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سرویس سیاسی-  
روزنامه دولتی ایران در شــماره روز پنج شنبه در گزارشــی با عنوان »بازار لوازم خانگی و هیاهوهای چندگانه« 
نوشــت: »در این دو ماه ۳ بار قیمت کارخانه ای لوازم خانگی باال رفته، تعیین قیمت ها در بازار و کارخانه ســلیقه ای 
شــده و سایت قیمت  گذاری شرایط را برای تخلف قیمتی فراهم کرده است.« این اتفاق هایی است که از ابتدای سال 
جاری دامنگیر بازار لوازم خانگی شده است. گشتی کوتاه در بازار لوازم خانگی کافی است تا از چند و چون و وضعیت 
آن با خبر شوید. در این بازار از سوی فروشندگان قیمت های مختلفی ارائه می شود که هر کدام با بهانه های مختلف 
بر قیمت های خود می افزایند. آنها با این بهانه که کاالی عرضه شــده آنها اصالت دارد و ســایر فروشندگان کاالهای 
مشــابه آن را می فروشــند، قیمت ها را صعودی باال می برند و از سویی در این بازار بسختی می توان جنس اصل پیدا 

کرد و این موضوع در مورد برندهای داخلی و خارجی صدق می کند.«
ارگان دولت که در گزارش خود گفت وگویی را با رئیس اتحادیه لوازم خانگی منتشــر کرده، می نویســد: »ســید 
مرتضــی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت بــازار لوازم خانگی به »ایران« می گوید: طی ۲ماه اخیر، 
برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت محصوالت خود را ۳ بار افزایش دادند و این در حالی اســت که ســازمان 
حمایت از رشد قیمت ها اطالعی نداشته و مجوزی برای افزایش قیمت داده نشده است... رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
با بیان اینکه بازار لوازم خانگی آشــفته اســت و قیمت ها مبنای مشــخصی ندارد، تأکید کرد: خواسته ما از سازمان 
حمایت این اســت که نظارت بیشــتری بر قیمت لوازم خانگی)قیمت های ارائه شده از سوی تولیدکنندگان( داشته 
باشــد تا مردم توان خرید داشته باشــند. میری می گوید: وقتی قیمت لوازم خانگی باال می رود سه اتفاق در بازار رخ 
می دهد، یک آنکه کســانی که توان خرید ندارند، ســراغ محصوالت درجه ۳ بازار می روند که به قول معروف تولیدات 
زیرپله ای هســتند، از ســویی گروهی دیگر هم به دنبال لوازم خانگی دست دوم می روند و گروه سوم دست از خرید 

می کشند که این امر در طوالنی مدت رکود بازار لوازم خانگی را بیشتر می کند.«
سایت 124 میل به افزایش قیمت را در بین فعاالن بازار بیشتر می کند!

در ادامه این گزارش آمده اســت: »در شــرایطی که بازار لوازم خانگی با التهاب مواجه شــده و فروشــندگان 
قیمت هایشان را سلیقه ای کردند، سایت ۱۲۴ قرار بود مرجع قیمت بازار شود، اما همین سایت موجب شده که بهم 
ریختگی های بازار بیشــتر شود. در ســایت ۱۲۴ قیمت حداقل و حداکثری لوازم خانگی آمده است که کال ۴ کاال را 
شامل می شود. این کاالها شامل یخچال، لباسشویی، تلویزیون و گاز است. اما در بازار تنوع کاالیی خیلی بیشتر است 
و مصرف کنندگان نمی توانند با رجوع به این سایت قیمت دقیق کاالیی را استخراج کنند. این در حالی است که در 
گذشته با  اسم و مدل قیمت ها عنوان می شد ولی اکنون محدوده قیمتی گذاشته شده که همین امر میل به افزایش 

قیمت را در بین فعاالن بازار بیشتر می کند.«
روزنامه ایران افزود: »نکته دیگر در درج قیمت های دولتی این اســت که قیمت حداقل در ســایت ۱۲۴، قیمت 
حداقل بازار نیست یا اصال کاالیی با قیمت حداقل اعالمی  وزارت صمت وجود ندارد لذا این سایت نمی تواند مرجعی 
برای کنترل قیمت ها باشد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی دراین باره می گوید: نامه نگاری های متعددی با سازمان حمایت 
انجام شده است تا قیمت های اعالمی  در سایت ۱۲۴ اصالح شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است، خیلی از فعاالن 
بازار می گویند وقتی در ســایت قیمت یک کاال )حداکثر( ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اســت چرا ما کاالی خودمان 
را ۶ میلیون تومان بفروشیم؟ او گفت: با رویه ای که در حال اتفاق افتادن است، مردم هم نمی توانند شکایتی داشته 
باشند چرا که حداکثر قیمت کاال در سایت ۱۲۴ عدد باالیی است و این امر فعاالن بازار را از تخلف دور نمی کند، اگر 
قیمت ها مربوط به لوازم خانگی خارجی هم بود قیمت حداکثری قابل توجیه بود ولی در ســایت تأکید شــده قیمت 
محصوالت داخلی اســت لذا برای اینکه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد و تولیدکنندگان هم کاالهای خود را با 

قیمت باال به فعاالن بازار عرضه نکنند، باید قیمت  گذاری ها شفاف شود.«
هفت سال گذشت، هنوز تقصیرها را به گردن دولت قبل می اندازند!

محمدرضا خباز، از فعالین مدعی اصالحات که در دولت روحانی استاندار سمنان و همچنین استاندار خراسان شمالی 
بوده است، در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »انصاف داشته باشیم، مشکالت کنونی ریشه در دولت احمدی نژاد دارد«.

خباز در ادامه گفت:»درخصوص روحانی فرار به جلو رخ داد و دولت او را مقصر بحران های دولت قبل دانستند. 
تمــام بحران هــای دولت احمدی نژاد به گردن روحانی افتاد و حتی زمانی شــروع به تخریب کابینه و دولت روحانی 
کردند که آنها به طور جدی شــروع به کار نکرده بودند. بنابراین به راحتی می توان نتیجه گرفت چه میزان حســادت 

در برخی رفتارها علیه روحانی موثر بوده است«.
چندی پیش محمد عطریانفر، فعال سیاسی مدعی اصالحات با انتقاد از رفتار غیرحرفه ای همقطارانش در انداختن 
قصور و تقصیرهای دولت به گردن دولت قبل، گفته بود:»جامعه وقتی پوست اندازی کرده و دولتی را تغییر می دهد، 
در مقطع زمانی کوتاهی مثاًل سه ماه تا ۶ ماه می پذیرد که دولت پیشین نقد شده و  اشکاالت آن مرتفع شود. با این 

حال نمی توان تا پایان دولت دوم با چنین رویه ای پیش رفت و دولت قبل را به صورت همیشگی به نقد کشید«.
اکنون هفت سال از دولت روحانی سپری شده است. اما علی رغم سپری شدن این مدت زمان طوالنی، برخی مدعیان 
اصالحات همچنان در رفتاری غیرحرفه ای و غیراخالقی، قصور و تقصیرهای دولت را به گردن دولت قبل می اندازند. 

مدعیان اصالحات و تکرار سناریوی نخ نمای »نگذاشتند کار کنیم«
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یادداشتی به قلم یکی از نمایندگان رد صالحیت شده عضو فراکسیون اصالح طلبان 
مجلس نوشــت: »عضویت در فراکســیون امید در طول ۴ سال گذشــته به رغم تمام مسائل و مشکالت و تهمت های 
وارد شــده،موجب افتخارم است...فراموش نکنیم مطالباتی که از سوی اعضای فراکسیون امید مطرح و پیگیری شد، 

مطالباتی کالن و در نوع خود بسیار با ارزش بود«.
این روزنامه  در ادامه به نقل از وی  نوشــت: »مردم باید بدانند که در مســیر ایفای وظایف نمایندگی تنگناهای 
بســیاری وجود دارد که در طول ۴ ســال، بارها و بارها دست و پای نمایندگان را می بندد... در طول ۴ سال گذشته 
به عنوان یک نماینده و عضوی از پارلمان ایران نهایت تالش خود را برای حل مشکالت و معضالت یکایک شهروندان 
ایرانــی از طریــق نظارت و قانونگذاری انجام دادم و امیدوارم این اقدامات بتواند باری از روی دوش مردم عزیز بردارد 

و برای اندکی هم که شده موجبات تسلی خاطر آنان را فراهم آورده باشد«.
 گفتنی است مدعیان اصالح طلب نمی خواهند باور کنند و به روی مبارکشان بیاورند که ساز ناکوک اصالح طلبان 
از صدا افتاده و مردِم به ســتوه آمده از عملکرد فضاحت بار این جریان، دســت رد به سینه آنها زده و منتظر برآمدن 
خورشــید انقالبی گری و کنار رفتن آفتاب پرست های سیاسی و اختاپوس های اقتصادی هستند که بر سپهر این مرز 

و بوم سایه انداخته اند. 
متأســفانه ما با جریان طرف هســتیم که زمانی که به قدرت می رســند چون کمترین کارآمدی و کوچک ترین 
برنامه ای برای اداره کشــور ندارند، با تفکری وابسته و خودحقیرپندار سرمایه ها و دستاوردهای کشور و زندگی مردم 
را به نابودی می کشــانند. به فســاد اقتصادی و دســت  درازی به بیت المال آلوده می شوند، به جای وکیل ملت بودن، 
وکیل الدوله می شــوند، با تصویب و حمایت از توافقی فاجعه آمیز دســتاوردهای هسته ای کشور را نابود و به جای لغو 
تحریم های گذشــته ده ها و صدها تحریم دیگر به کشور اضافه می کنند، به جای رسیدگی  به تنگی معیشت مردم به 
منفعت طلبی شخصی و زدوبند بازی سیاسی سرگرم می شوند و به جای چاره اندیشی برای حل مشکل انبوه بیکاران 
به دنبال مقرر کردن حقوق های نجومی و مادام العمر برای خود می روند، با عملکرد خود کارخانه ها و مراکز تولید کشور 
را به تعطیلی می کشانند، ارزش پول ملی کشور را نابود می کنند. اما به جای اشتباه و عذرخواهی  عملکرد فاجعه بار 
خود را به نظام نسبت می دهند و با فرافکنی دیگران را مقصر بالیی که بر سر کشور آورده اند معرفی می کنند  و در 

نهایت ادعا می کنند که نگذاشتند کار کنیم.

الریجانی قانون ضداسرائیلی مجلس را
به رئیس جمهور ابالغ كرد

رئیس مجلس قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه 
صلح و امنیت را به رئیس جمهور ابالغ کرد.

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی قانون مقابله با اقدامات 
خصمانــه رژیم صهیونیســتی علیه صلح و امنیت را کــه در قالب طرح دو 
فوریتی در روز دوشــنبه ۲٩ اردیبهشــت از ســوی نمایندگان مصوب و در 
تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه از سوی شورای نگهبان تأیید شده بود، جهت اجرا 

به رئیس جمهور ابالغ کرد.
در بخشی از نامه ابالغ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی 
آمده است: به موجب این قانون کلیه دستگاه های کشور، مکلف خواهند بود 
با بهره مندی از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی، با اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونیســتی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشــورهای اسالمی و جمهوری 
اسالمی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی و نقض گســترده و سیســتماتیک حقوق بشر اعم از 
جنگ افروزی، اقدامات تروریســتی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات 
سنگین و سالح های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، 
آواره کردن مردم فلسطین، تالش برای انضمام بخش های دیگری از سرزمین 
فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش هایی از سوریه )جوالن(، لبنان 

و دیگر سرزمین های اشغالی مقابله نمایند.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر از تایید طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه 

رژیم صهیونیستی خبر داد.
کدخدایی نوشــت:  طــرح دوفوریتی »مقابله با اقدامــات خصمانه رژیم 
صهیونیستی علیه صلح و امنیت« در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد رسیدگی 

قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

آیین تکریم علی الریجانی 
در سه دوره نمایندگی مردم قم

نخستین نشست شورای اداری اســتان قم در سال نود و نه و آیین 
تکریم از خدمات و تالش های علی الریجانی در سه دوره نمایندگی مردم 
قم در مجلس عصر پنجشنبه یکم خرداد با حضور شخصیت ها سیاسی و 

مسئوالن قم برگزار شد. 
به گزارش ایرنا، »علی الریجانی« رئیس ســابق مجلس شــورای اسالمی 
گفت: بیکاری مهمترین مسئله کشور است و باید زمینه الزم برای شکل گیری 
اقتصادهای خرد در کارهای خدماتی و تولیدی فراهم شود و برای تحقق این 

امر باید اختیارات استانی افزایش یابد.
وی گفت: اقتصادهای خرد در شــرایط تحریمی نیاز چندانی به ارزهای 
خارجی و ســرمایه های کالن ندارند اما به شدت اشتغال آفرین و مقوم بخش 

تولید و کاهش نرخ بیکاری هستند.
الریجانی اضافه کرد: کرونا داغ بیکاری را عمیق و سوزان تر کرد و بسیاری 

از اقشار ضعیف جامعه منابع درآمدی خود را از دست  داده اند.
وی تصریــح کــرد: دراین بین مســئله تحریم هــای همه جانبه غرب نیز 

شکاف های اقتصادی، بیکاری و رکود کشور را عمیق تر کرده است.
الریجانی با اشاره به شعار سال اظهار داشت: جهش تولید الزمه امروز کشور 
است و مجلس و دولت باید به دنبال راهکارهای اجرای این سیاست کالن باشند.

نماینده ســابق مردم قم در مجلس شورای اسالمی در ادامه ابراز داشت: 
الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی فقط بخشی از طرح شیطانی معامله 
قرن است و این طرح در طول زمان تمام حقوق فلسطینیان را از بین خواهد برد.

الریجانی ابراز داشــت: کشــورهای اروپایی قدرت الزم را در برابر آمریکا 
ندارنــد و خیلی از کشــورهای عربی نیز دنباله رو آمریکا در رابطه با مســئله 

فلسطین می باشند.
وی یادآور شد: مرتجع بودن خیلی از کشورهای عربی در کنار طرح های 
استکباری غرب نشان هشدار یک توطئه بسیار بزرگ را به صدا درآورده است.

الریجانی گفت: آمریکا در پوشش شرکت های فناوری، بخش های اقتصادی 
و غیره درصدد نفوذ در بین ایران و ســایر کشــورهای اسالمی است و طرح 
مقابله ای اخیر مجلس شــورای اسالمی این موارد به  درستی پیش بینی  شده 

است.

 تیر تفرقه افکنان زنجیره ای به سنگ خورد
انصراف نیکزاد و حسینی از نامزدی برای ریاست مجلس

به رغم آنکه رسانه های زنجیره ای تکاپوی زیادی برای ایجاد تفرقه در 
مجلس یازدهم کردند اما خبر رسید که علی نیکزاد و سید شمس الدین 
حسینی از نامزدی برای ریاست مجلس دوره یازدهم کناره گیری کردند.

علی نیکزاد و ســید شمس الدین حســینی روز پنجشنبه ۱ خردادماه ٩٩ در 
جلســه فراکسیون مردمی انقالب اســالمی حضور داشته و برای ریاست مجلس 
اعــالم نامزدی کــرده بودند، اما نهایتا نامبردگان اعــالم کردند برای تصدی این 

کرسی نامزد نخواهند شد.
عباس مقتدایی خوراســگانی، منتخب مــردم اصفهان در مجلس یازدهم در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره آنچه در جلســه فراکسیون انقالب اسالمی 
گذشــت، گفت: فراکسیون موقت نیروهای انقالب روز پنجشنبه جلسه خود را در 
مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار کرد و در این جلسه نامزدهای ریاست و نامزدهای 
نائب رئیســی مجلس رسما اعالم کاندیداتوری کردند و به شرح دیدگاه های خود 
پرداختند. جلســه اخیر فرصت خوبی بود تا تمام نظرات نامزدها مطرح شود و از 

این جهت بسیار اتفاق ارزشمندی به وقوع پیوست.
وی در تشــریح جزئیات آنچه در این جلسه گذشت، ادامه داد: هیئت اجرایی 
فراکسیون مقرر کرده بود که افراد بر اساس حروف الفبا به سخنرانی بپردازند؛ از 
این رو به ترتیب آقایان سید مصطفی آقامیرسلیم، حمیدرضا حاجی بابایی،  سید 
شــمس الدین حسینی، محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد به سخنرانی پرداختند و 

هر کدام ۲۰ دقیقه وقت در اختیار داشتند.
مقتدایی خوراســگانی ادامه داد: در جلســه صبح صرفا نامزدهای ریاســت 
مطرح و دیدگاه هایشــان شنیده شد و در جلسه بعد ازظهر آقایان سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی، محمدحسین فرهنگی، عبدالرضا مصری، الیاس نادران، امیرحسین 
قاضی زاده، محمدمهدی زاهدی، علیرضامنادی، سیدرضا تقوی برای نواب رئیسی 
مجلــس اعالم آمادگی و هر کدام به مدت ۱۰دقیقه نظرات خود را مطرح کردند. 
در این جلسه حاضران صرفا استماع کردند و رأی گیری به جلسه بعد موکول شد.

الزم به ذکر اســت که در هفته های اخیر، رســانه های زنجیره ای در حجمی 
گســترده به فضاســازی برای تفرقه افکنی میان منتخبــان مجلس یازدهم اقدام 

کرده بودند.

درمکتب امام

راز فتح بزرگ خرمشهر
ما نباید فتح های بزرگ مثل خرمشهر را از یاد ببریم که دشمن با 
همه تجهیزات در ســنگرهای بسیار محکم با عده و عدد بسیار کمین 
کرده بود، و در مقابل عده ای از سلحشــوران متعهد اسالم از بیابان باز 
به آنان تاخته، و خداوند آنچنان رعب و وحشت را بر دشمنان ما غلبه  
داد که با اســارت هزاران نظامی و غنیمت های بسیار، باقیمانده  اشرار 
با فضاحت تمام رو به فرار گذاشــته و شهرها را رها کردند. رزمندگان 
عزیز ما نباید این پیروزی معجزه آسا را جز با مددهای الهی ببینند و 
اگر چنین شد، غرور آنها خالصه می شود در اینکه ما مورد عنایت قادر 
متعال هستیم و از خود چیزی نداریم و آنچه داریم از اوست و باید به 
راه او نثار کنیم. و اینجاست که خداوند عنایات خود را ادامه می دهد.
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بهره برداری از طرح های ملی وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت نیرو در استان سیستان 
و بلوچستان  و همچنین اجرای طرح توسعه 
فاز 11 منطقه پارس جنوبی  روز پنجشنبه با 

دستور رئیس جمهور آغاز شد. 
 سه طرح ملی ســازه کنترلی بین چاه نیمه
۱ و ۳، احداث خروجی مستقل چاه نیمه شماره ۴ 
و طرح جامع ساماندهی و الیروبی رودخانه سیستان 
در حوزه پروژه های وزارت نیرو در استان سیستان 
و بلوچستان روز پنجشنبه با دستور حجت االسالم 

روحانی به بهره برداری رسید.
فاز اول طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت 
سیستان نیز  شامل احداث ۱۶ ایستگاه پمپاژ به 
ظرفیت ۳٩ مترمکعب در ثانیه، تامین ۵۲ مگاوات 
برق برای ایستگاه های پمپاژ و ۵ هزار ۶۰۰ کیلومتر 
لوله گذاری برای ۳۲ هزار هکتار از اراضی دشــت 

سیستان به بهره برداری رسید.
با دســتور روحانی همچنین ۴ پروژه منابع 
طبیعی شــامل عملیات مالچ پاشی در ۳ هزار و 
۵۰۰ هکتار، عملیات پخش آب در ۱۴ هزار هکتار 
و پخش سیالب گوهر کوه در ۱۰۰هزار متر مکعب 

با اعتبار ۱٩۴۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
از سوی دیگر عملیات نصب پایه سکو و اجرای 
طرح توسعه فاز ۱۱ منطقه پارس جنوبی با اعتبار 
۱۵۰۰ میلیون دالر  از دیگر طرح هایی بود که روز 
پنجشنبه با دستور رئیس جمهور آغاز شد. تولید 
روزانــه ۵۶ میلیون مترمکعــب گاز خام و انتقال 
به پاالیشــگاه فاز ۱۲ و ۴۰ هزار بشــکه میعانات 
گازی و ۵۰۰ هزار تن LPG از جمله قابلیت های 
اجرای این طرح است.با اجرای کامل این فاز پارس 
جنوبی حــدود ۱ درصد به تولید ناخالص داخلی 

اضافه می شود.
رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح های 
ملی استان سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات 
نصب ســکو و توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: 
سیستان و بلوچستان یک استان بسیار مهم برای 
کشور ماست. از لحاظ امنیت ملی یکی از استان های 
بســیار حساس ماست، معروف است که چابهار و 
استان سیستان و بلوچستان پیشانی امنیت ملی 
ایران اســت و این درســت و جای خودش حرف 

کاماًل به جایی است.
ویروس آمریکایی تحریم

 نمی تواند ملت را به زانو درآورد
وی افزود: سیستان و بلوچستان استانی هست 
که در واقع با دو همسایه بسیار خوب ما، پاکستان 
و افغانستان هم مرز هست، سیستان و بلوچستان 
دارای معادن بســیار ذی قیمتی است که باید در 
زمینه معادن کارِ بزرگی انجام بگیرد و یک بخشی 

در دولــت یازدهم و دوازدهم انجام گرفته، باز هم 
باید ادامه پیدا کند.

روحانی ادامه داد: سیســتان و بلوچســتان 
همچنین مســیر اصلی اتصال جنوب به شــمال 
اســت همان کریدور  ترانزیتی جنوب به شمال از 
این چابهار و از سیســتان و بلوچستان باید عبور 
کند و البته االن بخشی از این طرح از هرمزگان و 
از بندرعباس عبور می کند ولی طرح اصلی آن این 
است. در نهایت در واقع بندر اقیانوسی ما در ایران 
در چابهار اســت این تنها بندر اقیانوسی ماست و 
بسیار اهمیت دارد و از این مسیر می توانیم منطقه 
اقیانوس هند و منطقه آفریقا را به آسیای مرکزی و 
به منطقه سی.آی.اس متصل کنیم. قدم های بسیار 
مهمی  برداشته شده و خیلی آرزو دارم که بخش 
بزرگ راه آهن چابهار به زاهدان الاقل تا ایرانشهر را 
در این دولت افتتاح کنیم، البته همه تالش ما این 
است که این طرح به پیش برود و جزو طرح هایی 
است که به طور منظم و مداوم آن را دنبال می کنم 

و از طرح های بسیار مهم ماست.
وی افــزود: نکته ای که می خواهم بگویم این 
است که ملت عزیز ما بدانند تحریم و فشار شدید 
و بی سابقه بر حرکت ملت ما نمی تواند تأثیر بگذارد. 
آمریکا نمی تواند ملت ما را به زانو در بیاورد، دلیلش 
این طرح هایی است که در سال ٩٩ بعد از دو سال و 
چند ماه تحریم شدید داریم اجرا و پیاده می کنیم.

تشکر از رهبر انقالب 
برای حمایت از طرح های آب و خاک

رئیس جمهور در زمان دستور افتتاح این طرح ها 
ضمن توسل به شهدای سرزمین فلسطین، تأکید 
کرد: الیروبی مسیل ها و رودخانه ها ضروری است و 
باعث می شود که مردم ما در زمان سیالب در خطر 
نباشند و از سیالب ها بتوانند استفاده کنند. ۳۵۶ 
میلیارد تومان برای این سه طرح استفاده شده است.

روحانــی ادامه داد: من از مقام معظم رهبری 
تشــکر می کنــم که از ســال ٩۳ تقریبــاً همه 
درخواست هایی که نسبت به آب و خاک داشتم و 

از صندوق می خواستیم استفاده کنیم ایشان این 
اجازه را دادند و با درخواست من موافقت کردند.

وی با  اشــاره به پــروژه ۴۶ هزار هکتاری در 
دشت سیستان، تصریح کرد: این ۴۶ هزار هکتار 
جزو طرح های بوده اســت اگر اغراق نکنم هر ماه 
آن را دنبال کردم و از وزیر مربوطه و مســئولین 
مربوطه سؤال کردم که به کجا رسیده است و خیلی 
خوشحال هستم که امسال تا پایان سال همه ۴۶ 
هزار هکتار به بهره برداری می رسد و آن قولی که 
در ســال ٩۳ مردم دادم اجرایی شود و خوشحالم 
که امروز ۳۶ هزار هکتار آن به بهره برداری می رسد.

در آستانه رسیدن به مرحله مهار کرونا
 در کشور هستیم

روحانی همچنین روز پنجشــنبه در جلسه 
روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
ابراز خرسندی از روند کاهشی شیوع کرونا و رسیدن 
به آستانه مرحله مهار آن در کشور، افزود: دستیابی 
به این موفقیت نتیجه همکاری مردم با مسئوالن و 
رعایت دستور العمل های بهداشتی در جامعه است.
رئیس جمهور ادامه داد: البته در چند استانی که 
به علت رعایت نکردن کامل دستورالعمل ها شیوع 
بیماری رشد یافته است، مسئولین باید نظارت های 
خود را تقویت کنند و هشدارها و آگاهی های الزم 

برای رعایت دستورالعمل ها به مردم داده شود.
دکتر روحانی کوتاه شدن دوره بستری بیماران 
را نشــان از موفقیت در کنترل شــیوع بیماری و 
عالمتی برای رســیدن به مرحله مهار ویروس در 
آینده نزدیک دانست و گفت: با توجه به هشدارهایی 
که مســئوالن وزارت بهداشت و درمان  بر اساس 
برخی مطالعات و تحقیقات درباره شــیوع مجدد 
این ویروس در فصل پائیز می دهند، می بایســت 
با آگاهی بخشی و هشدارهای الزم و تداوم رعایت 
دستورالعمل ها نگرانی ها در این زمینه را برطرف 

کنیم.
رئیس جمهور افزود: بر اساس پیش بینی های 
کمیته های مختلف ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 

بــا برنامه ریزی های انجام گرفتــه امیدواریم که 
فعالیت ها در کشــور و امور مردم نیز مجدد دچار 
محدودیت های سخت نشده و در عین حال سالمت 

جامعه و مردم نیز تأمین شود.
بقاع متبرکه و زیارتگاه ها 

بعد از عید فطر بازگشایی می شود 
روحانی اظهار داشت: کمیته آموزش ستاد ملی 
مقابله با کرونا در حوزه آموزش و پرورش و آموزش 
عالی برنامه ها و طرح هایی را در نظر گرفته اند که 
ضمــن تداوم آموزش آنالیــن در فضای مجازی، 
سالمت کادر آموزشی، دانشجویان و دانش آموزان 
هنگام حضور در کالس ها و رشته هایی که الزام به 
آموزش حضوری دارند نیز تأمین و تضمین شود.

رئیس جمهــور ادامــه داد: کمیتــه آموزش 
نیز موظف شــد تا اوایل تیر ماه برنامه مورد نیاز 
بــرای آموزش و پــرورش و آمــوزش عالی را به 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ارائه نماید که چگونه 
عقب ماندگی های آموزشی را جبران خواهند کرد 
و در عین حال سال تحصیلی جدید چگونه برگزار 

خواهد شد.
روحانــی افــزود: در زمینه بقــاع متبرکه و 
زیارتگاه هــا نیز با توجه به رایزنی ها و جلســات 
متعددی که کمیته امنیتی-  اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با متولیان این اماکن داشته اند، مقرر 
شــده بعد از عید سعید فطر با شرایطی که اعالم 
خواهد شد، این اماکن بازگشایی شود و امیدواریم با 
رعایت این شرایط و دستورالعمل ها از سوی عاشقان 
اهل بیت)ع( و مردم شریف امکان زیارت این بقاع 

متبرکه فراهم شود.
رئیس جمهــور با تأکید بــر اهمیت دقت در 
نظارت ها، اظهار داشت: اگرچه گزارش ها حکایت 
از رعایت دستورالعمل ها به میزان باالیی از سوی 
مردم دارد، اما دستگاه های ذی ربط نیز می بایست 
بر اجرای این دستورالعمل ها و مراقبت ها از سوی 
اصناف، کسب و کارها  و مکان های پر رفت و آمد، 

همچنان اهتمام  داشته باشند.

با دستور رئیس جمهور آغاز شد 

بهره برداری از طرح های ملی استان سیستان و بلوچستان
و اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ منطقه پارس جنوبی

وزیــر خارجه کشــورمان در صفحه 
شخصی این ســوال را مطرح کرد که چرا 
آمریکا و اروپایی ها این چنین از دموکراسی 
واهمه دارند؟ و نمی گذارند تکلیف فلسطین 
از طریق همه پرسی حل شود؟ وزارت خارجه 
نیز طی بیانیه ای نوشت که شهادت سردار 

سلیمانی بر ضرورت مبارزه تاکید کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در صفحه شــخصی خــود در توئیتر نوشــت: 
»چندش آور است کسانی که تمدن آنها راه حل 
نهایی را در اتاق های گاز یافته بود، به کسانی که 
در صندوق های رأی و از طریق همه پرســی به 
دنبال راه حلی واقعی هســتند، حمله کنند. چرا 
ایاالت متحده و غرب، این چنین از دموکراسی 
واهمه دارند؟ فلسطینی ها نباید هزینه جنایات و 

یا احساس گناه شما را بپردازند.«
همچنین وزیرخارجه کشورمان در متنی دیگر 
در صفحه شخصی خود نوشت: »کسانی که منافع 
نتانیاهو را بر هر چیزی مقدم می دارند، خواه در 
وزارت امور خارجه ایاالت متحده و خواه در کاخ 
ســفید، در همه جنایات اسرائیل علیه بشریت 
همدست هستند.« آنها درباره همه تجاوزگری های 
اســرائیل مسئول هســتند، از غصب سرزمین 
فلسطینی ها تا آپارتاید تحت لوای معامله قرن تا 

کمک به کودک کشی با سالح های آمریکایی!«
همچنین ســید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان نیز در پیامی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر به مناسبت گرامیداشت 
روز قدس نوشت: »این همه اسارت اروپا به دست 
البی صهیونیستی حیرت آور است. اروپا به لحاظ 
تاریخی نــاکام در توقف نقض حقوق بین الملل 
از ســوی رژیم صهیونیســتی )یعنی سرکوب 
فلسطینیان و الحاق ســرزمین( به اسم امنیت 

اسرائیل بوده است.«
وی افزود: »چرا از همه پرسی در فلسطین به 

عنوان راه حلی پایدار واهمه دارند؟«
شهادتی که بر ضرورت مبارزه تاکید کرد

دیگر اینکه وزارت امور خارجه به مناسبت فرا 
رسیدن روز جهانی قدس بیانیه ای صادر کرد. در 
ابتدای این بیانیه آمده است: »آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان، یاد آور یک مناسبت مهم جهانی 
است که به ابتکار بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
در اولین سال پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ ۱۶ 
مرداد ۱۳۵۸ به عنوان روز جهانی قدس به ثبت 
رسید تا یکپارچگی و انسجام مسلمانان جهان را 
در حمایت از مبارزات مردم فلسطین با اشغالگران 

صهیونیست به منصه ظهور برساند.«
در ادامه این متن می خوانیم: »امروز تمام دنیا 

و آزادگان جهان می دانند که در تمام ســال هایی 
که قدس در اســارت رژیم صهیونیستی است و 
کشور فلسطین اشغال شد، رژیم نامشروع و جعلی 
اسرائیل مرتکب انواع جنایات جنگی، حقوق بشری 
و تبعیض نژادی با حمایت قدرت های بزرگ، بویژه 
ایاالت متحده آمریکا علیه مردم فلسطین شده و 
کارنامه ســیاهی از خود در نقض حقوق بشر به 
جای گذاشته است. شهر بیت المقدس به عنوان 
بخشی از سرزمین فلســطین از آغاز اشغال این 
ســرزمین از دستبرد صهیونیست های غاصب به 
آثار اسالمی، تاریخی و هویتی خود در امان نمانده 
و در چارچوب سیاست یهودی سازی آن، روز به 
روز اماکن و محالت قدیمی و اســالمی این شهر 
ویران، ساکنین اصلی، آواره و مهاجران صهیونیست 
بیشتری در این شهر مقدس اسکان داده شده اند.«

وزارت خارجه افزوده اســت: »امســال در 
شــرایطی روز قــدس را گرامــی می داریم که 
شهادت چهره بین المللی و حامی صدیق مقاومت، 
ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی، ضرورت 
مبارزه با توطئه خبیثانه سردمداران آمریکایی و 
صهیونیستی در طراحی و ارائه طرح ننگین معامله 
قرن و تالش رژیم اشغالگر قدس در غصب اراضی 
بیشتری از سرزمین فلسطین، مسئولیت بیشتری 
بر دوش همه آزادگان و ملت ها و دولت های حق 

طلب قــرار می دهد و بر همین اســاس تاکید 
می کنیم که امروز فلسطین با سه مسئله اساسی 
مواجه است: جنایات کم نظیر اسرائیل، استقامت 
صبورانه مردم فلسطین، سکوت و انفعال مجامع 
بین المللی و برخی دولت های غربی و اسالمی.«

در پایان این بیانیه آمده است: »وزارت امور 
خارجه بــا تاکید بر تداوم سیاســت جمهوری 
اســالمی ایران در حمایت از مبــارزات رهایی 
بخش مردم فلســطین و مقابله با اشــغالگران 
غاصــب و جنایتکار، تمامی ملت های جهان، به 
ویژه ملت شــریف، مقاوم و حق طلب ایران را به 
شــرکت در برنامه های گرامیداشت روز جهانی 
قدس )دوم خرداد( که امسال با سخنرانی ویژه 
مقام معظم رهبری همراه اســت، فرا می خواند 
و از همه ملت های مســلمان و آزادیخواه جهان 
می خواهد تا با اعمال فشار بر دولت ها و نهادهای 
رسمی و حقوقی بین المللی، آنها را به انجام وظیفه 
قانونی و انسانی خود در حمایت از حقوق مردم 
فلسطین، پایان اشغالگری، توقف جنایات وحشیانه 
صهیونیست ها و اقدامات تجاوزکارانه و تنش آفرین 
آنها در منطقه، وادار کرده و شعله مقاومت و جهاد 
را روشــن نگاه دارند تا صدای حق و عدالتی که 
خواستار عدم چشم پوشی از فلسطین است، تا 

آزادی این سرزمین مقدس ماندگار بماند.«

ظریف غرب را شریک جنایات علیه فلسطین نامید 
كمک به كودک كشی رژیم صهیونیستی با سالح های آمریکایی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مراسم 
استقبال از پیکرهای مطهر 4 شهید حادثه ناوچه 
کنارک نیروی دریایی ارتش با حضور مســئوالن 
نظامی و اجرایی استان و مردم از فرودگاه دستغیب 

شیراز برگزار شد. 
 پیکر مطهر ۴ تن از شــهدای حادثه ناوچه کنارک با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر شاهچراغ )ع( 
تشییع شده و برای خاکسپاری به شهرهای خود منتقل شد. 
ناوچه پشتیبانی سبک کنارک بیست و دوم اردیبهشت 
ماه امسال دچار حادثه شد و ۱٩ تن از کارکنان فداکار آن 
به فیض عظیم شــهادت نائل آمدند و تعداد ۱۵ نفر دیگر 

نیز مجروح شدند.
اسامی شهدای استان فارسی به شرح زیر است:
۱- شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو

۲- شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یاراحمدی
۳- شهید ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری
۴- شهید ناو استوار یکم تفنگدار سید مرتضی خادمی 

حسینی
۵- شهید مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی

۶- شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر
پیکر مطهر شــهید ناو اســتوار دوم مکانیک سعید 
یاراحمدی از شهرســتان خرامه و شــهید ناو استوار یکم 
تفنگدار سید مرتضی خادمی حسینی از شهرستان رستم 
عصر روز پنجشــنبه در زادگاهشــان تشــییع و به خاک 

سپرده شد.
مراســم تشییع و تدفین دو تن از شهدای شهرستان 
نورآباد شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر و شهید 
ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری صبح دیروز 

جمعه دوم خردادماه در زادگاه خود انجام  شد.
پیکر پاک شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پورخسرو 
نیز روز بیست و چهارم اردیبهشت ٩٩ در شهرستان داراب 

تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
بر این اساس شهید مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی از 
دیگر شهدای سانحه دریایی شناور نیز اصالتا از اهالی بخش 
خشــت شهرستان کازرون استان فارس است، اما با توجه 
به اینکه در سال های اخیر به همراه خانواده به شهرستان 
بوشهر نقل مکان کرده بود، مراسم تشییع و خاکسپاری او 

در استان بوشهر انجام شد.

پیکر مطهر شهدای ناوچه کنارک 
در شیراز تشییع شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 
پی تصرف خرمشهرهای  در  اینکه دشمن 
ذهنی ملت ایران اســت و پرچم مقاومت و 
برافراشته نگه  برابر دشمنان را  ایستادگی 
می داریم، تأکید کرد: عبرت ها و آموزه های 
فتح خرمشــهر می تواند بسترســاز فتح 
ســنگرهای جدید برای رسیدن به عصر 

ظهور باشد.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن 
سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر و روز 
ملی مقاومت، ایثار و پیروزی در پیامی  تصریح کرد: 
دفاع مقدس هشت ساله از عظیم ترین رخدادهای 
تاریخ معاصر کشور و یکی از خطیرترین حوادث 
انقالب اسالمی است که در نگاه ملت ایران و بلکه 
ملل آزاده و حق طلب جهان، سمبل جبهه بندی 
ســازمان یافته و تهاجمی  ابر قدرت های شرق و 
غرب در دوران جنگ ســرد و نیز دشــمنی های 
ارتجاع منطقه علیه انقالب و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی به شمار می رود.
وی افزود: فتح الفتوح آزادســازی خرمشهر 
در سوم خردادماه۱۳۶۱، واقعیتی مسلم، قاطع و 
برخوردار از ظرفیت های قدرتمند میدانی، عینی، 
رســانه ای و خبری عظیمی  بود که دستگاه های 
تبلیغاتی غرب را مجبور به اعترافی بزرگ ساخت تا 

این واقعه شگفت آور را ضربه ای مهلک و استراتژیک 
بر پیکر ارتش بعث عراق تلقی نمایند.

سرلشــکر باقری تأکید کرد: امــروز اردوگاه 
پرشــمار دشمنان ایران اســالمی در پی تصرف 
خرمشــهرهای ذهنی، فکری و نرم افزاری ملت 
ما هســتند. دیروز خط دشمن کاماًل مشخص و 
آشــکار و ِعّده و ُعّده آنهــا کاماًل بارز و واضح بود 
و فرماندهــان نظامی آرایش های جنگی را کاماًل 
بر روی نقشه  ترســیم می کردند، اما امروز حد و 
حدود و آرایش های جنگی جبهه خصم در مقیاس 

زمان و در محدوده مکان تعریف نمی شــود و در 
چنین فضایی ضرورت هوشــمندی، هوشیاری و 

آمادگی های مقابله صدچندان است.
وی در پیــام خود افزود: اینک در آســتانه 
فرارسیدن ســوم خرداد ماه و سی و هشتمین 
سالگرد حماسه عظیم و الهی آزادسازی خرمشهر 
از تسلط تجاوزگران و تبهکاران بین المللی و در 
راس آن رژیم   تروریســت و جنگ طلب آمریکا 
که در تالقی با عید سعید فطر و جشن پیروزی 
ملــت مســلمان ایران پس از یــک ماه بندگی 

خالصانه در ضیافت اهلل رمضان، بسیار معنادار و 
الهام بخش است؛ سالگرد این پیروزی خجسته 
و روز ملــی مقاومت، ایثــار و پیروزی را تبریک 
و تهنیت عــرض نموده و با گرامیداشــت یاد، 
خاطره، آرمان و راه نورانی شهیدان هشت سال 
دفاع مقدس به ویژه شهدای تاریخ ساز عملیات 
بیت المقدس تأکید می کنیم: به توفیق الهی و با 
تاسی بر میراث جاودان حضرت امام خمینی)ره( 
و آموزه های هشــت سال دفاع مقدس و تبعیت 
از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای 
والیــت و رهبــری و فرماندهی کل قوا حضرت 
مســلح  نیروهای  خامنه ای)مدظله العالی(  امام 
جمهوری اسالمی با برافراشته نگه داشتن پرچم 
مقاومت، پایداری و ایســتادگی برابر دشمنان، 
 اشراف اطالعاتی همه جانبه بر وضعیت، موقعیت، 
 ترفندها و تحرکات دشمنان ریز و درشت از جمله 
ارتش ماجراجو،  تروریســت و ضد بشری آمریکا 
در منطقه و ســرزمین های دوردست را دستور 
کار دائمی  و غفلت ناپذیر خود دانســته و اجازه 
عرض اندام و فتنه سازی های نوین علیه استقالل، 
امنیت و تمامیت ارضی و به خطر انداختن انقالب 
و نظام اسالمی را به احدی نداده و هرگونه خطای 
محاسباتی آنان در هر نقطه از جهان علیه منافع 
ملی ایران عزیز را قاطعانه با پاسخ درخور مواجه 

خواهند ساخت.

سرلشکر باقری:

آموزه های فتح خرمشهر 
بسترساز فتح سنگرهای جدید برای رسیدن به عصر ظهور است

رئیس کمیته امداد از کمک 3۹۹ میلیارد 
تومانی مردم و خیران بــه کمیته امداد در 

رزمایش ایران همدل خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، 
سیدمرتضی بختیاری، در یک برنامه تلویزیونی با  
اشــاره به سخنان ارزشمند رهبر معظم انقالب در 

آســتانه ماه مبارک رمضان و دعوت از همگان به 
منظور ایجاد رزمایش همدلی، مواســات و کمک 
مومنانه گفت: امسال به دلیل محدودیت های اجرای 
پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا، طرح اطعام 
مهدوی با هدف توزیع غذای گرم میان نیازمندان 
اجرا شد که یک کار متفاوت بود و با مشارکت خوب 

مردم و خیران، تاکنون بیش از هفت میلیون وعده 
غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است .

بختیاری همچنیــن از کمک ۳٩٩ میلیارد 
تومانی مردم نیکــوکار به طرح اطعام مهدوی و 
ارائــه غذای گرم به محرومــان خبر داد و افزود: 
در مناطقــی که به دلیل بعد فاصله امکان توزیع 

غذای گرم وجود نداشــت، به ارائه جیره خشک 
غذایی اقدام کردیم.

وی اظهار داشــت: امیدواریــم رزمایش ایران 
همدل پس از شکست کرونا در کشور ادامه یابد و 
شاهد تداوم ایثار و افتخارآفرینی مردم نیک اندیش 

ایران اسالمی باشیم.

کمک 3۹۹ میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد در رزمایش ایران همدل


