
پس از افت دالر

رفع می شوند

نان در فحاشی !

دوره پسا ترامپ

گزینه های کارگزاران 

واکنش ضرغامی 

جگر ترامپ 

قم هراسی

چرا عصبانی شده اید؟

سعید صارمی معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت گفت : تاثیر نــرخ ارز بر کاالهای مصرفی از قانون 
چسبندگی قیمت ها تبعیت می کند و با تاخیر اتفاق می افتد. قیمت کاالها عموما 
ناشــی از نرخ مواد اولیه در بورس اســت که کاهش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر 
آن دارد و تولیدکنندگان می توانند هزینه کمتری برای آماده سازی محصوالت 
خود کنند. به عنوان مثال قیمت مواد اولیه بسته بندی با کاهش نرخ ارز، کاهش 
می یابد و تولیدکنندگان با قیمتی کمتری اقدام به خرید کاالهای مورد نیاز خود 
می کنند که به تبع آن مجموع هزینه تولید کاهش می یابد و در نهایت بر روی 

کاالها نیز تاثیر می گذارد که روندی زمان بر محسوب می شود.

گزینه پیشــنهادی رئیس جمهــور آمریکا برای تصدی ســمت وزارت 
خزانــه داری گفت : در خصوص برجام، دولت بایدن-هریس متعهد اســت 
اطمینــان حاصل کند ایران گام های مناســبی برای از ســرگیری پایبندی ]به 
برجــام[ برمی دارد. ایران تنها در صورت رعایت محدودیت های هســته ای از 
رفع تحریم ها بهرمند خواهد شد. عالوه بر این، من چنانچه تأیید شوم، اطمینان 
حاصــل خواهم کرد خزانه داری فعالیت های مهم خود برای مبارزه با حمایت 

ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر را ادامه می دهد.

هادی غفاری، فعال سیاسی اصالح طلب گفت : امروز لباس روحانیت با 
لباس ۵۰ سال پیش خیلی فرق دارد. سابق بر این حوزه های ما مطهری، بهشتی 
و عالمه جعفری تربیت می کرد و امروز از این ها تربیت می کند. البته من نمی 
گویم همه اینطور هستند ولی از این قشر زیاد تربیت شده است. مثل همه مردم 
یا خیلی از مردم که به دنبال معاش هســتند، نان این ها هم در این کار اســت. 
شــاید نه همه ولی بخشــی از حاکمیت بدش نمی آید که با صراحت یا با کنایه 
از این حرف ها زده شود. به نظر من این ها والیت مدار نیستند و نان را به نرخ 
روز می خورند. اگر این هتاکی نسبت به رییس یک قوه دیگر انجام می شد با 
گوینده برخورد می کردند و گاهی در کمتر از این حد هم شکایت و فرد محکوم 
می شد. مثال کسی در مورد قم حرفی زده و گفته که کرونا از قم آمده است در 
دادگاه برای معاون وزیر یا ســخنگوی بهداشت و درمان، پرونده ایجاد کردند، 

چون گفته بود این بیماری از قم شروع شده است.

حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم با 
بیان اینکه روابط کشورهای دنیا و ایران در دوره »پساترامپ« به سمت تقویت 
دیپلماسی می رود، گفت: در شرایطی که کشورها به دنبال تقویت دیپلمات های 
خود هستند تا در این راستا منافع کشورشان را تامین کنند، ما مسیر معکوس را 
در پیش گرفته ایم و عده ای بجای تقویت دیپلماســی کشور به دنبال حذف آن 
هستند. نماینده سابق مجلس بیان کرد: فرمان های متعددی از سوی جوبایدن بعد 
از مراسم تحلیف داده شد و بسیاری از سازوکارهای دیپلماسی جهان را فعال 
می کند. رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در دوره ترامپ تالش کردند از 
سیاســت های وی علیه ایران استفاده کنند و برای پیروزی او موضع گیری های 
داشتند، اما در شرایط کنونی و با شکست ترامپ به دنبال نقاط مشترکی هستند 
تا با دولت جوبایدن ارتباط برقرار کنند. وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی 
موضع گیری اخیر مجلس در قبال محمد جواد ظریف تقویت دیپلماسی نیست 

و باعث تضعیف دیپلماسی می شود.

»نمازی« عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گزینه های حزب کارگــزاران احتمال از میان آقایان 
محسن هاشمی و محمدجواد ظریف انتخاب خواهد شد. اگرچه که شنیده ها 
حاکی از این است که گویا آقای جهانگیری نیز قصد کاندیداتوری در انتخابات 
را دارد؛ اگر این خبرها صحت داشته باشد از آنجا که آقای جهانگیری از اعضای 
باسابقه حزب کارگزاران است، طبیعتاً ایشان نیز در دایره کاندیداهای حزب قرار 
خواهد گرفت. بنده به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران 
اعالم می کند هیچ گاه بحث حمایت از کاندیدای نظامی در حزب مطرح نشده 
اســت و نمی دانم که آقای حجاریان بر اســاس چه سندی این گونه اظهارنظر 

غیرواقعی را بیان کرده است.

عزت اهلل ضرغامی، رئیس پیشین صداوسیما در واکنش به خبر احضار وزیر 
ارتباطات به دادگاه به دلیل عدم فیلتر اینســتاگرام از تالش برای مسدودسازی 
این شبکه اجتماعی انتقاد کرد و نوشت: »بگذارید مردم زندگی کنند«. عضو 
شــورای عالی فرهنگی انقالب، در حساب شــخصی خود در توییتر نوشت: 
»خوب یا بد مردم با اینستاگرام زندگی می کنند. اگر نتوانستیم سرویس مشابه 
راه انــدازی کنیم، با کاهش پهنای باند، مردم را ناراضی نکنیم. بزرگترین بازار 
خرید و فروش مجازی ایران در اینســتاگرام اســت، بگذارید مردم "زندگی 

کنند."«

وزیر نفت گفت: در سال های اخیر مشکل سرمایه گذاری داشتیم؛ دشمن ما 
به دنبال نابودی مان بود اما ما در همین دوران باالترین رکورد صادرات فرآورده 
نفتی را داشــتیم. بیژن زنگنه امروز در آیین افتتاحیه بیست وپنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اظهار کرد: ما داغ صفر شدن صادرات 
نفت را به جگر ترامپ گذاشــتیم. آنها مردند و به زباله دان تاریخ پیوستند اما با 

امید بیشتر برای زنده نگه داشتن و آبادانی کشور هستیم.

اعرافی درخطبه های نماز جمعه شــهر مقدس قم با بیان اینکه مردم قم 
در حوادث کرونایی، چهره علمی و عقالنی و شــجاعانه و انقالبی از اسالم را 
به رخ کشیده و در کنار کادر درمان و دستگاه های اجرایی صحنه های شگفت 
انگیزی را خلق کرده اند، گفت: آنها مایه افتخار بوده و مسئوالن باید این جایگاه 
رفیع مردم قم را پاس بدارند و در برابر آن تواضع کنند. وی با اشــاره به تالش 
بیگانگان برای ترویج "قم هراسی" از اعالم آمادگی مردم قم برای مقابله با موج 
چهارم کرونا خبر داد و گفت: از مسئوالن انتظار می رود تذکرها و هشدارهای 
الزم را اعالم کنند، اما سخنان سخیف و تعرض نابجا را متوجه مردم قم نکرده 
و اگر دوبار عذرخواهی نشــده بود که بار دوم بهتر بود، امروز به گونه دیگری 

سخن می گفتیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در واکنش به برخی 
اظهارات مســئوالن درباره اصالح الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ تاکید کرد: چرا 
عصبانی شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح کند 
و عواید نورچشمی ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در توئیتی نوشت:»  مردم هفت سال نتیجۀ بودجۀ به 
اصطالح کارشناسی این دولت را دیده اند که منفعت را دالل ها و رانت خوارها 
برده اند و گرانی و بیکاری ، سهم مردم شده است.چرا عصبانی شده اید از اینکه 
مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح کند و عواید نورچشــمی ها را 

شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟ «

اخبار ویژه ...

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

طرح های متعددی برای حمایت از تولید در مجلس در دست 
بررسی است 

سرویس سیاسی- رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به انتقاد دبیرکل حزب 
ندای ایرانیان درباره حمایت نکردن از نامزد نیابتی و عملکرد دولت، گفت: او در ستاد 
انتخاباتی روحانی نقشی نداشت؛ اثبات کند برای روی کار آمدن رییس جمهوری چه 
کار کرده که چنین اظهاراتی داشته است.  محمود واعظی به انتقاد صادق خرازی دبیرکل 
حزب ندای ایرانیان از رییس جمهوری و دولت واکنش نشان داد. خرازی جمعه گذشته 
درباره نامزد اجاره ای و پاسخگو نبودن آن و اینکه اصالح طلبان دیگر دولت اجاره ای 
نمی خواهند در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان سخنرانی کرده بود. واعظی  
در این باره گفت: یکی از مســووالن ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ بودم، 
یادم می آید او در هیچ جای ســتاد نقشی نداشت. نخست بیاید اثبات کند برای روی 
کار آمدن رییس جمهوری چه کار کرده که چنین اظهاراتی داشته است؛ ضمن اینکه 
محمدرضا عارف تا روز سه شنبه قبل از رای گیری نامزد جریان اصالحات در انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود. رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 
آن زمان نظرســنجی ها فاصله معناداری میان رای روحانی و عارف را نشــان می داد 
بطوریکه روحانی جزو نفرات اول و دوم بود. بر همین اســاس خودشــان و بیشتر از 
همه ســید محمدخاتمی و دوستان  آنها تصمیم گرفتند عارف که دیگر شانسی برای 
رقابت نداشت، کنار برود. واعظی اضافه کرد: آنها آزاد بودند به قالیباف یا کسی دیگر 
رای دهنــد امــا مردم تصمیم گرفتند به دکتر روحانی رای دهند. بنابراین حرفی که او 
می زند نادرســت است. وی ادامه داد: آنها با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این دولت 
چه شرایطی داشتند و فعالیت های  آنها در چه حدی بود. این دولت همفکران آنها را 
در استانداری ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر، طلبکار 
هم شدند و حرف های بی ربط می زنند و االن که زمان انتخابات شده در پی یک سری 

حرف های بی پایه و اساس هستند.
برخینمایندگانمسائلراتبلیغاتیوسیاسیمیبینند

واعظــی در بخش دیگری از ســخنانش دربــاره رفتارهای سیاســی برخی 
مجلس نشینان، گفت: راجع به کل مجلس اظهار نظر نمی کنم چون به کلیت مجلس 
باور دارم و احترام می گذارم اما عده ای در مجلس خیلی فعالند و مسائل داخلی را با 
نگاه تبلیغاتی و سیاسی می بینند. رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: هدف  این افراد 
هم این اســت دولت موفقیت کســب نکند و برای انتخابات ۱۴۰۰ از نظر تبلیغاتی با 
حرف های نادرست و اتهامات بمباران شود. این موضوع را به مصلحت مردم نمی دانیم.

مذاکرهمجدددربرجامنخواهیمداشت
واعظی درباره آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، گفت: انتظار داریم او 
چون دولت قبلی عمل نکند چون رفتار دولت دونالد ترامپ موجب ضرر و بی آبرویی  
آنها و تنفر مردم ایران شد. ارتباطی با آمریکا نداریم ولی آنچه که به واسطه برجام به 
ما مربوط می شــود این است که این موضوع به عمل آنها به تعهداتشان بستگی دارد.  
اگر صادقانه به تعهدات خود عمل کنند این شرایط تغییر می کند. رییس دفتر رییس 
جمهوری افزود: برجام یک بار مذاکره شد و مذاکره مجددی نخواهیم داشت. اینکه 
آنان بخواهند به برجام برگردند یا نه، تصمیم خودشان است اما مهم برای ما برداشتن 

تحریم ها علیه مردم ایران است.

سرویس سیاسی- فعال سیاسی و 
نماینده ادوار مجلس گفت: برخوردها 
با وزیر امور خارجه از ســمت جریانی 
اســت که از نظر پایــگاه اجتماعی در 
اقلیت هســتند و می خواهنــد مردم را 
از حضور در پــای صندوق های رای و 
انتخابات ریاست جمهوری دلسرد کنند.  
»داریوش قنبری« رفتار برخی نمایندگان 
که با ظریف را تهدید منافع ملی ارزیابی 
کرد و گفت: وظیفه وزارت خارجه این 
اســت که در مسیر پیشبرد منافع ملی و 
مصالح کشور حرکت کند. نماینده پیشین 
مجلس افزود: عده ای بعد از تحوالت اخیر آمریکا، دلواپس شده اند و تالش می کنند 
در مسیر پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور اخالل ایجاد کنند و این رفتار ناشی 
از اهداف و منافع جناحی عده ای خاص اســت که در گذشــته هم ثابت کرده اند که 

نسبتی با منافع ملی کشور ندارند.
این فعال سیاسی گفت: زمانی که با انعقاد برجام، منافع ملی کشور تامین شد 
شــاهد ندای دلواپسی در کشــور بودیم و االن هم کسانی که اکثریت را در مجلس 
در اختیار دارند، دلواپس منافع گروهی، حزبی و جناحی خود هســتند و نگرانند با 
گشایشی که در وضعیت سیاست خارجی و اقتصادی کشور صورت می گیرد شانس 
آنها در انتخابات سال آینده تقلیل پیدا کند و چنین رفتارهایی را از خود بروز می دهند. 
قنبری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم در یک مشارکت خیلی ضعیف که 
در تاریخ انتخابات انقالب بی نظیر بود، به مجلس راه یافتند و شانس همفکران این 
عده برای انتخابات ۱۴۰۰ در یک انتخابات ضعیف همانند انتخابات ســال گذشته 
است. وی افزود: این عده خاص منفعت جناح خود را در مشارکت ضعیف می بینند 
و دنبال این هستند که مشارکت سال آینده پررونق نباشد و می خواهند مردم را دلسرد 
کرده فضا را به فضای یاس تبدیل کنند تا حضور موثر و مشارکت گسترده در پای 
صندوق های شکل نگیرد. نماینده پیشین ایالم یادآورشد طیفی که به لحاظ پایگاه 
اجتماعی در اقلیت هستند، می خواهند اکثریت را از حضور در پای صندوق های رای 
منصرف کنند و یک انتخابات محدودی که متناسب با پایگاه اندک اجتماعی آنها داشته 
باشد برگزار شود و در این مسیر آماده اند که منافع ملی را قربانی کنند و اقدامی که این 
هفته با آقای ظریف در مجلس صورت گرفت در همین چارچوب قابل ارزیابی است. 
قنبری با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم نشان دادند که در مسیر منافع گروهی 
و جناحی حرکت می کنند، گفت: در مدت کمی که از عمر مجلس یازدهم گذشته 
اســت چندین بار از طرف رهبر انقالب تذکر دریافت کرده اند و این نشان می دهد 
که در  چارچوب و مسیری که مصالح نظام اقتضا می کند به خوبی حرکت نکرده اند. 
نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: با وجود تذکراتی که از سوی رهبر انقالب به 
مجلس داده شده شاهد رفتارهایی از سوی نمایندگان هستیم که تناسب چندانی با 
چارچوب ها و الزاماتی منافع ملی همخوانی ندارد و مهم نیست چه آسیبی به منافع 
مردم وارد می شود. این فعال سیاسی بیان کرد: به هر حال در سایه تحوالت سیاسی 
ما شاهد گشایش اقتصادی در کشور هستیم، دالر که تا ۳۴ هزار تومان رفته بود، به 
۲۱هزار تومان برگشته است و افق روشنی برای کاهش سطح تورم و ثبات اقتصادی 
ایجاد شده است و در مجموع برای رفع تحریم ها افق خوبی ایجاد شده، اما مثل اینکه 
عده ای با رفتن دونالد ترامپ عده ای دستپاچه شدند و اقداماتی انجام می دهند که به 

منافع ملی آسیب می زند.

واعظی خطاب به صادق خرازی ؛

 چه کرده ای که این گونه سخن 
می گویی!

نماینده ادوار مجلس: 

برخوردها با ظریف اهداف 
سیاسی و انتخاباتی دارد

لزوم تقویت گفتگوهای ایران و 
کشورهای منطقه

سرویس سیاســی- محمدجواد ظریف در 
گفتگویی با بیان اینکه ما همیشــه دستمان را برای 
دوســتی به سمت کشــورهای خلیج فارس دراز 
کرده ایــم، گفت: زیرا این منطقه متعلق به همه ما و 

امنیت آن به نفع همه ماست.
وی با اشاره به اینکه از ناامنی منطقه فقط یک 

گروه منفعت می برند، افزود: بنابراین ما این آمادگی 
را داریم که با کشورهای منطقه گفتگو کنیم.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: به همین علت ما 
پیشنهاد قطر و پیش از آن پیشنهاد کویت را پذیرفتیم 
و در دوران برجام هم یک بار به پیشنهاد قطر برای 

مذاکره پاسخ مثبت دادیم.

ظریــف با اشــاره به اینکه قبــل از همه آن ها 
خودمان پیشنهاد گفتگو را دادیم و سال گذشته هم 
رئیس جمهور طرح امید را مطرح کرد، افزود: از این 
رو آمادگی ما برای گفتگو موضوع جدیدی نیست 
و همانگونه که در پاســخ به وزیر امور خارجه قطر 
مطرح کردم این موضوع فقط اعالم سیاســت دراز 

مدت جمهوری اسالمی ایران است.
وی خاطرنشان کرد: اولین بار ما این سیاست 
را در سال ۱۳۶۴ در نامه علی اکبر والیتی به دبیرکل 
سازمان ملل متحد اعالم کردیم که در بند ۸ قطعنامه 

۵۹۸ هم آمده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: باید به 
برخی از کشــورهای خلیج فارس ثابت شده باشد 
که چگونه خود را چهار سال معطل ترامپ کردند.

ظریــف بــا تاکید بــر اینکه وقتــی مرحوم 
»شیخ صباح« امیر ســابق کویت پیشنهاد گفتگوی 
کشــورهای حوزه خلیج فارس بــا ایران را مطرح 
کرد و رئیس جمهور پاســخ مثبت داد آن ها گفتند 
حاال ترامپ بر سرکار آمده است و ما صبر می کنیم، 
افزود: این کشــورها چهار ســال وقت را از دست 

دادند اکنون ترامپ رفت و ما و آن ها ماندیم.

سرویس سیاسی- رییس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اســالمی گفت: طرح های 
متعددی از جمله ساماندهی تولید و توزیع خودرو 
و زنجیره فوالد برای حمایت از تولید در خانه ملت 

در دست بررسی است 
»عزت اهلل اکبری«   در نشســت ستاد راهبردی  
اقتصــاد مقاومتی اســتان مر.کزی افــزود: طرح 
مجــازات نکردن کارآفرینــان و صاحبان صنایع و 
مدیران حوزه صنعــت، تولید و خدمات به غیر از 
موارد خاص و بحث دیپلماسی اقتصادی نظام های 
جامع از دیگر مواردی است که در دستور کار ویژه 

مجلس قرار دارند.
وی در خصوص ســفر اعضای کمیســیون 

صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی به استان 
مرکزی اظهار داشــت: مجلــس وظیفه نظارت و 
فانون گذاری را بر عهده دارد و بازدید از واحدهای 

تولیدی استان از بعد نظارتی بود.
وی با بیان اینکه تامین زیرســاخت های الزم 
برای صادرات واحدهای صنعتی ضروری اســت، 
گفت: دولت بایــد در حوزه  های بانکی و  بورس 
که زمینه ریســک وجــود دارد نیز با جدیت ورود 
 کنــد و تدابیر ویــژه ای در این خصــوص اتخاذ 

کند.
اکبری ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را 
سرمایه های عظیم کشور عنوان کرد و گفت:چنانچه 
هماهنگــی،  تعامل و همدلی الزم میان ارکان نظام 

جمهوری باشــد، بدون شک تحریم های ظالمانه 
بی اثر خواهد بود.

وی اظهار داشــت: نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی به دور از هیاهو، برخوردهای بی حاصل 
و بدون منطق و همچنین درگیری های سیاسی باید 
با ارائه نظارت کارشناســی هر آنچه به نفع صنعت، 
تولید و به ویژه مردم اســت را انجام دهند و در این 

راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.
 رییس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شورای اســالمی بیان داشت: افزایش اختیارات به 
استانداران که نمایندگان عالی دولت هستند باید مد 
نظر ویژه  باشــد تا در این شرایط جنگ اقتصادی، 
گام های موثرتری در راستای رفع مشکالت مردم 
و همچنیــن  واحدهای تولیدی و صنعتی اســتانها 

برداشته شود .
 اعضای کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی در ســفر ۲ روزه خود به استان 
مرکزی از چند واحد تولیدی در نقاط مختلف این 
اســتان بازدید کردند و ضمن شرکت در نشستهای 
مختلف با توانمندی ها و مشــکالت  استان در این 

زمینه آشنا شدند. 
قرار اســت در پی ســفر اعضای کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،  نشستی با 
مسئوالن عالیرتبه کشوری و نمایندگان و مسئوالن 
ارشد استان در خصوص رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی منطقه برگزار  شود و پس از یک جمع بندی، 
راهکارهای ویژه ای در راســتای رفع مشــکالت 

تولیدی استان ارائه شود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه باید به برخی از کشورهای خلیج فارس ثابت شده باشد که چگونه خود را چهار سال 
معطل ترامپ کردند،گفت: اکنون »ترامپ« رفت و ما و آن ها ماندیم.
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