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پیشنهاد مشکوک اصالح طلبان به روحانی برای استعفا
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پیش��نهاد کناره گیری و یا حتی اس��تیضاح
رئیس جمهور را اصالح طلبان خاصه برخی
از آنه��ا همچون آقای عب��اس عبدی مطرح
کردند ،نگرانی برخی از اعضای طیف سیاسی
چپ از اوضاع اقتصادی و معیش��تی موجود
در کشور به این خاطر است که اعتقاد دارند
دود ای��ن وضعیت به چش��م م��ردم میرود.
اصالح طلب��ان قصد دارند ب��ا طرح موضوع
کناره گیری دول��ت یازدهم ،هزینههای این
اتف��اق را به جناح مقابل خود تحمیل کنند،
حال آن که اصالح طلب��ان در آتش افروزی
وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور سهم اصلی
را دارن��د و دودی که از این آتش به چش��م
مردم م��یرود از خیمه اردوگاه آنها اس��ت.
اصالح طلبان به ظاهر برای مردم دلس��وزی
میکنن��د چرا که مردم به این باور رس��یده
اند که سیاس��تهای افراط��ی ،قدرطلبانه و
انحصارطلبی آنها در طول  40س��ال از عمر
انقالب باعث چنین وضعیتی ش��ده اس��ت.
برای همین است که برخی از اصالح طلبان
اعتق��اد دارند «کک» ق��درت به جان اصالح
طلبان افت��اده و میگویند مرز اصالح طلبی
با قدرت طلبی باید روشن شود.
کناره گیری دولت ب��رای اصالح طلبان چه
س��ودی دارد که مدام آن را از س��ر گش��اد
خواسته خود میدمدند و اصرار به این اتفاق
دارند در حالی که خود نیز به خوبی میدانند
که در صورت کناره گیی یا حتی اس��تیضاح
دولت یازدهم ،اوضاع وخیم تر خواهد ش��د و
نمیتوان شرایط را کنترل کرد .شاید جریان
اصالحات و برخی از شخصیتهای این تفکر،
تص��ور میکنند که قرار اس��ت مدیریت یک
دبستان یا مهد کودک تغییر کند که اینگونه
اصرار برخواس��ته خود دارند و میگویند که
پیش از این نیز پیشنهاد استیضاح و یا کناره
گیری دول��ت را داده اند ام��ا توجهی به آن
نشده است .اصالح طلبان در وضعیت موجود
سنگ خود را به سینه میزنند و سعی دارند
از ش��رایط حاکم بر کش��ور به نفع خود بهره
ببرند چرا که بر این اعتقاد همچنان اس��توار
هستند که باید مش��ارکت سیاسی واقعی و
نه صوری مردم اتف��اق بیفتد .اعتقاد اصالح
طلبان همچنان بر این مبنا است که مشارکت
مردم در انتخابات واقعی نیست بلکه صوری
است ،چرا که جریان شکست خورده آنها در
انتخابات توان رقابت ن��دارد و این ناتوانی را
در این میبیند که حاکمیت از فعالیتهای آن
ممانعت میکند .اما آیا اینگونه است؟
مردم در رقابتهای انتخاباتی سال  92و پس
از آن در دوره دوم دولت تدبیر و امید شعارها
و وعدههای جریان سیاسی اصالح طلب را در
نرم��ش مقابل آمریکا هن��وز از یاد نبرده اند.
وعدههای پرطمطراقی که آنها به مردم دادند
و اکن��ون همه آنها س��رابی بیش نبود و این
اتفاق را دلس��وزان انقالب و جریان سیاسی
اصولگرا پیش بینی دقیق کرده بود .انتخابات
ریاس��ت جمهوری آمری��کا و نتیجه آن هیچ
تفاوتی برای جمهوری اسالمی ایران نخواهد
داش��ت ،چه دونالد ترامپ ب��ار دیگر برای 4
سال رئیس جمهور ایاالت متحده شود و چه
«بای��دن» پیروز این رقابتها باش��د ،آمریکا
اکنون عراق در مش��کالت و مس��ائل داخلی
خود است که البته چالشهای فرامنطقه ای
او نیز دو چندان ش��ده اس��ت.ایاالت متحده
ه��م اکنون عاج��ز از حل مش��کالت درونی
خود است و کارشناسان درون نظام سیاسی
آمریکا احتمال میدهند این کش��ور آبستن
تحوالتی اس��ت که تغییرات زیادی را ممکن
است به همراه داشته باشد .با اوضاعی که در
آمریکا حاکم است ،چرا باید ایران سرنوشت
خود را به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
آمری��کا گره بزن��د و در این ش��رایط دولت
یازده��م کناره گی��ری کند ،ک��ه قطعا این
اتفاق فرصتی مناس��ب را ب��ه ایاالت متحده
خواهد داد تا در این ش��رایط گ��ذار ،نتیجه
اقدام��ات خود را علیه ای��ران ببیند .البته به
ای��ن نکته نیز باید توجه داش��ت که حضرت
آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب در
ارتب��اط تصوی��ری ب��ا نماین��دگان مجلس
یازده��م تاکید کردند؛ «س��ال آخر دولتها
معم��وال س��ال حساس��ی اس��ت و بای��د
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سیاست روز ابهامات واگذاری کشت
و صنعت مغان را بررسی می کند؛

درو کردن
تعطیلی دشت
مغان حاصل
کاشت بذر
بیتدبیری
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نخست وزیر کویت از ایران برای
آغاز گفتوگوهای منطقهای
دعوت کرد

مرتجع بیعمل
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باحضور آیتهللا گلپایگانی و
محمد مخبر صورت گرفت؛

دست مریزاد

رونمایی از دستاوردهای نظامی ارتش و سپاه
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افتتاح  150مدرسه
جدید درمناطق
کمبرخوردار کشور
توسط ستاد اجرایی
فرمان امام (ره)
صفحه 6

خ���ب���ر
باحضور آیتهللا گلپایگانی و محمد مخبر
صورت گرفت؛

افتتاح  150مدرسه جدید
درمناطق کمبرخوردار کشور
توسط ستاد اجرایی فرمان امام
صب��ح دی��روز در
مراسمی با حضور
آی��تاهلل محمدی
گلپایگان��ی رئیس
دفتر مق��ام معظم
رهب��ری  ،محم��د
مخبر رئیس ستاد
اجرای��ی فرم��ان
ام��ام  ،رخش��انی
مه��ر مع��اون وزیر
آموزش و پرورش و حضور ویدئوکنفرانس��ی نمایندگان
ولیفقیه و اس��تانداران اس��تانهای زنجان ،خوزستان و
خراس��ان ش��مالی 150 ،مدرس��ه جدید در  22استان
کشور افتتاح شد.
همچنین دراین مراس��م که در محل نمایش��گاه دائمی
س��تاد اجرایی فرمان امام در تهران برگزار میش��د15 ،
مدرسه کانکسی مجهز به عشایر کرمانشاه  ۱۰ ،دستگاه
ون برای بازماندگان از تحصیل در سیستانوبلوچستان و
۵۰هزار بسته نوشتافزار برای توزیع در مناطق محروم
استان تهران تحویل وزارت آموزش و پرورش شد.
آی��تاهلل محم��د محمدیگلپایگان��ی رئی��س دفت��ر
مقاممعظمرهب��ری درای��ن مراس��م گف��ت :خداق��وت
میگویم به مجموعه جهادی س��تاد اجرایی فرمان امام
و دکت��ر مخبر ک��ه امروز دیدم بع��د از گذراندن دوران
نقاهت بیماری سخت کرونا پرانرژیتر از قبل در میدان
حاضر ش��دهاند و خوش��حالم که میبینم ویروس کرونا
هم نتوانس��ته درعزم ایشان خدش��های واردکند ومثل
قبل پرتوان در خدمترس��انی به مردم و مناطق محروم
فعال هس��تند.وی افزود :مردم ای��ران در ماجرای کرونا
ی و ارس��ال کمکه��ای نقدی و
و راهان��دازی موج همدل 
غیرنقدی و بستههای معیشتی برای آسیبدیدگان کرونا
شاهکار کردند و چشم دنیا را به خود خیره کردند.
رئی��س دفترمقام معظم رهبری بااش��اره ب��ه اقدامات و
دستاوردهای گسترده ستاد اجرایی به ویژه در ایام کرونا
خاطرنشان کرد :ستاد اجرایی فرمان امام  ،امروز آبروی
نظام اس��ت وحضور این ستاد و بنیاد برکتش درمناطق
محروم حق��ا و انصافا موجب ایجاد برکت دراین مناطق
بوده است.
وی عن��وان کرد:س��اخت مدرس��ه و کمک ب��ه پرورش
نس��ل آینده ،نیاز امروز کش��ور و اولویت اول شماست،
اس��تعدادهای درخشان فراوانی در سراسر کشور به ویژه
در مناطق محروم داریم و هرقدر دراین خصوص خدمت
کنید و س��رمایه و زمان و توجه بگذارید ارزشمند است

و جای کار دارد.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان
امام نیز دراین مراس��م با تبریک ایام گرامیداش��ت دفاع
مق��دس گفت :در جنگ  8س��اله هیچوقت ما به لحاظ
لجس��تیکی و تجهیزات و ادوات با دشمن برابر نبودیم و
قدرت جنگ کالس��یک با او را نداشتیم.وی افزود :درآن
زمان با دس��تور وتدبیر امام  ،رزمندگان ما با اس��تفاده
از ش��یوه جهادی و فرهنگ بس��یج توانستند دشمن تا
دندان مسلح را از پا دربیاورند و با روشهای غیرکالسیک
پیروز شدیم.
رئیس س��تاد اجرایی تأکید کرد:امروز هم اگر کسی فکر
کند که مش��کالت اقتصادی و معضالت بزرگ کشور را
با وج��ود تحریمها میتوان ازطریق کالس��یک حل کرد
اش��تباه کرده ،دراین میدان هم باید با فرهنگ جهادی
و به میدان آوردن ت��وان داخلی ورود کرد و قطعا ازاین
راه میش��ود دراین میدان پیروز ش��د.مخبر با اشاره به
اقدامات س��تاد افزود :ما در س��تاد اجرای��ی برای ایجاد
اش��تغال و احیای کارخانهها و کارگاههای تعطیل شده
 ،ت��وان انب��وه خود مردم را به می��دان آوردهایم و موفق
شدیم سال گذشته  ۱۶۰هزار شغل درکشور ایجاد کنیم
که تا پایان امسال این رقم به بیش از  ۳۰۰هزار شغل در
کش��ور خواهد رسید.وی با اشاره به افتتاح  150مدرسه
جدید افزود :رهبرمعظم انقالب چندسال پیش  ،از ستاد
اجرایی خواس��تند تا  1000مدرس��ه در مناطق محروم
بسازیم و ما تا امروز موفق شدیم  ۱۴۰۰مدرسه بسازیم
و به لطف خدا تا پایان سال آینده تعداد این مدارس رابه
 ۲۰۰۰مدرسه خواهیم رساند.
مخبر افزود :اقدامات ستاد دراین حوزه به ساخت مدرسه
محدود نمیشود و اهدای مدارس کانکسی ،اهدای ون و
مین��یون جهت برگ��زاری کالس ب��رای بازماندگان از
تحصیل ،اهدای تبلت دانشآموزی و بس��تههای نوشت
افزاری درمناطق محروم هم جزو برنامههای ثابت ستاد
اجرایی فرمان امام اس��ت و س��الی یک میلیون بس��ته
لوازمتحریر دراین مناطق توزیع میکنیم.رخش��انیمهر،
مع��اون وزیر آموزش و پرورش نیز دراین مراس��م گفت:
از دکت��ر مخبر بخاط��ر زحمات جه��ادی و تالش های
ش��بانهروزی س��تاد اجرای��ی فرمان امام برای س��اخت
م��دارس جدی��د در مناطق محروم کش��ور و اختصاص
اعتبارات قابلتوجه قدردانی و تشکر میکنم.
رئیس س��ازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
افزود :هرجا ما برای پروژههای مربوط به ساخت مدارس
و حتی طرحهای نیمهتمام و برزمین مانده س��راغ ستاد
اجرای��ی و بنیاد برکت رفتیم ،این دوس��تان به یاری ما
ش��تافتند و با دس��ت باز دراین ح��وزه ورود کردند.وی
اف��زود :درهمه این  ۱۵۰مدرس��ه بنیادبرکت که افتتاح
میش��ود ،نکات تربیتی و پرورش��ی و شاخصهای سند
تحول بنیادین آموزش رعایت ش��ده است واین مدارس
به آزمایشگاه و نمازخانه و امکانات کامل مجهز هستند.
درادامه این مراس��م  ،درارتباطی ویدئوکنفرانسی چهار
مدرس��ه در رباط کریم اس��تان تهران ،خراسان شمالی،
زنجان و خوزس��تان با دس��تور رئیس دفتر مقام معظم
رهبری افتتاح شدند.

وزیر بهداشت:

نمیگذارم در مبارزه با کرونا از هیچ کشور
پیشرفتهای عقب بیفتیم
دکنر سعید نمکی گفت :وقتی کشورم در تنگنای اقتصادی است گالیه
نمیکنم و نمیگذارم در عرص��ه بینالمللی در مبارزه با کرونا از هیچ
کشور پیشرفتهای عقب بیفتیم.
وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از پیشکسوتان سالمت در دفاع مقدس
گف��ت :دفاع مقدس به ما درسهای مهمی آموخت؛ جبههها مدرس��ه
عاش��قی بود ،اولین درسی که میشد آموخت ،درس عشق بود .بسیج
که میوه روزهای سخت دفاع مقدس بود ،مدرسه عشق بود .وی افزود:
دومین درسی که دفاع مقدس به ما آموخت این بود که نباید مرعوب
عظمت پوشالی دشمن شد؛ ما آموختیم که میشود با ایمان و رشادت،
هیمنه دشمن را در هم شکست .اگر این ایمان و رشادت نبود ،خیلی
از جاها باخته بودیم اما اینکه یک میلیمتر از خاک را از دست ندادیم
دلیلش ایمان و پشتکار بود .سومین درسی که از دفاع مقدس گرفتیم
این است که هرجا ایستادیم ،بردیم و هرجا بر اصولمان تکیه کردیم و
متحد بودیم و کنار هم قرار گرفتیم ،برنده میدان مبارزه شدیم.
نمکی اضافه کرد :اوایل بهمنماه بود که گزارشی از کشور چین درباره
کرونا دریافت کردیم و به همکاران خود گفتم "روزهای سختی را برای
کل جهان میبینم ،".از بس��تن پروازهای چین بهسمت کشور صحبت
کردیم و س��عی کردیم با ش��یوههای جهادی و بسیجی که برگرفته از
دفاع مقدس بود جبههآرایی کنیم .برخی افراد گفتند "تحریم هستیم

بذرپاش:

هیچ توجیهی برای افزایش بهای  ۵قلم
کاالی اساسی وجود ندارد
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت :هیچ توجیهی برای افزایش بهای
 ۵قلم کاالی اساسی که برای واردات آن ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص
می یابد ،وجود ندارد.
نشست بررسی واردات ،ترخیص و رسوبات کاال و اخذ راهکار مناسب
و قانونی با حضور رئیس دیوان محاس��بات ،رئیس کل گمرک ،رئیس
س��ازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنن��دگان ،معاون ارزی
بان��ک مرکزی ،رئیس س��ازمان بنادر و دریان��وردی و معاون طرح و
برنامه ،سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی ،امور صنایع وزارت صمت
و همچنین معاون مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی بارزگانی دولتی
ایران در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاس��بات کش��ور پس از این نشست
در جمع خبرنگاران ،گفت :در حال حاضر علیرغم اینکه برای واردات
 5قل��م کاالی اساس��ی ارز  4200تومانی اختصاص مییابد اما تامین
ای��ن  5قلم کاال مانن��د روغن ،کنجاله و ...در ب��ازار به دغدغه تبدیل
شده است .وی با بیان اینکه اطالعات بانک مرکزی رسما اعالم کرده
که ارز موردنیاز برای واردات  5قلم کاالی اساس��ی را تخصیص داده
اس��ت ،افزود :ناهماهنگی داخلی موجب ترخیص نشدن کاالهای دپو
ش��ده در گمرک ش��ده و از آنجایی که بازار در شرایط ملتهب به سر
میبرد ،اندک کمبود کاال در قیمت اثرگذار بوده که این نتیجه برآیند
مکانیزم ضعیف سیستمهای نظارتی است.

و ش��رایط س��ختی داریم" ،و من گفتم که "بهعوض ،ما بزرگمردان و
بزرگزنانی را داریم که روزهای سختی را اداره کردند .ما تجربه هشت
سال دفاع مقدس و جامعه ایثارگر پزشکی و پرستاری را داریم ".وزیر
بهداش��ت گفت :دفاعی که در مقابل موج سنگین کرونا داشتیم یکی
از تاریخیترین اتفاقات بود .همین ش��بکههای خارجی معاند که اآلن
س��کوت کردهاند ،آن زمان که هنوز موج بیماری به خودشان نرسیده
بود و زمانی که علیرغم بضاعت اقتصادی ،بیمارانش��ان هنوز پشت در
بیمارستانهایشان س��رگردان نشده بودند بدترین هجمهها را علیه ما
داشتند اما خودشان در باتالق کرونا گرفتار شدند .وی افزود :کشورهای
اروپایی  6برابر ما تخت بیمارس��تانی و بهازای هر تخت دو تا سه برابر
ما پرس��تار دارن��د اما ما با تجارب دفاع مقدس ای��ن روزها را مدیریت
کردیم و توانستیم در اردیبهشتماه مرگهایمان را به نزدیک  30نفر
برس��انیم و از تولیدکننده به یک صادرکننده تجهیزات مقابله با کرونا
تبدیل شویم .من تردید ندارم که امروز با همت واال ،این راه را بهخوبی
خواهیم پیمود .نمکی ادامه داد :من اهل تضرع و زاری نیستم و وقتی
کش��ورم در تنگنای اقتصادی است گالیه نمیکنم .دیروز رئیس بانک
مرکزی قسمتی از یک میلیارد یورو را آزاد کرد اما من به معاون توسعه
اع�لام کردم "همین میزان اندک را هم برگردانید تا مبادا درخواس��ت
من موجب بروز مش��کلی ش��ود" .ما از این به بع��د لب فرو میبندیم،
نمیگذاری��م در عرصه بینالملل��ی در مبارزه با کرونا از هیچ کش��ور
پیش��رفتهای عقب بیفتیم .ما با همت و رشادت مدافعان سالمت کنار
م��ردم بزرگمنش این مملکت مقاومت خواهیم کرد و کرونا را بهلطف
خداوند شکست خواهیم داد؛ همانطور که اثبات کردیم در هشت سال
دفاع مقدس نیز توانستیم کشور را بهزیبایی اداره کنیم .تسنیم
رئی��س دیوان محاس��بات افزایش قیمت پنج قلم کاالی اساس��ی که
واردات آن با ارز  4200توانی انجام میگیرد را ناش��ی از ناهماهنگی
درون دس��تگاهی دانس��ت و ادامه داد :روز گذشته معاون اول رئیس
جمه��ور تصمیماتی گرفت و ما هم با آن تصمیمات موافق هس��تیم
بنابراین اگر به اخذ مجوز نیاز باشد ،همکاری خواهیم کرد.
بذرپاش با بیان اینکه قانون پنجره واحد تجارت در راستای هماهنگی
دس��تگاهها و مش��خص بودن حداق��ل اطالعات کااله��ای محدوده
سرزمینی تصویب شده بود ،ادامه داد :گمرک از جابهجایی کاالها در
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی با وج��ود تصویب قوانین مربوط به این
مناطق اطالعاتی ندارد ،که این امر بیانگر ضرورت اصالح قانون است
بنابرای��ن دولت یا باید الیحه به مجلس ارس��ال کند یا نمایندگان با
تدوین طرحی درصدد رفع این مشکل برآیند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کاالها دو مدل وارد کشور
میش��وند ،گفت :بس��یاری از کاالهای اساس��ی مانند برنج در قالب
کانتینر وارد کشور میشوند و گمرک نیز اطالعات داخل کانتینرها را
ندارد ،این نیازمند اصالح قانون است.
وی از دپ��وی  ۸میلی��ون ت��ن کاال در انبارها خب��ر داد و اضافه کرد:
براس��اس نظر گمرک از ای��ن  8میلیون تن حدود ی��ک میلیون تُن
رس��وب واقعی اس��ت و  ۳.۵میلیون تُن از  ۷میلی��ون تن باقی مانده
کاالی اساس��ی و  3.5میلیون تن کاالی غیراساسی است؛ البته هیچ
دلی��ل منطقی برای این میزان دپو با توجه به کمبودهای کنونی بازار
وجود ندارد زیرا اثر آن در بازار مشهود است.
رئیس دیوان محاس��بات با اشاره به اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع
است ،گفت :ارز تخصیص برای کاالهای اساسی مکفی است ،اما وجود
متولی برای این مسئله و وارد کردن کاالها نیاز است .فارس

