
شمخانی:
ارتباط مسئوالن با مردم ضروری است

دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی با بی��ان اینکه ارتباط 
چهره به چهره و مس��تمر 
مس��ئوالن ب��ا م��ردم هم 
مؤث��ر  ه��م  و  ض��روری 
به عنوان  نوش��ت:  اس��ت، 
یک خوزس��تانی از رئیس 
مجلس برای س��فر به خوزس��تان سپاسگزارم. علی 
ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب 
کاربری خود در توئیتر درباره س��فر رئیس مجلس 
به استان خوزس��تان نوشت: ارتباط چهره به چهره 
و مستمر مسئولین با مردم هم ضروری و هم موثر 

است.
وی در پایان مطلب خود آورده است: به عنوان یک 
خوزس��تانی از رئیس مجلس شورای اسالمی برای 
انتخاب خوزس��تان به عنوان اولین مقصد سفرهای 
نظارتی و پیگیری رفع مشکالت مردم سپاسگزارم.

خبر

حس��ن روحانی گف��ت: رس��انه های خارجی 
در کارش��ان موفق نمی ش��وند، اگرن��ه، یکبار 
می گفتن��د آمریکا ب��ا تحریم بر مل��ت ایران 
جنایت کرده است. این رسانه  های خارجی در 

هر حالتی نِق می زنند.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
ش��نبه در جلس��ه س��تاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: عزاداری امس��ال چون شیوه های خاص 
و ابتکارات خاصی داش��ت محرم ویژه تر از هر 
سال دیگری بود و صدا و سیما و رسانه ها کار 
خوبی انجام دادند و از همه مسئولین هیات  ها، 

علما و دست اندرکاران تشکر می کنم.
وی ادام��ه داد: در پای��ان ایام صفر هم همین 
پروتکل ه��ای دهه اول محرم ب��ه عنوان مبنا 
خواهد بود. کنکور هم بس��یار خ��وب برگزار 
ش��د و در گزارش وزارت بهداش��ت باالی ۹۰ 
درصد در کنکور پروتکل  ها رعایت شده است. 
امروز هم دانش��گاه ها و مدارس برگزار ش��د و 
دانش��گاه ها بای��د آنجا که می ش��ود حضوری 

برگزار شود.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه علی القاعده 
س��فر اربعین امس��ال نخواهیم داشت گفت: 
وضع ع��راق خیلی بدت��ر از ما اس��ت. دولت 
یک وظیفه س��نگین را در آم��وزش بر دوش 
گرفته است. راحت ترین کار تعطیلی آموزش 
اس��ت مانند این است که فردی نتواند نماز را 
ایس��تاده بخواند بگوید که نماز نمی خوانم در 
حالی که باید نماز را نشس��ته خواند و نماز را 
تعطی��ل نکند این موضوع��ات همه مقررات و 
چارچوب های خاص خود را دارد. شعار مردم 
در ابتدای اعالم حضور ویروس کرونا در کشور 
شکست ویروس کرونا بود، اما برخی از ابتدای 
آمدن ویروس کرونا به کش��ور می گفتند چرا 
بای��د با این ویروس مقابله ک��رد بگذارید این 

ویروس کار خودش را انجام دهد. 
وی تاکی��د کرد: هر قدمی ک��ه برمی داریم و 

رسانه های بیگانه که ضد کشور و ضد ملت ما 
هس��تند و نمی خواهند کارها به روال معمول 
انجام ش��ود هر روز یک بهانه و داستان را در 
همه مراحل درس��ت می کنند. این رسانه  های 

خارجی در هر حالتی نِق می زنند. 
روحان��ی گف��ت: گفتمان ما س��المت بعالوه 
فعالیت و گفتمان رس��انه های خارج سالمت 
ب��دون فعالیت ب��ود. اینها در کارش��ان موفق 
نمی ش��وند وگرنه یکبار می گفتن��د آمریکا با 

تحریم بر ملت ایران جنایت کرده است. 
وی ادام��ه داد: مش��کل ما تنه��ا یک ویروس 
نیس��ت. مساله س��المت جس��م و روح مردم 
اس��ت. سالمت یعنی زندگی و معنویت مردم. 
همه اینها باید س��ر جای خودش باشد. شاید 
بگویید مدارس تعطیل ش��ود ش��اید بر کرونا 

تاثیر داشته باشد اما بر سالمت تاثیری ندارد. 
۷ ماه است بچه ها را در منزل نگهداشتیم. این 
موضوع مش��کالت روحی و افس��ردگی ایجاد 
می کند. مردم دیدند اگر کنار خانه، مدرس��ه 

نباشد مشکالت ایجاد می شود.
رئیس جمهور گفت: معلمین امسال یک وظیفه 
س��خت تری ب��ر دوش دارند. ه��م باید مراقب 
سالمت دانش آموزان باشند و هم باید به آن  ها 
مهارت آموزی کنند. مس��ئولین بهداشتی باید 
نگران��ی خانواده ها را رفع کنند. صدا و س��یما 
دوربین را به مدرسه ببرد. ما نمی خواهیم مردم 

و خانواده در اضطراب باشد.
وی تاکید کرد: ش��اید خان��واده ای بگوید من 
نمی خواه��م بچه ام به مدرس��ه ب��رود. خوب 
ای��ن موضوع به خود خانواده، نوجوان و جوان 

مرب��وط که یک س��ال عقب می مان��د و قرار 
نیست ما او را مجبوربه رفتن به مدرسه کنیم 

یا دست بند بزنیم.
رئیس جمهور همچنین در مراس��م آغاز سال 
تحصیلی جدید با بی��ان اینکه همان طور که 
ثابت کردیم دوگانگی نان و جان، س��المت و 
دیانت دروغ اس��ت، گفت: دوگانگی سالمت و 
آموزش و دوگانگی خانه و مدرسه نیز نادرست 
اس��ت.  رئیس جمهور در ادامه سخنان خود 
در جلسه س��تاد ملی مبارزه با کرونا افزود: از 
روز اول در س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا اعالم 
کردیم که تمام فعالیت ها، بنگاه های تولیدی 
باید با رعایت پروتکل های بهداش��تی فعالیت 
خود را ادامه ده��د. اتفاقاً در هفته های بعد و 
در ماه ه��ای بعد در کارگاه ها و کارخانجات ما 

حتی کارخانجات ب��زرگ ما که ۷ هزار نفر یا 
۱۰ ه��زار نفر کارگر در آنها فعال هس��تند به 
س��المت کار خود را انج��ام دادند. ممکن بود 
فردی از بیرون ویروس می گرفت و می گفتند 
که در خانه بماند و استراحت کند تولید ما به 

بهترین وجه انجام گرفت.
روحانی افزود: این کار عظیم و بزرگی بود که 
رس��انه های بیگانه می خواستند که همه چیز 
را تعطیل کنن��د و می گفتند که خطر دارد و 
دولت ب��ه فکر جان مردم نیس��ت؛ خطاب ما 
ب��ا آنها نیس��ت زیرا آنها خود را ب��ه تعمدا به 
خواب زده اند، اما ب��ه بعضی ها که تحت تاثیر 
قرار می گیرند باید گفته شود که نان و جان از 

هم جدا نیست و این ها کنار هم هستند.
وی تاکید کرد: ما در این هفت ماه سختی هایی 
که این ویروس برای کشور به وجود آورد و در 
تحریم بودیم هیچکس به کمک ما نیامد، اگر 
آمریکا انسانیت داشت می گفت یکسال تحریم 
را برای ایران بر می داریم اما به عکس در این 
۷ ماه تحریم های بیشتری هم وضع کرد. هیچ 

کشور دوستی هم به ما کمک نکرد.
رئی��س جمه��ور اظه��ار داش��ت: م��ا در این 
هفت م��اه ب��ه ای��ن نقط��ه رس��یدیم ب��رای 
بهداش��تمان خودمان باید روی پای خودمان 
بایس��تیم. معجزه ملت ایران این است در سه 
ماه اول که بس��یاری از کسب و کارها تعطیل 
بود رش��د اقتصادی ما منهای نفت ۱.۷  بود. 
در دنیا بیشتر کشورها ۱.۳- و نزدیک به این 
رقم بود. خدمات پزش��کان و پرستاران ما را با 
دنیا مقایس��ه کنید. وی ادامه داد: رسانه های 
خارج��ی می گوین��د کادر درمان ما خس��ته 
و فرس��وده اس��ت؛ نخیر اینطور نیس��ت کادر 
درمان ما دارد ت��الش می کند. در محرم این 
کادر درم��ان در حال خدمت به بیماران برای 

امام حسین )ع( هم گریه می کند. فارس

ادامه از صفحه اول
موش��کی به ایران را اجرایی سازند و از سوی دیگر 
به دنبال نتایج انتخابات آمریکا هس��تند که ببینند 
ترام��پ یا بایدن ک��دام یک به ریاس��ت جمهوری 

خواهند رسید. 
اروپایی ها در چارچ��وب مقابله با یک جانبه گرایی 
آمریکا و نه تعهدپذیری برجامی در ش��ورای امنیت 
ب��ه طرح های ضدایرانی آمری��کا رای منفی دادند و 
س��عی کرده اند تا آن را به عن��وان امتیاز به ایران 
بفروش��ند ک��ه رفت��ار انگلی��س را می ت��وان حلقه 
تکمیلی این سیاس��ت دانس��ت. این سناریو مطرح 
اس��ت که انگلیس��ی ها با ادعای پذی��رش بدهی به 
ایران، به دنبال کشاندن ایران به مذاکراتی در قالب 
مذاکره برای مذاکره باش��ند تا در لوای آن ایران را 
ب��ا تصور دریافت بدهی خ��ود از انگلیس، همچنان 
پایبند یک جانبه به برجام سازند تا ضمن مشخص 
ش��دن وضعیت انتخابات آمریکا، استمرار پایبندی 
ی��ک جانبه ایران به برج��ام را رقم زنند. نکته مهم 
آنکه آنچه انگلی��س به عنوان کارکرد برجام مطرح 
می س��ازد در اص��ل طلب و پ��ول ایران اس��ت که 

گروگان انگلیس است و ارتباطی به برجام ندارد.
 به هر تقدیر هر کدام از این س��ناریوها مطرح شد 
یک اصل را آن نمی توان فراموش کرد و آن دشمنی 
انگلیس با ایران وترفندهای خیانت آمیز آن اس��ت. 
این روزها سالگرد شهید رئیسعلی دلواری است که 
پرچم مبارزه با س��لطه انگلیس را در جنوب کشور 
برافراشت و در نهایت نیز قربانی دسیسه و نیز لنگ 
انگلیسی ها ش��د. بر این اساس اعترافات وزیر دفاع 
انگلیس را می توان اعتراف نماینده قاتل رئیس��علی 
دلواری و هزاران دالور مرد ایران زمین دانس��ت که 
هوش��یاری و بیداری در برابر ترفندها و لبخندهای 
آن ضروری اس��ت. لبخندهایی که معموال با خنجر 

از پشت زدن ها همراه است.
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گزارش

شناخت دقیق مشکالت کشور؛ نتیجه سفر های میدانی نمایندگان
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قطعاً انجام سفر های 
میدانی نمایندگان مهم و ضروری اس��ت، گفت: سفر های میدانی نمایندگان 
می توان��د ش��ناخت از مش��کالت مناطق کش��ور را دقیق کند. حس��ینعلی 
حاجی دلیگانی با اش��اره به تأثیر رهیافت جدید نظارت میدانی بهارستان در 
احیا اعتماد عمومی به مجلس گفت: برخی اوقات نمایندگان یک حوزه انتخابیه 
مش��کالت حوزه خود را بیان می کنند، اما گا هی بین انبوه مطالبی که در س��طح 
مجلس بیان می شود، نادیده و پنهان می ماند لذا انجام سفر های میدانی نمایندگان از 
این باب می تواند زوایای پنهان و فراموش شده حوزه های انتخابیه را مورد بررسی قرار 
دهد.وی گفت: قطعاً انجام سفر های میدانی نمایندگان مهم و ضروری است، اما از آن 
مهمتر پیگیری آثار عملی اینگونه سفرهاست تا مردم آن منطقه شاهد آن باشند وگرنه 

خوشحالی مردم از این بازدید ها موقتی خواهد بود. میزان

محسن هاشمی اسناد 700 ملک شهرداری را ارائه کند
رئیس هیات مدیره س��ازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه 
ای به رئیس شورای شهر تهران آمادگی این سازمان را برای بررسی امالک 
واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران، اعالم کرد. در این نامه نوشته 
شده؛ جنابعالی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ اعالم نمودید که 
آماده اید درباره ۷۰۰ ملک ش��هرداری که در اختیار دیگران است، گزارش 
بدهید. س��ازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و 
متکی به اساس��نامه قانونی اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررس��ی و در صورت 
نیاز مطالبه گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده اعالم 
می دارد و بر اساس روال همیشگی اش، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به 
ملت شریف ایران گزارش می نماید. بنابراین خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک 

مرتبط با موضوع فوق الذکر را به این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید. فارس

طرح تفحص از سازمان تأمین اجتماعی کلید خورد  
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از کلیدخوردن 
طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. سید غنی نظری 
افزود: نمایندگان زیادی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را 
امضا کرده اند و در زمان حاضر این طرح تقدیم هیئت رئیسه شده است و در 
نوبت دستورکار جلسه علنی مجلس قرار دارد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اقتصادی با بیان اینکه عملکرد مالی س��ازمان تأمین اجتماعی باید شفاف شود، 
تصریح کرد: عملکرد مالی این س��ازمان به ویژه در حوزه شستا با وجود ۱8۷ شرکت 
بزرگ و ۹ هلدینگ و در نتیجه گردش مالی بسیار باال شفاف نیست که ما در این طرح 
خواستار شفافیت در این زمینه هستیم. نظری با تأکید به اینکه "ما به دنبال شفافیت 
در سازمان تأمین اجتماعی و شستا هستیم"، گفت: این شرکت ها باید دائماً به مردم 

تسنیم درباره سود و زیان زیرمجموعه های خود و عدم تقویت آنها گزارش دهند.

دزد خانگی

رییس سازمان نظام پزشکی:این تصمیم غیرمنتظره 
وزیر آموزش و پرورش برای مردم مکش��وف نیست و 
امیدوارم علتی خارج از مصالح آموزش��ی و پرورشی 

نباشد.
به نظر شما تصمیم آقای وزیرغیر از ابعاد آموزشی با 

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط است؟
الف( کاسبی صنف کفش فروشان و سراجی ها

ب( کاسبی صنف فروشندگان لوازم تحریر
ج( کاسبی صنف سرویس مدارس

د( تصمیم ایش��ان هیچ بعد غیرآموزش��ی ندارد و با 
شایعه پردازان و معاندین به شدت برخورد می شود.

رئیس ش��ورای ش��هر خرمشهر از س��رقت خودرو 
پراید

عبارت زیر از کیست و در کجا بیان شده است؟
همانطوری ک��ه در ماه های گذش��ته ثابت کردیم، 
دوگانگ��ی نان و جان دروغ اس��ت و همانطوری که 
روش��ن کردیم دوگانگی سالمت و دیانت ناصحیح 

است.
الف( خواجه عبداهلل انصاری – رساله دل و جان

ب( شیخ مصلح الدین سعدی – گلستان
ج( حکیم ناصرخسرو قبادیانی – سفرنامه

ج( ش��یخ الشیوخ حسن روحانی _ مثنوی التدابیر 
و االمید

ماندنبچههادرخانهمشکالتروحیوافسردگیایجادمیکند
دوگانگی سالمت و آموزش و دوگانگی خانه و مدرسه نادرست است

پیام محرمانه آمریکا به ایران پس از 
موشکباران عین االسد چه بود؟ 

س��ردار افش��ار معاون پژوهشی دانش��گاه دفاع 
مل��ی در یک مصاحبه رادیویی ب��ه ابعاد تازه ای 
از انفعال آمری��کا در زمان حمله ایران به پایگاه 

نظامی عین االسد اشاره کرد.
س��ردار علیرضا افش��ار معاون پژوهشی دانشگاه 
دف��اع ملی در مصاحبه ب��ا »رادیو گفت وگو« در 
خصوص رونمایی از دستاوردهای جدید نظامی 
ایران از راهبرد و نتایج دستاوردهای نظامی ایران 
گفت: نخستین نتیجه در خصوص دستاوردهای 
نظامی کش��ور، بازدارندگی است؛ برای اینکه دش��منان ایران طمع تجاوز نداشته 
باش��ند باید قوی باشیم. بخشی از این قوی ش��دن مربوط به عوامل انسانی یعنی 
جامعه پایدار و مقاوم و ش��هادت طلب است. معاون پژوهشی دانشگاه دفاع ملی با 
اش��اره به تهدیدات آمریکا علیه ایران در سطح بین الملل، گفت: این صحبت ها که 
دائماً از س��وی آمریکایی ها مطرح می شود، فقط جنگ روانی است، زیرا آمریکا اگر 
ام��کان پیروزی را برای خود می دید، با کوچکترین بهانه به ایران حمله می کرد، اما 
قدرت ایران مانع این اتفاق شده است. وی از تجهیزات جدید سیستم دفاعی کشور 
برای کش��ف پهپاد توسط رادارها خبر داد و اظهار کرد: به طور عمومی پهپادها دور 
از رادارها حرکت می کنند و نمی توان آن ها را کش��ف کرد، اما در رادارهای جدیدی 
که ساخته شده است، امکان کشف پهپاد از فواصل دور نیز وجود دارد. این دستاورد 
یک توفیق بزرگ است، زیرا در جنگ های آینده بیشتر هواپیماهای بدون سرنشین 

و پهپادها هستند.
وی پیش��رفت ها و دستاوردهای نظامی کشور را پش��تیبان حوزه دیپلماسی ایران 
دانس��ت و عنوان کرد: قدرت نظامی کش��ور می تواند دیپلمات های ایران را کمک 
کن��د تا در تبادالت و گفتگوهای بین المللی، با قاطعیت بر مواضع سیاس��ی خود 
پافش��اری کنند. اینکه اروپا عالقه دارد همچنان برج��ام را حفظ کند و ارتباطات 
سیاس��ی داشته باشد، به دلیل قدرت نظامی کشور اس��ت. البته هر چند استفاده 

۱۰۰ درصد مطلوبی از این دستاوردها در حوزه دیپلماسی صورت نگرفته است.
س��ردار افشار با بیان اینکه خیلی از دشمنان پیش��رفت های نظامی ایران را شعار 
می دانستند، گفت: عین االسد نشان داد این دستاوردها واقعی است، زیرا توانستیم 
ضربه ای به آمریکا بزنیم و آمریکا جرأت نکرد کوچک ترین پاسخی به ایران بدهد. 
آمریکا در پی این حمله از طریق عمان پیام فرس��تاد که ایران اجازه دهد به یک 
نقطه غیر مس��کونی موش��ک ش��لیک کنیم، اما جمهوری اس��المی پاسخ داد اگر 
آمری��کا هر حرکتی انجام دهد، ایران محکم تر پاس��خ خواهد داد و این نش��ان از 

ذلت آمریکا است.

رئی��س مجلس ب��ا بیان اینکه عرضه و ش��جاعت 
نداش��تن خودمان را به حس��اب تحریم نگذاریم، 
گفت: نظارت ما از جنس نشستن در تهران نیست 
و به دنبال نظارت میدانی و سیس��تمی هس��تیم. 
محمدباق��ر قالیباف در جلس��ۀ نهای��ی پیگیری و 
نظارت میدانی خود از اس��تان خوزس��تان، اظهار 
ک��رد: گاهی در نقد این س��فر به م��ن می گویند 
»چرا در این س��فر پروتکل ها را رعایت نکردی؟« 
و من می گویم نمی توان مشکالت را دید و حرف 
مردم را نشنید. وی افزود: ما تجربه دفاع مقدس را 
داریم. اگر در صبح عملیات رزمنده، فرمانده اش رو 
کنار خودش نمی دید، احساس امنیت نمی کرد و 
در این ایام سخت کرونا وقتی به مردم قول دادیم 
با آنها باش��یم و باید در کنار آنها باش��یم و با آنها 
زندگی کنیم. رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: مردم را دو چیز رنج می داد. یکی »مشکالت« 
و دیگ��ری »تبعی��ض« و می گویند »چ��را یکجا 
ش��هرک بعثت است و یکجا ش��هرک طالقانی؟« 
قالیب��اف با تأکید بر اینک��ه اولویت ما در مجلس 
نظارت اس��ت و در مرتبه بعد قانون گذاری است، 
بیان کرد: نظارت ما از جنس نشس��تن در تهران 
نیس��ت و به دنب��ال نظارت میدانی و سیس��تمی 
هستیم. نهاد مجلس، کمیسیون ها، هیئت رئیسه، 

رئی��س و معاونان مجلس باید در خدمت تک تک 
نماین��دگان برای حل مش��کل مردم باش��د. وی 
اضافه کرد: گاهی امنیت ملی برای یک روستا آب 
آشامیدنی آن روستا است و نمی شود به مردم آن 
روستا بگوییم »آب نخور که ما کار مهم تر داریم« 
و همچنی��ن نمی توانیم به بهان��ه کارهای ملی، از 
کاره��ای ضروری محل��ی پرهیز کنی��م. قالیباف 
تصریح کرد: به دنبال مچ گیری از مدیران نیستیم. 
هر مدیری که امین و قوی باش��د به او ش��جاعت 
تصمیم گیری می دهیم و نظارت پس��ینی را قبول 
نداریم و باید در لحظه و هوشمند و سیستماتیک 
نظ��ارت کنیم. وی با بی��ان اینکه آن چیزی را که 
نمی توانیم جبران کنیم، زمان اس��ت، یادآور شد: 
پروژه ۳۰ س��ال و ۲۰ س��ال معطل مانده است و 
هیچ جای دفاعی ندارد و این امر ابداً معنا و مفهوم 
ندارد. پس بر این مسائل نظارت می کنیم. قالیباف 
تأکید کرد: در همین هفته در مجلس سایتی را باال 
می آوریم و تصمیمات این س��فر در حوزۀ اجرایی 
و تقنین��ی را ش��فاف اعالم خواهی��م کرد. رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: از ۴۰ روز پیش 
پیگیر این تصمیمات بوده ایم. سه نوبت در تهران 
با استاندار جلسه گذاشتیم. بنده با وزرای مربوطه 
جلسه داش��تم و جمع بندی کردیم و همچنین با 

مجم��ع نمایندگان به توافق رس��یده ایم. قالیباف 
خب��ر داد: همه مردم با زمان بن��دی خواهند دید 
که چه کاری قرار اس��ت صورت گیرد چرا که این 
حق همۀ مردم است و وظیفۀ ماست که پاسخگو 
باشیم. وی افزود: کارهایی که باید همین امسال 
انجام شود مشخص شده است و در اولویت است 
و کارهایی را که در بودجه ۱۴۰۰ باید پیش بینی 
کنیم، معلوم خواهیم کرد و همچنین پروژه هایی 
را که در برنامه هفتم توس��عه یعنی تا ۱۴۰۴ باید 

مطرح شود نیز باید مشخص شود.
قالیباف گفت: مردم از ما انتظار دارند تا پایان این 
دولت، ۷۰۰ روس��تای دارای تنش آبی در استان 

خوزستان را سر و سامان دهیم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی افزود: یکی دیگر 
از موضوعاتی که مردم را در اس��تان رنج می دهد 
بحث اش��تغال است. قالیباف اضافه کرد: ضمناً ما 
متمرکز بر قشر زنان سرپرست خانوار هم به دنبال 
اش��تغال ۱۰ هزار نفر ج��دا از ۳۰ هزار نفر دیگر 
است. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
عرضه و شجاعت نداش��تن خودمان را به حساب 
تحریم نگذاریم، گفت: در کشور ما متأسفانه برای 
کار نک��ردن از کس��ی توضی��ح نمی خواهند ولی 
اگ��ر کار کرد باید روزان��ه به ۲۰۰ نفر جواب پس 
بدهد. قالیباف یادآور شد: گله مندی اکثر جوانان 
خوزستان از مسائل اس��تخدامی اعم از استخدام 
بومیان نیز مدنظر اس��ت و در دستور کار خواهد 
بود. قالیب��اف تأکید ک��رد: اح��کام برنامۀ هفتم 
توس��عه را با کلی گویی نخواهیم نوش��ت مطمئن 
باشید؛ همچنین برای هر استان در برنامه احکام 
جداگانه خواهیم داش��ت. رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی در ادامه گفت: باید احکام و قوانین قابل 
اجرا باش��د. اولین بی حرمتی به قانون، اجرایی و 

عملی نبودن آن است. مهر

  قالیباف در خوزستان:

ُعرضه نداشتن ها را به حساب تحریم نگذاریم

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:


