چهارشنبه  4خرداد  23 ،1401شوال  25 ،1443می  ،2022شماره  ، 20945سال هفتاد وسوم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
التَّ ُّ
قين.
الي ِ
وك ُل ِمن ق َُّو ِة َ
ّ
توكل ،ناشىاز نيرومندى يقين است.
(غرر الحكم ،ح)699
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تازه های مطبوعات
••همدلی – این روزنامه با اشاره به سالگرد دوم
خرداد نوشت :اصالحات به دلیل عملکرد ضعیف
خود در مجلس دهم و در حمایت از دولت روحانی
سرمایه اجتماعی خود را از دستدادهاند .این را
سید محمد خاتمی نیز در سخنان خود تأیید کرده
و گفته دیگر کسی به سخنان او توجه نمیکند .با
اینحال اصالحطلبان کمتر به آسیبشناسی
فعالیتهای سالهای اخیر خود میپردازند و آن
رانقدمیکنند.
••کیهان – این روزنامه با اشــاره به سرود «سالم
فرمانده» نوشت :استقبال و اثرگذاری این سرود تا
حدیبودهکهدشمنانومعاندانرابهواکنشهای
توام با عصبانیت و دستپاچگی کشانده است... .
این گربههای عابد شده ،حال که اثرگذاری مثبت
و سازنده یک سرود را شاهد هستند ،تاب و تحمل
ازدستدادهوباانواعتحلیلهایسستوبیپایه،
ســرود پیوند دهنده قلب کودکان و نوجوانان با
موالیغایبشانرابرایآنهامضرمیخوانند.
••اعتماد -اسحاق جهانگیری در این روزنامه
نــوشــت :ســالــگــرد دوم خـــرداد ســرآغــاز دولــت
اصــاحــات اســت؛ دولــتــی کــه بهترین عملکرد
اقتصادی را در میان دولتهای چهل سال اخیر
داشت.هر چند ربع قرن از آن روز میگذرد ،اما
تجربهدوراناصالحاتودومخردادهنوزهمبرای
جامعهودولتمردانامروزمیتواندراهگشاباشد.
••جوان – این روزنامه با اشاره به ترور شهید صیاد
خدایی  باتیتر«تروردرتهرانواکنشبهتغییربازی
درسوریه»نوشت:اینترورآنهم درقلبتهران،با
تحوالتاینروزهایسوریهارتباطیتنگاتنگدارد؛
رویدادی که رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی
را وارد مرحلهای جدید خواهد کرد .حاال دیگر به
جای برنامه هستهای ،ضریب نفوذ امنیتی ایران
درخارج نزدیک سرزمینهای اشغالی ،به کانون
نگرانیهای امنیتی در تلآویو تبدیل شده و حادثه
تروریستی روز یکشنبه ،نماد کلید خوردن یک
فازجدیداست.
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وزیرروحانیدردادگاه

سخنگوی جدید قوه قضاییه با بیان این که پرونده کرسنت در حال
رسیدگی است ،گفت :مسئله مبادله احمدرضا جاللی با نوری مطرح
نیست
پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین
نام است از جمله پروندههای اقتصادی  -سیاسی
استکهباوجودگذشتچندینسالازتشکیلآن،
همچنانمفتوحاست.قراردادکرسنتقراردادی
برای فروش روزانه  ۱۵میلیون متر مکعب از گاز
ترش میدان سلمان بود که در سال  ۱۳۸۱و در
زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم،
بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت
ایران منعقد شد.مهر نوشت:بر اساس مفاد این
قرارداد،مقررشدهبودکهازسال ۲۰۰۵میالدی
با احداث خط لوله در خلیج فارس ،گاز فراورده
نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت
قرار بگیرد و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور
امارات صادر کند.اما بررسی دقیقتر این قرارداد
نشان داد که ق ــرارداد فــروش گاز به کرسنت از
جهاتمختلفدرتعارضبامنافعملیکشوربوده
است که از جمله آن میتوان به تحکیم ادعاهای
امــارات دربــاره جزایر سهگانه ،رقم پایین و ثابت
قیمتگازایراندرقراردادکرسنتوتحتتأثیرقرار

گرفتنسایرقراردادهایگازیایرانباکشورهای
مختلفهمچونترکیهازقیمتپاییناینقرارداد
و ...اشاره کرد .فساد ،رشوههای کالن ،داللی،
پورسانتهای کالن ،کارشکنیهای متعدد و...
تنهابخشیازعللتشکیلپروندههایبینالمللی
و داخلی برای قــرارداد کرسنت است .در همان
زمــان دیــوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل
کشورووزارتاطالعاتگزارشهاییدرخصوص
سوءاستفادههاییکهدراینقراردادصورتگرفته
به قوه قضاییه ارســال کرد که در نتیجه آن برای
اعضایهیئتمدیرهشرکتنفتایرانوهمچنین
وزیروقتوزارتنفتدردادسرایعمومیوانقالب
تهران پروندهای تشکیل شد .البته این مــوارد و
اتهاماتازسویمسئوالنوقتردمیشودوآنها
معتقدند به هم زدن این قرار داد زیان بسیاری به
کشورواردکردهچراکهامکاناصالحقیمتهادر
فراینداجراوجودداشت.
ذبیح ا ...خدائیان سخنگوی سابق قوه قضاییه
در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در خصوص

پرونده کرسنت اعالم کرد :در بخشی از پرونده
کیفرخواست بــه دادگـــاه ارســـال شــد و پــس از
رسیدگی  ۸ ،۷نفر به جزای نقدی و  ۳نفر در این
پرونده به  ۲تا  ۳سال حبس محکوم شدند .در
خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر
نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و دادگاه در
حال بررسی است.اما دیــروز مسعود ستایشی،
سخنگوی جدید قوه قضاییه در پاسخ به سوالی
دربارهآخرینوضعیتپروندهکرسنتو بیژنزنگنه
وزیرسابقنفت گفت:اینپروندهدردادگاهکیفری

انعکاس
••روز نــو نــوشــت  :در بــرخــی از شبکههای
اجتماعی خبرهایی درباره شنیده شدن صدای
تیراندازی در میدان هفتم تیر تهران منتشر شد.
مرکز اطــاعرسانی پلیس پایتخت اعــام کرد:
«صدای شنیده شده مربوط به مراسم نورافشانی
در ورزشگاه شیرودی بــوده و تیراندازی در این
منطقه رخ نــداده اســت ».بنا بر اعــام این مرکز،
مراسم مذکور به مناسبت سوم خرداد ماه ،سالروز
آزادســازی خرمشهر برگزار شده و آن چه که در
برخی از رسانهها و شبکههای اجتماعی با عنوان
شنیدهشدنصدایتیراندازیدرمیدانهفتمتیر
منتشرشده،صحتنداشتهوکذباست.
••همشهری آنالین نوشت :یک ســردار سپاه
دربارهتعدادفرزندانمسئوالنکهدراروپاوآمریکا
زندگی میکنند ،افشاگری کرد.سردار میریان،
رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران گفت:
زمــان جنگ کــدام فرمانده جنگ ،خانواده اش
پیش صدام زندگی می کرد؛ امروز حدود  ۴هزار
فرزندمسئوالندرآمریکاواروپاوکانادازندگیمی
کنند.کسانیکهازبچگیدرخارجدارندتربیتمی
شوند،هیچمسئولیتیدرآیندهکشورنبایدبگیرند.
••همشهری آنالین نوشت :وحید جلیلی ،قائم
مقام رئیس سازمان صدا و سیما گفت :بعد از فوت
آقایشجریاندوستانسلبریتیاستوریزدهبودند
کهبزرگترینسوگاجتماعیدرایرانبعدازمرگ
دکترمصدق.بهدوستانگفتمبایدسیمرغبلورین
گنجاندن چند دروغ را به این ها تقدیم کنیم .مگر
این ها تشییع  ۷۲تن شهید هفتم تیر را ندیدند؟
همدلیمردمرادرشهادتشهیدرجاییندیدند؟
زیباییوشکوهتشییعحضرتامامخمینی(قدس
سره) و حاج قاسم را ندیدند؟ آن جا بود که متوجه
اینمهمشدمکهماباجریانخشنسانسورمواجه
هستیم.
••قرن نو نوشت :شمارش معکوس بــرای آغاز
انتخابات هیئترئیسه مجلس شروع شده است
و الیاس نــادران و محمدباقر قالیباف برای فتح
صندلیریاستپارلماناعالمکاندیداتوریکردند.
فریدونعباسیازنامزدیخوددرانتخاباتهیئت
رئیسهخبرداد؛اماتأکیدکردکه«قالیبافمیتواند
در انتخابات هیئت رئیسه رأی بیاورد ».او گفت:
قالیباف رأی می آورد .نمایندگان عاقل هستند و
بهحواشیتوجهینمیکنند.منکاندیداشدمکه
اگرکسیدربارهقالیبافحرفیدارد،بگویدیکنفر
دیگرهمکاندیدابودهوبهاورایمیدهم.
•• تابناکنوشت:مشاورعبدالرضارحمانیفضلی
شایعهسوءقصدبهوزیرکشورپیشیندولتیازدهمو
دوازدهمراتکذیبکرد.روحا...جمعهایدرصفحه
توئیتر خود نوشت :شیطنت رسانهای معاندین
درباره سوءقصد به عبدالرضا رحمانی فضلی به
شدت تکذیب می شود و ایشان به فعالیت عادی و
روزمرهخودمشغولهستند.

بدرقهباشکوه«خدایی»بهسویخانهابدی

آیین تشییع شهید «صیاد خدایی» با حضور پرشور مردم برگزار شد .فرمانده کل سپاه گفت :انتقام خون
شهید خدایی را «سخت» و «پشیمان کننده» از دشمن خواهیم گرفت
گــروه سیاسی -صبح ســوم خــــرداد ،پرچم
شهادت در میدان امــام حسین (ع) در اهتزاز
بود.مراسم تشییع ســردار شهید مدافع حرم
«حسن صیاد خدایی» از این میدان به سمت
میدانشهدابرگزارشد.دراینمراسم،سرلشکر
«حسین سالمی» فرمانده کل سپاه  ،ســردار
«اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی قدس و...
حضور یافتند و حاج «میثم مطیعی» به مداحی و
مرثیهخوانی پرداخت.این مراسم پس از قرائت

قرآن با استقبال با شکوه مردم انجام شد.مردم
قدرشناس باشعارهای«مرگبراسرائیل»«،مرگ
برمنافق»«،حسین(ع)،حسین(ع)شعارماست،
شهادت افتخار ماست» و «لبیک یا خامنهای»
این شهید واالمقام را نیز تشییع کردند .کانال
اخبار سوریه نوشت«:حضور پرشور و باشکوه
مــردم تهران در مراسم تشییع شهید سرافراز
وطن سرتیپ پاسدار صیادخدایی را که توسط
مــزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید،

دیدید.آیاصهیونیستهامیتوانندچنینمراسم
بدرقهای برای کشتهشدگان خود برگزار کنند و
آیااص ً
الحاضربهاعترافبهکشتهشدنافرادخود
هستند؟ آیا کسی متوجه شد که دهها کشته این
رژیمدرحملهبهمخفیگاهوپایگاهآنهادراستان
اربیل در شمال عراق چگونه گورسپاری شدند؟
اما در ایران ما این جسارت و شهامت را داریم که
شهدایخودراباافتخاربردوشبگیریموآنهارا
درخاکیکهمتعلقبهخودماناستبرایهمیشه
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یک استان تهران مطابق موازین قانونی در حال
رسیدگی است و فرد مد نظر نیز در دادگاه حضور
یافتهاستوفرایندرسیدگیادامهدارد.بهمحض
حصول نتیجه و اتخاذ تصمیم در دادگاه مربوط و
قطعیت آن نتیجه اعالم خواهد شد .در خصوص
استعالم اتهامات این فرد نیز بحث کارشناسی به
طورکاملصورتگرفتهودرروزهایآیندهجلسات
بعدی تشکیل و نتایج حاصله اعالم خواهد شد.به
گــزارش میزان و ایسنا؛ ستایشی همچنین در
نشستخبریخوددرپاسخبهسوالیدرخصوص
اجرای حکم اعدام احمدرضا جاللی و مبادله این
شخصباحمیدنوری،اظهارکرد:فرایندرسیدگی
به اتهامات احمدرضا جاللی به پایان رسیده و در
خصوصاینشخصحکمشرعیوقانونیازدادگاه
صالحصادرشدهاست.ویافزود:پروندهدرمرحله
اجرای رأی است و به صراحت اعالم می کنم که
مسئلهمبادلهاینشخصمطرحنیست.ستایشی
تصریحکرد:دراینمرحلهبحثاینکهچهزمانیو
چگونهحکماینفرداجرامیشود،مطرحاستکه
تصمیمگیریدربارهاینموضوعبادادستانمربوط
ومسئولاجرایحکماست.ویهمچنیندرپاسخ
به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکت
النضال ،گفت :پروند ه این فرد در دادگاه انقالب
اسالمیتهرانرسیدگی و ۵جلسهدادگاهبرگزار
شدهوقراراستچهارشنبه(امروز)جلسهبعدیدر
دادگاهانقالباسالمیبرگزارشود.
به امانت بگذاریم اما صهیونیستها باید بدانند
دیرنیستآنروزیکهگورهایآنهانیزشکافته
و استخوانشان به دریا ریخته شود تا خاک پاک
فلسطین و قبله گاه اول مسلمانان از نجاست
حضور بازمانده آن ها به آرامش برسد ».در این
بین،حجتاالسالموالمسلمینحاجیصادقی
نمایندهولیفقیهدرسپاهدرمراسمتشییعشهید
«حسن صیاد خدایی» با بیان این که این شهید
درهمهمیدانهاموفقوپیروزبود،اظهارکرد:ما
امروز آمده ایم که با تو و فرزندانت پیمان ببندیم و
به خون تو قسم میخوریم که همرزمانت انتقام
خونت را از دشمن خواهند گرفت.سرلشکر
سالمیفرماندهکلسپاهنیز درسومیناجالسیه
«مجمع جهادگران کشور» در اردوگــاه شهید
باکری خرمشهر و در جمع خبرنگاران با اشاره به
اینکههمهمیدانند ملتایرانوسپاهپاسداران
انقالباسالمیانتقامخونهمهعزیزانخودش
را خواهد گرفت،خاطرنشان کــرد :انشــاءا...
انتقامخوناین عزیزانسختخواهدبودو هیچ
عمل شرورانه دشمن بدون پاسخ نخواهد بود و
دشمنرادرآرزوهایشمنجمدمیکنیم.گفتنی
است ،اول خرداد ماه بود که روابط عمومی کل
سپاه در اطالعیه ای از ترور مدافع سرافراز حرم
«سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی» در یکی
ازکوچههایخیابانمجاهدیناسالمتهرانخبر
داد.طبقگزارشها،ایناقدامجنایتکارانهتوسط
دو موتورسوار و با شلیک پنج گلوله و در حالی که
شهید در داخل ماشین خود (پراید سفید) در
مقابل منزل مسکونیاش حضور داشته ،صورت
گرفتهاست.براساسگفتهشاهدانعینی،همسر
وی اولین فردی بود که با پیکر این شهید مدافع
حرممواجهشد.

فرا خبر
دستاوردصهیونیستهاازتروردرقلبایرانچیست؟
مهدیجهانتیغی-ترورشهیدصیادخداییازپاسدارانمدافع
حرم در یکی از خیابان های تهران ،دوباره فرصتی برای رژیم
صهیونیستی ایجاد کرده که برخی گزارههای القایی عملیات
روانیخودراکهدرجنگهاینظامیحقیقینمیتواندبهدست
بیاورد در هیاهوی عملیات های بزدالنه تروریستی محقق کند.
اما واقعیات صحنه چیز دیگری اســت -1.صهیونیستها در
پرونده هستهای ایران نیز درست زمانی ترور دانشمندان هسته
ای را انجام دادند که کارد به استخوان شان رسیده بود و ایران
درآخرینمراحلدسترسیبهبومیکردندانشهستهایبودو
اینکشواهدزیادیمیگویدکهدربارهنسبتمحاسباتامنیتی
رژیم صهیونیستی در مواجهه با سپاه قدس نیز همین اتفاق
تکرار شده است .سپاه قدس کار را در سوریه در حال تمام کردن
و به نقطه غیرقابل بازگشت رساندن است و صهیونیست ها باز
هم دیر به خود جنبیدهاند -2.رسانههای صهیونیستی مدعی
شدهاندکهشهیدصیادخداییدرسراسرجهانعلیهدیپلماتها

ومهرههایتجاریرژیمصهیونیستیعملیاتکردهاست،فرض
کهچنینادعاییدرستباشد،معنایشایناستکهصهیونیست
هااعترافکردهاندکهدرازایدههاضربهایکهمتحملشدهاند،
مجبور به حذف پاسدار خدایی شده اند .یعنی اصل عملیات نه
تنهایکعملیاتپیشرونیستبلکهواکنشیمنفعالنهوبزدالنهاز
دههاضربهایاستکهقبالدریافتکردهاند -3.صهیونیستها
مدتها این خط عملیات روانی را دنبال میکردند که در سوریه
اقدامات امنیتی زیــادی علیه ایــران انجام میدهند و ایران
نمیتواند و نتوانسته واکنشی نشان بدهد .ترور اخیر در تهران
نشان داد که اقدامات و عملیات روانی که آن ها در سوریه دنبال
میکردند ،اثر روانی سابق را ندارد و مجبور شدهاند در تهران
هیاهوراهبیندازند-4.اسرائیلباشهادتمدافعانحرم،جهالتی
بزرگمرتکبشدهکهاتفاقاعملیاتروانینسبتاموفقآنهارادر
آغازدورهحضورمستشاریایراندرسوریهنیزخنثیمیکند.در
روزهایاولحضورمستشاریایراندرسوریه،موجیازشایعات

خطیب زاده :ورزش در کانادا بازیچه جهت گیری های
سیاسی شده است
سخنگوی وزارت امــور خارجه دربــاره اظهارات
سیاسیبرخیازدولتمردانکاناداییدرخصوص
دیدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و کانادا پاسخ
داد و گفت :هماهنگی این دیدار به طور مستقل
از ســوی فدراسیون هــای فوتبال دو کشور ،در
چارچوب دیــدارهــای معمول تدارکاتی فوتبال
صورت گرفته و فدراسیون فوتبال کانادا در این
خصوص اعالم کرده که مصمم است با جلوگیری
ازهرگونهسوءاستفادهسیاسیگروههایشناخته
شدهضدایران،اینرویدادصرفاورزشیرامیزبانی

کند.خطیب زاده افزود :متاسفانه به نظر می رسد
برخالف ادعاهای نمایشی ،ورزشی ترین امور هم
بازیچه جهت گیریهای حزبی و جبهه بندی های
سیاسی در داخل کانادا شده است .موضع گیری
هاواظهارنظرهایمنفینخستوزیرکاناداوبرخی
افراد دیگر ،حاکی از تفوق نگاه صرف سیاسی و
حزبی بر همه وجوه حکمرانی در کانادا بوده و به
همین دلیل رفتار مقامات این کشور آشکارا به
راحتی بازیچه گــروه های مخالف و ایــران ستیز
می شود .وی تصریح کرد :از دولت و فدراسیون

درباره مدافعان حرم توسط رسانه های صهیونیستی ساخته و
پرداختهشدکهیکنمونهآنشایعهپرداختحقوقهاینجومی 
بهمدافعانحرمبود.امادرهمینقضیهاخیرشهادتیکپاسدار
مدافع حرم آن هم در ماشین شخصی او که یک پراید بود ،به یک
باره موجی از بازخوانی تخریبها علیه مدافعان حرم دوباره در
افکارعمومیزندهشدهوباخوناینشهیدیکباردیگرواقعیات
دربارهزندگیمدافعانحرمبهافکارعمومییادآوریشد-5.در
اینسالهاگاهیگلولههایصهیونیستها،عزیزانیراازایران
گرفتهاست،ولیاینگلولههایدرظاهربههدفخوردهبهجای
آن که تفکر مقاومت و حامالن آن را تضعیف کند ،بیشتر در حال
شکل دادن چهرههایی در ایران است که مردم آن ها را قهرمان
ملیوتفکروسیرهشانراضامنامنیتوعزتایرانمیدانند.آیا
شکستیباالترازاینبراییکپروژهویژهعملیاتروانیمیتوان
تصور کرد که دقیقا  180درجه خالف هدفگذاریهایش را
محققکند؟!

کاناداانتظارمیرودفارغازجوسازیها،دراساس
منشور حرفه ای ورزش و اصول شناخته شده فیفا،
برگزاری این دیدار تدارکاتی و دوستانه را به دور
از شائبه ها و انگیزه های سیاسی و نیز شانتاژهای
تبلیغاتی مخالفان تعامالت غیرسیاسی میان
مردم کشورها ،تسهیل کند .فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران به ما اطمینان داده است
کلیه توافقات الزم را با فدراسیون فوتبال کانادا
در همین چارچوب انجام دهد و در صورت نقض
توافقات،مسئولیتتمامیعواقبآنبردوشطرف
کاناداییخواهدبود.سخنگویدستگاهدیپلماسی
درپایانبهپرسشیدربارهبرخیاخبارمنتشرشده
دررسانههادرخصوصمفادتوافقنامهصلحمیان

جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان پاسخ
داد و اظهارکرد :جمهوری اسالمی ایران از حل
و فصل این مناقشه براساس اصول شناخته شده
حقوقبینالمللازجملهاحترامبهتمامیتارضی،
حق حاکمیت و تامین حقوق همه ساکنان منطقه
حمایت می کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی
همچنین در پاسخ به سوالی درباره حمله هوایی
اخیر رژیــم صهیونیستی به مواضعی در سوریه
خاطرنشان کرد :متأسفانه بی تفاوتی جامعه
جهانیدرقبالتجاوزاتمکرررژیماشغالگرقدس
به جمهوری عربی سوریه و نقض آشکار تمامی
قوانین و مقررات بینالمللی باعث جریتر شدن و
افسارگسیختگیسراناینرژیمشدهاست.
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چهره ها
رضایی:بایدبامردمصحبتشودکهدولتبه
دنبالتحولاساسی است
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان این که در
چند سال اخیر تورم  ۴۰درصدی را تجربه کردیم
و امسال هم شرایط سختی خواهیم داشت ،ادامه
داد:در 50سالاخیرفروشدالرهاینفتیبهبانک
مرکزیمشکالتزیادیرابرایاقتصادکشورایجاد
کرد.دولتجلویایناقدامراگرفتوتصمیمگرفته
شدهایندالرهابهتمامیبانکهافروختهشود.ویبا
اشاره به کسری بودجه دولت قبل اظهارکرد :دولت
قبل ۵۰۰هزارمیلیاردریالبهعنوانتنخواهازبانک
مرکزی دریافت کرده بود که این پول بدون پشتوانه
واردبازارشدومشکلنقدینگیدرکشورایجادکرد.
دولت های گذشته دربــاره فروش دالر نفتی جهل
داشتند و در خصوص کسری بودجه ناتوان بودند.
رضایی درباره اجرای قانون مردمی کردن یارانه ها
ازسویدولتخاطرنشانکرد:طبقمحاسبهانجام
شده پرداخت چهار میلیون ریال به طبقات پایین
جامعهوسهمیلیونریالبهطبقاتباالموجبتعادل
درزندگیمردمخواهدشد.اینطرحآنقدرمنطقی
است که مشکالت فعلی را مرتفع خواهد کرد .وی با
اشارهبهاینکهبعداز ۳۰۰سالایراناقتداروامنیت
واستقاللپیداکردهاست،گفت:انباشتگیوتراکم
مشکالت در مسئله اقتصادی و فرهنگی روز به روز
اوضاع کشور را با خطر مواجه کرده است به همین
دلیل باید تحول و انقالبی در کشور ایجاد شود.
باید با مردم صحبت شود که دولت
برنامهداردوبهدنبالایناستکه
باتحولدراقتصادکشورمعیشت
مردمرادرستکند/.ایرنا

علیمطهری:رئیسیبرایحذفارزترجیحی
شجاعتبهخرجداد
نمایندهسابقمردمتهراندرمجلسدربارههجمهها
علیه دولت درخصوص اجرای طرح جدید یارانه ای
گفت:زمانیکهمجلسدرقانونبودجه ۱۴۰۱هیچ
ارز ترجیحی در نظر نگرفته است ،دولت نمیتواند
به طور مستقل ارز ترجیحی اختصاص بدهد .البته
بهتر بود که مجلس این کار را به بعد از رفع تحریمها
موکول میکرد ،اما در شرایط موجود ،دولت برای
تهیهکاالهایاساسیمردممجبوراستکهاینراهرا
آغاز کند .انتقادها به دولت چندان وارد نیست و اگر
انتقادی باشد به دلیل این است که افزایش قیمتها
یک مقدار ناگهانی انجام شد .شاید بهتر بود قبلش
با مردم صحبت میشد و یارانهها قبال واریز و سپس
طرحآغازمیشد.مطهریبااشارهبهفسادزابودندو
نرخی بودن ارز اظهارکرد :زیان ارز ترجیحی این بود
که سودش به جیب دالالن سرازیر میشد و کاالهای
خریداری شده با این ارز به قیمت متناسب با آن به
دست مردم نمیرسید .ارز ترجیحی برای مدتی در
دورهفشارسنگینتحریمیترامپکهواقعاوحشتناک
بود،الزمبودهاست.اماادامهآنبهصالحکشورنبوده
و معموال ارز دو نرخی موجب فساد و رانت است .پس
بایدبهسمتارزتکنرخیرفت.لذامعتقدمبایداین
کار صورت میگرفت و دولت رئیسی هم شجاعت به
خرج داد که وارد اجرای این طرح
شد .اکنون همه وظیفه داریم که
کمککنیمتاانشاءا...آثارخوب
اینطرحنمایانشود/.فارس

باقری:سکوتبرخیدولتهادربرابرترور
پاداشبهتروریستهاست
معاون سیاسی وزارت خارجه ،با حضور در منزل
شهیدحسنصیادخداییودیدارباهمسر،فرزندان
و خانواده این شهید ،اظهارکرد :شهادت ،سعادتی
اســت که فقط نصیب انسانهایی میشود که از
پیش از این که از جان خود بگذرند ،از همه چیز
خود گذشتهاند«.علی باقری» با اشاره به این که با
هر قطره خون شهید که بر زمین ریخته میشود،
بار مسئولیت کــارگــزاران نظام افزایش مییابد،
افزود :ترور ن ه تنها موجب اخالل در مسیر پیشرفت
انقالب اسالمی نمیشود ،بلکه خون پاک شهدا،
حرکت انقالب اسالمی در مسیر پیشرفت را شتاب
می بخشد.باقری با اشــاره به دوگانگی سیاست
برخی از دولتهای غربی در قبال پدیده تروریسم،
تصریحکرد:هماناندازهکهتروریسممحکوماست،
سکوتدربرابرترورهممحکوماست.معاونسیاسی
وزارت خارجه افــزود :سکوت برخی دولتها در
برابر ترور ،پاداش به تروریستهاست و تا زمانی که
تروریستها امید به دریافت پاداش داشته باشند،
تروریسم ریشهکن نخواهد شد .باقری با اشاره به
اراده ایران برای مقابله با تروریسم اظهارکرد :این
ترورها هیچ تأثیری بر سیاست ایران در مبارزه همه
جانبه با تروریسم در منطقه نداشته
و بدون تردید سیاست ثبات آفرین،
امنیتسازوضدتروریسمایرانقویتر
ازگذشتهادامهخواهدیافت.
/تسنیم

