
 رییس مجلس:
 مجلس پذیرای مطالبات

 و نقدهای خبرنگاران است
رییس مجلس شــورای اســامی بــا تبریک روز 
خبرنگار گفت: مجلس شــورای اســامی پذیرای 
مطالبات و نقدهای خبرنگاران است. از خبرنگاران 
عزیز در سراســر کشــور به خصــوص خبرنگاران 
پارلمانــی دعوت می کنیم تا در مســیر تحول قوه 
مقننــه یاری رســان نمایندگان مــردم در مجلس 

شورای اسامی باشند.
متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رییس مجلس 

شورای اسامی به شرح زیر است:
تقارن ایام عزا و مصیبت ســرور و ســاالر شهیدان 
امام حســین علیه الســام و یاران ایشــان با روز 
خبرنگار، یادآور رســالت مهم روشنگری، تبیین و 
حقیقت جویی مضمر در رســالت خبرنگاری است. 
رســالت انبیا و اولیا در طول تاریخ، آشــکار کردن 
حقیقت و رســوا ســاختن جریانی بوده است که 
بی وقفــه در تاش بوده اند تا با تحریف حقایق، مانع 
از هدایت بشــریت شــوند و از انحــراف و تفرقه و 
تردید، منتفع شوند. قیام تاریخی امام حسین علیه 
السام، آفتاب درخشان مقابله با منحرفین از اسام 
و آموزه های پیامبر )ص( بود. این قیام با روشنگری 
اهل بیت امام حســین )ع( و صدای رسای حضرت 
زینب ســام اهلل علیها مانع از خاموش شدن چراغ 
هدایت شد و راهی ســرخ و پاینده به سوی ظهور 

حضرت حجت )عج( باز کرد.
 امــروز دو رســالت پیــش روی همه ماســت و 
خبرنــگاران می توانند در ایــن دو وظیفه همگانی 
نقشــی بی بدیل ایفا کنند: جهــاد تبیین و جهاد 
تصمیم. در جهاد تبییــن، مقابله با جریان تحریف 
و امیدآفرینــی اصلی تریــن جهادی اســت که راه 
حقیقت جویــان را از دروغ پردازان جــدا می کند. 
دســت های آلــوده ای در کارند تا بــا به کارگیری 
پیچیده تریــن تکنیک های جنگ روانی، دســتگاه 
محاســباتی ملت ایران را دچار خطا کنند؛ آنها را 
از مســیر پرافتخاری که آن را پیموده اند، پشیمان 
سازند و از آینده  روشنی که پیش روی آنان است، 
ناامید کنند؛ بــر روی تلخی ها نورافکن بیندازند و 
پیروزی ها و افتخــارات را کتمان کنند. خبرنگاران 
با انجام رســالت تاریخی خــود یعنی جهاد تبیین 
می توانند دســت این جریان وابسته به قدرت های 
استکباری و ارتجاعی را رو کنند و نقشی دوران ساز 

در تاریخ ایران اسامی ایفا کنند.
جهاد دیگر، جهاد تصمیم اســت که مســئوالن و 
کارگــزاران نظام در آن وظیفــه اصلی را بر دوش 
دارنــد اما خبرنگاران در مقام پرچمداران مطالبه و 
نقد می توانند به تحقق هــر چه بهتر این ضرورت 
یاری رسانند. در این جهاد، خبرنگاران حقیقت جو 
باید پیش قراول مطالبه نیازها و خواسته های مردم 
از مســئوالن باشند و با نقد دلســوزانه و منصفانه 
کاستی ها و اشــکاالت، در جریان خدمت به مردم 
و رشــد و توسعه ایران عزیزمان، نقش آفرین باشند 
و به اتخاذ تصمیم های به موقع، مدبرانه، شــجاعانه 
و عادالنه توسط مســئوالن یاری رسانند. مجلس 
شــورای اســامی، پذیرای مطالبــات و نقدهای 
خبرنگاران اســت و ایفای رســالت جهاد تصمیم 
توســط این قشــر پر تاش را نه تنهــا مفید بلکه 
عنصری ضــروری در اتخــاذ تصمیم هــا و بهبود 
و اصاح روندهــای تصمیم گیــری در قوه مقننه 
می داند. از خبرنگاران عزیز در سراســر کشــور به 
خصوص خبرنگاران پارلمانی دعوت می کنیم تا در 
مسیر تحول قوه مقننه یاری رسان نمایندگان مردم 

در مجلس شورای اسامی باشند.
روز خبرنــگار را گرامــی  می دارم و به مناســبت 
ایــن روز به تمامی خبرنگاران کــه عمر و بهترین  
ســال های جوانی خود را وقف رســالت روشنگری 
و حقیقت جویــی کرده اند خداقــوت می گویم و از 
خداوند متعال بــرای تمامی ایــن عزیزان آرزوی 
توفیــق روزافــزون در عرصه های جهــاد تبیین و 

تصمیم را دارم.«

ورود کمیسیون بهداشت به موضوع 
مدیریت هزینه های درمان و دارو

یک نماینده مجلس درباره برنامه وکای ملت برای 
مدیریت هزینه های درمان و داروی مردم گفت: با 
گزارشی که از کمیسیون بهداشت گرفتیم، اعضای 

کمیسیون به این مسئله ورود کرده اند.
الهام آزاد نماینده مردم نائین در مجلس شــورای 
اسامی در گفت وگو با فارس، در مورد موج جدید 
کرونا و اهمیت واکسیناســیون برای مقابله با این 
ویروس منحوس اظهار داشت: طبیعی است افرادی 
که دوز ســوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند، 
باید دوز چهــارم را هم دریافت کنند تا بدنشــان 
در مقابــل ویــروس کرونا ایمن شــود. وی افزود: 
متاسفانه در حال حاضر پیک جدید کرونا با شیب 
مایمی در حال افزایش اســت و اگر مردم به بحث 
واکسیناســیون و رعایت پروتکل ها اهتمام داشته 
باشند، شیوع کرونا شیف منفی گرفته و به تبع آن 

آمار تلفات و مبتایان کمتر می شود.
نماینده مردم نائین در مجلس خاطر نشــان کرد: 
ان شاهلل مردم از دوز چهارم واکسن کرونا استقبال 
کنند تا دیگر شاهد افزایش شمار مبتایان و تلفات 

ناشی از کرونا نباشیم.
آزاد در مــورد برنامــه مجلــس بــرای مدیریت 
هزینه های درمان و دارو گفت: این مســائل مربوط 
به وظایف کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
است، البته با توجه به گزارشی که از این کمیسیون 
گرفتیم، دوستان ما در کمیسیون بهداشت به این 
مســئله ورود کرده اند که ان شا اهلل بتوانند موضوع 

هزینه های درمان و دارو را سامان دهند.

اخبار

خیام، پانزدهمین ماهواره ای اســت که از ســوی ایران در 
مدار قرار گرفته است.

ماهواره خیام که یکی از پیشرفته ترین ماهواره های ساخت 
ایران اســت روز گذشته با موشک ماهواره بر سایوز روسیه 

پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت.
همکاری هــای فضایــی ایران و روســیه و گســترش این 
همکاری در زمینه هوا فضــا می تواند زمینه های مهمتری 

از دانش هوا فضا را برای همکاری دو کشور فراهم کند.
عاوه بر آن اینگونه همکاری باعث خواهد شد تا روابط دو 

کشور از ثبات و عمق بیشاری برخوردار شود.
پس از سفر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران و دیدار او 
با مقام معظم رهبری، پیش بینی می شــد که فصل تازه ای 

از روابط تهران  و مسکو آغاز شود.
پرتاب ماهواره ایرانی با ماهواره بر ســایوز روسیه از پایگاه 
بایکونور قزاقستان بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی و 

منطقه ای داشته است. 
خبرگزاری رویترز با اشــاره به همزمانــی برنامه تهران و 
مسکو برای ایجاد روابط نزدیک تر در مواجهه با تحریم های 
غرب، نوشــت: یک ماهواره  ایرانی به موفقیت آمیز با یک 

ماهواره بر روسیه به فضا پرتاب شد.
خبرگزاری فرانســه نیز نوشــت: والدیمیــر پوتین رییس 
جمهوری روســیه ماه گذشــته میادی در دومین ســفر 
خارجی خود از زمان جنگ اوکراین، به ایران سفر کرد. این 
رسانه همچنین با اشــاره به همکاری های فضایی پیشین 
ایران و روســیه یاد آوری کرد که در ســال ۲۰۰۵ ماهواره 
سینا ۱ ایران از ماهواره بر پلستسک روسیه پرتاب شده بود.  
خبرگزاری اسوشیتدپرس نوشت که عملیات پرتاب ماهواره 
خیــام موفقیت آمیز بوده اســت و  حدود ۹ دقیقه پس از 
پرتــاب، ماهواره ایرانــی به نام خیام در مــدار زمین قرار 
گرفت. در این گزارش همچنین با اشاره به انتخاب نام این 
ماهواره، افزود: این ماهواره از نام عمر خیام یک دانشــمند 

ایرانی که در قرن ۱۱ و ۱۲ می زیسته، گرفته شده است.
فرانس۲4 نیز در گزارشــی مدعی شــد که ماهواره ایرانی 
پرتاب شده از سوی روســیه در بحبوحه بحث هایی مبنی 
بر اینکه مســکو ممکن اســت از آن برای بهبود نظارت بر 
اهداف نظامی در اوکراین استفاده کند، به مدار زمین رفت.
این رســانه در ادامه ادعای خود نوشــت: ایران که روابط 
خود را با مســکو حفظ کرده و از انتقاد به روسیه از حمله 
به اوکراین خودداری کرده اســت، به دنبال این اســت که 
ســوء ظن را مبنی بر اینکه مســکو می تواند از خیام برای 

جاسوسی از اوکراین استفاده کند، منحرف کند.
چند روز پیش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از 
مقامات اطاعاتی غربی ناشناس نوشت که روسیه "برنامه 
دارد از این ماهواره برای چند ماه یا بیشتر استفاده کند" تا 
قبل از اینکه به ایران اجازه دهد کنترل را در دست بگیرد، 
به تاش های جنگی خود کمــک کند. اما آژانس فضایی 

ایران روز یکشنبه اعام کرد که جمهوری اسامی ماهواره 
خیام را »از روز اول« کنترل خواهد کرد. 

طبیعی است که پس از دستیابی به چنین موفقیت بزرگی، 
فضا ســازی های رســانه ای از ســوی غرب علیه پیشرفت 

فضایی جمهوری اسامی شکل بگیرد.
با وجود همه واکنش های منفی غرب علیه ماهواره ایرانی و 
همکاری تهران و مسکو، یک موشک سایوز روسی ماهواره 
ایرانی خیام را به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین برد و براساس 

اعام سازمان فضایی ایران داده های ماهواره دریافت شد.
ماهــواره ایرانی خیام دیروز و در ســاعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه 
از مقر فضایی بایکونور در قزاقســتان به فضا پرتاب شــد. 
ایــن ماهواره با وزن ۶۰۰ کیلوگرم، با ماهواره بر ســایوز به 
مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پرتاب شــد. عمر عملیاتی این 

ماهواره ۵ سال اعام شده است.
براساس اعام ســازمان فضایی ایران، داده های تله متری 

ماهــواره خیام در ایســتگاه های زمینی ایــن ماهواره در 
پایگاه هــای فضایی ســازمان فضایی ایران در ماهدشــت 

دریافت شد.
ماهواره خیام یک ماهواره ســنجش از دور اســت که همه 
فرامین مربوط به کنتــرل و بهره برداری از این ماهواره از 
روز اول و بافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی 
مســتقر در پایگاه های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات در خاک جمهوری اســامی ایران انجام 
و صادر خواهد شــد. مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارسال 
فرامین و ایســتگاه های اخذ داده هــای ماهواره ای ماهواره 
خیــام تنهــا در خاک جمهوری اســامی ایــران و تحت 
مدیریت سازمان فضایی ایران است و مهندسین و محققین 

ایرانی در آن مستقر هستند.
با توجه به فعالیت ها و اهداف صرفاً صلح آمیز و غیرنظامی 
ســازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره خیــام برای ارتقا 
توانایی مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه های مختلف 
کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن 
و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و … اســتفاده 
می شــود و نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای خود 
مسیرهای اختصاصی و منحصر به فرد خود را به لحاظ فنی 

و راهبردی پیگیری می کنند.
حســن ســاالریه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
و رئیس ســازمان فضایی ایران گفــت: ماهواره خیام، یک 
ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری حدود یک متر است 

که طیف های مختلف اپتیکال را تصویربرداری می کند.
وی گفــت: تصاویر این ماهــواره می توانــد در حوزه های 

مختلف سنجشی و پایشی مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته رئیس ســازمان فضایی ایران، بــا توجه به اینکه 
اطاعــات مربوطه برای فرامین ایــن ماهواره، کدگذاری و 
رمزگذاری شــده طبیعتاً کنترل، هدایت و بهره برداری از 

آن توسط جمهوری اسامی ایران انجام می شود.
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گزارش

»خیام« سوار بر سایوز

رئیس جمهــور در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت و اظهار کرد: روز خبرنگار، 
عاوه بر گرامیداشت مسؤولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت 
حقیقت جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطاعات است.
ســید ابراهیم رئیســی در این پیام تصریــح کرد: اینجانب با گرامیداشــت این 
مناســبت، از همه مرزداران حقیقت و مجاهدان عرصه تبیین و آگاهی، قدردانی 
نموده و تقارن معنادار روز خبرنگار امسال را با عاشورای حسینی، تاکید مضاعفی 

بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب قلم و جهاد تبیین آنان می دانم.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

روز خبرنگار فرصت مغتنمی برای قدردانی از کوشش کسانی است که در عرصه 
تبیین، آگاهی بخشــی و پاسداری از حقیقت خستگی نمی شناسند. در روزگاری 

که بدخواهان انقاب اســامی با تحریف و روایتگری مغرضانه به نبردی جدی و 
مستمر با حقیقت برخواسته اند، نقش اصحاب رسانه، در ایستادگی در برابر امواج 

تخریب، دروغ و فریب، بیش از همیشه مهم است.
توســعه و تعالی ایران اسامی و تحقق آرمان های بلند انقاب اسامی، امام )ره( 

و رهبری معظم، بی تردید جز در ســایه نقش آفرینی موثر رسانه نگاران گرانقدر و 
اطاع رسانی منصفانه و مسئوالنه به دست نخواهد آمد. 

روز خبرنگار، عاوه بر گرامیداشــت مسئولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی 
برای پاسداشــت حقیقت جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد 

به اطاعات است.
اینجانب با گرامیداشت این مناسبت، از همه مرزداران حقیقت و مجاهدان عرصه 
تبیین و آگاهی، قدردانی نموده و تقارن معنادار روز خبرنگار امسال را با عاشورای 
حسینی، تاکید مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب قلم و جهاد تبیین آنان 
می دانم. امیدوارم خبرنگاران عزیز، به تاسی از پیام آور بزرگ واقعه عاشورا، حضرت 

زینب کبری)س( در رساندن پیام حق به گوش مردم، موفق و ثابت قدم باشند.

رئیس جمهور

نقش اصحاب رسانه در برابر امواج دروغ 
بیش از همیشه مهم است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما 
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک رأی استمزاجی 
گرفتیم و فقط یک نفر از اعضای کمیســیون با تفکیک 

وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موافق بود.
علی جدی در گفتگو با مهر درباره تفکیک وزارت صمت 
و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده در شرایط 
فعلــی با این موضوع موافق نیســتم، چرا که با وضعیت 
فعلی و مسائلی که با حذف ارز ترجیحی داریم، االن این 
کار جزو اولویت های کشور نیســت. وی بیان کرد: باید 
یک مقدار فضا آرام و مشــکات کشور کمتر شود و بعد 
می توان این کارهای اساسی و ساختاری را انجام داد. در 
شرایط فعلی نباید تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت 

بازرگانی انجام شود.
نایــب رئیس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
شــورای اســامی تاکید کرد: البته به صورت کلی هم 
باید بگویم که بخشــی کــه متولی کاالســت و کاال را 
تولیــد می کند، باید واردات و صــادرات را هم مدیریت 
 کنــد تا بتواند موجــودی کاال برای مصــرف داخلی را 

مدیریت کند.
نماینده مردم شــیروان در مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: اســتدالل کســانی که می گویند باید وزارت صمت 

تفکیک شــود، فقط این اســت که این وزارتخانه بزرگ 
است و باید جدا شود که این استدالل درست و منطقی 
نیســت. اگر اینگونه باشــد، رئیس جمهور هم مجموعه 
وظایف زیادی دارد و آیا درســت اســت که بگوییم باید 

سه رئیس جمهور داشته باشیم؟!
جدی متذکر شد: از ســوی دیگر تفکیک وزارت صمت 
باعــث بهم ریختگــی در وزارت جهــاد کشــاورزی هم 
می شــود چرا که زمان زیادی نیســت که قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت 
جهاد کشــاورزی در حال اجراست. وی تاکید کرد: باید 
در شــرایط فعلی کمک کنیم که بازار مدیریت شــود و 
تفکیک وزارت صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی اولویت 

فعلی ما نیست.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی درباره جو کلی مجلس نسبت به تفکیک وزارت 
صمت، گفت: ما در کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی یک رأی استمزاجی در این باره گرفتیم 
و فقــط یک نفر از اعضای کمیســیون با تفکیک وزارت 
صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی موافق است و مابقی 
همگی با آن مخالف هستند. فکر می کنم که این موضوع 

در صحن مجلس هم رأی نمی آورد.

یک نماینده مجلس مطرح کرد؛

مخالفت کمیسیون صنایع با تفکیک وزارت صمت
نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم در 
یک سال گذشته در حال جبران و بازسازی خرابی های 
به جــا مانــده از دولت قبل بــوده، به تشــریح دالیل 

فضاسازی اصاح طلبان علیه دولت پرداخت.
به گزارش فارس، بعد از ســیل اخیــر در برخی مناطق 
کشــور و حضور مسئوالن دولتی در مناطق حادثه دیده 
و در میان مردم سیل زده، برخی جریانات و رسانه های 
اصاح طلب به این موضوع انتقاد کرده و این رفتارها را 
نمایشی خواندند. این در حالی است که بسیاری معتقدند 
حضور مسئوالن ارشد دولتی در مناطق سیل زده موجب 
دلگرمی مردم حادثه دیده و رفع سریع تر مشکات می 
شود. در همین راســتا جبار کوچکی نژاد نماینده مردم 
رشت در مجلس گفت: اصاح طلبان افرادی فرصت طلب 
هســتند و ســعی می کنند تا از فرصت ها به نفع جریان 
سیاسی خود بهره برداری کنند. وی افزود: اصاح طلبان 
در دوره دولــت آقــای روحانی شــعار می دادند که ما 
دیوارهــای بی اعتمادی را                            فرو ریختیــم و با دنیا ارتباط 
برقرار کردیم و برجام را                            دستاورد خود معرفی می کردند.

نماینده مردم رشت در مجلس شــورای اسامی اظهار 
داشت: اصاح طلبان در زمان آقای روحانی عنوان کردند 
کــه دولت نهم و دهم باعث ایجاد دیوارهای بی اعتمادی 

بین ایران و کشورهای دیگر شده بود و این بی اعتمادی 
نمی گذاشــت ما با دنیا ارتباط برقرار کنیم و بسیاری از 
مشکات کشور را                            ناشی از همین مسئله می دانستند که 

البته منظور اصاح طلبان از دنیا غرب و آمریکا است.
کوچکی نژاد خاطرنشــان کرد: بعد از 8 سال عمر دولت 
آقای روحانــی، اصاح طلبان و دولت یازدهم و دوازدهم 
نتوانستند کارنامه موفقی را                            از عملکرد خود ارائه دهند و 
نه تنها برخاف آنچه که ادعا می کردند تحریم ها برداشته 
نشد، بلکه تحریم ها دوچندان هم شد و دشمنی آمریکا 
هم افزایش یافت. وی افزود: دولت ســیزدهم در حدود 
یک سال گذشته در حال جبران و بازسازی خرابی های 
به جا مانده از دولت آقای روحانی بوده و یک سال زمان 

بسیار کوتاهی است که بتوان نتیجه کار دولت را                            دید.
نماینده مردم رشت اظهار داشت: در بخش های مختلف 
کشــور دولت ســیزدهم روابط را                            از بین برده و ضوابط 
را                            جایگزیــن روابط کرده اســت و در حــوزه اقتصادی 
نیز کارهای خوبی را                            شــروع کرده اســت. کوچکی نژاد 
خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اصاح طلبان از 8 
سال دولت روحانی کارنامه  موفقی برای ارائه ندارند و به 
همین خاطر فضاسازی علیه دولت فعلی را                                       در دستورکار 

قرار داده اند.

 دلیل فضاسازی اصالح طلبان 
علیه خدمات دولت سیزدهم چیست

 اعزام 4 تیم نیروهای مسلح 
برای حضور در مسابقات نظامی روسیه 

4 تیم از نیروهای مسلح کشورمان برای شرکت در مسابقات بین المللی نظامی روسیه عازم این کشور شدند.
به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح  چهار تیم نظامی جمهوری اسامی ایران شامل  
تیم های تکاوران دریایی)سپاه(، تانک)ارتش(،حافظان نظم)فراجا( و ارتش فرهنگ)سپاه( به منظور شرکت در مسابقات 
بین المللی نظامی روســیه ۲۰۲۲ وارد مســکو شــدند.تیم های مذکور در حال حاضر ضمن حضور در محل برگزاری 

رقابت ها و آشنایی با شرایط محیطی منطقه، مراحل آماده سازی را می گذرانند.
در مسابقات مذکور که با حضور 37 کشور جهان در 34 رشته از ۲4 مردادماه تا ۵ شهریور به میزبانی اصلی فدراسیون 
روســیه  و یازده کشور ایران، چین، باروس، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، ونزوئا، الجزایر، مغولستان و 

ویتنام برگزار خواهد شد، جمهوری اسامی ایران در ۱4 رشته پا به عرصه این رقابت ها خواهد گذاشت.

سردار فدوی: 
نهضت حسینی در حال گسترش است

جانشــین فرمانده کل سپاه گفت: نهضت حســینی در حال گسترش است.چرا که همچنان از ابتدا برقرار بوده، بیشتر 
برقرار است و خدا وعده داده و در وعده خدا تخلفی نیست.

به گزارش سپاه نیوز؛ سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در مراسم عزاداری 
هیئت رزمندگان اســام قم که در مجتمع امام خمینی)ره( برگزار شد گفت: نهضت حسینی در حال گسترش است؛ 

چراکه همچنان از ابتدا برقرار بوده، بیشتر برقرار است و خدا وعده داده و در وعده خدا تخلفی نیست.
وی با اشاره به توفیقات انقاب اسامی، آن را حاصل نَمی از وجود امام حسین)ع( عنوان کرد و افزود: هر سال معرفت 
به امام حســین)ع( بیشتر می شــود، به خاطر این است که آنچه خدا قرار داده است. نَمی از وجود امام حسین)ع( در 
انقاب اتفاق افتاد که فرزندش امام خمینی)ره( آن را برپاکردند. وی خاطرنشــان کرد: در این 43 ســال دشــمنان با 

شکست مواجه شدند و اگر پیروز می شدند، گوش جهان را کر می کردند.

 نوسانات ارزی در کشور
از زمان توافق برجام آغاز شد

حجت االســام میرتاج الدینی با بیان اینکه نوســانات ارزی در کشور ما از زمان 
برجام آغاز شــد، گفت: ما با درس گرفتن از گذشــته مســیر اقتصاد کشور را از 

مذاکرات جدا کرده ایم.
حجت االسام سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس شــورای اســامی در گفت وگو با فارس، گفت: ما مسائل و 
مشــکات اقتصادی کشــور را                            به سرنوشــت مذاکرات پیوند نزده ایم. وی افزود: 

در دولت قبل از پیوند زدن سرنوشــت اقتصادی کشــور به مذاکرات لطمه جدی 
دیده ایم و نوســانات ارزی در کشور از زمان آغاز مذاکرات برجام و در دوره دولت 
قبل ایجاد شده است، به ویژه پس از به امضا رسیدن توافق برجام که رئیس جمهور 
آمریــکا با وجود این توافق، تحریم ها را                            اعمال کــرد و تا زمانی که آمریکایی ها از 
برجام خارج شــدند، به تحریم ها ادامه دادند و پس از خروج از برجام همین وضع 
ادامه پیدا کرد. وی تصریح کرد:  امروز باید از تجربیات تلخ گذشته درس بگیریم و 

کاری نکنیم که آمریکایی ها بتوانند بار دیگر به ما ضربه بزنند.
میرتاج الدینی خاطرنشــان کرد: آمریکا نشان داده که در پیمان ها و توافقات قابل 
اعتماد نیست. آمریکا در نیم قرن گذشته با هر کشوری پیمانی بسته به آن پایبند 
نبوده که از جمله آن می توان به پیمان این کشــور با چین درباره »چین واحد«  

اشاره کرد.  میرتاج الدینی افزود: در موضوع ناتو نیز، آمریکا با روسیه پیمان بست 
که ناتو را                            به شرق گسترش ندهد، اما دیدیم که ۱4 کشور شرقی را                            وارد ناتو کرد 
و تــا مرزهای روســیه پیش آمد که آخرین آن اوکراین بــود، در خصوص برجام 
نیز شاهد نقض برجام و پیمان شــکنی از سوی آمریکا بوده ایم. وی اظهار داشت: 
مــا در حال حاضر مذاکرات برجام را                            پیــش می بریم، اما هیچ موقع تجربیات تلخ 
گذشــته را                            تکرار نمی کنیم؛ اگر آمریکا تضمین و تعهد کافی برای رفع تحریم ها و 
راستی آزمایی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نیز انتفاع اقتصادی کشور محقق 
شــود، مذاکره کنندگان ما نیز مذاکرات را                            پیش خواهنــد برد، در غیر اینصورت، 
اقتصادمان را                            به مســیر خود ادامه خواهیم داد و به توســعه روابط با کشــورهای 

همسایه ادامه خواهیم داد و از این طریق نیز اقتصادمان را                            ترمیم می کنیم.


