
جمعی از نمایندگان در میان 
کارگران هفت تپه: 

اعتصاب را بشکنید ادامه کار را 
به ما بسپارید

     رییس فراکسیون »مقابله با آسیب های اجتماعی« 
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به حضور جمعی 
از نمایندگان در میان کارگ��ران هفت تپه گفت: از 
کارگران خواستیم اعتصاب را شکسته و ادامه کار را 
به مجلس بسپارند. احمد نادری در حساب توئیتری 
خود نوش��ت: در جمع کارگران هف��ت تپه حضور 
یافتیم تا در مورد اقدامات انجام ش��ده درسه هفته 
اخی��ر همفکری کنیم.  رییس فراکس��یون »مقابله 
با آس��یب های اجتماعی« مجلس ش��ورای اسالمی 
در ای��ن پیام تصریح کرده اس��ت: بحث حقوق های 
معوقه تقریبا حل شده، تمدید دفترچه بیمه تاآخر 
سال انجام شده و االن بحث برسر خلع ید از مالک 
فاقد اهلیت اس��ت. از کارگران خواستیم اعتصاب را 

شکسته و ادامه کار را به مجلس بسپارند.
پیش از این، علی  حسین حس��ین زاده، با اشاره به 
پرداخت حقوق معوقه ماه های اردیبهشت و خرداد 
پرس��نل ش��رکت هفت تپه در پی پیگیری دستگاه 
قض��ا تاکید کرد:  واقع امر این اس��ت که اگر کمک 
دس��تگاه قضا نبود، حقوق معوق کارگران  ش��ریف 

شرکت هفت تپه پرداخت نمی شد.
وی ادامه داد: برای حل کامل معضل شرکت نیشکر 
هفت تپه هماهنگی و همکاری قوای مجریه و مقننه 
الزم اس��ت. معاون سیاس��ی و اجتماعی اس��تاندار 
خوزس��تان عنوان کرد: با توجه به مشکالتی که در 
عملکرد و نحوه پرداخت حقوق و س��ایر موضوعات 
در این ش��رکت وجود دارد، حتما باید قوه قضاییه 
در ای��ن پرونده، حض��ور انقالبی و پیگی��ر خود را 
ادام��ه ده��د. حس��ین زاده گفت: پرداخ��ت دو ماه 
حقوق معوقه کارکنان ش��رکت نیش��کر هفت تپه 
با پیگیری های دس��تگاه قضا موجبات امیدواری و 

نشاط کارکنان این مجموعه را سبب شده است.
وی اف��زود: درب��اره روند ادامه به کار این ش��رکت 
برخی معتقدند مدیریت این ش��رکت باید به دولت 
برگردد و عده ای معتقدند با بخش خصوصی س��رپا 
نگه داشت لذا باید یک سیاست واحدی برای نحوه 
اداره این ش��رکت بزرگ در آینده نظر گرفته شود 
و حتما باید کمک دس��تگاه مقتدر قضایی باشد تا 
امور س��امان یابد.  غالمرضا شریعتی نیز با اشاره به 
پرداخت حقوق معوقه ماه های اردیبهشت و خرداد 
پرسنل شرکت هفت تپه در پی پیگیری دستگاه قضا 
تاکید کرد: از رییس محترم قوه قضاییه ، دادستان 
کل، وزیر کش��ور و سایر مسئوالن که در این زمینه 
دس��ت به دس��ت هم دادند تا مش��کالت  کارگران 

هفت تپه حل شود، تشکر می کنم.  میزان

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی به مناس��بت هفته دولت در ارتباط 
تصویری ب��ا رئیس جمه��ور و اعضای دولت، 
س��ال آخر فعالیت دولت یازده��م را فرصتی 
خ��وب ب��رای افزایش خدم��ات در حوزه های 
مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل 
مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، 
ارزش پ��ول ملی و نیز فض��ای مجازی تأکید 
کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع 

و برای حل مشکالت همت بیشتر گماشت.
رهب��ر انقالب اس��المی حادثه عاش��ورا را قله 
جهاد، فداکاری و ش��هادت نامیدند و با اشاره 
به مصادف ش��دن هفت��ه دولت ب��ا دهه اول 
محرم افزودند: مبن��ای هفته دولت نیز جهاد 
و ش��هادت اس��ت چرا که رجای��ی و باهنر با 
مجاهدت مس��تمر، سختکوش��ی و تالش در 
هنگام هجوم و محاصره مش��کالت، خودداری 
کام��ل از پیگیری منافع ش��خصی و پرهیز از 
چهره س��ازی برای جذب نظ��ر مردم، خود را 
شایس��ته پاداش بزرگ الهی یعنی ش��هادت 

ساختند.
ایشان با اشاره به خبرهای بزرگ و مهمی که 
رئیس جمه��ور و اعضاء دولت در گزارش های 
خود اعالم کردند افزودند: هفته دولت فرصت 
مناس��بی برای تبیین و اطالع رسانی خدمات 
اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف اس��ت 
ک��ه دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد 

درونی بپردازد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ه دولتمردان 
توصی��ه کردن��د: در گزارش��هایی جام��ع و 
صادقان��ه، آنچه توانس��تید و آنچه قرار بود اما 
نتوانس��تید برای مردم بی��ان کنید که مردم 
از این گونه گزارش��های صادقانه، خرس��ند و 

امیدوار می شوند.
رهب��ر انقالب س��ال آخ��ر فعالی��ت دولت را 
فرصتی قابل توجه و از جهات مختلف بس��یار 
مهم برش��مردند و گفتند: هرچه می توانید از 
فرصت آخ��ر برای خدمت به مردم و کش��ور 

استفاده کنید.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در همین زمینه 
با اش��اره به مشکل جدی مس��کن در کشور 
گفتن��د: دولت قول س��اخت ۶۰۰ هزار واحد 
مسکونی در آخرین سال فعالیت را داده است 
که تحق��ق این قول می توان��د در زمینه حل 

مشکل مسکن مؤثر باشد.
ایش��ان افزودند: ت��الش کنید در یک س��ال 
باقیمان��ده کاره��ای اساس��ی و بزرگی برای 
دولت بع��د به ی��ادگار بگذارید ک��ه »اصالح 
س��اختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی« 

جزو اینگونه کارهاست.
»پیگیری و تالش جدی برای اجرای قولهایی 
که داده ش��ده« از جمله طرح ه��ای هفتگی 
پاالیش��گاه س��ازی  نی��رو، سیاس��ت  وزارت 
ب��رای جلوگیری از صدور نف��ت خام، تقویت 
ش��رکتهای دانش بنیان، ادامه کارهای خوب 
علم��ی و بهداش��تی و درمانی ک��ه در مقابله 
با کرونا انجام ش��ده و افزای��ش تولید از دیگر 
توصیه ه��ای مؤکد رهبر انقالب به دولت برای 
س��ال آخر فعالیت بود. سالی که به هیچ وجه 
نبای��د دولت به  صورت وقت اضافه به آن نگاه 

کند.
بخش دوم س��خنان رهبر انقالب اسالمی در 
ارتب��اط تصوی��ری با هیأت دولت به مس��ائل 

اقتصادی اختصاص داشت.
ایش��ان بار دیگر تولید را م��ادر و کلید اصلی 
حل مشکالتی نظیر »اشتغال، معیشت، تورم 
و کاهش ارزش پول مل��ی« خواندند و تأکید 
کردند: باید هرچه می توانید در این زمینه ها 

کار و تالش کنید.
رهبر انق��الب رفع موانع تولی��د را از وظایف 
اساسی دولت برش��مردند و گفتند: البته رفع 
برخی موان��ع از جمله تحریم ی��ا ندادن پول 
فروش نفت ایران، تحت اختیار دولت نیس��ت 
ام��ا بس��یاری از موانع درونی اس��ت و باید با 

جدیت آنها را رفع کرد.
ایشان »واردات بی رویه« را که باعث شکایت 
مکرر تولی��د کنندگان و حتی ورشکس��تگی 
برخی از آنها ش��ده اس��ت بس��یار خطرناک 
خواندند و افزودند: واردات لوکس نیز از جمله 

موانعی اس��ت که دولت باید آن ها را از سر راه 
تولید حذف کند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای »جلوگیری از 
قاچاق« را با همکاری قوای مجریه، قضاییه و 
نیروهای مسلح، تسهیل کننده تولید دانستند 
و گفتند: اس��تفاده از ظرفی��ت نهضت قطعه 
س��ازی که به خص��وص در نیروهای مس��لح 
ایجاد شده است، می تواند بخش قابل توجهی 
از نیازهای تولیدکنندگان را تأمین کند بویژه 
اینکه متخصصان داخلی توانس��ته اند قطعات 

بسیار ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند.
رهبر انقالب »رفع ناهماهنگی ها در س��طوح 
پایی��ن دس��تی« را ب��رای افزای��ش و جهش 
تولید، مهم برشمردند و گفتند: در گزارشهای 
خب��ری تلویزی��ون، برخ��ی تولیدکنندگان از 
ناهماهنگی ه��ای عجیب و غری��ب در گرفتن 
مواد اولیه مورد نیاز گله می کنند که اگر وزیر 
مربوط به محض دیدن این گزارشها پیگیری 
کند، بس��یاری از این مش��کالت ظرف مدت 

کوتاهی قابل حل است.
»رفع پیچ و خمه��ای عجیب اداری در دادن 
مجوز تولید« و نیز »حل مش��کل تس��هیالت 
بانکی« دو توصیه آخر رهبر انقالب به اعضای 

دولت در بحث مهم رفع موانع تولید بود.
رهب��ر انقالب اس��المی در ادامه سخنانش��ان 
درباره مسائل اقتصاد کشور، به موضوع »خام 
فروش��ی و صادرات فله ای مواد خام« اش��اره 
کردند و گفتند: خام فروش��ی در س��نگ های 
معدن��ی قیمتی و ف��رآوری آنه��ا در خارج و 
بازگرداندن به کش��ور با چندین برابر قیمت، 
فروش خاک جزی��ره هرمز، فرآوری نش��دن 
زعف��ران جنوب خراس��ان و خرم��ای مناطق 
گرمس��یری از جمله مواردی اس��ت که نشان 
می دهد بای��د در این زمینه کار جدی صورت 

گیرد.
ایشان افزودند: چندی پیش، پیشنهادی برای 
تش��کیل کارگروهی از جانب روسای سه قوه 
جهت شناس��ایی و برطرف کردن موانع تولید 
مطرح کردم و با اس��تقبال سه قوه هم مواجه 
ش��د که باید هر چه زودتر تشکیل شود و کار 

خود را با جدیت آغاز کند.
از  دیگ��ر  یک��ی  اس��المی  انق��الب  رهب��ر 
موضوع��ات بس��یار مهم اقتصادی را مس��ئله 
»سرمایه گذاری« برش��مردند و تأکید کردند: 
متأس��فانه در سالهای اخیر، س��رمایه گذاری 
در کش��ور دچار اختالل شده و در این زمینه 
عقب هس��تیم که برای بر ط��رف کردن این 
مش��کل، ابتدا باید سرمایه  گذاری های کالنی 
که در کشور رها شده و یا ُکند پیش می روند، 
احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری 

بالتکلیف نماند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر لزوم 
تش��ویق س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی، 
خاطرنش��ان کردند: بخ��ش خصوصی دارای 
امکانات فراوان و نقدینگی الزم اس��ت و باید 
از طری��ق برطرف کردن مش��کالت مالیاتی و 

مجوزها و همچنین تس��هیالت بانکی، بخش 
خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد.

ایش��ان با اش��اره به اهمیت موضوع »هدایت 
نقدینگی به سمت تولید« گفتند: در سال ۹۷ 
و در دیدار با هیأت دولت پیش��نهاد تش��کیل 
یک هیأت متخصص شبانه روزی برای یافتن 
روش��های هدایت نقدینگی به س��مت تولید 
مطرح ش��د که اگر این هیأت تش��کیل نشده 

است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی »تقویت ارزش پول ملی« 
را موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با 
تولید و تقویت بنیه اقتصادی کش��ور و بهبود 
معیش��ت مردم دانس��تند و افزودند: در کنار 
اقدام��ات بلندمدت برای تقوی��ت ارزش پول 
ملی، برخ��ی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری 
اس��ت ک��ه از جمله آنه��ا برخورد ج��دی با 
اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش 

ارزش پول ملی است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اعالم 
دولت مبنی بر بازگردانده نش��دن ۲۷ میلیارد 
دالر ارز حاص��ل از ص��ادرات گفتن��د: ممکن 
اس��ت بخش��ی از این ارزها به دالیل منطقی 
هنوز بازگردانده نشده اما با موارد سودجویانه 
همچون واردات کاالهای لوکس یا خرید ملک 

در خارج از کشور باید برخورد شود.
ایشان بر لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی 
ب��رای تصمیم��ات اقتصادی تأکی��د کردند و 
ب��ا اش��اره به تصمیم ه��ای نس��نجیده برخی 
دس��تگاهها، افزودن��د: البت��ه بان��ک مرکزی 
فعالیت های خوبی را آغاز کرده اس��ت و همه 
دس��تگاهها باید به آن کمک کنن��د تا بتواند 

اقدامات خود را به سرانجام برساند.
رهبر انقالب اس��المی یک��ی از موارد ضروری 
برای برطرف ک��ردن موانع و ایجاد اصالحات 
ساختاری را »راه اندازی سامانه های اطالعاتی 
و اتصال این سامانه ها« به یکدیگر برشمردند 
و با یک تذکر مهم، س��خنان خ��ود را درباره 

مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای گفتن��د: اقتصاد 
کش��ور به هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی 
پیون��د بخورد زیرا این ی��ک خطای راهبردی 
اس��ت. ایشان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی 
اقتصادی برای کش��ور، معطل لغو تحریمها یا 
نتیجه انتخابات فالن کش��ور شود. باید بنا را 
بر این گذاش��ت که تحریمه��ا به عنوان مثال 
تا 1۰ س��ال دیگر ادامه دارد، بنابراین باید بر 
ظرفیت ها و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته 
ممکن اس��ت آنه��ا تصمیمات خ��وب بگیرند 
ک��ه در آن ص��ورت از آن اس��تفاده می کنیم 
اما مس��ائل اقتصادی کش��ور نباید موکول به 

تحوالت خارجی شوند.
رهب��ر انقالب اس��المی در بخ��ش دیگری از 
سخنانش��ان، موضوع فضای مجازی را بسیار 
مهم خواندن��د و گفتند: ما هم اهمیت فضای 
مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده 
است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای 

مجازی این اس��ت ک��ه این عرص��ه از خارج 
مدیریت و هدایت می ش��ود و م��ا نمی توانیم 

مردم را بی پناه رها کنیم.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه 
عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به 
شدت فعال هس��تند، افزودند: تأکید مکرر بر 
شبکه ملی اطالعات و تشکیل شورای عالی و 
مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه 
قوه در آن به همین علت اس��ت اما متأسفانه 

اهتمام الزم به این موضوع نمی شود.
ایش��ان گفتند: ش��بکه ملی اطالعات اجزایی 
دارد ک��ه ای��ن اج��زا از زمان بن��دی ها عقب 
هستند. رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطاب 
به همه مسئوالن و دست اندرکاران کشور یک 
توصیه مهم کردند: خدمت در نظام اس��المی 
دارای ارزش مضاعف است که باید قدردان آن 
باش��ید چرا که خدمت در جمهوری اسالمی 
کم��ک ب��ه رونمای��ی از الگوی اس��الم برای 
جامعه سازی و مدیریت جامعه است، بنابراین 

اهمیت مضاعف دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به ناکامی 
مکاتب مختلف بش��ری ب��رای اداره جامعه، از 
آمری��کا به  عن��وان یک الگوی واقعاً شکس��ت 
 خورده یاد کردند و گفتند: ارزش��های بشری 
مانن��د س��المت، عدالت و امنی��ت از همه جا 
بیش��تر در آمری��کا لگدمال می ش��ود، فاصله 
طبقاتی در آنجا وحش��تناک اس��ت، تعداد و 
نس��بت گرس��نگان و بی خانمان ها در آمریکا 
از کش��ورهای متعارف دنیا بیشتر است، طبق 
اعالم صریح رقب��ا در کارزاره��ای انتخاباتی، 
یک��ی از هر پن��ج کودک آمریکایی، گرس��نه 
اس��ت ضمن اینکه ناامنی و آم��ار جنایت در 

آمریکا بسیار باالست.
ایشان افزودند: عالوه بر این مشکالت داخلی 
و مدیریتی، قتل، جنگ افروزی و ایجاد ناامنی 
جزو کارهای رایِج امروز آمریکایی ها در سوریه، 
فلس��طین و یمن و قباًل در عراق، افغانستان و 

مناطقی مثل ویتنام و هیروشیما است.
رهبر انقالب اس��المی حضور افرادی در رأس 
آمریکا را که مایه تحقیر آن کش��ور هس��تند، 
نش��انه دیگری از شکس��ت الگوهای بشری و 
آرمانش��هر رو به انحطاط غربزده ها برشمردند 
و گفتند: الگوی مس��تقل اس��الم ب��رای نظام 
 س��ازی و جامعه  سازی بر س��ه پایه »ایمان، 
علم و عدل« اس��توار است البته ما در هر سه 
عرصه عقبیم اما در جمهوری اسالمی شعارها 
و جهت گیری ها بر این اساس بوده و الگوهای 
انسانی آن نیز شهدایی مانند بهشتی، مطهری، 

باهنر، رجایی و سلیمانی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به مسئوالن 
تأکید کردند: عملکرد شما می تواند این الگوی 
برجسته را در چشم مردم جهان تبلیغ کند و 
علت دشمنی و ترس مستکبران از جمهوری 

اسالمی همین مسئله است.
رهب��ر انق��الب اس��المی در بخ��ش پایان��ی 
سخنانش��ان با اش��اره ب��ه فرازی از س��خنان 

امیرالمؤمنین علی علیه السالم مبنی بر اینکه 
اگر مؤمنان دس��ت از ی��اری یکدیگر بردارند 
شکس��ت می خورند، افزودند: این درسی برای 
بش��ریت و همه مؤمنان اس��ت و امروز نیز که 
دشمن به  طور دائم در حال طراحی است، در 

مقابل آن باید نقشه و برنامه داشت.
ایش��ان همچنین ب��ا تش��کر از رعایت اصول 
بهداش��تی در مجالس عزاداری تا به امروز، بر 
گس��ترش کامل و استمرار رعایت  توصیه های 
س��تاد ملی کرون��ا تأکید و مج��دداً از عوامل 
یاریگ��ر مردم در مقابله ب��ا ویروس خطرناک 

کرونا تشکر کردند.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انقالب اس��المی، 
رئیس جمه��ور و ۴ نفر از اعض��ای کابینه به 
بیان گزارش��ی از اقدامات و برنامه های دولت 
پرداختند. آقای روحانی در گزارش خود گفت: 
س��قوط قیمت نف��ت در س��ال ۹۳ و تحمیل 
تحریم ه��ای اقتصادی در س��ال ۹۷ در کنار 
شیوع ویروس کرونا در شش ماه گذشته، سه 
تکانه شدید اقتصادی بود که دولت توانست با 
اتکاء به سیاست های اقتصادی مقاومتی، آنها 

را مدیریت کند.
رئی��س جمهور با بیان آماری از میزان کاهش 
رش��د اقتصادی در کش��ور های پیش��رفته به 
س��بب ش��یوع کرونا، وضعیت ایران را نسبتاً 
قاب��ل قبول خواند و افزود: اجرای طرح تحول 
سالمت، جهش در زیرساخت های ارتباطاتی و 
دولت الکترونیک و همچنین پیشرفت بزرگ 
در زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان، سه 
اقدام پیش��گیرانه دولت در سالهای اخیر بود 
که باعث حفظ آمادگی کش��ور در برابر کرونا 

شد.
آق��ای روحانی گف��ت: در صنای��ع مهم نظیر 
پتروشیمی، از ۵۶ میلیون تن به 1۰۰میلیون 
تن و در زنجیره ف��والد به ۲ برابر میزان قبل 
افزایش تولید داشته ایم ضمن اینکه در دولت 
های یازدهم و دوازدهم ساالانه به طور متوسط 

۷۰۰هزار شغل ایجاد شده است.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اقدامات دولت در 
زمینه گازرس��انی و آب شرب روستایی گفت: 
حق��وق کارمن��دان ح��دود ۶ براب��ر و حقوق 
فرهنگی��ان حدود ۵ برابر نس��بت ب��ه ابتدای 

دولت یازدهم افزایش یافته است.
افزایش مستمری بازنشستگان، اعطای وام به 
کس��ب و کارهای آسیب دیده، یارانه کرونایی 
و اعطای وام ودیعه مس��کن از دیگر اقدامات 

دولت در گزارش آقای روحانی بود.
رئیس جمهور لغو شش قطعنامه سازمان ملل 
علی��ه کش��ور و خ��روج از PMD، و افزایش 
برداش��ت چشمگیر از میادین مشترک نفت و 
گاز ب��ا همس��ایگان را از جمله اقدامات دولت 

برای استیفای حقوق ملت نامید.
همچنین آقای زنگنه وزیر نفت در گزارش��ی، 
صنعت گاز و پتروشیمی را محصول جمهوری 
اس��المی خواند و گف��ت: ۹۴ درصد کش��ور 
امروز تحت پوش��ش گاز قرار دارد و در بخش 
پتروش��یمی ارزش تولی��دات از 11 میلی��ارد 
دالر در س��ال ۹1 به ۲۵ میلیارد دالر در سال 

1۴۰۰ خواهد رسید.
آق��ای زنگنه با اش��اره به افزای��ش ۴ برابری 
مجم��وع صادرات فرآورده های نفتی از س��ال 
۹1 تا س��ال ۹۸، افزود: تا اواخر س��ال 1۴۰1 
گاز همراه نفت در مش��عل ها به صورت کامل 

وارد چرخه فراورش خواهد شد.
در ادام��ه آقای اردکانیان وزیر نیرو گزارش��ی 
از افزای��ش تولید برق و کاهش تلفات ش��بکه 
توزیع بیان کرد و افزود: در بخش آب، ۴۳ سد 
بزرگ مخزنی از اعتبارات دولتی ساخته شد.

همچنین آقای نمکی وزیر بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی در گزارش خ��ود، تحول 
س��اختاری در ارائه خدمات نظام سالمت پس 
از کرون��ا را از جمله نقاط مه��م عملکرد این 
وزارتخانه برش��مرد و اف��زود: در جریان کرونا 
هیچ بیماری پش��ت در بیمارستانها سرگردان 
نمان��د. آقای نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه نیز گزارش��ی از اقدامات این س��ازمان 
برای تخصی��ص بودجه فعالیت های عمرانی و 
پرداخت مطالبات و معوقات بازنشس��تگان و 

ایثارگران بیان کرد.

فرصت طالیی دولت
ادامه از صفحه اول

به مذاکره و قبول شرایط آمریکا میدهد یا از درون 
فرو میپاشد. اما جمع همه عوامل درونی،  از هر دو 
پیش بینی فراتر رفت و باعث ش��د تا مقاومت فعال 

کار آمدی خود را نشان دهد.
دولت نیز خود را با ش��رایط وف��ق داد و در واقع از 
سیاس��تهایی تبعیت کرد که از س��وی مقام معظم 

رهبری اعالم و ابالغ شده بود. 
در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا به خاطر 
شیوع ویروس کرونا اوضاع معیشتی نابسامان گشت 
و کمبودهای اساسی در کاالها و اجناس بهداشتی 
و خوراک��ی نمود پیدا کرد، اما تالش ش��بانه روزی 
همه دستگاهها از جمله دولت از بروز چنین اتفاقی 

در ایران جلوگیری کرد.
مس��یری که اکنون در پیش گرفته شده است باید 
ادامه پیدا کند، کوچکترین تصمیم اشتباه از سوی 
دولت میتواند راه درس��تی که برگزیده ش��ده را به 
بیراهه ببرد، طرحها و برنامههایی که اکنون از سوی 
دولت ارائه میش��ود، باید دقیقاً کارشناس��ی شده و 
سپس عملیاتی شود. به نظر میآید، راه درست است 
و باید ادامه پیدا کند. همدلی، همگرایی و همکاری 
همه قوا و دس��تگاههای حاکمیتی و مردم دس��ت 
فرمان درستی است که قطار انقالب را بر روی ریل 

قرار داده و نباید از این ریل خارج شود.
رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای هیئت دولت  
به فرازی از سخنان امیرالمؤمنین علی علیهالسالم 
مبنی بر اینکه اگر مؤمنان دس��ت از یاری یکدیگر 

بردارند شکست میخورند اشاره کردند و افزودند؛
»این درس��ی برای بش��ریت و همه مؤمنان اس��ت 
و ام��روز نی��ز که دش��من بهط��ور دائ��م در حال 
طراح��ی اس��ت، در مقابل آن باید نقش��ه و برنامه 

داشت.«کنند.
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گزارش

بهره برداری از ۷۷۱ طرح در استان تهران در هفته دولت
اس��تاندار تهران در مراس��م افتت��اح پروژه های هفته دولت در شهرس��تان 
پردیس اظهار داشت: ۷۷1 طرح با اعتباری بالغ بر 1۹۵۹۰ میلیارد تومان 

در استان تهران و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.
انوش��یروان محس��نی بندپی ادامه داد:1۹هزارو ۸۵۰ فرصت شغلی جدید 
با افتتاح این طرح ها در اس��تان تهران ایجاد خواهد ش��د و نس��بت به سال 

گذشته رشد ۳ برابری سرمایه گذاری را علی رغم همه کمبود ها شاهدیم.
وی در آیین افتتاح روشنایی آزادراه تهران- پردیس اظهار داشت: اولویت استانداری 
تهران در شهرستان پردیس پیگیری و اجرایی کردن پروژه های معطل مانده گذشته 
نظیر تکمیل بیمارس��تان و احداث مترو این شهرس��تان است. وی با اشاره به اینکه 
هفته دولت فرصتی برای س��نجش عملکرد دولتمردان از س��وی مردم است گفت: 

وظیفه مسئوالن ارائه خدمت به مردم است. استانداری تهران

همه نسبت به دفاع مقدس مسئول هستیم
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با تاکید بر اینکه امنیت 
و عزت امروز را مدیون رشادت های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس 
هس��تیم، گفت: باید از مناسبت ها و رویداد های بزرگ فرهنگی و ورزشی 
جهت تقدیر از خانواده های معظم ش��هدا اس��تفاده کنیم. سردار سرتیپ 
بس��یجی »بهمن کارگر« در دومین نشست رؤسای ستاد های گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های کشوری که در 
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت زنده نگهداشتن 
یاد و خاطره ش��هدا اظهار داش��ت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ دفاع مقدس و 
همکاری و تعامل مناس��بی که همواره در این رابطه با دستگاه ها و نهاد های ذیربط 
وجود داشته است، انتظار می رود سازمان های مختلف موضوع دفاع مقدس را همواره 

جزو مهم ترین فعالیت های خود و در اولویت قرار دهند. دفاع پرس

راه مقابله با تحریف عملکرد قوی مسئوالن است
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه جریان تحریف می خواهد اعتماد 
مردم نس��بت به مس��ئوالن سلب ش��ود، گفت: از این رو مسئوالن باید 
ب��ا عملکرد مثبت خ��ود با این جریان مقابله کنند. حس��ینعلی حاجی 
دلیگانی با بیان اینکه ما باید در مقابل جریان تحریف واقعیات ایستادگی 
کنیم، اظهار داشت: به گونه ای می توان گفت که جریان تحریف وادادگان 
داخلی هس��تند که از رس��انه های معاند و بیگانگان تبعیت می کنند و سعی 
می کنند شرایط کشور را وارونه جلوه دهند و در میان مردم ناامیدی ایجاد کنند. 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: جمهوری 
اس��المی ایران در سطح منطقه و بین الملل قدرت بسیار زیادی دارد به گونه ای 
که دشمنان جرئت تعدی به کشورمان را ندارند اما جریان تحریف می کوشد که 
با کمک رسانه های معاند اقتدار ایران در منطقه و دنیا را نادیده بگیرد.  مهر

رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت:

نباید برنامه ریزی اقتصادی کشور معطل لغو تحریم ها شود


