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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* در جنگ اوکراین با روســیه این شرکت های سازنده سالح آمریکایی 
هستند که با تولید سالح و فروش آن مشکالتشان را حل می کنند، اوکراین 
را ویران و پس از جنگ با فعالیت های باز سازی جیب خود را پر می کنند.
دشتی

* اگر به دست تمام مردم فلسطین که در سرزمین های اشغالی زندگی 
می کنند اسلحه رسانده شــود هرچه زودتر شاهد سقوط رژیم اشغالگر 

قدس خواهیم بود.
0902---5241
* هیچ انسان منصفی با واگذاری غیر هدفمند ارزهای دولتی که جیب 
رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می کند موافق نیست. چاره 
کار هدفمندسازی یارانه هاست. منتهی باید دولت مثل یارانه سوخت برای 
جراحی و حذف ارز دولتی، ابتدا جهت دهی درســت یارانه ها را عملیاتی 
کند، بعد اقدام به حذف ارزها نماید تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود. 
هر چند جیغ و فریاد رانت خواران و حرامخواران که شکمشان از حرام پر 

شده به هوا بر خواهد خاست ولی طرفی نخواهند بست.
پناهی

* ایران از موفق ترین کشورها در مهار کروناست که علی رغم تحریم موفق 
عمل کرد و فوتی های 700 نفری را به 7 نفر رســاند ولی ضد انقالب و 
منافقین کوردل بدون توجه بــه فوتی های آمریکا )457 نفر و انگلیس 
248 نفــر و...( کر و گنــگ و اللند فقط قیمت چند کاال مثل ماکارونی 
و آرد را فریاد می زنند و متأســفانه برخی خودی ها هم در حال کوبیدن 

دولت کار و تالشند!
شهبازی

* برخی گرانی ها برای تخریب دولت دکتر رئیسی از سوی عناصر ناکارآمد 
که هنوز متأسفانه در سرکارند صورت می گیرد همچنین زالوصفتانی که 
تنها به منافع خویش می نگرند به احتکار و افزایش قیمت ها مشــغولند. 
شایسته است دستگاه های اطالعاتی- امنیتی و قضایی آنها را شناسایی 
و به شدت برخورد نمایند تا دولت با تدبیر و کار کارشناسی در جراحی 

اقتصاد کشور موفق شود.
6960---0936 و 9654---0937
* قیمت سوخت و بسیاری از اقالم مصرفی ایران با کشورهای اطراف ما 
قابل مقایسه نیست به دلیل همین ارزانی شاهد قاچاق آنها هستیم. ولی 
از سوی دیگر درآمد مردم ما هم مثل آنها به دالر نیست... دولت باید با 
تدبیر، روشنگری و بصیرت افزایی به جراحی اقتصاد بیمار کشور دست بزند. 
درعین حال باید مراقبت نماید که این جراحی بادقت و صحیح انجام شود.
0935---2846
* بسیاری از کشورها صادرات مواد غذایی و لبنی و میوه جات را ممنوع 
کرده انــد کشــور ما نیز باید با ارزیابی دقیق نیــاز داخلی در این زمینه 

عمل کند.
0922---5424
* امروز که دولت به یک اصالح ضروری اقتصادی دست زده، گروه  اندک 
غوغاساالر تریبون دار که شکم هایشان مملو از حرام، رانت و قاچاق است 
فریاد می زنند! دولتمردان نبایــد به هیچ وجه مرعوب این فریادها قرار 
گیرند. حذف تدریجی ارز 4200 تومانی تنها راه عالج این درد می باشد. 
مطمئن باشید قاطبه مردم بی ادعای ساکت، مدافع شما و تصمیمات شما 
خواهند بود به شرط استفاده از تجربه های موفق نه همراهی باتجربه های 

شکست خورده.
نیک نام 
* تصمیم های غیر کارشناسی دولت مدعی تدبیر مانند ارز 4200 تومان، 
ثابت نگه داشــتن قیمت بنزین و افزایش ناگهانی با سه برابر کردن آن 
و... از اقدامات نمایشی پرتناقض دولت قبل است که برای کتمان کاهش 
ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شــد و آثار آن ســال ها باقی 
می ماند. این مطلب باید برای مردم تبیین شود که درمان اقتصاد بیمار 
کشور ضروری ولی زمان بر است و نمی توان یک شبه تورم 60 درصدی 

را به زیر 10 درصد رساند.
طاهری 
* باید دولت جلوی قاچاق به کشــورهای همسایه را بگیرد تا در داخل 
کشور مردم مجبور نشوند یک کاالیی را 2-3 برابر قیمت چند ماه قبل 

تهیه کنند.
20700---0936 و 2096---0901

* آقای مخبر می گوید مردم نگران کاالهای اساسی نباشند به  اندازه کافی 
ذخیره داریم! شکی در بودن کاالی اساسی در کشورنیست، مشکل عدم 

ثبات قیمت هاست که باید برای آن تدبیر نمود.
بیگ زاده

* از وزیر صمت درخواست می شود درج قیمت های مصرف کننده بر روی 
کاال به همه استانهای کشور تسری یابد.

0933---0550
*  اندازه، وزن و پخت نان در کشــور خجالت آور شــده است. البته این 
کم فروشــی ها در سیمای جمهوری اسالمی بازتاب داده می شود ولی به 

دنبال آن باید با متخلفان برخورد شود.
0935---5516
* در کوچه شهید افضلی منشعب از خیابان شهید نامجو واقع در ناحیه 
2 منطقه 7 شــهرداری، آب فاضالب منازل در سطح کوچه رها شده و 
با عبور خودروها به عابرین رهگذر پاشیده می شود. از شهرداری منطقه 

و ناحیه درخواست داریم برای رفع این معضل آزاردهنده کاری بکنند.
یک پیام

* چندین ســال است که از دریافت یارانه محروم هستم بارها پیگیری 
کرده ام ولی نتیجه نداشــته اســت. امید آن را دارم که در این دولت به 

مشکل بنده رسیدگی شود.
مجتبی کرامتی

روحانیفقطبهآمریکاتضمینمیداد
نهآنکهتضمینبگیرد!

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم گفت: »زنجیر تحریم ها هرچه زودتر باید 
از پای اقتصاد کشور باز شود« و »احیای برجام یک سال قبل امکان پذیر بود«.
حسن روحانی در نشســت برخی اعضای دولت دوازدهم گفته است: 
زنجیر تحریم ها باید هرچه زودتر از پای اقتصاد کشور باز شود تا مشکالت 

امروز جامعه کمتر شود.
وی با تأکید بر اینکه »توافق برجام باید به شــکل عزتمندانه ای احیا 
شود«، گفت: احیای برجام، بیش از یک سال قبل و پیش از اینکه شرایط 
جهانی پیچیده شــود و کشــورهای 1+5 نیز دچار مشکالت دیگر شوند 
امکان پذیر بود. لیکن امروز هم نباید فرصت های پیش رو را را از دست داد.

روحانی با تأکید بر ضرورت بیان واقعیت های کشور تأکید کرد: برخی 
افراد در داخل یا خارج از کشــور، آگاهانــه یا ناآگاهانه، و یا با انگیزه های 
سیاسی و جناحی، به انکار سرمایه ها و دستاوردهای کشور می پردازند و به 
اسم نقد دولت گذشته یا حمایت از دولت فعلی، توانایی های کشور را زیر 

سؤال می برند و بذر ناامیدی می افشانند.
بــرای روشــنگری اذهان مردم و برای جلوگیــری از تحریف تاریخ و 
حفظ و تقویت دســتاوردهای کشــور باید با هدف امیدآفرینی، در برابر 
سیاه نمایی ها و دروغ پردازی ها و نفی دستاوردها سخن گفت و با ارائه آمار 

درست، روشنگری کرد.
اظهارات آقای روحانی درباره امکان احیای برجام در یک ســال قبل 
در حالی اســت که دولت بایدن حاضر نشده بود تعهد و تضمین معتبری 
درباره لغو تحریم ها بدهد. بنابراین احیای برجام در این شــرایط، صرفا به 
معنای اجازه دسترســی آمریکا به مکانیســم ماشه در کنار حفظ بیشتر 
تحریم های پسابرجامی بود که اساساً موضوع لغو و حتی تعلیق تحریم ها 
را بی اثر می کرد. بنابراین نخســتین سؤال این است که چرا روحانی باید 
دنبــال دادن این فرصت و امتیاز بزرگ بــه آمریکا پس از چندبار تجربه 

کالهبرداری آمریکا و اروپا باشد.
سؤال دوم این است که مگر بنا بر ادعای چند باره روحانی در سال 94، 
همه تحریم ها با برجام لغو نشده بود؟ برخالف تبلیغات خالف واقع درباره 
فتح الفتوح بودن برجام که روحانی بانی آن بود، این توافق فاقد تضمین و 
توازن بود. نه تنها تکلیف لغو تحریم ها در آن معلوم نشده بود، بلکه به نحوی 
تنظیم شده بود که طرف مقابل توانست در همان دوره اجرا، تحریم ها را از 
800 مورد به بیش از 1700 مورد افزایش دهد! این فاجعه در حالی رقم 
خورد که آقای روحانی چند بار ادعا کرده بود همه تحریم ها در روز اجرای 

توافق لغو خواهد شد؛ از جمله:
- 20 فروردین94، در مراسم روز ملی فناوری هسته ای: »ما هیچ توافقی را 
امضاء نخواهیم کرد، مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق، تمامی تحریم های 

اقتصادی، همان روز و بالمّره )یکجا( لغو شود«.
- 23 تیر 94 در گفت وگوی مستقیم، به مناسبت امضای برجام: »عیدانه 
فراوان شــد، تا باد چنین بادا ... امروز به ملت شــریف ایران اعالم می کنم 
که طبق توافق، در روز اجرا )دی ماه 94( تمامی تحریم ها لغو خواهد شد. 
تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل ونقل، پتروشیمی 

و فلزات گرانبها بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق«.
عبرت آموز اینکه بسیاری از تحریم ها مانند تحریم های آیسا، سیسادا، 

ویزا و همچنین تدارک تحریم های کاتســا، نه محصول دوره  ترامپ، بلکه 
سوغات دوران اوباماست؛ همان دولتمرد آمریکایی که آقای روحانی، او را 

»بسیار مؤدب« وانمود می کرد!
روحانی و برخی حامیان دولت او ادعا می کنند که برجام خوب بود و 
روی کار آمدن  ترامپ دیوانه، کار را خراب کرد. آنها اوال باید پاسخ بدهند 
که چرا پیش بینی و هشــدار منتقدان در همین زمینه را انکار و مسخره 
کردند و شخص روحانی بارها از خجالت صاحب نظران دلسوز درآمد و چرا 
با وجود آن عبرت بزرگ، باز هم خواستار توافق بی چفت و بست و ضمانت 
در ابتدای سال 1400 شد؟! ثانیا، نقش مواضع انحرافی روحانی در تحریک 
و تشویق دولت  ترامپ به زیر پا گذاشتن تعهدات آمریکا چه بود و آیا تکرار 

همان مواضع، امروز نمی تواند ضد منافع ایران در مذاکرات عمل کند؟
در اینجا واقعیت بسیار تلخی وجود دارد و آن اینکه   ترامپ، به واسطه 
کسب اطمینان از اینکه دولت روحانی در صورت خروج آمریکا و بازگرداندن 
تحریم ها، از توافق خارج نمی شود، اقدام به خروج از برجام و زیر پا گذاشتن 
تمام تعهدات کرد. براســاس گزارش خبرگزاری ایســنا، به نقل از نشریه 
پولیتیکو )22 اردیبهشت 97-  یک هفته پس از خروج  ترامپ از برجام(: 
»فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس این 
اتحادیه تصریح کرد: من از روحانی تضمین گرفتم که حتی در صورت خروج 
آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم  ها، ایران به برجام پایبند بماند«! به عبارت 
دیگر،  ترامپ پس از آنکه از تضمین واگذار شــده توسط روحانی مطمئن 
شد، جرات کرد برجام را به طور کامل زیر پا بگذارد و حقوق ایران را پایمال 
کند. این هم جزو خسارت های بزرگی است که روحانی به کشور زده است.

دنیایاقتصاد:خوشبینیوامید
بهبازاربورسبرگشتهاست

روزنامه اقتصادی اصالح طلب در گزارشی تأکید کرد خوش بینی و امید 
به بورس برگشته است.

»دنیای اقتصاد« در گزارشی با عنوان خوش بینی و امید در بورس نوشت: 
با توجه به اصالح ها و ریزش هایی که بازار سرمایه در دو سال گذشته تجربه 
کرده، بسیاری از سهم ها در قیمت های مناسبی قرار دارند و بررسی شاخص 
کل و مخصوصاً شــاخص هم وزن که مختص سهم های کوچک و متوسط 
اســت، نشان می دهد که ما در یک روند نسبتاً صعودی آهسته و پیوسته 
قرار داریم و نه تنها برای هفته آتی بلکه برای هفته های آینده می توان بازار 
متعادل نسبتاً رو به مثبتی را پیش بینی کرد که می تواند فرصت مناسبی 
برای ســرمایه گذاری از سوی افراد باشــد. با توجه به شرایطی که بر بازار 
حاکم اســت به نظر می رسد شاخص کل بورس بتواند کانال یک میلیون 
و 500 هزار واحد را نیز رد کند و بعید به نظر می رســد بازار تا محدوده 

یک میلیون و 600 هزار واحد اصالح قابل توجه و عمیقی داشته باشد.
با توجه به روندی که بازار ســهام در هفته های آتی در پیش گرفته، 
وضعیت اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بازارهای بین المللی، پیش بینی 
می شــود شــاخص کل بورس تهران این هفته نیز روند صعودی در پیش 
داشــته باشد و شاهد بازار مثبتی باشیم. از ابتدای امسال شاهد رشد بازار 

سرمایه هستیم. البته به مرور که گزارش دوازده ماهه شرکت ها ارائه شود، 
وضعیت شفاف تر و بهتر خواهد شد. از سوی دیگر فصل مجامع نیز در پیش 
اســت و با توجه به رفع کرونا مجامع حضوری برگزار خواهد شد و همین 
مسئله یعنی حضور در مجمع و اطالعاتی که سهامداران کسب می کنند، 
ممکن اســت شور و شوق سرمایه گذاری در بورس را باال ببرد، بنابراین به 
نظر می رســد از اول خرداد ماه به بعد بازار مثبت بهتری داشــته باشیم و 
شــاهد افزایش حجم معامالت هم باشیم، چون فعاًل حجم معامالت کم 

است و نمی توان به رشد بازار با این حجم خوش بین بود.
رأیالیوم:تمامشرایطمنطقهوجهان

بهنفعایراناست
سردبیر روزنامه رای الیوم نوشت: وضعیت بحران جهانی کنونی ناشی 
از حماقت آمریکا، مناسب ترین وضعیت را برای ایران فراهم آورده است تا 

اهداف هسته ای خود را تحقق ببخشد.
عبدالباری عطوان می نویســد: از همان روز اول از سرگیری مذاکرات 
هسته ای در وین، اعالم کردیم که ایران خواهان صرف نظر کردن از برنامه 
هسته ای خود نیست. رهبری ایران به آمریکا اعتماد ندارد و این کشور را 
دشــمن راهبردی ایران می داند که می خواهد به نفع اسرائیل، ایران را از 
داشتن برنامه هسته ای که به واقعیت تبدیل شده، محروم کند تا تل آویو 
بتواند سلطه خود را بر تمام خاورمیانه تحکیم ببخشد. اما در همین حال، 
قدرت آمریکا به نفع دو هم پیمان ایران یعنی روســیه و چین با ســرعت 
فزاینده ای رو به زوال است و محاصره آمریکا کارآیی خود را از دست داده 
و ایران توانسته این محاصره را دور بزند و هم اکنون تهران در حال صدور 
تجربه خود به کشورهای جهان به ویژه روسیه است. اگر ایران تصمیمی برای 
تولید داخلی مواد شکافت پذیر مورد نیاز برای ساخت تسلیحات هسته ای 

داشته باشد، فقط چند هفته زمان برای این کار نیاز دارد. 
ایران اقدام به خارج شدن از مذاکرات هسته ای نخواهد کرد و شرایط 
خود را مطرح خواهد کرد تا آمریکا را وادار به خارج شدن از مذاکرات کند 
تا پیامدهای حاصل از این امر متوجه واشنگتن شود. هر کسی جز این را 
بگوید، معلوم اســت که با سیاست بردباری طوالنی مدت ایران و هوش و 

ذکاوت ایرانیان آشنا نیست.
تمام شــرایط کنونــی منطقه ای و بین المللی به نفع ایران اســت که 
برجسته ترین آن، جنگ اوکراین است که تاکنون قیمت نفت را به بیش از 
115 دالر در هر بشکه و میزان تولید نفت ایران را به مرز دو میلیون بشکه 
در روز رسانده و بخش عمده آن به چین صادر می شود؛ بدون آنکه آمریکا 
و اسرائیل جرأت کنند سد راه یک نفتکش ایرانی در آب های آزاد شوند. 

ایران توانسته که به تمامی اهداف خود در گمراه کردن دولت آمریکا 
که هم اکنون به شدت سرگرم جنگ اوکراین است، برسد.

به طور خالصه باید گفت که مذاکرات توافق هسته ای در وین به تاریخ 
پیوســته و از جایگاه بسیار پایینی در فهرست اولویت های ایران از یک سو 
و آمریکا و کشورهای بزرگ از سوی دیگر برخوردار است و منطقی نیست 
ایران که از ســوی آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفته، از برنامه هسته ای 
خــود صرف نظر کند؛ آن هم در حالی که در موضع قوی تری قرار گرفته 
است، زیرا جهان به نفت و گاز این کشور نیازمند شده و جهان در آستانه 
جنگ جهانی قرار گرفته اســت. وضعیت بحرانی و آشوب کنونی جهانی 
ناشــی از حماقت آمریکا، مناسب ترین وضعیت را برای ایران فراهم آورده 

است تا اهداف هسته ای خود را تحقق ببخشد.

پیام رهبر معظم انقاب اســامی به مناسبت چهل و سومین روز 
جهانی قدس - که به زبان فارســی منتشر گردید- و بیانات معظم له 
به همین مناسبت - که به زبان عربی ارائه شد - از یک سو وضع فعلی 
فلسطین را با دقت و بیان فهرستی از مهم ترین موضوعات آن ترسیم 
کرد و از سوی دیگر تا حد زیادی نقشه راه ادامه حرکت را هم ترسیم 
فرمودند. پیام و بیانات ایشــان دارای نــکات جدید و بدیعی هم بود. 
درخصوص این موضوع و روند تحوالت فلسطین نکات زیر اهمیت دارند. 
 1- اشغال تدریجی فلســطین در فاصله سال های 1920 تا 1967 
یک برنامه »بین المللی« - به معنای طرحی که در میان قدرت های آن روز 
جهانی مورد توافق قرار گرفت - بود و هدف آن هم به اشغال سرزمین 
فلســطین محدود نبود، بلکه سیطره بر کل جهان اسام و به عبارتی 
سیطره بر غرب آسیا را هدف گرفته بود. به همین جهت از سوی سران 
یهود، از اول تصرف »از نیل تا فرات« به عنوان راهبرد اصلی مدنظر قرار 
داشت و حال آنکه اگر این یک طرح بین المللی نبود، رژیمی که می خواهد 
به این محدوده بزرگ جغرافیایی برسد، باید هدف گذاری خود را مخفی 
می نمود. اعام علنی این هدف گذاری در همان ماه های اول تأسیس این 
رژیم منحوس، از اطمینان کامل آن از پشتیبانی قطعی غرب در تحقق 

این شعار حکایت می کند. 
تأســیس اســرائیل با یک برنامه انگلیسی شــروع شد و یک 
 پروســه حدود 50 ســاله را طی کرد. ســر »هنــری کمپل بنرمن« 
)Henry Campbel BannerMan( نخســت وزیر سال های 1905 تا 
1908 انگلیس گفته است: »مهم ترین آب راه های استراتژیک در جهان 
اســام است. در آنجا مهم ترین ذخایر زیرزمینی وجود دارد، اگر ما در 
این منطقه به فکر جای پایی برای خود نباشــیم، باید آقایی خود در 
جهان را پایان یافته تلقی کنیم«. این نکته را در نظر داشــته باشید که 
انگلیس در این سال ها یعنی از اوایل قرن بیستم دچار افول شده و در 
سراشیبی قرار داشــت. کمپل بنرمن برای برون رفت از ضعف، تسلط 
برآبراه های اســتراتژیک و ذخایر زیرزمینی جهان اسام را مطرح و 
در همان حال از یک »جای پا« برای تضمین این تســلط و در واقع این 
 )Cecil Rhodes( »چپاول صحبت می کند. پیش از او »سیســل رودز
سیاســتمدار انگلیسی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که از او به عنوان 
مؤسس استعمارگر کشور رودزیا یاد می شود و یکی از نزدیکان »تئودور 
هرتزل« می باشد. تأسیس اسرائیل را راه حل غرب - به تعبیر کمپل بنرمن 
جای پای انگلیس - در تسلط بر شرق می داند و به آن ترغیب می کند. 
وقتی به وضعیت تأســیس این رژیم هم نظــر می اندازیم همین 
هدف گذاری را می بینیم؛ اسرائیل برای تحقق اشغال فلسطین ادبیاتی 
اختراع و قدرت های آمریکایی و اروپایی را به این ادبیات متعهد کرد؛ 
یعنی مظلوم نمایی برای قوم یهود، تأکید بر زیر فشار قرار گرفتن یهودیان 
از سوی نازی  ها و ادعای مسالمت جو بودن یهودیان موضوعاتی بودند 
که در سطح سیاســی، تبلیغی، هنری و حقوقی مورد پشتیبانی همه 
غرب قرار می گرفتند. به عنوان مثال  هالیوود در عرصه هنر »بن هور« 
را عرضه کرد که یکی از آثار ماندگار تاریخ ســینما است تا نشان دهد 
یهودیان مهربان، پرتاش، مؤمن و مورد ستم هستند و در همان حال 
اگر به تشکیل حکومت دست پیدا کنند، با دیگران مهربانی را در پیش 
گرفتــه و پناهی برای مظلومان خواهند بود! در عرصه حقوقی، قوانین 
متعددی به تصویب قدرت های بین المللی و دولت های پیرامونی آنان 
رسید که همه ناظر به تأسیس بی قید و شرط اسرائیل در این سرزمین 
بود که قانون بین المللی و جعلی هلوکاست فقط یکی از این قوانین است. 
به جهت مأموریت تضمین سلطه غرب بر جهان اسام بود که برای 
آن رژیم، ارتش و سیســتمی در حد یک قدرت بزرگ در نظر گرفتند؛ 
ارتشــی با یک میلیون و سیصد هزار نفر نیرو و سرویس اطاعاتی در 
ظرفیت رصد و مهار اطاعاتی یک قدرت بزرگ تدارک دیده شد. پس 
جهان اسام صرفاً با تأســیس یک دولت و مردمی اشغالگر فلسطین 
مواجه نبود - که این هم البته قابل پذیرش و تحمل نیست - در اینجا 
مسلمین با یک توطئه عظیم جهانی علیه کل جهان اسام و منابع آن 
مواجه شدند، نه با تأسیس یک دولت در 27000 کیلومتر مربع مساحت. 
2- شکست پروژه 120 ســاله اسرائیل، در واقع شکست پروژه ای 
بین المللی اســت و درســت به همین جهت نباید به تحوالت انقابی 
فلســطین در حد تحول در یک جغرافیای محدود - مثل بسیاری از 
تحوالت دیگر- نگریست. در اینجا مقایسه میان جمعیت و مساحت جهان 
اسام با مساحت و جمعیت اشغال  کننده فلسطین منطقی نیست؛ چرا که 
این هماوردی نه هماوردی با یک دولت و یا یک جمعیت بلکه هماوردی 
با قدرت های بین المللی است که علیه اسام و کشورهای اسامی وارد 
عمل شده بودند و به همین جهت توطئه ای که تدارک دیده شد، درگیری 
با همه دولت های اسامی بود. با این وصف بقاء فلسطین، علی رغم این 
همه تاش اســتکباری ، اعجازگونه است؛ چه رسد به اینکه به واسطه 
مقاومت اســامی اساس این توطئه جهانی در حال ویران شدن است. 
اینک قدرت های بین المللی که این رژیم جنایتکار را به وجود آورده و 
ده ها سال از آن حمایت قاطع کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که رژیم 
قادر به تأمین سلطه آنان بر غرب آسیا نیست و چون قادر به حفظ خود 

هم نیست، به »باری گران« بر دوش آنان تبدیل گردیده است. 
3- رهبر معظم انقاب اســامی در بیانات و بیانیه روز قدس، روی 
چند کلیدواژه تمرکز داشتند، جایگزین شدن »اراده شکست ناپذیر مردم 
فلسطین« به جای »ارتش شکست ناپذیر اسرائیل«، جهاد، تحرک جنین 

و شکست های پیاپی مهم ترین  حامی رژیم اسرائیل. 
 واقعیت این اســت که نتیجه جنگ های 2006 تــا 2021 )1385 
تا 1400( رژیم صهیونیستی، عنوان »ارتش شکست ناپذیر« را از این رژیم 
گرفت و حال آنکه اســرائیل با این کلیدواژه آنچنان رعبی ایجاد کرده 
بود که هیچ کس در خود یارای مواجهه با اسرائیل نمی  دید و سرنوشت 
 هرگونه درگیری با اســرائیل، شکست دیده می شــد و این از 1977 
- ســفر 19 دسامبر سادات به تل آویو - به این طرف به زیربنای اصلی 
مذاکرات عربی - اسرائیلی تبدیل گردید. هم اینک این تصویر شکسته 
شده و آثار آن هم از میان رفته است. از آن طرف فلسطینی ها، لبنانی ها 
و... »اراده ای شکست ناپذیر« را به ثبت رسانده اند؛ یعنی به موازات آنکه 
در میان ملل مسلمان و به خصوص در میان فلسطینی ها، رعب از اسرائیل 
از بین رفته است، در میان اشغالگران و حامیان آنان، رعب از مقاومت 
و جهادگران فلســطینی و لبنانی رسوخ و آنان را فشل نموده است؛ به 
گونه ای که در نبرد سیف القدس، شلیک چند موشک به حومه بئرالسبع، 

فرار چندصد هزار یهودی به مناطق شمالی 1948 را در پی داشت. 
»جنین« هم یک واژه جدید در ادبیات جهادی رهبر معظم انقاب 
اسامی بود. جنین به عنوان بخشی از کرانه باختری که با اردوگاه آوارگان 
آن شناخته می شود و با جنایات قبلی رژیم اسرائیل، ضرب المثل شکست 
فلسطین در برابر اسرائیل شده بود، طی اقدامات جهادی علیه اسرائیل، 
نقش ویژه ای ایفا کرد؛ به گونه ای که نیمی از اقدامات مسلحانه هفته های 
اخیر به آن تعلق داشت. در اردوگاه آن حدود 15 هزار فلسطینی سکونت 
دارند و جنین در شمالی ترین نقطه کرانه باختری و نقطه به هم پیوستن 
راه های ارتباطی حیفا، ناصره، نابلس و قدس می باشــد. از این رو فعال 
شــدن جهادگران جنین، این پیام را به همراه می آورد که امنیتی برای 
مناطق مرکزی رژیم باقی نمانده است. به همین جهت اسرائیل علی رغم 
مماشات با جوانان مجاهد قدس شرقی، در مواجهه با جوانان مجاهد جنین 
با شدت برخورد کرد. اسرائیل ضمناً می داند تحوالت جنین، مانند یک 
فتیله انفجاری، می تواند کل کرانه باختری و قدس شرقی را به خرمنی 

از آتش تبدیل کند. 
شکســت مطلق سیاســت های آمریکا در منطقه - که جایگاه 
برجسته ای در بیانات و بیانیه روز قدس رهبری داشت - از یک سو پشت 
اشغالگران را لرزانده و از سوی دیگر امید مضاعفی به طرف فلسطینی 
داده و بر میزان مقاومت آن افزوده است. این فضای تحرک فلسطینی 
و آن فضای بسته و یأس آلود اسرائیلی، افق آینده را روشن کرده است. 
از این رو بهترین راه حل برای اشــغالگران - به تعبیر صادقانه و محکم 
سیدحسن نصراهلل - این است که »با هر وسیله ای می توانند به کشورهای 

اصلی خود بازگردند.« 

فلسطین؛ 
بشارت  آزادی نزدیک 

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۱۸

قالیباف از جلسه سران قوا خبر داد 

هماهنگی دولت و مجلس
برای هدفمندی یارانه  ها به نفع مردم

پیام تسلیت رهبر انقالب 
درپی درگذشت والده مکرمه حجت االسالم قاضی عسکر

قالیبــاف در جلســه دیروز 
مجلس توضیحاتی کامل درخصوص 
طرح مجلس برای تامین کاالهای 
اساسی مردم ارائه کرد که مطابق 
آن قرار اســت به افراد کارت های 
ماهانه  که  داده شود  الکترونیکی 
کاالهای اساسی برای آنها براساس 
کارت  آن  در  خانواده  افراد  تعداد 

شارژ شود.
جلســه علنــی دیــروز مجلس 
شورای اســالمی به ریاست محمدباقر 
قالیباف آغاز شــد. محمدباقر قالیباف 
اسالمی صبح  رئیس مجلس شــورای 
دیروز در جلسه علنی مجلس که درباره 
رسیدگی به گرانی های اخیر و موضوع 
ارز ترجیحی تشــکیل شده بود، گفت: 
ریشه نگرانی مردم این است، اگر قرار 
است ارز ترجیحی مربوط به کاالهای 
اساســی هدفمند شــوند گرانی های 
شــدیدی در دیگر کاالها که مرتبط با 
آن هستند، ایجاد می شود. در موضوع 
آرد صنعتی و ماکارونی به گونه ای عمل 
شد که این نگرانی ها افزایش یافت. در 
این جلســه توضیح می دهم که برنامه 
مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم 
چیست و روشن می کنم اگر دولت این 
بــر نامه را اجرایی کند مردم با آرامش 
می تواننــد بــه حداقــل زندگی خود 

اطمینان داشته باشند.
وی تصریح کرد: در گرانی های اخیر 
در موضوع افزایــش قیمت ماکارونی، 
بی توجهی به قانون مجلس باعث شد 
فضایی ایجاد شود که مردم را به شدت 
ناراحت کند. به مردم حق می دهم که 
نسبت به آینده نگران باشند اما با توجه 
به پیگیری های انجام شده و جلساتی 
که برقرار شد، به ویژه جلساتی که در 
صورت  اقتصادی  هماهنگی  شــورای 
گرفت، مقرر شــد که قانون مجلس به 
طور کامل اجرایی شــود و امید است 
با این راهبرد، آرامش معیشــتی برای 

مردم ایجاد شود.
ضربهسهمگیندولتقبل

بهاقتصادکشور
ی  ا ر شــو ئیس مجلــس  ر
اســالمی تصریح کــرد: ابتــدا بایــد 
توضیح دهم کــه نباید فراموش کنیم 
با تصمیمــات خلق الســاعه و تعیین 
ارز 4200 تومانــی در دولت قبل، به 
اقتصاد کشور چه ضربه سهمگینی زده 
شد؛ کسانی که این ضربه را به اقتصاد 

کشور زدند، باید پاسخگو باشند.
قالیبــاف خاطرنشــان کــرد: ارز 
ترجیحــی باعث حیــف و میل ده ها 
هزار میلیارد سرمایه کشور شده است. 
عالوه بر این، ارز ترجیحی به هیچ وجه 
نتوانســت باعث کنترل گرانی ها شود. 
در این وضعیت هر کارشــناس دلسوز 
اقتصادی تائید می کند که ارز ترجیحی 
باید هدفمند شود. پیرامون اصالح اصل 
هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی، همه 
اجمــاع دارند اما دربــاره نحوه آن، ما 

حرف های جدی داریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: سیاست مجلس، افزایش دریافتی 
مردم که باعث تورم بیشــتر می شود، 
نیســت بلکه سیاست مجلس بر حفظ 

قدرت خرید مردم است. طبیعی است 
درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید 
مردم، تنها و تنها در کنترل تورم است.
قالیباف تاکید کــرد: تا زمانی که 
تورم را کنترل نکنیم، نمی توانیم قدرت 
خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل 
تــورم نیز تنها و تنها باید ناترازی ها را 
برطرف کرد. برطرف کردن ناترازی ها 
در بودجه، بانک ها، انرژی موارد مهمی 
هستند که باید با سیاست های درست 
مالی و پولی و همراه با اصالح ساختار 
بودجه اتفاق بیفتد. مســئله مهم این 
است که این اصالح ساختاری در عین 
حال که درمان ریشه ای است، اما زمانبر 
است. مجلس معتقد است در کنار این 
نگاه درمان ریشــه ای، باید برای کوتاه 
مــدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم 
برای کاالهای ضروری معیشــتی در 

نظر گرفته شود.
ارائهکاالهایضروریبهمردم

باقیمتشهریور1400
هدفگذاری  کرد:  قالیباف تصریح 
در این بــاره همان طور که مجلس در 
قانــون بودجــه 1401 تصویب کرده، 
ارائــه کاالهای ضروری معیشــتی به 
مردم با قیمت شــهریور 1400 است. 
در ایــن تصمیم باید کاالهای ضروری 
معیشتی با کاالبرگ و قیمت شهریور 
1400 به مردم ارائه شود. برای آنکه این 
مصوبه را تصویب کنیم و تصمیمات ما 
غیرکارشناسی نباشد، جلسات متعددی 
با مدیــران و کارشناســان اقتصادی 
و فنــاوری برگزار کــرده و با دقت به 
جزئیات، از اجرایی بودن آن اطمینان 

حاصل کرده ایم.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در گفت وگوی تلویزیونی پس از 
پایان تصویب بودجــه 1401 توضیح 
دادم که در ایــن مدل که در مجلس 
مصوب شده بنا شد کاالهای ضروری 
معیشــتی مثل رب، روغــن و از این 
قبیل به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه 
مقدار مشخصی در نظر گرفته شود و 
مــردم آن کاال را به میزانی که در نظر 
گرفته شــده با قیمت شهریور 1400 
خریداری می کنند. قالیباف ادامه داد: 
به عنوان مثال هر نفر می تواند میزان 
مرغ در نظر گرفته شــده برای هر فرد 
در ماه را با هر کارت بانکی و با مراجعه 
به همان مراکز و فروشــگاه های قبلی 
خریــداری کند. به این شــکل مردم 
می تواننــد کاالی مورد نیاز خود را به 
قیمت قبل تهیه کنند و دولت موظف 
است مابه التفاوت پرداختی مردم و بازار 
را پرداخت کند. البته اگر کسی بخواهد 
بیش از مقداری که برای هر نفر در نظر 
گرفته شــده کاالی اساسی خریداری 
کند طبیعی است هزینه آن را به قیمت 
بازار پرداخت خواهد کرد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: باید توجه 
شود وقتی وزیر می گوید عرضه زیاد و 
تقاضــای کم ما را با مازاد مواجه کرده 
به این دلیل اســت که مــردم قدرت 
خرید ندارند و برای همین اســت که 
میزان مصرف کاهش داشته است. این 
موضوع برای سالمت و آینده جامعه نیز 
خطرناک خواهد بود. قالیباف بیان کرد: 

در این طرح می خواهیم حداقل نیازهای 
عمومی مردم به ویژه قشــر محروم را 
برگردانیم برای اجرایی شدن این اقدام 
مهم مراکزی که اقالم را به مردم عرضه 
می کنند می توانند مثل گذشته خدمات 
را ارائه دهند. ضمناً تاکید می کنم مردم 
با همان کارت بانکی خود سهمیه کاالی 

اساسی خود را خریداری کنند.
حفظقدرتخریدمردم

درکاالهایضروریمعیشتی
وی تاکید کــرد: از نظر ما حفظ 
قدرت خریــد عمده مردم در کاالهای 
اساسی معیشتی اصل اول است و مردم 
باید یک آرامش معیشتی صددرصدی 
داشته باشــند بعد از این است که ما 
سیاست های مربوط به ارز ترجیحی را 
تغییر دهیم و هدفمند کنیم در غیر این 
صورت اتفاقاتی که در مسئله ماکارونی 
صورت گرفت برای دیگر کاالها با ابعاد 
بسیار گسترده تری اتفاق خواهد افتاد.

رئیس مجلس شــورای اســالمی 
عنوان کرد: با این اقدامات برای هدفمند 
کردن ارز ترجیحی پیــش از اجرایی 
شــدن کاالبــرگ الکترونیکی مخالف 
هســتیم. کاالبــرگ الکترونیکی باید 
اجرایــی شــود و نظــر رئیس جمهور 
همین اســت، عرضه کاال باید حتماً با 
همان قیمت شهریور 1400 باشد این 
موضع مشترک مجلس و دولت است. 
مصمم هســتیم راهبردی قوی برای 
مقابله با گرانی هــا پیگیری کنیم. لذا 
در جلسه نظارتی مجلس مسئله گرانی 
را با اولویت پیگیــری خواهیم کرد و 
اجرایی شدن مصوبه مجلس را تا نهایت 
این موضوع تحت نظر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: همچنین باید تاکید 
کنــم موضوع مهم ســالمت و نان در 
جامعه مــا از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت نان قوت غالب جامعه اســت 
و موضــوع آن با دیگــر کاالها تفاوت 
دارد. در موضوع ســالمت نیز بیماری 
به انــدازه کافی خانواده ها را به زحمت 
می انــدازد،از این رو موضوع دارو و نان 
بــرای ما اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین 
اهمیت محرومان جامعه تحت پوشش 
قرار خواهند گرفت. در چارچوب مصرف 
نباید هیچ محرومیتی در میزان مصرف 

طبیعی نان اثرگذار باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: درخصوص سالمت عالوه بر نظارتی 
که بــه طور طبیعی بــه موضوع دارو 
می شود مجلس در قانون بودجه 1401 
برای همه کسانی که بیمه نبودند اعتبار 
در نظــر گرفته و تحت پوشــش بیمه 
سالمت قرار بگیرند. قالیباف ادامه داد: 
گزارش ها نشان می دهد بخش عمده ای 
از مردم از طریــق غیرحضوری تحت 
بیمه سالمت قرار گرفته اند و همچنین 
کارت سالمت برای کسانی که بیماری 
صعب العــالج دارند و داروهای خاصی 
 استفاده می کنند، صادر شد و با اعتبار 
5 هزار میلیارد تومانی مقرر شــد همه 
آنها در کشــور مورد توجه ویژه ای قرار 

بگیرند.
یارانههاحذفنمیشود
بلکهعادالنهمیشود

سید جواد ســاداتی نژاد در جلسه 

علنــی دیروز مجلس، گفت: با افزایش 
قیمت های جهانی در مورد محصوالت 
کشاورزی به ویژه غالت و روغن رو به رو 
هستیم. این شتاب قیمت از انتهای سال 
گذشته و در اسفند ماه رشد بی سابقه ای 
داشته است و برخی از اقالم از ابتدای 
سال 1400 بیش از 120 درصد رشد 
داشته است. از ابتدای دولت سیزدهم 
تا امروز، اجزای امنیت غذایی و غالت 
بین 35 تا 80 درصد افزایش قیمت در 

در دنیا داشته است. 
بحث جنگ روسیه و اوکراین هم بر 
این موضوع اثر گذاشته زیرا آن مناطق 
70 درصد روغن جهان و همچنین 30 
درصد غالت جهان را تأمین می کردند. 
ســاداتی نژاد تصریح کرد: در سال های 
آینــده هــم کمبود تولیــد غالت در 
منطقه تداوم خواهد داشــت. بنابراین 
امــروز دنیا با کمبــود تولید غالت و 
محصوالت اساسی کشاورزی و افزایش 
قیمت آن مواجه اســت. طبیعی است 
که همه دولت ها و کشورها برای حفظ 
و نگهداری غالت در کشورهایشــان و 
همچنین پایداری سفره و امنیت غذایی 

تالش می کنند. 
ساداتی نژاد تصریح کرد: همچنین 
اطالع رســانی الزم هم در زمان اجرای 
طــرح به مــردم انجام خواهد شــد و 
هدف اصلی از اجرای این طرح عدالت 
در حوزه یارانه ها اســت. البته یارانه ها 
حذف نمی شود بلکه از روی کاالها به 
افراد منتقل می شود تا بتوانند مدیریت 
بهتری داشــته باشند. سال هاست که 
رانت و فســاد زیادی در حوزه یارانه ها 
وجود دارد و هیچ خبری از عدالت در 
آن وجود ندارد و باعث شده بهره وری 
در کشور کاهش و صادرات بی رویه از 
محــل یارانه ها، نهاده ها و کاالها انجام 
شــود. دغدغه جدی ما امنیت غذایی 

است و باید آن را حفظ و پایدار کرد.
وی ادامــه داد: اجرای طرح مورد 
هدف ماســت تا مردم بتوانند عادالنه 
از آن بهره مند شــوند. بــه طور قطع 
بیشتری  بهره مندی  پایین  دهک های 
از یارانه ها نســبت به دهک های باالتر 

خواهد داشت. 
در مــورد موضــوع نــان، تمامی 
دهک ها یعنی همه مردم ایران از یارانه 
بهره مند خواهند شد و به گونه ای اقدام 
خواهد شد که افراد با قیمت فعلی نان 
را خریداری کنند، بنابراین هیچ افزایش 
قیمتی در خرید نــان برای خانواده ها 

وجود ندارد.
قیمتنان

تغییرنخواهدکرد
جلسه  احسان خاندوزی در  سید 
علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی، 
گفت: مقرر شــد بعد از مــاه مبارک 
رمضان مقدمات حکم اجرایی ســتاد 
اقتصادی دولت عملیاتی شــود. یکی 
از مهم تریــن و راهبردی ترین کاالها 
در بحث کاالهــای دریافت کننده ارز 
ترجیحــی که برای امنیــت غذایی و 
نظــام اجتماعی کشــور بســیار حائز 
 اهمیت بوده و به آن گره خورده است، 

نان است.

 رهبــر انقــاب در پیامی درگذشــت والــده  مکرمه حجت االســام 
آقای قاضی عسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( را تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جناب حجت االسام آقای قاضی عسکر دام بقائه
درگذشــت والده  مکرمه را تســلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را 

برای ایشان مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای  - 17 اردیبهشت 1401

گفت و شنود

 ! هرچی بگی می ارزه
 گفــت: روزنامه ســازندگی تمام صفحــه اول خود را بــه کاریکاتوری از 
 دکتــر مخبــر اختصاص داده کــه یک قــرص کوچک نان در دســت دارد 

و با تیتر درشت نوشته است » دولت رابین هودی «! 
گفتم: منظورش چیست؟ که چی؟!

گفــت: چون مخبر گفته اســت اجازه نمی دهیــم ثروتمندان و صاحبان 
درآمدهای باال از یارانه ای که متعلق به اقشــار مستضعف است استفاده کنند، 

دکتر مخبر را به رابین هود تشبیه کرده است! 
 گفتم: حاال که ســواد ندارنــد، کاش ال اقــل در برنامه کودک 
چندتا کارتون از رابین هود دیده بودند تا می فهمیدندکه از رابین هود 
با عنوان قهرمان حمایت از محرومان یاد می شود و متوجه می شدند که 
برخاف دشمنی کور خود با دولت و دکتر مخبر، از ایشان دفاع کرده 

و دولت را قهرمان حمایت از محرومان معرفی کرده اند.
 گفــت: بیخود نیســت که می گویند یک دشــمن کم شــعور از هفت تا

دهکده ششدنگ بیشتر می ارزد!
 گفتم: یارو می گفت بچه که بودیم فکــر می کردیم ماکارونی رو 
 مثــل برنج می کارند اما حاال که بزرگ شــدیم تازه متوجه شــدیم 

که ماکارونی درخت داره!

بقیه در صفحه 11

روایت شمخانی از دغدغه  دولت سیزدهم 
درخصوص امنیت غذایی

امنیت  عالی  شورای  دبیر 
ملی گفت: ایجــاد امنیت در 
از  دو بعد سامت و غذا یکی 
دولت  دغدغه های  اصلی ترین 
آرامش  تامین  برای  سیزدهم 

پایدار در جامعه است.
علی شــمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی با انتشار مطلبی 
در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: »ایجاد امنیت در دو بعد 

ســالمت و غذا یکی از اصلی ترین 
برای  سیزدهم  دولت  دغدغه های 
تامیــن آرامش پایــدار در جامعه 

است.«
وی ادامــه داد: »تــک رقمی 
شدن آمار فوت مبتالیان به کرونا 
دســتاورد مدیریتی بسیار بزرگی 
اســت که با همدلی و مشــارکت 
می توان آن را در عرصه های دیگر 

تکرار کرد.«

بســیج  ســازمان  رئیــس  
مستضعفین از آغاز به کار 150 هزار 
بسیجی جهادگر طی سال جاری در 
کشور خبر داد و گفت: با توجه به 
تنش های آبی، طرحی با عنوان »از 
آبخیز تا جالیز« با هماهنگی وزارت 
باز سازی  برای  کشــاورزی  جهاد 
قنوات و باال بردن بهره وری آب های 

کشاورزی انجام  می شود.
ســردار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
 سازمان بسیج مســتضعفین در برنامه 
رزمایــش بزرگ جهادگران که در حرم 
مطهر امام راحل برگزار شــد، در جمع 
بیان داشت: سازمان بسیج  خبرنگاران 
سازندگی 17 اردیبهشت سال 1379 به 
فرمان رهبر معظم انقالب تشکیل شد 
و فعالیت خود را با بکارگیری بسیجیان 

در قالب گروه های جهادی آغاز کرد.
بــه گــزارش فــارس، وی گفت: 
گروه های جهادی بســیج، امســال در 
سراسر کشور با 150 هزار نفر، یک برنامه 
متنوع خدمت بــه مردم در زمینه های 
مختلــف را آغاز کردنــد و در واقع یک 
اردوکشــی به مناطق محروم و محالت 
حاشیه ای انجام می دهند و نیازهای آن 
مناطق را که از قبل برنامه ریزی شــده 
در صدر توجه قرار داده و برای رفع آنها 

اقدام می کنند.
رئیس  سازمان بسیج مستضعفین 
با بیــان اینکه فعالیت هــای گروه های 
جهادی بســیج بســیار متنوع است، 

افزود: ســاخت مسکن برای محرومان، 
آبرســانی به روستاهایی که دچار تنش 
آب شرب هســتند، خدمت به امنیت 
غذایی کشــور در کنار کشــاورزان در 
قالب طرح »همگام با کشاورز« با تمرکز 
بر روی محصوالت راهبردی و افزایش 
بهره وری محصــوالت گندم، جو، برنج، 
ذرت، کلزا و ســایر نیازهای زیرساختی 
مانند جاده های روستایی، پل ها و غیره 
از جمله کارهایی اســت که گروه های 
جهادی انجام می دهند. سردار سلیمانی 
با اشــاره به خدمات پزشکی در مناطق 
محروم در قالب گروه جهادی »شــهید 
رهنمــون« کــه در دوران کرونــا نیز 
خدمات بســیاری انجام دادند، تصریح 
کرد: بــا توجه به اینکه دچار تنش آبی 
هستیم و بحث آب های کشاورزی بسیار 
حائز اهمیت است، طرحی با عنوان »از 
آبخیز تا جالیز« با وزارت کشاورزی در 
حال هماهنگی است که برای باز سازی 
قنوات و باال بــردن بهره وری در زمینه 
آب های کشاورزی اقداماتی انجام  شود.

وی خاطرنشــان کرد: همزمان با 
سالگرد تشــکیل بسیج سازندگی، این 
برنامه در اســتان تهران در جوار مرقد 
مطهر حضرت امام خمینی)ره( برگزار 
شد تا تجدید بیعت با امام راحل و مقام 
معظم رهبری باشــد تا در این فضای 
معنــوی گروه های جهادی بــا انگیزه 
بیشــتری در خدمت مردم و محرومان 

باشند.

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین خبر داد 

ساخت مسکن، آبرسانی و تأمین نیازهای زیرساختی
در رزمایش بزرگ جهادگران 

استاندار خراسان رضوی بر تدوین برنامه ای عملیاتی 
در تکمیل واكسیناسیون دز سوم كرونا تأكید كرد

مشهد- خبرنگار کیهان:
استاندار خراسان رضوی گفت: 
با توجه به قرار گرفتن در وضعیت 
روند بودن  کاهشــی  و   مطلوب 

استان خراسان  در  کرونا  به  ابتا 
رضــوی، درخصــوص انجــام 
کرونا  سوم  نوبت  واکسیناسیون 
عملیاتی  جــدول  و  برنامه  باید 

مشخصی تدوین شود.
یعقوبعلی نظری در جلسه ستاد 
کرونا استان افزود: علی رغم همه عناصر 
برهم زننده ای که درخصوص ویروس 

کرونا وجــود دارد اما خوشــبختانه 
وضعیت شــیوع کرونا مناسب است و 
روند ابتال به بیماری کووید 19 کاهشی 
اســت و در حال حاضر در این استان 
هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز و 
نارنجی قرار ندارد اما با این حال کرونا 
هنوز پایان نیافته اســت و  همچنان 
2 شــرط مهم تکمیل واکسیناسیون 
کرونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
مــورد تاکید اســت تا  بــا ادامه این 
 روند شــاهد وضعیت بهتری در آینده 

باشیم.


