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اجرای چهار طرح در حمایت از معیشت
مردم در دستور کار است

سخنگوی دولت گفت :چهار طرح در حمایت از معیشت مردم در دستور کار است
که بخشی از این طرحها را در قالب بودجه  ۱۴۰۰و بخشی را هم که در بودجه
امسال قابلیت اجرا دارد ،پیگیری میکنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت
برای کم کردن فشــار بر زندگی مردم ،اظهار داشــت :چهار طرح در حمایت از
معیشــت مردم در دستور کار دولت است که بخشــی از این طرحها را در قالب
بودجه  ۱۴۰۰و بخشــی را هم که در بودجه امســال قابلیت اجرا دارد ،پیگیری
میکنیم.
وی با بیان اینکه در زمینه کنترل قیمتها تصمیمات جدیدتری گرفته شــده
و بــرای کمک به دهکهای پایین برنامه ریزی صورت گرفته اســت ،ادامه داد:
در جلســات ســتاد اقتصادی دولت در خصوص بحث ســهولت کار تجاری و
سیاستهای پولی و مالی تصمیماتی گرفته شده که قسمت بسیار مهم آن کمک
به معیشت مردم است.
ســخنگوی دولت افزود :در یکی از زمینهها مکاتبات صورت گرفته و اجازههای
الزم گرفته شــده و امیدوار هســتیم بتوانیم یکی دو هفته آینده این برنامهها را
عملیاتی کنیم.
وی با اشــاره به محکومیت اهانت به ســاحت پیامبر اکرم (ص) از سوی رئیس
جمهور فرانسه ،اظهار داشت :واقعیت این است که فهم و درک درستی از آزادی
وجود ندارد .امروز در همین فرانســه که مدعی دموکراسی و آزادی است ،کسی
درباره صهیونیسم اظهارنظر کند ،چه بلوایی درست میکنند و میگویند مخالف
آزادی اســت .اما در مورد مسلمانان به لحاظ سنتهای استعماری که در غرب
وجود داشــته خیلی راحت اظهارنظر میکنند و هر توهینی در آنجا علیه آزادی
محسوب نمیشود.
ربیعی گفت :واکنش مســلمانان به این اقدام توهینآمیز واکنش طبیعی جامعه
جهانی اسالمی بود و حتی غیر مسلمانان هم واکنشهایی داشتند .فرانسویها
باید از سیاســتهای اشــتباه خود برگردند و باید به این مسئله توجه کرد که
افراطیگری در همین نوع نگاه تبعیضآمیز آنان به آزادی و توهینهایی اســت
که در آن نهفته است.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه ما افراطیگــری را محکوم میکنیم ،تاکید کرد:
توهین به اســام و حضرت رســول اکرم (ص) جریحــه دار کردن قلب و ذهن
انسانها ،خطای بزرگی است که متأسفانه صورت گرفته است بنابراین موضعی که
گرفتند برای ما قابل قبول نبود و به اندازهای هم که باید اعالم موضع کنیم اعالم
موضع کردیم.وی همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت :مواضع
هر دو رقیب به خصوص مواضعی را که در مورد ایران میگیرند به دقت بررسی
میکنیم .به نظر میرسد تحول آرامی در آمریکا نخواهیم داشت ،اما حرکت کاخ
سفید و سیاستهایی که میخواهد در مورد ایران اعمال کند ،برای ما مهم است
و فرد مهم نیست .باید ببینیم چه سیاستی در مورد ما اعمال میکنند و به قول
رهبر معظم انقالب ،فرصتهایی که در فضای بینالمللی ایجاد میشود ،حتماً از
آن استفاده میکنیم.
ربیعــی گفت :با دقــت انتخابات آمریــکا را رصد میکنیم و پتانســیل تغییر
سیاستهایی که هر کدام از کاندیداها دارند ،مورد توجه ماست و قطعاً بر اساس
آن تصمیم خواهیم گرفت و از فرصتها استفاده خواهیم کرد.

خودخواهی و تکروی در اداره کشور به
تعارض منافع منجر میشود

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :افکار فردی ،خودخواهی و تکروی
در اداره کشور ،به تعارض منافع منجر میشود و در این صورت قانون و مقررات
و آئیننامهها برای افراد خاص نوشته خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محســن رضایی عصر امروز(دوشــنبه) در نشست
مجازی با روســای دفاتر بنیاد نخبگان سراسر کشــور که به میزبانی دانشگاه
ســمنان برگزار شــد گزارشهای برخــی از نخبگان این اســتان از وضعیت
دانشگاهها و حوزههای علمیه و پارکهای علم و فناوری و نیز پیشنهادهای آنها
برای تعیین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را دریافت کرد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این نشســت با تبریک سالروز میالد
پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) و با قدردانی از دانشــگاه ســمنان و
روســای دفاتر بنیاد ملی نخبگان سراسر کشــور که این جلسه را برگزار کرده
اند ،گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک نگاه تحولی به تدوین سیاست
های کلی برنامه هفتم توســعه پرداخته و به عنوان مشاور مقام معظم رهبری،
وظیفــه خود دیده که دیدگاه ها و نظرات نخبگان را به اطالع اعضای مجمع و
رهبر معظم انقالب برساند.
محسن رضایی با اشــاره به اینکه برنامه هفتم توسعه ،سرآغاز گام دوم انقالب
اســت ،گفت :امیدواریم این برنامه سرآغار تحوالتی در اقتصاد و فرهنگ کشور
باشد و رویکرد مجمع تشــخیص مصلحت نظام به جمع سپاری و کسب ایده
های صاحبنظران ،اندیشکده ها و مراکز پژوهشی گام بلندی در مشاوره نخبگان
برای حکمرانی مطلوب و توســعه کشور بر اساس نظر نخبگان جامعه است که
در این راه از یکایک شــما استادان ،پژوهشــکده ها و اندیشکده ها دعوت می
کنیم که ما را در تدوین سیاست های کلی و نیز فرایند نظارت بر اجرای برنامه
ها ،یاری کنید.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه پیشرفت ملی از اجماع
ملی نخبگان ،تشکیل خرد و عقالنیت جمعی و اراده ملی حاصل می شود گفت:
برای اجماع ملی نباید به مشورت و نظر مقامات رسمی و کارشناسان قوای سه
گانه بسنده کنیم زیرا حجم زیادی از نخبگان خارج از قوای سه گانه فعالیت می
کنند و چه بسا برخی نخبگان عرصه کارآفرینی در جای جای کشور باشند که
اگر چه نخبه دانشگاهی نیستند ،اما در پیشرفت کشور ،سهم بسزایی را بر عهده
دارند.رضایی افزود :افکار فردی ،خودخواهی و تکروی در اداره کشور ،به تعارض
منافع منجر می شــود و در این صورت قانون و مقــررات و آئین نامه ها برای
افراد خاص نوشته خواهند شد .عزم و برنامه نظام بر این است که با مراجعه به
صاحبنظران از انواع تکروی و خودسری ها که به فساد سیاسی واقتصادی منجر
می شــود فاصله بگیریم .تقاضای ما از نخبگان و دانشگاهیان این است که در
سیاست گذاری ،برنامه نویسی ،اجرایی شدن و نظارت بر اجرای برنامه ها ،ما را
یاری کنند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سامانه جمع سپاری
نجم گفت :بهره برداری از این سامانه باعث می شود سیاست های کلی نظام در
آسمان نماند و دولت ها هر کدام راه خودشان را پی نگیرند وبه انها عمل نکنند.
این هدف و تحول بزرگی است .انتظار ما از نخبگان و دانشگاهیان این است که
به دو سوال پاسخ بدهند .نخست اینکه نخبگان و دانشگاهیان برای اینکه برنامه
هفتم توسعه به تحول در کشور منجر شود چه محورهایی را پیشنهاد می کنند
و دوم اینکه دانشگاهیان و نخبگان چه باری از این تحول را بر عهده می گیرند
و بر اســاس تخصص و تجربه خود چه نقشی را عهده دار می شوند؟رضایی با
تاکید بر اینکه نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع فراخوانی برای مشارکت قبل
و بعد از تدوین برنامه ها در کشــور اســت گفت :ما امیدوار هستیم که برنامه
هفتم توسعه نوعی از هماهنگی را بین دانشگاه ،حوزه های علمیه ،بازار ،صنعت
و دولت برقرار کند و این جزایر را به یکدیگر مرتبط ســازد تا سرعت پیشرفت
کشــور را باالتر ببریم .ان شا اهلل از سایر قوا هم دعوت خواهیم کرد با استفاده
از فرایند جمع ســپاری ،نظرات نخبگان را در اجرای برنامه ها جویا شــوند.در
این نشست ،میثم مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع
با تشــریح روند فعالیت سامانه نجم گفت :فرایند جمعسپاری تدوین سیاست
های کلی برنامه هفتم در ســه مرحله انجام می شــود .ایده اولیه در ســامانه
جمع ســپاری مجمع (نجم) بارگذاری می شــود .در مرحله دوم ارائه بندهای
پیشنهادی در سیاست های کلی و  ...است .در سومین فاز دبیرخانه مجمع به
جمع بندی اولیه می رســد و نسخه نیمه نهایی در سامانه نجم بارگذاری می
شود تا نکات نهایی صاحبنظران را بار دیگر دریافت کنیم .ایدهها در هیات های
داوری به ریاست اعضای مجمع داوری می شود.
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اهانت به پیامبر نشان دهنده ذات ظلمانی تمدن غرب است
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با بیان
اینکه اهانت به پیامبر نشــان دهنده
ذات ظلمانــی تمــدن غرب اســت،
تاکیدکردند :اتحاد مسلمانان درمان
بسیاری از دردهای امت اسالمی است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،رهبر
معظم انقالب اســامی در ســخنان
زنده و تلویزیونی ،با تبریک خجسته
ســالروز میالد پیامبر خاتم حضرت
محمد مصطفــی (صلیاهللعلیهوآله)
و والدت حضرت امــام جعفر صادق
(علیهالســام) به ملت شریف ایران و
امت بزرگ اســامی ،وحدت جهان
اســام را عــاج واقعی مشــکالت
مســلمانان خواندنــد و با اشــاره به
سیاست عاقالنه ایستادگی در مقابل
زیادهخواهیهــای آمریــکا افزودند:
سیاســت حسابشــده جمهــوری
اســامی با رفت و آمد اشــخاص در
آمریکا تغییری نمیکند.
ایشان همچنین با تأکید بر تحرک و
تالش بیشتر مسئوالن در سه زمینه
«اقتصــاد ،امنیت و فرهنگ» گفتند:
گرانیهای اخیر واقعاً توجیهی ندارد و
مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت
ایــن دشــواریها را از زندگی مردم
بردارند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در بخش
نخست سخنانشان ،برخی آیات قرآن
کریم درباره نبی مکرم اسالم را دارای
تناسبی روشــن با وضع کنونی بشر
خواندنــد و افزودند :خداوند در قرآن
میفرماید رنج مردم بر پیامبر سخت
و گران ،و آن حضرت عمیقاً مشــتاق
و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز
نیز که جامعه بشری بیش از همیشه،
دچار رنج اســت ،روح مطهر رســول
اعظم ،از این درد و رنج بشــر ،آزرده
است و مانند پدری مهربان ،به دنبال
هدایت و خوشــبختی جوامع بشری
است.
ایشــان با یــادآوری سوءاســتفاده
مســتکبران از علم و فنــاوری برای
مقاصــد شــومی نظیــر بیعدالتی،
جنگافروزی ،شــرارت و غارت منابع
ملتهــا افزودنــد :فرعــون فقط در
محدوده مصر بیداد میکرد اما فرعون
امروز جهان یعنی آمریکا با اســتفاده
از پیشرفتهای علمی ،به کشورهای
دیگر لشکرکشــی میکند و جنگ،
ناامنی و تاراج به راه میاندازد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به
دشمنی و معارضه همهجانبه استکبار
و صهیونیزم با اسالم افزودند :آخرین
نمونه این دشــمنی خبیثانه ،دشنام
به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان
کاریکاتــور ،و حمایت رئیسجمهور
فرانســه از این اقدام زشت بود که بار
دیگر نشان داد پشــت سر اینگونه
مسائل دستهای پنهانی وجود دارد.
ایشــان افزودند :میگویند یک آدم
کشته شده است ،خوب برای او ابراز
تأســف و محبت کنید؛ چرا صریحاً
از آن کاریکاتــور خبیثانــه حمایت
میکنید؟ حمایت تلخ و زشت دولت
فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان
میدهد پشــت این کارهای موهن،
مانند برهههای قبل یک تشکیالت و
برنامه ریزی وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی ،اعتراض و خشم
سراسری امت اسالمی در قبال توهین
به ســاحت نورانی پیامبر اســام را
نشاندهنده زنده بودن امت اسالمی
برشــمردند و افزودند :البته بر خالف
غالــب دولتها ،برخــی دولتمردان
جهان اســام ،باز هــم حقارت خود
را نشــان دادند و به این کار زشــت
اعتراضی نکردند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره
به اقــدام دولــت فرانســه در ربط
دادن حمایــت از ایــن کاریکاتــور
اهانتآمیــز بــه آزادی بیان و حقوق
بشــر افزودنــد :دولتی ایــن ادعا را
میکند که خشنترین و وحشیترین
تروریستهای جهان را که دستشان
به خون هزاران نفر از مردم و دهها تن
از مقامات ایرانی آلوده است در کشور
خود جا داده ،در طول جنگ تحمیلی
بیشــترین حمایتهــا را از گــرگ

خونخواری مثل صدام به عمل آورده
و در شنبههای اعتراض ،مردم کشور
خود را سرکوب میکند و همزمان دم
از آزادی و حقوق بشر میزند.
اهانــت به پیامبر نشــاندهنده ذات
ظلمانی و وحشی تمدن غرب است
رهبــر انقالب اســامی دفاع رئیس
جمهور و دولت فرانسه از وحشیگری
فرهنگــی و عمــل جنایتکارانه آن
کاریکاتوریســت ،و دفاع آن کشــور
از منافقیــن و صــدام را دو روی یک
ســکه دانســتند و افزودند :ماجرای
اخیر که در سالهای قبل نیز در قالب
اهانت به قرآن و پیامبر عزیزاسالم در
آمریکا و کشورهای اروپایی تکرار شد،
نشــاندهنده ذات ظلمانی و وحشی
تمدن غرب است.
ایشان تأکید کردند :البته همچنانکه
رجالههای مکه و طایف در صدر اسالم
نتوانستند نام مقدس پیامبر را پنهان
کنند ،امروز نیز این تالشهای شوم راه
به جایی نمیبرد و نمیتواند بر شرافت،
جاللت و عظمت خاتمالمرسلین هیچ
خدشهای وارد کند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری
از سخنانشــان در تبییــن اهمیــت
درکنشــده هفته وحــدت ،حوادث
خونین برخی کشورهای اسالمی نظیر
سوریه ،عراق ،لیبی ،یمن و افغانستان
را یادآوری کردند و افزودند :آن زمان
که امام راحل عظیمالشأن ایام میالد
پیامبر خاتم را هفتــه وحدت اعالم
کــرد ،خیلیها عمــق و اهمیت این
اقدام را درک نکردند اما امروز روشن
شــده که وحدت جهان اسالم چقدر
گرانقیمت اســت و اگر محقق شده
بود ،میتوانســت مانع وقوع بسیاری
از اختالفــات و جنگهای خونین در
منطقه شود.
ایشان در همین زمینه ،اقدام خبیثانه
برخی کشورها را در عادیسازی رابطه
با رژیم غاصب صهیونیستی بهشدت
مورد انتقاد قرار دادند و افزودند :این
افراد فاســد از کار ذلیالنه خود ابراز
خرسندی و به آن افتخار هم میکنند
اما بدانند که کوچکتر از آن هستند
که به مسئله فلســطین پایان دهند
و بدون تردید رژیــم غاصب ،قاتل و
جنایتکار از بین میرود و فلسطین از
آن فلسطینیان میشود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :متأسفانه
آن روز ،اهمیت ابتــکار امام بزرگوار
یعنــی «اتحاد مذاهب اســامی در
جهتگیریهــای کلی» بهدرســتی
درک نشــد اما دشــمن با فهم خطر
این سیاســت در کم کردن نفوذش،
برنامههای عملیاتی برای مقابله با آن
طراحی و اجرا کرد.
ایشــان« ،راهانــدازی مراکــز تولید
اندیشــههای ضدتقریبــی»« ،ایجاد
گروههای تکفیری مثــل داعش» و
«به جان هم انداختــن افراد غافل»
را از جملــه برنامههــای عملیاتــی
دشــمن برای خنثی کــردن وحدت
دانســتند و افزودند :البته گناه برخی
از دولتهای منطقه و رؤســای آنها که
از گروههای تروریســتی پشتیبانی
مالی و تســلیحاتی کردند ،از افرادی
که با تعصب و جهالت به این گروهها
پیوستند بیشتر است و در این قضیه
جرم اصلی را آمریکاییها و سعودیها
مرتکب شدند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،جرم
دیگر آمریکاییها را لشکرکشــی به
کشورهای مسلمان مانند افغانستان
و ســوریه خواندنــد و گفتنــد :در
عــراق جوانان با غیرت اجــازه نفوذ

به آمریکاییهــا نخواهند داد چرا که
نتیجــه حضور آمریــکا در هر نقطه
از جهــان چیزی جز ایجــاد ناامنی،
تخریب ،جنگ داخلی و مشغولسازی
دولتها نبوده است.
ایشــان عالج حــوادث تلــخ جهان
اســام همچون «جنگ پنج ساله در
یمــن و بمباران قســاوتآمیز مردم
بهدست سعودیها» و یا «دهنکجی
چند دولت ذلیل به امت اســامی با
نادیدهانگاری مســئله فلسطین» را
در گروی اتحاد مسلمانان دانستند و
تأکید کردند :گرفتاریها و مشکالت
دولتها و ملتهای اسالمی از کشمیر
تا لیبی به برکت وحدت امت اسالمی
برطرف خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری
از سخنانشان با اشــاره به  ۱۳آبان و
سالگرد اقدام دانشــجویان خط امام
در تســخیر النه جاسوسی آمریکا در
ســال  ۱۳۵۸گفتند :این روز مظهر
استکبارســتیزی ملت ایران و آن کار
دانشجویان ،اقدامی نمادین و بجا در
مبارزه با استکبار بود.
ایشان رژیم استکباری آمریکا را جامع
صفات زشــت ماننــد جنگافروزی،
تروریســت و تروریســتپروری،
مداخلهگری ،فســاد و انحصارطلبی
دانستند و افزودند :اقدام دانشجویان
در مقابلــه با چنین پدیــدهای ،عین
عقالنیت بود و تسلیمشدن و زیر بار
زور رفتن ضد عقالنیت است.
رهبر انقالب اسالمی حرکت انقالبی
دانشــجویان در  ۱۳آبان را حرکتی
دفاعــی و کام ً
ال عقالنــی خواندند و
گفتنــد :ما شــروعکننده اقــدام در
مقابل آمریکاییهــا نبودیم بلکه بعد
از پیروزی انقالب ،آنهــا بودند که با
صدور قطعنامه در کنگره ،راهاندازی
گروههــای تروریســتی ،طراحی و
حمایت از کودتا و تمهیدات گسترده
جاسوسی در سفارت خود ،دشمنی با
ملت ایران را شروع کردند.
حضرت آیتاهلل خامنــهای افزودند:
برخی تصــور میکنند که اگر دولتی
تســلیم خواســتهها و سیاستهای
آمریکا شــود ،ســود و بهره خواهد
برد درحالیکه دولتهای تســلیم در
برابرزورگوییهای آمریکا ،بیشــترین
ضربه را خوردهاند و گرفتاریهای آنها
بیشتر شده است.
سیاســت جمهوری اسالمی ایران در
قبال آمریکا ،حسابشده و مشخص
است
ایشــان با تأکید بر اینکه سیاســت
جمهوری اســامی ایــران در قبال
آمریکا ،حسابشده و مشخص است
و بــا رفتوآمد اشــخاص تغییر پیدا
نمیکند ،خاطر نشان کردند :ممکن
اســت با آمدن یا نیامــدن یک فرد
اتفاقاتی بیفتد اما به ما هیچ ارتباطی
ندارد و در سیاست جمهوری اسالمی
هیچ تأثیری نخواهد داشت.
رهبر انقالب اســامی اوضــاع رژیم
آمریکا را تماشایی خواندند و افزودند:
رئیسجمهوری که اکنون بر سر کار
اســت و قرار است انتخابات را برگزار
کنــد میگوید ایــن ،متقلبانه ترین
انتخابات آمریکا اســت و رقیب او هم
میگوید ،ترامپ قصد تقلب وســیع
دارد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای این وضع
را نمونــهای از چهره کریــه لیبرال
دموکراسی دانستند و گفتند :جدای
از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار
بیاید ،اوضاع کنونی نشانگر انحطاط
شدید مدنی ،سیاســی و اخالقی در

آمریکا است و این ،موضوعی است که
صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن
اذعان میکنند.
ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی
را اضمحالل و انهدام خواندند و تأکید
کردنــد :البته اگر برخی بر ســر کار
بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد
شد و اگر برخی دیگر به قدرت برسند
ممکن است قدری به تأخیر بیفتد اما
سرنوشت محتوم ،نابودی است.
رهبر انقــاب اســامی علت اصلی
دشمنی آمریکا با نظام اسالمی ایران
را زیر بار سیاستهای ظالمانه نرفتن
و به رسمیت نشــناختن سلطه آنها
دانستند و تأکید کردند :این دشمنی
ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف
کردن آن ،این است که طرف مقابل از
این تصــور که بتواند به ملت و دولت
ایران ضربه اساسی وارد کند ،مأیوس
شود.
حضرت آیتاهلل خامنــهای ،مأیوس
شدن دشمن را منوط به قویشدن و
تقویت ابزارهای قدرت واقعی دانستند
و گفتند :البته ملت ایران واقعاً و انصافاً
در برابر فشــارها و مشــکالت خوب
ایستادگی کردند اما برای قوی شدن،
بخش اقتصاد،
مســئوالن باید در سه ِ
امنیت و فرهنگ ،تحرک بیشــتر و
جدیتری داشته باشند.
تروریســتهایی کــه وارد منطقــه
شدهاند ،نباید به هیچوجه نزدیک مرز
ایران شوند
ایشــان درخصوص مقولــه اقتصاد
خاطر نشان کردند :در زمینه اقتصاد
به هیچوجه نباید نگاه به بیرون باشد
البته این به معنای ارتباط نداشتن با
خارج نیســت بلکه ارتباط باید باشد
ولی بهدنبال عالج مشکالت در داخل
باشیم و یکی از راهحلهای اصلی هم
افزایش تولید است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :در زمینه
اقتصاد باید یک تالش برنامهریزیشده
و سازمانیافته انجام گیرد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای با تأکید
بر اینکه بسیاری از مشکالت کنونی
اقتصادی ارتباطی بــه تحریم ندارند
و ناشــی از ناهماهنگیها هســتند،
گفتند :بســیاری از گرانیهای اخیر
توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین
دســتگاههای مربوطــه هرچه زودتر
عالج شوند.
ایشان ،گرانی گوشــت ،مرغ ،گوجه
تا پوشــک بچه را برغم موجود بودن
جنــس و کاال ،گرانیهای بی مبنا و
بیدلیل خواندند و افزودند :همه این
گرانیها و مشــکالت ،بــا هماهنگی
دســتگاهها قابل حل هستند و باید
مشکالت از جلوی پای مردم برداشته
شود.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص مقوله
امنیــت گفتند :بــرای تأمین امنیت
خارجــی و طمع نکردن دشــمنان،
باید ابزارهای دفاعی همچون موشک،
پهپــاد و هواپیما همچنــان تقویت
شوند و برای تأمین امنیت داخلی نیز
دســتگاههای مربوطه مراقب مسئله
نفوذ باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در خصوص
فرهنگ نیز مســئوالن فرهنگی را به
تالش هوشمندانه فراخواندند.
ایشــان در بخش پایانی سخنانشان،
به جنــگ اخیر میان ارمنســتان و
جمهوری آذربایجان اشاره کردند و با
تأکید بر اینکه این موضوع حادثهای
تلــخ و تهدیدکننــده امنیت منطقه
اســت ،گفتند :این درگیری نظامی
باید هرچه زودتر تمام شود؛ البته همه
سرزمینهای جمهوری آذربایجان که
بهوسیله ارمنستان تصرف شده باید
آزاد شود و به آذربایجان برگردد.
حضرت آیتاهلل خامنهای لزوم حفظ
امنیــت ارامنه در این ســرزمینها و
رعایت مرزهــای بینالمللی از جانب
دو طرف را نیز مورد تأکید قرار دادند
و افزودند :تروریستهایی که براساس
گزارشهای قابل اطمینان وارد منطقه
شدهاند ،نباید به هیچوجه نزدیک مرز
ایران شــوند و اگر آنهــا نزدیک مرز
شوند ،قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.

همه ماموریتهای رزمایش نیروی هوایی با موفقیت انجام شد

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه در رزمایش اقتدار
هوایــی فدائیان والیت ،خلبانــان و کارکنان نیروی
هوایــی ارتش بار دیگر ثابت کردند که این نیرو مثل
همیشــه برای انجام هم ه مأموریتهــا آماده و پا در
رکاب است ،گفت :هم ه برنامههای پیش بینی شده در
رزمایش با اقتدار ،دقت کامل و مهارت خلبانان عزیز و
کارکنان نیروی هوایی با موفقیت به سرانجام رسید.به
گزارش ایسنا ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش پس از پایان مرحله اصلی رزمایش
اقتدار هوایی فدائیان والیت نیروی هوایی ارتش که در
میدان تمرین جنگ الکترونیک شهید علی ابوعطا در
منطقه انارک برگزار شــد ،در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :خبرنگاران حاضر در این رزمایش شــاهد بودند

که در مرحله اصلی رزمایش ،همهی برنامههای پیش
بینی شده در رزمایش با اقتدار ،دقت کامل و مهارت
خلبانان عزیز و کارکنان نهاجا با موفقیت به سرانجام
رسید.
وی با بیــان اینکه «رزمایش اقتــدار هوایی فدائیان
والیت سومین رزمایش نیروی هوایی در سال جاری
است» ،خاطر نشان کرد :نیروی هوایی ارتش پیش از
این در سال جاری در رزمایشهای مشترک ذوالفقار
 ۹۹و پدافند هوایی مدافعان حریم والیت نیز حضور
داشــت اما امروز رزمایش خاص خود را برگزار کرد و
این رزمایش طی  ۵روز برگزار شد که امروز روز اصلی
آن بود و همهی ماموریتها با موفقیت انجام شد.
فرمانده کل ارتش افزود :به لطف خدا خلبانان جوان

و فرماندهان عزیز نیروی هوایی ارتش ،قدرت ،اقتدار
و آمادگی ،روحیه و انگیزه باالی خود را نشــان دادند
و بار دیگر ثابت کردند که نیروی هوایی مثل همیشه
بــرای انجام همهی مأموریتها آمــاده و پا در رکاب
است.وی با اشاره به پیامهای نهمین رزمایش اقتدار
هوایی فدائیان والیت تصریح کرد :پیام رزمایش این
اســت که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از
جمله ارتش و بویژه نیروی هوایی با برگزاری رزمایش
های مختلف بر آمادگی خود برای دفاع از آرمانهای
مقدس جمهوری اســامی ایران و دفاع از ملت ایران
و ایســتادگی در برابر هر تهدیدی ،با هر بعدی و هر
قدرتــی تاکید میکنند و در ایــن زمینه در برابر هر
تهدیدی آماده هستند.

2

اخبار

چشم دوختن به دشمن بیگانه اتالف

فرصتهای پیشرفت است

رئیس مجلس گفت :وقتی که علت اصلی مشکالت ،ناهماهنگی دستگاهها
و تکیه نکردن به توان داخلی است ،چشم دوختن به دشمن بیگانه اتالف
فرصتهای پیشرفت است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدباقر قالیباف در صفحه شــخصی خود
با اشــاره به فرمایشــات امروز رهبر معظم انقالب ،گفت :همان طور که
رهبر معظم انقالب فرمودند ،باید دستور کار تمامی دستگاههای اجرایی
در ماههای پیــش رو «هماهنگی کامل برای رفع گرانی و قوی شــدن
اقتصاد» باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :وقتی که علت اصلی مشکالت،
ناهماهنگی دستگاهها و تکیه نکردن به توان داخلی است ،چشم دوختن
به دشمن بیگانه اتالف فرصتهای پیشرفت است.

حفظ و دفاع از ارزشهای پیامبر(ص)

ت تمام ملتهای اسالمی است
اولوی 

معاون اول رئیسجمهــور گفت :حفظ و دفاع از ارزشهای نبی گرانقدر
اسالم از اولویتهای تمامی کشورها و ملتهای اسالمی است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
در پیامهای جداگانهای به همتایان خود در کشــورهای اسالمی ضمن
تبریک فرارســیدن میالد فرخنده پیامبر نــور و رحمت حضرت محمد
مصطفــی (ص) به آنــان و مردم این کشــورها ،اظهار امیــدواری کرد
پیوندهای میان ملتهای مسلمان بیش از پیش مستحکم شود.
جهانگیری در این پیامها با تاکید بر اینکه پیامبر گرامی اســام ،منادی
انســانیت ،امانت ،برادری و برابری و راهگشای بشــر به سوی آیندهای
روشن بوده و هست ،تصریح کرد :حفظ و دفاع از ارزشهای نبی گرانقدر
اسالم از اولویتهای تمامی کشورها و ملتهای اسالمی میباشد.
در این پیام اظهار امیدواری شده است که به میمنت این میالد باسعادت
و نورانی بتوانیم پیوندهای میان ملتهایمان را بیش از پیش مســتحکم
گردانیده و شــاهد ریشه کن شدن هرچه سریعتر ویروس کووید  ۱۹-و
درمان بیماری کرونا در سراسر جهان باشیم.

وزیر کشور :جامعه نباید برابر رخدادهای

سیاسی در خارج ،شرطی شود

وزیر کشور با بیان اینکه از وزارت ارشاد انتظار داریم که در تعامل با رسانه
ها شرایط را مدیریت کند تا از ثبات و آرامش افکار عمومی صیانت شود،
گفت :البته صدا و ســیما هم باید همین مسیر را دنبال کند و حتما به
صورت مستمر مراقبتهای الزم را داشته باشد.
به ایســنا ،عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در پنجاه و نهمین جلسه
ستاد اطالعرســانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان این مطلب گفت:
دشــواری شرایط معیشــتی و مشــکالت اقتصادی برای مردم ملموس
است اما آنچه شرایط را از این سختتر میکند ،جریانسازی علیه افکار
عمومی کشور است که در ماههای اخیر بسیار زیاد شد ،اما بحمداهلل مردم
مقاومت و همراهی خوبی با دولت و نظام داشتند و صبر و تحمل کردند
که ما باید ســعی کنیم قدردان مردم باشیم و هرچه میتوانیم مشکالت
و مسائل آنها را کم کنیم.
وزیر کشور با اشاره به افزایش قیمت کاالها و کاهش قدرت خرید مردم
گفت :البته همه میدانیم که بخش عمدهای از فشار بر مردم ،در ارتباط
با موضوع تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن است ،اما باید با تالش در
عرصههای اجرایی ،مدیریتی ،رسانهای و پیشگیری از جریانسازیهای
مخرب علیه افکار عمومی ،تالش کنیم از فشــار بر دوش مردم و دولت
بکاهیم و افکار عمومی خودمان را نسبت به مسائل آگاه کنیم.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که تا سر حد امکان
نباید هیچ نوع افزایش جدیدی در قیمتها داشته باشیم ،گفت :هر نوع
افزایــش قیمتی میتواند زنجیره افزایشها را تداوم دهد و لذا بایســتی
حتماً این شــرایط مورد مراقبت قرار گیرد و به عالوه اولویتها در تامین
کاالهای اساسی دقیقاً رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه نباید جامعه نسبت به اقدامات و پدیدههای سیاسی
خارج از کشــور شرطی شود ،گفت :با وجود احساس نسبی این شرایط،
باید تالش کنیم از هرگونه شــوک پیشگیری و آسیبهای احتمالی در
حوزههای اقتصادی با اقدامات الزم و فشــرده و خنثیکننده مدیریت و
به حداقل برسد.
رحمانی فضلی در همین زمینه افزود :موضوع انتخابات در یک کشــور
دیگر نباید ،محور دوقطبیســازی در کشــور ما شود .نباید به هر دلیل؛
از جمله نگرشهای سیاســی به انتخابات پیشرو یا منافع زودهنگام یا
اثرپذیری از برخی تحلیلهای غلط رسانههای بیگانه یا بازتولید و پخش
ی شدن
این جهتگیریهای مخرب در داخل کشــور ،زمینههای دوقطب 
جامعه و تشدید اختالفات داخلی فراهم شود.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه کاالها با وجود اینکه قیمتها باال هست،
ولی مشکل کمبود کاال مطلقاً نداریم گفت :همچنین با توجه به کاالهای
پرحجمی که با دســتور اخیر رئیسجمهور از گمرک آزاد میشــود ،در
ماههای پیشرو هم در حوزه کاالیی مشکلی نخواهد بود ولی باید تالش
کنیم که این موضوع ،مستمرا ً به صورت ملموس و عینی در جامعه محقق
باشد.وی تصریح کرد :بخشی از شرایطی که در بازار بورس محقق شد ،از
مدیریتهای نامناسب رسانهای و بازتاب بزرگنمایی شده از واقعیتهای
موجود در بورس ،تأثیر میپذیرفت که بحمدا ...با ورود هرچند دیرهنگام
ولی موثر ســازمان بورس ،و تقویت روند اطالعرسانی حرفهای اقدامات
مناســبی صورت گرفت ،اما باید مراقبتهای الزم را داشته باشیم.وزیر
کشور با بیان اینکه رسانهها در حوزه ارائه تحلیل و مواضع باید بهگونهای
عمل کنند که مردم دچار تشویش ذهنی و تصمیمهای ناگهانی نشوند،
تصریح کرد :این تشــویشهای ذهنی و تصمیمهای ناگهانی ،حداقل در
کوتاهمدت ،میتواند آثار بسیار بدی را در عرصه روانی و اجتماعی مردم
داشته باشد .لذا برای پیشگیری از بروز شوکهای مخرب آرامش مردم و
جامعه ،مسئولیتپذیری رسانهای و مدیریت تعامل قانونمند با رسانهها از
اهمیت باالیی برخوردار است.
وی در همین راســتا افزود :از وزارت ارشــاد انتظار داریم که در تعامل
با رســانهها شــرایط را مدیریت و هدایت کند تا از ثبات و آرامش افکار
عمومی صیانت شــود و البته صدا و سیما هم باید همین مسیر را دنبال
کند و از آنجا که تاثیرگذاری صدا وسیما لحظهای است ،تقاضا از صدا و
سیما این است که حتما مراقبتهای الزم را داشته باشد.
رئیس ستاد اطالعرســانی و تبلیغات اقتصادی در این زمینه همچنین
نسبت به مقابله ،خنثیســازی و اقدامات ایجابی منطبق با واقعیتهای
کشور در خصوص جریانسازی رسانههای بیگانه تاکید کرد و رصد مؤثر
این جریانسازیها برای آگاهی بخشی به مردم را خواستار شد.

