به برکت انقالب اسالمی دشمن جرأت نگاه چپ به ما را ندارد

شنبه  29آبان 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3354

جانشین فرمانده کل سپاه گفت :اقتضای پیروزی در جنگهای فرهنگی و رسانهای افزایش توانمندی اطالعاتی و فرهنگی است و باید از ابزارهای
مناسب استفاده کرد .سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی با اشاره به برگزاری رزمایش اطالعاتی با محوریت  ۶استان اظهار کرد :اکنون با جنگهای نظامی
مواجه نیستیم و به برکت انقالب اسالمی و شهدای انقالب و امام و مقام معظم رهبری ،دشمن جرأت نگاه چپ به ما را ندارد.

سیاسی

اخبار

پیامتسلیترهبرانقالبدرپیدرگذشت
حجتاالسالممجتهدشبستری

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،رهبر حکیم انقالب
اسالمیباصدورپیامیدرگذشتعالممجاهدحجتاالسالم
والمسلمین حاجشیخ محسن مجتهدشبستری را تسلیت
گفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسماهللالرحمنالرحیم

درگذشتعالممجاهدجنابحجتاالسالموالمسلمین
آقای حاجشیخ محسن مجتهدشبستری رحمتاهلل علیه
را به خاندان گرامی و فرزندان ارجمند و همه ارادتمندان
ایش��ان در تهران و آذربایجان تس��لیت عرض میکنم.
این عالم بزرگوار از جمله موفقترین روحانیون فعال در
خدم��ات اجتماعی و هدایت عموم��ی و اداره حوزههای
علمیه در تهران و تبریز بودند .تالشها و زحمات ایشان
در دوران طوالن��ی امامت جمع ه تبریز فراموشنش��دنی
اس��ت و آثار ماندگار آن مرحوم در حوزه علمی ه تهران و
غیره موجب جلب رحمت الهی به ایشان است؛ انشاءاهلل.
از خداوند متعال مغفرت و علو درجات این عالم بزرگوار
را مسألت میکنم.
سیدعلیخامنهای
 27آبان ۱۴۰۰

تفکر بسیجی را در قوهقضائیه
میتوانید مشاهده کنید

امام جمعه این هفته تهران گفت:
از مذاکرهکنن��دگان میخواهی��م
ذرهای در برابر زیادهخواهی آمریکا
کوتاه نیایند و به بهانههای کودکانه
آژان��س توجه نکنن��د و با قدرت
مذاکره کنند و حق ملت ایران در رفع یکپارچه تحریمها
را به دست آورند.
حجتاالسالم والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری،
امام جمعه این هفته تهران طی سخنانی با بیان اینکه
تفکر بس��یجی وقتی در عرص��ه مدیریت ورود میکند
ش��عار «ما میتوانی��م» تحقق مییابد ،اظهار داش��ت:
تیم مذاکرهکننده هس��تهای که همواره تفکر بسیجی
خودش��ان را به اثبات رساندهاند ،باید همین تفکر را در
ادامه مذاکرات هستهای حفظ کنند و در برابر ظرفیت
خواستههای نابهجای آمریکاییها و اروپاییها کوتاه نیایند
و به بهانههای کودکانه آژانس هستهای هم توجهی نکنند
و با صالبت و قدرت مذاکره را تا استیفای حق ملت ایران
برای رفع تمام تحریمها ادامه دهند.
وی ادامه داد :ش��ما تفکر بسیجی را در قوه قضائیه
میتوانید مشاهده کنید .رئیس قوه قضائیه با ساختار و
آرایش قوی وارد این عرصه شده است تا با تفکر بسیجی
با فساد مبارزه کند .از این رو تدبیر علوی را در دولت و
شمش��یر علوی را در قو ه قضائیه میتوان مشاهده کرد.
همچنین مجلس انقالبی با طراوت و نش��اط به میدان
آمده اس��ت و کارهایی انجام داده که قابل تقدیر است؛
از تصوی��ب طرح اق��دام راهبردی ب��رای لغو تحریمها
ت��ا تصویب طرح جهش تولید مس��کن و طرح جوانی
جمعیت و همچنین پیگیری موارد فساد که قابل تحسین
است.
الزم به ذکر است نماز جمعه تهران از هفته آینده در
مصالی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

هدف مشارکت ایران در مذاکرات
هستهای لغو تحریمهاست

وزیر امور خارجه هدف مشارکت فعال ایران در مذاکرات
آینده هستهای را لغو تحریمهای غیرقانونی اعمال شده
علیه ایران دانست« .زبیگنیو رائو» وزیر خارجه لهستان
و حس��ین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان
روز پنجشنبه در یک گفتوگوی تلفنی درباره وضعیت
روابط دوجانبه ،تحوالت منطقهای و بینالمللی گفتوگو
و تبادل نظر کردند.
امیرعبداللهیان با اشاره به وضعیت بحران انسانی در
یمن و پشتیبانی ایران از برقراری صلح بیان کرد :بحران
یمن راهحل نظامی ندارد و محاصره انس��انی یمن باید
برداشته شود و جنگ خاتمه یابد.
وی با خوب توصیف کردن برخی حوزههای همکاری
بویژه فرهنگی و علمی و دیپلماسی پارلمانی ،به ناکافی
بودن س��طح روابط بازرگانی و اقتصادی  ۲کشور اشاره
ک��رد و بر همکاری هر چه بیش��تر بخش خصوصی ۲
کشور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه هدف مش��ارکت فع��ال ایران در
مذاکرات آینده هس��تهای را لغو تحریمهای غیرقانونی
اعم��ال ش��ده علیه ایران دانس��ت و تصریح کرد :تمام
طرفها به این درک مشترک رسیدهاند که آمریکا مقصر
اصلی و مسؤول وضعیت فعلی است.
رابرت مالی:

با کشورهای عرب
درباره ایران رایزنی کردم

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصریح کرد با مقامهای
ارشد کشورهای عربی و اروپایی درباره  ۲راهی که ایران
پیش رو دارد رایزنی کرده اس��ت .رابرت مالی در پیامی
در توئیتر نوش��ت« :با مدیران سیاسی  ۳کشور اروپایی
و مقامهای ارش��د مصر ،اردن و اعضای( GCCشورای
همکاری خلیجفارس) برای رایزنی درباره ۲مسیر پیشروی
ایران صحبت کردم؛ ادامه تنشزایی هستهای و بحران یا
ت برای ارتباطات
بازگشت دوجانبه به برجام و ایجاد فرص 
منطقهای ،اقتصادی و دیپلماتیک .فرصت برای انتخاب
کوتاه است».

خدمتکار شخصی بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد

گروهسیاسی:انتشارخبردستگیریخدمتکارمنزل بنیگانتس،
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به جرم همکاری اطالعاتی با ایران
و نصب نرمافزارها و سختافزارهای جاسوسی در خانه گانتس،
موجی از بهت و حیرت را در فلس��طین اشغالی در پی داشته
است و رسانههای اسرائیلی این اتفاق را به عنوان یک «داستان
غیرعادی» توصیف کردهاند .به گزارش «وطنامروز» ،دادستانی
اسرائیل روز پنجشنبه  ۲۷آبان علیه یک مرد اسرائیلی آشنا و
نزدیک به خانواده بنی گانتس ،وزیر جنگ اس��رائیل ،به اتهام
«جاسوسی برای ایران» کیفرخواس��ت به دادگاه ارائه کرد .بر
اساس گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی ،عومری گورن 37
ساله مدت زیادی در خانه شخصی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی،
سرپرست کارگران امور نظافت و خانهداری خانواده گانتس بوده
اس��ت .در کیفرخواست تنظیم شده گورن متهم است با گروه
هکرهای موس��وم به «( »Black Shadowس��ایه سیاه) که
رژیم صهیونیستی آنها را مرتبط با نهادهای امنیتی و اطالعاتی
ایران میداند ،ارتباط برقرار کرده است .به ادعای دادستانی رژیم
صهیونیستی ،گورن به هکرهای سایه سیاه «پیشنهاد» کرده با
استفاده از دسترسی آزادانه به خانه بنی گانتس ،در کامپیوتر
شخصی وزیر جنگ ،جاسوسافزار کارگذاری کنند .به گزارش
رسانههای سرزمینهای اشغالی ،پس از آنکه گزارشهای مربوط
به حمالت سایبری «سایه سیاه» به نهادهای اسرائیلی منتشر
ش��د ،عومری گورن با این گروه ارتباط برقرار کرد و پیشنهاد
بارگذاری کرم جاسوس��ی رایانهای در کامپیوتر بنی گانتس را
ارائه کرد .همچنین در کیفرخواست آمده عومری گورن با گروه
«سایه سیاه» در ارتباط بوده اما او زیر نام این گروه ،در واقع به
جاسوسی برای ایران متهم است .دادستانی رژیم صهیونیستی
ذکر کرده متهم برای آنکه بتواند ثابت کند واقعا از حق رفت و
آمد در خانه بنی گانتس برخوردار است ،چند عکس از وسایل و
نقاط خانه گانتس گرفته و آنها را از طریق تلگرام برای «نماینده
گروه «س��ایه سیاه»» فرستاده اس��ت .بر این اساس ،میز کار،
کامپیوترها ،تلفنها ،تبلت ،صندوقی از وسایل نظامی وزیر که
نامش روی آن حک ش��ده ،هدایایی که در زمان ریاست ستاد
ارتش گرفته ،عکس صندوق مشخصات آیپی خانه و قبضهای
پرداخت عوارض خانه در میان تصاویر ارس��الی برای «نماینده
هکرها» بوده است .بازتاب گسترده این ماجرا در سرزمینهای
اشغالی نگرانی مضاعف مقامات امنیتی و نظامی اسرائیلی را به
دنبال داشته و باعث اعترافهای زیادی از سوی آنها شده است
تا جایی که ماجرای جاسوسی در خانه گانتس را یک شکست
آش��کار برای س��ازمانهای امنیتی این رژیم همچون شاباک

از این هم نزد تر؟

(س��ازمان اطالعات و امنیت داخلی اسرائیل) دانستند .برخی
رسانههای چاپ سرزمینهای اشغالی هم این اتفاق را فروپاشی
سیستمهای امنیتی اسرائیل ارزیابی کردند .در این راستا یک
مسؤول ارشد شاباک اذعان کرد« :در تامین امنیت خانه وزیر
جنگ شکست خوردیم .نباید به چنین شخصی اجازه کار در
آنجا داده میشد».همچنین «ایتای بلومنتال» خبرنگار اسرائیلی
گزارش داد درباره وجود جاسوس در خانه وزیر جنگ ،سرویس
امنیتی اسرائیل شکست را میپذیرد و قرار شده رویههای خود
را بهروز کند .کارمندان نزدیک به شخصیتهای امنیتی دوباره
مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

■■ 3هفته توفانی

«وطنامروز» دوشنبه هفته گذشته طی گزارشی با عنوان
«اس��رائیل لخت اس��ت» درباره ابعاد حمالت اخیر س��ایبری
علیه رژیم صهیونیستی نوشت :گروه هکری «عصای موسی»
( )Moses Staffاز 3هفته پیش بیسابقهترین حمالت سایبری
را به شبکه دادههای محرمانه و حساس نظامی و امنیتی اسرائیل
آغاز کرده است .این گروه در جدیدترین اقدام خود فایل امنیتی
و راهبردی نقشه سهبعدی زیرساختی رژیم صهیونیستی را هک
و در فضای شبکه تاریک (دارک وب) به شکل عمومی منتشر
کرده است .این نقشه سهبعدی امنیتی ،مختصات دقیق تمام
اماکن ،س��ازهها ،تاسیسات و پایگاههای اسرائیلی در فلسطین
اش��غالی را با دقت  5سانتیمتر برمال میکند .در انتهای فیلم

مزبور به شکلی طعنهآمیز ،تصاویر رصد مراکز حساس نظامی
اس��رائیل با دقت بسیار باال آن هم از زاویه نگاه پیشرفتهترین
ماهوارههای نظامی -جاسوسی این رژیم به نام اوفک (به معنای
افق) را منتشر کرده است .در این فیلم تصاویر بسیار دقیق از
ساختمان سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
(شاباک) در منطقه آفکا در شمال تلآویو به چشم میخورد .در
بخش دیگر گزارش «وطنامروز» آمده بود :گروه عصای موسی
اقدام به انتشار عکسها و اسنادی کردند که حکایت از سیطره
ی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
اطالعاتیشان بر «بن 
داشت .این گروه در پیامی تهدیدآمیز ذیل یک عکس شخصی
گانتس نوشته بود« :ما از تمام تصمیمات تو باخبریم و سرانجام
جایی را هدف قرار میدهیم که انتظارش را نداری ،همانطور
که پیشتر شرکتهای خصوصی اسرائیل مورد حمله سایبری
قرار گرفت و اطالعات صدها کاربر آن منتشر شد» .همزمان با
این حمالت و ضعف عملکرد و دفاع سایبری این رژیم ،روزنامه
جروزالم پس��ت از حمالت یک گروه هکری دیگر موس��وم به
«سایه سیاه» خبر داد که سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی
«سایبرس��رو» را هک و بالفاصله آنه��ا را خاموش و تهدید به
درز اطالعات کرده است .چند روز بعد ژنرال کوخاوی در یک
مصاحب��ه تلویزیونی در کمال ناباوری اعتراف کرد این رژیم از
مواجهه با حمالت سایبری اینچنینی عاجز است .در حالی که
«یورام هاکوهین» رئیس جمعیت اینترنت رژیم صهیونیستی

به نوبه خود این حمالت را یکی از خطرناکترین حمالت علیه
اسرائیل دانسته است اما «ایمن الرفاتی» کارشناس سایبری عرب
بر این باور است اسرائیلیها همچنان درباره سطح و گستردگی
حمالت س��ایبری و ماهیت آن پنهانکاری میکنند تا خود را
ضعیف نشان ندهند.

■■این آخرین مورد خواهد بود؟

به نظر میرسد مورد عومری گورن نخستین و آخرین مورد
از این دست اتفاقها نخواهد بود 2 .سال قبل هم گونن سگو،
وزیر پیشین انرژی و زیرساختهای اسرائیل به دلیل جاسوسی
برای ایران به  ۱۱س��ال زندان محکوم ش��د .سگو در سالهای
 ۱۹۹۵تا ۱۹۹۶در دولت اس��رائیل حضور داش��ت .شین بت،
س��ازمان امنیت داخلی اسرائیل ،وی را ماه مه سال  ۲۰۱۸به
اتهام جاسوسی برای ایران و انتقال اطالعات به کشور متخاصم
بازداش��ت کرد .بر اساس کیفرخواس��ت گونن سگو ،او از سال
 ۲۰۱۲و در زمان اقامت در نیجریه اطالعات مکانهای استقرار
سازمانهای امنیتی اسرائیل و همچنین نام مسؤوالن این نهادها
را به ایران ارائه کرده اس��ت .با وجود اینکه دادگاه سگو در ماه
ژوئیه سال  ۲۰۱۸ب ه صورت علنی برگزار شد اما نزدیک به ۵۰
بند از کیفرخواست به دلیل «مالحظات امنیتی» سانسور شده
و در اختیار رسانهها قرار نگرفت .یکی از این موارد ،چگونگی به
دست آوردن اطالعات توسط گونن سگو و ماموریتهایی است
که از سوی رابط اطالعاتی ایران به وی داده شده بود.

آمریکا برای  ۲جوان ایرانی متهم به دخالت سایبری در انتخابات این کشور جایزه تعیین کرد

فالکت    10میلیون   دالری

گروه سیاسی :وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای خبر از
قرار گرفتن نام  ۶ش��خص و یک نهاد ایرانی به بهانه تالش
برای اثرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در فهرست
تحریمها داد و برای ارائه اطالعات درباره  2جوان حاضر در
این لیست جایزه  ۱۰میلیون دالری تعیین کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه اعالم کرد اسامی چند
شخص و یک شرکت ایرانی را به بهانه دخالت در انتخابات
آمریکا در فهرست تحریمها قرار داده است .وزارت خزانهداری
آمریکا در بیانیهای اعالم کرد دفتر کنترل داراییهای این نهاد
آمریکایی اسامی  ۶شخص ایرانی و یک نهاد را به دلیل آنچه
«تالش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰
آمریکا» خوانده شده ،در فهرست تحریمها قرار داده است .در
بیانیه خزانهداری آمریکا آمده است« :ایاالتمتحده نفوذهای
س��ایبری توسط کنشگران تحت حمایت دولتها ،از جمله
کنشگران ایرانی را شناسایی کرده است .این کنشگران ،به
دنب��ال ایجاد تفرقه و تضعیف اعتماد رأیدهندگان به روند
انتخاباتی آمریکا بودند .این افراد همچنین اقدام به انتش��ار
اطالعات جعلی در شبکههای اجتماعی کرده و ایمیلهای
تهدیدآمیز و ویدئوهای قالبی ارسال کردند».
«وال��ی آدیمو» مع��اون وزیر خزان��هداری آمریکا گفت:
«خزان��هداری ب��ه مقابله با تالشها برای زیر س��وال بردن
س�لامت انتخابات آمری��کا ادامه خواهد داد .اق��دام امروز،
تعه��د دولت آمریکا به پاس��خگو کردن کنش��گران تحت
حمایت دولت ک��ه در تالش برای تضعیف اعتماد عمومی
به روندهای انتخاباتی هستند را مورد تأکید قرار میدهد».
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا هم درباره این تحریمها

گفت« :تحریم کنشگران سایبری
ایرانی ،نشاندهنده تالش جمعی
وزارت خزانهداری ،وزارت خارجه
و افبیآی اس��ت .دولت آمریکا
علیه کس��انی که دنبال دخالت
در سالمت انتخابات ما هستند
اقدامی قاطعانه انجام داد» .وی
در ادامه این بیانیه تصریح کرد:
«دولت آمریکا با انجام این اقدام
نش��ان داد ما کنش��گران تحت
حمای��ت دول��ت را بابت تالش
در جه��ت تضعیف اعتماد عمومی ب��ه روندهای انتخاباتی
و نهادهای آمریکا پاس��خگو خواهیم کرد» .بر این اس��اس
سجاد کاشیان ،سیدمحمدحسین موسیکاظمی ،حسین
اکبری ،مصطفی سرمدی ،سیدمهدی هاشمی و محمدباقر
شیرینکار و شرکت ایمننت پاسارگاد در فهرست تحریمها
قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش ،سیدمحمدحسین موسی کاظمی
 ۲۴ساله و سجاد کاشیان  ۲۷ساله متهم هستند اطالعات
محرمانه انتخاباتی ایاالتمتحده را از دستکم یک وبسایت
انتخاباتی ایالتی دریافت کردهاند و با دیگر افراد برای انتشار
اطالعات نادرست ب ه منظور تضعیف اعتماد آمریکاییها به
روند انتخابات توطئه کردهاند .وزارت خزانهداری آمریکا برای
ارائ��ه اطالعات درب��اره این  2نفر جایزه  ۱۰میلیون دالری
تعیین کرد .مقامات آمریکایی روز پنجشنبه به خبرنگاران
گفتند هیچ مدرکی دال بر تاثیر هر یک از این فعالیتهای

هک��ری بر نتایج انتخابات وجود
ندارد .در کیفرخواس��ت منتشر
شده ،هکرهای ایرانی برای انتشار
اطالعات نادرست درباره انتخابات
به شبکه کامپیوتری یک شرکت
رسانهای آمریکایی که نامی از آن
برده نشده است دسترسی پیدا
کردهاند .طبق این کیفرخواست،
توطئه آنها با مداخله افبیآی و
شرکت مذکور خنثی شده است.
در این کیفرخواس��ت همچنین
گفته ش��ده اس��ت ای��ن هکره��ا پیامهایی را ب��ه اعضای
جمهوریخواه کنگره آمریکا و اعضای ستاد انتخاباتی دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور وقت آمریکا ارسال کردهاند .آنها خود
را اعضای یک گروه راس��ت افراطی (پسران مفتخر) معرفی
کرده بودند .طبق این کیفرخواس��ت آنها س��عی کردند به
دادههای مربوط به ثبتنام رایدهندگان از  ۱۱وبسایت دولتی
دسترسی پیدا کنند و در یک مورد موفق شدند دادههایی را
از یک وبسایت دولتی دانلود کنند که حاوی اطالعاتی درباره
 ۱۰۰هزار رایدهنده ثبت شده بود .این کیفرخواست نشان
میدهد چگونه  ۲هکر مستقر در ایران یک کارزار هدفمند
و هماهن��گ را برای از بین بردن اعتماد به یکپارچگی روند
انتخاباتی ایاالتمتحده و ایجاد اختالف بین آمریکاییها به
راه انداختند.
■■سابقه یک ادعای قدیمی

این نخس��تین اته��ام آمریکا به ایران ب��رای دخالت در

انتخابات سال گذشته آمریکا نیست .دولت بایدن در گزارشی
که اسفندماه سال گذشته منتشر شد ،ایران را در کنار روسیه
به تالش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
متهم کرده بود .واشنگتن مدعی شده بود چین بهرغم انجام
برخی بررس��یها برای دخالت در انتخابات آمریکا فعالیتی
در آن جهت انجام نداده است .در بیانیهای که دفتر «مدیر
اطالعات ملی» آمریکا آن زمان منتشر کرد ،تأکید شده بود
هنگامی ک��ه یک دولت خارجی قصد دخالت در انتخابات
آمریکا را دارد حق مردم آمریکاست که از کل حقیقت باخبر
شوند .دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور پیشین آمریکا
هم قبل از برگزاری انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا ،ماه
نوامبر در گزارشی ادعای مشابهی مطرح کرده و دولتهای
ایران ،روسیه و چین را به تالش برای دخالت در انتخابات
متهم کرده بود.
■■خطیبزاده :این تحریم از سر استیصال است

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به تحریمهای
جدید آمریکا واکنش نش��ان داد .سعید خطیبزاده درباره
تحریمهای جدید ایاالتمتحده علیه ۶فرد و یک نهاد ایرانی به
بهانه واهی مداخله در انتخابات آمریکا ،اظهار داشت :جمهوری
اسالمی ایران تالشهای جدید تحریمی آمریکا را در ادامه
سیاست شکستخورده فشار حداکثری ترامپ و اقداماتی از
روی استیصال و فاقد مشروعیت دانسته و محکوم میکند.
وی تاکید کرد :این نوع فرافکنیها از سوی دولت آمریکا که
خود سابقه طوالنی مداخله در کشورهای مختلف به اشکال
و انحای مختلف را دارد ،بیاساس و در راستای فریب افکار
عمومی این کشور ارزیابی میشود.

رئیسجمهور با اشاره به لزوم اقناع افکار عمومی در جریان تصمیمات اقتصادی دولت:

مردم را در تصمیمات سهیم میکنیم ،نه غافلگیر
زنجان؛ مقصد دهمین سفر استانی رئیسی

گروه سیاسی :رئیسجمهور در دهمین سفر استانی خود روز
پنجشنبه راهی استان زنجان شد .حجتاالسالم والمسلمین
س��یدابراهیم رئیسی در نخستین بخش از برنامههای سفر به
اس��تان زنجان از کارخانه در حال احداث سرجینبافت زنجان
بازدید کرد و اظهار داشت :مشکالت این کارخانه ناشی از مسائل
مختلفی بوده و در زمان کوتاهی باید این مشکالت حل شود.
رئیسجمهور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و استاندار زنجان را
موظف کرد ظرف مدت یک ماه مشکالت بر سر راهاندازی این
کارخانه را پیگیری و مرتفع کنند.
رئیسجمه��ور در ادامه از س��ایت دپوی کیک روی زنجان
بازدید کرد و ضمن اش��اره ب��ه اقدامات و پیگیریهایی که در
زمان ریاست خود بر قوه قضائیه برای حل مشکل دپوی کیک
روی انج��ام داده بود ،گفت :منافع این پس��ماندها برای مردم
است و به موجب حکم قانون به مردم زنجان واگذار شده است.
کارخانه روغن نباتی جهان مقصد بازدید بعدی رئیسجمهور
بود .رئیسی در حاشیه بازدید از این کارخانه گفت :خط تولید
این کارخانه تقریبا تعطیل است و کند کار میکند و فقط ظاهرا
سرپا نگه داشته شده است .وی افزود :من بخوبی کارخانه روغن
نباتی جهان را میشناسم .قبال وقتی به این کارخانه آمده بودم
به استاندار [وقت] گفتم این کارخانه را راه بیندازید و در مدت
کوتاهی راهاندازی شد .رئیسی با اشاره به شباهت مشکالت این

کارخانه با مجموعه کیوان در همدان گفت :کارگران با لباسهای
کارگری معطل ایستادهاند و آماده کار هستند ،خط تولید هم
آماده است اما اقدام نمیکنند .رئیسجمهور تاکید کرد :ما اجازه
نمیدهیم تولید در این کشور دچار وقفه شود ،باید کارخانه روغن
نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند .رئیسی با اشاره به اینکه
کسی که کارخانه روغن نباتی جهان را در اختیار دارد ،تعدادی
دیگر از این کارخانهها را هم در کشور در اختیار گرفته است،
خطاب به مدیر داخلی کارخانه خاطرنش��ان کرد :به کسی که
این کارخانه را در اختیار دارد بگویید نمیتواند فقط به شکل
اسمی و با ظاهرسازی کارخانه را اداره کند.
رئیسجمهور با اش��اره به ظرفیتهای کشور تصریح کرد:
از نظ��ر حقوقی این واحد با مش��کالت زی��ادی در واگذاری و
ادامه فعالیت روبهرو اس��ت و این معطل ماندن قابل تعقیب و
پیگیری است.
■■اگر اراده کنیم از مشکالت عبور خواهیم کرد

رئیسجمهور در دیدار با فرهیختگان استان زنجان با اشاره
به تحریمهای ظالمان��ه علیه ملت ایران تصریح کرد :ما نباید
تحریم را مانع جدی فرض کنیم .دشمنان نمیخواهند کشور
ما رشد کند اما اتفاقا آنجایی که تحریم و تهدید داشتیم مانند
صنایع دفاعی بیشتر رشد کردیم و معلوم میشود اگر بخواهیم
میتوانیم از مشکالت عبور کنیم .رئیسی با تاکید بر لزوم حل

مشکالت با روحیه انقالبی گفت :ما باید نظام اقتصادی کشور را
اصالح کنیم و این اصالح حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم است،
دولت در این زمینه شوک اقتصادی وارد نخواهد کرد و در اجرای
تصمیمات و جراحیهای اقتصادی مردم را غافلگیر نمیکنیم.
رئیسی همچنین در نشست شورای اداری استان با تشریح
تفاوتهایی که برگزاری جلسات شورای اداری و سفرهای استانی
در این دولت با گذشته پیدا کرده است ،تصریح کرد :جلسات
شورای اداری اینطور نبوده ،حتی اگر رئیسجمهور در جلسه
حضور پیدا میکرده با یک شکل و تشریفات خاصی این جلسات
برگزار میشده است که ما این شکل تشریفات را به هم زدیم.
مقدمات انجام هر سفر از چند هفته قبل با برگزاری جلسات
متعدد با حضور مسؤوالن استان و مسؤوالن دولتی آغاز میشود.

وی خاطرنشان کرد :ما این مدل و این روش را در  ۴۰سال
گذشته نداشتیم که وزرا و مسؤوالن مربوط ستادی بیایند در
جلس��ه ش��ورای اداری از کارهایی که میخواهند انجام دهند
گزارش بدهند .چرا این کار را میکنند؟ برای اینکه این جمع
حس الزم را پیدا کنند که این کار باید به دست توانای آنها انجام
شود .رئیسجمهور در پایان سفر به استان زنجان در نشستی
خبری با اشاره به اینکه بخشی از مشکالت این استان را در سفر
خود به عنوان رئیس قوهقضائیه نیز پیگیری کرده است ،گفت:
مساله کیکها و پسماند روی را با توجه به اینکه دغدغه مردم
زنجان بود و در این زمینه مش��کل داشتند ،در سفر سال ۹۸
بررسی کردم که مقرر شد  ۳اقدام مهار کردن پسماندها ،جایابی
و تعیین تکلیف مالکیت این پسماندها انجام شود.

