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*نسیبه پیرایش
محدودیت  با  که  است  ماه  دو  به  نزدیک 
به سبب  مجازی  فضای  از  استفاده  در  گسترده 
باند  پهنای  شدید  کاهش  و  گسترده  فیلترینگ 
و  گفتند  چه  هر  مدت  این  در  هستیم.  مواجه 
کمک  محدودسازی  و  فیلترینگ  که  گفتیم 
موثری برای کاهش التهاب در جامعه نمی کند 
شنیدن  برای  مسووالن  میان  در  شنوایی  گوش 
پیدا نشد بلکه برعکس بر ادامه کار خود اصرار 
نسبی  آرامش  بازگشت  با  اما  اینک  کردند.  هم 
کسب  که  آنها  بویژه  مردم  خواست  جامعه  به 
رفع  است  مجازی  فضای  به  وابسته  کارشان  و 

فیلترینگ است. 
در این باره و در تازه ترین اظهارنظرها رشیدی 
کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس گفت: »در حال حاضر فضای متشنج و 
ناآرام به سمت فضای آرامش در حال حرکت 
شبکه ها  شدن  مسدود  بحث  امیدوارم  است، 
مجددا مورد بررسی قرار بگیرد. ریاست مجلس 
و تعداد زیادی از نمایندگان متفق القول بر عدم 

فیلترینگ شبکه های اجتماعی تاکید دارند.«
قانون  از   ۷۹ اصل  در  خبرآنالین  گزارش  به 
آمده است:» در حالت جنگ و شرایط  اساسی 
اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب 
محدودیت های  موقتًا  اسالمی  شورای  مجلس 

به  آن  مدت  ولی  نماید،  برقرار  را  ضروری 
و  باشد  روز  سی  از  بیش  نمی تواند  حال  هر 
باشد  باقی  همچنان  ضرورت  که  صورتی  در 
کسب  مجلس  از  مجدداً  است  موظف  دولت 
مجوز کند.« بر اساس این اصل است که محمد 
صالح مفتاح معاون پیشین ستاد امر به معروف 
و همچنین حقوقدان و فعال اجتماعی می گوید: 
»تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم 
 ۷۹ اصل  با  تضاد  در  کشور  امنیت  شورای 
تصمیم  این  فقط  نه  البته  است.  اساسی  قانون 
که  مدتی  بلند  های  محدودیت  از  بسیاری  که 
ملی  ستاد  سوی  از  هم  کرونا  زمان  در  پیشتر 
مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی 
را  مشکل  همین  دقیقا  کرد  می  سلب  را  مردم 
داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از 
سوی حقوقدان ها مطرح شده بود. درباره حکم 
فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین 
با  تضاد  در  تصمیم  این  و  دارد  وجود  شرایط 

قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.« 
فیلتر  برزخ  در  مردم  اقتصادنیوز،  گزارش  به 
حالی  در  دارند.  قرار  پلتفرم ها  نبودن  و  بودن 
هم  دیجیتال،  اقتصاد  از  قابل توجهی  بخش   که 
از  دولتی  بخش  در  هم  و  در بخش خصوصی 
مسئوالن  است،  شده  آسیب  دچار  فیلترینگ 
مورد  این  در  باید  ذی صالح  نهادهای  و 

اساس  بر  تصمیم  اتخاذ  بگیرند.  قطعی  تصمیم 
همه  گرفتن  نظر  در  و  کاربردی  سیاست های 
ملی  امنیت  و  اقتصاد  حوزه  از  اعم  جوانب 
می رساند.  حداقل  به  را  حوزه ها  این  خسارات 
که  است  نکته ضروری  این  به  توجه  همچنین 
از  منفک  جزیره های  امنیت،  و  اقتصاد  حوزه 
در  اپراتورها  تنها  نمونه،  برای  نیستند.  یکدیگر 
پی فیلتر اینستاگرام 30 هزار میلیارد تومان زیان 
می کنند. همچنین کسب  و کارهای خرد )مشاغل 
در  را  صفحه  هزار   415 زیرپله ای(  و  خانگی 

اینستاگرام به خود اختصاص داده اند.«
»یک  نوشت:  شرق  که  است  حالی  در  این 
برای  که  آنچه  مطلع در مجلس گفت هر  منبع 
محدودسازی اینترنت مد نظر تندرو های مجلس 
به دنبال  تندرو ها  اکنون  بوده، عمال رخ داده و 
هستند؛  مجازی  فضای  در  فعالیت  جرم انگاری 
آینده هم شاهد  ماه  تا چند  قرار است  بنابراین 
برای  هم  و  باشیم  فعلی  محدودیت های  ادامه 
به  نیست  اصولگرا  تندرو های  میل  باب  آنچه 

مجرمان بالقوه تبدیل شویم.
بسنده  هم  امر  همین  به  بهارستان نشینان 
برای  بیشتر  فضایی  ایجاد  دنبال  به  و  نکرده 
دولتی  حمایت  ایجاد  با  داخلی  پیام رسان های 
خواست  به کرسی نشاندن  جهت  در  و  هستند 

خود مجددا قانون گذاری خواهند کرد.
گذشته  هفته  ابتدای  در  ورامین  نماینده 
هدف  داخلی  پیام رسان های  تقویت  کرد  اعالم 
و  مجازی  فضای  از  صیانت  مشترک  کمیسیون 
در دستور کار است. حسین نوش آبادی، گفت: 
»دشمنان، خدمات مسئوالن و کار های مهمی را 
فضای  در  سیاه نمایی  با  است،  گرفته  انجام  که 
و  می دهند  جلوه  وارونه  حقیقی،  و  مجازی 
تولید محتوا های مناسب درباره عملکرد کار های 
و  است  وظیفه  یک  اکنون  انجام گرفته  بزرگ 
برای جنگ ترکیبی صورت گرفته توسط دشمن 
کمیسیون  عضو  این  باشیم«.  داشته  برنامه  باید 
پیام رسان های  ارتقای  به  صیانت  طرح  مشترک 
داخلی اشاره کرد و گفت: »بنده عضو کمیسیون 
مشترک صیانت از فضای مجازی هستم و هدف 
پیام رسان های  ارتقای  و  رشد  کمیسیون  این 
نشانه های  از  بعضی  هم اکنون  که  است  داخلی 
آینده  هفته  از  و  می شود  مشاهده  آن  پیشرفت 

جلسات تکمیلی آن ادامه پیدا خواهد کرد«.

اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان 
برای فوق العاده ویژه کارکنان دولت

بازگشت آرامش به جامعه و ادامه فیلترینگ
سه شنبه 24 آبان1401     شماره   6412      سال  بیست و پنجم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
برای  جداگانه ای  تومانی  میلیارد  هزار   ۷ اعتبار 
کارکنان  حقوقی  احکام  ویژه  فوق العاده  افزایش 
شده  پیش بینی  حقوق ها  ترمیم  قانون  در  دولت 

است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه 
میلیارد  هزار   ۷ اعتبار  گفت:  مجلس  بودجه  و 
افزایش فوق العاده ویژه  تومانی جداگانه ای برای 
و  کشوری  دستگاه های  کارکنان  حقوقی  احکام 
لشکری در قانون ترمیم حقوق ها پیش بینی شده 

و از این پس قابلیت اجرایی خواهد داشت.
دستگاه های  بینی،  پیش  این  با  کرد:  بیان  وی 
بر  عالوه  ششم،  برنامه  قانون   ۲۹ ماده  مشمول 
در  ماه  مهر  از  که  ماهانه  ثابت  حقوق  افزایش 
به  متناسب سازی حقوق ها  قانون جدید  اجرای 
کارکنان شاغل و بازنشسته خود پرداخت خواهند 
تا 50 درصد هم  با مجوز دولت  کرد، می توانند 
تحت عنوان فوق العاده ویژه و کارآمدی احکام 

حقوقی بپردازند.

حاجی بابایی عنوان کرد: اعتبار ۷ هزار میلیارد 
سازی  متناسب  قانون  اجرای  برای  تومانی 
به  تا  گرفته  قرار  دولت  اختیار  در  حقوق ها 
دستگاه هایی که در این سال ها فقط بین 1۷ تا 35 
افزایش  را  خود  کارکنان  ویژه  فوق العاده  درصد 
داده اند، اختصاص یابد و امیدواریم دولت آن را 

عادالنه و با اولویت توزیع کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
ویژه  العاده  فوق  افزایش  کرد:  تاکید  اسالمی 
اموال  با فروش  ارتباطی  کارکنان دستگاه ها هیچ 
مازاد دستگاه ها ندارد و در قانون متناسب سازی 
دستگاه ها  و  دولت  اما  نشده،  قید  چیزی  چنین 
اختیار دارند که برای این افزایش ابتکاراتی را در 
دستگاه های مشمول به خرج دهند تا تبعیض به 

عدالت تبدیل شود.
قانون  گفتنی است، هفته گذشته رئیس جمهور 
اصالح بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان 
و بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا به 

دستگاه های مشمول ابالغ کرد.

مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  نماینده 
مرزی  رودخانه  از  تبریز  به  آبرسانی  باید  گفت: 
با  شود،  انجام  آذربایجان  حقابه  اساس  بر  ارس 
این کار مشکل آب در ۲0 سال آینده آذربایجان 
شرقی حل خواهد شد البته در فاینانس این پروژه 
مشکلی وجود دارد که باید سازمان برنامه مسئله 

را حل کند.
نماینده تبریز در مجلس خطاب به رئیس جمهور 
آذربایجان تاکید کرد: اگر قرار به ملحق شدن باشد 

نخجوان باید به ایران ملحق شود.
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز، آذرشهر 
و اسکو در مجلس امروز در نشست علنی مجلس 
گفت:  دستور  از  پیش  نطق  در  اسالمی  شورای 
اخیر  دارم،  آذربایجان  جمهور  رئیس  با  سخنی 
گفته  و  است  گفته  خود  دهان  از  بزرگتر  سخنی 
از آذربایجان چقدر  سرنوشت تلخ جدایی آذری 
اطالع  بی  تاریخ  به  نسبت  جمهور  رئیس  این 
و  ایران جدا شد  از  آذربایجان  کنید  دقت  است، 
را  نکته  این  می گویید.  شما  که  نیست  طور  این 
یادآور می شوم و به خوبی به خاطر بسپارید با این 
لفاظی ها مشکلی در همسایگی ما ایجاد نکنید که 
به لشکر های محمدرسول اهلل )ص(، علی  نیازی 
تنها  )ع(،  حسین  لشکرامام  )ع(،  طالب  ابی  ابن 

لشکر عاشورا جواب شما را می دهد.
)نماینده در ادامه به ترکی مطالبی را خطاب به 
الهام علی اف گفت( اگر بنا باشد کسی ملحق شود 

باید نخجوان به ایران ملحق شود.
حماسی  حضور  از  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
مردم شریف ایران در سیزده آبان که ۹ دی دیگری 
در تاریخ ایران آفریدن تقدیر و تشکر می کنم که 
اغتشاشات،  خود  حماسی  و  میلیونی  حضور  با 
توطئه ها و فتنه های آمریکا، اسرائیل و عوامل آن 

را خاموش کردند. حضور حماسی مردم تبریز و 
آذربایجان در 13 آبان حماسه دیگری بود که همه 
انقالبا  اویاختی،  آذربایجان  زدند  فریاد  صدا  یک 

دایاختی، خامنه ای دن آیریلماز.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
بیان  انتخابیه  به برخی مباحث در حوزه  با اشاره 
کرد: مردم تبریز و آذربایجان منتظرند که دولت با 
همت بیشتر و با مدیریت جهادی هر چه زودتر4 
امیدواریم قطار  برسانند.  اتمام  به  را  پروژه عمده 
ایستگاه  به  فجر  دهه  در  تبریز  به  میانه  آهن  راه 

خاوران در تبریز برسد.
متر  ترمیم ۷00  با  انتظار می رود  داد:  ادامه  وی 
و  ارومیه  دریاچه  به  آب  شدن  روان  زاب،  تونل 
دریاچه  مشکل  ارومیه  و  تبریز  تصفیه خانه های 

ارومیه حل شود.
مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  نماینده 
مرزی  رودخانه  از  تبریز  به  آبرسانی  باید  گفت: 

با  شود،  انجام  آذربایجان  حقابه  اساس  بر  ارس 
این کار مشکل آب در ۲0 سال آینده آذربایجان 
شرقی حل خواهد شد البته در فاینانس این پروژه 
مشکلی وجود دارد که باید سازمان برنامه مسئله 
را حل کند. همچنین با دستور نهایی مخبر معاون 
رئیس جمهور انتظار می رود خط دوم قطار شهری 

تبریز عملیاتی شود.
از  داشت:  اظهار  کتاب،  هفته  به  اشاره  با  وی 
تالش علمی جامعه کتابداران و نهاد کتابخانه های 
پیشرفت  همچنین  می کنم،  تشکر  کشور  عمومی 
موشک های  آزمایش  و  موشکی  آمیز  عجاب 
این  که  می گویم  تبریک  صوت  ابر  و  فراصوتی 

اقتدار نظام اسالمی را نشان داد.
سخنی  اینجا  در  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
آموزان  دانش  و  دانشجویان  عزیز،  جوانان  با 
میزان  این  ایران  تاریخ  از  دوره ای  هیچ  در  دارم 
عظمت و شکوه را خود ندیده است، تاریخ ۲50 
ایران  حاضر  حال  در  کنید  مرور  را  گذشته  سال 
و یک  قوی  قدرت جهانی یک ضلع  هندسه  در 
نقش آفرین موثر است که رهبر عزیز انقالب هم 
فرمودند به جایگاه برجسته ایران در قدرت نظم 
سال  اندی  و  چهل  در  کنید.  فکر  جهانی  نوین 
فشار های  و  تحریم ها  ها،  مخالفت  گذشته شاهد 
سیاسی و اقتصادی بوده ایم، اما همچنان این ملت 

با اقتدار به راه خود ادامه می دهد.
جنگ  سال   ۸ در  کرد:  تاکید  الدینی  میرتاج 
تحمیلی، یک وجب از خاک کشور را به دشمن 
نداده ایم در حالی که در تاریخ گذشته پیمان نامه 
و  گلستان  عهدنامه  ننگینی، چون  عهدنامه های  و 
ترکمنچای را داریم که 14 والیت از ایران عزیز 
جدا شد از جمله باکو، قره باغ، ایروان و مناطق 

دیگر.

باید بتوانیم فضای مجازی بین المللی را ببندیم
اگرسفتبگیریمخارجیهاهمباماهمکاریمیکنند

باید  گفت:  مجلس  فرهنگی  فراکسیون  رئیس 
باید  ببندیم؛  را  بین المللی  مجازی  فضای  بتوانیم 
داخلی  افزار های  نرم  دهیم،  انجام  را  کار  این 
واقعا باید بتوانند هم با سرعت بهتر، پهنای بهتر، 
پاسخگویی بهتر و هوشمندسازی برنامه ای بیشتر 

و بهتر نیاز های مردم را تامین کنند.
فرهنگی  فراکسیون  رئیس  آقاتهرانی،  مرتضی 
و  نقص ها  درخصوص  اسالمی،  شورای  مجلس 
امکان  که  داخلی  نرم افزار های  متعدد  اختالالت 
وقتی  ببینید  گفت:  ندارد،  را  کاربران  پذیرش 
شد  مطرح  مجلس  در  مقررات  تنظیم  بحث  که 
که  بود  این  مجلس  نظر  یعنی  بود  همین  برای 
فضای  برنامه های  سکو های  که  کنیم  کاری  ما 
مجازی دست خودمان باشد نه دست بیرونی ها، 
آمریکا، صهیونیست ها و اروپایی ها، ولی خیلی ها 

نگذاشتند.
شما  که  زمانی  نشد،  انجام  کار  این  که  وقتی 
را  تلگرام  و  اینستاگرام  یا  واتس اپ،  یکباره  به 
می بندید، اگر در داخل هم چیزی نداشته باشید 
وجود  به  مشکل  شود، خب  آن ها  جایگزین  که 

می آید، این فهمیدنش خیلی سخت نیست.
االن هم دیر نشده است، باید وزارت ارتباطات 

نسبت به تقویت فضای مجازی داخل که خودکفا 
و ملی است، اقدامات الزم را انجام دهد. این هم 
برای امروز و االن نیست این را از دیرباز حضرت 
این  به  کمتر  متاسفانه  اما  خواستند،  و  گفتند  آقا 
به  را می گذارم  این  توجه شده است. من  حوزه 

حساب اینکه بعضی ها یک مقدار دیرفهم اند.
دنیا  در  قدرت  بزرگترین  االن  مجازی  فضای 
است شما می خواهید از آن استفاده کنید و اجازه 
هم ندهید که سوءاستفاده و خرابکاری کنند، خب 
این راهکار دارد لذا یک کمی باید روی آن فکر 
کنیم که چه باید کرد. اگر ]این فضا را[سپردید به 
دست بیگانه بعد نباید توقع داشته باشید از آن که 

به شما خدمت کند.
باید بتوانیم فضای مجازی بین المللی را ببندیم؛ 
باید این کار را انجام دهیم، نرم افزار های داخلی 
واقعا باید بتوانند هم با سرعت بهتر، پهنای بهتر، 
پاسخگویی بهتر و هوشمندسازی برنامه ای بیشتر 
نیاز های مردم را تامین کنند. مانند بلد و  و بهتر 
نشان که جایگزین ویز شدند. گفتند و معلوم شد 
که ویز اسرائیلی است خب آمدند در برابر ویز، 
نشان و بلد را ایجاد کردند، این دو نرم افزار، چون 

خوب عمل کردند، مردم به سمت این ها آمدند.
و  روبیکا  االن  همینطور،  هم  دیگر  حوزه  در 
این ها  اگر  است  شده  ایجاد  دیگر  افزار های  نرم 
خواست  و  نیاز  تامین  پس  از  بتوانند  ان شاءاهلل 

مردم بربیایند، مردم استقبال می کنند.
بحث من بیشتر درخصوص کاربر خارجی بود 
فوق العاده  آن ها  نمی آید،  ایرانی  افزار  نرم  به  که 
به شما محتاج هستند یا نه؟ محتاج هستند. پس 
گرفتید  سفت  اگر  شما،  سراغ  می آیند  هم  آن ها 
آن ها هم می آیند، اما اگر شما از اول ترسیدید شما 

می روید در زمین آن ها.
دارد  امکان  بگیریم  سفت  اگر  که  معتقدیم 
اینستاگرام بیاید و با ما همکاری کند، مانند آنچه 
که در ترکیه اتفاق افتاد و آمد طبق مقررات این 

کشور وارد همکاری شد.

اگر مدافعان حرم و امنیت نبودند،
 مواردی مانند حادثه شیراز بسیار اتفاق می افتاد

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور 
با بیان اینکه ما باید همیشه خود را مدیون شهدا 
بدانیم، اضافه کرد: امروز اگر مدافعان حرم و امنیت 
نبودند مواردی مانند حادثه شیراز بسیار اتفاق می 
افتاد، این ها قصد داشتند جاهای دیگری هم امنیت 

را بر هم بزنند.
اینکه  بر  تاکید  با  کشور  انتظامی  کل  فرمانده 
اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود، گفت: دشمن با 
تمام توان وارد شده و هر چه داشت به میدان آورد 
نداشته  مستقل  و  قوی  ایران  یک  ما  اینکه  برای 

باشیم ولی شکست خورد.
شهید   1۲1 اجالسیه  در  اشتری  حسین  سردار 
عرصه نظم و امنیت فرماندهی انتظامی استان قم که 
در باغ موزه دفاع مقدس و در راستای کنگره ملی 
شهدای قم برگزار شد با اشاره به اینکه در دفاع 
علی  لشکر 1۷  در  قم  مردم  و  رزمندگان  مقدس 
اظهار  کردند،  ایفا  را  مهمی  نقش  ابیطالب)ع(  بن 
داشت: این لشکر در اکثر عملیات ها خط شکن و 

سرنوشت ساز بود و شهدای زیادی را تقدیم کرد.
وی افزود: امروز کسانی که برای امنیت و آرامش 
مردم در حال خدمت هستند به فرموده مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مجاهد فی سبیل اهلل هستند، 
همکاران من در انتظامی کشور در مرزها، شهرها، 
حال  در  کشور  امنیت  برای  جاده ها  و  روستاها 
تقدیم  شهید  هزار  از 13  بیش  و  هستند  خدمت 
کرده اند که از این تعداد حدود ۸ هزار شهید در 
دفاع مقدس و بیش از 5 هزار شهید در عرصه نظم 

و امنیت بوده است.
خانواده شهدای فراجا افتخارشان این است که 
فرزندانشان هم در دفاع مقدس و هم بعد از آن در 
مقابله با اشرار و ضدانقالب و قاچاقچیان ایستاده و 

جانفشانی کرده اند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه ما باید 
کرد:  اضافه  بدانیم،  شهدا  مدیون  را  خود  همیشه 
نبودند مواردی  امنیت  اگر مدافعان حرم و  امروز 
مانند حادثه شیراز بسیار اتفاق می افتاد، این ها قصد 

داشتند جاهای دیگری هم امنیت را بر هم بزنند.
وی بیان کرد: امروز کسانی که فرهنگ شهادت 
را ترویج می کنند به نوعی با آسیب های اجتماعی 
و با دشمن مقابله می کنند و اقتدار کشور را ارتقاء 
می بخشند و به این ترتیب شهدا بعد از شهادتشان 

هم به ما کمک می کنند.
تعدادی  اخیر  در حوادث  افزود:  اشتری  سردار 
از بهترین فرزندان کشور به شهادت رسیدند، پیام 
آن ها این است که ما از مسیر مستقیمی که فرمانده 
معظم کل قوا )مدظله العالی( ترسیم کرده اند فاصله 
نگیریم، زیرا عزت و اقتدار ما در این مسیر است، 
امروز گرامی داشت شهدا برای این است که بدانیم 
هدف و پیام آن ها عزت جمهوری اسالمی، استقرار 
نظم و امنیت ، حفظ شعائر و پاسداری از ارزش ها 
و آرامش مردم بود. دشمن با تمام توان وارد شده 
و هر چه داشت به میدان آورد برای اینکه ما یک 
باشیم ولی شکست  نداشته  مستقل  و  قوی  ایران 
خورد، هر کس در مقابل مردم ایران و خون شهدا 

بایستد، شکست می خورد.

ریالایران؛
بیارزشترینپول

درجهان!
بی ارزش ترین پول در جهان ریال ایران است. 
با   1۹۷۹ سال  از  ایران  در  پول  ارزش  کاهش 
شروع انقالب اسالمی و به دلیل کاهش مشاغل 

و مهاجرت افراد به سایر کشور ها آغاز شد.
چندسال  طی  بار  چندمین  برای  ایران  ریال 

گذشته بی ارزش ترین پول جهان شد.
رسانه روسی اسپوتنیک نوشت: بی ارزش ترین 
ارزش  کاهش  است.  ایران  ریال  جهان  در  پول 
انقالب  شروع  با   1۹۷۹ سال  از  ایران  در  پول 
مهاجرت  و  مشاغل  کاهش  دلیل  به  و  اسالمی 
این،  از  پس  شد.  آغاز  کشور ها  سایر  به  افراد 
سپس  و  عراق  و  ایران  جنگ  با  ریال  ارزش 
تحریم اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به انرژی 
بر  عالوه  گرفت.  شدت  موضوع  این  هسته ای 
خارجی  ارز های  به  مردم  دسترسی  دولت  این، 
را محدود کرد و این باعث به وجود آمدن بازار 
باعث  هم  کنار  در  موارد  این  همه  و  شد  سیاه 

کاهش ارزش 400 درصدی ریال ایران بود.
نامه ای  توافق  ایرن  دولت   ،۲015 سال  در 
هسته ای با آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس، روسیه 
وضعیت  حدودی  تا  آن  دنبال  به  که  کرد  امضا 
اما آمریکا  اما در سال ۲01۸،  پول بهبود یافت. 
مدعی شد که ایران قرارداد خود را زیر پا گذاشته 
مجددا  تحریم ها  که  شد  باعث  موضوع  این  و 
تشدید شود و دسترسی ایران به بازار های جهانی 
کاال مسدود شود. در این برهه زمان، حدود ۶۹ 
درصد درآمد ایران از نفت بود و به همین دلیل 
ایران دیگر نمی توانست نفت خود را صادر کند.

برخیداروها۶۰۰درصد
افزایشقیمتداشته

در  اسفراین  نماینده  پور  حسین  امان اهلل 
کشور  در  دارو  وضعیت  اینکه  بیان  با  مجلس 
داروهای  از  برخی  گفت:  است  نامناسب  بسیار 
داشته  قیمت  افزایش  درصد   ۶00 داخل  تولید 
است؛ وزیر بهداشت قبل از اینکه مجلس او را 

استیضاح کند، استعفا دهد.

رئیسمجلسپیگیررفع
فیلتراینستاگراموواتساپ

محسن دهنوی و احمد نادری، دو عضو هیات 
 ۲1( شنبه  عصر  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه 
آبان( در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه 
محوریت  با   - دانشجویی  تشکل های  با  تهران 

اتفاقات اخیر - به گفت وگو نشستند.
درباره  نادری  احمد  جلسه،  از  بخشی  در   
مجلس  رئیس  گفت:  مجازی  فضای  فیلترینگ 
شورای اسالمی به نمایندگی از بخش زیادی از 
مجلس، پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتس اپ 
است و بحث های جدی مطرح شده که باید این 

فیلترینگ برداشته شود.
حملهپهپادیوموشکی

سپاهبهمقرهایگروهکها
دراقلیمکردستانعراق

مقرهای  به  حمله  از  نظامی  آگاه  منبع  »یک 
خبر  عراق  شمال  اقلیم  در  تروریستی  احزاب 
تکمیلی  »اطالعات  نوشت:  ادامه  در  داد.«فارس 

در این خصوص متعاقبا اعالم می شود.
نظامی  نیروهای  از حمله  این چندمین مرحله 
در  تروریستی  گروهک های  مواضع  علیه  ایران 

شمال عراق است.
پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  عموی  روابط 
بیانیه ای از آغاز عملیات علیه مواضع  پیشتر در 
تروریست ها در شمال عراق از روز ۶/۷/1401 
خبر داده و تصریح کرده بود: این عملیات تا دفع 
گروهک  مقرهای  شدن  برچیده  و  تهدید  موثر 
های تروریستی و اقدام مقامات اقلیم به تعهدات 
ادامه خواهد  قاطعیت  با  مسئولیت های خود،  و 

داشت.«

بابکزنجانیرامسائل
سیاسیزمینگیرکرد

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در خصوص فروش نفت از سوی افراد و تدابیر 
الزم برای عدم بروز تخلف و جلوگیری از تکرار 
اظهار  زنجانی  بابک  ماجرای  همچون  مباحثی 
قرار است که عده زیادی  این  از  داشت: ماجرا 
مراکز  برخی  و  نفت  وزارت  و  کمیسیون  به 
دیگر مربوطه مراجعه کرده و مدعی شده اند که 
موضوع  این  به حدی  بفروشند،  نفت  می توانند 
تواتر پیدا کرد. از همین روی، وزارت نفت اعالم 
کرد اگر هر کس سند ادعایی را ارائه دهد و طی 
بررسی ها به یقین برسیم که این ظرفیت را دارد 
مشکلی نیست و به کشور ضرری وارد نمی شود.
را مسائل سیاسی زمین گیر کرد.  ابک زنجانی 
وقتی فردی و یا مسیر کسی را لو می دهند، قطعا 
خاطر  به  عده ای  می شود،   حادث  اتفاقات  این 
خارج  دور  از  را  زنجانی  بابک  سیاسی  مسائل 
تحریم  زدن  دور  در  که  را  هرکسی  کردند.اگر 
حضور دارد لو بدهند همین مسئله مشابه بابک 

زنجانی رخ می دهد.
دولت و مسئولین مربوطه فیلترهای الزم را در 
هر  که  شده  برنامه ریزی  حتما  و  می گیرند  نظر 
به  را  کار  کند،  این حوزه ورود  به  نتواند  کسی 
دست هر کسی نمی سپرند، حتما باید صالحیت 

الزم را داشته باشد.

آقای علی اف! 
سخنی بزرگتر از دهان خود گفته اید

به  اشاره  با  سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  فرمانده 
گفت:  کشور،  شمال غرب  مرزهای  وضعیت 
و  است  برقرار  کشور  غربی  مرزهای  در  امنیت 
اعضای  از  نفر   100 از  بیش  اخیر  اغتشاشات  در 
گروه های ضدانقالب، دموکرات و کومله را دستگیر 

کردیم.
وضعیت  خصوص  در  اصانلو  محمدتقی  سردار 
مرزهای شمال غرب کشور، گفت: مرزهای شمال 
غرب، مرزهای قابل اعتمادی است اما گاهاً و در 
فتنه  برای  دشمن  محدود  صورت  به  و  مواردی 
انگیزی در شرایط اخیر کشور توانسته سالح هایی 
را وارد کشور کند که با قدرت عمل نیروهای امنیتی 

مواجه شده است.
اظهار  ادامه  در  سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  فرمانده 
کرد: منطقه شمال غرب کشور پیچیده و کوهستانی 
قابل  مقدار  گذشته  ماه  یک  در طول  ما  و  است  
دنبال  که  گروه هایی  از  مهمات  و  سالح  توجهی 
و  دستگیر  را  بودند  کشور  داخل  به  انتقال سالح 
عمقی  شهرهای  به  می خواستند  که  را  تجهیزاتی 

بفرستند را توقیف کردیم.
وی افزود: این نشان می دهد که دشمن تمام تالش 
خود را می کند که به اهدافش دست پیدا کند اما 
توان  نتوانستند.  و  نمی توانند  که  است  این  مهم 
نیروهای جمهوری اسالمی ایران در مرزهای شمال 

غرب بسیار خوب است و این نشان می دهد اِشراف 
اطالعاتی ما فوق العاده باالست.

خواسته ما از دولت مرکزی عراق که تامین امنیت 
تنها  ما  خواسته  شود.  برآورده  باید  است،  مرزها 
ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  امنیت  به  مربوط 
نمی شود بلکه امنیت اقلیم کردستان عراق و عراق 
که  انقالبی  ضد  گروه های  می شود.  شامل  هم  را 
آنجا  امنیت  برای  یا عراق مستقر شدند،  اقلیم  در 
هم تهدید محسوب می شوند.ما هم با مسئوالن و 
و  کردیم  گفت وگو  عراق  مرکزی  دولت  مقامات 
اقلیم کردستان  با مسئوالن  همچنین گفت گوهایی 

عراق داشتیم.

دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای ضدانقالب، 
دموکرات و کومله در اغتشاشات اخیر


