روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

به وضعیت جاری ،موضع انتقادی پیدا
میکند.

اخبار

حسینی :همکاری دولت
و مجلس در یک مسیر
والیی و انقالبی است
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سیاست

رئیسجمهور:

تهران برای همکاریهای منطقهای
اهمیت ویژهای قائل است

رئیسجمهور با تاکید بــر اینکه ایران
از فعال شــدن و توســعه فعالیت های
ســازمان اکو حمایت مــی کند ،گفت:
تهران بــرای همکاری هــای منطقه
ای در قالــب ســازمان همکاریهای
اقتصادی اهمیت ویژهای قائل است.
به گزارش مهر ،حجت االســام سید
ابراهیم رئیســی روز سه شنبه در دیدار
«خســرو ناظری» دبیرکل ســازمان
همــکاری اقتصادی(اکو) شناســایی
و رفــع موانــع و مشــکالت افزایش
ســطح مناســبات و همکاریهــای
کشورهای عضو را در آستانه برگزاری
اجالس ســران اکو ،ضروری دانست
و اظهارداشــت :باید هرگونــه مانع و
مشــکل در مسیر توســعه همکاریها
برطرف شــود تا تبادالت و مناســبات
اقتصادی کشورهای عضو اکو در سطح
باالتر و برتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :هرکدام از اعضای

ســازمان اکو از ظرفیتهای اقتصادی
فراوانی در حوزههای مختلف برخوردار
هســتند که فعال کردن آن میتواند به
رونق اقتصادی منطقه بینجامد.
رئیسجمهور با اشــاره به ظرفیتهای
کشــورهای عضو ســازمان همکاری
اقتصادی اکو در حوزه انرژی ،تجارت،
حمل و نقــل ،اقتصاد دیجیتال ،اقتصاد
دریــا و گردشــگری ،گفــت :برنامه
ریزیهــا و اقدامات جامــع دبیرخانه
ســازمان اکو برای فعــال کردن این
ظرفیتهــا میتواند رونــق اقتصادی
منطقه و پیشرفت و آبادانی کشورهای
عضو اکو را به همراه داشته باشد.
رئیســی با تاکید بر اینکــه جمهوری
اســامی ایران از فعال شدن و توسعه
فعالیت های ســازمان اکو حمایت می
کند ،افــزود :تهران بــرای همکاری
هــای منطقــه ای در قالب ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی اهمیــت
ویــژهای قائــل اســت و از اینگونــه
فعالیتها حمایت میکند.
در این دیدار «خسرو ناظری» دبیرکل
ســازمان همکاری اقتصادی(اکو) نیز
گزارشی از برنامهریزیهای انجام شده
برای برگزای اجالس ســران سازمان
اکو در ترکمنستان ارائه کرد.
پانزدهمین نشســت ســران سازمان
همــکاری اقتصادی (اکــو)  ۷آذر ماه
ســال جاری به میزبانی ترکمنستان در
شهر عشق آباد برگزارخواهد شد.

وحیدی:

کار ،تولید و پیشرفت کشور نیازمند
بسیجواقعیاست

وزیر کشور گفت :کار و تولید و پیشرفت
کشــور نیازمند بسیج واقعی و حرکت از
درون و رهایی از وابســتگی و اتکای به
بیرون است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
وزارت کشــو ،احمد وحیدی وزیر کشور
در پیامی هفته بســیج را تبریک گفت و
نوشت :وقتی سخن از بسیج است تداعی
گر این موضوع به ذهن و اندیشه آدمی
اســت که کار و تولید و پیشرفت کشور
نیازمند بســیج واقعی و حرکت از درون
و رهایی از وابســتگی و اتکای به بیرون
است .راز بقا و ماندگاری بسیج در داشتن
روحیه مردمی ،انقالبی و خودشکوفایی
است.
متن کامل پیام او بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بســیج نماد اقتدار ملی ،بصیرت آگاهی،
اخالص و ایثار در کشــور اســت .این
نیروهای ارزشمند و خدوم که روزگاری
با لباس رزم به دفاع جانانه و قهرمانانه از
خاک میهن عزیز ایران اسالمی در برابر
دشمن بعثی صدام پرداختند و با دالوری
و شــجاعتی مثال زدنی برگ زرینی را
در تاریــخ مقاومت این ســرزمین رقم
زدنــد؛ امروز هم با همان انگیزه و ایمان
درونی در آوردگاه جنگ فرهنگی و روانی
دشمن ،مبارزه با بیماری کرونا و تحریم
های ظالمانه دشمن کمر همت بسته اند
و به سهم خود نقش آفرینی موثری در
دفــاع و پایداری کشــور در طول تاریخ
چهار دهه ای انقالب شکوهمند اسالمی
ایفا کرده اند.وقتی سخن از بسیج است

تداعی گر این موضوع به ذهن و اندیشه
آدمی اســت که کار و تولید و پیشرفت
کشــور نیازمند بسیج واقعی و حرکت از
درون و رهایی از وابســتگی و اتکای به
بیرون اســت .راز بقا و ماندگاری بسیج
در داشــتن روحیه مردمــی ،انقالبی و
خودشکوفایی است.
تجربه مبارزه با بیمــاری کرونا در طی
دو سال اخیر کارآمدی و اثرگذاری نهاد
ارزشــمند بســیج را در تقویت خدمات
رسانی به مردم به صورت مشخص تر در
طرح شهید سلیمانی و غربالگری بیماران
کرونایی نشــان داد و امید بر این است
که این تجربه موفق در ســایه توجهات
به بیانات حضرت آیت اهلل العظمی امام
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی و
فرماندهی معزز کل قوا  ،بتواند افق هایی
جدید در راستای عملیاتی شدن بیانیه گام
دوم انقالب اسالمی بگشاید.
ایران عزیز اســامی بیش از هر دوران
تاریخی به همدلی ،هم افزایی و تالش
واحد برای عبــور از تنگناهای تحریمی
و مشکالت معیشــتی و اقتصادی نیاز
دارد و این مهم در گرو یکدلی و بســیج
امکانات و منابع کشور است .اینجانب با
تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان
انقالبی ،جان برکف و مبارز در سراســر
کشــور و به خصوص در مجموعه ستاد
و صف وزارت کشــور ،آرزوی صحت و
سالمتی و توفیقات الهی در مسیر تعالی
اسالم و کشور و خدمت صادقانه به مردم
عزیز ایران اســامی از درگاه ایزد منان
خواستارم.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد ســند رسمی برابر ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابــر رای شــماره 140060312480000524هیئــت موضوع قانــون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتــی تصرفــات مالكانه بالمعــارض آقای /خانم حکیــم حاجی قربانی بشناســنامه
 41کدملــی 6289963139صادره از بندرترکمن فرزندعباس متقاضی کالســه
پرونده  1400114412480000524در ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده اســت بمساحت  586مترمربع از پالک -۳اصلی واقع در اراضی
اوزینــه بخــش 3حوزه ثبت ناحیه  ۲گــرگان طبق رای صــادره حکایت از تصرفات
متقاضــی دارد .لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله پانزده
روز آگهــی مــی شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فــوق الذکر
اعتراض داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی بمدت دو ماه
اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواســت خود را به
مرجــع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه
نمایند.م الف9300
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/03:
حجت اللخ تجری رئیس اداره ثبت اســناد وامالک منطقه دوگرگان

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:
دولت و مجلس در یک مسیر والیی
و انقالبی گام برمی دارند .مردم هم
توقع دارند تفاهم و همکاری بیشتر
بین دولت و مجلس وجود باشد.
به گــزارش ایســنا ،ســید محمد
حسینی در جلسه معاونان پارلمانی
وزارتخانه هــا و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
اغلب معاونین پارلمانی کم و بیش
با فعالیت مرکز پژوهشها آشــنایی
دارند .این مرکز قوه عاقله مجلس و
نمایندگان است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار
داشــت :دولت و مجلــس در یک
مســیر والیی و انقالبی گام برمی
دارند ،مردم هم توقع دارند تفاهم و
همکاری بیشتر بین دولت و مجلس
وجود باشــد و البته با این تفاهم و
تعامل برای حل مشکالت بهتر هم
می توان کار کرد.
وی افزود :این جلسه برای تبادل و
همکاری بیشتر و استفاده از نظرات
بین مرکــز پژوهش های مجلس و
دســتگاههای اجرایی تشکیل شده
اســت و امیدواریم بتوانیــم با این
همکاری بــه دولت و مجلس برای
پیشرفت کارها کمک کنیم.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش
های مجلس هم در این جلســه با
استقبال از همکاری مشترک مرکز
پژوهشها با دســتگاههای اجرایی
گفــت :مرکز پژوهش های مجلس
با پشتوانه کارشناسی بی نظیر خود
آمادگی کامــل برای هــم افزایی
ظرفیت ها و ارائه خدمات پژوهشی
بــه وزارتخانه ها و دســتگاههای
اجرایی را دارد.
نگاهداری هــدف از برگزاری این
جلسات را تعامل برای کمک به حل
مسائل کشور دانست.
در این نشســت حاضریــن به بیان
نظرات و دیدگاه های خود در راستای
تعامل هر چه بیشتر مرکز پژوهش
های مجلس و معاونیــن پارلمانی
وزارتخانه پرداختند.

بسیج امروز به مکتبی
انسانساز تبدیل شده
است

معــاون اجرایی ارتش ،گفت :امروز
بسیج از حیطه اشخاص و افراد عبور
کرده و به مکتبی انسانساز تبدیل
شده که در آن ایثار ،ازخودگذشتگی و
فداکاری از ویژگیهای بارز معتقدان
به این آرمان متعالی بهشمار میرود.
به گــزارش روز سهشــنبه ایرنا از
پایگاه اطالعرسانی ارتش ،سرتیپ
محمــد محمــودی در مراســم
گرامیداشــت هفته بسیج در مسجد
امام خمینی(ره) ستاد ارتش ،گفت:
هر کجا تفکر بسیجی مطرح شود،
آنجا خدامحور است و انسان احساس
تقرب بیشــتری به خدا دارد و خدا
را شاکریم که با این فرهنگ پیوند
خوردهایم.معــاون اجرایی ارتش با
تاکید بر اهمیت نقش بسیج در جامعه
و نسل جوان امروز افزود :بسیجیان
عزیز همــواره در عرصههای متنوع
فرهنگی ،هنری ،ورزشی و به ویژه
خدمترسانی و مردم یاری حضوری
گسترده داشــته و تالش میکنند
با اجــرای برنامههــای تاثیرگذار،
ماموریتهــای محولــه را به نحو
احسن انجام دهند.
محمودی با بیان اینکه امروز بسیج
چون نگینی در جهان میدرخشــد،
عنوان کرد :هدف از تشکیل بسیج،
پاســداری از دســتاوردهای انقالب
شکوهمند اسالمی اســت .امروز در
ارزیابی از کارنامه بســیج ،این نهاد
اجتماعی اسالمی نقشآفرینیهای
ماندگاری در پیروزیهای  ۸ســال
دفاع مقــدس ،محرومیتزدایی در
نقاط کمتر برخوردار کشــور داشته
است.وی در ادامه شهید سپهبد علی
صیاد شــیرازی را الگوی درخشان و
ارتشی بسیجی
نمونه تمام عیار یک
ِ
خواند و تصریح کرد :بســیج نه فقط
یک اســم که فرهنــگ و تفکری
است برگرفته شده از باورهای دینی
و ماندگار در طول تاریخ حیات امت
اسالمی که برای وجود این فرهنگ
الهی و آثار و برکات ارزشــمند آن در
طول این  ۴۳سال ،باید خداوند متعال
را شاکر باشیم.معاون اجرایی ارتش با
اشاره به نقش بسیج در دفاع مقدس
اظهار کرد :اخالص و از خودگذشتگی
بســیجیان ،انقالب را بیمه کرد و از
زمانی که بســیج به میدان آمد همه
چیز در جبههها متفاوت شــد و دفاع
جانانه ،غیرتمندانه ،شجاعانه با توکل
برخدا از مکتب ،میهن و ملت اسالمی
به اوج خود رسید.

دیگر خبری از همسویی دولت و مجلس نخواهد بود اگر..

عطریانفر:مجلسمقابلناکارآمدیبرخی
از مدیران ارشد موضع گرفته است

محمد عطریانفر از اعضای شــورای
مرکزی حزب کارگزاران بر این باور
اســت که دولت رییســی در بحث
استقرار نیروها بر سر نهادهای اجرایی،
به درستی عمل نکرده است.
مدتی اســت که از یکدستی دولت و
مجلس سخن ها بگوش می رسد و
حتی خیلی بر این باور بوده و هستند
کــه این هم رایی دو قــوه می تواند
موجب تقویت سیستم تصمیم گیری
از یک سو و الپوشانی و پنهان کاری
امورات از سوی دیگر شود ولی آنچه
در صحنه عینی دیده می شــود آغاز
اعتراضات در میان نمایندگان پارلمان
علیه برخی از اضالع دولت رئیســی
اســت تا آنجا که برخی اعالم کردند
که با دولت عقد اخوت نبستند یا کسی
ّبه آنها چک سفید امضا نداده است و
لذا در هفته ی اخیر با ســیل سخنان

اعتراض آمیز برخی نمایندگان حتی
اصولگرا در مجلــس مواجه بوده ایم
که درباره سیاستهای اقتصادی دولت
بویژه روندی صعــودی قیمت ها و
گرانی کاالها صدای خود را بلند کرده
و درخواست اقدام فوری دارند.
محمدعطریانفر عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال
که دلیل انتقادات زودهنگام نمایندگان
مجلس از دولت همسو (دولت ابراهیم
رییسی) را چه میدانید؟ کم تحرکی
دولت یا فشــار مردم و افکار عمومی
و یا سهم خواهی و ....؟ به خبرگزاری
خبرآنالین گفــت :اینکه عده ای بر
این باور باشند که انتقادات نمایندگان
ساختگی و ظاهری اســت را قبول
نــدارم .آنچه که رخ مــی دهد از دو
جنبه مورد بررســی است .ابتدا اینکه
به موقعیت ذاتی مجلس و سپس به

ضعف عملکرددستگاههای اجرایی باز
میگردد.

موضع انتقــادی نمایندگان
نسبت به دولت طبیعی است
او افــزود :منطــق حقوقــی نظام
حکمرانی در ایران به مجلس ،نقش
تصویب و نظارت بر برنامه اداره کشور
را داده شده اســت طبعا ،مجلس در
بخش نظارت ،فی حــد ذاته جهت
گیری انتقادی پیدا می کند .در عرصه
اجرا ،نوعا مشــکالتی ایجاد میشود
و در عیــن حال بدلیــل برخی عدم
تحقق منابع درآمدی،محدودیتهایی
پیدا می شود و یا ناکارآمدیهایی در
فضای اجرایی رخ میدهد که تمامی
این زمینهها ،تصویری از ناکارآمدی و
عدم توفیق دولت را به رخ میکشد.
لذا نهاد پارلمان بطور طبیعی نسبت

افتراق دولت و مجلس همسو
قابل پیش بینی بود
این چهره سیاســی اصــاح طلب
ادامه داد :کســانی که در گذشــته
فکر میکردند اگر دولت و مجلســی
در بــدو شــکل گیــری و گامهای
مقدماتی ،نوعی همگرایی تام و تمام
با هم داشته باشند ،موضع یکپارچه و
همدلی در کشور پیدا خواهد شد یقینا
تعبیر نادرســتی بوده است و از قبل
هم پیش بینی می شد که هر چقدر
مواضع در گام های نخستین یکسان
باشــد اما در ادامه راه ،دچار افتراق و
دوپارگی خواهند شد .نقد مجلس در
ســاختار قدرت ایران همواره در قبال
دولت و عملکرد مسئوالن نقد اصیلی
است .از این رو فکر می کنم بخشی
از ماجرا را باید در این چارچوب مورد
تحلیل قرار داد.
دولــت رییســی در بحــث
انتصابات به درستی عمل نکرد
محمــد عطریانفر در بخش دیگری
از سخنانش تصریح کرد :نکته دوم
اینکه،دولت رییسی در بحث استقرار
نیروها بر ســر نهادهای اجرایی ،به
درســتی عمل نکرده اســت .جهت
گیری کلی دولت در انتصابات ،فاقد
ت و صالحیت هــای کافی
ظرفیــ 
برای انتخاب مدیران اســت و این
نحــوه عمل می توانــد بازتابهای
اجتماعــی بــدی به دنبال داشــته
باشــد و در نهادهای مســئول هم،
جهتگیریهای نقدآمیز را به وجود
می آورد.
او ادامه داد :بنابراین به نظر می رسد
چون دولت ،خوب عمل نکرده است
زمینه ای شــده که در یک فرصت
نزدیکتری ،این نقدها به دولت وارد
شــود .لذا آنچه کــه رخ داده نتیجه
قهری عملکرد دولت از یک سو و از
سوی دیگر موضع نظارتی و انتقادی
ذاتی مجلس است.

انتقــاد مجلس بــه معنای
مخالفت با کل دولت رییسی
نیست
عطریانفر در پاســخ به این ســوال
که آیا اختالفــات دولت و مجلس را
میپذیرید و ایــن اختالفات را تا چه
حد میدانید؟ اشــاره کرد :نقدی که
نماینــدگان مجلس مطرح می کنند
عموما به مصادیق و مواردی است که
با چشم مشاهده میشود و در همان
نگاه اولیه ،ایرادات را نشــان میدهد.
ایــن نوع نقد یعنی نقد به مصادیق و
اتفاقــات زودگذر اولیه ،داللت بر این
ندارد که مجلس در مقام مخالفت با
کل دولت است.
مجلس مقابل ناکارآمدی برخی
از مدیران ارشد موضع گرفته
است
این عضو حزب کارگزاران سازندگی
تاکید کــرد :واقعیت این اســت که
انتقادات فعلی نمایندگان را نمی توان
حمل بر این کرد که مجلس مقابل
دولت قرار گرفته است.مجلس االن
مقابل ناکارآمدی برخــی از مدیران
و عملکرد مدیران ارشــد دولت قرار
گرفته است که عملکرد خوبی نداشته
اند.اگر دولت به این نقدها بی توجهی
کند و اهتمامی برای رفع اشکاالت
نداشــته باشــد ،ممکن است به کل
دولت وفقدان صالحیت عمومی آن
سرایت کند و مجلس را در برابر کلیت
دولت قرار دهد و نقد را از مصادیق به
کلیت دولت انتقال دهد.
دیگر خبری از همسویی دولت
و مجلس نخواهد بود اگر...
او در پاســخ بــه این ســوال که آیا
میتوان گفت هر چه به جلو میرویم
همســویی دولت و مجلس ،کمرنگ
تر خواهد شــد؟ عنوان کرد :در افق
پیش رو ،اگر چنانچه دولت نسبت به
ضعفهایی که بروز داده شده ،اقدامی
انجــام ندهد این اتفاق خواهد افتاد و
دیگــر خبری از همســویی دولت و
مجلس نخواهد بود.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران:

ایران در اجرای برنامه هستهای خود مصمم است
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر
اینکــه ایران در اجرای برنامه هســتهای خود
مصمم است ،گفت :مطلبی که امروز گروسی
چندین بار در مالقات بیان کردند این اســت
که هیچ انحرافی در برنامههای هستهای ایران
مشاهده نکردند و فعالیتهای هستهای ایران
طبق معاهدات و ضوابط در حال انجام است.
به گزارش ایرنا ،محمد اســامی در نشســت
خبری مشــترک با رافائل گروســی مدیرکل
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی ،با اشــاره به
مذاکرات خود با گروسی اظهار کرد :نکته حائز
اهمیــت برای ما و آژانس این اســت که کل
مســائل فی مابین مسائل فنی است و آژانس
از مسائل سیاسی و نفوذهای توطئه آمیزی که
دشمنان ایران برای پیشــبرد برنامه هستهای
ایران اعمال میکنند ،تأثیر پذیری ندارد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد :مطلب مهمی
را که امروز آقای گروســی چندین بار در گفت
وگوی خود و در مالقات بیان کردند ،این است
که هیچ انحرافی در برنامههای هستهای ایران
مشاهده نکردند و فعالیتهای هستهای ایران
طبق معاهدات و ضوابط در حال انجام است.
وی یادآور شــد :پیرامون مواردی که بهعنوان
مدارک در اختیار آژانس که از ســوی دشمنان
ما منتشر می شود ،ســواالتی را مطرح کرده
بودند که به این سواالت پاسخ داده شده است؛
بخشهایی مانده و بخشهایی هم ک ً
ال مربوط

به مسائل بسته شده گذشته است که در برجام
به آنها پرداخته و بسته شده است.
رییس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:
ما امــروز تفاهم کردیم این مــوارد را خاتمه
بدهیــم و با رویهای که اتخاذ خواهیم کرد که
مذاکرات آن هم هنوز ادامــه دارد ،این موارد
تداوم پیدا نکند.اســامی گفت :موضوع حائز
اهمیت این اســت که ایران در اجرای برنامه
هستهای خود مصمم است با توجه به تاثیرات
برنامه هســتهای ایران در زندگی مردم ،بتواند
همه ابعاد فناوری هســتهای را در بخشهای
گوناگون مورد بهره برداری قرار بدهد که این
در دستور کار ما است و آژانس در این راستا به
ما کمک خواهد کرد.

رییس ســازمان انــرژی اتمی اظهــار کرد:
همچنیــن ابالغی وجود دارد کــه ما حداقل
 ۱۰هزار مــگاوات برق هســتهای به ویژه با
نیروگاههای کوچک کــه ظرفیت آن حداکثر
تا  ۳۰۰مگاوات اســت را باید در ایران ایجاد
کنیم و آژانس کشــورهای دارای تکنولوژی و
صاحب صنعت را تشــویق و پشتیبانی خواهد
کرد با استفاده از ظرفیت صنعتی صنایع ایران
بتوانند در راســتای توسعه و گسترش ظرفیت
برق اتمی به کشور ما کمک کنند.
گروسی :مناســبات را تا پیدا کردن
زمینههای مشترک ادامه میدهیم
مدیر کل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی هم

با قدردانی از دعوت و میزبانی رییس سازمان
انــرژی اتمی ایران گفت :چنــد ماه پیش که
ایران آمدم با جمهوری اسالمی توافق کردیم
چند ماه دیگر برمیگردم تا کار مشــترکمان
را در زمینه شفافســازی و تداوم آن را ادامه
دهیم.وی افــزود :همانطور کــه میدانید به
منظــور تداوم و تعمیق گفــت وگوها با دولت
جدید تا چند ســاعت دیگر این افتخار را دارم
به مالقات وزیر امور خارجه هم بروم.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره
به مذاکرات خود با رییس سازمان انرژی اتمی
گفــت :صحبتهایی که امروز صبح داشــتیم
بســیار فشرده بود و به دنبال آن هستیم تا کار
را تداوم ببخشیم و مناسبات را با این نگاه ادامه
دهیم که بتوانیم زمینههای مشــترکی را پیدا
کنیم.گروســی گفت :موضوعاتی هست که ما
و رییس ســازمان انرژی اتمی درحال بررسی
آن هســتیم و در همین سفر هدف ما این بود
طوری چشــم انداز برنامه هستهای را تعریف
کنیــم که با توجه به تغییرات اقلیمی ،به تولید
انرژی پاک کمک کنــد و این انرژی پاک را
بتوانیم در اختیار همه بگذاریم .این موضوعی
بود که چند وقت پیش در نشست گالسکو هم
به طور مفصل درباره آن صحبت شد.
وی تاکید کرد :تالش ما این است که نشست
امروز در فضای مثبتی برگزار شــده و نتیجه
گیری مثبتی داشته باشد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

ملت ما پرچمدار پیروزی بزرگ در قرن حاضر خواهد بود
رییس ســازمان بسیج مستضعفین
گفت :مــا قطعا پیــروزی بزرگ و
تحــول عظیمی را پیش رو خواهیم
داشــت و ملــت ما پرچمــدار این
پیروزی بزرگ در قرن حاضر خواهد
بود.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا،
سردار غالمرضا سلیمانی عصر سه
شــنبه در مراســم افتتاحیه مرحله
نهایی ســومین رویداد سراســری
تولید محتوای دیجیتال بســیج در
ســالن شــهید فخریزاده سازمان
بســیج دانشــجویی افزود :آن طور
که دلســوزان انقالب اســامی و
اندیشمندان مسلمان اعتقاد دارند و
با توجه به تجربهای که ما از گذشته
داریم یک اَبر تحول در قرن حاضر
در پیش روی ما قرار دارد.
ســلیمانی یادآور شــد :در گذشته
تغییــرات بزرگی در کره عالم اتفاق
افتاد اما پیروزی انقالب اســامی
ایران در قرن بیســتم ابر حادثه بود
حوادث بــزرگ دیگــری به خاطر
آن اتفاق افتاد .از مســیر این حادثه

بزرگ یک ابرتحــول در پیشروی
جهــان و جهانیان اســت که این
اَبرتحول از مســیر اعتالی انقالب
اسالمی با پیش قراولی و محوریت
ایران شکل خواهد گرفت.
رییس سازمان بســیج مستضعفین
اظهــار داشــت :امــام راحــل و
عظیمالشــأن در قــرن میــادی
گذشــته فرمودند که قــرن آینده
از آن اســام خواهد بود و اســام
ســنگرهای کلیدی جهان را یکی
پــس از دیگری فتــح خواهد کرد.
رهبر معظم انقالب هم درباره بیانیه
گام دوم دولت ســازی و خودسازی
و جامعه پــردازی و تمــدن نوین
اسالمی را هدفگذاری کردند.
وی گفت :یکی از بسترهای اصلی
ابرتحول و یکی از مؤلفههای مهم
ایجاد جهش در این پیروزی بزرگ
و سرنوشتســاز برای بشریت تکیه
بر ظرفیتهای فنــاوری ارتباطات،
فضای مجازی و دیجیتال اســت و
شــما جوانان با هوشمندی و درایت
پیشتاز این عرصه شدهاید.

سردار سلیمانی با بیان اینکه بسیج
بــه عنــوان تشــکیالتی انقالبی،
تحولآفریــن و مردمنهاد میتواند
تحــوالت فراوانــی را در عرصــه
فضای مجازی ایجــاد کند ،افزود:
رهبر معظم انقــاب در بیانیه گام
دوم بــر اســتفاده از تجربیات ملت
ایــران در گام اول و با اســتفاده از
ظرفیتهــای فراوان ملــت ایران
و بــا محوریت جوانان بــا امید به
آینده و امیــد به پیروزی و موفقیت
تاکید کردند که باید این مسیر را با
روحیه جهادی طی کنیم.وی گفت:
برگزاری چنیــن رویدادهایی برای

فراهم کردن یــک عرصه با هدف
شکوفایی و ظهور و بروز خالقیتها
و نوآوریها و ابتــکارات در عرصه
فضای مجازی با تسهیلگری بسیج
به همین منظور اســت .ما در بسیج
به عنوان خدمتگــزار مردم وظیفه
داریم که در این مسیر تسهیلگری
و هم افزایی ایجاد کرده و راه های
به هم پیوستن را پیدا کنیم.
سلیمانی تاکید کرد :امروز اگر شبکه
مردمی انقالب اســامی در فضای
مجازی ایجاد شــده است یعنی آن
که ملت بــزرگ ایران ،فناوران این
عرصه را به میدان فرستاده است.

وی ادامــه داد :ملت ایران همانطور
که در دوران دفاع مقدس فرزندان
خود را بــه میدان فرســتاد و یک
تحــول بزرگ تاریخــی و طوالنی
مــدت و اثرگــذار را خلــق کردند.
حضور امــروز در تولیــد محتوا در
فضای مجــازی هم به مثابه همان
حضــور دوران دفاع مقدس اســت
هرچند تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
ســلیمانی با بیان اینکه الگوی ما
برای موفقیت ،الگوی دفاع مقدس
اســت ،گفت :در مکتب انتظار یکی
از عملیترین اقدامات برای فراهم
شــدن ظهور حضرت حجت(عج)
تشــکیل مردمســاالری اسالمی و
دینی و تشــکیل جمهوری اسالمی
اســت کــه این نظــام علــوی و
عاشورایی است.
رییس سازمان بســیج مستضعفین
گفت :مــا قطعا پیــروزی بزرگ و
تحــول عظیمی را پیش رو خواهیم
داشــت و ملت ما پرچمدار این ابر
تحــول و پیروزی بــزرگ در قرن
حاضر خواهد بود.

