
نظام بروکراسی کشور دشمن شماره 
یک ما است

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی گف��ت: اگر از من 
سوال شود که امروز دشمن شماره یک ما چیست، 

می گویم نظام بروکراسی کشور است.
محمدباق��ر قالیباف در نشس��تی ب��ا حضور فعاالن 
حوزه زیس��ت بوم فناوری با اش��اره به اهمیت این 

حوزه برای توسعه اقتصاد کشور 
با اش��اره به مش��کات موجود در برخی بخش های 
کشور از جمله بخش های اقتصادی، ضعف مدیریت 
را موج��ب ای��ن مش��کات خوان��د و اف��زود: نظام 
بروکراسی در کشور امروز هویت مستقل جدایی از 
مردم و قوای مقننه، مجریه و قضائیه دارد و همین 
امر موجب ایجاد مش��کاتی در بخش های دولتی و 

خصوصی و نهادهای عمومی شده است.

خبر

حسن روحانی با اشاره به پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا 
گفت: هرکجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است 
از فرصت استفاده می کنیم و کسی حق ندارد فرصت سوزی 

کند.
حس��ن روحانی در جلسه روز گذشته هیأت دولت با اشاره 
به انتخابات ریاس��ت جمهور آمری��کا گفت: رئیس جمهوری 
که همواره به دنبال تحقیر ملت ها بود و صراحتاً اس��م گاو 
ش��یرده را به کار می برد، در یک انتخابات با مخالفت قاطع 

مردم مواجه شد و این بسیار حائز اهمیت بود.
وی ادامه داد: رژیمی که خواب س��قوط ایران و نظام ایران 
را می دید، خود به  صورت حقیرانه ای س��اقط ش��د و امروز 
می بینی��د که جز چند کش��ور کوچکی که همیش��ه جزء 
اذناب این رژیم بوده اند، در سراس��ر دنیا ش��رایط جدیدی 
را پی��ش روی خودش��ان می بینن��د. در داخل کش��ور ما 
ه��م انتظارات جامعه و مردم، ش��اهد ی��ک تغییر و تحول 
اس��ت. یعنی انتظارات تورمی و رکودی تبدیل به انتظارات 
گشایش��ی با امید به ش��رایط آینده شده اس��ت.این دولت 
رو ب��ه پایان آمریکا که آش��نا به سیاس��ت های بین المللی 
نبود و صحبت های دیکته ش��ده تندروهای داخلی و رژیم 

صهیونیستی را تکرار می کرد رو به پایان است.
رئیس جمهور ادامه داد: البته معنای این س��خن آن نیست 
ک��ه این امید بر مبنای این اس��ت که روابطم��ان با دولت 
آمری��کا چگونه اس��ت؛ نه، اس��اس روابط ما با کش��ورهای 
همس��ایه و دوست است. منتها دولت و رژیم کنونی آمریکا 
به عن��وان دولتی که روبه اتمام اس��ت به عن��وان یک عامل 
مزاحم در روابط ما با کشورهای دیگر ایفای نقش می کرد. 
اکنون کشورها حس می کنند این عامل مزاحم دارد از بین 
می رود و ش��رایط برای فعالیت بر مبن��ای مصالح و منافع 

خودشان آماده شده است.
روحانی با بیان اینکه سیاس��ت ایران روش��ن است، گفت: 
سیاست ما بر مبنای صلح و ثبات، احترام به حقوق ملت ها، 
عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مبارزه 
با تروریسم، پایان یک جانبه گرایی و پایبندی به معاهدات 
اس��ت، اما این دولت رو به پایان آمریکا از این سیاس��ت ها 
فاصله گرفت و حامی تروریس��م و مداخله در کار ملت های 

منطقه و ادامه  جنگ و فروختن ساح در منطقه بود.
رییس جمهور با ی��ادآوری اینکه آمریکا تخاصم با ایران را 
شروع کرد، اظهار داشت: آنها خودشان باید به این دشمنی 

پای��ان دهن��د چرا ک��ه ما آن را ش��روع نکردی��م. جوان ها 
نمی دانند این تخاصم از طرف آمریکا آغاز شده است. 

وی ب��ه رویه ترامپ در مقابل ایران اش��اره کرد و گفت: آن 
آقایی که دولت اش رو به پایان است گفت که برجام بدترین 
قرارداد تاریخ آمریکا ب��ود و عده ای تحریکش کردند که از 
برجام خارج شود. تصورش هم همین بود که ظرف دو سه 
ماه نظام را سرنگون می کند و تصورات کودکانه ای داشت.

روحان��ی با اش��اره به پی��روزی ج��و بای��دن در انتخابات 
ریاس��ت جمهور آمریکا گفت: این آقایی که آمده از ابتدای 
تبلیغات انتخابات گفته می خواهیم به برجام برگردیم. خب 
م��ا که در داخل برجام بودیم و ۱+۴ هم داخل برجام بوده، 
حاال در تعهدات سستی کرده اند و ما هم متقابًا تعهدات را 
کاهش داده ایم، ولی باالخره همه در داخل برجام بوده ایم. 
ای��ن برعهده آن  هاس��ت. اگر به وظیفه خ��ود عمل کردند 
می توانند راه جدیدی عمل کنند. ما برنامه مان را در داخل 
کشور به اراده آن ها پیوند نمی زنیم، بلکه برنامه ما به اصول 

ما پیوند خورده است.

وی ادام��ه داد: اگر طرف مقابل به س��مت اصول ما حرکت 
کرد، راه باز اس��ت و بس��ته نیس��ت ولی اگر نخواس��تند، 
برنامه هایم��ان را ادامه می دهیم. برنام��ه ای که اخیراً برای 
۹ ماه آینده تدوین شده، بر این مبنا بوده که همین حاکم 
فعلی آمریکا پیروز شود. ما برنامه خود را بر این مبنا تنظیم 
نکرده ای��م که رئیس دولت فعلی تغییر کند، که البته تغییر 

کرد و این به نفع ملت ها و خود ملت آمریکاست.
روحان��ی با بیان اینکه بنای ما بر تولید به عنوان اصلی مهم 
است، اظهار داشت: بنای ما بر افزایش صادرات است که باز 
ادامه خواهد داش��ت، بنای ما به بازگشت ارز صادراتی بود 
که باز مبنای ما همین اس��ت. مبنای ما وفور کاال در داخل 

بود و ادامه می دهیم. 
رییس جمه��ور در ادامه گفت: آنها که فکر می کنند دولت 
دست روی دست گذاشته و به این چشم دوخته که در عالم 
چ��ه اتفاقی رخ می دهد، بای��د بدانند که دولت برنامه ریزی 
خود را می کند و این آمارها نش��ان دهنده این برنامه ریزی 
اس��ت. حمل و نقل و ورود کاالهای اساس��ی ادامه خواهد 

داش��ت و طبق آمار ورود کاالهای اساس��ی امس��ال ۱۱.۷ 
درصد بیشتر از هفت ماهه ابتدایی پارسال بوده است و ۶۰ 

میلیون تن کاالی اساسی جابه جا شده است.
وی ادامه داد: خواهش��ی که از همه دارم این اس��ت که به 
ش��ایعات و القائات نادرس��ت در داخل کشور ادامه ندهند. 
بگذارن��د این فضایی که ام��روز در ذهن مردم بوجود آمده 
فض��ای بهتری ب��رای ماه  های آینده باش��د. همیش��ه باید 
تاش کنی��م فضای آین��ده بهتر باش��د. خواهش می کنم 
که موضوعات منافع ملّی کش��ور را به انتخابات گره نزنیم. 
همانطور ک��ه زندگی مان و تولیدم��ان را نباید به تحوالت 
دیگر کشورها گره بزنیم، از این طرف هم نباید موضع گیری 
و حرکات م��ان را گره بزنیم ب��ه انتخابات ۱۴۰۰.  انتخابات 
س��ر جای خودش برگزار می ش��ود و هرک��ه دلش بخواهد 
می آید و امیدواریم فضای پروش��ور حاکم شود و هر کسی 

مردم انتخاب کردند بیاید.
وی با بیان اینکه دش��منان می خواستند ایران تسلیم شود 
و دیدن��د که نمی ش��ود، گفت: تحری��م را تبدیل به جنگ 
تروریس��تی کردند. اقدامات تحری��ک آمیز انجام دادند و تا 
مرز جنگ پیش آمدن��د. این تدبیر نظام و مدیریت نظام و 
این تصمیم درس��ت دولت بود. هیچ جا نگذاش��تیم از فضا 
استفاده کنند ولی آن ها تا مرز جنگ آمدند و از خط قرمز 
ما عبور کردند و بزرگ ترین سردار ما را نامردانه به شهادت 

رساندند. البته تودهنی خوردند.
وی ب��ا بیان اینک��ه ما هرکجا ببینیم که ش��رایط برای لغو 
تحری��م آماده اس��ت از این فرصت اس��تفاده خواهیم کرد، 
گف��ت: هدف ما این اس��ت تحریم ظالمانه لغو ش��ود و به 
راحتی در تعامل در جهان باش��یم و هدف این اس��ت فشار 
تحریم را از شانه مردم برداریم. هر کجا فرصت فراهم باشد 
اقدام��ات و وظایف خودمان را انجام می دهیم. کس��ی حق 
ندارد فرصت س��وزی کند. باید از فرصت ها بر مبنای منافع 

ملی و وحدت ملی استفاده کنیم.
روحان��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت با همه ت��وان به دنبال 
متعادل ک��ردن نرخ ارز و کاهش قیمت کاالهای اساس��ی 
است، گفت: از همه وزرای اقتصادی که در سه سال جنگ 
اقتص��ادی با همه توان ب��ه میدان آمده و اقدامات بس��یار 
بزرگی را انجام دادند سپاس��گزاری می کن��م و امیدوارم با 
تاش بیش��تر شاهد فعالیت های گس��ترده تری در ماههای 

آینده داشته باشیم.  فارس

سردار موسوی خبر داد

فیلم سینمایی توانمندی موشکی 
ایران در راه جشنواره فیلم فجر

جانش��ین فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ورود نیروی هوافضای سپاه به 
موضوعات فرهنگی، از اکران فیلم س��ینمایی با موضوع موش��کی در جشنواره فجر 

خبر داد.
س��ردار س��یدمجید موس��وی در حاش��یه مراس��م رونمایی از کتاب های »موشک 
جواب موش��ک« و»هفدهمین روز« که به مناسبت س��الروز شهادت شهید حسن 
طهرانی مقدم در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
در خص��وص دس��تاوردهای فرهنگی ای��ن نیرو، گفت: تاش داریم تا متناس��ب با 
موضوعات مختلف در حوزه فرهنگی تولیداتی داشته باشیم، البته که ما بیشتر در 

بخش دفاعی و پدافندی فعال هستیم.
وی افزود: هفته گذشته نیز از »تیربار موشکی« رونمایی کردیم و نمایشگاه اقتدار 
فضایی را که شامل موضوعات پدافندی بود به نمایش گذاشتیم. از طرفی بنا داریم 
تا محصوالت فرهنگی هم داشته باشیم و این تولیدات بیشتر در قالب فیلم و کتاب 

خواهد بود؛ بنابراین ساالنه از کتاب های مختلفی رونمایی خواهیم کرد.
جانش��ین فرمانده نیروی هوافضای س��پاه اظهار داش��ت: در این زمینه با نهادهای 
مختلف فرهنگی در ارتباط هستیم و به ویژه با موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس 
ارتباط نزدیکی داریم، البته به  صورت مس��تقل نمی توانیم در تولید فیلم سینمایی 
فعال باش��یم، اما با تاش��ی که داشتیم در موضوع موش��کی فیلمی تهیه شده که 
شهریار بحرانی کارگردانی آن را برعهده گرفته است و امیدواریم در جشنواره فجر 

امسال شاهد اکران آن باشیم.
سردار موس��وی گفت: همزمان با سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم از دو کتاب 
رونمایی شد تا بتوانیم به نوعی قدردان تاش این شهید بزرگوار باشیم و جوانان را 
با تاش های جهادی سردار شهید طهرانی مقدم آشنا کنیم تا همگان پیرو اندیشه 

و راه این عزیزان باشند.
وی در آیی��ن رونمای��ی دو کتاب ب��ا عناوین »هفدهمین روز« و »موش��ک جواب 
موشک« به مناسبت س��الگرد شهادت س��ردار طهرانی مقدم،گفت: نتیجه زحمت 
آن های��ی که در راه جمهوری اس��امی تاش کردند، ام��روز با مفهوم امنیت دیده 
می شود و همه شهدا، چون حاج قاسم سلیمانی، طهرانی مقدم و… راهی را رفتند 

تا امروز جمهوری اسامی در منطقه و جهان مقتدر و قدرتمند باشد.
وی افزود: توان موش��کی ایران در ش��رایطی به دست آمد که سخت ترین تحریم ها 
علیه جمهوری اس��امی اعمال شده بود و دش��من تاش می کرد از طریق تحریم 
اجزا، قطعات الزم و… از دس��تیابی ما به موشک جلوگیری کند؛ عزم و اراده هایی 
که در این راه وجود داش��ت، س��بب ش��د که ما امروز از قدرتمندترین کشورهای 

جهان و در منطقه البته بعد از روسیه و جزء برترین ها در توان موشکی باشیم.
جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: سردار طهرانی مقدم در رأس این 
هرم وجود داش��ت. او همیش��ه خود را در مسیر رش��د علمی، فنی و تحقیقی قرار 

می داد تا همراه با تکیه به صنعت کشور به موشک بومی دست یابد.
سردار موسوی خاطرنشان کرد: ش��هید طهرانی مقدم زمان جنگ با استفاده از دو 
موش��کی که با اجازه مسئوالن عالی رتبه در اختیار گرفت و با استفاده از مهندسی 
معکوس توانست تحول مهمی در توان موشکی جمهوری اسامی ایجاد کند و این 

راه رو به رشد را تا پیش، از شهادت خود ادامه داد.
وی با اش��اره به سیلوهای پرتاب، س��امانه موشکی، انواع موش��ک های میان برد و 
دوربرد و قاره پیما س��اخت بومی نیروی هوا فضای سپاه، گفت: دلیل اتکای سردار 
ش��هید س��ردار طهرانی مقدم به صنعت و دانش کشور اتکا به فرمایش رهبر معظم 
انقاب اس��امی و گفتمان و نوع نگاه به توان داخلی اس��ت که ثمرات زیادی برای 

توان دفاعی کشور داشت.
جانش��ین فرمانده نیروی هوافضای س��پاه گفت: امیدواری��م این فرهنگ همچنان 
تسری پیدا کند تا نسل آینده با اندیشه های سردار »طهرانی مقدم« ها آشنا شده و 
این بار بر دوش جوانان کشور که مانند شهید طهرانی مقدم از دانش الزم برخوردار 

هستند، قرار بگیرد.

ایرادات طرح "سوت زنی" در کمیسیون قضایی 
برطرف می شود

از سوت زن ها باید حمایت شود

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح حمایت از 
افشاکنندگان فساد در این کمیسیون خبر داد.

کاظم دلخوش اباتری با اش��اره به تدوین طرح حمایت از افشاگران فساد 
از سوی نمایندگان، گفت: این طرح باید در کمیسیون بررسی و ایرادات 

آن برطرف شود.
وی با بیان اینکه خأل قانونی درباره حمایت از افشاگران فساد وجود دارد، 
ادامه داد: البته قانون باید به گونه ای تصویب شود که ضمانت اجرایی هم 
داشته باشد و بتوان از آن استفاده بهینه کرد؛ به طور مثال قانونی درباره 
حمایت از افشاگران قاچاق وجود دارد که به دست فراموشی شده است.

نماینده صومعه سرا در مجلس  با بیان اینکه "امروز آمارهایی از فساد در 
الیه های مختلف کش��ور به گوش می رسد که مبارزه با آن نیازمند انگیزه 
اس��ت که این طرح کمک می کند افراد برای افش��ای فساد انگیزه داشته 
باشند"، گفت: طرح های این چنینی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
که شاخص فساد پایینی دارند در حال اجراست و با این طرح یک نظارت 
درونی در نهادهای مختلف ایجاد می شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه یکی از راه های مبارزه با فساد حمایت از 
افشاکنندگان آن است، تصریح کرد: البته نباید باعجله طرحی را تصویب 
کنیم و بعدها با ایرادات مختلف آن روبه رو ش��ویم؛ همچنین بهتر اس��ت 
در عنوان طرح حمایت مالی از افش��اکنندگان فساد اصاح صورت گیرد 
و تنها به مباحث مالی آن توجه و تأکید نکنیم؛ چراکه بعضاً بس��یاری از 

افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می شوند.
دلخوش اظهار داشت: در روزهای آینده این طرح را در کمیسیون بررسی 
و پ��س از رفع ایرادات برای اظهارنظر نمایندگان به صحن علنی پارلمان 

ارجاع خواهیم داد.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
خود را نقض کرده است، در حالی که اروپا و آمریکا 

در نقض برجام پیشقدم بوده و هستند.
اروپا و آمریکا خواهان آن هس��تند که ایران کاهش 
تعه��دات خود را به ش��رایط قب��ل بازگرداند، تن به 
خواس��ته آنها در زمینه موشکی و منطقه ای بدهد 
آنگاه در انتظار وعده نسیه ای بماند که 5 سال است 
نقد نشده است! باید یقین دانست که برنامه بایدن در 
صورت حضور احتمالی در کاخ سفید، برای بازگشت 
ب��ه برجام بهره بردن از امتی��ازات قانونی این توافق 
برای تحت فش��ار قرار دادن جمهوری اسامی ایران 
اس��ت. برای ایران مناس��ب تر خواهد بود که آمریکا 
به برجام باز نگردد و این مس��اله از دستور کار خارج 
ش��ود، جمهوری اس��امی ایران باید با درخواس��ت 
بایدن برای بازگشت آمریکا به برجام مخالفت کند، 
نمی توان ش��رایط سینوس��ی که آمریکا ایجاد کرده 
تحمل ک��رد، هیچ تضمنی وجود ن��دارد که پس از 
دول��ت بایدن، هر فردی که در آمریکا رئیس جمهور 
ش��ود، به برج��ام پایبند بماند و از آن خارج نش��ود. 
قرار نیست که ایران به ساز روسای جمهوری آمریکا 
سیاست های خود را تنظیم کند. رژیمی که بی ثبات 
اس��ت و هیچگونه پایبندی به قوانی��ن بین المللی 

ندارد، چگونه می توان به آن اعتماد کرد.

سرمقاله
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گزارش

شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور در ارتباط 
ب��ا نطق و اظهار نظر برخی نماین��دگان که مصداق اهانت به رئیس جمهور 
بوده، از برخی نمایندگان شکایت کرده است. حسینعلی امیری در حاشیه 
نشس��ت هفتگی هیئت دولت اظهار داش��ت:بیش از ۶۷ الیحه را دولت به 
مجلس تقدیم کرده اس��ت و مجلس یازدهم که تش��کیل  ش��د درخواست 
کردیم کلیه  لوایح تقدیمی به مجلس دهم را مورد بررس��ی و رس��یدگی قرار 
دهد که اآلن نزدیک به چند ماهی که از تشکیل مجلس یازدهم می گذرد با ریاست 
محترم مجلس و هیئت رئیس��ه مجل��س مکاتبه کردیم لوایح دولت را در دس��تور 
رس��یدگی قرار دهند. وی خاطرنش��ان کرد: نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف 
خود می توانند در همه امور کش��ور اظهار نظر کنند اما در هیچ جای قانون اهانت، 

نشر اکاذیب و افترا نسبت ناروا قابل قبول نیست.  تسنیم

اول باید مشکالت داخلی را حل کنیم
عض��و جامع��ه روحانیت مبارز گفت: ما تا زمانی که در داخل کش��ور به 
خودم��ان اتکا نکنیم و چالش های داخلی را رف��ع نکنیم، قطعاً برای ما 
ترامپ و بایدن هیچ تفاوتی ندارند. حجت االس��ام س��یدرضا اکرمی با 
اشاره به تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر وضعیت اقتصادی کشور، اظهار 
کرد:  ما در ابتدا باید به بیگانگان یک نگرش فرعی و نسبت به خودمان 
یک نگاه اصلی داش��ته باش��یم. اگر ما مش��کات داخلی کش��ورمان را حل 

نکنیم، انتظار نداشته باشید که بایدن مشکل ما را حل کند یا ترامپ.
وی گفت: این را باید بدانیم که استراتژی کلی آمریکا فقط سلطه است، نه فقط 
نس��بت به ایران، نسبت به بسیاری از کشورها چنین راهبردی را دارد. دلخوشی 
به رؤس��ای جمهور آمریکا برای ما فایده ای ندارد. م��ا باید در داخل کار کنیم و 

اصل را هم بر خود بگذاریم. مهر

شفافیت آرا هنگام رأی اعتماد تبعاتی خواهد داشت
س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس گفت: ش��فافیت آرا به مانند شمشیر 
دولب��ه اس��ت و به عنوان مثال ش��فافیت در زم��ان رأی اعتماد یا عدم 

اعتماد به وزرا تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
محمدحس��ین فرهنگی نماینده مردم تبریز گفت: شفافیت همانند یک 
شمش��یر دو لبه است و در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان برخی از 

مواد این طرح به نفع نمایندگان و مردم است و برخی دیگر نه.
سخنگوی هیأت رئیس��ه مجلس اظهار داشت: در زمان رسیدگی به رأی اعتماد 
وزرا موافق��ان و مخالف��ان مطالب خود را مطرح می کنن��د و اخیراً هم جمعی از 
نمایندگان در فضای مجازی رأی خود به وزرا را منتشر می کنند اما اینکه اجبار 
و الزام ش��ود که رأی به اعتماد و یا عدم اعتماد وزرا از س��وی نمایندگان علنی 

باشد موجب ایجاد تبعاتی خواهد بود.  فارس

مردم را بکشید و خالص!
 

عضو کمیته علمی س��تاد مقابله با کرونا: روش های 
محافظه کارانه دیگر جواب نمی دهد.

با توجه به این اظهارنظر کدام یک از روش های زیر 
را برای مقابله با کرونا پیشنهاد می دهیم.

الف( هر شهروندی به خیابان آمد با ماشین زیرش 
بگیریم.

ب( مردم را در خیابان ها به رگبار ببندیم.
ج( جریمه ها را هزار برابر کنیم تا هم ادب بشوند و 
هم پول چایی اعضای ستاد و کسری بودجه دولت 

تاامین شود.
د( شهروندان خاطی را در دیگ گذاشته و به مدت 

یک هفته در روی آتش مایم بجوشانند.
جراید: باید چن��د قربانی بدهیم تا قرنطینه را آغاز 

کنید؟
به نظر شما تصمیم برای قرنطینه توسط کدام یک 

از گزینه های زیر منطقی تر است؟
الف( روش شیر یا خط؟
ب( روش از کی بپرسم؟

ج( روش رمل و اسطرالب
د( روش های سامورایی

عبارت زیر از کیست؟
فس��اد در صندوق ه��ای رای آمریکا، امش��ب فاش 

می شود.
الف( عمه جان رهبر کره شمالی

ب( سفیر موزامبیک در گینه بیسائو
ج( عمو پورنگ و دس��ت ان��درکاران برنامه رنگین 

کمان
د( همان شخصی که انتخابات آمریکا را برگزار کرد.

روحانی: 

شرایطبرایلغوتحریمفراهمباشداستفادهمیکنیم
کسی حق فرصت سوزی ندارد


