
 نامه دفتر رهبری به شمخانی 
جعلی است

تصویــر نامــه ای بــا امضــای رئیس دفتــر رهبر 
انقــاب خطاب به علی شــمخانی، دبیر شــورای 
عالــی امنیت ملــی با مضمون تشــدید برخورد با 
معترضیــن از طریق کانال های بدون شناســنامه 
 در فضای مجازی منتشــر شــده که تماماً مجعول 

و ساختگی است.
به گزارش نور نیوز رســانه نزدیک به شورای عالی 
امنیت ملی، به دنبال فوت مرحومه »مهسا امینی« 
و شــکل گیری برخــی اعتراضــات در شــهرهای 
مختلف کشــور، جریان های معاند تاش می کنند 
که با سوءاســتفاده از احساســات و اندوه مردم و 
ایجــاد تحریک اجتماعی، اعتراضات را به ســمت 
اغتشــاش هدایت کنند. در ایــن خصوص تصویر 
نامه ای با امضــای رئیس دفتر رهبر انقاب خطاب 
به »علی شمخانی«، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
با مضمون تشــدید برخورد با معترضین از طریق 
کانال های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر 
شــده که تماماً مجعول و ساختگی است. این نامه 
که از نقطه نظر شــکل و محتوا کامًا ناشیانه تهیه 
شده با هدف متشــنج کردن هر چه بیشتر فضای 
جامعه و تحریک افکار عمومی انتشــار یافته است. 
انجام اقداماتی از این دست از سوی گروه های معاند 
مســبوق به سابقه بوده و هدف آن ایجاد ناامنی در 
افکار عمومی و پشتیبانی از برنامه تشنج آفرینی در 

سطح شهرها است.

 سرمایه گذاری صنعت بیمه 
به کاهش فقر در کشور کمک می کند

رئیــس مرکز پژوهش های مجلــس گفت: صنعت 
بیمــه وبیمه ایران می تواندبا طراحی وگســترش 
بیمه های جدیددر چارچوب برنامه هفتم توسعه به 

کاهش فقر درکشور کمک کند.
»بابک نگاهداری« درهمایش بررسی عملکرد ۱۱۰ 
روزه هلدینگ کسب وکار ســبا با اشاره به تدوین 
چارچوب هــای جدید ونوع نگاهی تازه به توســعه 
کشــور دربرنامه هفتم توسعه اظهارداشت: یکی از 
مباحث مهمــی که رهبر معظم انقــاب در اباغ 
سیاســت های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص 
کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی 
درکشور به چهار درصد رسیده واین یعنی نابرابری 
درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر 
خط فقر کشــور به ۲۶/۵ میلیون نفررسیده وطبقه 
متوســط که راهبر توسعه کشــور است، الغر شده 
اســت. برای درماناین وضعیت یکــی از اهرم های 

مناسبی که وجوددارد، صنعت بیمه است.
وی گفــت: صنعت بیمــه ودرراس آن بیمه ایران 
کــه بخش عمــده بازاربیمه ای کشــوررادراختیار 
دارد، می تواند با تدوین بیمه های جدید وگسترش 
بیمه های موجودماننــد بیمه های عمر وزندگی، به 
کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه ها عاوه 
براینکه منابع الزم برای توســعه ســرمایه گذاری 
صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می آورد، می 
تواندبه توسعه آموزش، کاهش نابرابری هاوافزایش 
رفــاه اجتماعی منجر شــود. از همین رو توســعه 
بیمه های عمــر برای کاهش فقر یکی از محورهای 
مهم مــورد توجه دربرنامه هفتم توســعه اســت 
وافزایش ۵۰ درصدی این بیمه ها برای پنج ســال 

آینده هدف گذاری شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه چهار چالش وســه پنجره 
فرصــت کشــوردرچارچوب برنامه هفتم توســعه 
بــه عنــوان اولویت مــورد توجه قــراردارد، ادامه 
داد: صنعــت بیمه کشــور اگر بخواهد به رســالت 
خوددرتوســعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این 
اولویت ها داشــته باشــدکه یکی از مهمترین آن، 
ایجاد منابع مالی از طریق شــرکت های ســرمایه 
گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است. 
باخلق منابــع مالی ازاین طریق می توان ریســک 
ســرمایه گذاری درکشوررا پوشش داده وبه فعاالن 

اقتصادی کشور انگیزه بدهید.
این مقام مســئول با تاکید برضرورت دانش بنیان 
شدن بیشــتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت های 
دانــش بنیان گفت: هم اکنــون ۰/۹ درصد ارزش 
افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است 
که صنعت بیمه دراین بخــش هم می تواند کمک 

زیادی به کشور بکند.
وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توســعه 
توجه حکمرانی را به ســوی دیپلماســی اقتصادی 
جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که 
کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل 
ایران عبور کنندوکشورهای دیگر دررقابت باایران، 
نمی خواهند چنین شــود. لــذا صنعت بیمه وبیمه 
ایران از طریق همین منابعی که درهلدینگ ســبا 
دراختیار دارد می تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت 
وایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند. 
نگاهداری افزود: همچنین ســرمایه گذاری دردیگر 
بخش های زیرســاختی نظیر کشــاورزی وامنیت 
غذایی، زنجیــره ترانزیتی، انــرژی وافزایش ارزش 
افــزوده صنایع از دیگر محورهای مــورد نیاز برای 
ســرمایه گذاری صنعت بیمه اســت.رییس مرکز 
پژوهش های مجلس گفت: جمع بندی مااین است 
که رفع موانع سرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی 
شاه کلید برون رفت از مشکات کنونی کشور است 
که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردســت 
صنعت بیمه قرار دارد بنابراین بیمه ایران به عنوان 
بزرگترین شــرکت بیمه ای کشور بایدهلدینگ سبا 
را بــرای فراهم کردن منابع الزم بــرای این نقش 

آفرینی، تجهیز کند.

اخبار

تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه های تهــران جهت 
محکومیــت اغتشــاش های اخیــر، اقدام بــه برگزاری 

تجمعاتی کردند.
به گزارش فارس، در پی درگذشت مهسا امینی و پس از 
اغتشاش های اخیر، تعدادی از دانشجویان انقابی دیروز 
)چهارشنبه 3۰ شهریور( در دانشگاه های تهران، تربیت 
مــدرس،  امیرکبیر، الزهرا و برخی دیگر از دانشــگاه ها 

اقدام به برگزاری تجمع کردند.
تجمع دانشــگاه تهران با حضور جمعی از دانشــجویان 
برگزار شــد. این تجمع حدود دو ســاعت طول کشید و 
تجمع کنندن با شعارهایی همچون » دست نزن عزادار 
بی غیرت/  دانشجوی عزادار دشمن هر چی کفتار/ درد 
عزا ســنگینه، فتنه گری ننگینه / ای پرچمت ما را کفن، 
جانم وطن« اغتشــاش های دو شــب گذشته را محکوم 

کردند.
در دانشــگاه تربیت مدرس نیز جمعی از دانشــجویان 
تجمع کرده بودند. تجمع کنندگان در دانشــگاه تربیت 
مدرس نیز با ســردادن شــعارهایی ماننــد »حرف ما 
یک کام، بازی نخور والســام/ کردســتان تسلیت« از 

دانشجویان خواستند وارد بازی های ضدانقاب نشوند.
تعدادی از دانشــجویان دانشگاه امیرکبیر نیز ظهر امروز 
با تجمع در محوطه این دانشــگاه و سر دادن شعارهایی 
علیه اغتشاشــگران، وقایع دو شب گذشــته را محکوم 

کردند.
در دانشــگاه الزهرا نیز جمعی از دانشجویان با سر دادن 
شعارهایی ضمن اعام انزجار از هنجار شکنان تجمعات 
اخیر، بررسی دقیق پرونده فوت مهسا امینی را از مسیر 

قانونی خواستار شدند.

 تجمع دانشجویان دانشگاه های تهران
 در محکومیت اغتشاش های اخیر

سخنگوی سپاه از برگزاری رژه دریایی با شرکت ۱۴۴۴ 
شــناور مردمی و یگان های شناوری نیروهای مسلح در 

بندرعباس خبر داد.
سردار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط عمومی 
کل ســپاه از برگزاری رژه یگان های نیروهای مســلح در 
بندرعباس و سواحل نیلگون خلیج فارس به میزبانی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی خبر داد و گفت: همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت ها 
و رشادت های فرزندان غیور ملت ایران در آن دوران عزت 
آفرین؛ براســاس تدبیر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله 
العالی( مبنی بر برگزاری رژه 3۱ شهریور نیروهای مسلح 
در بندرعباس همزمان با تهران که از ســال ۱3۹۵ انجام 
می پذیرد، این رژه صبح )پنجشــنبه( با مسئولیت سپاه 
پاسداران انقاب اســامی در بندر عباس برگزار می شود 

و یگان های برگزیده شــناوری، هوایــی، پیاده و محمول 
نیروهای مســلح و بسیج دریایی، اقتدار و سیادت دریایی 
جمهوری اسامی ایران در خلیج فارس و تنگه راهبردی 
هرمز را به نمایش خواهند گذاشت. سردار شریف برگزاری 
رژه دریایی با شــرکت ۱۴۴۴ فروند شناور سنگین، نیمه 
ســنگین و ســبک در قالب بســیج دریایی و یگان های 
برگزیده شــناوری نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی 
فراجا درمجاورت ســواحل خلیج فارس را برنامه محوری 
آئین رژه یگان های نیروهای مسلح در بندرعباس اعام و 
تصریح کرد: پیش قراول یگان های شناوری در رژه دریایی، 
ناو رزمی موشک انداز شــهید سلیمانی است که چندی 
پیش به یگان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد. همزمان 
با رژه شناوری، جنگنده های تیزپرواز نیروی هوایی ارتش 

و هوا فضای سپاه به اجرای رژه هوایی می پردازند.

 برگزاری رژه دریایی با شرکت ۱۴۴۴ شناور مردمی
 در بندرعباس

رهبــر معظم انقاب بــا بیان اینکه نســل جدید خیلی از 
مسائل دفاع مقدس را نمی داند، فرمودند: باید کاری کنیم 

نسل امروز هم این حوادث را بداند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در 
آیین تجلیل از پیشکســوتان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی 
را، نتیجه سیاســت راهبردی امپراطوری نظام ســلطه در 
دشــمنی با جمهوری اســامی و ملت ایــران خواندند و 
افزودنــد: با وجــود حمایت همه جانبــه قدرتهای جهانی 
از صــداِم جاه طلب و دیوانه ی قدرت، جنگ در پرتو ســه 
عنصر »قدرت جوشــان انقاب، رهبری بســیار مؤثر امام 
و خصوصیات فاخر و برجســته ملت ایران« از یک تهدید 
قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شــد که روایت 
صحیح و دقیق این فصل شــورانگیز و هیجان آور از تاریخ 
ایران به نسل جوان و نوجوان، استمرار موفقیت های انقاب 

را تضمین خواهد کرد.
فرمانــده کل قوا، دفاع مقــدس را حادثــه ای پرهیجان، 
پرمعنا و پر فایده برای امروز و فردای کشــور خواندند و با 
عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکســوتان دفاع مقدس 
افزودند: پیشکسوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی آن مقطع 
را شناختند و برای تأمین این نیاز به میدان پرحادثه جنگ 
و جهاد و ایثار شــتافتند، بنابراین تمجید و احترام به آنها 

وظیفه ای قطعی و همگانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه با گذشت زمان، 
ابعــاد و حقایِق حوادثی نظیر دفاع مقدس، بیشــتر و بهتر 
قابل درک می شــود، افزودند: باید به گونه ای عمل کرد که 
معرفت و آگاهی به »حقایق دفاع مقدس به عنوان برهه ای 
درخشــان و تأثیرگذار«، بطور مستمر افزایش یابد و نسل 
کنونی از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شــود که تاش 
در این زمینه توقعی جدی از پیشکســوتان دفاع مقدس و 

متولیان اینگونه مسائل است.
ایشــان با اشاره به اســناد و مدارک منتشر شده از جنگ 
تحمیلی از ســوی غرب افزودند: ایــن اعترافات،  حقانیت 
حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور می شد، ثابت می کند.

فرمانــده کل قوا، تحمیل جنگ به ایران را واکنش طبیعی 
ســلطه گران جهانی به پیروزی انقاب اسامی خواندند و 
گفتند: انقاب ملت ایران، صرفاً شکســت یک نظام وابسته 
و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود بلکه 
تهدید امپراطوری نظام ســلطه بود و مســتکبران غرب و 
شرق با درک عمق این تهدید، جنگ را با تشویق و تحریک 

صدام بر ملت ایران تحمیل کردند.
ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال پیام و 
حرف های نو ملت ایران به دیگر ملتها از جمله نهراســیدن 
از امریکا و ایســتادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض 
جهانی دانســتند و افزودند: ظهور نظام سیاسی مستقل و 
الهام بخش، آن هم در کشــوری که نقطــه ی امید، اتکاء و 
طمع ورزی امریکا به شــمار می رفت برای امریکا و ســلطه 
گــران، اصًا قابل تحمــل نبود، بنابراین بعــد از تحرکاِت 
ناکامی همچون کودتا، حمله به طبس و تحریک قومیت ها، 

جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند.
فرمانــده کل قوا افزودند: این حمله ی سراســری البته در 
ذهن انقابیون، پیش بینی نمی شــد امــا برای عناصری از 
نیروهای مســلح که مجرب بودند و برای شــخصیت های 

برجسته و مستقل جهان غیرمنتظره نبود.
رهبر انقاب در همین زمینه به ســخنان احمد ســکوتره 
رئیس جمهور فقید گینه در دیداری خصوصی با ایشــان 
اشاره کردند و گفتند: آقای سکوتره معتقد بود وقوع جنگ 
تحمیلــی ناگزیر بوده اســت، چون امپریالیــزم اگر نتواند 
انقابی را تضعیف یا مهار کند حتماً جنگی ســنگین را به 

آن تحمیل خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از ســخنان کسانی که 
غیر مســئوالنه ایران را مســئول جنگ تحمیلی می دانند 
و می گویند دفاع مقدس باید بعد از آزادســازی خرمشهر 
پایــان می یافت گفتند: حادثه ی پایان جنگ یعنی حمله و 
پیشــروی صدام بعد از پذیرش قطعانه ۵۹8 از جانب ایران 
و بعــد از آن، حمله ی مرصاد، نشــان داد که اگر در مقطع 
آزادی خرمشــهر، دفاع پایان می یافت صدام حتماً مجدداً 
پیشــروی می کرد به خصوص اینکــه بخش های زیادی از 

ایران عزیز، در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.
ایشــان تجزیه ی ایران و جدا کردن خوزســتان به عنوان 
بخشــی مهم از کشــور، به زانو در آوردن ملت، براندازی 
جمهوری اسامی و در دست گرفتن سرنوشت ملت ایران 
را اهداف اصلی امپراطوری کینه توز سلطه از تحمیل جنگ 
به ایران برشــمردند و گفتند نباید این حقایق آشــکار را 

فراموش کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل جنگ 8 ساله از تهدیدی 
بزرگ بــه فرصتی بزرگ را دومیــن حقیقت دفاع مقدس 
دانستند و گفتند: »جوشش انقاب، رهبری تعیین کننده 
امام خمینی و خصوصیات برجسته و تاریخی ملت ایران«، 
سه عنصر و عامل مهمی بودند که این حقیقت شورانگیز را 
رقم زدند که باید در تبیین آن بخوبی کار شود به خصوص 
اینکــه فرصت های بوجــود آمده از دل تهدید ســهمگین 

جنگ، هنوز برای اکثر مردم ناشناخته است.
فرمانــده کل قوا، دادن درس عبرت بــه ملت های دیگر را 
از جمله اهــداف زیاده خواهان جهانی از بــه راه انداختن 
جنگ تحمیلی برشــمردند و افزودند: آنها می خواستند با 
ســرکوب ملت ایران، باب گشوده شده ی مقاومت را کامًا 
ببندند اما ملت، همه اهداف جبهه اســتکبار را خنثی کرد 
و برخاف تصور دشــمنان، خود را باال کشید و فرصت های 

بسیار آفرید.
رهبر انقاب اســامی یکی از دســتاوردهای دفاع مقدس 
را ایســتادگی مردم بویژه مردم خوزســتان و عرب زبان ها 
و بی توجهی آنها به وسوسه های دشمن برای تجزیه کشور 
دانســتند و گفتند: دفاع مقدس همچنین زمینه ساز بروز 

باورهای دینی و برترین سجایای اخاقی ملت ایران شد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به بروز گذشــت ، 
فداکاری  و دین باوری  در دوران دفاع مقدس بویژه گذشت 
خانواده های رزمندگان و شــهدا افزودنــد: در دوران دفاع 

مقدس، همه ی کشــور به عمق دفاعی جبهه ها تبدیل شد 
و شــهر و روستا، مسجد و هیأت، حوزه و دانشگاه، همه در 
خدمت دفاع و انقاب قرار گرفتند. ایشــان اتحاد و انسجام 
ملت را از دیگر دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند 
و خاطرنشان کردند: در ســالهای ابتدایی انقاب به دلیل 
اختافات سیاسی در سطوح باالی کشور و اقدامات تفرقه 
افکنانه گروهک ها، مردم دســته دسته شده بودند اما دفاع 

مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبــر انقاب اســامی یکی دیگر از دســتاوردهای دفاع 
مقــدس را که زمینه ســاز تبدیل تهدید به فرصت شــد، 
مســئله اقتدار نظامی کشور دانســتند و گفتند: در شروع 
جنگ تحمیلی وضع کشــور از لحــاظ نظامی خوب نبود 
اما دفــاع مقدس از یک طرف تبدیل بــه آزمون وفاداری 
ارتش به نظام مقدس جمهوری اســامی شــد و از طرف 
دیگر زمینه ســاز سربرآوردن ســپاه به عنوان یک حقیقت 

درخشنده شد.
فرمانــده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای مســلح 
موجــب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احســاس امنیت 
برای کشــور شــد، افزودند: البته این نکتــه باید مد نظر 
فرماندهان محترم ارتش و ســپاه باشد که این محبوبیت و 
اقتدار تا زمانی است که حرکت پیش رونده نیروهای مسلح 
با همان شــتاب قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف 
و عقب گرد نشــود زیرا هرگونه توقف در مقابل حرکت رو 
به جلوی دشمن، به معنای عقبگرد است و بر همین اساس 
مسئوالن نظامی و کشوری، پشتیبانی از نیروهای مسلح را 
از کارهای واجب خود بدانند. ایشان تأکید کردند: به لطف 
الهی امروز کشــور از لحاظ دفاعی بــه مرحله بازدارندگی 
رســیده است و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی وجود ندارد 

و دشمنان نیز این موضوع را به خوبی می دانند.
رهبــر انقاب اســامی در ادامه به یک نکته مهم اشــاره 
کردند و گفتند: برخی اوقات در مورد دفاع مقدس تعابیری 
همچون اســتفاده از موج انســانی بکار برده می شــود در 
حالیکــه محور تمــام حرکات و اقدامــات و عملیات در 8 
سال جنگ، تدبیر و عقانیت بود و روش ها و راه کنش های 
ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس در دانشگاههای 

نظامی است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای از جمله دســتاوردهای دفاع 
مقدس را ثابت شــدن یــک اصل مهم بــرای ملت ایران 
دانســتند و تأکید کردنــد: در دوران دفــاع مقدس ثابت 

شد که صیانت کشــور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای 
دشمن، تنها از راه مقاومت بدست می آید و نه تسلیم.

ایشــان افزودند: در همان اوایل جنگ افــرادی معتقد به 
تسلیم بودند و غیر مستقیم این موضوع را مطرح می کردند 
امــا امام محکم ایســتاد و در نهایت بــرای ملت ایران نیز 
ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت کشور با مقاومت 

حاصل می شود.
رهبر انقاب اسامی با اشــاره به استفاده از اصل مقاومت 
در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان 
کردنــد: این مقاومت هوشــمندانه موجب شــد اوالً یک 
اطمینــان و اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاســی و 
فرهنگی بوجود آید، ثانیاً به دشــمن آموخت در محاسبات 
خود، همواره قدرت داخلی ایران را به حســاب بیاورد چرا 
که ما بــا همین روحیه توانســتیم در بســیاری از موارد 
همچون فشــار حداکثری یا طرح خاورمیانــه جدید و یا 
تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از جمله ســاقط کردن 
پرنده متجاوز دشــمن یا توقیف شــناورهای خاطی آنان، 

دشمن را ناکام بگذاریم.
ایشــان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایت گری درســت، 
اشــاره کردند و گفتند: فعالیت هایی کــه تاکنون در این 
زمینه انجام شــده خوب اســت اما همه آنها زیرســاخت 

هستند و باید خروجی کارها مشاهده شوند.
رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: هنگامی می توانید از 
نتیجــه ی کار خود در روایت گری دفاع مقدس احســاس 
رضایت کنید که نوجوان دبیرســتانی و جوان دانشــگاهی 
با همان چشــمی که شما به دفاع مقدس نگاه می کنید، به 

مسائل آن بنگرد و همان برداشت را داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکه اگر این مهم 
اتفــاق بیفتد موفقیت در میدانهای گوناگون آینده، حتمی 
خواهــد بود، افزودند: حضور جوان هایــی که برای دفاع از 
حرم به میدان رفتند و برخی هم به شــهادت رســیدند از 
تأثیرات روایت درســت بود زیرا این جوان ها دفاع مقدس 

را ندیده بودند.
فرمانــده کل قوا با اشــاره به تاش دشــمن بــرای انکار 
فرازهــا و اوج های دفاع مقــدس و بزرگنمایی برخی نقاط 
ضعف احتمالی گفتند، آنها بــا کار »فرهنگی، تبلیغاتی و 
رســانه ای« پرحجم تاش می کننــد زرق و برق دروغین 
اســتکبار را به رخ جوانان بکشند و تلخی ها و تاریکی های 
خود را پنهان کنند و در مقابل، با پنهان کردن نقاط قوت و 
دستاوردهای دفاع مقدس،  زمینه ساز ترس مردم از قدرت 
و هیبت ظاهری استکبار شــوند که نتیجه ی آن، ترس از 
دشمن در میدان سیاسی و خود کم بینی در مقابل دشمن 

در میدان فرهنگی است.
رهبر انقاب اســامی در پایان پاســخگویی به روایت های 
دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و اصل انقاب اســامی را 
ضروری خواندند و افزودند: امریکاییها و صهیونیســت ها با 
نگارش کتاب و تولید فیلم در این زمینه مشــغول هستند 
که باید با اســتفاده از افراد اهــل فکر و هنر در مقابل آنها 

تاش و اقدامات مناسب انجام داد.
در این دیدار، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری »سومین آیین تجلیل 
و تکریم سراســری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس 
و مقاومت«، گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجام گرفته 
در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس 

بیان کرد. 
در آغــاز این مراســم که با ارتباط تصویــری با مراکز 3۱ 
اســتان همــراه بود آقــای صــادق آهنگــران دقایقی به 

نوحه سرایی پرداخت.
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گزارش
فرمانده کل قوا: 

صیانت از کشور با مقاومت به  دست می آید نه تسلیم

اعضای کابینه دوازدهم در حاشــیه جلسه دیروز هیئت وزیران در حیاط دولت با 
حضور در جمع خبرنگاران به سواالت شان پاسخ دادند.

محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی به اعتراضات نسبت به 
فوت مهســا امینی واکنش نشان داد وگفت: همه ما از این اتفاقی که برای دختر 
خوب »ُکرد« رخ داد ناراحتیم، مردم این اتفاق را به مســائل دیگر تسری ندهند 

تا دشمن محلی برای ابراز عقده های فروخفته خود از ملت ایران پیدا نکند.
عیســی زارع پور وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات توضیحاتــی درباره قطعی 
اینترنــت در روزهــای اخیــر ارائه کرد و گفــت: در روزهای اخیــر پهنای باند 
اینترنت کاهش پیدا نکرده اســت، بخاطر مســائل امنیتی و برخی از بحث هایی 
که ایــن روزها وجود دارد، ممکن اســت گاهی اوقات محدودیت هایی توســط 
 دســتگاه های امنیتــی تصمیــم گیری و اعمال شــود، ولــی در کل ما کاهش 

باند نداشته ایم.

یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این سوال که برخی معتقدند 
که علت عــدم اجرای این طرح به مباحث بودجه ای و کمبود منابع بر می گردد، 
تصریح کرد: نه منابع 38 همت اســت و بین مشــموالن در طول ۱8 ماه توزیع 
می شــود و این شــروع رتبه بندی معلمان است و برای سال آینده تقویمی یعنی 

سال ۱۴۰۲ به صورت استحقاقی به هر فرد در هر رتبه پرداخت می شود.
مســعود میرکاظمی رییس ســازمان برنامه و بودجه  با اشــاره به اینکه  تاش 
می کنیــم تا۱۵ آذر الیجــه بودجه۱۴۰۲ را بــه مجلس ارســال کنیم، اظهار 

کرد: چارچوب آن تهیه شــده اســت. تاش می کنیم بودجه۱۴۰۲ را براساس 
سیاســت های اباغی تهیه کنیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور کار 
داریم که البته اتفاق خوبی نیســت که برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. 
ابتدا بودجه را به مجلس میفرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال می 

کنیم. چون تهیه برنامه توسعه زمان بر است.
سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حســاب های 
شــخصی و تجاری، اظهار کرد: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب های 
شــخصی و تجاری تعجب کردم، چون مساله حســاب ها متعلق به قانون بودجه 
۱۴۰۰ بــود و موضوعی خاتمه یافتــه بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه 
ســقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشــتیم. بنای دولت این است که در حوزه 
تفکیک حساب های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده 

است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعاالن اقتصادی متکی باشد.

 اعضای کابینه سیزدهم 
در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟


