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اقتصادجامعه

اخبار

دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر

رئیس قوه قضائیه طی تماسهای جداگانهای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی ،دستور داد تا در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره
آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشــوبطلب حرفهای  ،برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پروندههای قضایی آنها
هم تسریع شود.به گزارش اقتصادسرآمد،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه طی تماسهای جداگانهای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی ،خطاب به
آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوبطلب حرفهای،
مخالن آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم ،افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کردهاند و در برابر پلیس تمرد میکنند ،مرتبطین با سرویسهای جاسوسی خارج
از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پروندههای قضایی آنها هم تسریع شود .رئیس قوه قضائیه کلیه دادستانها و مسؤوالن قضایی ذیربط
در نقاط مختلف کشور را مکلف و موظف کرد ،در این راستا بدون هیچگونه اغماض و کوتاهی و در چهارچوب موازین قانونی اقدام کنند.
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رئیسی در نیویورک :توپ در زمین آمریکاییهاست ،باید تصمیم بگیرند

اجازهنمیدهیمحقیازمهساامینیوهیچشهروندیتضییعشود

رئیســی رئیس جمهور درباره مواضع
اصولی جمهوری اســامی ایران اظهار
داشت :سیاست جمهوری اسالمی ایران
سیاست نه شــرقی و نه غربی است؛ یعنی ما تحت
ســلطه هیچ قدرتی زندگی سیاســیمان و فرآیند
امورمان را تنظیم نمیکنیم؛ اصل اساسی در سیاست
خارجی ما زیر سلطه هیچ قدرتی رفتن است و نه بر
دیگران سلطه پیدا کردن است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ســید ابراهیم رییسی در
نشست خبری با خبرنگاران رسانه های بین المللی
در نیویورک با بیان اینکه سیاست خارجی ما تعامل
با همه کشورها اعم از کشــورهای شرقی و غربی
است؛ افزود :برخی ممکن اســت این برداشت را
داشته باشند که ارتباط ما با کشورهای شرقی مانند
کشور چین یا روسیه بیشتر است؛ این تعامل به این
دلیل اســت که قبل از این دولت ،برداشت این بوده
است که توجه دولت به چند کشور خاص در غرب
بوده است.وی ادامه داد :االن اگر بخواهم نگاه دولت
را بگوییم ،نگاه دولت نگاه متوازن و متعادل و نگاه
به همه کشورها است .هر کشــوری که بخواند به
جمهوری اســامی ایران همکاری داشته باشد ما
سیاســت تعامل و همکاری را با همه کشــورها را
خواهیم داشت با اولویت کشــورهای همسایه ما
اولویت سیاست همسایگی را ما حتما دنبال خواهیم
کرد.رئیسی ادامه داد :روش کار ما نشان می دهد که
این سیاست را در عمل دنبال می کنیم و اگر کشوری
بخواهد با جمهوری اسالمی همکاری داشته باشد
حتما ما این زمینه همکاری و مســاعدت را به ویژه
در حوزههای سیاسی تجاری و اقتصادی به صورت
فعال دنبال میکنیم.رییس جمهور اظهار شــد :در
اولویت سیاست همسایگی را دنبال خواهیم کرد و
اگر کشوری بخواهد با جمهوری اسالمی همکاری
کند زمینه همکاری را در زمینه سیاســی تجاری و
اقتصادی به صورت فعال دنبال میکنیم.
رییســی با بیان اینکه خودبزرگ بینی ناپسند است،
اضافه کرد :کسانی که دچار استکبار میشوند ،اینها
نه فقط ظلم به خودشان میکنند بلکه ظلم به جوامع
میکنند .امروز جامعه بشری از استکبار رنج میبرد.
وی گفت :مردم دنیا از کشــورهایی که خود را در

جایگاه برتر میبینند و یا به خاطر قدرت نظامیشان
یا به خاطر قدرت پولی شان میخواهند به کشورهای
دیگر زور بگویند و خودشان را بر کشورها و جوامع
دیگر مسلط میبینند.
برای پایان دادن جنگ در اوکراین باید گفتگو
را دنبال کنیم
رئیسجمهور درباره موضع ایران نســبت به جنگ
در اوکراین گفت :اعالم کردیم برای میانجی گری
و وساطت آمادگی داریم قبال هم اعالم کردیم واالن
هم می گوییم هر راهکاری برای خاتمه جنگ باشد
معتقدیم؛ جنگ باید خاتمــه یابد همه اختالفات با
گفتوگو قابل پیگیری است.
وی افزود :در ســخنرانی خود در سازمان ملل هم
گفتم راهکار خروج از بحرانها فقط جنگ نیست و
جنگ میتواند به گفتوگو تبدیل شود و اختالفات
میتواند با گفتگو قابل حل باشــد .برای پایان دادن
جنگ باید گفتگو را دنبال کنیم.
وی درباره سوالی پیرامون همکاری نظامی ایران و
روسیه افزود :ما قراردادهای متعددی با روسیه داریم،
دفاعی ،اقتصادی ،علمی و فضایی ....و سالهاست این
ارتباط با روسیه وجود دارد.
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری
اسالمی برنامهای برای شکایت از منافقان بابت ترور
 ۱۷هزار ایرانی بیگناه ندارد ،گفت :این گروهک به
قدری جنایت کردند که در لیســت سیاه و سازمان
تروریستی اروپا قرار گرفتند .حاال چه اتفاقی اقتاد که
کشورهای غربی و آمریکایی دوباره با این سازمان
همکاری میکنند و برخی ازعناصرشان را در کشور
خود جای دادند.وی با بیان اینکه کشورشــان مأمن
تروریستها قرار گرفته اســت  ،اذعان کرد :با چه
دلیل و حجتی پایگاه و مأمن برای ســازمانی ایجاد
کردید که خود شــما آن را در لیست سیاه قرار داده
اید.
رئیسی اظهار داشت :اینها به ترور  ۱۷هزار نفر دست
زدند و این همان اســتانداردهای دوگانه است که
چرا اینها در این کشــورها فعالیت دارند .این سوال
ملتهای آزادگان جهان است.
رئیسجمهور با بیــان اینکه چرا اینهــا به فعالیت
خودعلیه جمهوری اســامی ادامه میدهند ،گفت:

اینها که با صدام در  ۸سال دفاع مقدس و در حمله
به کویت همکاری کردند و در بسیاری از جنایتها
همراه صدام بوده اند ،چرا االن فعالیت دارند و همه
باید به این سوال پاسخگو باشند.
رئیس جمهور همچنین در پاســخ به سوالی درباره
قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی و گفت :الزمه
این اســت که تولید کننــدگان گاز و نفت با هم در
ارتباط باشند و بازار مدیریت شود .
وی افزود :قطع ًا مردم منطقه با ارتباط کشورهایشان با
رژیم صهیونیستی مخالف هستند و هرگونه ارتباط با
این رژیم ،خنجری بر مردم فلسطین است .معتقدیم
این دولتها در زمینه عادی ســازی روابط با رژیم
صهیونسیتی ،سخت در اشتباه هستند.
اجازه نمیدهیم درباره مهسا امینی و هیچ
شهروندی حقی از کسی تضییع شود
رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره فوت مهسا
امینی در ایران اظهار داشت :رخدادی که اتفاق افتاده
در دست بررســی اســت و نظر نهایی در این باره
با مقام قضایی اســت؛ آنچه درباره فوت این خانم
مطرح اســت و اگر قصور و تقصیری بوده ،حتم ًا

برگزیده ها

سرمقاله
مالکیت؛ مقوله ای متفاوت از مدیریت!
ادامه از صفحه اول
ماجرای اختالس ها و غارت هایی که در شــرکت های
دولتی در جهان رخ داده و میدهد هم همین است؛ یعنی
جدایی میان مدیریت و مالکیت و تعارض منافع مدیران
و افرادی که به آنها نزدیکند از یک طرف و ملتی که مالک
اصلی این شرکت ها می باشند.
چاره چیست؟
یک راهــکار رایج در مقابلــه با این معضــل ،اصالح
حاکمیت شــرکتی از طریق پیاده کردن ســاختار هیات
مدیره دوســطحی یا( Dual Boardیــا Two Tier
 )Systemاست که یک سطح آن هیات مدیره اجرایی
بوده و ســطح دیگر آن نظارتی می باشد .به عنوان مثال؛
آلمانها این مدل حاکمیت شــرکتی را در شــرکت های
بورســی پیاده کرده اند.موضوع کلیدی؛ سطح نظارتی
است که شامل نمایندگانی مستقل از سوی سهامداران و
سایر ذینفعان (که می تواند حتی شامل کارکنان و محیط
زیست هم بشود) که نقش کنترل و نظارت بر خط و مشی
و تصمیم گیری های بلند مدت هیات مدیره اجرایی را
به عهده دارند!راهکار دیگر می تواند تغییر در سیاست
های تشویقی مدیران ارشد اجرایی باشد .به عنوان مثال؛
بجای صرفا پاداش های نقدی سالیانه ،می توان ترکیبی
از پرداخت نقدی و تســهیم آنان در مالکیت شــرکت
را در دســتور کار قرار داد به این صــورت که درصدی
از سهام شــرکت متبوع را به آنها واگذار کرد و با ذینفع
کردنشــان از آنجا که  Skin in the gameدارند ،از
میزان ریســک تعارض منافع کاســت.و یک توصیه به
مالکانی که مدیر عامل شــرکت خود نیز می باشند .اگر
خواهان این هســتید که راهتان حتی مقتدرانه تر از قبل
ادامه پیدا کند و با رفتنتان همه چیز از هم نپاشــد ،برنامه
جایگزینی یا  Successor Planرا جدی بگیرید .همان
کاری که لری الیسون در شرکت خود یعنی اوراکل کرد و
پست مدیریت ارشد اجرایی را واگذار کرده و مدیر ارشد
عملیات شد وبیل گیتس در مایکروسافت از سمت هیات
مدیره و مدیر ارشــد اجرایی کناره گیری کرد و مشاور
تکنولوژی مدیر ارشد اجرایی شرکت خود شد! در این
صورت فرصت پیدا خواهید کرد که با فراق بال و ذهنی
بازتر و از زاویه ای جدید به شرکت نگاه کرده و باگ ها و
ایرادات آنرا برطرف نمایید .بنابراین اگر در میان فرزندان
و اقوام ،مدیر(ان) قابلی ندیدید اجازه بدهید دیگران وارد
شوند تا افق های جدیدی را پیش روی شرکت بگشایند.
همه چیز در قالب اعتماد و قرارداد های حقوقی محکم
قابل انجام است.دوستی که بر مبنای یک بیزینس شکل
گرفته باشه بهتر از بیزینسیه که بر مبنای روابط دوستانه
بنا شده باشه!راکفلر

بررسی میشود و من در تماس با خانواده او هم قول
دادم فارغ از آنکه مجامع جهانی موضع بگیرند یا نه،
مساله را پیگیری کنم.
وی تاکید کــرد :ما دنبال اجرای عدالت هســتیم و
اجازه نمیدهیم درباره این خانم و هیچ شهروندی
حقی از کسی تضییع شــود اما نباید مسایل حقوق
بشری به صورت دوگانه پیگیری شود.
آیت اهلل رئیسی با اشــاره به قتلهایی که در آمریکا
و کشورهای غربی توسط پلیس صورت می گیرد،
اظهار داشت :حفظ حقوق بشــر در گرو پرهیز از
استاندادهای دوگانه است تا از سوی مردم صادقانه
تلقی شود.رئیس جمهور درباره اعتراضات در ایران
هم به این موضوع گفت :اعتراضات چه صنفی و چه
اعتراضاتی که درباره مسایل مختلف مطرح است،
همواره بوده و هست و شــنیده میشود؛ ولی باید
بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ کس
اغتشاش را قبول ندارد.
االن توپ در زمین آمریکاییها است و باید
تصمیم بگیرند
رئیسی در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات هسته

ای گفت :ما شرایط اقتصادی خودمان و بازار را بارها
اعالم کردهایم و به برجام یا به نتیجه رسیدن گفت و
گو اتکا نکرده و نخواهیم کرد .زیرا اگر سفره مردم
و اقتصاد مردم بند به برجام شــود مشکالت جدی
ایجاد میکند.
رئیسی افزود :سیاســت دولت ما آن است که ما در
مذاکرات شــرکت کنیم و از توافق خوب استقبال
کنیم اما ارتباط دادن اقتصاد کشور به موضوع برجام
مشکالتی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
وی تصریح کرد :نســبت به اینکه آمریکاییها چه
میخواهند انجام دهند در ارتباط با مســاله برجام،
ادعای دولت جدید این است که ما میخواهیم غیر از
دولت گذشته باشیم ما توافق را دنبال میکنیم ادعای
آنها این اســت که ما میخواهیم به برجام برگردیم
ادعای آنها این است که ما دنبال توافق هستیم.
رئیس جمهــور ادامه داد :رفتاری که تاکنون شــده
اســت رفتاری متفاوت با دولت گذشته نبوده است
یعنی در عمل و اجرا ما دیدهایم که اتفاقاتی که توقع
میرفت بیفتد یعنی رفع تحریمهــا ،تاکنون اتفاق
نیفتاده است بلکه برخی از موارد جدید به تحریمها
افزوده شده است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :مــا معتقدیم که
کشــورهای اروپایی و آمریکا اگر مصمم هســتند
زیرا ما تصمیممان را اعالم کردهایم آنها باید تصمیم
بگیرند یعنی االن توپ در زمین آمریکاییها است
و باید تصمیم بگیرند اگر میخواهند نسبت به این
توافق پایبند باشــند و پایبندشان هم پایبندی جدی
است ،باید رسما اعالم کنند و در عمل و اقدام نشان
بدهند که به این توافق پایبند هستند.
رئیســی بیان کرد :آمریکاییها اگر نسبت به توافق
پایبندی نشــان بدهند حتما ما یک توافق عادالنه و
خوب را که جمهوری اســامی بتواند از آن انتفاع
اقتصادی داشته باشد استقبال میکنیم.
وی گفت :با توجه به تجربهای که ما داریم نخست
نقض تعهد از ناحیه آمریکاییهــا ،دوم عدم انجام
تعهد از ناحیه اروپاییها بــوده و باید به ما حق داده
شــود که در این رابطه ما خواستههایمان را پیگیری
کنیم که بــه صورت اطمینانبخــش و پایدار انجام
بگیرد.

هشدار وزیر اطالعات به فتنهگران

احمد خاتمی :این اعتراضات بیسابقه نیستند ،سال ۸۸همین اعتراضات بودند

دشمنانمانندهمیشه،عِ رضخود
میبرند و زحمت ما میدارند

به پدر و مادرها میگویم مواظب باشند
جوانان سرنوشت خودشان را تباه نکند

وزیر اطالعات در پیامی هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و
اعالم کرد :به فتنهگران داخلی و خارجی هشــدار میدهیم که
هرگز خوابهای آشفته و شــوم آنان علیه ارزشهای دینی و
دستاوردهای سترگ انقالب اسالمی تعبیر نخواهد شد و چنانکه مقام معظم
رهبری (مدّ ّظلهالعالی) در بیانات خود به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با
پیشکسوتان این عرصه فرمودند« :به لطف الهی ،امروز کشور از لحاظ دفاعی
به مرحله بازدارندگی رسیده است».متن این پیام را میخوانید:منالمؤمنین
رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه فمنهم من قضــی نحبه و منهم من ینتظر ...
(احزاب)23/هفتهی دفاع مقدّس یادآور حماسهی جاودان و ایثار قهرمانانهی
م ّلت بزرگ ،غیور و شهیدپرور اسالمی ایران است که به برکت خون مطهر
شهیدان واالمقام و فداکاری و جهاد مجاهدان در هشت سال توطئهی جنگ
تحمیلی به نیابت از امپراطوری نظام سلطه علیه انقالب شکوهمند اسالمی
و نظام مظلوم و نوپای جمهوری اســامی ایران ،برگ ز ّرین و مشعشعی از
تاریخ پرشکوه این مرز و بوم را رقم زدهاند.ایثارگران و حماسهآفرینانی که
نسل در نسل برای اعتالی حاکمیّت اســام ،با ایمان راسخ به آیات الهی و
تعالیم آسمانی قرآن ،انقیاد و تعبّد تام نسبت به خدای الیزال و مقتدر ،پیامبر
عظیمالشّ أن اســام حضرت مح ّمد مصطفی (صلیاهلل علیه وآله و سلم) و
اولیاالمر و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالســام) را وجههی ه ّمت
خود قرار داده و در عهد و میثاقی ناگسستنی با عاشورای خونبار سیّد و ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (علیهالسالم) ،همچنان در عصر ِ
غیبت
(عجلاهلل تعالی فرجهالشــریف) ،امتثال از فرامین،
حضرت صاحباالمر ّ
تواصی ،هدایتهای حکیمانه و انگشــت اشــارهی مقام منیع و عظمای
والیت حضــرت امام راحل عظیمالشــأن (رحمهاهللعلیــه) و رهبر مع ّظم
انقالب اســامی حضرت آیتاهللالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) را
یگانه راه تف ّوق و غلبه بر دسیســههای رنگارنگ شیطان بزرگ و طواغیت
و ایادی خنّاس آنان و تضمین کنندهی ســعادت دنیــا و آخرت میدانند.
(عجلاهلل تعالی فرجهالشریف) در پایگاه عظیم
ســربازان گمنام امام زمان ّ
مبارزه و جهــاد در وزارت اطالعات و جامعهی بزرگ اطالعاتی کشــور
ضمن ادای تعظیم ،احترام و گرامیداشــت حماسهها و خاطرات لحظات
ناب جهاد و مبارزه علیه استکبار جهانی در ایّام دفاع مقدّس ،به تمامی اقشار
م ّلت بزرگ و والیتمدار ایران و بهویژه پیشکســوتان جهاد و شهادت در
دفاع مقدّ س و مقاومت اســامی؛ قوی ًا اطمینان میدهند که با هوشمندی و
هوشــیاری همهجانبه ،مترصد نقشه و بازیســازیهای ابلهانهی دشمنان
خبیث و خنثیسازی و مهار توطئههای شوم آنان خواهد بود؛ و چنانکه مقام
معظم رهبری (مدّ ّظلهالعالی) در سخنرانی خود به مناسبت آغاز هفتهی دفاع
مقدس با پیشکســوتان این عرصه فرمودند« :به لطف الهی ،امروز کشور از
لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است» .لذا دشمنان مانند همیشه،
ِعرض خود میبرند و زحمت ما میدارند .بحوله و قوته.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به حوادث اخیر تهران
گفت :دوستانه به همه کسانی که صدای من را میشنوند،
به پدران و مادران آنها میگویم که مواظب باشید که این
جوانان سرنوشت خود را تباه نکنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سید احمد خاتمی در خطبههای این هفته
نماز جمعه تهران دشمنان مردم ایران از مدتها پیش در پی اغتشاش
بودهاند ،دنبال سوژه بودهاند اما موفق نشدهاند تا اینکه این سوژه پیش
آمد تا اینکه این سوژه برای آنها دندانگیر شد و بر آن سوار شدند؛
اما اینها دلشان برای آن خانم مرحوم نسوخته بود؛ بلکه دلشان برای
مقابله با نظام و مردم لک زده بود .اینها به دنبال عقده گشایی بودند.
در واقع تنها مسئلهای که اص ً
ال برای اغتشاشگران مطرح نبوده همان
مسئله خانمی است که مرحوم شده است .مسئوالن به جد در صحنه
حضور دارند و قضیه را پیگیری خواهند کرد .قصه چیز دیگری بوده
است ،قصه مقابله با دین بوده اســت و دلیل آن ،سوزاندن مسجد،
قرآن و چادر از سر زن مسلمان کشیدن و کار رضاخانی انجام دادن
است که همه اینها به معنای ضدیت با دین است.خاتمی گفت :این
اغتشاشات علیه شما مردم بود به دلیل آنکه پرچم جمهوری اسالمی
ایران که نماد اقتدار و عزت مردم است به آتش کشیده شد .اقدام علیه
مردم یعنی آنکه بیش از  ۶۰آمبوالنس را تخریب کردهاند و تعدادی را
به آتش کشیدهاند .این آمبوالنسها برای چه کسی است؟ برای مردم
اســت .بنابراین این اقدامات علیه مردم است .بانکها را آتش زدن
سرمایه مردم را به آتش کشیدن است.وی یادآور شد :این اعتراضات
بیسابقه نیستند ،سال  ۸۸ ،۷۸همین اعتراضات بودند ،آدمها همین
افراد و اغتشاشگران امروزی بودند ،شعارها همین شعارهای امروزی
بود؛ اما این بار مردم با آنها همراهی نکردهاند ،بلکه اعتراض کردند
و گفتند چرا اموال مردم را به آتش میکشید.اما قصه این اغتشاشات
قصه اعتراض نبوده و نیست؛ اغتشاشاتی که به لطف خدا لحظات
پایانی خود را میگذراند.امام جمعه موقــت تهران ادامه داد :که دو
گروه در اغتشاشات اخیر حضور داشتند؛ یک گروه برخی جوانان
نپخته و فریب خورده که تحت تاثیر شبکههای ماهوارهای بیگانه و
فضای مجازی بیگانگان آمده بودند و سران اغتشاش استفاده ابزاری
از آنها کردند .حاال که به لطف خدا روزهای پایانی اغتشاشات است،
برادرانه این جوانان را نصیحت میکنــم که برای زندگی با آرامش
در میان مردم صف خود را از سران اغتشاش جدا کنید؛ چرا که روز
حادثه خودشان فرار میکنند و شما را گیر میاندازند .دوستانه به همه
کسانی که صدای من را میشنوند ،به پدران و مادران آنها میگویم که
مواظب باشید که این جوانان سرنوشت خود را تباه نکنند .گروه دوم
در این اعتراضات ،سران آشوبگران بودند که خط میدادند.

برای ثبت مفاسد اقتصادی از سوی مردم

طرح سوت زنی تا یک ماه آینده
بهقانونتبدیلمیشود

بازداشت  2نفر و کشف سالح و مهمات

دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در مرز خداآفرین

فرمانده مرزبانی آذربایجان شرقی از دستگیری یک تیم تروریسی با سالح و
مهمات در مرز خداآفرین خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد احمدی
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :شــب گذشته با هوشیاری و اشراف
اطالعاتی مرزبانی آذربایجان شــرقی یک تیم تروریســتی که قصد انجام
خرابکارانه در داخل کشور را داشتند دستگیر و از آنان مقادیر قابل توجهی
سالح و مهمات جنگی در محدوده نوار مرزی شهرستان خداآفرین کشف
و ضبط شد.وی افزود :در این عملیات موفقیت آمیز دو تروریست دستگیر
و دو دستگاه پراید و دنا توقیف شد که در بازرسی از محتویات خودروهای
توقیفی قابل توجهی سالح و مهمات جنگی از جمله سه قبضه سالح جنگی
دوربین دار ،تعداد چهار عددد نارنجک جنگی ،سه عدد ریموت انفجاری
کنترل دار از راه دور ،تعدادی دوربین عکاسی و تبلت و گوشی های همراه
از آنان کشف و ضبط شد.وی افزود :این تیم تروریستی که قصد اقدامات
خرابکارانه را داشتند با تالش تیمهای اطالعاتی و عملیاتی مرزبانی استان
آذربایجان شرقی دســتگیر و ژرونده قضایی تشکیل و با هماهنگی مرجع
قضایی این پرونده در حال پیگیری و رســیدگی اســت.فرمانده مرزبانی
آذربایجان شرقی تصریح کرد :دشمنان اســام بدانند که نیروهای مسلح
ایران اسالمی به ویژه مرزبانی فراجا شــبانه روز در مرزها حضور داشته و
تمام تحرکات امنیتی و مشکشــوک را در رمزها رصد و کنترل می کنند و
اجازه نمی دهند که ضد انقالب و تروریســت ها به مرزهای ما چپ نگاه
کنند.خداآفرین تا سال  ۱۳۸۹یکی از بخشهای شهرستان کلیبر بود که در
اواخر این سال با مصوبه هیأت دولت از این شهرستان جدا و به فرمانداری
ارتقا یافت.شهرستان خداآفرین با وسعت  ۱۵۲۵کیلومتر مربع ( ۳.۳درصد
مساحت استان) از سمت شمال با کشــور جمهوری آذربایجان ،از سمت
شرق با استان اردبیل ،از سمت غرب با شهرستان جلفا و از سمت جنوب با
شهرستانهای کلیبر و ورزقان هممرز است.

بیانیه ارتش درباره تجمعات اعتراضی اخیر

ارتش در بیانیهای هجمه به خادمان مردم در فرماندهی انتظامی که همواره
مجاهدانه و مخلصانه در جهت امنیت و آســایش مــردم تالش میکنند را
محکوم کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،در این بیانیه ضمن محکوم کردن
حرکت اغتشاشگران و دفاع از همرزمان ارتش در فرماندهی انتظامی تأکید
شده است :امروز دشمنان نظام اسالمی که در عرصههای مختلف دشمنی
با نظام اســامی ،ناکام مانده اند ،به هر بهانه ای و با هر حربهای برای سلب
آسایش و آرامش مردم و ایجاد ناامنی و آشوب بهره میگیرند.ارتش در بیانیه
خود ،هجمه به خادمان مردم در فرماندهی انتظامی که همواره مجاهدانه و
مخلصانه در جهت امنیت و آسایش مردم تالش میکنند و مظلومانه مورد
هجمه واقع میشوند و همچنین توهین به ســاحت مقدس قران ،پرچم و
مقدسات را قویا محکوم کرده و این اقدامات مذبوحانه را راهبرد شیطانی
دشمن برای تضعیف موقعیت نظام اســامی و عزت و انسجام ملت ایران
و حافظان جان برکف امنیت کشــور و مــردم در فرماندهی انتظامی اعالم
کرده است.ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید اقدامات
اغتشاشگران یادآور شده ،استقالل ،اقتدار و امنیت ایران اسالمی به برکت
خون دهها هزار شــهید گرانقدر و در پرتو مجاهــدت فرزندان غیور ملت
ایران در نیروهای مسلح به دســت آمده و ملت بزرگ ایران و جان برکفان
نیروهای مسلح هرگز به دشــمنان اجازه نخواهند داد تا از موقعیت بوجود
آمده سوءاستفاده کنند و خدشهای به آرمانهای حضرت امام (ره) و شهدای
گلگون کفن و ملت آگاه و بصیر ایران اسالمی وارد سازند.ارتش جمهوری
اسالمی در خاتمه این بیانیه بر هوشیاری مردم در شناخت و مقابله با عملیات
روانی و رسانهای گسترده دشمنان تأکید کرده و به ملت غیور ایران اطمینان
داده کارکنان ارتش ضمن حمایت کامل از همرزمــان خود در فرماندهی
انتظامی جمهوری اسالمی ،آمادگی مقابله با توطئههای گوناگون دشمنان
را دارند و تا آخرین لحظه از امنیت و منافع ملت ایران در مقابل توطئههای
دشمنان ،دفاع میکند.

وزارت اطالعات :حضور در تجمعات غیرقانونی موجب
تعقیبقضاییمیشود

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر
کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،ستاد خبری وزارت اطالعات در پیامی اعالم
کرد :با توجه به بهرهبرداری جریانات ضدانقالب در حوادث اخیر ،هرگونه
حضور و همراهی در تجمعات غیرقانونی طبق قانون مجازات اســامی،
موجب تعقیب قضائی خواهد گردید.

فردا مدارس کشور بازگشایی میشوند /فعالیت هیچ
مدرسهای غیرحضوری نیست

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به
طرح سوت زنی گفت :سامانهای برای ثبت مفاسد
اقتصادی از ســوی مردم طراحی شده که در دست
بررســی اســت و تا یک ماه آینده نهایی و به قانون
تبدیل میشود.به گزارش اقتصادســرآمد ،سید کاظم دلخوش
در گفتگوی ویژه خبری شــبکه باران با بیان اینکه تغییرات ارز
ترجیحی و ســود بازرگانــی  ۴درصدی بــرای کاالها و اقالم
ضروری هزینه ســنگینی برای مردم داشــت ،اظهار کرد :طبق
تصمیم مجلس ،سود بازرگانی برای کاالهای ضروری از  ۴درصد
به یک درصد رسیده است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
با اشاره به طرح سوت زنی بیان کرد :سامانهای برای این منظور
طراحی شــده تا به مردم امکان دهد مفاسد اداری و اقتصادی را
در آن ثبت کنند و سازمان بازرسی آن را پیگیری و به قوه قضائیه
ارجاع دهد.دلخوش ادامه داد :این طرح اشکاالتی داشت که پس
از بررسی کمیسیون به بخش پژوهشهای مجلس رفت و تا ماه
آینده نهایی و به قانون تبدیل میشــود.وی با بیان اینکه مجمع
نمایندگان گیالن در دیدار با معــاون اول رئیس جمهور مطالبه
اعتبارات پرداخت نشده از سفر رئیس جمهور را مطرح کردهاند،
افزود :برای پیگیری مسئله پســماند و زرجوب و گوهررود و
سراوان بحثهای مفصلی شــد و درباره راه آهن نیز مقرر شد
از طریق تهاتر نفت اقدام شود.رئیس مجمع نمایندگان گیالن با
اشاره به اینکه به دنبال اصالح شیوه پرداخت مالیات و جلوگیری
از فرار مالیاتی هســتیم ،گفت :ضعفهایی در زمینه اطالعات
بانکی در حوزه مالیات داریم که قرار اســت با راه اندازی یک
سامانه این نقاط ضعف به تدریج برطرف شود.دلخوش با بیان
اینکه پس از گذشت  ۵ماه از نوشتن قانون بودجه ،هنوز اجرایی
نشده و برخی بانکها هنوز به مردم تسهیالت پرداخت نمیکنند،
افزود :قرار است این تســهیالت از طریق بانک توسعه تعاون،
صندوق امید و برخی بانکهای دیگر پرداخت شود و بانکها نیز
مشکالت را به ما انتقال دهند.
وی با اشاره به اینکه تأمین اعتبار در شرایط فعلی کشور سخت
است ،تصریح کرد ۱۰ :میلیارد تومان برای شبکه گذاری آب در
نظر گرفته شده اما شرایط فعلی مطلوب نیست و آب منطقهای
باید وضعیت آبرسانی و عملیاتهای بهبود کیفیت آب را تسریع
بخشد.نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه حدود
 ۳۰پل در این شهرستان ساخته شده است ،بیان کرد ۱۴ :روستا در
دست آسفالت است و  ۳هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان پول نیز برای
تغییر کاربری زمینهای مردم در طرح هادی پرداخت شده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت :مدارس کشور از
فردا دوم مهر  1401به صورت حضوری دایر میشود .محمدمهدی کاظمی
در خصوص بازگشایی مدارس اظهار کرد :تمام مدارس کشور ،از فردا دایر
میشود.وی در پاسخ به این پرســش که «آیا امکان مجازی شدن فعالیت
مدارس در یک هفته اول مهر به دلیل بینالتعطیلی بودن روزهای آموزش،
وجود دارد؟» ،گفت :تمام مدارس به شــکل حضوری فعالیت میکنند و
فعالیت هیچ مدرسهای را تعطیل یا مجازی اعالم نکردیم.

گوترش :جهان قادر به تحمل یک فاجعه هستهای نیست

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به وضعیت نیروگاه هسته ای در زاپوریژیا واقع
در منطقه دونباس اوکراین هشدار داد که جهان تحمل فاجعه هسته ای ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در حساب
توئیتر خود دراین باره نوشت :وضعیت در نیروگاه برق هستهای زاپوریژیا
همچنان مایه نگرانی عمیق اســت.گوترش درادامه توئیت خود نوشــت:
هرگونه خسارتی به زیرساخت این نیروگاه  ،چه تعمدا چه غیر عمد ،قادر
است تا عواقب دهشتناکی را برای مردم که اطراف این نیروگاه و فراتر از آن
به سر می برند در بر داشته باشد .جهان قادر به تحمل یک فاجعه هستهای
نیست.

گفتوگویتلفنی بنسلمانو پوتین

کرملین از گفتوگوی تلفنی ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهوری
روســیه درباره همکاری اقتصادی میان دو کشــور و بازار نفت خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد از سایت شبکه روســیا الیوم ،کرملین اعالم کرد
که والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه و محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان سعودی در تماســی تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.در بیانیه
کرملین آمده اســت که پوتین در ایــن تماس تلفنی از محمد بن ســلمان
خواست که روز ملی عربستان (تأسیس پادشاهی عربستان سعودی) را به
ملک سلمان ،پادشاه این کشور تبریک بگوید.در این بیانیه آمده است که دو
طرف همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای با توجه به تصمیم
صادر شده در اجالس اخیر ســمرقند در مورد اعطای وضعیت شریک در
گفتوگو به عربستان ســعودی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.محمد
بن سلمان به نقش فزاینده سازمان شانگهای در امور بینالمللی اشاره و بر
آمادگی ریاض برای مشــارکت فعال در فعالیتهای آن تاکید کرد.در این
بیانیه آمده است که دو طرف موضوع هماهنگی روسیه و عربستان برای ثبات
بازار جهانی نفت و تالشهای انجام شده در چارچوب «اوپک  »+را مورد
بررســی قرار دادند و بر ادامه پایبندی به توافقات انجام شده تاکید کردند.
بن ســلمان همچنین به پوتین اعالم کرد که در جریان مجمع هفته انرژی
روسیه که در  ۱۲تا  ۱۴اوت در مسکو برگزار میشود ،عربستان سعودی یک
نمایندگی بلند پایه خواهد داشت.دو طرف همچنین نسبت به آزادی  ۱۰تن
از اسرای خارجی روســیه با میانجیگری بن سلمان ابراز خرسندی کردند.
بن سلمان و پوتین در ادامه ضمن توافق درباره تداوم روابط و تماسهای
دوجانبه ،بر توسعه روابط اقتصادی و مراودات تجاری میان مسکو و ریاض
تاکید کردند.

