رسول سناییراد

نیروی دریایی ارتش
و جابهجایی مرزهای اقتدار

با وجود اینکه ایران در جنگ جهانی دوم اعالم بیطرفی کرده بود ،اما
زبانههای آتش این جنگ در شهریور  1330به سرزمین ما نیز کشیده
شد و شوروی از شمال و انگلیس از جنوب وارد خاک کشورمان شدند.
در این میان بخشی از نیروهای ارتشی از جمله فرمانده نیروی دریایی و
جمعی از همکارانش در برابر متجاوزان انگلیسی به مقاومت پرداختند
که به شهادت او و تعدادی از یارانش منجر و دو شناور جنگی ایران به
نامهای ببر و پلنگ نیز توسط متجاوزان منهدم گردید.
اینک در سالگرد شهادت دریادار بایندر و یارانش ،ناوگروه  75نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با پشت سرگذاشتن حدود 45
هزار کیلومتر در آبهای دریاهای مختل��ف و اقیانوس اطلس و عبور
از کنار  52کشور جهان به پایگاه خود برگش��ته است .این دریانوردی
طوالنی که با مش��ارکت حدود  350نفر از دریاالن کشورمان و بدون
پهلوگرفتن در ساحل کشورهای بین راهی ،در طول حدود چهار ماه و
نیم انجام شده ،نه تنها یک رکورد تاریخی بلکه یک رویداد تاریخساز در
تاریخ نظامی کشورمان به حساب میآید.
با عنایت به اهمی��ت و ارزش این دریانوردی طوالن��ی ،امام خامنهای
فرمانده معظم کل قوا ،پیامی اختصاصی صادر و در آن خطاب به فرمانده
محترم کل ارتش جمهوری اس�لامی ایران ،اعالم داشتند«:بازگشت
مقتدرانه و عزتآفری��ن ناوگروه  75نیروی دریای��ی ارتش جمهوری
اسالمی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس را
که برای اولینبار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است ،تبریک
میگویم» .
عوامل و زمینههایی که این اقدام دریادالن نیروی دریایی ارتش را به
عنوان یک رویداد عزتآفرین و واجد ارزش راهبردی مطرح میسازد،
عبارتند از:
 -1ات��کا ب��ه ت��وان داخل��ی و اس��تقالل در طراح��ی ،برنامهریزی و
عملیاتیسازی این مأموریت خطیر و بهکارگیری دو شناور که یکی با
تغییر کاربری توسط متخصصان ایرانی از یک شناور تجاری تبدیل به
ناوبندری نظامی شده و دیگری نیز به دست متخصصان کشور ساخته
شده و فناوری کام ً
ال ایرانی بهحساب میآید.
جالبتر اینکه این دریانوردی طوالنی بدون هیچگونه کمک فنی و حتی
سوختگیری بین راهی انجام ش��ده و تمام نیازهای ناوگروه به صورت
خوداتکا برآورده و تأمین گردیده است.
 -2اثبات س��طح باالی ش��جاعت ،دانش ،تجربه و مهارت دریانوردی
دریادالن نیروی دریایی ارتش که توانس��تند این س��فر طوالنی را در
آبهای دریاهای مختلف پهنه اقیانوس و ش��رایط اقلیمی دو نیمکره
ش��مالی و جنوبی و در دو مس��یر رفت و برگش��ت متف��اوت و آن هم
در ش��رایط تحریم انجام دهند .بعض��اً این ناوگ��روه از دریافت برخی
راهنماییه��ا و نقش��ههای جغرافیایی در طول مس��یر از کش��ورها و
شناورهای مجاور محروم بودند .بهعالوه در بخش زیادی از مسیر حرکت
شناورها و پرندههای جنگی متعلق به دولتهای متخاصم نیز حضور
داشته و تهدیداتی متوجه این ناوگروه بوده است.
 -3اثبات وج��ود ظرفیت و توان حض��ور نظامی در آبها و س��واحل
دوردس��ت و امکان مأموری��ت در ائتالف ب��ا کش��ورها و قدرتهای
فرامنطقهای و دور که با ش��رکت ای��ن ناوگ��روه در رزمایش دریایی
روسیه در بندر س��نپترزبورگ ،با اقتدار و صالبت به سرانجام رسید.
این دریانوردی طوالنی و مقتدرانه و حضور ش��ناورهای جنگی ایران
اسالمی در رژه دریایی مشترک در آبهای روسیه ،ثابت کرد که قدرت
دریایی کشورمان فراتر از مرزهای ملی و آبهای منطقهای به آبهای
بینالمللی و سواحل دور توسعه و گسترش پیدا کرده است.
ناوگروه  75نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران متشکل از
ناوشکن سهند و ناوبندر مکران و مشارکت 350نفر از دریادالن ارتش
اینک به کشور برگش��ته و با خود تجربهای گرانس��نگ از دریانوردی
طوالنی به ارمغان آورده و با اجرای تدبیر فرمانده معظم کل قوا مبنی بر
تداوم دریانوردیهای پیشرفته ،توانسته نشان دهد که نیروی دریایی
کشورمان یک نیروی راهبردی است و دیگر دوران انحصار این ویژگی
برای کشورهای استعمارگر سپری شده است.
آن زمان که انگلیس میتوانست با پیادهسازی قوای متجاوزش در بنادر
جنوبی کشورمان و تهدید دولت قاجار شهر هرات را از کشورمان به نفع
حفظ حضور استعماریاش در هندوستان جدا و منطقه حائل قرار دهد
و یا بیاعتنا به اعالم بیطرفی دولت پهل��وی ،فرمانده نیروی دریایی
ما و یاران غیرتمندش را به شهادت برس��اند ،دوران برتری انحصاری
نیروی دریایی متجاوزان انگلیسی بود .از اواخر قرن هجدهم تا اواسط
قرن بیس��تم میالدی ،نیروی دریایی انگلی��س قدرتمندترین نیروی
دریایی در تمام جهان بود .ایجاد این نی��رو برای انگلیس یک ظرفیت
کلیدی به حساب میآمد که تسلط آن بر اقیانوسهای جهان و حتی
تجاوز و اشغال سایر کشورها را با تکیه بر زور و فشار میسور میساخت.
امروز نیروی دریایی ارتش در کنار سایر نیروها و ظرفیتهای دفاعی
کشورمان ،مرزهای اقتدار را جابهجا و برخی انحصارها و مزیتها را از
دست متجاوزان و جهانخواران خارج کردهاند.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:

توافق با آژانس جلوی بهان هها را میگیرد

رئیس پیش�ین س�ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تواف�ق با آژانس
بینالمللیانرژیاتمیجلویبهانههارامیگیرد،گفت:اگربهتعهدات
خودعملکنند،مطمئن ًادادههاینظارتیدراختیارآژانسبینالمللی
انرژی اتم�ی قرار میگی�رد که وظای�ف قانونی خود را انج�ام دهد.

فریدون عباسی دوانی روز گذشته در گفت وگو با ایرنا درباره سفر رافائل
گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران و دیدار با رئیس
سازمان انرژی اتمی کشورمان ،گفت :براساس خبرهای منتشر شده قرار
است فیلمهای ذخیره شده پلمب گردیده و در ایران بماند و حافظههای
جدید جایگزین شود.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی افزود :این موضوع جلوی بهانهگیری
کشورهایی که به فعالیتهای ایران شک و تردید دارند میگیرد .به این
معنا که بازرسی در ایران ادامه دارد و از نظر نظارتی دادهای از بین برده
نمیشود و اگر به تعهدات خود عمل کنند ،مطمئناً این دادهها در اختیار
آژانس بین المللی انرژی اتمی ق��رار میگیرد که وظایف قانونی خود را
انجام دهد .عباسی توافق با آژانس را بیانگر حسن نیت ایران دانست و
اضافه کرد :کش��ورهای مقابل ما هم در برجام  -آنهایی که امضاکننده
هس��تند  -باید به تعهداتش��ان عمل کنند چون نمیتوانیم یک طرفه
تعهدات خود را اجرا کنیم .توافقنامه برجام چندجانبه است و هر کدام
از امضاکنندگان آن باید به تعهد خود عمل کنند .وی با تأکید بر اینکه
تحریمها باید برداشته شود ،خاطرنشان کرد« :ما نباید مطلب جدیدی
را بپذیریم » .نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم ،افزود :دادهها در
حال ثبت اس��ت و این دادهها وقتی در اختیار آژانس قرار میگیرد که
کشورهای دیگر هم به تعهدات خود عمل کنند .آژانس هم نباید فقط
بر ایران نظارت کند و دیگران را هم نظ��ارت و تعهدات آنها را هم رصد
کند .در غیر این صورت گزارش دهد که تعهدات آنها انجام نشده و این در
مجامع و محاکم بین المللی باید به عنوان «اسناد مثبته» در حوزه ایران
تلقی شود .گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه
در رأس هیئتی به منظور گفتوگو درباره موضوعات همکاریهای ایران
و آژانس ،با محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد.
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اژهای روی زمینخواریهای
هزارهکتاری دولتی دست گذاشت

علی شیربند | میزان

فساد ،بسترها و گلوگاههای آن همواره یکی از
موضوعات چالشبرانگیز طی یک دهه گذشته
بوده و هر گاه ارادهای برای برخورد با مفسدان
ایجاد شده ،عالوه بر اینکه فشارهای فراوانی
برای متوقف کردن این روند از سوی صاحبان
قدرت و ث�روت وارد ش�ده ،مهمترین عنصر
مقابله با فس�اد ،یعنی شناس�ایی بس�ترهای
آن با ب�ی توجهی دس�تگاههای مس�ئول که
عمدت ًا در حوزه اجرایی جا خوش کرده ،مواجه
ش�ده اس�ت .از یاد نبردهایم ک�ه در زمانی نه
چندان دور که دس�تگاه قضا سراغ مفسدان
اقتصادی در دولت رفت ،رئیس دولت برخورد با
کابینهاش را «خط قرمز» عنوان کرد یا در دولت
بعدی ،رئیس دولت «تهدید به افشاگری» کرد
تا روند مقابله با فساد متوقف شود ،اگر چه در
تریبونهای عمومی صدای آنه�ا در ضرورت
مقابله با فس�اد بلند بود! همین ناهمسوییها
در دس�تگاه قضا و دس�تگاه اجرایی بوده که
اجازه ن�داده روند مبارزه با فس�اد ب�ه نتیجه
مطلوب برس�د .ق�وه قضائیه به درس�تی راه
مبارزه با فس�اد را مس�دود کردن بس�ترها و
گلوگاههای فس�اد عنوان میکرده که در باید
در دولت جس�توجو کرد و دولتها هم نوع ًا
برای رهایی از این چالش قوه قضائیه را متهم به
برخورد سیاسی با فساد و مفسدان میکردند.

ش��رایط کنونی که دولت ،مجلس و قوه قضائیه
همسو شده ،مناس��بترین زمان برای برخورد با
فساد و بس��ترهای ایجاد آن اس��ت و رؤسای سه
قوه همواره مدافع این رویکرد ضد فساد بودهاند.
مجلس ه��م در چنین بزنگاه تاریخ��ی میتواند
نقش مؤثری در اصالح روندهای قانونی و احیاناً
قوانین فس��ادزا ایفا نماید .دیروز ام��ا رئیس قوه
قضائیه ب��ار دیگر علم مبارزه با فس��اد و ضرورت
حذف بسترهای فس��اد را برداش��ت و از دولت و
مجلس خواس��ت با همکاری دس��تگاه قضا و در
یک «اجماع ملی» به حذف بسترها و گلوگاههای
فساد اهتمام کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجت االسالم
محسنی اژهای در جلسه دیروز شورای عالی قوه
قضائیه،یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ
اقتصادی را مبارزه همهجانبه با فساد در همه ابعاد
و عرصهه��ا عنوان کرد و گف��ت :در دوران جنگ
اقتصادی از طرفی باید با فس��اد مبارزه کنیم و از
طرفی باید از فعاالن اقتصادی که میخواهند در
چارچوب قانون س��رمایهگذاری و تجارت کرده
و از طریق تولید ،نیازهای م��ردم را تأمین کنند
حمایت نماییم .وی تأکید کرد دس��تگاه قضایی

با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در
زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد
میکنند ،قاطعانه برخورد خواهد داش��ت .وی از
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی نیز خواست که
با جداسازی صف کسانی که میخواهند به مردم
خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود
را نیز تأمین کنند ،با کسانی که چوب الی چرخ
نظام اقتصادی کش��ور میگذارند و بازار را به هم
میزنند و نیازمندیهای مردم را احتکار میکنند
تا با قیمت گزاف بفروش��ند،قاطع برخورد کنند.
رئی��س دس��تگاه قض��ا گف��ت :همانط��ور ک��ه
رئیسجمه��ور نی��ز باره��ا تأکی��د کردن��د اگر
میخواهیم هم موان��ع تولید و س��رمایهگذاری
برطرف و هم با فساد مقابله ش��ود ،بخش عمده
اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.
محس��نی اژهای ادامه داد :امور اجرایی واردات و
صادرات و فرایند سرمایهگذاری و صدور مجوزها
در دست دولت است که اگر به درستی ریلگذاری
و نظارت نشود در این مسیر خطا به وجود میآید.
وی با بی��ان اینکه مقام معظم رهب��ری به دنبال
تحقق عدالت اجتماعی هس��تند تصریح کرد هر
برنامهای که در حوزههای مختلف اجرا میشود
باید یک پیوست عدالت داشته باشد.
«زمین» یکی از گلوگاههای فسادزاست
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و
گلوگاههای فساد یکی از این بسترهای مهم فسادزا
را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پروندهها
که به آسیبهای جدی منتهی شده از زمین ریشه
میگیرد که در اختیار دولت ،وزارت راه و مسکن
و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانههای مختلف در
اختیار دیگران قرار میگیرد .ای��ن زمینها برای
اجرای پروژههای کشاورزی یا دامداری در اختیار
افراد قرار میگیرد اما به دلیل فقدان نظارت ،با دور
زدن قانون دس��تخوش تغییر کاربری میشوند و
این مسئله باعث ایجاد ش��کاف بزرگ بین غنی و
فقیر میشود.
وی در این خصوص به ذکر نمونههایی از تخلفات
صورت گرفته در ح��وزه زمی��ن پرداخت و گفت
که برای نمونه پروندهای در ک��رج وجود دارد که
هزار هکت��ار زمین ب��ا کاربری زراعی ب��ه راحتی
تغییر کاربری داده ش��ده و برای احداث مسکن و
شهرکسازی مورد بهرهبرداری گرفته است.
محسنی اژهای گفت که پرونده دیگری مربوط به
اطراف تهران در دست بررسی است که  700هکتار
زمین زراعی با کمک دستگاههای دولتی و اعمال و
نفوذ در شهرداریها و دور زدن قانون تغییر کاربری
داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفتهاند که

دیپلماسی

البته افراد متخلف دستگیر شدهاند.
وی به پرونده دیگ��ری در این زمینه اش��اره کرد
و گفت که در ش��رق تهران چندی��ن هکتار زمین
برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن
شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده
اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را
تغییر کاربری داده و با احداث شهرک ،خانههای
ساخته شده را به قیمت باالیی میفروشد.
«ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی»
بستر دیگر فساد
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بسترهای فسادزا
را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد
و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم
قاطعی بگیرد ،اظهار داشت :به برخی افراد برای
وارد کردن اقالم مورد نیاز مردم همچون گوشت
و مرغ ارز ترجیحی داده ش��ده تا این اقالم را وارد
کشور کنند اما هم این ارزها برنگشته ،هم وضعیت
بازار به گونهای اس��ت که اقالم م��ورد نیاز مردم
با قیمت گران فروخته میش��ود .وی با تأکید بر
لزوم نظارت ب��ر نحوه تخصی��ص ارز و چگونگی
مصرف آن خاطرنش��ان کرد که برخ��ی افراد در
س��ایه نبود نظارت میلیاردها میلی��ارد ثروت به
دست آوردهاند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ
نشینی تهیدستان هستیم.
بستر فساد در «تسهیالت بانکی»
رئیس قوه قضائیه از «تسهیالت بانکی»به عنوان
یکی دیگر از بسترهای فس��ادزا یاد کرد و گفت:
تعداد افرادی که باالی هزار میلیارد تومان معوقه
بانکی دارند و برای آنها پروندههایی نیز تش��کیل
ش��ده محدود اس��ت اما همین تعداد نیز موجب
اخالل در نظام بانکی شدند .بعضی افراد تسهیالت
بانکی را به بهانههای مختلف مانند سرمایهگذاری
دریافت کردند اما این تسهیالت را در جای خود
مصرف نکردند و اگر برای این مس��ئله به صورت
ریش��های تدبیر نش��ود اقدامات قضای��ی کم اثر
خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی
کشور درباره نرخ سود تس��هیالت بانکی داشت
و متذکر ش��د که در صدور رأی وح��دت رویه و
بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی
صورت نگرفته اس��ت .وی در توضیح این مطلب
گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل
ش��د و همانطور که دریافت س��ود مرکب و سود
تس��هیالت بیش از نرخ مصوب بان��ک مرکزی و
ش��ورای پول و اعتبار خالف اس��ت ،هزینهکرد
تسهیالت خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی
از ای��ن راه نیز خالف اس��ت .برخی اف��راد برای

س��رمایهگذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا
راهاندازی کارخانهها و وارد ک��ردن مواد اولیه از
بانکها تسهیالت گرفتهاند اما با این پولها زمین
خریدند که حاال این زمینها  10برابر قیمت پیدا
کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب
بانک مرکزی بپردازن��د باز هم س��ود میکنند.
محس��نی اژهای افزود :برخی با این تس��هیالت
دریافتی س��که خرید و فروش کردند و سودهای
کالنی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری
و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم
گرفتهاند که این باعث تضییع حقوق بیتالمال
شده است.
رئیس قوه قضائیه بر همین اس��اس خاطرنشان
کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کش��ور
مورد بازنگری و اصالح ق��رار گیرد و در عمل هم
باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد
س��ودجو بر اس��اس احکام دادگاهها به سودهای
کالن نرسند.
«مالیات» بستر دیگری برای فساد
محسنی اژهای به موضوع مالیاتها نیز اشاره کرد و
گفت که نحوه دریافت مالیات آسیبهای جدی در
پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه
تغییر کند .در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء
و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت
مالیات نمیشوند و کس��انی که مشمول مالیات
هستند چه میزان مالیات پرداخت میکنند و چه
مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد .رئیس قوه
قضائیه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوستهای
آن را مطالع��ه کرده ،تصریح ک��رد نحوه تنظیم و
پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونهای است که
در این فرایند پیچیده و غیره ش��فاف هم امکان
فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فسادزاست.
اژهای با ذکر نمونهای در این زمینه گفت :در یکی
از پروندههای قضایی فردی اعالم کرده که سازمان
مالیاتی پس از بررس��ی تراکنش مالی او که مث ً
ال
 1000میلیارد گردش مالی داشته ،میزان واریز و
خروج وجه از حساب را مالک پرداخت مالیات قرار
داده است .این شخص گفته نوع کار من به گونهای
است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی
به حسابم واریز و از حس��ابم خارج میشود و من
آماده پرداخت مالیات هستم اما به نحوه محاسبه
مالیات اعتراض کرده و بعد از بررس��ی مشخص
شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه مند نبوده
و چندین برابر میزان مالیات تأمین ش��ده برای او
کاهش یافته است .رئیس دستگاه قضا با تأکید بر
اینکه رئیسجمهور بارها اعالم کرده بس��ترهای
فساد را دقیقاً میشناسد و به دنبال برطرف کردن
آنهاست ،تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی
نیز با کمک مجلس و دولت اصالح ش��ود و تا این
اصالحات صورت نگیرد مبارزه با فس��اد اثربخش
نخواهد بود.
روند بهبود وضعیت زندانها ادامه دارد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به احصای مشکالت مردم در دادگستریها
و سازمانهای وابسته در مدتی که وی مسئولیت
دستگاه قضا را برعهده گرفته ،از زندان به عنوان
یکی از مراک��زی یاد کرد که ط��ی ماههای اخیر
برای اصالح آن تالشهای زیادی صورت گرفته
است .در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در
سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته
و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود
وضعیت زندانها همچنان ادامه دارد .وی با اشاره
به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند ،از رئیس
کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت
زندانیان و کسانی که اعالم کردند چند ماه است
بالتکلیف ماندهاند و امکان تبدیل قرارشان وجود
دارد بررسی و مش��کل آنها را برطرف کنند .وی
همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران
مأموریت داد به درخواس��ت زندانی��ان ندامتگاه
دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانوادهشان و
همچنین رفع مشکل نهایی شدن پروندههایشان
رسیدگی نماید.

در گفتوگوی تلفنی با همتای انگلیسی

وزیر خارجه ایران :در حال مشورت داخلی برای ادامه مذاکرات هستیم

دول�ت س�یزدهم بهرغ�م آنک�ه در ابت�دای کار در ح�ال
مش�ورتهای داخل�ی در خص�وص نح�وه ادام�ه مذاک�رات
وی�ن اس�ت ،ب�ه مذاکرات�ی ک�ه دارای نتای�ج ملم�وس بوده
و حق�وق و منافع م�ردم را تأمین کن�د ،اقبال خواهد داش�ت.

به گزارش ایرنا ،دومینیک راب ،وزیر امور خارجه انگلیس عصر دیروز
در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان ،ضمن تبریک انتصاب
وی ،ابراز امیدواری کرد پیرو اس��تقرار دول��ت جدید در جمهوری
اس�لامی ایران ،روابط و تعامالت دو کشور در عرصههای مختلف بر
اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد.
حس��ین امیر عبداللهیان هم در این گفت وگوی تلفنی ضمن ابراز
تأسف از آثار سیاس��تهای نادرس��ت امریکا و برخی از کشورهای
غربی در قبال افغانس��تان ،تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در
گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام ،اقبال به گفتوگو
و عدم خشونت ،توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست.
وزیر امور خارجه با اشاره به میزبانی جمهوری اسالمی ایران از حدود
 ٤میلیون اتباع افغانس��تانی در خالل بیش از چهار دهه گذشته ،بر

ضرورت ایفای مسئولیت مش��ترک بینالمللی پایدار در مواجهه با
موجهای جدید پناهجویان و نیز مقابل��ه با عرضه مواد مخدر تأکید
کرد.
امیر عبداللهیان همچنین بر آمادگی ایران برای تسهیل کمکهای
بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد .وی در پاسخ به همتای انگلیسی
بر انتظار جمهوری اسالمی ایران در لغو تمامی تحریمهای غیر قانونی

تأکید کرد و گفت :دولت سیزدهم بهرغم آنکه در ابتدای کار در حال
مشورتهای داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است ،تصریح
کرده به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم
را تأمین کند ،اقبال خواهد داش��ت .امیرعبداللهیان اهمیت اتخاذ
گامهای اعتمادساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی مشکالت
در روابط دوجانبه را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد :اقدامات
س��ازنده و عملی انگلیس در این حوزهها مورد استقبال جمهوری
اسالمی ایران قرار خواهد گرفت .وزیر خارجه انگلیس در این ارتباط بر
تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تأکید کرد.
وزیران ام��ور خارجه دو کش��ور همچنین عالوه بر تب��ادل نظر در
خصوص مهمترین تحوالت بین المللی و منطقهای توافق کردند به
گفت وگوهای خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ادامه دهند.
دومینیک راب ،وزیر امور خارجه انگلستان پیش از این هم با ارسال
پیامی خطاب به حسین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه اخذ رأی
اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفته بود.

تسلیت رهبر انقالب
به مناسبت درگذشت حجتاالسالم زرگر

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذش�ت حجتاالسلام
زرگر رئیس دادگاه انقالب تهران و از قضات با س�ابقه کش�ور را
تسلیت گفتند.

به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری درپیام
رهبر انقالب اسالمی آمده است:درگذش��ت روحانی مجاهد جناب
حجتاالس�لام س��یداحمد زرگر رحمهًْاهللعلی��ه را به خان��واده و
بازماندگان محترم و دوس��تان و همکاران ایش��ان تس��لیت عرض
میکنم .شجاعت و صراحت در مقام قضا و تالش مجاهدانه در مقام
امر به معروف و نهی از منکر ،بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم
بود .از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را
برای ایشان مسئلت میکنم.

در جلسه هیئت دولت عنوان شد

 4دستور رئیسی
به استاندار سیستان و بلوچستان

رئیسجمه�ور از اس�تاندار جدی�د سیس�تان و بلوچس�تان
خواس�ت حفظ و ارتق�ای وح�دت و ب�رادری موجود بی�ن اقوام
و مذاه�ب ،اس�تفاده از نیروهای کارآم�د بومی ،ارتق�ای امنیت
مرز و اس�تان با کمک و همت م�ردم منطق�ه و ضابطهمند نمودن
مبادالت مرزی و س�وختبری را در دس�تور کار خود ق�رار دهد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری ،در جلسه
عصر روز یکشنبه هیئت دولت پس از تصویب پیشنهاد وزیر کشور
درخصوص استانداری حسین مدرس خیابانی برای استان سیستان
و بلوچستان آیتاهلل رئیسی خطاب به استاندار جدید استان سیستان
و بلوچستان چهار موضوع را مورد تأکید قرار داد -۱:حفظ و ارتقای
وحدت و ب��رادری موجود بین اق��وام و مذاهب موجود در اس��تان و
پیشگیری از اقدامات تفرقهافکنانه جریانهای افراطی ،به لحاظ اینکه
اقوام بلوچ و سیستان و مردم شیعه و سنی استان در سالیان متمادی
با همدیگر زندگی برادرانه داشتهاند؛  -۲استفاده از نیروهای کارآمد
بومی و ظرفیت منابع انس��انی توانمند و شایس��ته استان باالخص
جوانان؛  -۳تأکید بر ارتق��ای امنیت مرز و اس��تان با کمک و همت
مردم منطقه به عنوان مرزداران شایسته کش��ور و  -۴ساماندهی و
ضابطهمند نمودن مبادالت مرزی و سوختبری.
آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت از
نقد منصفانه و سازنده استقبال میکند ،اظهار داشت :نقد منصفانه
را باعث رشد و ارتقای امور در کشور میدانیم و مدیران اجرایی باید
آستانه تحمل خود را در مواجهه با انتقادها باال ببرند ،چرا که انتقاد
درست میتواند نس��بت به اصالح کاس��تیها و نواقص مفید باشد.
رئیسجمهور همچنین با گرامیداش��ت روز ملی سینما ،توجه ویژه
به اصحاب هنر را ضروری دانس��ت و گفت :باید نسبت به مشکالت
حرفهای و حتی شخصی و معیش��تی اصحاب هنر توجه ویژه داشته
باشیم .الزم است وزیر محترم ارش��اد ،مشکالت حرفهای و شخصی
جامعه هنری کشور را پیگیری کند .رئیسی ضمن بیان اینکه سینما
ابزاری است که باید در خدمت انقالب و تبیین فرهنگ غنی اسالمی
و ایرانی قرار بگیرد از اصحاب س��ینما خواس��ت در تبیین گفتمان
انقالب اسالمی و امیدآفرینی در جامعه پیش��گام باشند .وی افزود:
تأثیرگذاری مفاهیمی که با ابزار فیلم و هنر منتقل میش��ود ،بسیار
بیشتر از هزاران ساعت سخنرانی است.
دکتر رئیس��ی همچنین ،مأموریت دریانوردی ناوگ��روه  ۷۵ارتش
جمهوری اس�لامی را اقدامی بسیار ارزش��مند و قابل تقدیر دانست
و اظهار داش��ت :این مأموریت افتخارآمیز دریانوردی ،نشان داد که
با تکیه ب��ر توانمندی داخلی میتوان تولید ق��درت کرد و همچنین
شجاعت در برخورد با چالشها را به رخ همگان کشید و این حضور
برجسته ،پیام امیدبخشی برای مردم ایران و مستضعفان جهان و خار
چشمی بر دشمنان بود .آیتاهلل رئیسی اقدام وزارت صنعت و معدن
و تجارت را در کاهش قیمت سیمان بس��یار پسندیده و امیدبخش
خواند و اظهار داشت :همه مسئولین باید تالش کنند قیمت کاالها
بهویژه کاالهای معیش��تی مردم به هیچ عنوان گران نشود و ضمن
تالش در جهت برقراری ثبات در بازار باید در راستای کاهش قیمتها
تالش کرد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

مردم ایران شایسته اقدامات جهادی
برای زندگی بهتر هستند

حقیقت� ًا مردم م�ا مس�تحق اقدامات
جه�ادی و کارآم�د ب�رای ایج�اد
ش�رایط بهت�ر در زندگ�ی ب�ه لح�اظ
م�ادی ،فرهنگ�ی و معنوی هس�تند.

به گزارش مهر ،سرلشکر محمد باقری
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در
هشتمین نشس��ت هیئت امنای موزه
ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس که در محل این موزه برگزار شد،
ضمن تبریک به علیرضا زاکانی جهت تصدی در حوزه ش��هرداری
تهران ،گفت :شورای شهر و شهرداری تهران میتوانند با بهرهگیری
از ظرفیتهای موجود کمک ش��ایانی را در حوزه ارائه خدمات به
مردم داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت فرصت خدمت در سایه امنیت و آرامش ذیل
نظام مقدس جمهوری اس�لامی ،افزود :حقیقتاً مردم ما مس��تحق
اقدامات جهادی و کارآمد برای ایجاد ش��رایط بهت��ر در زندگی به
لحاظ مادی ،فرهنگی و معنوی هس��تند ک��ه امیدواریم «زاکانی»
بتواند در دوره مسئولیت به نحو احسن در این عرصه گامهای موثر
و سازنده بردارد .رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اقدام
ارزنده ش��هرداری تهران در حوزه احداث موزه ملی انقالب اسالمی
و دفاع مقدس ،بیان کرد :در دوره مسئولیت آقای قالیباف مجموعه
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ساخته شد و در یک تجربه
موفق همکاری مشترک میان نیروهای مسلح و شهرداری تهران این
مجموعه اداره میشود .همچنین ما از تالشهای شهرداری تهران
در دوره مسئولیت گذشته آقایان حناچی و محسن هاشمی و همه
همکارانی که در این زمینه کمک کردند قدردانی میکنیم.
سرلشکر باقری با بیان اینکه امیدواریم در دوره آتی نیز این همکاری
و تعامل میان شهرداری تهران و نیروهای مسلح به نحو بهتری ادامه
و تقویت پیدا کند ،افزود :س��تاد کل نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه،
نیروی انتظامی ،وزارت دفاع ،صداوسیما همه کمک خواهیم کرد تا با
همافزایی الزم به اهداف مشترک و مورد نظر در حوزه کسب رضایت
مردم که رضایت پروردگار را نیز به دنبال دارد ،دس��ت یابیم .وی با
تأکید بر اهمیت ترویج و تبیین فرهنگ دفاع مقدس با بهرهگیری از
ابزارهای هنری ،فیلم ،سریال و مستندهای انیمیشنی ،گفت :باید
نسبت به نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس با بهرهگیری از روشهای
نوین هنری توجه داشته باشیم .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در
پایان بر ضرورت توجه به موزههای دفاع مقدس سراسر کشور به ویژه
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس تأکید کرد و گفت :باید تالش
کنیم تا موزههای دفاع مقدس ما یادآور فرهنگ دفاع مقدس ،روحیه
جهادی و حال و هوای ایثارگری دوران دفاع مقدس باشند.

