
شایعه مذاکره  با واسطه یا بی واسطه ای 
ایران و آمریکا کذب است

یک منبع آگاه با تکذیب برخی خبرسازی ها درباره 
مذاکرات با واس��طه ایران با آمری��کا درباره تحریم 
تسلیحاتی و مسائل دیگر، تأکید کرد چنین ادعایی 

از بنیان کذب است.
این منبع در خصوص برخی شایعات مبنی بر انجام 
مذاکرات پش��ت پ��رده ایران و آمری��کا تأکید کرد: 
برخالف آنچه این روزها ادعا می ش��ود، نه ایران در 
پشت پرده مذاکرات محرمانه ای با آمریکا دارد و نه 
به واسطه ی آلمان یا انگلیس و یا هر کشور دیگری 
مذاکره ای در جریان اس��ت. لذا این ادعاها به طور 
کلی کذب اس��ت. وی درباره ریشه احتمالی چنین 
ش��ایعاتی در برخی رس��انه های خارجی هم گفت: 
کمپین فشار حداکثری هیئت حاکمه آمریکا علیه 
ایران با شکس��ت  مواجه شده و خودشان نیز اذعان 
دارند که به اهدافش��ان نرسیده اند. جابجایی برایان 
هوک نیز ناشی از ناکامی او در پیگیری اهداف فشار 
حداکثری علیه ایران است و این شکست در انتظار 
نفر بعدی نیز هس��ت. بنابرای��ن آمریکایی ها خیلی 
عالقه دارند که شکس��ت های پیش��ین و ان شاءاهلل 
پسین خود را پشت شایعه سازی و خبرهای کذب 
مربوط به مذاکره و ارتباطات مخفی با ایران مخفی 

کنند. تسنیم

احتماال رئیس جمهور در جلسه رأی 
اعتماد »مدرس خیابانی« حضور ندارد

س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: احتماال رئیس جمهور امروز در جلس��ه رأی 
اعتم��اد وزی��ر پیش��نهادی صمت حض��ور نخواهد 
داشت. محمدحس��ین فرهنگی با اش��اره به اینکه 
ام��روز جلس��ه رأی اعتم��اد به »حس��ین مدرس 
خیابانی« در صحن علنی مجلس برگزار می ش��ود، 
گفت: در جلسه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 
یک ساعت وقت برای دفاع رئیس جمهور پیش بینی 
شده است اما آن طور که ما شنیدیم، »روحانی« در 

این جلسه حضور نمی یابد.
وی بی��ان ک��رد: دو نماینده مخال��ف و دو نماینده 
موافق هر ک��دام به مدت یک ربع فرصت دارند که 
درباره برنامه های وزیر پیش��نهادی صمت مباحث 
خود را مطرح کنند که می توانند بخش��ی از فرصت 

خود را به نماینده دیگری دهند.
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با 
بی��ان اینکه وزیر پیش��نهادی صمت هم ۳۰ دقیقه 
برای ارائه  برنامه ها و دفاع از صالحیت خود فرصت 
دارد، تصریح کرد: پس از اس��تماع اظهارات مدرس 
خیابانی و مخالف��ان و موافقان وی، صالحیت وزیر 
پیش��نهادی صمت در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی به رأی گذاشته می شود. مهر

خبر

رئیس جمهور از مردم درخواس��ت کرده است که به تالش 
دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان کنند. 
آقای روحانی در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
گفت��ه؛ مردم باید در زمینه ت��الش دولت برای ایجاد ثبات 
و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داش��ته باشند و بدانند 
برای حفظ معیش��ت و دارایی آنان از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهی��م کرد. اما مردم میپرس��ند چگونه میتوانیم به این 
وعده اطمینان کنیم در حالی که وعدههای پیش��ین دولت 

تدبیر و امید محقق نشده است.
اکنون دولت در تالش اس��ت طرح گش��ایش اقتصادی که 
مبنای آن بر اس��اس پیش فروش نفت به مردم است، اجرا 
کند، طرحی که با واکنشهای گوناگون و بیشتر با مخالفت 

کارشناسان و نخبگان اقتصادی روبرو شده است.
یکسال از عمر دولت تدبیر و امید باقی است و این در حالی 
است که دولت آقای روحانی از زمانی که در سال 92 روی 
کار آم��د، وعدههای زیادی به م��ردم داد، وعدههایی که از 
جنس اقتصادی و بهبود وضعیت معیش��ت، کس��ب و کار، 

رونق اقتصادی و زندگی بهتر برای مردم بود.
دولت با تالش برای دستیابی به توافق هستهای وعده داده 
بود که ش��رایط اقتصادی آنچنان رونق پیدا خواهد کرد که 
م��ردم به یارانه 45 هزار تومانی نیاز نداش��ته باش��ند و آن 
را ب��ه دولت بدهند! اما نه تنها اتفاقی نیفتاد بلکه ش��رایط 
اقتصادی وخیمتر ش��د تا جایی ک��ه از زمان حضور دولت 
تدبیر و امید در پاس��تور تاکنون که 7 سال میگذرد، ارزش 
دالر در کش��ور از ۳ هزار تومان به 2۰ هزار تومان افزایش 

یافت و حتی در مقطعی فراتر از 2۰ هزار تومان رفت.
قیمت سکه و طال آنچنان افزایش یافته که باور آن مشکل 
است، در کنار همه این اتفاقات منفی در کشور، افزایش بی 

رویه قیمت مسکن نیز مردم را در تنگنا قرار داده است.
نیازه��ای اولیه مردم برای امرار معاش نیز با افزایش روزانه 
قیمت مواجه است. زمانی که دولت سال گذشته در جلسه 
س��ران قوا تصمیم به افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین 

گرفت، این تصمیم قرار بود باعث گش��ایش اقتصادی شود، 
اما اینگونه نشد و در کنار آن اعتراضات مردم شکل گرفت 
که از سوی دش��منان با موج سواری، به آشوب و اغتشاش 
کشیده شد، در آن زمان نیز دولت ادعا کرده بود این طرح، 

کارشناسی شده است و باید اجرا شود.
اکنون نیز دولت با طرح تازه دیگری وارد شده و سعی دارد 

آن را اجرا کند.
»ب��ه گفته آقای روحانی  کلیات طرح فروش داخلی نفت و 
عرضه آن در بورس انرژی در جلس��ه روز دوش��نبه شورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی تصویب ش��ده و پس از تصویب 
نهایی و تدوین ش��یوه اجرایی، دول��ت میتواند این اقدام را 

عملیاتی کند.«
پرسش��ی که اکنون در ذهن افکار عمومی نقش بسته این 
اس��ت که خریداران نفت چه قش��ری از جامعه را تشکیل 

میدهد؟ آیا قشر کارمند و کارگر توانایی پیش خرید نفت را 
که در طرح گشایش اقتصادی دولت گنجانده شده دارد؟

چرا دولت در طول سالهای گذشته دست به اجرای چنین 
طرح��ی نزد؟ با توجه به این که ش��رایط اقتصادی کش��ور 
از زم��ان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون س��یر 
نزولی داش��ته اس��ت. قدر مس��لم اطمینان مردم به تالش 
دولت زمانی ایجاد میش��ود که به پشت سر خود نگاه کنند 
و ببینند که از 1۰ وعده دولت حداقل 5 وعده اجرا ش��ده 
است، پس اکنون نیز میتوانند به درخواست رئیس جمهور 

برای اطمینان داشتن به دولت امیدوار باشند!
ادامه س��خنان آقای روحانی در جلس��ه روز گذشته ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت را به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

ریاست جمهوری بخوانید.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز سهشنبه در 

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به دغدغههای متخصصان و اقتصاددانان در 
زمین��ه حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت آن 
به مسیر تولید و مقابله باتحریم و جنگ اقتصادی دشمنان، 
تاکید کرد: دولت بویژه س��تاد اقتص��ادی همواره در تالش 
برای اتخاذ و اجرای سیاست ها وتدابیری در جهت کنترل 
نقدینگی و هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید بوده 

است.
رئی��س جمهور ط��رح فروش داخلی نف��ت و عرضه آن در 
بورس انرژی را از جمل��ه طرحهای مبتنی بر اقتصاد مردم 
مح��ور و اقدام��ی مؤثر در راس��تای س��امان دادن به بازار 
س��رمایه و بورس و گام مهمی ب��رای مقابله با تحریم نفتی 
دش��منان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در 
جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار 
امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، 

دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.
روحانی با اش��اره به تدوین نقش��ه راه اقتصادی این ستاد 
برای هش��تمین س��ال کار دولت و در راستای گشایش در 
معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط کسب 
و کار، ارتقاء س��رمایه گذاری و اش��تغال، گفت: این نقش��ه 
راه مجموعه منس��جمی از سیاستهای کالن در حوزههای 
مختلف اقتصادی اس��ت که برای یک سال پیش طراحی و 
تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی 
دش��منان و گذر از مشکالت و تنگناهای به وجود آمده در 
اثر شیوع کرونا، اقتصاد را از تکانههای بیرونی حفظ کرده و 

گشایشهایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند.
وی اتکا ب��ه ظرفیتها و توانمندیهای داخلی، آزادس��ازی و 
فعال ک��ردن ظرفیتهای نیمه فعال اقتصادی در کش��ور و 
استفاده از مشارکت مردمی را از ویژگیهای مهم این برنامه 
دانست و گفت: این نقشه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی 
میان همه بخش��های فع��ال اقتصادی، افقی روش��ن برای 

کشور تا یک سال آینده را ترسیم خواهد کرد.
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گزارش

توضیح سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای ۶۵ میلیاردی
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای ۶5 میلیاردی مصطفی میرسلیم علیه 
محمدباقر قالیباف، گفت: گزارش��ی به قوه واصل ش��ده اس��ت و در حال 
بررس��ی هستیم. غالمحسین اسماعیلی در س��ی و یکمین نشست خبری 
با اصحاب رس��انه، در پاسخ به سؤالی درباره ادعای ۶5 میلیاردی مصطفی 
میرسلیم علیه محمدباقر قالیبا گفت: گزارشی به قوه واصل شده است و در 
حال بررس��ی هستیم. وی افزود: رسیدگی ها ش��روع شده و یک نماینده سابق 

مجلس بازداشت شده است.
س��خنگوی دس��تگاه قضا تاکید کرد: هنوز ماهیت و جزییات موضوع روش��ن نشده 
است. مطمئن باشید در رسیدگی ها آنچه از گزارش ها و تخلفات به ما منعکس بشود 
حتما رسیدگی خواهد ش��د. محمدباقر قالیباف رییس مجلس و مصطفی میرسلیم 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس است. فارس

راستی آزمایی گزارش برجامی وزارت خارجه 
رییس کمس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س از ارائه آخرین 
گزارش س��ه ماهه برجام توس��ط وزارت امور خارجه به این کمیسیون خبر 
داد و گفت: در حال حاضر »کمیته هس��ته ای« »کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی« موارد ذکر ش��ده در این گزارش را راس��تی آزمایی می 
کند. حجت االسالم مجتبی ذوالنور افزود: طی روز های اخیر آخرین گزارش 
سه ماهه برجام توسط وزارت امور خارجه به »کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی« مجلس تحویل داده ش��د. رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کرد: در راستای این گزارش اگر نیاز به بازدید های میدانی بود، قطعا 
مد نظر کمیته مذکور و کمیسیون قرار خواهد گرفت. وی اظهار داشت: پس از کنترل 
محتوای گزارش فوق، کمیسیون اقدام به تهیه گزارش شش ماهه خود از روند اجرای 

برجام خواهد کرد تا جهت ارائه به صحن مجلس آماده شود.  میزان

آخوندی باید پاسخگوی اشتباهاتش باشد 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: طرح »جهش تولید 
و عرضه مس��کن« با سه رویکرد تدوین ش��ده و به زودی به صحن مجلس 
می آید. س��ید البرز حسینی، با اشاره به اینکه حوزه مسکن در زمان تصدی 
عباس آخوندی آسیب های فراوانی دید، اظهار داشت: کوتاهی های آخوندی در 
رأس وزارت راه و شهرسازی و بحث ساخت مسکن محرز است. باید پاسخگو 
باشد که با چه مبنا و محاسبات کارشناسی حوزه مسکن را به حال خود رها کرد. 
وی با بیان اینکه دولت آقای روحانی طی 7 س��ال گذش��ته در حوزه مسکن تحرکی 
ً  هم رئیس جمهور به این موضوع اذعان کرد که در حوزه مسکن از برنامه  نداشت و اخیرا
عقب هس��تیم، گفت: آخوندی از مسببان این عقب ماندگی در حوزه مسکن است. او 
می توانست به عنوان مقام مسئول با تصمیم درست خود جلوی مشکالت عدیده مسکن 

را بگیرد تا مردم امروز با سختی  و مشقت در تهیه مسکن مواجه نباشند.  تسنیم

ریشه کلمه "گشایش"

وزی��ر علوم: محال اس��ت آزمون کنک��ور را مطابق 
برنامه اعالم شده برگزار نکنیم.

همچنان وزیر علوم: آزمون کنکور را به تعویق می 
اندازیم.

با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف( حرف مرد دوتاست و مرغ هم چهارپا دارد.

ب( وزیر علوم زیر بار زور نمی رود اما حیف که زور 
رقیبش بدجور پرزور است.

ج( تکذیب را برای همین روزها آفریده اند.
د( قاطعیت بعضی ها از پهنا توی حلق بعضی های 

دیگر
کدام یک از دروغ های زیر بهترین دروغ سیزده به 

شمار می رود؟
ال��ف( یک مق��ام مس��ئول در آم��وزش و پرورش: 
:پرداخ��ت وج��ه ب��ا عن��وان کمک به مدرس��ه در 
زمان ثبت نام دانش آم��وزان در مدارس اختیاری و 

داوطلبانه است.
ب( حس��ن آقا: مردم به ب��ورس اعتماد کنند چون 

بازار امنی است.
ج( هاشم آقا بقال س��رکوچه روزنامه سیاست روز: 

همه اینها کار خودشان است.
د( وزیر صنعت: تخم مرغ ارزان می شود.

کدام یک از گزینه های زیر ریش��ه واژه "گشایش" 
است.

الف( گشا
ب( گشود
ج( گشاد

د( این واژه ریشه ندارد و همینطور الکی و کتره ای 
به کار می رود.

روحانی از نقشه راه اقتصادی سال پایانی دولت رونمایی کرد

 مردم چگونه اطمینان داشته باشند؟

سرلشکر باقری: 
میزان ابتال به کرونا در نیروهای مسلح 

پایینتر از میانگین ملی است
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح 
با اش��اره به بررسی چگونگی تداوم 
ماموریته��ای نیروهای مس��لح در 
جلس��ه قرارگاه بهداش��تی درمانی 
امام رض��ا)ع(، گفت: می��زان ابتال 
به کرونا در بین کارکنان نیروهای 
مس��لح از می��زان میانگی��ن ملی 

پایینتر است.
سرلش��کر محمد باقری در حاشیه 
برگزاری جلس��ه قرارگاه بهداشتی 
درمان��ی ام��ام رض��ا)ع( نیروهای 
مس��لح در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا)ع( بیش از 5 ماه است که در ستاد 

کل و همه نیروهای مسلح به کارش ادامه می دهد.
وی افزود: ما همچنان در بیمارستانهای نیروهای مسلح پذیرای بیماران مبتال 
به کرونا هس��تیم و ه��م اکنون حدود ۶5۰ بیمار در بیمارس��تانهای نیروهای 
مس��لح بس��تری هس��تند و بیمارانی که طی این مدت در بیمارس��تانهای ما 

بستری شدند بالغ بر 2۰ هزار نفر بوده است.
سرلش��کر باقری ادامه داد: فعالیتهای علمی و پژوهش��ی نیروهای مس��لح هم 
ادامه دارد و از میان بیش از 1۰۰ طرح ارائه ش��ده 1۸ طرح به تصویب رسید 
و از آنها پش��تیبانی کردی��م. این طرحها در حوزههای مختل��ف مانند دارو و 
واکس��ن در حال اجرا اس��ت و طرحهای دانش��گاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( 
جزو طرحهای برتر در مجموعه کش��ور اس��ت که عزیزان وزارت بهداشت هم 
این را اعالم کردند. رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: آنچه که در 
این جلسه بحث شد پیرامون ارائهای بود که عزیزان ما در کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا مطرح کردند، این عزیزان وضعیت را تشریح کردند و موضوع ما 
برنامهریزی برای تداوم مأموریتهای نیروهای مس��لح در شرایط تداوم بیماری 
کرونا برای حداقل تا پایان س��ال 99 است. چون ماموریتهای نیروهای مسلح 

تعطیل بردار نیست و به صورت شبانه روزی جریان دارد.
وی ادامه داد: اینکه مراکز آموزش��ی نیروهای مس��لح چگونه به فعالیت خود 
ادام��ه دهند و ماموریته��ای مختلف دفاعی و امنیتی تمرینه��ا و رزمایش ها 
چگون��ه ادامه پیدا کند موضوعاتی بود که در این جلس��ه م��ورد ارزیابی قرار 
گرف��ت و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ ش��د. تاکنون در مراکز نیروهای 
مس��لح هیچ مورد حادی نداش��تیم و همه آموزشهای ما جریان دارد و تعطیل 
بردار نیست. سرلشکر باقری اظهار داشت: میزان ابتال به کرونا در بین کارکنان 
نیروهای مس��لح از میزان میانگین ملی پایین تر اس��ت و این به دلیل همین 

پیشگیریها است و این روند ادامه خواهد داشت.فارس

فرماندهکل س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی گف��ت: رون��د رخدادها و 
حوادث عال��م و بهخصوص مواجهه 
انقالب اس��المی با مستکبران نشان 

می دهد، جهاد پایانناپذیر است.
با حضور فرماندهکل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی، جانش��ین، معاون 
هماهنگکنن��ده و تعدادی از معاونان 
فرماندهیکل در ستاد نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه جلسه مشترک هیئت 
رئیسه فرماندهی و نمایندگی برگزار 

شد.
سردار سرلش��کر حسین سالمی در 
این جلس��ه با بیان اینکه س��پاه یک 

نهاد منتظر جهاد نیس��ت، اظهار داش��ت: در سپاه 
جهاد بی وقفه و غیرمنقطع جاری است. سپاه تنها 
نهادی است که از ابتدای تشکیل تا به امروز هرگز 
از جهاد خارج نشده است. این لباس جهاد بر اندام 
س��پاه پوشیده است و آنطوری که روند رخدادها و 
حوادث عالم و بهخصوص مواجهه انقالب اسالمی 
با مس��تکبران نش��ان می ده��د، این جه��اد فعاًل 

پایانناپذیر است.
وی ادامه داد: س��پاه یک ش��جره ای است برآمده 
از یک میدان گس��ترده از جه��اد؛ اما نکته مهمی 
که وجود دارد این اس��ت که شکل این جهاد مدام 
تغیی��ر میکن��د و هرچه زمان پی��ش میرود، نقش 
خود پاس��داران در اس��تمرار این مسئله گسترش 

پیدا میکند و نقش سالح ها کمتر میشود.
وی با اش��اره به اینکه قلب، فؤاد، بصر و اُُذن سپاه 
است که آن را بهعنوان یک هویت حقیقی منحصر 
به فرد از دیگران متمایز میکند، گفت: سپاه قلبی 
دارد که بهوس��یله آن می  اندیش��د؛ یعنی صاحب 
عقالنیت، اندیشه و تفکر و آن هم با ماهیت انقالبی 
و اعتقادی است. سپاه زبانی دارد که آن زبان، زبان 
اسالم و انقالب است. سپاه انبساطدهنده عملیاتی 
تفکر راهبردی ولی فقیه است که در دامنه آن قله 
ایستاده و آن چش��مه جوشان حکمت را بر کالبد 

جامعه و در درون خودش جاری می کند.
س��ردار سالمی ادامه داد: سپاه دارای گوشی است 
که می شنود؛ گوش س��پاه بهروی واقعیت ها بسته 
نیست؛ لذا یک قوه عاقله قوی، یک بصیرت عمیق، 
یک گوش شنوا وجود دارد و اینها خصوصیات یک 
موجود زنده ای اس��ت که در جستوجوی حقیقت 
اس��ت و به همین دلیل می توانیم س��پاه را معیار 

مجسم حقیقت بدانیم.
وی افزود: سپاه میزان است؛ این میزان بودن سپاه 
درجه تفاضل اوس��ت؛ یعنی اعتقاد ما این است که 
سپاه یک نهاد مرجع انقالبی است که نهتنها حافظ 

انقالب، بلکه الهامبخش و الگوساز است.
فرماندهکل س��پاه با اش��اره به موقعیت و جایگاه 
حوزه نمایندگی در سپاه ادامه داد: حوزه نمایندگی 
مظهر بیان سپاه است؛ یعنی وقتی معاونت سیاسی 
با هادیان سیاس��ی برای ناوبری سیاس��ی سپاه و 
جامع��ه تالش می کند، این کالم س��پاه اس��ت که 

دارد منتقل و منتشر می شود.
وی اف��زود: خ��ود ح��وزه نمایندگی در س��پاه هم 
همی��ن ویژگی های س��پاه را دارد و یک دس��تگاه 
مرجع اس��ت؛ یک دستگاه مختصات مرجعی است 
که دیگران موقعیت خودش��ان را در انقالبی بودن، 
والیی بودن، اعتق��ادی بودن و مکتبی بودن با آن 

میسنجند.
فرمانده��کل س��پاه در پایان گفت: 
نمایندگ��ی موظف به تبلیغ و ترویج 
معارف دین در س��پاه است و چون 
س��پاه باید آین��ه معارف اس��المی 
باش��د، این کار بس��یار مهمی است. 
سپاه یک نهاد الگوست، میزان نماد 
انق��الب و آین��ه تمام نم��ای فضائل 
انقالب است؛ به تعبیر امروزی، برند 
انقالب اسالمی است؛ لذا هر کجایی 
که ن��گاه می کنیم، باید فضیلت ها و 

ارزش ها در عمل و کالم موج بزند.
حجتاالس��الم والمس��لمین عبداهلل 
حاجیصادق��ی نی��ز در این جلس��ه 
با بیان اینکه "باید ش��کرگزار درگاه الهی باش��یم، 
چراک��ه بر م��ا من��ت نه��اد و توفیق حض��ور در 
بهترین و بی بدیل  ترین نهاد سنگرنش��ین انقالب، 
نهاد والیتمدار سپاه پاس��داران انقالب اسالمی را 
عنایت فرمود"، گفت: همکاران بنده و بنده در این 
دوران تمام تالش��مان این است که همان خواسته 
و هم��ان اصل اساس��ی را که حضرتعال��ی بارها بر 
آن تکیه داش��تهاید دنبال کنی��م و آن هم تحقق 
تدابی��ر و مطالب��ات رهبر معظم انق��الب )مّد ظلّه 
العالی( اس��ت. بزرگترین اصل ما رفع دغدغه های 
حضرت آقاس��ت که خ��وِد او نعمتی بی بدیل برای 

امت اسالمی است.
وی خاطرنش��ان کرد: قلمروی مشخصش��ده برای 
نمایندگی توس��ط حضرت آقا در این س��ه بخش 
پاس��داران، بس��یجیان و خانواده آنهاست که این 
قلمروی س��نگین عالوه بر خود نهاد سپاه، وظیفه 

سنگینی برای ما ایجاد کرده است.
نماینده ولی فقیه در س��پاه ادام��ه داد: همه چیز 
در سپاه شدنی است؛ همه چیز با اراده انسان های 
بزرگ تحققیافتنی است که سپاه خیلی از ناشدنیها 
را ش��دنی و خیلی از غیرممکنها را ممکن و محقق 

ساخت. سپاه نیوز

سرلشکر سالمی: 

جهاد در سپاه بی وقفه و غیرمنقطع جاری است


