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ده رزمایش 

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت : بر اساس گزارش های به دست 
آمده، بررسی و نظارت ها از مبادی برگزاری تورهای داخلی مشخص شده که برخی 
دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی به نحوی از انحاء اقدام به واگذاری یا صدور 
مجوز سفر برای افراد، سایت ها و صفحات مجازی برگزارکننده تورهای گردشگری 
غیرمجاز می کنند. در صورت مشــاهده هر گونه واگذاری یا صدور مجوز، صدور 
لیست بیمه و ارائه مدارک تور برای افراد و سایت ها و صفحات مجازی صدراالشاره، 
پرونده شرکت جهت تصمیم گیری های بعدی به کمیسیون فنی نظارت بر عملکرد 

دفاتر احاله خواهد شد.

نشریه ساندی تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام امنیتی آمریکایی مدعی شد 
که جو بایدن به دنبال آن است که تحریم های وضع شده علیه ایران را با هدف حفظ 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ کاهش دهد و این توافق را به مسیر خود بازگرداند. این نشریه 
در ادامه با اشاره به تاکید ایران بر لزوم رفع کامل تحریم ها نوشت که نشانه هایی از رفع 
این تحریم ها وجود دارد؛ هرچند دولت بایدن اصرار دارد ابتدا باید یک نشست در 

چارچوب ۱+۵ با حضور ایران برگزار شود.

بررسی رفتار فعاالن بازار ارز در روزهای اخیر نشان دهنده تردید و سرگردانی 
آنهاســت به طوری که آنها از تداوم رشــد بهای ارز نا امید شده و در انتظار ریزش 
قیمت ها هستند، هرچند تحوالت سیاست خارجی همچنان مبهم است، گویا دالالن 
بازار ارز از اکنون به پیشواز تحوالت پیش رو رفته اند. زمانی که اتفاقات و صحبت های 
یکی دو روز اخیر طرف های آمریکایی و ایرانی را کنار هم می گذاریم، شواهد به نفِع 
رفع موانع بین المللی اقتصاد و برداشته شدن تحریم ها خودنمایی می کند. بنابراین، 
برخالف بهمن ماه احتمال نزولی شدن قابل توجه قیمت دالر قبل از سال نو، دور از 
ذهن نخواهد بود. اکنون که نقش رفع تحریم ها در سیر نزولی و سقوطی قیمت دالر 
پوشیده نیست، انتظار می رود با مشاهده سیگنال های مثبت در روابط خارجی و به 

ویژه در مورد برجام شاهد کاهش محسوس قیمت دالر باشیم.

فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس گفت :دانشمند جوان قزوینی 
موفق به کشف داروی ضدکرونایی شده که ۱۰۰ سال گذشته هم داروی ضدانگل 
بوده و سابقه دارویی دارد و اکنون هم تولید انبوه شده، اما چرا اجازه توزیع به آن داده 
نمی شــود؟ چرا ۴ عدد همین دارو در ناصرخســرو به قیمت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان فروخته می شود، در حالی که داروی تولیدی ما با قیمت ۳۰ هزار تومان قابل 

دسترسی برای مردم است؟ 

حجت االسالم حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت : ما انتظار 
نداریــم آقای حداد عادل بگویند تقابل؛ تقابلی وجود ندارد ما حامی هر اتفاقی که 
منجر به وحدت شود، هستیم. جامعه روحانیت قبایی برای انتخابات ندوخته و نه 
کاندیدایی برای انتخابات دارد و نه ادعایی دارد همه تالش این است که جریان های 
مختلف اصولگرایی با هم به توافق برسند.من عقیده دارم چه در پوشش ائتالف و چه 
در پوشش وحدت باید جمع شوند در هر صورت حمایت خواهیم کرد و خود ما نه 

ادعا، نه کاندیدا و نه مساله پدرخواندگی نداریم.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر بعد از تایید صالحیت ها حمایت 
و نظر جمع روی محسن هاشمی باشد در مورد او و دیگر اصالح طلبان تصمیم گیری 
می شود. معقول این است که صبر کنیم و ببینیم چه کسانی تایید صالحیت می شوند 
چون نمی خواهیم با دیگر احزاب اصالح طلب از راهی جز تفاهم وارد شــویم و 
درست هم نیست نامزد مورد نظر خود را هر طور شده با جبهه اصالح طلبان تحمیل 

کنیم.

علی پاکزاد خبرنگار گپ و گفتی با شهاب حسینی داشت و در این باره نوشت: 
این روزها ماجرای ماســک زدن و واکســن زدن شهاب حسینی در آن سوی دنیا، 
موضوعی شد برای اینکه برخی به آن بپردازند و ساده از کنارش عبور نکنند. هر چند 
آنقدر در جامعه موضوعات مهم وجود دارد که پرداختن به این حاشیه ها حوصله 
می خواهد و انگیزه! برای همین هم با شهاب حسینی تماس گرفتم تا ببینم تا چه حد 
این موضوع برای خودش جدیت داشته است؟ شهاب حسینی در پاسخ به سوالم 
در خصوص ماسکی که بصورت داشته است می گوید: از ماشین که پیاده شدم دیدم 
ماسک ندارم. تنها ماسک داخل ماشین این ماسک بود که قبل تر ها، دوستم به من 
هدیه داده بود. بین زدن و نزدن آن تردید نکردم. از شهاب ماجرای واکسیناسیونش را 
پرسیدم. شهاب گفت: هیچ نیت قبلی و برنامه ریزی مشخصی برای زدن واکسن نبود 
و نداشتم. به اصرار یکی از دوستان که برای آغاز یک کار سینمایی همراهی ام می کرد، 
در صف واکسن مازاد ایستادیم تا شانس خود را امتحان کنیم. در آمریکا برای مراکز 
سالمندان و سایر مراکز در اولویت، همیشه چیزی حدود بیست درصد واکسن اضافه 
در نظر گرفته می شود تا در صورت شکستگی یا اتفاقات غیرمترقبه، مشکلی برای 
جامعه هدف بوجود نیاید. پس از اتمام کار، مازاد را بین مردم عادی توزیع و تزریق 

می کنند. کل ماجرا همین بود.اتفافی که برای هر کسی می تواند بیفتد.

انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه شورای اداری استان تهران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شایعات و مباحثی درخصوص 
تعطیلی تهران به خاطر بیماری کرونا مطرح است، افزود: تعطیلی تهران اصال مطرح 
نیست و در چنین شرایطی ضرورتی بر این کار هم وجود ندارد. وی گفت: اکنون 
بحث دورکاری یک سوم کارمندان آن هم برای افراد دارای بیماری زمینه ای مطرح 
اســت. محســنی بندپی افزود: در بحث اشتغال زایی هم از آن هدف گذاری که ۹۹ 
هزار اشتغال بود، فراتر رفتیم که همه آن ها به خاطر هماهنگی دستگاه هاست و اکنون 

ضرورتی مبنی بر تعطیلی ادارات وجود ندارد.

پس از حضور هادی ســاعی در ســالن رقابت های لیگ و نقض محرومیت 
یک ساله ســاعی از سوی فدراسیون تکواندو، دبیر سازمان لیگ از سمتش استعفا 
کرد و برخی شایعات درباره استعفای رییس سازمان لیگ نیز مطرح شده است. پس 
از حمله چندی پیش هادی ساعی به دبیر سازمان لیگ تکواندو در جریان برگزاری 
رقابت های گروهی لیگ تکواندو، کمیته قضایی فدراسیون تکواندو در اقدامی عجیب 
حکم خود را نقض کرد و هادی ساعی در سالن رقابت های لیگ حاضر شد. مسئوالن 
فدراسیون تکواندو و کمیته قضایی دلیل این اقدام را اعتراض ساعی به حکم عنوان 
و اعالم کردند تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی وی می تواند در لیگ فعالیت داشته 
باشد! این در حالی است که لیگ تکواندو به پایان رسید و دور بعدی لیگ سال آینده 
برگزار می شود. در پی این اتفاق مصطفی بابایی، دبیر سازمان لیگ تکواندو از استعفای 
خود از ادامه فعالیت در سازمان لیگ در اعتراض به حضور ساعی در سالن خبر داد. 
گفته می شود رییس سازمان لیگ تکواندو نیز استعفا کرده اما هنوز استعفای کتبی از 

هیچ یک از این دو فرد به دست فدراسیون تکواندو نرسیده است.

سرلشکر باقری با بیان اینکه در یکی دو ماه آخر دولت ترامپ فشارهای دشمن 
نســبت به گذشته سنگین تر شد و در منطقه تحرکاتی انجام داد، گفت: در این بازه 
زمانی به امر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح ده رزمایش را در سراسر کشور 
برگزار کردند که از قبل برنامه ای جهت برگزاری این رزمایش ها نداشتیم و یکباره 

این رزمایش ها پس از ابالغ با قدرت برگزار شدند.

اخبار ویژه ... رییس جمهور در گفتگو با رئیس جمهور  ترکیه :

اعضای هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری ابقا شدند

سرویس سیاسی- عضو شورای وحدت گفت:هرچند بخشیدن کسانی که از آنها 
دائماً زخم و طعنه خورده ایم از سخت ترین کارهای یک انسان با تفکر سیاسی و اجتماعی 
باشد اما چه کنیم که در این امر باید پیرو موال و مقتدایمان حضرت امام علی)ع( مستدام و 
صبور باشیم. اصولگرایان خیلی برای انتخابات ریاست جمهوری شور و اشتیاق دارند اما 
مشکل اصلی مکانیزم حداقلی شورای ائتالف نیروهای انقالب است که بدون توجه به 
نظرات و دیدگاهای اکثریت گروه های اصولگرا، می خواهد همچون انتخابات مجلس، 
کارزار رقابت ۱۴۰۰ را نیز مدیریت کند و به طبع نتیجه ای در خور خواسته های خودش 
را رقم بزند. اکثریت اصولگرایان وقتی دیدند شورای ائتالف گوش شنوایی ندارند دور 
هم جمع شدند و مکانیزمی تحت عنوان شورای وحدت را ساماندهی کردند، همچنین از 
جامعه روحانیت خواستند تا چتری برای این گردهمایی حداکثری شود. این اتفاق به مذاق 
شورای ائتالف خوش نیامد و روز گذشته حدادعادل به مکانیزم شورای وحدت تاخت 
و رویکرد آن را پدرساالرانه خواند. این موضعگیری حداد عادل واکنش هایی را در پی 
داشت. حسن بیادی در گفتگو یی  درباره آثار منفی تفرقه نیروهای انقالب و اصولگرا برای 
داَقَةالَْقدیمَة َو  انتخابات ۱۴۰۰ گفت: امام هادی علیه السالم می فرمایند "اَلِْمراُء یُْفِسُد الصَّ
یُِحلُّ الُْعْقَدةَ الَْوثیَقَة َو اََقلُّ مافیهِ اَنْتَـکوَن فیهِ الُْمغالَبَُة َو الُْمغالَبَُة أْمتَُن اَْسباِب الَْقطیَعةِ" ؛»بگو 
مگو، دوستی طوالنی را از بین می بَرد و رابطه محکم را به جدایی می کشاند وکمترین اثر 
بگو مگو این است که هر کدام از دو طرف، می خواهد بر دیگری پیروز و یا غالب شود 
و همین فکر پیروز شدن، مهم ترین عامل قطع رابطه است«. وی ادامه داد: در این دنیای 
وانفسا و شرایط بد اقتصادی مردم و گرفتاری پیچیده آنان، هر زمان چشمان خود را باز 
می کنیم بعضی از دوستان کم لطف خود را می بینیم که هر روز  به مجادله و محاکمه 
یکدیگر می پردازند. اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر چیزی از انقالب باقی نمی ماند و 
شم نکنیم که حتما از اهداف عالیه نظام اسالمی روز به زوز دورتر  خواهیم شد و کشورمان 
رنگ آرامش و ثبات را دیگر نخواهد دید؛ چرا چشمانمان را فروبسته و نظاره گر گسترش 
ناامیدی در بین مردم بی گناه هستیم ، با این روند بی شک و تردید همه ما مجازات سنگینی 
را در دنیا و آخرت به زودی متحمل خواهیم شد. دبیرکل جمعیت آبادگران جوان درباره 
انتقاد برخی سیاسیون به فعالیت شورای وحدت برای نقش آفرینی در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ یادآور شد: علیرغم فرهیخته بودن اکثر اعضاء شوراي وحدت و شوراي 
ائتالف متاسفانه شاهد بخودکامگی  و خودسری  در بین بعضی از گروه و افراد منتصب به 
جامعه بزرگ اصولگرایی هستیم آنچنانکه از ترس عدم پیروزی خود، نه در مقابل جناح 
مخالف بلکه از ترس شکست در برابر رفقا و هم جناحیهای خودشان در حال خودکشی 
سیاسی هستند. وی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان جامعه روحانیت را 
قبول دارند، ادامه داد: جدیدا مشاهده می شود بعضی از افراد خواسته یا ناخواسته بهترین 
ســرمایه صادق و شناسنامه دار اصولگرایان یعنی "جامعه روحانیت مبارز"  را به جرم 
محوریت آنان محکوم  و تخریب و نیز به انحاء مختلف دوستانشــان را مخصوصا در 
استانها تهدید می کنند. در حالیکه این شورا متشکل از بیش از پنجاه حزب و گروه مستقل 
سیاسی و اجتماعی با حضور شخصیتها و اندیشمندان حقیقی و حقوقی  می باشند. این 
عضو شورای وحدت درباره پدرساالر خواندن جامعه روحانیت مبارز از سوی تخریب 
کنندگان شورای وحدت اظهار کرد: بعضی از حرفها و حرکتهای نسنجیده این دوستان 
ناشکر و نامهربان، انسان را به یاد آیه شریفه »َکالَّ إِنَّ اْلِنْساَن لَیَْطغی  أَْن َرآهُ اْستَْغنی « می 
اندازد. البته عشق به تصاحب صندلیهای ریاست و کسب قدرت  ، نتیجه ای بهتر از این را 
در بر نخواهد داشت. وی درباره دلیل سکوت شورای وحدت در برابر تخریب ها، افزود: 
اگر بخواهیم در امان باشیم باید به توصیه بزرگانمان در علم احکام و اخالق عمل کنیم و 
گاهی برای رهاشدن از درد تفرقه و حفظ وحدت "باید بخشید و گذشت و چشم فرو 
بست". رسول معظم و پیامبر مهربانیها و اسوه کرامات اخالقی فرمود “بنی االسالم علی 
کلمتیتن، کلمةالتوحید و توحیدالکلمة” و نیز گاهی هم باید سر در چاه فرو برد و زار زار 
از این “جهل خاموش” گریست. دبیرکل آبادگران جوان اظهار کرد: هرچند بخشیدن 
کسانی که از آنها دائماً زخم و طعنه خورده ایم از سخت ترین کارهای یک انسان با تفکر 
سیاسی و اجتماعی است اما چه کنیم که در این امر باید پیرو موال و مقتدایمان حضرت امام 
علی)ع(، مستدام و صبور باشیم بنابراین علیرغم همه مشکالت موجود و این اوضاع آشفته 
نباید توقف و ایستایی داشته باشیم چرا که ناامیدی در مسیر تعالی نظام و کوتاهی در حفظ 
دستاوردهای انقالب به هرشکل حرام است فلذا ضرورت دارد که با همکاری ، همدلی و 
هماهنگی یکدیگر به منظور تحقق فرمایشات و مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری مبنی 
بر برگزاری انتخاباتی پرشور با “حضور و مشارکت حداکثری” تالش کنیم و  به یاری 
خدا جهت محقق شدن اهداف عالیه نظام این راه پر فراز و نشیب را با تمام سختی هایش 
محکم و انقالبی و مومنانه ادامه دهیم  و در برابر نامالیمات و نامهربانی ها استقامت نماییم 

سرویس سیاسی-نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی الیحه بودجه 
شــرایط واگذاری بنگاه های دولتی پس از احراز صالحیت به نظام بانکی، ســازمان 
خصوصی ســازی و صندوق های بازنشستگی را مشخص کردند.  در نشست علنی 
مجلس شــورای اسالمی بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان قرار 
گرفت و نمایندگان با ردیف نخست تبصره ۲ ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۰ درباره 
خصوصی سازی بنگاه های دولتی موافقت کردند. دربخش درآمدی ردیف یک تبصره 
۲ ماده واحده الیحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول 
گروه)۱( و )۲( موضوع ماده)۲( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صالحیت 
حرفــه ای و اهلیــت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، 
سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید. گروه یک شامل 
تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده است و گروه 
دو نیز فعالیت های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به 

جز موارد مذکور در گروه سه این ماده را در بر می گیرد.

سرویس سیاسی-نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به دولت اجازه دادند در 
صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سقف مقرر باشد نسبت به تأمین 
مابه التفاوت حاصل  از منابع، از حساب ذخیره ارزی اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جریان ررسی الیحه بودجه با بند ج تبصره یک ماده واحده گزارش کمیسیون 
تلفیق درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین مابه التفاوت حاصل  از منابع حساب ذخیره 
ارزی موافقت کردند.بر اساس دربند ج تبصره یک ماده واحده؛ چنانچه منابع دولت از 
محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف 
مقرر در بند )ب( این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند )پ( ماده 
)۱۷( و جزء )۴( بند )ح( ماده )۱۶( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 
۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل  از 
منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در ادامه این بنده آمده است: در صورت تحقق درآمد 
مازاد بر سقف مقرر در بند )ب( این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند )ب( ماده 
)۱۷( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.

حسن بیادی عضو شورای وحدت  و دبیرکل آبادگران جوان:

از ترس شکست برابر هم جناحی های 
خودی در حال خودکشی سیاسی اند

مجلس شرایط خصوصی سازی 
بنگاه های دولتی را مشخص کرد

دولت مجاز به برداشت مشروط از 
ذخیره ارزی شد

تنها راه مقابله با اقدامات یکجانبه 
آمریکا اتحاد و همدلی کشورها است

ســرویس سیاســی- رییس 
جمهــور روابــط ایــران و ترکیه به 
عنوان دو کشــور مهــم و تاثیرگذار 
در منطقــه را خوب و رو به توســعه 
توصیف و بــر تقویت همکاری ها و 
مناســبات تهران – آنکار برای مقابله 
با تهدیــدات مشــترک و همچنین 
 حــل و فصــل مشــکالت منطقــه 

تاکید کرد.
روحانی با تاکیــد بر ضرورت 
افزایش ســطح مناســبات تجاری 
و اقتصــادی دو کشــور بــا اصالح 
ترجیحــی،  تجــارت  موافقتنامــه 

تســریع در اجرای توافقات ششمین 
نشست شورای عالی همکاری های 
ایــران و ترکیــه را مــورد اشــاره 
قــرار داد و از آمادگــی ایــران برای 
میزبانی بیســت و هشتمین نشست 
کمیســیون مشــترک همکاری های 
 اقتصــادی در آینــده نزدیــک خبر 

داد.
روحانی با اشــاره به رفتارهای 
غیر قانونی دولت قبلی آمریکا  تاکید 
کرد: رفع تحریم ها از ســوی آمریکا 
یک مطالبه قانونی و معقو. ل از طرف 
ایران اســت که باهار مورد تاکید قرار 

داده ایم و ایــران نیز با رفع تحریم ها 
به تعهدات خود بازخواهد گشــت. 
راهبرد ایران همانطور که بارها اعالم 
شده است اقدام در برابر اقدام خواهد 

بود.
رییس جمهوری بــا بیان اینکه 
ایران همــواره طرفدار گفت و گو و 
بهره گیری از روش های مسالمت آمیز 
حل و فصل اختالفات در سوریه بوده 
است، بر تدوام روند گفت و گوهای 
سران سه کشور ایران، ترکیه و روسیه 
)ضامن روند آستانه( با هدف تالش 
برای حل و فصل مشــکالت سوریه 
از جمله فراهم شدن زمینه بازگشت 
آوارگان ســوری به کشورشــان و 
 تدوین قانون اساســی این کشــور 

تاکید کرد.
روحانــی همچنیــن با اشــاره 
به بحــران قره باغ میــان آذربایجان 
و ارمنســتان و وضعیــت آتش بس 
بیــن دو کشــور، رویکــرد ایران را 
حمایــت از حــل و فصل اختالفات 
 بــه کمــک گفــت وگــو و مذاکره 

عنوان کرد.
رییس جمهوری با اســتقبال از 

ابتکار همــکاری منطقه ای با حضور 
کشــورهای ایران، روســیه، ترکیه، 
آذربایجــان و ارمنســتان گفت: این 
طــرح می تواند منافــع قابل توجهی 
برای همه طرف ها داشــته باشــد و 
ایران برای همــکاری در زمینه های 
تخصصی با کشــورهای منطقه آماده 

است.
 رییــس جمهــوری ترکیه نیز 
در ایــن گفــت وگــو درخصوص 
راه های توســعه روابــط دو جانبه، 
برگزاری سریعتر کمیسیون مشترک 
همکاری های دو کشــور، گسترش 
مناســبات تجاری بویژه با اســتفاده 
از ظرفیت هــای تجــارت ترجیحی 
و همکاری و گفــت وگوهای موثر 
برای تقویت صلــح و امنیت منطقه 

تاکید کرد.
 رجب طیب اردوغان همچنین 
با اســتفاده از فضای مثبت و مناسب 
بیــن المللی در جهــت حل و فصل 
تحریم هــای  رفــع  و  مشــکالت 
ناعادالنــه آمریکا بر اســتفاده از راه 
 حل هــای دیپلماتیــک و گفت و گو 

تصریح کرد.

سرویس سیاسی- در هشتمین 
اجالس رســمی مجلــس خبرگان 
رهبری، اعضای هیات رییســه برای 

مدت دوسال دیگر ابقا شدند. 
در ادامه برنامه های هشــتمین 
اجالس رســمی مجلــس خبرگان 
رهبری، برای ابقــای ترکیب هیئت 
رئیسه رأی گیری شــد که در نتیجه 
اعضــای فعلی برای مدت دو ســال 

دیگر انتخاب شدند.
آیــت اهلل جنتی به عنوان رئیس، 
آیت اهلل موحدی کرمانــی به عنوان 
نایــب رئیــس اول و آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس 
دوم این مجلس در جایگاه خود باقی 

ماندند.
آیت اهلل خاتمی و آیت اهلل کعبی 
به عنوان منشــی، آیت اهلل حســینی 

بوشهری به عنوان کارپرداز فرهنگی 
و حجت االسالم والمسلمین قمی به 
عنوان کارپرداز اداری – مالی مجلس 

خبرگان رهبری در ســمت خود ابقا 
شدند.

همچنین بــا نظــر نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری در هشتمین 
اجالس رســمی این مجلس، ترکیب 
اعضای کمیسیون ها و هیئت اندیشه 
ورز مجلس خبرگان رهبری به مدت 
دو ســال دیگر  ابقاء شــد، مجلس 
خبرگان رهبری، دارای ۷ کمیســیون 

می باشد.
هشــتمین اجــالس مجلــس 
خبــرگان رهبری صبح دوشــنبه با 
سخنرانی احمد جنتی رییس مجلس 
خبرگان با رعایت کامل شــیوه نامه 

بهداشتی آغاز به کار کرد.

رییس جمهوری در گفت و گوی تلفنی با "رجب طیب اردوغان"، با اعالم حمایت از ترکیه در مقابل تحریم های آمریکا 
تاکید کرد: تنها راه مقابله با اقدامات یکجانبه و غیر قانونی آمریکا، اتحاد و همدلی کشورهای تحت تحریم است. 
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