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گزارش

نكاتي خطاب به دولت سيزدهم

مس��عود پيرهادي دريادداش��تي در
روزنامه رس��الت با اش��اره به ضرورت
چينش س��ريعتر دولت نوشت :اينكه
گمان كنيم با تغيير يك نفر در رأس وزارتخانهاي با هزاران نفر زيرمجموعه،
معجزه رخ ميدهد ،ناصواب است .نه تغيير اتوبوسي و عزل و نصب بيمحابا
مطلوب است ،نه مداهنه و مماشات بيقاعده با افراد ناكارآمد و ناهماهنگ
با تركيب جديد دولت .بايستي توجه داشت ارتقاي نمرات كارنامه را از
رأس ،رئيس و به عبارتي رئيسي ميخواهند ،فلذا هر روز تأخير در پيدا
كردن تركيب برنده ،باعث از دست دادن امتيازاتي ميشود كه آخر فصل،
حس��رت آن را خواهيم خورد ،البته پيدا كردن مرز بين دس��تپاچگي و
انتخابهاي غير كارشناسي و بر مبنايي غير از شايستهگزيني با تعلل و
فرصتسوزي در عالم واقع و اجرا بسيار سخت اس��ت ،اما خوب يا بد در
برههاي قرار داريم كه امكان تحمل قصور و تقصير وجود ندارد.
اگر امكان اميدوار ك��ردن مردم با «وع��ده» را ۵درصد تخمين بزنيم،
«خلف وع��ده» ،صددرصد م��ردم را ناامي��د ميكند .مطلب��ي كه در
فرمايشات مقام معظم رهبري هم بهوضوح تأكيد و تصريح شد.
اميدوار كردن مردم در اين شرايط سخت و پرفشار حتماً الزم است اما
قطعا بايد به امكان تحقق و وفاي به عهد و وعدهاي كه بيان ميش��ود
توجه كرد واال نهتنها موجبات اميدواري مردم را فراهم نميآورد بلكه
ريش��ه اميد را در دل آنان ميخشكاند .اس��تفاده مديران از رسانه در
اوضاعواحوال كنوني حتماً بايد داراي چارچوب و قواعد س��ختگيرانه
باشد ،چه اينكه ممكن اس��ت با يك نطق يا نوشته نسنجيده ،زحمت
جماعتي در دولت هباء منثورا شود .در شرايط پيچيده و سخت كشور،
رسانه بايد اغلب در زماني استفاده ش��ود كه يك مدير بخواهد از فعل
ماضي اس��تفاده كند ،يعني گزارش كاري كه به ثمر نشانده را به مردم
بدهد .مردم به وعدهها بدبين شدهاند .بايد مدتها خبر افتتاح پروژهها و
اتمام عملياتها و اجراي مصوبات و ...در لسان مديران از دريچه رسانهها
منتشر شود تا نگاه مردم به قول مسئوالن ،تغيير يابد.
.......................................................................................................................

تلهگذاري براي ايران

محمد ايماني در كيهان نوشت :متأسفانه برخي
محاف��ل ،انگي��زهاي فرات��ر از عقدهگش��ايي و
كينهتوزي به هر طري��ق ،و مخالفخواني به هر
دس��تاويز ندارند ،بنابراين به جاي آنكه در موضوع تحريمهاي ظالمانه ،به
دغلبازي و عهدشكني امريكا وتروئيكاي اروپايي اعتراض كنند ،عليه نظام
فضاسازي ميكنند كه چرا مذاكره و توافق نميكند؟ يا اگر امريكا حتي در
برابر خريد دارو و واكسن كارشكني ميكند ،به جاي امريكا ،به چين و روسيه
حمله ميكنند .حضرت امام(ره) چقدر دقيق فرمود«:نبايد فراموش كنيم ما
در جنگ با امريكا و تفالههاي امريكا (هس��تيم) ،تفالههايي كه قالب زدند
خودشان را و ما غفلت كرديم ،االن هم هستند ...خط اين بود كه اص ً
ال امريكا
منسي [فراموش] بشود .يك دسته شوروي را طرح ميكردند تا امريكا منسي
بشود ،خط اين بود كه اين قضيه مرگ بر امريكا منسي بشود».
امريكا در افغانس��تان ،قطع��اً شكس��تي تحقيرآميز را به ج��ان خريد.
برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر ،زماني كه امريكا گروهي از جهاديون
(طالبان بعدي) را در افغانستان عليه ش��وروي به خدمت گرفت ،گفت:
«ما اين فرصت را داريم كه به روسها ،جنگ ويتنامشان را عرضه كنيم.
براي 10سال ،حكومت مسكو مجبور بود در جنگي وارد شود كه توانايي
پيشبرد آن را نداشت .چه چيزي در تاريخ مهمتر است؟ وجود طالبان يا
فروپاشي شوروي؟» .با وجود اين منطق تلهگذاري براي حريف ،بايدن
اخيرا ً اذعان كرد« :اياالت متحده برخالف  ٢٠سال پيش ،فاقد يك هدف
روشن در افغانستان است .ما روزانه ٣٠٠ميليون دالر در افغانستان هزينه
ميكنيم و نميتوانستيم ادامه دهيم .اما در اين ميان از همه عجيبتر،
فضاسازي غربگرايان اس��ت .آنها مطابق آرزوي امريكا ،اصرار داشتند
ايران پا در تلهاي بگذارد كه امريكا براي شوروي چيد و خودش گرفتار
آن شد .بايد بررسي شود كه اين محافل چرا اصرار دارند شكست امريكا را
بپوشانند و در مقابل ،مردم ما را شريك ورشكستگي امريكا كنند يا حس
شكست را در داخل ايران تزريق نمايند؟ لجاجت و كينهتوزي ،كورشان
كرده و نميفهمند؟ ي��ا مأموريت دارند عصا زير بغ��ل امريكا بگذارند؟!
بيترديد اگر ما وارد جنگ افغانس��تان ميش��ديم ،همينها ميگفتند
چرا براي كش��ور هزينه درست ميكنيد و س��ايه جنگ را بر سر كشور
ميكشانيد .آنها امروز هم نميگويند بازي در نقشه مورد آرزوي امريكا با
چقدر هزينه ،براي چند سال و با كدام راهبرد و دورنما؟
.......................................................................................................................

نقدی بر ایده وزرای منطقهای

حس��ين حقگو در روزنامه شرق با اشاره به
طرح مطرح ش��ده براي تقس��يم كشور به
10وزي��ر منطق��هاي نوش��ت :نمايندگان
مجلس طرحي را با عنوان «ايجاد وزراي منطقهاي» تدوين كردهاند .طبق
اين طرح كشور به 10منطقه تقسيم و براي هر منطقه يك وزير منطقهاي
از سوي دولت به مجلس معرفي و براي او كسب رأي اعتماد ميشود .هدف
از ايجاد وزراي منطقهاي (كه به نظر كاربرد واژه «ايجاد» بهعنوان اس��م
مصدر در اينجا صحيح نيست) طبق اين طرح «رشد بهرهوري در اقتصاد
با تقويت عوامل توليد ،توانمندس��ازي نيروي كار ،تقويت رقابتپذيري
اقتصاد ،حل مش��كالت بين مناطق و اس��تانها و بهكارگيري ظرفيت و
قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور» است.
در بخش��ي از اين گزارش با اش��اره به تالش براي اجراي اي��ن پروژه در
سالهاي بعد از انقالب آمده است :در سالهاي پس از انقالب نيز موضوع
تمركزگرايي س��ازمان برنام��ه و كمتوجهي به توس��عه مناطق مختلف
جغرافيايي و بخشهاي غيردولتي هم��واره از مهمترين انتقادها به اين
س��ازمان بود .چنانكه از مهمترين علل انحالل اين سازمان در دولت نهم
همين موضوع و ضرورت «تقويت توان و انس��جام در تنظيم برنامهها و
نيازهاي حقيقي استانها و افزايش س��هم بخش غيردولتي در اقتصاد»
عنوان ش��د .اين چالش در دولتهاي بعدي نيز همچن��ان پابرجا ماند و
حتي در برنامه دولت دوازدهم تفكيك كش��ور به پن��ج منطقه و تعيين
وزراي منطقهاي و دس��تياران ويژه رئيسجمهوري ب��راي هريك از اين
مناطق مطرح شد .طرح دوباره اين موضوع صرفنظر از اينكه تا چه حد
با اصول قانون اساس��ي هماهنگ اس��ت كه فقط از رئيسجمهور و يك
هيئت وزيران در آن سخن به ميان رفته و نه «وزراي منطقهاي»( ،البته
در اصل  127عنوان شده با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگاني
ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند و )...اين سؤال مطرح است كه مگر
مشكل توسعهنيافتگي و ساير مشكالت مناطق مختلف كشور ،نبود يك
فرد بهعنوان وزير بوده است كه با تعيين آن ،اين مسائل حلوفصل شود
يا كاهش يابد؟! مگر هماينك اختيارات استانداران كم و محدود است و از
طريق وزير كشور و نيز نظارت بر كار مديران و رؤساي استاني وزارتخانه
و س��ازمانهاي مختلف ،امكان ارتباط و تعامل با دولت را ندارند و ايجاد
وزراي منطقهاي چه سودي جز ايجاد بوروكراسي و افزودن حلقه ديگري
به زنجيره روابط بوروكراتيك كشور دارد؟
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ایران از هرآنچه مردم افغانستان بپذیرند
دفاع میکند
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روز گذشته منتخبان ملت جلسهای غيرعلني
را در رابط�ه ب�ا مهمتري�ن تح�والت روزهاي
اخير منطقه با حضور س�ردار سرتيپ پاسدار
اس�ماعيل قاآني ،فرمانده نيروی قدس سپاه
پاس�داران انقالب اسلامي برگزار كردند كه
طي آن فرمانده سپاه قدس گزارشي پيرامون
اتفاقات و تحوالت سياس�ي اخير در كش�ور
افغانس�تان به نمايندگان مجل�س ارائه كرد.
نشست غيرعلني مجلس در حالي برگزار شد
كه طي هفتههاي اخير رس�انههاي ضدانقالب
وابسته به مراكز جاسوسي غربي در كنار برخي
از طيفهاي سياسي داخلي در رابطه با تحوالت
افغانس�تان اتهامات فراوان�ي را متوجه نظام
اسالمي كردهاند .برگزاري نشست غيرعلني
و آنچه از محتواي اين جلس�ه طبق گفتههاي
برخ�ي از نمايندگان مردم گفته ميش�ود آن
است كه جمهوري اسالمي ايران به سهيم بودن
همه مردم افغانستان در اداره كشور به صورت
مساوي احترام قائل است و دخالت بيگانه در
امور داخلي اين كش�ور را اساس� ًا برنمي تابد.
همچنين هر آنچه مردم افغانس�تان بپذيرند،
اي�ران از آن دف�اع خواه�د ك�رد و ه�ر گونه
اقدامي را كه در جهت بازگش�ت صلح و ثبات
به افغانس�تان الزم باش�د دريغ نخواهد كرد.

هر آنچه مردم افغانستان بپذيرند ،ايران
از آن دفاع خواهد كرد
نظر و رأي مردم افغانستان براي جمهوري اسالمي
ايران مهم است و سياست رس��مي اين است كه
رهبر انقالب آن را بيان فرمودند و هر آنچه مردم
اين كش��ور بپذيرند ،ايران اسالمي نيز از آن دفاع
خواهد كرد.
سيدنظام الدين موسوي ،سخنگوي هيئت رئيسه
مجلس در جم��ع خبرن��گاران در خصوص اين
نشست غيرعلني گفت :با توجه به تحوالت كشور
افغانستان و همچنين خروج امريكاييها كه بعد از
20سال صورت گرفته است ،هيئت رئيسه مجلس
جلسهاي را با حضور سردار قاآني فرمانده نيروي
قدس س��پاه پاسداران انقالب اس�لامي تشكيل
داد .سردار قاآني درخصوص تحوالت افغانستان
مطالب دقيق و مستندي را بيان و تحليل خوبي را
ارائه كرد و در اين ميان تعدادي از نمايندگان نيز
ديدگاهها و دغدغههاي خود را بيان كردند.
ايران نميتواند نسبت به مردم افغانستان
بيتفاوت باشد
وي ادامه داد :همانطور كه رهبر انقالب فرمودند
تحوالت افغانس��تان را به دقت دنبال ميكنيم،
زيرا از جوانب مختلف حائز اهميت اس��ت ،مردم
اين كش��ور پيوند ديرين��ه فرهنگ��ي ،تاريخي و

ديني دارند و نميتوان نس��بت به آنها بيتفاوت
بود ،بنابراين ايران به دقت مس��ائل اين كشور را
رصد ميكند .در اي��ن ميان مردم افغانس��تان و
تصميمشان براي آينده از نظر كشور ما مهم است
و به آن احترام ميگذاريم.
تال شه�اي اي�ران ب�راي مذاك�رات
بيناالفغاني
وي گف��ت :ب��ا توجه ب��ه اينك��ه اي��ران از حيث
ديپلماتي��ك و دفاعي ،اش��راف و آمادگي كاملی
در مواجهه با تحوالت افغانستان دارد ،تالشهاي
جدي انجام داده است تا منافع مردم اين كشور و
ايران اسالمي در تحوالت لحاظ شود.
موسوی گفت :امريكاييها در افغانستان دچار ضعف
شدند ،دولت اين كش��ور نيز در اداره امور تضعيف
ش��د و طالبان نيز براي تصرف بخشهاي مختلف
اقداماتي را آغاز كرد ،لذا دستگاه ديپلماسي و ساير
نهادها در اين خصوص فعال شدند و ايران سعي كرد
در اطراف منازعه صورت گرفته ،جلسه بيناالفغاني
را برگزار كند ك��ه از گروههاي مختل��ف از جمله
طالبان و دولت وقت نيز حضور داشتند.
فشار امريكا مذاكرات را ناتمام گذاشت
سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس ادامه داد :اين
ابتكار جمهوري اس�لامي ايران مورد اس��تقبال
طرفهاي مختلف ق��رار گرف��ت و نتايج خوبي
در پي داشت كه اگر ادامه مييافت شايد برخي
مس��ائل كه امروزه در افغانس��تان رق��م خورده
است به س��مت و س��وي ديگري ميرفت ،زيرا
همگي آنها ُحس��ن نيت ايران را قبول داشتند و
بدون هيچ قدرت خارجي در ميان خود مذاكره
ميكردند .وی گف��ت :البته امريكاييها بر دولت
افغانستان فشار آوردند و مذاكرات ادامه نيافت.
اگر كارشكنيهاي رژيم امريكا نبود ،قطعاً ابتكار
عمل جمهوري اسالمي ايران و موضوع مذاكرات
بيناالفغاني نتيجه ميداد ،اما امريكاييها مانع
مس��ير ديپلماتيك ش��دند و نتيجه به س��مت
عمليات نظامي سوق يافت .ايران تالش خواهد
كرد مذاكرات همهجانبه مجددا ً در افغانس��تان
رخ دهد و خشونتي در اين كشور صورت نگيرد و
همه مردم در تعيين سرنوشتشان شريك باشند
و ثبات در اين كشور شكل بگيرد.
موسوي گفت :تالش خواهيم كرد عالوه بر اينكه
رأي و ديدگاه مردم افغانستان در آيندهشان لحاظ
شود ،منافع ملت ايران و امنيت و ثبات مرزهايمان
نيز در نظر گرفته ش��ود ،طي اين مدت نيز هيچ
تعرضي به مرزهايمان نشده است و آمادگي كامل
در اين راستا وجود دارد.
نقش مخرب امريكا در افغانستان
وي اظهار كرد :آنچ��ه اين روزها مغف��ول مانده

اس��ت و مردم و رس��انهها نيز بايد ب��ه آن توجه
كنند ،نقش مخرب و غيرس��ازندهاي اس��ت كه
امريكاييها در مسئله افغانستان ايفا كردند .اين
روزها متأسفانه بعضاً در برخي رسانههاي داخلي
و حتي شخصيتها به دليل عدم اشرافيت كافي
نسبت به مسئله طوري مطالب بيان ميشود كه
انگار جمهوري اسالمي تقصيري داشته يا به طور
فعال به اين موضوع وارد نشده است.
س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس تصريح كرد:
امريكاييها به اس��م مبارزه با تروريس��م و حذف
گروههاي تروريس��تي و تقويت زيرس��اختهاي
اقتصادي و صنعت��ي و وارد كردن دموكراس��ي
درافغانستان ،اين كشور را به مدت 20سال اشغال
كردند .امريكا چرا به عنوان قدرت مداخلهجو وارد
افغانستان شد و در اين سالها به وعدههايش نيز
عمل نكرد ،به عنوان مثال سيستم بوروكراتيكي
كه امريكاييها در افغانس��تان ايج��اد كردند ،به
ش��دت ضعيف و فاس��د بود و يكي از داليلي كه
دگرگوني سياسي در اين كش��ور شكل گرفت و
گروهي كه قب ً
ال در صحنه سياس��ي افغانس��تان
حذف ش��ده بود ،مجددا ً توانست قدرت را در اين
كشور به دست بگيرد و مردم افغانستان نيز رغبتي
به دفاع نداشتند ،به دليل اين بود كه امريكاييها
روح مقاومت و اميد را در مردم اين كشور تضعيف
كرده بودند.
نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر
و پرديس در مجلس شوراي اس�لامي ادامه داد:
مردم افغانس��تان از عملكرد امريكاييها ناراضي
بودند ،زيرا قولهاي آنها در حوزه زيرس��اختي و
اقتصادي محقق نشده بود و سرمايهگذاريای كه
در آنجا صورت گرفته بود ،بيشتر در بخش نظامي
بود .ارتش افغانستان نيز به دليل اقدامات امريكا
نتوانس��ت به جايگاه واقعي خود برس��د و اين در
حالي است كه نهايتاً امريكاييها به طور مفتضحانه
و غيرمسئوالنه از افغانستان فرار كردند.
بازگشت افغانستان به نقطه صفر 20سال
پيش
موس��وي گفت :افغانس��تان اكنون به نقطه صفر
20سال پيش برگشته و حاكميتي كه در آن سال
بر اين كشور مسلط بود و حتي امريكاييها براي
مبارزه با آنها وارد اين كش��ور شدند ،مجددا ً روي
كار آمده است .جمهوري اس�لامي ايران اشراف
كامل بر مسئله دارد و به صورت فعال و مبتكرانه
با گروهي كه در افغانس��تان غلبه يافته در تماس
است و تالش ميكند منافع مردم اين كشور و ملت
ايران را حفظ كند.
وي در پاس��خ به س��ؤالي تصريح كرد :نظر و رأي
مردم افغانس��تان براي جمهوري اسالمي ايران

مهم است و سياست رسمي است كه رهبر انقالب
آن را بي��ان فرمودند و هر آنچه مردم اين كش��ور
بپذيرند ،ايران اسالمي نيز از آن دفاع خواهد كرد.
هم�ه اق�وام افغانس�تان باي�د در اداره
كشورشان سهيم باشند
احمد عليرضابيگي در تشريح نشست غيرعلني
مجلس شوراي اسالمي با حضور سردار اسماعيل
قاآني ،فرمانده سپاه قدس به مهر گفت :به گفته
سردار قاآني ،كارشناسان سياسي و نظامي شكست
امريكا در افغانستان را به مراتب مهمتر و پررنگتر
از شكس��ت امريكا در ويتنام تحلي��ل ميكنند.
فرمانده س��پاه قدس معتقد بود اين حادثه بعد از
۲۰سال سرمايهگذاري امريكا و حضور واشنگتن
در افغانستان اتفاق افتاده است .حضور امريكا در
افغانستان ارتباطي با حادثه ۱۱سپتامبر نداشته
و امريكا پس از ترور احمدش��اه مسعود مصمم به
حضور در افغانستان شده بود.
عليرضابيگ��ي افزود :س��ردار قاآن��ي تأكيد كرد
جمهوري اسالمي با نگاهي مبتني بر منافع ملي
خود ،تحوالت افغانس��تان را رص��د ميكند و به
سرنوشت افغانس��تان عالقهمند است ،به همين
دليل از ابتداي ورود شوروي به افغانستان بهعنوان
وظيفه ديني از مردم اين كشور حمايت كرد.
وي اظهار داشت :س��ردار قاآني تأكيد كرد آنچه
براي ما در افغانس��تان اهميت دارد ،اين است كه
امنيت جمهوري اسالمي مخدوش نشود ،نقشه
امريكا اين اس��ت كه ايران را با جهان اهل سنت
درگير كند ،بنابراين جمهوري اس�لامي بايد به
گون��هاي عمل كند ك��ه امنيت اي��ران مخدوش
نش��ده و امريكا به اه��داف خود دس��ت نيابد .به
گفته فرمانده س��پاه قدس ،ش��يعيان افغانستان
براي جمهوري اس�لامي اهميت زيادي دارند و
ايران تالش دارد حل موضوع افغانستان از طريق
جنگ نباشد و همه اقوام افغانستان در اداره كشور
سهيم باشند.
امري�كا مفتضحانه افغانس�تان را ترك
كرده است
همچنين حجت االسالم عليرضا سليمي ،نماينده
مردم محالت با اشاره به همين نشست گفت :در
نشس��ت غيرعلني امروز(دیروز) مجلس سردار
قاآني ،فرمان��ده نيروي قدس س��پاه با حضور در
صحن گزارشي را در مورد وضعيت افغانستان ارائه
كرد .وي افزود :امپراتوري امريكا امروز به يك شير
بييال و دمي تبديل شده كه دندانهايش ريخته
و پس از 20س��ال مفتضحانه افغانستان را ترك
كرده است و س��عي دارد در اين باره آدرس غلط
به افكار عمومي بدهد .طبق گزارش سردار قاآني
امريكا در 20س��ال گذش��ته روزانه 300ميليون
دالر در افغانستان هزينه كرده و سرجمع نزديك
5/2تريليون دالر در افغانستان هزينه كرده است.
سليمي خاطرنش��ان كرد :طبق گزارش فرمانده
نيروي قدس سپاه ،امريكا در اين 20سال تلفات
و كشتههاي زيادي داده و البته دهها بار عروسي
مردم افغانستان را به خاك و خون كشيده است.
اجازه ناامني در مرزها را نميدهيم
ابراهيم رضايي ،عضو كميس��يون امنيت ملي و
سياس��ت خارجي مجلس گفت :سردار قاآني در
اين جلسه نكاتي را درباره خس��ارتهاي امريكا
در افغانس��تان بيان كرد و طبق گفته وي ،امريكا
۸۰هزار نيروي نظامي وارد افغانستان كرد .بيش
از 2هزار ميليارد دالر و روزانه ۳۰۰ميليون دالر در
اين كشور هزينه كرد ،آمار كشتهشدگان امريكا در
افغانستان بيش از ۱۰هزار نفر بود اما امريكاييها
هيچ نتيجهاي هم نگرفتند.
شوراي اسالمي تصريح كرد :فرمانده نيروي قدس
سپاه تأكيد كرد كه امريكا جهت تسلط بر ايران،
روسيه ،چين و هند وارد افغانستان شد اما شكست
خورد و در نهايت از اين كشور فرار كرد.
رضايي تأكيد كرد :به گفته س��ردار قآاني امريكا
داعش را به افغانستان آورد تا از آنان براي رسيدن
به اه��داف خ��ودش اس��تفاده كن��د .همچنین
مذاكرات دوحه ب��ه دليل دخال��ت امريكاييها
بينتيجه بوده است.

خبر

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران:

صنعت هستهاي بايد به خدمت ترويج كشاورزي مدرن بيايد
محمد اسلامي ،مع�اون رئيسجمه�وري و
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با بيان اينكه
اكنون كشاورزان ما به دليل عدم پيادهسازي
ش�يوههاي مدرن صنعتي از روشهاي سنتي
در تولي�د محص�والت اس�تفاده ميكنن�د،
گف�ت :ب�راي رف�ع اي�ن موض�وع طرحهاي
صنعت هس�تهاي باي�د در راس�تاي ترويج و
گس�ترش كش�اورزي مدرن تعريف ش�وند.

محمد اس�لامي كه روز گذشته به همراه جمعي
از معاونان و مديران اين س��ازمان از بخشهاي
مختلف س��ايت هس��تهاي كرج بازدي��د كرد ،با
تأكيد بر ل��زوم افزايش مزيته��اي اقتصادي و
راهبردي محصوالت صنعت هستهاي ،به نكاتي

در خصوص ميزان توليد و نس��بت آن با مصرف
داخلي اش��اره كرد .وي همچني��ن در بازديد از
فعاليتهاي پژوهشكده كش��اورزي هستهاي با
اشاره به اهميت فعاليتهاي كشاورزي هستهاي
و دستاوردهاي دانشمندان سازمان انرژي اتمي در
حوزه كشاورزي گفت :محصوالت ،ارقام جديد و
نوآوريها بايد تبديل به مزيت اقتصادي در صنعت
هستهاي شوند ،اين امر نيز مستلزم اين است كه
سازوكاري دقيق و تخصصي براي آن تعريف شود
تا مردم و توليدكنندگان بتوانند از اين طرحها و
دستاوردهاي ملي نفع الزم را ببرند.
رئيس سازمان انرژي اتمي افزود :در حال حاضر
كشاورزان ما به دليل عدم پيادهسازي شيوههاي

مدرن صنعتي ش��دن كش��اورزي از روشهاي
سنتي در توليد محصوالت كش��اورزي استفاده
ميكنند .براي رفع اين موضوع مهم ،پروژههاي
صنعت هستهاي بايد در راستاي ترويج و گسترش
كشاورزي مدرن تعريف شوند و حركت كنند.
او ادامه داد :از جمله موضوعات مهم در اين حوزه
ميتوان به توليد ارقام برنج در كش��ور اشاره كرد
كه توليد داخلي ما كمتر از نياز كشور است و بايد
به اندازهاي توليد افزايش يابد كه اين مشكل در
كشور برطرف ش��ود و بتوانيم قطب صادرات در
اين حوزه باشيم .اسالمي در بخش ديگري از اين
بازديد از طرح مركز ملي يوندرماني بازديد كرد
و مسئوالن پروژه روند پيشرفت كار و اقدامهاي

انجام شده و در حال انجام را تشريح كردند .وي
با تأكيد بر سرعت بخشيدن به طرح و پيشرفت
كار مطابق با زمانبندي تعريف شده ،توصيههايي
در خصوص تربيت نيروي انس��اني ،اولويت تهيه
تجهيزات و ديگر امور مرتبط مطرح كرد.
در حال حاضر راديوداروهاي ارزش��مندي نظير
تاليوم ،گاليوم ،كريپت��ون ۸۱و  FDGاز طريق
شتابدهنده سيكلوترون اين مركز در حال توليد
ميباشد .همچنين در بخش كشاورزي هستهاي
كش��ت از طريق بافت گياهي و تكثير در گلخانه
و نيز تهيه ارقامي جدي��د از برنج و ديگر نباتات و
مبارزه با آفات مختلف از مهمترين طرحهاي اين
مركز هستند.

طرح تقاضاي رفراندوم
براي حذف يارانهها كليد خورد

نماين�ده م�ردم نجفآب�اد در مجل�س ش�وراي اسلامي از
ط�رح تقاض�اي برگ�زاري رفران�دوم ب�راي ح�ذف يارانهه�اي
آش�كار و پنه�ان و پرداخ�ت مس�تقيم آن به م�ردم خب�ر داد.

به گزارش مهر ،ابوالفضل ابوترابي در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس
شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران ،گفت :با توجه به عدد بسيار باالي
يارانه نقدي كه در سال پرداخت ميشود ،بنده بر اساس اصل  ۵۹قانون
اساسي و ماده  ۳۶قانون همهپرسي ،تقاضاي برگزاري رفراندوم به منظور
حذف يارانههاي آشكار و پنهان و پرداخت مستقيم به مردم را تهيه كردم.
وي با بيان اينكه يارانههاي پنهان و آشكار دو برابر بودجه ساالنه كشور
است ،تصريح كرد :در واقع افراد مرفه جامعه  25برابر مستضعفين از يارانه
استفاده ميكنند .عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي
اسالمي با بيان اينكه اين طرح در س��امانه طرحهاي مجلس بارگذاري
شده است ،گفت :اين تقاضا تاكنون توس��ط  ۲۲نفر از نمايندگان امضا
شده است ،البته براي مطرح شدن اين طرح در صحن علني مجلس به
 ۱۰۰امضا نياز اس��ت و تصويب اين تقاضا هم به كسب حداقل دو سوم
آراي نمايندگان مجلس نياز دارد.
.......................................................................................................................

فرمانده نيروي دريايي ارتش:

در هر پهنه آبي كه الزم باشد ،حضور مييابيم

تاريخيتري�ن روي�داد نظام�ي در
حوزه دري�ا ب�ا اع�زام ناوگ�روه رزمي
متشكل از ناوش�كن س�هند و ناوبندر
مكران ب�ا اقت�دار و موفقيت ب�ه اتمام
رس�يد و توانس�ت مأموريت�ش را
پاي�ان داده و ب�ه ميه�ن مراجعت كند.

به گزارش فارس ،امير دريادار شهرام ايراني
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران صبح سهشنبه در
نشست خبري تشريح مأموريت هفتادوپنجمين ناوگروه نداجا اعزامي
به شمال اقيانوس هند و بندر س��نتپترزبورگ روسيه ،اظهار داشت:
بزرگترين و تاريخيترين رويداد نظامي در حوزه دريا توس��ط نيروي
دريايي با اعزام ناوگروه رزمي متش��كل از ناوشكن تمام ايراني سهند و
ناوش��كن و ناوبندر مكران با اقتدار و موفقيت به اتمام رسيد و توانست
مأموريتش را ب��ا پيمودن حدود ۴۵هزار كيلومت��ر در اقيانوسها و در
مقابله با طبيعت خشن اقيانوسها به اتمام برساند و به ميهن مراجعت
كند .عبور از كنار ۵۵كشور در سه قاره جهان ،ارسال پيام صلح و دوستي
به جهان بود ،ايرانيان هميشه منادي صلح و دوستي بوده و به هيچ كشور
و قومي تعدي نداشتهاند .فرمانده نيروي دريايي ارتش تأكيد كرد :ما
امنيت را فقط براي شاهرگ اقتصادي خودمان برقرار نكرديم ،ديگران
هم از اين مزيت استفاده كردند و ميتوانيم بگوييم كه ما امنيت را هم به
ديگران هديه كرديم .امروز ديگر در همه پهنههاي آبي جهان هروقت
كه فرمانش صادر بشود با اقتدار ميتوانيم حضور پيدا كنيم.
فرمان��ده نيروي دريايي ارتش در پاس��خ به س��ؤالي در ح��وزه تقويت
پيشرانهاي دريايي ،گفت :در حوزه پيشرانهاي دريايي بايد گفت كه
بوميسازي اين پيشرانها براي ما مهم است و به زودي شاهد ساخت
اولين پيشران تمام ايراني خواهيم بود كه در عرصه دريا به همه ارگانها
كمك ميكن��د .وي عنوان كرد :ما تنها كش��وري هس��تيم كه امنيت
دريايي خودمان را به تنهايي تأمين ميكني��م و اين ناو گروه نيز بدون
تأمين نيازمندي از هيچ كشوري به مسير خود ادامه داد .در طول مسير
حتي براي رفع نيازهاي فني هم به هيچ بندري نياز پيدا نكرديم .دقت
نظر دشمن روي ناوگروه ما بيشتر به اين خاطر بود كه ببينند ما قوانين
را نقض ميكنيم يا نه كه خدا را ش��كر ما هيچ قانوني را نقض نكرديم و
توانستيم از سه كانال مهم و هشت تنگه دريايي با سالمت عبور كنيم.
وي درباره برگزاري رزمايشهاي مشترك گفت :يكي از برنامههاي ما
برگزاري رزمايشهاي مركب با ساير كشورهاست .ما هر دو سال يك بار
با كشور عمان رزمايش امداد و نجات انجام ميدهيم و دنبال اين هستيم
كه با دعوت از كشورهاي بيشتر رزمايشهاي بهتري برگزار كنيم.
.......................................................................................................................

ديپلماسي اقتصادي
نسخه خنثيسازي تحريمهاست

اس�تفاده از ظرفي�ت هم�كاري ب�ا
كشورهاي همسو و توجه به ديپلماسي
اقتصادي براي رسيدن به خنثيسازي
تحريمه�ا ،حائ�ز اهمي�ت اس�ت.

ابوالفضل عمويي ،عضو كميسيون امنيت
مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجل��س در
گفتوگو با مهر ،با تأكيد بر ضرورت توجه
به ديپلماسي اقتصادي ،گفت :ما بايد به دنبال خنثيسازي تحريمها
باش��يم كه توجه به ديپلماس��ي اقتصادي يكي از راهكارهاي اساسي
براي تحقق اين مسئله اس��ت .وي بيان كرد :تحريمهاي ناجوانمردانه
دشمنان ،تأثيرات بسيار منفي بر اقتصاد ايران گذاشته است و ما بايد
كارايي تحريمهاي آنان را از بين ببريم و خنثيس��ازي تحريمها را در
دستور كار قرار دهيم .عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد :در سياست خارجي ،تحريم به عنوان
يك ابزار فشار و يك ابزار موقت شناخته ميش��ود چراكه كشورهايي كه
تحت تحريم قرار ميگيرند ،به مرور راههاي خنثيس��ازي و كم اثر كردن
تحريمها را پيدا ميكنند .عمويي تصريح كرد :يكي از رويكردهاي اساسي ما
در شرايط فعلي ،خنثيسازي تحريمهاست و استفاده از ظرفيت همكاري با
كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي همسو و توجه به ديپلماسي اقتصادي
براي رسيدن به اين هدف اساسي ،حائز اهميت است .وي با تأكيد بر اينكه
ما بايد اقداماتي را جهت م��راودات دوجانبه يا چندجانبه با كش��ورها در
دستوركار خود قرار دهيم ،گفت :بايد كاري كنيم كه تحريمهاي دشمن
بياثر شود كه در اين شرايط كشورهايي كه ايران را تحت تحريم قرار دادند،
مجبور ميشوند تحريمهاي خود را كنار بگذارند.
.......................................................................................................................

برگزاري مراسم يادبود سرلشكر
فيروزآبادي در سازمان صنايع دفاع

مراس�م يادبود سرلش�كر فيروزآبادي با حضور رئيس ستاد كل
نيروهاي مس�لح و مقامات عاليرتبه نظامي در س�ازمان صنايع
دفاع برگزار شد.

به گزارش ايسنا به نقل از وزارت دفاع ،مراسم بزرگداشت سردار سرلشكر
بسيجي سيدحسن آقايي فيروزآبادي مش��اور عالي فرمانده معظم كل
قوا و رئيس سابق ستاد كل نيروهاي مسلح صبح ديروز با حضور سردار
سرلشكر پاسدار محمد باقري ،رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در سازمان
صنايع دفاع برگزار شد .در اين مراسم ،امير سرتيپ محمدرضا آشتياني
وزير دفاع ،سردار سرتيپ «احمد وحيدي» وزير كشور ،حجتاالسالم
علي س��عيدي رئيس دفتر عقيدتي -سياسي فرماندهي معظم كل قوا،
سردار س��رتيپ محمد ش��يرازي رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا،
سردار علي عبداللهي معاون هماهنگكننده ستاد كل نيروهاي مسلح،
سردار علي شادماني معاون هماهنگكننده قرارگاه مركزي خاتماالنبيا،
سردار سرتيپ حسين اشتري فرمانده ناجا ،امير سرتيپ عليرضا الهامي
جانشين فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش ،امير دريادار امير رستگاري
رئيس سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا
جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور حضور يافتند.

