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دبیر »کنگره ملی اقتصاد مقاومتی«:
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند

 کار جهادی و از خودگذشتگی است
سرویس اجتماعی-

کنگره ملی اقتصاد مقاومتی امروز و فردا همزمان با سالروز ابالغ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب با حضور 

سران قوا برگزار می شود.
سید محمودرضا شمس دولت آبادی، با اشاره به اینکه افزایش همگرایی 
و انباش��ت هدفمند تجارب علمی، پژوهش و تجارب مدیران نظام در مسیر 
استقرار اقتصاد مقاومتی هدف اصلی برگزاری این کنگره است، گفت: مراسم 
افتتاحیه این همایش امروز با حضور علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی؛ محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و جمع کثیري از مسئوالن 

طراز اول کشوري و لشکري برگزار مي  شود.
دبیر »کنگره ملی اقتصاد مقاومتی«، در تبیین کلیات برگزاری این کنگره 
اظهار کرد: سال هاست بحث استحکام و پایداری نظام جمهوری اسالمی ایران 
در دوران شکوفایی و دوره ای که تمام ابعاد و مولفه های ملی کشور در حال 
رشد و توسعه مطرح بوده و در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هویت 

ملی و بسترهای اقتصاد، فعالیت های مناسبی صورت گرفته است.
وی افزود: ما قبل از انقالب اس��المی جزئی از نظام سرمایه داری جهانی 
محس��وب مي ش��دیم و دارای اقتصادی کامال وابس��ته، غیرپویا و متکی به 
درآمدهای نفتی بودیم و عدم بالندگی در تولید ملی در بخش های مختلف 

قابل رصد بود.
وی ادام��ه داد: به این دالیل و مش��کالتی ک��ه در دوره تهدید در دوره 
جمهوری اس��المی با آن مواجه شدیم این اهمیت، بیشتر خود را نشان داد 
که اقتصاد ایران باید از یک انعطاف پذیری، بالندگی و رش��د برخوردار باشد 

که در مقابل مخاطرات بتواند استحکام الزم را داشته باشد.
دکتر دولت آبادی اظهار داشت: در پنج شش سال گذشته سیاست هایی به 
صورت کالن در کشور مورد توجه بوده که از جمله آنها کم کردن حجم دولت 
و خصوصی سازی، توجه به تولید و محور قرار دادن رشد و بهره وری در اقتصاد، 
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید داخلی است و همچنین مسائلی از 
جمله مدیریت مصرف و صرفه جویی که در چارچوب شعارهایی در چند سال 
گذشته مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت که نهایتا به سیاست گذاری 

در چارچوب برنامه  سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی منجر شد.
وی عنوان کرد: واژه مقاومت، همزاد انقالب اسالمی است. ما در زمینه های 
مختلف از جمله سیاسی، دفاعی - نظامی و امنیتی و مسائل اجتماعی کامال 
با بحث مقاومت آش��نا هستیم اما در زمینه اقتصاد، به این دلیل که اقتصاد 
ما از ضعف مزمن »وابستگی به نفت« رنج می برد، این مشکل بیش از پیش 
در سال های گذشته خود را نشان داد و در عین حال دشمنان هم به ضعفی 
ک��ه در اقتصاد ملی ایران وجود داش��ت، توجه ک��رده و مخاطرات موجود را 

شدت بخشیدند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در س��ال گذش��ته سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند و حتی در س��ال گذشته که بحث حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی مطرح بود، فرمودند که حماسه سیاسی محقق 
شد اما باید در مورد حماسه اقتصادی تالش کنیم تا محقق شود.  رهبر معظم 
انقالب همچنین سال کنونی را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی نامگذاری کردند و توجه خاصی را در زمینه اقتصاد به این امر معطوف 
داش��تند که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حتما باید اجرایی شود و به 
کرات فرمودند که عالج مشکالت کشور ما پرداختن به اقتصاد مقاومتی است.
دکت��ر دولت آبادی تأکید کرد: متجاوز از پنجاه دانش��گاه، پژوهش��گاه، 
موسسه علمی و پژوهشی و دستگاه ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی وابسته 
به وزارتخانه ها و دس��تگاه  های اجرایی، تقنینی و قضایی کش��ور به صورت 
هماهنگ، مجموعه تالش ه��ای خود را در چارچوب یک اقدام تحت عنوان 
»کنگ��ره ملی اقتصاد مقاومتی« برنامه ری��زی کردند تا در یک تالش علمی 

حماسه اي را پایه ریزی کنند.
دبی��ر کنگره مل��ی اقتصاد مقاومتی در پایان با اش��اره به اینکه بیش از 
400 مقاله علمی – پژوهش��ی به دبیرخانه این کنگره ارس��ال ش��ده است، 
گف��ت: تاکنون600 چکیده مقاله دریاف��ت کرده ایم و تعدادی کتاب هم در 
حیطه اقتصاد مقاومتی منتشرش��ده که در روزهای برگزاری کنگره 9 جلد 
کتاب تخصصی درحوزه اقتصاد مقاومتی توزیع خواهد شد. کتاب مجموعه 
مق��االت نیز بعد ازکنگره در 10 جلد چاپ وتوزیع می ش��ود. همچنین لوح 
فشرده چند رسانه  ای کل آثار مقاالت علمی همایش در روز برگزاری کنگره 

به شرکت کنندگان ارائه می شود.
آصفی: توافق یک مرحله ای 

مانع وقت کشی طرف مقابل می شود
یک دیپلمات پیش�ین کشورمان با اش�اره به تاکید مقام معظم 
رهبری بر توافق با 1+5 در یک مرحله گفت: اگر کشورهای غربی و 
آمریکا اراده و حسن نیت داشتند بعد از یک سال و چهارماه تا االن 
باید به کلیات توافق می رسیدیم اما این که هنوز از این مرحله عبور 

نکرده ایم نشان می دهد طرف مقابل دارد شیطنت می کند. 
حمید رضا آصفی با بیان این که سه حوزه مشخص مورد اختالف میان 
دو طرف وجود دارد، گفت: موضوع لغو تحریم ها، ظرفیت، دامنه و چگونگی 
فعالیت  غنی س��ازی و تحقیق و توسعه و زمان راستی آزمایی و این که کی و 
چگونه پرونده ایران به حالت عادی بازگردد، س��ه حوزه اختالف برانگیز در 

جزئیات مذاکرات هست.
سفیر پیشین ایران در امارات متحده عربی در پاسخ به این پرسش که 
با اظهارات مقام معظم رهبری برای رسیدن به توافق جامع در یک مرحله 
روند مذاکرات به چه سمت پیش می رود؟ گفت: اگر طرف مقابل اراده الزم 
را داش��ته باش��د و بخواهد مسئله را حل کند، حتما مسئله با سرعت حل 
می ش��ود. نکته ای که کارشناسان و صاحبنظران را نگران کرده و رهبری 
در این باب ورود کردند، این اس��ت که از آذرماه س��ال جاری مذاکرات در 
جریان است، اما هنوز نتوانستیم از کلیات عبور کنیم و این نشان می دهد 
ط��رف مقابل دارد ش��یطنت می کن��د. یک مرحله ای ش��دن توافق برای 
اجتناب از وقت گذرانی و کش دادن مس��ئله از سوی 1+5 به ویژه آمریکا 

و کشورهای غربی است. 
این دیپلمات پیش��ین کشورمان با تاکید بر رسیدن به یک توافق خوب 
با 1+5 که منافع و احترام ملت ایران را تامین کند تصریح کرد: آمریکایی ها 
وقتی می گویند توافق خوب می خواهند یعنی می خواهند همه چیز را بگیرند 

و هیچ چیز ندهند و این هم از نظر ایران امکان پذیر نیست. 
به گزارش ایس��نا، وی با اش��اره به تحریم شرکت نفتکش ایران از سوی 
اتحادیه اروپا در شرایطی که مذاکرات در جریان است این اقدام اروپا را نشانه ای 
از درستی بی اعتمادی ایران به غرب دانست و تاکید کرد که توافق با 1+5 با 
توجه به این رفتار و اقدامات آنها در گذشته، ضروری است یک مرحله ای و 

در کلیات و جزئیات یک جا توافق شود. 
صادق خرازی:

اگر تحریم ها برداشته نشود
 همان بهتر که مذاکره ای صورت نگیرد

رئیس ش�ورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: به نظر من اگر 
می خواهند مذاکره ای انجام ش�ود، بعد طرف مقابل به تعهدات خود 
عمل نکند و فقط بنشینند چای و قهوه با هم بخورند اسم این کار را 

نمی توان مذاکرات هسته ای گذاشت.
صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت وگو با 
دانا در خصوص روند مذاکرات هسته ای و همچنین رهنمودهای رهبری در 
این خصوص اظهار داش��ت: اگر قرار اس��ت مذاکره ای انجام شود و تحریم ها 

برداشته نشود همان بهتر که مذاکره ای صورت نگیرد.
 وی افزود: رهبری بسیار هوشمند و دقیق به مسائل مهمی که در مذاکرات 

وجود دارد اشاره کردند و این کار ایشان ارزشمند بود.
 رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: به نظر من اگر 
می خواهند مذاکره ای انجام ش��ود، بعد ط��رف مقابل به تعهدات خود عمل 
نکند و فقط بنشینند چای و قهوه با هم بخورند اسم این کار را که نمی توان 

مذاکرات هسته ای گذاشت.
 خرازی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا این حق مردم نیست که از روند 
مذاکرات باخبر باشند تاکید کرد: هم رئیس جمهور و هم دیگر مسئوالن کم 
و بی��ش مردم را در جریان مذاکرات ق��رار داده اند، به نظر من در این دولت 
مردم بیشتر در جریان مذاکرات هسته ای قرار گرفته اند تا دولت های قبل و 

این اتفاق خوبی است که انجام شده است.

نشریه »9 دی« توقیف شد
هیئت نظارت بر مطبوعات دیروز رای بر توقیف نشریه »9 دی« داد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه گزارش های دبیرخانه هیئت درباره مطالب 
12 رس��انه اعم از نش��ریه، خبرگزاری و سایت خبری بررسی و ضمن تذکر به 
دو رسانه، درباره نشریه »9 دی« به شرح زیر تصمیم گیری شد: این هفته نامه 
در مطلبی نوش��ته است: »عالوه بر نقش آفرینی علی اکبر والیتی برای ریاست 
جمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه 598 هم در راستای 
سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام 

زهر به ایشان فعال بود«.
در مطلبی دیگر نیز نوش��ته اس��ت: »هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره 

اورانیوم را نابود کرد«.
همچنین در مطلب دیگر این نشریه نوشته شده است: »زمانی که وزرایی 
با ثروت های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مش��غول به کار شدند 
و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات 
اوی��ل به دوره وزارت او در دولت خاتمی بر می گردد، دوباره به س��طح وزارت 
رسید، می شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است«.
مطلب اول شائبه اهانت به امام راحل )ره( دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر 
سیاس��ت های هسته ای نظام در حوزه هسته ای و مصداق بند 8 ماده 6 قانون 

مطبوعات تشخیص داده شد.
مطلب سوم نیز مصداق بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و سیاه نمایی 
شناخته شد و مقرر گردید به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین 
بی توجهی به شش تذکر هیئت در یکسال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده 

آن به دادگاه ارجاع شود.
همچنین در این گزارش آمده است: مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات، 

اصرار بر تخلف به لغو پروانه منجر می شود.
مدیر مسئول هفته نامه »9 دی« در خصوص دالیل توقیف این هفته نامه 
گفت: هنوز به صورت مکتوب چیزی به ما ابالغ نشده اما بر اساس آنچه معاونت 
مطبوعاتی ارشاد اعالم کرده »شائبه توهین به امام راحل« یکی از دالیل توقیف 
عنوان ش��ده که از طرف کسانی که در برابر توهین به والیت امیرالمومنین یا 
توهین به رسول خدا خودشان را به ندیدن می زدند، دلیل تعجب آوری است.

حجت االس��الم حمید رسائی اظهار داش��ت: دست اندرکاران هفته نامه »9 
دی« که بنده کوچکترین آنها هس��تم همگی از نیروهای ارزش��ی مطبوعات 
هس��تند که به امام راحل عش��ق می ورزند برای همین هم همواره این رسانه 
مورد کینه دشمنان امام و رسانه های بیگانه بوده است و دنباله های داخلی آنها 

برای حذفش جشن می گیرند.
وی افزود: دولت در حالی به بهانه »شائبه توهین به امام« یک رسانه منتقد 
خ��ود را توقیف می کند که برخی از توهین کنندگان به ش��خص امام راحل و 
مبانی آن رهبر عظیم الش��ان در بخش های��ی از بدنه دولت در رفت و آمدند و 
حتی این افراد از وزارت ارش��اد جای��زه می گیرند تا جایی که اخیرا به یکی از 
توهین کنندگان به رهبر معظم انقالب که از اقوام معاون مطبوعاتی است، در 
وزارت ارش��اد مسئولیت داده شد. این فرد که نتوانسته بود کتاب توهین آمیز 
خود را در ایران به چاپ برساند، کتابش را در خارج از کشور منتشر می کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود همچنین خاطرنشان کرد: تیتر هفته آینده 
»9 دی« هم به موضوع پرونده مهدی هاشمی و گزارشی از اسنادی که توسط 
وی در سال 88 در جاده تلو لواسان سوزانده شده بود اختصاص داشت که ظاهرا 
برای جلوگیری از انتشار آن چنین برخوردی صورت گرفت، اما بنده و دوستان 
دیگر سانتریفیوژ نیستیم که با پلمب و توقیف و قفل و بند دهانمان بسته شود 

بلکه دولت باید پاسخ انتقادات را بدهد و مطالبات مردم را بی جواب نگذارد.
گفتنی است یکشنبه همین هفته نیز هفته نامه »رمز عبور« که هشتمین 
شماره آن بر روی دکه های روزنامه فروشی قرار گرفته بود، با دستور دادستانی 

تهران توقیف گردید.
از سوی دیگر علی اکبر والیتی رئیس مرکز بررسی های استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار سیاسی  تسنیم در پاسخ به 
س��والی درباره ادعای یک��ی از هفته نامه ها مبنی بر اینکه »والیتی در ماجرای 
قطعنامه 598 هم در راس��تای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن 
امام)ره( و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود«، تاکید کرد: بنده 
هیچ درخواست یا توصیه ای اعم از کتبی یا شفاهی به حضرت امام)ره( و هیچ 
مسئول دیگری در ارتباط با پایان جنگ تحمیلی نداشتم و اسناد تاریخی نیز 

بر این امر شهادت می دهد.
وی با بیان اینکه بنده در زمان جنگ و سال ها پس از آن مسئول سیاست 
خارج��ی کش��ور و پیگیری این امور بودم، تاکید ک��رد: بنده همواره با مواضع 
ام��ام)ره( همراه بوده و تمام س��خنان و مواضع ایش��ان را برای خود حجت و 

حکمت می دانستم.
والیت��ی تاکید کرد: من ادامه جنگ تحمیل��ی را تا هر زمانی که حضرت 
امام)ره( به نفع نظام، اسالم و کشور می دانست به مصلحت می دانستم و از سوی 
دیگر پذیرش قطعنامه و پایان جنگ توسط ایشان را نیز بر اساس شرایط زمان 

از تدابیر و حکمت های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی می دانم.
وزیر امور خارجه اسبق کشورمان در ادامه با ذکر این نکته که من در زمان 
پذیرش قطعنامه 598 توسط حضرت امام)ره( در ایران حضور نداشتم، تصریح 
کرد: بنده در آن زمان در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل حاضر بودم تا شکایت 
جمهوری اسالمی ایران از آمریکا به خاطر هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری 

ایرباس و شهادت جمعی از هموطنانمان را پیگیری کنم.
والیتی افزود: در آن جلسه که بوش پدر به عنوان معاون ریگان و نماینده 
آمریکا حضور داشت، ما دالیل و مستندات حقوقی مستحکم خود را ارائه کردیم 
که همین امر موجب ارجاع پرونده آمریکا به دادگاه و در نهایت محکومیت آنها 

و الزامشان به پرداخت خسارت شد.
وی تاکید کرد: به جهت حضورم در جلسه ای که عرض کردم، هیچ خبری از 
پذیرش قطعنامه نداشتم و هنگام مراجعت به ایران در فرودگاه از موضوع باخبر 
ش��دم که در همان فرودگاه نیز به بنده پیغام داده شد که باید هرچه سریع تر 
مهیا شده و مجددا برای پیگیری قطعنامه 598 به آمریکا بروم که بنده نیز پس 

از زمان بسیار کوتاهی مجددا عازم سازمان ملل متحد شدم.

درمکتب امام

نماین�دگان مجلس در بودج�ه 9۴ با اختصاص 
1۰ه�زار میلیارد ری�ال برای تقویت بنی�ه دفاعی و 

امنیتی کشور موافقت کردند.
به گزارش فارس، مجلس��ی ها در ادامه نشست علنی 
صبح دیروز مجلس ش��ورای اسالمی و در جریان بررسی 
جزئیات الیحه بودجه  94، بند )ع( تبصره 2 این الیحه را 

پس از رسیدگی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف ش��د ، از 
محل درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی کشف شده 
اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل 
هر لیتر مواد کشف شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی 
مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر 10 درصد )پس از 
واریز به حساب خاصی نزد خزانه( هزینه باالسری تا سقف 
10 هزار میلیارد ریال )معادل هزار میلیارد تومان( به حساب 
خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند، تا بر اساس طرح 
توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطالعات و مبادله 
موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای 

تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.
افزایش درآمدهای دولت از صادرات نفت خام

وکالی ملت در الیحه بودجه 94 با افزایش درآمدهای 
دولت از صادرات نفت خام تا سقف 15 هزار میلیارد تومان 

موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده ش��د، در 
صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات 
گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیف های شماره 
210101 و 210109 جدول ش��ماره )5( این قانون، مازاد 
منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال را پس از کسر 
سهم 14/5 درصد وزارت نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملی 
و 2 درصد نقاط محروم به ردیف درآمدی شماره 210110 
جدول شماره )5( این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر 

سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
با ای��ن مصوبه، در واقع میزان وابس��تگی بودجه 94 
ب��ه درآمدهای نفتی افزایش یافت و البته س��هم دولت از 
درآمدهای نفتی ع��الوه بر 53 هزار میلیارد تومان قبلی، 
در صورت افزایش فروش نفت تا س��قف 15 هزار میلیارد 

تومان نیز افزایش خواهد یافت.
مجلس��ی ها همچنین در ادامه بررسی جزئیات الیحه 
بودجه 94 نمایندگان مصوب کردند 2 هزار و 100 میلیارد 
توم��ان از محل ع��وارض گاز طبیع��ی مصرفی به منظور 

نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس همچنین الزام ش��رکت نفت برای 
پرداخ��ت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی 

را حذف کردند.

خبر دیگر این که بهارستان نشین ها در الیحه بودجه 
94 تصویب کردند، معادل ارزش ریالی 2 میلیون تن قیر 
رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال برای آسفالت راه های 

روستایی اختصاص یابد.
ضرورت اعطای مجوز به وزارت نفت

 برای انتشار اوراق مشارکت
وزیر نفت در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال 
94: با توجه به فقدان منابع برای تأمین هزینه های جاری و 
سرمایه برای توسعه میادین مشترک نفتی اعطای مجوز به 
وزارت نفت به منظور انتشار اوراق مشارکت ضروری است.
بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی که 
جزئیات الیحه بودجه سال 94 را در دست بررسی دارد، در 
مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حصر بند 

الحاقی که به وزارت نفت اجازه می دهد با تصویب شورای 
اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با 
اولویت میادین مش��ترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت 
ارزی و ریالی از طریق بازار س��رمایه در س��قف 50 هزار 
میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق 
از محل تولیدات همان طرح ها اقدام کند، با اشاره به اینکه 
چند سال قبل صادرات نفت کشور 2/5 میلیون بشکه و به 
قیمت هر بشکه صد دالر بوده است، اظهار داشت: آن زمان 

سالی حدود 300 هزار دالر عاید ما می شد.
وی با اش��اره به اینکه قیمت نفت برای س��ال بعد 40 
دالر برای هر بشکه پیش بینی شده است، افزود: صادرات 
نفت روزی یک میلیون و خرده ای است که نمی خواهم رقم 
دقیق آن را اعالم کنم، از این رو آنچه عایدمان می شود، زیر 
3 میلیارد دالر است و نفت حتی هزینه های جاری خود را 
نیز نمی تواند اداره کند، ما چگونه صنعت نفت را اداره کنیم؟
زنگن��ه با طرح این س��وال که عالوه ب��ر اینها چگونه 
برای میادین مشترک س��رمایه گذاری کنیم، خاطرنشان 
ک��رد: میدان پارس جنوب��ی و میدان های غرب کارون در 
فهرست سرمایه گذاری هستند، به نظر ما این اجازه برای 
انتش��ار اوراق مشارکت باید به وزارت نفت داده شود و در 
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه 
ظرفیت با اولویت دادن به میادین مشترک نفتی و گازی 

ذکر شده است.
وی تصریح ک��رد: ما چگونه ای��ن افزایش ظرفیت را 
انجام دهیم، هیچ نداریم، ما اصال نمی توانیم از خارج قرض 
بگیریم، پس راهی که در کمیس��یون انرژی بحث شده و 
در دولت نیز روی آن فکر کرده و در کمیسیون تلفیق نیز 
مورد تأمل واقع شده است، یکی انتشار اوراق مشارکت و 
دیگری استفاده از منابع صندوق توسعه است که در الحاقی 

بعدی آمده است.

در دومین روز بررسی بودجه 9۴ صورت گرفت

اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی كشور 

هر کس در هر ش��غلی که به او پیشنهاد می شود، اگر شایستگی 
ندارد برای آن شغل، 

- برای او صحیح نیست و جایز نیست که در آن شغل وارد بشود.
- و اگر شایس��تگی دارد برای آن، برای او صحیح نیست که شانه 
خالی کند.                              صحیفه امام - ج17 - ص236

مالک پذیرش و رد پست و مقام

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از اعالم آمادگی 
ایران برای تغییر کشت موادمخدر در افغانستان خبر 

داد.
رحمانی فضلی، وزیر کش��ور و دبیرکل س��تاد مبارزه با 
موادمخدر در حاشیه افتتاحیه »دومین نشست بین المللی 
وزرا و روس��ای مراجع ملی مبارزه با موادمخدر کش��ورهای 
منطقه« با بیان اینکه همه فعالیت های ما در جهت تقویت 
همکاری های منطقه ای برنامه ریزی و اجرا می ش��ود، گفت: 
این نشست نیز تش��کیل شده و نشان دهنده پیگیری برای 
توسعه همکاری عملی کشورها در حیطه های مختلف چون 

تبادل اطالعات است.
وی ادام��ه داد: در حوزه تب��ادل اطالعات همکاری های 
خوب��ی داش��تیم و یکی از موضوعاتی که اکنون در کش��ور 
افغانستان پیگیر هستیم بحث تامین معاش و تغییر الگوی 

کشت در افغانستان است.
دبیرکل س��تاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه تولید 
6400 تنی موادمخدر بخش��ی از معیشت مردم افغانستان 

را تامی��ن می کند، تصریح کرد: باید برای کش��ت جایگزین 
موادمخدر در افغانستان تالش کنیم.

رحمانی فضلی افزود: مطالعات و برنامه ریزی های مربوط 
یک دهه است که در حال انجام است اما تعامل و همکاری 
خوبی از سوی کشور افغانستان مشاهده نکردیم. دفتر مقابله 

با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد 
می تواند در این خصوص نقش موثری 

داشته باشد.
وی ضمن اع��الم آمادگی ایران 
ب��رای تغیی��ر کش��ت موادمخدر در 
افغانستان گفت: حتی حاضر هستیم 
بازار فروش کش��ت جایگزین را نیز، 

فراهم کنیم.
به گزارش ایس��نا،دبیرکل ستاد 
مب��ارزه ب��ا موادمخ��در با اش��اره به 
اینک��ه به دنبال جل��ب حمایت های 
قانونی، حقوقی و تجهیزاتی در حوزه 
بین الملل هستیم، عنوان کرد: برخی 
از تجهی��زات ما چون دس��تگاه های ایک��س ری و موادیاب 
تحریم هستند که تالش می کنیم این موانع برطرف شوند. 
همچنین درخواست آن را داریم که اطالعات محرمانه پنهان 

و کامل تری در اختیارمان قرار بگیرد. 

در نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر

وزیر كشور: آمادگی ایران برای تغییر كشت موادمخدر در افغانستان

ششمین جشنواره جوان س�رباز و سومین همایش 
فرماندهان نمونه وزارت دفاع، به میزبانی سازمان صنایع 

هوایی برگزار شد.
روز گذش��ته شش��مین جشنواره جوان س��رباز و سومین 
همای��ش فرمانده��ان نمونه وزارت دفاع، به میزبانی س��ازمان 

صنایع هوایی برگزار شد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران،در این مراس��م با حضور 
حجت االس��الم صدری رئیس اداره عقیدتی- سیاسی سازمان 
صنایع هوایی، سردار ناصر دهقانی معاون روابط عمومی وزارت 
دفاع و امیر س��رتیپ عزتی معاون منابع انسانی وزارت دفاع از 
چهارده سرباز و پنج فرمانده نمونه از سازمان های مختلف وزارت 
دفاع از جمله س��ازمان صنایع هوایی، سازمان صا ایران، مرکز 
شهدای جوادنیا، سازمان صنایع دریایی، سازمان صنایع دفاع و 

سازمان هوا و فضا  قدردانی شد.

ششمین جشنواره جوان سرباز 
 برگزار شد

نشست معاونان وزیران امور خارجه کشورهای 
س�احلی خزر در ماه آینده )م�ارس( در باکو برگزار 

خواهد شد.
»محمدج��واد ظریف«  وزیر ام��ور خارجه ایران، روز 
گذش��ته )دوش��نبه( برای دی��داری یک روزه به کش��ور 

آذربایجان سفر کرد.
وزیر امور خارجه، در ابتدای ورود به فرودگاه باکو در 
جمع خبرنگاران گفت: زمینه های مختلف همکاری های 
اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی میان جمهوری اس��المی 
ای��ران و جمهوری آذربایج��ان وجود دارد و امیدواریم در 
این س��فر نیز بتوانیم قدری برای گسترش همکاری ها و 
رفع برخی مشکالت عمدتا اداری و بروکراتیک اقدام کنیم 
و برای توس��عه هر چه بیش��تر همکاری ها به تفاهم های 

خوبی برسیم.
ظریف در اولین دیدار، با »المار محمدیاراف« همتای 
آذربایجان��ی خود به بحث و تبادل نظ��ر پرداخت. پس از 
این دیدار، نشس��ت خبری مشترک وزاری خارجه ایران و 

آذربایجان برگزار شد.
 روابط تهران و باکو در مسیر توسعه

محمدجواد ظریف در ابتدای این نشست خبری با اشاره 
به مذاکرات بس��یار خوب در سفر به باکو، افزود: در مورد 
روش های گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، همکاری های 
بین الملل��ی و رواب��ط چندجانبه از جمل��ه همکاری های 
سه جانبه که چند سال است بین ایران، جمهوری آذربایجان 

و ترکیه وجود دارد، گفت وگو و زمینه های مختلف گسترش 
این همکاری ها را بررسی کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرات 2 کشور 
در حوزه های کش��اورزی، انرژی، دفاعی و تکمیل کریدور 
حمل و نقل ش��مال – جنوب، ابراز امیدواری کرد که در 
ماه های آینده نیز شاهد گسترش و تعمیق روابط در همه 

حوزه های اقتصادی باشیم. 
ظریف همچنین افراطی گری را مشکل عمده منطقه 
عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این چالش های عمده در 

کنار جمهوری آذربایجان قرار خواهیم گرفت.
وزیر امور خارجه ایران، دریای خزر را منطقه دوستی 
و همکاری دانس��ت و گفت: ما دوس��ت داریم که ایران و 
جمهوری آذربایجان در این منطقه براس��اس همکاری و 

منافع مشترک حرکت کنند. 
ظریف با تقدیر از حمایت جمهوری آذربایجان از برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران در سطوح بین المللی، افزود: تهران 
نیز در مقابل فشارهایی که در سطح بین المللی به باکو وارد 

می شود، در کنار آن ایستاده است. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی در ب��اره موضع جمهوری 
اس��المی ایران برای حل مناقش��ه قره باغ کوهستانی، بر 
ضرورت حل این مناقشه براساس حقوق بین المللی، احترام 
به تمامیت ارضی و عدم توسل به زور تاکید کرد و گفت: 
ایران از ابتدای این مش��کل، از یک سو برای کمک رسانی 
برای شهروندان جمهوری آذربایجان اقدام و از سوی دیگر 

برای یافتن راه حلی برای این مناقشه، تالش کرد. 
ظری��ف ب��ا اش��اره ب��ه تالش گ��روه مینس��ک برای 
میانجی گری به منظور حل این مناقش��ه، آمادگی ایران را 
برای به عهده گرفتن نقشی برای پایان دادن به این مشکل 

در صورت لزوم، اعالم کرد.
 گسترش همکاری های اقتصادی

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
نیز در این نشس��ت خبری با اش��اره به افزایش سفر های 
متقابل مقام های 2 کش��ور در یک سال اخیر، بر ضرورت 
گسترش هر چه بیشتر روابط 2 کشور برادر، تاکید کرد.

»محمدیاراف« همچنین با مهم ارزیابی کردن گسترش 
همکاری های جمه��وری آذربایجان و ایران در حوزه های 
مختلف اقتصادی و نیز روابط س��ه جانبه ایران، جمهوری 
آذربایجان و ترکیه، راه اندازی خط ریلی رشت - آستارا را 
تحولی مهم برای این 2 کشور و به طور کلی منطقه، دانست. 
وی با اش��اره به برگزاری نشست معاونان وزیران امور 
خارجه کش��ورهای ساحلی خزر در ماه آینده )مارس( در 
باکو، گفت که دیدار دو جانبه نمایندگان ایران و جمهوری 
آذربایجان برای دس��تیابی به نتیج��ه مثبت در باره رژیم 
حقوقی دریای خزر، در حاش��یه این نشست، برنامه ریزی 

شده است. 
وزیر امور خارجه ایران همچنین روز گذشته با »الهام 
عل��ی اف« رئیس جمه��وری آذربایج��ان و دیگر مقام های 

بلندپایه این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

در نشست خبری مشترک ظریف با همتای آذربایجانی در باکو مطرح شد

برگزاری نشست معاونان وزیران خارجه كشورهای 
استاد درس خارج حوزه با صدور پیامی ضمن محکوم ساحلی خزر در ماه آینده

کردن جنایت داعش در سر بریدن جمعی از مسیحیان، 
تاکید کرد: ما ضمن محکوم ساختن شدید این عمل، به 
جهان غرب هش�دار می دهیم ک�ه هرگونه کمک به این 
گروه ستمکار و وحشی را قطع کنند که عواقب سوء آن 

دامن همه را خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری رسا، این مرجع تقلید در پی حادثه 
اسفناک سربریدن جمعی از مسیحیان به وسیله داعش پیامی 
صادر و این جنایت را محکوم کرد. متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر وحشتناکی دیروز در جهان منتشر شد که همه عقالی 
جهان را از پیروان مذاهب مختلف سخت متأثر ساخت و آن سر 

بریدن بیست نفر از مسیحیان به دست وحشیان داعش بود.
ما ضمن محکوم س��اختن شدید این عمل، به جهان غرب 
هشدار می دهیم که هرگونه کمک به این گروه ستمکار و وحشی 

را قطع کنند که عواقب سوء آن دامن همه را خواهد گرفت.
هنگام��ی ک��ه در اخب��ار می خوانیم که خاخ��ام یهودی 
اس��رائیلی می گوید: داعش هدیه الهی اس��ت که خداوند به ما 
داده ت��ا مخالفان اس��رائیل را نابود کن��د و هنگامی که یکی از 
سیاست مداران معروف آمریکا می گوید: بهترین گزینه آن است 
که پای داعش به بغداد برسد و تمام شیعیان را به قتل برساند؛ با 
توجه به این اخبار روشن می شود چه کسانی این مار خطرناک 
را در آس��تین خود پرورش می دهن��د و توجه ندارند که دامن 
خودش��ان را هم خواهد گرفت. به هر حال امیدواریم به زودی 
قاتالن این گروه از مسیحیان دستگیر و شدیداً مجازات شوند 
و پیروان همه ادیان آسمانی برای دفع این گروه شرور دست به 
دست هم دهند. زمانی سخن از قتل شیعیان بود، بعد سخن از 
قتل علمای اهل س��نت شد، اکنون سخن از کشتار بی رحمانه 
مسیحیان است، فردا سخن از دیگران هم به میان خواهد آمد.

امیدواریم همه بیدار شوند و عاقالنه فکر کنند.

با صدور پیامی صورت گرفت

واكنش آیت اهلل مکارم به سربریدن 
جمعی از مسیحیان به دست داعش

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
خرید پروژه  های علمی توسط 

شرکت های خصوصی به زودی آغاز می شود
تبریز- خبرنگار کیهان:

 مع�اون علمی و فناوری رئیس جمهور از ایجاد تس�هیالت خرید 
طرح های علمی توسط مراکز خصوصی خبر داد و افزود: امکان خرید 

پروژه های علمی توسط شرکت های خصوصی فراهم شده است.
سورنا ستاری، دیروز در تبریز گفت: پروژه های علمی سرریز شده موسسات 

و مراکز دولتی نیز حمایت می شوند.
وی افزود: 200 شرکت دانش بنیان از صندوق توسعه نوآوری، تسهیالت 

گرفته اند و رقم خوبی در این صندوق تزریق شده است.
س��تاری در جمع دانش��گاهیان یادآور شد: استفاده از منابع این صندوق 

برای توسعه شرکت های دانش بنیان ضروری است.
وی تاکید کرد: بر اس��اس تصویب روز یکشنبه هیئت دولت درصد سود 
تسهیالت صندوق توسعه نوآوری، بسیار کاهش یافته و این به حل بسیاری 

از مشکالت کمک خواهد کرد.
ستاری دیروز در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نیز با ابراز تاسف 
از این که سیستم آموزشی کشور باعث طوالنی تر شدن صف تحصیل کردگان 
بیکار پشت در اتاق استانداران شده است گفت: این شایسته کشور ما نیست 

و باید این روند تغییر کند.
س��تاری با اش��اره به این که برخی پروژه ها تجاری نبوده اما برای منافع 
ملی اهمیت دارد و مورد حمایت دولت هستند گفت: حمایت از پژوهش، به 
صورت زیربنایی وظیفه دولت است ولی باید بخش خصوصی نیز حضور پیدا 

کند و می بایست زمینه سودآوری ایجاد شود.

رهبر معظم انقالب اس�المی با اش�اره به ادعاهای 
غرب در مسئله حقوق بشر فرمودند: امروز می  بینید 
در اروپا، در آمریکا، علیه مسلمانها چه تبلیغاتی انجام 
می گیرد. بحث این نیس�ت که چرا مسلمان ها آزادی 
الزم را در بسیاری از این کشورها ندارند؛ بحث بر سِر 

این است که چرا امنیت جانی ندارند!
نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس شورای 
اسالمی، ششم بهمن ماه با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 
کردند. متن کامل بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

به شرح زیر است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

ما از اسالم آموخته ایم که باید با پیروان ادیان دیگر با 
انصاف و عدالت برخورد کرد؛ این حکم اس��الم به ما است. 
آنچه امروز در دنیا مشاهده می شود، این است که قدرت ها 
و دولت های مّدعی انصاف و عدالت، هیچ انصاف و عدالتی را 
جز در دایره  سیاست های تنگ و محدود و ظالمانه  خودشان 
مالحظه و مراعات نمی  کنند. شما امروز می  بینید در اروپا، در 
آمریکا، علیه مسلمان ها چه تبلیغاتی انجام می  گیرد. بحث 
این نیست که چرا مسلمان ها آزادی الزم را در بسیاری از 
این کش��ورها ندارند؛ بحث بر سِر این است که چرا امنیت 
جانی ندارند! یعنی حقیقتاً این جوری اس��ت. همین فیلم 
»تک تیرانداز«)1( که حاال سروصدایش بلند شده و هالیوود 
آن را درس��ت کرده، تشویق می  کند یک جواِن مثاًل فرض 
کنید مسیحی یا غیرمسلمان را که تا آنجایی که می  تواند 
و از دستش برمی آید، مسلمان را اذیت بکند، اصاًل تشویق 

می کند این معنا را؛ آن طور که نقل کردند، ما که این فیلم 
را ندیدیم. این روش روِش مورد پسند اسالم نیست؛ اسالم 
معتقد است به انصاف. امیرالمؤمنین )علیه الّصاله والّسالم( 
در آن قضیه  حمله  به ]ش��هر انبار)2([ می فرماید: بَلََغنی اََنّ 
ُجَل ِمنُهم لَیدُخُل الَمرأَه الُمس��لَِمْهً َو االُخَری الُمعاِهَده؛  الَرّ
من ش��نیده ام این افرادی که حمله کردند به این ش��هر، 
وارد خانه  زن مس��لمان و زن غیرمسلمان - معاهده یعنی 
یه��ود و نصارایی که پیمان دارند و در زیر س��ایه  حکومت 
اس��المی زندگی می کنند - می  شوند و »یأُخُذ ِحجلَها« و 
اذیت می کنند اینه��ا را، آزار می کنند، ظلم می کنند. بعد 
حض��رت می  فرمایند که اگر مس��لمان از ای��ن غم بمیرد، 
مورد مالمت نیست! مالحظه می کنید، این امیرالمؤمنین 
]است [. اگر مسلمان از غّصه این بمیرد که سپاهیان دشمن 
و غارتگران، وارد خانه  یک زن غیرمس��لمان ش��دند و او را 
مورد آزار و اذیت قرار دادند و دستبند او را و ِحِجل)3( او را 
گرفتند، مالمت نباید بش��ود؛ مالمت نمی شود. نظر اسالم 
این اس��ت. ما امیدواریم ان ش��اءاهلل بر همین روال حرکت 

کنیم و پیش برویم.
 و خاطرات خوبی هم داریم. من غالباً به منازل شهدای 
ارامنه و آشوری که رفته ام - که امسال هم خوشبختانه موّفق 
ش��دم منزل چند شهید ارمنی رفتم - می بینم اینها نسبت 
به کشورشان احساس تعّهد می کنند؛ یعنی واقعاً متعّهدانه 
رفت��ار کردند. زمان جنگ هم من یادم اس��ت که عّده ای از 
همین مس��یحیان ارمنی آمدند اهواز؛ من در فرودگاه دیدم 
یک جماعتی نشس��ته اند، گفتم اینها چه کس��انی هستند؟ 

گفتن��د اینها ارامنه اند، دارند می  آین��د جبهه برای کارهای 
صنعتی - ارامنه در کارهای صنعتی و فّنی و ماشین و این 
چیزها مس��لّطند - و برای کمک و خدمت. آمدند؛ مرحوم 
چمران اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها زحمت کشیدند، 

خدمت کردند، کار کردند و کسانی هم شهید شدند.
 یک��ی از ]اعض��ای [ ای��ن خانواده های ارمن��ی که من 
همین هفته  پیش رفتم منزلشان، پسرش سرباز بوده؛ گفت 
س��ربازی اش تمام شد و ناراحت بود که جنگ هنوز هست؛ 
]می گفت [ من س��ربازی ام تمام ش��ده و چ��ه کار کنم. بعد 
گفت اتّفاقاً اعالم کردند مثاًل آن کسانی که سربازی رفتند، 
چند ماه - سه ماه یا فالن قدر - بیایند مجّدداً جبهه. گفت 
این خوش��حال شد؛ خوشحال ش��د که باز دوباره فراخوانی 
کردند؛ آمد و رفت جبهه و بعد هم ش��هید شد، جسدش را 
آوردند؛ یعنی این جور احساساتی را انسان در بین هم میهنان 
غیرمسلمان ما در کشور مشاهده می کند. خب تالش کردند. 
و امیدواریم که نظام اسالمی بتواند به وظایف خودش در این 
زمینه ها عمل کند؛ آنها هم حقیقتاً نسبت به کشور با تعّهد 

به معنای واقعی کلمه رفتار کنند.
 ای��ن رفتارهای جمهوری اس��المی را ه��م در خارج 
منعکس کنید؛ یعنی واقعاً بدانند، بفهمند در دنیا و دنیای 
مسیحیت بداند که در کشور اسالمی این قدر رواداری نسبت 
به غیرمسلمانها هست؛ این رواداری ای که آنجاها وجود ندارد. 
و چقدر شما شنیده اید مثالً در آلمان، جوانهای نئونازی - که 
حاال افتخار می کنند که نازی اند؛ اسمش��ان را گذاش��ته اند 
»نئونازی« - حمله می کنند به یک مشت مسلمان، به مسجد 

مسلمانها؛ می زنند، می کشند، تعقیب درست و حسابی ای هم 
نمی شوند؛ ما هم نشنفته ایم. یا آن دختر خانم جوان عرب 
را که مثاًل فرض کنید که مقنعه داشته یا پوشیه)4( داشته، 
به خاطر حجابش می زنند می کشند و هیچ کس اصاًل دنبال 
ه��م نمی کند؛ حاال گفتند یک مجازاتی ]کردند[؛ آدم فکر 
نمی کند که خیلی جّدی اینها تعقیب می شود؛ واقعاً تعقیب 
هم نمی  کنند. در جاه��ای دیگر هم همین جور؛ در آمریکا 
و جاهای دیگر و کش��ورهای دیگر هم متأّسفانه همین جور 
است؛ که خب، اینها مّدعی حقوق بشر هم هستند! اینها را 
مقایسه کنند با آنچه در ایران می گذرد. این چنین چیزی 
در ایران س��ابقه ندارد؛ یعنی در دوران اسالمی و جمهوری 
اس��المی، تعّرض به غیرمسلمان از س��وی مسلمانها هیچ 
سابقه ای ندارد. همان جوان حزب اللّهی تند و داغ هم هرگز 
به خودش اجازه نمی  دهد که به یک غیرمسلمانی تهاجم و 
حمله بکند و مانند اینها. امیدواریم انش��اءاهلل خدای متعال 
به ش��ماها و به م��ا توفیق بدهد که بتوانی��م وظایفمان را 

انجام بدهیم.
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1( فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« از ژانویه  سال 2015 اکران شده است. 
این فیلم براساس کتابی به همین نام نوشته  »کریس کایل« ساخته شده 
و داستان زندگی واقعی نویسنده  کتاب است که سرباز نیروی دریایی 
آمریکا بوده و به مرور تبدیل به ماشین آدم کشی ارتش آمریکا می شود 
و رکورد بیشترین کشتن در جنگ به عنوان تک تیرانداز را از آن خود 
می کند! این فیلم در چند بخش، نامزد دریافت جایزه  اسکار شده است.
2( نهج البالغه، خطبه  2۷ )با کمی تفاوت(      3( خلخال        4( روبنده 

رهبر انقالب در دیدار نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس:

مسئله مسلمانان در غرب آزادی نیست
نداشتن امنیت جانی است!
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