
رحمت للعالمین، ما را پناه باش
وجود مبارک رس��ول گرامي را که ذات أقدس الهي 
در قرآن معرفي مي کند. اينکه گفته شد، ُخلق رسول 
گرامي قرآن کريم اس��ت؛ يعني قرآن شناسنامه آن 
حض��رت اس��ت. اگر وج��ود مبارک رس��ول گرامي 
بخواهد به صورت يک کتاب دربيايد، می شود قرآن 
و اگر ق��رآن بخواهد به صورت يک انس��ان متمّثل 
شود، مي شود رسول گرامی. ذات أقدس الهي وقتي 
از رس��ول خود ياد مي کند، او را ب��ه عنوان رحمت 
جهاني��ان، نه تنها يک جهان، ن��ه تنها دنيا، رحمت 
عالمي��ن. در برزخ ه��م آن حضرت رحمت اس��ت، 
در س��اهره قيامت هم رحمت اس��ت، در بهشت هم 
رحمت است. رحمت عالمين اس��ت: َو َما أَْرَسلَْناَک 

إاِلّ َرْحَمًة لِلَْعالَِميَن
ح��وزه رس��الت او ه��م به ح��وزه عالمين ب��ودِن او 
گس��ترش پيدا مي کند. اينجا آمده اس��ت که حرف 
را به ما برس��اند. در برزخ شفاعت را به ما مي رساند. 
در س��اهره قيامت هم چنين است. در بهشت ترفيع 

درجات را به ما مي رساند.
تاريخ زندگی رس��ول خ��دا را ذات اقدس الهی بايد 
تبيي��ن کند و ک��رد! و کتاب تاريخ��ی آن حضرت 
بايد قرآن کريم باش��د، چه اينکه هست! و اهل بيت 
عصمت و طهارت که مفّس��ران اصيل و راسخان در 
علم  هس��تند، بايد رسالت رس��ول گرامی را تبيين 
کنند که کردند! وظيفه ما دو چيز اس��ت؛ يکی فهم 
و درک شأن نزول رسالت و برنامه آن حضرت است 
و دوم تطبيق کارهای خودمان بر س��يره و سّنت آن 

حضرت می باشد.
خدای س��بحان آن حرمتی را که برای رس��ول خدا 
داش��ت، مرحل��ه نازل��ه آن را برای امت اس��امی و 
مؤمنان نيز قرار داد؛ در س��وره مب��ارک »احزاب«، 
اين اصل ادب و احترامی نس��بت به حضرت را به ما 
َ َو َمائَِکَتُه يَصلُّوَن َعلَی النَِّبی  آموخت، فرمود: إِنَّ اللَّ
ُموا تَْسليماً، اين  يا أَيَها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيِه َو َس��لِّ
اِجال و تکريم بی سابقه را ذات اقدس الهی نسبت به 
رسول خود روا داشت؛ فرمود خدا و همه فرشتگانی 
ک��ه در صحابت رحمت الهی  هس��تند، با هم بر آن 
حضرت درود می فرس��تند و ش��ما هم به اين سّنت 
اله��ی »ائتس��اء« و »اقتداء« کنيد. در همان س��وره 
مبارک��ه »احزاب«، درباره مؤمنان به آن حضرت هم 
چنين عنايتی را مبذول کرد، فرمود: ُهَو الَّذی يَصلِّی 
ُلماِت إِلَی النُّوِر؛  َعلَيُک��ْم َو َمائَِکُتُه لِيْخِرَجُکْم ِمَن الظُّ
خدا بر مؤمنين صلوات می فرستد و مائکه خدا هم 
بر مؤمنين صلوات می فرستند تا شما را نورانی کنند، 
گرچه تفاوت عميقی بين اين دو صلوات هست و ما 
آن ش��أنيت را نداريم که خدا با آن جال و شکوهی 
که بر پيغمبر صلوات می فرستد بر ما صلوات بفرستد، 
اما در هر حال نشان می دهد که اين ظرفيت هست 
که انس��ان و جامعه با طی کردن راه پيغمبر، نورانی 
شود! خداوند بخشی از برنامه های رسول گرامی را در 
پايان سوره مبارکه »اعراف« بيان کرد؛ فرمود او آمده 
که شما را آزاد کند، او آمده تا اين قيود و زنجيرهايی 
که با آنها دست و پای خودتان را بستيد، را باز کند؛ 
برخی از زنجيرها را ش��ما با دس��ت خودتان بستيد، 
برخی از زنجيرها را ديگران بر دست و پا و گردن شما 
ِ َعلَيه( بعد از رحلت  آويختند. اميرالمؤمنين)َسَاُم اللَّ
وجود مبارک پيامب��ر)ص(، وقتی به حضرت عرض 
کردند که چ��را خضاب نمی کنيد؟، فرم��ود: »نَْحُن 
َقْوٌم فِی ُمِصيَبٍه«؛ ما مصيبت زده  هستيم؛ در بخشی 
از نهج الباغه آمده اس��ت »لََقِد انَْقَطَع بَِمْوتَِک َما لَْم 
يْنَقِطْع بَِمْوِت َغيِرک «، درس��ت است که هر عالِمی، 
هر دانش��مندی، هر امام و پيامبری رحلت کند يک 
حادثه سنگينی است، اما حادثه ای که مشابه حادثه 
رحلت رس��ول اکرم باشد نيست؛ زيرا با رحلت شما 
چيزی از ما قطع شده است که جبران ناپذير است، با 
رحلت ش��ما آن وحی الهی که می آمد قطع شد، لذا 

ما قومی مصيبت زده  هستيم.
فض��ای نزول قرآن و فضای بعثت رس��ول خدا)َعلَيِه 
َو َعلی آلِ��ِه آاَلُف التَِّحيِه َو الثََّن��اء(، را وجود مبارک 
حضرت امير)ع( در همان خطبه های اّوليه نهج الباغه 
مش��خص کرد؛ فرمود جهان در عصر بعثت اين بود 
که برخی »ُملحد« بودند، بعضی »ُمشرک« بودند و 
»َصنم« و »َوثَن« خدای آنها بود، بهداشت نداشتند، 
آب س��الم نداش��تند، رحم و مرّوت درونی نداشتند، 
اقتصاد س��الم نداش��تند و رس��ول خدا آمد الحاد را 
برداشت، ش��رک را برداشت آن اختاف را برداشت، 
اتحاد را به جای اختاف گذاشت، توحيد را به جای 
شرک گذاشت، »َوثَن« و »َصَنم« را برداشت، فرمود: 
ِ بَِخلِْقِه أَْو ُملِْحٍد فِی  »َطَرائُِق ُمَتَشتَِّتٌه بَيَن ُمَش��بٍِّه لِلَّ
اْسِمِه«، اين بيان مبس��وط را وجود مبارک حضرت 
امير به عنوان ش��أن نزول رسالت و شأن نزول اصل 

قرآن بيان کرده است. 
 قسمتی از بیانات حضرت آیت اهلل جوادی آملی به 

مناسبت رحلت رسول اکرم

یادداشت

رئيس جمهور با بيان اينکه ۲۷ مهر تحريم های تس��ليحاتی 
برداشته خواهد شد، گفت: از يکشنبه هفته بعد ما می توانيم 

اسلحه از هر که خواستيم بخريم يا بفروشيم.
حس��ن روحانی رئيس جمهور امروز چهارش��نبه در جلسه 
هيئت دولت اظهار کرد: در هفته پايانی ماه صفر هستيم و 
ايام رحلت پيامبر عظيم الشان اسام، شهادت امام مجتبی 
عليه السام و همچنين شهادت موالی ما حضرت علی بن 

موسی الرضا عليه السام است. 
وی گفت: م��ردم عزيز ما از پيش��وايان دينی خود همواره 
درس های مهمی را برای زندگی فردی و جمعی آموخته اند 
و می آموزند اما نسبت به زندگی پيامبر اسام بايد بيش از 
آنچه که انجام گرفت��ه درس آموزی کنيم و زندگی پيامبر 
باالترين شخصيت تاريخ انسانی است؛ نه قبل از او کسی به 
آن مقام آمد و نه بعد از او کسی به آن مقام خواهد آمد. او 
که اش��رف مخلوقات بود و اخاقش پيام بود و زندگی اش 
الگ��و بود که پيامبر در قرآن مجيد با همين صفات توصيف 
ش��ده اس��ت، او الگو و نمونه برای همه ما بود. اين پيغمبر 
هم جنگ داش��ت و هم صلح، اي��ن پيامبر بزرگ تاريخ هم 
عمليات تهاجمی داشت و هم تدافعی. اين پيامبر روزهايی 
پيروز شد و روزهايی دچار شکست شد. اين پيامبر حکومت 

را بر مبنای قانون و پيمان اداره کرد.
وی در ادامخ س��خنانش افزود: اگر در روز صلح جنگيديم، 
اگ��ر در روز جنگ صلح کرديم هر دو خطا اس��ت. به موقع 
بايد بايس��تيم و بجنگيم و به موقع ه��م بايد صلح کنيم و 
م��والی ما علی بن موس��ی الرضا، موالی م��ا که بر مبنای 
تدبي��ر عمل کرد، موالی ما که بر مبنای تدبير واليتعهدی 
را ولو با اکراه پذيرفت ولی فرمود من در هيچ امری دخالت 
نم��ی کنم. حضور او در خراس��ان و م��رو چه ها کرد و چه 

تحول عظيمی در دنيای اسام ايجاد کرد. 
روحانی در ادامه با اش��اره به اينکه سامانه جامع تجارت در 
تاريخ ۹/۹/۹۹ افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: بنده ماه ها 
و سالهاس��ت که پيگير افتتاح اين س��امانه هستم. از روزی 
که کسی ثبت سفارش می کند تا مغازه ای که آن جنس به 

فروش می رسد، در اين سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

رئيس جمهور افزود: گمرک، انبارداری ها و ديگر بخش ها از 
اي��ن طريق فعاليت های خود را راحت تر انجام خواهند داد 
و بحث احتکار س��اماندهی می شود و همه انبارهای کشور 

بايد ذيل سلطه سامانه جامع تجارت قرار گيرد.
روحانی گفت: تمام اقدامات بانک مرکزی بايد در چارچوب 

سامانه مذکور قرار گيرد. 
وی با اش��اره به اينکه دوش��نبه اين هفت��ه، افتتاح مهمی 
داش��تيم، متذکر ش��د: يکی از افتخارات ب��زرگ دولت آن 
اس��ت که هر چه الزم بوده برای خس��ارت س��يل بی نظير 
در س��ال ۹۸ که ۲۵ اس��تان ما گرفتار شدند انجام شد. به 
گونه ای که همه خانه ها و مراکز تجاری، جاده ها، ابنيه ها و 

مراکز تخريب شده ساخته شده است.
روحان��ی تأکيد کرد: خوب اس��ت اين مس��ئله را با س��اير 
کشورها حتی کش��ورهای پيشرفته مقايسه کنيم. مردم به 

خانه های بهتر از قبل از وقوع س��يل بازگشته اند و به خانه 
مستحکم تر رفته اند و به جای امن تری بازگشته اند.

وی با اش��اره به اينکه هفته آينده ۱۰ سال تحريم ظالمانه 
تسليحاتی رفع خواهد شد، تصريح کرد: از ۲۷ مهرماه ديگر 
ما تحريم تس��ليحاتی نداريم و ۴ سال بر سر اين موضوع با 
آمريکا جنگيديم و آمريکا هر کاری می کرد که ۲۷ مهرماه 
اتفاق نيفتد اما اين روز محقق می شود که آن هم  به دليل 
ايس��تادگی مردم، تاش مس��ئوالن به ويژه ديپلمات های 

ماست از اين رو،  آمريکا موفق نشد.
رئيس جمهور اظهار داش��ت: کس��انی که می گويند برجام 
ب��رای ما چ��ه کرده، رف��ع تحريم های تس��ليحاتی يکی از 

دستاوردهای برجام است.
روحانی ب��ا تأکيد بر اينکه آمريکا در همه موارد شکس��ت 
خورده اس��ت، گف��ت: آمريکا در برابر ملت های فلس��طين، 

عراق و سوريه شکس��ت خورده است و حتی يک موفقيت 
ن��دارد و با زور و لحن بی ادبانه اقدام می کند و حتی فردی 
که مدير يک جمع کوچک اس��ت هم از آن لحن اس��تفاده 
نمی کند. معلوم اس��ت که ملت ايران آنان را عصبانی کرده 
و به زانو درآورده اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: مردم عزيز 
ما امروز در فش��ار اقتصادی هس��تند و می خواهم به مردم 
اطمين��ان دهم که دولت همه توان خود را برای تأمين ارز 
م��ورد نياز و کاالی مورد ني��از جامعه به کار برده و خواهد 
برد. رئيس جمهور افزود: دولت لحظه ای از درد و مش��کل و 
مصائب مردم غافل نيس��ت و هرچه در توان داشتيم عمل 
کردي��م. در برابر کرونا، هرچه توان داش��تيم عمل کرديم. 
به گون��ه ای که کادر درمان، همه مردم، نيروهای مس��لح، 
بخش ه��ای اقتصادی و دولت هر چه در توان داش��تند در 
اين زمينه به کار گرفتند و هر اقدام ديگری هم که بتوانيم 

انجام خواهيم داد.
روحانی با بي��ان اينکه به نوکری م��ردم افتخار می کنيم، 
اظهار داش��ت: از همه مسئوالن و وزراء تقاضا می کنم که با 
ق��درت و همه توانمندی خود و با اس��تمداد از روح پيامبر 
بزرگ اس��ام )ص(، امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا)ع( 
اين بار را به مقصد برسانند و مشکل مردم را کاهش دهيم. 
وی ب��ا تأکيد ب��ر اينکه دولت فقط ش��عار نمی دهد، گفت: 
امس��ال ميزان گندمی که از کش��اورزان خريداری کرديم 

نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزايش يافته است. 
رئيس جمه��ور ب��ا بيان اينکه ما در زمين��ه توليد، فروش و 
صنعت رش��د قابل توجهی داشته ايم، ادامه داد: در يک ماه 
گذش��ته نسبت به ماه مشابه س��ال گذشته در توليد ۱۱ و 
در فروش ۱۴ درصد رش��د داريم. در ۶ ماهه اول امسال در 
بخش صنعت ۶.۴ رشد و در بخش فروش رشد ۸ درصدی 
داري��م. وی با بيان اينکه ص��ادرات غيرنفتی ما در يک ماه 
اخير نسبت به ماه قبل ۲۵ درصد افزايش پيدا کرده است، 
گف��ت: روند صعودی افزايش صادرات غيرنفتی آغاز ش��ده 
است. ما در ۶ ماهه دوم سال شرايطمان  از لحاظ اقتصادی 
بهتر خواهد ش��د و تاش ها مس��تمرانه ب��ه نتيجه خواهد 

رسيد.

قالیباف: 
حق نداریم استان های 

محروم را به دلیل دور بودن 
فراموش کنیم

رئيس مجلس گفت: حق نداريم اس��تان های محروم را به 
دليل دور بودن و به چشم نيامدن فراموش کنيم. محمدباقر 
قاليباف در جلس��ه نهاي��ی پيگيری و نظ��ارت ميدانی از 
استان سيستان و بلوچس��تان اظهار داشت:  ظرفيت های 
نهاد مجلس را برای کمک به نمايندگان در راس��تای حل 
مش��کات پ��ای کار آورده ايم تا نمايندگان فق��ط از توان 

شخصی خود استفاده نکنند.
رئيس مجلس شورای اسامی در ادامه عنوان کرد: نظارت 
را ب��ر قانوگذاری دارای اولويت می دانيم. مش��کل اصلی ما 
ضعف های نظارتی اس��ت. در قانون گذاری بيش��تر با تورم 
قوانين و غير اجرايی بودن قوانين يا معطل گذاشتن قوانين 
روبرو هستيم و با نظارت به اين موضوع رسيدگی می کنيم. 
قاليباف بيان کرد: امام علی به مالک اشتر می فرمايند: برای 
دورترين مس��لمانان، همانند نزديک ترين آنان، س��همی 
مس��اوی وجود دارد و تو مسئول رعايت آن می باشی.  وی 
همچنين تصريح کرد: سيس��تان و بلوچس��تان، سرزمين 
گنج های پنهان اس��ت ولی مردم به ضروريات زندگی مثل 
آب و بهداشت و آموزش عمومی دسترسی ندارند.  رئيس 
مجلس شورای اسامی در ادامه تصريح کرد: شاخص های 
پيشرفت در اس��تان سيستان و بلوچستان نسبت به ساير 
استان های کش��ور اصا قابل قبول نيست.  قاليباف اظهار 
داشت: ساختار غلط بودجه و کسری بودجه ما را با مشکات 
اقتصادی روبرو کرده اس��ت. اصاح ريش��ه ای مش��کات 
اقتصادی در اصاح بودجه است. وی افزود: يکی از ثمرات 
نظارت ميدانی اين است که می فهميم چه تصويب کرده ايم 
و چه اجرا شده اس��ت. مديران اجرايی می دانند که بدون 
حضور عملياتی، نمی توان انتظار داشت کار پيش برود. وی 
همچنين تصريح کرد: بايد از آرزونويسی های غيرقابل اجرا 

در برنامه های توسعه پرهيز کنيم. 
قاليباف در ادامه سخنانش اظهار داشت:ريشه همة مشکات 
کشور، سوء مديريت اس��ت نه تحريم. با صد ميليارد دالر 
درآمد س��االنه هم کسری بودجه داش��تيم و حاال هم که 

کاهش درآمد داريم دچار همان مشکل هستيم.

نماینده مجلس: 
همتی به نمایندگان گفت 
نمی توانم مسائل محرمانه 

را به شما بگویم
نماينده مردم خرم آباد در مجلس گفت: آقای همتی در 
يکی از جلس��ات غير علنی با نمايندگان مجلس يازدهم 
با صراحت به نمايندگان گفت عذر مرا بپذيريد نمی توانم 

مسائل محرمانه را به شما بگويم!
مرتضی محمودوند عضو کميس��يون امنيت ملی مجلس 
با اش��اره به تحري��م اقتصادی دش��من اظهار داش��ت: 
فش��ار، تحري��م و محاصره اقتصادی از س��وی دش��من 
مرب��وط به امروز و ديروز نيس��ت بلک��ه از همان ابتدای 
پيروزی انقاب اس��امی اس��تکبار تاش کرد که جلوی 
اي��ن انقاب مردم��ی را بگيرد. وی با بي��ان اينکه امروز 
در سخت ترين ش��رايط ايادی استکبار به واسطه حتی 
کش��ورهای همس��ايه بيش��ترين فش��ار را به مردم وارد 
می کند، به بررس��ی اقدامات رئيس کل بانک مرکزی در 
زمينه بازار ارز و س��که پرداخت. نماينده مردم خرم آباد 
در مجل��س گف��ت: آقای همتی از روزی که مس��ئوليت 
رياس��ت بانک مرکزی را پذيرفت ق��ول داد که بازار ارز 
را س��ر و س��امان بدهد اما تاکنون هي��چ اقدام عملی ای 
ک��ه به نفع مردم و مملکت باش��د نبوده اس��ت؛ با وعده 
و وعيد ب��ازار ارز آرام نمی گي��رد. محمودوند به يکی از 
جلس��ات غير علنی نمايندگان مجل��س با همتی رئيس 
کل بان��ک مرکزی اش��اره کرد و گف��ت: آقای همتی در 
جلسه غير علنی با نمايندگان مجلس يازدهم با صراحت 
ب��ه نمايندگان گفت عذر مرا بپذيريد نمی توانم مس��ائل 
محرمانه را به ش��ما بگوي��م. بنده از ط��رف نمايندگان 
مجلس به ايش��ان گفت��م که اقای همتی ما عذر ش��ما 
را می پذيري��م اما آيا مردم مظلومی که با اعتقاد راس��خ 
پشت س��ر اين نظام ايس��تادند عذر ما نمايندگان را در 
پاس��خگو نبودن می پذيرند؟ وی افزود: ما با رئيس کل 
بانک مرکزی جلسه غير علنی برگزار می کنيم که معايب 
و نارسايی ها ش��ناخته و گفته شود اما آقايان مجلس را 
محرم نمی دانند بنابراين جلس��ات غيرعلنی نمايندگان 
با مس��ئوالن اقتصادی بی نتيجه بوده و امروز بی نتيجه  

بودن آن را در بازار می بينيم.  فارس

محم��ود واعظ��ی ريي��س 
دفتر ريي��س جمهوری در 
حاشيه جلسه هيات دولت 
اظهار  در جمع خبرنگاران 
داشت: س��فر آقای ظريف 
به چين س��فر خوبی بود و 
در مذاک��رات که من آن را 
خواندم جام��ع بحث کرده 
بودند. تح��والت منطقه برای ايران و چين مهم اس��ت. 
چين جدی تر از گذش��ته مس��ائل را دنب��ال می کند. در 
مجموع س��فر موفقی است و گزارشی که در دولت دادند 

يک گشايشی در امور ايجاد شده است.
وی در م��ورد نام��ه رئيس مجلس ب��ه رييس جمهور در 
مورد بودجه گفت: هميشه دولت و مجلس بر سر بودجه 
تفاه��م ميکنند. چيزی ک��ه االن دارد اتفاق می افتد اين 
است که چنين نامه هايی بين ما و قوای ديگر و نهادهای 
ديگر بوده اما اينکه اول ما نامه را در رس��انه ها می بينيم 
و بعد دريافت می کنيم عجيب اس��ت. البته من اين نامه 

را نديدم.
وی درم��ورد بحران قره باغ خاطر نش��ان کرد: موضع ما 
هم��واره در ارتباط با قره باغ اين ب��وده که بايد تماميت 
ارضی کش��ورها بر اساس مرزهای بين المللی به رسميت 

شناخته و مورد احترام قرار بگيرد.
واعظ��ی درباره انتقادات از رئيس جمهور اظهار داش��ت: 
اي��ن بی اخاقی هاي��ی ک��ه برخ��ی انج��ام می دهن��د و 
برخی هم س��کوت می کنن��د بايد بدانند ک��ه فقط اين 
بی اخاقی ها تنها به رييس جمهوری نيس��ت بعدا نوبت 
خيلی های ديگر هم می ش��ود و از طرف ديگر متاسفانه 
عده ای رقابت ه��ای تبليغاتی و انتخاباتی را برای س��ال 

۱۴۰۰ خيلی زود شروع کردند. 
وی با بيان اينکه بايد مشکات مردم را حل کنيم،گفت: 
اگ��ر می خواهي��د کار تبليغاتی و انتخاباتی بکنيد س��فر 
برويد ولی اين که ش��عار تبليغاتی بدهيد و بگوييد فقط 

ما می توانيم انجام بدهيم. 

تمام تاش خود را می کنيم بازار ارز به ثبات برسد
عبدالناصر همتی رئيس کل بانک مرکزی نيز در حاشيه 
نشست هيأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تحريم ها که در چارچوب فش��ار حداکثری دولت آمريکا 
به تدريج عليه ما عملياتی می ش��ود بنابراين اتفاقاتی رخ 
داده و متأس��فانه انتظ��ارات منف��ی در جامعه به همين 

دليل شکل گرفته است.
وی افزود: ما تمام تاش خود را می کنيم که اين وضعيت 

را به ثبات برسانيم و تعديل کنيم.
همتی در جمع خبرنگاران به برخی نقل قول ها از سوی 
خود مبنی بر اين که دالر پايين می آيد گفت: من عرض 
کرده ام که شرايط بسيار پيچيده و در حال تغيير است.

رئيس کل بانک مرکزی اظهار داش��ت: محدوديت هايی 
بر روی منابع ما گذاش��ته اند و اکنون ده ها ميليارد دالر 
از درآمد ارزی ما در خارج از کش��ور مسدود شده است 
و بس��ياری از کش��ورهايی که روابط خوبی با ما دارند به 
دليل فشار آمريکا اجازه استفاده ايران از آنها را نداده اند، 
در حالی که پيش بينی من اين بود که ما امسال بتوانيم 

از آنها بهره برداری کنيم.
وی اظهار اميدواری کرد: خوش��بختانه اقدامات خوبی را 

شروع کرده ايم و من نسبت به آينده خوش بين هستم.
بررسی احتمال خرابکاری در شبکه ارتباطی 

محم��د ج��واد آذری جهرمی وزير ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات نيز درباره اختال در ش��بکه ارتباطی موبايل و 
اينترنت برخی مناطق تهران در روزهای گذش��ته گفت: 
يکبار اين اتفاق رخ داده اس��ت. اين مساله بر ميگشت به 

مشکلی که در شرکت همراه اول بود.
وزي��ر ارتباطات و فناوری اطاعات اظهار داش��ت: س��ه 
س��اعت قطعی داش��تند که دارند بررسی می کنند علت 
اصل��ی قطعی اين فيب��ر عمدی بوده يا ن��ه، چون از دو 
مسير قطع شده است لذا درحال بررسی هستند که اين 
اتف��اق خرابکاری بوده يا يک اتفاق طبيعی و گزارش آن 
هنوز دقيق به دس��ت ما نرسيده و درصورت رسيدن اين 

گزارش اطاع رسانی می کنيم.
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گزارش

تالش نماینده تهران برای افزایش حقوق سربازان وظیفه
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل نود مجلس گفت: با استناد به اظهارات 
رييس س��تاد کل نيرو های مس��لح به س��ربازان وظيفه تنها ۱۳ درصد از 
حقوق مصوب پرداخت می شود که اين ميزان حقوق پرداختی حتی کفاف 
مايحت��اج روزانه و هزينه رفت و آمد ايش��ان به محل خدمت ش��ان را هم 
نمی دهد. علی خضريان درباره حقوق دريافتی سربازان گفت: در ماده ۴۹ و 
۵۰ قانون خدمت وظيفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظيفه، به صورت 
شفاف نحوه محاسبه حقوق  مشخص شده است که در حال حاضر حقوق دريافتی 

سربازان وظيفه با قانون فاصله زيادی دارد.
خضريان تصريح کرد: به عنوان نماينده مردم در مجلس از وزير محترم دفاع افزايش 
حقوق دريافتی سربازان را در قالب سؤال کرده ام و اميدوار هستيم تا با همکاری اين 

وزارتخانه پرداخت حقوق سربازان وظيفه طبق قانون انجام پذيرد.  میزان

دیدار با الریجانی انتخاباتی نبود
نماينده مجلس دهم گفت: واقعا در اين ديداری که بنده با آقای الريجانی 
داشتم ايشان به هيچ عنوان صحبتی از کانديداتوری يا انتخابات رياست 
جمهوری نداش��ت. محمدجواد جمالی نوبندگانی نماينده مجلس دهم 
درب��اره ديدار نماين��دگان مجلس دهم با علی الريجان��ی گفت: بنده از 
اين ديدار اطاعی ندارم اما ش��خصاً با توجه به اينکه پزش��ک هستم و از 
نمايندگان مجلس دهم، خدمت آقای الريجانی رس��يدم تا جويای احوالشان 
باش��م. وی در پاسخ به س��ؤالی درباره نظر علی الريجانی درباره کانديداتوری در 
انتخابات اتی رياست جمهوری گفت: واقعا  در اين ديداری که بنده آقای الريجانی 
داشتم ايشان به هيچ عنوان صحبتی از کانديداتوری يا انتخابات رياست جمهوری 
نداشت. جمالی گفت: آقای الريجانی تاکنون دوبار به ويروس کرونا مبتا شده اند 

اما اکنون مبتا نيستند و وضعيت جسمی ايشان مناسب است. تسنیم

تحریم های اخیر بانکی محصول »برجام« است
يک نماينده ادوار مجلس گفت: وقتی زير سايه »برجام« زندگی می کنيم 
تبع��ات مخرب اقتصادی خود را دارد و در اين راس��تا، تحريم های اخير 
بانکی محصول همين توافق است. مجتبی رحماندوست درباره گفته های 
اخير رئيس جمه��ور پيرامون جنگ اقتصادی، تحريم و ارتباط ش��رايط 
اقتصادی فعلی با تصويب نش��دن FATF، گف��ت: رئيس جمهور از ابتدا 
مواضع خود را اعام کرد که اگر با کدخدا سازش کنيم همه چيز حل می شود 
و اين انتظار که او تا آخرين روز رياس��ت جمهوری از اين مواضع دس��ت بردارد 
انتظار درس��تی نيست. اين فعال سياسی بيان کرد: به تعبير يکی از صاحبنظران، 
پذيرش برجام، تسليم در برابر دشمن بدون انجام جنگ بود و بدون اينکه جنگی 
را بر ما تحميل کنند ما دس��ت تسليم خود را باال برديم. در مبانی برجامی آنقدر 

زمينه سازی کردند تا جميع شرايط آنها پذيرفته شود. مهر

روحانی در جلسه هیئت دولت:

تحریم۱۰سالهتسلیحاتییکشنبهآیندهلغومیشود
از درد مردم غافل نیستیم

واعظی: 

سفر ظریف به چین منجر به گشایش در 
همه امور شده است


