چالش های فرهنگی و اجتماعی کرونا نگران کننده است
عضو هیئت رئیس��ه مجلس بر لزوم تمرکز دولت بر مشکالت فرهنگی و
اجتماعی ناشی ازبحران کرونا در کنار امور اقتصادی تاکید کرد.
عل��ی کریمی فیروزجایی نماینده بابل گف��ت :بحران کرونا چالش های
فرهنگی و اجتماعی کش��ور را دراثر تشدید مشکالت اقتصادی ،عمیق و
فرساینده کرده است .وی اهمیت رصد توأمان مشکالت فزاینده ناشی از
بحران کرونارا خاطرنشان کردو افزود :ستاد ملی مقابله با کرونا باید مدیریت
واحد و سازمان یافته ای را بر مسائل مربوط به پیچیدگی های ناشی از گسترش
ای��ن ویروس مرگبار اعمال کند .نماینده مردم بابل تصریح کرد :س��تاد مدیریت
بحران درکشور باید درکنار ستاد ملی مقابله با کرونا به مشکالت زیرساختی ناشی
از شرایط کرونایی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ورود کند .تسنیم

مصمم هستیم ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود
رئیس مجل��س گفت :ما در طرح جهش تولید مس��کن در مجلس مصمم
هستیم که هدف ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را دنبال کنیم.
در جلسه روسای کمیسیونهای اقتصادی و نمایندگان دولت که با حضور
محمدباقر قالیباف رییس مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد ،طرح جهش
تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :البته معتقدیم دولت در این زمینه باید سیاستگذاری و حمایت کند
نه اینکه مس��تقیما درگیر تصدی گری باش��د .ما با رویکرد س��اخت مسکن دولتی
مخالفیم.
قالیب��اف تصریح کرد :هرگونه یارانه و حمایت باید منطقی و معقول با مالحظه آثار
اقتصادی آن اختصاص پیدا کند .تجربه تخصیص بی ضابطه ارز  4200تومانی نشان
خانه ملت
داد که حمایت از سمت مصرف کننده ،ترجیح دارد.

رویداد
اخبار
جهانگیری نمیتواند از وزیر
پیشنهادی صمت دفاع کند

عضو هیئت رئیس��ه مجلس
گف��ت :طبق قان��ون ،معاون
اول رئیس جمهور نمیتواند
از وزرای پیش��نهادی در
جلس��ه رأی اعتم��اد دف��اع
کند و بهتر اس��ت ش��خص
رئی��س جمه��ور از قرنطینه
خارج ش��ده و از «رزم حسینی» دفاع کند .حجت
االس�لام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر،
درب��اره آخرین وضعیت حضور رئی��س جمهور در
مجلس برای دفاع از وزیر پیش��نهادی صمت گفت:
طبق قان��ون صرفاً رئیس جمهور میتواند از وزرای
پیشنهادی خود جهت أخذ رأی اعتماد دفاع کند.
وی بیان ک��رد :روحانی ،حقوقدان اس��ت و باید با
قوانین حقوقی آشنا باشد اما به قوانین هیچ توجهی
نمیکند و هفت ماه اس��ت که در قرنطینه به س��ر
میبرد و دیگر کافی است و خوب است از قرنطینه
خارج شود.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی در
واکنش به اینکه گفته میش��ود اسحاق جهانگیری
درخواس��ت حض��ور در صحن علنی ب��رای دفاع از
علیرضا رزم حسینی را داده است ،گفت :این مسئله
برخ�لاف آیین نامه داخلی مجلس اس��ت و رئیس
جمهور باید قوانین را بداند و فقط خودش میتواند
از وزیر پیش��نهادی در صحن علن��ی مجلس دفاع
کند .سلیمی تصریح کرد :رئیس جمهور درخواست
داده بود به صورت ویدئوکنفرانس��ی از وزیر صمت
دف��اع کند که این موضوع ه��م برخالف آیین نامه
اس��ت و مجلس مخالفت خود را با این درخواس��ت
اعالم کرد.

سرمقاله
ادامه از صفحه اول

در مقطع کنونی نیز سیاس��ت جمهوری اسالمی بر
اصل تاکید بر خویش��تن داری دو کشور و رویکرد
به مذاکرات دیپلماتیک به عنوان تنها راهکار پایان
بحران استوار است و همچنان آمادگی خود را برای
میانجی گری اعالم داشته است.
ایج��اد فضای عقالنی به جای فضای احساس��ی در
می��ان مقامات دو کش��ور و رویکرد ب��ه طرحهای
میانجی گرایانه ایران مولفههای مهم در حل بحران
باکو ـ ایروان خواهد بود چرا که ایران نش��ان داده
است که همواره با احترام به استقالل کشورها برای
امنیت منطقه تالش کرده و منافع منطقه را منافع
خود دانس��ته و برای تحقق امنیت دس��ته جمعی
تاکید کردهاند.

بازپخش فیلم سینمایی
پینوکیو
رئیس پلی��س مبارزه با مواد مخدر :بعد از ش��یوع
کرونا کرایهای که قبال ترانزیتها برای حمل و نقل
در نظر میگرفتند به واس��طه کاهش حمل و نقل
ه��ا ،افزایش یافت و بر این اس��اس ش��اهد افزایش
قیمت مواد مخدر بودیم.
با توجه به اظهارات فوق و در نظر گرفتن این نکته
که "معتادا نمی گیرن" ،تاسیس کدام یک از گزینه
های زیر ضروری به نظر می رسد؟
الف) معاونت کنترل نرخ مواد مخدر
ب) اداره کل حمایت از معتادان کم درآمد
ج) مدیریت برخورد با گران کنندگان مواد مخدر
د) هر سه گزینه فوق از ضروریات محسوب می شوند.
برادر ظریف :مسالهای که درباره مبتالیان به جنون
دروغگویی  -کس��انی ک��ه نمیتوانند از دروغگویی
بیمارگونه دست بردارند  -وجود دارد این است که
آنها عمال در تور فریب خود گم میشوند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) دروغگویی کار بدی است.
ب) دروغ گو دشمن خداست.
ج) آدم نباید دروغ بگوید ولو سیاستمدار باشد.
د) حرف راست را باید از ظریف شنید.
وزیر نفت :برای صدمین بار افزایش قیمت گازوییل
را تکذیب می کنیم.
با توجه به این اظهارنظر ...
الف) قیمت گازوئیل قطعا افزایش پیدا می کند.
ب) قیمت گازوییل صد برابر می شود.
ج) سقف وزارت نفت ریزش می کند.
د) تلویزی��ون ب��رای صدمی��ن بار فیلم س��ینمایی
پینوکیو را پخش می کند.

افتخارات ماندگار ارتش مدیون ایثار پیشکسوتان است
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :نس��ل ج��وان ارتش با بهره گیری از
تجربیات گرانقدر پیشکس��وتان در میادین بین المللی پیشتاز و مدال آور
هستند ، .امیر دریادار سیاری در آیین تجلیل از پیشکسوتان ورزش ارتش
جمهوری اس�لامی ایران ارتش ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع
مقدس و یادآوری حماس��هها و ایثار فرمانده��ان و رزمندگان ارتش در ۸
سال دفاع مقدس ،گفت :افتخارات ماندگار ارتش مدیون ایثار و جانفشانی همه
پیشکس��وتانی است که امروز نس��ل جوان ارتش با بهره گیری از تجربیات گرانقدر
آن��ان در عرصههای مختلف از جمله عرصه ورزش قهرمانی در میادین بین المللی
پیشتاز و مدال آور هستند .در ادامه امیر سرتیپ دوم فوالدی ،رئیس سازمان تربیت
بدنی ارتش بیان کرد :ورزش برای ارتش اهمیت زیادی دارد؛ چراکه عالوه بر سالمت
جسمی ،به سالمت روحی هم اثر فراوانی میگذارد .روابط عمومی ارتش
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گزارش

رییسی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه:

اینکه گفته شود دشمن ریشه ناکارآمدیهاست دشمن
را تشجیع میکند

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه درس دفاع مقدس برای امروز
این است که کاری کنیم تا مردم احساس آرامش کنند،گفت:
برخی اظهار نظرها که ریش��ه ناکارآمدیها را دشمن معرفی
میکند ،موجب تش��جیع دشمن خواهد بود؛ کار دشمن که
دشمنی کردن است این مسئولین هستند که باید با ظرفیت
بزرگ نیروی انسانی و ذخایر ارزشمند کشور ،بتوانند مشکالت
را حل کنند .آیتاهلل س��ید ابراهیم رییسی در جلسه شورای
عالی قوه قضاییه ،با اشاره به سفر اخیر خود به استان اردبیل
که پنجشنبه گذش��ته در ادامه سفرهای استانی وی صورت
گرفت ،پیگیری رفع مشکالت واحدهای تولیدی استان را از
مهمترین دستاوردهای این سفر عنوان کرد.
ریی��س قوه قضاییه گفت :رونق تولید و خدمات و حمایت از

سرلشکر سالمی:

تدبیر رهبری آرزوهای
دشمن را به هم ریخت
فرمانده کل س��پاه گفت :امروز اندیش��ههای رهبر
معظ��م انقالب اس�لامی باعث شکس��ت طرحهای
دش��منان شده و نگذاشته دش��من اهداف سیاسی
خود را در جهان اسالم دنبال کند.
سرلش��کر حس��ین س�لامی فرمانده کل س��پاه در
آیی��ن رونمایی از آثار جدید اس��نادی و پژوهش��ی
س��ازمان اس��ناد و تحقیقات دفاع مقدس و تجلیل
از فرمانده��ان و راویان در حوزه تاریخ ش��فاهی که
در باغ موزه انقالب اس�لامی و دفاع مقدس برگزار
ش��د با بیان اینکه سینههای فرماندهان دفاع قدس
گنجینهه��ای تمام نش��دنی از تاریخ بش��ر و تاریخ
اس�لام بعد از عاشوراست ،گفت :این عزیزان پرچم
جهاد را در دس��ت گرفته و در برابر شوکت ظاهری
قدرته��ای آن روز جهان ترس به دل راه ندادند و
با اطیمنان در مقابل دشمن ایستادند.
وی اف��زود :فرمانده��ان ما در دف��اع مقدس مانند
رزمن��دگان بودن��د و تفاوتی بین خ��ود و دیگران
قائ��ل نبودند؛آنه��ا رمز حی��ات و جاودانگی انقالب
اسالمی ایران ش��دند .فرمانده کل سپاه با اشاره به
مجاهدته��ای رزمندگان در دف��اع مقدس ،اظهار
داشت :جنگ دقیقترین معادله بشر است که همه
چیز را در آن در نظر میگیرند زیرا جنگ با حیات
ملتها س��روکار دارد ،کسی در جنگ غلبه میکند
که قوی تر است اما شگفتی جنگ ما این است که
وقتی جنگی گس��ترده و جهانی بر ما تحمیل ش��د
ملت ما به صورت شگفت انگیز در این جنگ پیروز
ش��دند ،رمز پیروزی ملت ما در جنگ دفاع مقدس
امامت است .او عقبه جنگ و دشمن را میشناخت
و می دانس��ت این جنگ در جبهه مقابل پشتیبانی
جهانی دارد چراکه همه امپراطوری بی نظیر جهان
دست در دس��ت هم داده بودند .سرلشکر سالمی،
جنگ تحمیلی را بعد از عاش��ورا نابرابرترین جنگ
جه��ان دانس��ت و در عین ح��ال ،گف��ت :امام(ره)

تولید کننده ،همانند مبارزه با فس��اد از مأموریتهای اصلی
و مستمر دس��تگاه قضایی است و همکاران ما در بخشهای
مختل��ف قضایی تالش میکنند هی��چ کارخانهای تعطیل یا
نیمه تعطیل نشود و هیچ تولید کنندهای زمین نخورد.
رییس��ی افزود :دستگاه قضایی در راستای مأموریت خود در
دف��اع از حقوق عام��ه ،از کارگران غیور و متخصص و متعهد
و کارفرمایان و کارآفرینان و س��رمایه گذاران که غیرتمندانه
برای رونق تولید تالش میکنند همه جانبه حمایت میکند
و رفع مشکالت آنها در نظام اداری و قضایی را وظیفه خود
میداند .وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شکست
حص��ر آبادان در هفتم مهر م��اه  ۱۳۶۰که به فرمان حضرت
ام��ام (ره) صورت گرفت ،اظهار داش��ت :بازخوانی و بازگویی

مع��ادالت جن��گ را تغییر داد و ش��هادت را راهی
مردان��ه برای هم��ه ملت کرد و جنگ را از س��طح
نیروهای مس��لح ب��ه تمامی جامعه گس��ترش داد؛
اینجا بود که همه جاودانگی را در جنگ دیدند.
وی نترس��یدن ملت از م��رگ را راز پیروزی در هر
جنگی دانس��ت و تصریح کرد :کس��ی که از جنگ
نترس��ید هرگ��ز مغلوب نم��ی ش��ود .فرمانده کل
س��پاه با بیان اینکه امام(ره) به ملت ما آموخت که
نترسیم،اظهار داشت :او معمار قلب های مستحکم
و نف��وذ ناپذیر بود ،او آیات الهی را تفس��یر میکرد
و راز پی��روزی را ب��ه ما آموخ��ت در حالی که بنابر
مع��ادالت رای��ج باید م��ا شکس��ت میخوردیم اما
استقامت امام(ره) و تدبیر او ملت ما را یک دل کرد
و ما را از جنگ پیروز بیرون آورد .سرلشکر سالمی
تصریح کرد :این تجهیزات نیستند که موجب تغییر
معادالت در جنگ میش��وند بلکه نیروی انسانی و
رهب��ری مقتدر تغییر در پی دارد .وی با بیان اینکه
جنگ تمام ش��د اما دشمنیها تمام نشد ،گفت :در
ای��ن زمان رهب��ری با مقام معظم رهبری اس��ت و
اندیش��ه ایشان دشمن را دنبال و پیشانی دشمن را
شکس��ت و نگذاشت دشمن اهداف سیاسی خود را
در جهان اسالم دنبال کند.
فرمان��ده کل س��پاه گفت :دفاع مقدس گس��ترش
یاف��ت و جوانان جهان اس�لام مقاوم��ت را از دفاع
مقدس ما فراگرفتند و راه ایس��تادگی و مقاومت را
در پیش گرفتند که این مقاومت معادالت دش��من
را در منطقه و جهان بر هم زد .سرلش��کر سالمی با
اش��اره به تحریم های همه جانبه کشورمان گفت:
دش��منان جنگ اقتصادی و فش��ار ح��د اکثری را
در پیش گرفت اما رهبر ما ایس��تاد و راز شکس��ت
دشمن را می داند و این است که نام ایران را به نام
رهبرش می شناس��ند و میدانند که این ملت صلح
و عزت را مقتدرانه می خواهد .این جنگ و مقاومت
ادام��ه دارد .وی گفت :در دنیای امروز یا باید ذلیل
و ضعیف و تابع بود و یا مقتدر و مس��تقل ،جز این
دو مسیر راهی نیست ،استقالل و کرامت هزینه ها
دارد و دس��ت یافتن به آن بدونه ایس��تادگی میسر
مهر
نیست.

سیره عملی شخصی و حماسه آفرینی سرداران اسالم و تاریخ
دفاع مقدس بهترین روش الگوساز برای نسل امروز است.
رییسی افزود :نیروهای غیور سپاه و ارتش و رزمندگان عزیز ما
در دوران دفاع مقدس در لبیک به فرمان امام عزت و افتخار
آفریدن��د و با تدبیر ،اس��تقامت و مجاهدت در برابر دش��من
ایستادند و امروز هم مسئوالن و فعاالن عرصه اقتصادی باید
به فرامین مقام معظم رهبری عمل کنند.
رییس قوه قضاییه ،حفظ ارزش پول ملی را یکی از مهمترین
فرامین اقتصادی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت :مقام
معظ��م رهبری بارها فرمودند کاه��ش ارزش پول ملی برای
کش��ور خس��ارت بار اس��ت و میدان داران حوزه اقتصاد باید
شبانه روز برای مقابله با این معضل تالش کنند.

خوشچهره:

سخنان روحانی درباره ریشه
مشکالت کشور ناصحیح،
ناپخته و فرافکنی است
خوشچهره ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران
گفت :اظه��ارات آقای روحان��ی مبنی بر
اینکه عامل همه مش��کالت آمریکاس��ت
و باید واش��نگتن دیس��ی را نفرین کرد،
فرافکنی از پذیرش مسئولیتهای دولت
در کاستیها و نواقص فراوان موجود است.
محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه
تهران با اش��اره به صحبتهای رئیس جمهور مبنی بر اینکه گرانی
دالر تقصیر آمریکاست و مردم به خاطر کمبودها و مشکالت ،کاخ
س��فید را نفرین کنند ،اظهار داشت :متأس��فانه روند کاری رؤسای
جمهوری در دهههای اخیر نش��ان میدهد ب�� ه رغم قولهایی که
میدهند ،وظایف و اختیاراتی که قانون برعهده آنان گذاش��ته و با
توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر آرایش مناس��ب در
جنگ اقتصادی ،به مس��ائل اقتصادی بیتوجه بودهاند ،اما در سال
آخر کارشان همه کمبودها را متوجه خارج از کشور کرده و ریشه
مشکالت را آمریکا و اذنابش معرفی میکنند.
وی با بیان اینکه رویه مذمومی اس��ت که دولتها در ماههای پایان
کارش��ان از چنین روشی اس��تفاده میکنند تا اذهان را از مدیریت
ناکارآم��د خود منحرف کنند ،تصریح کرد :معتقدم تهدید و تحریم
که مصداقی از تهدید اس��ت ،به خاطر تهدید بودن واجد قضاوت و
ارزشیابی نیست؛ بلکه به مدیریت و تدبیر مقابله با آن باز میگردد.
تجرب��ه انقالب و جنگ نش��ان داد باید تهدید در بهترین ش��رایط
رصد ش��ده و طوری مدیریت ش��ود که مانع بس��ط و گسترش آن
شویم .این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید براینکه باید همزبان با
مدیریت تهدید ،آن را کنترل و مهار کرد ،گفت :بعد از کنترل تهدید
میبایس��ت آن را کماثر و بیاثر ک��رد و چنانچه دولت ،اَب َر مدیریت
داشت آن را میتوانست تبدیل به فرصت کند که این یک استراتژی
علمی برای مقابله با هر نوع تهدید است.
خوشچهره با اش��اره به اینکه مقام معظم رهبری بارها نس��بت به
عملک��رد دولتها در دو دهه اخیر گالیه داش��تند ،اظهار داش��ت:
متأس��فانه درایتی که دولتها باید در درک تهدید داش��ته باشند،

رییس��ی تأکید ک��رد :درس دف��اع مقدس برای مس��ئوالن
اقتص��ادی این اس��ت که با الگوگیری از دف��اع جانانه و ایثار
و ش��جاعت رزمندگان عزیز ،برای دف��اع از ارزش پول ملی و
مدیریت بازار و کاهش تورم و گرانی و تأمین کاالهای اساسی
نیاز مردم تالش کنند و به مردم آرامش خاطر بدهند.
ریی��س ق��وه قضاییه با بیان این که کار دش��من ،دش��منی
اس��ت ،اظهار داش��ت :دش��من به دنبال تهدی��د و تحریم و
فتنه و توطئه اس��ت ،ولی مس��ئوالن ما باید با تدبیر در همه
عرصهها و با اس��تفاده از ظرفیتهای عظیمی که در کش��ور
وج��ود دارد ک��ه مهمترین آنها نی��روی کار پویا و متعهد و
متخصص است ،میتواند جنگ اقتصادی و روانی و رسانهای
دشمن را خنثی کنند .وی با تأکید بر این که دشمن در هیچ
عرصهای نتوانس��ته ملت ایران را متوق��ف کند و امروز هم با
تدبیر میتوان از شرایط موجود پیروزمندانه عبور کرد ،خطاب
به مس��ئوالن اجرایی متذکر شد :ارجاع همه ناکارآمدیها به
اقدامات دشمن درست نیست و ضعیف نمایی ما دشمن را در
تص��ور اثرگذاری اقداماتش و تداوم خباثتها و توطئه هایش
تشجیع میکند .رییس قوه قضاییه مردم را رمز پیروزی نظام
اس�لامی و شکست دش��من دانس��ت و در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به تشدید توطئههای دشمن با مستمسک
قراردادن حقوق بشر گفت :دشمن میخواهد قتل و جنایت را
در جامعه عادی جلوه دهد و بر همین اس��اس تالش میکند
م��ردان و زنان ش��جاع ما در عرصهه��ای امنیتی و قضایی را
تضعیف کند.
رییس دستگاه قضا از «آمریکا و برخی کشورهای اروپایی» به
عنوان «کانون جنایت» و از «خفه کردن صدای عدالتخواهان
با قراردادن زانو بر گلوی آنها» به عنوان «روش جدید شکنجه»
یاد کرد و گفت که قوه قضاییه تحت تأثیر فضاسازیهای نظام
سلطه و پیاده نظام آمریکا و اروپا قرار نمیگیرد و تنها بر مدار
عدل و انصاف و قانون حرکت میکند.
رییس��ی ادامه داد :حقوق بش��ر واقعی و برخاسته از دین را
محترم میشماریم و بر اساس آموزههای اسالم و مبانی فکری
امامین نظام اس�لامی به وظایف قانونی خود عمل میکنیم
و کوچکتری��ن تضعی��ف و تضییع حق را ب��رای خود جایز
نمیدانیم .مرکز رسانه قوه قضاییه

وجود نداش��ت و همانگونه که در دولت تدبیر وامید دیده شد ،گاه
تهدید را نفی میکردند.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران ب��ا انتقاد از اینکه دول��ت یازدهم و
دوازدهم از ش��رایطی که احتمال میداد برجام برایشان ایجاد کند
ذوقزدگی داشتند ،خاطرنش��ان کرد :دولت غافل بود که با طرفی
مواجه است که نمیتوان به عهد و قولش اعتنا کرد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد :در چنین شرایطی هر مشکلی
که پیش آمد کند ،قبل از اینکه به توان تهدید کننده و شیطنت او
بازگردد ،به جهل ،ضعف و غفلت دولت بازمیگردد.
خوشچهره توضیحات خود را با مثالی تکمیل کرد و گفت :اگر در
یک کریدوری حرکت کنید که در آن مار و عقرب هست و مجبورید
از آن کری��دور عبور کنید ،باید به ابزار دفاعی مانند پادزهر و لباس
مناسب مجهز باشید که گزندگی بر شما اثر نکند .اگر شما در چنین
شرایطی توانستید انعطافی در حرکت ایجاد کنید خواهید توانست
از آن کریدور به سالمت عبور کنید ولی اگر مستقیماً به دهان مار
رفتید و او شما را گزید ،خطاست که همه مسائل را متوجه مار گزنده
کنید .وی با تصریح اینکه غفلت ،کمتوجهی و جهالت بخش زیادی
از مشکالت کشور را به خود اختصاص میدهد ،اظهار داشت :برخی
اعترافها از س��وی دولت اکنون بیان میشود که متأسفانه اقتصاد
بیش��ترین ضربه را خورده ،هرچند باز دیر نیست و نقاط قوت برای
جبران خسارتها داریم .کارشناس مسائل اقتصادی با خاطرنشان
کردن اینکه  10سال پیش رئیس جمهور وقت نیز همین حرفها را
زد که ریشه مشکالت در بیرون کشور است و به آمریکا باز میگردد،
گفت :متأسفانه چنین ادبیاتی سبب تکرار تجربههای تلخ در کشور
شده است که ناشی از ضعف و غفلت مدیریت کالن کشور در دولت
است .خوشچهره با بیان اینکه معتقدم در این غفلت قوه قضائیه و
مجل��س هم نقش دارند ،گفت :مجلس به خصوص در دوره قبل با
برخورد انفعالی به چنین اش��تباهاتی دامن زد و معتقدم اکنون نیز
مجلس احساسی عمل میکند که درست نیست.
وی به کاهش ارزش پول ملی در سایه غفلت دولت و مجلس اشاره
کرد و بیان داش��ت :باید تمرکز روی ارزش پول ملی باشد اما مدام
صحبتها از قیمت ارز اس��ت .هر چند این دو مس��ئله به یکدیگر
مربوط اس��ت ام��ا باید روی ارزش پول ملی مان��ور دهیم که خطر
آسیبها بیشتر احساس شود.
وی حرفه��ای روحانی درب��اره مقصر بودن آمریکا در مش��کالت
کشور را ناصحیح ،ناپخته و فرافکنی دانست و خطاب به قوه قضائیه
خاطرنش��ان ک��رد :باید تالش کنید اعتماد عموم��ی که بزرگترین
سرمایه کشور است اعاده شود .تسنیم

