
وزرای جهاد و صمت به نشست 
بررسی قیمت مرغ در کمیسیون 

کشاورزی نیامدند

رئیس کمیس��یون کشاورزی 
مجلس ب��ا انتق��اد از حاضر 
نشدن خاوازی و رزم حسینی 
در نشس��ت اضط��رای ای��ن 
کمیسیون با موضوع بررسی 
گرانی های قیمت مرغ گفت: 
این نشست با حضور معاونین 
وزرا نتیجه ای نداش��ته و عدم وزیر اعضای کابینه را 
ب��ه هیات رئیس��ه گزارش خواهم کرد. س��ید جواد 
س��اداتی نژاد رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس 
ش��ورای اس��امی در گفت وگو با فارس با اشاره به 
دس��تور محمدباق��ر قالیباف رئی��س مجلس برای 
برگزاری جلسه اضطراری این کمیسیون با موضوع 
بررسی گرانی های قیمت مرغ اظهار داشت:  از وزرای 
صم��ت و جهاد برای حضور در این نشس��ت دعوت 
ک��رده  بودیم اما ع��دم حضور آنان در کمیس��یون 
کشاورزی حکایت از فقدان راه حل آنان برای برون 
رفت مش��کل مرغ و قیمت های سرسام آور آن است. 
وی افزود: خاوازی و رزم حس��ینی معاونین خود را 
به این جلسه فرستاده بودند که همین امر، اعتراض 
نمایندگان مردم را به دنبال داش��ت و به دلیل عدم 
حضور وزیران مذکور، این جلس��ه با رای نمایندگان 
تعطیل ش��د اما مجبور به ادامه برگزاری نشست با 

معاونین وزراء شدیم که به نتیجه مطلوب نرسید.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس تصریح کرد: 
در ش��رایط فعلی و نابسامان قیمت مرغ باید وزیران 
جهاد کش��اورزی و صمت در نشست اضطراری این 
کمیس��یون حاضر می شدند ولی عدم حضور آنان را 
به رئیس مجلس گزارش و در جلسات صحن علنی 

مجلس پیگیری خواهم کرد.
»ای��ن روزها قیمت م��رغ ب��ال در آورده و با وجود 
وعده ای مس��ئولین دولتی قیمت آن همچنان رو به 
افزایش است، حتی در بسیاری موارد فروشگاه هایی 
که به عرض��ه مرغ با قیمت مصوب اقدام کرده اند با 
ازدحام مردم روبرو ش��ده اس��ت که همین امر خود 
باعث انتقال ویروس کرونا و مبتا شدن بسیاری از 
مردم می ش��ود. پاسخگو نبودن مسئولین ذیربط در 
این زمینه و بی توجهی هایی که در روزها و ماه های 
اخیر نس��بت ب��ه افزایش بی رویه قیم��ت کاالها و 
اجناس در بازار ش��ده اس��ت مردم را نیز ناخرسند 
نموده، مردم خواهان پاس��خگویی و حل مشکاتی 
هس��تند که هیچ ربط��ی به تحریم ه��ای اقتصادی 
ندارد، با این وجود دولتمردان همه مش��کات را به 

گردن تحریم ها می اندازند.«

اخبار

حض��رت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به  مناس��بت س��الروز 
تشکیل بسیج مس��تضعفین، بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره  
خ��داداد ملت ایران دانس��تند و تأکید فرمودند: دش��منان، 
اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن 

را نابود یا بی اثر کنند.
متن پیام رهبر انقاب اس��امی که سردار سرتیپ بسیجی 
محمد ش��یرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا آن را 
در ارتباط ویدئوکنفرانس با بس��یج مراکز اس��تانها و اقش��ار 

بسیج قرائت کرد، به این شرح است.
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

بس��یج یادگار بزرگ و درخش��ان امام راحل، و مظهر اقتدار 
ملی، و نمایشگاه صفا و اخاص و بصیرت و مجاهدت است. 
در دفاع از کش��ور و استقال و ثبات آن، در خدمات حیاتی 
با مقیاس گس��تره ی کش��وری، در فعالیتهای پیشرو علمی 

و فناوریه��ای نوین، در رویکردهای ارزش��ی و ایجاد فضای 
معنوی، همه جا نام بسیج برده میشود و حضور بسیج جلوه 

میکند.
ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس، پایه های 
اصلی این توانائیها و گره گش��ائیها است. و اینها خود نعمتها 
و موهبتهای خداوند اس��ت که باید با ش��کر الهی و مراقبت 

دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.
بس��یج، ثروت ب��زرگ و ذخیره ی خداداد ملت ایران اس��ت. 
دشمنان این ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و 
خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئوالن سازمانی 
و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن 
بدانند و با توکل و اخاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق 

باشید ان شاءاهلل.
سّید علی خامنه ای - ۵ آذر ۱۳۹۹

روحانی: 

بایدن تصمیمات ضد 
ایرانی ترامپ را لغو کند

رئیس جمهور گفت: دولت آینده آمریکا باید کارهای بزرگی 
انجام دهد و بتواند در برابر آن همه اقداماتی که چهره آمریکا 

را تخریب کرد تا حدی شرایط را جبران کند.
حس��ن روحان��ی رئیس جمه��ور در نشس��ت هیئت دولت 
با اش��اره ب��ه مقاومت ملت در برابر دش��منان گفت: یکی از 
مظاهر بزرگ پیروزی ملت ایران در شکست حتمی و قطعی 

دشمن در جنگ اقتصادی، پایان دوره ترامپیست است. وی 
افزود: ترامپ بدترین جنایت ها را در تاریخ آمریکا نس��بت به 
ملت های مس��تقل به ویژه ملت ایران، ملت فلسطین و سایر 
ملت هایی که تحت ظلم این کش��ور قرار داشتند، انجام داد 
و شکس��ت این فرد به خاطر شکست در مجامع بین المللی 
و حقوقی، شکس��ت در معیارهای اخاقی و در افکار عمومی 
جهان بود و باالخره در افکار عمومی ملت آمریکا هم شکست 

خورد.
روحانی با اشاره به اقدامات ضد انسانی، تروریستی و ظالمانه 
ترامپ نسبت به ملت ایران گفت: حتی ما در دوران کرونا هم 
عملکرد این فرد را دیدیم که در این دوران هر روز به تحریم 
و فش��ار خود اضافه می کرد. صندوق بین المللی می خواست 
به ملت ما ۵ میلیارد دالر برای مس��ائل پزش��کی و مقابله با 
کرونا کمک کند ولی همین گروهی که در کاخ سفید حاکم 
بودند مخالفت کردند و نگذاش��تند مردم راحت تر بتوانند با 
ش��رایط بهتر در برابر این بیماری س��خت مقابله کنند. وی 
تاکید کرد: علت شکست ترامپ سیاست های غلط خارجی، 
سیاست های غلط بهداش��تی و اقدام نظامی نژادپرستانه اش 
ب��ود. او برای همه غیر قاب��ل اعتماد ب��ود و رفتارهای عوام 
فریبانه و پوپولیستی را ادامه داد و خدا را شکر که این شر از 
س��ر مردم آمریکا و سر مردم منطقه کم شد. رئیس جمهور 
تصریح کرد: دولت آینده آمریکا باید کارهای بزرگی را انجام 
ده��د و بتوان��د در برابر آن همه اقداماتی ک��ه چهره آمریکا 

را تخریب کرد تا حدی ش��رایط را جبران کند و اش��تباهات 
گذش��ته را انجام ندهد. وی تصریح ک��رد: امیدواریم دولت 
آینده آمریکا سیاستهای ترامپ نسبت به ایران را با صراحت 
محکوم کند و سیاس��ت های نادرستی که دولت قبل آمریکا 

در طول ۴ سال اعمال کرد، جبران کند.
روحانی یادآور شد: سیاست جمهوری اسامی ایران همانطور 
ک��ه بارها تاکید کردیم، تعهد در برابر تعه��د، اقدام در برابر 
اق��دام، کاهش تنش در برابر کاهش تن��ش، احترام در برابر 
احت��رام و تعهدات بین المللی در براب��ر تعهدات بین المللی 
است، اگر چنین اراده ای در برابر حاکمان آینده آمریکا وجود 
داشته باشد به نظر من حل مسئله بسیار آسان است و ایران 
و آمریکا می توانند تصمیم بگیرند به شرایط ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷  
برگردند و این می تواند مسیر و شرایط را کامًا تغییر دهد. 
گره اصلی می تواند با یک اراده و تصمیم باز شود. وی گفت: 
ما در این س��ه س��ال اخیر در یک جنگ تم��ام عیار بودیم 
و باز ملت ما مقاومت و ایس��تادگی ک��رد و بحث تولید هم 
توانستیم رشد خوبی داشته باشیم. وی ادامه داد: این نشان 
می دهد که مردم ما در سخت ترین شرایط بهترین تاش ها 
را انجام دادند. روحانی در خصوص اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی در روزهای اخیر گفت: مردم ما کار بزرگی را انجام 
دادند، آماری که از قرارگاه به دستم رسید نشان می دهد به 
طور متوسط رعایت دس��تورالعمل ها باالی ۹۰ درصد است 
و این افتخارآمیز اس��ت. رئیس جمه��ور تصریح کرد: مردم 

ما کار بس��یار بزرگی کردند، می دانم این کار چقدر سخت 
اس��ت، اینکه مغازه داری کسب و کار خودش را تعطیل کند 
و کارگری کارش تعطیل ش��ود چقدر سخت برای مردم می 
گ��ذرد، با این ح��ال اما مردم همه به صحن��ه آمدند و واقعاً 
کار بزرگ مردم انجام دادند. وی افزود: ش��ما می بینید مردم 
چه حماسه بزرگی را آفریدند شبیه آنچه در فروردین بود و 
توانس��تند ویروس را کنترل کنند، انش��ااهلل ما در پایان این 
هفته هم خواهیم دید که ش��رایط تغییر خواهد کرد. وی در 
ادامه ضمن قدردان��ی از رهبر معظم انقاب بابت میزبانی و 
تدارک جلسه روز سه شنبه گفت: رهبر معظم انقاب در این 
جلسه دستورات و نکات بسیار خوبی را برای حمایت از مردم 
و جهش تولید مطرح کردند. دو دس��تور ویژه به وزیر صمت 
و وزی��ر نفت جهت جهش تولید دادن��د که این وزارتخانه ها 
بای��د برنامه ریزی کنند و برنامه های خ��ود را آماده کنند. ما 
این دس��تورات را مرور کردیم و این دس��تورات را پیگیری 

خواهیم کرد. 
روحانی ادامه داد: س��ازمان برنامه و بودجه طبق دس��تورات 
رهبر انقاب سیاست بودجه امسال و سال آینده را پیگیری 
می کند. درباره ش��رکت های دانش بنیان، رسیدگی به اقشار 
کم درآمد و صرفه جویی های الزم در آب و گاز هم به وزرای 
مربوطه دس��توراتی داده ش��د که آنها را دنب��ال می کنیم و 
امیدواریم بتوانیم دستورات ایشان را هرچه سریع تر در دولت 

و ستاد اقتصادی بررسی نهایی و اجرا و عمل کنیم.

رئیس مجلس گفت: برای برداشتن بار مشکات اقتصادی 
ناش��ی از تحریم ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم، 
نشس��تن و دس��ت روی دس��ت گذاش��تن تا زم��ان لغو 

خوش بینانه تحریم ها راهکار کارگشا نیست.
محمدباق��ر قالیب��اف در نطق پی��ش از دس��تور خود در 
نشس��ت علنی روز گذش��ته مجلس با اش��اره به نشس��ت 
شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در محضر رهبر 
معظم انقاب گفت: رهبر معظم انقاب در جلس��ه شورای 
هماهنگ��ی اقتصادی ن��کات مهمی را در خص��وص اداره 
اقتصادی کشور بیان فرمودند و نقشه راه هر سه قوه را در 

مواجهه با مشکات اقتصادی ترسیم کردند.
قالیباف خاطرنشان کرد: امروز راهکار اصلی ما خنثی سازی 
تحریم هاست که باید با همت و تاش و شجاعت آن را به 
مرحله انجام برسانیم. رئیس مجلس شورای اسامی اظهار 
داش��ت: برای عبور از تحریم ها باید تک تک مردم ایران را 
ق��وی کنیم و همان طور که رهبر انق��اب نیز فرمودند با 
بی اثر کردن تحریم هاس��ت که می توان رفع تحریم  را نیز 
رقم زد. وی افزود: رهبر معظم انقاب ۴ س��رفصل مهم و 
حیاتی را برای حل مش��کات کش��ور در میان مدت بیان 
کردن��د. به لطف خدا و با تاش هم��ه نمایندگان مجلس 
شورای اسامی در راستای وظیفه خود یعنی ریل گذاری 
و نظ��ارت در چهار فصل مطرح ش��ده از س��وی ایش��ان 

اقداماتی مهم در دست اقدام دارد. 
قالیباف خاطرنشان کرد: س��رفصل اولی که از سوی مقام 
معظم رهبری مطرح شد مربوط به کسر بودجه بود، همان 
طور که همه متفق القول هس��تیم اصاح ساختار بودجه 
محور اول بس��ته اقتصاد مردمی مجلس ش��ورای اسامی 
است و همکاران به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه با کمک مرکز پژوهش های مجلس ماه هاس��ت با 
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی هستند 

تا بودجه س��ال آینده کشور با رعایت اصول مصوب اصاح 
ساختار بودجه ارسال شود.

وی اظهار داش��ت: همچنین با توجه به تأکید رهبر معظم 
انقاب از سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود همان طور 
که پیش از این وعده داده بودند، بودجه را با تغییرات الزم 

ارسال کنند تا بار فشار کسری بودجه کاهش پیدا کند.
قالیباف افزود: س��رفصل دوم درباره تأکی��د رهبر انقاب 
مربوط به جهش تولید است که در مجلس شورای اسامی 
با عنوان رونق کس��ب و کار و ایجاد اش��تغال برای جهش 
تولید م��ورد توجه نمایندگان قرار گرفته اس��ت و در این 
خصوص طرح های مختلفی در دستورکار مجلس قرار دارد 
که یکی از آن طرح ها، طرح جهش تولید مسکن است که 
کلیات آن به تصویب نمایندگان رس��یده و می تواند تحول 
جدیدی در تولید مس��کن به عنوان یکی از پیش��ران های 

اقتصاد پدید آورد.
قالیباف خاطرنش��ان کرد: طرح س��اماندهی بازار خودرو و 
همچنین طرح س��اماندهی بازار زنجیره فوالد نیز توس��ط 
نماین��دگان در ح��ال پیگی��ری اس��ت. خری��د تضمینی 
محص��والت کش��اورزی و تصوی��ب اعطای تس��هیات در 
خص��وص آن نیز گام مهم دیگری ب��ود که نمایندگان در 

مجلس یازدهم برداشته اند.
رئیس مجلس شورای اس��امی اظهار داشت: در سرفصل 
س��وم یعنی افزای��ش س��رمایه گذاری دول��ت و نهادهای 
عمومی تصویب قانون افزایش س��رمایه شرکت ها از محل 
صرف س��هام ب��دون حق تق��دم اقدام مهمی ب��ود که در 
مجلس صورت گرفت که مجلس در تاش خواهد بود که 
بر اجرای درس��ت آن به نحوی که بهبود شرایط اقتصادی 

را کمک کند نظارت داشته باشد.
وی افزود: س��رفصل چهارم، مطالب��ه مقام معظم رهبری، 
ضرورت حمایت از اقش��ار ضعیف اس��ت. م��ردم عزیز ما 
مطلع اند که در ۴ ماه گذش��ته نماین��دگان به طور مداوم 
پیگیر به سرانجام رسیدن قانون حمایت معیشتی از مردم 
بودن��د و با تأکید مقام معظم رهبری و انتظار مردم اکنون 
ای��ن امیدواری وجود دارد که دولت و مجلس با هماهنگی 
و همکاری هرچه سریع تر قانون حمایت معیشتی از مردم 
را به مرحله اجرا برسانند و انتظارات موجود را پاسخ دهند. 
قالیباف خاطرنشان کرد: طبق این قانون باید تا پایان سال 
ب��ه 6۰ میلیون نف��ر از هموطنان یارانه کاالهای اساس��ی 
پرداخت ش��ود. همچنین مجلس وظیف��ه خود می داند تا 
راهبردهای تعیین ش��ده توس��ط رهبر معظم انقاب را به 
ط��ور ویژه در بودجه ۱۴۰۰ و در برنامه پنج س��اله هفتم 
م��ورد توجه ق��رار دهد تا در ریل گذاری یک س��اله و پنج 
ساله پیش روی کشور با جهت گیری درست حرکت کند.

رئی��س مجل��س اظهار داش��ت: ای��ن روزه��ا گرانی های 
افسارگس��یخته دغدغه اصلی مردم ش��ده است و زندگی 
را بر مردم س��خت کرده و پدران را ش��رمنده و شرمس��ار 
خانواده ها کرده است. گرانی های کمرشکنی که یک روز با 
تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است. امروز قیمت 
م��رغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا 

و سیاست گذاری شده است.  فارس

سرلشکر سالمی:

گزینه نظامی علیه ایران از 
دستور کار دشمن خارج 

شده است
فرمانده کل سپاه گفت: دشمن از ضربه به فیزیک نظام 
جمهوری اسامی ایران ناامید و مأیوس و جنگ نظامی 

از برنامه هایش خارج شده است.
س��ردار سرلش��کر حس��ین س��امی فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی در آیین رونمایی از طرح های 
خدمات رس��انی بس��یج با بیان اینکه خدمت ما به مردم 
بدون منت اس��ت و رس��م و مرام بس��یجی ها ش��رف، 
جوانمردی و غیرت اس��ت، گفت: آن ها ]بس��یجی ها[ از 
هیچ دشمنی نمی ترسند و در عین حال جمال رحمت و 
محبت هستند. زینت یافته به پاکی و طهارت و اهل ایثار 
هس��تند و این رخساره معنوی بس��یج ما است؛ دشمن 
از اینک��ه به فیزیک نظام ما ضربه بزند، ناامید و مأیوس 
اس��ت. وی با بیان اینک��ه جنگ نظام��ی از گزینه های 
دشمن خارج شده اس��ت، افزود: اما در جریان دشمنی 
با نظام، دین، فرهنگ، معیشت و سامت مردم را هدف 
قرار داده اس��ت. فرمانده کل سپاه تاکید کرد: بسیج در 
عرصه ایستاده است تا از این ارزش های واالی ملت تحت 
فرم��ان رهبر معظم انقاب دف��اع کند و این دفاع امروز 
برجس��ته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست که در جریان 
است. سرلشکر سامی تصریح کرد: ما تا انتها ایستاده ایم 
و انتهای این ایستادگی زوال کامل دشمنی است که امروز 
می بینیم غروب را تجربه می کند و خورش��ید درخشان 
انقاب ما در مرکز آسمان افتخار این ملت ایستاده است 
و نورافشانی می کند. وی با بیان اینکه لباس جهاد از تن 
ما بیرون نخواهد آمد، اظهار داشت: جهاد بر اندام جوانان 
ما زینت یافته است. جوانان بسیجی ما مروجان سعادت 
جامعه و مجاهدانی هستند که از حیثیت این ملت دفاع 
می کنند و ما تا آخر این ماجرا که غروب مطلق دشمنان 
ماس��ت، ایس��تاده ایم و به پیروزی ایم��ان داریم و آن را 

تعقیب خواهیم کرد.  مهر

ادامه از صفحه اول
گ��ردد و در چارچ��وب آن تحریم ه��ای برجامی را 
لغ��و کند، به ازای آن مطالباتی خواهد داش��ت که 

برجام های بعدی را رقم خواهد زد.
سازش��کارانی که اصرار بر مذاکره و توافق با آمریکا 
دارن��د، بی توج��ه به مطالب��ات بع��دی آمریکا به 
مانند سازش��کاران خیانتکاری می مانند که با رژیم 
صهیونیستی سازش کردند و تن به این خفت بزرگ 
دادند. آمریکا توانمندی موشکی جمهوری اسامی 
ای��ران را نمی توان��د تحم��ل کند، آمری��کا جایگاه 
منطقه ای ایران را نمی خواهد، آمریکا پیشرفت های 
علمی و فناوری ایران را در جهت اس��تقال علمی 

می داند به همین خاطر با آن مخالف است.
فضایی ش��دن جمهوری اسامی ایران برای آمریکا 
و غرب گران تمام می ش��ود برای همین اس��ت که 
با س��اخت موش��ک های ماهواره ب��ر و ماهواره های 

ارسالی ایران مخالف است.
هم��ه این عوامل در مقابل تهدیدات آمریکا و دیگر 
دش��منان، بازدارنده است.اگر مش��کات اقتصادی 
باع��ث ش��ده تا کااله��ا و اقامی که نی��از ضروری 
مردم اس��ت گران شود و هر روز و هر ساعت قیمت 
آنها افزایش یابد، مردم به رأی هایی که بر اس��اس 
وعده ها به صندوق  ها انداختند توجه کنند.و اکنون 
نیز مردم باید هوش��یار باشند که برنامه از چه قرار 
است.سازشکاران، بار دیگر راه حل مشکات کشور 
را مذاک��ره و توافق معرفی می کنند و س��عی دارند 
با دادن وعده های تکراری که در 8 س��ال گذش��ته 

محقق نشد، کشور را به باد بدهند و نابود کنند.
گرانی مرغ و تخم مرغ، افزایش قیمت بی حساب و 
کتاب خانه، گوجه فرنگی و دیگر کاالها به تحریم ها 
ارتباط��ی ندارد. مردم خیال نکنند که اگر با آمریکا 
مذاکره کرده و به توافق رس��یدیم همه مش��کات 

حل می شود.

سرمقاله

گزارش

مذاکرات جدیدی برای برجام صورت نخواهد گرفت
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مذاکرات برجام  قبا انجام ش��ده و مراحل 

خود را طی کرده است، مذاکرات جدیدی برای برجام صورت نمی گیرد.
محمود واعظی در حاش��یه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تصریح 
کرد: دولت آمریکا)ترامپ( خس��ارت های زیادی ب��ه روابط بین الملل زد از 
جمله این خسارت ها در خاورمیانه بود که فشارهای خیلی شدیدی به ملت 
ایران وارد کرد. بر داش��ت از دولت بایدن بر اساس اظهاراتی بوده که در کابینه 
بایدن در آینده قرار اس��ت باش��ند صورت گرفته و این بر بازار دالر و  س��که اثر گذاشته 

است.
وی درباره طرح الزام دولت به پرداخت یارانه معیش��تی از س��وی  مجلس، بیان کرد: با 
مجلس در این زمینه هم نظر هس��تیم تا بتوانیم به مردم کمک بیش��تری کنیم. باید با 

مجلس صحبت کنیم تا محل دقیق منابع مشخص شود.  تسنیم

متخلفان دولتی را ممنوع الخروج کنیم
نماینده ش��ازند در مجلس گفت: دستگاه قضایی باید با هوشیاری الزم 
متخلفی��ن دولتی و خانواده ه��ا و اطرافیان آنها را ممن��وع الخروج کند 
پی��ش از آنکه زمینه فرارش��ان از کش��ور ایجاد ش��ود. محمود احمدی 
بیغش در جلس��ه روز گذشته مجلس در تذکری اظهار داشت: در نطق 
هفته های گذشته اعام کردم که عده ای از مسئولین کشور و خانواده ها و 
اطرافیانشان که تخلف کرده اند باید پیش از پایان دوره ممنوع الخروج شوند. 
نماینده شازند در مجلس تصریح کرد: باید از امروز راه فرار متخلفین دولتی را ببندیم 
و آنها را به پای میز محاکمه بکشانیم. بیغش گفت: در ۷ سال گذشته، دولت کشور را 
فدای لبخند رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا )جان کری( کرده است. وی افزود: امروز 
هم امیدش��ان را به دوستی ظریف و بایدن وصل کرده اند که انشااهلل امیدشان ناامید 

خواهد شد و مردم پاسخ آنها را خواهند داد.  فارس

قاضی زاده هاشمی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا شد
سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاشمی پس از توافق رئیس جمهور و رئیس 
مجلس به عضویت س��تاد ملی مقابله با کرونا درآم��د. پس از اعتراضات و 
مطالبات مجلس در رابطه با عضویت نداشتن نمایندگان در ستاد ملی مقابله 
با کرونا، با توافق محمدباقر قالیباف و حسن روحانی، سیدامیرحسین قاضی 
زاده هاش��می نایب رئیس اول مجلس به عضویت ستاد ملی مقابله با کرونا 
درآمد. توافق رئیس مجلس و رئیس جمهور بر مبنای سوابق و همچنین کسوت 
نایب رئیس��ی اول مجلس شورای اسامی صورت گرفته است. سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی، دارای مدرک دکتری تخصصی پزشکی است و از دوره هشتم تاکنون در مجلس 
ش��ورای اس��امی حضور دارد. وی چندین دوره از سوابق نمایندگی خود را در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس گذرانده است. قاضی زاده هاشمی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 

است و ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کارنامه وی وجود دارد. خانه ملت

پیام رهبر انقالب 

بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد ملت ایران است
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قالیباف:

نشستن تا زمان لغو تحریم راهکارکارگشا نیست
 قیمت مرغ نمادی از ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری است


