
پــس از برگزاری رزمایش نیــروی دریایی ارتش در آبهای 
دریای عمان و قدرتنمایی دریایی نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران، رزمایش موشــکی سپاه پاســداران با نام 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( 15 با به کارگیری موشــک های 

پیشرفته گوناگون برگزار شد که بازتاب بسیاری در منطقه 
و جهان داشــت و نشان داد که جمهوری اسامی ایران در 
تأمین امنیت خود تســامح ندارد و بــرای تولید قدرت هر 
ابزاری که برای دفاع نیاز داشته باشد به آن دست می یابد.

پس از دو رزمایش بزرگی که از سوی نیروی دریایی ارتش 
و نیروی هوا فضای سپاه پاسداران برگزار شد اکنون نوبت 
به نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران رســیده 
است تا با برگزاری رزمایش اقتدار 99 توانمندی های خود 

را به رخ دشمنان بکشد.
رزمایش پشــت رزمایش، پیام و هشدار جدی به دشمنان 
دارد تا اگر قصد داشــتند دست از پا خطا کنند بدانند که 
با واکنش قاطع و سریع نیروهای مسلح جمهوری اسامی 

ایران روبرو خواهند شد.
امروز رزمایش اقتدار 99 نیــروی زمینی ارتش جمهوری 

اسامی ایران آغاز می شود.
در همیــن زمینــه فرمانــده نیروی زمینــی ارتش گفت: 
رزمایش اقتــدار 99 این نیرو با حضــور تیپ های هوابرد، 
نیروهای مخصوص و واکنش سریع در سواحل مکران آغاز 
می شــود. امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو رزمایشــی هدف محور 
و خاص را در سواحل مکران برگزار می کند اظهار داشت: 
رزمایش اقتدار 99 نزاجا با حضور تیپ 55 هوابرد، تیپ ۶5 
نیرو مخصوص و ویژه، تیپ ۲۲۳ واکنش سریع با پشتیبانی 
ترابری و رزمی نیروی هوایی و هوانیروز ارتش در ســواحل 

مکران برگزار می شود.
وی بــا تأکید بر اینکه اهــداف و ویژگی های این رزمایش 
منحصر به فرد است افزود: پس از تغییرات عمده ای که در 
پی فرمان رهبر معظم انقاب اسامی در ساختار یگان های 
نزاجا ایجاد شــد؛ این رزمایش به صورت تهاجمی و هدف 

محور برای نخستین بار در سطح نزاجا برگزار می شود.
امیر سرتیپ حیدری اذعان داشت: تمامی تاکتیک های به 
کار گرفته شــده در این رزمایش ترکیبی، بومی و خاقانه 

است که متناسب با ساختارهای جدید نیروی زمینی ارتش 
هویــت پیدا می کند. وی با اشــاره به اینکــه تجهیزات و 
تسلیحات به کار گرفته شده در این رزمایش عمدتاً ساخت 
صنایــع داخلی، متخصصان نیروی زمینی و صنعت دفاعی 
کشــور اســت تصریح کرد: مهمترین هدف این رزمایش 
ارزیابی قدرت تحرک و تهاجم تیپ ها و لشکرهای واکنش 

سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ثبت رکورد در ســرعت 
عمل و پاســخگویی ســریع و قاطع به تهدیدات از اهداف 
پیش بینی شــده در این رزمایش است؛ همچنین در این 
رزمایش تاکتیــک های نوین و خاقانــه بومی به منظور 
افزایش توان نفوذ و تهاجم گسترده یگانهای واکنش سریع 

و متحرک هجومی، در سواحل دشمن اجرا می شود.
وی با اشــاره به بهره گیــری از نیروهای متخصص و چند 
منظــوره که توانمندی اجــرای عملیات های مختلف را در 
پوشش جغرافیایی مختلف اعم از دریا، خشکی، کوهستان 
و... دارند، تصریح کرد: در این رزمایش از نیروهای متخصص 
و چند منظوره جهت اجرای عملیات ترکیبی برای رسیدن 

به اهداف در نظر گرفته شده استفاده می شود.
امیر ســرتیپ حیدری خاطرنشــان کرد: عملیات متحرک 
هوایی، عملیات نفوذ در ســطح و زیرســطح و حرکت به 
ســوی اهداف دریایی دشــمن از دیگر برنامــه های این 

رزمایش است.
بنابرایــن گزارش؛ ایــن رزمایش با حضــور و نظارت امیر 
سرلشکر »سید عبدالرحیم موســوی« فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســامی ایران و همچنین نظارت فرماندهان و 
مسئوالن ستاد کل نیروهای مســلح و ستاد ارتش برگزار 

می شود. 

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه پرواز دو 
فروند هواپیما B-5۲ آمریکا به روی منطقه و بازگشــت 
آنها ارزش عملیاتی قابل توجهی ندارد، گفت: برای پاسخ 

به همه تهدیدات آمادگی کامل داریم.
سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در حاشــیه همایش مدیــران بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هــای دفاع مقــدس در جمع خبرنــگاران درباره 
تحرکات اخیر آمریــکا در منطقه، گفت: پرواز دو فروند 
هواپیمــا B-5۲ آمریکا به روی منطقه و بازگشــت آنها 

ارزش عملیاتی قابل توجهی ندارد.

باقــری ادامه داد: طی یک ماه اخیــر ناو هواپیمابر و ناو 
بالگردبر آمریکا و همچنین زیرسطحی جورجیا از منطقه 
خلیج فارس خارج شده و در شعاع بیش از هزار کیلومتر 
از سواحل ایران قرار گرفته اند و مجموعه اقدامات دشمن 
که آن را نمایش قدرت نام گذاشــته، نشان دهنده این 
است که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسامی ایران 

دچار ترس و واهمه هستند.
وی تاکید کرد: نیروهای مســلح ایــران با وجود علم به 
اینکه دشــمن با توجه به آمادگی ما قادر به انجام کاری 
نیست، اما برای پاسخ به همه این تهدیدات کاما آماده 

است و نیروهای ما در اوج آمادگی به سر می برند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رزمایش های 
اخیر نیروهای مســلح گفت: طی ۲۰ روز گذشته بیش 
از 1۰ مــورد رزمایش عملیاتــی در زمین، دریا، پدافند، 
حوزه پهپادی و همچنین موشــکی داشتیم و همچنین 
در حوزه زمینی رزمایش هایی را در روزهای آتی خواهیم 
داشــت که نشــان دهنده آمادگی نیروهای مسلح برای 
دفاع از حریم امنیت و منافع ملی کشورمان است و این 

آمادگی همچنان ادامه خواهد داشت.  مهر

گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس

موافقت مجلس با کلیات 
الیحه شوراهای حل اختالف

موافقت مجلس با کلیات الیحه شــوراهای حل اختاف، 
اعام وصول ســوال جمعی از نمایندگان درباره قرارداد 
گاز ایران و ترکمنســتان، متن کامل طرح جهش تولید 
و تامیــن مســکن از مهمترین اخبار جلســه علنی روز 

)دوشنبه( مجلس شورای اسامی بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 
شد و بررســی الیحه دوفوریتی شوراهای حل اختاف، 
طرح جهش تولید و تامین مســکن و... در دســتور کار 
نمایندگان قرار گرفت. رئیس مجلس در ابتدای جلســه 
سالروز شهادت جوانان فدائیان اسام به ویژه شهید سید 
مجتبی نواب صفوی را به ملت ایران تســلیت و تعزیت 
گفت. در این جلســه،  کلیات الیحه دوفوریتی شوراهای 
حل اختاف بررســی شد که در نهایت نمایندگان با آن 
موافقت کردند. در بررســی های مربــوط به این الیحه 
سازوکار تشکیل شــوراهای حل اختاف تغییر کرد و با 
تصویب نمایندگان مقرر شــد از این پس شوراهای حل 
اختــاف زیر نظر قوه قضاییه تشــکیل و برنامه ریزی و 

راهبری شوراها توسط مرکز حل اختاف انجام گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس، مرکز حل اختاف را مکلف 
کردند که ظرف مدت سه سال همه کارکنان تمام وقت 

شوراهای حل اختاف را استخدام کند.
در ادامه بررسی الیحه شوراهای حل اختاف نمایندگان 

مجلس شورای اسامی شــرایط عضویت اعضاء در این 
شــورا را تعیین کردند. مواردی هم از سوی نمایندگان 
به عنوان دعاوی غیرقابل طرح در شوراهای حل اختاف 
تعیین شد. نمایندگان همچنین چارچوب ورود شوراها 
با درخواســت خواهان یا مدعی جهت صلح و سازش را 
مشــخص کردند. طرح جهش تولید و تامین مسکن که 
در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ســاخت مسکن با 
فراهم کردن زیر ســاخت های الزم از ســوی کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسامی تهیه شده است قرار است 

جزییات آن در جلسات هفته جاری بررسی شود.
رحیــم زارع در تشــریح آخرین مصوبات کمیســیون 
تلفیق الیحه بودجه 1۴۰۰ گفت: براســاس مصوبه این 
کمیسیون یارانه نقدی سال 1۴۰۰ در دو سقف پرداخت 
خواهد شــد. بر این اساس منابع یارانه ها به صورت یک 
جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که 1۴.5 
درصد ســهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد. همچنین 
یارانــه نقدی در دو ســقف پرداخت خواهد شــد، 5۸ 
میلیون نفر یک مبلغ و از 5۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون 

نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می کنند.
حجت االسام سیدناصر موســوی الرگانی عضو هیأت 
رئیســه مجلس چند طرح، یک الیحه و ســوال جمعی 
از نمایندگان درباره قرارداد گاز ایران و ترکمنســتان را 

اعام وصول کرد.
همچنیــن علــی کریمــی فیروزجائی تذکــرات کتبی 
نمایندگان به مســئوالن اجرایی کشــور از جمله تذکر 
ســید مجتبی محفوظی به وزیــر راه درباره علت گرانی 
افسارگسیخته و بی ســابقه بلیت هواپیما را قرائت کرد.

 ایسنا 

رزمایش  قضائیــه  قوه  رئیس 
اخیــر موشــکی و پهپادی و 
متخصصان  اقــدام  همچنین 
ایرانی کرونا  در تولید واکسن 
را اقتدارآفریــن و ابزار تولید 

قدرت دانست.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
در جلســه شــورای عالی قوه 
قضائیه با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)ع(، کســب معرفت نســبت به جایگاه و آموزه های 
آن حضرت را موجب ســعادت دنیوی و اخروی انســان 

دانست.
رئیس قوه قضائیه بــا بیان اینکه زندگی حضرت فاطمه 
زهرا)ع( منشــأ خیرات و برکات برای بشــریت است، بر 
لــزوم روایت حقیقی از زندگی آن حضــرت و پرهیز از 
روایت هــای اختاف افکن تأکید کرد و گفت: کســانی 
هســتند که می خواهند شــخصیت حضرت زهرا)س( 
را طــوری معرفی کنند که به جــای ائتاف و وحدت و 

یکپارچگی در جامعه اسامی منشأ اختاف می شود.
رئیسی بر همین اساس هشــدار داد: باید مراقب روایت 
تفرقه افکنانه انگلیســی با کمک دالرهــای آمریکایی و 
خیال پردازی هــای هالیوودی دشــمنان بــرای معرفی 
شخصیت حضرت زهرا)س( و تبیین سیره اهل بیت)ع( 
بــود. وی از قــرآن و انســان و عدالت و مــوال علی)ع( 
به عنوان ۴ محور اساســی سخنان و خطبه های حضرت 
فاطمــه زهرا)ع( یاد کرد و گفت که این موضوعات برای 
این که یک انســان مکتب فاطمی را بیاموزد و بر اساس 

آن زندگی سعادتمندی داشته باشد، کافی است.
رئیــس قوه قضاییه بــا تأکید بر این که ســبک زندگی 
فاطمی تضمین و تأمین کننده حقوق زنان است، متذکر 
شــد: نگاه افراطی که زن را از شــأن و منزلت اجتماعی 
محروم می کند و نگاه تفریطی غربی که زن را به عنوان 
یک کاال مطرح کند، هر دو غلط اســت و ما هیچکدام را 

قبول نداریم.
رئیسی دفاع از حقوق زنان را وظیفه همه دستگاه ها در 
نظام اسامی دانست و با تأکید بر این که دستگاه قضائی 
نیز خــود را موظف به صیانت از حقــوق زنان می داند، 
تدوین الیحه ارتقای کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر 
خشونت را که سال گذشــته تهیه و به دولت ارائه شد، 

نمونه ای از این اقدامات دانست.
رئیــس قوه قضائیــه در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشاره به تاش های شبانه روزی و خالصانه کادر بهداشت 
و درمــان در مقابله بــا بیماری کرونــا، از کاهش آمار 
مبتایان و قربانیان این ویروس منحوس در کشــورمان 
ابراز خرســندی کرد و گفت: زنان کشورمان همان طور 
که در ایــام دفاع مقدس همپای مردان در میدان جهاد 

بودند، در این عرصه نیز نقش ویژه ای داشتند.
رئیســی همچنین از تاش ها برای تولید واکسن توسط 
متخصصــان داخلی نیــز تقدیر کرد و گفــت: این کار 

ارزشــمند که در مرحله آزمایش های انسانی قرار دارد، 
می تواند جامعه را در برابر ویروس مصون کند.

وی از رزمایش عظیم موشــکی و پهپادی اخیر نیروهای 
مسلح به عنوان یکی از اقدامات انقابی اقتدارآفرین برای 
کشــور یاد کرد و گفت: کنار این حرکت بزرگ، حرکت 
متخصصــان ایرانی در تولید واکســن کرونــا نیز منبع 
دیگر اقتدارآفرینی و تولید قدرت برای کشــور است که 

عصبانیت دشمن از آن کامًا عیان است.
رئیســی گفت: وقتی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( در مســیر تولید واکسن حرکت کردند، دشمن 
ســخت عصبانی شد و این عصبانیت و خشم را با تحریم 
این بنیاد و آستان قدس رضوی)ع( که در امور خیریه با 
این مجموعه همکاری دارد بروز داد؛ اما سخن ما با آنها 
همان سخن بلند شهید بهشتی است که »عصبانی باش 

و از این عصبانیت بمیر.«
رئیس قوه قضائیه گفت: آســتان قدس رضوی قبله گاه 
عاشــقان امام رضا)ع( از سراســر عالم و جایگاهی برای 
کسب معنویت و انسان سازی در جامعه ماست و تحریم 
این مؤسسه عظیم معنوی که خدمت گزار مردم و کارش 
رســیدگی به محرومان و مستضعفان است، موجب تنفر 

هرچه بیشتر از آمریکا و صهیونیست ها می شود.
وی بــا بیــان این که امــروز برای همگان ثابت شــده 
است دشــمنان کینه توز با تحریم های خود اقتدار ملت 
ایران را هدف گرفته اند، به دشــمنان جمهوری اسامی 
اعام کرد: ایران اســامی یک لحظه از تولید قدرت در 
حوزه های مختلف غفلت نمی کند و به این اقتدارآفرینی 
توسط مردان و زنان و جوانان و دانشمندان خود افتخار 

می کند و خدا را بابت توفیقاتی که داشته ایم شاکریم.
رئیــس قوه قضائیــه در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشــاره به روزهای پایانی ســال جاری بر همت و تاش 
مضاعف همکاران قضائی برای تسریع در رسیدگی دقیق 
به پرونده های معوقه و دســتورالعمل ها و بخشنامه های 
اخیرالصدور تأکیــد کرد و گفت: هیچ گونه اطاله باوجه 
در رســیدگی به پرونده ها و گزارش هایی که از گذشته 

مانده است، قابل پذیرش نیست.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم رســیدگی فوری به 
شــکایات و گزارش های مردمی تأکید و اظهار کرد: هر 
شــکایتی که به کانتری یا دادســرا می شود، به محض 
وصول باید به مقام مســئول ارجاع شود تا رسیدگی به 

آن آغاز شود و حتی یک روز هم نباید معطل بماند.
وی با تأکید به اینکه انجام کار بموقع هم وظیفه قانونی 
اســت و هم موجــب افزایش اعتماد عمومی می شــود، 
متذکر شــد: اخیراً گزارش هایی شــده و بررســی هایی 
صورت گرفته اســت کــه حکایت از ایــن دارد برخی 
گزارش هــا در کارتابل هــای الکترونیــک برخی مراجع 
مانده است و شکایات مردمی با تأخیر ارجاع می شود که 
باید نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده شــود؛ هیچ 
شکایت و گزارشــی نباید در کارتابل ها بماند و مشمول 

مرور زمان شود. مرکز رسانه قوه قضاییه

گزارش

منع واردات واکسن آمریکایی مبنای علمی دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیچ بعید نیست که آمریکایی ها 
به عنوان خدمت پزشکی، واکسن های جعلی را به ایران بفرستند تا پولی از 

ما بگیرند و بعدا یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند.
آیت اهلل موحدی کرمانی در رابطه با علمی بودن بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس، اظهار داشت: 
فرمایش رهبری در خصوص منع خرید واکسن از آمریکا و انگلیس صد در صد 
علمی اســت به این دلیل که هیچ اعتمادی به این کشــورها نیست و اینها غیر از 

دشمنی با ما هیچ برنامه ای نداشتند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با طرح این ســوال که آیا ما آمریکا و اروپا را 
دلســوز خود می دانیم؟ گفت: این ها که هر چه به ایران نشــان دادند غیر از ظلم و 

ستم نبوده است.  مهر

برخی بدترین اتهامات را به نظام می زنند بعد می گویند
 آزادی نیست! 

ســخنگوی کانون دانشگاهیان با اشاره به اظهارات اخیر فائزه هاشمی و 
همچنین نامه اخیر سه تشــکل اصاح طلب دانشگاه های تهران گفت: 
بدتریــن اتهامات را به نظام می زنند و بعد می گویند آزادی در کشــور 
نیست! قاســم جعفری با اشــاره به بیانیه اخیر سه تشکل اصاح طلب 
دانشــگاه های تهران گفت: بعضی ها به اسم تشکل دانشجویی تمام عیار در 

اردوگاه دشمن بازی کردند و درباه نظام عبارات بدی را به کار بردند.
 اینها در میدان دشــمن بازی می کنند و باید دســت از دسیسه علیه مردم و ملت 
ایران بردارند. جعفری همچنین با اشــاره به اظهارات اخیر فائزه هاشــمی گفت: 
ســخن ما به امثال فائزه هاشمی این است که به توصیه بردارش عمل کند و یک 

راه باریک برای بازگشت بگذارد.  فارس

یک مسلمان، پنبه از گوش رئیس جمهور درآورد
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام از مدیریت غیرعلمی و بی توجهی 
رئیس جمهور به نابودی سرمایه و اعتماد مردم در بورس، انتقاد کرد و 

نوشت: یک مسلمان، پنبه از گوش رئیس جمهور درآورد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصحلت نظام روز دوشنبه ۲9 
دیمــاه در یک پیام کوتاه در توئیتــر، از مدیریت غیرعلمی و بی توجهی 
رئیس جمهور به نابودی ســرمایه و اعتمــاد مردم در بورس، انتقاد و تاکید 
کرد: یک مســلمان، پنبه از گوش رئیس جمهور درآورد. محسن رضایی در اکانت 
شــخصی خود در شبکه های اجتماعی، نوشــت: »آقای روحانی در پاسخ به نگرانی 
اقتصاددان ها گفته بود »پنبه در گوش« خود بگذارید که خبرهای مثبت بورس ما 
را نشــنوید. ظاهراً خود نیز چنین کرده است. یک مسلمان، پنبه را از گوش رئیس 

جمهور درآورد که صدای مردم ستمدیده را بشنود.« مهر

رزمایش اقتدار ۹۹ از امروز در سواحل مکران آغاز می شود 

رزمایش پشت رزمایش
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چهل سال بعد در چنین روزی

به  بازنشسته ها  و  دولت  کارکنان  تمامی  حقوق 
صورت سهام بورسی به آنان تعلق می گیرد.

دیگر از پرداخت حقوق خبری نیست و از این ماه 
در  بازنشستگان  و  دولت  کارکنان  حقوق  تمامی 

قالب اعطای سهام به آنان صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری ها دکتر فرزاد پول پسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ضمن اعام این خبر تصریح 
کرد: دولت دیگر پولی در بساط ندارد و بعد از این 
با واگذاری سهام با کارکنان دولت تسویه حساب 

خواهیم کرد.
بخش  درآمد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
خصوصی به چه صورت خواهد بود، گفت: با بخش 
حساب  تسویه  که  است  وقت  خیلی  خصوصی 
کرده ایم هر چند عمیقاً متاسفیم که آنها به خاک 
گرسنگی  از  هنوز  خوشحالیم  اما  نشسته اند  سیاه 
نمرده اند. وزیر اقتصاد ادامه داد: سهام پاالیش صد 
و چهلم آماده واگذاری است که به پاالیش روغن از 

برگ گیاه گل گاو زبان مربوط می شود.
شکننده  تحریم های  به  اشاره  با  پسند  پول  فرزاد 
آمریکای جهانخوار، خاطرنشان کرد: مردم سرافراز 
ایران هشتاد سال در برابر این تحریم ها مقاومت 
کرده اند و اگر هشتاد سال دیگر هم تاب بیاورند ما 

مشکات را حل خواهیم کرد.
ارزش  سهام  این  آیا  که  سوال  این  پاسخ  در  وی 
دارد یا نه، گفت: ارزش مادی که ندارد ولی ارزش 

معنوی آن خیلی زیاد است.
هیچ  به  دولت  که  مطلب  این  بیان  با  پسند  پول 
اظهار  ندارد،  بازار سرمایه دخالتی  عنوان در روند 
داشت: ما در سرمایه گذاری سهامداران هیج نقشی 
نداریم و سازمان بورس کامًا مستقل است اما اگر 
متوجه شویم مردم پولی را پس انداز کرده اند تا آن 

پول را پس نگیریم آروم نمی گیگیریم.
وزیر اقتصاد در پایان از نصب کوره های پول سوزی 
در سازمان بورس ابراز بی اطاعی کرد و به صراحت 
گفت: اگر عزیزان ما در سازمان چنین تصمیمی را 
اتخاذ کرده باشند به تصمیم شان احترام می گذاریم 
پول  فرزاد  نمی گیریم.  عهده  بر  را  اما مسئولیتش 
پسند اظهار کرد: شایعه تأمین کسری بودجه دولت 
از محل بورس ساخته و پرداخته معاندان و منافقان 

است و چنین موضوعی را تایید نمی کنیم.
طرح  یک  را  خود  استیضاح  طرح  اقتصاد  وزیر 
ددمنشانه و مغایر با اصول اخاقی دانست و گفت: 
ما یک گوشه نشسته ایم و نان و ماست خود را می 
توسط مجلس هیچ  ایذایی  این حرکات  و  خوریم 

خللی در عزم و اراده ما ایجاد نخواهد کرد.
قالیباف  حسن  مدیریت  شیوه  کامل  تأیید  با  وی 
امروز هیچ  تا  اعام کرد:  بورس،  اصل در سازمان 
اهداف  تحقق  راه  در  ایشان  اندازه  به  مدیری 
اما رسانه های مغرض،  اقتصادی، جانفشانی نکرده 
را  ایشان  چهره  دارند  قصد  خودفروخته  و  مزدور 
مخدوش کنند. فرزاد پول پرست شایعه درگذشت 
برادرم  افزود:  و  کرد  رد  را  بورس  سازمان  رییس 
از تعویض پروستات به سازمان  قالیباف اصل بعد 
برگشته و اتفاقاً بعد از این در ایفای مسئولیت خود 

شفاف تر و روان تر عمل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که مگر ایشان 
بازنشسته نیست، گفت: به فرض که بازنشسته هم 
کفایت  و  لیاقت  این  با  فردی  که  وقتی  اما  باشد 

نداریم باید چکار کنیم؟
باشگاه  دو  که  خبر  این  اعام  با  اقتصاد  وزیر 
پذیره  بورس  در  زودی  به  استقال  و  پرسپولیس 
تابلوی  به  آبی  رنگ  افزودن  از  می شوند  نویسی 
معامات بورس خبر داد و گفت: بعد از این رنگ 
قرمز در تابلوی بورس به عنوان رنگ پرسپولیسی ها 
و رنگ آبی به مفهوم استقال است و هیچ ارزش 
سهام  سقوط  گفت:  وی  ندارد.  دیگری  قانونی 
با رنگ های بنفش و قهوه ای نشان داده  همچنان 
مثبت  سهام  به  مربوط  هم  سبز  رنگ  و  می شود 
که  خبرنگاری  پاسخ  در  پسند  پول  فرزاد  است. 
تابلوی  در  سبزی  رنگ  هیچ  چرا  پس  پرسید 
سبز  رنگ  حذف  گفت:  نمی شود،  دیده  معامات 
دلیل سیاسی دارد و فضولی این موضوع به خبرنگار 
جماعت نمی رسد. توصیه می کنم سرتان توی کار 

خودتان باشد و وارد معقوالت نشوید.
نویسی  پذیره  مقدمات  از  پایان  در  اقتصاد  وزیر 
بازار  به  تخم مرغی  و  سه شرکت کشکی، پشمی 
سرمایه خبر داد و گفت: این سه شرکت با نمادهای 
و  می شود  عرضه  »ختخم«  و  »وکشک«،»زپشم« 
ایفا  مهمی  نقش  کشور  اقتصادی  رشد  در  قطعاً 
حاضر  حال  در  است  ذکر  شایان  کرد.  خواهد 
در  میلیون  هجده  منفی  شاخص  با  ایران  بورس 
حال فعالیت است و سهامداران کمی از این بابت 

احساس نگرانی دارند.

رئیسی: 

رزمایش موشکی و تولید واکسن منابع اقتدارآفرینی و 
تولید قدرت هستند

سرلشکر باقری:

پرواز دو فروند B-52 آمریکا در منطقه ارزش 
عملیاتی ندارد


