
ادامه از صفحه اول 
جمهوری اس��امی ایران در ش��رایط ش��دیدترین 
تحریم ه��ای اقتصادی قرار دارد که اگر هر کش��ور 
دیگری غیر از ایران ب��ود تاکنون از پا درآمده بود، 
تحریم های اقتص��ادی و تهدی��دات نظامی آمریکا 
و همپیمان��ان آن علی��ه ایران ب��رای از پا درآوردن 
انقاب اس��امی است، حتی در ش��رایطی که دنیا 
درگیر ویروس کرونا اس��ت، جمهوری اس��امی از 
خرید دارو و تجهیزات و لوازم پزش��کی برای مقابله 
ب��ا بیم��اری کرونا محروم اس��ت، اما ب��ا این وجود 
می بینیم که ایران توانس��ته اس��ت در این شرایط، 
مدیریت بهتری حت��ی از آمریکا در مبارزه با کرونا 
داش��ته باش��د. قیاس میان اعتراض و اغتشاش در 
ایران و آش��وب و اعتراض در آمریکا، مقایس��ه ای 
غیرمنصفانه و ناعادالنه است که برخی آن را مطرح 
می کنند، در حالی که اگر در ایران هم مردم نسبت 
ب��ه برخی مس��ائل اعتراض و مطالبه گری داش��ته 
باش��ند و ای��ن اعتراضات در چارچ��وب قانون و به 
دور از تخریب و آش��وب برگزار ش��ود، هیچ مشکل 
و مانعی بر س��ر راه مردم معترض و مطالبه گر قرار 
ندارد. جمهوری اس��امی ای��ران در طول عمر 40 
س��اله خود، همواره س��عی و تاش خ��ود را برای 
اس��تقرار عدالت و مردم س��االری دینی انجام داده 
اس��ت و اگر در این زمینه کاستی هایی وجود دارد، 
که دارد، نه به خاطر سیاست های اعامی و اعمالی 
در حکومت اسامی است، بلکه به خاطر دخالت ها، 
کارشکنی ها، تحریم های شدید اقتصادی، تهدیدات 
نظامی و موانعی اس��ت که رژیم آمریکا بر س��ر راه 
حرک��ت روبه جلوی ایران اس��امی ق��رار می دهد 
تا از رس��یدن به یک جامعه پیش��رفته، برخوردار، 
مس��تقل و عدالت خواه و عدال��ت محور جلوگیری 
کند. آمری��کای امروز، آمریکایی نیس��ت که تصور 
ش��ود، اکنون به این روز افتاده اس��ت، این کش��ور 
س��ال ها اس��ت در شرایط بد به س��ر می برد، و این 
شرایط و اوضاع نابسامان، با آگاهی مردم این کشور 
س��رانجامی خواهد داشت که پیش بینی درباره آن 
از س��ال ها پیش وجود داشته است، همان زمان که 
حضرت ام��ام)ره( پیش بینی ناب��ودی کمونیزم را 
کرده بود و اکنون نوبت به قطب دیگری از تفکرات 
ظالمان��ه به نام لیبرال س��رمایه داری یا امپریالیزم 

آمریکا رسیده است.

سرمقاله

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه ملت آمریکا امروز 
احساس خجالت و سرافکندگی از حکومت های خود می کنند، 
خاطرنشان کردند: امروز آن ایرانی هایی که در کشور یا خارج 
از کش��ور هستند و شغلش��ان حمایت و بزک کردن آمریکا 

هست هم دیگر سر خود را نمی توانند بلند کنند.
رهبر معظم انقاب اسامی صبح روز چهارشنبه در سخنرانی 
زنده تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
بنیانگذار جمهوری اس��امی، »تحول خواهی، تحول انگیزی 
و تحول آفرین��ی« را از مهمتری��ن خصوصی��ات امام راحل 
عظیم الشأن خواندند و تأکید کردند: برای زنده ماندن انقاب 
باید با درس آموزی از این ویژگی نرم افزاری و عملیاتی امام، 
رویکرد تحولی و گرایش پرش��تاب به »بهتر شدن و حرکت 
جهش��ی« را، در همه زمینه ها بخصوص در زمینه هایی که 

بی تحرکی یا عقب گرد داشته ایم با جدیت دنبال کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به روحیه تحول خواهی 
امام از دوران جوانی، افزودند: امام به روش پیامبران سرشت 
نهفته و غرایز معنوی انسان ها را بیدار می کرد که این ویژگی 
ده ها س��ال قبل از آغاز نهضت اسامی نیز در درس اخاق 

منقلب کننده ایشان در حوزه علمیه قم مشهود بود.
ایش��ان، امام خمین��ی را »امام تحول« نامیدن��د و افزودند: 
امام از دوران مبارزات تا پایان حیات مبارکش��ان در میدان 
عم��ل نیز در نقش یک فرمانده بی نظیر، روند تحول خواهی 
را رهب��ری و اقیانوس عظیم ملت ایران را در مس��یر تحقق 

اهداف طوفانی ومتاطم می کرد.
رهبر انقاب اس��امی در تبیین تحوالت ایجاد شده در پرتو 
روحی��ه تحول آفرینی امام، به »تبدی��ل روحیه خمودگی و 

تس��لیم ملت ایران به روحیه ای مطالبه گر« اش��اره کردند و 
افزودند: امام عظیم الش��أن، ملت ایران را از ملتی بی تحرک 
که فقط به فکر زندگی شخصی خود بود، به ملتی مطالبه گر 
وحاض��ر در میدان تغییر داد که ای��ن ویژگی از آغاز نهضت 
در س��ال 4۱ و پس از آن ۱۵ خرداد 4۲ تا مبارزات منتهی 
به پیروزی انقاب و س��ال های بعد از آن، نمایان و مش��هود 

است.
ایجاد تحول در نگاه حقارت پندارانه ملت در برابر »قدرت های 
خارجی و حتی مس��ئوالن دون پایه رژی��م پهلوی به ملتی 
دارای اعتم��اد به نف��س و عزت ملی و مؤثر در سرنوش��ت 
کشور« دومین نکته ای بود که رهبر انقاب در تبیین نتایج 

روحیه تحول خواهی امام خمینی به آن پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »تحول در مطالبات اساسی مردم 
از خواسته های بسیار محدود به مطالباتی همچون استقال 
و آزادی« و »تح��ول در نگاه مردم به دین از یک چارچوب 
ع��ادی و فردی به یک مکتب نظام س��از وتمدن س��از« را از 
دیگر آثار تعیین کننده ن��گاه تحول خواه رهبر کبیر انقاب 

اسامی برشمردند.
ایش��ان در بیان نکته ای دیگردر همی��ن زمینه افزودند: در 
ش��روع نهضت اس��امی هیچ افقی از آین��ده در ذهن ملت 
نب��ود اما امام این نگاه بی افق را ب��ه نگاه کنونی ملت یعنی 
تش��کیل امت اس��امی و ایجاد تمدن نوین اسامی در افق 
آینده متح��ول کرد. رهبر انقاب »ایج��اد تحول در مبانی 
معرفتی کاربردی و وارد کردن فقه در عرصه نظام س��ازی و 
اداره کشور« و نیز »پافشاری بر تعبد و معنویت در عین نگاه 
نوگرایانه به مس��ائل« را دو نتیجه بارز نگاه تحول انگیز امام 

راحل برشمردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای »تحول اساسی 
در ن��گاه به جوانان و نس��ل جوان« را از دیگ��ر آثار مبارک 
و عمیق رویک��رد تحولی امام خمین��ی خواندند و افزودند: 
سپردن کارهای بزرگ به جوانان و استفاده از آنان به عنوان 
ثروت و ذخیره ملی، روش روش��ن امام بود البته آن بزرگوار 
در عی��ن حال ب��ه افراد غیرجوان نیز به عن��وان ثروت ملی 
اعتم��اد می کردند که این واقعیت نیز در انتصابات ایش��ان 
مش��هود است و اکنون نیز همچنان که گفته ایم باید همین 

نگاه و روش مد نظر باشد.
ایشان در تبیین دیگر نتایج بسیار مهم نگاه تحول خواه امام، 
ایس��تادگی و تحقیر ابرقدرت ها را م��ورد توجه قرار دادند و 
افزودند: زمانی کسی حتی تصور نمی کرد بشود روی حرف 
آمریکا حرف زد ام��ا امام خمینی با ایجاد تحول در نگاه به 
ابرقدرت ها، آن ها را تحقیر و ثابت کرد که زورگویان جهانی 
ضربه پذیرند که این حقیقت در فروپاش��ی شوروی سابق و 

اوضاع امروز آمریکا مشهود است.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر اینکه امام، »اماِم تحول« 
ب��ود افزودند: مهمترین نکته این اس��ت ک��ه امام که عامل 
اصل��ی این تحوالت بود، به درس��تی همه آنها را از خدا می 

دانست.
ایش��ان نکته مهم دیگر در روحیه تح��ول انگیز امام را نگاه 
ایشان به اهمیت تحول روحی و اعتقادی در جوانان دانستند 
و در جمع بندی این بخش از سخنانش��ان افزودند: درسی 
که ما از روحیه و حرکت تحولی امام می گیریم این اس��ت 
که باید حرکت تحول آفرین در همه بخش��ها ادامه داش��ته 
باشد، اگرچه کشور و انقاب در سی سال گذشته از رویکرد 

تحولی امام فاصله نگرفته است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، »پیش��رفت ها و حرکت علمی 
کش��ور«، »توانمندی های دفاعی و رسیدن به نزدیکی مرز 
بازدارندگی« و »چهره قدرتمند جمهوری اسامی در عرصه 
سیاس��ی« را نمونه هایی از پیش��رفت و حرک��ت تحولی در 
دوران بعد از امام برش��مردند و خاطر نش��ان کردند: در این 
۳0 سال با وجود پیشرفت و تحول در عرصه های گوناگون، 
در برخی موارد در زیر س��اختها تح��ول به وجود آمد اما به 
فعلی��ت نرس��ید و در برخی موارد هم عقب گرد و پس��رفت 

داشتیم که تأسف بار و غیر قابل قبول است.
ایش��ان، نقطه مقاب��ل انقاب را که طبیع��ت آن »نوآوری، 
تحول، پیش��رفت و جهش« اس��ت، »ارتج��اع« خواندند و 
افزودند: پیشرفت و یا پسرفت انقابها بستگی به اراده انسان 
ها دارد زیرا اگر انس��انها در مس��یر درس��ت حرکت نکنند، 
خداون��د نعمت خود را از آنها خواه��د گرفت، بنابراین باید 

به شدت مراقب بود که دچار چنین وضعیتی نشویم.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر اینکه »ما قادر هستیم در 
بخش های مختلف تمدنی کشور و نظام، تحول ایجاد کنیم 
و از بنده، جوانان، نخبگان و مردم انتظار است به فکر ایجاد 
تحول در بخشهای مختلف باشیم«، به برخی الزامات ایجاد 

تحول اشاره کردند.
»قانع نبودن به داش��ته ها و داش��تن روحیه تحول خواهی 
و پیش��رفت مستمر و افزودن بر داش��ته ها« اولین نکته ای 
ب��ود که رهبر انقاب به آن اش��اره کردن��د و گفتند: تحول 
خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیس��ت و یا نباید حتماً بعد 
از شکست به فکر تحول افتاد بلکه تحول یعنی میل مستمر 
به ش��تاب و سرعت گرفتن در حرکت و اجتناب از تحجر و 

پافشاری بر مشهورات غلط.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحول صحیح را نیازمند پشتوانه 
فکری دانستند و با تأکید بر لزوم تحول در مقوله »عدالت« 
افزودند: تحول باید مبتنی بر یک اندیشه متقن و شکل یافته 
باش��د همچنانکه هر حرکت تحولی ام��ام، مبتنی بر مبانی 
معرفتی اس��ام بود زی��را اگر چنین پش��توانه فکری وجود 
نداش��ته نباش��د، تحول غلط خواهد بود و ثبات قدم وجود 
نخواهد داش��ت. ایش��ان در همین خصوص ب��ه برخی افراد 
انقاب��ی و عاقه مند در اویل انقاب اش��اره کردند و گفتند: 
این افراد چون پایه های فکری و ایمانی مستحکم و متین و 
پش��توانه های عقانی محکم نداشتند، بعد از گذر از دوران 
جوانی و مراحل مختلف زندگی، به همان فسیل هایی تبدیل 

شدند که انقاب برای مقابله با آن فسیل های کج رو بوجود 
آمده بود.

ایش��ان با تأکید بر اینکه تحول را نباید با »استحاله فکری« 
اش��تباه گرف��ت، افزودند: تح��ول باید رو به جلو باش��د در 
حالی که مسایلی همچون تجدد و غرب گرایی که در دوران 
پهلوی مطرح شد، سلب هویت دینی و ملی و تاریخی ملت 

ایران و به عبارتی »مرگ تمدنی« بود.
رهبر انقاب اس��امی خاطر نشان کردند: در تحول، سرعت 
مهم است اما این س��رعت با شتابزدگی و کارهای عجوالنه 
س��طحی متفاوت است ضمن آنکه در تحول باید یک دست 

هدایتگر مطمئن وجود داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به چند نمونه از مواردی 
که در کش��ور نیازمند تحول اس��ت، اشاره کردند و افزودند: 
در مسائل اقتصادی »قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه 
بندی عملیاتی«، در مسائل آموزشی »فایده محور و عمقی 
و کاربردی ش��دن دروس در مراکز آموزش��ی«، در مسائل 
اجتماع��ی »تأمین عدالت« و در مس��ایل خانواده و موضوع 
ریشه کنی اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیر شدن کشور، 

نیازمند حرکت های تحولی هستیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شرط ایجاد تحول را »نترسیدن از 
دشمن و دشمنی ها« برشمردند و افزودند: در مقابل هر اقدام 
مثبت و کار مهم، مخالفانی وجود دارد، مثًا در فضای مجازی 
غالباً نوع مخالفتها تیز و آزاردهنده است یا جبهه وسیعی از 
دشمن خارجی وجود دارد که با هر حرکِت به صاح کشور، 
مقابله می کند و امپراتوری تبلیغاتی وابسته به صهیونیست ها 
نیز آن را می کوبد ولی در انجام یک کار حساب ش��ده، نباید 

ماحظه این مخالفتها و دشمنی ها را کرد.
ایش��ان راه غلب��ه بر ترس از دش��منی ها را حضور نیروهای 
جوان، نترس و بدون ماحظه در صحنه دانس��تند و گفتند: 
حضور نیروهای جوان یعنی استفاده از فکر، روحیه، جسارت 

و اقدام جوانان.
رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنانشان، آشفتگی 
جبهه دش��منان جمهوری اس��امی را نتیج��ه اعتماد ملت 
ایران به پروردگار خواندند و خاطرنشان کردند: یک بخش از 
جبهه دش��منان ایران، شوروی بود که با آن وضع فروپاشید 
و بخش دیگر آن آمریکا اس��ت که امروز وضع آشفته آن را 

همه می بینند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حوادث جارِی این روزهای آمریکا 
را بروز واقعیات پنهان نگه داشته ش��ده ی آمریکا دانستند و 
گفتن��د: زانو زدن پلیس بر روی گردن یک سیاهپوس��ت و 
فش��ار دادن آن تا جان باختن شخص و تماشای این صحنه 
از طرف چند پلیس دیگر، چیز جدیدی نیس��ت بلکه همان 
اخاق و طبیعت حکومت آمریکا است که قبًا نیز با بسیاری 
از کشورهای دنیا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از آن 

در ویتنام، همین کارها را کرده اند.
ایش��ان ش��عار امروز مردم آمریکا یعن��ی »نمی توانیم نفس 
بکش��یِم« را ح��رف دل همه ملتهای تحت ظلم دانس��تند 
و افزودند: البته آمریکایی ها با رفتارهایش��ان در دنیا رس��وا 
ش��ده اند. آن از مدیریت ضعیفش��ان در کرون��ا که به علت 
فس��اد موجود در هیئت حاکمه آمری��کا، تلفات و مبتایان 
به بیماری در آمریکا چندین برابر کش��ورهای دیگر است و 
این هم از برخورد وقیحانه ش��ان با مردم که آشکارا جنایت 
می کنن��د، عذرخواهی هم نمی کنند و بع��د هم می گویند 
حقوق بش��ر، انگار آن مرد سیاهی که کشته شد، بشر نبود 

و حقوقی نداشت.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به احس��اس خجالت 
و س��رافکندگِی بجاِی مل��ت آمری��کا از حکومتهای خود و 
حکومت فعلی شان افزودند: با این وضع پیش آمده، برخی از 
ایرانی های داخل یا خارج از کشور هم که شغلشان حمایت 

از آمریکا و بزک آن بود، دیگر نمی توانند سر بلند کنند.
رهب��ر انق��اب اس��امی در پایان اب��راز امی��دواری کردند 
ک��ه خداوند ح��وادث عالم را ب��ه نفع ملت ای��ران و اقتدار 
روزافزون جمهوری اس��امی پیش ببرد و روح امام بزرگوار 
 و ش��هید عزیز س��لیمانی را با اولیاء خود محش��ور فرماید.

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

روحانی در گفتگو با رئیس بانک مرکزی:

انسداد منابع ارزی رفع شود 
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی 
گف��ت: تاش ها برای رفع انس��داد منابع ارزی کش��ور در 

بانک های خارجی را با جدیت ادامه دهید.
حجت االسام حس��ن روحانی رئیس جمهور در گفتگو با 
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی ضمن اطاع 
یافتن از آخرین پیگیری ها در راس��تای تس��هیل و تسریع 
اس��تفاده از مناب��ع ارزی بان��ک مرک��زی و صادرکنندگان 
برای تأمین کاالهای اساس��ی، دارو، مواد اولیه و واسطه ای 
کارخانج��ات، از تاش های بانک مرکزی برای جبران افتی 
که در اثر ش��یوع کرونا در روند فعالیت سامانه نیما و سایر 
روش های اس��تفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تأمین 

4 میلیارد دالر ارز برای واردکنندگان تشکر کرد.
وی، اقدام بانک مرک��زی در آغاز عملیات بازار باز و عرضه 
اوراق خزان��ه و دولتی برای تأمین کس��ری بودجه دولت از 

طریق نقدینگی بازار را تجربه موفقی توصیف کرد.
رئی��س جمهور همچنی��ن بر تداوم انضب��اط مالی دولت و 
تأمین کس��ری مورد نیاز بودجه کش��ور از محل نقدینگی 

بازار به جای استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.
روحانی با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادس��ازی 
بخش��ی از منابع ارزی مس��دود ش��ده کش��ور در بانک های 
خارج��ی، بر تداوم این پیگیری ها تاکی��د و همراهی هر چه 
بیشتر صادرکنندگان کش��ور با بانک مرکزی را برای تأمین 
ارز واردات مورد نیاز کشور، ضروری دانست.رئیس کل بانک 
مرکزی در این گفتگو گزارش��ی از نتیجه موفق حراج اوراق 
خزان��ه در اوایل هفته و برنام��ه حراج هفته آتی اوراق دولتی 
برای تأمین کسری بودجه از طریق نقدینگی بازار، به رئیس 
جمهور ارائ��ه و اعام کرد که با اقدامات بانک مرکزی و آغاز 
عملیات بازار باز، سه شنبه این هفته نرخ اوراق خزانه در بازار، 

برای اولین بار در سال های اخیر، به زیر ۱۵ درصد رسید.
همتی همچنین توضیحاتی درباره بازگشت فعالیت سامانه 
نیما و سایر روش های استفاده از ارز صادراتی برای واردات 
به روند عادی و تاش های بانک مرکزی برای رفع انس��داد 

منابع ارزی کشور در بانک های خارجی ارائه کرد.
ارز الزم برای تامین کاالهای اساسی تامین شود

روحان��ی همچنین در گفتگو با حس��ین م��درس خیابانی 
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، با اش��اره به 
دس��توراتی که به مس��ئوالن ذیربط از جمل��ه رئیس بانک 
مرکزی در خصوص تأمین منابع ارزی داده ش��ده اس��ت، 
گف��ت: وزارت صمت بای��د تأمین ارز الزم ب��رای کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز م��ردم و نیز م��واد اولی��ه کارخانه ها و 
بنگاه های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را 

با جدیت پیگیری کند.
وی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات ستاد 
ملی و نشس��ت رؤسای کمیته های س��تاد مقابله با کرونا و 
نیز تاکید مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور، بر ضرورت و 
اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، 
اف��زود: تولید کافی و توزیع دقیق ماس��ک را با هدف قرار 
گرفتن مکفی آن در دس��ترس عامه م��ردم در صدر توجه 
خ��ود قرار دهید. رئی��س جمهور بار دیگ��ر از همه فعاالن 
عرصه تولی��د و به ویژه کارگران زحمتکش کش��ور که در 

ماه های گذش��ته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده ناشی 
از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود، 
تش��کر کرد و اظهارداش��ت: از همه کسانی که در طراحی، 
اجرا و نظارت دقیق بر اجرای دس��تورالعمل های بهداشتی 
به ویژه در بخش تولید تاش کردند، قدردانی و بر ضرورت 
تداوم مراقبت های انجام ش��ده تا کن��ون با دقت و جدیت 
بیش��تر تاکید می کنم. روحان��ی تاکید کرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، برنامه ریزی های الزم و جامع برای اتمام و 
به بهره برداری رسیدن هر چه سریع تر طرح های نیمه تمام 
را در سال »جهش تولید« انجام داده و با جدیت تا حصول 

نتیجه پیگیری کند.
م��درس خیابانی نیز در این گفتگو گزارش آخرین وضعیت 
اج��رای پروژه های صنعت��ی نیمه تمام، فعالی��ت بنگاه های 
تولی��دی، برنامه ریزی ه��ا و اقدام��ات انج��ام ش��ده برای 
تأمی��ن نیازمندی های صنعت و تولیدکنن��دگان و نظارت 
بر اج��رای دقی��ق پروتکل ه��ای بهداش��تی در بنگاه های 
 اقتصادی و تولیدی را به اس��تحضار رئیس جمهور رس��اند.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رهبر معظم انقالب: 

شعار »نفس بکشیم« مردم 
آمریکا، شعار همه ملت 
های مظلوم جهان است
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گزارش

تالش می کنیم کارکنان ارتش مشکل معیشت نداشته باشند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تاش می کنیم کارکنان »آجا« از نظر 
معیش��تی هیچ مشکلی نداشته باشند، تا بتوانند ماموریت های ارتش را به 

نحو شایسته انجام دهند.
امیر س��رتیپ کیوم��رث حیدری با حض��ور در منطقه غرب کش��ور، روند 
پیش��رفت احداث و ساحت منازل سازمانی مرکز آموزش مهندسی بروجرد، 

گرو 4۱۱، اسام آباد غرب، سنندج و سرپل ذهاب را ارزیابی کرد.
وی در جریان این بازدید، گفت: دغدغه مهم کارکنان داشتن منازل سازمانی است 
که این امر با حمایت های فرمانده محترم کل ارتش با جدیت در حال انجام است.

امیر حیدری تاکید کرد: تمام تاش هیئت رئیس��ه ارتش این اس��ت که کارکنان از 
نظر معیش��تی هیچ مشکلی نداشته باش��ند تا بتوانند ماموریت های ارتش را به نحو 
شایس��ته انجام دهند. وی همچنین دس��تور احداث طرح های معیشتی دیگر ویژه 

کارکنان و خانواده های آنها را صادر کرد. روابط عمومی ارتش

مبارزه با فساد وجه تمایز مجلس یازدهم با ادوار گذشته است
نماینده مردم مایر در مجلس شورای اسامی معتقد است که مبارزه با 

فساد وجه تمایز مجلس یازدهم با ادوار گذشته است.
حجت االس��ام احد آزادی خواه یکی از مهم تری��ن اولویت های یادهمین 
دوره مجلس را مبارزه جدی با فس��اد و قطع دست چپاولگران دانست و 
گفت: قاطبه نمایندگان مجلس در دوره یازدهم بر این عقیده هستند که 
باید با فساد به طور جدی مبارزه شود. وی با بیان اینکه عزم جدی و راسخ در 
نمایندگان دوره یازدهم مجلس برای مبارزه قاطع با فساد وجود دارد، اظهارداشت: 
معتقدم مبارزه با فس��اد وجه تمایز مجلس یازدهم با دیگر ادوار مجلس اس��ت و 
قاطبه نمایندگان در این دوره عزم جدی تری برای مبارزه با فس��اد دارند. نماینده 
م��ردم مایر در مجلس یازده��م تصریح کرد: البته منک��ر تاش های نمایندگان 
مجلس در ادوار گذش��ته برای مبارزه با فساد نیستیم.  حجت االسام آزادی خواه 

یکی دیگر از اولویت  های مجلس یازدهم را گسترش عدالت دانست.  تسنیم

مردم مطالبه گر شفافیت هستند
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس گفت: مردم حق دارند مطالبه گر 
ش��فافیت باشند و بر این اساس باید عملکرد همه مسئوالن برای مردم 

شفاف باشد.
حجت االس��ام سیدجواد حس��ینی کیا با اش��اره به اعام وصول طرح 
ش��فافیت آرای نماین��دگان گفت: یکی از مطالبات م��ردم از مجلس این 
است که در عملکرد نمایندگان شفافیت کامل به وجود آید. وی افزود: برای 
مردم اهمیت زیادی دارد که بدانند نمایندگان آنان در مجلس نسبت به مسائل و 
موضوعات مختلف کش��ور چه آرا و نظراتی دارند و بر این اساس شفافیت نظرات 
نمایندگان اهمیت زیادی دارد. نماینده مردم س��نقر و کلیایی در مجلس شورای 
اس��امی تصریح کرد: البته انتظار همگانی این اس��ت که عاوه بر مجلس، دیگر 
مسئوالن هم عملکرد شفافی داشته باشند بنابراین امیدواریم شفافیت را از مجلس 

آغاز کنیم و در ادامه عملکرد مسئوالن سایر قوا هم شفاف شود. مهر

نوزادان بی یارانه؟
رییس اداره فضای سبز: شواهد 
نش��ان می دهد چی��زی کمتر 
از پن��ج هکتار بوس��تان والیت 
دچ��ار آتش س��وزی ش��ده که 
خوشبختانه حریق به هیچ یک 
از درختان یا فضای سبز آسیب نرسانده و حتی 

یک نهال هم آسیب ندیده است.
با توجه به این انشاء در هفته آینده ایشان چه 

ادعایی را مطرح خواهد کرد؟
الف( در جریان این آتش س��وزی یکصد اصله 

نهال زیتون به صورت یهویی روییدند.
ب( در جریان این آتش س��وزی تمام درختان 

خشک این بوستان میوه دادند.
ج( این آتش س��وزی با خیر و برکت بس��یاری 
همراه بوده که استحصال هفت تن سبزی درجه 

یک فقط یک قلم از آن برکات بوده است.
د( این آتش سوزی از بیخ و بن تکذیب می شود 
و عامل اصلی قصد داشته با فندک سیگارش را 

روشن کند که موفق نشده است.
برادر ظری��ف: تکنیک »زانو روی گردن« دیگر 

جوابگو نیست.
ب��ا توجه ب��ه ای��ن اظهار نظ��ر ک��دام یک از 

تکنیک های زیر جواب می دهد؟
الف( ووهان جایو با زانو با زانو؟

ب( جون گوا جایو گردن "فول" است
ج( جین ژوان جایو مشت زیر چشم آیو

د( یک گزینه دیگر که به دلیل رعایت شئونات 
قبل از آن که مدیرمسئول روزنامه حذفش کند 

خودمان ترکانیدمش!
جرای��د: هیات دولت تصمیم گرفته از این پس  
هر نوزادی که به  دنیا می آید به این   شرط  یارانه 
می گی��رد ک��ه وزارت  کار و رف��اه تایید کند و 
سازمان هدفمندی  یارانه ها هم تشخیص دهد.

ب��ا توجه ب��ه جمیع جهات کدام ی��ک از گروه 
نوزادان زیر مشمول دریافت یارانه نمی شوند؟

الف( نوزادان وابسته به عوامل استکبار
ب( نوزادان باالی پنج کیلو

ج( نوزادانی که نام خارجکی دارند.
د( نوزادانی که بتوانند با وزیر رفاه البی کنند


