخی از کاالها تحت تأثیر تحریم ها افزایش یافته اس��ت 
اما برخی از کاالها ارتباطی به قیمت دالر ندارد و نباید تحت تأثیر تحریم ها 

قرار گیرد اما متأسفانه شاهدیم که این کاالها هم به شدت گران شده  است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در صورتی که دولت 
بتواند دالر صادرکنندگان را از آنان خریداری کند، قیمت دالر به ش��دت کاهش 
می یابد و س��پس قیمت بس��یاری از کاالها به ویژه کاالهایی که تحت تأثیر دالر 

هستند، پایین می آید.  مهر

رهبر معظم انقالب در دیدار حضوری رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا: 

مصادیق محدودیت هایی که وزارت بهداشت تعیین کرد 
همه دستگاه ها باید آنها را اجرا کنند

هتک حرمت رئیس جمهور حرام و حرف غلطی بود؛ این رفتار، روشی آمریکایی  است


