
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سياست  2

رئیس جمهور دستور داد:

ساخت
 ۸ فروند هواپيمای مسافربری 
به نيت امام رضا

سياست  2

به اتهام افشای اسناد طبقه بندی شده صورت گرفت:

دستگيری ادمين 
کانال های نزدیک به 

اصولگرایان توسط سپاه
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حاشیه هایی که سفر حج امسال را شبهه برانگیز کرد

 حجاج باید مستطیع باشند
یا یارانه بگیر؟

سياست 2

شهرنوشت 6

علی باقری در سه دقیقه، هفت توئیت نامفهوم درباره 
مذاکرات زد

و  شطحیات 
آشفته  ذهن 

ارشد مذاکره کننده 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس تیم 
مذاکره کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای 
برجام پس از مدت ها ســکوت در اقدامی عجیب 
یکباره در سه دقیقه هفت توئیت به زبان فارسی 
و تکرار همین توئیت ها را به زبان انگلیسی منتشر 
کرد و تا ســاعتی بعد نیز این رفتار پرابهام خود را 
ادامه داد. این میزان توئیت از ســوی علی باقری 

کنی، گمانه های زیادی را بوجــود آورد. برخی از 
کاربران فعال در توئیتر گمان کردند خبری در راه 
است. تعدادی از رسانه ها شروع به تفسیر توئیت ها 
کردند؛ اما این تحلیل ها به زودی رنگ باخت زیرا 
نوشته های این مقام ارشد وزارت خارجه به قدری 
نامفهوم و گنگ بود که هر خواننده یا تحلیل گری 

را دچار سردرگمی مفرط می کرد.

تصمیم سازی هیات دولت به جای تمامی نهادهای سه جانبه

کاهش حق مسکن کارگران، 
غیرقانونی و قابل ابطال است

دسترنج 4

 تجمع سراسری فرهنگیان 
در ده ها شهر کشور

رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در سفر به 
اوکراین، قول حمایت نظامی بیشتر دادند؛

اصرار بر ادامه تقابل 
کنترل شده با مسکو!

در نقد فدراسیون و ادبیات همیشگی اش در مورد 
سرمربی تیم ملی

شهامت گمشده!

رئیس جمهور:

 آمریکایی ها هم 
پیغام مذاکره می فرستند

و هم تحریم جدید اعمال می کنند

جهان 3

آدرنالين ۸

 پس از به رسمیت شناختن لوهانسک 
و دونتسک؛

اسد: روسیه و سوریه وارد 
جنگ علیه دشمن واحد 

شده اند
جهان 3

شهرنوشت 6

همين صفحه

خبر
رئیس جمهور:

آمریکایی ها هم پیغام مذاکره می فرستند و هم تحریم جدید اعمال می کنند
رئیس جمهور تاکید کرد: من از آمریکایی ها 
متعجبم از یک طرف پیغام می فرستند که ما برای 
مذاکره و توافق آماده ایم و از طرف دیگر بر لیست 

تحریم ها می افزایند.
به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در اجتماع 
مردمی هسته های جهاد و پیشرفت در حسینیه 
جماران همزمان با سالروز صدور فرمان امام راحل 
در تشکیل جهاد ســازندگی و با یاد همه شهدای 
جهادگر گفت: جهاد ســازندگی نقش مهمی در 
دوران دفاع مقدس، ایجاد امید در دل مستضعفان 
و محرومان، ناامید کردن دشــمنان و خالقیت، 

نوآوری و ابتکار عمل در شهر و روستا داشت.
وی از جهاد ســازندگی به عنوان شجره طیبه 
امام راحل یاد کرد و اظهار داشت: دولت از گروه های 
جهادی حمایت های مالی و حقوقی می کند و ما 
به همین منظور شورای جهاد سازندگی را بنیاد 

نهادیم.
رئیس جمهور ادامه داد: هر زمان به سخنان پیر 
جماران و جانشین برحق ایشان عمل کردیم در آن 
حوزه ها موفق بودیم و هر جا برخی به نسخه دیگران 

عمل کردند آن جا موفقیتی حاصل نشد.
به گفته رئیســی، بهره گیری از آموخته ها و 
اندوخته های دیگران کار بسیار درستی است، ولی 
باید نسبت به نسخه دیگران درست عمل کنیم به 
همین منظور نیروهای افتخارآمیز ما در دانشگاه ها 

باید این موارد را رصد کنند.
وی با اشــاره بــه بازدیــد خود از شــرکت 
هواپیماســازی در اصفهان تصریح کــرد: با کار 
شــبانه روزی عده ای جهادگر ما ظرفیت تولید 
هواپیمایی با ۷۲ سرنشین را در کشور را داریم که 
هم امکان استفاده در داخل و هم امکان صادرات 

آن وجود دارد.
رئیس جمهور بــا تاکید بر ضــرورت تحول 
شــناختی، تحــول در ســاختارها و تحول در 
فرآیندها خاطرنشان کرد: بعضی فرآیندها مردم 
را ناامید می کند به عنوان مثال و به اعتقاد برخی 
کارشناسان اکنون به میزان ۵۰ سال طرح نیمه 
تمام در کشور داریم که باید با یک نگاه جهادی این 

گره ها باز شود.
رئیســی با بیان اینکه امروز در همه عرصه ها 

دست برتر از آن جبهه اسالمی است، ابراز داشت: 
وقتی آمریکایی ها رسما اعالم می کنند که فشار 
حداکثری مفتضاحانه شکســت خورده است، 
معنای این حرف، آن اســت که انقالب اسالمی 
راه پیروزی و پیشــرفت را دارد طــی می کند و 

آمریکایی ها در حال افول و ضعف هستند.
وی با بیان اینکه تحریم ها تاکنون نتوانســته 
اســت ما را محدود کند، عنوان کرد: ما با حرکت 
جهادی توانســتیم راه برون رفت از تحریم ها را 

دنبال کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید تحریم ها را 
خنثی کرد، یادآور شد: من از آمریکایی ها متعجبم 
از یک طرف پیغام می فرستند که ما برای مذاکره و 
توافق آماده ایم و از طرف دیگر بر لیست تحریم ها 

می افزایند.
رئیسی با انتقاد از عملکرد مقامات کاخ سفید 
بیان کــرد: دنیا باید به ما حق بدهــد که نباید به 
آمریکایی ها اعتماد کنیم، زیرا آنان میثاق شکنند.

وی با تاکید بر این که محور برای حرکت کشور 
تولید است، وی: گروه های جهادی در رونق تولید 
حرکت ماندگاری انجام دهند تا با فعال شــدن 

اقتصاد روستا، روستایی در روستا بماند.
به گفته رئیس جمهور، گروه های جهادی برای 

تولید با تکیه بر علم و فناوری پایه بسیج شود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و جلوگیری از خروج 
کشــور آنها، گفت: بایــد به حدی در کشــور در 

حوزه های فناوری جاذبه ایجــاد کنیم که فارغ 
التحصیالن دانشگاهی نه تنها از کشور خارج نشوند 

بلکه آنها که به خارج رفته اند بازگردند.
وی افزود: در حوزه کشــاورزی و تامین مواد 
غذایی نیازمند استقالل هستیم و این نیازمند کار 

جهادی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اشتغال زایی 
برای حداقل یک میلیون نفر ساالنه در کشور اظهار 
داشت: باید با یک کار جهادی به ویژه در روستاها 

اشتغال خانگی و صنایع دستی را رونق دهیم.
رئیســی با تاکید بر این که باید ســاالنه یک 
میلیون واحد مســکونی در کشــور تولید شود، 
تصریح کرد: در این حوزه هم نیازمند یک حرکت 
جهادی هستیم و از همه کسانی که تجربه مسکن 

سازی دارند استقبال می کنیم.
وی کاهش چشمگیر تلفات ناشی از ویروس 
کرونا را نتیجه کار جهادی دانست و خاطرنشان 
کرد: ما در عرصه هــای دیگر هم حتما می توانیم 
موفق شویم، زیرا ما از پیروان مکتب ما می توانیم 

شهید سلیمانی هستیم.
رئیس جمهور اســتعدادیابی را هــم یکی از 
کارهای جهادی دانست و با تاکید بر ضرورت پیوند 
دانشگاه با روستا، صنعت و کشاورزی و تولید ابراز 
داشت: پایان نامه های دانشگاهی باید وارد زندگی 
مردم شــود و دانش و توانایــی ضمیمه کارهای 

اجرایی باشد.
رئیسی مناطق آزاد و گردشــگری را از دیگر 
ظرفیت ها برای فعالیت گروه های جهادی برشمرد 
و بیان کرد: نیروهای جهادی بسیجی و طلبه با جهاد 

تبیین باید روشنگری کنند.
در این نشســت که با حضور تعدادی از وزرا، 
مسئوالن کشور و جمعی از گروه ها و تشکل های 
جهادی در حســینیه امام خمینی برگزار شد، 
۶۵۰ نفر از گروه ها و تشــکل های مردمی و جهاد 
سازندگی در آن حضور داشــتند و ۱۰ نفر از آنها 
به نمایندگی از این گروه ها، دغدغه ها، مســائل و 

مشکالت شان را مطرح کردند.
در پایان این مراســم، از برخــی نمایندگان 
گروه هــای جهــادی و خانواده شــهدای جهاد 

سازندگی با اهدای لوح تجلیل و تقدیر  شد.


