
1 ربیع االول 1442 - 5 نوامبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5289 9 پنجشنبه 15 آبان  399 1-   2  سیاسی

رئیس جمهــور تاکید کرد که برای ایران شــیوه ای که 
آمریکا در پیش می گیرد مهم اســت نه فردی که بر ســر 

کار می آید.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت 
با اشــاره به انتخابات اخیر آمریکا اظهــار کرد: انتخابات 
آمریکا عبرت آموز اســت. البته برای ما مهم نیســت چه 
کســی در آمریکا انتخاب می شود ولی شیوه ای که آمریکا 

در پیش می گیرد مهم است.
وی افزود: برای ما این مهم اســت که آمریکا به قانون، 
معاهدات بین المللی و چندجانبه برگردد و به مردم ایران 
احترام بگذارد، حاال هر کســی که می خواهد باشد. ما از 
آمریکا بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی رئیس  جمهور 
اســت به جای تحریم، احترام و به جای تهدید، تکریم و 
به جای عهدشکنی و بی قانونی، اجرای قانون و تعهدات را 
می خواهیم؛ در این صورت است که شرایط فرق می کند.

رئیس جمهــور ادامه داد: برای ما شــیوه و سیاســت 
آمریکا مهم است و حزب و فرد اهمیتی ندارد؛ البته ما بر 
فرض اینکه شیوه آمریکا تصحیح نخواهد شد برای کشور 

برنامه ریزی کرده ایم.
روحانی اضافه کرد: تصمیمات ما برای کشــور از چند 
هفته پیش بــدون توجه به این که چه کســی در آمریکا 
پیروز می شود اتخاذ شــده است. مبنای ما تولید داخلی، 
صادرات نفتی و عمدتا غیرنفتی و نحوه تعامل وزارتخانه ها 
و بانک مرکزی با یکدیگر است. حاال اگر آمریکایی ها عبرت 
بگیرند، به تعهدات خود بازگردند و رفتار گذشته شــان را 
تغییــر دهند و راه دیگری را انتخاب کنند فبها ولی اگر از 
مسیر گذشته خود باز نگردند، ما برنامه ریزی های الزم را 

کرده ایم که کشور را چگونه به جلو ببریم.
رئیــس  جمهور با بیــان این که مردم مطمئن باشــند 
کاالهای اساســی و ضروری در اختیارشــان خواهد بود 
یادآور شــد: ما در ستاد اقتصادی دولت تصمیمات مهمی 
را برای ۹ ماهه پایانی این دولت گرفته ایم و بر مبنای این 
۹ مــاه برنامه ریزی کرده ایم البته برنامه های بلندمدت هم 

وجود دارد.
وی همچنین اظهار کرد: در هفته گذشــته واردات ۳۸ 
درصــد و صادرات ۱۴ درصد افزایــش پیدا کرده که این 
نشــان می دهد روند واردات و صادرات رو به رشــد بوده 

است. 
هماهنگــی الزم هم در ســتاد اقتصــادی بین بانک 
مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت 
اقتصــاد به وجود آمده و مصوبــه الزم هم برای تخصیص 
ارز و هم برای صــادرات، واردات یا اینکه چه ارزهایی به 
کاالها اختصاص یابد و نحوه  ترخیص کاال از گمرک ابالغ 

شده است.
روحانــی در ادامه خاطرنشــان کرد: یکــی از مبانی 
تصمیمــات در ســتاد اقتصادی این بود کــه توجه کنیم 
چگونه صادرات افزایش یابد، کاالهای اساسی راحت تر به 
دستمان برســد و به جای گرفتاری در گردش های مالی 

کار با تهاتر صورت بگیرد و همچنین به جای ماندن جنس 
در گمرک در همان موقع خرید تکلیف آن مشخص شود. 
تمام تصمیمات برای سامانه جامع تجارت هم برای بروز و 

روشن شدن چنین مسائلی است.
وی با تاکید بر این که مشــکالت یکی دو ماه اخیر که 
مردم با آن مواجه شــدند به ماه های اولیه امسال مربوط 
می شــود، اضافه کرد: در آن زمان به خاطر کرونا صادرات 
ما لغو شــد اما االن وضع صادرات خوب شده است. امروز 
خوشحال هستم که بانک مرکزی و وزارتخانه های مرتبط 
به ســخنان رهبر انقالب توجه ویژه ای کرده اند. ایشان به 
حق تاکید کردند که گرانی برخی کاالها ناموجه، نادرست 
و ناصحیح اســت که باید مشــکالت و ناهماهنگی ها حل 
شود؛ البته دالیلی برای این موضوعات مطرح می شود که 

باید حل و فصل شوند.
رئیس  دولت دوازدهم همچنین بیان کرد: ما دو هدف 
اصلی داریم یکی وفور کاالهای اساســی و غیراساســی و 
دیگری قیمت منصفانه، نسبت به اولی موفق بودیم و برای 
پایان امســال و ســال آینده هم موفق خواهیم بود. آنچه 
امروز برای ما مهم است این است که قیمت ها قابل قبول 

و متعادل باشد و روی آن تمرکز کرده ایم.
رئیس  جمهور در بخش دیگــری از صحبت های خود 
با اشــاره به شــرایط منطقه یادآور شد: درگیری میان دو 
همسایه ما در مرزهای شمال غرب کشور از اوایل مهر ماه 
شروع شده و هنوز ادامه دارد. در این مدت وزارت خارجه 
فعال بوده و نیروهای مسلح کامال حواس شان برای امنیت 

مرزها جمع بوده و نظارت و برنامه ریزی کرده اند.
وی ادامه داد: برای ما امنیت مرزهای مان اهمیت دارد 

و اینکه تروریست ها در نزدیکی مرزهای ما نباشند برایمان 
بسیار مهم است. 

در این موضوع امیدواریم مرزهای جغرافیایی کشورها 
تغییر نکند. ضمن این که تمامیت ارضی را حق آذربایجان 
می دانیــم، اما دلمــان می خواهد این مســائل از طریق 

غیرنظامی و دیپلماتیک حل و فصل شود. 
وزارت خارجــه در ایــن زمینه طرح خوبــی دارد که 
امیدواریم در جای خودش مورد استفاده قرار گیرد. حقوق 

کشورمان به همه کشورها ابالغ شده است.
رئیس  جمهور در بخش دیگــری از صحبت های خود 
اظهار کرد: ما فردا افتتاح متفاوتی در کشور داریم و کشور 
وارد یک فناوری جدید برای تحصیل آب شیرین می شود. 
ما می خواهیم برای مناطقی که خشکســالی بیشتر روی 
آنها اثر می گذارد فناوری نمک زدایی را در کشــور شروع 

کنیم.
وی با بیان این که وزارت نیرو، طرح مطالعات الزم را در 
۱7 اســتان فالت مرکزی و ساحلی خلیج فارس و دریای 
عمان پیش برده است، خاطرنشان کرد: برخی استان های 
ســاحلی ما نیازمند آب هســتند حتی اگر این آب شور 
باشــد؛ چرا که برای مصارفی مثل پــرورش آبزیان به آن 

احتیاج دارند.
برخی اســتان های دیگر هم نیازمند هســتند که آب 
نمک زدایی شود. اولین مرحله  این طرح فردا آغاز می شود 
که رساندن آب به اســتان کرمان است. فردا با این طرح 
خلیج فارس به استان کرمان متصل می شود و یزد و دیگر 

استان ها در مراحل بعدی هستند.
وی اضافه کرد: در ایــن طرح ۴50 میلیون مترمکعب 

آب شــور به ۱50 میلیون مترمکعب آب شــیرین تبدیل 
خواهد شــد که فــاز اول آن 70 میلیــون مترمکعب آب 
شــیرین خواهد بود که هم برای مصــرف در هرمزگان و 
هم کرمان است. این کار بسیار بزرگی است که در کشور 

صورت گرفته است.
روحانــی در بخش دیگــری از صحبت هــای خود با 
گرامیداشــت ایام میــالد پیامبر )ص( خاطرنشــان کرد: 
خداوند اســاس جاذبه پیامبر را اخالق نیکو می داند و در 
قرآن به ایشان می گوید اهل گذشت باش برای مردم طلب 
آمرزش کن و در امور با آنها مشــورت کن که این نشــان 

می دهد شیوه حکومت در اسالم چگونه است.
وی اظهار کرد: اگر کسی در دنیای امروز به دنبال جان 
انســان ها، ترور و حمله به معبد و دانشگاه باشد به شیوه  
پیامبر )ص( عمل نکرده، امروز چیزهای عجیبی می بینیم 
که عــده ای با ادعای پیروی از پیامبر )ص( به دانشــگاه، 
مدرســه و عبادتگاه حمله می کنند که این کار نادرستی 
اســت و البته آنها که به پیامبــر )ص( توهین کردند کار 

نادرستی انجام دادند.
رئیس جمهــور در ادامه تصریح کرد: معتقدم ریشــه 
آنهایی که با اخالق و رفتار و ســیره پیامبر اسالم آشنایی 
ندارند و نسبت به پیامبر جمالت ناصحیح به کار می برند 
و آنهایی هم که عکس العمل افراطی نشــان دادند، به یک 

جا برمی گردد.
وی اضافه کــرد: به عبارتی ریشــه افراطیونی هم که 
امروز آدم می کشــند به آن اتاق فکری که علیه اسالم کار 
می کند، برمی گردد. اینکه یک گروه افراطی در افغانستان 
به یک دانشگاه حمله و اســاتید و دانشجویان را شهید و 
عده ای را مجروح می کند، هیچ تناســبی با اسالم و احکام 

اسالم و شیوه پیامبر و انبیای عظام ندارد.
روحانی با تاکید بر اینکه معلوم اســت این اقدامات در 
ادامه یــک برنامه ریزی برای ایجاد تنفر مردم در ســطح 
جهان نســبت به اسالم، نبوت و انبیا است، گفت: بنابراین 
اساس این ریشه برمی گردد به آنهایی که علیه اسالم بوده 
و دنبال اسالم هراسی هستند و نمی خواهند واقعیت اسالم 

برای جهانیان روشن شود.
رئیس جمهور همچنیــن اظهار کرد: همانطور که مقام 
معظم رهبری در ســخنان دیروز نیــز تاکید فرمودند در 
مساله فرهنگ و امنیت و اقتصاد، فرهنگ تاکید همیشگی 
ایشــان بوده و تاکید همیشگی همه مردم ماست. امنیت 
مساله بسیار مهمی اســت؛ هم امنیت داخلی هم امنیت 

ملی.
روحانی در پایان گفت: مســاله اقتصاد مســاله مهمی 
اســت که امروز مردم ما با آن مواجه هستند، جنگی هم 
که امروز آمریکا علیه ما شــروع کرده در سه سال گذشته 
جنــگ اقتصادی بوده یعنی آن جنگی کــه آنها هم فکر 
کردند می توانند به نظام و به مردم ما فشــاری وارد کنند 
جنــگ اقتصادی بود. ما باید با همه توان در این شــرایط 

برای رفع مشکالت مردم تالش کنیم.

روحانی در جلسه هیات دولت:

فرد مهم نیست؛ شیوه ای که آمریکا در پیش می گیرد مهم است 

 سالمی در آیین رونمایی از سامانه پرتاب های 
متوالی موشکهای بالستیک دوربرد سپاه)تیربار 
موشــکی(: قدرت موشکی ایران اسالمی را تولد 
و تراکــم اراده ملت ایــران توصیف و با تاکید بر 
اینکــه زمانی که موشــک های ما به پــرواز در 
می آیند، پیکره دشــمن می لــرزد، تصریح کرد: 
این ستون مســتحکم خیمه بازدارندگی و دفاع 
اطمینان بخش نظام ما و قدرتی مهیب است که با 
آن اراده سیاسی نظام به دشمن نشان شده و در 

صورت نیاز به او تحمیل می شود.
به گزارش ســپاه نیوز، با حضور فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، آیین رونمایی از 
ســامانه خودکار و هوشمند پرتاب های پیوسته 
و متوالی موشک های بالســتیک دوربرد )تیربار 
موشــکی( نیروی هوافضای ســپاه، صبح امروز 

)چهارشنبه( برگزار شد.
فرمانده کل سپاه در این آیین، با بیان اینکه 
انقالب اسالمی ایران امروز در حال رشد، توسعه، 
گسترش و غلبه بر دشمنان است، گفت: از سوی 
دیگر دشمنان ما با انحطاط و زوال قدرت رو به  رو 

هستند و هر روز که می گذرد شتاب و شیب این 
زوال تندتر می شــود؛ اما هنوز تهدیدات دشمن 

پابرجا است.
وی با بیان اینکه حتی هنگامی که دشمن در 
حال متالشی شدن و فروپاشی است باز هم مانند 
یک ساختمان بلند در حال فروریزی، خطرناک 
است، گفت: باید کاماًل مراقب و هوشیار باشیم و 
بر استعداد، ظرفیت و قابلیت دفاعی و بازدارندگی 

خود بیفزاییم.
فرمانده کل سپاه قدرت موشکی ایران اسالمی 
را تولد و تراکم اراده ملت ایران توصیف و با تاکید 
بر اینکه زمانی که موشــک های مــا به پرواز در 
می آیند، پیکره دشــمن می لــرزد، تصریح کرد: 
این ستون مســتحکم خیمه بازدارندگی و دفاع 
اطمینان  بخش نظام ما و قدرتی مهیب است که 
با آن اراده سیاسی نظام به دشمن نشان شده و 

در صورت نیاز به او تحمیل می شود.
ســالمی توان اطمینان بخش موشــکی را 
ضامن تداوم حیــات و بازدارندگی نظام عنوان 
و تاکید کرد: به فضل الهی ما روز به روزشــاهد 

درخشــش های جدید در این عرصه هستیم و 
امروز نیز شــاهد یک پدیده نو و یک دســتاورد 
جدید با عنوان قابلیت پرتاب همزمان یا متوالی 
موشــک با فاصله های زمانی دلخواه هستیم که 
این گونه پرتاب ها از لحاظ عملیاتی و تاکتیکی 
ارزش های افزوده زیادی برای ما به همراه خواهد 

داشت.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به خباثت ها 
و توطئه های دشــمنان علیه انقالب اسالمی و 
ملت ایران و ضرورت آمادگی تمام عیارو مستمر 
برابر تهدیدات، خطاب به فرماندهان و رزمندگان 
نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد: دست های شما 
همواره روی ماشــه باشد؛ شاهدیم که دشمنان 
گاهی بر طبل تهدید می کوبند؛ آنها را باید مهار 
و سیطره روانی و تسلط فنی، تکنیکی، تاکتیکی، 
عملیاتی و استراتژیک نظام را به آنان ثابت کنیم؛ 
بدون این ســیطره نمی توانیم آزاد و آرام زندگی 

کنیم.
ســالمی با تاکید بر اینکه قدرت موشکی ما 
ضامن عقب نشــینی دشمنان است، گفت: تا به 

امروز هم این قدرت در صحنه های مختلف اعم 
از مبارزه با داعش، مبارزه با ضد انقالب در غرب 
کشور و در مناطق دوردست و نیز اسقاط اراده و 
انصراف دشمن ازتهدید نظام وملت ایران کارکرد 

و تاثیرات خود را به خوبی نشان داده است.
فرمانــده کل ســپاه در پایان بــا قدردانی از 
مجاهدت های فرماندهان، رزمندگان و تالشگران 
عرصه موشــکی دربه ثمر نشاندن دستاوردهای 

این عرصه اقتدار افرین وتوسعه و گسترش قدرت 
نظام اســالمی ؛خطاب به ملت ایران تاکید کرد: 
به مردم عزیز و شریف ایران اطمینان می دهیم 
قدرت ما فائقه است؛ ما همیشه پیروزیم و برای 
دفاع از حیثیت، شرف،استقالل، منزلت و کرامت 
ایــن ملت عزیز هیچ نگرانی و کمبودی نداریم و 
پیشمرگ و فداییشان هســتیم ؛ آنها با آرامش 

خاطر زندگی کنند.

با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد

رونمایی از سامانه پرتاب های متوالی موشک های بالستیک دوربرد سپاه

۹000 نفر از اســتادان دانشگاه های سراسر 
کشور در محکومیت اهانت به پیامبر اعظم)ص( 

بیانیه ای را صادر کردند.
بــه گــزارش ایســنا، ۹000 از اســتادان 
دانشگاه های سراسر کشور در محکومیت اهانت 
به پیامبر اعظم)ص( بیانیه ای را صادر کردند که 

در آن آمده است است:
اقدام موهــن و گناه بزرگ و نابخشــودنی 
نشریه شــارلی ابدو در انتشــار کاریکاتورهای 
قبیح و اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت 
رســول اعظم )صلّی اهلل علیه و آله( و متعاقباً 
حمایت رئیس جمهور فرانســه و دامن زدن به 
اسالم هراســی، باعث جریحه دار شدن قلوب 
مســلمانان و پیروان آن حضرت در سراســر 
جهان شده و یکبار دیگر، عناد و کینه شرارت بار 
دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با 
اسالم و جامعه مسلمانان را آشکار ساخته است.

این اقدام شــنیع، این ســئوال را به ذهن 
فطرتهای ســلیم متبادر می کنــد که با وجود 
این که بی حرمتی و اهانت به پیامبران، در هر 
آیینی بطور مســلم مذموم و ناپسند می باشد، 
توهین به شــخصیت واالی رهبر فرزانه ای که 
بــرای یک و نیــم میلیارد مســلمان و صدها 
میلیون انسان ســلیم النفس دارای جایگاهی 
ویژه اســت، چه معنایی دارد؟ بی شــک این 
اقدام ننگین، مصداق بارز تنفرپراکنی و توهین 
به مقدســات و نقض آشــکار حق آزادی دین 
و عقیــده بوده و از طرفی دیگر نقض روشــن 
مواد ۱ و ۱۸ اعالمیه حقوق بشــر و همچنین 
نقض بخش نخست از بند سوم ماده ۱۹ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاســی می باشد و 
این موضوع حتی مطابق ماده ۳۲ قانون آزادی 
مطبوعات فرانســه نیز جرم به شــمار می آید. 
چنیــن رفتارهایی که به بهانه و تمســک به 

آزادی بیان انجام می شود، خود بزرگترین ظلم 
بــه آزادی بوده و این موهبــت الهی را در بند 
کژفهمی های خود به اسارت کشیده و ولنگاری 
را به جای هنر آزادی بخــش بر افکار عمومی 
تحمیل کرده اســت. »در جامعه ای که تردید 
در هولوکاســت جرم بوده و اگر حتی محقق و 
استاد دانشگاه هم چیزی در این باره گفته و یا 
نگاشته باشد باید به زندان برود، چگونه است 
که اهانت به چهره های درخشان و مقدس آزاد 

است؟«
البته پرواضح اســت، کســانی کــه برای 
پوشــاندن ضعف و حقارت خــود در برابر پیام 
روشــن و رهایی بخش رســول مکرم اســالم 
حضرت محمد مصطفی)ص( از شیوه نخ نمای 
تمسخر و تالش های هتاکانه استفاده نموده اند، 
نه تنها خدشــه ای به این چهــره نورانی وارد 
نخواهند ســاخت بلکه در معادله ای معکوس 

اگر خوب تاریخ را نظاره گر شوند در می یابند، 
نور محمدی در قلوب مردم روشن ضمیر عالم، 
تابان تر از قبل می درخشد و امت مسلمان در 
سرتاســر دنیا، بیش از گذشته به ذات خبیث 
عمال غرب پی بــرده و از آنها برائت می جوید: 
یریدون لیْطفئوا نور اهلّل بأْفواههْم واهلّل متّم نوره 
ولْو کره الْکافرون ﴿صف، ۸﴾ ترجمه: »می خواهند 
نــور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال 
آنکــه خدا گر چه کافران خوششــان نمی آید، 
نور خــود را کامل خواهد گردانید.« راه عدل و 
دوستی، راهی که پیامبر عظیم شان اسالم)ص( 
در تمامی عمر پر برکت خود همواره بر همین 
مسیر گام نهاد، نه تنها با انتشار تصاویر موهن 
از ایشان، فراموش شدنی نیست، پیام مهربانی، 
صلح و راستی ایشــان، از پس قرنها همچنان 
به گوش میرســد. پیامبر رحمتی که، رسالت 
خــود را اکمال و اتمام مکارم اخالق اعالم کرد 

و حتی قبل از رسالتش، ملقب به محمد امین 
بود.  ما استادان دانشگاه های ایران، ضمن ابراز 
انزجار از این اقدام نابخردانه، غیر انســانی، غیر 
اخالقی و در تضاد آشــکار بــا آزادی و اصول 
اساسی حقوق بشــر، از تمام دولت ها و مجامع 
علمی و دانشــگاهی و حقوق بشری، استادان، 
فرهیختگان، روشــنفکران و همه ی آزادگان 
جهان در خواســت داریم تا با محکومیت این 
گستاخی ها و با اســتفاده از تمام ظرفیت های 
خود مانع از تکرار این دست اقدامات متحجرانه 
و غیر متمدنانه شــوند و متعهدانه اشخاص و 
جریان های حامی این هتاکی ها را نســبت به 
مسئولیت خود در رعایت خردورزی و اخالق و 
پرهیز از بدرفتاری، بی تدبیری و خصومت ورزی، 
متوجه کنند تا از تالش های بعدی این دستان 
آلــوده و ایجاد فتنــه ی جدیــدی در جهان 

پیشگیری نمایند.

فرمانــده نیروی هوایی ارتش گفــت: نهمین رزمایش 
اقتــدار هوایی فداییــان حریم والیت »نهاجــا« با وجود 
تحریم های همه جانبه کشورمان، با موفقیت کامل برگزار 

شد.
به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان 
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت نهاجا، 
اظهار داشــت: ما یک رزمایش بســیار پرفشار را طراحی 
کــرده بودیم تا در یک مدت زمــان کوتاهی تعداد زیادی 
از جنگنده ها و هواپیما های بدون سرنشــین و با سرنشین 

با قدرت آتش باال به اهداف مشخص شده حمله کنند.
وی ادامــه داد: این رزمایش از لحاظ کنترل فرماندهی 
و تامین ایمنی دارای پیچیدگی های خاصی اســت، امروز 
شــاهد بودیم انواع متنوعی از هواپیماهای با سرنشــین و 
بدون سرنشــین در این رزمایش حضور داشتند و کنترل 
و پایش همزمان رزمایش با هواپیمای بدون سرنشین که 

ساخت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام 
شــد که یک طرح ریزی جدید بود. فرمانده نیروی هوایی 
ارتش با اشــاره به اســتفاده از خلبانان و کارکنان جوان 
در نهمیــن رزمایش اقتدار هوایــی فداییان حریم والیت 
نهاجا، گفت: رزمایش یک نوع آموزش و کســب آمادگی 
برای صحنه واقعی اســت و احتمال عدم موفقیت نیز در 
آن وجــود دارد اما خلبانان و کارکنان جوان نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران، رزمایش را با یک شرایط 

بسیار خوب و با اقتدار برگزار کردند.
نصیرزاده با بیان اینکــه نهمین رزمایش اقتدار هوایی 
فداییــان حریم والیت نهاجا موفقیــت آمیز بود و به تمام 
اهداف از پیش تعیین شــده دســت یافتیم، یادآور شــد: 
این گونــه رزمایش ها به ما این امکان را می دهد که نقاط 
ضعف و قوت خود را شناســایی و با اصالح آموزش ها توان 
و کیفیــت کار خــود را ارتقا دهیم، این رزمایش بســیار 

موفقیــت آمیز بود و یک نکته بــارز و قابل توجه آن این 
اســت که دوستان و دشــمنان بدانند که این رزمایش با 
این کیفیت در شــرایطی برگزار می شــود که دشمنان ما 
سالهاســت تحریم حداکثر ی را بر نیروهای مسلح ایران 

اعمال کرده اند.
وی افزود: رزمایش یعنی مصرف قطعات و به کارگیری 
تجهیزات بســیار پیشرفته و نهمین رزمایش اقتدار هوایی 
فداییان حریم والیت نهاجا در شــرایطی که دشــمن فکر 
می کند تحریم حداکثری داشته است برگزار شده و نشان 
می دهد که تحریم و رفــع تحریم برای ما تفاوتی ندارد و 
ما به توان و پتانســیل داخلی متکی هســتیم و نیازی به 

بیگانگان نداریم.
نصیرزاده در ادامه ضمن تشــریح دســتاوردهای این 
رزمایش گفت: استفاده از خلبانان جوان در کنار خلبانان 
مجرب، آماده ســازی انواع هواپیماهای با سرنشین و بدون 

سرنشین توسط تکنسین های فنی در زمان کوتاه، اجرای 
روش های نویــن رزم هوایی براســاس نیازهــای امروز، 
اســتفاده مطلوب و موفقیت آمیز از هواپیمای صاعقه در 

بخش های مختلف از نقاط قوت این رزمایش بود.
وی افزود: طراحی و اجرای چند طرح جدید عملیاتی، 
براســاس نیازهای دفاع، حمله و حمالت هوایی، استفاده 
موفق از پرنده های دور ایستا برای بمباران در ارتفاع باال و 
در فاصله دور، استفاده موفق از راکتها و بمب های ساخت 
داخل، تعامــل خوب در اســتفاده از تجهیزات طراحی و 
ساخته شده توســط وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح، ارتقای قدرت فرماندهی کنترل پایگاه های مختلف 
نیروی هوایــی در اجرای یک عملیات مشــترک و نقش 
آفرینی موفــق جنگنده بمب افکن هــای نهاجا در نقش 
نیروی هــای مهاجم و خودی از دیگر دســتاوردهای این 

رزمایش بود که با موفقیت به آن دست یافتیم.

بیانیه ۹۰۰۰ نفر از استادان دانشگاه های سراسر کشور در محکومیت اهانت به پیامبر اعظم)ص(:

اقدام ننگین فرانسوی ها مصداق بارز تنفرپراکنی و توهین به مقدسات است

استفاده از تاکتیک ها و تجهیزات جدید در رزمایش نیروی هوایی ارتش 

با موافقت رهبری صورت گرفت
عفو تعدادی از محکومان امنیتی

به مناســبت فرا رســیدن میالد با ســعادت حضرت ختمی مرتبت محمد 
مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( و والدت حضرت امام جعفر صادق)علیه الســالم(، 
رهبر معظم انقالب اســالمی با پیشــنهاد عفو و تخفیف مجازات ســه هزار و 
هفتصد و هشــتاد تن از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، ســازمان قضایی 

نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
 به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به 
مناســبت میالد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع( طی نامه ای به رهبر 
انقالب اســالمی پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و هفتصد 
و هشــتاد تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجِد 
شرایط الزم تشخیص داده شــده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 
۱۱ از اصل ۱۱0 قانون اساســی مورد موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی قرار 

گرفت.
همچنین قوه قضائیــه توضیحاتی درباره عفو و آزادی تعدادی از محکومان 

عمومی و امنیتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه در این باره اعالم کرد: قوه قضائیه 
با موافقت مقام معظم رهبری و در ادامه سیاســت کلی حبس زدایی و خلوت 
کردن زندان های کشــور در دوران تحول و به مناسبت میالد پر برکت پیامبر 
عظیم الشــان اسالم )ص( و امام جعفر صادق علیه السالم، عفو گسترده ای که 
شــامل ۳7۸0 نفر از زندانیان و برخی محکومان امنیتی می شــود را به مرحله 

اجرا گذاشته است. 
 عفو محکومان مشمول و دارای شــرایط الزم، به مناسبت اعیاد مذهبی و 
ملی، رویه ای اســت که طی سال های گذشته همواره مورد توجه قوه قضائیه و 

موافقت و عنایت رهبر معظم انقالب بوده است.
اما این سیاســت کلی در دوران تحول بــا چند تفاوت جدی و عمده، ادامه 
پیدا کرده: اوال تعداد این عفوها و افرادی که هربار شــامل آن میشوند در دوره 
اخیر افزایش یافته، به طوری که در یک سال و ۸ ماه گذشته ۱۴ عفو و آزادی 

مناسبتی به مرحله اجرا در آمده است.
ثانیا برخی زندانی ها مثل محکومین امنیتی که در دوره های قبل شامل عفو 
قــرار نمیگرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره مند شــده و 

اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.
حاال و در ادامه همین روند، قوه قضائیه به مناســبت میالد مبارک و نورانی 
پیامبر عظیم الشــان اسالم لیستی از محکومین دارای شرایط را برای استفاده 
از عفو، خدمت مقام معظم رهبری ارســال کرده که با موافقت انجام شــده از 
سوی ایشان این افراد به زودی از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده های خود 
بازمی گردند. در میان لیست اخیر تعدادی از محکومین امنیتی هم حضور دارند 

و آزاد خواهند شد.
برخی از محکومین امنیتی نیز که عفو میشوند مدتی است با مرخصی بیرون 
از زندان هستند که به دلیل حسن رفتار مشمول عفو شده و دیگر به زندان باز 
نخواهند گشت. این پانزدهمین آزادسازی زندانی ها در قالب عفو در دوره اخیر 
و ســومین مرحله آزادی زندانیان امنیتی در طول یک سال و چند ماه گذشته 
اســت که در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و 
ابالغ ســند امنیت قضایی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضائیه 

محسوب می شوند.

در جلسه دولت به ریاست روحانی انجام شد
اتخاذ تصمیماتی برای اجرای کامل 

طرح اقدام ملی مسکن
در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
روحانــی رئیس جمهوری، اجرای کامل طرح اقدام ملی مســکن مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
به گزارش ایســنا، هیات وزیران در راستای تســهیل و تسریع تأمین مالی 
پروژه های بخش مســکن و تقویت عرضه مســکن در کشور و اتمام پروژه های 
طرح اقدام ملی مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد زمینه الزم 
برای انتشار اوراق خرید ِدین کاالیی مصالح ساختمانی را فراهم نموده و ضوابط 
و مقررات الزم در این خصوص را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این 

مصوبه، تعیین و ابالغ نماید. 
همچنیــن بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران مکلف شــد با لحاظ 
مسئولیت های اصلی بانک مسکن در بخش مسکن، امکان تأسیس صندوق های 
زمین و ســاختمان توسط بانک مسکن را در اســرع وقت بررسی و با تسهیل 

شرایط، اقدامات الزم را به عمل آورد.
امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده

 به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا
هیات وزیران با توجه به محدودیت های مقرر از ســوی ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن اســتیجاری )و بــه تبع آن، عدم تحقق 
دین ناشــی از قرارداد اجاره( با امهال یا بخشــودگی اجاره بهای اماکن واگذار 
شــده توسط دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ 
موافقت کرد.  تصویب آیین نامه اجرایی ســاز و کار کشــف قیمت در صورت 

وجود انحصار
دولت در اجرای قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایــت از کاالی ایرانی و با هدف مقابله با انحصار در بازار، آیین نامه اجرایی 
مربوط به »ســاز و کار کشــف قیمت درصورت وجود انحصــار« را به تصویب 

رساند.
به موجب آیین نامه فوق، در شرایطی که مشمولین قانون یاد شده، ضرورتی 
برای تأمین کاالها یا خدمات خارجی که مشــابه محصول داخلی دارند، داشته 
باشــند، چنانچه وضعیت محصــول مورد نظر در بازار بنا به پیشــنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و تأیید شــورای رقابت، مشــمول شرایط انحصار در 
ساخت گردد، مطابق الگوی تعیین شده، قیمت مناسب محصول درب کارخانه 
)EXW( برآورد می شود. نرخ تســعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ 
اعالمی در ســامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران محاسبه 

می گردد.
در صورتــی که قیمت تولیدکننده کاال و یــا عرضه کننده خدمات بیش از 
قیمت تعیین شده باشد، هیأت نظارت مجاز به موافقت با واردات کاال یا خدمت 

توسط متقاضی مشمول قانون است.
اعالم نظر دولت

 درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مورد نظر 

تعیین کرد.
بررسی موادی دیگر از الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم در 

جلسه امروز دولت
هیات وزیران در ادامه جلســه، بررســی موادی دیگر از الیحه اصالح قانون 

مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد.

بیانیه جمعی از مدیران مطبوعات کشور 
درباره انتخابات تعیین نماینده مطبوعات 

در هیات نظارت بر مطبوعات کشور
ادامه از صفحه 1

۱-  روزنامه شــرق ۲- روزنامه دنیای اقتصاد ۳- روزنامه صمت ۴- روزنامه 
اعتماد 5- روزنامه مستقل ۶- روزنامه ابتکار 7- روزنامه آفتاب یزد ۸- روزنامه 
مردم ساالری ۹- روزنامه گل ۱0- روزنامه جهان صنعت ۱۱- روزنامه گسترش 
صنعت  ۱۲- روزنامه گســترش تجارت  ۱۳- پایگاه خبری گسترش نیوز ۱۴- 
روزنامه روزگارما  ۱5- روزنامه روزگار اقتصاد  ۱۶- روزنامه روزگار معدن  ۱7- 
روزنامــه روزگار خودرو  ۱۸- روزنامه تعــادل  ۱۹- روزنامه صبح کارون  ۲0- 
روزنامــه اقتصادبومی  ۲۱- روزنامه زنگ آخر  ۲۲- روزنامه انگلیســی تریبون  
۲۳- ماهنامه شیپور اقتصاد ۲۴- سالنامه یاس کبود  ۲5- هفته نامه قلم اقتصاد  
۲۶- پایــگاه خبری اکونا پرس  ۲7- هفته نامه تجارت فردا  ۲۸- پایگاه خبری 
اقتصادنیوز  ۲۹- هفته نامه صدا  ۳0- فصلنامه نامه  هامون  ۳۱- سایت خبری 
 هامون ایران  ۳۲- پایگاه خبری آیین باور  ۳۳- پایگاه خبری معدن نامه  ۳۴- 
فصل نامه پیام آوران معدن نامه  ۳5- ماهنامه جامعه ایرانی  ۳۶- سایت خبری 
ریان  ۳7- هفته نامه بحرالعلوم ۳۸- دوهفته نامه نگین بندر اســتان هرمزگان  
۳۹- پایگاه خبری گیل ابراز  ۴0- خبرگزاری دانانیوز  ۴۱- بورسنا شبکه اطالع 
رســانی بورس، بانک و بیمه  ۴۲- دوهفته نامه شغل آفرین  ۴۳- دوهفته نامه 

بیداری مرکزی   ۴۴- هفته نامه نامه امیر

اخبار کوتاه


