
اخبار كشور

رئیس رسانه ملی: 

رویکرد صداوسیما بازگشت به مردم 
و محوریت مطالبات مردمی است

رئیس رســانه ملی در جمع دانشجویان دانشــگاه صنعتی شریف گفت: 
رویکرد ما بازگشت به مردم و محور قرار دادن مطالبات آنان است.

به گزارش خبرنگار کیهان، پیمان جبلی رئیس رســانه ملی پیش از ظهر 
روز سه شنبه سوم خرداد در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف 
حاضر شد و با  اشاره به مأموریت جدید صداوسیما گفت: رویکرد ما بازگشت به 

مردم و محور قرار دادن مطالبات آنان است. 
رئیس ســازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه ان شاءاهلل در همین ماه سند 
تحول صداوســیما را منتشر می کنیم گفت: علت تاخیر در انتشار سند تحول 
ســازمان صداوســیما به خاطر اســتفاده از راهکارهای کارشناسان حوزه های 
مختلف و همچنین دانشــجویان بود و ما درسند تحول در چند محور حرکت 
خواهیم کرد، محور اول تبدیل خطوط قرمز به خطوط ســبز است، در محور 

دوم ما براساس محتوا، جذابیت و کمیت عمل خواهیم کرد. 
وی گفت: معتقدیــم به جای اینکه ما به دنبال آنتــن بدویم، آنتن باید 
به دنبــال ما بدود و از این رو ما بایــد با عبور از مرحله کمیت، محتوا با حفظ 

جذابیت را جایگزین کمیت کنیم. 
رئیس رسانه ملی افزود: ما می خواهیم تشتت را به فرماندهی واحد تبدیل 
کنیم بنابراین اگر در برنامه ها انتقاد صورت گیرد باید براساس یکی از تحوالت 

رویکردی و با غایت اصالح و حل مسئله باشد. 
جبلی با تکیــه بر رویه انتقادپذیری ســازمان صداوســیما گفت: وقتی 
می گوییم درهای صداوســیما باز است تعارف نیســت به جز این نمی توانیم 

صداوسیما را اداره کنیم. 
رئیس ســازمان صداوســیما افزود: ما امانتدار مردم هستیم، امانت مردم 
هویت مردم اســت و باید به عنوان رســانه عدالت گستر از امانت مردم صیانت 

کنیم. 
پیمان جبلی خاطرنشان کرد: ما سال های طوالنی به ویژه در دو دهه اخیر 
با جنگ نرم رو به رو بوده ایم که قصد آن انکار پیشرفت ها و دستاوردهای علمی 
کشور بوده است، واقعیت این است که ما سهم حوزه علم را پرداخت نکرده ایم، 

ما بدهکار دانشمندان و نخبگان هستیم و از این رو بدهکار مردم هستیم. 
رئیس رســانه ملی تأکید کرد: ما جوانان نخبه ای داریم و پیشــرفت های 
غیرقابل انکاری کرده ایم که باید این پیشــرفت ها را پوشش دهیم و از رسانه 

ملی پخش کنیم و این رسالت ماست.
استقبال بی نظیر از اجتماع سالم فرمانده در ورزشگاه آزادی؛

ظرفیت تکمیل شد
ظرفیت حضور در اجتماع خانوادگی ســالم فرمانده در ورزشــگاه آزادی 

تکمیل شد.
در کمتر از ۷۲ ساعت از شروع ثبت نام برای حضور در اجتماع خانوادگی 
ســالم فرمانده در ورزشگاه آزادی، ظرفیت تکمیل شد و امکان ثبت نام جدید 

وجود ندارد.
ســامانه ثبت نام این اجتماع بزرگ در حال حاضر بسته شده و در صورت 

ایجاد ظرفیت جدید اطالع رسانی خواهد شد.
اجتماع خانوادگی سالم فرمانده قرار است ساعت ۱۷ روز پنجشنبه پنجم 

خردادماه با حضور ابوذر روحی در ورزشگاه آزادی برگزار شود.
ایجاد یک برند تلویزیونی برای تولیدات دانشجویی

محســن برمهانی معاون ســیمای رســانه ملی دیروز در جمع صمیمانه 
اســتادان و دانشجویان دانشــگاه صداوســیما حضور یافت و به دغدغه های 

دانشجویان پاسخ داد.
محســن برمهانی در ابتــدای این نشســت از دوران تحصیل خودش در 
دانشــگاه صداوسیما یاد کرد و گفت:بنده ســال ۷۹ وارد دانشگاه صداوسیما 
شدم و ســال ۸۱ به شبکه های العالم و ســپس به پرس تی وی رفتم و حوزه 

فعالیتم امور بین الملل رسانه بوده است.
معاون ســیما درباره حمایت از تولیدات دانشجویی گفت: ایجاد یک برند 
برای تولیدات دانشــجویی یکی از بایدهای ماست. الزم است که برای پخش 
این گونه تولیدات در ســیما فضای الزم فراهم شود، یعنی تولیدات دانشجویی 
برای شــبکه و زمانی مخصوص انجام شود نه اینکه برنامه ای تولید شود و بعد 

به دنبال محل پخش آن بگردیم.
وی ادامه داد:می توانیم در تفاهم با دانشــگاه ســازمان امکان اســتفاده 
دانشــجویان از ظرفیت های سیما نظیر شهرک ســینمایی و تلویزیونی ایران 

)زنده یاد علی حاتمی( و استودیوهای تلویزیونی را فراهم کنیم.
برمهانی از تقویت تعامل معاونت سیما و دانشگاه، خبر داد و اعالم آمادگی 
کرد که دانشــجویان دانشگاه صداوســیما بتوانند دوره های کارورزی خود را 

به صورت حرفه ای در مرکز طرح و برنامه سیما سپری کنند.
گفتنی است، در ابتدای این نشست دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف 
دانشگاه صداوسیما دغدغه های خود را با معاون سیما در میان گذاشتند.سپس 
استادان پیشکسوت این دانشگاه آقایان ضابطی جهرمی، خجسته، نقاش زاده، 
فردرو و طهماسبی، ضمن استقبال از انتصاب محسن برمهانی به عنوان معاون 
ســیما، برای هرگونه تعامل و همکاری در زمینه ارتقای محتوایی و تولیدات 

تلویزیون اعالم آمادگی کردند.
سعید نجفیان

 دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر بسیج شد
با حکم جواد جمیری رئیس ســازمان بســیج هنرمندان کشــور، سعید 
نجفیان مدرس دانشگاه، نویسنده و کارگردان تئاتر به عنوان دبیر سیزدهمین 

دوره جشنواره سراسری تئاتر بسیج منصوب شد.
سعید نجفیان، هنرمند پیشکسوت تئاتر کشور که سابقه مدیریت فرهنگی 
و اجرایی رخدادهای مختلف هنری را نیز در کارنامه خود دارد، پیش از این نیز 
به مدت شــش دوره دبیری اجرایی جشنواره سراسری تئاتر بسیج را عهده دار 
بوده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اســت سیزدهمین جشنواره 
سراسری تئاتر بسیج پس از یک توقف شش ساله از تاریخ آخرین برگزاری در 

سال ۹۵ آذرماه امسال برگزار شود.
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اخبار ادبی و هنری

در جلسه امروز ستاد هماهنگی دولت مورد تاکید قرار گرفت

رفع موانع و فراهم كردن زیرساخت های تسهیل تجارت خارجی 
با كشورهای منطقه

سردار باقری:
شرایط فتح خرمشهر 

رهیافت خوبی برای خروج از شرایط فعلی است
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح گفت: اگر به خوبی شرایط آن روز 
و تبدیل آن شکست و ناامیدی را به فتح خرمشهر درک کنیم، ره یافت 

خوبی برای خروج از شرایط فعلی خواهیم یافت.
ســردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح صبح 
دیروز در آیین گرامیداشــت سالروز آزادســازی خرمشهر که با عنوان »خرمشهر ها 
در پیش اســت«، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شــد، با بیان اینکه امیدواریم ما 
جاماندگان شهدا خالق حماسه هایی مشــابه فتح خرمشهر باشیم، اظهار داشت: ما 
چنانچه ۲۰۰ سال گذشته را مرور کنیم، جنگ روسیه با ملت ایران، در معاهده هرات 
و جنگ های اول و دوم جهانی از جمله جنگ هایی است مردم آن ها را تجربه کردند 
و چون بخش هایی از کشورمان طی این جنگ ها جدا شد و ظلم هایی به مردمان وارد 

شد، این جنگ ها را از یاد نمی برند.
رئیس ستاد کل نیرو های مســلح بیان داشت: در جنگ اول جهانی، کشورمان 
بــه دلیل قحطــی ۱۰ میلیون نفر از جمعیت خود را از دســت داد و در جنگ دوم 
جهانی هم هرچند کشــورمان »پل پیروزی« نام گرفت، اما دریغ از یک عذرخواهی 
که از سوی مدعیان حقوق بشر اروپایی از مردم کشورمان صورت گرفته باشد؛ چون 
اگر دولت های پیروز این جنگ تدارکات جبهه روســیه را با عبور از کشورمان تأمین 

نمی کردند، روسیه سقوط می کرد.
باقری با بیان اینکه در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ نیز مجدداً کشورمان از سوی عراق و 
بیش از ۳۰ کشور حامی دولت صدام مورد حمله نظامی قرار گرفت، عنوان کرد: جنگ 
زمانی به ما تحمیل شــد که رئیس جمهور کشورمان با رهبری عناد داشت، ناامنی و 

بی ثباتی در کشور بسیار بود و نیرو های مسلح هم مورد تحریم قرار داشتند.
وی افزود: مجموع این عوامل موجب شــد تا دشمن، خرمشهر و ۱۱ شهر دیگر 
را در حمله خود به خاک کشورمان تصرف کند؛ از سوی دیگر، دوگانگی سیاسی در 
کشــور همچنان وجود داشت و چهار عملیات بزرگ کالسیک هم در برابر دشمن با 
شکست مواجه شد به نحوی که تصور می شد، امکان شکست دشمن و ادامه جنگ 
وجود ندارد؛ در این شرایط به نظر می رسید که راهی جز تسلیم شدن برای کشورمان 
باقی نمانده اســت. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح تأکید کرد: ما باید تاریخ را برای 
درک واقعیات و درس گرفتن از شرایط برای پیش بردن شرایط موجود، مورد مطالعه 
قرار دهیم و اگر به خوبی شــرایط آن روز و تبدیل آن شکســت و ناامیدی را به فتح 

خرمشهر درک کنیم، ره یافت خوبی برای خروج از شرایط فعلی خواهیم یافت.
باقری در مقایســه ای به وضعیت پشتیبانی از جنگ در دو سوی جبهه ایران و 
عراق پرداخت و گفت: پشتیبانی از جبهه ها تا پایان جنگ، تحول چندانی پیدا نکرد؛ 
زیرا عراق در آغاز جنگ ۳۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی داشــت که حدود ۳۰ میلیارد 
دالر هم در طول جنگ درآمد کسب کرد و حدود ۱۰۰ میلیارد دالر هم در آخر جنگ 
بدهی داشت؛ یعنی عراق از کشور های دیگر کمک گرفت و عالوه بر این، حدود ۱۷۰ 
میلیارد دالر هم در جنگ هزینه کرد، اما این هزینه در ایران به زحمت به ۲۰ میلیارد 
دالر می رسید؛ این نشان می دهد که نسبت هزینه کرد در جنگ در دو طرفه جبهه ها 
چگونه بــود. وی افزود: در جلســه ای در دی ۱۳۵۹، فرماندهان در حضور حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رئیس جمهور وقت خواســتار تحول در مدیریت جنگ شدند؛ لذا 
تجربه چند ماه اول جنگ مورد استفاده قرار گرفت و به جوانان اعتماد شد؛ جسارت و 

شور جوانی در کنار فکر و تعقل، معجونی برای تحول در جبهه ها شد.
ســردار باقری ادامه داد: از علت این تغییر روند باید بتوانیم برای حل مشکالت 
فعلی درس بگیریم؛ بنابر این فتح خرمشهر هرچند فتح سرزمین بود، اما در برابر سایر 
دستاورد های آن کوچک بود؛ البته شعارهایی، چون »ما می توانیم« و »مشکالت قابل 
حل است«، اگر روح نداشته باشد و ابزار آن در عمل فراهم نشده باشد، به یک شعار 

تبدیل خواهد شد؛ به همین جهت باید مراقب باشیم تا دچار شعارزدگی نشویم.
معاون سیاسی استانداری اصفهان خبر داد

شهادت 2 خلبان ارتش
در سقوط یک جنگنده در شرق اصفهان

مســئول روابط عمومی ارتش در اســتان های اصفهان، یزد و 
چهارمحــال و بختیاری، نقص فنی را علت اولیه ســقوط هواپیمای 

آموزشی اعالم کرد.
سرهنگ رسول معتمد، مســئول روابط عمومی ارشد نظامی ارتش 
جمهوری اســالمی در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، 
نقص فنی را علت اولیه ســقوط هواپیمای آموزشــی در شــرق اصفهان 
اعالم کرد و گفت: موضوع در دســت بررسی های بیشتر است. سرهنگ 
رســول معتمدی روز سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این هواپیما از 
نوع جنگنده آموزشــی و ماموریت آن تیراندازی هوایی بوده اســت. وی 
اظهار داشت: شرایط هوایی هیچ تاثیری در بروز این حادثه نداشته است 
و صرف نقص فنی هواپیما تشــخیص اولیه این ســانحه است.  مسئول 
روابط عمومی ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری افزود: در این سانحه متاسفانه سرگرد قاسم زمانی و ستوان یکم 
محمدجواد بای خلبان و کمک خلبان که به عنوان استاد و شاگرد در این 
تمرین تیراندازی هوایی حضور داشتند به شهادت رسیدند. هواپیمای یاد 
شده دیروز حوالی  ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه در اطراف منطقه انارک از توابع 
شهرستان نایین سقوط کرد. شهرستان نایین در فاصله ۱۳۰ کیلومتری 

شرق اصفهان قرار دارد.

تمسخر و عیب جویی ممنوع!
»ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان 
شما، گروه دیگر را استهزاء کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، 
و نه زنانی، زنان دیگر را مســخره کنند، شاید آنان بهتر از 
اینان باشند، و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید 
و با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید، بسیار بد است که بر 
کسی بعد از ایمان نام زشت بگذارند، و آنها که توبه نکنند 
ظالم و ستمگرند )و دچار عاقبت ظالمین خواهند شد.(«
حجرات- ۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد مناقصه فوق را به شــماره 
نیاز )۲۰۰۱۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۵( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۰4 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: روز سه شنبه تاریخ 

 ۱4۰۱/۰۳/۱۰
مهلت تحویل ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( مناقصه به 

صورت فیزیکی: تا ساعت ۱6 روز شنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۲۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت ۱۹ روز شنبه 
تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۲۱

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ روز یکشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۲۲
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱( جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص مناقصه و ارائه ضمانتنامه 
فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( : آدرس تهران- میدان امام خمینی- انتهای 
خیابان باب همایون- ســاختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی- 
درب دو شمالی- اداره کل امور رفاهی و پشتیبانی و تلفن 39903444-

39903۱۱5
۲( عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی امضــای الکترونیکی)توکن( با شــماره ۱4۵6 داخلی )۹ الی ۱( 
www.setadiran.ir تماس حاصل نمایند و یا بــه آدرس اینترنتی 

مراجعه نمایند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام كلیه امور خدمات تأسیساتی و ساختمانی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰2
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

شناسه آگهی: ۱3۲35۶۸م الف: ۷54

در پرتو وحی

در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شــد 
با همکاری همه دســتگاه ها موانع موجود برطرف و 
زیرســاخت های الزم برای تســهیل در امر تجارت 

خارجی فراهم شود.
در جلســه دیروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به 
ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی، بر لزوم استفاده از 
ظرفیت های بــاالی موجود در منطقه، به ویژه کشــورهای 
همســایه برای توســعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی 

تاکید شد.
در این جلســه پــس از گزارش وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و بررســی موفقیت های ســفر دیروز رئیس جمهور 
به کشــور عمان، پیشــنهادهای راهبردی در زمینه توسعه 
صادرات غیرنفتی جمهوری اســالمی ایران به کشــورهای 
منطقه مطرح و مقرر شــد با همکاری همه دستگاه ها موانع 
موجود برطرف و زیرســاخت های الزم برای تسهیل در امر 

تجارت خارجی فراهم شود.
رئیسی در این زمینه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
و اســتفاده از ظرفیــت بــاالی کریدور شــمال-جنوب را 
ضرورتی فوری دانست و بر لزوم جهش روند توسعه تجارت 
با کشــورهای منطقه از جمله حوزه اوراسیا و آفریقا تاکید 

کرد.
در ادامه جلســه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی در 
راســتای تحقق اهداف دولت در تامین کاالهای اساســی 
و فراوانی و ذخیره ســازی آنها، مجوز واردات گندم توسط 
بخش غیردولتی صادر و مقرر شــد وزارت جهادکشاورزی 
هر چه ســریع تر قراردادهای الزم را در این زمینه آماده و 

اجرایی کند.
همچنین در چارچوب برنامه تسهیل در امر واردات و 
تامین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور، ستاد هماهنگی 
اقتصــادی به گمرکات کشــور مجوز داد تــا اجازه ورود 
کاالهــای وارداتی را با حداقل تعهد و اســناد مورد نیاز 

و البته با رعایت کامل اصول بهداشــتی و سالمت، صادر 
کند.

مذاکرات سازنده  با مقامات عمان
 در راستای ارتقای سطح روابط دوجانبه 

رئیس جمهور بامداد دیروز سه شنبه نیز  پس از بازگشت 
از سفر رســمی یک روزه به عمان درباره دستاوردهای این 
سفر گفت: سفر به عمان با هدف توسعه تعامالت اقتصادی، 
فرهنگــی و سیاســی دو کشــور انجام شــد و مذاکرات و 
رایزنی های ســازنده ای در این راســتا با مقامات این کشور 

داشتیم.
وی با بیان اینکه نظرات ایران و عمان درباره موضوعات 
منطقــه ای و بین المللــی به هــم نزدیک اســت، افزود: در 
نشست ها و گفت وگوهایی که در این سفر داشتیم بر تقویت 

همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف تاکید شد.
رئیسی با اشاره به امضای ۱۳ سند همکاری میان دو 
کشور در جریان این سفر اظهار داشت: با وجود افزایش 

حــدود دو برابری حجم تجارت میان دو کشــور، از رقم 
۷۰۰ میلیــون دالر به ۱,۳ میلیارد دالر، این ســطح از 
تعامالت تجاری همچنــان با ظرفیت های متنوع موجود 
در دو کشــور فاصله دارد و باید برای افزایش آن تالش 

کرد.
رئیس جمهــور در ادامه به برگزاری نشســت با فعاالن 
اقتصــادی عمانی اشــاره و تصریح کرد: در این نشســت 
مشــکالت تاجران در زمینه تجارت، انتقال پول و مســایل 
مالــی و بانکی بین دو کشــور و گمرک مطرح و در حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر تجارت عمان 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به زودی موانع موجود 

برطرف شود.
رئیســی با بیان اینکه در این نشســت مشخص شد که 
تجار و فعــاالن اقتصادی دو کشــور از ظرفیت های متقابل 
شــناخت کافی ندارند، خاطرنشــان کرد: بر همین اساس 
ضرورت تأســیس دفتر تجاری ایران در عمان احساس شد 

و مقرر شــد این دفتر هر چه ســریع تر تأســیس شود تا به 
 آشــنایی تاجران دو کشــور از ظرفیت هــای متقابل کمک

کند.
رئیس جمهور به نشســت با ایرانیان مقیم عمان اشاره 
کرد و گفت: در این نشســت نیز مسائل و مشکالت ایرانیان 
مقیم مورد بررســی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی درباره 
آنها اتخاذ شد و درباره برخی موارد نیز مقرر شد که در تهران 

تصمیم گیری شود.
وی اظهار داشــت: ایرانیان مقیم خارج از کشــور، مثل 
ایرانیان داخل کشور دارای حقوقی هستند که دولت نسبت 
به آنها متعهد اســت و به پیگیــری آن اهتمام دارد. طبیعتاً 
وزارت امور خارجه و خصوصاً شورای ایرانیان خارج از کشور 
که زیر نظر وزیر امور خارجه اســت، بایــد این کار را دنبال 

کنند.
رئیس جمهور کشــورمان پیش از عزیمــت به تهران با 
سلطان عمان دیدار و گفت وگو کرد و  با اشاره به اراده جدی 
دو کشور برای گسترش روابط و تعامالت تاکید کرد که حجم 
مناســبات تجاری تهران و مســقط متناسب با سطح روابط 
سیاســی و ظرفیت های دو طرف نیست و باید برای ارتقای 

سطح این روابط تالش کرد.
آیت اهلل رئیســی همچنین در جمع ایرانیان مقیم عمان 
با بیان اینکه نسبت به همه ایرانیان خارج از کشور احساس 
مسئولیت می کنیم افزود : زمینه برای سرمایه گذاری امن با 
تضمین سرمایه و سود در ایران فراهم است و ارتباط ایرانیان 
خارج از کشور با داخل هم برای آنها و هم برای کشور سرمایه 

است.
رئیس جمهور کشــورمان در نشســت با تجار و فعاالن 
اقتصــادی عمانی ضمن تاکید بر توســعه روابط اقتصادی و 
تجاری بین دو کشــور تصریح کرد که هرچه ســریعتر باید 
مشــکالت گمرکی برای تبادالت تجاری بین ایران و عمان 

بر طرف شود.

معاون اول رئیس جمهــور راه اندازی پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند را باالترین ابزار مقابله با فساد و 
همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم 

عنوان کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز )ســه 
شنبه( در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات تصریح کرد: 
با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشــمند مردم به راحتی و 
بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت 
بهره مند می شوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان 
و انرژی مردم منجر شــود و در عین حال با یکپارچه ســازی 
خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای 

مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است.
وی خاطر نشــان کرد: با راه اندازی دولت هوشــمند از 

امضاهای طالیی و برخی فســادها و رانــت کاماًل جلوگیری 
می شــود و ضمن شــفافیت اطالعات، دستگاه های نظارتی و 
مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر 

دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره بــه عزم جدی دولت 
سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریع تر پنجره 
ملی خدمات دولت هوشــمند تا پایان ســال جــاری، تاکید 
کرد: دولت هوشــمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی 
دســتگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر 

آن عرضه نمایند.
در این جلســه که با حضــور وزرای ارتباطات و فناوری 
اطالعات، دادگســتری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شــورای عالی 

فضای مجازی برگزار شد، عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و 
روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطالعات، بر ضرورت 
شتاب بخشی به توســعه فناوری و اطالعات در دستگاه های 
اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند 
از دغدغه هــای دولت ســیزدهم و همچنین تأکیدات رئیس 
جمهور بوده اســت که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی 
هوشمند به مردم بسیاری از مشکالت دولت و اقشار مختلف 

حل می شود.
وی افزود: تمامی دســتگاه های دولتی موظف هستند تا 
پایان نیمه اول ســال جاری پنجره واحد خدمات هوشــمند 
خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه ســازی تمامی این 
پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال 

جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود 
به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابالغیه ها 
و نامه ها، امــور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی 
و با اســتفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شــبانه روزی 

دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای 
دیگر به زودی تمامی خدمات در ســایر قوا نیز در پنجره ملی 
خدمات دولت هوشــمند قابل دسترسی و بهره برداری برای 
مردم اســت، گفت: زیرساخت های قانونی، اجرایی و فنی این 
اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت 
رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد 
مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطالعات مورد نیاز دسترسی 

داشته باشند.

مخبر:

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باالترین ابزار مقابله با فساد است

مراسم تشییع پیکر سردار شهید صیاد خدایی صبح سه شنبه 
ســوم خرداد ماه با حضور حماسی و باشکوه مردم تهران در میدان 

امام حسین)ع( برگزار شد.
در ایــن مراســم باشــکوه و کــم نظیر، حجت االســالم والمســلمین 
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت االسالم والمسلمین محمدی 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار سرتیپ پاسدار 

اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز حضور داشتند.
به گزارش فارس، پیکر مطهر این شهید سرافراز با حضور گسترده مردم 
در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا)س( کنار شهید هادی طارمی محافظ 

سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی آرام گرفت.
آیت اهلل آملی الریجانی: سپاه عزیز شهادت را پله ای بلند

برای ارتقای معنوی و اقتدار خود می داند
در ادامه واکنش مســئوالن به  ترور بزدالنه شهید صیاد خدایی، آیت اهلل 
آملی الریجانــی در ابتدای درس خارج فقه خود، ایــن حادثه را به محضر 
حضــرت صاحب االمر)عج(، مقام معظــم رهبری)مدظله العالی(، خانواده آن 
شهید عزیز و ملت شریف ایران تسلیت گفت و عزت، رفعت و تعالی را برای 
روح این شهید بزرگوار و ملت بزرگ ایران و صبر و بردباری را برای خانواده 

این شهید از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.
به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: در طول چهار دهه گذشته آشکار 
شــده که با وجود همه فشــارها بر ملت بزرگ ایــران و  ترورهای کوری که 
خصوصاً از ناحیه منافقین کوردل در همه این ســال ها رخ داده و امروز هم 
از ناحیه اربابان پشت پرده هدایت می شود، این ملت بزرگ با چنین حرکات 
سخیفی هرگز از مســیر اصلی خود منحرف نشده اند و هیچ توقفی در سیر 
به ســوی اهداف بلند و  ترسیم شده خود از ناحیه اسالم و انقالب و حضرت 

امام)قدس اهلل نفسه الزکیه( نداشته و نخواهند داشت.
 آیت اهلل آملــی الریجانی تصریح کرد: کشــورهایی که گمان می کنند 

می توانند با این قبیل حرکات ایذایی، ســدی مقابــل حرکت نظام و مردم 
خصوصاً سپاه پاسداران سرافراز ایجاد کنند، سخت در اشتباهند.

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام این حادثه را به مجموعه سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی نیز تسلیت گفت و یادآور شد: سپاه عزیز در همه 
صحنه ها برای دفاع از اسالم و انقالب پیش قدم بوده و شهادت را پله ای بلند 
برای ارتقای معنوی، امنیتی و اقتدار خود می داند. امیدواریم خداوند به همه 
همکاران و همســنگران این شهید و همچنین خانواده ایشان صبر عطا کند 
و بــر عزت و افتخار ملت بزرگ ایران که چنیــن فرزندانی را در دامان خود 

پرورش داده است، بیفزاید.
حجت االسالم والمسلمین اژه ای: 

عامالن جنایت هرچه سریع تر شناسایی، محاکمه و مجازات شوند
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه نیز شهادت 
پاسدار سرافراز مدافع حرم شهید صیاد خدایی را به خانواده محترم وی، همه 
پاسداران و مدافعان حرم تبریک و تسلیت گفت و تأکید کرد: همان طور که 
رئیس کل دادگستری در همان لحظات اول دستور دادند، باید هرچه سریع تر 
این افراد جانی چه در این قضیه چه در مشــابهات اینها، توسط دستگاه های 

امنیتی اطالعاتی شناسایی، محاکمه و مجازات شوند.
قالیباف: ملت قهرمان ایران از ضدیت با استکبار و رژیم منحوس صهیونیستی 

دست برنخواهد داشت
همچنین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی طی پیامی 

شهادت پاسدار سلحشور، صیاد خدایی را تسلیت گفت.
در این پیام آمده اســت: دشمنان کوردل که از مصاف با صبر و مقاومت 
و ایثار این ملت عاجز و ناتوان گشــته اند به این گونه اقدامات ذلیالنه و خارج 
از معیار های بین المللی و انســانی روی آورده اند که بدون شک هیچ حاصلی 
برای آنها نخواهد داشــت. شهید واالمقام حسن صیاد خدایی پس از سال ها 
مجاهدت در راه آرمان های انقالب و ارزش های اســالمی و شــعائر اهل بیت  
علیهم السالم به فیض شهادت نایل گردید تا ثابت شود فرزندان ملت قهرمان 
ایران با اراده راســخ همچون همیشه سربلند و سلحشور، دست از اهداف و 
آرمان های استکبارستیز و ضدیت با رژیم منحوس صهیونیستی برنخواهند 
داشــت. الزم است نهاد های امنیتی و اطالعاتی نسبت به شناسایی، مجازات 

عامالن و آمران این حادثه  تروریستی اقدامات الزم را به عمل آورند.
سرلشکر باقری:  ترور شهید خدایی مطمئنًا بی پاسخ نخواهد ماند

سرلشکر محمد باقری، رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح نیز در پیامی 
به مناســبت شهادت سردار رشید اسالم صیاد خدایی تصریح کرد:  ترور این 
شهید واالمقام نشــانه زبونی و خواری مدعیان دروغین حقوق بشر و تالش 
مذبوحانه شان در جهت ســرپوش گذاشتن به شکست های مفتضحانه برابر 

جبهه مقاومت است و مطمئناً بی پاسخ نخواهد ماند.
سردار سالمی: ریختن خون شهید خدایی بی پاسخ نخواهد ماند

سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم 
در گفت و گو با شــبکه یمنی »المســیره« تأکید کرد که  ترور شهید »صیاد 

خدایی« بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش فارس، وی در این خصوص گفت: هر اقدامی از طرف دشمن 
با پاسخی قوی مواجه خواهد شد. ما دشمن را به حال خود رها نخواهیم کرد 

و همواره آنها را تحت تعقیب قرار خواهیم داد.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: معادله های ما در برابر دشمن پابرجا خواهد 
ماند و تشدید و قوی تر خواهد شد. خون شهید صیاد خدایی بی پاسخ نخواهد 

ماند.
باقری: سکوت برخی دولت ها در برابر  ترور، پاداش به  تروریست ها است

خبر دیگر اینکه، علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، با حضور 
در منزل شــهید صیاد خدایی اظهار داشت: شهادت، سعادتی است که فقط 
نصیب انســان هایی می شــود که از پیش از اینکه از جان خــود بگذرند، از 

همه چیز خود گذشته اند.

بــه گزارش فارس، وی با  اشــاره به اینکه با هر قطره خون شــهید که 
بر زمین ریخته می شــود، بار مســئولیت کارگزاران نظــام افزایش می یابد، 
افزود: ترور نه تنها موجب اخالل در مسیر پیشرفت انقالب اسالمی نمی شود، 
بلکه خون پاک شــهدا، حرکت انقالب اسالمی در مسیر پیشرفت را شتاب 

می بخشد.
باقری با  اشــاره به دوگانگی سیاست برخی از دولت های غربی در قبال 
پدیده  تروریسم، تصریح کرد: همان اندازه که  تروریسم محکوم است، سکوت 

در برابر  ترور هم محکوم است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: سکوت برخی دولت ها در برابر 
 ترور، پاداش به  تروریست ها است و تا زمانی که  تروریست ها امید به دریافت 

پاداش داشته باشند،  تروریسم ریشه کن نخواهد شد.
وی با  اشــاره به اراده راسخ ایران برای مقابله با  تروریسم تأکید کرد: این 
 ترورها هیچ تأثیری بر سیاســت ایران در مبارزه همه جانبه با  تروریســم در 
منطقه نداشته و بدون تردید سیاست ثبات آفرین، امنیت ساز و ضد تروریسم 

ایران قوی تر از گذشته ادامه خواهد یافت.
انصاراهلل: کشورهای استکبار پاسخ بازدارنده ای دریافت خواهند کرد

دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمن نیز  ترور شهید حسن صیاد خدایی 
را محکوم کرد. شــبکه خبری المسیره به نقل از دفتر انصاراهلل گزارش داد، 
سرویس های استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا و رژیم موقت صهیونیستی 

عامالن این جنایت هستند.
انصاراهلل همچنین تأکید کرد که کشــورهای استکبار پاسخ بازدارنده ای 
دریافت خواهند کرد و نخواهند توانست از عواقب این اقدام خود نجات پیدا 

کنند.
جنبش مقاومت یمن با بیان اینکه این کشــورها با ارتکاب این جنایات 
نخواهند توانست به اهداف خود دست پیدا کنند، بر حق جمهوری اسالمی 

ایران برای پاسخ و مجازات جنایتکاران تأکید کرد.
آسوشیتدپرس: شعار مرگ بر اسرائیل در تشییع »صیاد خدایی«

به گزارش فارس، خبرگزاری آمریکایی آسوشــیتدپرس روز سه شنبه در 
گزارشــی درباره مراسم تشییع پیکر شــهید »حسن صیاد خدایی« نوشت، 

حاضران در این مراسم گفتند که به شهدای ایران وفادارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس هزاران نفر از مــردم عزادار روز 
سه شــنبه برای ادای احترام به ســرهنگ »حســن صیاد خدایی« یکی از 
اعضای سپاه پاســداران که اوایل هفته جاری توسط دو مرد مسلح سوار بر 
موتورســیکلت به ضرب گلوله کشته شد، به خیابان ها آمدند و شعار »مرگ 

بر اسرائیل« سردادند.
عزاداران در این مراســم شــعارهای ضدآمریکایی و ضد اســرائیلی سر 
می دادند و پوستری از شهید خدایی به همراه سردار قاسم سلیمانی، سردار 
ارشــد ایرانی کشته شده در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در سال 
۲۰۲۰ در عراق، و پرچم های پاره پاره شــده اســرائیل، آمریکا و انگلیس را 

نشان می دادند.
در یک تابلو که با آرم موســاد و سیا پوشانده شده بود، نوشته شده بود: 

»ایران قربانی  تروریسم است.«
در مراسم تشییع پیکر، سردار سرلشکر »حسین سالمی« فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی همچنین سرلشکر »اسماعیل قاآنی« فرمانده نیروی 
قدس سپاه ایران حضور داشتند. قاآنی نیز دوشنبه شب در منزل خدایی به 

خانواده وی تسلیت گفت.
نحوه کشــته  شــدن صیاد خدایی تداعی کننده حمالت هدفمند قبلی 
تل آویو در ایران بود. در نوامبر ۲۰۲۰، »محسن فخری زاده« دانشمند ارشد 

هسته ای ایران حین سفر با خودرویی در خارج از تهران کشته شد.
یکی از عزاداران در مراســم تشییع به آسوشــیتدپرس گفت: »ما فقط 
می خواهیم انتقام بگیریم. دشمنان باید بدانند که ما به شهدا وفاداریم و خون 

آنها برای ما ارزشمند است.«

با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد

تشییع باشکوه و حماسی شهید صیاد خدایی

حضرت امام خمینی)ره(: باید جوانان ما بدانند تا معنویت 
و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از 

خود بگذرد و در فکر امت باشد.

فرمانده سپاه امام رضا )ع(:

حماسه ملی سوم خرداد
نیازمند بازتعریف است

مشهد- خبرنگار کیهان: 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی گفت:  ضرورت دارد ابعاد 
و زوایای حماسه ملی سوم خرداد و آزاد  سازی خرمشهر و دفاع مقدس 

در مراکز تحقیقاتی کشور برای نسل امروز تبیین و بازتعریف شود.
به گزارش ایرنا، سردار سیدهاشــم غیاثی در آیین بزرگداشت مراسم سوم 
خرداد در جمع مردم تربت حیدریه افزود: این بدان خاطر اســت که هنور خیلی 

از زوایای آن حماسه بزرگ و دفاع مقدس نهفته باقی مانده است.
وی با اشــاره به اینکه عملیات های دفاع مقدس فرصت بازیابی را از دشمن 
گرفت، گفت:  در بین تمام این عملیات ها، فتح خرمشــهر نقطه عطف در تاریخ 
اســت که نماد مقاومت و ایثارگری ملت ایران می باشد که باید همواره در تاریخ 

ماندگار و در اذهان تحلیل شود.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( اظهار کرد: بعد فتح خرمشهر سه خواسته مهم 
را جمهوری اسالمی مطرح کرد که ابتدا عقب نشینی کامل عراق در پنج استان 

و در ادامه محکوم کردن صدام به عنوان متجاوز و سوم پرداخت غرامت بود.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( بــا بیان اینکه امروز ملت ایران دو راه بیشــتر 
نــدارد، گفت: یا باید قدرتمند و قوی باشــد یا اینکه اراده دشــمن را بپذیرد و 
قطعا همچون گذشــته تا پــای جان برای انقالب و آرمان هــای بلند آن تالش 

خواهیم کرد.
غیاثی تصریح کرد: امروز ایران اســالمی به قدرت جهانی تبدیل شده و این 
در حالی است که بین اقتدار امنیتی و امنیت تفاوت بسیار است، چرا که  خیلی 
از کشورهایی که امنیت دارند تهدیدی و تحریمی ندارند، اما ایران در اوج تهدید 

وتحریم امنیت دارد و این همان اقتدار امنیتی است.
فرمانده ســپاه امام رضــا)ع( گفت: امروز تحلیلگران دنیــا ایران را لنگرگاه 
جهان اســالم می دانند و دلیل آن این  اســت که جوانان در همه عرصه ها پای 

کار هستند.


