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بازار

تشییع شهید مدافع سالمت در اصفهان

نبض بازار

معاون بازرسی سازمان حمایت مدعی شد؛

رسیدگیقضایی بهگرانفروشیاپراتورها

عکس :تسنیم


گروه بازار :معاون بازرس��ی و رسیدگی
تخلف��ات س��ازمان حمایت از مصرف
کنندگانوتولیدکنندگانازرسیدگیبه
پروندهتخلفافزایشقیمتبستههای
اینترنت��ی اپراتوره��ای تلفن همراه در
دادگاه تعزی��رات حکومتی خبر داد .به
گ��زارش «اس��کناس» به نقل از مهر،
«س��یدجواد احمدی» معاون بازرسی
و رس��یدگی تخلفات سازمان حمایت
از مص��رف کنندگان و تولید کنندگان
در ی��ک برنام��ه رادیوی��ی در رابطه با
موضوع کم فروشی بستههای اینترنت
اپراتورهایتلفنهمراه،اظهارکرد:باید
به این نکته توجه داش��ت که حمایت
از مص��رف کننده و تولید کننده الزم و
ملزومیکدیگرهستند.ویبابیاناینکه
ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت
کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان
اس��ت ،افزود :در حمایت از این دو قشر
تولیدکنندهیکخدمتیراتولیدمیکند
وعواملیدس��تبهدس��تمیدهدکه
قیم��ت تم��ام ش��دهای را تولید کننده
متصور اس��ت؛ اگر بر اس��اس قوانین و
ضوابطکاالییکهقیمتمناسبداشته
باش��د هم مصرف کننده راضی بوده و
هم چرخ تولیدکننده می چرخد .معاون
بازرس��ی و رسیدگی تخلفات سازمان
حمای��ت از مصرف کنن��دگان و تولید
کنن��دگان گفت :این موضوع در بحث
اپراتوره��ا یک مقدار پیچیدهتر اس��ت
چ��را که تنظیم کنندهی آن س��ازمان
ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون
تنظیم مقررات اس��ت که دستگاههای

آخرینخبر

قطعسهمیهوابطالمجوزدرانتظارگرانفروشانسیمان
گروه بازار:سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد :نرخ فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان
خاکس��تریحداکث��ر۱۷.۵۰۰توم��انوبرایهرتنس��یمان
فله  ۲۹۰.۰۰۰تومان اس��ت .به گزارش«اس��کناس» به نقل
ازتسنیم،س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد :در نشستی مشترک با انجمن صنفی کارفرمایان
صنعت سیمان مقرر گردید که تحویل سیمان توسط واحدهای
تولیدی منحصراًبه عاملین توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل
مربوط��ه صورت پذیرد .براس��اس اعالم تابش معاون وزیر و
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،
مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام سیمان مورد
نیاز انبوه س��ازان ،پروژههای عمرانی و س��ایر مصارف عمده،
واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب درب
کارخانه به انبوه س��ازان ،پروژههای عمرانی و س��ایر مصارف
عمدهبامعرفینامهرسمیمیباشند.عالوهبراینانجمنمکلف

است با هماهنگی اعضا بر عاملین فروش نظارت نماید .مطابق
اعالم سازمان حمایت ،سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
نسبتبهنظارتجدیبهعاملینتوزیعسیماناقدامومتخلفین
برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان
حمایتوانجمنمربوطهمعرفیخواهندشد.انجمنهمموظف
اس��تباهماهنگیتولیدکنندگاندرصورتمش��اهدهتخلف
عامالن یا پس از اعالم سازمان حمایت برای ابطال عاملیت
اقدام نماید .با توجه به مصوبات این جلس��ه ،انجمن بر کلیه
اعض��ای خ��ود و هم چنین از طریق اعضا بر کلیه نمایندگیها
نظارت جدی معمول خواهد داشت .ضمن ًا نرخ فروش مصرف
کنندهبرایهرپاکتسیمانخاکستریحداکثر17.500تومان
و برای هر تن سیمان فله  290.000تومان تعیین گردیده است.
لذا فروش باالتر از نرخها مذکور برای خرده فروشیها تخلف
محسوب و با متخلفین عالوه بر اعمال قانون تعزیری از طریق
قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد میگردد.

مختل��ف در آن عض��و ب��وده و دبیر آن
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات
رادیوییاس��ت.احمدیدربارهافزایش
یکبارهنرخبستههایاینترنتیازسوی
اپراتورهای تلفن همراه گفت :از  ۱۸تیر
این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که
سیس��تم فروش این بستهها از طریق
کدهای ( USSDپرداخت آنی) ،پرتال
و فروش��گاههای مجازی بوده که ۸۰
درصد مردم از کدهای USSDاستفاده
میکردن��د .وی تصری��ح کرد :در یک
برنامه ریزی و بستههای پر مصرف تر
ک��ه مطلوبیت برای مصرف کنندگان
داش��ته اند و کد  USSDحذف کرده و
درپرتالخودباقیاست.معاونبازرسی
و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان
کرد:اینقیمتهااکنوندرسبدمصرف
کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز
بخشهایی را همچون ترافیک داخلی
و بین الملل اضافه کردند که این موارد
قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات
ه��م اکنون پرونده در حال بررس��ی و

آثارمثبتسفر«مصطفیالکاظمی»بهتهران
ادامه از صفحه یک


...برنامهه��ا از جمل��ه خط راهآهن بصره
ب��ه خرمش��هر ،ارون��د رود ،گس��ترش
همکاریه��ای اقتصادی تا س��قف ۲۰
میلیارد دالر مورد بررسی و گفتوگو قرار
گرفت،بنابراینبابهمکارینهتنهابسته
نش��ده بلکه رو به گسترش بوده و دولت
عراق در ماهها و هفتههای اخیر علیرغم
وج��ود کرونا مرزهای خ��ودش را برای
جمهوری اسالمی بازگشایی کرد.درباره
میانجیگریبینایرانوعربستانتوسط
الکاظمی،ایران درخواستمیانجیگری
نکرده است و در طول سالهای گذشته،
چ��ه دوران آق��ای حیدرالعبادی و چه در

زم��انآق��ایعبدالمهدی،س��عودیها
خواهانمیانجیگریعراقبرایرابطه با
ایران بودند ،اکنون نیز همینطور اس��ت،
یعن��ی اگر بحثی از میانجیگری مطرح
میش��ود از ط��رف جمهوری اس�لامی
ای��ران نیس��ت ،هرچن��د ک��ه از بهبود و
عادی ش��دن روابط و میانجیگری عراق
اس��تقبال میکند و چه کش��وری بهتر از
ع��راق ب��رای میانجیگری؛ ام��ا اکنون
ب��رای ای��ن موضوع زود اس��ت ،چرا که
آقای الکاظمی هنوز به عربس��تان سفر
نک��رده و باید ببیند که مواضع و نگرش
سعودیهاچهخواهدبود .البتهدرگدشته
ه��م به ای��ن میانجیگریها از س��وی

س��عودیها پاسخ الزم داده نشده است.
روابط ایران و عراق مجموعهای از روابط
اس��ت و نمیتوان گفت کدام بر دیگری
اولوی��ت و برت��ری دارد .رواب��ط ایران و
عراق یک رابطه درهم تنیده سیاس��ی،
امنیتی ،اقتصادی و دفاعی اس��ت .اراده
رهبری کش��ور عراق در دورههای بعد از
س��رنگونی صدام حسین بر این بوده که
روابطش با ایران را گسترش دهد و اگر به
روند روابط نگاه شود ،همواره همکاریها
و توافقات رو به افزایش است .اگر گاهی
توقفی مثل کاهش قیمت نفت و یا کرونا
داشته ،اما همواره در حالی پیشرفت بوده
اس��ت.ایاالت متحده همواره بر س��ر راه

ش��کایات رسیدگی میش��ود .در این
میان کارش��ناس ح��وزه فناوری ادامه
گرانفروشیبستههایاینترنتیموبایل
را ناشی از وجود انحصار در کشور برای
ارائه این خدمات به مش��ترکان اعالم
کرد .نزدیک به س��ه هفته از افزایش
قیمتتعرفهبستههایاینترنتیازسوی
دو اپرات��ور اصلی کش��ور میگذرد و با
وج��ود وضع جریمه  ۲میلیارد تومانی؛
اپراتورها اقدامی در خصوص بازگشت
نرخ بستهها به گذشته نکرده اند .در این
همین خصوص روح اله مومن نس��ب
کارشناس حوزه فناوری در گفت و گو
ب��ا میزان از درآمد  ۶۰۰میلیارد تومانی
اپراتوره��ا خب��ر داد و جریمه  ۲میلیارد
تومانی را رقم ناچیزی برای این تخلف
آشکار عنوان کرد .تهدید کاهش زمان
اعتبار پرونده از س��وی آذری جهرمی
نیز نتوانست مانع از گرانفروشی این دو
اپراتورشودودرخواستسازمانحمایت
از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان
برای بازگش��ت به قیمتهای گذشته،
از سوی اپراتورها بی پاسخ مانده است

افت  ۶۵.۷درصدی قیمت پیاز

وزارت صنعت ،معدن و تجارت آمار داد :قیمت پیاز در
اردیبهشت  ۹۹نسبت به ماه مشابه در سال گذشته با
کاهش  ۶۵.۷درصدی ،باالترین میزان افت قیمت را
در بین کاالهای اساسی و مصرفی به خود اختصاص
داد .ب��ه گ��زارش ایرنا ،برپایه ج��داول آماری وزارت
صنعت ،قیمت هرکیلو گرم پیاز در فروردین ماه امسال
 ۸۶هزار و  ۲۳۰ریال بود که در اردیبهشت با کاهش
 ۵۷.۵درصدی به  ۳۶هزار و  ۶۷۵ریال رس��ید ،اما در
مقایسه با اردیبهشت  ۹۸که هر کیلوگرم قیمت پیاز
 ۱۰۷ه��زار و  ۸۰ری��ال بود ،کاهش  ۶۵.۷درصدی را
ثبت کرد .آمارهای مورد بررسی حاکی است ،قیمت
هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در فروردین ماه امسال
 ۱۱۱هزار و  ۵۸۶ریال بود و در اردیبهشت ماه با رشد
 ۰.۸درصدی به  ۱۱۲هزار و  ۴۳۹ریال ،اما در مقایسه
با ماه مشابه در سال گذشته که هرکیلو گرم  ۱۲۵هزار
و  ۳۷۸ریال بود ،افت  ۱۰.۳درصدی دارد.

قیمت تخممرغ کاهش مییابد

سرپرس��ت دفتر برنامهریزی ،تامین ،توزیع و تنظیم
ب��ازار وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ،گفت :با توجه
به محدودیتهای صادراتی قیمت تخممرغ در حال
کاهش است و اقداماتی از قبیل عرضه مرغ منجمد
برای تنظیم بازار گوش��ت مرغ انجام ش��ده اس��ت.
«کامران کارگر» ،در گفتوگو بافارس با اش��اره به
قیمت برخی اقالم و کاالهای اساسی برای مصرف
کنن��ده ،گفت :قیمت مصوب هر کیلوگرم تخممرغ
درب کارخانه  9هزار و  500تومان تعیین شده و براین
اس��اس قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف
کننده  11هزار و  500تومان است .وی با بیان اینکه
هیچ کمبودی در مورد گوشت مرغ و تخممرغ در بازار
وجود ندارد ،اظهار داشت :از چند هفته پیش عرضه
گوش��ت مرغ منجمد ب��ا قیمت مصوب هر کیلوگرم
 13ه��زار و 500توم��ان در میادی��ن می��وه و ترهبار و
فروشگاههای زنجیرهای آغاز شده و عرضه این کاال
با قیمت مصوب در راستای تنظیم بازار ادامه دار

رهبر انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

روابط دو کش��ور مانع بوده و خواهد بود
اما عراق صراحتا به آنها اعالم کرده که
خواه��ان ت��وازن در رواب��ط خود با ایران
و آمریکا اس��ت .از س��ویی ایران چیزی
را ب��ر عراق تحمیل نکرده ،همینقدر که
عراق یک روابط متوازن با همس��ایگان
خودش داش��ته باشد ،تحت قیمومیت،
فشار و تاثیر آمریکا قرار نگیرد و استقالل
خودش را داشته باشد ،برای ایران بسیار
اهمی��ت دارد و اقدام مثبتی اس��ت.البته
دولت عراق نیز در قبال فشارهای ایاالت
متحدهتوانستهتحملکندواگربنابودآن
فشارها را بپذیرد ،بسیاری از همکاریها
را با جمهوری اسالمی انجام نمیداد.

آگهی مناقصه عمومی
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروش��ندگان
ذیصالح انجام دهد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین (ریال)

99-2-31/3

خرید  1.000دستگاه كنتور آب مولتي جت خشک یا نيمه خشك معادل كالس Cبا نسبت /Q3
 160=Q1به قطر یک اینچ DN25

جاری

420.000.000

99-2-75

خرید 15.000دستگاه كنتور آب مولتي جت خشک یا نيمه خشك معادل كالس Cبا نسبت /Q3
 160=Q1به قطر  1/2اینچ DN15

جاری

1.485.000.000

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معامالت شرکت اتاق  :292تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/5/25
تاريخ گشايش اسناد مناقصه :ازساعت  8:00روزیکشنبه به تاریخ 99/5/26
محل دريافت اسناد :ساِيت ا ِينترنتِي شركت آب و فاضالب استان اصفهان ir.W..WW.abfaesfahan
پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گويا ( 031 - 3 6680030-8 :داخلي ) 388

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

eskenasnewspaper.com
نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را در پايگاه اينترنتي بخوانيد

عالج قطعی تحریم تکیه بر توان داخل است
ادامه از صفحه یک


...رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند :تولید
جت آموزش��ی و قطعات حس��اس و ظریف ،راه اندازی
چند هزار شرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به دس��ت س��پاه ،اقدامات بزرگ در پارس
جنوب��ی ،ط��رح های وزارت نی��رو در زمینه آب و برق،
طرح های وزارت راه و تولیدات ش��گفت انگیز دفاعی،
همه در دوران تحریم انجام ش��ده اس��ت .حضرت ایت
اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران تحریم را تمرین
جداس��ازی اقتصاد کش��ور از نفت برشمردند و گفتند :به
علت آنکه نفت کشور کمتر فروش می رود ،جداسازی
اقتص��اد از نف��ت خام بهط��ور طبیعی درحال روی دادن
اس��ت که این موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس
به س��رانجام برس��د .رهبر انقالب اس�لامی در پاسخ به
این س��ؤال مهم که «آیا تحریم ها قابل عالج اس��ت؟»
گفتند :تحریم ها قطع ًا قابل عالج اس��ت اما عالج آن،
عق��ب نش��ینی و کوت��اه آمدن در مقابل امریکا نیس��ت
زیرا عقب نش��ینی موجب پیش��روی متجاوز می ش��ود.
ایش��ان افزودند :خواس��ته امروز آمریکا از ایران ،کنار
کامل صنعت هسته ای ،کاهش بسیار شدید
گذاشتن
ِ
ت��وان دفاع��ی و ره��ا کردن اقتدار منطقه ای اس��ت اما
پذیرفتن این خواستهها قطعا موجب عقبنشینی آمریکا
نخواهد ش��د و هیچ عقلی نیز حکم نمی کند که برای
توق��ف متجاوز ،خواس��ته ه��ای او را اجابت کنیم .رهبر
انقالب اس�لامی با اظهار تأس��ف از تکرار حرف های
دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از زبان
عده ای در داخل گفتند :صنعت هس��ته ای نیاز قطعی
فردای کشور برای تولید برق است و امروز باید به فکر
فردا باشیم .حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه
با وجود خسارات فراوان برجام ،اصل صنعت هسته ای
حفظ شده است ،درخصوص ادعای آمریکاییها برای
مذاکره با ایران ،خاطر نش��ان کردند :من علت مذاکره
نکردن با امریکاییها را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه
نمی ش��وند و یا وانمود می کنند که متوجه نش��ده اند.
ایشان تأکید کردند :هدف اصلی امریکاییها از ادعای
مذاکره ،گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران اس��ت.
البته رییس جمهور فعلی امریکا هم بهدنبال برخی منافع
شخصی و انتخاباتی است همچون استفاده تبلیغاتی از
مذاکره با کره شمالی .ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران با همه کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی
صهیونیستی مذاکره می کند ،افزودند :عالج تحریمها،
عقب نشینی و مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج واقعی
آن ،تکی��ه ب��ر توانایی های ملی ،وارد کردن جوانان به
میدان و احیای ظرفیت های فراوان کش��ور ،و در یک
کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی
و برون گرایی است .رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند:
م��ا امکان��ات و توانایی های داخلی و ظرفیت های بین

المللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی و تدبیر
واقع��ی ،ب��ه فعلیت در بیایند .حض��رت آیت اهلل خامنه
ای با تأکید بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران دوس��تان
مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اسالمی به خدا
و مردم است ،گفتند :تکیه بر امکانات و استقالل داخلی،
هم دش��منان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد .آن
کس��ی که برای منافع خودش حاضر اس��ت کاالیی را
که در داخل تولید می ش��ود ،از خارج وارد کند ،در واقع
خیانت می کند و با وجود تأکیدهای مکرری که ش��ده
است اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل تولید
می شوند ،ادامه دارد .آخرین نکته ای که رهبر انقالب
اس�لامی درخصوص تحریم ها گفتند «دل نبس��تن به
توخالی دیگران» بود .حضرت آیت اهلل خامنه
وعده های
ِ
ای گفتند :در س��ال  ۹۷و بعد از خروج آمریکا از برجام،
متاس��فانه کش��ور ماهها معطل وعده های اروپایی ها
باقی ماند و اقتصاد کشور شرطی شد در حالیکه معطل
کردن اقتصاد به وعده های دیگران ،بسیار مضر است.
ایش��ان افزودند :اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با
تحریم های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس
نیز مطرح کردند ،بازیچهای بود که محقق نش��د .رهبر
انقالب اس�لامی در جع بندی این بخش از س��خنان
خود تاکید کردند :عالج تحریم ها فعال کردن ظرفیت
های داخلی اس��ت که نیازمند مجاهدت است .حضرت
آی��تاهلل خامن��های در بخش دیگری از سخنانش��ان با
اشاره به گرانیها و مشکالت جدی خانوارها در تأمین
معیشت ،گفتند :کارهای الزم برای رفع این مشکالت
را در جلس��ات خصوص��ی ب��ا مس��ئوالن از جمله آقای
رئیسجمهور مطرح کردهایم و باز هم به دستگاههای
مس��ئول تأکید میکنیم .رهبر انقالب اس�لامی مسئله
فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوس��ان قیمتها ،ایجاد
ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند:
حالت هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره
این ِ
مضر است و افراد آشنا به
کشور
برای
ارز
قیمت
کردن
ّ
مدیریتهای اجرایی معتقدند که این مس��ئله با برخورد
دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل
مهار است .ایشان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی
تالش��های زیادی انجام میدهد که انش��اءاهلل موفق
خواهد ش��د البته گزارشهای مطمئنی وجود دارد که
دالی��ل سیاس��ی ،امنیت��ی در افزایش قیمت ارز بیش از
دالیل اقتصادی مؤثر اس��ت که در این صورت باید با
کسانی که به این آتش دامن میزنند ،جداً مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای مس��ئله «هدایت نقدینگی
به سمت تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید»
را از دیگ��ر اولویته��ای اقتصاد کش��ور خواندند و گفتند:
عدهای از کارشناس��ان پیش��نهاد کردهاند رؤس��ای سه
ق��وه کارگروه��ی را برای شناس��ایی و رفع موانع تولید
تعیین کنند .رهبر انقالب اسالمی اصالحات اساسی در

اقتصاد کشور را «اصالح ساختار بودجه»« ،اصالح نظام
بانکی»« ،ارتقاء س��رمایهگذاری و اش��تغال» و «بهبود
محیط کس��ب و کار» برش��مردند و گفتند :این موارد دو
س��ال قبل و همزمان با تش��کیل جلس��ه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی به س��ران قوا ابالغ ش��د که البته
با وجود تالش��ها پیش��رفت قابل توجهی نداش��ته است
البته مهم این است که ما میدانیم چه میخواهیم و به
دنبال چه برنامهای هستیم .ایشان« ،صبر» و «ثبات»
را دو نیاز اساس��ی برای آینده کش��ور دانستند و با تأکید
ب��ر اینک��ه بر اثر ایم��ان مذهبی و اعتماد مردم به نظام،
ثبات ملت خوب اس��ت ،افزودند :مس��ئولین هم باید با
کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و از تردید
مض��ر اجتناب کنن��د .حضرت آیت اهلل
و نگرانیه��ای
ّ
خامنهای ،مشکالت دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار
بزرگ و غیرقابل مقایس��ه با مش��کالت ایران خواندند
و با برش��مردن مصادیقی از مش��کالتِ امروز آمریکا
مثل فاصله طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت
اقتصادی و بیکاریهای گس��ترده ،مشکالت مدیریتی
در قضی��ه کرون��ا و مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر
به بیرحمی و قتل و ش��کنجه به دس��ت پلیس آمریکا
میش��ود ،گفتند :امروز آمریکا در س��طح دنیا منفور و
منزوی است .ایشان تأکید کردند :حوادث جاری آمریکا
آتش زیر خاکستری است که شعلهور شده و اگرچه آن را
سرکوب کنند اما دوباره شعلهور میشود و نظام کنونی
آمریکا را از بین میبرد چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی
این نظام غلط و محکوم به نابودی است .رهبر انقالب
اسالمی سخنان مکرر مقامهای آمریکایی علیه ایران را
نشاندهنده سردرگمی آنها دانستند و افزودند :مدیریت
آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است .آمریکاییها به
دنبال پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی از ایران
اس��م میبرند و گاهی از روس��یه و چین ،اما امروز رژیم
آمری��کا دش��منی بزرگتر از ملت خ��ود ندارد و همین
دش��من آن رژیم را به زانو درخواهد آورد .حضرت آیت
اهلل خامنهای با تأکید مجدد بر صبر ،ثبات و کار جهادی
افزودند :دولت در اواخر دوران مسئولیت خود قرار دارد
البته در طول این  ۷سال هر چه توانستند تالش کردند
و در برخ��ی بخش��های دولت نی��ز واقع ًا کارهای خوبی
انجام گرفت ،پس از این دولت هم ،دولت تازهنفس��ی
خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند .رهبر
انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به مسئله عزاداری
در محرم اشاره و تأکید کردند :در عزاردایها معیار آن
چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم میکند .بنده هر
چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و تأکید
م��ن ب��ه همه عزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان نیز
این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود،
چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سس��ت
شود ،فاجعهای بزرگ پدید خواهد آمد.

