
ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا!

شتاب زدگی های بیجا را می توان از پاشنه آشیل های 
هفت سال گذشته دانس��ت که اگر هم از جانب بی 
تخصص��ی و یا کم تعهدی به حس��اب نیاید قطعاً به 
خاطر مطرح  ش��دن با تمام ظرفیت هایی بوده که در 

مسئوالن آن به غلیان افتاده است. 
ب��ی توجهی به تجربی��ات دیرینه که خوش��بختانه 
همگی در قالب ضرب المثل ها گنجانده و در کتاب ها 
پیرام��ون عجل��ه آمده اس��ت اما مورد توج��ه واقع 
نگردیده تا نهادینه شود که اگر کاری با شتاب انجام 

شود دوباره تکرار خواهد شد! 
بررس��ی اجمال��ی ای��ن کالم در طول این س��ال ها 
نتیجه ای را به دس��ت می آورد که این روزها به  وفور 
ش��اهد آن هس��تیم زیرا ویروس دوب��اره و چندباره 
کاری ه��ا در ام��ر اقتصاد، بازار بورس، عرضه س��هام 
ش��رکت های دولتی، انجام پروتکل های بهداشتی و 
در نهایت ایجاد ی��ک روش پایدار در امر صادرات و 
واردات و همچنی��ن ک��ج دار و مریز ب��ازی کردن با 
امر آموزش در مدارس و دانش��گاه ها نتوانسته است 
مسئوالن را مجاب نماید که کووید ۱۹ معلوم نیست 
چند س��ال یا چند دهه میهمان ناخوانده این کشور 
باشد، بنابراین می طلبد تا تصمیم در تمامی زمینه ها 
قاط��ع و مس��تند باش��د زیرا این بخ��ش خصوصی 
اس��ت که در زیروبم تغییرات متالش��ی می ش��ود و 
اگر زیرس��اخت های اقتصادی جامع��ه هم همچون 
دول��ت با نابرابری ه��ای درآمد و هزینه روبرو ش��د، 
دیگ��ر نمی توان امیدی به پای��دار بودن تعهدات آن 
داش��ت. امروز اگرچه آحاد جامعه هم، داش��ته های 
خود را در طبق اخالص گذاش��ته و در خدمت نظام 
و کشور خود هستند اما می بینیم که سبک و سیاق 
مدیریت ها در بخش عمومی همچنان بر محور عرضه 
بشکه های نفتی بیش از یکصد دالر می چرخد غافل 
از اینک��ه آن ها نیز باید همانند آحاد جامعه س��بک 
زندگی خود را به  طور کامل تغییر دهند و میلیمتری 
عمل نمایند. مش��ت دراین باره می تواند نمونه خروار 
باش��د زیرا آنچه را که شاهدیم پروپاگانداهای پایان 
دورانی اس��ت که ش��هر اصفهان را ب��ا دارا بودن ۱6 
خواهرخوانده جهانی به دلیل مش��کالت کرونا غرق 
در زبال��ه به حال خود رها کنند و به اموری بپردازند 
که در حال حاضر جایگاهی ندارد! ش��روع طرح های 
جدید و ادامه پروژه های کالنی که معلوم نیس��ت در 
آینده نزدیک و دور ش��اهد حضور دیگر کشورها در 
اجالس س��ران باش��د و همچنین آغاز احداث خط 
دو ریلی مترو درحالی که مس��یر اول راه اندازی شده 
آن همچن��ان در رکود کرونا به س��ر می برد و تالش 
ب��رای تکمیل دیگر گام ه��ای نیمه تمام که عالوه بر 
بدهکاری کالن برای ش��هرداری اصوالً نیاز به آن ها 
زیر سوأل است! ش��هرداری این کالن شهر عالوه بر 
اینک��ه از دوره قبل دیون کالن��ی را به پیمانکاران و 
بانک شهر با خود به همراه داشته اما در این فصل نیز 
همچنان با کاسه گدایی به کلنگ زنی و افتتاح های 
بی نتیجه مش��غول است و سعی دارد تا قبل از پایان 
دوران ش��ورای ش��هر نفس ها را به شماره انداخته و 

نیازمند کپسول اکسیژن شود. 
چش��م ها دروغ نمی گویند که شاهدیم هر گوشه از 
این کالن شهر که در سال قبل و چنین ایامی معبود 
توریس��ت های خارجی بود و از نظافت و لطافت آن 
حظ بصر می بردند و هزاران گردش��گر چینی حاضر 
نبودند هتل های تحت اشغال را برای تورهای بعدی 
تخلیه کنند امروز به جز انبوهی از زباله های بجا مانده 
و ماس��ک های و دستکش های به حال خود رهاشده 
چیز دیگ��ری باقی نیس��ت! این روزها ک��ه یکی از 
پارامترها برای حفظ پروتکل های بهداشتی، تمیزی و 
نظافت مطلق است و آحاد جامعه کالن شهر اصفهان 
برای دس��تیابی به آن، میزان مصرف آب ش��هر را از 
ش��بکه تصفیه ش��ده بیس��ت درصد افزایش داده اند 
که ذخیره اس��تراتژیک در پشت سد زاینده رود تنها 
همین مقدار اس��ت، نش��ان از بحران تازه و در راهی 
برای مردم این اس��تان می باش��د که حاال شهرداری 
آن هرروز بس��اطی تازه و س��ازی ن��و کوک می کند 
ت��ا به نوعی س��رگرمی اوق��ات فراغت قلمداد ش��ود 
درحالی که » نه به دار اس��ت و نه به بار اما اس��مش 
را گذاش��ته اند عمو ی��ادگار«!  زیرا در ادامه و قبل از 
ش��روع ماه مهر شهردار این کالن ش��هر خبر از آغاز 
فعالیت های رس��می ستاد مهری را به دانش آموزان 
می دهند که م��دارس هنوز هم پادرهوا هس��تند و 
آموزش ها مجازی س��پری می شوند! شاید این روزها 
را بهتر باش��د به واقعیات بنگریم و هر دس��تگاه به 
اجرای وظایف و تعهدات خود بپردازد و ش��هرداری 
نیز از نیروه��ای خدماتی بخواهد کوچه پس کوچه ها 
را به طور شبانه روز تمیز نگه دارند که قطعاً می تواند 
برای آرامش روح جامعه مؤثر باشد، ازاین جهت باید 

ز تعارف کم کنند و بر مبلغ بیفزایند!

یادداشت

فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه به 
عن��وان س��رباز کوچکی ب��ه ملت عزیز 
ای��ران می گویم که تا آخر ایس��تاده ایم 
و بر دش��منان مان غلبه خواهیم کرد، 

گفت: پیروزی نهایی نزدیک است.
 سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
 در حاش��یه آیی��ن الح��اق پهپاده��ا و 
بالگردها به نیروی دریایی س��پاه اظهار 
داشت: هرچه دشمنان قدرت  تهاجمی 
و مح��دود  کننده بیش��تری علیه ملت 
ایران اس��تفاده می کنند ق��درت ملت 
ایران ش��کوفا تر می ش��ود، اس��تعدادها 
ظهور پی��دا می کنن��د و خالقیت ها به 
صحنه می آیند و وقتی با ایمان و اراده 
و آرمانخواهی مل��ت ما در هم آمیخته 
می ش��ود، اعجازه��ای بزرگ��ی را خلق 

می کند.
فرمانده کل س��پاه با بی��ان اینکه امروز 

ملت ب��زرگ ایران به دس��تاورد عظیم 
دیگ��ر در عرص��ه دفاع دریایی دس��ت 
یاف��ت، اف��زود: این پیش��رفت بزرگ و 
تح��ول عظی��م را به همه مل��ت ایران 

تبریک عرض می کنیم.
سرلش��کر س��المی با تاکید بر اینکه به 
عن��وان س��رباز کوچکی ب��ه ملت عزیز 
ایران می گویم که تا آخر ایس��تاده ایم 
و بر دش��منان مان غلبه خواهیم کرد، 
گفت: پیروزی نهایی نزدیک اس��ت، با 
ایس��تادگی و ثب��ات قدم مل��ت ما، در 
عرصه نبرد اقتصادی و جنگ روانی که 
دشمن علیه ما راه انداخته  به یاری خدا 
در آین��ده ای نه چن��دان دور با رهبری 
و هدایت های فرماندهی معظم کل قوا 
شاهد پیروزی های بزرگ و نصرت های 
دل انگی��زی از س��وی خداون��د متعال 

خواهیم بود. سپاه نیوز

رئیس جمهور گفت: سخنان کوتاه امام)ره( 
در شب بعد از حمله صدام در ۳۱ شهریور 
۱۳۵۹ آرامش بخش بود و روشن کرد که 
کس��ی س��نگی را پرتاب کرده و ملت ما 

جواب آن ها را خواهد داد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلس��ه 
روز گذش��ته هیئت دولت گفت: در هفته 
دفاع مقدس هس��تیم و امروز بعد از چهل 
س��ال احت��رام میگذاریم ب��ه ایثارگران و 
رزمن��دگان و مردم عزیز ایران که در برابر 
ی��ک توطئه جهانی به خوب��ی مقاومت و 

ایستادگی کردند.
وی اف��زود: در دوران هش��ت س��ال دفاع 
مقدس روزهای تلخ و ش��یرینی داشتیم؛ 
برخ��ی روزه��ا غرورآفرین ب��ود و جایگاه 
مل��ت ما را برای جهانی��ان تبیین می کرد 
و روزه��ای س��ختی نی��ز وجود داش��ت. 
کمت��ر از 24 س��اعت از حمله ارتش بعث 
ب��ه مرزه��ای غرب��ی و جنوبی م��ا، صبح 
اول مهرم��اه ۱۳۵۹ نی��روی هوای��ی م��ا 
قدرت نمای��ی بزرگی در منطقه کرد و این 
روز به ن��ام نیروی هوایی در اذهان مردم و 
تاریخ دفاع مقدس ثبت شد. عصر روز ۳۱ 
ش��هریور هواپیماهای عراقی به شهرهای 
ما حمله کردند و نیروی زمینی آن ها وارد 
مرزهای ما ش��د و ۵ صبح فردای آن روز، 
۱40 فروند هواپیمای ما وارد خاک عراق 
شده و به بس��یاری از مواضع استراتژیک 
و مه��م ارتش بعث ع��راِق آن زمان ضربه 

بسیار قاطعی زد.
رئیس جمه��ور ادامه داد: صب��ح روز اول 
مهرم��اه ما وقت��ی وارد مجلس ش��ورای 
اس��المی ش��دیم، مقام معظم رهبری که 
آن زم��ان در مجل��س بودن��د و نماینده 
امام)ره( هم در ش��ورای عالی دفاع بودند، 
پشت تریبون قرار گرفته و این خبِر بسیار 
خ��وِش حمله ۱40 فروند هواپیمای ما به 

خاک عراق را اعالم کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: البته روزهای 
تلخی هم داش��تیم، وقتی که مردم عزیز 
و بی دف��اع م��ا هر روز در دزفول و س��ایر 
ش��هرها توسط موش��ک ها و هواپیماهای 
عراق��ی بمب��اران می ش��دند و روزی که 
دش��من در سردش��ت و حلبچه از سالح 
ش��یمیایی اس��تفاده کرد، از روزهای تلخ 

ب��ود. روزی که هواپیمای مس��افربری ما 
توسط جنگنده عراقی در اسفند سال 64 
سرنگون شد که در آن هواپیما خون همه 
عزیزان ما با هم مخلوط ش��د و مسئولین 
مختل��ف کش��ور در کنار هم به ش��هادت 

رسیدند.
روحانی اضافه کرد: همان طور که صدام در 
بغ��داد مصاحبه کرد و گفت که ادامه  این 
مصاحبه را هفته بعد در اهواز انجام خواهم 
داد، آمریکایی ها همین کار را کردند؛ وقتی 
ای��ن جنگ را به ما تحمیل کردند، گفتند 
چند ماه دیگر وارد ایران می شویم و ایران 
40 سالگی انقالب خود را نمی بیند. آن ها 
فکر می کردند که در فرودگاه مهرآباد و یا 
فرودگاه امام)ره( برایشان فرش قرمز پهن 
ش��ده و ترامپ به رهب��ران اروپا گفته بود 
که س��ه ماه صبر کنی��د، نظام ایران دیگر 
نیست و س��رنگون شده است. این مطلب 
را دو رهبر اروپایی به خود من گفتند که 
ترامپ گفته ۳ ماه صبر کنید و کمک شان 
نکنید و دیگر نظام ایران نیس��ت؛ این هم 
توهم و محاس��به غلط است. هدف صدام 
س��رنگونی نظ��ام، خدش��ه وارد کردن به 
تمامیت ارضی کشور یا حداقل پاره کردن 

یک عهدنامه بود.
وی ادامه داد: هدف آمریکا هم س��رنگونی 

نظام، ایجاد بلوا در کش��ور و از بین بردن 
یک توافق ب��ود که به هیچ کدام از اهداف 
خود نرس��یدند؛ آنها در تمام محاس��بات 

خود اشتباه کردند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: همانطور 
که دو س��ال پیش گفتند توافق برجام را 
از بی��ن بردیم، همان تواف��ق در برابر آنها 
ایستاد و آنها را در شورای امنیت مفتضح 
ک��رد. وی گفت: این پی��روزی و موفقیت 
ملت بزرگ ایران است، مانند ایستادگی در 
40 سال قبل و 8 سال دفاع مقدس. ملت 
ما امروز هم بعد از 40 س��ال این موفقیت 
بزرگ حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک را در 
سازمان ملل به دست آورد. علت پیروزی 
آن روز و ام��روز م��ا چیس��ت؟ علت این 
پیروزی فقط باور و ایستادگی مردم است. 
مردم ما در 40 سال پیش باور کردند که 
به ما تجاوز و ظلم ش��ده و کشور خارجی 
به دس��تور اربابان خود به کشور، تمامیت 
ارضی و منافع ملی ما حمله کرده اس��ت. 
مردم جنگ را با تم��ام وجود خود لمس 
کردن��د و احس��اس کردند ک��ه بار جنگ 
ب��ر دوش همه اس��ت، نه فق��ط بر دوش 

نیروهای مسلح. 
وی گفت: ما روی پای خود ایس��تادیم و 
یک ملت روی پای خود ایستاد و خداوند 

ه��م آن پیروزی ه��ا را نصی��ب م��ا کرد. 
رئیس جمه��ور ب��ا بیان اینکه ام��روز باید 
ب��اور کنیم ک��ه در جنگ هس��تیم و باید 
ب��اور کنیم که بار این جنگ تنها بر دوش 
دولت نیس��ت، تصریح ک��رد: عده ای کنار 
ننش��ینند و بگویند ما اینجا نشسته ایم و 
بگویند اگر این کار را می کردید بهتر بود، 
نه؛ این جنگ تنها بر دوش دولت نیس��ت 
و بر دوش همه است. ما در جنگ بزرگی 

وارد شدیم و پیروز خواهیم شد.
روحانی اضاف��ه کرد: ملت ما ب��اور کرده 
و اگ��ر همه مس��ئولین مانن��د زمان دفاع 
مق��دس بیاین��د و کم��ر هم��ت ببندند، 
در ای��ن جنگ پی��روز می ش��ویم. امروز 
این ش��رایط را کم ک��م می بینیم و قوای 
س��ه گانه، نیروهای مس��لح و همه ارکان 
کش��ور یک صدا هستند؛ همان طور که در 
برابر کرونا با این همه فشاری که متحمل 
شده ایم ولی ایستادیم. رهبر معظم انقالب 
ایس��تادند و مردم آمدن��د و همه در کنار 
هم قرار گرفتی��م و کمک کردیم و موفق 

شدیم.
رئیس جمهور خاطر نش��ان کرد: موفقیت 
ما در کرونا با کش��ورهای پیش��رفته دنیا 
قابل مقایس��ه اس��ت؛ خارج نش��ین ها از 
این ناراحت هستند که ما با کرونا مبارزه 
می کنیم و هم زمان هم فعالیت اقتصادی، 
فرهنگ��ی و مناس��ک مذهب��ی را انج��ام 
می دهی��م و از عصبانیت ش��ان پیداس��ت 
که می خواس��تند کش��ور تعطیل ش��ود. 
امروز علیرغم همه فش��ارهایی که داریم، 
می بینیم که کش��اورزان با نشاط تر از هر 
س��ال دیگری برای کشت آماده می شوند 

و دولت هم در کنار آن هاست.
رئیس جمه��ور خاط��ر نش��ان ک��رد: در 
بس��یاری از تولیدات صنعتی رش��د قابل 
مالحظه ای داریم و طبق آماری که وزارت 
صمت اعالم کرد، در خودروسازی، شمش 
آلومینیوم، فوالد و صنایع، علیرغم شرایط 
کرونایی رشد داشته ایم و معلوم است که 

مردم فداکاری می کنند. 
وی گفت: هر کس��ی که تس��هیالت ارزی 
گرفته می تواند بیاید و با ریال تسویه کند 
و مش��کالت مردم مد نظر ما بوده و برای 

آن راه حل داریم.

دریادار سیاری: 

اگر صلح می خواهیم باید 
آماده جنگ باشیم

کننده  هماهن��گ  معاون 
ارت��ش گفت: اگ��ر صلح 
می خواهی��م بای��د آماده 
جنگ باش��یم یعنی باید 
ت��وان بازدارندگ��ی ب��اال 
باشد و آنقدر قوی باشیم 
که دشمن فکر تعرض به 
ما را نداش��ته باشد. امیر 
دری��ادار حبیب اهلل س��یاری در نشس��ت با هیئت 
رییسه دانشگاه صنعتی شیراز در چهلمین سالگرد 
هفته دف��اع مقدس گفت: اگر بخواهیم اس��تقالل، 
تمامی��ت ارضی و امنیت خ��ود را حفظ کنیم باید 
برای جنگ های آینده آماده ش��ویم و بدانیم محور 

جنگ های آینده علم و دانش است.
وی اف��زود: در آینده آنچ��ه در میدان جنگ حاکم 
است، علم و دانش است و هر کشوری علم و دانش 
و فناوری و ابزار برتر و بهتری داش��ته باش��د، قطعا 
در میدان جنگ پیروز است. تهدید برای ما همیشه 
وج��ود دارد و تاریخ ثابت ک��رده هیچ گاه نمی توان 

تصور کرد که تهدید نیست.
مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش تأکیدک��رد: امروز 
جمهوری اس��المی ایران در مقابل استکبار جهانی 
قد علم کرده و محکم ایستاده است، دشمن به طرق 
مختل��ف تهدیداتی علیه ما داش��ته، دارد و خواهد 
داشت، به همین دلیل برای اینکه بتوانیم استقالل، 
تمامیت ارضی، انقالب و امنیت خود را حفظ کنیم 
نیاز داریم توانمندی ه��ای دفاعی را افزایش دهیم. 
سیاری بهترین دفاع را آمادگی برای حمله دانست 
و اضافه کرد: با توجه به پش��ت سر گذاشتن هشت 
سال دفاع مقدس تجربه ثابت کرده است، تهدیدات 
آینده با تهدیدات فعلی متفاوت است؛ همانطور که 

تهدید های فعلی با قبل متفاوت است.
امیر دریادار س��یاری افزود: نوع عملکرد دفاعی ما 
ام��روز با دوران مقدس کامال متفاوت اس��ت، قطعا 
باید بدانیم آینده نیز نسبت به حال متفاوت است.

معاون هماهنگ کننده ارت��ش ادامه داد: در حوزه 
دفاع و برای حفظ استقالل، تمامیت ارضی، انقالب 
و ارتقای س��طح امنیت جمهوری اسالمی ایران در 

جهان باید به فکر حال و آینده باشیم.
وی ادام��ه داد: بای��د تهدیدات 20 س��ال آینده را 
بشناسیم و برای مقابله با این تهدید ها برنامه ریزی 
کنیم، بای��د پبش بینی کنیم که در چه مس��یری 
حرکت کنی��م که در آینده بتوانی��م در مقابل این 

تهدید ها پاسخگو باشیم.
سیاری تصریح کرد: اگر صلح می خواهیم باید آماده 
جنگ باش��یم یعنی باید توان بازدارندگی باال باشد 
و آنقدر قوی باش��یم که دش��من فکر تعرض به ما 
را نداش��ته باش��د. معاون هماهن��گ کننده ارتش 
تأکیدک��رد: تهدید فعلی و آینده را بشناس��یم و از 
تجربیات جنگ گذشته استفاده کنیم. سناریو های 
آینده را خ��وب تجزیه و تحلیل کنیم و خودمان را 
برای آینده آماده کنیم. وی اظهار داشت: اگر دوران 
گذش��ته قدرت بدنی مطرح بود امروز قدرت فکری 
مطرح اس��ت، جنگ در دریا به ط��ور کامل جنگ 
علم است، نه دشمن ما را می بیند و نه شما دشمن 
را می بینی��د، تنها از طری��ق حاکمیت علم و دانش 
می توان در این جنگ پیروز ش��د. س��یاری افزود: 
امروز توان موش��کی ی��ک ابزار کام��ال بازدارندگی 
اس��ت، اما قطع��ا می دانیم هر موش��کی، موش��ک 
نیست، داش��تن یک موشک با برد بلند و هوشمند 
و نقطه زن و مقاوم در مقابل جنگ های الکترونیک 
مهم است. معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: 
نوع جنگ و تهدید و ابزار و نوع شبکه فرماندهی و 
کنترل متفاوت اس��ت. جنگ ها مدل شبکه ای پیدا 
کرده اس��ت. س��یاری افزود: آنچه که امروز کمک 
می کند ک��ه توان دفاعی باال ب��رود، تکیه بر علم و 
دانش است که با آن تجهیزات، سالح ها و ابزار مورد 

نیاز متناسب با تهدید های آینده تهیه می شود. 
مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش ادام��ه داد: برای 
برخورداری از توان دفاع��ی در آینده، تنها فعالیت 
نیرو های مس��لح و صنایع دفاعی نباید باش��د، بلکه 
باید از توان ش��رکت های دانش بنیان و دانشگاه ها 

نیز در این زمینه استفاده کرد.
وی تأکید کرد: امروز نیز از علم موجود در کش��ور 
به��ره می بریم و دانش��گاه ها و اس��تادان دانش��گاه 
و ش��رکت های دان��ش بنیان کم��ک می کنند و از 
آنان بهره می بریم. س��یاری اظهار داشت: یک تیم 
متخص��ص از معاون��ت جهاد و تحقیقات از س��تاد 
ارتش به دانش��گاه صنعتی شیراز خواهند آمد و به 
صورت فنی و تخصصی با کار های این دانشگاه آشنا 

می شوند تا از این توانمندی ها بهره گرفته شود.
 روابط عمومی ارتش

جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاسداران 
انق��الب اس��المی در گفتگو با ش��بکه 
المیادین به آمریکایی ها درباره ارتکاب 

هرگونه حماقت جدید هشدار داد.
س��ردار دری��ادار علی فدوی جانش��ین 
فرمانده کل سپاه اعالم کرد: تالش های 
آمریکا برای تشکیل ائتالف ضد انقالب 
اس��المی تالش و تحرکی قدیمی است 
و آنها هرگز موفق به تش��کیل ائتالفی 
جدی��د علیه انقالب اس��المی نخواهند 
ش��د. وی در ادامه با اش��اره به حضور 
آمریکای��ی در منطقه  تروریس��ت های 

خلیج ف��ارس، افزود: بهتر ک��ه آنها به 
خلی��ج فارس بیاین��د در آن صورت در 

تیررس و در دسترس ما خواهند بود.
اگ��ر  ک��رد:  تاکی��د  ف��دوی  س��ردار 
آمریکایی ها مرتک��ب حماقت جدیدی 
ش��وند با قدرتی روبرو خواهند شد که 
از حد تصور آنها خارج است و برایشان 

قابل تصور نیست.
وی اع��الم ک��رد: آمری��کا هرگ��ز در 
تحقق اه��داف خود برای اعمال تحریم 
تس��لیحاتی علی��ه ای��ران، راه به جایی 

نخواهد برد و موفق نخواهد شد.
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گزارش

شاهد عالمت های مثبتی از کره جنوبی هستیم
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت مطالبات مالی ایران از کره 
جنوبی گفت: اخیراً شاهد عالمت های مثبتی از سوی کره جنوبی هستیم؛ 
منتظریم تا به آنچه گفته اند عمل کنند تا تصمیماتی که گرفته ایم را اجرا 
کنیم. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاش��یه جلسه دولت 
و در جم��ع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مطالب��ات مالی ایران از کره 
جنوبی، اظهار داش��ت: با مقامات کره ای مذاکره کردیم و حتی کار به مقداری 

تهدید  هم انجامید و مقدمات یک سری فعالیت های حقوقی را آغاز کردیم.
واعظ��ی در باره احتمال اعم��ال محدودیت های جدید برای مقابل��ه با کرونا اظهار 
داش��ت: با توجه به تجربه ای که در دو موج اول و دوم کرونا داش��تیم، کمیته های 
زیرمجموعه س��تاد مقابله با کرونا این مهارت و آمادگی را پیدا کرده اند که س��ریع 

عکس العمل نشان دهند.  فارس

حضور روحانی در مجلس بستگی به نظر ستاد کرونا دارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور برای حضور در جلسه 
رأی اعتم��اد به وزیر صمت در مجلس، تابع مصوبات س��تاد ملی مبارزه 
با کرونا اس��ت. حس��ینعلی امیری در حاشیه جلس��ه هیئت وزیران در 
رابط��ه با وضعی��ت فعلی وزارت صمت اظهار داش��ت:  قطعا رای باال به 
علیرضا رزم حس��ینی وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت می تواند 
وی را در انج��ام وظایف��ش دلگرم تر کند و از عهده مش��کالتی که حل آنها 
بس��تگی ب��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت دارد، برآی��د. وی در پایان تصریح 
کرد: فکر نمی کنم از جهت ش��رکت رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به شکل 
ویدئوکنفرانس مشکلی وجود داشته باشد اما این موضوع بستگی به توافق دولت 
و مجلس ش��ورای اس��المی دارد اما رئیس جمهور ب��رای حضور در صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا است.

جامعه روحانیت درگذشت آیت اهلل ممدوحی را تسلیت گفت
جامع��ه روحانیت مبارز در پیامی درگذش��ت آی��ت اهلل ممدوحی، عضو 
جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم و از ش��اگردان برجسته حضرت امام 
خمینی)ره( و عالمه طباطبایی)ره( را تس��لیت گفت.   فقدان تاسف بار 
عال��م ربانی، بصی��ر و انقالبی حضرت آیت اهلل حس��ن ممدوحی موجب 
تاس��ف فراوان شد. ایش��ان از روحانیون برجس��ته و انقالبی و از اساتید 
فاضل و اعضای ش��اخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودند که سال ها 
در عرصه ه��ای مختلف نظام همچون نمایندگی مجل��س خبرگان رهبری منبع 
خدمات بیشماری به کشور به شمار می آمدند. جامعه روحانیت مبارز این ضایعه 
ب��زرگ را به محضر مقام معظم رهب��ری، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه و 
خانواده آن فقید س��عید تس��لیت عرض نموده و رحمت واس��عه الهی و حشر با 

اولیای پروردگار را برای آن مرحوم مسئلت می کند.  میزان

روحانی: 

از سال ۵۹ تحریم اقتصادی بودیم ولی از سال ۹۷ 
جنگ اقتصادی شروع شد

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

سرلشکر سالمی:

پیروزی نهایی نزدیک است
سردار فدوی:

اگر آمریکایی ها مرتکب حماقتی شوند 
با قدرتی فراتر از حد تصورشان روبرو 

خواهند شد


