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 غبارروبی مضجع مطهر امام رضا )ع( 
با حضور رهبر انقالب

همزمان ب��ا ماه ذی القعده و ایام زیارت مخصوص 
رضوی، مراس��م غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج 
حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیهماالسالم(، صبح 

پنجشنبه با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
در این مراسم معنوی مراجع تقلید آیات عظام مکارم 
شیرازی و وحیدخراسانی، و آیت اهلل مصباح یزدی، به 
همراه جمعی از علما، مس��ئوالن و خانواده های شهدا، 
 جانبازان و ایثارگران اس��تان خراسان حضور داشتند. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

پیام کتبی روحانی به اردوغان 
محمود واعظی فرس��تاده ویژه رئیس جمهوری به 
آن��کارا، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
دیدار و پیام کتبی حس��ن روحانی رئیس جمهور را به 

وی تسلیم کرد.
رئی��س دفتر رئیس جمهور در ای��ن دیدار درباره 
آخرین تح��والت مربوط به برجام، آغ��از تحریم های 
جدی��د آمریکا و مواضع کش��ورمان در ای��ن موارد با 
اردوغان گفتگو کرده و بر عزم کشورمان بر مقاومت تا 

پشیمان کردن آمریکا از اقدام خود تاکید کرد.
رئیس جمه��ور ترکیه نیز با اظهار خرس��ندی از 
دریافت پیام رئیس جمه��وری ایران، مجددا بر  اراده 

ترکیه مبنی بر ادامه همکاریها با ایران تاکید کرد.
رجب طی��ب اردوغان اظهار امیدواری کرد که در 

آینده نزدیک با روحانی مالقات کند.  مهر
 

گفتگوی بی واسطه سردار سلیمانی با مردم 
اخی��راً تصوی��ری از حضور س��ردار س��لیمانی در 
بین مردم و در فرودگاه منتش��ر شده است که در آن 
گفتگوی بی واسطه سردار سلیمانی با مردم دیده می 

شود. 
ای��ن تصویر، نش��ان می دهد که فرمان��ده نیروی 
قدس در اتوبوس��ی ک��ه معموال مس��افران را از پایانه 
تا پله های هواپیما منتقل می کند، حضور داش��ته و از 
خودروی شیش��ه دودی و یا خودروی ویژه مسئوالن 
ب��رای حضور پای پله های هواپیما اس��تفاده نمی کند. 

  خبرگزاری دانشجو 

ایران قهرمان مسابقات نظامی در رشته 
غواصی عمق شد

تی��م غواص��ی نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران با اختالف نس��بت به س��ایر کش��ورها 
قهرمان مس��ابقات نظامیان 2018 در رش��ته غواصی 

عمق شد.
غ��واص ه��ای نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری 
اس��المی ای��ران در پای��ان هفته مرحله از مس��ابقات 
غواصی عمق ارتش های جهان توانس��ت مقام نخست 

مسابقات را به دست بیاورد.
تی��م غواص��ی ایران در ه��ر هفت مرحل��ه از این 
مس��ابقات رکورده��ای ماندگاری را از خ��ود به جای 
گذاش��ت و نام خود را در تاریخ این مسابقات جاودانه 
کرد. تیم های غواصی روس��یه و ونزوئ��ال نیز به طور 
مش��ترک عنوان دوم مسابقات را کس��ب کردند و در 
س��کوی دوم قرار گرفتند. رتبه سوم این مسابقات هم 

به تیم ملی سوریه رسید.
گفتنی است؛ مسابقات نظامیان 2018 روسیه در 
رش��ته غواصی عمق از تاریخ دهم تا هجدهم مرداد با 
حضور بیش از یکصد شرکت کننده برگزار شد و بیش 
از یکصد نفر از کشورهای مختلف به رقابت پرداختند. 

 روابط عمومی ارتش

رئیس جمهور تیم اقتصادی را تغییر دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت عالوه 
بر تغیی��ر در حوزه مدیران اقتصادی در سیاس��ت های 

اقتصادی هم تغییر ایجاد کند.
س��یدتقی کبیری گف��ت: جامعه ع��الوه بر تغییر 
سیاست ها و رویه های اقتصادی انتظار تغییر چهره  در 
بخ��ش مدیران اقتصادی را هم دارد. وی با بیان اینکه 
افکار عمومی نسبت به حوزه اقتصادی کابینه به دلیل 
مشکالت به وجود آمده اخیر در حوزه ارز منتقد است، 
اف��زود:  اگر دولت می خواهد به مطالبات مردم پاس��خ 
ده��د باید در حوزه ه��ای مربوط به صنای��ع، تجارت، 

بازرگانی  خارجی و اقتصاد تغییراتی ایجاد کند.
کبیری افزود: به نظر بنده دولت از لحاظ کارکردی 
نیاز به ترمیم به وی��ژه در بخش اقتصادی دارد و باید 

خودش در این زمینه پیش قدم شود.  تسنیم

دالر10 هزار تومانی نتیجه مذاکره با غرب 
است

امام جمعه مشهد با اشاره به دشمنی آمریکا و اروپا با 
ایران گفت: در دو سال گذشته با این همه مذاکره و نشست 

و برخاست، دالر ۳ هزار تومانی، 10 هزار تومان شد.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز 
جمعه مشهد، افزود: وی گفت: امروز نیز اروپا با آمریکا  
تفاوتی ندارد. هر دو دش��من هستند. وی تصریح کرد: 
تاریخ و عبرت تاریخی هیچ، در دو س��ال گذشته با این 
همه مذاکره و نشس��ت و برخاست، دالر ۳ هزار تومانی 

شد، 10 هزار تومان که درست نیست.  مهر 

اخبار

اربعین و راهیان نور پاتک برابر هجمه های دشمن 
فرمانده دانش��گاه تربیت پاسداری و افسری دانش��گاه امام حسین )ع( با بیان 
اینکه امروز عملیات های فرهنگی دانشجویان خواب را از چشم دشمنان می گیرد، 

گفت: اربعین و راهیان نور دانشجویی در برابر هجمه های دشمنان پاتک است.
سردار علی فضلی در مراسم قدردانی از فعاالن اربعین و راهیان نور دانشجویی 
سال ٩٦ و دومین کنگره ملی شهدای گفت: کنگره ملی شهدای دانشجویی و ستاد 
اربعین و راهیان نور دانشجویی یک فرصت طالیی است، با استفاده از این سه حوزه در 
چنین شرایطی که دشمن با تمام توان در بسترهای مختلف ازجمله فضای مجازی کشور 
و نظام اس��المی را مورد هجمه های س��نگین فرهنگی قرار داده ، می توانیم جوانان را با 
ارزش ها و مبانی انقالب اس��المی آشنا کنیم. وی با اشاره به اظهارات رهبر کیبر انقالب  
امام خمینی )ره( ، افزود : ایش��ان فرمودند »عزیزان من هر شب به دشمن هجمه کنید، 

خواب را از چشم دشمن بگیرید و به آن ها امان ندهید.«  فارس

پاسداران 
استقامت خانواده های شهدا موجب غرور ملی است

رییس س��ازمان بسیج مس��تضعفین گفت: خانواده های شهداء مایه امید و 
برکت انقالب اسالمی هستند.

سردار غالمحس��ین غیب پرور در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم فیروز 
حمیدی زاده، ضمن تمجید از خانواده های ش��هدای مدافع حرم گفت: انقالب 
اس��المی دوره های سختی تا امروز تجربه کرد و به فضل پروردگار و برکت خون 

شهداء همچون گذشته از این شرایط با سربلندی عبور خواهد کرد.
وی  افزود: ش��رط تفضل خداوند این اس��ت که همگان از جمله مس��ئوالن به نحو 

احسن به وظایف خود عمل کنند و همواره خودشان را در کنار مردم قرار دهند.
رییس س��ازمان بس��یج مستضعفین با اش��اره به این که خون پاک ش��هداء پایمال 
نخواهد شد افزود: باید مراقب باشیم تا در دام تحلیل هایی که ما را به سمت دشمن می 

کشاند نیفتیم و همواره در قبال دشمن محکم  باشیم.  فارس 

بسیجی ها 
آمریکا رسمًا از مردم ایران عذرخواهی کند

 وزیر کش��ور با بیان این که »آمریکا با نقض تعه��دات جهانی قابل اعتماد و 
مذاکره نیس��ت«، گفت: دولت بدون مش��ارکت مردم نمی تواند مشکالت کشور 

را برطرف کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهارکرد : با توجه به تجربه ای که در جنگ هایی 
از جمله عراق و س��وریه و یمن دارند به هیچ عنوان توان و جرات وارد ش��دن به 
جن��گ نظامی علی��ه ایران را ندارند. وی با تاکید بر این که »دومین رویکرد دش��من 
علیه ملت ایران، بحث اقتصادی اس��ت« خاطرنشان کرد: اصال قابل قبول نیست که پس 

از ۴0 سال از انقالب همچنان ایران توسط دشمنان تهدید شود
وزیر کش��ور ایجاد تنش های داخلی را سومین رویکرد دشمن در مقابل ایران دانست 
و تصریح کرد: به هیچ عنوان امکان مذاکره وجود ندارد.  باید ابتدا آمریکا به تمام تعهدات 

پیشین خود عمل کرده و از مردم ایران به  صورت رسمی عذرخواهی کنند.  ایسنا

میدان فاطمی 

س
فار

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران  ن یبــــو گف��ت: ام��روز ک��ه در جنگ تر
اقتصادی با دش��من هس��تیم، باید تعیین و اعمال 

مجازات  علیه مفسدان اقتصادی را جدی بگیریم.
آی��ت اهلل امام��ی کاش��انی در خطبه های نماز 
جمعه دیروز تهران که در مصالی امام خمینی)ره( 
برگزار شد،  در خصوص مساله فساد اظهارداشت: 
اگر چیزی از نقطه اعتدال و جایگاه خودش حرکت 

کند و عوض بشود، تبدیل به فساد می شود. 
خطی��ب نمازجمع��ه ته��ران تصری��ح ک��رد: 
اس��تعدادها برای گرفتن و ضبط مال و درخواستها 
برای گرفتن پول زیاد است واین استعداد باید مهار 

شود و اگر نشود، تبدیل به فساد خواهد شد.
وی ادامه داد: فس��اد در س��ه چیز ریشه دارد؛ 
یکی آرزو، دیگری کبر و استکبار و در آخر حرص 
است. آدم حریص به مقصد نمی رسد، چون مرگ 

می آید و او را می برد.
امامی کاش��انی در ادامه افزود: از قوه قضاییه 
تش��کر می کنم که مجازات هایی را برای محتکران 
و مفس��دان اقتصادی تعیین و اعالم کرده اس��ت. 
امروز که در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، باید 
اعم��ال مجازات  علیه مفس��دان اقتصادی را جدی 
بگیری��م، قوه قضائیه، بحم��داهلل، در این زمینه به 

وظیفه خود به خوبی عمل می کند.
وی گفت: امام راح��ل عزیزمان به من گفتند 
ک��ه این انقالب باقی م��ی ماند و هرکس به آن بد 
کند، به خ��ودش بد کرده اس��ت و آبروی خود را 

می برد. خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: من به 
س��ودجویان این هشدار را می دهم که زندگی دنیا 
و آخرت خودتان و فرزندانتان را س��یاه نکنید، این 
کارها را ترک کنید، دالر خریدن، س��که و برنج و 
دیگ��ر اق��الم را جمع کردن و کش��ور را به تالطم 
کشاندن، هیچ عاقبتی برای شما ندارد؛ این کشور 

در سایه امام زمان )عج( است.
امامی کاش��انی گفت: ما به امی��د خدا از این 
گردنه ها عبور خواهیم کرد و این کشور به صاحب 

اصلی آن خواهد رسید.
وی تصریح کرد: دشمن از اخبار راست و دروغ 
علیه ما سواستفاده می کند. ترامپ این هفته گفته 

ک��ه اقتصاد ایران خیلی س��ریع وضعیت بدی پیدا 
کرده و ما حاضریم با آنها مذاکره کنیم.

امامی کاشانی افزود: این عبارت که می گوید 
وضع اقتصاد ایران س��ریع عوض ش��ده اس��ت، آیا 
مروت انسانی، جوانمردی یک انسان و تعصب یک 
ایران��ی این را می پذیرد که عده ای ماجراجو علیه 
ما س��ر و صدا راه بیاندازند و س��پس عده ای با آنها 

همسو شده و در مسیر آنها قدم بردارند؟
خطی��ب نماز جمعه تهران تصری��ح کرد: آنها 
می خواهند ایران با آمری��کا مذاکره کند درحالی 
که مذاکره با ش��روطی که آنها گفت��ه اند عقالنی 
نیست و هرگز ایران زیر بار آن نمی رود و به فرض 
مح��ال که ایران با آنها مذاکره هم کند آمریکا زیر 
قول خود می زند، دروغ م��ی گوید و به تعهداتش 

عمل نمی کند.
امامی کاش��انی گف��ت: ترام��پ در ۵۵8 روز 
گذشته ۴ هزار و 22٩ دروغ گفته و پیمان شکسته 
و در دو ماه اخی��ر ٩۷0 مرتبه دروغ گفته و نقض 

عهد داشته است. 
داد:  ادام��ه  ته��ران  نم��از جمع��ه  خطی��ب 
رئیس جمهور آمریکا می خواهد این طور بگوید که 

فشارهای اقتصادی علیه ایران اثرگذار بوده و البته 
در این راه همراهی بن سلمان و رژیم صهیونیستی 
را هم با خود دارد. وی با بیان اینکه ما باید هشیار 
باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم، گفت: هرکس 
در ه��ر جایگاهی ق��رار دارد اع��م از مردم، بخش 
خصوصی و دولت، همه و همه باید به وظایف خود 

به خوبی عمل کنند.
امامی کاشانی گفت: رهبر انقالب در پیامی به 
دول��ت این طور گفته اند که ما برای حل مس��ئله 
بانکها و نقدینگی به یک کار گروه حساس، اثرگذار، 
شجاع و فعال نیاز داریم تا فقط فکر کنند و ببینند 
که با مس��ئله بانکها و مشکل نقدینگی چطور باید 

برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه نگذاریم نقدینگی به س��مت 
بازارهای طال، مس��کن، ارز و برخی کاالهای دیگر 
سرازیر شود، خاطرنشان کرد: طبیعی است هر جا 
که نقدینگی به آن س��مت حرکت کند مشکالت و 

وضعیت نامناسبی را برای کشور خواهیم داشت.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: کارگروهی که 
هفته ای یک جلس��ه داشته باشد فایده ای ندارد. 
ای��ن کارگروه باید فعاالنه کار کند تا بتواند در یک 
بازه زمانی یک تا س��ه ماهه، برنامه مشخصی را به 
رئیس جمهور ارائه بدهد و س��پس دستور دریافت 

کند و آن دستورات را عملیاتی و اجرایی سازد.
امامی کاش��انی افزود: امروز، زمان جنگ است 
و عمل به وظایف و تالش برای حل مشکالت برای 

ما تکلیف است.  مهر 

آیت اهلل امامی کاشانی:

باید مجازات مفسدان اقتصادی را جدی بگیریم

معاون هماهنگ کننده ارتش  اسـالم جمهوری اس��المی ای��ران با ارتش 
بی��ان اینکه ایران با بهره مندی از مواهب الهی، از 
ش��مال و جنوب ب��ه دریا دسترس��ی دارد، گفت: 
نقش جمهوری اس��المی ای��ران در تأمین امنیت 
گذرگاه های دریایی نیز بر کسی پوشیده نیست و 
نیروه��ای مس��لح جمهوری اس��المی ایران حفظ 

امنیت دریا را دنبال می کنند.
امی��ر دری��ادار حبی��ب اهلل س��یاری در آئین 
اختتامی��ه مس��ابقات غواص��ی ارتش ه��ای جهان 
ب��ا س��تایش از عملک��رد تیم های حاض��ر در این 
مس��ابقات گفت: به صورت لحظه به لحظه ش��اهد 
تالش مردانه تیم های حاض��ر در اجرای مأموریت 
هایش��ان بودم و به  عنوان عضوی از جامعه بزرگ 

دریا به خودم می بالم.
وی با اش��اره به اه��داف برگزاری مس��ابقات 
ارتش های جهان، خاطرنش��ان کرد: در ش��رایطی 
که دنیای سیاس��ت با واژه صلح و دوس��تی بیگانه 
اس��ت، دریادالن و نظامیان ش��جاع در این رقابتها 
ای��ن واژه ها را به دنیا مخابره کردند. پیام رس��انان 
سفیدپوش، در این رقابتها پیوند دوستی و برادری 
را مس��تحکم تر و نفرت و انزجار خود را از کسانی 

که بر طبل جنگ می کوبند، اعالم کردند.
مع��اون هماهن��گ کنن��ده ارت��ش جمهوری 

اس��المی ایران با بی��ان اینکه نظامی��ان در طول 
تاریخ پیش��گامان صلح و دوستی میان ملتها و 
اقوام بودند، افزود: گواه این موضوع، مسابقات 
نظامیان است که ریشه در تاریخ بشریت دارد. 
زندگ��ی حرفه ای مردان دریا داس��تان خاص 

خ��ود را دارد و فه��م ای��ن زندگ��ی 
نیازمن��د درک و فه��م ش��رایط 

دریاست.
امیر دریادار س��یاری در 
ادام��ه تأکید ک��رد: ایران با 

به��ره من��دی از مواهب الهی، از ش��مال 
و جن��وب ب��ه دریا دسترس��ی دارد و با 
رعایت ُحس��ن همج��واری در پنج هزار 
کیلومت��ر م��رز دریایی با همس��ایگان، 
در آرام��ش کامل به س��ر می برد. نقش 
جمهوری اس��المی ایران در تأمین 
امنیت گذرگاه های دریایی نیز 
بر کسی پوش��یده نیست و 
جمهوری  مسلح  نیروهای 
اس��المی ای��ران حف��ظ 

امنیت دریا را دنبال می کنند.
رئیس س��تاد ارتش جمهوری اس��المی ایران 
اف��زود: بعنوان عضوی از خان��واده ارتش و نماینده 
نیروه��ای مس��لح ارتش جمهوری اس��المی ایران 
اعالم می کنم که دنیای بدون جنگ و پر از صلح و 

دوستی را خواستاریم. 
امیر سیاری در پایان سخنان خود = با تشکر از 
جمهوری فدراتیک روسیه در پایه گذاری مسابقات 
نظامی��ان جه��ان خاطرنش��ان کرد: از روس��یه به 
عنوان کش��ور دوست و همسایه به خاطر برگزاری 
مس��ابقات غواص��ی عمق ب��ه کمک ایران تش��کر 
می کنم و امیدوارم در س��ال های آینده بخش های 
 بیش��تری از این مس��ابقات در ایران برگزار ش��ود. 
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امیر سیاری:
نقش ایران در تأمین امنیت گذرگاه های دریایی بر کسی پوشیده نیست

بروجردی: 
 به هیچ وجه شرایط 

یم   یکا را ندار مذاکره با امر
یک عضو کمیسیون امنیت ملی  رلمــــان مجل��س پا خارج��ی  سیاس��ت  و 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه زمینه ای برای مذاکره 
ایران و آمریکا وجود ندارد، گفت: جمهوری اس��المی 
بزرگ تر از آن اس��ت ک��ه تحریم ها تاثی��ری بر تغییر 

سیاست های آن داشته باشد.
عالءالدی��ن بروج��ردی اظهار کرد: تص��ور من این 
است که ما به هیچ وجه شرایط مذاکره با آمریکایی ها را 
نداریم. ما در طول چهار دهه گذشته به صورت موضوعی 
با اذن رهب��ری با آمریکایی ها مذاک��ره کردیم، مثال در 
عراق، آمریکایی ه��ا خیلی درخواس��ت کردند که برای 
کاهش بحران عراق با آنها مذاکره داشته باشیم و ما این 
را نمی پذیرفتیم اما رس��ما یادداشت دادند و درخواست 
کردند و این جزو اس��ناد وزارت خارجه اس��ت. نهایتا ما 

پذیرفتیم و سه دوره برای بحران عراق مذاکره کردیم.
وی با بیان اینکه سیاست شناخته شده آمریکایی ها 
در روابط دوجانبه با ایران سیاس��ت خصمانه ای است، 
یادآور ش��د: این سیاس��ت همچنان ادامه دارد و هیچ 
زمین��ه ای برای آغاز مذاکره با آمریکا از نظر من وجود 
ندارد. این نماینده مجلس اظهار کرد: من فکر می کنم 
خود روحانی با توجه به مجموعه مواضع آمریکایی ها، 
خ��روج آنها از برجام و اعم��ال تحریم ها به هیچ وجه 
معتقد نیس��ت ک��ه در مقط��ع فعلی زمین��ه ای برای 

مذاکره با آمریکا وجود دارد.  ایسنا 

نقو ی حسینی
 در جلسه استیضاح ربیعی 
ح نشد مطالب خوبی مطر

نماینده مردم و رامین گفت: زمانی که  رئیس جمهور توجهی به درخواست نظـــــرگاه
نمایندگان مبتنی بر تغییر تیم اقتصادی نمی کند، ما باید 

خود به طور مستقیم آن کار را انجام دهیم.
سیدحس��ین نقو ی حسینی نماینده مردم با اشاره 
به اس��تیضاح عل��ی ربیعی وزی��ر تع��اون ، کار و رفاه 
اجتماع��ی ا ظهار کرد: بس��یاری از نمایندگان معتقد 
بودند ک��ه ربیعی اولویت اول برای اس��تیضاح نبود و 
وز رای دیگ��ری که به صورت مس��تقیم با موضوعات 
اقتصادی سر و کار دارند باید در اولویت استیضاح قرار 
می گرفتند، اما به هر صورت این اس��تیضاح به عنوان 

اولین استیضاح در دستور کار قرار گرفت.
وی با اش��اره به حواش��ی ایجاد ش��ده در جلسه 
اس��تیضاح وزیر، گفت: متاسفانه در این جلسه مطالب 
خوبی مطرح نش��ده و بیش��تر مباحث مطرح شده در 

زمینه مسائل شخصی بود.
نماین��ده مردم ورامین با اش��اره به اینکه ما پیش 
از این از رئیس جمهور درخواس��ت کرده بودیم که در 
تیم اقتصادی دولت تغییراتی را انجام دهد، اظهار کرد 
: نماین��دگان مجلس دو بار با بی��ش از 200 امضا به 
رئیس جمهور نامه نوشتند و درخواست کردند تا تیم 
اقتص��ادی دولت را تغییر دهد، ام��ا از آنجا که رئیس 
جمه��ور هیچ عکس العملی به درخواس��ت نمایندگان 

نشان نداد.  باشگاه خبرنگاران جوان

آیت اهلل حسین نوری همدانی صداقت  در کالم و عمل به وعده های داده شده دیـــــدگاه
و حل مسائل اقتصادی کشور از سوی مسئوالن را خواستار 
ش��د و گره  زدن تم��ام امور کش��ور را با تحریم نادرس��ت 
دانس��ت و گفت: ما در حمایت از خواس��ته به حق مردم و 
حمای��ت از انقالب و نظام اس��المی و والی��ت فقیه با هیچ 

کس تعارف نداریم و کوتاه نخواهیم آمد.
این مرجع تقلید در دیدار با جمعی از اس��اتید س��طوح 
عال��ی و خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد: علما و روحانیون 
باید زبان مردم باش��ند، خواس��ته های به ح��ق مردم را به 
گوش مس��ئوالن برس��انند، مردم نباید از نظ��ام و انقالب و 

روحانیت ناامید بشوند.
وی ادام��ه داد: ما درحمایت از خواس��ته به حق مردم و 
حمایت از انقالب و نظام اس��المی و والیت فقیه با هیچ کس 
تع��ارف نداریم و کوتاه نخواهیم آم��د؛ چون مردم از ما توقع 
دارند مدافع حقوق آنان و شعارهای انقالب اسالمی باشیم. ما 
نباید اجازه دهیم عده ای کم با فساد و بی مدیریتی، کارآمدی 

نظام را زیر سوال ببرند و به حق مردم دست درازی کنند.
آی��ت اهلل نوری همدان��ی خباثت و دش��منی آمریکا را 
متذکر ش��د و اضافه کرد: این دش��منی ب��وده و خواهد بود 
چون آن ها با ملت ایران مخالف هستند و در این چهل سال 
بدترین ظلم ها را در حق مردم ایران انجام داده اند و مردم 
ما این را درک می کنند، لذا چهل سال مقاومت و ایستادگی 
کردن��د ولی م��ردم از بی عدالتی در رنج هس��تند، مردم از 

تبعیض و فس��اد که عده ای انجام می دهند ولی متاس��فانه 
عده ای هم به نام اصل نظام تمام می کنند در رنج هستند.

وی اف��زود: ای��ن مردم ظلم س��تیز هس��تند و زیر بار 
زورگوئی آمریکا و ایادی آن نمی روند ولی این را هم تحمل 
نمی کنند یکی پول بیت المال را بخورد و ببرد و عده ای هم 
به نان شب محتاج باشد؛ من به مسئوالن عرض میکنم اگر 
مردم مطمئن باشند ش��ما با رانت و فساد مقابله می کنید، 

بدانید از شما حمایت خواهند کرد.
ای��ن مرجع تقلی��د اضافه کرد: مس��ئوالن همه چیز را 
ب��ا تحریم گره نزنند؛ تجربه نش��ان داد خیل��ی از چیزها به 
تحریم ارتباط ندارد، قیمت گذاری واقعی اجناس و نظارت 
و اش��راف بر آن بخشی از مشکالت را حل خواهد کرد.آیت 
اهلل نوری همدانی ادامه داد: مسئوالن خواسته به حق مردم 
را بش��نوند و در رفع آن بکوش��ند و مردم ه��م اجازه موج 

سواری به دشمنان خود ندهند .
این مرجع اف��زود: اکثریت مردم ایران انقالب و نظام و 
رهبری را قبول دارند و از آن حمایت می کنند لذا باید قدر 
این مردم را دانس��ت، به این ها خدمت کرد، معیشت شان را 
حل ک��رد و برای جوانان کار و زمین��ه ازدواج فراهم نمود. 
مس��ئوالن از اختالف و مس��ائل حاش��یه ای پرهیز کنند و 
ب��ا وحدت حول مح��ور والیت فقیه در پی حل مش��کالت 
متک��ی به توانایی های خودمان باش��ند. مس��ئوالن محترم 
 قضای��ی ب��ا جدیت با مفس��دان اقتص��ادی برخ��ورد کند. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل نوری همدانی

آیت اهلل نوری همدانی:
 درحمایت از خواسته به حق مردم کوتاه نخواهیم آمد

در جلس��ه س��تاد اقتص��ادی دولت با  حضور رئیس جمهور و س��ه تن از وزرا، خیابان پاستور
بس��ته های تأمین، توزیع و نظارت کاالهای اساس��ی و دارو  

ارائه شد.
در جلسه س��تاد اقتصادی دولت پنج شنبه  به ریاست 
رئیس جمهور تشکیل شد، وزیران صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کش��اورزی و بهداش��ت و درمان، بس��ته های تأمین، 

توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه کردند.
براساس این بس��ته ها، که در تکمیل»طرح ساماندهی 
ارز« تهیه ش��ده است، اقالم بیس��ت گانه کاالهای اساسی و 
ض��روری مورد نیاز م��ردم که برای تهیه ی��ا تولید آنها، ارز 
دولتی به نرخ رس��می تأمین می ش��ود، در کلیه مراحل، از 
ثبت سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع، 

مورد نظارت قرار می گیرد و به منظور بهره گیری از نظارت 
مردمی، با شفافیت کامل اطالع رسانی عمومی می شود.

عالوه بر دستگاه های مسئول تخصصی، سازمان حمایت 
از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات 
خود در استانها، وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از 

سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.
 واردکنندگان این کاالها باید از پیشینه مثبت عملکرد 
برخوردار باشند و رعایت کلیه ضوابط قیمت گذاری، عرضه 

به موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند.
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، قیم��ت این کاالها را 
ب��رای مصرف کنن��ده نهایی اعالم می کند و ن��رخ ارز برای 
این دس��ته از کاالها، تا اردیبهش��ت ماه سال 1۳٩8، تغییر 

نخواهد کرد.  دانشجو 

جلسه ستاد اقتصادی دولت برگزارشد
ارائه بسته های تأمین کاالهای اساسی و دارو

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در  گف��ت و گ��وی تلفنی با س��پهبد علی امنیت و اقتدار
ای��وب ، ضمن تبری��ک پیروزیهای اخیر ارتش س��وریه در 
مناطق مختلف این کش��ور، برلزوم بازسازی هرچه سریعتر 
مناط��ق آزاد ش��ده و آغ��از فعالیت های اقتص��ادی در این 

مناطق تأکید کرد.
سردار سرلشکر پاسدار محّمد باقری،  رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح ایران و سپهبد علی ایوب،  وزیر دفاع کشور 
س��وریه-در تماس تلفنی، پیرامون آخرین وضعیت منطقه 
نبرد و شکس��ت ه��ای پی در پی تروریس��ت ها در س��وریه  

گفت وگو کردند.
سرلشکر باقری در این گفت وگو با تبریک پیروزی های 
اخیر ارتش سوریه در مناطق مختلف به ویژه درعا و مناطق 

جنوب این کشور، اظهار امیدواری کرد که ارتش این کشور 
بتواند گام ه��ای آخر مبارزه با تروریس��ت ها را محکم تر از 
گذش��ته برداش��ته و مردم س��وریه در آینده نزدیک  شاهد 
خروج تروریس��ت ها و دیگر نیروهای اش��غالگر و بیگانه از 

تنف و شرق فرات باشند.
سپهبد علی ایوب نیز در این گفت و گو، ضمن قدردانی از 
مقام معّظم رهبری، دولت، ملت و نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در حمایت  مستمر از مردم سوریه در مبارزه 
طوالنی مدت با تروریس��ت های تکفیری و موضع گیری های 
ش��جاعانه مسئولین جمهوری اس��المی ایران ، از شرایط و 
رون��د پیروزمندانه در میادین نبرد اع��الم رضایت کرد و از 
سرلشکر باقری برای حضور در سوریه دعوت به عمل آورد. 
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در تماس سرلشکر باقری با وزیر دفاع سوریه عنوان شد
تبریک پیروزی های اخیر در سوریه 


