
در سال ۹۴، ۹ كارخانه توليد سيگار داشتيم و در 
سال ۹8 اين تعداد به ۱۷ كارخانه رسيده است

 گفت وگوي »جوان« با سيدرضا محمدي
 شاعر افغانستاني برنده جايزه شعر فجر 

و كتاب شعر سال۹۷

 مروري بر پيشينه جاسوسه پروري 
 در تاريخ جهان و ايران 

در گفت وگوی »جوان« با خسرو معتضد

  دبي�ر ش�ورای عال�ی امني�ت ملی: با كش�ف 
پيچيده   ترين شبکه های جاسوسی سايبری سازمان 
 سيا از سوی دس�تگاه های اطالعاتی ايران بخش 
در  س�يا  عمليات�ی  ظرفيت ه�ای  از   مهم�ی 

كشورهای هدف امريکا كامالً نابود شد

ايران پايتخت فرهنگی 
شرق است

کشف پیچیده   ترین 
شبکه های سایبری سیا 

در ایران

چهارمین حمله انصاراهلل 
به فرودگاه ابها 

 انگليسي ها در پرستو سازي 
يد طواليي داشته اند

 رشد دو برابري 
كارخانه هاي سيگار در ۴ سال

۱
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دبير شورای عالی امنيت ملی خبر داد

کشف پیچیده   ترین شبکه های سایبری سیا درایران
سرلشکر باقري: بخواهیم تنگه را ببندیم با صالبت اعالم مي کنیم

صادرات داروی ایرانی به ۳۰ کشور

امنيت ملی از كشف و   سياسي دبي�ر ش�ورای عال�ی 
نابودی يکی از پيچيده   ترين ش�بکه های جاسوسی 
سايبری سازمان سيا از سوی دستگاه های اطالعاتی 
 ايران خب�ر داد و گفت: با كش�ف اين ش�بکه بخش 
در  س�يا  عمليات�ی  ظرفيت ه�ای  از   مهم�ی 
كش�ورهای ه�دف امري�کا كام�اًل ناب�ود ش�د. 
به گزارش ایرنا،  امیر دریابان »علی شمخانی« در آستانه 
سفر به روسیه برای حضور و سخنرانی در دهمین اجالس 
بین المللی نماین��دگان عالی امور امنیتی کش��ورهای 
جهان در خصوص رویکرد ایران در قبال اظهارات اخیر 
جان بولتون و اعتراف وی به انجام عملیات س��ایبری از 
س��وی امریکا علیه کش��ورهای دیگر به ویژه روسیه این 
مطلب را بیان کرد. وی افزود: بخش مهمی از ظرفیت های 
عملیاتی س��یا در کش��ورهای هدف امریکا با کشف این 
ش��بکه از س��وی دس��تگاه های اطالعاتی ای��ران کاماًل 

 

نابود شد. 
این مقام عالی رتبه اظهار داش��ت: حمله سایبری علیه 
کش��ور  ها روی دیگر حمله نظامی اس��ت ک��ه امریکا به 
صورت غیرقانون��ی و برخالف موازی��ن حقوقی و حتی 
ادبیات و سیاس��ت های امنیت��ی خود، ب��ه آن مبادرت 
 می کند و باید پاس��خگوی ای��ن اقدام خ��ود در مجامع 

بین المللی باشد. 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی افزود: در نهمین اجالس 
بین المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان 
که سال گذشته در روسیه برگزار شد یکی از اصلی   ترین 
موضوعات مورد بحث تهدیدات سایبری و کارکرد آن در 
توسعه تروریسم و همچنین نحوه همکاری و مشارکت 

کشور  ها برای مقابله با آن بود. 
   اظهارات بولتون اذعان به تروريسم دولتی بود

شمخانی عنوان کرد: اظهارات اخیر بولتون که به نوعی 
اذعان به تروریسم دولتی است در دهمین اجالس که فردا 
برگزار می گردد بازتاب خواهد داش��ت. وی خاطرنشان 
کرد: هرچند اظه��ار این موارد موضوع جدیدی اس��ت 
اما تهاجمات س��ایبری امریکا به کشورهای دیگر سابقه 
طوالن��ی داش��ته و امریکایی  ها به صورت مس��تمر این 

اقدامات را در کنار جنگ اقتصادی و اطالعاتی علیه ایران 
و بسیاری از کشورهای دیگر دنبال می کنند. 

دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی گفت: ما نی��ز از طریق 
هم��کاری و تماس ه��ای نزدیک ب��ا ش��رکای مان این 
تهدیدات را به صورت مس��تمر بررسی و رصد می کنیم 
 و تمهی��دات دفاع��ی مطمئن��ی را در قب��ال آن فعال 

کرده ایم. 
ش��مخانی افزود: نکته ای که ج��ا دارد در این بخش به 
آن اش��اره کنم، فاصله معن��ی دار میان ت��وان ادعایی و 
قابلیت های واقعی امریکا در حوزه های سایبری، نظامی و 
امنیتی است. وی افزود: امریکایی  ها عالقه مند هستند با 
هدف ارعاب و لطمه زدن به اراده کشور  ها برای مقاومت 
در براب��ر خوی تجاوزگ��ری این کش��ور، منطق تخیلی 
فیلم های هالیوودی را به عنوان واقعیت به افکار عمومی 

منتقل کنند. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: با توجه به همکاری 
جاری میان ایران و بسیاری از کشورهای جهان در قالب 
ایجاد » شبکه ضد جاسوسی بین المللی « علیه امریکا، ما 
اطالعات شبکه کشف ش��ده را که در چند کشور دیگر 
نیز فعال بود در اختیار شرکای مان قرار دادیم که منجر 
به شناس��ایی و فروپاشی شبکه افس��ران اطالعاتی سیا 
و دس��تگیری تعدادی از جاسوس��ان و مجازات آنها در 

کشورهای مختلف شد. 
شمخانی اظهار داشت: امریکایی  ها با اعتراف به پیروزی 
ایران، این اقدام ایران را » شکست مفتضحانه اطالعاتی « 
نامگذاری کردند. مستندات این پروژه نیز تماماً موجود 
است. دبیر شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد: مستندات 

قابل انتشار این عملیات گسترده و کم سابقه به زودی در 
اختیار رسانه های گروهی قرار می گیرد. 

   جناي�ات امريکا از حافظه تاريخ�ی ملت ايران 
پاک نمی شود

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: رفتارهای 
هنجارش��کن امریکا در نقض معاه��دات بین المللی که 
نمونه های آن را در خروج این کشور از برجام و معاهدات 
خلع سالح، مس��ئله قدس، به رسمیت شناختن اشغال 
جوالن و همچنین مس��ئله حضور نظام��ی ناامن کننده 
امریکا در آبراه ه��ای مهم بین الملل می توان مش��اهده 
کرد به یکی از دغدعه های مهم جامع��ه جهانی تبدیل 

شده است. 
شمخانی با تأکید بر مواضع اصولی ایران در خصوص ضرورت 
پایان دادن به حضور نظامی امریکا در مناطق مختلف به 
عنوان اصلی   ترین عامل ایجاد بحران و ناامنی گفت: تجربه 
سال های گذشته نشان می دهد که حضور نظامی امریکا در 
مناطق مختلف جهان به وی��ژه در خلیج فارس برای همه 

کشورهای حاشیه تهدید محسوب می شود. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدام جنایتکارانه 
ناو امریکایی وینسنس در سرنگونی هواپیمای مسافربری 
ایران و اعطای نشان افتخار به فرمانده این ناو گفت: این 
جنایت آشکار که از ثمرات نامیمون حضور نظامی امریکا 
در منطقه است موضوعی نیست که به راحتی از حافظه 

تاریخی مردم جهان پاک شود. 
این مقام مس��ئول بر نقش تعیین کننده ایران به عنوان 
ضامن حف��ظ امنیت در خلی��ج فارس و تنگ��ه هرمز و 
ابتکارات متع��ددی که ب��رای همکاری با کش��ورهای 
همس��ایه در زمینه کاهش تنش ارائه شده است تأکید 
کرد و افزود: امریکا همواره با بهانه های واهی و اقدامات 
مشکوک، روند گفت وگو و همکاری منطقه ای را با اخالل 
روبه رو کرده و موجب ایجاد شکاف در روابط کشورهای 

منطقه شده است. 
شمخانی گفت: امریکایی  ها با طرح مباحث ایران هراسانه 
در تالش هستند سالح های بیشتری به برخی کشورهای 
منطقه بفروشند که این اقدام به تنهایی می تواند یکی از 

اصلی   ترین عوامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه باشد. 

تنگ�ه هرم�ز مش�کل   سياسي تا زماني كه كسي براي 
ايجاد نکند ما امنيت آن را حفظ مي كنيم و تا زماني كه 
 نف�ت جمه�وري اس�المي ايران ص�ادر ش�ود، نفت 
ديگ�ران ني�ز ب�ا امني�ت ص�ادر خواه�د ش�د. 
سردار سرلشکر پاس��دار محمد باقري، رئیس ستادکل 
نیروهاي مسلح روز گذشته در حاشیه مراسم تجلیل از 
برترین هاي آموزش نیروهاي مسلح در دانشگاه تربیت 
پاسداري امام حس��ین )ع( در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: جمهوري اس��المي ایران حامي و حافظ امنیت 
تنگه هرمز و خلیج فارس است و ما بارها اعالم کرده ایم 
که امنیت تنگه هرم��ز و خلیج ف��ارس همانند امنیت 
داخلي کشور است. وي با تأکید بر اینکه نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ایران با تسلطي که بر خلیج فارس و 
تنگه هرمز دارند، امنیت آن را برقرار مي کنند، گفت: ماه 
گذشته مواردي در جنوب دریاي عمان اتفاق افتاد که 
مش��کوک بود؛ امریکا، رژیم صهیونیستي و تعداد کمي 
از همراهان مرتج��ع آنها در منطقه، ای��ن اتفاقات را به 

جمهوري اسالمي نسبت دادند. 

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح تصریح کرد:  ما توانایي 
این را داریم که اگر بخواهیم تنگه هرمز را مسدود کنیم 
و اقدام ما به ش��کلي خواهد بود که قطره اي نفت خارج 
نخواهد ش��د. اینکه چنین اتفاقي افتاده و ما مسئولیت 
آن را نمي پذیریم نش��ان مي دهد که توطئه مش��کوک 
دشمنان است؛ ما اگر اراده و قصد انسداد تنگه را داشته 

باشیم با صالبت آن را اعالم مي کنیم. 
   براي اعمال قدرت پنهان كاری نمي كنيم

رئیس ستادکل نیروهاي مسلح با اشاره به حوادث اخیر 
در خلیج فارس،  گفت: جمهوري اسالمي ایران چنانچه 
اراده اي مبني بر جلوگیري از صدور نفت از خلیج فارس 
داشته باشد، به دلیل قدرتمندي کشور و نیروهاي مسلح 
آن اراده را به طور کامل محقق و به طور علني و آشکار 

اعالم خواهد کرد. 
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمد باقري در مراسم 
تجلیل از برترین هاي آموزش نیروهاي مسلح در دانشگاه 
تربیت پاس��داري امام حس��ین )ع(، گف��ت: جمهوري 
اس��المي ایران امروز با دش��مناني بد عهد و بد اخالق 
و فریبکار همچون امریکا روبه رو اس��ت که از یک س��و 

فشارها را بر جمهوري اسالمي افزایش مي دهند و سوي 
دیگر دم از مذاکره مي زند؛ یعني راهبرد فش��ار فزاینده 
و توسعه یابنده و شعار مذاکره، تفاهم و توافق سر دادن 
که این راهبرد خطرناک از س��وي دشمن است که ما با 
آن مواجه هستیم. وي افزود: رژیم بعث عراق به رهبري 
صدام نیز در دوران جنگ تحمیلي بر ایران، ش��هرهاي 
ما را بمباران جنگي و شیمیایي و موشکباران مي کرد و 

همزمان شعار صلح نیز سر مي داد. 
باقري تأکید کرد: جمهوري اسالمي ایران امروز با یک 
صدام جدی��د به نام ترام��پ با روش ه��اي پیچیده تر و 
خطرناک تر و عوام فریبانه تر روبه رو اس��ت که به اذعان 
مسئوالن امریکایي در جنگ اقتصادي و جنگ رواني در 
طول تاریخ چنین فشاري به هیچ کشوري وارد نکرده اند 
و این فشار با هدف قرار دادن ایران بین دو گزینه جنگ 
و مذاکره است که نتیجه آن مي تواند تسلیم ایران باشد، 
بنابراین به این دلیل جمهوري اسالمي گزینه مقاومت 
و دفاع انقالبي و فعال را انتخاب کرد و محکم پاي آن نیز 

خواهد ایستاد. 
بقيه در صفحه 2

يادداشت هاي امروز
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هادی  غالمحسینی

4

 استفاده   از ظرفیت بسیج 
برای کوتاه  کردن دست دالالن

  رزمایش ملی بس��یج کش��اورزی ب��ا ه��دف حمایت از 
کش��اورزان و کمک به خودکفایی و توسعه روز گذشته آغاز 
شد . در این رزمایش هزار گروه از خبرگان بخش کشاورزی 
در سراسر کشور مس��تقر ش��ده و بدون هیچ چشم داشتی 

کشاورزان را یاری خواهند کرد | صفحه ۴

ويژه هاي جوان  

 سردرگمي در چرايي فراخوان قاليباف
صفحه 2

همايش »بسیج کشاورزی، جهاد خدمت« -محمد مهدی صافی - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  28 خرداد ۱3۹8   - ۱۴ شوال ۱۴۴0

سال بيست و يکم- شماره 56۷۷ - ۱6 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز ۱000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

و دارو با اعالم فعاليت   جامعه سرپرست سازمان غذا 
۱20 كارخانه داروسازی در كشور و چگونگی تأمين و 
 ت�دارک دارو در ش�رايط فعل�ی، در عي�ن ح�ال 
درباره چرايی ايجاد شرايط » قرارگاه « در سازمان غذا 
 و دارو و همچني�ن مباح�ث مط�رح در زمين�ه 
احتم�ال تغيي�ر ن�رخ ارز دارو، توضي�ح داد. 
دکتر محمدرضا شانه ساز در نشست خبری خود که در 
سازمان غذا و دارو برگزار ش��د، با اشاره به سیاست های 
داروی��ی وزارت بهداش��ت و همچنی��ن مباحث مطرح 
در زمینه ایجاد شفافیت در س��ازمان غذا و دارو، گفت: 
در دهه های گذش��ته داروسازی کش��ور از توان بالقوه 
خوبی برخوردار ش��ده اس��ت و با وجود آنکه از س��وی 
عده ای همیش��ه تالش ش��ده که تأمین داروی مردم با 
مشکل مواجه ش��ود، اما به دلیل پتانس��یل موجود در 

کشور، این نقش��ه  ها محقق نش��ده و مردم توانسته اند 
 داروی مورد نیازش��ان را ب��ا بهترین کیفی��ت و قیمت 

دریافت کنند. 
وی در توضی��ح ظرفیت های داروس��ازی کش��ور، نیز 
گفت: در ح��ال حاضر 12۰ کارخانه داروس��ازی فعال، 
تولید دارو در کش��ور را انجام می دهن��د. ۷۰ کارخانه 
م��واد اولی��ه داروی��ی در کش��ور داریم و 5۶ ش��رکت 
توزی��ع و پخش سراس��ری داریم که دارو را با س��رعت 
و قیمت یکس��ان در کش��ور توزیع می کنن��د. 12 هزار 
 داروخانه نی��ز در زمینه عرضه دارو در س��طح کش��ور 

فعالند. 
شانه ساز افزود: با این چنین پتانسیلی، باالی ۹۷ درصد 
داروهای مورد نیاز در کش��ور تولید می ش��ود که البته 
عدد صحیح تر آن ۹۹ درصد است و این تفاوت به دلیل 
دارو  هایی است که مشابه تولید داخل دارند. در مجموع 

دارو در بحث اقتصاد مقاومتی خوب عمل کرده است و 
این درصد ناچیز واردات هم همیشه در همه جای دنیا 
بوده است و نمی توان درهای کشور را به روی یافته های 
جدید دارویی بست؛ چراکه پزش��کان و بیماران به این 

دسته از دارو  ها نیز نیاز دارند. 
سرپرست سازمان غذا و دارو با اش��اره زیرساخت های 
مفصل و مناس��ب داروس��ازی کش��ور تأکید کرد: این 
توان در کش��ور وجود دارد ک��ه هر داروی م��ورد نیاز 
 کشور که تولید آن توجیه داش��ته باشد را طی دو سال 

تولید کنیم. 
به همین دلیل هم هست که به رغم تمام سنگ اندازی ها، 
داروی مردم تأمین شده است و امیدوارم با سیاست های 
جدید وزارت بهداش��ت بحث تأمین و ت��دارک دارو در 
اس��رع وقت و با مناس��ب   ترین قیمت صورت گیرد و به 

دست مردم برسد. 

شوک اورانیومي به اروپا

 بخواهیم
 تنگه را ببندیم 

 با صالبت
اعالم مي کنیم

سرلشکر باقري:  توانايي اين را داريم كه اگر 
بخواهيم تنگه هرمز را مسدود كنيم. اقدام 
نفت  قطره اي  كه  بود  خواهد  شکلي  به  ما 
خارج نخواهد شد. اينکه اتفاقي افتاده و ما 
مسئوليت آن را نمي پذيريم نشان مي دهد 

كه توطئه مشکوک دشمنان است. 

کمالوندي:  ذخیره اورانیوم ایران 10روز دیگر از سقف 300کیلو عبور مي کند

انگليس و آلمان دست به بيانيه شدند و از ايران خواستند در برجام بماند
روحاني: فرصت اروپا براي جبران بسيار كم است
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