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عصبانیت بیپایان

نماینده تهران
و سخنگوی هیأت
رئیسه مجلس

آیتاهلل رئیسی در دیدار جمعی از فعاالن مردمی راهپیمایی اربعین:

از ابتدای دولت مسائل اربعین را پیگیری کردهایم

رئیــس جمهــور در دیــدار بــا جمعــی از فعــاالن راهپیمایی
اربعین با اســتقبال از پیشنهاد تشــکیل ستاد مردمی اربعین
گفت :سیاست قطعی دولت ،استفاده از ظرفیتهای مردمی
در برگزاری مراسم اربعین است و از شکلگیری ستاد مردمی
اربعین حمایت میکنیم و آن را به رسمیت میشناسیم .وی
در عیــن حال تأکید کرد :کلیه اســتانداران و مســئوالن دولتی
موظــف بــه حمایــت و میــدان دادن بــه ســتادهای مردمــی
اربعیــن هســتند .آیتاهلل رئیســی در ایــن دیدار که شــامگاه
سهشــنبه برگزار شــد راهپیمایی اربعین را نمادی برای بقای
عاشورا و یکی از جلوههای جبهه بینالمللی مقاومت دانست
و با تشریح نقش دولت برای تسهیل حضور مردم در مراسم
اربعین ،تصریح کرد :از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم،
در تمامــی ارتباطــات و دیدارها با مســئوالن عراقی ،مســائل
اربعین را با محوریت حل مشــکالت زائران حسینی پیگیری
کرد هایم.

بــــرش

ëëدولت ،پشتیبان و تسهیلگر زیارت
آیتاهلل رئیســی با بیان اینکه انجام وظایف دستگاههای
اجرایی در تسهیل سفر زائران اربعین هیچ منافاتی با مردمی
بودن این مناســبت ندارد ،اظهار داشــت :نقش دستگاههای
دولتی در مراســم اربعین پشتیبانی و تســهیلگری است و از
آنجاییکه موکبها را خود مردم برپا میکنند ،دســتگاههای
متولی باید وظایف حمایتی خود را انجام دهند .وی با تقدیر
از مــردم بــرای مدیریــت زمــان حضورشــان در کشــور عراق،
تصریــح کــرد :پیشبینیهــا و پیشــگیریها در ایــام اربعیــن
متناسب و دقیق باشد تا خدای ناکرده شاهد اتفاقهای ناگوار
همانند ازدحام و سرگردانی زائران نباشیم .رئیس جمهور در
مورد تردد زائران غیر ایرانی از کشورمان ،تصریح کرد :مرزها
باید آماده خدمترســانی و تسهیل تردد زائران غیر ایرانی و
تکریــم آنها به عنوان زائران امام حســین (ع) و میهمانان ما
باشد.

زاهدی وفا در جمع خبرنگاران مطرح کرد

افزایش حقوق بازنشستگان با چراغ سبز هیأت امنا
گــروه سیاســی /روز گذشــته اعضــای دولــت پــس از پایــان
نشســت هیــأت وزیــران در جمع خبرنــگاران حضــور یافتند
و خبرهــا و اطالعــات متنوعــی را بــرای اطالع افــکار عمومی
ایرانیــان مطــرح کردنــد .وزیر ارتباطــات از این مســأله گفت
کــه چگونــه دیپلماســی فعــال دولــت ســیزدهم باعث شــد
ســرانجام ماهواره خیام با اســتفاده از یک ماهوارهبر روســی
بــه فضا پرتاب شــود .وزیر اقتصــاد هم از کاهش نــرخ تورم در

خـــبر

 5500 ëëمالقات نمایندگان با وزرا تنها در یک سال
بــه گزارش فارس ،معاون پارلمانــی رئیسجمهور تأکید کرد :در دولت
قبــل حضور معاونان پارلمانی در ســال اول  ۴۶۵بار بوده که در این دولت
هــزار و هفتاد و هفت بار بوده اســت که این نشــاندهنده اهتمام دولت به
تعامل با مجلس اســت .وی افزود :در این مدت  ۴۲الیحه تقدیم مجلس
شــده کــه  ۴۲درصد لوایــح دولت بــا موضوع حل مســائل اقتصــادی بوده
اســت .در دولــت ســیزدهم  ۵هــزار و  ۵۶۷مالقــات انفــرادی میــان وزرا و
نماینــدگان مجلس برگزار شــده کــه  ۸۲۲مورد آن در خــود مجلس انجام
شــده است و این مالقاتها با گذشته قابل مقایسه نیست .وزرا  ۱۵۲جلسه
با معاونین مجامع استانی داشتند ۲۳۹ ،جلسه با کمیسیونها و  ۶۴جلسه
نیز با فراکسیونها برگزار شده است.
ëëبیش از  2هزار سؤال از وزیران مطرح شده است
معــاون پارلمانی رئیسجمهور در ادامه با اشــاره به اقدامات معاونت
پارلمانــی رئیسجمهــور گفت :تا کنون  2هزار و  365ســؤال از وزرا مطرح
شده و با ارتباط برقرار شده  ۴۰درصد سؤالکنندگان از طرح سؤال انصراف
دادند و موضوع اصالً به کمیسیونها نرسیده که بالغ بر  ۹۰۰سؤال میشود
که از دستور خارج شده است.
حســینی ادامه داد :در دولت دوازدهم در ســال اول  ۴۱ســؤال به صحن
مجلــس آمــده بــود کــه  ۷مورد آن بــه رأی گذاشــته شــده بــود و کارت زرد
دریافت نکرده بود .در دولت ســیزدهم  ۱۳ســؤال در صحن آورده شده که
در  ۳مــورد آن مجلس قانع نشــده اســت که مــورد آخر آن بســیار برای ما
عجیب بود.
 55ëëسفر معاون پارلمانی به دعوت نمایندگان
معاون پارلمانی رئیسجمهور یادآور شــد :در دولت دوازدهم در ســال
اول  ۴وزیــر اســتیضاح شــدند اما مــا در یک مــورد اعالم وصول داشــتیم و
در صحــن مطــرح نشــد و در نهایــت دولــت ســیزدهم در ســال اول هیــچ
استیضاحی نداشت.
حســینی اظهار داشــت :بنده بهعنــوان معاون پارلمانــی رئیسجمهور
 ۵۵سفر به استانها داشتهایم و به شهرستانهای هر استان سفر کردیم که
به دعوت نمایندگان صورت گرفته است .وی گفت :توقع داریم نمایندگان
از مــا حمایت کنند نه اینکه دائــم نقاط ضعف را مطرح نمایند بلکه نقاط
قوتها را نیز به مردم بگویند.

گروهسیاسی/نشستهفتگیهیأتدولت
روز گذشته با گرامیداشت سرداران مدافع
حــرم عطرآگیــن شــد .رئیسجمهــور در
ابتدای نشست هیأت وزیران به نامگذاری
هجدهــم مــرداد بــه نــام شــهدای مدافع
حرم در تقویم رسمی کشــور اشاره داشت
و با گرامیداشــت یاد ســرداران شهید حاج
قاســم ســلیمانی و حاج حسین همدانی،
گفــت :شــهدای مدافــع حــرم عــاوه بــر
پاسداری از حریم اهل بیت (ع) ،از امنیت
و اقتدار کشور نیز دفاع کردند و همه کسانی
که دلســوز ایــران و اســامند ،قــدردان این
مجاهدتهاهستند.
ëëجبرانعقبماندگیفناوریفضایی
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهوری ،آیــتاهلل رئیســی در
ادامــه قرار گرفتــن موفقیتآمیــز ماهواره
«خیــام» در مــدار ،دریافت پیــام ،کنترل و
مدیریت داده به دست متخصصان ایرانی
را افتخــار آمیــز و اقتدارآفریــن توصیــف و
از همــه متخصصــان هوافضــا و ســازمان
فضایــی قدردانــی کــرد .رئیــس جمهــور
با اشــاره بــه اهمیــت دانــش هوا-فضا به
عنوان پیشران برای کمک به توسعه کشور
در حوزههــای مختلــف خاطرنشــان کرد:
دولت ســیزدهم بنا دارد عقبماندگیها
در ایــن حــوزه را جبــران کنــد و در آینــده
شــاهد رونمایی از دســتاوردهای جدیدی
در این زمینه خواهیم بود که کمک شایانی
بــه محیــط زیســت ،اکتشــافات معدنــی،
مدیریت مخاطرات طبیعی و پایش مرزها
میکند.
ëëتأکیدبرتعاملدولتبااصحابرسانه
رئیــس جمهــور همچنیــن ضمــن
گرامیداشــت روز خبرنــگار و قدردانــی از
تالشهــای آنــان بــرای آگاهیبخشــی به

جامعه ،بر اهمیت جهاد تبیین تأکید کرد
و از همــکاران دولت خواســت در تعاملی
ســازنده و صمیمانــه بــا اصحاب رســانه،
اقدامــات دولــت در همــه بخشهــا را بــه
مردم گــزارش دهند و اجــازه ندهند هیچ
گــره ذهنــی در افکار عمومــی باقی بماند.
آیــتاهلل رئیســی در این زمینــه تأکید کرد:
دولــت مردمــی از همان روز اول اســتقرار،
تمام تــاش خــود را برای حل مشــکالت
بــه کار گرفتــه و الزم اســت ایــن تالشهــا
هنرمندانــه به اطالع مردم برســد ،ضمن
آنکــه اگر وعده یا کاری هم بر زمین مانده،
باید دالیل آن برای مردم تبیین شود.
ëëمصوباتجلسه
درجلسهصبحدیروزهیأتدولتکهبه
ریاست آیتاهلل رئیسی برگزار شد ،اعضای
دولت در راستای تحقق فرمان سال مقام
معظم رهبری آییننامه حمایت از تولید
دانش بنیــان و اشــتغالآفرین به تفکیک
در حوزههــای اقتصــاد ،علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری و صنعــت ،معــدن و تجــارت را
به تصویب رســاندند .تصویــب آییننامه
اجرایــی قانون نحوه کمکهای اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی بــه ســازمان آمــوزش
فنی و حرفهای کشــور ،اصالح برخی مواد
آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات
و واردات و آییننامــه اجرایــی قانــون
امــور گمرکــی ،الیحه «اصالح کنوانســیون
بینالمللی کنترل و مدیریــت آب توازن و
رسوبات کشتیها» ،موافقت دولت با پنج
فقــره از مصوبــات شــورای عالــی مناطق
آزاد تجــاری -صنعتی و ویــژه اقتصادی و
تمدیددورهبازپرداختتسهیالتاعطایی
به پیمانــکاران صادرکننــده خدمات فنی
و مهندســی به کشــور عراق از جمله دیگر
مصوبات جلسه دیروز هیأت دولت بود.

بــر اســاس یکــی از مــواد اصالحیــه
آییننامــه اجرایــی قانون امــور گمرکی هر
مســافر میتوانــد تــا ســقف  ۲۴متــر مربع
فــرش دســتباف ایرانی و تا ســقف  ۴۰متر
مربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور
خــارج کنــد و محدودیتــی از نظــر تعــداد
قطعــات فرش و گلیــم همراه مســافر در
سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.
ëëضرورتثباتمقرراتدربازارسرمایه
جلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت
نیــز عصــر سهشــنبه بــه ریاســت آیتاهلل
رئیســی برگزار و در این جلســه گزارشــی از
آخریــن وضع بازار ســرمایه ،تحــوالت این
بازار و نوسانات آن ارائه و دالیل این روندها
تشریح شد .رئیس جمهور پس از استماع
گزارش دستگاههای مسئول بر لزوم حفظ
ثبــات بــازار ســرمایه تأکیــد کــرد و گفــت:
وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول
در حــوزه بــازار ســرمایه بایــد بــه گونــهای
عمل کننــد که این بــازار برای فعــاالن آن
پیشبینی پذیر و باثبات باشد.
رئیســی همچنیــن از اهتمــام جــدی
دولــت بــرای حفاظــت از منافــع مــردم
و ســهامداران در بــازار ســرمایه خبــر داد
و بــا تأکیــد بــر ضــرورت شــفافیت و ثبات
مقــررات در ایــن بــازار افزود :بــرای تحقق
پیشبینیپذیری بازار ســرمایه الزم است
مقررات این بازار کامال شــفاف باشــد و در
عیــن حال از تغییرات مکرر در مقررات به
طور جدی پرهیز شود .در ادامه این جلسه
عالوه بر تأکید مجــدد بر اجرای مصوبات
پیشین ستاد اقتصادی دولت درخصوص
بــازار ســرمایه ،راهکارهــای دیگــری
درخصــوص بهبــود رونــد و ثباتبخشــی
بــه این بازار مورد بررســی قــرار گرفت و به
تصویبرسید.

ëëزارع پــور :مأموریــت ما مــدار  36هزار
کیلومتریاست
وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در توضیحاتی
دربــاره پرتــاب ماهواره
ایرانــی «خیــام» بــه
فضا ،دســتیابی به مدار
 36هــزار کیلومتــری زمیــن را یکــی از
مأموریتهــای فضایی این وزارتخانه در
دولت ســیزدهم برشــمرد و گفت :ما در
کنار توسعه صنعت بومی فضایی یعنی
ساخت ماهوارههای بومی و ایستگاههای
زمینــی ،هنــوز در برخــی مســائل بــه
همکاری کشــورهای صاحبنــام در این
حــوزه نیاز داریم .از ایــن رو این افتخاری
بــرای متخصصــان ایرانی اســت کــه در
کنار متخصصان کشــور روســیه که بیش
از  ۶دهــه در ایــن زمینــه تجربــه و دانش
دارنــد ،قــرار بگیرنــد .عیســی زارع پور با
بیــان اینکــه خیــام ،ماهواره سنجشــی با
دقت باال اســت کــه از بزرگترین پایگاه
فضایــی دنیا بــه فضا پرتاب شــد ،افزود:
ایــن ماهــواره با همــکاری مشــترک بین
ایران و روســیه شــکل گرفت و کار اصلی
درباره ســاخت ماهواره از پنج ســال قبل
شروع شده بود ،اما مشکالت جدی برای
پرتاب ماهواره وجود داشت که در دولت
سیزدهم ،با دیپلماسی فعال و با بیش از
 ۴۰۰ســاعت نشست مشترک بین طرف
ایرانــی و روســیه ،در نهایت توانســتیم با
ایــن دیپلماســی فعــال در ســایه روابــط
خــوب دو کشــور ،ایــن ماهــواره را بــا یک
ماهوارهبر مطمئن سایوز  ۲پرتاب کنیم.
وزیــر ارتباطــات اظهار کــرد :پیشتر قرار
بود این ماهــواره با یــک ماهوارهبر دیگر
پرتــاب شــود که بــه علت ناموفــق بودن
برخــی از مأموریتهــای گذشــته ایــن
ماهوارهبــر ،طــرف ایرانــی تأکیــد کرد که
باید با مدلهای بهتر و مطمئنتری این
پرتاب انجام شود که همین اتفاق افتاد.
زارع پــور بــا اشــاره بــه اینکــه تــا صبــح
چهارشــنبه ،چهــار بــار ســیگنال ماهواره
خیــام را در ایســتگاه زمینــی ماهدشــت
دریافت کردیم ،تصریح کــرد :ما کاری را
که از پنج ســال قبل آغاز شــده اما ناتمام
مانــده بــود بــا دیپلماســی فعــال تمــام
کردیم و به نتیجه رساندیم ،حتی قرارداد
مربــوط به ماهــواره خیــام ،یک قــرارداد
صرفاً خرید یک محصول ،به یک قرارداد

تیرماه گفت و از انتشــار اطالعات غلط در رسانهها انتقاد کرد.
وزیر نفــت از تحریمناپذیر بودن فرآوردههــای نفتی و برنامه
درازمدت دولت برای جلوگیری از خامفروشی گفت و رئیس
کل بانــک مرکزی هم به مــردم تأکید کرد کــه بانکها موظف
هســتند ظرف  10روز پــس از تکمیــل ثبتنــام ،وام ازدواج را
ارائه دهند .آنچه میخوانید ،گزارشــی است از اظهارات وزرا
در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت؛

انتقال فناوری تبدیل شد .وزیر ارتباطات
از تــداوم همکاریهای فضایــی بویژه در
زمینه ساخت نســلهای بعدی ماهواره
خیام با طرف روســی خبــرداد و گفت که
عمر «خیام»  4تا  5سال است و به همین
دلیل ساخت و به فضا پرتاب کردن انواع
دیگــر ایــن ماهــواره در دســتور کار طرف
ایرانی و روسی قرار دارد.
ëëخاندوزی :کاهش تورم در تیرماه و ادامه
کاهش در مردادماه
وزیــر امــور اقتصــادی
و دارایــی ،گمانهزنــی،
تحلیــل یــا انتـــــــشار
گـــــــزارش از ســـــوی
رســانهها درباره کارنامه
یکســــــال گذشــــــته دولت را طبیعی و
فرصتی بــرای مشــارکت صاحبنظران
و منتقــدان دانســت ،امــا از رســانهها
خواســت که این گزارشها را مســتند به
اعداد و ارقام رســمی کشــور تهیــه کنند.
سیداحســان خانــدوزی با ابراز تأســف از
اینکه گاهی از دادههای غلطی اســتفاده
میشــود که فایدهای جــز تخریب اذهان
عمومــی جامعــه نــدارد ،بــه برخــی از
واقعیتهای اقتصادی کشــور اشاره کرد
و گفت :در فاصله اردیبهشــت تا تیرماه،
شاخصهای قیمتی و تورمی حکایت از
فشــار روی مردم داشت ،اما امروز مسیر
تحــت کنتــرل اســت .وی با اعــام اینکه
تورم تیرماه کاهش داشــت ،اضافه کرد:
در مردادماه هم همین کاهش را نسبت
به تیرماه شاهد خواهیم بود.
وزیــر اقتصــاد گفــت :در بهــار  ۱۴۰۱پایــه
پولــی کشــور  ۶درصــد افزایــش یافــت،
در حالی که در ســال گذشــته ،ایــن امر ۹
درصــد بود یــا دولــت در بهار امســال با
یک پنجم تنخواه بودجهای سال گذشته
خــود ،تمــام هزینههــای مصرفــی خود
را مدیریــت کرد که اینها نشــان میدهد
مســیرهای بلندمــدت اقتصــاد تحــت
کنتــرل اســت .خانــدوزی از افزایــش 22
درصدی صادرات و افزایش  16درصدی
واردات کشــور در  4ماه نخســت امســال
خبــرداد و گفــت :ایــن افزایشهــا صرفاً
وزنــی نیســت ،بلکه صــادرات بــا ارزش
افزوده بیشــتر بــوده اســت ،همچنان که
افزایــش  ۴۰درصــدی درآمــد ناشــی از
ترانزیــت نشــان میدهــد رونــد کلــی در
حوزه رونق اقتصادی رو به بهبود است.

ëëاوجــی :مــردم در پتروپاالیشــگاهها
سهامدارمیشوند
وزیـــــــر نفــــــــــــت در
توضیـــــــحاتی دربــاره
پروژههای پاالیشگاهی و
پتروپاالیشــگاهی شهید
ســلیمانی و جاســک
که بــه تازگی قــرارداد تأمین مالــی آن با
حضــور رئیس جمهور امضا شــد ،اظهار
کــرد :بــا احداث ایــن پتروپاالیشــگاهها از
خام فروشی جلوگیری میکنیم و تبدیل
نفــت خام بــه ارزش افزوده که همیشــه
دغدغه رهبری و تأکید ایشان و همچنین
دولــت ســیزدهم اســت ،در دســتور کار
قــرار دارد.جــواد اوجــی بــا بیــان اینکــه
فرآوردههای نفتی تحریم ناپذیر است و
امروز در فروش محصوالت پتروشــیمی
و فرآوردهها مشــکلی نداریم ،اشتغال 4
هزار نفر در ساخت این پتروپاالیشگاهها
را از دیگــر مزیتهــای آنهــا برشــمرد و
تصریح کرد :دولت ســیزدهم به سمتی
مــیرود کــه از خــام فروشــی جلوگیــری
کــرده و بــا تبدیــل نفــت خــام بــه ارزش
افزوده خوراک برای صنایع پتروشــیمی
فراهــم شــود .وی اضافه کرد :بنــا داریم
بخشــی از ســهام این پتروپاالیشگاهیها
را در بــازار بورس انــرژی عرضه کنیم که
مشــارکت مردمی را هم بــه همراه دارد.
همچنیــن موجب جمع کردن نقدینگی
در سطح جامعه شده و به سمت عرضه
تولیــد میرویم و از تــورم و نقدینگی باال
جلوگیــری میشــود .اوجــی همچنیــن
با بیــان اینکه فعــاً دربــاره غیریارانهای
کردن قیمــت گاز پرمصرفها برنامهای
نداریــم ،در رابطــه با تولیــد بنزین با هم
گفــت :در تــاش هســتیم مصــرف را
مدیریــت کنیــم و امیدواریم مــردم هم
کمک کنند.
ëëوزیر راه و شهرسازی :یک و نیم میلیون
واحد مسکن در حال ساخت است
رســتم قاســمی وزیــر
راه و شهرســازی اعــام
کرد :یــک و نیم میلیون
واحــد نهضــت ملــی
مسکـــــــــن در مراحــــل
خاک برداری تا نازک کاری در دســـــــت
اجرا اســت .وی همچنین اعــام کرد :بر
اساس دســتور رئیس جمهور ،برنامه ما
این اســت که تا پایان شــهریورماه ســهم
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ســیدمحمد حســینی معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور در نشســت خبری
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است.
این جریان سال  88و پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری دهم ،به
بهانه تقلب ،نتایج اعالم شده از سوی مراجع قانونی و نظارتی را نپذیرفت
تا فتنه گســتردهای در کشور به راه اندازد؛ فتنهای که چند ماه کشور را درگیر
خــود کــرد ،خســارات و هزینههــای زیادی بــرای ایــران در برداشــت .البته
آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند ،ریشه این فتنهگری را نباید تنها
توجو کرد بلکه محور آن ،برنامهریزانی بودند که در
در داخل کشــور جســ 
خارج از ایران فروپاشی نظام جمهوری اسالمی را دنبال میکردند.
در نهایــت برخــاف تصور آنان ،همه چیز نقش بر آب شــد و یکســال
بعــد هــم ،با حصر اصحــاب فتنه و محاکمــه عناصری که در داخل کشــور
بــه عنوان اعضــای مهم این جریان از آنــان نام برده میشــد ،اوضاع آرام
شد .هرچند عدم برخورد قانونی با سران فتنه سبب شد که آنان همچنان
عامدانــه اظهارنظــر کــرده و بــه فتنهانگیــزی خــود ادامــه دهنــد .امــا اوج
تحرکات ســران فتنهو روشن شدن اهداف واقعی آنها پس از حوادث سال
 ۸۹در کشورهای عربی نمایان شد.
زمانــی کــه در کشــورهای غرب آســیا و شــمال آفریقــا انقــاب رخ داد،
در حالــی که ســمت و ســوی آن حرکتهای انقالبــی ،مقابله با اســتکبار و
حکومتهای سرسپرده امریکا در منطقه بود ،امریکاییها به دنبال راهبرد
دیگری برای مقابله با این روند رفتند.
امریکاییهــا در برابــر ضربهای که از مردم مصــر ،تونس ،یمن ،بحرین
و ...دریافــت کردنــد تــاش نمودند تــا کشــورهای جریان مقاومــت و ضد
صهیونیستی منطقه را درگیر کنند.
هــدف اول ســوریه و ســپس ایران بــود .غربیهــا ،ابتدا در ســوریه موفق
شدند با راه انداختن و بسیج کردن جریانهای تکفیری و تروریستی ،تنش
ایجاد کرده تا بخشهای قابل توجهی از این کشــور به دســت تروریســتها
بیفتــد .در ادامــه ،برنامــه این بــود که این اتفــاق در ایران هــم رقم بخورد.
پادوهــای این راهبرد و کســانی کــه قرار بود بازیگران تبدیــل کردن ایران به
ســوریه باشــند همان عناصر فتنه  ۸۸بودند که در ماجرای  25بهمن سال
 89با هدف ســوریه کردن ایران وارد میدان شدند و آن اتفاقات تلخ را رقم
زدند.
تصــور جریــان فتنــه این بود کــه میتواند همــان طغیان تروریســتی در
م داده و کشــور را گرفتار جنــگ داخلی کند .رؤیای
ســوریه را به ایران تعمی 
پلیدی که با هوشــیاری مردم و قاطعیت نظام هرگز تعبیر نشد و در نطفه
خفه شد.
عصبانیت اصحاب فتنه اما زمانی بیشتر شد که فروپاشی سوریه که گام
اول برنامهریزی استکبار برای اضمحالل کشورهای جبهه مقاومت بود ،به
واســطه شجاعت و شــهامت عناصر و سرداران بزرگی همچون حاج قاسم
سلیمانی و سردار حسین همدانی ،با شکستی سنگین مواجه شد.
ســرداران شــجاع ایرانی نه تنها اجازه پیشرفت پروژه تجزیه و سقوط در
ســوریه را ندادند بلکه با اقدامات خود و کمکهای مستشاری که به دولت
سوریه و ارتش این کشور دادند موجب بسیج مردمی در برابر تروریستها
شــدند بــه گونهای که بــه تدریج بخش عمده و اصلی خاک ســوریه از لوث
حضور تروریستها پاک شد.
به همین دلیل است امثال آقای موسوی در شرایط فعلی و در مطالبی
که به اســم وی منتشــر شــده بیش از آنکه به مســائل مربوط به سال  88و
انتخابات ریاســت جمهوری اشــاره نماید ،خشــم و عصبانیت خود را روی
شهدای مقاومت و مدافع حرم خالی میکند .این عصبانیت کسانی است
که خود را به امریکا فروختند و توهم و تصور باطلی از شرایط داشتند.
البتــه ایــن حقــد و کینهورزیهــا مثــل گذشــته به جایــی نخواهد رســید
و کســانی کــه در فتنه با پشــت کــردن به مــردم و نظام به دامان اســتکبار و
صهیونیســم غلتیدنــد بــا توهین به ســرداران شــهید مدافع حــرم و جبهه
مقاومت چیزی جز رسوایی بیشتر بر کارنامه خود نخواهند افزود.

آمارهای درخور توجه معاون پارلمانی از تعامل
دولت و مجلس
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن گرامیداشت یاد سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی تأکید کرد
یادداشت

سیدنظامالدین
موسوی

متنــی کــه طــی چنــد روز گذشــته از قــول آقای
میرحســین موســوی در فضــای مجــازی
منتشــر شــده ،بیــش از آنکــه به لحاظ سیاســی
نشــاندهنده تحــرک جدیــدی از جانــب ایــن
طیف مهجور و منفور فتنه باشد یا حتی از زنده
بــودن آنــان حکایــت کنــد ،نشــانگر عصبانیت
شــدیدو بیحــد و مرز دســتهای پشــت پرده
جریان فتنه از یک شکســتبنبست راهبردی
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زمیــن چهــار میلیــون مســکن نهضــت
ملــی مســکن را تعیین تکلیــف کنیم که
ایــن کار بزرگی اســت .قاســمی با اشــاره
به اینکه در مســکن مهر بــه یک میلیون
و  ۶۰۰هــزار واحــد زمین تعلــق گرفت و
زمین بقیه واحدها متعلق به مردم بود،
اضافــه کــرد :امــا در طرح نهضــت ملی
مســکن همه زمینها ،متعلق به دولت
است و به صورت رایگان در اختیار مردم
قــرار میگیرد .قــرار براین اســت تا پایان
شــهریور ماه امســال مســأله زمیــن را در
کشور حل کنیم و یک و نیم میلیون واحد
هــم اکنــون در تمام شــهرهای کوچک و
گ در دست اجراست.
بزر 
ëëرئیس کل بانک مرکــزی :پرداخت وام
ازدواج  ۱۰روز پس از تکمیل مدارک
علــی صالحآبــادی،
رئیــــــس کل بانــــــــک
مرکـــــــزی گفــــــت :وام
ازدواج از زمــان کامــل
بــودن مــدارک حداکثر
 ۱۰روز بایــد به حســاب متقاضیان واریز
شود ،در غیر این صورت آن بانک تخلف
کــرده و بایــد بــه هیــأت مرکــزی بانــک
گزارش داده شــود .وی از مردم خواست
در صورت مشــاهده تخلف ،مــوارد را به
سامانههای ارتباطی بانک مرکزی اعالم
کننــد .رئیــس کل بانــک مرکــزی درباره
ثبت ســفارش با اســتفاده از رمــز ارزها با
همکاری وزارت صمت ،افزود :دارندگان
رمــز ارزهایی کــه مجوز قانونی داشــتند،
میتواننــد رمــز ارز اســتخراجی خــود را
بــرای واردات اعالم کننــد .تفاهم درباره
نحوه ثبــت ســفارش و انجــام کار انجام
شــده و در حــال اجرایــی شــدن اســت.
صالح آبادی با اشــاره به آرامش موجود
در بــازار ارز ،با بیان اینکــه در چهار ماهه
امســال حدود  ۸۰درصد رشد تأمین ارز
در ســامانه نیمــا صــورت گرفــت و مازاد
عرضه نســبت به تقاضا در این ســامانه
وجــود دارد ،گفت :این بازار عمق بســیار
خوبــی پیــدا کــرده و روزانــه بیــش از ۱۰
میلیــون دالر بین صرافیهــا معامله در
حال انجام است.وی درباره حضور روبل

در بــازار ارزی ایران نیز گفت :از زمانی که
نماد روبل و ریال در بازار توافقی تعریف
شــد ،به طــور میانگیــن روزانه حــدود دو
میلیــون روبل در این بازار معامله شــده
اســت کــه ابتــدای کار اســت و در آینــده
نزدیک افزایش مییابد.
ëëاســماعیلی :بســته ویــژه ارشــاد بــرای
خبرنگاران
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اسلـــــــامی در پاســخ
بــه ســــــــؤالی دربــاره
اکــران فیلــم قهرمــان
در ســـــــــرزمیــــنهای
اشــغالی ،گفـــــت :بــه همه فیلمســازان
داخلــی اعالم کردیــم اکــران فیلمها در
سرزمینهای اشغالی جزو خطوط قرمز
اســت و حتمــاً با آنــان برخــورد خواهیم
کــرد .توصیه اکیــد من بــه تهیه کنندگان
و فیلمســازان این اســت کــه مراقب این
مسأله باشند.
ســیدمهدی اســماعیلی دربــاره توقیــف
فیلــم جیران هــم گفت :ایــن توقیف که
در حــوزه نمایــش خانگــی اتفــاق افتاد،
یــک اختالف حقوقی اســت و تــاش بر
این اســت تا این موضوع حل شــود ،زیرا
مــا حامــی نمایشهای خانگی هســتیم
و فرصــت خوبــی برای مخاطبان اســت
که حــق مخاطبان نباید ضایع شــود.وی
در واکنــش بــه ادعــای برخــورد دوگانــه
وزارت ارشــاد بــا بازیگــران و بالگرهــا،
افزود :بســیاری از آنان مجوز ندارند و به
محض گــزارش با دادســتانی هماهنگ
میشــود و آنــان فیلتــر میشــوند .اگــر
عــدد و رقمها بیان شــود ،اعــداد و ارقام
عجیبــی از بالگرهایی که مورد بررســی و
رصد قــرار میگیرنــد ،ارائه خواهد شــد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار
کرد :این طور نیســت که کسی تصور کند
در این حوزهها رهاشــدگی وجود داشــته
باشــد و اگــر مــوردی اعالم شــود بــا آنان
برخــورد خواهد شــد .اســماعیلی درباره
برنامههــای این وزارتخانه برای حمایت
از خبرنــگاران نیــز اظهــار کــرد :وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی بســته ویژه ۱۳

موردی آمــاده کرده کــه تفاهمنامههای
مختلــف در حوزههــای متفــاوت انجــام
میشــود تا از خبرنگاران پشــتیبانی شود
و در تــاالر وحــدت هــم برنامــه ویــژهای
بــرای خبرنــگاران در نظر گرفتیــم که در
آنجا اقدامات انجام شده برای اصحاب
رسانه اطالعرسانی خواهد شد.
ëëزاهــدی وفــا :افزایــش حقــوق
بازنشستگان با چراغ سبز هیأت امنا
سرپرســــــــت وزارت
کار روز چهـــــــارشنبه
در حــــــاشیه نشــــــست
هیــأت دولــت در جمع
خبرنگــــــاران دربـــــــاره
آخــــــرین وضـــــــــعیت مســتمری
بازنشســتگان گفــت :بــا تأکیــد رئیــس
جمهور اختیارات هیأت وزیران به وزرای
عضــو هیــأت امنــای تأمیــن اجتماعــی
تفویــض شــده اســت کــه ایــن وزرا بــر
اســاس اختیــارات خــود در چارچــوب
پایــداری منابــع و منابع ســازمان تأمین
اجتماعــی نســبت بــه مســتمری ســایر
سطوح بازنشستگان ،اصالح را پذیرفتند.
زاهــدی وفا ادامه داد :از آنجا که بخشــی
از ایــن منابع به صورت تعهدی اســت و
الزم است به صورت منابع نقدی تبدیل
شود با نمایندگان بازنشستگان جلساتی
داشــتیم که پیشــنهاد بســیار خوبی ارائه
کردهاند و این پیشنهادات بررسی شد.
سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی خاطرنشــان کــرد :هفتــه
آینــده هم نشســت دیگــری بــا نماینده
بازنشســتگان خواهیــم داشــت و در
نشســت سراســری آنــان که هفتــه دیگر
برگزار میشود شرکت خواهیم کرد.
زاهــدی وفــا تصریح کرد :ایــن اصالح بر
مســتمری اجرا و این مطالب به تفصیل
در نشســت هفتــه آینــده بــا خبرنــگاران
بیان میشــود .وی در پاســخ به اینکه آیا
تصمیمات هفته آینــده نهایی و اجرایی
میشــود ،گفــت :تصمیــم اتخــاذ شــد و
اجرایــی شــدن ایــن تصمیم احتیــاج به
صحبــت بــا بازنشســتگان و نماینــدگان
آنها دارد که اجرایی خواهد شد.

