رویداد
اخبار
کشف بیش از  ۳۵هزار تن
کاالهای اساسی احتکار شده
از سوی اطالعات سپاه

روابط عمومی کل ســپاه در اطالعیــهای اقدامات
ســربازان گمنــام امام زمــان ( عج) در ســازمان
اطالعات سپاه در برخورد با محتکران و قاچاقچیان
پس از اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه
یارانه ها در سراسر کشور را تشریح کرد .
به گزارش جهان نيــوز؛ در پی اجرای طرح مردمی
ســازی و توزیع عادالنه یارانهها  ،روابط عمومی کل
ســپاه در اطالعیه ای اقدامات سربازان گمنام امام
زمان (عج) سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب
اســامی در مقابله با محتکران و قاچاقچیان که به
کشف دهها هزار تن کاالی اساسی قاچاق و احتکار
شــده انجامیده است ،را تشــریح کرد .به استحضار
ملت شــریف و فهیم ایران اسالمی میرساند در پی
اقدامات اطالعاتی صورت گرفته پس از اجرای طرح
مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها توسط سربازان
گمنــام امام زمان (عجلاهلل تعالی فرجه الشــریف)
در سازمان اطالعات ســپاه در سراسر کشور ،بیش
از  35410تن کاالهای اساســی بــه ارزش تقریبی
 1500میلیــارد تومان از محتکــران و قاچاقچیان
کشف گردید .این اقالم که شامل  12200تن روغن
خوراکی 4800 ،تن برنج 4000 ،تن نهادههای دامی،
 2500تن قند و شکر 1500 ،تن ماکارونی1900 ،
تن آرد و سایر کاالهای اساسی مورد نیاز مردم است،
با توجه به ضرورت تنظیم بازار کشــور ،با هماهنگی
مراجع قضایی و قانونی به سرعت در بازار عرضه شده
است .همچنین تاکید می شود رسیدگی به تخلفات
سودجویان در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی
و قوه قضاییه قرار دارد.

واردات خودرو
به دست خودروسازان نیفتد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :اگر
واردات خودرو که به منظــور ایجاد فضای رقابتی
در بازار کشور است بخواهد به دست خودروسازها
بیفتد ،انجــام این کار توفیق و فایدهای برای مردم
نخواهد داشت.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به بحث
واردات خودرو به کشــور گفت :اگر بنا باشد واردات
ی کردن بازار خودرو در
خودرو که به منظــور رقابت 
کشور انجام میشــود به خودروسازها سپرده شود
ما شاهد توفیق و فایدهای در این حوزه برای مردم
نخواهیم بود .وی افزود :ما مخالف خودروسازها در
کشور نیستیم ،اما روند کاری آنها در تولید خودرو از
نظر کمیت و کیفیت مورد سؤال جدی است .مردم
و مجلس از خودروســازان ســؤال دارند و انتقادات
جدی به کار خودروسازها در کشور وارد است .نایب
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس اظهار داشت:
عرضه و تقاضای خودرو در بازار منطقی نیســت و
در نتیجه ما شــاهد تورم افسارگسیختهای در مورد
قیمت خودروها هســتیم که این افزایش قیمت از
جیب مردم برداشته میشود .بابایی خاطرنشان کرد:
مسأله دیگر اینجاســت که اثر این سوءمدیریت در
بازار خودرو بر قیمت ســایر کاالها در کشور تأثیر
دارد و در نتیجــه یکی از پازلهایی که در کشــور
جیب مردم را خالی و سفره مردم را کوچک میکند
بخش خودرو در کشــور است .وی افزود :پشت سر
صنعت خودروی کشور مافیای قویای وجود دارد و
همه باید کمک کنیم که این مافیا شکست بخورد و
تولید در این حوزه منطقی شود .بابایی خاطرنشان
کرد :اگر بنا باشــد مدیریــت واردات خودرو هم به
خودروســازها سپرده شــود ،این کار توفیقی برای
مردم نخواهد داشت .وی افزود :رهبر معظم انقالب
تاکید کردند که از کار خودروسازان راضی نیستند،
رهبری عنوان کردند که بر پرهیز از واردات بیرویه
تاکید دارم ،اما خودروسازها نباید از حرف من سوء
استفاده کنند.

دولت روحانی
جرأت جراحی اقتصادی نداشت

عضــو هیئت رئیســه مجلس گفت :دولت ســابق
جرأت جراحی اقتصادی را نداشــت ،اما االن دولت
سیزدهم با شجاعت به این موضوع ورود کرده است
و مجلس هم از این اقدام دولت حمایت می کند.
سید محســن دهنوی در گفتگو با مهر ،با اشاره به
اقدام دولت ســیزدهم مبنی بر عادالنه کردن نظام
توزیع یارانهها ،اظهار داشــت :سیاســت تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی اشــتباهترین و غلطترین تصمیم
اقتصادی کشــور طی دو دهه گذشــته است .وی
بیان کرد :نتیجه آن سیاست غلط این شد که دهها
میلیارد دالر از سرمایههای مردم ما به صورت رانت
نصیب برخی از افراد شد .بسیاری از افراد با استفاده
از این رانت و فســاد مرفه شــدند و به تعبیری بار
خودشــان را بســتند .عضو هیئــت رئیس مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :کسانی که بار خودشان
را با ارز  ۴۲۰۰تومانی بســتند ،االن حق ندارند به
سیاست جدید اقتصادی دولت برای عادالنه کردن
نظام توزیع یارانهها انتقاد کنند.نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اســامی ادامه داد :آن وضعیت
یعنی تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی دیگر نمیتوانست
ادامه پیدا کند و دولت ســیزدهم جرأت و شجاعت
به خرج داد تا تصمیم اشتباه دولت سابق را اصالح
کند .وی با بیان اینکه دولت روحانی باعث بیماری
اقتصادی شــد و کشــور نیاز به جراحی اقتصادی
دارد ،گفت :دولت سابق جرأت و جسارت الزم برای
جراحی اقتصادی نداشت ،اما االن دولت سیزدهم با
شــجاعت به این موضوع ورود کرده است و مجلس
هم از این اقدام دولت حمایت میکند.
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قدردانی رئیس جمهور از مشارکت مردم در اجرای طرح اصالح یارانهها

گامهای بلندی برای رشد اقتصادیبرداشتهایم

بررســی مشــکالت مردم ،دیدار با اقشــار مختلف جامعه
و شــرکت در جلســات مختلف از مهمتریــن برنامههای
رئیسجمهور کشورمان در جریان سفر به استان آذربایجان
غربی است.
رئیس جمهور با قدردانی از مشارکت مردم در اجرای طرح
عادالنه سازی یارانهها گفت:در راستای اقدامات اقتصادی
دولت ،همکاری و مشارکت اقشار مختلف مردم باعث شد تا
گامهای بلندی در جهت رشد اقتصادی در کشور برداشته
شود .سید ابراهیم رئیسی روز جمعه و در جریان بیست و
یکمین سفر استانی هیئت دولت ،با حضور در جمع پرشور
مردم شهرستان مهاباد ،با اقشار مردم این شهرستان دیدار
و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار ،با اشاره به اینکه آذربایجانغربی
در عرصههای مختلف خوش درخشــیده و نام شــهیدان
زینت بخش این دیار است ،اظهار داشت :مردم مهاباد و این
منطقــه یک امتحان و آزمون ویژه ارائه دادند که در مقابل
بدخواهان با بصیرت ایستادگی کردند و باید به مردم مهاباد
و اســتان بهخاطر بصیرت و ایستادگی تبریک عرض کرده
و به نســل جدید اعالم کنم که مردم این استان مقاومت
کرده و در مقابل دشــمن ایستادند؛ سهم شهرستان مهاباد
در دفاع از حریم انقالب بی نظیر بوده است.
رئیســی ،با اشــاره به اینکه بســیج یک تشــکل سیاسی
نیســت و جریان فراگیــری برای همه دلــدادگان انقالب
اســت ،عنوان کرد :دولت خدمتگزار مردم اســت .در زمان
مســئولیت در قوه قضائیه وعده ســفر به مهاباد را به امام
جمعه محترم شهرســتان داده بودم که در اولین سفرم به
اســتان آذربایجانغربی و حضورم در این شهرســتان ،این
وعده تحقق یافت .وی ادامه داد :مردم و خواستههای آنها
نقطه محوری برای دولت اســت .در این دولت ،ســامت
مــردم اولویت اول این دولت از ابتــدای کرونا تا حال بوده
که با مشــارکت خود مردم از  700فوتی به کمتر از  10نفر

داشــت :اختالف همه فرصت ها را میگیرد و همه باید در
این مسیر گام برداریم.
رئیسی در پایان سخنان خود ،تمام دغدغه دولت در جهت
رفع مشــکالت اقتصادی در همــه بخشها به خصوص در
عرصه تولید و صنعت و اشــتغال دانســت و گفت :افزایش
مبادالت مرزی با فعال ســازی بازارچــه های مرزی نوید
روزهای خوش و خرم برای مردم خواهد بود .وی همچنین
با تاکید بر امنیت موجود در کشــور اظهار کرد :امروزه به
برکت نیروهای مسلح امنیت و آرامشی پایدار در کشورمان
حاکم است که باید از این حیث شکرگزار خداوند باشیم.
رئیس جمهور همچنین در جریان ســفر ،از دستاوردهای
هوافضا در آذربایجان غربی شــامل هواپیماهای ســبک و
نیمه ســبک ساخته شده در مراکز رشــد سپاه همچنین
پهپاد و ماهوارههای ساخته نوآوران ارومیهای بازدید کرد.
رونمایی رئیس جمهور از ماهواره ارومست

رسیدیم .رئیس جمهور ،ابراز داشت :رشد اقتصادی  8درصد
با کمک مردم دور از انتظار نیست .باید از همه ظرفیت های
استان و شهرستان در جهت رفع بیکاری بهره جست .وی،
رفع اشــتغال و حل مشــکالت بیکاری را جزو دغدغههای
اصلی و مســئله محوری دولت ســیزدهم برشمرد و گفت:
تولیــد دانش بنیان و علم پایه جزو برنامه های اصلی دولت
اســت .وی تاکید کرد :بومیگزینی و اســتفاده از نیروهای
توانمند و شایسته از دغدغههای اصلی دولت است.
رئیســی ،با اشــاره به اینکه مرز یک فرصت برای مبادالت
اقتصادی و تجاری اســت ،خاطرنشان کرد :یکی از کارهای

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن پوکی استخوان
گرفته اســت ،گفت :در این شــرایط اقتصادی نمیگذاریم گرد و غبار ناشــی از
محرومیت بر رخســار مردم بنشیند .شما با دســتهای نازنینتان رخسار زیبای
مردم را نوازش خواهید کرد.
سردار حســین سالمی در اجتماع بزرگ سپاهیان محمد رسول اهلل(ص) خطاب
به پاسداران سپاه محمد رسولاهلل اظهار کرد :بار دیگر لشکریان آسمانی خداوند
روی زمین صف کشیدند .شــما سپاه رسول خدا هستید .امتداد آن نسل عظیم
و باشــکوه که در چنین روزهایی خرمشــهر را آزاد کرد .شما همچنان محافظان
اسالم و رویشهای جدید در عرصه انقالبمان هستید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســامی با اشاره اشغال جنوب لبنان توسط
رژیم صهیونیســتی گفت :لشــکری که به آن ســرزمین اعزام شد ،لشکر محمد
رسول اهلل بود .اولین فرمانده رشیدی که در آن میدان توسط رژیم صهیونیستی
به اســارت گرفته شد ،حاج احمد متوســلیان بود .این نشان میدهد که فاتحان
بیت المقدس بشــارت دهندگان نســیم رحمت الهی برای آزادی مســلمانان از
بردگی کفار و نجات آنها از شر شرارتهای رژیم صهیونیستی است.
ســردار سالمی خطاب به رزمندگان سپاه محمد رســول اهلل گفت :شما کسانی
بودید که در سختترین حادثه تاریخ ،زمانی که دشمنان اسالم و ایران از آمریکا
تا اروپا و نظامهای مرتجع او همراه آمریکا و صدام بودند ،ایســتادید .امام را در
صحنه نبرد جهانی تنها نگذاشــته و به عهدتان وفا کردید .شــما مردان والفجر
هشــت هســتید که از اروند عبور کردید .شــما آمدید تا مانع از تکرار تجربیات
تلخ تاریخ صدر اســام شوید .شما آمدید تا امام مسلمین در مسجد کوفه ضربت

سردار سالمی:

نمیگذاریم گرد و غبارِ محرومیت
بر رخسار مردم بنشیند
نخورد ،آمدید تا امام مجتبی در نبرد سهمگین با سپاه معاویه تنها نماند ،آمدید
تا حادثه غمانگیز عاشورا تکرار نشود .وی با بیان اینکه تاریخ را مردانی میسازند
که به اهدافشــان اســقامت بورزند ،گفت :ملتها برای زندگی و بقای عزتمندانه
همواره باید بدرخشند .حیات و بقای عزتمند و استقالل و آزادی فقط با استقامت
در یکســری لحظات محقق نمیشود .مقاومت باید امتداد داشته باشد.ملت عزیز
ایران که درسهای فراموشنشدنی به دشمنان دادند ،با این حقیقت مسلم آشنا
هســتند که امروز استقالل و کرامت ما مجد اسالم است .این مهم به این مسئله
وابسته است که در صحنه دفاع از انقالب و نظاممان باقی بمانیم.
سردار سالمی در ادامه ســخنانش درباره معادالت جهانی اظهار کرد :این مردم
عزیز هر روز آرزوهای دشــمن را با خود دشمن دفن میکنند .دشمن اما همواره
در کمین است .هرگاه شما پیروزیهای بزرگ میآفرینید ،او همه استعدادش را
بهکار میگیرد تا کام شما را تلخ کند .دشمن همواره مثل گرگهای گرسنه زوزه
میکشــد و خیاالت باطلش را در فضاهای رسانهای متراکمش منتشر میکند .او
فکر میکند که ملت ایران به فراخوانیهایش پاســخ میدهد .دشمن هنوز ملت
ایران را نشناخته است.

وزیر اطالعات:

اطالعات بیشتری از احمدرضا جاللی منتشر میکنیم

وزیر اطالعات در همایش دادستانهای کل کشور اعالم
کــرد کــه وزارت اطالعات بهزودی اطالعات بیشــتری
از احمدرضا جاللی جاســوس بازداشــت شده ،منتشر
میکند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس ،حجت االسالم
سید اسماعیل خطیب وزیر اطالعات روز چهارشنبه در
بیســت و یکمین همایش سراسری دادستانهای مراکز
اســتانها گفــت :هماهنگی و هم افزایی دســتگاههای
قضایی ،اطالعاتی ،نظامی و انتظامی باعث ایجاد امنیت،
آســایش و رفاه برای مردم میشــود و امروز با انتخاب
مردم ،دولتی مردمی مســتقر است که در شرایط خاص
مشغول فعالیت شــده و تصمیم دارد اقداماتی شجاعانه
و مدبرانــه انجام دهد تا منافع ملــی و مردمی را تامین
کند و همانطور که این دولت انقالبی در بحث ســامت
توفیقات بزرگی داشــته و انتظــارات و امید را در بطن
جامعه مضاعف کرده است ،طرح مردمی سازی و توزیع
عادالنه یارانهها را براســاس مصوبات مجلس شــورای
اسالمی اجرا میکند.
وزیر اطالعات با اشاره به فضاسازی رسانههای معاند در
پی اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها،
اظهار داشت :دشــمنان با استفاده از فضای رسانهای به
دنبال ایجاد ناآرامی و خدشــه به امنیت کشور بودند که
با هوشــیاری ،همکاری و همراهی تحسین برانگیز مردم
و هشــدارها و اقدامات به موقع دســتگاههای اطالعاتی
و امنیتی و هماهنگی دســتگاه قضایی ،توطئههای آنان
خنثی شــد ،اما ایجاد ناآرامی و ضربه به امنیت کشــور
همچنان جزو برنامههای جنگ ترکیبی دشمن است.
خطیب با اشــاره به دســتگیری دو فرانسوی که اخیرا
توسط وزارت اطالعات دســتگیر شدهاند ،گفت :دو فرد
فرانسوی بازداشت شده توریســت نبودند ،ما از قبل به
اطالعاتی پیرامون آنها دســت یافته بودیم و از لحظه
ورود به کشــور آنها دقیقا تحت نظــر بودند .این افراد

اصلی در شهرستان مهاباد ،فعال کردن بازارچههای مرزی
بــه صورت قانونمند اســت .وی اضافه کــرد :در خصوص
جاده های مواصالتی ،دغدغه دولت و پیشــنهاد استانداری
آذربایجانغربی برای تکمیل آنها بوده است.
رئیس جمهور ،ایجاد یک مرکز درمانی مجهز در شهرستان
مهاباد را جزو دســتورکارهای سفر خود به آذربایجانغربی
دانســت و گفت :خوشــبختانه با تالش نیروهای نظامی،
ب و پایداری
انتظامی ،امنیتی ،ســپاه و بسیج امنیت مطلو 
در منطقــه داریم .وی رمز توســعه یافتگی در عرصه های
مختلف را «وحدت و انســجام ملی» عنــوان کرد و ابراز

به محــض ورود ،قرارهای تشــکیالتی بــا چند کانون
و محفل غیرقانونی و ســابقه دار برگــزار کردند .طبق
مســتندات موجود ،این دو فرانســوی بــه دنبال ایجاد
ارتباط تشــکیالتی بین کانونهای غیرقانونی و آشوبگر
بودند که با اتخاذ پوششهای صنفی ،اهداف گروهکها
و ســرویسهای جاسوسی را دنبال میکردند .وی ادامه
داد :براساس اطالعات موثق برخی از عناصر کانونهای
غیرقانونی مورد نظر با گروهکهای تروریستی شناخته
شــده و برخی جواسیس شناسایی شــده خارج نشین
متصل بودند که به زودی اطالعات بیشتری درخصوص
این پرونده منتشر خواهد شد.
وزیــر اطالعات همچنین درخصــوص احمدرضا جاللی
گفت :جاسوسی جاللی برای رژیم صهیونیستی موضوعی
اثبات شــده و حکم اعدام او کلیه مراحل قضایی را طی
کرده است .دولت ســوئد به نیابت از رژیم صهیونیستی
و آمریــکا ،مدتی پس از بازداشــت و محاکمه جاللی به
صــورت غیرقانونی آقای حمید نــوری هموطن ما را در
سوئد بازداشت ،بلکه به نوعی گروگان گرفت.
وی افزود :از اتفاقات عجیب این بود که دولت سوئد پس
از بازداشــت این جاسوس در ایران به او اقامت دائم داد
و پــس از محاکمه و صدور حکم اعدامش به وی تابعیت
سوئدی داد و از آن پس به عنوان شهروند این کشور از او
حمایت کرد و اطالع داریم که سوئدیها با طراحی رژیم
صهیونیستی و آمریکا موضوع جاللی را پیگیری میکنند
و حمید نوری را با توطئه و سناریوی گروهک تروریستی
منافقیــن به گروگان گرفته انــد .در مورد جاللی نیز به
زودی اطالعات بیشتری منتشر خواهیم کرد.
خطیب با بیان اینکه دادستانها متصدی حقوق عامه و
حقوق شهروندی هستند ،گفت :قاعدتاً با اخاللگران نظم
و امنیت کشــور و محرکین و کسانی که به نوعی برای
تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و تخریبها برنامه ریزی
میکنند برخورد قانونی را اعمال میکنند.

رئیــس جمهور در بــدو ورود به آذربایجــان غربی ئ در
فرودگاه شهید باکری ارومیه از دستاوردهای هوافضابازدید
ت رونمایی کرد.
و از ماهواره ارومس 
رئیــس جمهور در بــدو ورود به ارومیه از دســتاوردهای
هوافضا در آذربایجان غربی شــامل هواپیماهای ســبک و
نیمه سبک ،پهپاد و ماهوارههای ساخته نوآوران ارومیهای
بازدید کرد.
رئیســی همچنیندر این بازدید که در فرودگاه بینالمللی
شــهید باکری ارومیه انجام شد از ماهواره ارومست که در
ارومیه ساخته شده رونمایی کرد و جوانان فناور ارومیهای
توضیحاتی را در خصوص هواپیماهای فوق سبک ،پهپاد و
ماهوارهارائه کردند .ماهواره اروم ست ،با باالترین رزولوشن
تصویــری قابلیت این را دارد که حداکثر با  ۶۰۰هزار دالر
در مــدار زمین قرار گیرد که در مقایســه با مدل خارجی
بسیار کم هزینهتر است.

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه در این  ۴۳سال انقالب
کاخ سفید لحظهای از طراحی توطئه دست برنداشت ،گفت :هیچ لحظهای بدون
اتاقهای فکر توطئه آمریکایی نیست .در نقطه مقابل ملت ایران همواره خنثیگر
این توطئهها بوده اســت .به همین خاطر ،دشمن نزول کرده و فروغش کم شده
اســت .دشــمن را در حال زوال میبینیم .مصداق فرارش میشــود افغانستان،
شکستش در یمن و فرار تدریجیاش از عراق .مردم ما همانند خورشید به سمت
آسمان در حال حرکت هستند.
سردار سالمی تأکید کرد :صدای شکستن استخوانهای دشمن شنیده میشود.
دشــمن پوکی استخوان گرفته اســت؛ اگر چه به ظاهر هنوز قدرتمند است اما
از درون خالی شــده است .این روزها شــکوهی از آرامش بر قلبهای ملت ایران
هویدا اســت .هر چه دشــمن بر طبل دروغ و کذب مینوازد ،مردم ایران آرامتر
میشــوند .مردم در صحنــه مهربانی و گرفتن نگین انگشــتری والیت با قامتی
برافراخته برای حفظ دســتاورد شکوه شــهیدانمان در صحنه هستند .نمونهاش
همین رزمایش بســیجیان سپاه رسول اهلل(ص) اســت .ما این سپاه را در سیل
آققال ،زلزله سرپلذهاب و در مهار بیماری کرونا دیدهایم .امروز هم باید به امداد
مردم بشــتابید .باید در این شــرایط اقتصادی به مردم کمک کنیم .این روزها،
روزهای کار اســت .نمیگذاریم گرد و غبار ناشــی از محرومیت بر رخسار مردم
بنشیند .شما با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد.
وی در پایان تأکید کرد :آرزوهایتان در طول زمان تحقق یافت .در فاصله نزدیکی
این آرزوی بزرگ هم محقق خواهد شد که به امامت پیشوای مسلمین در صحن
مسجد االقصی نماز بخوانید.

حاج علیاکبری در خطبههای نماز جمعه:

اقتصاد کشور دارای مشکالت اساسی است

خطیــب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اقتصاد کشــور
دارای مشکالت اساسی اســت ،گفت :هنوز اندیشههای
غیرانقالبی ،عناصر نفوذی ،جوالن مفسدان و ساختارهای
معیوب در اقتصاد کشور ما وجود دارد.
حجتاالسالم محمدجواد علیاکبری خطیب نماز جمعه
تهران در ســخنرانی خطبههای نماز عبادی سیاســی
جمعه این هفته تهران ( ۳۰اردیبهشت ماه) که در محل
دانشگاه تهران برگزار شد ،با اشاره به اهمیت و ضرورت
برقراری ارتباط میان انســان و خدا ،گفت :خداوند وعده
داده اســت که باتقوایــان را از همه بنبســتها خارج
میکند و راهها را برای آنها باز خواهد کرد .فرد و جامعه
مومن وقتی به تقوا التزام داشــته باشــند مسیر زندگی
سعادتمندانه برای آنها فراهم خواهد شد.
وی با اشــاره به رحلت آیتاهلل فاطمینیا در هفته گذشته
تصریح کرد :تهران ،هفته گذشته یکی از چهرههای مردمی،
مذهبی و محبوب خود را از دست داد .عالمی عامل ،با بیان
جذاب و لحنی دلنشین که سبک بال محیط خاک را به
سوی عالم افالک ترک کرد .مرحوم استاد آیتاهلل عبداهلل
فاطمینیا را به روحی لطیف ،صفای اخالقی ،سالمت ،بیان
نافذ و رویه والیی میشناســیم .به روح مطهر ایشان درود
میفرستیم ،برای خانواده ایشان و ارادتمندانش طلب صبر
داریم و از خدای متعال برای او حشر با اولیا را میخواهیم.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد :ســتاد برگزاری نماز
جمعه تهران با همکاری مجموعههــای فعال و نهادهای
مسئول در آستانه روز ملی «اهدای عضو ،اهدای زندگی»
اقدامی ارزشــمند و دوستداشــتنی و الهی را انجام داده
است که نمازگزاران میتوانند داوطلب اهدای عضو شوند
و ثبت نام کنند .با توجه به پیشــرفت دانش پزشــکی در
کشــور این امکان فراهم شــده و از نظر شرعی مراعاتها
انجام میشود تا در موارد مرگ مغزی اهدای عضو صورت
میگیرد و زندگی به یک یا چند نفر برگردانده شود .امید
است استقبال از این طرح ،برگ زرین دیگری در کارنامه

نمازگزاران جمعه به ثبت برساند.
حجت االســام علیاکبری با اشــاره به ســوم خرداد و
ســالروز فتح خرمشــهر ،عنوان کــرد :در تاریخ انقالب
اسالمی این روز یک نقطه عطف محسوب میشود که در
زمان خود سرنوشتساز بود و برای مسیر انقالب اسالمی
برای همیشه الهامبخش و پیش برنده است .حماسه بی
بدیلــی که حاصل اعتماد به حقتعالی ،توســل به اولیا،
اتحاد و انســجام نیروهای مومن از ارتش و سپاه گرفته
تا نیروهای مردمــی و در نهایت تدابیر عالی خردمندانه
بــود و همه ایها در کنار هم این فتح بزرگ را برای ملت
ایران به ارمغان آورد.
علیاکبری تصریح کرد :یکی از موارد اساسی این روزها،
خرمشهر اقتصادی اســت که باید فتح شود .سالهاست
رهبــر انقالب بــه این نکتــه تاکید دارنــد و این بدان
معناســت که این حوزه دارای مشــکالت اساسی است
و هنوز اندیشــههای غیرانقالبی ،عناصر نفوذی ،جوالن
مفسدان و ساختارهای معیوب وجود دارد .این وضع یک
راه حل دارد و آن مقاومت اقتصادی است.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد :کشــورهای بزرگ
جهان امروز از صادرکننــده بودن به وارد کننده تبدیل
شــدهاند و در برخی کشــورها ســهمیهبندی کاالهای
اساسی را در دستور کار خود قرار دادهاند .وضعیت فعلی
کشــور ما را به بهشــت قاچاقچیان مواد غذایی تبدیل
کــرده و جریــان ارز ترجیحی میدان را بــرای تازیدن
مفسدان و دالالن و رانتخواران به شدت باز کرده است.
وی با تاکید بر اینکه با رونق تولید ملی باید این مسیر را
پشت سر بگذاریم ،ادامه داد :دولت کنونی جسارت ورود
به این میدان را که یک واجب به تاخیر افتاده اســت را
دارد .نکته اساســی ،روش درست اجرا و اقدام است که
اوالً طبقات ضعیف اجتماعی بیشتر از این آسیب نبینند
چــرا که آنها همیشــه بار اصالح اقتصــادی را بر دوش
کشیدهاند؛ بلکه طعم شیرین این اصالح را بچشند.

