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آذرمــاه1391 انتشــار فیلــم 

زورگیــری 2مجرم بــه نام های قضایی
علیرضــا مافیهــا و محمدعلی 
سروری موجی از احساســات منفی و ناامنی در 
جامعــه ایجاد کــرد و به دنبالش صــادق آملی 
الریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه از ضرورت اشد 
مجازات و اعــدام برای چنین متهمانی ســخن 
گفت. 10ســال پس از آن حادثه زورگیری های 
مشابه دیگر پای روسای بعدی قوه قضاییه را نیز 
در مواجهــه با ایــن پدیده بــاز کرد. انتشــار 
گزارش های بیشتر از زورگیری ها در سطح معابر 
و خیابان ها باعث شــده مطالبه جــدي مردم از 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه، برخورد با این جرم 

خشن اجتماعی باشد.
برخوردهای موقتی در قالب طرح های مصطلح 
به »ضربتی« و »ویــژه« با فــرض بازدارندگی 
مجازات اعدام بیشترین انتقاد نسبت به تشدید 
زورگیری ها بوده است. فرماندهان نیروی انتظامی 
به عنوان بخشی از بدنه ضابطان قضایی پای ثابت 
انتقادها از مسامحه دســتگاه قضایی در مواجهه 
با این مجرمان خطرنــاک بوده اند؛ مجرمانی که 
اگر فیلم شان منتشــر و جنبه عمومی جرم شان 
پررنگ شود، با احتمال باالتری به مجازات حقه 
خودشــان در قانون یعنی اعدام می رسند و در 
غیر این صــورت حداکثر چند ســال حبس در 

انتظارشان است.
مردادماه1401 انتشار فیلمی در فضای مجازی 
حکایت از افزایش جســارت زورگیرها و کاهش 
ترس آنها در مبادرت به این اقدام داشــت. فرد 
زورگیر در ترافیک بزرگراه نیایش در منظر عام 
به یک خودرو هجوم می برد و اموال زن سرنشین 
این خودرو را به سرقت می برد. انتشار فیلم این 
سرقت و جریحه دارشدن افکار عمومی بار دیگر 
دستورات ویژه قضایی در پیگیری آن را به همراه 

داشت و درنهایت منجر به دستگیری متهم شد.
طی یک هفته اخیر غالمحســین محسنی  اژه ای 
رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور 
داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت های خشن 
و زورگیری ها با کمک ضابطان تشکیل شود. بنا به 
اعالم خبرگزاری قوه قضاییه )میزان( کمیته ای در 

همین رابطه تشکیل شده و اقدامات عملی قضایی 
درخصوص برقــراری و افزایش امنیت در جامعه 

آغاز شده است.
محســنی  اژه ای در جلســه ای بــرای بررســی 
راهکارهای مقابله ســریع و قاطعانه با افراد مخل 
امنیت و آرامش مردم ازجمله سرقت های خشن 
هم گفته که »مقوله جرم ســرقت به عنف برای 
جامعه غیرقابل تحمل است« و اینکه »به واسطه 
سرقت های خشن و زورگیری هایی که در سطح 
شــهرها رخ می دهد، در جامعــه ناامنی روانی 
ایجاد می شــود و این موضوعی است که نه برای 
شــهروندان و نه برای مــا به عنوان مســئوالن 

حکومتی قابل قبول و قابل تحمل است«.
10ســال پیش صادق آملــی الریجانی، رئیس 
پیشــین قوه قضاییه در واقعه مشــابه زورگیری 
4نفر که درنهایت 2نفرشــان اعدام شــدند، در 
ســخنانی با تصریح بر اینکه حکــم زورگیری با 
سالح سرد اعدام است، به ضابطان دستگاه قضایی 

ازجمله نیروی انتظامی و دســتگاه های امنیتی 
دســتور داد تا دور جدیدی از برخورد با اشرار و 
ناامن کنندگان اجتماع را آغاز کنند. او گفته بود: 
»وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی 
اســت و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث 
وجود دارد اما چنین اتفاقاتی در کشــور اسالمی 
ما تکان دهنده اســت و نیروی انتظامی باید دور 
جدید برخورد با اشرار را آغازکند.« او تأکید هم 
کرده بود که: »حسب موازین شــرعی و قانونی 
مصوب، تفاوتی میان به کارگیری ســالح سرد یا 
گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن 

نیز اعدام است.«
زورگیری های خیابانی یکی از مسائل و معضالت 
محل تصمیم و مدیریت ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیس سابق قوه قضاییه هم بود. تعدد زورگیری ها 
رئیسی را هم در مدت نه چندان طوالنی مسئولیت 
28ماهه خــود در نهاد قضایــی وادار به واکنش 
ســخت کرده بود. او مهرماه سال1399 به دنبال 

انتشــار ویدئوهای زورگیری در یکی از جلسات 
شورای عالی قضایی گفت: »به هیچ عنوان نباید 
به کســانی که امنیت جامعه را مختل می کنند، 
میدان داد. هرگز نباید به افراد شــرور، سارق و 
زورگیر که بخواهند در دل زن و بچه مردم ایجاد 
ترس و ناامنی کننــد، اجازه عمــل داد. نیروی 
انتظامی باید در این زمینه مقتدرانه ورود و با افراد 
شرور برخورد کند و قطعا همکاران قضایی ما در 
سراسر کشور در این زمینه نهایت همکاری را با 
نیروی انتظامی خواهند کرد. باید با قاطعیت اجازه 
عرض اندام را از افراد شرور، سارقان، مزدوران و 
مجرمان باســابقه گرفت تا نتوانند ناامنی ایجاد 
کنند.« رئیســی در اعالم وجوه شرعی و رویکرد 
قوه قضاییه در مواجهــه با زورگیری ها گفته بود: 
»اگر از برخی ارفاق ها بــرای محکومان صحبت 
می شود به هیچ عنوان منظور افراد شرور، سارق، 
زورگیــران و مجرمان حرفه ای نیســتند و اینها 
کسانی هستند که باید با آنها برخورد قاطع شود.«

سالح سرد یا گرم؛ مصداق محاربه
محمدجعفر منتظری، دادســتان کل کشور نیز 
حسب دستور رئیس قوه قضاییه نشست دیگری 
را برای بررســی راهکارهای برخورد با مجرمان 
جرائم خشن و ســارقان مسلح با حضور مقامات 
ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار 
کرد. منتظری در این نشست گفت: »بنا شد در 
دادستانی کل کشور، کمیته ای ممحض را برای 
پیگیری مسئله سرقت ها، خصوصاً سرقت هایی 
که همراه بــا خشــونت و زورگیری هســتند، 
تشــکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران 
یک یا 2شــعبه برای این کار اختصاص دهیم تا 
ســرقت های خاص و مهم را در آنجا بالفاصله و 
بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.« او با 
هشدار به مجرمان، تأکید کرد: »کسانی که به هر 
نحوی سالح ســرد یا گرم استفاده کنند، چنین 
اقداماتی از مصادیق محاربه محســوب می شود 
و بدون چشم پوشــی مجازات محارب را در پی 
خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا 
در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، 

مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.« 

 با وجود دستور صریح  روسای فعلی و قبلی دستگاه قضا درباره جرائم خشن امنیتی 

سرانجام دستور 3رئیس قضا برای مقابله  با  زورگیران
 آملی الریجانی، رئیسی و محسنی اژه ای مدافع اشد مجازات و اعدام برای زورگیران مسلح بودند

 اما بیشتر برخوردها با تسامح بوده است

کابینهتغییرنمیکند
 مجلس با پایان فرصت 2ماهه به وزیر صمت، از استیضاح او منصرف شد

گمانه زنی های چندماهه درخصوص ترمیم کابینه دولت سیزدهم بار دیگر 

گزارش
از سوی سخنگوی دولت با تکذیب مواجه شــد. پایان سال اول فعالیت 
دولت، برخی نارضایتی ها از برخی وزرای کابینه به همراه شرایط توافق 
هسته ای و احتمال احیای برجام تنها بخشی از بهانه های رسانه ای برای پیش بینی موج 
تغییرات در میان وزرای دولت سیدابراهیم رئیسی بوده اند. این احتمال نیز از سوی برخی 
محافل خبری و رســانه ای نیز داده می شــد که درصورت تفکیک وزارتخانه صمت به 
2وزارتخانه صنعت و بازرگانی، رئیس جمهور از این فرصت برای قرار دادن برخی چهره های 
جدید در کابینه استفاده کند. با وجود این، ترجیح رئیس دولت سیزدهم بر حفظ ترکیب 
کابینه بوده است. براساس گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز یکشنبه 
گفت: »رئیس جمهور هیچ تصمیمی برای تغییر در کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت 

هم هیچ تغییری نمی کنند.«
خردادماه امسال با استعفای حجت عبدالملکی از جمع دولتمردان کابینه سیزدهم احتمال 
برخی تغییرات دیگر نیز تقویت شد. آغاز تدریجی برخی انتقادات از درون مجلس مبنی بر 
استیضاح نیز بر این گمانه زنی ها می دمید. دستیابی به حدنصاب استیضاح رضا فاطمی امین 
و هشدارهای نمایندگان نسبت به برکناری او در تیرماه گام دوم الزام به تغییر در کابینه 
سیزدهم محسوب می شد، اما این مسئله نیز با رایزنی های رئیس مجلس به وقت دیگری 
موکول شد. امضاکنندگان اســتیضاح در تیرماه تأکید داشتند که استیضاح وزیر صمت 

حدنصاب الزم را دارد و باید هیأت رئیســه تقاضای اســتیضاح را اعالم وصول کند. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلســه علنی هفتم تیرماه با ارائه توضیحاتی 
استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعالم وصول نکرد و 
از متقاضیان استیضاح خواست که فرصت 2ماهه به فاطمی امین بدهند. این فرصت 
امروز )دوشنبه( به پایان می رسد و نمایندگان مجلس نیز از عملکرد فاطمی امین در 

وزارت صمت راضی به نظر می رسند و دیگر خبری از استیضاح نیست.
استفاده از حداکثر فرصت قانونی معرفی وزیر جدید کار در دولت نیز حکایت از 
مالحظات تغییر کابینه داشته اســت و رئیس جمهور امور را با احتیاط بیشتری 

پیش می برد. روز گذشته کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس 
گفت: »دوره 3ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

بیست وچهارم شهریورماه به پایان می رسد و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری 
برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود.« احمد صالحی، رئیس مرکز ارتباطات 
مردمی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفته بود: 
»انتخاب مدیر الیق از دیگر خطوط قرمز دولت سیزدهم است. مهم تر از احترام به افراد، 
این است که به دولت، نظام و مردم احترام بگذاریم؛ احترامی که بتواند سرمایه اجتماعی 
و اعتماد مردمــی را ایجاد کند؛ بنابراین بــا کمال احترام مدیــران ناکارآمدی که توان 

خدمت رسانی ندارند، باید جایگاه خود را برای کارآمدان ترک کنند.«

مردم از زورگیری ها مستندسازی کنند
محمدجعفر منتظری او دادستان کل کشور درباره نحوه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی 
و عامالن جرائم خشن گفت: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن های همراه 
خود مستندسازی کنند؛ چراکه مستندسازی چنین جرائمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم 
است. ممکن است آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن 
آنها مدت زمانی صرف شود، لذا مردم می توانند در این زمینه همکاری کرده و اطالعات خود را 
در اختیار این نیرو قرار دهند.  علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با تأکید بر 
ضرورت حساسیت ویژه تمامی دستگاه ها در حوزه برخورد با سارقان به خصوص سرقت های 
خشن و مقرون به آزار، گفت: محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به خصوص سارقانی که با 
رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می کنند، امن باشد؛ چراکه سرقتی که توأم با 
خشــونت و آزار رخ می دهد، دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه دار 
می کند و به احساس ناامنی در جامعه دامن می زند و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه 
محسوب می شود.  او در همین راستا از پلیس خواســت تا برنامه مشخصی برای شناسایی 
سارقان ارائه دهد و گفت: پلیس در مواجهه با سارقان و به ویژه سارقان زورگیر و خشن باید 
حضوری فعال، تأثیرگذار و قاطع داشته باشد و تأکید بر این است تا نسبت به سارقان به خصوص 

سارقان به عنف هیچ مالحظه ای صورت نگیرد.

مکث

وزیر کشور: با زورگیری برخورد قاطع شود
احمد وحیدی، وزیر کشـور یکشنـبه  در بیست و چهارمین گردهمایی معاونان فرهنگی و 
اجتماعی فراجا، این نیرو را بازوی قدرتمند جمهوری اسالمی در ایجاد نظم و امنیت توصیف 
کرد. او گفت: اعتماد مردم به فراجا سرمایه اجتماعی بزرگی برای این نیرو است و بر پایه همین 

سرمایه اجتماعی، با زورگیر ها برخورد قاطع شود.

مکث

غبارروبی بهشت
رهبر معظم انقالب  در مراسم غبارروبی مضجع نورانی 

امام رضا)ع( شرکت کردند

مضجع مطهر حضــرت ثامن الحجج علی بن موســی الرضا 
علیه السالم با حضور حضرت آیت  اهلل العظمی خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در فضایی آکنده از معنویت غبارروبی 
 شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،

 آیت  اهلل خامنه ای در سفر به مشهد مقدس -که به دنبال تغییر 
شرایط کرونایی کشور انجام شد- در مراسم غبارروبی مضجع 
نورانی امام رضا علیه الســالم که با حضــور جمعی از علما و 
خادمان حرم رضوی و با تالوت کالم اهلل مجید و زیارت جامعه 
کبیره و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السالم در روزهای پایانی 

ماه محرم برگزار شد، شرکت کردند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان:

طالبان در پی کسب مشروعیت 
بین المللی است

نماینده ویــژه رئیس جمهور در امور افغانســتان با بیان اینکه 
این کشــور دیگر دغدغه جدی ایران نیست، درباره حاکمیت 
طالبان در افغانستان به ایسنا گفت: طالبان حتما در پی کسب 

مشروعیت بین المللی است و بر آن اصرار دارد. 
ایران هم در شرایط امروز با طالبان تعامل می کند، اما تا دولت 
فراگیر تشکیل نشود، آنها را به رسمیت نمی شناسد. با این حال 
خالی کردن عرصه در افغانستان به این معناست که تروریسم 
در آنجا قوی شده و به ســمت مرزهای ما هم کشیده می شود. 
حســن کاظمی قمی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: 
نمی خواهم بگویم ماهیت طالبان تغییر کرده یا خیر، اما واقعیات 
حکمرانی این درس را داده که اگر می خواهند جامعه جهانی آنها 
را به رسمیت بشناسد، باید از حمایت قاطبه مردم استفاده کنند 

و خواسته های مردم را درنظر بگیرند.
کاظمی قمی با بیان سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه 
پس از استقرار طالبان گفت: امروز آمریکایی ها از دوردست به 
شرارت های خود می پردازند و یکی از تالش هایشان این بوده 
تا ایران را در افغانســتان درگیر کنند، اما ما اجتناب طرفینی 
کردیم؛ خود رهبران این کشــور هم متوجه شدند. همچنین 
درخصوص مهار داعش با هیأت حاکمه افغانستان تالش کردیم 
که خوشبختانه داعش سمت مرزهای ما نیامده است. همینطور 
ســعی کردیم همکاری های تجاری خود با افغانستان را رونق 
دهیم و در عین حال کمک کنیــم همکاری های امنیتی نیز 
توسعه پیدا کند. این عوامل سبب می شود تا افغانستان به سمت 
امنیت، ثبات و مشارکت و فعالیت بیشتر برود. خوشبختانه در 

این زمینه توفیقات خوبی داشتیم.
او با اشــاره به عقب ماندگی های زیرســاختی و توســعه در 
افغانستان و تبعات آن برای ایران یادآور شد: افغانستان شرایط 
عادی ندارد و کشــوری نیســت که زیرســاخت های اساسی 
 داشــته باشــد؛ ضمن اینکه در زمینه امنیت نیز با مشکالتی 
مواجه است.  به دلیل همین چالش ها، مردم این کشور مجبور 
به ترک کشور می شــوند؛ بنابراین آوردن افغانستان به سمت 
آرامش و ثبــات، خود از کارهــای بزرگ اســت. اینکه امروز 
افغانستان به عنوان یک دغدغه جدی، ما را درگیر خود کند، ما 
از این مرحله عبور کرده ایم؛ گرچه دغدغه هایی وجود دارد، اما 
در صحنه عملیات اقدامات خوبی در حال انجام است که بتوان 

با تروریسم مبارزه و آن را مهار کرد.
او در پاسخ به این سؤال که جمهوری اسالمی ایران، جمهوری 
اسالمی افغانستان را تأیید می کند یا حکومت فعلی طالبان را؟ 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در شرایط امروز با طالبان تعامل 
می کند، اما تا دولت فراگیر تشکیل نشــود، آنها را به رسمیت 
نمی شناســد که این هم منطقی دارد. وقتی یک هیأتی حاکم 
شد، قطعا تعهد و مسئولیت هایی برعهده دارد و باید نسبت به 

همسایگان به ویژه تعهداتی را انجام دهد.

 جایگاه دیپلماسی فرهنگی
 در دولت سیزدهم

حضور در زیست بوم های نوین، مشارکت  ادامه از 
مؤثر در مجامع جهانــی و منطقه ای و صفحه اول

داشتن ســهم مناســب در بازار صنایع فرهنگی، بخشی از 
اقداماتی است که می تواند ما را در رسیدن به مقصود یاری 
رساند. قطعا تا کنون در حوزه دیپلماسی فرهنگی اقداماتی 
صورت گرفته است، اما بازتعریف بستر عملکرد ما در حوزه 
دیپلماسی فرهنگی تابعی از شــناخت ما نسبت به محیط 
جدید بازی و عرضه تفکرات، مبانی و ارزش های فرهنگی و 
تاریخی خود در این محیط است؛ بنابراین، تحقق دیپلماسی 
فرهنگی فعــال و فرصت ســاز، مرهون »نــگاه تخصصی« 

و»ظرافت در عمل« است.
در جریان برگــزاری اجالس اخیر رایزنــان فرهنگی ایران، 
عبارت کلیدی »دیپلماســی فرهنگی دانش بنیان، همگرا، 
صادرات فرهنگــی« به عنوان محور و مبنای نگاه ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی مورد توجه قرار گرفت. بدیهی 
است که در سایه این نگاه فراگیر، می توان تحوالت ایجابی 
و ماندگاری را در حوزه دیپلماســی فرهنگی به دست آورد. 
امید است که با توجه به نگاه خاص دولت سیزدهم به عرصه 
فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی، شاهد تحقق این تحوالت و 

دستاوردها باشیم.

پهپاد در ازای سوخو35
بعد از انتشار اخباری درباره فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، 
اکنون گفته می شــود ایران در یک معاملــه پایاپای، به دنبال 
تبادل پهپادهایش با جنگنده های چندمنظوره ســوخو-3۵ 
روسیه اســت. پایگاه خبری مشــرق نیوز در گزارشی با اشاره 
به احتمال تبادل تسلیحاتی ایران و روسیه نوشت: چند هفته ای 
است که موضوع فروش پهپادهای ایرانی به روسیه در رسانه ها 
و محافل تحلیلی آمریکایی داغ شده است. همزمان، اخباری 
درباره احتمال دســتیابی ایران به جنگنده های نسل جدید و 
قدرتمند سوخو-3۵ روسی نیز به گوش می رسد. اما این اخبار 
چه اندازه صحــت و اهمیت دارند؟  نشــریه آمریکایی194۵ 
)19FortyFive( اخیرا طی مقالــه ای تجمیعی تحت عنوان 
»آیا روســیه در ازای پهپادهای ایران جنگنده ســوخو-3۵ 
می دهد؟« به قلم »برنت ایستوود« دبیر دفاعی و امنیت ملی 
این نشریه، کارشناس تهدیدهای نوظهور و افسر سابق ارتش 
آمریکا، شماری از گزارش های مختلف با این موضوع در منابع 
مهم آمریکایی را جمع آوری و خالصه ســازی کــرده و از آنها 
نتایج قابل توجهی گرفته اســت. اگرچه نشریه194۵، ادبیات 
قابل پیش بینی نشــریه های آمریکایی علیه ایران و روســیه 
را به کار برده، امــا خواندن گزارش آن خالی از لطف نیســت. 
آنچه در ادامه می خوانید، ترجمه گزارش 194۵ اســت. این 
نشریه با ادبیات ستیزه جویانه خود می نویسد:»به نظر می رسد 
2حامی دولتی تروریسم می خواهند با هم سامانه هوابرد مبادله 
کنند. ایران و روســیه، در حال تهاتر پهپاد با جنگنده هستند. 
از یک طرف، پهپادهای ایران چشم روسیه را گرفته و از طرف 
دیگر، تهران به جنگنده های روسی مانند »سوخو-3۵ فلنکر« 
عالقه دارد. تهران طی ماه جاری ]آگوســت2022[ نخستین 
محمولــه از پهپادهایش را برای ارزیابی و آزمایش به مســکو 
فرستاد. همزمان، خلبانان ایرانی در روسیه دارند پرواز و کار با 

سوخو-3۵ را می آموزند.«

ارتقای همکاری های 
 چندجانبه منطقه ای 

گام دوم سیاست همسایگی
معــاون سیاســی وزارت امورخارجــه در دیدار 
شنبه شــب خود با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی 
معاون منطقه ای وزارت امور خارجه قطر سیاست 
همسایگی ایران در یک سال اخیر را تجربه موفقی 
دانســت و گفت: گام دوم در سیاست همسایگی، 
ارتقای همکاری های چندجانبه و منطقه ای است. 
براســاس گزارش ایرنا، علی باقری بر شتاب گیری 
روابط ممتاز تهــران- دوحه به ویژه در یک ســال 
اخیر تأکید کرد و گفــت: از نقش آفرینی مؤثر قطر 
در پیشــبرد گام دوم سیاست همســایگی ایران و 
ارتقای همکاری های چندجانبه منطقه ای استقبال 
می کنیم. او اهتمام به موضوع فلســطین را وظیفه 
انسانی و اسالمی همه کشورهای منطقه برشمرد و 
تصریح کرد: پایداری هر ترتیبات منطقه ای در گرو 
استیفای حقوق ملت فلسطین است. باقری در این 
دیدار به تالش های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 
محو فلسطین از جغرافیای سیاسی منطقه و جهان 
هم گریزی زد و گفت: فلسطین کلید ثبات و امنیت 
پایدار منطقه ای اســت، از این رو هر ابتکاری که به 
حقوق ملت فلسطین بی توجه باشد، عامل بی ثباتی 
و مخل امنیت منطقه اســت. معاون وزیر خارجه 
قطر هم بر روابط رو به رشد دولت قطر و جمهوری 
اســالمی ایران در همه ابعاد تأکید کــرد و دیدار و 
رایزنی مقامات وزارتخانه های امورخارجه 2کشور را 

زمینه ساز گسترش این روابط دانست.

دولت

نظامی

 خبر

رهبری

خبر

 قدردانی رئیسی 
از تیم اقتصادی دولت

رئیس جمهور در جلســه شــب گذشــته هیأت دولت از 
تالش های مســئوالن اقتصادی دولت بــرای کاهش تورم 
نقطه به نقطه قدردانی کرد و با تأکید بر لزوم تبیین این اقدام 
برای نخبگان و مردم گفت: مردم باید در جریان قرار بگیرند 
با وجود اصالح نظام توزیع یارانه ها، تورم توسط دولت کنترل 
 شده اســت.  براســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 

جمهوری، سیدابراهیم رئیسی بر لزوم تقویت بخش تولید 
تأکید کرد و با ابراز گالیه نسبت به اقدامات برخی بانک ها در 
تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلیل بدهی به بانک ها گفت: 
توقف تولید به هر شــکلی، به ضرر کشور است و هیچ بانکی 
مجاز نیست به بهانه طلب خود، واحدهای تولیدی را تعطیل 
کند.  سید ابراهیم رئیســی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای 
تولیدی نتیجــه ای جز بیکاری و رکود و خســارت به دنبال 
ندارد، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی را مأمور پیگیری حل مشکالت بین واحدهای 

تولیدی و بانک ها کرد.
رئیس  جمهور رونق تولید را اولویت دولت سیزدهم دانست 
و با اشــاره به تالش های صورت گرفته از سوی معاون اول 
رئیس جمهور و دیگر بخش های مربوطه برای احیای صدها 
واحد تولیدی تعطیل و نیمه فعال در 10 ماه اخیر گفت: دولت 
تالش می کند با احیای واحدهای اقتصادی با کم ترین هزینه، 

رونق و جهش تولید در کشور تحقق یابد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تالش های 
تیم اقتصادی دولت در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در یک سال گذشــته، جذب ۵میلیارد و 1۶0 میلیون دالر 
ســرمایه گذاری خارجی در 10 ماه ابتدایی فعالیت دولت 

سیزدهم را نشانه ثبات اقتصادی در کشور دانست. 


