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حجت االس�لام والمسلمین موسوی مطلق :بسم اهلل
الرحمن الرحیم اللَّ ُه َّم َص ِّل َعلَی ُم َح َّم ٍد َو آلِهَِ ،و َح ِّص ْن

ِین ب ِ ِع َّزتِک…باراله��ا بر محمد و آلش
ُ��ور الْ ُم ْس��لِم َ
ُثغ َ
درود فرس��ت ،و س��رح ّدات و مرزهای مسلمانان را به
ع ّزت��ت پاس دار… در کتب فقه��ی از مرز معمو ًال با
واژه «ثَ َغْ��ر» ک��ه جمع آن «ثغُور» میش��ود ،نام برده
شده اس��ت و درقرآن نیر مرز با واژه «رباط» آمده که
این واژه در کالم فقها اس��تفاده می شودو از مرزبانی
با عنوان «مرابطه» نام برده ش��ده اس��ت ،کلمه رباط
ومشتقات آن پنج بار درقرآن تکرار شده است .جایگاه
مرزداران در روایات بس��یار خاص اس��ت از ثوابهای
ف��وق العاده که برای نگهبانان و مرزداران مش��خص

فناوري ایرانی

به عزتش مرزهای ما نگه داشته شود از این سبک دعا
معلوم میش��ود نگه داش��تن مرزها یعنی جلوگیری از
غالب ش��دن دشمن و مغلوب شدن ما است ،توجه به
عزت خداوند جبهه مسلمین را عزتمند میگرداند .نگه
نداش��تن مرزها یعنی سقوط حتمی است ،البته در این
دعا مقصود مرزهای طبیعی و زمینی است ولکن حفظ
همهی مرزهای واجب و دارای اهمیت است مرزهای
اعتقادی و اصولی ما از مهمترین مرزها هستند که باید
از آن پاسداری گردد حفظ مرزهای زمینی برای حفظ
مرزهای احکام آسمانی است.

نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

روزه داري به همراه ويتامين «سي» درمان سرطان را ساده ميکند

محققان دانشگاه کاليفرنياي جنوبي ميگويند تبعيت از رژيمهاي غذايي مشابه با شرايط روزه داري در کنار مصرف
ويتامين  Cدر درمان انواع س��رطان مؤثر اس��ت.به گزارش مهر ،براس��اس مطالعه مذکور که نتايج آن در نيچر
کاميونيکيشنز منتشر شده ،تبعيت از رژيم غذايي مشابه با شرايط روزه داري باعث کاهش سرعت رشد تومورهاي
سرطاني ميشود.آزمايشهايي که در اين زمينه بر روي موشها انجام شده ،نشان ميدهد تبعيت از اين نوع رژيم
غذايي باعث شده رشد تومورهاي سرطاني در روده بزرگ موشهاي مختلف کند شود.اين اولين بار است که يک
روش مداخله غيرسميبراي کند کردن روند رشد تومورهاي سرطاني مؤثر واقع شده است.روشهاي مداخله ديگر
مانند شيميدرماني هم به سلولها و تومورهاي سرطاني و هم به سلولهاي عادي و سالم آسيب ميزنند.البته بايد
توجه داشت که رعايت شرايط روزه داري براي بيماران سرطاني که معمو ًال با مشکالت جسماني و ضعف بدني
مواجه ميشوند ،کار سادهاي نيست و لذا مصرف ويتامين  Cميتواند اين شرايط دشوار را تا حدي تسهيل کند.
ايمپلنت مغزي که نابينايان را بينا ميکند

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست وهفتم ()72
شده است اهمیت آن روشن میگردد .امام علیه السالم
دعا را با صل��وات آغاز مینماید یکی از آداب دعا این
اس��ت که دعا با صلوات آغاز شود چرا که صلوات یک
دعای مستجاب و یک فعل خدائی است .حفظ مرزها
و س��رحدات اس�لام دارای اهمیت فوق العاده است،
اگر مرزها نگه داش��ته نش��ود جابگاه وعظمت اسالم
و مس��لمین از بی��ن میرود ،امام علیه الس�لام عزت
خداوند را برای اولین دعا واسطه قرار میدهد چرا که
عزت یعنی شکست ناپذیری و مغلوب نشدن ،و چون
خداوند غالب غیرمغلوب است پس از خداوند میخواهد

دانشنامه

عکسyjc :

افزايش توليد ماسک در کشور
با ساخت دستگاهي پيشرفته

يکي از شرکتهاي دانش بنيان نياز کشور را به وسيله
دستگاه منبع تغذيه التراسونيک براي توليد ماسک در
زمان ش��يوع کرونا رفع کرده است.به گزارش ايسنا،
محمدرضا کرفي مدير عامل اين شرکت دانش بنيان
در اينباره گفت :براي توليد ماس��کهاي سه اليه
جهت تکميل فرآيند دوخت ،به دستگاه منبع تغذيه
التراسونيک نياز است که با توجه به افزايش تقاضاي
جهاني براي ماس��ک ،اين دستگاه نيز در کنار ديگر
تجهيزات با افزايش سفارش رو به رو شده است.وي
با اشاره به ساخت اين دستگاهها در اين شرکت افزود:
قيمت نمونه مشابه کم کيفيت چيني اين دستگاه در
حدود  40ميليون تومان اس��ت ،اين در حالي اس��ت
ک��ه نمونه با کيفيت و همراه ب��ا خدمات داخلي که
در ش��رکت توليد ميشود ،با حدود نصف اين قيمت
عرضه ميش��ود.کرفي با اش��اره به تقاضاهاي رو به
ازدياد اين دستگاه و تجهيزات مشابه ،اظهار کرد :در
حال حاضر مشغول تحويل همزمان  45دستگاه به
يکي از زيرمجموعههاي ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
هستيم که در زمينه توليد ماسک و ديگر اقالم مورد
نياز کشور براي مقابله با کرونا فعال هستند.

محققان دانشگاهي ايمپلنتي مغزي ابداع کردهاند که حروف را روي مغز شبيه سازي ميکند.به اين ترتيب آنها
توانستند توالي حروف را ثبت کنند.به گزارش مهر ،در بيشتر مواردي که افراد بينايي خود را از دست ميدهند،
مشکل اصلي در نتيجه خسارت به چشمان يا اعصاب بينايي به وجود آمده و بخش «ديدن» مغز آنها آسيبي
نديده است.اين بدان معنا است که احتماال ميتوان چشمان را فريب داد و اطالعات را مستقيم از دوربين به
مغز رساند.در همين راستا محققان کالج پزشکي بيلور آمريکا يک ايمپلنت مغزي ساختهاند که به افراد نابينا
کمک ميکند تا به طور مصنوعي ببينند و توالي حروف را ثبت کنند.اين الکترودها اشکال را روي کورتکس
بصري مغز افراد رديابي ميکنند.در آزمايشها افراد کم بينا و نابينا توانستند حروف الفبا را بدون تالش اضافي
توضيح دهند و شناس��ايي کنند.به گفته محققان ،ش��رکتکنندگان نابينا در پروژه توانستند بيش از  ۸۶شکل
حروف را تشخيص دهند.در اين پژوهش الکترودهايي در مغز  ۴فرد کم بينا نصب شد.همچنين الکترودهايي
در کورتکس بينايي  ۲فرد نابينا نيز نصب شد.دانيل يوشور محقق ارشد اين پژوهش ميگويد :هنگاميکه ما از
تحريک الکتريکي براي رديابي حروف در مغز افراد استفاده کرديم ،توانستيم شکل حروف مورد نظر را ببينيم
و به طور صحيح حروف مختلف را شناسايي کنيم.شرکت کنندگان نقاط يا خطوط درخشاني به شکل حروف
را توصيف کردند.در خالصه پژوهش آنان آمده اس��ت :ما اس��تراتژي جايگزيني را بررسي کرديم که در آن با
اس��تفاده از تحريک الکترودها به طور متوالي ،اشکال روي سطح کورتکس بينايي قابل رصد بودند.در هر دو
گروه کم بينا و نابينا ،مغز افراد به طور موفيت آميز توالي شکل حروف را پيشبيني کرد.
برچسبي که زخمهاي ناشي از ديابت را به سرعت درمان ميکند

پژوهشگران چيني ،نوعي برچسب پوستي ابداع کردهاند که ميتواند زخمهاي ناشي از ديابت را زودتر از روشهاي
ديگر درمان کند.به گزارش ايس��نا ،پژوهش��گران چيني موفق شدهاند با يک برچسب پوستي که از جلبکهاي
فيروزهاي ساخته شده ،زخم موشها را ترميم کنند.شايد روزي بتوان از اين برچسب براي درمان زخمهاي مزمن
افراد مبتال به ديابت نيز استفاده کرد.حدود يک چهارم افراد مبتال به ديابت ،از زخمهاي مزمن رنج ميبرند زيرا
گردش خون ضعيف و داليل ديگر موجب ميشوند که ترميم پوست آنها پس از خراش برداشتن و يا بريده شدن،
دش��وار باشد.چنين شرايطي در موارد حادتر حتي ميتواند به قطع عضو آسيبديده ختم شود.زخمهاي ناشي از
ديابت گاهي اوقات با کمک اکسيژن درمان ميشوند زيرا اين باور وجود دارد که اکسيژن ميتواند به ترميم زخم
کمک کند اما اين روش ،اغلب نتيجهبخش نيست زيرا فقط مقدار کمياز اکسيژن ميتواند به پوست نفوذ کند.
پژوهشگران "دانشگاه نانجينگ" ( )NJUچين براي بهبود اکسيژنرساني به خون ،نوعي برچسب پوستي ابداع
کردهاند که از باکتريهاي زنده موسوم به " "Synechococcus elongatesپر شده است.اين باکتريها
معموال با نام باکتريهاي فيروزهاي شناخته ميشوند و اکسيپن را به صورت طبيعي در حضور نور خورشيد و طي
فرآيند فتوسنتز توليد ميکنند.اين برچسب پوستي ،دانههاي هيدروژل را شامل ميشود که ميتوانند اکسيژن را
در خود فرو ببرند و آن را با خود به داخل پوس��ت برس��انند.هزينه ساخت اين برچسب ،کمتر از  0.99دالر است.
پژوهشگران ،تاثير اين برچسب پوستي را با تاثير اکسيژندرماني در موشهاي مبتال به ديابت که زخمهاي پوستي
به قطر يک سانتيمتر داشتند ،مقايسه کردند.زخ م موشها پس از شش روز ،با کمک اين برچسب تا 45درصد
درمان ش��د؛ در حالي که زخم موشهايي که تحت اکس��يژندرماني قرار داش��تند ،تنها  20درصد بود.همچنين
زخمهاي درمان شده با برچسب ،سه روز زودتر از زخم موشهاي ديگر ،به طور کامل بسته شدند و هيچ عوارض
جانبي نيز به همراه نداشتند.پژوهشگران اميدوارند که بتوانند اين برچسب را پيش از به کار گرفتن در آزمايشهاي
باليني انساني ،روي حيوانات بزرگتري آزمايش کنند.

به بهانه شهادت شیرین ابوعاقله؛

رژیم صهیونیس��تی از رسانهها می ترسد؛ اما نه به این دلیل که به
عنوان افشا کننده جنایاتش فعالیت میکنند بلکه به این خاطر که
در حال واگذار کردن نبردهای رس��انهای با فلسطینیان هستند۸۰.
سال پیش ،اگر نیروهای شبه نظامی تروریستی هاگانا با همراهی
س��ربازان بریتانیا که آن زمان قیومیت فلسطین را برعهده داشتند،
به روستایی حمله میکردند و اخبار هولناک و شیوه تجاوزهایشان
دو روز بعد به روس��تاهای اطراف میرس��ید و اهالی آن هم تخلیه
میکردند؛ اما اکنون داس��تان بسیار متفاوتتر است .دنیای رسانه
و رسانههای نوین ،شرایط را برای ادامه دهندگان و حتی سربازان
همان گروه تندور ،نژاد پرست و تروریست هاگانا که امروز از سران
رژیم آپارتایدی رژیم اس��رائیل اند ،بس��یار متفاوت کرده اس��ت .با
گسترش رس��انهها ،دیگر کشتارهای عجیب صهیونیستها فقط
تفریح باقی نمیماند .به باور بسیاری از تحلیل گران ،اگر ما شاهد
خروشان یک انتفاضه  ۵ساله از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۵بودیم ،دلیلش
پخش تصاویر شهادت دردناک محمد الدوره در کنار پدرش بود .اما
مسئله ،تنها نقش رسانهها در افشای جنایات مانند ترور خانم شیرین
ابوعاقله نیس��ت ،بلکه رسانه موجب شده امروز رژیم صهیونیستی
نبردها را ببازد ،در ادامه به برخی از آنها میپردازیم:
سیف القدس و نبرد رسانهای حماس


یکی از حاشیههای مهم سیف القدس سال گذشته ( ،)۲۰۲۱کنش
گری رس��انهای در رژیم صهیونیستی و فلس��طین بود .ابتدا باید
به نقش مرابطین مس��جداالقصی در اتفاقات  ۲۸رمضان امسال
اش��اره کرد .فعالیت رسانهای ش��دید آنها از روزهای قبل و انتشار
و رصد لحضه ای و زنده (الیو) مرابطین در ش��بکههای اجتماعی
با حضور آنها در درگیریها و در نهایت مصادره خبر عقب نش��ینی
نظامیان رژیم صهیونیستی ،از مهمترین اتفاقات رسانهای اتفاقات
اخیر بود .زیرا این اتفاق با انتش��ار جهانی ،بدون حضور رس��انهای
رس��می در صحنهای مس��جد رخ داد .همچنین در سوی دیگر
داس��تان ،تصاویر گفتگوی فلس��طینیها با اش��غالگران در محله
شیخ جراح و انتش��ار آن ،بسیار مورد توجه قرار گرفت .هم چنین

چرا رژیم صهیونیستی از رسانهها میترسد؟

رس��انههای فلس��طینی در دوران جنگ ،کنش گ��ری جدیدی با
رس��انه و ش��بیه اقدامات روانی حزب اهلل را برای اولین بار اجرایی
کردند .اعالم س��اعت ،تعداد و محل موشک بارانی که قرار است
تا س��اعتی دیگ��ر رخ دهد ،از این ابت��کارات مقاومت غزه بود که
بس��یار تأثیر روانی فراوانی داشته است .اما در سوی دیگر داستان،
رسانههای صهیونیست از ابتدای تنشها در مسجداالقصی ،قضیه
را انتخاباتی و به تنشهای مرتبط با بن بست سیاسی میان رقبای
نتانیاه��و و خود او مرتب��ط نمودند .آنها معتقد بودند این تنشها و
ادامه رفتارها از س��وی نتانیاهو برای برهم زدن تالش مخالفانش
برای تش��کیل ائتالف نخست وزیری است .این رویه و کنش در
ادامه و حتی پایان جنگ ،شدت بیشتری هم یافت .عدم موفقیت
رژیم صهیونیس��تی در جنگ و ترور رهب��ران حماس انتقادات را
بیش��تر هم کرد .اما در س��وی دیگر حماس و غزه با کنش گری
رسانهای حضور علنی س��ران حماس در جشنها ،انتشار تصاویر
بازس��ازی و جشن ،بازس��اخت ذهنی «پیروز جنگ بوده است» را
پررنگتر کرد با آنکه حجم انتقادات به نهادهای اطالعاتی و ارتش
در رژیم صهیونیستی بسیار پررنگتر شده بود.
رژیم صهیونیستی جنگ  ۲روزه را در رسانهها باخت


مقاومت پس از پیروزی در نبرد نظامی  ۲روزه در س��ال  ،۲۰۱۸در
نبرد رسانهای هم توانست رژیم صهیونیستی را شکست دهد .حتی
ش��اید بتوان گفت اگر نبرد  ۲روزه ماندگار ش��د ،پیروزی مقاومت
در نبرد رس��انهای بود .شروع نبرد رس��انهای را میتوان در انتشار
تصاویر برخی س��ربازان و مزدوران صهیونیس��تی در رس��انههای
فلس��طینی دانست .این جنگ رس��انهای پس از آن شروع شد که
مقاومت فلسطین و خبرگزاریهای وابسته به آن تصاویر اعضای
تیم صهیونیس��تی و همکاران مزدور آنها را که به اجرای عملیات
ش��أن در خان یونس کمک کرده بودند ،منتش��ر کردند و از افکار
عمومی فلس��طین خواستند که هر گونه اطالعاتی درباره صاحبان
ای��ن تصاویر دارند ،به مراجع مربوطه انتقال دهند .دایره سانس��ور
نظامی رژیم صهیونیستی در واکنش به این اقدام مقاومت فلسطین،

از رس��انههای گروهی ،فعاالن رسانهای و تمامی شهرک نشینان
صهیونیس��ت خواس��ت که از بازپخش این تصاویر منتشر شده از
س��وی گردانهای قسام در شبکههای اجتماعی خودداری کنند تا
سرویسهای امنیتی فلسطینی که در گذشته توانمندی خود برای
ارسال بدافزارها و نفوذ در تلفنهای همراه نظامیان صهیونیست را
نش��ان دادهاند ،نتوانند این اف��راد را پیگیری کرده و اطالعات الزم
درباره آنها را کس��ب کنند .در این خصوص بن کاسبت تحلیلگر
صهیونیست در یادداشتی در المانیتور تصریح کرد که انتشار تصاویر
این نیروها ،فاجعهای بزرگ برای یگان س��ری رژیم صهیونیستی
است که در کش��ورهای خارجی مشغول به فعالیت است و اکنون
ش��یوه فعالیت این یگان برای همه رو شده است .وی پیش بینی
کرد که رژیم صهیونیس��تی مجبور به ایجاد تغییراتی راهبردی در
شیوه فعالیت یگانهای سری خود در خارج شود که در زمینه جمع
آوری اطالع��ات و انجام برخی عملیاتهای س��ری فعالیت دارند.
این اقدام رس��انهای حم��اس به نوعی توان و اش��راف اطالعاتی
نیروهای قسام و مقاومت غزه را پس از ناکام گذاشتن عملیات نفوذ
کماندوهای صهیونیستی به داخل غزه را عیانتر و رسانهای کرد.
حماس به خوبی درک کرده اس��ت که اکنون عیان کردن اقتدار و
توان اطالعاتی برای افکارعمومی خود در غزه حائز اهمیت بوده و
میتواند فضای اجتماعی سرزمینهای اشغالی را ملتهب نماید.

این نبرد رسانهای به جایی رسیده که صهیونیستها حتی سخنان
رس��انههای خودش��ان را چندان ب��اور ندارند؛ چیزی ک��ه متأثر از
فضای رس��انههای جهانی علیه صهیونیس��تها علی رغم وجود
غولهای رس��انهای صهیونیستی در رأس دنیای رسانه است .یکی
از سواالت افکارسنجی مؤسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی که
س��ال  ۲۰۲۰منتشر ش��ده ،میزان اعتماد به رسانه هاست .براساس
پاس��خ پرسش شوندگان ،راست گرایان بسیار کمتر از میانه روها و
چپهای صهیونیست به رسانهها اعتماد و باور دارند .راستها تنها
 ۲۰درصدشان به رسانه باور دارند و در بهترین حالت چپها تنها ۶۴
درصد .اختالف حدود  ۵۵درصدی میزان اعتماد راست گرایان و چپ
گرایان به رسانهها نشان دهنده یک شکاف رسانهای جدی در رژیم
صهیونیستی است .اما در سوالی جذاب پرسیده شده ،آیا رسانههای
صهیونیست ،وضعیت تل آویو از بدتر از واقعیت نشان میدهند؟ در
سال  %۵۶ ،۲۰۱۷در سال  %۵۴ ،۲۰۱۸و در سال  ،۲۰۲۰هم بیش
از  %۵۴کام ً
ال با این گزاره موافق یا موافق بودهاند.

یکی دیگر از اقدامات رس��انهای و نمادین حماس پس از جنگ دو
روزه ،نمایش هفت تیر جامانده از کماندوهای صهیونیستی در خان
یونس بود .فرمانده گردان شرقی گردانهای شهید عزالدین قسام
یکی از هفت تیرهای غنیمت گرفته ش��ده توسط مبارزان مقاومت
از عناصر یگان ویژه ارتش صهیونیستی در شرق خان یونس را به
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تقدیم کرد .این
اقدام جدا از القای احساس پیروزی و غرور برای اهالی غزه ،روایت
حماس و رس��انههای نزدیک به مقاومت از داس��تان خان یونس و
غافلگیری نیروهای کماندویی تلآویو در مقابل نیروهای مقاومت

رژیم صهیونیس��تی از رسانهها می ترسد؛ اما نه تنها که افشا کننده
جنایاتش باش��د؛ بلکه نبردهای رس��انهای با فلسطینیها را هم در
حال واگذار کردن اس��ت .شیرین ابوعاقله یا خانم رزان نجار که در
راهپیماییهای بازگشت دستانش را باال گرفته برای کمک به زخمی
به سمت حصارها حرکت میکرد و روپوش سفید پرستاری را هم بر
تن داشت ،از سوی صهیونیستها هدف گرفت و تصاویرش جهانی
شد؛ عیان کننده ماهیت رژیم صهیونیستیاند ،ماهیتی که دیگر پشت
دیپلماس��یهای پنهان و عدم واکنش نهادهای حقوق بشری قابل
پنهان نیست ،دنیا دیگر رژیم صهیونیستی را یک آپارتاید میداند.

هفت تیر غنیمتی در دستان اسماعیل هنیه


و فرار عجوالنه آنان از نوارغزه را واقعیت پذیرتر میسازد .در حقیقت
حماس با این اقدام ضمن تحقیر صهیونیس��تها سعی دارد با ارائه
مستنداتی رس��انهای ،روایت خود را مستحکمتر و قابل پذیرشتر
نماید.
صهیونیستها هم باور ندارند!
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آیتاهلل خاتمی در خطبههای نماز جمعه:

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت :منصفانه بپذیریم که اقتصاد کش��ور بیمار اس��ت
مربوط به امسال و پارسال نیست .از قبل انقالب شروع شد و دولتهای بعد از انقالب
همت برای س��امان دادن آن داشتند ،اما در این عرصه چندان موفق نبودند .به گزارش
دانش��جو ،آیتاهلل س��ید احمد خاتمی در فراز نخست خطبههای نماز عبادی  -سیاسی
جمعه این هفته تهران افزود :از جلوههای تقوا آن اس��ت انسان وقتی از دیگران سخن
میگوید سخن ناصواب نگوید غیبت و تهمت حرام است .نسبت دادن حرفی که دیگری
نگفته و کاری که انجام نداده و این نسبت دادن های بی حساب بی تقوایی است .وی
مس��ائل اقتصادی و گرانی ها در کشور را مسائل روز دانست و گفت :اگر خطیب جمعه
در این مسائل ورود نکند خطیب مردم نیست .لذا براساس تکلیف و وظیفه ام نکاتی را
در رابطه با مس��ائل اقتصادی بهویژه گرانیها نوش��تم که اینها حاصل دو روز مطالعه و
مشورتهای مختلف با مسووالن و غیر مسووالن است .امام جمعه موقت تهران افزود:
انصاف فضیلت اس��ت و انصاف یعنی قضاوت واقع بینانه داشتن .قضاوت جناحی ،کینه

اقتصاد کشور از سال  ۵۰بیمار است

توزانه و متملقانه منصفانه نیست .تحصیل رضایت مردم گفت که مردم صاحب حکومت
و مخدوم هس��تند و مس��ووالن خادم و ابایی از گفتن آن تعبیر نمی بینم که مسووالن
نوکر مردم هستند و باید در خدمت مردم باشند من هم از جنس شما مردم هستم و درد
و رنج ش��ما درد و رنج ماس��ت .خاتمی تصریح کرد :برخی مشکالتی که مردم برای ما
می گویند جای گریه دارد هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را نمی خواهد به ویژه دولت
برادر گرامی آقای رئیس��ی که مردم بودن و مردمی زیس��تن ،خدمت به مردم و اجرای
اسالم شعار اوست .وی تاکید کرد :منصفانه بپذیریم که اقتصاد کشور بیمار است مربوط
به امسال و پارسال نیست .از قبل انقالب شروع شد و دولت های پس از انقالب همت
برای سامان دادن آن داشتند اما در این عرصه چندان موفق نبودند .خطیب موقت تهران
با بیان اینکه بر پیش��انی این دولت ،صداقت نوشته شده است ،گفت :دولت میتوانست
وجیهالمله بماند و جراحی انجام ندهد چون معلوم است این سیاست جراحی ،نارضایتی
به همراه دارد اما دولت و شخص رئیسجمهور صادقانه وارد میدان شد و گفت آبرویم را

کف دستم گذاشتم و حاضرم آبرویم برود .وی ادامه دارد :آیا این جای بلوا دارد یا تشکر؟
باید بگوییم ممنونیم از صداقتت که با مردم رو راست رفتار میکنی .خاتمی گفت :دولت
در حال انجام جراحیهایی اس��ت که همه متخصص��ان چه به او رأی دادند و چه رأی
ندادند معتقدند این جراحی باید انجام شود هرچند در کیفیت اجرای آن اختالف نظری
است اما در اصل آن اختالف نظر وجود ندارد .امام جمعه موقت تهران بیان کرد :دولت
میخواه��د کاهش جدی فاصله طبقاتی روی دهد و جراحی برای افزایش قدرت خرید
هفت دهک جامعه ،تحقق عدالت اقتصادی ،واگذاری امور مردم به مردم ،مبارزه با فساد
از منش��أها و خاس��تگاههای اولیه آنهاست و جراحی هم درد دارد اما سرانجامش نجات
این بیمار است و متخصصان ما می گویند باید بیمار را نجات داد .وی اذعان کرد :دولت
باید بداند در این عرصه ،س��رمایه انقالب این محرومان و مستضعفان و کسانی هستند
که تا آخر پای این انقالب ایستادهاند و تا آخر هم خواهند ایستاد لذا طوری برنامه ریزی
شود که اینها آسیب نبینند.

تکذیب توافق «هیئت هماهنگی» عراق
با ائتالف «صدر» برای تشکیل دولت
هیئت هماهنگی شیعی عراق اخبار منتشر شده در خصوص توافق بخشی
از ای��ن هیئت با مقتدی صدر برای تش��کیل دولت آتی را تکذیب کرد .به
گزارش س��ومریه نیوز« ،هیئت هماهنگی ش��یعی» در عراق اخبار منتشر
ش��ده در رس��انهها مبنی بر توافق بخش��ی از این هیئت با ائتالف سهگانه
به ریاس��ت مقتدی صدر برای تشکیل دولت را تکذیب کرد .بر اساس این
گ��زارش ،در بیانیه هیئت هماهنگی ش��یعی ع��راق در این خصوص آمده
اس��ت :اخباری که در رابطه با توافق بخشی از هیئت با مقتدی صدر برای
تش��کیل دولت آتی منتشر ش��ده برای انحراف افکار عمومی است .پیش
از این ،اعضای ائتالف س��هگانه موس��وم به «نجات میهن» (متش��کل از
جریانهای وابس��ته به مقتدی صدر ،محمد الحلبوس��ی و مسعود بارزانی)
نشس��ت مش��ترکی را در اربیل واقع در اقلیم کردس��تان برگزار کردند .بر
اس��اس این گزارش ،در جریان نشست مش��ترک مذکور ،آخرین تحوالت
سیاسی عراق به ویژه فرایند تشکیل دولت جدید مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .در جریان این نشست ،ائتالف نجات میهن بار دیگر بر موضع خود
مبنی بر لزوم تش��کیل دولت «اکثریت ملی» تأکید کرد .پافشاری ائتالف
سهگانه بر تشکیل دولت اکثریت ملی به مثابه مخالفت این ائتالف با طرح
ابتکاری اخیر هیئت هماهنگی ش��یعی اس��ت؛ طرحی که بر لزوم تشکیل
دولت توافقی تأکید دارد .هیئت هماهنگی معتقد است که دولت جدید باید
با مش��ارکت تمامی گروههای سیاسی در عراق تشکیل شود .با این حال،
ائتالف س��هگانه که خود را اغلبیت ملی میداند ،بر این باور است که تنها
احزاب ذیل این ائتالف همراه با نمایندگان مس��تقل پارلمان حق دارند که
ِ
نسبت به تشکیل دولت اقدام کنند.

نایبرئیسکمیسیونکشاورزی
مجلس :ارز  4200تومانی برای برخی
دهک ها نفع حداقلی هم نداشت

نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس تصریح ک��رد :برخی دهکهای
جامع��ه از ارز  4200تومانی بهره چند برابری نس��بت ب��ه دیگران بردند ،اما
متأسفانه برخی دهکهای جامعه حداقلهای نفع را هم نبردهاند که بایستی
این رویه اصالح شود .علیرضا عباسی در گفتوگو با «عصر ایرانیان» اظهار
داش��ت :در سال  97و در تالطمهای قیمت ارز با این نیت که از تولیدکننده
و مصرفکنن��ده به ط��ور همزمان بتوان حمایت ک��رد؛ ارز  4200تومانی در
نظر گرفته ش��د اما عمال به این هدف نرسیدیم و هر چه از اجرای این طرح
میگذش��ت ،مشخص میش��د که این رویه باعث عدم رضایت تولیدکننده و
مصرفکننده ش��ده و بایستی این راه اشتباه س��ریعا اصالح شود .وی افزود:
اصالح نظام یارانهها نیازمند ملزوماتی اس��ت که یکی از آنها اطالعرس��انی
به مردم اس��ت تا همه اقش��ار جامعه از آن نفع ببرند .نایب رئیس کمیسیون
کشاورزی مجلس تصریح کرد :برخی دهکهای جامعه از ارز  4200تومانی
به��ره چند برابری نس��بت به دیگران بردند ،اما متأس��فانه برخی دهکهای
جامع��ه حداقلهای نفع را هم نبردهاند که بایس��تی این رویه اصالح ش��ود،
هر چند که خطاهایی هم در حین تخصیص ارز  4200تومانی ش��اهد بودیم.
عباس��ی گفت :ارز  4200تومانی حذف نشده است بلکه در شیوه پرداخت آن
تغییرات ایجاد شده و اصالحات الزم را در نظر گرفتهایم.

