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برگزاری معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید  با حضور رئیس دفتر  رهبر  معظم انقالب 
مراس���م معارفه حجت االس���ام و المسلمین 
یوسفعلی شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و 

امور ایثارگران دیروز در این سازمان برگزار شد. 
به گزارش مهر، حجت االسام والمسلمین محمد 
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در 
این مراسم، پس از قرائت حکم انتصاب نماینده ولی 
فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: بعضی 
کلمات در همه فرهنگ ها دارای احترام خاصی است، 
کلماتی مثل عالم، دانشمند و امام از جمله این کلمات 
هستند. یکی  دیگر از این کلمات کلمه شهید است و 
خداوند در قرآن می فرماید که شهید را مرده نپندارید، 

شهدا زنده هستند و نزد خدا روزی می خورند. 
وی افزود: کسی که چیزی اختراع کرده است 
به گردن بشریت حق دارد، اما حق شهید از همه این 
افراد باالتر است زیرا با اهدای خون خود زمینه کارها 
و خدمات دیگران را فراهم کرده است. شهید مدیون 
کسی نیست اما همه مدیون شهید هستند. در شرع ما 
جایگاه بسیار خاصی برای شهید در نظر گرفته شده 
است، دفن شهید بدون غسل و با پیراهنی که در آن 
شهید شده یا معاف بودن شهید از سئوال و جواب 

قیامت از این موارد است.   
 محمدی گلپایگانی با بیان این که کلمه شهید 
یکی از القاب و اس���امی خداوند است افزود: شهدا 
ناظر به اعمال گذشته انسان ها هستند و از این نظر در 

ردیف پیامبران قرار دارند. 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مسئوالن 
و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از فرصت 
خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران نهایت 
استفاده و نامه اعمال خود را پربار کنید و شاکر چنین 
موقعیتی باشید. مرحوم حجت االسام والمسلمین 

شهیدی محاتی انسانی بس���یار متواضع بود و با 
حوصله و برخورد خوب کارها را پیش می برد. در 
عالم سیاست هم صداقت خاصی داشت و از اصول 
خود خارج نمی شد و به اطاعت از ولی فقیه بسیار 
پایبند بود. در انجام مسئولیت هم در حد توان تاش و 

با مخالفین خود با انصاف برخورد می کرد. 
 محمدی گلپایگانی تأکید کرد: ما باید قدر مردم 
را بدانیم زیرا در برابر سخت ترین فشارها و تحریم ها 
ایستادگی می کنند و از دین و اعتقادات خود دست 

نمی کشند. 

همچنین حجت االسام والمسلمین یوسفعلی 
ش���کری نماینده ولی فقیه در بنیاد ش���هید و امور 
ایثارگران در این مراس���م تصریح کرد: خداوند را 
شاکرم که به برکت حکم مقام معظم رهبری مجدداً 
در افضل نهادها در خدمت افضل انس���ان ها باشم و 
با خون پاک شهدا، جانبازان و آزادگان عهد می بندم 
که طبق فرمان مق���ام معظم رهبری هر چه در توان 
 دارم به بهترین وجه مجری حکم مقام معظم رهبری 

باشم. 
وی افزود: امیدوارم مجاهدی امین برای مجموعه 

بنیاد ش���هید و امور ایثارگران و خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران باشم. این راه را برای خود راهی پر 

سعادت می دانم. 
محیط بنیاد شهید و امور ایثارگران باید محیطی 
همراه با مجاهدت باشد و هرکس هرچه در توان دارد 
در مسیر خدمت به ایثارگران و فرهنگ ایثار و شهادت 

به کار ببندد. 
در ادامه این مراسم، سعید اوحدی معاون رئیس 
جمهوري و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم با 
اشاره به زحمات مرحوم حجت االسام والمسلمین 
شهیدی در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: خداوند 
بهترین انسان را کسی می داند که مفیدترین انسان برای 

سایرین بوده است. 
خداوند به بعضی انسان ها توفیق حضور در بستر 
خدمت را اعط���ا می کند و در این بین هم مراتبی از 
خدمت وجود دارد، مانند توفیقی که در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران نصیب می شود تا به بهترین بندگان 

خدا خدمت کنند.  
وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در کام 
امام )ره( و مقام معظم رهب���ری به عنوان بهترین و 
افضل نهادها معرفی شده است. جناب حجت االسام 
والمسلمین شکری تجربه ۲۰ سال خدمت صادقانه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران را دارند که تجربه ای بسیار 
ارزشمند است و ان شاءاهلل در کنار ایشان شاهد مسیر 

رو به رشدی در بنیاد شهید و امور ایثارگران باشیم. 
اوحدی در پایان گفت: تمام عزت و اقتدار امروز 
جمهوری اس���امی به برکت خون شهدا، فداکاری 
جانبازان و صبوری آزادگان به دست آمده است و همه 
 ما مدیون این عزی���زان و خانواده های گرانقدر آنان 

هستیم. 

وزیر امور خارجه در توییتی خطاب به همسایگان 
ایران در خلیج فارس نوشت: به نظر می رسد برخی 
کشورهای همسایه از غرب درخواست کرده اند که 

بخشی از روند مذاکره با ایران باشند. 
  محمد جواد ظری����ف در ادامه توییت خود 
آورده است: ما با غرب در باره منطقه مذاکره نمی کنیم. 
مشکل اصلی، مداخله های آنان است.در عین حال 
ما همیش����ه آماده مذاکره با همسایگان هستیم و 
طرح هایی چون امنیت منطقه ۱۹۸۶، مجمع گفتگوی 
منطقه ای ۲۰۱۶و اقدام صلح هرمز ۲۰۱۹بیانگر این 

موضوع است 
شورای اتحادیه اروپا خواستار همکاری با 

آمریکا شد 
شورای اتحادیه اروپا هم خواستار همکاری با 

دولت آمریکا در باره برجام شده است. 
به گزارش فارس،ا ین شورا  در بخشی از بیانیه 
۸بندی خود   دولت آتی آمریکا را به تاش برای ترمیم 
روابط میان آمریکا و اروپا دعوت کرد و از واشنگتن 
خواست وارد »گفتگوهای راهبردی« طوالنی مدت 
درزمینه مس����ائل مختلف از »کووید-۱۹« گرفته تا 

تغییرات جوی شوند. 
در بیانیه شورای وزیران اتحادیه اروپا که بعد از 
جلسه  در بروکسل صادر شده آمده است: »شراکت 
قوی میان طرف های دو سوی آتانتیک برای تضمین 

امنیت، ثبات و رفاه مشترک ما حیاتی است.« 

در بخشی از بند ۴این بیانیه، اشاره  مختصری 
به ضرورت تاش های مشترک واشنگتن و بروکسل 
برای حفظ »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( و 
آمده است: »الزم است برای حفظ برنامه جامع اقدام 
مش����ترک که به تائید قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت 
)۲۰۱۵( رس����یده است و یکی از ستون های اصلی 
معماری منع اش����اعه در جهان به شمار می رود ،با 
یکدیگر همکاری و دستاوردهای آن را بیشتر کنیم و 

به چالش های آینده بپردازیم.« 
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه 
هم با درخواست برای خویشتنداری و مسئولیت پذیری 
همه طرفین برجام، گف����ت: در روزهای آینده در 
تماس ها با طرف ه����ای اروپایی و دیگر طرف های 

برجام همین روند پیگیری خواهد شد. 
»سرگئی ریابکوف« در جمع خبرنگاران افزود: 
قصد ایران برای نصب س����انتریفیوژهای جدید در 
س����ایت نطنز نکته  مثبتی به وضع  متشنج پیرامون 
برجام اضافه نمی کند.    و ی  افزود: سئوال اکنون این 
است که چه کاری باید برای افزایش شانس بقای 
برجام و اطمینان از کارهای بیش����تر در چارچوب 

توافق سال ۲۰۱۵انجام شود؟ 
ریابکوف ابراز عقیده کرد:الزم اس����ت   همه 
طرف ها خویشتنداری و مسئولیت نشان دهند. در 
تماس ها با همکاران اروپایی و طرف های دیگر به 
صورت حضوری یا از راه دور درباره این موضوع در 

روزهای آینده، به همین ترتیب عمل خواهیم کرد. 
خبردیگراین که »جیک سالیوان« نامزد تصدی 
سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت احتمالی 
بایدن مدعی شد: بازگشت آمریکا به برجام در دولت 
آینده و لغو تحریم ها، زمینه  را برای مذاکرات بعدی با 

ایران درباره مسائل گسترده تر فراهم می کند. 
وی افزود: دولت آین����ده آمریکا قصد دارد با 
بازگشت به توافق هسته ای ایران و مجبور کردن تهران 
به پایبندی به مفاد توافقنامه اصلی، برنامه هسته ای 

ایران را بار دیگر تحت کنترل قرار دهد. 
سالیوان در سخنانی در اجاس شورای مدیریت 
»وال اس����تریت ژورنال«   گفت: در عوض، آمریکا 
به مفاد توافق هسته ای س����ال ۲۰۱۵احترام خواهد 
گذاشت. ما فکر می کنیم این، عملی و دست یافتنی 
است.اکنون دروضع خطرناکی قرارداریم.آنها –ایران 
-اورانیوم بیشتری غنی کرده اند. ما )از توافق( خارج 

شدیم و تنها هستیم. 
وی ادعا کرد: بازگشت به توافق که به معنای لغو 
تحریم های میلیارد دالری برای تهران است، زمینه را 
برای مذاکرات بعدی درباره مسائل گسترده تر فراهم 

خواهد کرد. 
س����الیوان در ادامه مدعی شد :به ایران بستگی 
دارد و اگر حاضر به همراهی نشود، آن زمان آمریکا 
می تواند از کشورهای دیگر بخواهد به آن بپیوندند تا 

به ایران نشان دهند گزینه دیگری ندارد.

فرمانده کل س���پاه پاسداران با 
تاکید بر این که راه شهید فخری زاده 
با عزم و اراده بیش���تر دنبال می شود، 
گفت: دشمنان باید منتظر واکنش های 
جمهوری اسامی ایران با کیفیت و 
وضعی که خودمان تعیین می کنیم ، 

باشند. 
به گزارش س���پاه نیوز، سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سامی دیروز 
در حاشیه مراسم گرامیداشت دانشمند 
شهید محس���ن فخری زاده که پیش 
از ظهر دیروز با حضور خانواده این 
شهید واالمقام و جمعی از فرماندهان 
و مسئولین عالیرتبه نیروهای مسلح در 
ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.با 
بیان این که بزرگترین لطف الهی که 
شهادت اس���ت، شامل حال محسن 
فخری زاده عزیز و فخر ایران ش���د، 
گفت : دشمنان قس���م خورده ایران 
اسامی باید بدانند که شهادت چراغ 
راه ماست و ما راه این شهید عزیز را 

ادامه خواهیم داد و راهی که ش���هدا 
باز می کنند، هیچگاه توقف نخواهد 
داشت.  وی افزود: هر نقطه ای که دشمن 
روی آن متمرکز می ش���ود، به منزله 
نقطه قوت ما و هراس دشمنان است و 
متوسل شدن به اقدامات جنایتکارانه ای 
مانند ترور به معنای آن است که  باید 
امثال شهید فخری زاده را تربیت کنیم. 

فرمانده کل سپاه با تاکید بر این که 
راه این عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط 
شاگردانش ادامه خواهد داشت، گفت: 
دشمنان باید منتظر واکنش های  ایران 
با کیفیت و وضعی که خودمان تعیین 

می کنیم ، باشند. 
سردار سامی با بیان این که ترور 
و اقدامات کوردالنه دشمنان جز افزوده 
شدن بر ش���تاب انقاب اسامی ما 
دستاورد دیگری نخواهد داشت ، ادامه 
داد:  با شهادت رشد کرده ایم و دشمن 
قدرت درک این حقیقت را ندارد. آنها 
فکر می کنند که مردان بزرگ ما تنها 

هویت فیزیکی دارند از این رو به دنبال 
حذف آنها هستند اما شهادت آنان، اراده 
ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام 

قویتر می کند. 
فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید 
بر این که به ملت عزیز ایران اطمینان 
می دهیم که واکنش قاطعی نسبت به 
ترور دانشمند هسته ای خود خواهیم 
داشت، افزود: شهادت برای ما افتخار 
اس���ت و همان طور که شاهد بودیم 
حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت 
استکبار ش���د قطعا شهادت محسن 
فخری زاده هم موجب ذلت دشمنان 
می شود و سرعت ما را در مسیری که 

انتخاب کرده ایم بیشتر می کند. 
 ش��هید فخری زاده در مسیر 

قدرتمندی نظام 
به گزارش س���پاه نیوز، در این 
مراس���م که   امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، 
سردار س���رتیپ پاسدار محمدرضا 

نقدی معاون هماهنگ کننده س���پاه، 
حجت االس���ام  و المسلمین سید 
ضیاءالدین آقاجان پور رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس���لح و فرماندهان ارشد 
نیروهای مسلح و سپاه  هم حضور 
داشتند،حجت االس���ام والمسلمین 
عب���داهلل حاجی صادقی  نماینده ولی 
فقیه در سپاه در سخناني با بیان این 
که شهید فخری زاده تمام عمرش را 
در مسیر قدرتمندی نظام صرف کرد، 
گفت: شهادت سرعت بخش اهداف 
انقاب اس���امی است.  وي با تاکید 
بر این که اقتدار و قدرت الزمه بقا و 
استحکام هر نظامی است، اظهار داشت: 
همه عقا باور دارند بدون قدرت و 
اقتدار نمی توان از امنیت و موجودیت 
یک نظام محافظت کرد که تحقق این 
مهم در آیات و روایات اسامی همواره 

مورد تاکید قرار گرفته است. 
بقیه در صفحه ۱۴

  س���خنگوی دولت در نشست خبری 
با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۰انبساطی تنظیم 
شده است، اظهار داشت: الیحه بودجه ۱۴۰۰با 
در نظر گرفتن وجود کرونا در سال آینده تنظیم 

شده است. 
وی افزود: الیحه بودجه سال ۱۴۰۰مبتنی 
بر واقعیت های امروز کش���ور و با نگاهی به 
آینده نزدیک در تاش برای بهبود آینده بهتر 
شکل گرفته است. تاش دولت بر این بوده 
که منابع و درآمد های پیش بینی شده  کاما 
واقعی باشند و مصارف اجتناب ناپذیر کامًا 
پوشش داده ش���ود و هزینه غیرضروری هم 

افزایش نیاید. 
به گزارش فارس س���خنگوی دولت 
تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای 
الیحه بودجه سال آینده، کاهش نقش منابع 
حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاری 
است. بنابر تصمیم دولت، در بودجه جاری سال 
آینده، بیش از می���زان فروش نفت در دوران 
قبل از تحریم، فروش نفت دیده نشده است. 
همچنین حفظ ارزش پول ملی از ویژگی های 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۰است. 
ربیعی ادامه داد: واردات کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات پزشکی، با ارز ۴۲۰۰تومان 
حفظ اما پیش بینی ش���ده است  در صورت 
محرز شدن آثار منفی حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی 
نسبت به آثار تورمی اصاح نرخ ترجیحی 
تسعیر ارز و اصاح نرخ ارز ترجیحی انجام 
و ۱۰۰درصد درآمد ناشی از این اصاح برای 

معیشت و سامت مردم مصرف شود. 
وی در زمینه ابهامات الیحه پیشنهادی 
بودجه گفت: باید توجه داشت تولید و فروش 
نفت مس���اله ای منفی نیست. ما باید نفت را 
صادر کنیم و فروش نفت به منظور توس���عه 
کشور، وابسته کردن جهان به ایران و حضور 
در بازارهای بین المللی مهم است و آنچه باید 
مورد توجه قرار گیرد این اس���ت که درآمد 
ناشی از فروش نفت را در بودجه جاری هزینه 
نکنیم و درآمدهای حاصل از آن را برای رفاه 
مردم، تقویت، نگهداشت و توسعه زیربناها 
و زیرساخت های کش���ور که مورد استفاده 
نسل های آینده هم   باشد، به کار بگیریم. تصمیم 
بنیادی دولت این است که نفت برای توسعه 
زیرساخت ها و حمایت اجتماعی از زندگی 

مردم مصرف شود . 
ربیعی درباره آخرین وضع  بیماری کرونا 
هم اظهار داشت: کاهش حدود ۲۰درصدی 
بستری و مرگ و میر براثر تدابیر انجام شده، 
با تاش های کادر درمان و همراهی مردم به 

دست آمده است. روند نزولی در اکثر استانهای 
کشور شروع شده ولی در استانهای شمالی 
گلستان، گیان، مازندران، اردبیل و قزوین هنوز 
شیب نزولی شروع نشده یا کمتر از میانگین 
کشوری است. سیر بیماری در تهران، نزولی 

ولی شکننده است. 
وی ادامه داد: میزان رعایت پروتکل ها 
توس���ط مردم به بیش از ۸۵درصد رسیده و 
اکنون ۶۴ش���هر قرمز، ۲۷۸شهر نارنجی و 

۱۰۶شهر زرد رنگ داریم. 
ربیعی اضافه کرد: اجرای طرح ش���هید 
سلیمانی هم بر قطع زنجیره شیوع بسیار زیاد 
اثر خواهد گذاشت. افرادی که تستشان مثبت 
اعام می ش���ود هم وظیفه فردی خودشان 
هس���ت و هم وظیفه عمومی و دستگاههای 
نظارتی جامعه است که این افراد را قرنطینه کنند 
و توصیه اکید داریم افراد نزدیک به این مبتایان 

مناسب است خود را قرنطینه کنند. 
سخنگوی دولت ادامه داد: طی روزهای 
اخیر پذیرش واقعی���ت تحریم و ضرورت 
تحرک جدید در دیپلماسی برای رفع تحریم 
به یک گفتمان همگانی تبدیل شده است. حتی 
برخی جناح ها  جریان های سیاسی کشور  
که پیشتر بنا بر انگیزه های گوناگون اذعان به 
واقعیت تحریم و بیان فهرست جنایات امریکا 
علیه حق دسترس���ی به دارو، پول حاصل از 
فروش نفت و سایر منابع ملی ، حق تراکنش 
مالی و دسترس���ی به نظام مالی جهان را اسم 
رمز " تسلیم" و نوعی " گرا دادن" می دانستند 
اکنون از ضرورت رفع تحریم سخن می گویند . 
این یک پیشرفت بزرگ است و از آن استقبال 

می کنیم. 
ربیعی اضافه کرد: امروز همگان و همه 
جناحها با مشاهده اضطراب رژیم اشغالگر 
قدس دریافتند که در شرایطی که اسرائیل همه 
تاش های خود را برای پیشگیری از احیای 
برجام به کار می برد باید در س���طح داخل 
به یک اجماع ملی رس���ید و با کنار گذاشتن 
اختافات تبدیل به یک "ید واحده ملی" علیه 
جنگ افروزان و اتاق فکرهای صهیونیستی 

تحریم و ترور شد. 
وی ادامه داد: چشم انداز احیای برجام 
و امکان ترمیم زخمی ک���ه ترامپ بر پیکر 
این توافق جهانی وارد آورده اکنون در سطح 
منطقه ای موجب برخی واکنش های شتابزده 
به خصوص توسط صهیونیست ها شده است.    

  چند صدایی و مواضع چند گانه  
سخنگوی دولت ادامه داد: برای عبو ر از 
شرایط سختی که مردم تحمل کردند و در این 

سه سال فشار مضاعفی بر معیشت مردم آمد، 
نیازمند انسجام ملی با بیان و گفتارهایی همراه 
با مسئولیت و ایستادن در کنار هم و در کنار 
دولت به عنوان پیشران در این روزها و ایجاد 
اعتماد عمومی هستیم و از مایوس کردن جامعه 
و دادن بهانه به دست دشمنان پرهیز کنیم. باید 
صدای واحدی از فضای کشور شنیده شود و 
چند صدایی و مواضع چند گانه در منافع ملی 

این شرایط را محقق نمی کند.  
س���خنگوی دولت در پاسخ به سئوالی 
درباره موضع ته���ران درباره اظهارات برخی 
مقامات خارجی برای تواف���ق بهتر با ایران 
گفت:  به زبان ساده بگویم که باید به شرایط 
۲۸اردیبهشت ۹۷یا ۱۸می ۲۰۱۸یعنی همان 
روزی که آمریکا به انجام تعهداتش خاتمه داد 
بازگردند.   انتظار داریم  آمریکا با همان سرعتی 
که ترامپ چنین کاری را انجام داد ، البته بدون 
هیچگونه پیش شرطی تمامی روندهای مخرب 
طی شده را  معکوس کند. دولت بعدی آمریکا 
به خوبی می داند که چه کارهایی را برای جلب 
اطمینان ایران باید انجام بدهد و از چه اقدامات 
زیانباری که می تواند به دیپلماسی آسیب بزند، 
خودداری کند. تا پیش از بازگشت آمریکا به 
نقطه ای ک���ه خود را از انجام تعهداتش جدا 
کرد، امکان بررسی مذاکرات تازه  اساسا وجود 

ندارد . 
 وی درباره اعام تمایل ژاپن و کشور های 
عرب حوزه خلیج ف���ارس برای  حضور و 
مذاکرات جدید برجام گفت:ما بطورکلی از 
نقش آفرینی بیشتر ژاپن به عنوان یک کشور 
دوست و شریک مهم در مسائل بین المللی 
استقبال می کنیم. مذاکرات برجام از دیدگاه ما 
تمام شده و قرار نیست مذاکرات تازه ای انجام 
بگیرد که نیازی به تجدید ساختار مذاکرات 
وجود داشته باش���د. امروز فقط مساله باقی 
مانده، بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان 
مطابق توافق انجام گرفته است و این موضوع 

پیچیده ای  نیست. 
سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی در 
مورد نظر دولت درباره متناسب سازی  حقوق 
کارگران با تورم گفت: فکر کنم سئوال دارای 
گزاره های نامرتبط است. آنچه در قانون بودجه 
تصویب ش���ده برای حقوق کارمندان دولت 
اس���ت و نه کارگران. اساسا دولت در زمینه 
حقوق کارگ���ران در الیحه بودجه تصمیمی 

نمی گیرد. 
وی با تاکید بر اینکه افزایش ۲۵درصدی 
حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال 
آینده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، 

تصریح کرد: اعتبار پرداخت حقوق در بودجه 
۱۴۰۰به ۳۲۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اس���ت. یعنی عاوه ب���ر ۲۵درصد افزایش 
حقوق، افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در 

بودجه ۱۴۰۰پیش بینی شده است. 
سخنگوی دولت درباره پیش فروش نفت 
به مردم گفت: سال آینده در صورتی که نتوانیم 
در بازار جهانی نفت به فروش برسانیم پیش بینی 
شده است با مش���ارکت دادن مردم در خرید 
نفت و فروش داخلی این درآمد محقق شود که 
با این کار هم نقدینگی و تورم کنترل می شود و 
هم سرمایه خرد مردم در تولید و اشتغال سهیم 
می شوند و هم مردم منتفع خواهند شد .   وی 
بیان داشت: در زمینه حوزه سامت هم مقرر 
شده  ۵۳هزار نفر استخدام شوند و فوق العاده 
ویژه حوزه س���امت ۱۵۰درصد رشد داشته 
است.  سخنگوی دولت درباره آخرین وضع  
شناسایی عوامل ترور شهید فخری زاده گفت: 
تا آنجا  که اطاع دارم موضوع توسط وزارت 
اطاعات در حال  پیگیری اس���ت و بررسی 
سرنخ ها و ابعاد ماجرا همچنان ادامه دارد. با 
روشن تر ش���دن ابعاد این حادثه تروریستی 
وزارت اطاعات قطعا اطاع رسانی های الزم را 

انجام خواهد داد. 
س���خنگوی دولت در باره ابراز نگرانی 
تروییکای اروپا از نصب سانتریفیوژها در نطنز ، 
گفت: اقدام ایران برای نصب ۵۰۰سانتریفیوژ 
در نطنز از مدت ها قبل و با توجه به کاهش 
متوازن تعهدات به دلیل خروج آمریکا از برجام 

پیش بینی شده بود . 
سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی 
بر اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در 
اطاعیه ای اعام کرد که قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها« به زیان مصالح ملی نیست 
و دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ 
گفت: حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این 
مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم ، 
اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد ، باید 

طرف مشورت قرار می گرفت. 
وی اضافه کرد: برخی از قوانین مختص 
یک زمان نیستند و  تمامی مسائل اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی را متاثر می کنند  . اگر این 
موارد مربوط به حوزه کان ملی و امنیت کشور 
باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت 
در شورای عالی امنیت ملی دریافت می شد 
و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان 

انجام می گرفت. 
ربیعی افزود: دولت به این روند تاکید 
داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی 

هیات رئیسه مجلس گفت که این نهاد   برای 
این طرح هماهنگی های الزم را به عمل آورده 
و بیش از دو ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت 

ملی مذاکره داشته است. 
وی بیان داش���ت: با طرح این سخن، 
مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه 
از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد 
و ابهاماتی در باره  دبیرخانه و شورای عالی 
امنیت ملی پیش آورد.آنچه که براساس قانون و 
آیین نامه و تجربه   داشته ام،  دبیرخانه بخشی 
از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت 
ملی است که به موجب قانون به واسطه رئیس 
شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب 
دولت می رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه ها 
و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رئیس 

شور است. 
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: حدود 
اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون 
معین می کند و تشکیات آنها  به تصویب 
شورای عالی امنیت ملی می رسد. ورودی های 
دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات 
مستقیم رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا 
و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری است 
که توسط رئیس جمهوری ارجاع می شود یا 
مصوباتی است  که به موجب آن دبیرخانه در 
زمینه ای مسئولیت می یابد. آنچه از اطاعیه 
دبیرخانه بر می آید ورودشان براساس مصوبه 

شورای عالی بوده است. 
وی بیان داشت: دراطاعیه دبیرخانه هم 
آمده اس���ت که حدود دو ماه قبل، ریاست 
مجلس   کلیات طرح���ی را که جمعی از 
نمایندگان   ارائه کرده و مراحلی از آن هم طی 
شده است  و طراحان هم بر فوریت تصویب 
آن اصرار داش���تند را در یکی از نشست های 
شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا 

ارائه کردند. 
ربیعی بیان داشت: شورا هم با استقبال از 
اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان   در 
ارائه و تصویب طرح های مورد نظر، ماحظاتی 
را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و 
مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل 

نهایی به عنوان مصوبه شورا اباغ شد. 
وی اظهار داشت: در این مصوبه همچنین 
از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین 
نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
و وزارت امور خارجه هم تعامل و همفکری 
ش���ود. در زمینه این اطاعیه چند نکته حائز 

اهمیت است. 
بقیه در صفحه ۱۴

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: با تمامی 
سختی ها و مشکات اقتصادی، ایران آنقدر ظرفیت 
دارد که در یک دوره پنج ساله و با تصویب برنامه 
هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی به کشور 
بازگردد، این ظرفیت کاما وجود دارد و اگر ما در 

کنار هم باشیم، این مساله محقق می شود. 
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در 
مراسم قدردانی از منتخبان جشنواره شهید مدرس قوه 
مقننه با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس، گفت: 
براساس قانون اساسی، مجلس حوزه اختیارات وسیع، 
تأثیرگذار و نقش جدی در ساماندهی مجموعه کشور 
دارد، حال اگر امروز شاهد چنین کارکردی نیستیم، 

این مساله به عوامل متعددی بر می گردد. 
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر ضعفی در حوزه 
مجلس وجود دارد، هیچ کسی و هیچ جایی موثرتر 
از خود مجلس در بروز این مسائل نیست، گفت: 
اگر قرار است که این ضعف ها به قوت تبدیل شود، 
هیچ جایی بهتر از مجلس برای تحول در این حوزه 
نخواهد بود.  قالیباف ادام����ه داد: مثا اگر در حوزه 
شهرداری تهران به دنبال تحول در حوزه بزرگراه ها، 

مترو، فضای سبز، بخش بهداشت و درمان، خدمات 
شهری، حوزه اجتماعی و فرهنگی هستیم، این تحول 
رخ نمی دهد مگر با بروز تحول در درون شهرداری 
تهران؛ از این رو وقتی این مس����اله محقق شود، آن 
زمان مردم ه����م اقدامات و تاش های مجموعه را 

می پذیرند.  
رئیس مجلس بر ایجاد تحول  در ش����رایط 
کنونی تاکید کرد و گفت: در زمان بررسی طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم، یکی از نمایندگان مجلس 
در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب 
این موضوع، از وظایف مجلس نیست که در جواب 
این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست 
که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسامی 
روی تمامی بخش ها و سازمان ها با رعایت قانون 
اساسی و شرع نظارت داشته و ریل گذاری می کند.  
وی ادامه داد: مجلس بر اساس قانون دو وظیفه 
مهم قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد که در 
شرایط کنونی اولویت مجلس یازدهم بحث نظارت 
است، همچنین در بحث فعالیت صحن علنی مجلس 
و کمیس����یون های تخصصی، اصالت و اولویت با 

کمیسیون ها است. 
قالیباف با بیان اینکه مجلس در حوزه تحول 
عملکردی چهار محور مردمی سازی، هوشمندسازی، 
شفاف سازی و کارآمدسازی را دنبال می کند، گفت: 
به طور حتم هر فردی در هر سازمانی به سهم خود 
در تحقق اهداف تأثیرگذار است و همه وظایف و 
برنامه ها باید به صورت منظم صورت گیرد، از طرفی 
باید بدانیم که به صورت کان در مجلس، اصالت با 
نمایندگان است، از این رو اگر یک برش ساختاری در 
مجلس زده شود، یک طرف نمایندگان قرار داشته و 

یک طرف دیگر ستاد اداری قوه مقننه قرار دارد. 
رئیس مجلس با اشاره به وضع اقتصادی کشور، 
گفت: با تمامی سختی ها و مشکات اقتصادی، ایران 
آنقدر ظرفیت دارد که در یک دوره ۵ س����اله و با 
تصویب برنامه هفتم توس����عه خوب و قوی، ثبات 
اقتصادی به کشور بازگردد، این ظرفیت کاما وجود 
دارد و اگر ما در کنار هم باش����یم، این مساله محقق 

می شود. 
در این نشس����ت قالیباف از کارمندان نمونه و 

منتخبان جشنواره شهید مدرس تجلیل کرد.

فیصل المقداد، وزیر امور خارجه 
جدید سوریه  که به تهران سفر کرده 
اس����ت؛ صبح دیروز با دریابان علی 
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار 
و پیرامون مسائل دوجانبه  منطقه ای و 

بین المللی با او گفتگو کرد. 
در این دیدار دریابان شمخانی با 
اشاره به سطح عالی روابط راهبردی 
ایران و س����وریه و با تمجید از نقش 
مهم و ممتاز این کشور در مقاومت 
منطقه ای علیه اشغالگری و توسعه 
طلبی رژیم صهیونیستی بر ضرورت 
اس����تمرار و گسترش روابط تهران - 

دمشق تاکید کرد .  
وی با بیان اینکه آمریکا با حضور 
در سوریه به دنبال غارت نفت سوریه، 
حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تقویت 
و گسترش هس����ته های تروریستی 
داعش در منطقه است؛ تصریح کرد: 
باید به حضور شرارت آمیز آمریکا در 
منطقه پایان داد.  وی با اشاره به علت 
وجودی و رمز بقای رژیم صهیونیستی 
که توسعه تجاوز به حقوق انسانها و 
ترور اس����ت افزود: جامعه جهانی و 
مجامع بین المللی باید برای  ایجاد 
جهانی امن و آرام  در برابر اقدامات این 
رژیم خون آشام و ضد بشری قاطعانه 

بایستد.   ش����مخانی گفت: بی تردید 
جهان، بدون رژیم صهیونیستی امن تر 
خواهد شد.دولتمردانی که با حقارت 
مشغول عادی سازی روابط با رژیم 
جعلی صهیونیستی و کمک به اجرای 
نقشه های آمریکا در منطقه  هستند 
فرجامی بهتر از  قذافی و عمر البشیر 

نخواهند داشت. 
دبیر ش����ورای عالی امنیت ملی 
کشورمان با تجلیل از مقاومت مردم 
و دولت س����وریه در برابر تجاوز و 
"تروریسم عبری - داعشی" تاکید کرد: 

جمهوری اسامی ایران هیچگاه ملت 
و دولت سوریه را در مسیر مبارزه با 
تجاوز گری و نابود سازی تروریسم 

تنها نخواهد گذاشت.  
شمخانی تصریح کرد:  خون پاک 
فرزندان مقاومت در ایران، س����وریه، 
عراق، لبنان، فلس����طین، یمن و همه 
باد اسامی بنیان اشغالگری، تجاوز 
و تروریس����م را از منطقه ریشه کن 

خواهد کرد.
  در این دیدار وزیر امور خارجه 
س����وریه هم با قدردانی از حمایت 

های همه جانبه جمهوری اسامی 
ازکش����ورش در برابر تروریسم و 
تهدیدات رژیم صهیونیس����تی تاکید 
کرد: دولت و ملت سوریه هیچگاه 
خاطره جانفشانی و فداکاری سرداران 
و سربازان ایرانی و در راس آنها شهید 
قاسم سلیمانی را فراموش نخواهند 

کرد.  
وی با اشاره به روابط خوب دو 
کشور در همه حوزه ها بر تقویت و 
گسترش این روابط به ویژه در حوزه 

های اقتصادی تاکید کرد. 

واکنش صادق خرازی به شایعات درباره سالمت  رهبر معظم انقالب 

رئیس جمهوری روابط ایران و س���وریه 
را برادرانه و راهب���ردی توصیف کرد و گفت: 
جمهوری اسامی ایران همواره در کنار دولت و 
ملت سوریه بوده و تا پیروزی نهایی در این مسیر 

خواهد بود.  
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی دولت، 
حجت االسام والمسلمین حسن روحانی در دیدار 
فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه با تسلیت 
درگذشت آقای ولید معلم گفت: روابط تهران و 
دمشق بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران و در 
دوران حیات حضرت امام راحل و آقای حافظ 
اسد بنیانگذاری ش���د و امروز با اراده و تصمیم 
مسئولین دو کشور همچنان این روابط با استحکام 

ادامه دارد. 
روحانی با تاکید بر این که جمهوری اسامی 
ایران همواره در کنار ملت و دولت سوریه خواهد 
بود، گفت: جمهوری اس���امی ایران تصمیم و 
اراده ای که برای حمایت از دولت و ملت سوریه 
به عنوان متحد استراتژیک خود را داشته همچنان 
ادامه خواهد داد و همواره و تا پیروزی نهایی در 

کنار سوریه خواهیم بود. 
رئیس جمه���وری مقابله با اش���غالگران 
صهیونیست و تروریسم را هدف مشترک دو ملت 
ایران و سوریه دانست و گفت: تردیدی نداریم که 
تا پایان راه و نابودی تروریست ها باید به مقاومت 

و ایستادگی خود ادامه داد. 
وی با اش���اره به اقدام ترامپ برای انضمام 
بخشی از خاک س���وریه به دشمن صهیونیستی 
تصریح کرد: باید تا آزادی سرزمین های اشغالی 
از جمله جوالن با اشغالگران صهیونیستی مقابله 

کرد . 
روحانی ادامه داد: جمهوری اسامی ایران از 
لحاظ سیاسی هم همواره در کنار دولت سوریه 
خواهد بود و در این راس���تا روند آستانه را در 
راستای حفظ منافع و تمامیت ارضی سوریه مفید 

می داند و با جدیت آن را دنبال می کند.  
رئیس جمهوری با بیان این که اقدام دولت 
سوریه در روند اصاح قانون اساسی پسندیده و 
ارزشمند اس���ت، گفت: امیدواریم در سال آینده 
میادی انتخابات سراسری در سوریه برگزار شود 
تا مردم و همه جریان های سیاسی نظر و رای خود 

را اعام کنند. 
روحان���ی تصریح کرد: ه���دف اصلی از 
تروریسم و تحریم، فشار بر ملت ها و دولت  های 
قانونی و مستقل منطقه است، بنابراین کاما شرایط 
مردم سوریه را در برابر تحریم ها درک می کنیم 
چرا که در سه سال گذشته بدترین تحریم ها را 

تجربه کردیم . 
رئیس جمهوری با تاکی���د بر مقاومت و 
ایس���تادگی ملت های منطقه در برابر تروریسم 

و اشغالگری، به شهادت شهید سلیمانی و شهید 
فخری زاده اش���اره کرد و گفت: علت و عوامل 
ش���هادت این عزیزان کاما روشن است  هدف 
دشمنان با شهادت شهید سلیمانی این بود که نه تنها 
از مقاومت ملت ایران، بلکه از مقاومت ملت های 
منطقه انتقام بگیرند و با شهادت شهید فخری زاده 
می خواهند از پیش���رفت علم و تکنولوژی انتقام 
بگیرند و در این ش���رایط گرامیداشت یاد شهید 
سلیمانی ادامه راه این شهید بزرگوار با استحکام راه 
مقاومت ملت های منطقه در برابر جباران تاریخ، و 
گرامیداشت شهید فخری زاده ادامه راه تحقیقات و 

علم و پژوهش است. 
فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه هم در 
این دیدار روابط تهران و دمشق را از ارزشمندترین 
و شرافتمندانه ترین روابط سیاسی در جهان دانست 
و گفت: معتقدیم سایر کشورها باید یاد بگیرند که 
رابطه و دوستی حقیقی چگونه شکل می گیرد و 

چگونه می توان آن را با قوت ادامه داد . 
وی با تسلیت ش���هادت شهید فخری زاده 
و سردار س���لیمانی گفت: کس���انی که چنین 
جنایت هایی را مرتکب می ش���وند، نمی دانند که 
ریخته ش���دن خون این شهیدان ما را در رسیدن 
به پی���روزی مصمم تر می کند و مردم س���وریه 
 هیچگاه فداکاری های شهید سلیمانی را فراموش 

نخواهند کرد. 
فیصل مقداد، اق���دام دولت آمریکا در زیر 
پا گذاش���تن تعهدات و توافقات بین المللی را 
غیرعقانی توصیف کرد و گفت: سوریه معتقد 
است اقدام دولت ایران در عقد توافق هسته ای با 
۱+۵ بسیار سازنده و مفید بوده است و اقداماتی که 
در راستای الزام طرفین مذاکره به انجام تعهداتش 

انجام داده است بسیار به جا و سازنده است . 
وزیر خارجه س���وریه ادامه داد: سال آینده 
میادی انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را 
برگزار خواهیم کرد و امیدواریم دوستان سوریه 
همچنان با قدرت در کنار ما باشند تا این صحنه را 

هم با پیروزی پشت سر بگذاریم. 
رئیس جمه��وری در س��تاد هماهنگی 

اقتصادی دولت 
رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت هم با تاکید بر ایت که شیوع کرونا شوک 
ت���ازه ای به اقتصاد وارد ک���رد، گفت: با وجود 
فشارهای بی سابقه تحریمی و آسیب های کرونا 
به اقتصاد کشور، شاخص های اقتصادی فصل 
تابستان، عامت های امیدبخشی نشان داده است. 

 روحانی   افزود: به دلیل سرمایه گذاری هایی 
که در تقویت و توسعه زیرساخت ها انجام شد، 
اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه های شدید 
تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال های 
دشوار ۹۷ و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات 

و رشد قرار گیرد. 
روحانی با اشاره به همه گیری ویروس کرونا 
گفت: شیوع کرونا شوک تازه ای به اقتصاد وارد 
کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس 
شود،ولی خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر 
ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور مجددا 

در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.  
وی با اشاره به این که همه موظفیم آرامش 
کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تاکید 
کنیم، گفت: ش���اهد بهره برداری و سواستفاده 
بدخواهان ملت و کشور از اختافات درون کشور 

هستیم. 
رئیس جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره 
به ضرورت نوس���ازی و توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و 
تمهیدات در نظر گرفته شده برای تامین قطعات 
مورد نیاز خودروهای عمومی گفت: برای دستیابی 
به اهداف برنامه های جامع حمل و نقل کشور و 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل 
و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید 

است . 
در ادامه این جلسه پیشنهاد وزارت کشور 
در باره راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
مقرر شد طبق ساز و کارهای در نظر گرفته شده 
با تامین قطعات ناوگان حمل و نقل، هم عمر مفید 
اتوبوس ها افزایش یابد و هم نسبت به نوسازی و 
همچنین تامین اتوبوس های جدید به این ناوگان 

اقدام شود. 
وزارت کش���ور همچنین موظف ش���د 
با مش���ارکت وزارت نفت، بان���ک مرکزی و 
 وزارت صمت، س���از و کار اجرایی این طرح را 

تدوین کند . 
در این جلسه درباره راهکارهای تامین منابع 
مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی هم بحث 
و بررس���ی صورت گرفت و تصمیم های الزم 

اتخاذ شد.
جلس��ه کمیته های تخصصی ستاد  ملی 

مقابله با کرونا 
جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
با کرونا عصر سه شنبه به ریاست روحانی تشکیل 

شد. 
مسئول کمیته بهداش���تی و درمانی در این 
جلسه گزارش���ی در دو محور درباره تاثیر مثبت 
غربالگری های گس���ترده اخیر ب���ا به کارگیری 
کیت های تشخیص سریع و افزایش تولید این نوع 
کیت و نیز مراحل پیشرفت ساخت واکسن در 
داخل و راه های تامین و تهیه واکسن از خارج از 

کشور ارائه کرد. 
بقیه در صفحه ۱۴

يادداشت

انتظار علم غيب از شهروندان! 

 1- نص صریح قرآن مجید داللت دارد و هرکس حداقل یکبار 
قرآن را با توجه و حضور قلب خوانده باشد، مي داند که نشانة مؤمنان، 
داشتن ایمان به غیب است ونه داشتن علم غیب! و علم غیب اختصاص 
به حض��رت باري تعالي دارد:»و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو« 
)انعام/59 (. حتي خداوندبه پیامبر)ص( خطاب مي فرماید که بگو: »اگر 
من غیب مي دانستم، خیلي از خیرها را مي توانستم براي خویشتن فراهم 

سازم.« ) اعراف/188 (.
2- به رغم حقیقت فوق درکشور جمهوري اسالمي ایران عزیز 
اداره فخیمه سازمان اداري و استخدامي کشور )دامت عزتها و قدرتها( 
با همکاري و همفکري کارشناسان عدیده جلیل القدر و االعتبار، دراین 
اوضاع به منظور عدم تجمع کارمن��دان درادارات و پرهیز از کثرت 
عبور و مرور شهري  و نیز اجتناب از تقرب و تماس غیر الزم افراد با 
یکدیگر و در نتیجه تقلیل شیوع بیماري خطرناک کرونا راه حلي براي 
ادارات ارائه فرموده و متحد المآل ساختند که کارمندان زیر نظر رئیس 
مرب��وط به نوبت در ایام هفته بیایند و بقیه ایام یا دورکاري کنند و یا 
اصاًل لطف بفرمایند تشریف نیاورند و هیج کاري نفرمایند.  این تصمیم 
به جز انتظار علم غیب از شهروندان، توجیه عقلي دیگري ندارد! براي 
اثبات این مدعا به س��طور زیر توجه فرمایید که گواه عاشق صادق 

درآستین باشد.     
 3- فرض بفرمایید )فرض نفرمایید  زیرا عین واقعیت اس��ت!( 
ارباب رجوع فلک زده که ازسوي اداره الف مثاًل اخطار حضور دارد و 
باید تا فرجه خاصي به آن مرجع عالي قدر رجوع کند وگرنه یا جریمه 
مي شود یا اصوالً حقش به علت عدم حضور به موقع طبق قانون پایمال  
مي گردد، صبح روز موعد، حیران و سرگردان است. آیا اگر طي طریق 
نماید و خود را به سر منزل مقصود برساند؟ دیدار آن مرجع، میسرمي 
شود و دیدار دس��ت مي دهد یاخیر؟. دست به تلفن مي کندو پس از 
چندین بارکه دس��تگاه خودکار، او را به شماره هاي مختلف حوالت 
مي دهد، موفق مي شود که صداي نازنین انسان ذي صوتي را استماع 
نماید. باعرض س��الم وادب مي گوید کار من فالن کار است، راهم 
دور است، مرکب آتشین دراختیار ندارم و بایستي با وسائل عمومي 
ش��رفیاب محضرتان شوم. اگر امروز بیایم، کارمند مسئول من  امروز 
تش��ریف دارند یا خیر؟ با کمال غرور و ناز در پاسخ مي فرمایند: ما 
موظف نیستیم که اینگونه سئواالت را پاسخ گوییم، خودت بیا اینجا! و 
گوشي را زمین مي گذارد! ارباب رجوع مفلوک، راهي ندارد جز آنکه 
دراین روزهاي پاییزي که باران رحمت بي حساب الهي همه را رسیده 
وخوان نعمت بي دریغش همه جاکشیده،  شال وکاله کند و پا در پاي 
افزار نهد و به راه افتد. و اگر توان دویدن دارد، بدود تا خود را به مترو 
رس��اند. صف طوالني از یکسو، نبود کرسي به عدد انفس مسافرین 
و گروه فش��ار و باالخره آویزان شدن از سوي دیگر، سرانجام پس از 
تعویض چند خط مترو نزدیک ظهر به اداره مربوط واصل مي شود. 

4- پس از موفق شدن و یافتن میزي که باید نزد صاحب آن میز 
حاضرشود، صندلي پشت میز را خالي مي بیند! التماس کنان از این آن 
مي پرسد که ایشان کجا تشریف دارند؟ براي اقامه نماز تشریف برده 
اند؟ خیر! ایشان نوبت کاري شان امروز نیست.طبق بخشنامه دولت، 
ایشان روزهاي دیگري تشریف مي آوردند.چه روزي ایشان مي آیند؟ 
هیچکس پاس��خگو نیست و اگر برخي روي رحم و مروت پاسخگو 
هستند، اطالع دقیقي ندارند و به قول قرآن مجید: رجماً بالغیب! سخن 
مي گویند لذا اختالف نظر و تعارض مي ش��ود. ارباب رجوع بخت 
برگشته، به قاعده اصول فقه باید عمل کند و لذا متعارضین را از حجیت 
ساقط مي داند! و حیران و سرگردان در همان دور باطل و تسلسل خاطر 

باقي مي ماند.
5� حال براي نگارنده این سطور پرسشي است که وجدان پاک 
خوانندگان گرامي را به داوري دعوت مي کند و آن این اس��ت که آیا 
اداره فخیمه و مجلله سازمان امور اداري و استخدامي که براي تنقیص 
و کاهش دادن عبور و مرورها و جلوگیري ازشیوع ویروس منحوس 
کووید 19 مغزهاي متفکر کارشناسان و صاحبان تایید نظر خودرا رنج 
و زحمت داده تا چنین طرح حالل معما را ارائه فرمایند، فکر نکردند 
که چنین طرحي نه تنها مشکل را حل نمي کند بلکه به دلیل علم غیب 
نداشتن شهروندان  از اینکه مرجع عالي قدر پاسخگو امروز هست یا 
نیست، عبور و مرور ناچاري و رجوع به درب ادارات، ازدحام نفوس 
در درون سالن هاي سرپوشیده، نه تنها کمتر نمي شود که به یقین دوبرابر 
مي شود؟ در همین مثال باال در سالن اداره مربوط، دوگروه علي القاعده 
حاضر مي ش��وند و در هواي مضیق مشغول تنفس اند و هرنفسي که 
فرومي دهند مضر حیات خودشان  است و چون که برآورند مخرب 
ذات دیگران!  یک گروه آنان که آمده اند و مس��ئول اداري آنها روز 
کاریش نمي باشد و گروه دیگر آنها که احیاناً طالع شان نیکو و بخت شان 

مقبل است ومسئول مربوط آنان تشریف دارد. 
6- چه مي شد که اگر اندکي متفکران بزرگ طراح این طرح حالل 
مشکل)!( براي آگاهي ارباب رجوع نیز فکري مي کردند و به علم غیب 

داشتن آنان وا نمي نهادند؟  
 7- ریاست محترم دولت وقت درروزهاي نخستین، شاید به دلیل 
س��ابقه تخصص دردانش حقوق، سخن از حقوق شهروندي به میان 
آوردند.آیا  به نظر ایشان!، حق رجوع به ادارات و تسهیل امور ارباب 
حاجت از اولین حقوق شهروندان محسوب نمي باشد؟ انتظار صاحب 
این قلم آن است که ایشان به گزارش مسئولین مربوط در پاسخ سؤال 
بسنده نفرمایند و به سخن واقعي مردم توجه فرمایند. زیرا مي دانم که 
آن بزرگواران پاسخ کلیشه اي آماده از قبل براي اینگونه سؤاالت دارند. 

والي اهلل المشتکي. والسالم! 

سید مصطفی محقق داماد

روحاني: تا پيروزي نهایي درکنار دولت  و ملت سوریه خواهيم ماند رئيس مجلس: با  برنامه پنجساله خوب می توان ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند 

شمخانی: باید به حضور شرارت آميزآمریکا در منطقه پایان داد 

ظریف: با غرب درباره منطقه مذاکره نمي کنيم؛ آماده مذاکره با همسایگان هستيمسخنگوی دولت : بودجه 1400 انبساطی تنظيم شده است 

فرمانده کل سپاه : واکنش قاطعی نسبت به ترور دانشمند هسته ای خود خواهيم داشت 

طي حكمي از سوي رهبر معظم انقالب 

نماینده ولی فقيه در استان خراسان شمالی منصوب شد 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسام 
حاج ش���یخ رضا نوری را به نمایندگی ولی فقیه در استان 

خراسان شمالی و امامت جمعه بجنورد منصوب کردند. 
متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جناب حجت االسام آقای حاج شیخ رضا نوری دامت 

افاضاته 
با توجه به پایان یافتن مسئولیت جناب حجت االسام 
آقای یعقوبی دام بقائه جنابعالی را که برخوردار از صاحیتهای 

علمی و عملی میباشید به نمایندگی خود در استان خراسان شمالی و امامت جمعه ی شهر 
بجنورد منصوب میکنم. حساس���یت آن استان مرزی، و آزمونهای موفق مردم عزیز آن در 
همه ی حوادث مهم دورانهای انق���اب و دفاع مقدس و پس از آن تا امروز، و همگرائی 
آموزنده ی برادران شیعه و سنی و قومیتهای متعدد، و دیگر افتخارات ایشان، وظائف سنگینی 
را بر عهده ی جنابعالی و دیگر مسئوالن استان میگذارد. توصیه ی مؤکد اینجانب، ارتباط 
صمیمانه با همه ی قشرها و تکریم خانواده های معظم شهیدان و دیگر ایثارگران و غنی سازی 

خطبه های نمازجمعه است. از خداوند متعال توفیقات شما را مسألت میکنم. 
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به گزارش جماران؛ صادق خرازی در 
پی انتشار برخی شایعات در مورد وضع 
س���امت رهبر معظم انقاب در حساب 
کاربری اش در اینستاگرام نوشت: »به نام خدا 
من معموال سعی کرده ام سکوت اختیار کنم 
ساختار و تشکیات رهبری سیستم اطاع 
رس���انی خود را دارد و دلیلی ندارد فردی 
مثل من اظهارنظری کند اما به دلیل انبوه 
تماس هایی که با من گرفته شد این پست را 
می گذارم.امروز )دوشنبه( برای جلسه ای در 

بیت معظم له بودم و ناهار را در آنجا صرف 
کردم و با یک���ی از نزدیکان حضرت آقا 
صحبت داشتم، بحمداهلل حال مبارک ایشان 
عالی و سرشار از انگیزه و انرژی هستند. به 
شایعات دروغ و فرافکنی ها توجهی نشود 
کل سناریو ساخته و پرداخته شایعه افکنانه و 

دروغپردازان خارجی است و بس.« 
به گزارش تسنیم، دبیرخانه مجلس 
خبرگان رهبری هم خبر برگزاری جلسه 

فوری  این مجلس   را جعلی دانست.


