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معیشت مردم به شــدت تحت فشار قرار گرفته و کمر 
سرپرســتان خانوار از گرانی افسارگسیخته خم شده و به 
جرات می توان گفت که ســال 99، بدترین سال اقتصادی 
برای مردم بوده است. با این حال و با همه فشارها هیچکدام 
از شــعارهای مجلــس یازدهم در زمینــه بهبود وضعیت 
اقتصادی به ســرانجام نرسید و حاال رئیس مجلس به فکر 
معیشــت مردم افتاده و بعد از شکست مجلس در تصویب 
طــرح تامین کاالهای اساســی، حــاال از دولت می خواهد 

»قانون حمایت معیشتی از مردم« را اجرا کند!
به گزارش مردم ساالری آنالین، از ابتدای امسال تاکنون 
قیمت ها در همه بخش ها افزایش داشــته و تا امروز نه تنها 
هیچ کاالیی کاهش قیمت نداشته، بلکه قیمت همه کاالها 
با مجوز و بی مجوز باال رفته است. در این مدت بارها فعاالن 
اقتصادی از لزوم حمایت از جامعه ضعیف کشــور صحبت 
کردند و هشــدار دادند که باید این اتفاق هر چه ســریعتر 
با هدفمندی منابع کشــور رخ دهد چراکه با شــیوع کرونا 
بسیاری از مردم کارشان را از دست داده و نیازمند حمایت 

می شوند.
مجلس یازدهــم از خرداد ماه با شــعار بهبود وضعیت 
معیشتی و اقتصادی مردم و شعارهای مجلس انقالبی و با 
آرایش تقریبا یکدســت اصولگرایی وارد عرصه شد و ضمن 
انتقاد از مجلس دهم، پیشــاپیش سهم خود را از وضعیت 
امروز کشور جدا کردند!  این سهم همان نان مردم بود که از 
ابتدا هم به عنوان کلیدواژه شعارهای نمایندگان مردم بویژه 
تازه واردها مورد استفده قرار می گرفت، اما با وجود گذشت 
ماه ها از آغاز این مجلس طرح قابل قبولی در راستای بهبود 
وضعیت اقتصادی کشــور مورد تصویب قرار نگرفته است و 
بیشتر وقت نمایندگان به ایستادن در صف نوبت رسیدگی 

طرح خودشان در هیات رئیسه گذشت.
قاســم میزایی نیکو، نماینده اصالح طلب مجلس دهم 
درباره این مجلس گفته است: »نمایندگان مجلس یازدهم 
پیــش از انتخابات در ســخنرانی ها، پیام هــا و مطالبی را 
عنوان می کردند که بســیار پر رنگ بود؛ می گفتند ما شق 
القمر کــرده و این کارها را انجام می دهیم. نمایندگان فکر 
می کردند بودجه و مسائل دیگری را می توانند تغییر و تحول 
بدهند، اما به آن نتیجه رسیدند که ما گرفتار چرخه هایی به 
نام تحریم، تورم و دالر هستیم که تا مشکالت سیاسی نیز 

حل نشود، مشکالت اقتصادی هم حل نمی شود.«
اقتصادپاشنهآشیلهمهمجلسها

موضوعات اقتصادی همیشــه در شــعار همه مجالس 
مختلف وجود داشــته و مجلس یازدهــم هم از این قاعده 

مستثنی نبوده اســت. همه نمایندگان مجلس یازدهم در 
شعارهای خود وعده هایی از بهبودی اوضاع اقتصادی داده 
بودند حتی برای تحقق این شعارها هم تالش هایی داشتند، 

اما این تالش ها فقط در همین حد ماند. 
آش مجلس اصولگرا به حدی شــور شــده که مجتبی 
ذوالنور، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
یازدهم گفته بود: »در این شرایط که تالطم های اقتصادی 
به شدت مردم را با مشکالتی روبرو کرده، همه ما از تریبون 
مجلس به همه جا اعتراض کردیم، اما ضرب المثلی هست 
که می گوید »یک ســوزن به خودتان بزنید و یک جوالدوز 
به دیگران.« با اظهار شرمندگی باید بگویم مجلس شورای 
اسالمی وظایف خود را در این وانفسای اقتصادی آنطور که 

باید و شاید انجام نداد.«
او اضافه کرد: »شــش کمیســیون اقتصــادی مجلس 
مســتقیما مرتبط با این موضوع هســتند و ما در مجلس 
کارشناســان و متخصصان اقتصادی متعــددی داریم، اما 
متاســفانه هر یک از کمیسیون ها به طور فردی و آتش به 

اختیار در این دوران عمل کرده اند.
ذوالنور با تاکید بر اینکه هیات رئیســه مجلس باید بین 
کمیســیون ها هماهنگی و هم افزایی ایجاد می کرد، افزود: 
»متاسفانه هیات رئیسه مجلس در این راستا به خوبی عمل 
نکرد و از همه مهمتر ما باید خمیر مایه یک طرح همه جانبه 
و موثر را برای حل مشــکالت اقتصادی فراهم می کردیم و 
ســپس از دولت می خواستیم که راه حل خود را برای حل 

مشکالت اقتصادی به مجلس ارائه کند.«
وی با اشــاره به اینکه برای بررسی مشکالت اقتصادی 
کشور چند جلسه غیرعلنی با حضور افرادی چون معاون 
اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار 
شــد، گفت: »البته هــر دفعه این مســئوالن به مجلس  
آمدند و مطالبی گفتند که فقط جنبه درد دل داشــت و 
هیچ خروجی خاصی نداشــت. مردم به مجلس دل خوش 
کرده انــد، اما نقشــی از مجلس در حل مشــکالت خود 

نمی بینند.«
کشمکشهایسیاسیبرسراقتصاد!

پس از کشمکش های لفظی چند هفته اخیر میان دولت 
و مجلس، بر سر لوایح ارسالی دولت به مجلس با موضوعات 
اقتصادی و اظهارنظرهای رئیس جمهور و سخنگوی دولت 
درباره اینکه مجلس باید با بررسی سریعتر لوایح اقتصادی 
دولــت و تصویــب قوانین مورد نیاز بــرای بهبود وضعیت 
اقتصادی به دولت کمک کنــد، احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیات رئیســه مجلس یازدهم پاسخ داد: »دولت ۸۸  
الیحــه باقی مانــده از مجلس دهم را بــه مجلس یازدهم 
ارسال کرده که همه آن ها به کمیسیون های مربوط ارجاع 
شــده اســت. دولت چند الیحه را به صــورت دو فوریتی 
بــه مجلس فرســتاده بود و با وجود این کــه ۲۸ طرح دو 
فوریتی نمایندگان در نوبت بررســی قرار داشت و اکثراً هم 
با مشکالت روز مردم مرتبط بود، لوایح دولت را در اولویت 

بررسی قرار دادیم.«

با این حال مشــخص اســت که مجلس نتوانسته برای 
بررســی و تصویب ایــن لوایح که شــاید بتوانند گرهی از 

مشکالت مردم باز کند؛ وقت بگذارد!
رئیسمجلسودرخواستازدولت

دراینستاگرام!
یکــی از طرح هایی کــه مجلس با ســروصدای زیادی 
روی آن کار می کرد طرح »تامین کاالهای اساســی« بود 
که آن هم با ایراداتی که شــورای نگهبــان به منبع مالی 
آن گرفت فعال سرنوشــتی نامعلوم دارد!  با این حال طرح 
کمک معیشــتی 1۲0 هزار تومانــی آن هم به 60 میلیون 
ایرانی مورد توجه مجلس قرار گرفت و در طرحی با عنوان 
»قانون حمایت معیشتی از مردم« معرفی شد و حاال رئیس 
مجلس خواستار اجرای این طرح از سوی دولت آن هم در 

اینستاگرام شده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
صفحه اینســتاگرام خود نوشــته: »با تاکیــد مقام معظم 
رهبــری مبنی بر حمایت از قشــرهای ضعیــف و انتظار 
مردم از مســئوالن برای کاهش فشار مشکالت معیشتی، 
اکنون انتظار می رود دولت هرچه سریع تر، »قانون حمایت 
معیشــتی از مردم« را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ 
دهد. طبق این قانون باید تا پایان ســال به 60 میلیون نفر 
از هموطنان عزیز ما، یارانه  کاالهای اساسی پرداخت شود. 
درخصــوص حمایت از مردم، خصوصاً قشــرهای ضعیف، 
مجلــس تصمیم دارد در بودجــه 1۴00 به این حمایت ها 

ادامه دهد.«
فقر؛صورتمسالهایکهفراموششده

کمک های معیشــتی و یارانه ای و وام یک میلیونی در 
شرایطی که به گفته رئیس مجلس 60 میلیون نفر نیازمند 
کمک هســتند؛ کمک محسوب نمی شــود. ایران کشوری 
۸5 میلیــون نفری با منابع گازی، نفتی، معدنی، طبیعی و 
هزاران نعمت و فرصت دیگر است که نتوانسته رفاهی برای 

مردمانش فراهم کند. 
فقر به ریشــه مردم رســیده و پرداخــت یارانه به 60 
میلیون نیازمند از جمعیت ۸5 میلیونی کشور افتخارآمیز 
نیســت بلکه تداوم این وضعیت و وابســته کردن مردم به 
یارانه ناچیز نقدی، لکه ننگی محســوب می شود و مسببان 
این اتفاق تصمیم گیران و تصمیم سازانی هستند که امروز 
عزت و شرف مردم را با طرح های سخیف زیر سوال برده اند؛ 
درحالیکه نه تنها اغلب مســئوالن، بلکه فرزندان برخی از 
همین مســئوالن،  بیرون از این ســرزمین در رفاه زندگی 

می کنند.

»مردمساالریآنالین«ازدرگیریمجلسودولتبرایبهبودوضعیتاقتصادیگزارشمیدهد

پاسکاری معیشت مردم بین مردان سیاست 
محمدسیاح

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناســبت روز نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی یادآور شد که شعاع عظمت و اقتدار این نیرو ، رویای 
اســتکبار جهانی و قدرت های فرا منطقه ای برای تسلط بر مولفه های امنیتی 

منطقه را باطل کرد. 
به گزارش ایسنا متن  پیام سر لشکر باقری به شرح زیر است:

فرارســیدن هفتم آذرماه »روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی » و 
چهلمین ســالگرد حماســه بزرگ رزمندگان دریا دل موشک انداز »پیکان« در 
عملیات »مروارید« و خلق حماسه ای ماندگار و غرور انگیز با تسخیر پایانه های 
نفتــی »البکر« و » االمیه » و تحقیر ارتش بعثــی صدام و حامیان منطقه ای و 

فرامنطقه ای آن را گرامی می دارم.
نیروی دریایی ارتش با گذشــت ۳۲ سال از دفاع مقدس و روزهای پر حادثه 
و پر خطر جنگ تحمیلی ۸ ســاله به یمن هدایت های حکیمانه و مدبرانه مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و همت 
و اراده وصف ناپذیــر فرماندهان و کارکنان عالیقدر، متعهد، مومن وانقالبی خود 
با طی گام های بلند در چارچوب دکترین ،راهبردها و الزامات دفاعی کشــور به 
جایگاهی نائل آمده است که شعاع عظمت و اقتدار آن ، رویای استکبار جهانی و 
قدرت های فرا منطقه ای برای تسلط بر مولفه های امنیتی منطقه را باطل و ایران 

 اســالمی را پیام آورصلح ، دوستی و امنیت در آب های سرزمینی و پیرامونی قرار 
داده است.

در شــرایطی که قدرت دریایی جمهوری اســالمی ایران با دو بال قدرتمند 
خود یعنی »نیروی دریایی ارتش« و »نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی« با ظرفیت سازی برای انجام ماموریت های بزرگ و منحصر به فرد، عمق 

راهبردی خود را از کرانه های خلیج فارس ، دریای عمان و شمال اقیانوس هند 
به آب های دور و اقیانوس های فرادست توسعه داده و به عنوان لنگرگاه امنیت 
فرامنطقه ای به ایفای نقش های حســاس می پردازد؛ الزامات ناشی از تهدیدات 
متصور فراروی اقتضا می کند این روند پر افتخار و غرور انگیز از پیشرفت با عزم 
، روحیه و همت مضاعف و اقدام و حرکت پرشتاب تر تداوم یابد و ابعاد و شعاع 
گســترده تری بیابد. متناسب سازی دانش و مهارت خاص و سنجیده دریایی با 
بــرد ماموریت ها و عملیات ها؛ برقراری تعامــالت همه جانبه و متنوع در ابعاد 
آموزشــی و عملیاتی با کشورهای همسو و دوست ؛ توانمندسازی مطمئن برای 
تداوم آماد و پشــتیبانی در مسافت های دور و قابلیت های آفندی ، پدافندی و 
ماندگاری در دریا ؛ در زمره جهت گیری ها ›، اولویت ها و درس هایی است که به 
استناد اندیشه های دفاعی امامین انقالب اسالمی ، در مقطع تاریخی حاضر هیچ 

گاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. 
بر ارواح مطهر و تابناک شهیدان همیشه زنده دفاع مقدس ، مدافعین حرم و 
عرصه امنیت دریایی به ویژه شهدای گرانقدر عملیات مروارید درود می فرستم و 
با تبریک این روز خجسته به آحاد فرماندهان و کارکنان غیور ، دالور و خردمند 
نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ؛ ادامه توفیق آنان در این راه نورانی و 

عزت بخش برای ایران و ایرانی را از درگاه حضرت کبریایی طلب می کنم. 

دبیــرکل حزب مردم ســاالری بــا تأکید بر 
اینکه نظامی ها نباید وارد عرصه انتخابات شوند، 
گفت: بند »ل« وصیتنامه امام خمینی)س( این 
اســت که مقامات نظامی حق ورود به احزاب و 
بحث های سیاسی را ندارند. نمی شود کسی هم 
نظامی باشــد و هم در مهمترین مسأله سیاسی 
که انتخابات ریاست جمهوری است دخالت کند.

مصطفی کواکبیــان در گفت وگو با خبرنگار 
جماران، در واکنش به عکس روزنامه تهران تایمز 
از میرحسین موسوی اظهار داشت: شاید تا حاال 
هفت هشت بار از مقام معظم رهبری در خصوص 
رفع حصر محصورین درخواســت کرده ام. دو بار 
در تلویزیون و دو بار در مجلس هشــتم گفتم. 
یــک بار در بحث بودجه بود که شــنیده بودیم 
آقای کروبی اعتصاب غذا کرده و همان موقع از 
وزیر بهداشت آقای دکتر هاشمی و وزیر اطالعات 
خواهش کردیم که به آنجــا بروند و خیلی هم 
تأثیرگذار بود. البته تلویزیون پخش مستقیم را 
قطع کرد. سه چهار بار هم در مجلس دهم این 

موضوع را گفتم.
حصردیگربساست؛۱۰سالشد

دبیرکل حزب مردم ساالری تأکید کرد: واقعا 
باز هم می خواهم خواهش کنم، دیگر بس است؛ 
10 ســال شد. به خصوص که اینها بیماری های 
زمینه ای هم دارند و هــم آقای کروبی چند بار 
بیماری داشته و هم آقای موسوی بیماری داشته 
است. اگر ممکن است این کار زودتر انجام شود 
و شــاید یک تأثیر روانی در افکار عمومی برای 
دلگرمی بیشــتر آحاد مــردم و تقویت اعتماد 

عمومی حاصل شود.

وی افزود: بماند که این کار را نمی کنند، بعد 
یک روزنامه وابســته به سازمان تبلیغات عکس 
آقای موســوی را با ترامپ مونتاژ می کند که اگر 
او ادعــای تقلب کرده این هم ادعای تقلب کرده 
است. بحث این است که خیلی تفاوت دارد و واقعا 
قیاس مع الفارق است. اتفاقا اگر بخواهیم قیاس 

کنیم باید دیگران را قیاس کنیم.
کواکبیــان گفت: من یک جایــی گفتم اگر 
کسی عکس یک آیت اهلل را این جوری می زد و ما 
در یک روزنامه اصالح طلب چاپ می کردیم، خدا 
وکیلی قوه قضائیه همین برخورد را می کرد؟! قبال 
هم داشــتیم که بنده خدایی اشاره ای به یکی از 

علما کرده بود و درجا روزنامه او را بستند.
وی ادامــه داد: این مهم نبــود که کاریکاتور 
را بگوییم؛ مهم این بود که اصل درخواســت را 
یک بار دیگر مطرح کنیم و شاید اثر بگذارد. من 
واقعا از روی دلسوزی و تعلق خاطر به اصل نظام 
می گویم بعد از این 10 ســال معنا ندارد. هرچه 
بوده گذشته و با توجه به ابتالی مهندس موسوی 

به کرونا نگرانی ها مقداری بیشتر است.
نظامیهابیایندیانیایند؟!
معلوماستکهنبایدبیایند

این فعال سیاســی اصالح طلب در پاسخ به 
ســوالی درخصوص در مورد بحث کاندیداهای 
نظامی بــرای انتخابات ریاســت جمهوری نیز 
گفت: من معتقــدم معموال مقامات نظامی دنیا 
انتخابی نیســتند و انتصابی هستند. زمانی که 
مقامات نظامی در معــرض انتخاب قرار بگیرند 
دیگر نظامی نیســتند؛ حزبی تشــکیل داده اند 
و آمده اند. مثال نظامی ها در ترکیه و پاکســتان 

کودتــا می کردند و حکومــت را می گرفتند و با 
انتخابات کاری نداشــتند. آقای اردوغان وقتی 
می خواهد وارد عرصه شود حزب عدالت و توسعه 
را تشــکیل می دهد و جمعیتی را برای انتخابات 

جمع می کند.
 وی تأکید کرد: لــذا من اصل بحث را غلط 
می دانم که نظامی ها بیایند یا نیایند؟! معلوم است 
که نباید بیایند. چون انتصابی هستند و اصال معنا 
ندارد که مقامات انتصابی در معرض انتخاب قرار 
بگیرند؛ مگر اینکه خودشان بحث انتخابی پیشه 
کنند. یعنی الزمه دموکراســی انتخابات و الزمه 
انتخابات، رقابت اســت. الزمه رقابت هم داشتن 

حزب است.
اگراینفضاییکههستتغییرپیدا

نکندچهفرقیمیکند
چهکسیرئیسجمهورشود؟!

کواکبیان افزود: اشکالی ندارد که ده ها عنصر 
نظامی کاندیدا شــوند ولی از کار نظامی دست 
بکشند و بعد هم حزب تشکیل بدهند. کمی به 
لوازم دموکراســی احترام بگذاریم. لذا من دیدم 
بعضی از دوستان می گویند چرا به نظامی ها ظلم 
می کنید؟ مگر نظامی ها چــه بدی کرده اند؟ ما 
مخلص آنها هستیم و دستشان را هم می بوسیم 
ولی کارشان این نیست. اینها باید امنیت جامعه 

را حفظ کنند.
وی با اشــاره به حضور بعضی از نظامی ها در 
کابینه احمدی نژاد، گفت: بحث من این است که 
مقامات نظامی را برای پست های انتصابی درست 
کرده انــد و مقامات انتخابی، حــزب الزم دارند. 
اگر کسی ده ها ســال هم در ارتش یا سپاه بوده 

و االن می خواهــد در معرض انتخاب قرار بگیرد 
باید کامال از آن مسیرها استعفا بدهد و بعد هم 

حزب تشکیل دهد.
دبیرکل حزب مردم ســاالری افــزود: در 
همین مجلــس ممکن اســت 100 نفر عضو 
ســپاه پاســداران باشــند ولی نمی گویند ما 
همچنان عضو ســپاه پاســداران هســتیم و 
می گویند مــا نماینده مجلس هســتیم. مگر 
اینکه کسی بگوید ما تافته جدا بافته هستیم. 
چون بند »ل« وصیتنامه امام خمینی)س( این 
است که مقامات نظامی حق ورود به احزاب و 
بحث های سیاسی را ندارند. نمی شود کسی هم 
نظامی باشد و هم در مهمترین مسأله سیاسی 
که انتخابات ریاســت جمهوری است دخالت 
کند. حتی در ارتش قانون داریم که ورودشان 

ممنوع است.
وی در خصــوص برنامه اصالح طلبان برای 

انتخابات ریاســت جمهوری نیز اظهار داشت: 
نگهبان  زیادی درخصوص شــورای  بحث های 
می شــود اما مهمتر از آن این اســت که دست 
به دست هم بدهیم تا مشارکت مردم را افزایش 
دهیم و آن وقت وارد بحث انتخابات شویم. اگر 
این فضایی که هست تغییر پیدا نکند چه فرقی 
می کند چه کســی رئیس جمهور شــود؟! یک 
زمانی چقدر تأکید می کردیم که واجب شرعی و 
تکلیف قرآنی است که مردم بیایند اما انگار این 
روزها مزه کرده که ۳0 تا ۴0 درصد مشــارکت 

کنند و آب هم از آب تکان نخورد.
کواکبیان یادآور شد: نظام این را نمی خواست 
و بر مبنای فرمایش امام)ره(، »میزان رأی ملت 
است« را می خواست. یعنی میزان رأی اکثریت 
قریب به اتفاق ملت اســت؛ نه اینکه میزان رأی 
۲0 درصد ملت است. میزان رأی ملت است که 

تجلی اراده اکثریت را شاهد باشیم.

سرلشکرباقری:

نیرویدریاییارتشرویایاستکبارجهانیراباطلکرد

دبیرکلحزبمردمساالریتاکیدکرد
ورودنظامیانبهانتخاباتریاستجمهوریپسازاستعفاوتشکیلحزب

واکنشبهترکیبعکسموسویوترامپوتداومحصرمحصوران

یک فعال سیاســی  با اشــاره به ضرورت همکاری مردم 
بــا دولت در اجرای قرنطینه گفت: دولت به اقشــاری که از 

قرنطینه آسیب می بینند کمک کند.

جالل جاللی زاده در گفت و گو با ایســنا، با بیان این که 
رفت و آمدها روابط اجتماعی و دور هم نشینی ها در انتقال 
ویروس کرونا تاثیر زیــادی دارد اظهار کرد: از این رو اعمال 
قرنطینــه و محدودیت ها موجب می شــود که ویروس کم 
کم منتقل شده و تعداد مبتالیان کمتر شود و از این جهت 
قرنطینه کار درستی است. وی ادامه داد: جدا از مساله دولت 
و حاکمیت مردم باید مسائل بهداشتی را بیشتر رعایت کرده 
و در اجرای قرنطینه همکاری کنند ، اعمال قرنطینه می تواند 

نتایج خوبی داشته باشد.
این فعال سیاســی با اشــاره به ضرورت توجه به زندگی 
افرادی که با اعمال قرنطینه دچار مشکل معیشتی می شوند 
تصریح کرد: دولت باید به اقشــار آســیب پذیر کمک کند. 
فروشــندگان دوره گرد و دست فر وشان برای تامین هزینه 

های زندگی هر روز مجبورند کار کنند.
وی اضافه کرد: اگر آنها احســاس کنند که زندگیشــان 
توسط دولت تامین می شود، از قرنطینه استقبال می کنند و 

خطر نکرده و از منزل خارج نمی شوند. مغازه داران هم چک 
و قرض داشته یا مالیات می دهند، بنابراین تعطیلی به آنها هم 
ضرر می زند و دولت باید به فکر آنها هم باشد. جاللی زاده در 
پایان گفت: مردم به خاطر سالمتی خود با دولت  برای اجرای 
قرنطینه همکاری کنند و دولت هم به عنوان مسئول حفظ 
امنیت و جان مردم و اقشار آسیب پذیر کمک کرده  تا دچار 
مشکل مالی و معیشتی نشوند. دولت به اقشاری که از اعمال 

قرنطینه آسیب می بینند، کمک  کند.

جاللیزاده:

دولتبهاقشارآسیبدیدهازقرنطینهکمککند

روحانیبااشارهبهپایاندورانریاستجمهوریدونالدترامپ:
چندهفتهدیگرقلدرهابهزبالهدانتاریخمیپیوندند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران با مقاومت ۳ ســاله در برابر جنگ 
اقتصادی یک قدرت زورگو نشان داد که اقتصادی بزرگ و مقاوم است، اظهارداشت: 
دشمن در این جنگ سه ساله اقتصادی با همه توان روبروی ملت ایران قرار گرفت 
اما شکست مفتضحانه خورد و سرنگون شد و چند هفته دیگر نیز به زباله دان تاریخ 
ریخته می شود. حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسم بهره برداری از 
۳ طرح ملی وزارت نفت در اســتان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر 
گفت: هیچ کشوری در منطقه دارای چنین قدرتی نیست که بتواند در جنگ ۳ ساله 
اقتصادی بایستد و پیروز شود و این نشان دهنده عظمت و قدرت و تاب آوری ملت 
ایران است که در سایه خوداتکایی مردم، درون زایی و موقعیت ویژه ژئوپلتیک ایران 
حاصل شــده است. رئیس جمهور تصریح کرد: هیچ فرد و قدرتی در دنیا نمی تواند 
ایران را با داشتن جایگاه جغرافیایی عظیمی که دارد، نه برای منطقه و نه برای جهان 
حذف کند. خیلی ها آمدند ایران را از بین ببرند و نتوانستند حاال اینها آخری هایشان 

هستند که مدعی بودند و شکست خوردند.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه »ایران آباد و پیشرفته تنها برای مردم ایران نیست 
بلکه برای منطقه و جهان هم هست«، گفت: ایران بخاطر قابلیت های بسیار بزرگی 
که دارد می تواند نیازمندی های منطقه و حتی  جهان را در برخی از موارد ارزان تر 

و راحت تر تأمین کند.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح ۳ طرح مهم ملی در حوزه 
وزارت نفت در سه استان کشور، به ارزش ۳0 هزار میلیارد تومان، گفت: افتتاح های 
امروز بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و در سایه خوداتکایی 
و درون زایی این موفقیت ها به دست آمده و مردم ایران مسیر درست خود را ادامه 
خواهد داد. دکتر روحانی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به شــعار جهش تولید 
و الزامات تحقق این شــعار، گفت: اگــر می خواهیم در بخش های مختلف از جمله 

صنعت، دارای جهش و شتاب مناسب باشیم، نیازمند ارکان آن هستیم.
رئیس جمهور ســرمایه اعم از داخلی و خارجی، مواد اولیه، تکنولوژی داخلی و 
خارجی و همچنین بازار داخلی و بین المللی را از ارکان مهم و اصلی دســتیابی به 

جهش تولید در حوزه های مختلف از جمله صنعت عنوان کرد.
دکتر روحانی افزود: ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی می تواند در کنار هم به 
تحوالت بســیار بزرگی در بخش صنعت و ســایر امور منجر شــود. مواد اولیه نیز 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت که خوشــبختانه مواد اولیــه در صنعت نفت و 

پتروشیمی و بسیاری از زیرساخت های بزرگ کشور را در اختیار داریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر تکنولوژی نباشــد، صنعت و تولید محصوالت با 
هزینه باالیی همراه خواهد بود، گفت: خوشبختانه در تکنولوژی داخلی پیشرفت های 
خوبی توســط شرکت های دانش بنیان داشته ایم و در زمینه تکنولوژی خارجی نیز 

دشمنان ما بویژه آمریکایی ها نتوانستند مانع از ورود تکنولوژی خارجی ما شوند.
دکتر روحانی در تشــریح اهمیت بازار اعم از بازار داخلی و بین المللی در تحقق 
جهــش تولید، گفت:  برای فروش محصوالت و تولیــدات خود نباید نگاه مان فقط 
به بازار داخلی باشــد.باید بازارهای متنوع جهان با میلیاردها جمعیت را ببینیم و 

اینجاست که تعامل سازنده اهمیت می یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تعامل سازنده با جهان در کنار قدرت ملی مفید 
اســت، اظهار داشــت: بحمداهلل ۴ اصل مهم تحقق جهش تولید امروز در کشور ما 

وجود دارد و ملت ما در مسیر درستی قرار گرفته است.
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه نمی توان از افکار عمومی ملت فاصله گرفت، 
گفت: خوشــبختانه همه حرکت های ساختاری ما در کشور بر مبنای مردم ساالری 
و رأی و انتخاب مردم است و مردم ساالری بسیار مهم است. برای اینکه افکار را در 

مسیر درست قرار می دهد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این افکار درســت است که می تواند جوانان و اقشار 
مختلف مردم را جذب کند، گفت: از ســال 57 به ســمت مردم ســاالری حرکت 
کردیم و امام راحل بنیانگذار انقالب بعد از گذشت ۴7 روز از پیروزی انقالب مسیر 
مردم ساالری را با صندوق رأی معرفی کرد و امروز بحمداهلل جامعه ما در یک حرکت 

بسیار خوب و امیدوارانه نسبت به آینده حرکت می کند.

نظامیانبرایورودبهانتخاباتریاستجمهوری
حتمایکحزبسراسریتشکیلدهند
مصطفي کواکبیان در توئیتی به موضوع کاندیداتوری نظامی ها پرداخت.

متن کامل توئیت  دبیرکل حزب مردم ســاالری بدین شــرح است:  »کاندیداهاي 
»نظامی« در 1۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری شانسی برای پیروزی نداشته اند؛ اما به 
نظامیان مي گویم؛  لطفا پس از استعفا ازسمت خود و با تعهد به عدم بازگشت به شغل 
قبلی بدون استفاده از »امکانات بیت المال« حتمایک حزب سراسری تشکیل دهیدآنگاه 

وارداین مصاف شوید تا مفهوم واقعی»مردم ساالری« تحقق یابد.«

وضعیتتعطیلیتمامادارات
رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اصل بر این است که این هفته 
ادارات تعطیل هســتند، مگر آن عده ای که حضورشــان با تشخیص باالترین مقام 

دستگاه، ضروری تشخیص داده شود.
به گزارش ایســنا، جمشید انصاری در گفت وگوی ویژه خبری سیما با اشاره به 
محدودیت های کرونایی و تصمیمات دولت در این رابطه گفت: این تصمیمی است 
که در جلسه اتخاذ شد و آقای رئیس جمهور آن را ابالغ کردند و من از همه از جمله 
همکاران خودم در دولت و دســتگاه های اجرایی درخواست می کنم که این دستور 

را به طور جدی عملی کنند.
وی افزود: از مردم نیز درخواست می کنم که اگر کاری با ادارات دارند، این کار را 
یک یا دو هفته عقب بیاندازند و به خاطر سالمتی خود و جلوگیری از شیوع ویروس، 

از مراجعه به ادارات خودداری کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره بخش های سازمانی و کارمندانی 
که باید به تشــخیص هر سازمان در محل کار حاضر شوند، اظهار کرد: این مسأله 
متناســب با شغل افراد در هر بخش است و شرایط هرکدام از دستگاه ها و خدمات 
آن ها اســت که این مســأله را تعیین می کند. به طور مثال در سازمان هایی مثل 
شــهرداری یا اداره گاز، بخش های اداری باید تعطیل شوند و قاعدتاً کسانی که در 

بخش های ارائه خدمات کار می کنند، می توانند حاضر شوند.

واکنشسخنگویدولتبهخبرشالقخوردن
یککارگر

سخنگوی دولت با اشاره به انتشار خبری درباره شالق خوردن یک کارگر، گفت: 
من دلیل شالق خوردن این کارگر را نمی دانم اما شالق بر تن هر انسان و کارگری 
نگرانم کرده و آزارم می دهد.  به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حساب کاربری خود 
در توییتر نوشــته است: »در بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجاِم برجام و جامعه، 
به عادت بد همیشگی سری به فضای مجازی زدم. با تعجب، خبری تاسف انگیز در 
مورد  شــالق خوردن یک  کارگر دیدم. نمی دانم اتهام او چیست، اما من تاکنون در 
طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایتی نکرده ام.  در طول دوران وزارتم،صرفا 
برای یک شکایت دستور پیگیری دادم آن هم در مورد آخرین رییس سازمان تامین 
اجتماعــی در دولت دهم بود. به یاد دارم آقای عباس عبدی اوایل فروردین 9۸، به 
نقل از وکیل خوشنام کشــور آقای صالح نیکبخت که وکیل این کارگر بود از من 
خواســت برای رفع شــبهه،نامه ای تنظیم کنم. من با ایشان صحبت کردم که هر 
متن موثری کــه الزم می داند تنظیم کرده تا امضا کنم. اتفاقا در خط چهارم قبل 
از »شــکایت ندارم« خودم واژه »نداشــته« را هم اضافه کردم. چون اساسا نه تنها 
اعتقادی به  شکایت ندارم بلکه به گواه همگان، وزارت کار و دفتر من همیشه محلی 
برای تظلم خواهی کارگران بوده.   من حتی حاضر نشــدم عامل فوت فرزندم که به 
جرم قتل غیرعمد عازم زندان بود یک روز به زندان برود و رضایت دادم. من دلیل 
شــالق خوردن این کارگر را نمی دانم اما شــالق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم 
کرده و آزارم می دهد. آقای نیکبخت وکیل این کارگر، شاهد صادقی برای کل این 
ماجراســت   متاســفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عده ای بدون هیچ اطالعی، 

قضاوت می کنند و می نویسند و...«

گزارشیازتخلفاتومعرفیموسساتمتخلفبورسی
بهدادستانیتهرانارائهنشدهاست

در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارائه فهرســت 50 موسسه 
متخلف در بورس به دادســتانی تهران به منظور برخورد قضایی، دادســتان تهران 
اعالم کرد که تاکنون گزارشی از تخلفات و معرفی موسسات متخلف به دادستانی 
تهران ارائه و گزارش نشده است. به گزارش ایسنا، علی القاصی افزود: جلسه مشترک 
دادســتانی با این نماینده مجلس و بورس پیرامون بررسی وضعیت موجود و الزام 
اشــخاص حقوقی به بازار گردانی درمحل مجلس تشــکیل شده است که تصمیم 
متخذه نیز با حضور نمایندگان دادستانی و سازمان بورس و نماینده مذکور در محل 

ساختمان بورس انجام و نتایج مثبتی در پیداشت.

اخبار کوتاه


