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*نسیبه پیرایش
اعالم  اخیرا  رئیسی  ابراهیم  دولت  سخنگوی 
کرده است که »برای دولت مثل آب خوردن بود 
نیروی  تا  دهد  اجازه  اول  روزهای  همان  از  که 
هر  و  کند  استفاده  جنگی  گلوله های  از  انتظامی 
مردم  طور  این  و  بزنند  آمد  خیابان  به  را  کسی 
سخنان  این  نشوند!«  خارج  خانه  از  و  بترسند 
ویژه  به  و  مردم  بین  در  را  زیادی  های  واکنش 

مسووالن برانگیخته است. 
محمدحسن آصفری نماینده مجلس یازدهم در 
واکنش به این سخنان به رویداد۲۴ می گوید: »اصال 
نیروی  به  از اختیارات دولت نیست که بخواهند 
انتظامی اجازه دهد تیر جنگی شلیک کنند یا نکنند. 
این در حوزه اختیارات شورای عالی امینت ملی 
در چه  از چه سالحی  که تصمیم می گیرد  است 
خاص  دستورالعمل های  و  شود  استفاده  اتفاقاتی 
خودشان را دارند و این گونه نیست که کسی در 
آن  پایه  بر  که  باشد  داشته  اجازه ای  چنین  دولت 
سخنگوی دولت بگوید ما می توانستیم مانند آب 
اما دولت  بزنیم  با گلوله جنگی  را  مردم  خوردن 
اجازه را به نیروی انتظامی نداد. منظورم این است 

که مسئله خارج از اختیارات دولت است.«
آصفری با بیان اینکه دولت به جای این حرف ها 
و  »دولت  گفت:  دهد،  انجام  آسیب شناسی  باید 

مجلس برای اتفاقات اخیر باید بنشینند و فکر و 
چنین  شاهد  مجددا  آینده  در  تا  کنند  کارشناسی 
اتفاقاتی نباشیم که دشمنان هم بخواهند سوءاستفاده 
کنند. این سخنان باعث می شود جریان هایی که به 
دنبال آشوب هستند، از شرایط سوءاستفاده کنند. 
کارشناسان  امنیتی،  مسائل  درباره  داد  اجازه  باید 
دولت  سخنگوی  و  کنند  صحبت  حوزه  این 
کند  اجتماعی صحبت  و  اقتصادی  مسائل  درباره 
و مسائل امنیتی را به کارشناس و سخنگوی این 
نیروهای نظامی و مسلح  حوزه بسپارد. مجموعه 
ما سخنگو دارد و اگر مسئله امنیتی باشد، خودشان 
صحبت می کنند. اگر جای بهادری جهرمی بودم 
چنین سخنانی را مطرح نمی کردم چرا که کشور 
امروز بیش از هر زمانی نیاز به آرامش و اتحاد و 

گفت وگو دارد.«
وزارت  امنیتی  سیاسی  معاون  مبلغ  مرتضی 
کشور در دوران اصالحات هم می گوید: »بعضی 
آقای  دارند، مثل  آقایانی که در دولت حضور  از 
بی تحلیل  و  بی تجربه  و  تازه کار  بسیار  سخنگو، 
هم  حکمرانی  مسائل  ابتدایی ترین  با  و  هستند 
خطرناکی  و  ناصواب  حرف های  و  نیستند  آشنا 
هم می زنند. افرادی که باالدست سخنگوی دولت 
هستند باید مراقبت کنند چنین افرادی را به محافل 
این  در  وقتی  نفرستند.  دانشگاه ها  مثل  این چنینی 

چنین  است  طبیعی  می کنند،  پیدا  حضور  محافل 
بنابراین به جز  نتیجه ای به همراه خواهد داشت، 
چنین سمت ها  در  اصال  را  افراد  این  نباید  اینکه 
به عنوان  را  اجازه طرح چنین سخنانی  بگذارند، 

نظر دولت نیز از آنها باید سلب کرد.«
او با بیان اینکه با مدیرانی ناکارآمد، بی تجربه و 
ناشی در بسیاری از بخش ها مواجه هستیم، تصریح 
کرد: »امروز ببینید با چه مشکالت متعددی روبرو 
شعار های  با  اینها  که  بود  اینجا  مشکل  و  هستیم 
با  که  حالی  در  آمدند؛  کار  روی  پرطمطراق 
واقعیت ها آشنا نبودند و حاال محصول این ناآشنایی 
متاسفانه  اما  می بینید  که  است  این  ناکارآمدی  و 

نمی خواهند بپذیرند و مدام فرافکنی می کنند.«
در  سخنان  این  اینکه  بابیان  سیاسی  فعال  این 
شرایط ملتهب جامعه، به مثابه نمک پاشیدن روی 
می توان  مختلفی  »توصیه های  گفت:  است،  زخم 
داشته  توجه  همیشه  مردم  با  مواجهه  در  کرد. 
ایجاد نشود و  تنش  برقرار شود و  آرامش  باشند 
جلوگیری  تنش زا  و  خطرناک  اظهارنظر های  از 
تبعیض آمیز  برخورد های  اینکه  مهمتر  و  کنند 
انجام نشود. یعنی شما می بینید که مدام می گویند 
آن سو  از  اما  می کنیم،  برخورد  اغتشاشگران  با 
و  داشتند  غلط  برخورد های  که  خاطی  ماموران 
بی جا تیراندازی کردند و اموال عمومی را تخریب 
همیشه  نمی شود  نمی شوند.  مجازات  کردند 
در  حاضر  مردم  رفتار ها  این  زیرا  بود  یک طرفه 
مردم  با  صحبت  نوع  می کند.  جری تر  را  خیابان 
باید همدالنه باشد و بهانه به دست دشمنان داده 
نشود. این روند واقعا نیازمند یک مدیریت کارآمد 
است و در راس همه امور، ریشه نارضایتی ها پیدا 
را  مردم  و خواسته  کنند  مسئوالن جبران  و  شود 

تامین کنند.«
در  هم  مجلس  سابق  نماینده  صادقی  محمود 
خوردن  آب  مثل  میتونی  وقتی  نوشت:  توییتی 
مراحل  طی  بدون  و  بشی  بورسیه  آزمون  بدون 
الزام قضایی تق تق تق عضو  با  علمی مرسوم و 
هیأت علمی یک دانشگاه معتبر بشی، فکر می کنی 
نیروی  به  خوردن،  آب  مثل  می تونه  هم  دولت 
به  گلوله جنگی  با  تَق  تَق  تَق  بده  اجازه  انتظامی 

مردم شلیک کنه!«

باید اغتشاشات را تبدیل به فرصت کنیم فضای ملتهب جامعه و اظهارات نسنجیده
یکشنبه ۲۲ آبان۱۴۰۱        شماره  ۶۴۱۰         سال  بیست و پنجم

رئیس قوه قضاییه گفت: با هر کس امنیت مردم 
را بر هم زده و تیغ بر روی مردم و حتی پلیس 
شد  خواهد  برخورد  قانون  طبق  است  کشیده 

وگرنه مسئول خواهیم بود.
 غالمحسین محسنی اژه ای، در دیدار با کارکنان 
و قضات دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: 
 خدا را شکر هستیم که می توانیم در یک جایگاه 

حقوقی به مردم خدمت کنیم.
دستان  در  نعمتی  امر  این  اینکه  بیان  با  وی 
ماست که  اگر غفلت و ناسپاسی کردیم از دست 
می رود، افزود: حضور دستگاه قضا نعمت بزرگی 

است که شامل حال همه نشده است.
محسنی اژه ای با اشاره به التهابات ۵۰ روز اخیر 
گرفته  بهره  داخلی  ضعف های  از  دشمن  گفت: 
و برای بسیاری از افراد شناختن حق و باطل را 
و  ظالم  جای  دشمن  گفت:  است،  کرده  سخت 
مظلوم و حق و باطل را تغییر داده و ضعف های 
داخل کشور را بسیار بزرگ نشان می دهد. دشمن 
می خواهد با بازی کردن با افکار و عمومی و یک 
جنگ روانی استفاده کند و با خیال خود حرکت 

رو به جلوی انقالب را متوقف کند.
اینکه دشمن در  با تأکید بر  رئیس قوه قضائیه 
انجام  را  اقدامات  این  ترکیبی  جنگ  یک  قالب 
نیز  شرایط  همین  از  باید  کرد:  بیان  می دهد، 
فرصت آفرینی کرده و ایراد و اشکاالت خود را 
اشاره  با  ای  کنیم.اژه  بر طرف  و  کرده  شناسایی 
این  کنیم  طرف  بر  را  خود  اگر ضعف  اینکه  به 
اغتشاشات تبدیل به فرصت می شود، گفت: نباید 
بگذاریم دشمن با یک چهره فریبکارانه در ذهن 
جوانان اثر منفی بگذارد و واقعیت ها را تحریف 
اینکه دو مطالبه در مورد مسائل  بیان  با  کند.وی 
از  کرد:  تصریح  دارد،  اغتشاشات وجود  و  اخیر 
مطالبه  مختلف  بخش های  در  عده ای  سو  یک 
برخورد سریع و اشد مجازات برای اغتشاشگران 
را دارند و برخی دیگر نیز می خواهند همه آزاد 

شده و با رأفت با آنان برخورد شود.
اژه ای با بیان اینکه رفتارهای خشن با پلیس و 
اغماض  قابل  مردم کشیدن  ناموس  از سر  چادر 
نیست، یادآور شد: در برخورد با هر کس که با 

با  و  داشته  ارتباط  انقالب  دار  تابلو  جریان های 
کوتاهی  کرده  براندازی  به  اقدام  آنان  همکاری 
نخواهیم کرد.وی با بیان اینکه اما اگر کسی واقعًا 
از  است  نزده  جنایت  به  دست  و  فریب خورده 
تصریح  شد،  خواهد  برخوردار  قانونی  ارفاقات 
کرد: در صورتی که ابراز پشیمانی کرده و جنایتی 
متفاوت  آنان  با  برخورد  شیوه  نشده اند  مرتکب 

است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت پیگیری 
را  خود  تالش  نهایت  گفت:  قضات،  مشکالت 

برای حل این مشکالت خواهیم کرد.
بسیار  را  ضعف ها  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگ نشان داده و آن چه که نتوانست از جنگ 
و  فشارهای مختلف سیاسی  تحریم و  داخلی و 
افکار  تخریب  با  اکنون  آورد،  دست  به  امنیتی 
آن  دنبال  به  روانی  و  ترکیبی  جنگ  عمومی، 
افزود: همانگونه که در مراحل مختلف از  است 
تهدیدات دشمن استفاده کردیم هم اکنون نیز با 
استفاده از این فرصت، باید اغتشاشات را تبدیل 

به فرصت کنیم.
وی توصیه کرد که تحت تاثیر مسائل زودگذر 
دهیم،  انجام  داریم  توان  در  آنچه  هر  و  نبوده 
قوه  کارکنان  که  می دهیم  شهادت  شد:  یادآور 
قضاییه تمام توان خود را انجام می دهند و اینکه 

می بینید آخرین حد تالش ماست.

صمیمانه  نشست  در  جهرمی  بهادری  علی 
با اساتید، فضال و طالب حوزه  سخنگوی دولت 
علمیه مشهد با اشاره به قرارداد قطعات خودرویی 
افزود:  مهندسی  فنی  خدمات  و صدور  روسیه  با 
انقالب پاالیشگاه  از  بار بعد  اولین  همچنین برای 

فراسرزمینی را در ونزوئال احداث کردیم.
پیشرفت  انقالب  از  بعد  کرد: کشور  اضافه  وی 
اخیر  سال   ۱۰ حداقل  در  اما  داشته  زیادی  های 
رویکردهای دولتی، موجب عقب ماندن شد. قبل 
از انقالب نیز رویکردهایی وجود داشت که ما را از 

سابقه تمدنی عقب نگه داشته بود.
سخنگوی دولت افزود: دشمن در سال های اخیر 
بر تحریم اقتصادی ایران به عنوان تحریم فلج کننده 
تمرکز کرده چون اولویت اول کشور حوزه اقتصاد 
بود. شاید بخشی از ضعف ما در حوزه فرهنگ، به 

دلیل پرداختن به عرصه اقتصادی بوده است.
بهادری جهرمی به شرطی شدن میز مذاکره توسط 
اجازه  دولت  این  گفت:  و  کرد  اشاره  قبل  دولت 
لذا یک سری  نداد  را  نوآوری  و  چرخش صنایع 
از خواسته های دشمن به ثمر نشست به گونه ای 
که رشد افتصادی ما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود 
پیشرفتی  هیچ  واقع  در  و  بود  درصد  دهم  چهار 

نداشت.
اخیر، خلق  در ۱۰ سال  کرد: کشور  اضافه  وی 
پول بسیار افزایش داشت که این امر باعث ایجاد 
یک بمب نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم به جای 

رشد اقتصادی شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در چهار سال گذشته 
تورم های باالی ۳۰ و ۴۰ درصدی را تجربه کرده 
ایم، البته کشور تورم باالی ۳۰ درصدی را تجربه 
کرده بود اما چهار سال پشت سر هم تورم باالی 
۳۰ درصدی نداشته است. ایران تورم ۶۰ درصدی 
را در زمان جنگ جهانی اول و شهریور ۱۴۰۰ که 
تحویل این دولت شد، تجربه کرد و اوضاع ما در 
حوزه اقتصاد در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
وی افزود: تورم وقتی چند سال پشت سرهم رخ 
دهد، مزمن می شود و نیاز به درمان طوالنی مدت 
های  دولت  سیاست  و  آمریکا  های  تحریم  دارد، 
به  منجر  اقتصاد،  قبل در حوزه  قبلی در ۱۰ سال 

چنین تورمی شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال حاضران درباره 
در  متاسفانه  کرد:  اظهار  مجازی  فضای  و  رسانه 
حوزه رسانه و افکار عمومی عملیاتی توسط دشمن 
انجام شده که اطالع رسانی ما به مردم و مخصوصا 
جوانان از طریق رسانه های رسمی انجام نمی شود 
و اخبار دسته اول با دیدگاه کشورهای خارجی از 
طریق رسانه هایی که در اختیار ما نیست به مردم 

منتقل می شود.
تعطیلی  با  را  ماجرا  این  کرونا  کرد:  اضافه  وی 
اماکن مذهبی، مدارس و دانشگاه ها و ورزشگاه ها 
تشدید کرد و موجب افزایش ضریب قدرت رسانه 
در فضای مجازی شد لذا دشمن در حوزه رسانه و 
افکار عمومی و در حوزه نارضایتی اجتماعی ناشی 
از فشار اقتصادی و مشکالتی که این مسیر برای 

مردم ایجاد کرده، قرار گرفت.
سخنگوی دولت با اشاره به تغییر گفتمان دولت 

اینکه  برای  جدید،  های  سیاست  افزود:  سیزدهم 
مردم  فرهنگ  و  اجتماع  سفره،  در  را  بتواند خود 
نشان دهد، به زمان نیازدارد و در یک سال و دو 
ماه گذشته میانگین رشد اقتصادی را با فعال کردن 
هدایت سرمایه  تعطیل،  و  فعال  نیمه  های  کارگاه 
خنثی  جهت  در  نفت  فروش  و  داخلی  گذاری 

سازی تحریم ها شاهد بوده ایم.
به طور  نفت  فروش  داد:  ادامه  بهادری جهرمی 
تجارت  توسعه  است،  برخوردار  رشد  از  ماهانه 
پاکستان  به  ایم، ۱۶ سال صادرات  خارجی داشته 
از سر  امر  این  این دولت  بود که در  تعطیل شده 
ابتدا  همسایگی  دیپلماسی  سیاست  با  شد.  گرفته 
توسعه تجارت خارجی ایجاد شد و در برخی از 
هندسه  اینکه  دوم  و  رسید  برابر  پنج  به  کشورها 

قدرت را به منطقه برگرداندیم.
حوزه  کار  این  با  افزود:  دولت  سخنگوی 
اقتصاد و تجارت و هندسه قدرت سیاسی نیز در 
فرهنگی  مختلف  در حوزه های  و  تقویت  منطقه 
لباس جلساتی برگزار  از جمله مد و  و اجتماعی 
شد. همچنین رشد اقتصادی و تورم با اصالحات 

اقتصادی از ۶۰ به ۴۰ درصد رسید.
کشور  وضع  این  از  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
احساس خطر کرد و پیشرفت ما را به ضرر خود 
ابزارهای  همه  دشمن  کرد:  نشان  خاطر  بیند،  می 
را که  دانشگاه  نتواست  اما  آورد  کار  پای  را  خود 
هدف اصلی اش بود، تعطیل کند اما با این حال، 
راه بسیار بزرگی در پیش و در این مسیر تکلیف 
دولت و حوزویان بیشتر از بقیه اقشار جامعه است.
ای  بهادری جهرمی در خصوص ضعف رسانه 
نسبت به بیان عملکرد دولت نیز اظهار کرد: دولت 
می گوید و بیان می کند ولی صدای این اقدامات 
به مردم نمی رسد، وضعیت کنونی را با ۱۰ سال 
قبل مقایسه نکنید، شرایط تغییر کرده است و رسانه 
لذا گاهی  به شدت تضعیف شده  ما  های رسمی 
باید در زمین دشمن مانند  دولت در برخی جاها 

توییتر بازی کند.
ادامه داد: در جابجایی مدیران دولت سابق  وی 
این مهم جزو مطالبات به  نیز کوتاهی داشتیم که 
حق مجموعه های انقالبی است، از این رو رییس 
جمهور کارگروهی تشکیل داد که مقامات را بررسی 

و در صورت مناسب نبودن، آنها را عزل کند.
پیام  فیلترینگ  خصوص  در  دولت  سخنگوی 
به  فیلترینگ  این  گفت:  نیز  خارجی  های  رسان 

گونه ای تدبیر شد که مردم از پیام رسان خارجی 
فیلتر  این  البته  کنند،  کوچ  داخی  رسان  پیام  به 
حوزه  در  دولت  سیاست  و  است  مقطعی  مسّکن 
فضای مجازی شبکه ملی اطالعات است، در طول 
هشت سال گذشته شبکه ملی اطالعات کمتر از ۱۰ 
درصد پیشرفت داشته اما در یک سال اول دولت 
۳۰ درصد رشد و در مجموع ۴۰ درصد رشد را 

نشان می دهد.
وی افزود: مطالبات مقام معظم رهبری از دولت 
در  آنها  از  و  ابالغ  وزرا  به  رییس جمهور  توسط 
ارزیابی  و  پیگیری  خود  های  برنامه  خصوص 
صورت می گیرد، تاکنون ۱۵۰ تکلیف مقام معظم 
دولت  است،  شده  ابالغ  ها  دستگاه  به  رهبری 
در  که  از محورهایی  یکی  دارد و  گفتمان شفافی 
یک سالگی آن مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار 
گرفت، رویکرد فرهنگی دولت بود که جزو نقاط 

قوت برشمردند.
صورت  به  دولت  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
تمام قد از مجموعه های ارزشی مانند حوزه علمیه 
حمایت می کند اما باید به گونه ای باشد که که این 

نهاد وابسته نباشد.
های  بازی  از  حمایت  موضوع  به  همچنین 
انیمیشنی حوزه کودک و نوجوان با رویکرد ایرانی 
و  کرد  اشاره  تومانی  میلیون   ۵۰۰ وام  با  اسالمی 
افزود: از سوی دیگر صندوق هنر و سایر فعالیت 
خصوص  این  در  قرآنی  هنری  و  فرهنگی  های 

مدنظر قرار گرفت.
بهادری جهرمی در پاسخ به لزوم بهره گیری از 
نخبگان جامعه در نقاط مختلف کشور نیز گفت: 
نخبگان  کارگیری  به  و  شناسایی  برای  ای  شبکه 
سیستماتیک  غیر  به صورت  شبکه  این  و  نداریم 
در  دولت  اند.سخنگوی  شده  معرفی  دولت  به 
مسکن  کرد:  اظهار  نیز  مسکن  موضوع  خصوص 
یکی از بخش های مهم این حوزه است که باید 
مطالبه شود،همچنین خودرو همیشه مشکل مردم 
بوده و باید آنان در این خصوص مطالبه گری کنند.
نیز  اقتصادی  فساد  با  مبارزه  خصوص  در  وی 
گفت: هیچ دولتی نبوده که مشاور وزیر، دستگیر 
یا  کوتاهی  خاطر  به  وزیر  معاون   ۱۰ یا حدود  و 
فساد مجموعه زیردست شان برکنار کند، اما دولت 
سیزدهم این کار را کرد، تیم اقتصادی دولت همگن 
الزمه  کارشناس  نظر  اختالف  که  البته  و  است 
پرداخت  نظام  اصالح  همچنین  کاراست،  تقویت 
یارانه ها، با اینکه هزینه بر بود عملیاتی و اجرا شد 
به ۴۰  از ۶۰  تورم  آن کاهش ۲۰ درصدی  از  که 
درصد در واقع ۱۰ درصد هزینه تورمی برای اجرای 

اصالح نظام پرداخت یارانه بود.
شد  نمی  ایستادگی  مسیر  این  وارد  دولت  اگر 
هرگز دشمن ورود نمی کرد، این دولت روی اصول 
و خط و مشی که مقام معظم رهبری ارائه کردند، 
از  بیشتر  مردم  و  دولت  برای  آن  ثمره  و  ایستاده 

هزینه اش خواهد بود.
سخنگوی دولت روز گذشته نیز با اعضای هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اساتید دانشگاه 
فرودسی و جمعی از دانشجویان در این دانشگاه نیز 

دیدار و گفت و گو داشت.

موشک هایپرسونیک سپاه رونمایی می شود
رونمایی  از  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده   
موشک بالستیک هایپرسونیک این نیرو در آینده 

خبر داد.
نیروی  فرمانده  حاجی زاده  امیرعلی  سردار 
درباره  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
روز  آن  خبر  که  نیرو  این  هایپرسونیک  موشک 
آزمایش های  داشت:  اظهار  شد،  اعالم  گذشته 
این موشک انجام شده است.در آینده و در یک 
فرصت مناسب این موشک هایپرسونیک رونمایی 

خواهد شد.
گذشته  روز  حاجی زاده  سردار  اساس  این  بر 

سردار  شهادت  سالگرد  مراسم  حاشیه  در  و 
از  سپاه  هوافضای  نیروی  ستاد  در  طهرانی مقدم 
خبر  هایپرسونیک  بالستیک  موشک  یک  ساخت 
داد و گفت: این موشک سرعت باالیی دارد و در 

جو و خارج از جو می تواند  مانور دهد.
وی خاطرنشان کرد: این موشک جدید  از همه 
فکر  و  می کند  عبور  موشکی  سپر  های  سامانه 
پیدا شود  فناوری  بعد هم  دهها سال  تا  نمی کنم 
که بتوان با آن مقابله کند. این موشک سامانه های 
ضد موشکی دشمن را هدف قرار می دهد و یک 

جهش بزرگ نسلی در حوزه موشکی است.

 طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیتی 
منعی در صادرات و واردات سالح نداریم

وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  تلفنی  تماس  در 
نیکوالی  و  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
آخرین  بلغارستان،  خارجه  امور  وزیر  میلکوف 
تحوالت و مناسبات دوجانبه و بین المللی مورد 

رایزنی قرار گرفت. 
در  بلغارستان  موضع  از  امیرعبداللهیان 
حرم  در  داعش  تروریستی  اقدام  محکومیت 
بر  و  کرد  تشکر  شیراز  )ع(  شاهچراغ  حضرت 
اهمیت روابط دوجانبه در آستانه یکصد و بیست 
کشور  دو  دیپلماتیک  روابط  سالگرد  پنجمین  و 

تاکید کرد.
وگوهای  به گفت  امور خارجه همچنین  وزیر 
اخیر جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در وین اشاره کرد.
اوکراین  تحوالت  با  ارتباط  در  امیرعبداللهیان 
اوکراین  در  جنگ  تداوم  مخالف  ما  کرد:  تاکید 

هستیم و برای آتش بس تالش می کنیم. 
وزیر امور خارجه کشور یادآور شد، ما بر اساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، منعی در صادرات 

به  سالحی  هیچ  اما  نداریم،  سالح  واردات  و 
نداده  اوکراین  جنگ  در  بکارگیری  برای  روسیه 
ایم. موضع ما مخالفت با گسترش ناتو در منطقه 

و مخالفت با جنگ در اوکراین است.
العاده  فوق  نشست  برگزاری  درخصوص  وی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل و هرگونه رفتار 

سیاسی علیه ایران، مواضع تهران را تبیین کرد.
نیز در این گفت  بلغارستان  وزیر امور خارجه 
دیرینه و خوب  به روابط  اشاره  با  تلفنی  وگوی 
برگزاری  برای  ها  تالش  تداوم  بر  کشور،  دو 

کمیسیون مشترک در سال ۲۰۲۳ تاکید کرد. 
امور  وزیر  توضیحات  از  میلکوف  نیکوالی 
خصوص  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه 
تحوالت اوکراین و موضع کشورمان در مخالفت 
با تداوم جنگ و پیگیری راهکارهای سیاسی برای 
حل و فصل بحران اوکراین تشکر کرد و افزود: 
از روند احیای برجام و تحقق  بلغارستان  دولت 
همواره  المللی  بین  جامعه  و  ایران  میان  توافق 

حمایت می کند.

هشدار سازمان اطالعات سپاه 
درباره تماس های مشکوک 

برای دعوت به اغتشاشات
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تماس های  به  نسبت  مردم  به  اطالعیه ای  در 
و  آگاهی  اغتشاشات  به  دعوت  برای  مشکوک 

هشدار دارد.
پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعیه  در   
انقالب اسالمی خطاب به مردم آمده است: ملت 
شریف و انقالبی ایران  درصورتی که در فضای 
مجازی و یا از طریق تماس های تلفنی  ارتباط 
آن  در  که  شد  قرار  بر  شما  با  مشکوکی  های 
درخواست هایی برای اقدامات تخریبی از جمله 
آتش زدن اماکن، تابلوها و نمادها یا شعار نویسی 
و  نظامی  اماکن خاص  از  فیلم  و  تهیه عکس  و 
مذهبی و یا برگزاری تجمع و تظاهرات و حمل و 
امثال این موارد را داشتید، این ارتباطات از سوی 
گروهک خائن منافقین با شما برقرار شده، لذا در 
اولین فرصت ضمن مسدود نمودن آن ارتباط در 
واحد  ترین  نزدیک  به  را  مراتب  فضای مجازی 
سپاه محل سکونت خود  یا یا با شماره تلفن ۱۱۴ 

ستاد خبری سازمان اطالعات سپاه اعالم نمایید.

دولت تصمیماتش 
برای بهبود وضعیت بورس

 را عملیاتی کند
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
شورای اسالمی با اشاره به نگرانی های مردم از 
وضعیت بازار سرمایه گفت: دولت هر چه سریعتر 
از  بورس  وضعیت  بهبود  برای  را  تصمیماتش 
جمله بیمه دارایی ها و پورتفوی سهامداران خرد 

عملیاتی کند.
محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به شرایط بازار 
سرمایه گفت: با توجه به اینکه شرایط اجتماعی 
جامعه در وضعیت بازار بورس تاثیرگذار است، 
بازار  از  حمایت  و  پشتیبانی  برای  دولت  باید 
سرمایه بسته های حمایتی خود را اجرایی کرده و 

این روند را ادامه دهد.
انتقاداتی  و  نگرانی  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
دولت  باید  گفت:  دارند،  بورس  وضعیت  از 
تصمیماتش برای بهبود وضعیت بورس از جمله 
بیمه دارایی ها و پورتفوی سهامداران خرد را هر 

چه سریعتر عملیاتی کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بیمه دارایی ها و پورتفوی سهامداران خرد تاثیری 
مثبت در بورس خواهد داشت، افزود: مجلس از هر 

اقدامی برای تثبیت بازار بورس  حمایت می کند.
باید افراد آموزش دیده وارد بورس شده و از 
آن طرف هم سرمایه ها در بورس به سمت تولید 
مکفی  سود  از  گذاران  سرمایه  تا  شود  هدایت 

بهره گیرند.

نیروهای مسلح متعلق
 به مردم و مدافع مردم 

هستند
فرمانده  زمانی،  ولی وند  حسین  سرتیپ  امیر   
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در گفت وگویی 
و  علمی  مراکز  وظیفه  مهم ترین  کرد:  اظهار 
و  است  کشور  آینده  نسل های  تربیت  آموزشی، 
این هدف  برای تحقق  ارتش جمهوری اسالمی 

متعالی تالش می کند.
وی ادامه  داد: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
آینده  فرماندهان  خود  ذاتی  رسالت  براساس 
نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسالمی را که 
هدایت و راهبری این مجموعه ها را در آینده ای 
دو  در  را  داشت  خواهند  برعهده  دور  نه چندان 

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا آموزش می دهد.
فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش افزود: 
آجا  دافوس  آموزشی  و  علمی  مجموعه  امروز 
کاری را که در گذشته کشورهای دیگر برای ارتش 
انجام می دادند به طور مستقل برای ارتش انجام 
می دهد و امروز افتخار حضور دانشجو از هشت 
آموزشی  فرآیند  تحت  که  داریم  را  دنیا  کشور 
دافوس آجا قرار دارند. برخی از این کشورها که 
با کشور ما تعامل علمی و آموزشی برقرار کرده 
اند از ما درخواست سهمیه مازاد دانشجو دارند که 
این به معنای عملکرد مطلوب دافوس در حوزه 

آموزش و پژوهش است.
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  مجموعه 
تجربه  امروز  ارتش  دافوس  جمله  از  ایران 
هشت سال دفاع مقدس و تجربه های میدانی در 
بر  ما  تمام تالش  و  دارد  را  مختلف  عرصه های 
مبنای قانون اساسی کشور و تحقق منویات مقام 
توسعه  و  دانش افزایی  حوزه  در  رهبری  معظم 

علمی پژوهش محور است.
ارتش مطابق با قانون اساسی کشور از استقالل 
و تمامیت ارضی کشور در برابر هر نوع تهدیدی 
دفاع می کند و لباس نظامی ما در واقع لباس افتخار 
به مقام واالی شهادت است؛ هر کسی با هر درجه 
ای که این لباس را بر تن کرده است در واقع برای 
حفظ اعتقادات، آب و خاک وطن تالش کرده و 

از جان عزیزش در این راه گذشته است.

این فیلتر، ُمسکن مقطعی است  
سیاست دولت، شبکه ملی اطالعات است

اداره کل  کارکنان  تعاونی مسکن  العاده شرکت  جلسه مجمع عمومی فوق 
بایجانشرقی  روز شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ راس   آذر  استان  دارائی  و  اقتصادی  امور 
ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات اداره کل وافع در میدان دانشسراساختمان 
اداره کل طبقه  همکف بر گذار خواهد شد از  کلیه      اعضای   تعاونی مسکن 

دعوت میشود در جلسه حضور بهم رسانند 
*دستور جلسه:

تمدید  مهلت  فعالیت شرکت تعاونی مسکن به استناد نامه شماره 5274 
مورخ ۱۴۰۱/02/18 

اداره کل تعاون کار و رفاه   اجتماعی استان

شرکت تعاونی   مسکن  کارکنان اداره کل امور اقتصادی و 
دارائی استان آذربایجانشرقی

به شماره ثبت ۲477۲ و شناسه ملی ۱0۲00۳۲8060
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 

مفقودی
بـه  پراید  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ 
بـا   ۱۳8۹ مـدل  متالیک   ایی-  نقره  رنـگ 
شـماره پالک ایـران  8۵۱ل ۱8 ایران ۳۰  و 
شـماره موتـور ۳۳۶۶۹۵۱ و شـماره شاسـی 
زهرا  مالکیـت  بـه   S۱۴۱۲۲8۹۴۳۶۹۶۵
از  و  شـده  مفقـود  کندی  ساری  زاده  حاجی 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.


