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صفحه2

جلساتی که روحانی تشکیل نداد

تشکیل جلسات شوراهای عالی دولت به ریاست سید
ابراهیم رئیسی که به لحاظ راهبردی میتواند به حل
مش��کالت کمک بسیاری کند ،حاکی از این است که
ش��خص رئیسجمهور نسبت به حل معضالت کشور
اهتمام جدی دارد .سنگ بنای به چالش...

هرچه سریعتر باید الگوی کشت با اقلیم متناسب شود

سندملیآبکجایمناقشاتآبیقراردارد

صفحه3

صفحه2

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

سند تحول کشور در
 ۳۷مسئله اصلی به
زودی اعالم میشود

لزوم پیگیری تخلفات
ارز  ۴۲۰۰تومانی

همین صفحه

دبیر انجمن قطعهسازان خودروی ایران:

طرح واردات خودرو به صادرات
تقلبیقطعهدامنمیزند

دبیر انجمن قطعهسازان خودروی ایران گفت :متاسفانه
طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات،
باع��ث صادرات تقلبی خواهد ش��د .ب��ه دلیل رانت و
اخت�لاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار،
به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک...

طرح سبد غذایی مطلوب اجرا شود

صفحه6

نماینده مردم تهران در مجلس:

روحانی فکر میکرد با باج دادن
به غربیها کار پیش میرود

همین صفحه

کوشکی:

آژانس انرژی اتمی
به تعهدات خود عمل نکرد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه با رعایت
پروتکل الحاق��ی و موارد اضافی ب��ر آن ،فایدهای نصیب
ما نش��ده اس��ت ،گفت :از ای��ن رو باید نس��بت به آژانس
مطالبهگ��ر باش��یم .محمد ص��ادق کوش��کی در گفتگو با
خبرنگار مهر ،ضمن تاکید ب��ر لزوم نقش مطالبهگر بودن
کش��ورمان در رایزنی با «رافائل گروس» مدیر کل آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی ،گفت :اولین نکته این اس��ت که
ما باید نس��بت به آژانس مطالبهگر باش��یم ،یعنی خودمان
را بدهکار آژانس نبینیم و در موضع بدهکار نباش��یم .وی
افزود :متأس��فانه در دورههای قب��ل وقتی که مدیر آژانس
به تهران س��فر میکرد ،مینشس��تیم و در موضع بدهکار
ب��ه حرفهای آژانس گوش میکردی��م که چه مطالبهای
دارن��د ت��ا آن را برآورده کنیم و این روی��ه غلط بود .عضو
هیئت علمی دانش��گاه تهران تصریح کرد :هر آنچه که در
دورههای قبل ،آژانس از ما مطالبه کرده اس��ت را برآورده
کردی��م و عالوه بر پروتکل الحاق��ی و پادمان ،ویژهترین
و محدودکنندهترین س��ازوکار بازرسی و نظارت آژانس در
جهان را پذیرفتیم و س��الها به آن متعهد بودیم .کوشکی
با بیان اینکه اما هیچ پاسخ مثبتی از سوی آژانس دریافت
نکردی��م از این رو آژانس هیچک��دام از تعهداتی را که بر
اس��اس پادمان نس��بت به کش��ورهای عضو دارد را اجرا
نکرده اس��ت ،اضافه کرد :یکی از آن تعهدات این اس��ت
که اگر کش��وری ذیل معاه��ده  NPTبه تعهداتش عمل
کند در قبال آن باید خدماتی را از آژانس دریافت کند .وی
تاکید کرد :ما نه تنها ب��ه پادمان پایبند بودیم بلکه عالوه
ب��ر آن ،به پروتکل الحاقی نی��ز پایبند بودیم .عالوه بر آن
به تعه��دات برجامی نیز که اضافه بر پروتکلهای الحاقی
بود نی��ز پایبند بودیم؛ از طرف آژانس راس��تی آزمایی نیز
ش��دیم ،اما آژانس هیچکدام از تعه��دات حداقلی خودش
را در قبال ما انجام نداده اس��ت .این کارش��ناس مس��ائل
سیاس��ی تصریح ک��رد :ما به عنوان عض��و  NPTدرحد
پادم��ان محدودیتها و نظارته��ا را خواهیم پذیرفت ،اما
دلیل��ی بر رعای��ت پروتکل الحاقی و اضاف��ه بر آن ،وجود
ندارد .کوش��کی اظهار داش��ت :پاداش اجرای چند برابری
تعهداتمان در برابر آژانس و بازگذاش��تن دس��ت بازرسان
آژان��س و دوربینهای نظارتی آژان��س و پایبندی به این
تعهدات اضاف��ی و پایبندی به تعهدات اضافه ،این بود که
همیش��ه از سوی آژانس و مسئوالن آن علیه ما تبلیغات و
فرافکنی شده است .وی با بیان اینکه عقل ،منطق و منافع
کش��ور ایجاب میکند که ما به آژانس گوشزد کنیم ،چون
از رعای��ت پروتکل الحاقی و موارد اضافی بر آن ،فایدهای
نصیب ما نشده است ،گفت :ما باید صرف ًا تعهدات پادمانی
و آن نظ��ارت حداقل��ی  NPTرا بپذیریم و فراتر از آن را
نخواهیم پذیرفت .این نکتهای است که باید حتم ًا به طرف
مقابل گوشزد شود تا رویه آن عوض شود.

صفحه2

سردار شکارچی:

پیشرفتهترین تجهیزات نظامی را تولید میکنیم

س��خنگوی ارشد نیروهای مس��لح گفت :به دنبال ساخت و
تولید قویترین و پیش��رفتهترین سالح و تجهیزات نظامی
هس��تیم .به گزارش صدا و سیما ،سردار ابوالفضل شکارچی
س��خنگوی ارشد نیروهای مس��لح ضمن گرامیداشت هفته
بس��یج با بیان اینکه کش��ور ما با همه کش��ورهای دنیا یک
سری تفاوتها و یک سری وجوه مشترک دارد ،گفت :وجوه
مش��ترک ما با دنیا این است که ما دنبال ارتقا تکنولوژی و
امکان��ات ،به ویژه در حوزه نظامی هس��تیم و برای دفاع از
کشور ،انقالب ،نظام و مردممان به دنبال این کارها هستیم.
وی تصری��ح کرد :تنه��ا چیزی که دنبال نمیکنیم س�لاح
اتمی اس��ت و هر چیز دیگر را برای دفاع از کشور ،مملکت
و مردم مان دنبال میکنیم .دس��تاوردهای بسیار زیادی هم
داش��ته ایم؛ یعنی س��رعت عمل مان چه ب��ه لحاظ کمی و
چه ب��ه لحاظ کیفی به صورت میانگین بیش��تر از همه دنیا
اس��ت و این به برکت خون ش��هدا و رهبریهای امام (ه) و
مقام معظم رهبری اس��ت .سخنگوی ارشد نیروهای مسلح
تاکید کرد :ای��ن چیزها را دنیا هم دارند و همه داریم دنبال
میکنیم که پیشرفته بشویم و دارای برجستگیهایی باشیم،
اما آن چیزی که کشور ما دارد و همه کشورهای دنیا ندارند،
بس��یج است .سردار شکارچی اضافه کرد :به دنبال ساخت و
تولید قویترین و پیش��رفتهترین سالح و تجهیزات نظامی
هس��تیم .وی با بیان اینکه ما یک «س��ری داشته» داریم و
این در همه کش��ورهای دنیا مش��ترک است ،اظهار داشت:
دنیا هم این را میداند و ما مرتب رزمایش انجام میدهیم یا
نشان میدهیم .تمرین میکنیم و در بعضی از عملیاتهای
جدی مثل عملیات عین االس��د از آن اس��تفاده میکنیم .یا

در هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی از آن اس��تفاده میکنیم
و دنی��ا این را میبیند و چش��مهای دنیا به ای��ن توانایی و
اقتدار باز اس��ت .سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت :این
یک رقابت جهانی اس��ت و در هم��ه دنیا وجود دارد ،ما هم
یک کش��وریم مثل همه کش��ورهای جهان و در این حوزه
فعالیت میکنیم .س��ردار ش��کارچی تاکید کرد :آنچه که ما
داری��م و همه دنیا ندارد بس��یج اس��ت که ای��ن خیلی مهم
اس��ت .آنچه که پش��توانه اصلی نظام جمهوری اسالمی و
زیرس��اخت اصلی اقتدار انقالب اس�لامی بوده بسیج است
و بس��یج یعنی م��ردم .در دوران دفاع مقدس اگر بس��یج را
نداش��تیم حتم ًا شکس��ت میخوردیم .وی تصریح کرد :چرا
ای��ن را میگویم؟ چ��ون جبهه جنگ یک ع��رض و طول
دارد .درست است که سالحهای پیشرفته مثل هواپیماهای
پیش��رفته ،موش��کها و امثال اینها عمق استراتژیک یک
کش��ور را ه��دف میگیرند ،اما تا زمانی که نیروی انس��انی
پیاده نکنند ،نمیتوانند در جنگ غلبه پیدا کنند .س��خنگوی
ارشد نیروهای مس��لح با بیان اینکه فقط با سالح نمیشود
به پیروزی رس��ید ،گفت :بسیج در دوران دفاع مقدس یک
عمق راهبردی ایجاد کرده ب��ود .عمق راهبردی یعنی یک
خانم��ی با دو هزار کیلومت��ر فاصله از خط مقدم جبهه برای
رزمندهای که در ش��لمچه میجنگید ،توش��ه تهیه میکرد و
به خانواده اش رس��یدگی میکرد یا ب��ه مداوای مجروحان
میپرداخت.س��ردار شکارچی افزود :همه کشور به نام بسیج
پشت این جبهه بودند؛ اگر دولتمردان ما هم به اندازه بسیج
به صحنه میآمدند ،اتفاقات دیگری در هش��ت س��ال دفاع
مق��دسمیافت��اد.

اگر بسیج نبود ،پشتیبانی جنگ صد درصد قطع میشد


وی تاکی��د کرد :بس��یج تمام عیار و با تم��ام توان به صحنه
آم��د و این عمق را برای ما درس��ت کرد .چون دارای عمق
راهبردی بودیم ،عمق ما اص ً
ال آسیب ندید و فقط لبه خطوط
مان آس��یب میدید .آنجایی که رخ به رخ با دش��من بودیم،
به میزانی که آس��یب میزدیم کمی هم آسیب میدیدیم .اما
عمق ما آسیب آنچنانی ندید شما نگاه کنید نزدیک  ۴۳سال
از انقالب گذش��ته اس��ت و در این  ۴۳سال جوانان کشور ما
رابطه شأن را با شهدا قویتر از دوران دفاع مقدس کردهاند.
س��خنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود :هرگاه دشمن موفق
ش��ود این بس��یج را از میان ببرد آن عمق راهبردی ما را از
بی��ن خواهد برد .هر چقدر ما روی این عمق و روی بس��یج
س��رمایهگذاری کنیم ،عمق راهبردی مان را هم گس��ترش
داده ای��م و تعمی��ق بخش��یده ایم؛ یعنی ریش��ههایش را در
اعماق فرو برده ایم .بس��یج غیرقابل شکس��ت خواهد ش��د.
بیش��تر قدرت نظام مقدس جمهوری اس�لامی از پیوند این
نظام با بس��یج و پیوند بس��یج با نظام است .سردار شکارچی
با اش��اره به اینکه اگر بسیج نبود پشتیبانی جنگ صد درصد
قطع میشد و کسی جبهه را پشتیبانی نمیکرد ،تصریح کرد:
بالغ بر  ۹۰درصد پشتیبانی جنگ همین مردم در قالب بسیج
بودند که پشتیبانی میکردند .نکته قابل توجه و تفاوت دفاع
مقدس با وضعیت حال حاضر این است که کشور عزیز ما در
زمان دفاع مقدس به تنهایی نه تنها با کش��ور عراق ،بلکه با
 ۳۰کش��ور در تقابل و جنگ بود .بطور مثال حتی از دیدگاه
م��ادی اگر بخواهیم به آن نگاه کنی��م داراییهای ایران در
مقابل دشمن عددی به حساب نمیآمد.

نماینده مردم تهران در مجلس:

روحانی فکر میکرد با باج دادن به غربیها کار پیش میرود

الهیان گفت :در ش��رایط حاض��ر با رویکرد عزت مدار دولت
آقای رئیسی و ایس��تادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی
دشمنان اتفاق ًا طرف مقابل متقاعد شده که برخی تحریمها
را بردارد .زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در گفتوگو با جهان نيوز با اش��اره به اینکه
رویک��رد دولت آقای رئیس��ی تقوی��ت ظرفیتهای داخلی
اس��ت ،اظهارداش��ت :نگاه به غرب ،معطل کردن اقتصاد و
ش��رطی کردن آن نس��بت به مذاکرات ،رویک��ردی بود که
متاس��فانه  8س��ال فرصت کش��ور را به ه��در داد و نتیجه
این سیاس��ت صبر و انتظار برای مذاکرات ،رکود اقتصادی
است .وی درباره نوع نگاه دولت آقای رئیسی با دولت آقای
روحانی نس��بت به ظرفیتهای داخلی ،گفت :امید اس��ت با
نگاه متفاوت دولت آقای رئیسی درباره تقویت پتانسیلهای
داخلی و اس��تفاده از ظرفیت نیروه��ای جوان ،متخصص و
نخبه مس��یر پیشرفت کش��ور هرچه س��ریعتر هموار گردد.
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس با اش��اره به فراواني

بسیج امروز نیازمند

بازتعریف خود است

روزنامهصبحايران

اراده جدی رئیسی بر احیای شوراهای عالی

یادداشت

منابع طبيعي و سرمايه انساني کشور ،خاطرنشان کرد :ایران
کش��وری با منابع خدادای و طبیعی سرشار و نیروی جوان،
متخصص است که با مدیریت این ثروت های ملی میتوان
بر مش��کالت فائق آمد .همین که رویههای دست و پا گیر
و موان��ع از پیش پای تولیدکنندگان برداش��ته ش��ود باعث
تقویت تولید خواهد شد و این امر منجر به شکوفایی اقتصاد
خواه��د گردید .نماینده مردم ته��ران در مجلس با تاکید بر
اینکه برجام چاره س��از برای ملت ایران نش��د ،تصریح کرد:
در ش��رایط حاضر با رویکرد عزت مدار دولت آقای رئیس��ی
و ایس��تادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمنان اتفاق ًا
طرف مقابل متقاعد ش��ده که برخی تحریمه��ا را بردارد و
دالرهای بلوکه ش��ده ایران در ش��رف آزاد ش��دن اس��ت و
فروش نفت هم در حال انجام اس��ت .در صورتی که برجام
گشایش��ی برای مردم ایجاد نکرد .وی با اش��اره به سخنان
رهبر انقالب درباره اینکه هزینه س��ازش از مقاومت بیشتر
است ،توضیح داد :این تعبیر مقام معظم رهبری اینجا صدق

میکند که مقاومت هزینه دارد اما هزینههای سازش بسیار
باالتر اس��ت .نمود این امر در شرایط فعلی ترکیه دیده شد.
ترکیهای که ب��ه دنبال رضایت غرب بود و منافع خود را به
همراهی دولتمردان غربی وصل کرده بود ،اکنون با سقوط
ش��دید ارزش پول مل��ی و اعتراضات خیابانی مواجه ش��ده
اس��ت .الهیان با بیان اینکه نگاه دولت آقای روحانی بیشتر
به برجام بود تا به جوانان و ظرفیتهای داخلی کشور ،گفت:
آقای روحانی و دولتمردانشان تصور میکردند با باج دادن به
غربیها مش��کالت حل خواهد شد و کار پیش خواهد رفت.
نتیجه آن ضایع ش��دن حقوق ملت در طول  8سال گذشته
و عدم ایجاد گش��ایش بود.وی در پایان با بیان اینکه تجریه
 8س��ال دولت آقای روحانی نش��ان داد که اقتدار در مقابل
غربیها بهتر از امتیاز دادن به آنان اس��ت ،خاطرنشان کرد:
به واس��طه رویکرد عزت مدارانه و ایستادگی در مقابل زیاده
طلبی دش��منان و همت مردم خواهیم توانست بر مشکالت
فائق آییم.

بسیج یکی از مهمترین
مواری��ث ام��ام(ره) و
انق�لاب ماس��ت که
توانس��ته در مقاط��ع
مختلف خدمات گستردهای به ایران عزیز
داشته باشد .اما بسیج امروز باید خود را دوباره
تعریف کند .حضور مردم در صحنه جنگ
که در قالب بسیج تبلور یافت ،ایران و انقالب
را بیمه کرد و تا امروز سرمایهای ساخت که
انقالب ما هنوز از آن شور و انرژی میگیرد.
همین درخت مبارک در دل س��ختترین
بحرانهای س��وریه و عراق به کمک آنها
هم آمد و با بازتولید خود توانست آن مردم
و س��رزمینها را حفظ کند .بسیج امروز اما
نیازمند بازتعریف خود است .همانطور که
میدانیم حدودا س��ه سال از اعالم و ابالغ
بیانیه گام دوم انقالب میگذرد .آنچه مسأله
اساسی است آنکه همه اجزای جامعه اعم
از م��ردم و حکومت باید نقش و ماموریت
خود را در چارچوب بیانیه ،تبیین و تعریف
کند .بسیج نیز به عنوان یک پدیده که در
ه��ر دو بعد مردم و حکومت ،تجلی دارد از
این قاعده مستثنا نیست .پس این مسأله
از دو بعد قابل بررسی است .اول :به عنوان
یک سازمان و بخشی از حاکمیت؛ بسیج
به عنوان یک سازمان ،یک نیروی مقاومت
زیر نظر سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
اس��ت و به عنوان یک سازمان ،برنامهریز
و هماهنگکننده بسیجیان ،ماموریت خود
را در چارچ��وب بیانیه گام دوم باید تعریف
کند .بنابرای��ن مقولههای علم و پژوهش،
معنویت و اخالق ،اقتصاد مقاومتی ،ترویج
عدالت و مبارزه با فس��اد ،دفاع از استقالل
و آزادی کشور ،ارتقای عزت ملی و ترویج
سبک زندگی ایرانی -اسالمی اولویتهای
کاری و اه��داف کالن آن خواه��د ب��ود
که سیاس��تهای اجرایی خ��ود را در این
محورها باید مشخص ،تغییر یا اصالح کند.
بسیج اقشار ،بسیج اصناف ،بسیج ادارات و
بهخصوص بسیج دانشجویی و دانشآموزی
باید سیاستها و برنامههای اجرایی خود را
به روز کنند...
ادامه در همین صفحه


رئیسی در جلسه هیئت دولت:

سند تحول کشور در  ۳۷مسئله اصلی به
زودی اعالم میشود

رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت ،گفت :س��ند تحول دولت در ۳۷
مسأله اصلی کشور تدوین شده که بهزودی اعالم خواهد شد .به گزارش «عصر ایرانیان»
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تشکر از خدمات بسیجیان
به همه بخشهای کشور ،گفت :بسیج در مسکن سازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی
اقدامات خوبی انجام داده است و میتواند برای همه بخشها گرهگشا باشد .وی با اشاره به
فعالیت بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی ،اظهار داشت :نقش بسیج بسیار اثرگذار
است و بسیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت میتواند کارها
را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی از شاخصهای مهم
تحرک و پویایی در دولت است .رئیسجمهور با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت
دولت در تامین واکس��ن و واکسیناسیون عمومی ،بیان کرد :پس از موضوع کرونا مسأله
اصلی دولت معیش��ت مردم است ،وزرا نیز اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای
مردم تبیین کنند .رئیس��ی در مورد مشکالت آب در استانهای اصفهان و چهارمحال و
بختیاری گفت :باید مصوباتی که در این مورد انجام شده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته
شود .مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است .وی ضمن تشکر از سرپرست
وزارت آم��وزش و پرورش برای برگزاری کالسهای مدارس به صورت حضوری ،گفت:
والدین دانش آموزان هم از برگزاری توامان کالسها به صورت حضوری و غیر حضوری
راضی هس��تند .رئیسجمهور با اش��اره به موضوع حقوقهای غیر متعارف تصریح کرد:
حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی
مش��خص ش��ود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن اخباری
درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود .رئیسی
در همین زمینه از س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از
نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام
کند .وی تاکید کرد :شاید طبق قانون دستگاههایی اجازه تعیین حقوق برای شرکتها و
یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود .پرداختهای
نابرابر و غیرمتعارف در دولت و ش��رکتهای دولتی قابل تحمل نیست .رئیس جمهور با
تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت ،گفت :سند تحول دولت در  ۳۷مسأله اصلی کشور
تدوین شده که بهزودی اعالم خواهد شد.

بسیج امروز نیازمند بازتعریف خود است

ادامه از همین صفحه


...اما بعد دوم :بسیج در قالب روحیه بسیجی بیشتر ناظر بر نقش مردم است .همانطور
که میدانیم روحیه بسیجی از منظر اول مهمتر است .روحیهای که هر فرد جامعه اعم
از کس��ی که عضو سازمانهای رسمی بسیج است یا نیست میتواند آن را داشته باشد
و عص��اره آن ،تالش مجاهدانه و مخلصانه در راه آرمانهای انقالب و رهبری اس��ت.
آنچه بیش از پیش ضرورت آن احساس میشود آنکه ،مشکالت و مسائل اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ....به نحوی است که تالشهای معمولی و اداری روتین نمیتواند
ما را از این مش��کالت رهایی بخش��د و نیازمند روحیه مجاهدانه و مخلصانه هستیم و
همانطور که بیان ش��د همان روحیه بس��یجی اس��ت .میان گروههای سنی بسیجی،
جوانان بس��یجی به عنوان موتور محرک و پیش��ران این موضوعات هستند که نقش
و ماموریت خود را برای تحقق اهداف بلند و کالن بیانش��ده در گام دوم انقالب باید
تعریف کنند .بی ش��ک حضور جوانان بسیجی به عنوان حلقه واسط میان عموم مردم
و حکومت  -با توجه به دو بعدی بودن آن -بهترین زمینهس��از تشکیل جامعه دینی و
جامعهسازی و حرکت به سمت تشکیل تمدن اسالمی خواهد بود.

