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اقتصادجامعه

اخبار

درخواست آمریکا از الهه درباره شکایت ایران در زمینه پولهای بلوکهشده

آمریکا از دادگاه الهه خواست که شکایت ایران از این کشور را برای آزادسازی پولهای بلوکهشــدهاش رد کند.به گزارش اقتصادسرآمد از رویترز ،آمریکا در دادگاه بینالمللی
الهه از قضات خواست دعوی ایران مبنی بر این که واشنگتن به طور غیرقانونی به دادگاههایش اجازه داده است که پول شرکتهای ایرانی را بلوکه کنند ،رد کند.ریچارد وی ِسک،
مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت :شکایت ایران کال باید به خاطر «دستهای آلوده» رد شود.ویسک مدعی است ،ایران نمیتواند شکایتی درباره بلوکه
کردن پولهایش داشته باشد ،چون اقداماتی که منجر به بلوکه کردن این پولها شده ،نتیجه رفتار غیرقانونی خود ایران بوده است.واشنگتن مدعی است ،این ایران بوده که در وهله
اول با حمایت از تروریسم بینالمللی ،از پیمان مودت میان دو کشور تخطی کرده اســت.پیمان مودت که مبنای این شکایت است ،در سال  ۱۹۵۰و پیش از انقالب اسالمی ایران
میان تهران و واشنگتن منعقد شد .واشنگتن در سال  ۲۰۱۸از این پیمان خارج شد.تهران پیش از این در سال  ۲۰۱۶و پس از آن که دادگاه عالی آمریکا به مسدودسازی  ۲میلیارد دالر
داراییهای ایران و تعلق گرفتن آن به بازماندگان حمالت نسبت دادهشده به ایران حکم داد ،از واشنگتن به دادگاه سازمان ملل در الهه شکایت کرد.

پنجشنبه31شهريور  - 1401شماره1458

رهبر انقالب در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس :طرف جنگ ،استکبار جهانی بود

حقایقدفاعمقدسبایدبهگوشجوانهابرسد

رهبر معظم انقالب با بیــان اینکه حقایق دفاع
مقدس باید به گوش جوانها برسد ،تاکید کردند:
تجلیل از پیشکســوتان دفاع مقــدس وظیفه
همگانی است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اســامی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع
مقدس ،جنگ تحمیلی را ،نتیجه سیاست راهبردی امپراطوری
نظام سلطه در دشــمنی با جمهوری اســامی و ملت ایران
خواندند و افزودند :با وجود حمایــت همه جانبه قدرتهای
جهانی از صــدامِ جاهطلب و دیوان ه قــدرت ،جنگ در پرتو
سه عنصر «قدرت جوشان انقالب ،رهبری بسیار مؤثر امام و
خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران» از یک تهدید قطعی
و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و
دقیق این فصل شورانگیز و هیجانآور از تاریخ ایران به نسل
جوان و نوجوان ،اســتمرار موفقیتهای انقالب را تضمین
خواهد کرد.فرمانده کل قوا ،دفاع مقدس را حادثهای پرهیجان،
پرمعنا و پر فایده برای امروز و فردای کشــور خواندند و با
عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکســوتان دفاع مقدس
افزودند :پیشکســوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی آن مقطع
را شــناختند و برای تأمین این نیاز به میدان پرحادثه جنگ و
جهاد و ایثار شتافتند ،بنابراین تمجید و احترام به آنها وظیفه ای
قطعی و همگانی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به اینکه با گذشت زمان،
ابعاد و حقای ِق حوادثی نظیر دفاع مقدس ،بیشــتر و بهتر قابل
درک میشود ،افزودند :باید به گونهای عمل کرد که معرفت
و آگاهی به «حقایق دفاع مقدس به عنوان برههای درخشــان
و تأثیرگذار» ،به طور مســتمر افزایش یابد و نسل کنونی از
واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود که تالش در این زمینه
توقعی جدی از پیشکســوتان دفاع مقدس و متولیان اینگونه
مسائل است.ایشان با اشــاره به اسناد و مدارک منتشر شده از
جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند :این اعترافات ،حقانیت
حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور میشــد ،ثابت میکند.
فرمانده کل قوا ،تحمیــل جنگ به ایــران را واکنش طبیعی
سلطهگران جهانی به پیروزی انقالب اســامی خواندند و
گفتند :انقالب ملت ایران ،صرف ًا شکست یک نظام وابسته و
فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود بلکه تهدید
امپراطوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با درک
عمق این تهدید ،جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت

ایران تحمیل کردند.
ایشــان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال پیام و
حرفهای نو ملت ایران به دیگر ملتها از جمله نهراسیدن از
امریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی
دانستند و افزودند :ظهور نظام سیاسی مستقل و الهامبخش،
آن هم در کشوری که نقطهی امید ،اتکاء و طمعورزی امریکا
به شمار میرفت برای امریکا و سلطه گران ،اص ً
ال قابل تحمل
ِ
تحرکات ناکامی همچون کودتا ،حمله به
نبود ،بنابراین بعد از
طبس و تحریک قومیتها ،جنگی تمام عیار را به ملت ایران
تحمیل کردند.فرمانده کل قوا افزودند :این حملهی سراسری
البته در ذهن انقالبیون ،پیشبینی نمیشد اما برای عناصری
از نیروهای مســلح که مجرب بودند و برای شخصیتهای
برجســته و مســتقل جهان غیرمنتظره نبود.رهبر انقالب در
همین زمینه به سخنان احمد ســکوتره رئیس جمهور فقید
گینه در دیداری خصوصی با ایشان اشاره کردند و گفتند :آقای
ســکوتره معتقد بود وقوع جنگ تحمیلی ناگزیر بوده است،
چون امپریالیزم اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار کند حتم ًا
جنگی سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.حضرت آیت اهلل
خامنهای با انتقاد از سخنان کســانی که غیر مسئوالنه ایران را
مسئول جنگ تحمیلی میدانند و میگویند دفاع مقدس باید
بعد از آزادسازی خرمشهر پایان مییافت گفتند :حادثهی پایان
جنگ یعنی حمله و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه ۵۹۸
از جانب ایران و بعد از آن ،حملهی مرصاد ،نشان داد که اگر
در مقطع آزادی خرمشــهر ،دفاع پایان مییافت صدام حتم ًا
مجددا ً پیشروی میکرد به خصوص اینکه بخشهای زیادی
از ایران عزیز ،در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.ایشان
تجزیهی ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان بخشی مهم از
کشور ،به زانو در آوردن ملت ،براندازی جمهوری اسالمی و در
دست گرفتن سرنوشت ملت ایران را اهداف اصلی امپراطوری
کینهتوز سلطه از تحمیل جنگ به ایران برشمردند و گفتند نباید
این حقایق آشکار را فراموش کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تبدیل جنگ  ۸ســاله از تهدیدی
بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین حقیقت دفاع مقدس دانستند
و گفتند« :جوشش انقالب ،رهبری تعیین کننده امام خمینی و
خصوصیات برجسته و تاریخی ملت ایران» ،سه عنصر و عامل
مهمی بودند که این حقیقت شــورانگیز را رقم زدند که باید
در تبیین آن بخوبی کار شود به خصوص اینکه فرصتهای
بوجود آمده از دل تهدید ســهمگین جنگ ،هنوز برای اکثر

مردم ناشناخته است.
فرمانده کل قــوا ،دادن درس عبرت بــه ملتهای دیگر را
از جمله اهــداف زیادهخواهان جهانی از بــه راه انداختن
جنگ تحمیلی برشــمردند و افزودند :آنها میخواستند با
سرکوب ملت ایران ،باب گشــوده شدهی مقاومت را کام ً
ال
ببندند اما ملت ،همه اهداف جبهه اســتکبار را خنثی کرد و
برخالف تصور دشــمنان ،خود را باال کشید و فرصتهای
بســیار آفرید.رهبر انقالب اســامی یکی از دستاوردهای
دفاع مقدس را ایستادگی مردم بویژه مردم خوزستان و عرب
زبانها و بیتوجهی آنها به وسوسههای دشمن برای تجزیه
کشــور دانســتند و گفتند :دفاع مقدس همچنین زمینهساز
بروز باورهای دینی و برترین ســجایای اخالقی ملت ایران
ی در
ی و دین باور 
شد.ایشان با اشاره به بروز گذشت ،فداکار 
دوران دفاع مقدس بویژه گذشت خانوادههای رزمندگان و
شهدا افزودند :در دوران دفاع مقدس ،همهی کشور به عمق
دفاعی جبههها تبدیل شد و شهر و روستا ،مسجد و هیأت،
حوزه و دانشگاه ،همه در خدمت دفاع و انقالب قرار گرفتند.
ایشان اتحاد و انسجام ملت را از دیگر دستاوردهای دوران
دفاع مقدس برشــمردند و خاطرنشــان کردند :در سالهای
ابتدایی انقالب به دلیل اختالفات سیاسی در سطوح باالی
کشور و اقدامات تفرقه افکنانه گروهکها ،مردم دسته دسته
شده بودند اما دفاع مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس
را که زمینهســاز تبدیل تهدید به فرصت شد ،مسئله اقتدار

برگزیده ها

خبر
متن نظام جامع روزنامهنگاری و رسانهای
حاوی چیست؟

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که انتشــار پیش
نویس این الیحه در سال  1396بســیار جنجال برانگیز
شــد و حجم باالی نقدها ،منجر به عقب نشینی دولت
پیشین و موکول کردن تصویب الیحه به اعمال مطالبات
اهالی مطبوعات شــد.متن نظام جامع روزنامهنگاری و
رسانهای حاوی چیست؟با وجود آنکه از اعالم تصویب
نظام رسانهای در کمیسیون فرهنگی دولت بیش از یک
ماه میگذرد ،متن این مصوبه هنوز در دســترس عموم
قرار نگرفته و مشخص نیست چه میزان از نقدهای وارده
به پیشنویس مــورد توجه قرار گرفتــه و نگرانیها در
نگارش نسخه نهایی رفع شده و نگاه جامع مورد انتظار
برآورده شده است؟ دغدغهای که انتظار میرود پیش از
تصویب این متن در هیات وزیران در دسترس قرار بگیرد
تا رسانهها فرصت طرح نقدهایشــان و اصالح مصوبه
وجود داشته باشد.به گزارش «تابناک»؛ مطبوعات ایران
فاقد یک «صنف» هستند و انجمنهای صنفی مطبوعاتی
که در چند دهه اخیر تشکیالت شدهاند ،فاقد اختیارات
و کارکرد صنفی موثر نظیر دیگر صنوف تحت نظر اتاق
اصناف بودهانــد .این چالش البته متوجــه دیگر فعاالن
عرصه فرهنگ نیز بوده و هنرمندان نیز فاقد ساختار صنفی
مرسوم هستند که مسیر فعالیتهای حرفهایشان از آن
طریق پیگیر کنند .محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی روز  28مرداد  1401با بیان اینکه نظام
جامع روزنامه نگاری و رســانه ای دههها مورد مطالبه
اصحاب رسانه بود ،یادآور شد« :دولتهای مختلف این
مهم را مطرح کردند اما ما در دولت مردمی بدون هیاهو
و شواف رسانهای این مسئله را بررسی کردیم و در حال
حاضر این طرح در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب
نهایی رسیده است .نظام جامع روزنامه نگاری و رسانهای
دههها مورد مطالبه اصحاب رســانه بود .با تصویب این
طرح تمامی خبرنگاران حقوق روشــنی داشته و پروانه
خبرنگاری کسب میکنند و از همه حداقلهای یک شغل
اعم از بیمه ،تضمین شغلی و غیره برخوردار میشوند».
با وجود سپری شدن بیش از یک ماه ،از این خبر ،هنوز
متن مصوبه کمیسیون فرهنگی دولت نه در وب سایت
دفتر هیات دولت و نه در وب ســایت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی منتشر نشده اســت .این موضوع از آن
جهت اهمیت دارد که انتشــار پیش نویــس این الیحه
در سال  1396بســیار جنجال برانگیز شد و حجم باالی
نقدها ،منجر به عقب نشینی دولت پیشین و موکول کردن
تصویب الیحه به اعمال مطالبات اهالی مطبوعات شد.
با توجه به آنکه این الیحه میتواند تاثیر عمیقی در فعالیت
رسانهها و فعاالن رسانهای داشته باشد ،این انتظار وجود
دارد که متن مصوب الیحه در کمیسیون فرهنگی دولت،
پیش از آنکه به نشست اصلی هیات وزیران بیاید ،منتشر
شود و افکارعمومی به ویژه فعاالن رسانهای و متخصین
حقوقی بتوانند به بررسی این متن بپردازند .این داوری
میتواند مشــخص کند چه میزان از دغدغههای اهالی
مطبوعات که در زمان انتشــار پیش نویبس مطرح شده
بود ،در تنظیم نســخه نهایی این الیحه مورد توجه قرار
گرفته است.

نظامی کشور دانستند و گفتند :در شروع جنگ تحمیلی وضع
کشور از لحاظ نظامی خوب نبود اما دفاع مقدس از یک طرف
تبدیل به آزمون وفاداری ارتش بــه نظام مقدس جمهوری
اسالمی شــد و از طرف دیگر زمینهساز سربرآوردن سپاه به
عنوان یک حقیقت درخشنده شد.فرمانده کل قوا با تأکید بر
اینکه اقتدار نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم
و ایجاد احساس امنیت برای کشــور شد ،افزودند :البته این
نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و ســپاه باشد که
این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که حرکت پیشرونده
نیروهای مســلح با همان شــتاب قبلی ادامه داشته باشد و
دستخوش توقف و عقب گرد نشود زیرا هرگونه توقف در
مقابل حرکت رو به جلوی دشمن ،به معنای عقبگرد است
و بر همین اساس مســئوالن نظامی و کشوری ،پشتیبانی از
نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود بدانند.ایشان تأکید
کردند :به لطف الهی امروز کشور از لحاظ دفاعی به مرحله
بازدارندگی رسیده است و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی
وجود ندارد و دشمنان نیز این موضوع را به خوبی میدانند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یک نکته مهم اشاره کردند و
گفتند :برخی اوقات در مورد دفاع مقدس تعابیری همچون
استفاده از موج انســانی بکار برده میشود در حالیکه محور
تمام حرکات و اقدامات و عملیات در  ۸سال جنگ ،تدبیر و
عقالنیت بود و روشها و راهکنشهای ابتکاری در عملیات
مختلف قابل تدریس در دانشگاههای نظامی است.حضرت
آیت اهلل خامنهای از جمله دستاوردهای دفاع مقدس را ثابت

شدن یک اصل مهم برای ملت ایران دانستند و تأکید کردند :در
دوران دفاع مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی
در مقابل تهدیدهای دشمن ،تنها از راه مقاومت بدست میآید
و نه تسلیم.ایشان افزودند :در همان اوایل جنگ افرادی معتقد
به تسلیم بودند و غیر مستقیم این موضوع را مطرح میکردند
اما امام محکم ایستاد و در نهایت برای ملت ایران نیز ثابت شد
که پیروزی و پیشــرفت و صیانت کشور با مقاومت حاصل
میشــود.رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به استفاده از اصل
مقاومت در مسائل مختلف سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی
خاطرنشــان کردند :این مقاومت هوشــمندانه موجب شد
اوالً یک اطمینان و اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاسی
و فرهنگی بوجود آید ،ثانی ًا به دشمن آموخت در محاسبات
خود ،همواره قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد چرا که
ما با همین روحیه توانستیم در بسیاری از موارد همچون فشار
حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید و یا تعرض به مرزهای
هوایی و دریایی از جمله ساقط کردن پرنده متجاوز دشمن
یا توقیف شــناورهای خاطی آنان ،دشمن را ناکام بگذاریم.
ایشــان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درســت،
اشــاره کردند و گفتند :فعالیتهایی که تاکنون در این زمینه
انجام شده خوب است اما همه آنها زیرساخت هستند و باید
خروجی کارها مشاهده شــوند.رهبر انقالب اسالمی تأکید
کردند :هنگامی میتوانید از نتیجهی کار خود در روایتگری
دفاع مقدس احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و
جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس نگاه
میکنید ،به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر اینکه اگر این مهم اتفاق
بیفتد موفقیت در میدانهای گوناگــون آینده ،حتمی خواهد
بود ،افزودند :حضور جوانهایی که بــرای دفاع از حرم به
میدان رفتند و برخی هم به شهادت رسیدند از تأثیرات روایت
درســت بود زیرا این جوانها دفاع مقدس را ندیده بودند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تالش دشــمن برای انکار فرازها
و اوجهای دفاع مقدس و بزرگنمایــی برخی نقاط ضعف
احتمالی گفتند ،آنها با کار «فرهنگی ،تبلیغاتی و رســانهای»
پرحجم تالش میکنند زرق و برق دروغین اســتکبار را به
رخ جوانان بکشــند و تلخیها و تاریکیهای خود را پنهان
کنند و در مقابل ،با پنهان کردن نقاط قوت و دســتاوردهای
دفاع مقدس ،زمینهساز ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری
استکبار شوند که نتیجهی آن ،ترس از دشمن در میدان سیاسی
و خود کم بینی در مقابل دشمن در میدان فرهنگی است.
ایشان در پایان ،پاسخگویی به روایتهای دروغ و مخدوش
از دفاع مقدس و اصل انقالب اسالمی را ضروری خواندند و
افزودند :آمریکاییها و صهیونیستها با نگارش کتاب و تولید
فیلم در این زمینه مشغول هستند که باید با استفاده از افراد اهل
فکر و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات مناسب انجام داد.

مشاور امنیت ملی آمریکا

خاندوزی در حاشیه هیئت دولت:

رئیس ستادکل نیروهای مسلح

فکرنمیکنمدرنیویورکگشایش
برجامیایجادشود

واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
تجدیرئیسجمهوراست
خواس 

اجازه نمیدهیم دوران دفاع
مقدس به فراموشی سپرده شود

مشــاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری به
سواالتی درباره ســخنرانی رییس جمهور این کشور
درباره ایران در ســازمان ملل و اظهارات اخیر مالک
شرکت اسپیس ایکس درباره ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای به
ایران پاسخ داد.به گزارش اقتصادسرآمداز وبگاه کاخ سفید  ،جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ
به این سوال که جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا در سخنرانیاش
در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل به چه مواردی درباره
ایران خواهد پرداخت و آیا فرصتی در این هفته برای بازگرداندن
مذاکرات وین به مســیر خود وجود خواهد داشت ،گفت :او به
چیزهایی میپردازد که مدت قابل توجهی است دربارهاش صحبت
کرده ،این که آمریکا آماده بازگشــتی بر مبنــای پایبندی در ازای
پایبندی به برجام[توافق هستهای] بوده است .این که اگر ایران آماده
است برای عمل به تعهداتش و پذیرفتن این قاعده جدیت به خرج
دهد ،میتوانیم توافق کنیم.سالیوان درباره فرصت موجود در این
نشست برای مذاکرات وین بیان کرد :من فکر میکنم در نیویورک
که هستیم ،فرصتهای چندجانبهای برای ما فراهم خواهد بود تا
با دیگر اعضای گروه  ،۵+۱به ویژه اروپاییها رایزنی کنیم .ایران
هم مسلما تعامالت خودش را خواهد داشت ،نه با هیچ یک از افراد
هیات آمریکایی ،بلکه با دیگر هیاتها از جمله اروپاییها.او ادامه
داد :باید دید چه میشود .من انتظار ندارم در نیویورک گشایشی
ایجاد شود چون جای اصلی پیشبردن برجام نیست اما ببینیم چه
میشود.اظهارات ســالیوان درباره جدیت به خرج دادن ایران در
زمینه احیای برجام در حالی مطرح میشود که سیدابراهیم رئیسی،
رئیس جمهور ایران ،اخیرا در گفتوگویی با شبکه الجزیره درباره
موانع موجود در روند احیای توافق هستهای گفت :موضوع بحث
و انتظار ما از مذاکرات وین رفع تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری
اسالمی ایران اســت .در این توافق آنکه به تعهد خود عمل کرد،
جمهوری اسالمی ایران بود .آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،قریب
به  ۱۵بار اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران به تعهداتش عمل
کرده و فعالیتهای هســتهای ایران هم صلح آمیز است.رئیسی
ادامه داد :این آمریکاییها بودند که از توافق خارج شــدند و این
کشورهای اروپایی بودند که که به تعهدات خود عمل نکردند .در
وین مســئله رفع تحریمها را دنبال کردیم و البته تاکید داشتیم که
هر توافقی باید با یک تضمین همراه باشد .دلیل مطالبه تضمین نیز
این است که طرفهای ما در توافق ،نقض پیمان کردند و حاال به
طور طبیعی باید اعتمادی حاصل شود که آنها دوباره نقض پیمان
نمیکنند؛ پس تضمین ضرورت دارد.

وزیر امــور اقتصاد گفت :مســأله واگذاری ســهام
ایران خودرو و ســایپا که از درخواســتهای جدی
رئیسجمهور بود در حال پیگیری اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد،احســان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در
حاشیه جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با عدم
پرداخت سود سهام عدالت برای برخی از مردم اظهار داشت :تمام
مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت ،در اختیار خود دارندگان
سهام عدالت قرار گرفته و اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم
و صاحبان سهام عدالت است و در مورد افرادی که نقص مدارک
دارند یا متوفیان به محض اعالم مدارک در روز سود سهام پرداخت
خواهد شد.وی در مورد نپیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه
الکترونیک عنوان کرد :ما کام ً
ال همراه و همدل با وزارت آی سی تی
همراهی کردیم .در حوزه مالیاتی و گمرکی اتصال کامل به درگاه
و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده اســت .سازمان خصوصی سازی
ممکن است در سال برای تعداد انگشــت شماری از شرکتهای
دولتی آمار واگذاری داشته باشد و عامه مردم خدمتی از آن سازمان
دریافت نمیکنند غیر از واریزی ســود سهام عدالت ،درخواست
داشتیم سازمانهایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمیکنند از این
لیست استثنا شوند.
وزیر اقتصاد در رابطه با اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای
شــخصی و تجاری بیــان کرد :بنــای دولت در حــوزه تفکیک
حسابهای شخصی و تجاری ،تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول
آن از سوی دولت است .اطالع رسانی دقیق را دوستان شورای پول
و اعتبار و بانک مرکزی اعالم خواهند کرد.
وی در رابطه با قطع شدن دستگاههای پز از سوی خبازان به دلیل
عدم پرداخت مالیات ،گفت :نباید چنیــن تخلفی صورت گیرد و
آگاه باشــند که با چنین تخلفی برخورد خواهد شد.وزیر اقتصاد
در رابطه با واگذاری سهام دو شــرکت خودرو ساز گفت :مسأله
واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواستهای جدی
رئیسجمهور بود در حال پیگیری اســت و کارگــروه ویژه ای از
وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا بهره وری بهتری در
صنعت خودرو رخ دهد .حتم ًا این چارچوب مشترک را در معرض
اظهار نظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد .دولت قصد خالی
کردن شانه از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه
موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.خاندوزی
در پایان گفت :تنظیم گری در صنعت خودرو در ســالهای آینده و
چاره سازی برای قیمتهای دستوری در صنعت خودرو به عنوان
دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است.

رئیس ســتادکل نیروهای مســلح :خود را موظف
میدانیم تاریخ دفاع مقــدس را از هرگونه دروغ و
انحراف مصون داشــته و اجازه ندهیم که آن دوران
پرافتحار به فراموشــی ســپرده شــود.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای
مسلح در مراسم دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر انقالب
اسالمی طی سخنانی اظهار داشــت :عزیزانی که امروز توفیق
شرفیابی به محضر شما را پیدا کردهاند جمععی از پیشکسوتان
دفاع مقدس و مقاومت ،خانواده معظم شــهیدان وایثارگران،
جانبازان ،روحانیون و اقشار مختلف دفاع مقدس هستند.وی
افزود :موجب افتخار است که در گام دوم انقالب اسالمی ودر
آستانه چهل و دومین ســالگرد دفاع مقدس که تضمین کننده
هویت ،امنیت ،عزت و شکوه ملت ایران بود و مقوم ارزشهای
متعالی انقالب اسالمی است با هدف تکریم حماسه سازان جهاد
و شــهادت و بهره گیری از ذخیره دفاع مقدس و معرفی سبک
زندگی رزمندگان سومین آیین تجلیل از  1میلیون پیشکسوت
دفاع مقدس را در محضر شما برگزار کنیم.سردار باقری ادامه
داد :جنگ بزرگ تحمیل شده به ملت ایران که با الطاف خداوند
و با رهبری امام راحل و خون شــهیدان بــه گنجینه بزرگ و
سرمایهای ماندگار برای تداوم تالش و پیشرفت و عزت کشور
تبدیل شــد.رئیس ستادکل نیروهای مســلح تصریح کرد :چه
بسیاری سختی های بزرگ در دوران دفاع مقدس که با اتکا به
خدا و مجاهدتهای خالصانه به پیروزیهای بزرگ تبدیل شدو
شاید یکی از آنها تبدیل بن بســت شکست به پیروزی با تغییر
جنگ کالسیک به نبرد انقالبی با تاکتیک بومی و و حدت ارتش
و سپاه است که نهایتا به آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت
المقدس و سایر پیروزی های بزرگ انجامید .الزم به تاکید است
که اعتقاد داریم که امروز بانگاه به درون و اتکا با سرمایه جوانان
دانشمند و انقالبی کشور بر اساس ابتکارات برخواسته از دانش
و عمل مجاهدانه قطعا تنها مسیر حل مشکالت کنونی کشور و
فتح خرمشهرهای دیگر خواهد بود.سردار باقری با بیان اینکه
حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس و بهره گیری از تجارب آن
را وظیفه خود میدانیم و در این راه از هیچ کوششی برای اعتالی
ملت ایران دریغ نخواهیم کرد ،گفت :خود را موظف میدانیم با
همه دلسوزان انقالب اسالمی گنج دفاع مقدس را در راه اعتالی
بازدارندگی و عزت و امنیت و استقالل و آرامش ملت ایران بکار
بگیریم و از هرگونه دروغ و انحراف مصون داشته و اجازه ندهیم
که آن دوران پرافتحار به فراموشی سپرده شود.

قالیباف :دیوان محاسبات در تفریغ بودجه انحراف
از بودجه را گزارش دهد

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نماینده بجنورد درباره کمرنگ
شدن نظارت مجلس بر فرآیندهای بودجهای گفت :دیوان محاسبات در گزارش
خود حتم ًا انحــراف از بودجه را ارائه دهد.به گزارش اقتصادســرآمد ،محمد
وحیدی نماینده بجنورد در مجلس در جلسه علنی در تذکری اظهار داشت :با
توجه به بودجه ساالنه و برنامه هفتم و سفرهای استانی دولت ،به نظر میرسد
که امروز در مرحله اجرا دچار مشکالتی هستیم و مجلس باید نظارت دقیقی بر
اجرای قانون بودجه ساالنه داشته باشد.وی با بیان اینکه اولویت بندیهایی که
خود سازمان برنامه انجام میدهد بدون توجه به فرآیندهای بودجه مصوب در
سفرهای استانی و ابالغیههای بودجهای تغییر میکنند ،گفت :این نشان میدهد
که در فرآیندهای مختلف بودجهای نظارت مجلس کمرنگ جلوه پیدا میکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اســامی در پاسخ به تذکر نماینده
بجنورد در مجلس اظهار داشت :انشــاءاهلل در جلسه بعدی مجلس ،گزارش
تفریغ بودجه را خواهیم داشت؛ در همین رابطه از دیوان محاسبات میخواهم
حتما در گزارش خــود انحراف از بودجه را ارائه دهند؛ ســازمان برنامه حتم ًا
موظف است که بر اساس جداول مصوب فعالیت کند.وی افزود :درباره کنکور
نیز دیروز بحث مفصلی در هیئت رئیسه انجام شــد و انشاءاهلل با تدابیری که
وجود دارد حتم ًا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی :اصالح گشت ارشاد ماهها قبل تصویب شده
و در مسیر ابالغ است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشــیه نشست هیات دولت گفت :شورای
عالی انقالب فرهنگی پیش از اتفاقات اخیــر به موضوع پلیس امنیت اخالقی
ورود کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد،محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در حاشیه نشســت هیات دولت گفت :شورای عالی انقالب
فرهنگی در ماههای قبل و پیش از اتفاقات اخیر به موضوع پلیس امنیت اخالقی
ورود کرده و مصوبات خوبی برای شیوه جدید این موضوع دارد که تقریبا در
مسیر ابالغ نهایی است.وی گفت :رئیس جمهور دستور دادند شورای عالی حج
و زیارت تشکیل شود و در آنجا آسیبشناسی اربعین امسال و برنامهریزی برای
سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.اسماعیلی بیان کرد :همه ما از این
اتفاقی که رخ داده ناراحت و متاثر هستیم ،وزیر کشور و نیروی انتظامی مشغول
بررسی این موضوع هستند و نتیجه گزارش مبنای تصمیمگیری خواهد بود.وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با تاکید براینکه تالش داریم امور خبرنگاران و
اصحاب رسانه نیز سرو سامان گرفته و ضابطه مند شود  ،تاکید کرد :دوست داریم
اینجا هم امور مربوط به اصحاب رسانه و به ویژه خبرنگاران ضابطه مند شده و
بدینوسیله خبرنگاران اصلی از فرعی تشخیص داده شوند.اسماعیلی در ادامه
سخنان خود با تاکید به اینکه در حال حاضر با توجه به نیازهای معشیتی و حقوق
و همچنین نیاز به مسکن خبرنگاران درصدد و مصمم به رفع و حل آنها هستیم،
اظهار داشت :تا یک سامانه جامع و کامل از اطالعات خبرنگاران واقعی و اصلی
نداشته باشیم تا خبرنگارانی که کار و فعالیت اصلی آنها خبرنگاری و امور خبری
ست و برخی نیز کار فرعی یا خبرنگار نیستند در حوزه ای کار فرعی انجام می
دهند و ارتباط مستیقم ندارند تفکیک نشود بطور یقین در ارائه تسهیالت و ...
ناعادالنه عمل خواهد شد.

سپاه :دستگیری ۷نفر از طراحان اغتشاشات
در رباط کریم

سازمان اطالعات ســپاه شهرســتان رباط کریم طی اطالعیهای از دستگیری
یک تبعه خارجی و  ۶نفر لیدر داخلی که در جهت ایجاد آشوب در شهرستان
فعالیت داشتند توسط نیروهای این سازمان خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد،
سازمان اطالعات سپاه شهرستان رباط کریم طی اطالعیهای از دستگیری یک
تبعه خارجی و  ۶نفر لیدر داخلی که در جهت ایجاد آشــوب در شهرســتان
فعالیت داشتند توســط نیروهای این ســازمان خبر داد.در این اطالعیه آمده
است :این افراد قصد داشتند با برنامهریزی در روزهای آینده دست به ایجاد
آشوب و به آتش کشیدن اموال عمومی و تحریک جوانان و زنان و بر هم زدن
نظم عمومی شهرستان با کمک عوامل خارجی بزنند و با توطئه بر علیه مردم و
نظام جمهوری اسالمی ایران تخم نفاق در بین مردم و حاکمیت نظام اسالمی
ایجاد کنند.

رژه دریایی  ۱۴۴۴شناور مردمی و یگانهای نیروی
دریایی سپاه برگزار میشود

ســخنگوی ســپاه از برگزاری رژه دریایی با شرکت  ۱۴۴۴شــناور مردمی و
یگانهای شناوری نیروهای مسلح در بندرعباس خبر داد و گفت :پیش قراول
یگانهای شــناوری در رژه دریایی ،ناو رزمی موشــک انداز شهید سلیمانی
است که چندی پیش به یگان رزم نیروی دریایی ســپاه الحاق شد.به گزارش
اقتصادسرآمد،سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف سخنگو و مسئول
روابط عمومی کل سپاه از برگزاری رژه یگان های نیروهای مسلح در بندرعباس
و سواحل نیلگون خلیج فارس به میزبانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبر داد
و گفت :همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدتها
و رشــادت های فرزندان غیور ملت ایران در آن دوران عزت آفرین؛ براساس
تدبیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مبنی بر برگزاری رژه  ۳۱شهریور
نیروهای مسلح در بندرعباس همزمان با تهران که از سال  ۱۳۹۵انجام می پذیرد،
این رژه صبح فردا (پنجشنبه) با مسئولیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بندر
عباس برگزار می شود و یگانهای برگزیده شناوری ،هوایی ،پیاده و محمول
نیروهای مسلح و بسیج دریایی  ،اقتدار و ســیادت دریایی جمهوری اسالمی
ایران در خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز را به نمایش خواهند گذاشــت.
سردار شریف برگزاری رژه دریایی با شرکت  ۱۴۴۴فروند شناور سنگین ،نیمه
سنگین و سبک در قالب بســیج دریایی و یگان های برگزیده شناوری نیروی
دریایی ارتش و سپاه و دریابانی فراجا درمجاورت سواحل خلیج فارس را برنامه
محوری آیین رژه یگان های نیروهای مســلح در بندرعباس اعالم و تصریح
کرد :پیش قراول یگانهای شــناوری در رژه دریایی ،ناو رزمی موشک انداز
شهید سلیمانی اســت که چندی پیش به یگان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق
شد.سخنگوی سپاه در ادامه اظهار کرد :همزمان با رژه شناوری ،جنگندههای
تیزپرواز نیروی هوایی ارتش و هوا فضای سپاه به اجرای رژه هوایی میپردازند.
سردار شــریف تصریح کرد :در آیین رژه ملی نیروهای مسلح در بندرعباس
یگان های برگزیده پیاده از مقابل جایگاه رژه می روند؛ همچنین توانمندی ها
و دســتاوردهای عرصه دریایی نیز در قالب رژه یگان های محمول به نمایش
در خواهد آمد.

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس

معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت ،واکسیناسیون ،بیمار
نبودن افراد و تهویه مناســب کالس های درس را سه شــرط اصلی وزارت
بهداشت برای بازگشایی مدارس دانســت.به گزارش اقتصادسرآمد ،محسن
فرهادی معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت با اشاره به
بازگشایی مدارس اظهار کرد :بر اساس یکسری هماهنگیهای انجام شده یک
سری توصیههای بهداشــتی در قالب پروتکل برای مدارس و مراکز آموزش
عالی تدوین شده است که هم توسط وزارت کشور و هم وزارت بهداشت به
مجموعههای مختلف ابالغ شده است.وی افزود :همچنین تشدید کنترل نظارت
بر روی مراکز آموزشی به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ میشود که مهمترین
محورهای آن تأکید بر رعایت بهداشت فردی مانند شستن دستها و ضد عفونی
کردن آنها ،استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای بســته و فاقد تهویه است.
فرهادی بیان کرد :همچنین تأکید زیادی بر تهویه اماکن داریم .در حال حاضر با
توجه به مساعد بودن هوا میتوان تهویه طبیعی را در دستور کار قرار داد .نکته
دیگر خودمراقبتی جدی و نظارت روی آن است به این شکل که دانشآموزان یا
اولیا و مربیان در صورت داشتن عالئمی مانند سرماخوردگی حتما قرنطینه خود
را رعایت کنند .اگر عالئم خفیفی را دارند به پزشک مراجعه کرده و  4تا  5روز
خود را از محیط آموزشی دور نگهدارند.این مقام وزارت بهداشت تأکید کرد:
توصیه دیگر ما این است که حتما واکسیناسیون کامل انجام شود.

