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گروه سیاسی - محمدحسین روانبخش: ششمین 
گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم شامگاه شنبه 
از شــبکه اول تلویزیون پخش شد؛ گفت و گویی که بیش 
از آن که پاسخی بر ســواالت مردم باشد، همچون گذشته 
پاسخ به سواالتی است که مجریان منتخب می پرسند و البته 

همان ها هم گاه پاسخ درخوری پیدا نمی کند. 
این موضوع مهمترین واکنش ها در رســانه های مستقل 
و فضای مجازی به گفت و گوی ششــم رئیسی را تشکیل 
می داد. بر اساس آنچه در روز گذشته در رسانه ها منتشر شد 
در این گفت و گو بســیاری از سواالت مطرح نشد یا پاسخ 
داده نشد. بخش هایی از جواب های رئیسی هم همچون قبل 
مقصر دانســتن دولت قبل در افزایش تورم فعلی و ارتباط 
دادن گرانی هــا به مســائلی مثل جنگ اوکرایــن و ... بود! 
همچنین تغییر سخنان رئیس جمهور در چند خبرگزاری 

نیز از موضوعاتی بود که باعث واکنش هایی شد.
وضعیت اقتصادی کشور در این ماه ها به گونه ای است که 
ناخواسته مهمترین انتظار از رئیسی این بود که به افزایش 
قیمت هــا و رکوردزنی تــورم در خردادماه بپــردازد. وی با 
اشاره به افزایش قیمت ۶۵ درصدی کاالهای اساسی بدلیل 
خشکسالی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم تصریح کرد: 
بعد از جنگ اوکراین هم قیمت ها در جهان افزایش پیدا کرد 
و امروز تورم جهانی به نحوی شــده که بسیاری از کشورها 
از جمله اروپائی ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند.

رئیس جمهور همچنین بخشی از تورم کشور را ناشی از 
افزایش تورم جهانی دانست اما مهمترین علل گرانی و تورم 
مربوط به دولت قبل دانست و گفت: در زمان تحویل گرفتن 
دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، کســری بودجه ۴۸۰ هزار 
میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه اینها را مردم 

عزیز می دانند. همه این موارد موجب تورم است.
رئیســی همچنین تاکید کرد: اصالح اقتصادی باید در 
دولــت قبل اتفاق می افتاد. اگر این کار یکی دو ســال قبل 
انجام می شد، هزینه اش برای کشور خیلی کمتر بود و اگر ما 
نیز این کار را سال آینده انجام می دادیم، پرهزینه تر می شد.
وی خاطرنشــان کرد: آثار تورمی فعلــی زمان طوالنی 
نخواهد داشــت و در یک زمان کوتاهی ان شــاء اهلل آثارش 

از بین خواهد رفت.
این ســخنان با واکنــش توئیتری محمــود صادقی از 
نمایندگان ســابق مجلس روبرو شــد که نوشــت: » آقای 
رئیسی در مصاحبه دیشــب مسئولیت هیچ یک از اقدامات 
دولتش را نپذیرفت. یا به گــردن دولت روحانی انداخت یا 

به گردن مجلس.« 
همچنین عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصالح طلب 
در توئیتــی عنوان کرد: »چرا می توان پس از یک ســال و 

برخالف همه ادعاها و وعده ها، مشکالت را یکسویه به عهده 
قبلی ها انداخت؟ چون رسانه و گفت و گو کننده مستقل و 
آزاد نیســتند تا همه توجیهات کنونی را با وعده های قبلی 
به چالش بکشــند. اگر رســانه آزاد بود یا چنان وعده هایی 

نمی دادند یا اکنون توجیهاتی نمی آوردند.«
این مطلب درست است ولی...

وی در باره این ســخن رئیســی که » در بودجه 1۴۰۰ 
در زمان شــروع به کار چیــزی از ارز ترجیحی نمانده بود 
و همه در دولت پیشــین مصرف شــده بود« نوشت: » این 
مطلب درست است ولی نتیجه نادرست نگیرید. آنان زودتر 
خرید کردند تا کاالها در دولت شما وارد شود و کمبود پیدا 
نکنید. آن دولت که برای خودش کاال نخریده بود، کار شما 

را ساده کرد.«
عبدی همچنین درباره این حرف رئیســی که »اصالح 
اقتصادی باید قبل از دولت ما انجام می شــد و اگر یکی دو 
سال پیش رخ می داد هزینه آن کمتر بود« هم نوشت: » این 
حرف درســت است . پس چرا انجام نشد؟ اقدامات نواصول 
گرایــان علیه دولت روحانی در اعتراضــات 9۶ و بویژه 9۸ 
نشــان داد که انجام این کار فاجعه بار بود و حتی راه را بر 
تغییرات در این دولت هم می بســت. همچنان که هنوز هم 
می ترسید از اصالح قیمت بنزین حرف بزنید، که اهمیت آن 

بیشتر از حذف ارز ۴2۰۰ است.«
سیامک قاســمی فعال اقتصادی هم درتوئیتی به نکته 
دیگری در سخنان رئیس جمهور اشاره کرد. وی نوشت: » از 
رئیس جمهوری که تحصیالت اقتصادی ندارد انتظار نیست 

که تســلط آماری داشته باشد اما انتظار هست که مشاوران 
امین داشته باشد. ابراهیم رئیسی گفته تورم به زودی کاهش 
می یابد چون رشد نقدینگی و چاپ پول مهار شده، اما آمارها 
می گویند رشد نقدینگی و چاپ پول در باالترین حد چهل 

سال اخیر است«.
صداقت داشته باشیم 

روزنامه جمهوری اسالمی نیز در شماره یکشنبه خود با 
اشــاره به گزارش های خالف واقعی که بعضی مسئولین به 
مردم می دهند، نوشت: »تورم باال می رود، آنها از طریق رسانه 
ملی به مردم می گویند تورم را پائین آورده ایم! بازار ارز راکد 
است و دالر در کانال 32 هزارتومان درجا می زند، مسئولین 
می گویند بازار ارز آرام شــده است! رؤســای اتحادیه های 
اصناف گزارش می دهند در اثر گرانی های شدید دو ماه اخیر 
میزان خرید مردم کاهش یافته، مســئولین می گویند وضع 
مردم بهتر شده است. با این گونه تبلیغ کردن و شعار دادن، 
نمی توان امید را به جامعه تزریق کرد. تزریق امید به جامعه 
حتی در بدترین شرایط اقتصادی هم میسر است ولی نه با 
دادن اطالعات غلــط و گزارش های خالف به مردم بلکه با 
برخورد صادقانــه و پرهیز از دروغ و خالف گوئی.... حال که 
ثابت شده است نمی توانید مشکالت اقتصادی را حل کنید، 
الاقل با مردم صادق باشــید و از طریــق تزریق صداقت به 

جامعه درصدد امیدوار ساختن مردم برآئید.«
رئیسی درباره پول نفت توضیح نداد

ســایت »اخبار نفت« نیز در گزارشــی  با اشاره به این 
ســخنان رئیسی درباره هزینه کرد افزایش درآمد پول نفت 

که »۴۰ درصد درآمد نفت در حساب صندوق توسعه ملی 
قرار می گیرد... امسال نخستین سالی است که از این منبع 
اســتفاده نکردیم و یکی از منابع را از دســت دادیم و االن 
نداریم. ۴۰ درصد درآمد نفت در صندوق توســعه ملی قرار 
می گیرد، 1۴ درصد هم برای توسعه میدان های نفتی و فقط 
۴۵ درصد پول فروش نفت در اختیار دولت اســت که برای 
واردات کاالهای اساسی، مسئله کرونا و مسائل مختلفی که 
برای کشور وجود دارد، اختصاص می یابد« نوشت: البته این 
مواردی که رئیسی مطرح کرده، جزو بدیهیات است و تقریبا 
همه از آن اطالع دارند. او به پرســش اساسی پاسخ نداد که 
اگر درآمدهای نفتی دولت افزایش یافته، پس چرا تغییری 
در شــرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم ایجاد 
نشده است؟ طبیعتا کسی انتظار ندارد در کمتر از یک سال 
معجزه شود و همه مشکالت رفع گردد. اما این انتظار وجود 
دارد کــه دولتی که از همان آغاز بــه کار، مدام از افزایش 
فروش نفت نســبت به دولت قبل سخن گفته، به گونه ای 
عمل کرده باشد که حداقل روند حرکت اقتصادی کشور به 
سمت بهبود باشد. اما نه روند رشد نقدینگی، نه رشد تورم، 
نه مشــکالت اقتصادی دیگر، هیچکــدام ادعاهای دولت را 
تایید نمی کند و بار دیگر این گزاره را در مقابل قرار می دهد 
که به نظر می رسد رشــد فروش نفت ما محسوس نبوده و 
رشد درآمدهای نفتی هم که حاصل افزایش قیمت نفت در 
یک ســال اخیر بوده، عمال تاثیر چندانی در بهبود وضعیت 

اقتصادی نداشته است.
در ادامه این مطلب آمده اســت:  هرچند رئیسی معتقد 
است »فروش نفت کشور در وضع مناسبی قرار دارد و برای 
بازگرداندن ارز حاصــل از نفت و محصوالت غیرنفتی همه 
تالش خود را به کار گرفته ایم. در زمینه صادرات نفتی هم با 
وجود تهدیدها و تحریم های دشمن، امروز در شرایط خوبی 
هستیم و اوضاع بهتری را هم در پیش خواهیم داشت.« اما 
نه آمارها این موضوع را تایید می کند و نه شــرایط نامساعد 

اقتصادی کشور. 
تغییر سخنان رئیس جمهور در سه خبرگزاری 

خبرآنالین نیز در گزارشــی نوشــت که ســه رســانه 
رسمی اطالع رســانی دولت، شــامل پایگاه اطالع رسانی 
ریاســت جمهوری، پایگاه اطالع رسانی دولت و خبرگزاری 
ایرنا، جمله ای از رئیســی در گفــت و گوی زنده تلویزیونی 
دیشــب را تغییر داده و منتشــر کردند.  رئیس جمهوری 
در ششــمین گفت و گوی زنــده تلویزیونی خود گفته بود 
که »باز طرف های مقابل دســت به اقداماتی می زنند که با 
صحبت هایشان همخوانی ندارد ولی ما میز مذاکرات را رها 
نخواهیم کرد« اما این خبرگزاری ها ســخنان رئیسی را به 

»بنای بر تعطیلی مذاکرات نداریم« تغییر داده اند. 

واکنش فعاالن سیاسی و اقتصادی به ششمین گفت وگوی رئیسی با صدا و سیما

از »نادیده گرفتن وعده ها« تا »پاسخ ندادن به مهمترین سواالت« 

جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش گفــت: در آینده 
نزدیک از موشــک های با برد 3۰۰ کیلومتر توسط پدافند 
هوایی ارتش رونمایی می شود. به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ 
علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع 
کارکنان نیروهای مســلح ارتش، سپاه پاســداران و نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: تنها راه برون 
رفــت و گذر از تمامی تحریم ها و تهدیدها قوی شــدن در 
تمامی امور بویژه در حوزه نظامی اســت. سرتیپ الهامی با 
بیان اینکه فرماندهان، مســئولین و مدیران در بخش های 

مختلف باید هم دل و هم آوا در راستای اهداف نظام اسالمی 
قدم بردارند، افزود: هم افزایی و هماهنگی بین ارکان مختلف 
نظام قطعا خاری در چشم دشمنان و موجب پیشرفت کشور 
است. جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه در 
حوزه ی مســائل راهبردی نباید به هیچ کشــوری وابسته 
باشیم، گفت: افزایش توان موشکی ارتش و سپاه از الزامات 
قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی است که باید بیش از 
پیش ارتقاء پیدا کند. وی با اشاره به اینکه موشک های با برد 
3۰۰ کیلومتر در آینده نزدیک توســط پدافند هوایی ارتش 

رونمایی می شــود، خاطر نشان کرد: توسعه قدرت موشکی 
نماد خود باوری و اتکا به توان و نیروی داخلی است.

امیر سرتیپ الهامی با بیان اینکه امروز رصد، شناسایی و 
رهگیری تمامی پرنده ها، پهپادها، جنگنده ها و ... در مرزهای 
هوایی کشورمان بویژه در منطقه خلیج فارس دغدغه نیست، 
تصریح کرد: تولید رادار کامــال بومی با برد3۰۰۰ کیلومتر 
و نیز اشــراف انواع پهپادها با ارتفاع بیــش از ۴۷هزارپا در 
ســازمان رزم نیــروی پدافند هوایی ارتش نوید تســلطی 
قاطــع و رصدی لحظه ای در مرزهای هوایی کشــورمان را 

می دهد که در صورت بروز هرگونه خطای دشــمن لحظه 
ای پاســخ کوبنده می دهیم. جانشین نیروی پدافند هوایی 
ارتش، ادامــه داد: پدافند هوایی ارتــش در زمینه ی علوم 
پدافنــدی، هوش مصنوعی، علوم شــناختی، کوانتم، دفاع 
ســایبری، جنگ الکترونیک و ... همکاری شگرف و ارزنده 
ای با نخبگان کشــوری، مجموعه ی وزارت دفاع، نیروهای 
مسلح، سازمان جهاد خودکفایی و نیز سایر موسسات علمی 
 و دانشگاهی دارد که دشمن را در تصمیم گیری هایش دچار 

چالش کرده است.

»ســید ابراهیم رئیســی« رئیس جمهور و  »مصطفی 
الکاظمی« نخســت وزیر عراق روز یکشــنبه پس از انجام 
دیدارهای دوجانبه در نشســت مطبوعاتی مشترک حضور 

یافتند.
رئیس جمهور در این نشســت گفت: ســفر الکاظمی و 
هیات عالی رتبه را به ایــران خوش آمد می گویم. روابط ما 
با عراق روابط معمولی و ســنتی نیست بلکه عمیق و ریشه 

دار است و این اراده برای توسعه بیشتر روابط وجود دارد.
رئیســی افزود: در راســتای گســترش سیاست ارتباط 
با همســایگان، امروز کشــور عراق را نزدیک به ملت  ایران 
می بینیم. رئیس جمهور درباره محور گفت وگو ها با الکاظمی 
گفت: درباره اتصال ریلی شــلمچه و بصره گفت و گو شد و 
همچنین برای تســهیل روابط پولی بین دو کشور قرار شد 

گام های جدیدی برداشته شود.
رئیس جمهور گفت: در راستای گسترش سیاست ارتباط 
با همسایگان، امروز کشور عراق را نزدیکترین ملت به ملت 
ایــران می بینیم و بیشــترین روابط را در بین کشــورهای 
همسایه با عراق داریم و در بین همسایگان بیشترین روابط 

را با عراق داریم.
وی افزود: در مورد روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین 
دو کشــور مذاکره و قرار شد روابط اقتصادی بین دو کشور 

افزایش یابد. 
همچنین برای تسهیل روابط پولی بین تهران - بغداد قرار 

شد گام های جدیدی برداشته شود.
رئیســی ادامه داد: اتصال ریلی شلمچه و بصره از جمله 

مواردی است که در این باره گفت و گو شد و قرار شد هرچه 
سریعتر این کار در جهت تســهیل مراودات بین دو کشور 

نقش مهمی داشته باشد.
رئیسی در ادامه نشست مشــترک با نخست وزیر عراق 
درباره ســفر زائران ایرانی به عتبات عالیات گفت: اشــتیاق 
ملت عزیز ایران به زیارت عتبات عالیات همواره عشق به این 
زیارت در دل داشــته و به دنبال زیارت بودند و این تسهیل 
زیــارت زائران از ناحیه دولت عراق قابل تقدیر اســت که از 
طریق هوایی و زمینی انجام شــده تا زائــران با لغو روادید 

به سهولت به عتبات عالیات و حرم امام حسین )ع( بروند.
وی ادامه داد: قرار شــد برای زیارت زائران تســهیالت 
بیشــتری دولت عراق قائل شــود و زائران برای اربعین به 
سهولت از مرزهای هوایی و زمینی به این کشور سفر کنند 
و مشکالتی که در سنوات گذشته بوده دیگر وجود نداشته 

باشد.
رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از مشــکالت زائران در 
ورود به این کشور مسائل کرونا بود که امروز در ایران و عراق 

و منطقه متفاوت شده است.
رئیس جمهور درباره ارتباط کشورهای منطقه هم گفت: 
این ارتباط مورد تاکید دو طرف بود و بر این باور هســتیم 
که گفت و گوی مسئوالن منطقه می تواند مسائل منطقه را 
حل و فصل کند و تاکید کردیم حضور دخالت بیگانگان در 
منطقه مشکل ساز است نه مشکل گشا.رئیسی ادامه داد: در 
این دیدار بر مذاکرات مسئوالن منطقه با یکدیگر برای حل 
مساله تاکید کردیم. رئیس جمهور درباره مسائل و مشکالت 

در یمــن گفت: رفع  محاصره یمن و یمنی ها، گفت و گوی 
یمن با یمنی ها مورد تاکید است که می تواند مساله یمن را 
حل کند و به این رنجی که مردم در این سال ها به آن مبتال 

شده اند بتواند خاتمه دهد.
رئیســی ادامه داد: بدون تردید ادامــه این جنگ را بی 
حاصل می دانیم و معتقدیم جز رنج به مردم حاصل دیگری 

ندارد و هر چه زودتر باید این جنگ خاتمه یابد و آتش بس 
می تواند گامی در حل مسائل یمن و گفت و گو هایی که بین 

یمنی ها صورت خواهد گرفت، باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: تالش رژیم صهیونیستی برای 
عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ وجه امنیت 

ساز برای این رژیم نخواهد بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مســلح با تاکید بر اینکه گام 
دوم انقالب اســالمی انتظارات بزرگی را از جوانان و نســل 
پس از انقــالب بیان می کند گفت: مهم ترین گام برای فتح 

خرمشهرها از بین بردن یأس و ناامیدی است.
به گزارش ســپاه نیوز؛ سرلشکر پاســدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی تربیت در 
نیروهای مســلح که در دانشکده شهید محالتی قم برگزار 
شــد، با بیان اینکه علم بدون تزکیه و تربیت با عنوان مانع 
برای رشد انســان مطرح شده است، عنوان کرد: تزکیه در 
کنــار تعلیم و مقدمه بــر آن و یا بعد از آن مطرح شــده 
اســت و این همراهی همواره دیده می شــود و تجربه ۴3 
ســاله ای که شاهد بودیم نشان می دهد که در همه مقاطع 
اگر مأموریتی درست انجام شــده است نتیجه همراهی و 
وجود تربیت اسالمی در رزمندگان و تالشگران حوزه های 
مأموریتی بوده است. وی اضافه کرد: اگر در کشور مشکلی 
وجود دارد بیش از آنچه که به مســئله ندانســتن و ضعف 
مدیریــت برگردد به نقصان در تهذیب، تزکیه و ســاختن 
انسان های درست کار بر می گردد، واال اگر انسان متعهدی 
وجود داشــته باشــد یاد گرفتن کار درســت کار سختی 
نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بیشتر 
کشورهای دنیا ممکن اســت تهدیدی نداشته باشند یا با 
یک نوع تهدید روبرو باشــند، عنوان کرد: نیروهای مسلح 
ما با تهدیدهای مختلف روبرو هستند، نظام اسالمی ما که 
حاصــل قرن ها تالش و مجاهدت اســت از جهات مختلف 

مــورد تهاجم، توطئــه و تهدید قــرار دارد. وی ادامه داد: 
همزمان با اینکه با تهدیدهای سخت نظامی با قدرت های 
بزرگ روبرو هستیم که لوازم خود را دارد، با سایر تهدیدها 
نیز مواجه هستیم.  سرلشکر باقری با تاکید بر اینکه نیروی 
انسانی بدون قدرت معنوی و روحی الزم امکان ایستادگی 
و مقاومت ندارد، گفت: ما باید قدرت خود مقابل آمریکا را 
از معنویت و مسیر تربیت نیروی انسانی جست وجو کنیم. 
وی با بیان اینکه نیروی انســانی ما در برابر تهدید سخت 
دشمن، با تهاجم های مختلف روبرو است، تصریح کرد: اگر 
نیروی مســلح قدرت تاب آوری برابر دشمن در صحنه را 
نداشته باشــد چگونه می خواهد به آرام ســازی، کنترل و 
مدیریت برسد، مقابله با جنگ نرم دشمن و توسعه فرهنگ 
انقالبی و اســالمی بر عهده نیروهای مســلح است. رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح بر لزوم بررسی محیطی، زمینه ای 
و وضعیــت موجود تاکید کرد و گفــت: باید نقاط ضعف و 
قــوت و همچنین فرصت ها و تهدیدها بررســی، وضعیت 
موجود آسیب شناســی و نظام مســائل استخراج شود و با 
گفت وگو شنود بدانیم در کجا ایستاده ایم. وی با بیان اینکه 
گام دوم دســتیابی به مبانی و اصول تربیت است که به آن 
نیاز داریم، عنوان کرد: راهبردها و راهکارها مبتنی بر بیانیه 

گام دوم انقالب اسالمی چه باید باشد؟، و متأثر از همه این 
موارد برنامه بلند مدت چه خواهد بود؟ و ما چه کاری باید 
انجام دهیم؟. سرلشــکر باقری خاطرنشان کرد: ما نیازمند 
نظام جامع تربیتی هســتیم که همه تنوع نیروی انســانی 
را دربرگیرد از جوانان بزرگواری که دو ســال از مهم ترین 
ســال های عمر خود را در نیروهای مسلح طی می کنند تا 
بسیجیان، پایوران و دیگر عناصر نیروهای مسلح که در این 
نیرو خدمت می کنند. وی بــا تاکید بر اینکه نظام تربیتی 
نیروهای مسلح باید به خانواده های نیروهای مسلح نیز توجه 
کند، اظهار کرد: با یک جمعیت بیش از پنج میلیون نفری 
روبرو هستیم و باید افق های خود را با نگاه به این جمعیت 
برنامه ریــزی کنیم و بر هر کدام از این اقشــار ویژگی های 
تربیتــی مورد نظر را پیش بینی کنیم، در این نظام تربیتی 
تربیــت مربیــان از اولیه ترین ابعاد و گام هایی اســت که 
باید طی شــود. سرلشــکر باقری ادامه داد: کشف و درک 
مخاطب مسئله مهمی است، مربی که نکات آن از جانش بر 
می خیزد بر جان متربی آن می نشیند، مهارت های ارتباطی، 
توان اقناع مخاطب و القای غیرمســتقیم دیگر نکاتی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد تا نهایت این چرخه نظام به 
بررســی اثر بخشی منجر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه 

مربیان باید الگو باشــند، عنوان کرد: مربیان باید با عمل، 
رفتار و گفتار خود بیشترین تاثیر را بر جان مخاطبان خود 
بگذارند، انســان ها باید در درون تشکیالت تربیت شوند و 
انســان های کارآمد و فهیم تربیت شوند، اگر موفق شویم 
نظام هــای خود را تربیت زا و معنویت زا تشــکیل دهیم به 
تربیت درست انسان ها می رسیم و البته که ورودی های ما 
باید پاالیش شده باشــد. سرلشکر باقری ادامه داد: تربیت 
از فرمانده سرچشــمه می گیرد و اگر فرمانده رفتار درستی 
نداشته باشــد و رفتار و عمل او همخوانی نداشته باشد به 
نتیجه نمی رسیم و البته که ما الگوهای متعددی را فراروی 
خود داریم شهید قاسم سلیمانی را داریم و دیده ایم که اگر 
کالمی می گفت قبل از آنکه شنونده بشنود به مرحله عمل 
رســانده بود. وی اضافه کرد: شــهدای بزرگوار دیگری نیز 
هســتند که با عمل و گفتار و رفتار خود در عرصه تربیت 
الگو و سرمشق می توانند باشند و این تربیت شدنی است و 
باید به عنوان یک چشمه جاری ادامه یابد. سرلشکر باقری 
با تاکید بر اینکه گام دوم انقالب اسالمی انتظارات بزرگی 
را از جوانان و نسل پس از انقالب بیان می کند، عنوان کرد: 
در سرتاسر این بیانیه رهبر معظم انقالب اسالمی انتظاراتی 
را بیان کردند که همه تجربه ۴۰ سال حضور و رهبری این 
عالم بزرگوار اســت که با جانبازی در صحنه بودن را نشان 
داده اســت و با فرماندهی خود کشتی انقالب را در میان 
امواج خروشان به پیش برده و به امید خدا به دست صاحب 

الزمان)عج( خواهند رساند.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش خبر داد

رونمایی از موشک هایی با برد ۳۰۰ کیلومتر در آینده نزدیک

رئیسی در نشست مطبوعاتی با نخست وزیر عراق مطرح کرد

گام های جدید برای تسهیل روابط پولی ایران و عراق 

سرلشکر باقری:

مهم ترین گام برای فتح خرمشهرها از بین بردن نا امیدی است 

جوابیه وزارت راه و شهرسازی 
به گزارش روزنامه مردم ساالری

پیرو انتشار گزارشی در روزنامه مردم ساالری 2۸ خرداد با عنوان »عقب نشینی 
دولت از وعده ساخت چهار میلیون مسکن« مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت 
راه و شهرسازی جوابیه ای به روزنامه ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

روزنامه مردم ساالری محتوایی را با عنوان »عقب نشینی دولت از وعده ساخت 
چهار میلیون مســکن« منتشر کرده اســت که اساسا این عنوان کذب و خالف 
واقع بوده و با وجود توضیحات و انتشــار خبر صحیح در پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی در روز 2۷ خرداد 1۴۰1 و در گروه های خبری، انتشار این محتوای 
کذب جای تامل دارد. به اطالع خوانندگان محترم این روزنامه می رســاند رستم 
قاســمی وزیر راه و شهرسازی براساس وعده داده شده دولت که بارها بر اجرای 
آن تاکید شــده است، اعالم کرد: ساخت ۴ میلیون واحد در دو مرحله و طی ۴ 
سال انجام می شود که به زودی آغاز ساخت 2 میلیون واحد مرحله اول تکمیل 
می شود. بخشی از برنامه سفر استانی اصفهان آغاز عملیات اجرایی بیش از 3۸۰۰ 
واحد مســکونی طرح نهضت ملی مسکن بود و تاکنون حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده انــد که تا پایان خرداد ماه 

پاالیش شرایط متقاضیان انجام می شود.

جوابیه

رئیسی از نخست وزیر عراق استقبال کرد
سیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
به صورت رســمی در مجموعه سعدآباد استقبال کرد. نخست وزیر عراق ظهر 
دیروز در راس یک هیات دیپلماتیک وارد تهران شد و مورد استقبال علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو قرار گرفت. در مراســم استقبال رسمی ابتدا سرود ملی دو 
کشــور نواخته شد و ســپس رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق از یگان 
تشریفات حاضر در میدان سان دیدند. رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر 
عراق اعضای هیات های همراه را نیز به یکدیگر معرفی کردند. آیت اهلل رئیسی 
و الکاظمی پس از دیدار و گفت وگو  قرار است با یکدیگر در نشستی مطبوعاتی 

نتایج این گفت وگوها را تشریح کنند.

موافقت مجلس با کلیات طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی کلیات طرح ســاماندهی استخدام 
کارکنان دولت را به تصویب رســاندند. به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در  جلسه علنی دیروز یکشــنبه مجلس، گزارش کمیسیون 
اجتماعی در خصوص طرح  ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت را بررسی 
کــرده و با 19۶ رای موافــق کلیات این طرح را به تصویب رســاندند. رئیس 
مجلس شــورای اسالمی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد: باتوجه به 
پیشــنهادات زیادی که در ماده واحده این طــرح وجود دارد با تصمیم هیات 
رئیســه مجلس این طرح به صورت دو شــوری بررسی می شود و اکنون برای 
بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می گردد. حسن لطفی در جریان 
بررســی کلیات طرح ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت در صحن مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: ما اکنون با 2۷ نوع قرارداد استخدامی مواجه هستیم 
و این تعدد در قراردادها منجر به این شده تا عدالت در پرداخت ها از بین برود. 
ما کارمندهایی را داریم که در یک اتاق و با یک مدرک و میزان ســابقه برابر 
حقوق های متفاوتی را دریافــت می کنند. این بی عدالتی در پرداخت ها انگیزه 
را از کارمندان دولت گرفته اســت. از سوی دیگر تعدد قراردادها باعث شده تا 
آمار دقیقی از کارکنان دولت نداشــته باشیم. کمیسیون اجتماعی با همکاری 
دولت این طرح را آماده کرده تا شــاهد ســاماندهی کارکنان دولت در بحث 
نحوه پرداخت و تنظیم قراردادها باشیم. براساس این طرح باب ورود از طریق 
شرکت ها به بدنه دولت بســته شده و تصویب این طرح می تواند بی عدالتی ها 
را کنار بزند. مهدی عیســی زاده رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی نیز در خصوص کلیات این طرح مطرح کرد: ما نمایندگان مجلس و 
دولــت وظیفه داریم که به فرزندان مردم بــه عنوان اوالد دولت توجه کرده و 
آنهــا را تعیین تکلیف کنیم. چرا از ســال 13۶۰ دولت وظایف خود را در این 
حوزه انجام نداده است. امروز ما با 2۷ مدل قرارداد استخدامی مواجه هستیم 
و تعداد کارکنان دولت نامعلوم است. آیا به عنوان وکالی مردم ساماندهی این 
وضعیت به عهده ما نیســت؟ ما چندین ســال است که شعار کوچک سازی و 
چابک سازی دولت را می دهیم اما سوال این است که چه زمانی قرار است این 

وعده تحقق پیدا کند.

با حضور سرلشکر سالمی
فرمانده جدید سپاه حفاظت ولی امر )عج(

معارفه شد
آیین تکریم و معارفه فرمانده ســپاه حفاظت ولی امر )عج( سپاه با حضور 
سرلشــکر حسین ســالمی و جمعی از فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح 
برگزار شــد. به گزارش ایرنا، آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه حفاظت ولی 
امر )عج( با حضور ســردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی، حجت االسالم و المســلمین طیبی فر جانشین 
نماینده ولی فقیه در سپاه ، سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر 
نظامی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و جمعی از مسئولین و کارکنان این 
فرماندهی، دیروز )یک شــنبه( برگزار شد. در این مراسم ضمن معرفی سردار 
ســرتیپ دوم پاسدار حسن مشروحی فرد به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولی 
امر)عج(؛ از مجاهدت های صادقانه و تالش های ارزنده و شبانه روزی 12 ساله 
ســردار سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری در فرماندهی موفق این سپاه، تجلیل و 

تقدیر به عمل آمد.

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح انجام شد
دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دســتیابی به اهداف تحقیقاتی 
از پیش تعیین شده، انجام شــد. به گزارش ایرنا، مهندس حسینی سخنگوی 
وزارت دفــاع دربــاره این خبر افزود: این ماهواره بِر ســه مرحلــه ای از نظر 
ویژگی هــای فنی، قابــل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا اســت که دارای دو 
مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. وی با بیان اینکه 
پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته اســت تصریح کرد: 
به حول قوه الهی مرحله ســوم توسعه ی این ماهواره بِر ترکیبی با بهره گیری 
از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز گردیده اســت. گفتنی اســت ماهواره بر 
ذوالجناح در بهمن ماه سال 99برای نخستین بار با هدف دستیابی به فن آوری 
قدرتمند ترین موتور سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

اخبار کوتاه

فرهنگستان و وام واژه های عربی
ادامه از صفحه 1

پارسی ســازی چنین واژه هایی آموزش و یادگیری چنین پرمانه هایی را آسان تر 
کند.

آســیب  وام واژه های خوشــه ای: بســیاری از وام واژه های دیرپای عربی به 
دیسۀ)شــکل( خوشه ای به زبان پارســی راه یافته اند و فرهنگستان در حالی به 
پذیرش این وام واژه های عربی حکم می دهد که آشــکارا در شــیوه نامه خود به 
آسیب رسان بودن این دسته از وام واژه ها اشاره کرده است. درست است که روند 
وام گیری از زبان عربی کم وبیش متوقف شــده اســت، ولی آسیب وام واژه های 
خوشه ای عربی برای دستور زبان پارسی و دستگاه ساختواژی آن همچنان ادامه 

دارد. این نکته از چشم پژوهندگان زبان نیز دور نمانده است:
»آری، مشــکل اساسی، همچنانکه امروزه بســیاری از اهل نظر و صاحبان قلم 
متوجه شــده اند آن است که زباِن پارسی زبانی است از نظر دستگاه صرفی پیرو 
دو دستورِ زباِن جداگانه که به علّت ساختمان ناهمگونشان با هم جوش خوردنی 
نیستند و، در واقع، برای آموختِن زبان نوشتاری پارسی باید دو زبان را آموخت، 
زیرا، بَمَثل، کشتن و کشنده و کشته از یک دستگاه دستوری است و قتل و قاتل 
و مقتول از آِن دستگاه دستوری دیگری، و به همین دلیل زبانی است سرگردان 

و بی در و پیکر«.
چنانکه گذشت، نگارنده همچنان که به کوشش های فرهنگستان ارج می گذارد 
باور دارد که بخش بزرگی از وام واژه های عربی ای که فرهنگستان برنامه ای برای 
پاالیش آنها ندارد برای زبان پارســی زیان بارتر از بسیاری از وام واژه هایی هستند 

که به تازگی از زبان های اروپایی به زبان پارسی راه یافته اند.

یادداشت


