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درجلسه هیئتدولتمطرح شد

سایه روشن

حمیدرضا ترقی ،عضو
حزب مؤتلفه اسالمی ،با
اشارهبه اخبار منتشرشده
دربــــــاره کــشــف جسد
مومیایی رضاشاه در شهر ری ،اظهار کرد :اوال
که جنازه در زمان فرار شاه از کشور خارج شده
است و در کشور نیست .ثانیا همان زمان که
خواستند دفنش کنند ،آن را از حالت مومیایی
درآوردند و با سبک و سیاق اسالمی دفن کردند
و اینها سند تاریخی دارد؛ لذا این حرفها
ساختگی است( .عصر ایران)
محمدرضا عارف ،رئیس
فراکسیون امید مجلس،
گــفــت :در شرایطی که
حــمــاســه دوم خـــرداد
می توانست ظرفیت اجتماعی خوبی برای
گفتمان اصالحات ایجاد کند ،نتوانستیم از
این ظرفیت بهدرستی استفاده کنیم .وی با
بیان اینکه گفتمان اصالحات خود را در داخل
خانواده نظام تعریف می کند ،تأکید کرد:
معتقدم ماندگاری نظام با ماندگاری گفتمان
اصــالحــات ،یکی اســت و راهحـــل برخی
چالشهای درون نظام را گفتمان اصالحات
میدانم( .ایسنا)
عزتا ...ضرغامی ،عضو
شــــورای عــالــی فضای
مــجــازی ،تصریح کــرد:
بهعنوان یک فرد مطلع ،از
نزدیک با نگاه رهبری در این حوزه (فضای
مــجــازی) آشنایی دارم .نگاه بسیاری از
مسئوالن رده بــاالی حاکمیت را هم در این
زمینه میدانم که معتقدند آزادی عمل باید در
حوزه فضای مجازی باشد .فضای مجازی باید
تقویت شود ،باید سرعت داشته باشد ،باید
مردم راحت در فضای مجازی کار کنند .ما باید
آسیبهای آن را برطرف کنیم ،که متأسفانه
چنین نکردهایم( .فردا)
علیاکبر والیتی ،رئیس
مــــرکــــز تــحــقــیــقــات
اســتــراتــژیــک مجمع
تشخیص مصلحت نظام،
با اشاره به موضوع برجام گفت :بعید میدانم
مذاکره با اروپایی ها حاصلی داشته باشد.
امیدواریم به نتیجه برسیم ،ولی تا چه زمانی
باید منتظر باشیم که ببینیم آمریکا ما را تحریم
کرد یا تحریم را برداشت؟ باید خودکفا باشیم.
وی اضافه کرد :زمانی مقام معظم رهبری به
یکی از وزرای کشاورزی اعتراض کردند که چرا
خودکفا نیستیم .خوشبختانه آقای حجتی در
این زمینه خوب کار کردند .گندم ،اسلحه
ماست و نباید روزی برسد که اگر گندم به ما
ندادند ،گرسنگی بکشیم( .فارس)
عــبــاس عــبــدی ،فعال
سیاسی ،با بیان اینکه
«وقــتــی از فیلتر شکن
اســتــفــاده مــیکــنــیــم،
طبیعتا امکانهای دیگری هم برای استفاده
به وجود می آید که خوشایند نیست» ادامه
داد :فیلترینگ ،اثر تعیینکننده و جدی روی
استفاده از تلگرام ندارد .تجربه شخصی خود ما
هم میگوید اعضای کانالها شاید نیمدرصد
هم کم نشده باشد .دربـــاره بازدیدها هم
آن هــایــی را کــه بــایــد ببینند ،می بینند.
بهطورکلی فیلترینگ ،کار عبث و بیهودهای
است که نمونه این کارهای عبث ،تاکنون کم
انجام نشده است( .انتخاب)
محمد هاشمی ،فعال
سیاسی و عضو سابق
مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،دربـــاره هجمه به
دولت ،معتقد است که در شرایط کنونی نیاز
کشور وحدت و همدلی بین مردم و دولت است.
او همچنین با تأکید بر این موضوع که نباید
موضوعاتی را طرح کرد که موجب نگرانی مردم
شود ،گفت که طرح مباحثی مانند استعفای
رئیسجمهوری ،بیمعنی است( .اعتماد)

پس از مذاکراتی فشرده مشخص شد

روایتروحانیازشکستپروژهترامپ

چراغسبزاروپابهظریفبرایحفظبرجام

و مفهومی ندارد.

کاربران درحال مقاومت دربرابر حکم قضایی

حجتاالسالم حسن روحانی ،روز گذشته ،در جلسه
هیئت دولت به موضوع برجام اشــاره کرد و گفت:
طرح ترامپ این بود که شب اعالم کند از توافق برجام
خارج شود و پیشبینی کرده بود صبح روز بعد ،ایران
اعالم می کند که از این توافق خارج میشود؛ ظهر
نیز آژانــس بینالمللی گــزارش میدهد که ایــران از
برجام خارج شده است و فردای آن روز ،قطعنامههای
سازمان ملل برمیگردد و ایران دوباره در جهان تحریم
میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،وی
افــزود :ترامپ ،کارت اول خود را روی میز گذاشت،
اما در کارت دوم ،اشتباه محاسباتی داشت .بعد از
اعــالم نظام جمهوری اسالمی ایـــران ،ماندند که
چرا نتوانستند اطالعات درست ارائه کنند؛ چرا که
براساس گزارش دستگاههای اطالعاتیشان پساز
خارجشدن آمریکا از توافق برجام ،جمهوری اسالمی
ایران ،یا همان ساعت یا صبح فردا از این توافق خارج
میشود؛ لذا امروز همه نقشههای آمریکا به هم ریخته
است.
رئیسجمهور گفت :با تصمیمی که گرفتیم ،امروز مردم
کشورمان اعتماد بیشتری به مسئوالن خود دارند؛
چراکه اگر با احساسات برخورد میکردیم و از توافق
خارج میشدیم ،مردم سؤال میکردند که چه عجلهای
داشتید و چرا فرصت ندادید؛ چه بسا اتحادیه اروپا
هم درصورت ماندن ایران در برجام ،اعالم میکرد که
دربرابر آمریکا میایستد و منافع ایران را تأمین میکند.
حتی شاید روسیه ،چین و سایر کشورهای بزرگ دنیا

به ما میگفتند که چرا عجله کردید .درواقع امروز با
تصمیم خود دربرابر تمام کشورهای دنیا اتمام حجت
کردیم و مردم هم آشکارا میبینند که کار نظام ما دقیق
و منطقی است.
روحانی تصریح کــرد :در توافق هسته ای منافعی
مد نظر داشتیم که به آن تصریح شــده اســت .اگر
ببینیم با رفتن آمریکا ،آن منافع باقی می ماند،
چــه بهتر؛ چنین شانسی کمتر پیش مــی آیــد که
یک موجود اخاللگر و مزاحم از ایــن توافق خارج
شود.
وی گــفــت :اگــر فــرض کنیم کــه نتوانسته ایم به
تــوافــق مد نظر دســت یابیم ،بــاز هــم چیزی را از
دست نخواهیم داد؛ چرا که پیش بینی های الزم را
دربــاره اینکه کشور بدون برجام اداره شود ،درنظر
داریــم .از نیمه دوم ســال  92تا دیمــاه  94که برجام
اجرایی شد ،کشور را اداره کرده ایم و باز هم اداره
میکنیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار
تأسف از سکوت کشورهای عربی و مسلمان درقبال
جنایات صهیونیست ها گفت :متأسفیم که برخی
کشورهای عرب منطقه درقبال جنایات روزهای اخیر
صهیونیست ها سکوت کرده اند و برخی کشورهای
اسالمی نیز بهسادگی از آن چشمپوشی کرده و برخی
دیگر نیز متأسفانه آن را «دفاع مشروع» لقب دادهاند؛
آن ملت و سرزمینی است که متعلقبه
دفاع مشروع از ِ
خود آن ملت باشد ،نه سرزمین غصبشده فلسطین؛
لذا دفاع مشروع صهیونیستها در این سرزمین ،معنا

سیداحمد خاتمی:

بیانیه برجامی نظر مجلس
خبرگان نیست

شهرآرا -چند روز قبل ،بیانیهای با امضای آیــتا ...احمد
جنتی در رسانه ها منتشرشد که برخی آن را موضع مجلس
خبرگان تلقی کرده بودند.
در این بیانیه بااشارهبه خروج آمریکا از توافق هستهای آمده
بود :الزم است رئیسجمهور محترم ،صادقانه و باصراحت،
بهخاطر خسارتهای وارده در برجام که بهخاطر عدم رعایت
خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر معظم انقالب ازجمله اخذ
تضمینهای الزم از  5+1و نیز رعایتنشدن اقدام متناظر و
گامبهگام ،پدید آمد ،از مردم عزیز ایران عذرخواهی کنند و
تجربه توافق برجام را چراغ راه آینده قرار دهند.
این بیانیه به ویژه قسمت اشاره با واکنش منفی چهره های
سیاسی همراه شد.
بااینحال ،آنطورکه ایسنا گزارش کرده است ،روز گذشته
آیـــت ا ...سید احمد خاتمی ،سخن گوی هیئت رئیسه
مجلس خبرگان رهبری اظهار کرده است :این بیانیه رئیس
مجلس خبرگان رهبری است ،نه بیانیه مجلس خبرگان و نه
حتی بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان .بیانیه با سربرگ
رئیس مجلس ثبت شده است و ذیل آن نیز امضای آیتا...
احمد جنتی قرار دارد؛ بنابراین اینکه در رسانه ها چنین
منعکس شد که این بیانیه مجلس خبرگان رهبری است،
انعکاس درستی نیست.

امیرعلی قاسمی مقدم -اجــالس ملی میزبانی
ایرانی اسالمی با موضوع «حمایت از کاالی ایرانی»
عصر روز گذشته با حضور عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام و جمعی از فعاالن اقتصادی و صنعتی
خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
به گزارش شهرآرا ،مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این اجالس
با بیان اینکه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در خروج
از برجام باید بهطور جد در مجامع بینالمللی و اتحادیه
اروپــا رسیدگی شود ،گفت :در ارتباط با بدعهدی
آمریکا در قبال برجام ،خیانت آشکار ترامپ را شاهد
بودیم اما اطمینان داریم که دود این تصمیم در چشم
خودش میرود.
علی آقامحمدی افزود :اگر برجام پس از عهدشکنی
آمریکا ،برای جمهوری اسالمی ایران منفعت داشته
باشد ،به آن ادامه می دهیم ،در غیر این صورت توجیه و
صالحیتی بر ماندن در برجام نیست.
وی با اشاره به اقدامات خصمانه رئیس جمهور آمریکا
در قبال ملت ایران اظهار کرد :همانطور که صدام
زمینه تبدیل جمهوری اسالمی ایران به یک قدرت
نظامی را فراهم کــرد ،قطعا ترامپ هم با اقدامات
خود ،بسترساز تبدیل کشورمان به یک قدرت بزرگ

در حاشیه نشست روز گذشته هیmت دولت ،وزرا نیز با
حضور در جمع خبرنگاران به سؤاالت آنان پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا ،علیرضا آوایی ،وزیر دادگستری ،در
پاسخ به سؤالی درباره دستور رئیس جمهور مبنیبر
بررسی وضعیت بازداشتگاهها ،اظهار کرد :دراینباره
جلسهای در شورای عالی امنیت ملی و جلسهای نیز
با وزیر کشور داشتهایم و بهدنبال آن تحقیقاتی انجام
شده و پاسخهایی هم داده شده است که گزارشهای
تکمیلی اقدامات خدمت رئیسجمهور داده میشود.
مــحــمــدجــواد آذریجــهــرمــی ،وزیـــر ارتــبــاطــات و
فــنــاوری اطــالعــات ،نیز بــا تأکید بــر اینکه اقــدام
جــدیــدی بــرای مــســدودکــردن فیلترشکنها آغــاز
نشده است ،بیان کرد :بر اساس شواهد ،متأسفانه
کــاربــران شبکه های اجتماعی در حـــال مقاومت
در بــرابــر دســتــور قضایی هستند و ایــن موضوع،
امنیت فضای مــجــازی را بــا چالش مــواجــه کــرده
است.

محمد جواد ظریف ،وزیــر امــور خارجه ایــران،
در آخرین ایستگاه مأموریت برجامی خود در
بروکسل ،پس از مذاکراتی فشرده با مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران کشورهای
انگلیس ،آلمان و فرانسه تصریح کرد که طرفهای
اروپایی از عزم سیاسی برای حفظ برجام و ارائه
تضمینهای الزم برخوردار هستند .به گزارش
ایرنا ،ظریف که از نتایج آخرین رایزنیهای خود در
جمع خبرنگاران سخن میگفت ،افزود که انتظار
دارد طرف اروپایی ،مواضع سیاسی خود را به
عمل تبدیل کند.
او از توافق اولیه بــرای ارائــه تضمین های الزم
بهمنظور تداوم برجام سخن گفت و ادامه داد:
حرکت مناسبی آغاز شده است که امیدوارم به
نتیجه برسد .ما با آنها در چند هفته آینده کار
خواهیم کرد تا این تضمینها به وقوع بپیوندد.
ظریف اضافه کرد :ما گفتیم که باید حقوق ایران
تضمین شود و آنها هم گفتند که تالش خود را
خواهند کرد.
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا ،نیز به خبرنگاران گفت :همه
طرفهای اروپایی بهخاطر خروج ایاالت متحده
اظهار تأسف کرده و پذیرفتهاند که عادیسازی
روابط اقتصادی با ایران و رفع تحریمها ،بخشی
ساختاری (جداییناپذیر) از معاهده اتمی است.
رویترز نیز در گزارشی با اشاره به مذاکرات ظریف

تکذیب خبر تخریب ویالی آقای وزیر

سیدمحمد بطحایی ،وزیر آموزشوپرورش ،نیز با بیان
اینکه طرح تعطیالت زمستانه مدارس تا قبل از آغاز
سال تحصیلی جدید آماده میشود ،اظهار کرد :ما با
این طرح موافق هستیم و میان دستگاههای مختلف
هم اجماع نظری در این زمینه وجود دارد و درحال
اقــدام و برنامه ریزی بــرای چگونگی اجــرای طرح
هستیم.
عالوه بر این ،سید حسن هاشمی ،وزیربهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشکی ،با تکذیب برخی اخبار
مبنیبر اتخاذ تصمیماتی درباره خروج دارو از فهرست
کاالهای اساسی کشور اظهار کرد :ما تصمیم جدیدی،
جدا از آنچه در طول یکیدو سال گذشته اتخاذ شده
است ،نداریم.
همچنین به گزارش تسنیم ،عبدالرضا رحمانیفضلی،
وزیر کشور ،در واکنش به خبر تخریب ویالی وی در
ساوجبالغ گفت که این خبر دروغ است .وی در پاسخ
به این سؤال که دادستان ساوجبالغ مشخصا گفته ویال
متعلق به وزیر کشور است ،تکرار کرد که این مسئله
دروغ است.

سفیر فلسطین در نشست خبری:

از یک وجب خاک فلسطین
چشمپوشی نمیکنیم

ایسنا -صــالح الـــزواوی ،سفیر فلسطین در تهران ،طی
نشست خبری روز گذشته خود گفت :بیتالمقدس ،پایتخت
همیشگی و ابدی فلسطین است .وسعت قدس به وسعت
فلسطین است .قدس و فلسطین وطن من است و هیچ موقع از
یک وجب از خاک فلسطین چشمپوشی نخواهیم کرد.
وی افــزود :فلسطین فقط یک معنی برای سکونت نیست،
بلکه یک معنی مذهبی و ملی دارد؛ چر اکه بسیاری از
صحابه پیامبر در سرزمین فلسطین خاک سپاری شده اند.
مسجد االقصی در آنجاست؛ لذا مسئله فلسطین مسئله
من است.
سفیر فلسطین در تهران ادامه داد :بهزودی کنفرانس سران
کشورهای اسالمی برگزار میشود و باید هر یک از کشورهای
اسالمی به وظیفه خود عمل کنند و بگویند چه کاری برای
فلسطین میتوانند انجام دهند؛ زیرا سخنرانیها دردی را
درمان نمیکند.
وی تصریح کــرد :متأسفانه شاهدیم کشورهای اسالمی،
اسلحه خــود را بــه ســوی یکدیگر نشانه رفــتــه انــد .اگر
10کــشــور اثــرگــذار در جهان اســالم با هم متحد شوند و
مشکالت جهان اســالم را بررسی کنند ،حتما می توانند
اقــدامــی انجام دهند .ایــن اختالفات فقط به اسرائیل
خدمت میکند.

تابش خبر داد

موافقت با رونمایی از
لباس تیم ملی در مجلس

ایلنا -محمدرضا تابش ،عضو فراکسیون امید ،با اشاره به
برگزاری جلسه اخیر فراکسیون ورزش مجلس درباره نحوه
اعزام و رونمایی از پیراهن تیم ملی کشورمان به بازیهای
آسیایی اظهار کرد :بهتازگی جلسهای در فراکسیون ورزش
مجلس با مسئوالن ورزش کشورمان و به منظور بررسی و
ارزیابی آخرین وضعیت تیمهای اعزامی کشورمان به مسابقات
بــازیهــای آسیایی برگزار شــده اســت که در ایــن نشست،
چگونگی تدارک این تیمها و برآورد نتایجی که توسط این تیمها
در مسابقات پیشرو حاصل خواهد شد ،ارزیابی شد.
وی افــزود :در این جلسه همچنین دربــاره نحوه رونمایی از
پیراهن تیم ملی کشورمان در بازیهای آسیایی موضوعاتی
مطرح شد که روز سهشنبه ،موضوع را با آقای الریجانی ،رئیس
مجلس ،درمیان گذاشتیم.
نماینده اصالحطلب مردم اردکان در مجلس ،از موافقت رئیس
مجلس برای برگزاری مراسم رونمایی از لباس تیمهای ملی
کشورمان به بازیهای آسیایی خبر داد و گفت :قرار است هفته
آینده این مراسم با حضور مسئوالن ورزش کشور ،پرچمداران
و نمایندگان ورزشکاران تیمهای ملی اعزامی به بازیهای
آسیایی در تاالر آفتاب مجلس برگزار شود.
تابش تأکید کرد که زمان دقیق و نحوه برگزاری این مراسم به
تصمیمگیری مسئوالن برگزار کننده وابسته است.

عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام:

کارآفرینان سرداران جبهه اقتصادی هستند

عکس :مصطفی عباسی /شهرآرا

ســــیــــد یــــحــــیــــی
رحیمصفوی ،دستیار و
مــشــاور عــالــی فرمانده
معظم کــل قـــوا ،گفت:
هدف ما در سالهای اولیه جنگ ،این بود که
حمالت پی در پی انجام دهیم و فرصتی به
صدام برای بازسازی ارتش ندهیم .بعضیها
تصور میکنند عملیاتهایی که انجام دادیم،
بیحسابوکتاب بوده است ،اما عملیاتها با
روش هــای عقالنی طراحی و اجــرا میشد.
(فارس)
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اقتصادی خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما به
هر قیمتی در برجام نمیمانیم ،بیان کرد :ما بهترین

تصمیم را در جهت منافع ایران خواهیم گرفت و قطعا
لحاظ نکردن ایران به عنوان قدرت منطقه به ضرر
اروپاییهاست.

و مقامات اروپایی درباره ادامه روند برجام ،تصریح
کــرد :قــدرتهــای غربی وعــده دادنــد با حفظ
جریان سرمایه گذاری و نفت ،توافق هسته ای
سال 2015با ایران را حفظ کنند.
ظریف همچنین پیش از ترک بروکسل ،در جمع
خبرنگاران اظهار کــرد :ما دنبال خیال بافی
نیستیم که اروپا رابطهاش را با آمریکا به هم بزند.
نه چنین چیزی امکانپذیر است و نه اروپاییها
خودشان چنین حرفی میزنند؛ بلکه دنبال این
هستیم که اروپا از منافع خودش دفاع کند.وی با
بیان اینکه گفتوگوهای ایران با اروپا پس از خروج
آمریکا از برجام شروع خوبی برای مذاکرات بعدی
بود ،گفت :مشخص شد که برجام یک مجموعه
مستقل است و ارتباطی به موضوعات دیگر ندارد.
همچنین ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،روز
گذشته با حضور در پارلمان این کشور گفت:
بهترین راه بــرای رسیدگی به نگرانی جهان
درباره نقش ایران در منطقه و برنامه موشکهای
بالستیکی ایــن کــشــور ،در چــارچــوب توافق
هستهای با ایران ،حتی پس از خروج آمریکا از آن
است.
وی همچنین گفت :سؤال این است که اگر شما
از یک توافق خارج شوید ،بهتر میتوانید مذاکره
کنید یا زمانی که در توافق هستید؟ ما میگوییم
شما اگر در توافق بمانید ،بهتر میتوانید مذاکره
کنید.

سخن گوی وزارت امور خارجه:

آمریکا نتوانسته به اهداف
ضدایرانیاش برسد

تسنیم -بهرام قاسمی در واکنش به اقدام وزارت خزانهداری
آمریکادراعالمتحریمهایجدیدعلیهکشورمان،بامحکومیت
شدید این اقدام ،گفت :این سیاست و حرکت نابجا را بخشی
از ادامه رفتار نابخردانه و سیاستهای خصمانه دولت آمریکا
علیه ملت ایران میدانیم که طی دهههای گذشته همواره و
به اشکال گوناگون استمرار داشته است؛ این سیاستهای
کینه توزانه نه تنها دستاوردی برای آمریکا نداشته است و
نخواهد داشت ،بلکه دولت و ملت ایران را مصممتر ،صبورتر و
مقاومتر از همیشه و گذشته برای مقابله با اقدامات ضدایرانی
آمریکا ،آماده کرده است.
این دیپلمات ارشد ایرانی افزود :اعالم تحریمهای جدید علیه
ایران ،بهویژه قراردادن نام رئیس کل بانک مرکزی در فهرست
تحریمها ،هم زمان با گفت وگوها و رایزنیهای کشورمان با
اروپا در موضوع برجام بدون آمریکا ،بهخوبی بیانگر آن است
که ایاالت متحده آمریکا با خروج یکجانبه از برجام نتوانسته
است تاکنون به اهداف ضدایرانی و ازپیشتعیینشده خود
دست یابد؛ دولت آمریکا اینک و در پی ناکامی و آثار مخرب
اشتباهات و پیشبینیهای غلط فاحش خود پساز خروج
یکجانبه از برجام ،تالش میکند با اینگونه رفتارها و اقدامات
مخرب ،بر اراده و تصمیم دیگر اعضای باقیمانده در برجام و
سایر کشورهای جهان ،اثر بگذارد.

وی افزود :در دوران دفاع مقدس برخی به دلیل عدم
پیش بینی آینده جنگ تحمیلی ،وطن خود را رها
کردند و از ایران خارج شدند اما با این حال برخی هم
بودند که برای پیشرفت و توسعه کشور رشادت آفرینی
کردند.
آقامحمدی بیان کرد :در چشمانداز اقتصادی کشور
مقرر شده است که ایران در آیندهای نه چندان دور به
قدرت اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب شرقی
تبدیل شود.
وی با بیان اینکه افتخار نیست واردات کاالهای
مصرفی داشته باشیم ،اظهار کــرد :فعالیت های
صنعتی نتیجه کوتاه مدت ندارد ،برای تحقق اهداف
مدنظر باید مسیر با ثباتی طی شــود .واحدهای
تولیدی بسیار خوبی در کشور وجود دارد اما متأسفانه
از این ظرفیت عظیم بهخوبی استفاده نمیکنیم.
مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری بیان کرد :جوانان
دهه  70و  80سرمایههای ارزشمندی هستند که باید
قدر آنها را دانست تا از هم اکنون شرایط برای تبدیل
اقتصاد کشور به یک اقتصاد دانشبنیان فراهم شود.
وی گفت :برای حضور در بازارهای بینالمللی باید
زمینه ارتقای سطح کیفی و در نتیجه رقابتی شدن
کاالهای ایرانی فراهم شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران خراسان رضوی،
هم در ادامه این مراسم اظهار کرد :مقام معظم رهبری
در نام گذاری سال های اخیر بر حمایت از کارگر و
تولیدکننده ایرانی تأکید داشتند .بنده از کوتاهی
مسئوالن که این سخنان را تنها در حد شعار بیان
کردهاند و به واقع در عمل چیزی دیده نشده است،
گالیهمند هستم.
رضا حمیدی افــزود :اگر رونــد نامطلوب فعلی که
مشکالت زیــادی بــرای تولیدکنندگان ایجاد کرده
است ،ادامه یابد ،صنعت کشور فلج خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران خراسان با بیان
اینکه توریسم از اهمیت بسیاری برخوردار است،
اظهارکرد :مقام معظم رهبری بر استفاده ویــژه و
حداکثری از ظرفیتهای گردشگردی تأکید کردهاند
و طبق سند چشمانداز توسعه باید تا سال  1404در
این بخش به درآمد  ۳0هزار میلیارد دالری برسیم اما
با روند فعلی و کوتاهی های صورت گرفته از سوی
مسئوالن به تحقق آن خوشبین نیستیم.
در پایان اجــالس ملی میزبانی ایرانی اسالمی از
مهندس رضا حمیدی ،به عنوان یکی از تولیدکنندگان
موفق و پیکسوتان بخش صنعت استان خراسان
رضوی ،تقدیر شد.

