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گزارش روز
الریجانیدرنشستاضطراریهیئتهای
پارلمانیکشورهایاسالمی:

سرنوشت فلسطین
با جهان اسالم عجین است

شک نداریم که داعش با کمک
آمریکاییها به وجود آمد

رئیس مجلس ادامـــه داد :ایــن مسیر در
کشورهایی همچون مصر ،عراق و لیبی دنبال
شد که البته همه جا موفق نبودند و در برخی
نقاط آشفتهسازی مهار شد ،چنانچه ماجرای
سوریه شش سال ادامــه یافت و در ابتدای
کــار آمریکا مطرح میکرد که مــردم سوریه
خواستههای دموکراتیک دارنــد که حتی
اگر این را درست بدانیم باید گفت پس چرا
تروریسم به داخل عراق که کشور دموکراتیکی
بود،سرایتکرد؟
الریجانی تأکید کرد :امروز شک نداریم که
داعشباکمکآمریکاییهابهوجودآمد.
وی ادامــه داد :مباحثی که در مــورد سوریه
گفته شد با قصد دیگری اســت ،زیــرا آنها
هدف آشفتهسازی سیاسی را دنبال میکنند
تا انــرژی کشورهای اسالمی را مستهلک و
درگیریداخلیدرآنهاایجادکنندبنابرایندر
این شرایط اسرائیل میتواند اقدامات خود را
پیشببرد.رئیسقوهمقننهادامهداد:ازاینرو
ایاالت متحده با طرح بحث انتقال پایتخت
اسرائیل به بیتالمقدس به دنبال تغییری در
سطح منطقه و کشورهای اسالمی است تا
کشورهایمسلمانازفلسطینغافلشوند.
الریجانی با تأکید بر اینکه موضوع مورد نظر
آمریکاانتقالپایتختاسرائیلبهبیتالمقدس
نیست ،گــفــت :ایـــن کــشــورهــا بهدنبال
سوءاستفاده از وضعیت آشفته سیاسی
هستند تا از موضع خود در برابر فلسطین
بگذرند حاال که با موفقیت رژیم صهیونیستی
ماجراهای جدیدی برای کشورهای اسالمی
ایجادخواهدشد.
وی یادآور شد :از رژیم صهیونیستی باید به
عنوان بوروکراسی شر یاد کرد از این رو باید
توجه داشــت سرنوشت فلسطین با همه
کشورهای اسالمی عجین است بنابراین
همه باید احساس مسئولیت کنیم زیرا مسئله
کوچکینیست.
رئیس مجلس شــورای اسالمی یــادآور شد:
در صورت انجام نــدادن اقــدام عملی در این
زمینه با پشیمانی بسیار در سالهای آینده
روبـــهرو خواهیم شد بنابراین باید از ملت
شجاع فلسطین که در درون سرزمین خود
انتفاضهای خلق کردند قدردانی و حمایت
شود از این رو امیدواریم این نشست متناسب با
وزنحادثهازتصمیمهایمهمبرخوردارباشد.

تانابودیهمهگروههایتروریستیدرسوریهخواهیمماند

دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر شورای عالی امنیت ملی روز گذشته به استان
کردستان سفر کرد و در چند برنامه این استان به
سخنرانی پرداخت.
به گزارش تسنیم ،دریابان علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای
گروهی در سنندج گفت :کولهبری پاسخ شایستهای
به وفاداری و فداکاری جامعه کردی نبوده و باید تالش
کنیم با فراهم کــردن زمینههای اشتغال پایدار در
کردستان این وضعیت خاتمه یابد.
وی افزود:کوله بری در هیچ کجا شایسته نیست و نباید
فراموش کنیم که انقالب اسالمی و مسئوالن کشور
هیچگاه بهدنبال بهوجود آمدن این مسئله نبودند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به خاطرات
فراموش نشدنی خود از حضور وهمرزمی با پیشمرگان
کرد در سالهای قبل و حین دفاع مقدس افزود :مردم
سلحشور کردستان در سالهای غربت انقالب با تمام
وجود در برابر توطئه ضد انقالب و متجاوزان خارجی
ایستادگی کردند و کردستان قهرمان در مسیر دفاع از
ارزشهای ملی و دینی بیشترین شهید اهل سنت را
تقدیم انقالب اسالمی کرد.
شمخانی گفت :امرار معاش از طریق کولهبری زیبنده
و شایسته نظام اسالمی نبوده و قطعا پاسخ شایسته ای
به وفاداری کردها نیست.
وی افزود :بهتازگی تصمیمات مناسبی برای تغییر
جهت گیری در بهره مندی ساکنان استانهای مرزی
غرب کشور از ظرفیتهای تبادل مرزی گرفته شده که
ضمن کاهش مشکالت معیشتی مردم کردستان به
مسئله کوله بری نیز پایان خواهد داد.

اصلیترین راهبرد دشمن القای ناکارآمدی
نظام و ایجاد ناامیدی در مردم است

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در همایش
بزرگداشت شهدای ترور استان کردستان ،اصلیترین
راهبرد دشمن علیه جمهوری اسالمی را القای
ناکارآمدی نظام و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم نسبت
به آینده توصیف کرد.
شمخانی با اشاره به خدمات گسترده و ارزشمندی
که پس از پیروزی انقالب اسالمی از سوی دولتهای
مختلف در کردستان ارائه شده و امنیت مثالزدنی این
استان با وجود تهدیداتی مانند گروههای تروریستی و
داعش تأکید کرد :ایستادگی مردم و عشق و همراهی
آنان با انقالب اسالمی اصلیترین عامل بازدارنده در

برابر تهدیدات مختلف و ایجاد ثبات و امنیت پایدار بوده
است.
عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام با یــادآوری
خصوصیات فرماندهان شهید این استان که الگوی
تکرارشدنی مــردمــداری ،هوشمندی ،شجاعت و
بصیرت بودهاند به تفکر راهبردی و درک عمیق آنان به
جداسازی صفوف مردم از ضدانقالب و تروریستها
اشــاره و تأکید کــرد :معرفی این شهدا ،تال شها و
ایثارگر یهای آنان رسالت مهم پیشکسوتان ایثار
و جهاد و خانوادههای شهدا در مسیر تبدیل کردن
اسطورههای این سرزمین به قهرمانان قابل تأسی
برای نسل جوان امروز است.
شمخانی با توجه به تالش کشورهای غربی و رژیم
صهیونیستی برای ایجاد و تثبیت ناامنی و تجزیه
کشورهای منطقه اظهارکرد :توطئه جداسازی اقلیم
کردستان از عراق که با هوشیاری و همکاری کشورهای
منطقه در نطفه خفه شد ،نشاندهنده قدرت و اراده
مردم و دولتهای منطقه برای صیانت از امنیت و ثبات
بهعنوان ضرور یترین نیاز توسعه ،پیشرفت و رفاه
عمومی است.
وی با مــرور تاریخ 40ساله انقالب اسالمی و گذر
پرافتخار ملت ایــران از فــراز و فرودهای پردامنه و
خطرناک خاطرنشان کرد :در سایه حفظ روحیه و رفتار
انقالبی ،همبستگی ،وحدت و همدلی همه اقوام
ایرانی قادر خواهیم بود بر تمام توطئهها و تهدیدات
خارجی و مشکالت داخلی چون گذشته غلبه کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
ملی با یادآوری تحوالت اخیر منطقه و شکستهای
پیاپی داعش و حامیان منطقهای و بین المللی آن
و هیاهوی آمریکا و برخی کشورهای مرتجع منطقه
در این باره گفت :فعالسازی ظرفیتهای سیاسی
و امنیتی جدید با مشارکت کشورهای مستقل
منطقه ضمن از میان بــردن تهدیدات بیسابقه
ناشی از اقدامات جریان تروریسم وابسته ،فصل
نوینی از مشارکت منطقهای بــدون در نظر گرفتن
نقشی بــرای کــشــورهــای غربی را در غــرب آسیا
شکل داده است.

نمایشهای رسانهای نمیتواند چهره کریه
جالدان خونآشام را پاک کند

شمخانی با اشاره به در اختیار قرار دادن هزاران موشک
و سالح ممنوعه و کشتار جمعی توسط آمریکا به
عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای ارتکاب
جنایت علیه مــردم یمن تصریح کــرد :نمایشهای
رسانهای نمیتواند چهره کریه جالدان خونآشامی
که هزاران نفر از زنان و کودکان و سالمندان مظلوم و
بیدفاع یمنی را قربانی امیال و اهداف غیرانسانی
خود کردند ،پاک کند.
وی افزود :با درخواست دولت قانونی سوریه تا زمان
نابودی تمامی گروههای تروریستی در این کشور به
حضور و ارائه خدمات مستشاری خود ادامه خواهیم
داد و ادعاهای رژیم صهیونیستی و یا کشورهای دیگر

ظریف با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی کشـورها و استقالل آنها:

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه روز گذشته
در نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی که در
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور
خارجه برگزار شد ،اظهار کرد :زندگی امروز ما در
گرو فهم دقیق تاریخ گذشته است و ما با فهم تاریخ
روابط خارجی به دنبال بهرهگیری از آن به منظور
ارتباط آنها در گذشته و حال هستیم .باید توجه
داشت که مطالعه تاریخ برای ما توقف در گذشته
و افتخار صرف به داشتههای تمدنی ما نیست؛
تاریخ برای ما باید برای درمان امروز جامعه خود و
دیگر جوامع باشد و تاریخ برای درس گرفتن و بهتر
زیستن است.
بهگزارشایسنا،ویدربخشیدیگرازصحبتهای
خود با اشاره به نقش مؤثر ایران در تحوالت منطقه
از گذشته تا کنون اظهارکرد :امروز در موقعیت

پیشرفت کشور نیازمند تالش و مجاهدت
یکایک ایرانیان است

شمخانی در ادامه سفر به استان کردستان و در جمع
دانشجویان و استادان دانشگاه علوم پزشکی سنندج
طی سخنانی با گرامیداشت  27آذر روز وحدت حوزه و
دانشگاه از دانشجو و دانشگاه بهعنوان یکی از منابع
پایدار تولید قدرت و ثروت یاد کرد و بر فعال سازی
حداکثری این سرمایه عظیم تاکید کرد.
وی دستیابی به شرایط مطلوب و پیشرفت و تعالی کشور
در همه حوزهها را نیازمند کار و تالش و مجاهدت یکایک
ایرانیان بهویژه جوانان تحصیلکرده عنوان کرد و
افزود :دستیابی به امنیت پایدار بدون حرکت مستمر در
مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه امکان پذیر نیست.
دبیرشورای عالی امنیت ملی با تاکید بر ضرورت
بهرهگیری از فرصتی که امنیت مثال زدنی کشور را در
خدمت بخش اقتصاد قرار داده است ،اظهارکرد :باید از
این موقعیت ارزشمند که به برکت خون هزاران شهید و
ایثارگر حاصل شده برای رفع اصلیترین چالش کشور
که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم است بهره ببریم.
وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان در
خطه کردستان اظهارکرد :بنده همواره خود را دانشجو
و نیازمند اطالع از نظرات و دیدگاههای شما میدانم
چرا که رویکردها ،پیشنهادات و انتقادات شما را
هدیهای ارزشمند برای بهره گیری در مسیر ساختن
حال و آینده کشور قلمداد میکنم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه این نشست
در گفتوگوی صمیمی با دانشجویان به پرسشهای
گوناگون آنــان در مــورد مسائل مختلف داخلی و
خارجی پاسخ گفت.

رئیس فراکسیون امید مجلس:

منافع ما در گرو منطقهای با ثبات است

تنها راه پشیمان سازی آمریکا ،مقاومت
است

همچنین به گــزارش فــارس ،در این نشست
محمود اردول قیلیچ ،دبیرکل اتحادیه
بینالمجالس کشورهای اسالمی گفت :در
پی اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ،ما این
تصمیم آمریکا را یک توهین و چالش صریح به
مشروعیت بینالمللی و اراده جمعی جامعه
جهانیمیدانیم.
رضوان االخرس نماینده پارلمان فلسطین
نیز با تأکید بر اینکه تصمیم آمریکا در انتقال
سفارتش به قدس غافلگیر کننده نبود ،گفت:
آیا اگر حمایتهای آمریکا نبود کشوری به
اسم اسرائیل وجود داشت؛ وجود اسرائیل
به خاطر حمایت ،توپ و تانک و تواناییهای
آمریکاییهاست ،اگر شش ساعت حمایت
آمریکاازاسرائیلبرداشتهشوداسرائیلیوجود
نخواهد داشت .مصطفی کواکبیان ،رئیس
هیئتپارلمانیایراندراتحادیهبینالمجالس
کشورهای اسالمی هم در این نشست گفت:
تنها راه پشیمان سازی آمریکا از اعالم قدس
به پایتختی رژیــم صهیونیستی مقاومت و
مقاومتاست.

نیز هیچ اثری بر محاسبات و تصمیمات جمهوری
اسالمی ایــران در پیگیری منافع ملی و امنیت
منطقهای ندارد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی تمام قدس شریف
را پایتخت ابــدی فلسطین اعــام کــرد و با توجه به
خطای محاسباتی و اشتباه راهبردی آمریکا و رژیم
صهیونیستی در بهرسمیت شناختن قدس شریف
بهعنوانپایتخترژیمصهیونیستیکهموجببیداری،
خیزش دوباره و اتحاد جهان اسالم شد ،اظهارکرد:
موضوع فلسطین مسئله اصلی جهان اسالم و محور
انسجام مسلمانان برای مقابله با رژیم کودککش
صهیونیستی بود و بهطور قطع اقداماتی از این دست
روند زوال رژیم صهیونیستی را سرعت خواهد داد.

عکس :ایرنا

نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه
مجالس کشورهای اسالمی روز گذشته
با حضور هیئتهای پارلمانی کشورهای
مختلفاسالمیبرگزارشد.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی ،رئیس
مجلس شــورای اسالمی کشورمان در این
نشست با اشاره به تصمیم آمریکا برای تغییر
محل سفارت خود در رژیم صهیونیستی بیان
کرد :باید دید این امر سلیقهای ،اتفاقی و یا بر
اساس برنامهریزی است تا برای پاسخ به آن فکر
چارهکرد.
وی افــــزود :در ســالهــای اخــیــر شاهد
خیزشهایی در کشورهای اسالمی بودیم که
ملتهای آنها خواستههای طبیعی داشتند
و باید در مسیر درستی به این خواستهها پاسخ
داده میشد اما صهیونیستها بستری در
برخی کشورهای اسالمی طراحی کردند تا
شرایط را تغییر دهند بنابراین بیشتر مطالبات
طبیعی را به آشفته ســازی در کشورهای
اسالمی تبدیل کردند و تا حــدی هم این
پروژههاپیشرویکرد.

شمخانی ضمن بی اثر خواندن ادعاهای کشورها در محاسبات جمهوری اسالمی ایران:

رفع مشکالت مردم با شعار میسر نمیشود

کنونی نیز ایران کنشگری مؤثر و موفق در تحوالت
منطقه دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین تاکید کرد:
ایران منافع خود را در گرو منطقهای قدرتمند،
پیشرفته و با ثبات میبیند.
ظریف همچنین در بخشی از صحبت های خود
در این نشست که تعدادی از سفیران خارجی
مقیم تــهــران نیز حضور داشتند بــا اشـــاره به
سابقه مقاومت ملت ایران در طول تاریخ تاکید
کــرد :امیدواریم هیاهو ســاالران منطقهای و
بینالمللی اندکی از تاریخ مقاومت ایــران را
مطالعه کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جوسازی
نادرست و اشتباه برخی از افراد و رسانه ها مبنی
بر این که در پی احیای امپراتوری کهن خود و
گسترش حــوزه نفوذش اســت ،تصریح کرد:
اینها گزارههای باطل و بی بنیادی است که فقط
برای تنیدن در پروژه ایران هراسی به آن پرداخته
میشود.
دیپلمات عالیرتبه کشورمان ادامه داد  :ایران بر
حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و استقالل
آنها تاکید دارد و منافع خود را در گرو منطقهای
قدرتمند ،پیشرفته و باثبات میبینیم.

محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید مجلس
شـــورای اســامــی در جمع مــدیــران دستگاه
های اجرایی شهرستان ری به ضــرورت ارتباط
مستقیم مسئوالن با مردم تاکید کرد و گفت :نظام
اسالمی هر چه دارد از نقش و حضور موثر مردم در
صحنه های مختلف است و کمترین کار در قبال
مردم بزرگوارمان رفع مشکالت آنها است .رفع
مشکالت مردم با شعار میسر نمی شود .مردم دیگر
از شعار خسته شدهاند .در گذشته شاهد بودیم که
چگونه برخی افراد برای رسیدن به اهداف خود به
شعارهای عوامفریبانه روی آورده بودند که البته
مردم بعد از مدتی با حضور باشکوه در انتخابات
خرداد  ۹۲مسیر کشور را تغییر دادند.
بــه گـــزارش ایسنا ،وی در همین بــاره ادامــه
داد :مــردم با مشکالت زیــادی دســت و پنجه
نرم میکنند و شایسته ملت بزرگوار ما نیست
کــه ایــن حجم از مشکالت کــه از گذشته هم
وجود داشته بر دوش آ نها سنگینی کند .باید
خدمت به مــردم یک فضیلت محسوب شــود و
خوشبختانه گفتمان اصالحات همیشه ارتباط
مستمری بــا تــودههــای مــردمــی داشــتــه است
و ا نشــــاءا ...بتوانیم در رفــع مشکالت مردم
گامهای اساسی برداریم.

حسام الدین آشنا ،مشاور رسانهای رئیس جمهور
در واکنش به مستند سهم خواهی و رویکرد صدا و
سیما در کانال تلگرامیاش نوشت :سهم خواهی
را دیدم .نعل وارونه بخش سیاسی شده صدا و سیما
در دامن زدن به پویش سفارشی پشیمانی خوب از
کار درنیامده اســت .شما که امکانات داریــد! پس
بیشتر تالش کنید ،بیشتر از بی بی سی و من و تو
استفاده کنید ،فیلم های آرشیو محرمانه را بیرون
بکشید ،از نویسندگان خالق تری استفاده کنید؛
شاید بشود( .خبرآنالین)
محمد رضا تابش ،نماینده مجلس گفت :نمایندگان
خیلی بیشتر از مبلغی که مجلس به عنوان هزینههای
مترتب بر کار نمایندگی به آ نهــا پرداخت میکند
هزینه میکنند ،ضمن اینکه حقوق نمایندگان
حتی پایینتر از آن چیزی است که در قانون مدیریت
خدمات کشوری پیشبینی شده است( .ایسنا)

علیرضا محجوب ،عضو فراکسیون امید مجلس در
پاسخ به سؤالی درباره اظهارات برخی اصالحطلبان
مبنی بر دلسرد شدن از روحانی گفت :دلگیریهایی
که میان اصالحطلبان و روحانی ایجاد شده برای امروز
نیست و گذشته هم این مسائل وجود داشته است اما
اکنون زمان طرح این مباحث نیست( .فارس)
پــروانــه سلحشوری ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس اظهار کرد :ما در برنامه ششم توسعه دو مورد
را در دستور کار داشتیم ،طرح توانمند سازی زنان
سرپرست خانوار از اولویت های کالن فرابخشی بود
یعنی یک طرح بسیار مهم برای برنامه پنج ساله بود،
اما اعتباراتش به جای آنکه زیاد شود کم شده و از ۲۰
میلیارد به  ۱۵میلیارد کاهش یافته است( .ایسنا)
حمیدرضا شکوهی ،عضو شــورای مرکزی حزب

کاظم جاللی ،رئیس مرکز پژوهش های مجلس ،با
انتقاد از برخی اظهارنظرها به تخصیص بودجه ،بیان
کرد :متاسفانه ظرفیت انتقاد در کشور ما پایین است
و بحث تخصیص بودجه محلی بــرای انتقا مگیری
گروهی شده است( .تسنیم)
محمد جعفر منتظری ،دادستان کل کشور درباره
انتشار پیام تصویری از سوی احمدی نژاد و تعیین
ضرباالجل برای دستگاه قضایی گفت :در یکی دو

اخبار کوتاه
رایزنیظریفوالوروف

ایسنا -وزارت امــور خارجه روسیه اعالم
کرد :محمد جواد ظریف و سرگئی الوروف
در گفتوگوی تلفنی با یکدیگر بر پایبندی
به برجام تاکید کردند .به گزارش خبرگزاری
اینترفکس ،وزارت امور خارجه روسیه روز
گذشته اعــام کــرد :سرگئی الوروف وزیر
خارجه روسیه و محمد جواد ظریف همتای
ایرانیاش در یک تماس تلفنی با یکدیگر
گفتوگو و بر ادامه پایبندی به برنامه جامع
اقدام مشترک(برجام) تاکید کردند .بنا بر
اعالم وزارت امور خارجه روسیه ،دو طرف
همچنین پایبندی تهران به تعهداتش در
برجام را بار دیگر مورد تایید قرار دادند.

نباید با هجمه ناامید شد

میزان -آیت ا ...آملی الریجانی با اشاره به
انواع هجمه ها به دستگاه قضایی ،گفت:
مسئوالن دستگاه قضایی ،قضات و کارکنان
قــوه قضاییه هرگز نباید از ایــن هجمه ها
ناامید شوند و در کارشان کاستی یا نقصی
پدید آید زیرا دشمن با حمالت ،هجمه ها و
ً
ارزیابیهای غیرمنصفانه خود دقیقا به دنبال
ایجاد تردید و در نتیجه پدید آوردن کاستی
در کــار و خدمت رسانی دستگاه قضایی
است که بر این اساس بهترین پاسخ دندان
شکن به دشمن ،خدمت رسانی بیشتر و حل
مشکالت مردم است.

توصیه مقام ایرانی به افغانستان

مهر -امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس
مجلس در امـــور بین الملل ،در دیــدار
رئیس گــروه دوستی پارلمانی افغانستان
ضمن اعــام آمادگی بــرای تقویت بیشتر
همکار یهای پارلمانی ،بیان کرد :جامعه
جهانی و کشورهای منطقه نباید اجازه دهند
که افغانستان به پایگاه جدید داعش تبدیل
شود .وی ادامه داد :راهبرد جدید ترامپ در
مورد افغانستان مبهم ،غیرمسئوالنه و تفرقه
برانگیز است و برای ممانعت از شکل گیری
همکاریهای منطقهای است.

لغو تعطیلی  8ربیع االول

ایــلــنــا -احــمــد بیگدلی عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس با اشاره به نشست اخیر این
کمیسیون اعالم کرد :در این جلسه درمورد
موضوع تعطیلی  ۸ربیعاالول بحث و بررسی
شد و در نهایت با رای نمایندگان مقرر شد که
تعطیلی این روز از تقویم رسمی حذفشود.

دفاع مقدس را جناحی نکنیم

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه شخصا هر
زمان قدمی برای مردم برداشتم احساس آرامش
کردم ،تاکیدکرد :باید با تالش دولت و مجلس،
کشور از رکودی که در آن گرفتار شده است خارج
شود و امیدوارم با اصالحاتی که در بودجه  ۹۷از
سوی نمایندگان مجلس انجا ممیشود سال
آینده سال رونق اقتصادی در کشور باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره
بــه تــاشهــای دولــت بــرای تــک رقمی کــردن
تــورم ،تاکید کرد :علی رغم تال شهای صورت
گرفته امــا مــردم تــورم تک رقمی را به صورت
ملموس احساس نمیکنند و شاهد گالیه های
مــردم از افزایش قیمت برخی کــاالی مصرفی
هستیم که باید در ایــن زمینه در اســرع وقت
چاره اندیشی شود.

سایه روشن

مردمساالری درباره سازوکار جدید اصالحطلبان با
عنوان «پارلمان اصالحات» اظهار کرد :پیشنویس
تشکیل پارلمان اصالحات آمــاده و به رئیس دولت
اصالحات ارائهشده است .وی افــزود :رئیس دولت
اصــاحــات از کلیت طــرح پارلمان اصال حطلبان
استقبال کرده اما قرار شد همه اقدامات پس ازنظر
نهایی وی صورت بگیرد( .فارس)
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روز آینده پاسخ آن را خواهیم داد .وی همچنین درباره
مبارزه با قاچاق اظهار کرد :وقتی ما میبینیم برخی از
مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با
قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا
فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند .آن
وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد( .ایسنا)
امیر حاتمی ،وزیر دفاع با اشاره به ادعای اخیر نیکی
هیلی درباره ایران گفت :دشمنان جمهوری اسالمی
میتوانند هر ادعایی را مطرح کنند اما به دنبال طرح
شکایت ،بنا به درخواست جمهوری اسالمی باید
قطعهای از این موشکها تحویل ایران دادهشود تا
بتوان ضمن بررسی ،نظر نهایی را اعالم کنیم .وی
تاکید کرد :بدون بررسی و از راه دور نمیتوان پاسخ
این ادعا را داد ،از این رو به زودی شکایت جمهوری
اسالمی را در قالب درخواستی تهیه و به سازمان ملل
ارجاع خواهند کرد( .خانه ملت)

ایسنا -سردار بهمن کارگر ،رئیس بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با تاکید بر
اهمیت پرهیز از جناحی کردن موضوع دفاع
مقدستصریحکرد:مشیمادرکشورایناست
که دفاع مقدس را نباید جناحی کنیم .دفاع
مقدس متعلق به همه مردم،ادیان،مذاهب،
اقشار و اصناف است .همه گروه های سیاسی
در دفاع مقدس جا می شوند.

تحولدرمعاونتمطبوعاتی

فــارس -حسین انتظامی معاون مطبوعاتی
وزارت ارشاد ،در توئیتی اعالم کرد قرار است
به زودی دکتر محمد سلطانیفر ،معاون
مطبوعاتی وزارت ارشــاد شــود.وی افــزود:
سوابقمؤثرعلمیوحرفهایایشان،نویدبخش
توسعهوارتقایکیفیرسانههاست.

