
ادامه از صفحه اول 
قاس��م س��لیمانی، آنگونه که رهبر معظم انقالب و 
فرمانده��ان ارش��د نیروی نظامی نی��ز تاکید کرده 
اند، موشکباران عین االس��د نیست و انتقام واقعی 

و قطعی در راه است.
دشمنان جمهوری اس��المی، سالح های خود را در 
منطقه به رخ ایران می کش��ند، ناوه��ای هواپیمابر 
خ��ود را در خلیج فارس به حرک��ت درمی آورند و 
به هواپیماه��ای جنگنده مدرن می نازند تا ایران را 
مرعوب کنند، در مقابل چنین رفتارهایی، باید هم 
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی، تنها بخشی از 
تس��لیحات و تجهیزات نظامی خود را به دش��منان 
نش��ان دهند تا بدانند که ایران دست خالی نیست 
و قدرت نظامی جمهوری اس��المی اکنون از دفاعی 
به بازدارندگی ارتقاء یافته و می تواند دش��من را در 
دورتری��ن نقطه نیز هدف ق��رار دهد. قدرت نظامی 
ایران، افتخار ملی و باعث امنیت ملی کش��ور است 
که می تواند ایران اسالمی را از هرگزندی دور بدارد 

و دشمن را پشیمان کند.

بازگشت ۳ صیاد گروگان گرفته شده 
توسط دزدان دریایی سومالی به 

کشور
سه صیاد گروگان گرفته شده توسط دزدان 

دریایی سومالی به کشور بازگشتند.
این صیادان بلوچ که از س��ال ۹۴ به دس��ت دزدان 
دریایی در س��ومالی اس��یر ش��ده بودن��د، با همت 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و با همکاری وزارت 
امورخارجه و نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی آزاد شدند. آقایان عبداهلل نوحانی، ابراهیم 
بلوچ نیا و جمال الدین دهباری سه صیاد آزاد شده 
هس��تند و این افراد آخرین گروه از صیادان در بند 
دزدان دریایی س��ومالی هس��تند که آزاد شده و به 
کشور منتقل ش��ده اند. این سه صیاد به همراه ۱۷ 
همکار همراهش��ان در دو لن��ج از کنارک و چابهار 
در جنوب سیس��تان و بلوچستان برای صید ماهی 
حرک��ت کردند و ۲۰ فروردی��ن ۹۴ در بند دزدان 

دریایی سومالی اسیر شدند.

دستگاه دیپلماسی گزارش های 
برجامی را به مجلس ارائه می کند

س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی گزارش های 
برجام��ی را به مجلس ارائه می کن��د، با بیان اینکه 
گزارش های 3 ماهه از روند اجرای برجام از س��وی 
وزارت امور خارجه به صورت مس��تمر به کمیسیون 
ارائه می ش��ود، اظهار داشت: باید در کمیسیون این 
گزارش��ها را بررس��ی و در زمان مقتضی گزارش 6 
ماه��ه روند اجرای برجام را ب��رای قرائت در صحن 
علن��ی مجلس تدوین و به هیئت رئیس��ه قوه مقننه 
ارائه کنیم. ابوالفضل عموئی با بیان اینکه از مجلس 
گذشته نیز گزارشاتی باقی مانده که در صحن علنی 
مجلس قرائت نش��ده است، ادامه داد: این گزارشات 
باقی مانده را نیز با گزارش��ات جدید تلفیق خواهیم 
ک��رد و گزارش جامعی به صحن علنی پارلمان ارائه 
خواهیم ک��رد. نماینده ته��ران در مجلس با تاکید 
براینک��ه امیدواریم هرچه س��ریعتر این  گزارش ها 
را تدوین کنی��م و در صحن پارلمان قرائت ش��ود، 
اضاف��ه کرد: طبق قانون باید مجلس هر 6 ماه یکبار 
گزارشی از روند اجرای برجام تدوین کند و در صحن 
علنی پارلمان قرائت شود که در روزهای آینده این 

گزارشات قطعا قرائت خواهند شد.  تسنیم

ارائه راهکاربرای مقابله با 
مکانیسم ماشه

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: راه مقابله 
با درخواست آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه 
باید با توجه به راهبرد »نگاه به شرق« و تقویت توان 
و ظرفیت های داخلی باشد. سید امیر حسین قاضی 
زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: راه مقابله 
با درخواس��ت آمریکا برای فعال س��ازی »مکانیسم 
ماش��ه« باید ب��ا توجه به راهبرد »نگاه به ش��رق« و 
تقویت توان و ظرفیت های داخلی باش��د. وی تاکید 
کرد: مس��ئوالن برای حل مس��ئله باز از مسیر غرب 
و واش��نگتن اقدام نکنند. روز جمعه »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا با س��فر به نیوی��ورک و دیدار با 
سفیر اندونزی در س��ازمان ملل متحد که کشورش 
ریاس��ت دوره ای ش��ورای امنی��ت را برعه��ده دارد، 
خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شد. اقدامای که 
با مخالفت صریح کش��ورهای باقی مانده در برجام و 

همچنین اتحادیه اروپا روبرو شد.  مهر

اخبار

سرمقاله

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه دستان 
ما همیشه روی ماشه اس��ت، گفت: ما هرگز آغازگر جنگ 
نیستیم اما اگر کسی جنگ را آغاز کند پاسخ دندان شکنی 

می دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ۴۰ سال 
انقالب ما همین را می گوید و به همین دلیل است که اگر 
ندایی از جهان اسالم بلند شود و کمکی خواسته شود برای 
دفاع از ش��رف و ناموس مسلمین، همیشه در کنار دولت ها 
و ملت های اس��المی بودیم. انقالب اس��المی ما انقالب ضد 

جنگ است.
رضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ترامپ و نتانیاهو 
در چالشی قرار گرفته اند که برای خروج از آن می خواهند 
با ایران وارد جنگ شوند و اینکه این مسئله چقدر احتمال 
دارد و آیا ایران در برابر آن آماده اس��ت یا خیر، بیان کرد: 
ترام��پ روحیه قمار بازی دارد اگر احس��اس کند می تواند 
حمله ای کند و موفق ش��ود ممکن اس��ت این کار را انجام 
دهد؛ ما به آقای ترامپ می گوییم که اگر حمله ای را شروع 
کردید مطمئن باش��ید هر چه را ک��ه روی میز برای قمار 
بازی گذاشته اید، از دست خواهید داد و چیزی برایت باقی 
نمی ماند و اینطور نیس��ت که پاس��خ ما به تهاجم دشمنان 
محدود باش��د چ��ون ما دو کار خواهیم کرد نخس��ت آنکه 

انتقام سخت را ادامه می دهیم.
وی با اش��اره به اینکه شهید قاسم س��لیمانی، رمز جهاد و 
مقاومت بود، افزود: ما منتظر هستیم آمریکایی ها حادثه ای 
را درس��ت کنند که انتقام س��خت را از ش��هادت برادرمان 
شهید قاسم سلیمانی ادامه دهیم. دست ما روی ماشه است 
و اگ��ر کاری انجام دهند ب��ه بهانه همان کار عمل خواهیم 
کرد. این بار برخورد ما با جس��ارت دشمن، مضاعف است. 

بیش از آنچه که دشمن عمل کنند ما پاسخ خواهیم داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه آیا موضع 
گیری اروپایی ها می تواند مقدمه ای برای تعهدات آنها در 
برجام باشد، تصریح کرد: اروپایی ها سیاستی دوگانه دارند، 
در عی��ن حال که ب��ا آمریکایی ها همراهی م��ی کنند اما 
همراهی آنها به گونه ای نیس��ت که بخواهند روبروی ایران 
قرار بگیرند. از این رو همیش��ه سیاس��تی دوگانه خواهند 
داش��ت. احتمال دارد که اروپایی ها به فکر راه حل س��وم 
باش��ند. یعنی ممکن اس��ت طی هفته های آینده بخواهند 

واسطه گری را بین ایران و آمریکا شروع کنند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام یادآور شد: دیپلمات 
ه��ای ما با وج��ود این که انس��ان های باهوش��ی بودند اما 
آن ش��رایط ۹ گانه ای که رهبر انق��الب در برجام فرموند، 
متاسفانه نتوانس��ته بودند خوب عمل کنند؛ ما یک برجام 
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی، یک برجام مصوب شورای 
امنیت ملی و یک برجام که مقام معظم رهبری با ۹ شرط 
به دولت اجازه داد که مشروط به آن شروط بروند و برجام 
را پیگیری کنند، داریم. اگر به آن ش��روط عمل می ش��د 
امروز مس��ئله ای به نام مکانیزم ماش��ه نمی توانست وجود 
داشته باش��د؛ اما اکنون در برجام این بحث ها وجود دارد. 

در حقیقت قطعنامه ۲۲3۱ که ترامپ به آن اش��اره دارد و 
می خواهد مسئله ماشه را فعال کند مبتنی بر برجام است؛ 
مسئله اصلی این اس��ت که اگر کسی از برجام خارج شده 

باشد حق ندارد به قطعنامه ۲۲3۱ تکیه کند.
استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( با اشاره به اینکه برجام 
یک جنازه ای اس��ت که بر زمین افتاده اس��ت، در خصوص 
احتمال فعال کردن مکانیزم ماشه توسط آمریکا علیه ملت 
ایران، اظهار داشت: اگر آمریکایی ها چنین اقدامی کنند ما 
دس��ت بس��ته نخواهیم بود؛ مجلس ما در حال حاضر یک 
طرح دو فوریتی آماده کرده که اگر آمریکا از ماشه استفاده 
کند ایران از برجام خارج شود. مجلس شورای اسالمی حق 

دارد چنین کاری را انجام دهد.
رضای��ی ادامه داد: آن موق��ع دولت ایران نم��ی تواند این 
مصوبه مجلس را عمل نکند. در این ش��رایط کش��ورهایی 
ک��ه با احتیاط عم��ل می کنند در مقابل این اقدام ماش��ه 
بای��د حواس خود را جم��ع کنند. اگر مجل��س ما این کار 
را ک��رد دولت ایران نمی تواند ای��ن کار را دنبال نکند، لذا 
کش��ورهایی که اکنون ُمردد هستند این را بدانند که برای 
اینک��ه اوضاع بهم نخورد و نم��ی خواهند این جنازه برجام 
خاک ش��ود باید تالش جدی کنند و اجازه ندهند این قمار 
باز که مشغول انتحار سیاسی است، خود و کشورهای دیگر 

را با خود دفن کند.
وی گف��ت: در ای��ن ۴۰ س��ال س��ریالی از اش��تباهات و 
شکست های پی درپی را در کارنامه آمریکایی ها می بینیم. 

ترامپ به یک افتضاحی در مواجهه با ایران کش��یده شده، 
او فکر می کرد که فشارهای اقتصادی آن قدر موفق خواهد 
بود که می تواند پیش ش��رط برای مذاکره بگذارد، لذا قبل 
از اینکه تحریم ها را آغاز کند وزیر خارجه آمریکا ۱۲ پیش 
ش��رط برای ایران قائل شد که ایران باید همه این کارها را 

انجام بدهد تا مذاکره شروع شود.
رضایی در پاس��خ به این س��وال که آیا آمریکا تا ۱۰ س��ال 
آین��ده از منطقه عقب نش��ینی خواهد ک��رد؟ گفت: پیش 
بینی من این اس��ت که در ۱۰ س��ال آین��ده آمریکایی در 
منطقه نخواهد بود. اسرائیل و آمریکا در یک مشکل گرفتار 
هس��تند؛ می گویند وقتی آمریکا در ۱۰ سال آینده در این 
منطقه نیس��ت، چین و روس��یه هم که نباید بیایند در این 
منطق��ه، ایران و ترکیه هم نبای��د بیایند، پس چه کار باید 
کرد؟ لذا کابوس��ی در اتاق های راهبردی آمریکا و اسرائیل 
هس��ت که ۱۰ س��ال آینده خالء آمری��کا را در این منطقه 
چه کس��ی باید پر کند؟ اینها به این نتیجه رس��یده اند که 
اس��رائیل را با کش��ورهای عربی پیوند دهند بلکه اسرائیل 
با کش��ورهای عربی با یکدیگر خأل بی��رون رفتن آمریکا از 

منطقه را پر کنند.
وی درباره آینده روابط ایران و کش��ورهای عربی در س��ایه 
عادی س��ازی روابط با اس��راییل گفت: این موضوع مهمی 
اس��ت. آن زمان که آمریکایی ها خودش��ان در اینجا بودند 
چقدر تالش کردند که اسراییل را حفظ کنند اما نتوانستند. 
حاال وقتی آمریکا اینجا نباش��د و قدرت بزرگی مثل ایران 

وجود داشته باشد کشورهایی مثل بحرین و امارات بروند با 
اسرائیل چکار کنند!؟ همراهی با صهیونست ها جز بیچارگی 
و بدبختی برایش��ان به ارمغان نمی آورد. با وجود آمریکا در 
اینجا دولت های طرفدار آمریکا کاری نتوانستند بکنند، بعد 

از آن هم نخواهند توانست.
وی ب��ا طرح این پرس��ش که چرا به یم��ن حمله کردند؟ 
اف��زود: حمله ب��ه یمن مقدمه از نیل ت��ا خلیج فارس بوده 
است. چرا االن با ابوظبی آمدند این پیوند را برقرار کردند؟ 
این مقدمه ای برای آن طرح است و تالش خواهند کرد که 

بحرین هم بعد از مدتی بپیوندد.
وی درباره آینده تجاوز عربس��تان سعودی و دیگر کشورها 
به یمن گفت:به بن سلمان گفته شده بود موفقیت شما در 
این است که پیروزی به دست بیاوری و درصورت پیروزی، 
پادش��اه سعودی می ش��وی، این پوس��ت خربزه ای بود که 
زیر پای بن س��لمان انداخته ش��د و وی به امید موفقیت و 
پیروزی صحنه های خونینی راه انداخت و اتفاقات زیادی را 
در عربس��تان شکل داد؛ اما امروز بن سلمان بر سر دوراهی 

است.
وی گفت: اگر با این شکست برگردد نمی تواند حاکم شود 
و س��اقط می ش��ود و اگر به اقداماتش ادامه دهد به جایی 
نمی رس��د لذا اکنون عربس��تان در بن بست و باتالق قرار 

دارد و هیچ راه نجاتی ندارد و نمی تواند تصمیمی بگیرد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام اف��زود: ایران نیرو و 
پاسداری در یمن ندارد، آن ها شبح ما را می بینند، ما البته 

در آموزش دادن و در بعد انسانی کمک می کنیم.
وی اظهار داش��ت: مقاومت الحمداهلل روز به روز فشرده تر 
می ش��ود ام��روز مقاومت از ایران، عراق، س��وریه، لبنان و 
فلس��طین به یمن رسیده اس��ت، جبهه مقاومت در آینده 
بس��یار باشکوه تر خواهد ش��د و روز به روز روحیه در این 
جبهه ه��ا افزایش پیدا می کند یک��ی از دالیل آن همین 
روحیه باالی مردم یمن اس��ت که شایس��تگی های بزرگی 

از خود نشان دادند.
مجری به انفجار بیروت اش��اره کرد و گفت: برخی در سایه 
ناآرام��ی های لبنان، اهداف بر زمی��ن مانده ای چون خلع 
س��الح حزب اهلل را پ��ی جویی می کنند. بطور مش��خص 
آمریکا، س��عودی، اس��رائیل و مخالفین داخلی حزب اهلل و 
گروه هش��ت مارس به نظر در تالش هس��تند تا بیشترین 

سود را از این مساله ببرند نظر شما چیست؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: حزب اهلل در ۲۰ ساله 
گذش��ته با وجود اینکه در مجلس لبنان وجود داشت هیچ 
موقع دولتی تش��کیل ن��داد و اکثرا با گ��روه ۱۴ مارس به 
توافق می رسید. تدبیر و اقتداری که در لبنان شکل گرفته 
لبنان را به ملت مستقل و آزادی خواه تبدیل کرده اسرائیل 
را عقب زده و داعش را سرکوب کرده است که باعث افتخار 
جهان اس��الم اس��ت. رضایی ادامه داد: اقتدار و تدبیری که 
از همه طیف ها مس��یحی س��نی و شیعه و مخصوصا برادر 
عزیزم سیدحسن نصراهلل وجود دارد اجازه نمی دهد کسی 

سوءاستفاده کند.

وزیر دفاع:
موشک های کروز هوایی در 

مرحله آزمایش است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از مرحله آزمایشی 
موشک های کروز هوایی خبر داد.

امیر سرتیپ امیر حاتمی در گفتگویی از مرحله آزمایشی 
موش��ک های کروز هوایی خبر داد و گفت: یک موش��ک 
ک��روز برد بلند هم برای هواپیماه��ا داریم که امیدواریم 

بتوانیم آن را به موقع به اتمام برسانیم.
وی افزود: کار برای تولید این موش��ک کروز برد بلند در 

وزارت دف��اع با جدیت به پیش می رود و از آنجا که یک 
کار تحقیقاتی است، اگر با مانع فنی روبرو نشود در موعد 

مقرر به نتیجه خواهد رسید.
وزیر دفاع با اش��اره به اینکه وزارت دفاع در زمینه انواع 
موشک های کروز کار می کند، اظهار داشت: در نمایشگاه 
دفاعی ۲۲ بهمن س��ال گذش��ته هم موش��ک های کروز 
زمین به زمین هویزه و سومار به نمایش گذاشته شد که 

برد آن ها حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتر است.
امی��ر حاتمی با اش��اره به صعود ایران از رتبه بیس��ت و 
سوم به چهاردهم در توان دفاعی، ادامه داد: اگر سنجش 
دقیق��ی ص��ورت بگیرد، حتم��اً رتبه واقعی م��ا باالتر از 
ای��ن رقم خواهد ب��ود. وی تاکید کرد: ای��ن رتبه بندی 
را موسس��ه های بین المللی بر اساس شاخص هایی انجام 
می دهند و قدرت رزمی کش��ورهای مختلف را با تطبیق 

داده ها می سنجند و یک رتبه ای را اعالم می کنند.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: اما 
چون آن ها از یکسری ویژگی های ما مثل قدرت روحی، 
آم��وزش، تجربه و انگیزه های اله��ی رزمندگان ما اطالع 
درس��تی ندارن��د نمی توانند با دقت این ت��وان دفاعی را 
بس��نجند. امیر حاتمی درباره مش��ارکت وزارت دفاع در 
تولید واکس��ن کرونا هم، گفت: هم��کاران ما با توجه به 
ظرفیت ه��ای باالیی که در حوزه ه��ای علم و فناوری در 
اختیار دارند، کمک موثری به همکاران وزارت بهداشت 
می کنن��د و م��ا امیدوار هس��تیم که بتوانی��م در تامین 

واکسن کرونا هم نقش موثری ایفا کنیم.
 روابط عمومی وزارت دفاع

قالیباف: 
با پیروی از منطق عاشورا در 

برابر دشمنان ایستاده ایم
رئیس مجلس در پیامی نوش��ت: ما ب��ا پیروی از منطق 
عاش��ورا، انقالب کردی��م، در برابر بزرگترین دش��مناِن 
بش��ریت ایستاده ایم و از آب و خاک خود دفاع کرده ایم؛ 

پیروی از این خط تا همیشه ادامه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
پیام��ی در فض��ای مجازی در آس��تانه ورود ب��ه محرم، 
نوش��ت: در آس��تانه ورود ب��ه محرم، دل های عاش��قان 
سیدالش��هدا )ع(، بی تاب عزاداری بر داغ خاندان والیت 
اس��ت. معجزه تاریخی عاش��ورا نه تنها جدا کننده ابدی 
جری��ان حق و باطل از یکدیگر اس��ت، بلک��ه به تمامی 
مظلومان و محرومان و مس��تضعفان جهان نوید دهنده 
این پیام واالس��ت که پیروزی از آن آنهاست. منطق باور 
به س��نت های الهی برترین راه شکست دادن مستکبران 

جهان و قوی شدن محرومان است.
وی تاکید کرد: از آن روز که سِر مبارک حسین بن علی 
علیه الس��الم، نماد حقیقت در تاریخ زندگی بشر، بر َسِر 
نیزه رفته اس��ت و از آن روز که کودکان تشنه لب، همراه 
با بانوی مقاومت حضرت زینب کبری س��الم اهلل علیها، 
در بیابان به دنبال عموها و برادران خود می گشتند و به 

جای آب، تازیانه می خوردند، دل های عاشقان سیدالشهدا 
)ع( در تب و تابی ابدی است و هیچگاه آتِش این داغ در 

دل های مومنان خاموش نشده است.
رئیس مجلس در پیام خود آورده اس��ت: ما با پیروی از 
منطق عاشورا، انقالب کردیم، با تأسی به سیدالشهدا )ع( 
در برابر بزرگترین دشمناِن بشریت ایستاده ایم و از آب و 
خاک خود دفاع کرده ایم؛ پیروی از این خط تا همیش��ه 

ادامه خواهد داشت چون »ما ملت امام حسینیم«.
قالیباف نوشت: مومنان تا امروز نشان داده اند در رعایِت 
پروتکل های بهداش��تی، پیش��تاز هس��تند و مطمئناً در 
اقامه عزای اباعب��داهلل )ع( نیز با رعایت همه پروتکل ها، 
حماس��ه ای دیگر در زنده نگاه داشتن منطق مقاومت و 
عزاداری ب��ر مصیبت های خاندان کرام��ت برپا خواهند 

کرد. خانه ملت
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گزارش

شکایت کارگران به دیوان عدالت درباره حقوق
س��خنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ناظر شورای 
حقوق و دس��تمزد اس��ت نه دخالت کننده، گفت: کارگران به همین دلیل 
به دیوان عدالت درباره حقوق ش��کایت کرده اند که آیت اهلل رئیس��ی برای 
بررسی دستمزد ها دستور عاجل دادند. علی بابایی کارنامی درباره احتمال 
ورود ای��ن کمیس��یون به منظور اصالح میزان دس��تمزد کارگران و ترکیب 
شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار یک حکم قانونی بوده و ترکیب 
خوبی دارد زی��را نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. 
وی گفت:  متاس��فانه دولت به صورت یکجانبه میزان حقوق و دستمزد کارگران در 
سالجاری را مشخص کرد در حالی که بایستی میزان درصد افزایش حقوق بر اساس 
ش��اخص های تورم، سبد هزینه خانوار و میزان افزایش قیمت ۱۲۰ کاال و در نهایت 

نظر کارگر و کارفرما تعیین شود.  فارس

اتخاذ تصمیمات برای برگزاری مطلوب عزاداری های محرم 
معاون امنیتی و انتظامی اس��تانداری ته��ران گفت: تصمیمات الزم جهت 
برگزاری مطلوب مراسم عزاداری محرم طبق پروتکل های بهداشتی اتخاذ شده 
است. حمیدرضا گودرزی اظهار داشت: فرمانداران باید نسبت به هماهنگی 
با ائمه جمعه، مداحان و سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان ها اقدام کنند 
تا با هم افزایی و وحدت رویه، اقدامات مطلوبی در سطح استان تهران انجام 
شود؛ چراکه استان تهران عالوه بر شرایط خاص جمعیتی و جغرافیایی، الگویی 
برای س��ایر اس��تان ها نیز محسوب می شود. وی یادآور ش��د: اقدامات باید حتما در 
چارچوب پروتکل ها اجرایی شود و با متخلفان نیز بدون اغماض برخورد شود؛ چراکه 
سالمت مردم خط قرمز نظام است و باید با رعایت نکات مربوط به مدافعان سالمت 
کمک کنیم. قطعا در راستای تحقق دستورالعمل ستاد ملی کرونا جلسات هماهنگی 

و نظارت به صورت مداوم برگزار خواهد شد. استانداری تهران

طرح گشایش اقتصادی دولت بعدی را مقروض می کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است طرح گشایش اقتصادی دولت 
باید در قوه مقننه بررسی شود چرا که این موضوع نوعی تغییر در بودجه 
س��نواتی کش��ور اس��ت. محمد طال مظلومی نماینده بهبهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به اظهارات اخیر رئیس جمه��ور درباره طرح 
گش��ایش اقتصادی دولت گفت: تأکید نمایندگان مجلس  به ویژه اعضای 
کمیسیون انرژی براین است که این موضوع باید در قالب الیحه بودجه ساالنه 
به مجلس ارائه ش��ود تا نمایندگان آن را بررس��ی کنند. وی با بیان اینکه مصوبات 
ش��ورای عالی س��ران قوا باید در مجلس به تصویب برسد، ادامه داد: طرح گشایش 
اقتصادی هم از این قاعده مستثنی نیست و نمایندگان باید آن را به تصویب برسانند. 
وی گفت؛ دولت قصد دارد با فروش نفت به مردم کسری بودجه را جبران کند، اما 

این اقدام منجر به تورم و فشار مضاعف بر بدنه جامعه می شود. تسنیم

محسن رضایی: 

آمریکا ۱۰ سال آینده در منطقه نیست
 دست ما روی »ماشه« است


