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سرویس سیاسی-  گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و فدراسیون روسیه 
در مورد مواضع و همگرایی مشترک دو کشور ، موضوعات دوجانبه، منطقه ای و 

بین المللی در رسانه های روسیه بازتاب داشته است.
ســایت کرملین بعنوان مرجع خبری رسمی برنامه های رییس جمهور روسیه 
گزارش این گفت و گو را در سایت خود قرار داد و نوشت: در گفت و گوی روز 
سه شنبه هفته جاری والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران، موضوعات اصلی همکاری های دوجانبه از جمله 
اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری مشترک و همچنین تعامل در زمینه مبارزه 

با شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
 در  ادامه این مطلب آمده است تا حد زیادی به لطف تالش های هماهنگ روسیه 
و ایران بود که حفظ کشور سوریه و نابودی کانون بزرگ تروریسم بین الملل، میسر 
شد. هر دو طرف تمایل خود را برای هماهنگی بیشتر در مورد حل و فصل سوریه 

از جمله در چارچوب فرمت آستانه ابراز کردند.
کرملین نوشت: وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته ای ایران 
)برجام( مورد توجه واقع شــد. روسیه و ایران خواستار اجرای کامل آن در همان 
چارچوبهایی هستند که از اول توافق شده است. والدیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد 
که مذاکرات درباره این موضوع که قرار است اواخر نوامبر در وین برگزار شوند، 

در فضایی سازنده به پیش بروند.
در جریــان تبادل نظر در مورد وضعیت افغانســتان، بــر آمادگی برای کمک به 
برقراری صلح و ثبات در این کشور تاکید شد. رئیس جمهور روسیه از کمک های 
بشردوستانه روسیه به کابل شامل مواد غذایی و کاالهای ضروری خبر داد که قرار 

است در اسرع وقت ارسال شوند.
وضعیت پیرامون قره باغ نیز مورد بررســی قرار گرفت. والدیمیر پوتین در مورد 
اقدامات طرف روسی برای برقراری آتش بس، رفع انسداد ارتباطات اقتصادی و 

حمل و نقلی و برقراری یک زندگی آرام در منطقه توضیح داد.
شبکه تلویزیونی یک روسیه از گفت و گوی دو رییس جمهور در مورد مبارزه با 
تروریسم بین الملل، امنیت سوریه، قره باغ، افغانستان، ارسال کمک بشردوستانه 
روسیه به کابل، برجام، همکاریهای دوجانبه و بویژه پروژههای سرمایه گذاری 

بزرگ و تعامل در مبارزه با کرونا  خبر داد.
سایت »لنتا رو« با انتشار خبری تحت عنوان » پوتین گفت و گویی تلفنی با رییس 
جمهور ایران داشت« از مذاکرات دو رییس جمهور در مورد مبارزه با کرونا، تصمیم 
دو طرف برای تقویت روابط دوجانبه و متقابال سودمند در حوزههای مختلف، 
توسعه موفق پیوندهای اقتصادی، تجاری و تعامل ایجاد شده در حوزه مبارزه با 

کرونا و نیز وضعیت برجام، خبر داد.
خبرگزاری تاس خبری با عنوان »پوتین و رییس جمهور ایران وضعیت افغانستان را 
بررسی نمودند« منتشر کرد و از ابراز امیدواری پوتین به موفقیت مذاکرات برجامی 
پایان نوامبر، بررسی اوضاع افغانستان و اعالم آمادگی دو طرف برای مساعدت به 

برقراری صلح و ثبات در این کشور خبر داد.
تاس نوشــت:  اقدامات روســیه برای برقراری آتش بس در قره باغ و رفع موانع 
ارتباطات حمل و نقلی و اقتصادی، توجه ویژه ۲طرف به بررسی وضعیت برجام، 
آمادگی دو طرف ادامه هماهنگی در ســوریه و نقش این دو کشــور در نابودی 
تروریسم در سوریه و حفظ حاکمیت این کشور، بررسی مسائل مهم دستور کار 
بین الملل بصورت مفصل، همکاریهای دوجانبه و بویژه پروژههای سرمایه گذاری 
بزرگ و تعامل در مبارزه با کرونا از دیگر محورهای این گفت و گو بود و تاریخچه 

مختصری از همکاری دو کشور در سوریه نیز تشریح شد.
روزنامه ایزوســتیا با انتشار خبری تحت عنوان »پوتین و رییس جمهوری ایران 
وضعیت افغانستان را بررسی نمودند« گفت و گوی ۲ رییس جمهوری را در مورد 
وضعیت افغانستان، موضوعات همکاریهای دوجانبه، اعالم آمادگی دو طرف برای 
مساعدت به برقراری صلح و ثبات در این کشور، ارسال کمک بشردوستانه روسیه 
به کابل، ابراز امیدواری پوتین به موفقیت مذاکرات برجامی پایان نوامبر، بررسی 
مسائل مهم دستور کار بین الملل، نقش این دو کشور در نابودی تروریسم در سوریه 

و حفظ حاکمیت این کشور، مورد توجه قرار داد
سایت »کردستان دات رو« خبری با عنوان »دفتر رییس جمهور ایران: رییس جمهور 
ایران در گفتگو با پوتین اشاره کرد که تغییر مرزها در قفقاز مجاز نیست« منتشر و 
نوشت: رییس جمهور ایران در گفتگو با پوتین گفته است که هر گونه تغییر در 

وضعیت ژئوپلیتیک و مرزهای کشورهای قفقاز غیرمجاز است.
خبرگزاری بلومبرگ گفته اســت که احتماال منظور رییس جمهور ایران قره باغ 
کوهستانی بوده است. به گفته طرف ایرانی رییسی از طرح روسیه برای صلح و 
ثبات در قفقاز استقبال کرده است. ضمنا طرف ایرانی آمادگی خود را برای نهایی 
نمودن تنظیم موافقتنامه همکاریهای دوجانبه طوالنی مدت اعالم کرده است آقای 
رییسی همچنین از لزوم همکاری در مسائل منطقه ای و بویژه سوریه گفته است.

سایر رسانه های روسیه، نظیر شبکه های تلویزیونی »آرتی«، »رن تی وی« و »ان تی 
وی«، روزنامه راسیسکایا گازتا، خبرگزاری اسپوتنیک و سایت آرگومنتی ای فاکتی 

بخشهایی از این گفتگو را منعکس نموده بودند.

   

بازتاب گفت و گوی تلفنی رئیسی 
الگوی موفق  ۴۰ سال اخیر و پوتین در رسانه های روسیه

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: اقتضای پیروزی در جنگ های فرهنگی و رسانه ای، 
افزایش توانمندی اطالعاتی و فرهنگی است و باید از ابزارهای مناسب استفاده کرد. 
ســردار سرتیپ پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه در دیدار با آیت اهلل 
محمدباقر محمدی الئینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به برگزاری رزمایش 
اطالعاتی با محوریت شش استان اظهار کرد: اکنون با جنگ های نظامی مواجه نیستیم 
و به برکت انقالب اســالمی و شهدای انقالب و امام و مقام معظم رهبری دشمن 
جرأت نگاه چپ به ما را ندارد. وی با بیان اینکه همراهی کردن و کمک به دولت ها 
از جمله رســالت های سپاه و بسیج است، تاکید کرد: امروز باید با همراهی دولت 
از الگوهای موفقی که خودمان در بیش از ۴۰ سال انقالب و دفاع مقدس داشتیم، 
در حوزه اقتصادی بهره بگیریم، چون این امر سبب می شود تا بتوانیم موفقیت های 

چشمگیری را در زیر سایه عنایات الهی داشته باشیم.

اخبار ویژه ...

سید ابراهیم رییسی در جمع نخبگان استان زنجان افزود: 
باید همه پروژه های نیمه تمام به نتیجه برسند لذا اولویت 
دولت سامان دادن به این پروژه ها است و جز در موارد 
ضروری، تنها این پروژه های نیمه تمام پیگیری می شود. 

مسئله فرهنگ باید همواره در کشور مورد توجه 
باشد

رییس جمهوری گفت: همواره باید به مســئله فرهنگ 
در تمام کشــور توجه شــود و چهره های فرهنگی و 
فرهیختگان در جهت توسعه فرهنگی درکشور تالش 
کنند. فعال کردن اقتصاد فرهنگ و کسانی که در حوزه 
اقتصاد سروکار با مسایل فرهنگی دارند بسیار مهم و قابل 

توجه است.
وی اظهار داشت: دانشگاهها و حوزه های علمیه در استان 
زنجان و الگوسازان باید در این بخش تالش مضاعفی 
داشته باشند و دولت و دستگاههای مسوول نیز با هدایت، 
نظارت و حمایت جدی از بابت اعطای تســهیالت و 

مسایل حقوقی پشتیبانی کنند.
رییســی با اشــاره به موفقیتهای کسب شــده در امر 
واکسیناســیون و تقدیر از کادر بهداشت و درمان تاکید 
کرد: واکسیناســیون عمومی و تزریــق ۱۰۰ میلیون ُدز 
واکسن که همچنان هم ادامه دارد جای تشکر از دست 
اندرکاران بهداشــت و درمــان دارد و این از جان مردم 

صیانت می کند که در این امر همه همت کردند.
وی افزود: مســاله پرداخــت مطالبات و معوقات کادر 
بهداشــت و درمان نیز بســیار مورد تاکید در ستاد ملی 

کرونا است. 
هر توسعه یافتگی در استان فرع بر حفظ محیط 

زیست است 
رییسی با بیان اینکه فعالیت صنایع پیشرفته بسیار خوب 
و مفید اســت تاکید کرد: هر توسعه یافتگی در استان و 
کشور فرع بر محیط زیست است نباید آالیندگی ایجاد 

و مردم نگران شوند.
وی تاکید کرد : محیط زیست نباید آلوده شود گامهایی 
در این خصوص در استان زنجان برداشته شده است و 

کارهایی نیز باید انجام شود.
رییســی همچنین به توجه به حوزه زنان و حقوق زنان 
اشاره کرد و افزود: امروز توجه به زنان سرپرست خانوار 
و زنان بدسرپرست و زنانی که به دنبال اقدامات تولیدی 

و اقتصادی هستند، ضروری است.
وی گفت: بستر فعالیت های اقتصادی، تولیدی و نقش 
آفرینی که خانم ها همواره در جامعه داشته اند را بتوانیم 

در فضایی آرامش بخش ایجاد کنیم.
رییس جمهوری به پیوســت حکم رهبری به شورای 
انقالب فرهنگی اشاره کرد و افزود: مساله حفظ کرامت 
زنان و توجه به نهاد خانواده پیوست این حکم است که 
باید بدون شک شورای فرهنگی در این مورد تالش کند.

رییسی به مساله تامین مهدکودک در مراکزی که بانوان 
در آن اشتغال دارند، اشاره کرد و گفت: دولت باید در این 
خصوص همت کند تا آرامشی برای بانوان در خصوص 
فرزندانشــان ایجاد شود و اینهم در قانون جمعیت آمده 
اســت و هم باید دولت در این رابطه باید همت کند تا 

آرامش مورد نیاز بانوان فراهم شود.
وی با بیان اینکه در سفرهای قبلی تبدیل زنجان به نقطه 

آماد و پشتیبانی در غرب کشور مورد توجه قرار گرفته که 
خدمات، بازرگانی و سردخانه بخشی از آن بوده است، 
گفت: آنچه در این خصوص قابل دستیابی سریع است را 
در بودجه پیش بینی کنیم تا مورادی که برای این استان و 

به خصوص این منطقه ضرورت دارد تامین شود.
رییســی مساله صنایع تبدیلی را بســیار مهم خواند و 
اظهار داشت: ایجاد صنایع تبدیلی برای استان زنجان و 
استان های مشابه آن از برنامه های دولت است و کارهای 
مقدماتی و قراردادهایی که نسبت به ایجاد صنایع تبدیلی 
انجام شــده اســت و در همین بیش از ۸۳ روز گذشته 

مقدمات آن انجام شده است.
بودجه سال ۱۴۰۱ بر محور عدالت خواهد بود

رییــس جمهوری همچنین بر لزوم تقســیم امکانات 
بر اســاس عدالت یا مساله آمایش سرزمینی در کشور 
تاکید کرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ بر محور عدالت خواهد 
بود، آنچه که رهبری بارها در خصوص اصالح ساختار 
بودجــه تاکید کرده اند را بنا داریم در بودجه تقدیمی به 
عنوان مهمترین سند مالی دولت، حتما بر محور عدالت 
باشد و محور توجه به عدالت هم آمایش سرزمینی است.

وی با اشاره به مساله معادن، استان زنجان گفت: زنجان 
دارای ظرفیت کشاورزی، صنایع، گردشگری و معادن 
قابل توجهی اســت، چرا باید ۸۱ معدن در آن غیرفعال 
باشــد که این پذیرفته نیســت و حتما باید مورد توجه 
وزارت صمت باشــد و پرهیز از خام فروشی در مورد 

معدن نیز حتما مورد تاکید باشد.
رییس جمهوری به بحث حقآبه جمهوری اسالمی اشاره 
کرد و افزود: در شرق و غرب کشور،حقابه هایی است 
که از حقوق ملت ایران است و در دیپلماسی دولت مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.
سهم اقتصاد کشور در منطقه می تواند بیش از 2 برابر 

افزایش یابد
وی خاطرنشــان کرد: سهم اقتصاد کشور نیز در منطقه 
کافی نیســت و این مســاله ای است که همه را رنج می 
دهد، به خوبی می توانیم ۲۰ میلیارد دالری که سهم ما در 
تجارت منطقه و صادرات است را به ۲ برابر افزایش دهیم 
چراکه محصوالت تولیدی کشــور هم در کشورهای 

منطقه و هم کشورهای همسایه بازار دارد.
آیت اهلل رییســی یادآورشــد: در نشســت هایی که با 
کشورهای مختلف داشته ایم چه در زمان تحلیف و چه 
اجالس دوشنبه و سران، همه طالب تولیدات ایرانی بوده 

و از این جهت آماده کار صادرات ایران هستند.
وی به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر محور بودن 
تولید در همه زمینه ها اشاره کرد و افزود: مساله تولید و 

پشتیبانی از تولید باید همواره مورد توجه باشد.
آیت اهلل رییســی به بازدید از چند واحد تولیدی زنجان 
در بدو ورود به این اســتان اشاره کرد و گفت: این رنج 
آور است که کارخانه ای که می تواند زمینه اشتغال هزار 
نفر را فراهم کند امروز معطل برخی مسائل اداری باشد 
و کارخانه ای که می تواند در چند شیفت فعال باشد و 
بسیاری از نگرانی ها را در استان رفع کند، معطل مانده 

است.
رییس جمهوری گفت: زمانی مشــکل موضوع ایجاد 
زیرســاخت ها است و زمانی نیز سخن از فعال سازی 

زیرســاخت های موجود است، با بازدید از بخش های 
مختلف در اســتان زنجان، به این نکته پی بردیم که بر 
اســاس بررسی های انجام گرفته، امروز شاهدیم که ۴۰ 
درصد ظرفیت تولیدی کشور معطل است و بدون شک 

باید این معطلی پایان بپذیرد.
وی افزود: باید این معطلی پایان پذیرد تا شاهد اشتغال و 
افزایش تولید باشیم و این کار به دست توانای مردم عزیز 

و جوانان برومند کشور امکان پذیر است.
دانشگاهها اتاق فکر دولت باشند

رییسی یادآورشد: مساله ارتباط دانشگاه با دولت که به 
قولــی از آن با عنوان کریدور ارتباط دولت با نخبگان و 
دانشگاهیان یاد می شود، نکته محوری و قابل توجهی 

است.
رییس جمهوری اظهار داشــت: در بازگشایی دانشگاه 
تهران هم گفتم که دانشــگاه باید اتاق فکر دولت باشد، 
دولــت ما باید محور تحول باشــد، تحولی که بدانیم 
وضعیتمان چیست و چه باید باشد، یعنی وضع موجود 

و وضع مطلوب را هم ببنیم و این فاصله را کم کنیم. 
وی ادامه داد: برای ایجاد تحول در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی تالش کنیم، این تحول یک سند دارد 
که بیانیه گام دوم انقالب اســت اما این تحول یک اتاق 
فکر می خواهد که به نظرم بهترین اتاق فکر آن دانشگاه 
است، که باید با بازار ارتباط پیدا کند و صنعت، کشاورزی 
و اقتصاد دیجیتال باید وارد متن شــود و در جهت فعال 

سازی بخش های مختلف نقش آفرینی کند.
رییسی خاطرنشان کرد: با مردم زنجان ارتباط داشته ام، 
چه در حوزه علم و دانش و چه فعالیت های فرهنگی، 
در کارهــای اجرایی، می بینم که مردم زنجان آرام نمی 
نشینند و این مسئولیت ما را مضاعف می کند که زمینه 
کار و تالش آنان فراهم شود و در خود این استان زمینه 

بسیاری فراهم است.
رییس جمهوری گفت: همه دانشگاه های زنجان خود 
را باید در کنار بازار، اقتصاد و کشاورزی را ببینند و وارد 
این حوزه شــوند که چرا اهالی برخی روستاها با وجود 
برخورداری از همه امکانات زیر ساختی، همچنان در آن 

محل نمی مانند.
وی اضافه کرد: روســتایی می گویــد که باید زندگی 
در روســتا به صرفه و کشاورزی قابل پیش بینی باشد، 
تولیدات بازار و فروش داشته باشد، دانشگاه تالش کند 
تا ما در این زمینه این کارخانه عظیم تولید به نام روستا 
را فعال کنیم و برای روستایی، روستا جاذبه داشته باشد.

رئیســی با بیان اینکه توسعه خدمات زیرساختی شکل 
گرفته طی ۴۰ سال گذشته قابل تقدیر است، تاکید کرد: 
امروز باید کاری کنیم که روســتاییان در روستا بمانند و 
نروند تا در جایی مانند تهران یا شــهری دیگر مشغول 

به کار شود.
هیچ تحریم و تهدید ما را از حرکت بازنمی دارد

رییس جمهوری تصریح کرد: در جلسات مختلف اعالم 
کرده ام، می گویم، زمینه ها برای گام های بلند در کشور 
فراهم اســت، هیچ گونه تهدید و تحریمی ما را از این 
حرکت سازنده باز نمی دارد، سرداران و سلحشوران به 
ما آموخته اند که ما می توانیم و پیش رویمان حاج قاسم 
سلیمانی با فرهنگ "ما می توانیم" قرار دارد، رهبری نیز 
فرمــود برخی افراد "ما نمی توانیم" را القا می کنند، این 

القای یاس و خواسته دشمن است.
وی تاکید کرد: به واقع ما می توانیم و با داشتن این زمینه 
های فعالیت در کشــور و زیر ساخت های موجود، با 
نیروی جوان، جبران عقب ماندگی های موجود را داشته 
باشیم و بیش از همیشه به حرکت کشور در مسیر ارتقا 

و تعالی امیدواریم.
رئیســی ادامه داد: بیش از همیشــه امیدوارم که گره ها 
گشوده شود و زندگی مردم بتواند از این مشکالت دور 
شود، من می بینم که به دست توانای جوانان، فرهیختگان، 
کار آفرینان، سرمایه گذاران، کارگران، کشاورزان، زنان، 
مردان و نخبگان در این کشور کارهای بزرگی صورت 
بگیرد، هر چه پیش می رویم، مشــکالت را بیشتر می 
بینیــم و زمینه های کار و تالش را می بینیم و امیدوارتر 

می شویم.

سامان دادن به پروژه های نیمه تمام اولویت 
دولت است

رییس جمهور:

  سرویس سیاسی-   رییس جمهوری اولویت دولت را پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: هیچ پروژه ای در سفر به استانهای کشور آغاز نمی شود 
چراکه پروژه های نیمه تمام مردم کشور را رنج می دهد.

سرویس سیاسی-  فعال سیاسی گفت: انتظار آن است که 
آقای رئیسی با کابینه اش قاطع رفتار کند مثل زمانی که در 
قوه قضائیه بود. امروز باید با مردم تسامح شود نه با مسئوالن 

اجرایی. 
این روزها آنچه واضح و مبرهن است سیر صعودی قیمت 
هست که گویا پایانی هم بر آن نیست. اخیرا دولت لیست ۲5 
کاالی مصرفی را اعالم کرد که بالفاصله خود مقامات دولتی 
گفتند »قابل اجرا نیست« کما اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ 
در بازار همین موضوع را نشان می دهد. در حالیکه اعضای 
تیم اقتصادی دولت زمان انتخابات از توانایی شان برای حل 
۳ روزه مشکل بورس یا کنترل سریع قیمت ها ظرف مدتی 

کوتاه سخن می گفتند.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره چرایی عدم موفقیت 
دولت رئیســی در کنترل و مهار گرانی گفت: اشتباه آقای 
رئیسی آن بود که دولت را شرکت سهامی کرد چون غالب 
اعضای کابینه از ستاد اجرایی، دانشگاه امام صادق و آستان 
قدس رضوی هستند. با مردم که صحبت می شود قریب به 

اتفاق می گویند کابینه آقای رئیسی ضعیف است.
وی با بیان اینکه شخص آقای رئیسی این کابینه را انتخاب 
نکرد، افزود: مردم حتی کسانی که به آقای رئیسی رأی ندادند 
به او و توانایی هایش برای حل مشکالت دل بسته اند چون 

او را فردی صالح و سالم و قوی می دانستند؛ به همین خاطر 
معتقدم رئیس جمهور باید افرادی کاردان، کاربلد، باتجربه و 

قوی را برای همکاری انتخاب می کرد.
این فعال سیاسی یادآور شد: کسانی که امروز در کابینه هستند 
قول ها به جامعه دادند. اخیرا وزیر نیرو گفته »مردم ۲ سال به ما 
اعتماد کنند«، مشکلی در صبر کردن نیست اما این آقای وزیر 
تضمین بدهد که اگر قول هایش درباره تأمین آب شرب و 
آب کشاورزی و تأمین برق عملی نشد، خودش استعفا می 
دهد و می رود. نمی شود بعد ۲ سال او بیاید بهانه بیاورد که 

چرا نتوانسته به وعده هایش عمل کند.
وی با بیان اینکه همه باید با تمام توان به دولت ســیزدهم 
کمک کنند و آقای رئیسی نیز نباید خسته شود، افزود: اگر 
آقای رئیسی می خواهد دل مردم را شاد کند بالفاصله باید از 
اعضای کابینه اش تعهد بگیرد. اخیرا خواندم که به دو وزیر 
تذکر رسمی داده است. انتظار داریم آقای رئیسی نشان دهد 

که اهل تعارف نیست.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه برخی برای گرفتن 
پست هر حرفی خواسته زده، اظهار کرد: همه کسانی که 
زمان انتخابات توئیت زدند و ادعا کردند اگر مســئولیت 
داشــتند ظرف مدت کوتاهی کار را درست می کردند و 
امروز عضو کابینه هستند، تعهد بگیرد که اگر ظرف مدت 

مشخصی نتوانند به وعده های شان جامه عمل بپوشانند 
آنها را عزل کند تا آبروی شــان برود و بفهمند نباید مفتی 

حرف بزنند.
وی افزود: االن همه سیاســیون کشــور اعم از اصولگرا و 
اصالح طلب معتقدند باید به آقای رئیسی کمک کرد. واقعا 
کسی امروز نمی خواهد چوب الی چرخ دولت بگذارد یا 
بی دلیل دولت را اذیت کند اما گاف های خود دولت خیلی 
زیاد است. ضمن آنکه خیلی در انتصابات، فامیل بازی می 
شود. یکی نیست بگوید به جز فامیل های شما، آدم های 
خوب دیگری هم در این کشور هستند، آنقدر فامیل بازی 
در انتصابات زیاد است که نمایندگان مجلس نیز به رئیس 

جمهور تذکر دادند.
جعفرزاده گفت: امروز زحمات شــخص آقای رئیسی 
برکسی پوشیده نیست، همه می بینند که برای اداره کشور 
تمام تالش خود را به کار بسته است، اما این انتظار است که 
با کابینه اش قاطع رفتار کند مثل زمانی که در قوه قضائیه بود. 
امروز باید با مردم تسامح شود نه با مسئوالن اجرایی. قیمت 
تمام ارزاق، ارزها و خدمات نسبت به ۳ ماه پیش بیشتر شده 
است، وزرا اعالم کنند چقدر فرصت می خواهند، این ملت 
مظلوم حاضر است که به آنها فرصت بدهد اما اگر هر کدام 

وعده هایشان عملی نشد استعفا بدهند یا عزل شوند.

غالب اعضای کابینه از ستاد اجرایی، دانشگاه امام صادق 
و آستان قدس رضوی هستند 

تدبیر علوی 

پارتی ِ بی پارتی هاست

مذاکرات رفع تحریم

تجمعات کشاورزان

 قبول ندارد

چرا مسائل اقتصادی حل نشد؟

تا »ظهر« به تأخیر نمی انداخت

حاج علی اکبری، امام جمعه تهران گفت: این دولت بسیجی این امید را برانگیخته 
کــه مهار غول گرانی و ثبات در بازار ســرمایبه و صالبــت در مذاکرات و اصالح 
ســاختارهای فسادزا موفقیت هایی را داشته باشد. از مذاکره کنندگان می خواهیم 
ذره ای در برابر زیاده خواهی آمریکا کوتاه نیایند و به بهانه های کودکانه آژانس توجه 
نکنند و با قدرت مذاکره کنند و حق ملت ایران در رفع یکپارچه تحریم ها بدست 
بیاورند. وی تصریح کرد: همین فضای تفکر بسیجی در مدیریت عالی قوه قضاییه 
هم قابل مشاهده است. از آن سو، تدبیر علوی در دولت و شمشیر علوی را در دستگاه 

قضایی مشاهده می کنیم و مجلس هم با نشاط به میدان آمده است.

نایب رئیس اول مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه "باید اصل پارتی برداشته 
شــود" گفت: دولت سیزدهم خود را پارتِی بی پارتی ها می داند.علی نیکزاد اظهار 
داشــت: روند ما این است که برای اجرای کارها و پروژه ها مراحل آن را به ترتیب 
بررسی کنیم و از مسئوالن مربوطه در مجلس دعوت و پیگیری می کنیم تا مصوبات 
به سرانجام برسد.وی با بیان اینکه امنیت امروز ما مدیون شهدا، حاج قاسم ها هستیم 
گفت: نائب رئیس اول مجلس نماینده کل کشور است و باید کارهای سطح کشور 
را پیگیری کند و تأمین رفاه، معیشت و فرهنگ دغدغه اصلی همه مسئوالن است. 
نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی از مسئوالن استان یزد خواست، نیمی از 
روزهــای هفته را برای مردم و مالقات های مردمی اختصاص دهند.نیکزاد با بیان 
اینکه کشور باید با مالیات، فروش نفت و دارایی اداره می شود گفت: رئیس جمهور 
در شرایط سخت، به خوبی مدیریت موضوعات کشور را برعهده  گرفته است؛ در 
حالی که هیچ ذخیره گندم و کاالی اساسی موجود نبود و برای پرداخت حقوق نیز 

پولی نبود که به دولت داده شود.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: در مذاکرات، قدرت 
نرم کشور که سرمایه اجتماعی بوده باید پشتوانه قدرت سخت باشد.فریدون عباسی 
دوانی نماینده مردم کازرون در مجلس شــورای اسالمی در صفحه شخصی خود 
در توئیتر، نوشت:» در  مذاکرات رفع تحریم، قدرت نرم کشور که سرمایه اجتماعی 
است باید پشتوانه قدرت سخت باشد.کاربرد پرتوها در زندگی مردم باید مد نظر 
باشد و در الیحه بودجه برای آن ردیف مشخص و عدد متناسب با موضوع گذاشته 
شــود.«قرار اســت در هشتم آذرماه تیم مذاکره کننده ایران به جهت آغاز مذاکره با 
نمایندگان کشورهای ۱+۴ به منظور رفع تحریم ها راهی وین شود.مقام های ایران 
و کشورهای طرف برجام تاکنون شش دوره مذاکرات با هدف ازسرگیری اجرای 
توافق هســته ای برگزار کردند که دور ششم مذاکرات به دلیل برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری در کشور متوقف شد.

امام جمعه اصفهان با انتقاد از برخی رویه های مدیریت در دهه های گذشته در استقرار 
صنایع کنار زاینده رود، گفت:موضوع مهم این است که بارندگی  نشده و همه بخش ها 
از قبیل شــرب، صنعت و کشاورزی به آب نیاز دارند.وی ضمن اعالم حمایت از 
کشاورزان گفت: توصیه می کنم تا زمانی که منابع آبی زاینده رود تامین شود، دولت 
به کشاورزان فعال بالعوض کمک مالی کنند، تسهیالت داده شود تا بتوانند کاری راه 
بیندازند بدون این که دولت سخت بگیرد و عوارض گرفته شود، کشاورزان به کار 

دیگر  مشغول شوند و ادارات جوانان کشاورز را در استخدام اولویت قرار بدهند.

کوشکی فعال سیاسی گفت : بسیاری از معاونین دولت روحانی هنوز بر سر کار 
هستند و فعالیت دارند. این رویه نشان می دهد نگاه رئیسی چیست. در همین مدتی 
که او وارد دولت شده، دیدارهایی با مدیران رسانه و چهره های اصالح طلب داشته و 
من تاکنون مشابه این دیدارها را ندیده ام. این ها نشان می دهد که رئیسی چارچوب ها 
و خط کشی های راست و چپ را قبول ندارد و به دنبال ایجاد وفاق است. او اضافه 
کرد: تا اینجا در عملکرد او دیده شده که بیشتر به اصالح طلبان توجه کرده و نشست 
و جلسه داشته و در حوزه مسئولیت ها نیز باید دقت کرد که بافت بسیاری از وزارت 
ها تغییر نکرده است. تا امروز رویه رئیسی به این شکل بود اما باید دید آیا نیروهای 
سیاسی به این رویه پاسخ مناسب می دهند یا خیر؟!کوشکی تصریح کرد: رئیسی 
فعال این شیوه را پیش می برد اگر این شیوه موجب شود که در کشور وفاق افزایش 
پیدا کند و نیروهای سیاسی برای حل مشکالت هماهنگی و همکاری کنند، حتما 

این رویه ادامه پیدا می کند.

آل هاشم  امام جمعه تبریز رعایت حق و حقوق کارگران را از جمله مصادیق بارز 
عدالت در جامعه توصیف و اضافه کرد: باید حقوق طبیعی کارگران رعایت شود 
که در این زمینه امنیت شغلی و بیمه کارگران جزو حقوق طبیعی آنهاست و وظیفه 
کارفرماست آنها را تامین کند. وی گرانی انواع کاال در کشور را برای مردم سخت 
و زجرآور دانســت و گفت: ســوال مردم این است که چرا با تغییر دولت مسائل 
اقتصادی حل نشده است؟ باید گفت دولت سیزدهم در شرایط بغرنج قرار دارد و 
بعضی جریانات مغرض عملکرد سه ماهه آیت اهلل رئیسی را با دوره ۴ ساله و ۸ ساله 
دولت قبل مقایسه می کنند که این به هیچ عنوان عادالنه نیست. آل هاشم مشکالت 
کنونی را ناشی از عملکرد دولت قبل دانست و گفت: همین امر سبب شده شخص 
رئیس جمهور به ســفرهای استانی بروند و در میان مردم حضور یابند. باید توجه 
داشت که شرایط کنونی صبر انقالبی می طلبد، صبری که آرامش و پشتوانه مردمی 
را دارد و این چیزی است که دشمنان می خواهند از دولت سلب کنند. وی گفت: 
دولتمردان باید تدابیری بیندیشند که شرایط اقتصادی درست بشود و گرانی کاالها 

و عدم ثبات قیمت حل شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه آمریکا قدرت اعمال فشار و زور 
بیشتر بر سر ملت ما را ندارد و اگر می توانست صبح ایران را با خاک یکسان کند، آن 
را تا ظهر به تأخیر نمی انداخت، تصریح کرد: امروز دو جریان در ارتباط با دشمن در 
کشور حاکم است؛ اول اینکه با دشمن صلح و مذاکره کنیم مانند کسانی که دشمن 
مردم نبودند؛ اما تفکرشان این بود و به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند اگر در 
کرنش با دشمن پیش روید پشیمان می شوید، پی بردند. وی اضافه کرد: از ابتدای 
انقالب این جریان با مبارزه پیش رفت و روزهای اول به امام می گفتند مگر مشت با 
گلوله می تواند بجنگد؟ اکنون می بینیم که توانست و جنگید، اما انقالب هنوز تمام 
نشده و مبارزه ادامه دارد، اگر استقامت کردیم انقالب را به حکومت جهانی حضرت 

مهدی)عج( که آخرین نقطه انقالب است، می رسانیم.

سیاسی

سرویس سیاسی-   جو بایدن  
جمعه گذشــته  قدرت را به 
طور موقت به معاونش کاماال 
هریس واگــذار کرد تا برای 
"عمل روتین کلونوسکپی" 

تحت بیهوشی قرار بگیرد. 
به این ترتیب کاماال هریس، 
نخستین زنی اســت که در 
تاریــخ آمریکا هــر چند به 

صورت موقت رییس جمهور آمریکا می شود.
به گفته کاخ سفید بایدن این عمل پزشکی را در بیمارستان نظامی والتر رید در خارج 

واشنگتن دی سی انجام می دهد.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد بر اساس قانون اساسی آمریکا هنگامی 
که بایدن در حال گذراندن کلونوسکپی است، قدرت را در یک بازه زمانی کوتاه 
به کاماال هریس، معاونش واگذار می کند و معاون رئیس جمهور هم از دفترش در 

بال غربی کاخ سفید امور را اداره می کند.
بایدن که روز شــنبه ۷۹ ساله می شــود، پیرترین فردی است که به عنوان رئیس 
جمهوری آمریکا در کاخ سفید وارد شده است. وی گفته برای دور دوم ریاست 

جمهوری در سال ۲۰۲۴ نیز در کنار هریس آمادگی دارد.
بایدن هم چنین متعهد شده تا درباره سالمتش نسبت به دونالد ترامپ، شفاف تر 

باشد و مسائل را با مردم به در میان  بگذارد

به صورت موقت؛

بایدن قدرت را به کاماال هریس 
واگذار کرد

غالمعلی جعفرزاده فعال سیاسی :


