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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  :خواسته ما لغو تمام تحریمها است ؛

آمریکا چارهای جز توافق ندارد

بهترین حمایت از شرکتهای
دانشبنیانتجاریسازی
محصوالتآنهاست

رئیسجمهور کارآمدترین حمایت از شرکتهای دانشبنیان را خرید محصوالت این
شرکتها دانست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی روز
یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به فضایل ماه
ضیافت الهی گفت :به لطف ذات اقدس الهی ،در ماه مبارک رمضان ،مقام ربانیت برای
انسان در دسترستر است و این فرصت ارزشمند برای انسانها وجود دارد که به مقام
ربانی برسند .در روایاتی از ائمه معصوم آمده است که حقیقت بندگی این است که انسان
به مقام ربانی برسد.
رئیسجمهور ماه مبارک رمضان را فرصت مغتنمی برای عبادت و خودسازی خواند
و بر فضیلت بیشتر خدمتگذاری خالصانه و گرهگشایی از مشکالت مردم در این ماه تاکید
کرد .رئیسی ،روزهداری در ماه مبارک رمضان را تمرین مهمی برای بندگی خداوند متعال
دانست و خاطرنشان کرد :در این ماه گرانقدر ،انسان این فرصت را دارد که با عبادت و
خودسازی ،پرهیز از گناهان و تزکیه نفس به جایی برسد که در حریم خدا غیر از خدا را
وارد نکند.
رئیسجمهور گرهگشایی از امور مردم را جزء بافضیلتترین کارها در نزد خداوند
دانست و ضمن توصیه همه مدیران دولتی به خدمترسانی ،افزود :بهترین وسیله رسیدن
به قرب الهی خدمتگزاری صادقانه و تالش خالصانه برای رفع مشکالت مردم و محرومان
است و انجام این کار در ماه مبارک رمضان اجر دو چندان دارد.
رئیسی در ادامه از حضور میدانی وزرای دولت در استانهای مختلف کشور در طول
تعطیالت نوروز قدردانی کرد و ضمن یادآوری اهمیت تحقق همه وعدهها و قولهای
دولت ،از اعضای کابینه خواست در جریان همه سفرها گزارش مکتوبی از مطالبات مردم و
وعدههای ارائه شده برای تحقق مطالبات مورد نظر ،به معاون اجرایی رئیسجمهور ارسال
ق نشده باقی نمانده و خدای ناکرده امید
کنند تا با پیگیری نظاممند امور ،هیچ وعده محق 
و اعتماد مدرم به دولت دچار خدشه نشود .حمایت واقعی از شرکتهای دانشبنیان در
راستای نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری ،محور بعدی سخنان رئیسجمهور
در این جلسه بود .رئیسی ،شرکتهای دانشبنیان را سرمایه کشور دانست و تأکید کرد:
این شرکتها نباید منتظر وقت مالقات با مسئوالن باشند ،بلکه این مسئوالن و نهادها
هستند که باید به سراغ این شرکتها بروند .بر همین اساس ضروری است که در هر
کدام از وزارتخانه ها ،یک معاونت مشخصا انجام این مسئولیت را به عهده بگیرد .وی،
کارآمدترین حمایت از شرکتهای دانشبنیان را خرید محصوالت این شرکتها دانست
و خاطرنشان کرد :زمانی که کاالی تولید داخل استاندارد و دانشبنیان درکشور وجود
دارد ،نباید دستگاهها به دنبال کاالی مشابه خارجی باشند .رئیسجمهور در بخش دیگری
از سخنان خود با قدردانی از استقبال خانوادهها از بازگشایی مدارس و دانشگاهها گفت:
بازگشایی مدارس و دانشگاهها با توجه به نگرانی از افت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان
یک مطالبه عمومی بود و امروز که شرایط بیماری کرونا در کشور به لطف خداوند تا حد
زیادی کنترل شده است ،دولت تصمیم به بازگشایی مراکز علم و دانش گرفته است و مردم
نیز به تصمیم دولت اعتماد دارند و همه مصمم هستیم که فضای علمی کشور فعال و با
نشاط باشد.

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران حمله تروریستی هرات
را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با صدور پیامی حمله تروریستی عناصر
تکفیری به تجمع مردم هرات در یک منطقه تفریحی که موجب کشته و زخمی شدن
جمع کثیری از شهروندان افغانستانی شد را محکوم کرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی
عناصر تکفیری به تجمع مردم مظلوم هرات در یک منطقه تفریحی در شهرک جبرییل
این شهر که موجب کشته و زخمی شدن جمع کثیری از شهروندان افغانستان شد
را به شدت محکوم کرد و ضمن تسلیت به خانواده قربانیان این اقدام تروریستی و
مردم عزیز افغانستان ،برای خانوادههای قربانیان صبر و اجر و برای مجروحین و
آسیب دیگران شفای عاجل مسئلت کرد و بار دیگر نسبت به توطئههای تفرقه افکنانه
دشمنان امت اسالم هشدار داد.
وی با توجه به این حادثه دلخراش ،و دیگر حوادث تاسف بار پیشین در این
منطقه ،ضرورت پذیرش مسوولیت امنیت شهروندان از سوی هیئت حاکمه افغانستان
و افزایش مراقبتها و تشدید اقدامات مرتبط با حفاظت از مردم ،به ویژه گروههای
آسیب پذیر قومی و مذهبی را مورد تاکید قرار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران
اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی ،همفکری و تشریک
مساعی ،توطئههای تفرقه افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت.

سرهنگ مرادی خبر داد :

اعالم ساعت کاری مجاز
صنوف در ماه رمضان

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ ساعات کاری مجاز
صنوف در ماه مبارک رمضان را اعالم کرد.
سرهنگ نادر مرادی با اعالم ساعت کاری مجاز برای صنوف در ماه مبارک
رمضان گفت :ساعت کاری صنوف در ماه مبارک رمضان بستگی به نوع صنف مربوطه
دارد.
وی ادامه داد :صنوفی مانند طالفروشی ،خیاطی ،آرایشگری و … که در طول
روز مجاز به فعالیت هستند ،ساعت کاری فعالیتشان مانند سابق است.
رئیس پلیس اماکن پایتخت افزود :در راستای کمک به معیشت مردم صنوفی که
با اغذیه در ارتباط هستند مانند رستورانها ،آبمیوهفروشیها و برخی سوپرمارکتها
که در طول روز اجازه فعالیت ندارند ،میتوانند از اذان مغرب تا سحر (اذان صبح)
فعالیت کنند.
مرادی اظهار کرد :این مجوز به آن معنا نیست که هر اغذیهفروشی در هر جایی
بخواهد تا سحر فعالیت داشته باشد .صنوفی که تمایل دارند تا سحر فعالیت کنند باید
به پلیس اماکن مراجعه کنند و درخواست مجوز داشته باشند تا با بررسی نیازسنجی
الزم ،این مجوز برای آنها صادر شود.
به گفته وی ،صنوف دیگری که از قبل مجوز شبانهروزی داشتند مانند داروخانهها
یا برخی از هایپرها نیازی به مراجعه مجدد برای کسب مجوز ندارند.
رئیس پلیس اماکن پایتخت در پایان خاطرنشان کرد :تمام صنوف مرتبط با
اغذیه در ماه مبارک رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب اجازه فعالیت ندارند و در
صورت مشاهده با آنها برخورد میشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
گفت :خواسته ایران لغو تمام تحریمهای حقیقی و حقوقی است و آمریکا
چارهای جز توافق ندارد.
فداحسین مالکی در خصوص سفر «انریکه مورا» معاون رئیس
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای به سرانجام رساندن نتیجه
مذاکرات برجام ،گفت :ما در روزهای اخیر خصوصاً در ماه گذشته شاهد
فعالیتها و رایزنیهای مستقیم و غیرمستقیم بین جمهوری اسالمی ایران
و دیپلماتهای اروپایی بودیم .شرایط پیچیده شده و بحران اوکراین این
شرایط را پیچیدهتر کرده است.
وی با یادآوری سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به مسکو درباره

شروط برجامی روسیه ،افزود :در این سفر روسها مجاب شدند که برجام را
نباید به بحران اوکراین گره زنند ،لذا سفر مقامی از اتحادیه اروپا به تهران
در ادامه این فعالیتهای دیپلماسی در سطوح مختلف انجام گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :سفر امیرعبداللهیان و خرازی به کشورهای منطقه از جمله قطر
مبین رایزنیهای دیپلماسی اخیر است .مواردی در تمام مذاکرات از طرف ایران
مورد تاکید قرار گرفته است؛ نخست اینکه خواسته ایران بر اساس قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها باید عملی شود و آن لغو تمام تحریمهای حقیقی و
حقوقی است .مالکی یادآور شد :آمریکاییها در مورد برخی تحریمها مانند سپاه
پاسداران حرف دارند ،ما در مذاکره با وزیر خارجه روسیه نیز بر خطوط قرمز

ایران تاکید کردیم و وی هم پذیرفت که آمریکا باید تمام تحریمهای ایران را لغو
کند اما آمریکاییها در این موضوع تمایل به همکاری ندارند .وی افزود :اینگونه
رفت و آمدهای سیاسی مبین این واقعیت است که آمریکاییها متوجه شدند
که ایران آماده به نتیجه رساندن مذاکرات برجام است .البته یکی از چالشها
این است که آمریکاییها تمایل ندارند اروپاییها با ایران همراه و هم نظر شوند.
آمریکاییها دنبال ارتباط مستقیم با ایران هستند .نماینده مردم زاهدان در
مجلس شورای اسالمی گفت :به نظر میرسد که در حال نزدیک شدن به راهکار
عملی هستیم و آمریکا چارهای جز توافق ندارد .آنان با توجه به بحران اوکراین
و برخی اتفاقات در منطقه ،باید برجام را به سرانجام برسانند و به حق و حقوق
ملت ایران تن دهند.
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امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با «گوترش»:

پیشنهاداتمان در موضوعات باقیمانده را به طرف آمریکایی منتقل کردیم

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :پیشنهاداتمان
را در مورد موضوعات باقیمانده از طریق مذاکره کننده
ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کردهایم و
اکنون توپ در زمین آمریکا است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در
تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان در مورد آتش
بس در یمن و مذاکرات وین گفتگو کرد.
در ابتدای این گفتگو دبیرکل سازمان ملل برقراری
آتش بس در یمن را تبریک گفت و اظهار داشت ،این
یک موفقیت و پیروزی مشترک است که در نتیجه
تالشهای همه طرفها به دست آمده است.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن ابراز

خرسندی از برقراری آتش بس در یمن و تشکر از
نقش دبیرکل در این خصوص ،تأکید کرد ،اکنون
زمان آن است که قدمهای اساسی در راستای برقراری
صلح و ثبات در یمن و بهویژه لغو کامل تحریمهای
انساندوستانه برداشته شود .امیرعبداللهیان ضمن
اعالم تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران برای حل
و فصل بحران یمن و پایان جنگ در این کشور تأکید
کرد :امیدواریم همزمان با برقراری آتشبس ،محاصره
کامل مردم یمن نیز متوقف شود تا این فرصت مهم
از دست نرود .وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر
اهمیت ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم یمن
تاکید کرد .امیرعبداللهیان همچنین ضمن استقبال

از سفر «گروندبرگ» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان
ملل در امور یمن به منطقه و با اشاره به دستور کار
شورای امنیت برای صدور دو بیانیه مختلف در مورد
یمن اظهار داشت :ما از صدور بیانیه شورای امنیت
در حمایت از آتش بس استقبال میکنیم ،اما بیانیه
دیگری که به صورت یک جانبه و بدون در نظر گرفتن
حمالت عربستان به یمن و در محکومیت دولت نجات
ملی مطرح میباشد ،غیرسازنده است .وزیر امور خارجه
کشورمان همچنین در مورد آخرین تحوالت مربوط به
مذاکرات رفع تحریمهای ایران در وین اظهار داشت :ما
در مذاکرات به توافق نزدیک هستیم و پیشنهاداتمان
را در مورد موضوعات باقیمانده از طریق مذاکره کننده

ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کردهایم و
اکنون توپ در زمین آمریکا است .آنتونیو گوترش ،دبیر
کل سازمان ملل مذاکرات مهم انجام شده در وین را
حائز اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که طرفین هر
چه زودتر به توافق برسند.
وی در پایان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان،
اظهار داشت ،تالش داریم تا برنامهای را تحت عنوان
«ابتکار همبستگی رمضان» با هدف برقراری صلح و
اقدامات بشر دوستانه در دستور کار خود قرار دهیم.
الزم به ذکر است دو طرف در خصوص موضوعات
دیگر بین المللی از جمله افغانستان و اوکراین نیز به
تبادل نظر پرداختند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امنترین کشور
منطقه هستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت:
جمهوری اسالمی ایران امنترین کشور
منطقه است و هر متجاوزی که قصد حمله
به کشور را داشته باشد ،سزای حماقت خود
را خواهد دید.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر
سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی
زمینی ارتش با اشاره به اینکه این نیرو،
تغییرات زیادی در ماهیت و هویت یگانهای
خود به وجود آورده است ،گفت :امروز
این شایستگی وجود دارد تا داوطلبانه،
مأموریتهای بسیاری را بپذیریم.
وی با بیان اینکه یگانهای نیروی
زمینی ارتش در مرزهای شمالغرب ،غرب،
جنوبشرق ،جنوبغرب و شمالشرق مستقر
شدهاند ،اظهار داشت :حضور نیروهای ارتش
در مرز به این معنی نیست که خطری کشور
را تهدید میکند ،بلکه این مهم به دلیل
آمادگی بیشتر و اشراف اطالعاتی در مرزها
انجام میشود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح
کرد :جمهوری اسالمی ایران ،امنترین کشور
در منطقه است و با رهبری الهی فرماندهی
معظم کل قوا و نیروهای مسلح والیتمدار در
صدد حفظ امنیت منطقه تالش میکند.
امیر حیدری با بیان اینکه نباید به
بیگانگان اطمینان و اتکا کرد ،افزود :باید
با همافزایی و اتحاد در منطقه ،مقابل
توطئههای دشمنان بایستیم .امروز جمهوری
اسالمی ایران ،از امنیت بینظیری برخوردار
است و هر متجاوزی که قصد حمله به کشور
را داشته باشد ،سزای حماقت خود را خواهد
دید.
وی با تاکید بر اینکه امنیت کامل و
پایداری مبتنی بر دانش و فناوری در مرزها
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :در تمامی
مرزهای کشور ،رصد و پایش مکانیزه انجام
میشود و مسیر موفقیت و سربلندی با
تبعیت از شهدای واال مقام و در رکاب ولی
امر مسلمین طی میشود.

