
گفت و شنود

اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* این جمله را از امام خمینی)ره( هرگز فراموش نمی کنم و شما هم فراموش نکنید. 
فرمودند: »حرف خدا را بزنید ولو همه عالم علیه شما بلند شوند«.

0912---9871
* پس از چند روز که از کمک های مردمی، ســپاه، ســتاد اجرایی امام و ... به مردم 
مظلوم خوزستان می گذرد تازه معاون اول رئیس جمهور هیئتی را برای تهیه گزارش 

از وضعیت مردم خوزستان به این استان اعزام کرده است!
قمصری - تهران
* در تجمع اعتراض آمیز در خوزســتان دو تن از هم وطنان توسط عوامل وابسته به 
عربستان سعودی به شهادت رسیده اند. دشمنان عطش زیادی برای ایجاد اغتشاش 

در ایران دارند ولی بدانند کور خوانده اند.
0911---0049
* با توجه به اینکه قوت غالب مردم و غذای اصلی و ســفره مردم نان اســت دولت 
مدعی تدبیر دســت از گرانی های مکرر برنمی دارد. مگر ابتدای سال قول نداده بود 
که تا پایان سال چیزی گران نشود؟ چرا درست عکس گفته های خود عمل می کند؟ 
یعنی گویا ســوگند یاد کرده اند هیچ چیزی نباید در ایران باشــد مگر اینکه قبل از 
اتمام عمر این دولت گران شده باشد! اگر اندک سفره ای هم از مردم ضعیف جامعه 

مانده بود با این کار دولت در دقیقه 90 آن سفره هم جمع شد!
بلیغیان و قاری
* چرا دولت فقط شــیر و نان که قوت غالب بچه ها و قشر مستضعف است را گران 
می کند ولی حاضر نیســت یارانه به دامدار و نانوا بدهد؟! از یک طرف گلوی قشــر 
ضعیف جامعه را می فشارد و از سوی دیگر دالرهای نفتی را با ارز 4200 تومانی به 
افراد زالوصفتی می دهد که اجناس خود را پس از ورود به کشور بر اساس دالر 22 

هزار تومانی به فروش می رسانند!
کمال زاده

* از کیهــان کــه گرانی های از کنترل خارج شــده را با تیتر بــزرگ فریاد می زند 
سپاســگزاریم. کیهان تمام وظایف رسانه ای خود را در جهت منافع ملی و انعکاس 
مشکالت مردم به خوبی انجام داده و در خط مقدم جهاد رسانه ای تا امروز با عزت و 
افتخار و با وجود کمبودها و نامهربانی ها و تبعیض های بودجه ای و سنگ اندازی های 
حقوقی و مشکالت دیگر، به خوبی حرکت کرده است. برای همه کارکنان و خانواده  

محترم کیهان، آرزوی سالمتی و عاقبت به خیری داریم.
6960---0936 و 2846---0935

* ناتوانی و بی تدبیری دولت و دولتمردان به جایی رسیده که ساده ترین کاال یا مواد 
غذایی با کیفیت بســیار پایین را باید به قیمت چندبرابر گذشته تهیه کنیم و هیچ 

مسئولی هم پاسخگو نیست. چرا؟
0913---2143
* از جناب اژه ای رئیس جدید محترم دســتگاه قضا که سفرهای استانی و دیدار با 

مردم را ادامه می دهند تقدیر و تشکر می کنم.
0937---1154

* نزدیک به یک ماه اســت که ســیمان در سراسر کشور نایاب شده و قیمت آن را 
سرسام آور افزایش داده اند. بنویسید این چه طرز کشورداری است؟ چرا هر روز با به 

وجود آوردن یک مشکل روی اعصاب مردم راه می روند؟
دره شور

* صدراعظم آلمان به خاطر کشته و مفقود شدن چند صد نفر از مردم آلمان در سیل 
اخیر ناراحت شده است به ایشان عرض می کنم اگر به خداوند و حضرت مسیح)ع( 
اعتقاد دارید آیا در برابر بمب های شیمیایی اهدایی آلمان به صدام ملعون که چند 
هزار نفر از مردم ایران و عراق را با آن ســالح ها به کام مرگ کشــاند هیچ احساس 
ناراحتی نمی کنید؟ اگر وجدان و عاطفه دارید قدری تامل نمایید و ببینید حضرت 

مسیح از عملکرد شما راضی است؟!
علیمردانی
* گویا فقط مســئولین دولتی ما نیستند که در جایی که نباید بخندند می خندند 
)خنده پس از گرانی بنزین( جانشین احتمالی مرکل در آلمان هم در هنگام سخنرانی 
رئیس جمهور آلمان خطاب به ســیل زدگان کشورش می خندد! با این تفاوت که او 
از مردم آلمان به خاطر کار قبیحش عذرخواهی کرده است ولی ما همچنان منتظر 

عذرخواهی رئیس جمهور از مردم هستیم!
0917---4190
* دولت مدعی تدبیر و امید هر کاری که از دستش طی این 8 سال برآمد تا نظام 
اسالمی را به کرنش در برابر آمریکا وادارد کوتاهی نکرد و از سوی دیگر هرکاری که 
توانست انجام داد تا مردم را از نظام دور کند، از افزایش چند برابر و یک شبه قیمت 
بنزین تا 700 برابری قیمت مسکن و تورم بی سابقه، نقدینگی در حد انفجار، بیکاری، 
رکود و... لذا انتظار داریم بالفاصله پس از اتمام عمر این دولت، دســتگاه قضایی در 
احضار و محاکمه اعضای خاطی آن ذره ای تعلل نکند و غرامت خسارت هایی را که 

به ملت زده اند از آنها گرفته و به خزانه کشور برگردانند.
کریمی - خانواده شهید
* آقای روحانی حق دارند کاری به دهک های پایین جامعه نداشــته باشند چرا که 
طبقه ای را غیر از طبقه خودش و اطرافیانش نمی شناسد. بی جهت نیست که فقط 

مرفهین بی درد جامعه از این دولت راضی هستند.
0912---7345
* در کشــورهایی مثل عراق و لبنان تا گروهها دســت از ســهم خواهی در قدرت 
برندارنــد و منافع عموم مردم را مورد مالحظه قرار ندهند کشورشــان در بی ثباتی 
باقی خواهد ماند و مردم شــان ضرر خواهند کرد. در این بین فقط دشــمنان یعنی 

آمریکا و اسرائیل سود می برند.
0912---7345
* برای مردم بی گناه افغانستان که داخل این کشور در معرض جنگ قرار گرفته اند 
باید تدبیری اندیشید که مخاصمه ها پایان یافته و یا راهکار منطقی و قابل اجراء صلح 
عادالنه و پایدار برقرار بشــود و از همه چیز مهم تر این که نقشه های شوم دشمنان 

ملت های منطقه خنثی گردد.
0913---2143
* از آزادیهای غرب این اســت که شــما در نداشــتن حجاب آزاد هستی ولی برای 

داشتن آن آزاد نیستی!
0913---6807
* در آغــاز هر روز، هیئت دولت با بیان عمومــی رؤیاهای آقای رئیس جمهور آغاز 

می شود. آیا کسی نیست این خواب ها را تعبیر و تفسیر کند؟!
0915---7215
* چرا سازمان ملل این موضع ذلیالنه  را در قبال توقیف غیرقانونی چندین کشتی یمنی 
گرفت؟ اگر توقیف کشتی های رژیم اشغالگر قدس هم بود این گونه رفتار می کرد؟!
0911---6810
* طرح قرآنی ملی 1455 که از رســانه ملی و غیره در حال اجراســت و روزانه یک 
مسابقه با جایزه هم دارد دارای برکات زیادی برای مؤمنین است. جامعه ای که قرآن 

در آن مهجور شود و به آن عمل نشود روی سعادت و رستگاری را نخواهد دید.
0938---6263
* برای تعویض کارت عابر بانک خود مراجعه کردم متوجه شــدم بانک ها پنجشنبه 
هر هفته تا پایان مردادماه تعطیل هســتند. چرا مسئولین فقط یاد گرفته اند کار را 

تعطیل کنند.
0913---6619

»پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه«
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، چهارشنبه مورخ 1400/4/16 صفحه 2 با عنوان: 
انتقاد به مسافرانی که بدون ماسک وارد مترو می شوند، ضمن تشکر از مسافر گرامی، 
در خصوص عدم اســتفاده برخی از مســافران از ماسک در مترو به اطالع می رساند 
پرســنل مستقر در گیت های مسافری ایستگاه های هفتگانه خطوط مترو همواره به 
مسافران فاقد ماســک تذکر لسانی می دهند و مانع ورودشان به ایستگاه می شوند. 
اســتفاده از ماسک در هنگام ورود به شبکه متروی تهران و حومه الزامی است و از 
زمان ابالغ این موضوع توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه از شهروندان و مسافران درخواست نموده برای حفظ سالمتی خود و 
دیگران، حتما از ماسک استفاده نمایند و با مدیریت در زمانبندی سفر، از ترددهای 
غیر ضروری در ساعات شلوغ خودداری کنند. الزم به توضیح است که گاهی اوقات 
برخی از مســافران بعد از عبور از گیت و یا تعویض سکو، ماسک خود را برداشته و 

موجب نارضایتی سایر مسافران می شوند.«
»پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه«

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، دوشنبه مورخ 1400/4/21 صفحه 2 با مضمون 
درخواست افزایش ساعت کار مترو، ضمن تشکر از مسافر گرامی، به اطالع می رساند 
بعد از موج ســوم کرونا در پاییز سال گذشته که منجر به تعطیلی های گسترده در 
سطح کشور شد، تصمیماتی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ گردید که یکی 
از آنها طرح محدودیت تردد شبانه بود. بر همین اساس مقرر شد زمان سرویس دهی 
خطوط متروی تهران و حومه نیز به ساعت 22:00 محدود شود که این مصوبه تاکنون 
ادامه دارد. در همین راستا شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه آماده است پس از 
عبور از شرایط فوق، ساعات سرویس دهی خطوط مترو را به حالت گذشته بازگرداند.«

همشهری: دولت
برای مهار تورم تدبیر نکرد

روحانی پس از 8 ســال مدیریت، دولت را با کدام شــرایط تورمی در بازار تحویل 
دولت رئیسی می دهد؟

پاسخ این سؤال را می شود البه الی گزارش روزنامه همشهری پیدا کرد که معتقد 
است تورم ترمز بریده و باید یک جراحی در اقتصاد انجام شود. این روزنامه در گزارش 
خود نوشت: گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت رفاه نشان می دهد که رشد 
قیمت 71درصد مواد خوراکی از کنترل خارج شده و این روند به زودی به تورم جهشی 

منجر خواهد شد. 
ماه هاست قیمت ها در حال رشد هستند و دولت به جای تکیه به علم اقتصاد، برای 
کنترل قیمت ها، دست به دامان نهادهای بی خاصیتی مثل سازمان تعزیرات، ستاد تنظیم 
بازار و ســازمان حمایت از مصرف کننده و حتی شورای رقابت شده، درحالی که به باور 
بسیاری از اقتصاددانان، این سازمان ها باید همین امروز تعطیل شوند زیرا از اصلی ترین 
دالیــل بروز تورم مزمن و ایجاد چالش در اقتصاد، وجود همین سازمان هاســت که با 

قیمت گذاری دستوری، نظم اقتصاد را به هم ریخته اند.
بررســی های مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
همینطور اطالعات مرکز آمار نشــان می دهد که روند کنونی رشد قیمت ها به زودی به 
ایجاد تورم جهشی منجر خواهد شد. مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت رفاه، با تحلیل 
روند تورم خوراکی ها در بهار امســال می گوید: قیمت برخی کاالها در مرحله هشــدار 
و برخی در مرحله بحران اســت. مطابق تعاریف اقتصادی مرحله هشــدار به مرحله ای 
گفته می شود که در آن قیمت ها ساالنه 18 درصد، یا ماهانه 1.5 درصد رشد می کنند 

اما در مرحله بحران قیمت ها ساالنه 24 درصد یعنی ماهانه 2 درصد رشد می کنند.
از خرداد پارســال تاکنون قیمت کره پاســتوریزه 121 درصد، مرغ 118 درصد و 
روغن مایع بیش از 89 درصد رشد کرده اند. این رشد قیمت ها فقط به بازار خوراکی ها 
مختص نیست و رشد قیمت ها در بازار پوشاک و مسکن هم که از اقالم حیاتی خانواده ها 
است نیز به سرعت در حال افزایش است به طوری که مطابق گزارش بانک مرکزی تورم 
نقطه به نقطه مســکن در خرداد 1400 نســبت به سال قبل 56.6 درصد رشد داشته 
است. در بازار اجاره مسکن هم قیمت ها به طور میانگین تا ۳4 درصد رشد کرده است. 
البته ســرعت رشد اجاره خانه در تیرماه به سرعت افزایش یافته، برخی برآوردها نشان 

می دهد که میزان رشد اجاره خانه  به 80 تا 100 درصد رسیده است.
در شــرایطی که تورم به ســرعت در حال رشد است و سطح عمومی قیمت ها در 
حال افزایش است، رکود هم دامن اقتصاد را گرفته و چرخ کسب  و کار یا نمی چرخد 

یا به سختی می چرخد.
در چنین شــرایطی تقریبا اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد نیاز به یک 

جراحی اساسی دارد. 
همشهری همچنین خاطرنشان کرد: تعداد شاغالن از بهار 1۳95 تا بهار امسال 4/7۳ 
درصد رشد کرده در حالی  که رشد جمعیت در این بازه زمانی 6/25 درصد بوده، در نتیجه 

عمال هزینه جمعی خانوارها بیش از درآمد حاصل از اشتغال آنها افزایش یافته است.
مدیران دولتی دقیقًا

درباره گرانی چه می کنند؟
یک روزنامه اصالح طلب با اشــاره به وضعیت گرانی پرسید دولتمردان دقیقا 

چه چیزی را مدیریت می کنند.
سردبیر آفتاب یزد در سرمقاله خود می نویسد: همین دیروز بازهم شاهد یک 
موج گرانی بودیم. اینکه عرض می کنم گرانی حاصل اکتشــاف بنده که فی المثل 
رفته باشــم سوپرمارکت محل نیســت، بلکه دولت رسما این گرانی های جدید را 

اعالم نموده است.
مثال پس از مدتی کش و قوس رسما اعالم شد که نان گران می شود. از آن سو 
لحظاتی قبل از درج این خبر، اظهار شــد کــه روغن خودرو نیز 10 درصد گران 
خواهد شــد. همچنین دور جدید گرانی مرغ مجددا شــروع شده و صف های این 

ماده پروتئینی و پرطرفدار بازگشته است.
حال این گزاره ها که عرض شــد رسمی هاست. در بازار به صورت غیررسمی 

برخی قیمت ها در حال رشد است.
راســتی االن واقعا مدیران مان در حال مدیریت هستند؟! اگر آری، دقیقا چه 

چیز را دارند مدیریت می کنند؟
اصالح طلبان،دولت روحانی را

آباد کردند بس نیست؟!
معاون وزیر علوم در دولت اصالحات می گوید: رئیسی حاضر نمی شود در دولتش 

از اصالح طلبان استفاده کند.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو با نامه نیوز و درباره تعامل آقای رئیسی با اصالح طلبان 
اظهار داشــت: نباید پیش داوری کرد و باید اجازه داد که انسجام ملی در کشور شکل 
بگیرد و اگر چانه زنی با گروه های مختلف برای منافع ملی رخ می دهد، باید از آن استقبال 
صورت بگیرد و به نظر من گفت وگو با جناح های مخالف می تواند فرای اصالح طلبان و 
اصولگرایان باشد و نظرات اساتید دانشگاه، فعاالن اجتماعی و هنرمندان هم گرفته شود.
به هر حال این رویکرد از سوی آقای رئیسی مثبت است و نیازی نیست با نگاهی 

منفی با آن روبه رو شویم.

او ادامه داد: »حاال باید دید که آیا رویکرد تعاملی با نیروهای منتقد استمرار خواهد 
داشــت یا نه؟ باید مشاهده کرد که دولت آقای رئیسی در این مسیر چه قدر ثابت قدم 
اســت و اینکه آیا تعامل با گروه های مختلف ادامه دار خواهد بود، یا نه. در نهایت هنوز 

مشخص نیست که تعامل آقای رئیسی با منتقدان چقدر واقعی است«.
این فعال اصالح طلب افزود: »واقعیت های سیاســی جامعه و البته تجربه زیســته 
نشان می دهد که چنین تعامل هایی تداوم نمی یابد زیرا وقتی یک دولتی سر کار می آید، 
جناح حامی اش انتظاراتی دارد که باید به آنها عمل شــود. واقعیت این اســت که نگاه 
ملی به موضوعات در کشــور ما ضعیف اســت. اکنون هیچ جناحی نمی تواند ادعا کند 
که مای اصالح طلب یا مای اصولگرا می توانیم همه مشکالت را حل کنیم و اگر چنین 
نگاهی وجود داشــته باشد، توهمی بیش نیست؛ بنابراین امروز نیاز داریم که دولت از 
همه ظرفیت ها در همه جناح ها استفاده کند و از همه برنامه بگیرد اما متاسفانه عرض 
کــردم که چنین نگاهی به دلیل جناح بازی ها به انزوا می رود و همه چیز ایدئولوژیک و 

به حق و باطل تقسیم می شود«.
او اظهار داشــت: »من باور دارم آقای رئیســی حاضر نمی شود از اصالح طلبان در 
دولتش اســتفاده کند و تعامل او با اصالح طلبان در حد همین رایزنی ها باقی می ماند 
اما اگر به فرض محال او اصالح طلبی را وارد دولت کند، حتما اصولگرایان برنمی تابند و 
علیه آقای رئیسی و دولتش موضع می گیرند. از این سو اصالح طلبان به دلیل مبهم بودن 
فضای سیاسی به راحتی تن به همکاری همه جانبه با دولت آقای رئیسی نمی دهند و اگر 

به فرض درخواستی برای همکاری باشد، با تامل با آن مواجه می شوند«.
جا دارد آقای ظریفیان توضیح بدهد که مگر ارکان دولت روحانی، چیزی جز ایده ها 
و فعاالن اصالح طلب بودند؟ یعنی مثال جهانگیری و زنگنه و محمد شریعتمداری و علی 
ربیعــی و نوبخت اصالح طلب نبودند، یا ظریف و همتی و محمود حجتی و طیب نیا و 

صدها معاون وزیر و مدیرکل و استاندار و فرماندار؟!
سوال دیگر این است که آیا این طیف، ایده و برنامه ارزشمندی دارند که در دولت 
روحانی اجرا نشــده باشــد و ارزش دوباره پرداختن داشته باشد؟ آیا جز این است که 
خروجــی مدیریت و برنامه ریزی آنها، همین رکوردهای فاجعه بار اقتصادی در حوزه ها 

و رشته های مختلف است؟
اگر مردم می خواســتند هشت سال ســوءمدیریت اصالح طلبان تکرار شود حتما 
جای آقای رئیسی، به نامزدی رای می دادند که خاتمی و کروبی و احزاب اصالح طلب 

خواستار رای به او شده بودند.
مردم اتفاقا انتظار دارند خانه تکانی جدی در برنامه دولت و تحول اساســی در آن 

پدید بیاید و حال آنکه مدعیان اصالح طلبی، نهاد و وضع موجود دولت هستند.
سازندگی: دولت رئیسی

مثل تیم اقتصادی روحانی عمل نکند
ارگان حزب کارگزاران ضمن نقد برخی ســوءمدیریت های دولت روحانی تصریح 

کرد دولت به تیم اقتصادی هماهنگ و کارآمد نیاز دارد.
این روزنامه ضمن اشــاره به ســوء مدیریت بنزینی دولت در سال 98 و همچنین 
سوءعملکرد بانک مرکزی در سال 96)موسسات اعتباری غیرمجاز( می نویسد: کسری 
بودجه شــدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزدهای واقعی و 
تحریم ها موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است. همه این دالیل باعث شده 
تا چشم انداز اقتصاد امیدوارکننده نباشد. از همه مهم تر ممکن است دولتمردان دولت 
سیزدهم به منابعی که در گذشته به وسیله آنها عواقب منفی تصمیمات پوشش داده 
می شده دسترسی نداشته باشد. گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی، می تواند 
راهی برای بهبود شــرایط باشد. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم 

اقتصادی دولت سیزدهم می افزاید.
یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد ویژگی های عملیاتی مانند توان علت یابی مشکل، 
تدوین یک برنامه برای حل مشــکل و توان اجرا و ارزیابی برنامه مورد نظر را داراست. 
مضاف بر این تشــتت آرا و ترکیب ناهمگن تیم اقتصادی می تواند شرایط را مجددا به 
سمتی ببرد که رسیدن به اجماع برای سیاست گذاری اقتصادی را دشوار یا ناممکن کند.
ســازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصــاد اصلی ترین اعضای تیم 
اقتصادی هر دولت هســتند. برای آنکه یک تیــم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک 
برنامه اقتصادی باشــد الزم است تا این سه نهاد به صورت هماهنگ باهم عمل کنند. 
همچنین زیر نظر رئیس جمهور و با حمایت سیاسی او به هماهنگی برسند. در صورت 
عدم تحقق این موضوع اصطکاک بین دستگاه های تصمیم گیر باعث می شود تا انرژی 

دولت به جای حل موثر مشکالت برای رفع اختالفات هدر رود.
ســازندگی می افزاید: عملکرد مبتنی بر اصــول علم اقتصاد محور تصمیمات تیم 
اقتصادی بر مبنای سیاســت های مبتنی بر علم اقتصاد باشد. از اصول اولیه و شناخته 
شده حکمرانی تبعیت کند. درغیر این صورت نه تنها به نتایج قابل قبولی ختم نخواهد 
شــد، بلکه وضعیت حتی وخیم تری را رقم خواهد زد. همچنین رانت های جدیدی در 
اقتصاد ایجاد می کند. از مهم تریــن انتقادات به »دولت یازدهم« و »دوازدهم« همین 
موضوع است. جایی که هماهنگی غیرعلمی دستگاه های مختلف، برای مثال منجر به 

تولد ارز 4200 شد و رانت هایی را به جیب گروه هایی خاص روانه کرد. از سوی دیگر، 
فرصت اصالحات اقتصادی را که می توانســت در دولت یازدهم صورت بگیرد، از دست 
گرفت. بنابراین درست است که شرایط هماهنگی مؤثر است، ولی این هماهنگی باید 

حول سیاست ها با پشتوانه علم اقتصاد باشد.
یــک تیم اقتصادی می تواند دارای دو ویژگی قبلی باشــد اما در بزنگاه های مهم، 
ترجیحات سیاسی جای رویکرد اقتصادی را بگیرد و مبنای تصمیم گیری قرار داده شود. 
نمونه های این اتفاق را درباره رفتار بانک مرکزی در مواجه شــدن با بحران مؤسسات 
اعتباری غیرمجاز در سال 1۳96 و پرداخت خسارت مالباختگان از پایه پولی و تشدید 
شرایط تورمی برای کل کشور و آسیب غیرقابل بازگشت به ساختار اقتصادی می توان 
دید. نمونه دیگر این موضوع نیز حمایت بانک مرکزی از بورس در دوران رشــد شدید 
سال 99 است. اصرار به حمایت از بورس، باعث شکل گیری مطالبه برای دخالت دولت 
و رشــد تضمینی شــاخص کل انجامید و شرایط منحصر به فردی را به وجود آورد که 
ســرمایه گذار، دولت را مسئول تحمل ریسک سرمایه گذاری خود ببیند. قدرت همراه 
ســاختن مردم به زبان ســاده؛ مهم ترین هزینه ها و تأثیرات تصمیمات اخذ شده روی 

دوش مردم است و بدون همراهی آنها هرگونه تغییری با شکست روبه رو خواهد شد.
به نظر می رســد یک تیم اقتصادی موفق باید قدرت اقناع داشــته باشــد. بتواند 
سیاســت هایش را به زبان ســاده توضیح دهد وگرنه در اجرای سیاست های اقتصادی 
گسترده و کلیدی شکست خواهند خورد. افزایش قیمت بنزین در سال 98 نمونه ای از 
این سیاست های شکست خورده است. اگر معلوم نباشد که انتهای یک سیاست اقتصادی، 
چه در جیب مردم می رود و چه چیز از جیب آنها خارج می شــود، این سیاست حتما 

به شکست منجر می شود.
وعده های روحانی را ما تضمین کردیم
اما نظام بگوید رأی روحانی کجاست؟!

عضو شــورای شــهر تهران ضمن اعتراف به ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی، 
 می گوید: آقای روحانی کجاست؟)!(

محمود میرلوحی عضو فعلی شــورای شــهر تهران )و معاون وزیر کشور در دولت 
اصالحات( به ایلنا گفت: من به عنوان  یک شــهروند ایرانی این حق را دارم که عرض 
کنم، کشــور امروز با چالش های متنوع و متعددی روبروســت و پیام این انتخابات نیز 
همین بود. تحریم و کرونا به شــدت به زندگی مردم فشــار آورده است و دامنه فقر به 
شدت گسترده شده است و طبقه متوسط در حال انتقال به طبقه آسیب پذیر هستند.

وی تأکیــد کرد: باید تیم اقتصادی دولت ســیزدهم تیمی باشــد که بتواند این 
تــورم را مهــار کند و این تالطم های ارزی و بانکی را حل و فصل کند تا به دوره آقای 

احمدی نژاد بازنگردیم.
این عضو »جبهه اصالحات« ایران اظهار کرد: مســئله کاهش هزینه تولید هنوز 
حل نشده و برای تولیدکنندگان و فعاالن عرصه اقتصادی باید راهکاری اندیشیده شود 

تا بخش تولید بیش از این دچار اختالل نشود.
میرلوحی گفت: امروز نزدیک به نصف بودجه کسری دارد بنابراین امیدواریم آقای 
رئیسی با استفاده از نیروهای باتجربه، پاکدست و دانشمند و شایسته بتواند این چالش ها 

را حل و فصل کند چرا که به مردم قول حل این معضالت را دادند.
وی در ادامه گفته است:  آرا باطله نشان می دهد که اشخاصی که به آقای روحانی 
رای دادند، در این دوره در عرصه حاضر نشــدند که باید اینها را بازگردانیم. آیا دولت 
اصولگرا می تواند این اشــخاص را بازگرداند؟ با چه روشــی قصد چنین کاری را دارد؟ 

پس همان اصالحات خواهد بود. 
این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه داد: اگــر با همین روش پیش برویم، میزان 
مشارکت در انتخابات بعدی از این انتخابات نیز کمتر خواهد شد. اگر شورای نگهبان 
با همین فرمان جلو برود، جامعه قبول نخواهد کرد. اگر شورای نگهبان همین اقدام را 

تکرار کند، رای باطله از رای اصلی بیشتر خواهد شد. 
میرلوحی گفت: درســت است که آقای رئیســی پیروز انتخابات شده  اما آرا آقای 
روحانی کجاســت؟ ما از ابتدا به اصولگرایان گفتیم که با این رفتارها آرا اصالحات به 
ســمت شــما نخواهد آمد. مطالبات جامعه نباید نادیده گرفته شود چون برای نظام 

هزینه آفرین خواهد بود.
ژســت طلبکاری این عضو جبهه اصالحات و ســایر افراد مشــابه از نظام، درباره 
ریزش رأی خودشــان و رأی روحانی، در حالی است که آنها در دو انتخابات 92 و 96 
)و همچنین انتخابات 94 مجلس( وعده های خالف به مردم داده و در عین حال مدعی 
شــده بودند تضمین وعده های روحانی هســتند. اما حاال که با روگردانی مردم روبه رو 
شده اند، توپ را زمین نظام می اندازند و حتی ابایی ندارند از این که آرای باطله را هم 

به نام خود مصادره کنند!
اما حقیقت روشــن این است که با وجود حمایت خاتمی و 16 حزب اصالح طلب 
از همتی و ائتالف جمهور )شورای شهر(، همتی کاًل 2/4 میلیون رأی کسب کرد و نفر 
اول لیســت جمهور نیز، بیش از ۳2 هزار رأی را در تهران حائز نشد. بنابر اعالم برخی 
اصالح طلبان، مقبولیت روحانی به زیر 6 درصد رسیده است. در شورای شهر نیز، اعضای 
اصالح طلب فعلی غیر از جابه جایی سه شهردار ظرف 4 سال و تغییر نام چند خیابان و 
برخی مجادالت سیاسی، کار قابل اعتنایی انجام ندادند. و حتی محسن هاشمی رئیس 
شورای شهر بارها تصریح کرد که حتی یک متر به خط مترو تهران یا چند اتوبوس به 

ناوگان حمل و نقل شهری اضافه نشده است.

»یکی از ویژگی های جنگ ما که نابرابری ها را کنار زد، 
ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع مقدس اتفاق افتاد؛ فرق ما با 
ارتش های کالسیک دنیا در یک کلمه بود؛ اگر بخواهیم فرق 
حاج همت متوسلیان، حاج  همت، فرماندهان گردان شهید 
را با یک فرمانده کالســیک ارتش دنیا عالوه بر موضوعات 
معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه »بیا و برو« بود؛ یعنی فرمانده 
ما در صحنه جنگ می ایستاد جلو و می گفت: »بیا« اما فرمانده 
کالسیک می ایســتاد، عقب و می گفت: »برو«.ایستادن در 
جلو و گفتن »بیا« تأثیرات زیادی داشــت و فداکاری های 
بزرگی را آورد. لذا حجم شهدای فرمانده ما با هیچ جنگی 
قابل مقایسه نیســت؛ در دوران جنگ تحمیلی 12 لشکر 
تازه تأسیس داشتیم؛ از 12 لشکر تأسیسی زمان جنگ، 7 
فرمانده لشکر، شهید شدند؛ از لشکر 27 چهار فرمانده لشکر 
پشت سر هم به شــهادت رسیدند؛ یعنی بعد از حاج احمد 
متوسلیان، شهید چراغی، شهید همت، شهید حاج عباس 
کریمی، شهید غالمرضا صالحی و بعد هم رسید به حاج آقا 
کوثری که شهید زنده هستند؛ در فرمانده گردان ها نزدیک به 
80 درصد شهید شدند؛ اگر خط شکنی و جلو ایستادن نبود، 
این اتفاق نمی افتاد؛ وقتی فرمانده می گفت: »بیا«؛ نقش آن 
فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود لذا تمام زنبور های 

عسل دور او جمع می شدند.«
 فرازهای فوق بخش هایی از بیانات سردار دل ها شهید 
حاج قاســم سلیمانی است که چند ســال قبل در یادواره 
فرماندهان شــهید لشــکر 27 محمد رسول اهلل)ص( ایراد 
کرد. حاج قاســم در این عبارات بــه دو نکته کلیدی در 
موضوع مدیریت)فرماندهی(  اشــاره می کند که چه بســا 
امروزه گمشــده بخش مهمی  از مدیریت اجرایی کشــور 
است؛ پیشتاز در میدان عمل و داشتن ابتکارات برای رفع 
مشکالت. اگر مســئوالن ما خصوصًا در بخش های اجرایی 
واجد این دو ویژگی باشند بســیاری از گره ها باز می شود 
مثال زمانی که مشــکل کم آبی در نقطه ای از کشــور بروز 
اگررئیس جمهور و وزرای مربوطه به جای نشستن  می کند 
در اتاق های دربســته و گرفتن تصمیماتی که معلوم نیست 
چقدر با واقعیت های میدان تطابق دارد و یا اساســًا به چه 
میزان در صحنه عمل اجرا می شــود بالفاصله در شهر یا 
استان موردنظر حضور یابند و از نزدیک ضمن لمس مشکالت 
مردم و شنیدن گالیه های آنان راهکارهای فوری و حتی در 
مواقعی مبتکرانه برای رفع مشکل اتخاذ کنند و تا حصول 
نتیجه دائما پیگیر موضوع باشند قطعا می توانند سریع تر به 
هدف برسند و آرامش را در منطقه برقرار کنند. اما متأسفانه 
در حال حاضر نه تنها این رویکرد در مدیران ارشــد دولت 
وجود ندارد بلکه این افراد به نوعی به توجیه کوتاهی های 
مدیریتی خود نیز می پردازند. آقای رئیس جمهور دیروز در 
توجیه کمبود آب و برق در کشور به ویژه خوزستان گفتند: 
»امسال ما شرایط سختی را به خاطر خشکسالی می گذرانیم 
و در 50 ســال گذشته هم بی نظیر است. برای همین هم در 

زمینه آب و برق دچار مشکل شدیم.« 
یقینا کســی منکر وقوع خشکسالی نیست اما فراموش 
نکنیم ایران کشوری است که از نظر جغرافیایی در منطقه 
خشک و نیمه خشک واقع شده و همواره در معرض تهدیدات 
اقلیمی  همچون خشکســالی و کم بارشــی و در عین حال 
ســیلهای ناشی از همین شــرایط اقلیمی بوده است طبق 
آمارهای رسمی  میانگین بارندگی در کشور ما به حدود 250 
میلیمتر در سال می رسد بنابراین از مسئول اجرایی کشوری 
با چنین مختصات جغرافیایی پذیرفته نیست که از کم بارشی 
غافلگیر شود و احیانا تنها راهکارش ارسال  تانکرهای آب به 
مناطق کم برخوردار و اقداماتی از این جنس باشد که البته 
اینها خوب است اما مدیر میدانی و اهل درد باید از مدت ها 
پیش بــرای رفع اصولی این معضل بــا اجرای برنامه هایی 
همچون آبخیزداری، مقابله با برداشــت های بی رویه از آب 
رودخانه های منتهی به خوزستان، اجرای سند ملی حفاظت 
از محیط زیست که رهبری سال ها قبل ابالغ کردند و... همت 

می کرد.
یا وقتی مشکل کمبود برق پیش می آید مدیران اجرایی 
ما به ســراغ ساده ترین کار یعنی خاموشی می روند بعد هم 
که سروصداها بلند می شود خاموشی ها را از خانه به کارخانه 
منتقل می کنند در حالی که اوال اینها چاره کار نیست و اتفاقا 
مشکل را مضاعف می کند مثال همین چند روز اخیر به دلیل 
قطع برق کارخانه های سیمان قیمت هر پاکت سیمان از حدود 
20 هزار تومان به بیش از 70 هزار تومان رسیده و یا قیمت 
فوالد و مشتقاتش نظیر میلگرد و تیرآهن به جهت کاهش 
برق چند برابر افزایش یافته است این گرانی ها البته تأثیر 
مستقیم در افزایش هزینه ساخت مسکن می گذارد و طبق 
گفته فعاالن این بخش قیمت ساخت مسکن را 30درصد باال 
می برد. ثانیا در همان موضوع خاموشی ها هم حداقل خواسته 
مردم پایبندی وزارت نیرو به جداول خاموشی بود که همین 
خواسته کوچک را هم دستگاه مربوط نتوانست برآورده کند. 
نمونه دیگری از همیــن مدیریت غیرمبتکرانه را در قضیه 
همه گیری کرونا می بینیم که با گذشت قریب 18ماه از آغاز 
شیوع کرونا در کشــور همچنان تنها راه مدیریت اجرایی، 
تعطیلی های مکرر است و حال آن که با ابتکار می توان راه های 
دیگری نیز جستجو کرد و تا حد ممکن از خسارت های ناشی 

از تعطیلی ها جلوگیری به عمل آورد. 
در این شــرایط، مردم به ویژه کارگران و طبقه مزدبگیر 
آیا حق ندارند از تصمیم گیران بپرســند نمی شــد دراین 
یک ســال و نیم گذشــته حداقل یک طرح ابتکاری برای 
 جلوگیــری از تعطیلی های کرونایــی پیش بینی و طراحی 

می کردید؟ 
جان کالم اینکه مدیریت نشســته در اتاق های دربسته 
و دور از واقعیت هــای میدان دیگر کارآیی الزم برای اداره 
کشور را ندارد و اگر قرار باشد این مدیریت در هر سطحی 
ادامه یابد یقینا زیان های سنگینی به کشور تحمیل می کند. 
مردم در انتخابات 28 خردادماه نشان دادند از این مدیریت  
گریزانند و به شدت خواهان تغییر در شیوه حکمرانی کشور 
می باشند. ملت انقالبی مشتاقانه در آرزوی مدیریت میدانی 
و جهادی به شیوه فرماندهان دفاع مقدس خصوصًا سردار 
دل ها حاج قاسم عزیز هســتند. رهبر عزیز و انقالبی مان 
چند ســال پیش در همین زمینه تأکیــد کردند »ما جز با 
کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به 
سامان برسانیم. در همه  بخش ها، کمربسته بودِن مثل یک 
جهادگر الزم است ؛ این اگر بود، کارها راه می افتاد؛ این اگر 
بود، بن بست ها باز می شــود، شکافته می شود؛ ]یعنی[ کار 

فراوان، پُرحجم، باکیفّیت، مجاهدانه و انقالبی«.

مدیریت جهادی 
راهگشای مشکالت

یادداشت روز

كمال احمدی

صفحه 2
سه شنبه 2۹ تیر ۱۴۰۰
۹ ذی الحجه ۱۴۴2 - شماره 22۸۰۱

به دستور رئیس جمهور انجام شد   

بهره برداری از 585 طرح ملی وزارت جهاد كشاورزی 
در سراسر كشور 

طرح   585 از  بهره برداری 
تولیدی و زیربنایی وزارت جهاد 
کشاورزی در سراسر کشور روز 
رئیس جمهور  فرمان  با  گذشته 
و از طریق ویدئوکنفرانس آغاز 

شد.
نــی  حا و ر الســالم  حجت ا
رئیس جمهور دیروز دوشــنبه )28 
تیر( فرمان افتتاح رسمی  585 طرح 
تولیدی و زیربنایی در زمینه تولید 
محصــوالت غذایی زراعی و آبزیان 
و نیز صنایع تبدیلی را در سراســر 

کشور صادر کرد.
۳ طرح آب و خاک به مساحت 
66 هــزار هکتار در اراضی ســطح 
کشــور، 44۳ طرح صنایع تبدیلی 
و غذایــی، 118 واحــد گلخانه ای 
و 7 طــرح زیربنایی در شــرکت 
شــهرک های کشــاورزی کشور و 
همچنین 14 طــرح آبزی پروری 
و زیربنایی شــیالت در استان های 
هرمزگان، بوشهر ،قزوین و سیستان 
و بلوچســتان از جملــه طرح ها و 

پروژه هایی است که دیروز با فرمان 
رئیس جمهور در سراســر کشــور 

بهره برداری رسمی  آن آغاز شد.
برای اجــرای این 585 طرح و 
پروژه ملی  که امــروز بهره برداری 
رسمی  از آنها آغاز می شود، 11 هزار 
و 70۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه 
شده است. همچنین با بهره برداری 
از این طرح ها برای 24 هزار و 1۳4 
نفر  اشتغال پایدار و مستقیم ایجاد 

می شود.
روحانــی همچنیــن در آیین 
افتتاح این طرح ها در ســخنانی با  
اشاره به دســتیابی به خودکفایی 
در تولید برخی از محصوالت مهم 
برنج،  گندم،  همچون  کشــاورزی 
روغن و شــکر، گفت: اگر شــرایط 
آب و هوایی مناســب باشد و دچار 
خشکســالی نشــویم بــا اقدامات 
زیرساختی و توسعه ای انجام شده، 
در محصوالت غذایی و کشــاورزی 
خودکفا هســتیم اما در شــرایط 
خشکســالی نمی توانیــم خودکفا 

باشیم به این دلیل که بخش زیادی 
از زراعــت ما به صورت دیم و کاماًل 
متکی به باران کافی و به موقع است.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه 
به دلیل کاهش 52 درصدی بارش 
در ســال جــاری و خشکســالی 
بی ســابقه 50 سال اخیر در کشور 
در شرایط بسیار سختی قرار داریم، 
گفت: متأسفانه به دلیل خشکسالی و 
کاهش بارش ها مردم عزیز خوزستان 
و برخی از دیگر استان های کشور با 
مشکل آب مواجه هستند و هرچقدر 
به خاطــر این مشــکالت ناراحت 

باشند، حق دارند.
روحانــی بــا تأکید بــر اینکه 
لحظه ای نیســت که دولت به فکر 
مردم و حل مشکالت آنان نباشد، 
گفت: با همه توان و تا ساعت آخر 
در خدمت مردم هستیم و خود را 

مسئول در قبال مردم می دانیم.
وی ادامه داد: در این ایام مردم 
در بســیاری از استان های کشور از 
جمله در خوزستان دچار مشکالت 

ناشی از خشکسالی شده اند و لذا در 
جلسه دیروز هیئت دولت مصوبات 
بســیار خوبی برای اینکه مشکل را 
فعال برای مردم عزیز خوزستان حل 

کنیم، داشتیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
مــردم حق دارند ناراحت باشــند، 
اظهار داشــت: تا وقتی که کســی 
به چشــم خود شاهد از بین رفتن 
دام هایش  یا  کشــاورزی  محصول 
نباشــد نمی تواند حال امروز مردم 
خوزستان را درک کند. اتفاقی که 
این روزها در خوزســتان رخ داده 
صرفا زیان مالی به مردم نیســت، 
بلکــه از لحاظ عاطفی هم مردم را 

تحت فشار گذاشته است.
در نشست مجازی »افغانستان، صلح و امنیت پایدار« 

والیتی: نخبگان افغانستان توطئه های دشمن را 
ناكام خواهند گذاشت

معظم  رهبــر  مشــاور 
بین الملل  امــور  در  انقالب 
فرهیختگان  و  نخبگان  گفت: 
افغانســتان با آگاهی از نیت 
را  شوم دشــمنان، توطئه ها 

ناکام خواهند گذاشت.
علی اکبر والیتی در نشســت 
صلــح  »افغانســتان،  مجــازی 
و امنیــت پایــدار« بــا تاکید بر 
ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت 
از ملــت بــزرگ افغانســتان در 
مســیر صلح، امنیت و توســعه، 
گفت: تاریخ افغانســتان آکنده از 
رشــادت ها و مقاومــت مردم در 
برابر استعمارگران و سلطه جویان 
از زمــان حملــه ارتش ســرخ 
تا مقاومت در  شــوروی ســابق 
 برابر اشــغالگری آمریــکا و ناتو 

بوده است.
افغانســتان  افزود: مردم  وی 
همــواره در مقابل هرگونه تجاوز 
کردند  ایستادگی  زیاده خواهی  و 
و نظامیان تا دندان مسلح شرق و 
غرب در مقابل اراده و ایستادگی 
آنان، شکست خوردند و مجاهدان 
افغانستان، فداکاری ها و رشادت ها 
کردند تا پرچم آزادی، مقاومت و 

ایستادگی در این کشور برافراشته 
شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری 
افغانستان  کرد:  تاکید  اســالمی 
بــه عنوان کشــوری اســالمی، 
دارای ملتــی شــجاع و غیــور و 
مهد شــیرمردان و مبارزان دالور 
و علمــای بزرگی اســت که در 
مبارزه با اشــغالگری، استقالل و 
سرافرازی، تاریخ معاصر این کشور 
را رقم زدند، بزرگانی، چون احمد 
مزاری،  عبدالعلی  مســعود،  شاه 
برهان الدین ربانی، مولوی منصور 
و حدود یک و نیم میلیون شهید 
دیگر که مانند ستارگانی درخشان 
در آسمان این کشور می درخشند.

وی با انتقاد از رویکرد آمریکا 
در حمله نظامی به افغانســتان، 
20 سال اشغال این کشور و اعزام 
صدهــا هزار ســرباز و میلیاردها 
دالر بودجه افزود: آمریکا به جای 
آبادانی، رونق و شــکوفایی، آثار 
زیانبــار و ســنگین، جنایت ها و 
فجایع بســیاری را در این کشور 
مرتکب شد و برغم توهمات اولیه 
با ســرافکندگی و ذلت، کشــور 
مجاهدان سرافراز را ترک می کند.

دبیــرکل جنبــش جهانــی 
بیداری اســالمی گفت: البته باز 
در تــالش اند هــر آن چه را که 
مانده تخریب  برجــای  آبادی  از 
کنند و با تحریکات شــیطانی در 
میان مردم شــریف افغانســتان، 
تفرقــه ایجاد کنند، اما نخبگان و 
فرهیختگان افغانستان با آگاهی از 
نیت شوم آنان، توطئه ها را ناکام 

خواهند گذاشت.
والیتــی افــزود: جمهــوری 
اســالمی ایران همــواره خواهان 
تقویت بــرادری میان آحاد ملت 
شــریف افغانستان است که سهم 
بزرگی در گذشته تمدن اسالمی 

داشتند و دارند.
تجربه  متاســفانه  گفت:  وی 
بیش از 40 ســال گذشته نشان 
می دهد بــا تحریــک بیگانگان، 
جنگــی خونیــن و فراگیر میان 
اقوام مختلف افغانستان که هزاران 
ســال بــا یکدیگر با دوســتی و 
مســالمت زندگــی کردند، روی 
داده و خسارات عظیم و غیرقابل 
جبرانی در پی داشته است به این 
علت باید با هوشیاری برای تقویت 

برادری، گام برداشت.

چقدر میشه؟!
گفت: وزیر نفت گفته بود ساخت پاالیشگاه کثافت کاری است! 

و مشکل بنزین پدید آمد که به همت سپاه رفع شد.
گفتم: وزیر نیرو هم گفته بود ســاخت نیروگاه به صرفه 

نیست! و مشکل کمبود برق ایجاد شده.
گفت: وزیر مسکن سابق هم گفته بود، مسکن مهر مزخرف است 
و افتخار می کنم که یک مسکن هم نساخته ام! و مشکل مسکن به 

ملت تحمیل شد.
گفتم: وزیر اسبق کشاورزی و رئیس  سازمان محیط زیست 
گفته بود، خودکفایی کشــاورزی مزخرف است! و حاال باید 

گندم وارد کنیم.
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: پیرمرد 95 ساله ای نزد پیشنماز مسجد محل رفت 
و گفت؛ من در تمام عمر 95 ســاله ام هرگز روزه نگرفته ام، 
کفاره اش چقدر میشه؟ باید چیکار کنم؟ گفت؛ باید تمام مردم 

چین و هند را غذا بدی، فلسطین رو آزاد کنی و...!

رئیس جمهور در گفت وگوی 
تلفنی با امیر قطر گفت: چالش 
اساسی منطقه،  نظامی گری برخی 
صهیونیستی  رژیم  و  کشورها 
اســت که باید تــالش کنیم 
 منطقه را از وضعیت نظامی گری 

خارج کنیم.
نــی  حا و ر الســالم  حجت ا
رئیس جمهور، در آستانه عید سعید 
قربان در تماس تلفنی با »شیخ تمیم 
بــن حمد بن خلیفه آل ثانی« امیر 
قطر، با تبریک عید قربان به دولت 
و مردم قطر، خاطرنشان کرد: شرایط 
منطقه ای و بین المللی، همکاری ها، 
تماس ها و ارتباطات مستمر بین دو 

کشور را می طلبد.
وی با بیان اینکه رویکرد ثابت 
جمهوری اســالمی ایران بر ســه 
محــور اعتدال و حکمــت، تعامل 
ســازنده و حل و فصل منازعات از 
طریق گفت وگو است، تصریح کرد: 
مواضع و سیاست های ایران و قطر 

درخصوص ثبات و توازن در منطقه 
بسیار نزدیک و الزم است گام های 
اجرایی دو کشور با کمک دوستان 

دیگر در این زمینه تقویت شود.
رئیس جمهــور تــالش بــرای 
برقــراری صلح و ثبــات در منطقه 
را از سیاســت های اصلی جمهوری 
اســالمی که از سوی همه دولت ها 
پیگیری می شود، عنوان کرد و گفت: 
چالش اساسی منطقه، نظامی گری 
برخی کشورها و رژیم صهیونیستی 
است که باید تالش کنیم منطقه را 
از وضعیت نظامی گری خارج کنیم.

روحانــی در ادامه بــا قدردانی 
از مواضع دولــت قطر درخصوص 
موضوعات منطقه ای و تأکید بر لزوم 
گفت وگــو و حل بحران ها از طریق 
مســالمت آمیز، گفت: امروز حاکم 
شدن فضای اعتدال و عقالنیت در 
عرصه تحوالت منطقه ای و پیگیری 
راه حل سیاسی برای حل بحران ها 

بیش از گذشته احساس می شود.

وی بــا بیان اینکــه جمهوری 
اسالمی از همه ظرفیت خود برای 
ملل  ســازمان  تالش های  پیشبرد 
به منظور برقــراری صلح در یمن 
استفاده کرده است، گفت: هم افزایی 
کشورهای مسلمان در حل و فصل 
مشــکالت منطقه ای یــک هدف 
اساســی برای جمهوری اســالمی 

ایران است.
همچنیــن، امیر قطر »شــیخ 
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی« 
نیــز در این تماس تلفنی با تبریک 
عید ســعید قربان به دولت و مردم 
با اشــاره به شرایط حساس  ایران، 
منطقــه، اظهار داشــت: معتقدیم 
حل مشکالت و منازعات منطقه ای 
راه حل نظامی نــدارد و بهترین راه 
بــرای حل مشــکالت، گفت وگو و 
مسیر سیاسی اســت و امیدواریم 
همه کشــورهای منطقه با تقویت 
همکاری ها برای دستیابی به صلح 

و آرامش تالش کنند.

روحانی در گفت وگوی تلفنی با امیر قطر:

چالش اساسی منطقه، نظامی گری رژیم صهیونیستی است

شماره بعدی روزنامه
شنبه 2 مردادماه ۱۴۰۰  منتشر می شود


