
ما برای اصالح ارز ترجیحی به دولت فرصت دادیم و اگر نظرات 
مان تامین نشود احکام محکم تر و جدی تری را در بودجه سال 

1402 خواهیم بست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت 
معیشتی مردم، گفت: وضع معیشت مردم مناسب نیست و موضوعی 
که االن دغدغه اصلی مردم است حوزه اقتصاد و معیشت شان است 
. درست است دولت در تالش است که به نوعی وضعیت معیشت 

مردم را بهبود دهد اما وضع فعلی مان مناسبی نیست.
محسن پیرهادی با اشاره به اقدام دولت در بحث حذف ارز ترجیحی 
به خبرنگار عصر ایران گفت: یکی از مسائلی که در مورد حذف ارز 
ترجیحی بنا به ورودی و خروجی ارزی که داشتیم مطرح بود بحث 
اضطرار بود ورودی و مصرف ارزمان با هم تطبیق نداشت. میزان 
درآمد ارزی مان با هزینه مان دچار مشکل می شد و بنا به اضطرار 

باید ارز ترجیحی را حذف می کردیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در بحث ارز ترجیحی این بود که آن 
میزان هزینه ای که از بیت المال برای بهبود وضع مردم در دادن 
این ارز به برخی بخش ها هزینه می شد در برخی جاها دچار انحراف 
و فساد شده بودند لذا درصد قابل تاملی انحراف از هزینه داشتیم با 
تصمیم دولت و مجلس قرار شد همان عدد با یک روش دیگری 
مستقیم به مردم داده شود و به نوعی آورده بهتر به دست مردم می 

رسد یعنی هم مستقیم است و هم کم نمی شود و با فساد و رانت 
و تبعیض عدد آن کاهش پیدا نمی کند و با همان عدد به دست 

مردم می رسد.
وی ادامه داد: دادن این پول بهبود آنچنانی در وضعیت اقتصادی 
و معیشتی مردم ایجاد نمی کند. ما باید قسمت های دیگر اقتصاد 
را فعال کنیم چرا که این یارانه مستقیم بوده است . ما باید مسئله 
رونق  و  دهیم  افزایش  را  مان  پولی  قدرت  کنیم  حل  را  اشتغال 
اقتصادی ایجاد کنیم که منجر به تولید ثروت و منزلت برای مردم 
شود و به نوعی رضایتمندی مردم را حاصل کند که البته هنوز در 

ابتدای این راه هستیم.
پیرهادی در مورد اینکه چرا دولت کاال برگ ارائه نمی دهد و آیا این 
تخلف از قانون نیست،گفت: ما اینجا از دولت گالیه داریم. هر اقدامی 
در حوزه کاالبرگ الکترونیکی و هر مسئله ای که منزلت مردم حفظ 
شود، آنها راحت تر خرید کنند و قدرت انتخاب و خرید بیشتری داشته 
باشند مورد حمایت مجلس است. کاالبرگ تورم ایجاد نمی کند و 
مدیریت تنظیم بازار هم هوشمند و دقیق می شود ولی هنوز دولت 
نتوانسته است خودش را به این تصمیم برساند که کاالبرگ ارائه 
دهد. دولت هنوز نخواسته است که کاالبرگ را اجرایی کند و اراده 
جدی برای این کار نداشته است و مطالبه ما هم هست که به بهترین 
شکل این تغییر ریل صورت گیرد چراکه پول توزیع کردن حداقل کار 

است و با روش های بهتری هم می شود کشور و اقتصاد را اداره کرد.
وی در مورد اینکه اگر این وضعیت ادامه داشته باشد واکنش مجلس 
چیست،گفت: مجلس قبول نمی کند که یارانه مستقیم داده شود  و 
به تحرک دولت و شخص  با توجه  بهتر شود.  امیدواریم وضعیت 
رییس جمهور و انگیزه ای که مدیران دولتی دارند امیدواریم وضعیت 

مردم بهتر شود.
وی افزود: ما به دولت فرصت دادیم و قاعدتا اگر نظرات مان تامین 
نشود احکام محکم تر و جدی تر را در بودجه سال آینده خواهیم 
بست اما در همین فاصله هم در حوزه وظایف نظارتی مان از دولت 

مطالب می کنیم که وضع بهتر شود.

برخی  دارد،  وجود  پزشکی  رشته های  برخی  در  رفت  پس  خطر 
مسئوالن در کشور رشته های پزشکی را رشته های خاص نمی دانند.

رئیس کل نظام پزشکی با بیان اینکه در برخی رشته های پزشکی 
متقاضی برای تحصیل نیست نسبت به کمبود جراح متخصص در 

آینده هشدار داد.
نشست  در  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس  رئیس زاده،  محمد 
خبری بیماری های گوارش و کبد با بیان اینکه اگر نظام ارجاع در 
کشور پیاده شود نیاز به متخصص کمتر می شود، گفت: با افزایش 

پزشک عمومی مشکل جراح قلب حل نمی شود.

وی افزود: جراح قلب اطفال نداریم ممکن است چند سال دیگر 
مطرح  را  مشکالت  این  وقتی  کنیم.  وارد  اطفال  جراح  خارج  از 
می کنیم و برای آن راهکار ارائه می دهیم به تعارض منافع متهم 
می شویم. به همین دلیل تنها هشدار خواهیم داد و در تریبون های 

عمومی راهکار ارائه نمی دهیم تا به تعارض منافع متهم نشویم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  های  ظرفیت  افزایش  با  کرد:  تاکید  او 
مشکالت کمبود جراح متخصص حل نمی شود. االن جراح عمومی 

کم نداریم باالی ۶ و ۷ هزار نفر داریم.
وی ادامه داد: خطر پس رفت در برخی رشته های پزشکی وجود 

رشته های  را  پزشکی  رشته های  کشور  در  مسئوالن  برخی  دارد، 
خاص نمی دانند.

رئیس زاده تاکید کرد: االن کسی حاضر نیست در رشته جراحی 
اگر  . رشته های ضروری کشور خالی می ماند،  قلب تحصیل کند 

فکر اساسی نشود باید از کشورهای دیگر جراح بیاوریم.
وی بیان کرد: بحث سیاه نمایی نیست اینکه کشور با کمبود جراح 

متخصص مواجه خواهد شد دغدغه مهمی است.
گری  تسهیل  مشکالت  این  حل  برای  بهداشت  وزیر  افزود:  او 

می کند اما کافی نیست و باید راهکار اساسی در نظر گرفته شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: شاید مسئوالن نیازی 
به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند 
اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت ها اطالع دارند 
کرده اند  پیدا  افزایش  برابر  دو  تا  حداقل  قیمت ها  که  می دانیم  و 
تورم  نرخ  کنترل  درباره  مشخص  طور  به  که  می بینیم  بنابراین 
دو  مسئوالن  اختالفات  درباره  سامتی  نمی گویند.مرتضی  درست 
و  گذشته  دولت  در  تورم  نرخ  درباره  سیزدهم  و  دوازدهم  دولت 
داشت:  اظهار  فعلی  دولت  عمر  سال  یک  در  تورم  نرخ  کاهش 
این اختالفات مطرح شده دو بُعد دارد که یکی از این ابعاد بحث 
اعتماد است. مردم معیاری برای ارزیابی و صحت سنجی اظهارات 
دولتی  مسئوالن  چه  افراد  این  که  بپذیریم  اگر  ندارند.  مسئوالن 
قبلی و چه دولت فعلی، کارگزاران جمهوری اسالمی ایران هستند 
را داشته  افراد  این  از  نادرست  انتظار شنیدن حرف  نباید  بنابراین 
باشیم چراکه اساس کار مسئول مسلمان در این نظام صداقت و 

طرف  گفته های  که  هستند  مدعی  کدام  هر  اما  است  راستگویی 
مقابل درست نیست.  وی تاکید کرد : اما باید توجه داشته باشیم 
وقتی به عنوان یک شهروند به بازار اقالم مصرفی نگاه می کنیم، 
متوجه افزایش نرخ تورم می شویم و در این مدت هم کاهشی در 
قیمت ها دیده نشده  است. شاید مسئوالن نیازی به حضور در بازار 
درگیر  مردم  اما  باشند  نداشته  ضروری  مواد  تهیه  و  خرید  برای 
خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت ها اطالع دارند و می دانیم که 
قیمت ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده اند بنابراین می بینیم 

که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی گویند.
نرخ  درصدی   20 کاهش  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
است  این  واقعیت  گفت:  نیست،  درست  سیزدهم  دولت  در  تورم 
خوبی  به  مردم  اما  خیر؛  یا  می شود  دستکاری  آمار  نمی دانیم  که 
رو  این  از  می شوند  خانوار  سبد  هزینه  و  قیمت  تغییرات  متوجه 

ادعای کاهش 20 درصدی تورم درست نیست.

سامتی ادامه داد: در این بازه زمانی که دولت مدعی است تورم را 
کاهش داده تنها قیمت چند اقالم مصالح ساختمانی کم شده که 
در همان گروه مصالح ساختمانی هم این کاهش قیمت مشمول 
تمام اقالم نمی شود و نمی توان این کاهش قیمت را به تمام کاالها 
دستکاری  بر  مبنی  دولت سیزدهم  ادعای  درباره  داد. وی  تعمیم 
نرخ تورم در دولت گذشته اظهار داشت: آنچه مشخص است این 
است که برای محاسبه نرخ تورم، شاخص های مشخص و یکسانی 
وجود دارد که در طول این مدت هم مرکز آمار این شاخص ها را 
تغییر نداده  است. البته می دانیم هر دولت که بر سر کار می آید تا 
مدتی مقصر تمام مشکالت را دولت گذشته اعالم می کند و این 
روش تا مدتی کاربرد دارد. اما مدتی بعد از آن دولت ها مردم را با 
آینده نزدیک و دور سرگرم می کنند  اجرا و تحقق وعده هایی در 
و تا موعد اجرای وعده ها هم که برسد، دوره و عمر دولت آنها به 

پایان رسیده  است. 
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رسانه بين الملل

دادستان کل کشور: 
مرخصی به سارقان مسلح داده نشود

به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه 
و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود.

دادگستری  روسای  به  بخشنامه ای  در  دادستان کل کشور 
دادستان ها ابالغ کرد: به سارقان مسلح مرخصی داده نشود.

به  قضائیه  قوه  رئیس  دستورات  و  تاکیدات  با  توجه  با 
دادستان کل کشور جهت تشکیل ستادی ویژه برای مقابله 
منتظری  جعفر  مجمد  زورگیری ها،  و  با سرقت های خشن 
دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به روسای دادگستری 
و  برخورد  نحوه  درباره  کشور  سراسر  های  دادستان  و 
بکارگیری  با  پرونده های سرقت های همراه  به  رسیدگی 

سالح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.
در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است، در مراکز استان ها 
و یا شهرستان هایی که اینگونه حوادث اتفاق می افتد، الزم 
است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده ها در دادسرا و 
دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه 

شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً 
خواسته شود کلیه پرونده های دارای عناوین فوق را در اسرع 
مواردی که تحقیقات و جمع  در  و  ارسال  دادسرا  به  وقت 
به  و  تکمیل  فوریت  قید  با  ارجاع شده  آنان  به  ادله  آوری 

دادسرا اعاده نمایند.
این  به  رسیدگی  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  کل  دادستان 
قاطعیت  با  و  وقت  اسرع  در  دادگاه  و  دادسرا  در  پرونده ها 
دادستان های  و  دادگستری  روسای  به  آید،  به عمل  کامل 
و  اقدامات  نوع  این  غالبًا  که  کرد  اعالم  کشور  سراسر 
مشمول  سالح،  بکارگیری  و  خشونت  با  توأم  سرقت های 
ماده 2۷۹ قانون مجازات اسالمی )محاربه( خواهد بود؛ لذا 
موقت  بازداشت  قرار  نوع  از  کیفری  تأمین  است  ضروری 

صادر گردد.
از  لزوم،  آمده است در صورت  این بخشنامه  از  در بخشی 
استفاده شود  نیز  اینگونه موارد  نیروهای بسیج در  ظرفیت 
و از نیروهای انتظامی و اطالعاتی حمایت جدی بعمل آید.

این بخشنامه به روسای  از  دادستان کل کشور در بخشی 
به  به هیچ عنوان  اعالم کرد که  دادستان ها  و  دادگستری 
سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه 
و  محکومین  برای  همچنین  نشود،  داده  مرخصی  سرقت 
مجرمین حرفه ای و سابقه دار )کیف قاپ، به عنف، مسلحانه 

و مقرون به آزار( پیشنهاد عفو داده نشود.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای 
احکام صادره در خصوص پرونده های سرقت )اعم از غیابی 

و حضوری( اقدام عاجل به عمل آید.

وزیر آموزش و پرورش:
 شاد تعطیل نمی شود

همه  و  می شوند  بازگشایی  مهر  دوم  از  کشور  مدارس 
دانش آموزان در تمام مقاطع به مدرسه می روند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه »شاد« تعطیل نمی شود 
ادامه  فعالیت خود  به  تربیت  آموزش و  به عنوان مکمل  و 

می دهد.
اینکه  بر  تأکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف 
اظهار  است،  حضوری  جدید،  تحصیلی  سال  در  آموزش 
کرد: مدارس کشور از دوم مهر بازگشایی می شوند و همه 

دانش آموزان در تمام مقاطع به مدرسه می روند.
وی در خصوص فعالیت شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد(، 
و  آموزش  مکمل  عنوان  به  و  نمی شود  تعطیل  شاد  گفت: 

تربیت به فعالیت خود ادامه می دهد.
بسیار  نقش  کرونا  ایام  در  شاد  شبکه  کرد:  تأکید  نوری 
پررنگی ایفا کرد و زحمت زیادی برای آن کشیده شده است 

و قرار نیست فعالیت هایش متوقف شود.

مشاور رئیس سازمان بورس :
سود سهام عدالت 2 برابر می شود

اگر  گفت:  بورس  سازمان  رئیس  مشاور  و  ویژه  دستیار 
را  الزم  همکاری  عدالت  سهام  پذیر  سرمایه  شرکت های 
انجام دهند، امکان دارد برنامه ریزی به نحوی انجام شود 
پاییز  انتهای  مثال  مرحله،   2 طی  عدالت  سهام  واریز  که 

1401 و انتهای زمستان 1401 پرداخت شود.
سرپرست اداره نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: 
 2 حدود  در  تومانی  میلیون   1 عدالت  سهام  سهامداران 
حدود  در  تومانی  هزار   ۵۳2 سهامداران  و  تومان  میلیون 
یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت 

خواهند کرد.
عوامل  از  یکی  نوسان  دامنه  اینکه  بیان  با  حدادی  پیمان 
بازار و تشدید هیجان در  ایجاد صفوف خرید و فروش در 
تصمیم گیری های بازار بود، اظهار کرد: این موضوع مطالبه 
به حقی بود که فعاالن بازار سرمایه سال های سال از نهاد 
ناظر سازمان بورس داشتند و سازمان بورس صدای فعاالن 
نوسان  دامنه  امسال  فروردین  در  و  شنید  را  سرمایه  بازار 
نماد های درج شده در بازار اول بورس و فرابورس را یک 

درصد افزایش داد.
اخیر  افزایش دامنه نوسان گفت: در جلسه  با  ارتباط  او در 
هیئت مدیره سازمان بورس بعد از بررسی گزارش هایی از 
بورس و فرابورس، نتیجه بر آن شد که یک درصد به دامنه 
نوسان سهام شرکت های بازار اول بورس و فرابورس اضافه 
شود، بنابراین دامنه نوسان از ۶ به ۷ درصد رسید. همچنین 
تا  تکلیف شد  فرابورس  و  بورس  به شرکت  این جلسه  در 
پایان شهریور پیشنهادات خود را در ارتباط با تغییر پذیرش 
نماد ها دربازار های مختلف ارائه کنند و اگر نیاز به ایجاد بازار 

جدیدی وجود دارد، اعالم شود.
امور سهام  دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در 
عدالت با بیان اینکه پیش بینی می شود سود سهام عدالت 
سهامداران  کرد:  تصریح  برسد،  همت   ۶0 به  و  دوبرابر 
سهام عدالت 1 میلیون تومانی در حدود 2 میلیون تومان و 
سهامداران ۵۳2 هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد 

هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

اردوغان : 
عراق بار دیگر در آستانه فروپاشی است

از مدت ها  که  بازی هایی  به  اشاره  با  ترکیه  رئیس جمهور 
است علیه مسلمانان در جهان در پیش گرفته می شود، گفت 
که عراق به دلیل همین بازی ها بار دیگر در آستانه فروپاشی 

قرار دارد.
اردوغان،  ترکیه، رجب طیب  آناتولی  از خبرگزاری  نقل  به 
رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی در نشست حزب عدالت 
بازی هایی  است  مدتی  کرد:  اظهار  استانبول  در  توسعه  و 
به  و  انجام می شود  نقاط جهان  علیه مسلمانان در سراسر 
داشته  قرار  فروپاشی  آستانه  در  عراق  بازی ها  دلیل همین 
و احتمال شعله ور شدن آتش فتنه در ترکیه نیز وجود دارد.

اردوغان در ادامه گفت: به همین شکل و با خون دو میلیون 
را در آستانه  بار دیگر آن  را تقسیم کردند و  انسان، عراق 
فروپاشی قرار دادند، سوریه را نیز به همین شکل با خون یک 
میلیون تن تقسیم کرده و آن را تجزیه کردند و هنوز هم به 
همین بازی ها ادامه می دهند.همچنین رئیس جمهور ترکیه 
کارهایی  چنین  انجام  قصد  که  به طرف هایی  اشاره  بدون 
بالکان،  تا  ترکستان  از  آراکان،  تا  یمن  از  گفت:  دارند،  را 
از فلسطین تا افغانستان نمایش هایی با ظاهرهایی متفاوت 
ما  در کشور  گذاشته می شود،  نمایش  به  با یک هدف  اما 
نیز به دنبال اجرای سناریوهای مشابهی با رویکرد آشوب، 
او  هستند.  مهاجرین  و  انصار  ترکی-کردی،  سنی-علوی، 
تاکید کرد: ترک ها از طریق انقالب های خاموشی که در 20 
سال گذشته انجام دادند، یک دولت قانونی و دموکرات را 
برپا کردند که ضامن حقوق و آزادی های هر فرد در کشور 

صرف نظر از باورها و یا ریشه و فرقه اش است.

پس از تحریم گاز ؛
دوش آب سرد در انتظار آلمانی ها است

بحران  با  اروپا  روسیه،  گاز  تحریم  سبب  به  است  گفتنی 
تامین و گرانی انرژی خصوصًا در بخش خانگی مواجه است.

اروپا در آغاز فصل پاییز و قطع واردات گاز روسیه خود را 
برای تطبیق با شرایط تازه آماده می کند.

وله نوشت:  آلمان، دویجه  توئیتر خبرگزاری دولتی  حساب 
متأسفانه از اول سپتامبر بسیاری از آلمانی ها باید زیر دوش 

آب سرد حمام کنند!
پیش از این نیز در فروردین ماه امسال مقامات دولت آلمان 
مصرف  کاهش  دلیل  به  که  خواستند  خود  شهروندان  از 
انرژی از دوش گرفتن هرروزه اجتناب کنند.چند روز قبل نیز 
»وینفرید کرچمن«، نخست وزیر ایالت» بادن-وورتمبرگ« 
آلمان که عضو »حزب سبز« این کشور است در مصاحبه ای 
این  آینده  انرژی  بحران  در  خواست  آلمان  شهروندان  از 
به جای  انرژی  در مصرف  منظور صرفه جویی  به  و  کشور 
کنند.  تمیز  حوله  با  را  خودشان  بگیرند  دوش  مرتب  آنکه 
او در مصاحبه ای با نشریه آلمانی »زودوست-پرس« گفت: 
»حتی تمیز کردن خود با حوله هم یک ابتکار موثر است«.

بحران  با  اروپا  روسیه،  گاز  تحریم  سبب  به  است  گفتنی 
تامین و گرانی انرژی خصوصًا در بخش خانگی مواجه است.

بلومبرگ : 
چین، روسیه و ایران 

درحال اتحاد علیه آمریکا هستند
که  نوشت  تحلیلی  گزارشی  در  بلومبرگ  آمریکایی  رسانه 
مثلث چین، روسیه و ایران اتحادی بی سر و صدا آرام علیه 

آمریکا را آغاز کرده اند.
نگرد،  می  کجا  هر  به  آمریکا  است:  آمده  تحلیل  این  در 
مشترک  اهداف  ایجاد  حال  در  اش  ژئوپولیتیکی  رقبای 
به  مسکو  حمله  از  قبل  درست  چین  و  روسیه  هستند. 
اوکراین، شراکت راهبردی بدون محدودیتی را اعالم کردند.

بلومبرگ مدعی شد ایران با کمک به والدیمیر پوتین رئیس 
کمک  جنگ  این  بردن  پیش  در  وی  به  روسیه  جمهوری 
می کند. این گزارش می افزاید: پکن و تهران نیز مناسبات 
راهبردی خود را دارند، روابطی که چند دهه درحال شکل 
از  عیار  تمام  ائتالف  یک  با  هنوز  واشنگتن  است.  گیری 
قدرت های متخاصم روبه رو نیست. اما اشتباه است که در 
مورد همگرایی بین سه کشور که به طور فزاینده در دشمنی 

با آمریکا متحد هستند، فکر کنیم.
مناسب  الگوی  نظامی،  های  ائتالف  ها،  آمریکایی  برای 
به  با توجه  ندارد،  المللی است. جای تعجب  بین  همکاری 
اینکه واشنگتن دهها متحد هم پیمان در سراسر جهان دارد.

متقابل  دفاعی  تعهدات  شامل  عمدتا  آمریکا  های  ائتالف 
درج شده در معاهدات است. این ائتالف ها اغلب ریشه در 
سهم عمیق همبستگی ایجاد شده به واسطه منافع مشترک 
دارند. این ائتالف ها، همکاری در زمینه چالش های امنیتی 
از مقابله با تروریسم گرفته تا مهار قدرت چین و روسیه را 
نزدیکی  همکاری  متحدانش  و  آمریکا  و  بخشند  می  ارتقا 
با هم دارند. همچنین فرض بر این است که ائتالف های 
آمریکایی پایدارند به جای آنکه موقت باشند به طوری که 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و معاهدات امنیتی کلیدی 
آمریکا در غرب اقیانوس آرام برای نسل ها برقرار بوده اند.

در ادامه این تحلیل این ادعا مطرح شده است: در مقایسه، 
برانگیز  تحسین  چندان  روسیه  و  چین  ایران،  بین  روابط 
دفاع  برای  تعهد عمومی رسمی  این کشورها هیچ  نیست. 
از یکدیگر ندارند و تعامالت شان اغلب مملو از بی اعتمادی 
است. پوتین مطمئنا از این مساله که شی جین پینگ رئیس 
جمهوری چین وی را در اوکراین به حال خود رها کرده، 
اعمال  برای  رقبایی  نیز  خشمگین است و تهران و مسکو 

نفوذ در خاورمیانه هستند.
معموال  ها  آمریکایی  که  روشی  به  چین  و  روسیه  ایران، 
چنین  به  شاید  البته  و  نیستند،  متحد  کنند،  می  یاد  آن  از 
این  باشند.اما شاید مهمترین مساله  نداشته  نیازی  ائتالفی 
را  خود  های  تنش  از  بسیاری   ، روسیه  و  چین  که  باشد 
برطرف کرده اند تا بتوانند دشمنی شان را بر دشمن مشترک 
مناسبات  آمریکا متمرکز کنند. هر دو کشور درصدد  یعنی 
قوی تر با ایران برآمده اند. تهران و مسکو در سال 201۵ 
متحدان نظامی در سوریه بودند. همچنین فروش تسلیحاتی 
چینی و روسیه از دیرباز توان نظامی ایران را تقویت و روابط 
اقتصادی و دیپلماتیک به تهران در کاستن از تاثیر تحریم 

های بین المللی کمک کرده است.

پیرهادی نماینده مجلس: 

دولت اراده جدی برای دادن کاالبرگ ندارد

رئیس کل سازمان نظام  پزشکی: 

کسی دیگر حاضر نيست جراحی قلب بخواند!

قیمت ها حداقل دو برابر شده است ؛

ادعای کاهش ٢٠ درصدی تورم درست نيست

جامعهشماره 2723 -  یکشنبه 13 شهریور 1401
رهبر انقالب :

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند
رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان در 
اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید کردند 
که جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت اژدهای 

هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد.
انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
جهانی  مجمع  اعضای  دیدار  در  اسالمی 
در  شرکت کننده  میهمانان  و  اهل بیت)ع( 
هفتمین کنگره این مجمع، عظمت و محبوبیت 
و  خواندند  بی نظیر  اسالم  دنیای  در  را  اهل بیت 
تأکید کردند: جمهوری اسالمی به عنوان پرچم 
برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه، معتقد 
است در دنیای اسالم هیچ خط فاصل مذهبی، 
تنها  و  نیست  حقیقی  نژادی،  و  فرقه ای  قومی، 
میان  مرزبندی  حقیقی،  و  برجسته  فاصل  خط 
دنیای اسالم با جبهه کفر و استکبار جهانی است.

به  مؤکد  توصیه  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
از  گیری  بهره  برای  اهل بیت  جهانی  مجمع 
اسالم  دنیای  در  اهل بیت  محبوبیت  و  عظمت 
الهام گیری  محل  و  پایگاه  باید  مجمع  افزودند: 
معارف  از  مشتاق  جانهای  و  مسلمانان  همه 
اهل بیت باشد و به گونه ای عمل کند که زینت 
را  اهل بیت  معارف  انقالب،  شود.رهبر  اهل بیت 
مجموعه ای کامل از همه نیازهای مختلف آحاد 
جوامع  گفتند:  و  خواندند  بشری  جوامع  و  بشر 
اسالمی امروز به همه ابعاد معارف اهل بیت نیاز 
برنامه ریزی  با  باید  جدی دارند و مجمع جهانی 
معقول  شیوه های  از  استفاده  و  صحیح  و  دقیق 
را  سنگین  وظیفه  این  تأثیرگذار،  ابزارهای  و 
برافراشته  پرچم  به  اشاره  با  ایشان  دهد.  انجام 
استکبار  نظام جمهوری اسالمی در مقابل نظام 
جهان  شیعیان  و  اهل بیت  پیروان  افزودند: 
اژدهای  مقابل  در  اسالمی  نظام  که  مفتخرند 
به  و  کرده  سپر  سینه  سلطه،  نظام  سر  هفت 
نقشه های  از  بسیاری  مستکبران،  خود  اعتراف 

آنان را به شکست کشانده است.
اسالمی  جمهوری  استواری  رمز  انقالب،  رهبر 
را الهام گیری از اهل بیت دانستند و افزودند: آن 
ستارگان درخشان با معارف نظری و سیره عملی 

خود به ما آموخته اند که چگونه با تدبر و عمل به 
قرآن، راه اسالم عزیز را بپیماییم.

جمهوری  پرچم  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
و  خواندند  معنویت  و  عدالت  پرچم  را  اسالمی 
سلطه  دنیای  که  است  طبیعی  و  بدیهی  گفتند: 
و  پول  و  مادیات  بر  اعمالش  و  باورها  همه  که 
زور متکی است، در مقابل این پرچم به معارضه 

و دشمنی برخیزد.
ایشان، امریکا را در رأس جبهه استکبار خواندند 
و افزودند: امام بزرگوار با الهام از قرآن به همه 
یاد داد که خطوط فاصل غیرحقیقی میان جوامع 
اسالمی را کنار بگذارند و فقط یک خط فاصل 
یعنی مرزبندی دنیای اسالم با کفر و استکبار را 

قبول داشته باشند.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
از  حمایت  که  بود  عمیق  باور  همین  براساس 
کار  دستور  در  اول  روزهای  همان  از  فلسطین 
انقالب اسالمی قرار گرفت و امام با همه وجود 
پای مسئله فلسطین ایستاد و جمهوری اسالمی 
امروز هم به همین هندسه سیاسی ترسیم شده 
امام راحل عظیم الشأن عمل می کند و در آینده 

نیز به آن وفادار خواهد ماند.
در  ملتها  میان  موجود  بی نظیر  همدلی  ایشان، 

علت  به  را  ایران  ملت  با  اسالم  دنیای  سراسر 
نفی  یعنی  امام  راهبرد  به  ایران  مردم  پایبندی 
خطوط مذهبی، فرقه ای، نژادی در جهان اسالم 
همیشه  ما  اساس  همین  بر  افزودند:  و  دانستند 
به  بی اعتنایی  به  را  اسالمی  کشورهای  همه 
و  »عرب  سنی«،  و  »شیعه  همچون  مسائلی 
عجم« و دیگر خطوط فاصل، و عمل به مبانی و 

اصول دعوت کرده ایم.
رهبر انقالب، تشویق ملتهای دیگر به ایستادگی 
عصبانیت  علل  از  را  زورگویی ها  مقابل  در 
گفتند:  و  دانستند  آنها  دشمنی  و  سلطه  نظام 
در  آمریکا  جنایتکارانه  نقشه های  کردن  خنثی 
داعش  آن  نمونه  یک  که  مختلف  کشورهای 
و  ایران هراسی  متراکم  تبلیغات  باعث  بود، 
شیعه هراسی، و متهم کردن ایران به دخالت در 

کشورهای دیگر شده است.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی دخالتی 
سلطه  اتهام زنی های  ندارد،  دیگر  کشورهای  در 
گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری 
از پیشرفت های چشمگیر نظام اسالمی خواندند 
سیاستهای  مقابل  در  باید  همه  البته  افزودند:  و 
استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند.

کنونی  سیاست  خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 

استکبار را پر رنگ کردن تفاوتها و خطوط فاصل 
گفتند:  و  برشمردند  اسالم  دنیای  در  غیرواقعی 
تحریک و نقشه کشی برای جنگ شیعه و سّنی، 
سّنی  با  سّنی  و  شیعه،  با  شیعه  عجم،  و  عرب 
که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می شود، 
سیاست شیطان بزرگ یعنی آمریکا است که باید 

در مقابل آن هوشیار بود.
باید  اهل بیت  پیروان  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 
پرچمدار همبستگی و هم افزایی باشند، افزودند: 
مجمع  تشکیل  گفتیم،  اول  روز  از  همچنان که 
با  دشمنی  و  مقابله  معنای  به  اهل بیت  جهانی 
غیرشیعه نیست و از ابتدا نیز با برادران غیرشیعه 
که در راه درست حرکت کرده، همراهی کرده ایم.

»آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  انقالب  رهبر 
جهان  دشمنان  معارضه های  با  مقابله  توانایی 
توانایی  قطعًا  گفتند:  دارد«،  وجود  اسالم 
توجه  با  استکبار  راندن  عقب  و  کردن  متوقف 
دنیای  و سخت افزاری  نرم افزاری  ظرفیتهای  به 

اسالم وجود دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، شکوفا شدن ظرفیتها 
هدایتی  دشمن،  شناخت  راسخ،  عزم  گرو  در  را 
گذاشتن  کنار  و  بزرگوار  امام  هدایت  همچون 
جمهوری  امروز  گفتند:  و  دانستند  کم کاری ها 
زنده،  واقعیت  و  الگو  یک  به عنوان  اسالمی 
حمالت  و  دشمنی ها  انواع  مقابل  در  توانسته 
را  روییده  تازه  نهال  آن  و  نشان دهد  تاب آوری 
به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو 
بلکه  نیست  از ساختار سیاسی  الگوگیری  بودن، 

تمسک به اصول و مبانی امام بزرگوار است.
دنیای  آینده  کردند:  خاطرنشان  پایان  در  ایشان 
شیعه  مجموعه  و  است  روشنی  آینده  اسالم 

می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد.
والمسلمین  دیدار، حجت االسالم  این  ابتدای  در 
از  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  دبیرکل  رمضانی 
این مجمع که  اجالس مجمع عمومی  هفتمین 
با حضور شخصیت هایی از 11۷ کشور و با شعار 
»اهل بیت)ع( محور عقالنیت، عدالت و کرامت« 

برگزار شد، گزارشی بیان کرد.


