
بازی رسانه ای مفسد فراری
شــیوه انتشار اخبار جعلی در مورد ربایش و انتقال 
خــاوری به ایران این گمانــه را تقویت می کند که 
احتماال این بازی رســانه ای از ســوی این مفسد 

فراری و با هدف رد گم کردن کلید خورده است.
به گزارشــس نور نیــوز چند روزی اســت برخی 
حساب های فعال در فضای مجازی با ادعای مفقود 
شــدن محمودرضا خاوری مفســد فــراری مقیم 
کانــادا مدعی ربایش و انتقال او به ایران شــده اند. 
این درحالی است که خانواده خاوری و رسانه های 
کانادایی هیچ واکنشی به انتشار این خبر نداشته اند.
ســبک و ســیاق خبرهای منتشــر شــده در این 
خصوص، ایــن گمانه را تقویت می کند که احتماال 
این بازی رســانه ای از سوی شــخص خاوری و با 
هدف رد گم کــردن کلید خورده اســت. خاوری 
مدیرعامل اســبق و فــراری بانک ملی اســت که 
بیــش از یک دهه قبل در پی اختالس ســه هزار 
میلیارد تومانی از کشــور فرار کرد و به کانادا رفت. 
دولت کانادا با وجود تالش های گسترده جمهوری 
اسالمی ایران برای استرداد قانونی خاوری از طریق 
پلیس اینترپل، متاسفانه تاکنون هیچ گونه همکاری 

در این رابطه نداشته است.

 دولت در زمینه کاهش نرخ تورم 
و تقویت ارزش پول ملی برنامه دارد

معــاون اول رئیس جمهور گفــت: دولت در زمینه 
کاهــش نرخ تــورم، افزایش ســرمایه گذاری ها و 
تقویــت ارزش پول ملی برنامه ها و اقدامات دقیقی 

در نظر گرفته است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، در اختتامیه 
نخســتین رویداد ملی نــوآوری اجتماعی با عنوان 
»نوپیا« که با شــعار نــوآوری و پیشــرفت ایران 
در محل پردیس چارســو برگزار شــد، با اشاره به 
اینکه محــور همه حرکت های پیامبران و مصلحان 
در طول تاریخ مردم بوده اند، افزود: ممکن اســت 
ایده ای در طول تاریخ بشــر از یک مصلح به وجود 
آید، اما این مردم هســتند که منشأ تحول آن ایده 
می شــوند و برای محقق شــدن آن آرمان ها باید 
جامعــه و مردم به صحنه آینــد. معاون اول رئیس 
جمهور ادامه داد: بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی 
نیــز یک مصلح واقعی بود که توانســت با کمک و 
حمایت های مردم، رژیم حاکــم منحرف طاغوتی 
را ســرنگون کنــد و البته آرمان هــا و هدایت های 
امــام خمینی )ره( زمانی محقق شــد که مردم در 
صحنه بودند. وی با اشــاره به چالش ها و مســائل 
موجــود برای به صحنه آوردن مــردم برای تحقق 
پیشرفت و توســعه اقتصادی کشور، گفت: برای به 
میدان آوردن مردم در راســتای تحقق آرمان های 
نظام مقــدس جمهوری اســالمی، بــه کارگیری 
روش های سنتی میسر نیست و بر همین اساس با 
تمرکز بر جوانان نخبه و جهادی که سرمایه عظیم 
برای آینده کشور هســتند باید بتوانیم روش های 
 نوآورانــه و جدید را برای حل چالش های کشــور 

عملیاتی کنیم.
مخبر با اشاره به قدرت و عظمت کنونی جمهوری 
اســالمی به ویژه در زمینه دیپلماســی و سیاست 
خارجــی تصریح کــرد: امروز ایران بــه مرحله ای 
رسیده است که سیاستمداران بزرگ و قدرت های 
جهانی قادر نیســتند هیچ تصمیمی را حداقل در 
خصوص مسائل منطقه خاورمیانه بدون ایران اتخاذ 
کنند و تصمیمــات آنان عملیاتی نمی شــود مگر 
اینکه نظر و دیدگاه جمهوری اسالمی در موضوعات 

گرفته شود.
معــاون اول رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: برای 
درک نقــش مهم جمهوری اســالمی در معادالت 
جهانی با مرور دیدار مقام معظم رهبری با ســران 
کشورهای روسیه و ترکیه و مواضع و هوشمندی و 
تسلط ایشان در این دیدارها حتماً قدرت جمهوری 
اســالمی به خوبی نمایانگر خواهد شد. وی گفت: 
ایران چهل سال است که با اقتدار در مقابل تحریم، 
جنگ و توطئه های دشمنان ایستادگی کرده و این 
توطئه ها را با حمایت مردم پشت سر گذاشته است.
مخبــر همچنین با اشــاره به نعمــات، امکانات و 
ظرفیت های بزرگ کشور گفت: دولت سیزدهم به 
دنبال آن اســت که با بهره گیــری از توان جوانان 
ایرانی وعده ها و شعارهایش برای رونق و پیشرفت 

اقتصادی در کشور را محقق کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشــور 
در یک مقطع مهم قرار دارد، خاطر نشــان کرد: با 
وجود فراز و نشیب ها و با وجود فضاسازی رسانه ای 
دشــمنان و یاس پراکنی آنان، آینده مردم و ایران 
قطعاً بسیار روشن است. وی تصریح کرد: دولت در 
زمینه کاهش نرخ تورم، افزایش ســرمایه گذاری ها 
و تقویت ارزش پول ملی برنامه ها و اقدامات دقیقی 

در نظر گرفته است.
مخبــر با اشــاره بــه حجــم نقدیندگــی باال و 
سرگردان در کشــور تصریح کرد: در طول سالیان 
گذشــته دولت ها نتوانســتند اعتماد مردم را برای 
سرمایه گذاری و بهره گیری از امکانات ارزی و ریالی 
آنان جلب کنند، اما امروز دولت به دنبال آن است 
که بــا برنامه ریزی و کمک فعــاالن حوزه نوآوری 
اجتماعی در سراسر کشــور و یک بسیج همگانی، 

اعتماد عمومی را افزایش دهد.
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران با تاکیــد بر اینکه در هر دوره ای 
از تاریخ و اداره حکومت یک ابزاری برای پیشرفت 
نیاز اســت و این ابزار باید مبتنی با نیروی انسانی 
آن مقطع از حکومت یا دولت باشــد، تصریح کرد: 
امروز امتیاز و مزیت کشــور نیروهای جوان خوش 
سلیقه، دانشــمند و دارای ایده ای هستند که برای 

همه معضالت کشور ایده دارند.

اخبار

رئیس ســتادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: ما دستیابی 
بــه قلــه ای از بازدارندگی را هدف گــذاری کرده ایم که 
حتی اگر برخی دشــمنان نادان ذره ای خیال تهاجم به 
کشورمان را هم در ذهن داشته باشند، جرئت و جسارت 

چنین خیال پردازی را از مخیله آنان نیز محو کنیم.
ســردار سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح در گردهمایی سراســری فرماندهان و 
مسئوالن نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
مشهد مقدس با اشاره به روند تحوالت دوران چهل ساله 
جنگ ســرد و پس از آن و شکست هژمونی تک قطبی و 
آغاز روند افول قــدرت آمریکا و عقیم ماندن هزینه های 
10 هزار میلیاردی دولت این کشور در منطقه غرب آسیا 
و بازیابی قدرت چین و خروج روسیه از انفعال گفت: این 
رویدادها همگی دلیل و نشــانه روشنی بر ورود دنیا به 

مرحله جدیدی با عنوان دوران گذار است.
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح از ویژگی هــای 
ژئوپولیتیکی دوران گذار، جنگ ها و رویدادهای سال های 
اخیر، دســته بندی ها و بی ثباتی های غیرقابل پیش بینی، 
توســعه ناتو به شــرق و تحرکات تند برخی کشورهای 
منطقه برای کســب امتیــاز را یادآوری کــرد و گفت: 
جمهوری اســالمی ایران در میانه تمامی این بحران ها، 
نگرانی ها، ناامنی ها و بی ثباتی ها، با رهبری و فرماندهی 
بی نظیر فرمانده معظم کل قوا و همراهی و هوشــیاری 
مــردم عزیز، برکات خون شــهیدان و در میدان بودن و 
آمادگی نیروهای مسلح، طی ســال های اخیر توفیقات 

فراوانی کسب کرده است.
وی اضافه کــرد: با ورود ایران به شــرایط و دوره غلبه 
فرصت هــا بر تهدیــدات، پایه های ســاختمان فشــار 
حداکثری دشمن یکی پس از دیگری فرو ریخت که در 
این میان نقش نیروهای مسلح کنار سایر مؤلفه ها، بسیار 

مهم و تعیین کننده بوده است.
رئیس ســتادکل نیروهای مســلح بیان داشت: برقراری 
امنیت پایدار در کشــور، مرزهــا و مناطق پیرامون مرز 

که بخش مهمی از آن توســط رزمندگان نیروی زمینی 
ســپاه اتفاق افتاد، کار بسیار بزرگی است چراکه دشمن 
در شــمال عراق، منطقه سیســتان و بلوچستان و غرب 
پاکستان، هزینه های سنگین و هنگفتی برای ناامن سازی 
این مناطق انجــام داد و حتی به دنبال تصرفاتی در این 
مناطق بــود تا از آن به عنوان یک ســرپل و جزیره، در 

تولید مشکالت اساسی امنیتی بهره بگیرد.
سرلشــکر باقری گفت: مســئولیت نیروهای مســلح از 
جهات گوناگون ســنگین است؛ هم به لحاظ مسئولیت و 
مأموریتی که به عهده دارند و هم به دلیل تکلیفی که در 
ارتقای جایگاه، پایدارسازی امنیت و ارتقای بازدارندگی 

متوجه آنان است.
وی خاطرنشــان کرد: نیروی زمینی مــا در بازدارندگی 
پایدار، توسعه و تحکیم امنیت پایدار در مرزها و مناطق 
مرزی، در پشــتیبانی از محــور مقاومت و در ناامیدی و 
ناکام ســازی دشمن در راهبردهایش، نقش اساسی را بر 

دوش دارد.
سرلشــکر باقری یکی از موانع اصلی بر ســر راه دشمن 
در هرگونه عملیات تهاجمی را نیروی زمینی دانســت و 
با یــادآوری این که "نقش تعیین کننده نیروی زمینی را 
در مقابله با تروریســت ها چه در مقابله با تروریست های 
شــمال غرب و جنوب شرق کشــور چه تروریست های 
داعشی، همواره شــاهد بوده ایم"، خطاب به فرماندهان 
و رزمندگان نیروی زمینی گفت: مســئولیت اصلی شما 
آماده شــدن برای نبرد ناهمتراز با دشــمن ناهمتراز و 
جنگ منظم با دشمن خارجی است؛ درگیری و جنگ با 
عناصر تروریســتی و ضدانقالب با وجود اهمیت، بخشی 
از کار شماست. وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی رکن 
قدرت و توانمندی ماســت؛ اگر ما نقطه قوتی داریم که 
دشــمن را به زانو در می آورد این منابع انســانی مؤمن، 
معتقــد، باروحیه، آموزش دیده و پای کار اســت و ااّل در 
آتش و گوگرد و فوالد و تکنولوژی، ســنگینی کفه ترازو 

به نفع دشمن است.

سرلشکر باقری:

 جرئت خیال پردازی تهاجم به ایران را هم 
از مخیله دشمنان محو می کنیم

فرمانــده کل ســپاه با تاکید بر اینکه تحــول در راهبرد 
دفاعــی نیروی زمینی ســپاه مبتنی بر نــوع و مقیاس 
تهدیدات بزرگ تکامل پیدا می کند، گفت: نیروی زمینی 

فصل الخطاب تمام نقشه جامع دفاعی یک کشور است.
ســردار سرلشکر پاســدار حسین ســالمی فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در گردهمایی سراسری 
فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه که در مشهد 
مقدس برگزار شد، طرح تحول در راهبرد دفاعی نیروی 
زمینــی را تشــریح و آن را مبتنــی بر نــوع و مقیاس 

تهدیدات نوین و بزرگ دانست.
سرلشکر سالمی با بیان این که منبع قدرت سپاه، نیروی 
زمینی و این نیرو قلب و روح ســپاه و منبع اصلی هویت 
آن اســت، گفت: با تدابیر اخیــر فرمانده معظم کل قوا، 
نیــروی زمینی ما در موقعیت یک تحول اساســی قرار 
گرفته است که شــامل تغییر در نگرش  به ابعاد عظیم 
این نیرو در نبردهای آینده است. وی افزود: هر کشوری 
که در معرض تهدید اســت، اگر ضعیف دیده شده و در 
محاسبات دشــمن ضعیف ارزیابی شود، به او حمله می 
شــود؛ بنابر این باید متناســب با نگاهی که نســبت به 
تهدیدات و امنیت ملی و نظام و انقالب اســالمی داریم، 

خود را برای این موقعیت آماده کنیم.
فرمانده کل ســپاه با بیان این که هویت ســپاه مبتنی 
بــر امنیت آفرینی، جهاد، تدبیر، بصیرت و حفظ هویت، 
عزت، عظمت، آرامش، آبرو، اعتبار و منزلت کشور است، 
گفت: در این میــان نیروی زمینی تحول گرای ما، قلب 

این حقیقت زنده و جاری است.
سرلشکر ســالمی با استناد به رهنمودی از امیر مؤمنان 
علی )ع( که فرمود؛ به خدا قســم هیچ ملتی نیست که 
دشــمن، پا در سرزمین او بگذارد و او ذلیل نشود، گفت: 
شــما در نبردهای اخیر پیرامونی دیدید که اگر نیروی 
دفاعی کشــوری در روی زمین سســت قدرت باشــد، 
دشــمن، بی رحمانه ســرزمین آن را اشغال می کند، از 
نوامیس عبور می کند و مال و جان و شــرف و امنیت و 

آبرو و حیثیت یک ملت را نابود می کند؛ و اگر دشــمن 
پای  در ســرزمین ملتی بگذارد، رهــاورد آن، تحقیر و 

نابودی است.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به اهمیــت نقش تقویت 
نیروهای دفاعی کشــور در زمین، بیان داشــت: نیروی 
زمینــی فقــط در دفاع، نقــش آفرین نیســت بلکه در 
بازدارندگی نقش تعیین کننده دارد؛ زمین در هر نبردی 
اصالــت دارد اما در جنگ بزرگ، خــود، موضوع جنگ 
اســت، پس ما باید متناسب با مقیاس تهدیدات بزرگی 
که فرارو داریم، قدرتمند باشیم تا همچنان در محاسبات 

دشمن، تأثیر قاطع بگذاریم و این، بازدارندگی است.
وی با اشــاره به نقش و اهمیت نیروی انسانی در مؤلفه 
قدرت، افــزود: قلب قدرت زمینی، انســان های مؤمن، 
معتقد، پرانگیزه و شــهادت طلبی اســت که تا آخرین 
لحظات زندگی مقاومت می کنند؛ مقاومتی که محصول 
ایمان اســت و لذا معنویت و ایمان حقیقی، عنصر اصلی 
قدرت ما اســت. سرلشکر ســالمی بیان داشت: نیروی 
زمینــی ما هر چند صاحب فنــاوری و تجهیزات مدرن 
اســت اما به آنها تکیه نکرده و اصالــت خود که همان 
پشتوانه معنویت، بصیرت و ایمان حقیقی است را حفظ 
کرده و این ضمانتی برای پیروزی است. وی افزود: کسی 
که نخواهد شهید شود، پیشروی نمی کند، کسی که به 
معاد و مفهوم ایثار و شهادت آشنا و معتقد نباشد، به آب 
و آتش نمی زند و در قلب آتش ورود نمی کند و دشمن 
را فراری نمی دهد و در حد ظرفیت می جنگد، یعنی او 

اپراتور است؛ ارتش های بی ایمان در زمین، اپراتورند.
فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان این که نیروی زمینی 
جدید ما باید برای انطباق با تغییرات تازه در گونه های 
متنوع تهدید، تغییرات را در دکترین، تاکتیک و تکنیک 
تکمیل کند، گفت: گاهی ممکن است که دشمن، شما را 
مجبور به جنگ در اعماق دور نماید و در آن صورت باید 
الزامات آن و الزمات تأمین یک یا دو سرزمین بینابینی 

را نیز دنبال کنید.

سرلشکر سالمی:

 نیروی زمینی فصل الخطاب تمام نقشه جامع دفاعی 
یک کشور است

جمعه های کار و تالش دولت ســیزدهم به استان مرکزی 
رســید و رئیس جمهــور و تعــدادی از وزرای دولت روز 

گذشته به این استان سفر کردند.
رئیســی در بازدید از آذرآب و هپکو بر »ممنوعیت واردات 

محصوالت دارای نمونه داخلی« تاکید کرد. 
حجت االســالم »سید ابراهیم رئیسی« در بیست و نهمین 
ســفر اســتانی پس از ورود به اراک در شهرستان خمین 

حاضر شد و از بیت تاریخی امام راحل بازدید کرد.
وی پــس از تجدید میثاق با آرمان های امام در مصلی این 

شهرستان با استقبال پرشور مردم روبرو شد.
رئیــس جمهور در مصلی شهرســتان خمین با بیان اینکه 
نســل جوان باید با شخصیت تاریخ ســاز امام راحل آشنا 
شــود، اظهار کرد: حضرت امام خمینی )ره( معلم بزرگی 
برای انقالب اســالمی به شــمار می رود و نسل های امروز 
بیش از پیش باید با شخصیت امام خمینی )ره( آشنا شوند.
وی بــا بیان اینکه روح امام همواره مددکار افرادی اســت 
که برای تحقق اهداف واالی انقالب جانفشــانی می کنند، 
گفت: امام عمل به دین را در متن جامعه بشــری یکی از 

ضروریات می دانست.
رئیس جمهور عنوان کرد: دولت به دنبال افزایش اشتغال، 
تولیــد و دانش بنیان اســت زیــرا با تولیــدات داخلی به 

استقالل می رسیم و نیاز ما به دیگران کمتر می شود.

وی در ادامه ســفر خود از گمــرک اختصاصی و همچنین 
کارخانــه تولید ویفــر ســیلیکونی بازدید کرد. رئیســی 
بزرگترین خط تولید پنل های خورشــیدی کشــور را در 
شهرســتان خمین افتتاح کرد. وی در جمــع خبرنگاران 

اظهار کرد: تولید تجهیزات فنی مهندســی و صنعتی برای 
کشــور ایجاد قدرت می کند و توســعه واحدهای صنعتی 
کــه دارای دانش تخصصی هســتند از اولویت های دولت 

سیزدهم است.

رئیســی با اشــاره بــه مقابله بــا مافیــای واردات گفت: 
واردات محصوالتــی کــه نمونــه داخلی دارنــد و موجب 
ایجاد مشــکل برای تولید داخل شــود ممنوع اســت و با 
 آن مقابلــه می کنیم چــرا که این مهــم از تأکیدات رهبر 

معظم انقالب است. 
رئیســی با اشــاره به ظرفیت های صنعتی استان مرکزی 
بیــان کــرد: صنایع اســتان مرکزی نقش بــی بدیلی در 
صنعت و اقتصاد کشــور دارند و هر یک از این صنایع نماد 
غرور ملی هســتند. وی با بیان اینکه اســتان مرکزی مهد 
مفاخر و بزرگان اســت و بیش از ۶ هزار شهید تقدیم دفاع 
مقدس و نظام جمهوری اسالمی کرده، گفت: فرهیختگان 
برجســته ای از جمله امام راحل و آیت اهلل اراکی و... که هر 
یک از این بزرگان سرداران رشید اسالم محسوب می شوند، 

از این خطه برخاسته اند.
وی با اشــاره به ظرفیت های بسیار خوب استان مرکزی در 
خصوص نیروی انسانی گفت: نیروهای کارآمد فرهیخته و 
مســتعد زیادی در استان وجود دارند که اگر دولت شرایط 
را برای آنها مهیا کند می توانند در پیشــرفت کشــور مؤثر 
باشــند. رئیســی در پایان تصریح کرد: این سفر مصوباتی 
خواهد داشت و تصمیماتی در استان اتخاذ و اعالم خواهد 
شــد و برخی از تصمیمات نیز در مرکز پیگیری و به اطالع 

مردم می رسد.
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گزارش
جمعه  های کار تالش به استان مرکزی رسید 

رئیسی: واردات محصوالتی که نمونه داخلی دارد ممنوع

خطیب جمعه تهران گفت: حضور سیاســی و نظامــی آمریکا در منطقه به صفر 
رســیده و نیروهای نظامی آن ها در منطقه کارایی ندارند؛ لشکرکشی های آمریکا 
بی اثر شــده و حضور سیاسی او هم بی اثر اســت و اما حضور فیزیکی او هم باید 

حذف شود.
حجت االســالم ســید محمدحســن ابوترابی فرد امام جمعه موقــت تهران در 
خطبه های نماز عبادی-سیاســی این هفته که در مصالی امام خمینی)ره( اقامه 
شد، طی سخنانی  با بیان اینکه در ایام دهه امامت و والیت و هم چنین در آستانه 
رویداد مهم و تعیین کننده »مباهله« هستیم، اظهار داشت: آیه ۶1 سوره مبارکه 
َک فِیِه ِمْن بَْعِد َما َجــاَءَک ِمَن الِْعلِْم َفُقْل  آل عمــران که می فرماید }َفَمــْن َحاَجّ
تََعالَْوا...{ در مقام بیان و تبیین معارف و حقایقی اســت که نقش تعیین کننده ای 
در حقانیت دین مبین اســالم و جایگاه و منزلت اســتثنایی پیامبراکرم)ص( و 
اهل بیت)ع( ایشــان دارد. در روز 24 ماه ذی الحجه پیامبر)ص( جمعی از بزرگان 
نصــارا را کــه از قبول حق و پذیرش برهان ســرباز می زدند، بــه مباهله دعوت 
فرمودند. وی افزود: مباهله در این جا با هدف درخواست عذاب برای کسانی است 
که در راه باطل قدم بر می دارند و نخســتین پیام آیه این است که رسول گرامی 
اسالم)ص( دغدغه هدایت بشــر و تبیین حق را دارد و از مباحثه و استدالل باز 
نمی نشــیند و اگر استدالل و برهان مخاطب را تســلیم نکرد، برای تبیین حق، 

آماده مباهله است.
خطیــب جمعه تهران گفت: پیام دوم آیه این اســت که اســالم یعنی دانش و 
معرفت، اســالم یعنی علم، حقایقی برهانی و معارفی که ریشــه در فطرت عقل 
و جان بشــر دارد. علم، دانش، کالم خداوند، کالم رسول خدا)ص( فصل الخطاب 
است و چون امیرالمومنین)ع( مظهر حق است، کالم او فصل الخطاب است. دیگر 
پیام آیه این اســت که پیامبر و گروندگان به این شخصیت از بن دندان به راهی 
کــه در آن گام برمی دارند باور و اعتقاد راســخ دارند. این ایمان و یقین تکیه گاه 
اهل معرفت برای پیروزی در صحنه هاست. وی اضافه کرد: کسانی در روز مباهله 
وارد شــدند که در ماجرای آیه »تطهیر«)آیه 33 از سوره احزاب( حضور داشتند 
و مصداق بودند. مفســران شیعه و اکثر محدثان اهل سنت اتفاق نظر دارند که در 
این آیه مراد از فرزندان، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( و مراد از زنان، حضرت 

فاطمه)س( و مراد از جان پیامبر)ص( نیز امیرالمومنین)ع( است.
امام جمعه تهران در خطبه دوم با اشاره به بازی های تیم ملی والیبال خاطرنشان 

کرد: از بازیکنان تیم ملی والیبال که در لیگ ملت های والیبال خوش درخشیدند 
و از کادر فنی و مربی ایران با انگیزه و دست اندرکاران این تیم تشکر می کنم.

ابوترابی با اشاره به اتصال کشــورمان به خطوط ترانزیتی و تحوالت دیپلماتیک 
روزهای اخیر گفت: در روزهای اخیر نشســت ســه جانبه آستانه، دیدارهای مهم 
و بیانات الهاش بخش رهبری معظم انقالب در تبیین شــرایط سیاسی منطقه و 
جهان اسالم را داشتیم که این فرمایشات پیام آور قدرت و شکل گیری قدرت های 
نو در جهان پیش روســت. وی ادامه داد: تردیــد نکنید که امروز دنیا با تحوالت 
جدی روبرســت و هزاره سوم، هزاره ی آسیاست و ایران اسالمی در این تحوالت 
نقش تعیین کننــده و بنیادین دارد. تاکید مقام معظــم رهبری به رئیس جمهور 
ترکیــه بر این اصل بود که مرز ایران و ترکیه، مرز ماســت و ما امنیت ترکیه را 
امنیت ایران می دانیم. در طول چهار دهه گذشته نگاه ایران به خلق قدرت برای 
کشورهای اسالمی به ویژه دولت اسالمی ترکیه بوده است. در کنار این نگاه انتظار 
ایران آن است که مرز سوریه و ترکیه هم، مرز ما و دغدغه ملت اسالمی باشد. ما 
در کنار امنیت یکدیگر به اقتدار می رسیم؛ اگر تمامیت ارضی و امنیت کشورهای 

اسالمی مورد تهدید قرار بگیرد، اقتدار امت اسالمی تهدید شده است.
خطیب جمعه تهران اظهار داشــت: راه ارتباطی ایران و ارمنســتان هم در این 
منطقــه وجود دارد و ایران در برابر تغییرات منطقه ای به طور جدی حساســیت 
دارد و اجازه نمی دهد راهی هزاران ســال قدمت دارد و از عوامل امنیت و صلح 

ملت های منطقه است که نباید آسیب ببیند.
ابوترابــی بیان کرد: نکته دیگر که رهبری معظم انقالب در گفت وگو با روســای 
جمهور مطرح کردند، بحث حضور آمریکا در سوریه و کنار فرات است؛ همانطور 
که رئیس جمهور ترکیه در سخنان خود اشــاره کرد، حمایت آمریکا و متحدین 
اروپایی او از تروریســت ها موجب ناامنی مرزهای ترکیه اســت. اگر می خواهیم 
به امنیت برســیم باید حضور آمریکا در منطقه به طور کلی حذف بشــود. حضور 
سیاســی و نظامی موثر آمریکا در منطقه به صفر رسیده است و نیروهای نظامی 
آن ها در منطقه کارایی ندارند. لشکرکشی های آمریکا بی اثر شده و حضور سیاسی 

او هم بی اثر است و اما حضور فیزیکی او هم باید حذف شود. آمریکایی ها قبل از 
آن که با حادثه ای مانند در افغانســتان روبرو شوند و با خجلت و شرم و شکست 

مفتضحانه مجبور به فرار شوند، باید منطفه را ترک کنند.
ابوترابی هم چنین درباره صنعت برق کشــور گفت: در سال 1357 جمعیت ایران 
حدود 37 میلیون بود و کل صنعت برق کشور حدود 7 هزار مگاوات بود، تقریبا 
معادل با کشــور همسایه ما ترکیه. کشــوری مثل ایران با آن ذخایر انرژی، کل 
تولید انرژی برق همین قدر بود ولی شبکه انتقال برق کشور که 70 درصد مردم 
در روســتاها زندگی می کردند، طوری بود که فقط حدود 7 هزار روستا از انرژی 
برق اســتفاده می کردند. جمعیت ایران از این زیرساخت ها محروم بودند. امروزه 
که دفاع مقدس، ســال ها تحریم و زمان هایی که فروش نفت مان به صفر رســید 
گذرانده ایم تولید انرژی برق در کشــور حدود 88 هزار مگاوات است. این یعنی 

تحول عظیمی در صنعت برق کشور رخ داده است.
ابوترابی گفت: جزو پنج کشــور برتر دارای تکنولوژی ســاخت توربین های گازی 
هســتیم؛ ایرانی که در تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی است و هشت سال 
دفاع مقدس را تجربه کرده، در این جایگاه اســت. در حوزه شــبکه برق، خطوط 
و پســت ها، امروز 100 درصد شهرهای کشــور از انرژی برق استفاده می کنند. 
روستاهای کشور 99.7 درصد روســتاهای کشور از برق استفاده می کنند و این 

نسبت در کل جهان، 85 درصد است.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشــت: دولت ســیزدهم در کاهش جدی تلفات 
شبکه برقی تالش دارد؛ علیرغم موفقیت چشم گیر نظام در زمینه تولید تجهیزات 
و ظرفیت های نیروگاهی، با مشــکالتی در حوزه مصــرف، بهره وری پایین انرژی، 
کاهش ســرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پروژه هــای صنعت برق روبه رو 
هســتیم. وی اضافه کرد: دولت جدید در حالی مدیریت کشور را در دست گرفت 
که با خاموشــی های طوالنی و بلندمدت روبــه رو بودیم و بخش خانگی، تجاری، 
صنعتی و کشاورزی، به شدت رنج می برد. اولین تصمیم کوتاه مدت دولت از 9 ماه 
قبل، ساماندهی حوزه مدیریت مصرف انرژی برق به گونه ای که با هیچ محدودیتی 

برای مشترکین خانگی و تجاری روبه رو نشویم و این مهم انجام گرفت.
خطیــب جمعه تهران گفت: امروز در اوج مصــرف برق با حدود 4 درصد افزایش 
مصرف نســبت به سال قبل روبه رو هستیم و این در حالی است که یک ساعت یا 

یک دقیقه در خانه های ما خاموشی نبوده؛ این نتیجه اقدام منطقی دولت است.

حجت االسالم ابوترابی فرد:

آمریکا باید از منطقه برود


