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مراجع و علما در دیدار قالیباف به مجلس و مسئوالن توصیه کردند
خبــــر

عضــو جامعــه روحانیــت مبــارز؛ تــورم،
اشتغال ،کنترل قیمتها و مقابله با ویروس
کرونــا را موضوعــات مطــرح شــده در دیــدار
اعضای جامعه روحانیت با رئیسجمهوری
عنوان کرد.
بهگزارش ایرنا ،حجتاالســام والمســلمین
ســید رضــا اکرمــی گفــت :آیــتاهلل رئیســی
عضــو جامعــه روحانیــت مبارز کشــور اســت
و از گذشــته  -چــه در زمــان تولیــت آســتان
قــدس رضــوی و چــه در قــوه قضائیــه  -در
جلســات جامعــه روحانیت شــرکت میکرد.
عضــو جامعــه روحانیــت مبــارز ،افــزود :در
ایــن دیــدار که بیش از  ۲ســاعت طول کشــید
رئیس و تقریباً شــمار زیــادی از اعضا حضور
داشــتند و موضوعاتی چون تورم ،اشــتغال و
کنتــرل قیمتها و مقابله با ویــروس کرونا از
ســوی اعضا مطرح شــد کــه قابل توجــه بود.
اکرمــی ادامــه داد :نزدیــک به  ۱۰نفــر در این
جلســه مطالــب خــود را مطــرح و برخی هم
بهدلیــل محدودیــت زمــان پیشــنهادات و
نظــرات خود را به شــکل نوشــته ارائه کردند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکه در این جلســه
تعــداد داوطلبان بــرای بیان دیــدگاه ها زیاد
و فرصــت هــم محــدود بــود ،امــکان مطرح
کــردن موضوعــات حزبــی و سیاســی فراهم
نشــد .این فعال سیاســی خاطرنشان کرد :در
ایــن نشســت بحث بر ســر این بود کــه از چه
راه و روشــی بــرای کاهش و یــا برطرف کردن
مشــکالت جامعــه کــه برخــی از آنهــا مزمن
و کهنــه شــده اســت ،اســتفاده کنیم.اکرمــی،
بیشــتر موضوعــات مطــرح شــده در جلســه
را مســأله گرانــی عنــوان کــرد و یــادآور شــد:
آیتاهلل رئیســی در این جلسه با خوشبینی
نســبت بــه آینــده ،حــل برخــی مشــکالت را
زمانبــر ارزیابــی کرد و گفت کــه باید بتدریج
با کمک و پیشنهاد آقایان این مشکالت را به
حداقل رساند و در این زمینه بنبستی وجود
ندارد .عضــو جامعه روحانیت مبــارز افزود:
در انتهــا نماینــده جامعــه روحانیــت مبــارز
کشــور گزارشــی از انتخابــات و خدمــات ایــن
تشکل سیاســی ارائه کرد .گفتنی است رئیس
و اعضــای جامعــه روحانیــت مبارز شــامگاه
سهشــنبه بــا آیــتاهلل ســید ابراهیم رئیســی
رئیسجمهوری دیدار کرده بودند.

ارتباط با مردم و رفع مشکل گرانی
گــروه سیاســی /محمدباقــر قالیبــاف رئیــس
مجلس ،روز پنجشــنبه در ســفری یــک روزه به
منظــور دیــدار با آیــات عظــام ،علمــا و مراجع
تقلید به قم رفت .او در اولین برنامه ســفر خود
با آیتاهلل علوی گرگانی گفتوگو کرد و در ادامه
این ســفر هم با حضرات آیات نــوری همدانی،
مکارمشیرازی،جوادیآملی،صافیگلپایگانی،
سبحانی ،نماینده آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل
حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین دیدار
داشت.
قالیبــاف در دیدار بــا آیتاهلل علــوی گرگانی
بــا اشــاره به اینکــه در مجلس یازدهــم نیروهای
انقالبــی بــا یــک ترکیــب جمعیتی مناســب به
فعالیــت میپردازنــد گفــت :بافــت مجلــس را
اغلــب نیروهــای جــوان تحصیلکــرده ،متدیــن
و مؤمــن تشــکیل دادهانــد که به مجلس نشــاط
جوانــی توأم با روحیــه انقالبی میدهند و بخش
عمــده دیگــر نیــز مدیــران باتجربــه گذشــته در
حــوزه اجرایــی هســتند کــه شــناخت عمیقــی از
مشکالت کشور دارند .قالیباف با اشاره به مسائل
بینالمللــی و هســتهای نیــز گفت :قانــون اقدام
راهبــردی برای لغو تحریمهــا را تصویب کردیم
که یکــی از خألهــای جدی بــود و توانســت برای
کشور تولید قدرت کند و امروز میبینیم در جریان
مذاکــرات ویــن ،همیــن قانون اســت که دســت
مذاکرهکنندگان را باز کرده است .به گزارش خانه
ملت ،در این دیدار آیتاهلل علوی گرگانی با اشاره
به وضعیت کشور ،گفت :در حال حاضر کشور در
شرایطی قرار گرفته است که نیاز بسیار به کمک و
مساعدت دارد که البته شما به تنهایی نمیتوانید
و همه ما باید به حل آن کمک کنیم .این مرجع
تقلید در ادامه با بیان اینکه در شــرایطی هستیم
که چند مطلب حساس باید رعایت شود ،عنوان
کرد :در وهله اول سعی کنید همواره میان مردم
باشــید ،یعنــی عــاوه بر حفــظ تقوا ســعی کنید
میان مردم باشید .این استاد حوزه علمیه قم در
پایان با اشــاره به اهمیــت موضوعات اقتصادی
و معیشتی خاطرنشــان کرد :وقتی خبردار شدم
افراد الیقی در رأس کار آمدهاند خوشحال شدم و
اکنون انتظار داریم هرچه زودتر آثار و برکات این
حضور را ببینیم.
قالیبــاف در ادامــه ایــن ســفر در دیــدار بــا

آیتاهلل حسین نوری همدانی هم گفت :تالش
داریــم خواســتههای مــردم را در دســتگاههای
دولتی و حاکمیتی نمایندگی کنیم و توانســتیم
بــا اســتفاده از رهنمودهای رهبــری در دو نوبت
دیدارویدیوکنفرانسیبانمایندگان،اولویتخود
را اقتصاد و معیشت و توجه به مسائل فرهنگی
قرار دهیم .در این دیدار آیتاهلل نوری همدانی
هــم گفــت :توجه کنیــد کاری که میکنیــد برای
مردم باشد ،در کنار آنها باشید و مشکالتشان را
درک کنیــد .مردم از بازدیدهای حضوری شــما
بسیار خوشحال میشوند و اخالق خوب شما با
آنها بســیار مهم است که نباید آن را ترک کنید.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه نمایندگی مجلس
امانتی از ســوی مردم برای شــما اســت ،یادآور
شــد :شــما باید خــود را بــرای نگاهــداری از این
امانــت آماده کنید؛ جامعه را از لحاظ سیاســی،
اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید و از آنجایی که
عــزت از آن خدا ،پیغمبر(ص) و مؤمنان اســت
شما باید آن را در برابر دشمنان حفظ کنید.
رئیــس مجلــس در دیــدار حجتاالســام
ســیدمحمد ســعیدی تولیــت آســتان مقدس
حضــرت فاطمــه معصومــه(س) هم بــا بیان
اینکه اکنون اجماعی در کشــور وجود دارد اما در
روشها و ابزارها اختالف نظر داریم که طبیعی
بوده و در زمان جبهه نیز بود ،عنوان کرد :اکنون
نیز در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
اجمــاع داریم و خــود را موظف میدانیم از این
اجمــاع ،بزرگتریــن خالقیــت و خدمــت را در
موضوعــات مختلف ایجاد کنیم .ســعیدی نیز

در ایــن دیدار گفت :یکی از افتخارات ما انتخاب
شــما ،آقای رئیســی و آقای اژهای بود که در ســه
قوه حضور داشــته و متحد باشــند که نمونه آن
را تاکنون در ســالهای پس از انقالب نداشــتیم
و ایــن نکتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه دشــمنان
نمیخواهند شــما رؤسای قوا با یکدیگر وحدت
داشــته باشــید .قالیبــاف در دیــدار بــا آیــتاهلل
سیدهاشــم حســینی بوشــهری رئیــس جامعه
مدرســین حوزه علمیه قم هم با اشاره به اینکه
«اجماع برای حل مشــکالت مردم بین سه قوه
وجــود دارد» ،گفــت :ممکــن اســت در روشها
اختالف نظر وجود داشته باشد ،که البته منجر به
انتخاب بهترین راه میشــود و هم افزایی ایجاد
میکند .آیتاهلل سیدهاشــم حسینی بوشهری
هم در این دیدار بحث سیاست جمعیتی ابالغ
شــده از ســوی رهبری را بســیار مهم برشــمرد و
افــزود :جمعیت ما رو به پیــری میرود و این به
خاطر شــعاری اســت که مدتها تحــت عنوان
«فرزنــد کمتــر ،زندگــی بهتــر» رواج یافت البته
عدهای هم بهانههایی نظیر تربیت و معیشت
فرزندان مطــرح میکنند لذا مســأله جمعیت
دغدغهجدیاست.ویهمچنینموافقتنامهها
و مقاوله نامههای خارجی را بســیار مهم عنوان
کرد که مجلس عهده دار آن اســت و ادامه داد:
اگر گرهی مثل گرانی کاالها و کاهش ارزش پول
ملی در مسائل کشور میبینیم نگاهها به سمت
مجلس میرود که چه قوانین مؤثری را تصویب
میکند تا از این گردنه عبور کنیم.
دیــدار بعــدی رئیــس مجلــس بــا آیــتاهلل

جعفر ســبحانی بــود .آیتاهلل ســبحانی در این
دیــدار بــا تأکیــد بــر اینکــه «امــر فرزنــدآوری در
مملکت خیلی مهم بوده و آمار آن بسیار پایین
اســت» ،گفت :با این وضع ممکن اســت در 30
سال آینده میانگین جمعیت  75ساله شود در
حالی که مملکت باید جوان باشــد تا در میدان
کار و تولیــد حاضر شــوند و این موضوع صرفاً با
قانــون درســت نمیشــود .آیتاهلل ســبحانی با
انتقاد از تعطیلی منابر به دلیل شــرایط خاص
ناشــی از شــیوع کرونا اضافه کــرد :منبرها میان
مــردم تحــول ایجــاد میکــرد و فرهنــگ دینــی
ضعیــف شــده اســت کــه بایــد بــرای آن تدبیر
شود .قالیباف نیز در این دیدار با بیان اینکه «در
مجلــس از اجماع خوبــی برخوردار هســتیم»،
گفــت :البتــه ایــن به ایــن معنا نیســت که همه
یکجور فکر کرده و روش یکسان دارند بلکه به
این معنا است که مجلس در موضوعات مهم،
اساســی ،امنیــت ملــی و حــل مشــکالت مردم
یکپارچگی داشته و همه اتفاق نظر دارند که این
موضوعاغراقآمیزنیست.
قالیبــاف در ادامــه ســفر خــود بــا آیــتاهلل
صافی گلپایگانی هم دیدار کرد .آیتاهلل صافی
گلپایگانــی در ایــن دیدار تأکید کرد :بنده بســیار
نگــران وضعیت اقتصــادی و مشــکالت مردم
هستم .مردم نجیب و شریف کشور ما مستحق
این وضعیت نیســتند .او در قســمت دیگری از
بیانات خود اضافه کرد :توصیه حقیر این است
که باید با تمام کشــورهای دنیا بــا عزت و اقتدار
رابطه داشــته باشیم .اینکه با بسیاری از کشورها
قهــر باشــیم صحیح نیســت و بــه ضــرر مردم
عزیزمان اســت .شما باید با عقالنیت و تعامل
سازنده ،حقوق ملت را احقاق کنید .امروز یکی
از راههــای اصــاح امــور این اســت کــه با حفظ
منافع کشور و با عزت ،با جهان در ارتباط باشیم
که خیلی از مشکالت برطرف خواهد شد.
در ادامه ســفر یکروزه رئیــس مجلس به
قــم ،محمدباقــر قالیباف بــا آیــتاهلل مکارم
شــیرازی ،آیــتاهلل عبــداهلل جــوادی آملــی و
حجتاالسالم ســیدجواد شهرستانی نماینده
آیــتاهلل سیســتانی در ایــران هــم دیــدار و
گفتوگــو کــرد کــه از جزئیــات ایــن دیدارهــا
خبری داده نشده است.

دیگه چه خبر؟

مباحث اقتصادی
محور گفتوگوی جامعه روحانیت
با رئیسجمهوری بود

گروسی :ایران غنیسازی مخفیانه ندارد

خبــر اول این که« ،رافائل گروســی» ،مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی از ســفر قریــب الوقــوع خــود بــه ایــران خبــر داد و تأکیــد کرد کــه چند
هفتــه آینده برای تعیین سرنوشــت مذاکرات برجامی وین ،سرنوشــتســاز
اســت .به گزارش فــارس مدیرکل آژانــس در مصاحبه با روزنامــه امریکایی
«واشنگتنپســت» خبر داد که ایران در پاســخ به درخواســت فوری وی ،از او
دعوت کرده اســت تا طی روزهای آینده با رهبران سیاسی جمهوری اسالمی
ایران در تهران دیدار کند.
«واشنگتنپســت» در ایــن خصــوص گــزارش داد کــه توقف در رونــد برنامه
بازرســیهای آژانس از تأسیسات هستهای ایران یکی از موضوعاتی است که
«گروســی» قصــد دارد در دیدار بــا مقامهای ایرانی مطــرح کند و در صورتی
که این موضوع بهصورت حل نشــده باقی بماند ،بازگشــت به برجام ،تقریباً
غیرممکن خواهد شــد .مدیر کل آژانــس در این گفتوگو در خصوص آینده
مذاکــرات ویــن گفــت که تمامــی اعضای برجــام از جمله انگلیــس ،آلمان،
روســیه و چیــن بــه همــراه اتحادیــه اروپا کــه نقش هماهنــگ کننــده را دارد
و امریــکا کــه بهصــورت یکجانبه از برجام خارج شــدهاند ،بــه وی گفتهاند در
صورتــی کــه نظام نظارتــی آژانس در ایــران بهطور کامل احیا نشــود ،احیای
برجام بســیار دشوار خواهد بود« .گروســی» با طرح مجدد این ادعا که ایران
هنوز به ســؤاالت آژانس در خصوص اثرات اورانیوم غنیشده یافت شده در
سه تأسیسات هستهای خود پاسخ نداده ،گفت :این امر به طور کلی به اعتبار
بیانیههای ایران لطمه میزند زیرا طبق بخشی از توافق اولیه ،ایران ملزم به
اعالم تأسیسات و تجهیزات در برنامه هستهای خود است.
توگویی دیگر با «مرکز استیمســون» تصریح کرد
مدیر کل آژانس همچنین در گف 
شواهدی از غنیسازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران وجود ندارد.

آزادی  ۲راننده ایرانی بازداشت شده در باکو

خبر دیگر اینکه ،سخنگوی وزارت امور خارجه پنجشنبه از آزادی  ۲راننده
ایرانی بازداشت شده در باکو خبر داد .بهگزارش «ایران» سعید خطیبزاده
در گفتوگویی با شبکه خبر اعالم کرد که  ۲شهروند ایرانی و  ۲راننده ایرانی
کــه چندی پیش توســط پلیــس جمهوری آذربایجان بازداشــت شــده بودند
بعد از رایزنیهای وزیر امور خارجه کشــورمان در نیویورک و بعد هم رایزنی
تلفنی با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان و کارهای اداری انجام شــده ،آزاد
و تحویل ســفارت جمهوری اســامی ایران شــدند .او یادآور شــد :این تحولی
که صورت گرفت ،انشــاءاهلل در مســیر عادیســازی بیشــتر شــرایط اســت و
امیدوارم همه کمک کنند ما شــرایط عادیتری را در منطقه داشــته باشــیم.
گمرک جمهوری آذربایجان نیز در بیانیهای از آزادی این  ۲نفر در پی توافق
حاصلــه بیــن ایــران و جمهــوری آذربایجــان خبر داد« .شــهرود نــوروزی» و
«جعفر برزگر» هم اکنون در سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو در حال
انجام کارهای اداری برای خروج از این کشور هستند.

سکته قلبی ضرغامی تکذیب شد

دســت آخــر اینکه،خبــر ســکته قلبــی عــزتاهلل ضرغامی ،وزیــر میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری تکذیــب شــد .بــه گــزارش باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،حســن میثمــی مدیــر روابــط عمومــی وزارت میــراث
فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری خبرهــا درباره ســکته قلبی عزتاهلل
ضرغامی را تکذیب کرد.

