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اخبار كشور
خطیب جمعه تهران:

درمکتب امام

امروز ،روز کار است

برادرها! امروز روز كار است .هركس در هر جا هست بايد كار بكند.
ما مىخواهيم خودكفا باشيم؛ خودكفايى را با تبليغات نمىشود كرد،
با كار مىشود كرد.
صحيفه امام؛ ج17؛ ص  | 240جماران؛  26دی 1361

دالوران نیروی دریایی ارتش
مانع ربود ه شدن یک کشتی تجاری ایرانی شدند

رئیس جمهور هفته آینده
به چهارمحال و بختیاری سفر میکند

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
براســاس اعالم قبلی مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری قرار بود دیروز جمعه،
ریاســت محترم جمهوری اسالمی با هیئت همراه خود به استان چهارمحال و بختیاری
سفر و ضمن دیدار و گفتوگو با مردم و مدیران دستگاههای اجرایی این استان ،مسائل و
مشکالت مردم را بررسی و برای حل آنها دستورات الزم را صادر کند ،اما به دلیل حضور
پنجشنبه گذشته شیخ تمیم بن حمد آلثانی امیر قطر در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی
و اقتصادی به منظور دیدار با مقامات ارشد ایران ،سفر آیتاهلل رئیسی رئیس جمهوری
به استان چهارمحال و بختیاری میسر نشد و به احتمال قوی جمعه هفته آینده به این
استان سفر خواهند کرد.

دیدار سردار سالمی
با خانوادههای شهدای حرم رضوی

فرمانده کل سپاه با خانوادههای شــهیدان حججاسالم محمد اصالنی و
محمدصادق دارایی شهدای جنایت عناصر تکفیری در حرم رضوی دیدار کرد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
خانوادههای معظم شهیدان حجتاالسالم والمسلمین محمد صادق دارایی و حجتاالسالم
والمسلمین محمد اصالنی شهدای جنایت عناصر تکفیری در حرم مطهر رضوی دیدار
و گفتوگو کرد.
سرلشکر حسین سالمی در این دیدار با پاسداشت یاد ،نام و مجاهدتهای صادقانه
این شهیدان گرانقدر ،شهادت آنان در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه را معنادار و بسیار
ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت :این دو شهید عزیز در مسیر شهادتهای کمنظیر
قرار گرفتهاند و شما خانوادههای گرانقدر با اهدای این هدایای ارزشمند به اسالم ،انقالب
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قطعا به خداوند نزدیکتر و از اجر و پاداش فراوانی
نزد او بهرهمند شدهاید.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه که نام و یاد شهدا برای همیشه باقی خواهد ماند
افزود :بیشــک تربیت و تولید این سرمایههای بزرگ در خانواده و جامعه اسالمی جای
تبریک دارد ،انســانهایی فاضل و با اخالص که تمام زندگیشــان وقف خدمت به مردم
مظلوم و محروم جامعه شــده بود و هیچ چیزی غیر از شــهادت هم نمیتوانست اجر و
پاداش مجاهدتهای آنان باشد.
به گزارش فارس ،وی ادامه داد :این دو شهید نحوه شهادتشان درست شبیه موالیشان
امام حسین(ع) و فرزندان و اصحاب ایشان شهادت در اوج مظلومیت بود.

دانشی:

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
پیشانی جهاد اقتصادی کشور است

اهواز -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت :این شرکت بزرگترین
شرکت تولیدکننده نفت خام و پیشانی جهاد اقتصادی در کشور است.
علیرضا دانشی گفت :سیاستگذاری جدید مناطق نفتخیز جنوب که بر اساس تفکر
ت با محوریت حمایت از شرکتهای دانشبنیان
انقالبی و تحول حقیقی تدوین شده اس 
و ســازندگان داخل ،تقویت اقتصاد ملی -اشــتغال و توســعه فناوریهای روز هدایت و
راهبری میشود .وی افزود :سوگندانه باید اذعان داشت که سیطره تفکر از خودبیگانگی و
بیاعتمادی به نخبگان نفتی درون کشور و اضمحالل در هژمون ظاهری غرب ،سالهای
ُمتمادی امکان ظهور استعدادها و خالقیتهای وطنی و ظرفیتهای تحولی در صنعت
نفت را مسدود کرده بود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تاکید بر اعتماد و باور به کارشناسان
و دانشمندان جوان و مجرب نفتی ،اظهار داشت :امروز با روی کار آمدن تفکر انقالبی و
ت که یکی از عناصر شاخص آن ،اعتماد و باور به کارشناسان و
تحولخواه در صنعت نف 
دانشــمندان جوان و مجرب نفتیست ،افقهای جدیدی برای حرکت به سمت استقالل
علمی و عبور از بنبستهای صنعت ،قاب ل پیشبینیست.
وی در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشــیمی تجلی شکو ِه علم و تبلور زیبای ارادههای مستحکم دانشمندان و
علمی
نخبگان ارزشمند میهن اسالمی است ،افزود :امروز جمهوری اسالمی ایران با جهاد ِ
نخبگان و سرمایههای ارزشمند انسانی در مسیر و جهتی حرکت میکند ،که تولید علم و
تقویت شبکههای عظیم علمی جوان موجبات بسط اقتدار سیاسی و بینالمللی را فراهم
آورده است .به گفته وی ،حضور بیش از  ۱۲۰۰شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بیست
و ششم ،فرصتی بسیار ارزشمند برای تعامل موثر با شرکتهای سازنده کاالها و تجهیزات
صنعت نفت و نیز ظرفیتهای عظیم و نوظهور شرکتهای دانشبنیان بشمار میآید.
دانشی با اشاره به آمادگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای تعامل سازنده
با شرکتهای دانشبنیان ،تامینکنندگان کاال و تجهیزات صنعت نفت و فعالین بخش
خصوصی نفت و گاز که در نمایشگاه بیست و ششم حضور دارند ،عنوان کرد :ارتقای توان
فنی و مهندســی ،جذب سرمایه ،تعامل سازنده با شرکتهای دانش بنیان و سازندگان،
رســیدن به فهمی مشترک از مسائل صنعت و تقویت ارادههای جمعی برای بالندگی و
عزت ایران اسالمی ،از جمله مزیتهای اصلی نمایشگاه بیست و ششم محسوب میشود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان:

تحقق تولید دانشبنیان در گرو ایجاد فرصت نقشآفرینی
به شرکتهای داخلی است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت :تحقق تولید دانشبنیان بیشک
در گرو اعتماد و ایجاد فرصت نقشآفرینی به شرکتهای دانشبنیان داخلی
است و باید زمینه الزم برای نقشآفرینی سازندگان و تأمینکنندگان داخلی
بیش از پیش فراهم شود.
عبداهلل عذاری با اشاره به تاکید مدبرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری
مبنی بر تولید با شاخصه دانشبنیان ،اظهار داشت :تولید دانشبنیان یک راهبرد ضروری
برای صنعت نفت است که در آیندهای نهچندان دور با ورود به نیمه دوم عمر مخازن نفتی
ایران ،دوران مخازن پربازده و کمهزینه تمام خواهد شد و حداکثر تولید صیانتی و تحقق
اهداف تولیدی تنها با اتکاء به دانش روزآوری شده ممکن خواهد بود.
وی افزود :در این میان نباید از نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی غافل
بود چرا که این دانشگاهها و مراکز علمی هستند که میتوانند زیرساختها و شرایط رشد
دانشبنیانها و حمایت از تولید داخلی را فراهم کنند .مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان
با اشاره به برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
ایران گفت :این نمایشــگاه که با شعار «نفت دانشبنیان ،تولید ایرانی ،صادرات جهانی»
برگزار میشود بستری مناسب جهت همافزایی و رفع نیازهای بخش خصوصی و دولتی
است و فرصت مناسبی را جهت جذب سرمایه ،همکاری متقابل ،تقویت توان سازندگان
داخلی ،ارتقای توان فنی و مهندسی ،باال بردن سطح تولید و همچنین افزایش ظرفیتهای
اجرایی پیمانکاران ،شرکتهای تولیدی و بهرهبرداری و مراکز دانشبنیان ایجاد میکند.
به گفته وی شرکت نفت و گاز اروندان نیز همه ساله به عنوان دومین تولیدکننده
بزرگ نفت خام ایران در این نمایشــگاه حضوری فعال داشــته ،این شرکت با راهبری 6
میدان مشترک و  7میدان غیرمشترک بزرگ و پیچیده ،عالوه بر تولید صیانتی ،در حال
توســعه میادین و اجرای پروژههای منتج به ازدیاد برداشــت از میادین به ویژه میادین
مشترک است و همچنین به عنوان اولین شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران محسوب
میشود که برونسپاری خدمات بهرهبرداری از میادین تحت سرپرستی خود را به صورت
یکپارچه به پیمانکاران داخلی واگذار کرده است.

آیــت اهلل خاتمی با اشــاره به طرح
اصالح نظام یارانههــا گفت :همانطور که
رهبر انقالب فرمودند کارهای امروز دولت
کارهای بسیاری مهمی است و همه باید
کمک کنند دولت به این اهداف برسد.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبههای
نماز جمعــه تهران گفت :انصاف در هر نکته و
قضیه ای فضیلت است .قضاوت جناحی ،باندی،
کینه توزانه و متملقانه منصفانه نیست.
به گزارش فارس ،امام جمعه موقت تهران با
اشاره به اینکه مردم صاحب حکومت و مخدوم
هستند و مســئوالن خادم آنها ،بیان داشت:
مــا هم که اینجا مطالبــی را بیان میکنیم از
جنس شما مردم هستیم ،درد و رنج شما ،درد
و رنج ماســت .گاه برخی مشــکالتی که مردم
بــرای ما بیان می کنند جای درد و گریه دارد
و به همین دلیل اســت که می گویم در متن
مشکالت شما هستیم.
وی گفــت :منصفانه بپذیریــم که اقتصاد
کشــور بیمار است و این را همه افرادی که در
اقتصاد کار کرده اند ،معترف هستند .در عرصه
بانکی ،نظام مالیاتی ،ســاختار بودجه ،فضای
کسب و کار ،توزیع کاالها ،وابستگی اقتصادی
کشور به نفت و سایر حوزهها مشکالتی وجود
دارد.
آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه این بیماری
برای یک روز و دو روز و یک ســال و دو سال
نیست بلکه سابقه نیم قرن دارد ،اظهار داشت:
مشــکالت اقتصادی از دهه  50شــروع شد و
دولتها بعد از انقالب تالش کردند این مسائل
را برطرف کنند که چنــدان موفق نبودند .اما
دولت ســیزدهم همت کرده و تالش دارد که
آرام آرام این بیمار را از بیماری در بیاورد ،این
دولت صداقت را پیشه کرده و در پیشانی دولت

صداقت نوشته است .این جای تشکر دارد.
امام جمعه موقت تهران بیان داشت :دولت
در حال انجــام جراحیهایی اســت که همه
متخصصان چه آنها که به آقای رئیســی رأی
دادند و چه آن ها که به او رأی ندادند ،معتقدند
این جراحی باید انجام شود.
وی گفت :دولت میخواهد فاصله طبقاتی
را بــه صورت جدی کاهش بدهــد و در ادامه
کارهایی از جملــه افزایش قدرت خرید هفت
دهک جامعه ،تحقق عدالت اقتصادی ،واگذاری
امور مردم به مردم ،مبارزه با فســاد از منشأها
و خاستگاههای اولیه آنها را نیز اجرایی کند.
آیــت اهلل خاتمی اظهار داشــت :کارهای
مذکور جراحی است و جراحی هم درد دارد اما
سرانجامش نجات این بیمار است و متخصصان
ما میگویند باید بیمار را نجات داد.
امام جمعه موقــت تهران گفت :به دولتی
که میخواهد جراحی و به کشــور خدمت کند
باید کمک کرد که این بیان صریح رهبر انقالب

اســت .وی تاکید کرد :انتقاد ناصحانه ،خدمت
ارزشمندی است ،دولت و مسئوالنمان ،متملق
نمیخواهند.
طوری انتقاد شود
که در میدان دشمن بازی نکنیم

آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه گاهی برخی
طوری مینویسند و طوری میگویند که کینه
از آن می بارد که در شــان یک جامعه انقالبی
نیست ،گفت :طوری انتقاد شود که در میدان
دشمن بازی نکنیم .رسانههای بیگانه را ببینیم و
فضای مجازی آلوده که کل نظام ،اسالم و قرآن
را زیر ســوال می برند .طوری انتقاد نکنیم که
آب به آسیاب دشمنان انقالب و قرآن بریزیم.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد:
اطالع رسانی به موقع ،مانع فضا سازی دشمن
میشود .باید در این راستا ،از ظرفیت رسانهای
کشور استفاده شود.
وی با بیان اینکه بصیرت در همه زمینه ها
حرف اول را می زند ،تأکید کرد :امام و رهبری

فرمودند ببینید دشمن در کدام سنگر نشسته و
چه موضعی میگیرد ،شما همان سنگر را هدف
قرار دهید ،نه آنکه حرف دشمن را بیان کنید.
آیت اهلل خاتمی با اشاره به سفر بشار اسد
رئیس جمهور ســوریه به کشورمان و دیدار با
رهبر انقالب و رئیس جمهور اظهار داشت :سفر
نصفه روزه بشــار اسد به تهران و دیدار با مقام
معظم رهبری و ریاست جمهوری از سفرهای
راهبردی بود .دشمنان با منابع دروغین گفته
بودند چون بشار اســد به برخی از کشورهای
مرتجع منطقه رفته روابطش با ایران سرد شده
است .این سفر در حقیقت خط بطالنی بر این
حرفهای نادرســت بود و هدف از آن تقویت
جبهه مقاومت بود .سوریه در خط مقدم مقاومت
در برابر رژیم صهیونیســتی است .بنابراین نام
اسم این سفر را سفر راهبردی می گذاریم.

عکس :محمد علی شیخ زاده

تفنگداران دالور نیروی دریایی ارتش مانع ربود ه شدن یک کشتی
تجاری ایرانی توسط دزدان دریایی شدند.
تفنگداران نیروی دریایی ارتش صبح دیروز مانع ربودهشدن یک کشتی تجاری
ایرانی توسط دزدان دریایی شدند .بر این اساس ،ناوگروه  80نیروی دریایی ارتش
بامداد دیروز،با دریافت پیام مبنی بر حمله دزدان دریایی ناشناس به کشتی تجاری
ایرانی در خلیج عدن با دزدان دریایی درگیر شد.
با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل آتش بین دوطرف
دزدان دریایی متواری و کشــتی تجاری ایرانی با سالمت کامل درحال عزیمت به
سوی مقصد است.
با توجه به شیوع پدیده دزدان دریایی از سال  87تاکنون ناوگروههای نیروی
دریایــی ارتش دائماً در منطقه خلیج عدن دریای ســرخ ،اقیانوس هند در حال
گشتزنی و اسکورت ناوگان تجاری ایران و کشورهای دیگر بودهاند.
هم اکنون ناوگروه  80نیروی دریایی ارتش در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی
بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند در حال انجام مأموریت است.

دولت همت به خرج داده
تا بیماری اقتصادی  50ساله را درمان کند

ایران قابل اتکاست نه آمریکا یا انگلیس
یا رژیم صهیونیستی

امام جمعــه موقت تهران تصریح کرد :اگر
دنیا میخواهد نمونه بارز جالد غاصب را ببیند
کشــتن خبرنگاری بود که در همه دنیا مصون
اســت .دنیا اگر می خواهد یک وحشــیگری
مجسم را ببیند می تواند آن را در حرکت رژیم
جــاد و کودک کش صهیونیســتی در حادثه
کشته شدن خبرنگار مالحظه کند.
وی با اشــاره به پیام دیــدار امیر قطر با
رهبــر انقالب تاکید کرد :کشــورهای منطقه
باید بداننــد برادر قدرتمنــد آنها در حوزه
خلیج فارس ایران است و باید به ایران اعتماد
کننــد چرا که مــا در بزنگاهها بــه داد آنها
رســیده ایم نه آمریکا که روز حادثه آنها را
رها میکند .کشورهای مرتجع منطقه بدانند
که ایران قابل اتکاست نه آمریکا یا انگلیس یا
رژیم صهیونیستی.

قالیباف:

گاز بهجای نفت باید مبنای جهتگیری تجارت ایران شود

رئیس مجلس بــا تأکید بر اینکه برای
دور زدن تحریمها ،ثبات درآمد و افزایش
ارزش افزوده باید جهتگیریها را اصالح
کنیم ،عنوان کرد :در این راستا الزم است
گاز را مبنای صادرات قرار دهیم که با ثباتتر
بوده و ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت
در فناوری است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای
اســامی صبح دیــروز در افتتاحیه بیســت و
ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی در محل نمایشگاههای بینالمللی
تهران حضور یافت .رئیس مجلس شورای اسالمی
پس از بازدید از سالنهای این نمایشگاه در سالن
خلیج فارس با بیان اینکه همواره خامفروشی را
نقد میکنیم و میگوییم هزینه کردن  70یا 80
درصد آن در هزینههای کشــور بد است اما باز
هم این شــیوه را در پیش گرفتهایم ،گفت :بدتر
از خامفروشی ،خاماندیشی و بد حکمرانی کردن
بر حوزه صنعت نفت ،گاز و انرژی در کشور است
که در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت
کنیم به جای اینکه از خود نفت خام صیانت کنیم.
رئیس مجلــس یازدهم ادامــه داد :زمانی
که از اقتصاد مردمی ســخن میگوییم ،منظور
همین مردم هســتند که در سختترین روزها،

پیچیدهترین حوزههــای دفاع مقدس و نظامی
را بــه لحاظ تکنیک و تاکتیک متحول کردند و
اگر امروز اقتصاد زمینگیر است به خاطر حذف
خواسته یا ناخواسته مردم از اقتصاد است.
وی در ادامه تمــام خصولتیها و نهادهای
عمومی غیردولتی را شبهدولتی دانست و افزود:
نهاد خصوصی که از جنس اقتصاد مردمی باشد
نداریم ،اما الزم است مردمی کردن اقتصاد انرژی
را در دستور کار قرار دهیم که در این راستا قانون
حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و
میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی
زمانی در مجلس تصویب و ابالغ شــد که البته
اشکاالتی داشت و در مجلس یازدهم بازنگری و
اصالح و سپس مجددا ابالغ شد.
قالیباف همچنین با بیــان اینکه نقدینگی
زیاد و سرگردانی در کشور داریم که هر روز نیز
شتاب میگیرد ،عنوان کرد :میزان نقدینگی در
گذشــته  ۱۷درصد بود که بعد از مدتی به ۲۴
درصد رســید ،اما این میزان امروز به  ۳۴درصد
رسیده که اصال قابل قبول نیست و این سرمایه
باید به ســمت تولید برود .دلیل اینکه به سمت
تولید نمیرود نیز این اســت که مسیرهایی که
باید به تأمین مالی پروژهها بینجامد ،بازآفرینی
نشده است.

ایمان به اقتصاد مردمی

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه وظیفه
ما و دولت این است که به اقتصاد مردمی ایمان
داشــته باشیم و راه فرصتطلبیها را در اقتصاد
بیمار کشور ببندیم ،ابراز داشت :نقدینگی باید به
سمت تولید برود و باید بدانیم تا زمانی که مستقل
باشــیم و نخواهیم زیر یوغ ابرقدرتها باشــیم،
سرمایهگذاری خارجی نیز نخواهیم داشت از این
رو باید از سرمایه داخلی و سرمایههای ماندگار
بین نســلی استفاده کنیم که راه درست آن نیز
اصــاح قانون و نیازها با توجه به قرارگرفتن در
آستانه تدوین برنامه توسعه هفتم است.
قالیبــاف در ادامه بــا تأکید بر هماهنگی و
دقــت نظر وزارتخانههای نفت و صمت در زمان
تدوین برنامه توســعه هفتم و اســتفاده آنها از
تجارب گذشته ،اظهار کرد :باید پای شعار سال
رهبر معظم انقالب تحــت عنوان دانشبنیان و
اشــتغالآفرین که این روزها همه جا اســتفاده
میکنیم ،بمانیم و در برنامه توسعه پنج ساله آن
را تحقق بخشیم.
رئیس مجلس شــورای اســامی ادامه داد:
نیروی جوان و رشد قابل قبولی در کنار ظرفیتها
داریم و  ۴۰سال برای پختگی در این حوزه کافی
بوده است لذا امروز جای آزمون و خطا نیست.

وی در ادامه همچنین به دیپلماســی فعال
حوزه انرژی اشاره و بیان کرد :ارقام نشان میدهد،
مجموعه نفت و گاز کشور در دنیا اول است و این
ظرفیت نیز خدادادی اســت و امروز زمان جهاد
تصمیمگیری فرا رســیده تا همه در یک جهت
حرکت کنیم .همچنیــن موضوع امروز ،تجارت
انرژی اســت که متأسفانه در کشور ما مبتنی بر
نفت خام است و گاز در حداقلی به سر میبرد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه برای دور زدن
تحریم ،ثبات درآمد ،افزایش ارزش افزوده و ...باید
جهتگیری را اصالح کرده و گاز را مبنای صادرات
قرار دهیم ،اظهار داشــت :گاز با ثباتتر و ارزش
افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوری اســت
از این رو ما که قصد استقالل داریم ،باید بدانیم
توجه به حوزه گاز ،آسیبپذیریهای سیاسی و
امنیتی را کاهش میدهد و اگر قصد داریم تحت
فشــارهایی از جنس تحریم نباشیم باید به این
موضوع توجه کنیم.
رئیس قوه مقننــه در ادامه با یادآوری این
مطلب که تاکنون نفت ایران دو بار تحریم شده
اســت ،اما لولههای گاز بــه ترکیه و عراق رفت،
عنوان کرد :در حقیقت تولید ،ســهم ،ترانزیت،
قیمت و بازار جهانی نفت در ســلطه استکبار و
قدرتهای بزرگ است که به ما فشار میآورند.

سیدحسن نصراهلل:

وحشی بودن اسرائیل یک واقعیت است
کسانی که بهدنبال روابط هستید ،خجالت بکشید!

دبیرکل حزباهلل لبنان در ســخنانی با
اشاره به شهادت خبرنگار الجزیره گفت که
وحشیگری در رژیم صهیونیستی همواره
ثابت بوده است و آنهایی که دنبال رابطه با
این رژیم هستند باید احساس شرم کنند.
«سید حسن نصراهلل» ،دبیرکل حزباهلل لبنان
روز جمعه در ســخنانی به بیــان آخرین مواضع
درخصــوص تحوالت منطقــهای و داخلی لبنان
در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور پرداخت.
دبیرکل حزباهلل لبنان در ابتدای سخنان خود در
گردهمایی مردمی در منطقه البقاع ،به شــهادت
«شــیرین ابوعاقله» خبرنگار فلســطینی شبکه
الجزیره اشاره کرده و گفت که او شاهد مظلومیت
مردم فلسطین و جنایت دشمن صهیونیستی در
طول ســالیان دراز بود .رهبــر مقاومت لبنان در
ادامه تأکید کرد که رژیم صهیونیســتی از لبنان

تا فلســطین و مصر دســت به اقدامات وحشیانه
زیــادی در طول تاریــخ زده و در همه آنها وجهه
وحشــیگری این رژیم ثابت بوده است .او افزود:

«اولین کســانی که باید احساس شرم و خجالت
داشته باشند ،سازشکاران هستند که تالش دارند
ملتها را قانع کنند که وجود اسرائیل طبیعی است

و میتوان با او همزیستی کرد ».دبیرکل حزباهلل با
اشاره به مسیحی بودن شیرین ابوعاقله ،گفت که
پیام شهادت وی این بود که دشمن صهیونیستی
مســیحیان و مسلمانان را میکشد و به مقدسات
آنها تجاوز و خانههایشان را تخریب میکند و اینکه
همه به خاطر سیاستهای نژادپرستانه و غیرانسانی
این رژیم در معرض خطر قرار دارند و سازشکاران
هــر کاری هم انجام دهند ،رفتارهای این رژیم به
هیچ وجه تغییر نمیکند.
دبیرکل حــزباهلل لبنان در بخش دیگری از
ســخنانش به فداکاریهــا و مجاهدتهای مردم
اســتان البقاع پرداخت و گفت کــه بقاع و مردم
آن همــواره از نظر ثبات قدم و حضور در میدان و
پشتیبانی ،جزو اساسی مقاومت بودهاند و در سال
 ۱۳۶۱( ۱۹۸۲شمسی) در نبرد مهم آن سال مانع
پیشروی دشمن صهیونیستی شدند.

بیانیه وزارت خارجه به مناسبت روز نکبت؛

صلح پایدار جز با تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف
به سرانجام نخواهد رسید

وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای
تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران بر این
باور اســت که برقراری صلحی عادالنه و
پایدار در خاورمیانه جز از طریق تشکیل
دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی شهر
قدس شریف به سرانجام نخواهد رسید.
وزارت امور خارجه کشــورمان در آســتانه
سالروز تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی  -روز
نکبت ،در بیانیهای تصریح کرد  ١۴ :می ١٩۴٨
میالدی ،یومالنکبه ،یادآور اشــغال ،قتل عام و
آوارگی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین توسط
غاصبان و اشغالگران صهیونیست و شروع روند
سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه
ملت فلسطین میباشد.
در این بیانیه آمده اســت :صهیونیستهای
جنایتکار از این تاریخ با حمایت برخی قدرتهای
غربی ،سرزمین مقدس فلسطین را به زور سالح
و از طریق قتل و غارت ،غصب کردند و زیربنای
ناامنی و بیثباتی دائمی در منطقه غرب آسیا را
بنیان نهادند که تاکنون ادامه دارد.
این بیانیه میافزاید :ســالروز یومالنکبه بار
دیگر ضــرورت انجام وظیف ه انســانی و قانونی،
دولتهــا و ملتهای جهــان در دفاع از حقوق
مردم مظلوم فلسطین را گوشزد میکند و شکست
سازمانها و نهادهای بینالمللی را در حلوفصل
یکی از قدیمیترین بحرانهای انسانی و سیاسی

جهان به رخ میکشد ،بهویژه این روزها که رژیم
غاصب صهیونیستی دور تازهای از هتک حرمت
اماکن دینی و مقدســات اســامی فلسطین و
بیتالمقدس و کشــتار مردم بیپناه فلسطین
را آغــاز کرده کــه به فضل پروردگار با پاســخ
دندانشکن مقاومت مردمی و انتفاضه فلسطین
روبهرو شده است.
در این بیانیه تاکید شــده است :وزارت امور
خارجه جمهوری اســامی ایــران بر اهتمام به
مسئله فلسطین بهعنوان موضوع اول و اساسی
جهان اسالم تاکید مینماید و تالش صهیونیسم
جهانی برای به فراموشــی سپردن آن را محکوم
به شکست میداند.
وزارت امــور خارجه کشــورمان در بیانیه

خود به مناسبت روز نکبت افزود :به گواه تاریخ
هرگونه سازش با دشمنان قسمخورده امت اسالم،
مشوقی برای اقدامات ضدانسانی و ناقض حقوق
بشــری دولت آپارتاید صهیونیستی میباشد و
ملتها و رهبران مسلمان باید بدانند که تنها راه
احقاق حقوق مردم فلسطین ،اتحاد و همبستگی
اسالمی و حمایت دولتها و ملتهای مسلمان
و آزادیخواه جهان از مقاومت در برابر اشغالگران
و زورگویان است.
در این بیانیه تاکید شــده است :جمهوری
اســامی ایران بر این باور اســت کــه برقراری
صلحی عادالنه و پایدار در خاورمیانه جز از طریق
حلوفصل مســائل سیاسی این بحران از جمله
پایان اشغال ســازمانیافته فلسطین ،بازگشت

امیر صباحیفرد:

آوارگان ,تعیین نظام آینده فلســطین براساس
همهپرسی ملی با حضور کلیه ساکنین اصلی آن و
نهایتاً تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی
شهر قدس شریف به سرانجام نخواهد رسید.
این بیانیه در پایــان تاکید کرد :جمهوری
اســامی ایران ضمن اعالم همبستگی کامل با
آرمان مردم فلســطین و ادای احترام به شــهدا
و مجاهــدان راه آزادی و قبله اول مســلمین از
دولتهــا و نهادهای بینالمللی دعوت مینماید
تا به وظیفه انسانی و قانونی خود در قبال مردم
مظلوم فلسطین عمل کرده و مانع تداوم اشغال
و ارتکاب جنایتهای بیشتر توسط رژیم اشغالگر
قدس و گسترش سیاستهای نژادپرستانه این
رژیم در فلسطین اشغالی شوند.

شبکه یکپارچه پدافند هوایی بازدارندگی فعال برای کشور ایجاد کرده است

فرمانده نیروی پدافنــد هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران گفت :پدافند هوایی
در تعامل با شرکتهای دانشبنیان با تولید
و ساخت انواع سامانههای راداری و موشکی،
بازدارندگی فعال را برای کشور ایجاد کرده
است.
امیر علیرضا صباحیفرد ،فرمانده نیروی پدافند
هوایــی ارتش جمهوری اســامی ایران در جمع
فرماندهان و کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال

غرب با بیان اینکه آسمان کشور تحت سیطره کامل
پدافند هوایی است ،اظهار داشت :پدافند هوایی در
تعامل با شرکتهای دانشبنیان با تولید و ساخت
انواع سامانههای راداری و موشکی ،بازدارندگی فعال
را برای کشور ایجاد کرده است که دوست و دشمن
به آن اذعان دارند.
به گزارش مهر ،وی با اشــاره به اینکه پدافند
هوایی با تمرکز بر دانــش بومی و اتکا به جوانان
متخصص این مرز و بوم توانســته است به یکی از

نیروهای موفق در بومیسازی تجهیزات و تسلیحات
دفاعی و نظامی دســت پیدا کنــد ،افزود :پدافند
هوایی ارتش با طراحی و ساخت انواع سامانههای
راداری و موشــکی به یکی از نمادهای خودباوری
در کشور تبدیل شده است.
امیر سرتیپ صباحیفرد تصریح کرد :شبکه
یکپارچه پدافند هوایی کشور امنیت پایدار را برای
آسمان جمهوری اسالمی ایجاد کردهاست که اجازه
رخنه و نفوذ را به هیچ پرندهای نمیدهد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

اگر برجام هم احیا شود
مشکالت باقی خواهند ماند!

سرویس سیاسی-
روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از یک کارشناس نوشت« :سفر انریکه مورا ،وزیر امور خارجه لهستان و امیر قطر به
تهران بهنوعی آخرین تالشها برای احیای برجام است ،اما با توجه به وضعیتی که وجود دارد ،فضا برای احیای برجام
بسیار سخت شده است».
در ادامه این مطلب آمده است« :با توجه به شرایطی که کمیته روابط خارجی سنا برای بایدن و دولت او به وجود
آورده ،نجات توافق هستهای به این راحتیها نیست ،از سوی دیگر فشاری که البیهای عبری-عربی به آمریکا و کشورهای
اروپایی میآورند ،مبنی بر اینکه ،برجام دوباره احیا نشود ،یک مانع جدی برای نجات توافق هستهای به حساب میآید،
در این شرایط بنده خیلی امیدوار نیستم که این سفرهای دیپلماتیک نتیجه مثبتی را در پی داشته باشد».
ابتکار نوشــت« :در حال حاضر نکته مهم این اســت که حتی اگر برجام احیا شــود ،مشکالت ما کماکان با غرب و
آمریکا باقی خواهند ماند و تا زمانی که ما نوع نگاه خود به آمریکا و بهصورت کلی جهان غرب را تغییر ندهیم وضعیت
دشوار اقتصادی و مشکالت در حوزه سیاست خارجی به قوت خود باقی خواهد ماند».
این کارشــناس افزوده است« :در شرایط فعلی ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم ایران بهعنوان یک عضو عادی در
جامعه بینالملل پذیرفته شود .کما اینکه در سال  ۹۴که برجام به امضا رسید ،بعد از پایان دولت اوباما و خروج ترامپ از
برجام ،با تشدید تحریمها ،انزوای بینالمللی ایران بیشتر شد ،بنابراین برای تغییر وضعیت بهصورت کلی باید مسئوالن
کشور به فکر تغییر اساسی سیاستها و راهبردهای داخلی و بینالمللی خود باشند».
مدعیان اصالحات در  8سال دولت موردحمایت خود ،برجام را تنها راهحل مشکالت اقتصادی کشور عنوان کردند و
گفتند ابر و باد و مه و خورشید و فلک...حتی آب خوردن مردم هم به برجام ربط دارد! حاال بعد از  8سال میگویند باید
با آمریکا ببندیم تا مشکالت حل شود همان ایدهای که در دولت روحانی تجربه و چیزی جز خسارت محض عاید ایران
نشد .آنها برجام را بهانه کرده بودند تا از رهگذر آن راه ارتباط با غرب و نفوذ آنها در ایران را باز کنند .حسن روحانی در
ایام تبلیغات انتخابات  92وقتی سودای ریاست جمهوری در سر داشت با حضور در جمع دانشگاهیان دانشگاه شریف
گفت« :آمریکاییها کدخدای ده هستند ،با کدخدا بستن راحتتر است».

در بیفرجامی برجام همه مقصرند جز آمریکا!

روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان «برجام در حاشیه» نوشت« :انریکه مورا که در مذاکرات غیرمستقیم
میان ایران و ایاالتمتحده نقش پیامرسان را در چند ماه اخیر بازی کرده در حالی به تهران رسید که رابطه ایران و اتحادیه
اروپا گرفتار جزر و مد شــده ،تهران و واشــنگتن در دورترین فاصله از توافق قرار گرفتهاند و مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی هم از باقی ماندن اختالف با تهران بر ســر برنامه هســتهای اعالمنشده خبر میدهد ...تالشها برای احیای
برجام در شرایطی در تهران ادامه دارد که روند مذاکرات تحت سایه مسائل و پروندههای غیربرجامی بهخصوص حمله
نظامی روســیه به اوکراین قرار گرفته اســت .اتفاقی که از تالش روسیه و چین برای به ثمر رساندن مذاکرات کاست و
همزمان عدهای را به این برداشت اشتباه که تطویل مذاکرات میتواند تأمینکننده منافع بیشتری از ایران باشد،انداخت».
گفتنی است در حالیکه مذاکرات وین در انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن برای به نتیجه رسیدن است ،رسانههای
طیف مدعی اصالحات همراه با بازی مقصرنمایی آمریکائیها و رسانههای غربی ،بدون اشاره به نقض عهد آمریکائیها در
قبال برجام تالش میکنند توپ برجام را به زمین ایران یا کشورهای همسو با ایران در مذاکرات بیندازند.
از سوی دیگر معیشت مردم و اقتصاد کشور با دیپلماسی مقتدرانه ،اتکا به توان داخلی ،تقویت همکاریهای منطقهای
با کشورهای همسایه ،توجه ویژه به اقتصاد بدون نفت ،اعتماد به جوانان نخبه و انقالبی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی
بهبود مییابد ،اما بااینحال اصالحطلبان همچنان اصرار دارند که معیشت مردم و اقتصاد کشور را به خشم و لبخند و
وعدههای سرخرمن مقامات آمریکایی و اروپایی گره بزنند.
همچنین در شرایط فعلی دولت آمریکا محتاج و نیازمند به مذاکره با ایران است و هیچ گزینهای غیرازاین روی میز
ندارد ،اما در پی آن اســت تا به طرق مختلف بر این نیاز و اســتیصال سرپوش گذاشته و با ایجاد اختالل محاسباتی در
طرف مقابل ،ایران را به امتیازدهی یکطرفه ترغیب کند .نکته قابلتأمل اینجاست که برخی در داخل با بازی در پازل
طرف آمریکایی ،آدرس غلط داده و در پی استمرار خسارت محض برجام هستند.

یه سوزن به خود...

روزنامه شرق در سرمقاله خود که به قلم مصطفیهاشمی طبا نوشته شده آورده« :بحث درخصوص تطبیق مدیریت
حسب سه اصل [عالمانه ،شجاعانه و صادقانه] یادشده با مدیران مختلف حاصلی به دست نمیدهد و یقیناً هرکدام در
موضع خود «حقبهجانب» بودن خود را اثبات میکنند ...میتوان از «وضع موجود» به نحوه مدیریت بازگشــت کرد و
چاره را در آن دید که بهاصطالح از اثر پی به مؤثر برد .البته اصل را بر آن مینهیم که رعایت سه اصل نامبرده در مدیریت
حاصل مناسبی را به همراه خواهد داشت .اینکه پدیدههای تحت مدیریت را چگونه دستهبندی یا تقسیمبندی کنیم خود
امر مهمی است و ممکن است حسب نوع نگاه و وابستگیها تغییراتی در آن داده شود».
سپس نویسنده تقسیمبندی خود را که شامل موضوعات مختلف است بیان کرده و در ادامه نتیجه عملکرد مدیران را
در موضوع ذکرشده قضاوت کرده است -1« :مدیریت آب :حاصل مدیریت آب در کشور خشک شدن تاالبها ،پایینرفتن
آب چاهها و در معرض خشکشدن آنها ،عدم مدیریت در مصرف شهری در بحران حاضر ،غیرقابل استفادهکردن آب
کارون و بسیاری از رودخانهها و ادامه سرازیرشدن آبهای باران فصلی به دریا و نشست دشتها بهخاطر مسائل یادشده
بوده است-2 .مدیریت کشاورزی :حاصل مدیریت کشاورزی در کشور واردات بیش از  15میلیون تن کاالی کشاورزی،
گسترش بیرویه زمینهای زیرکشت ،عدم تغییر در مصرف آب ،خشکشدن میلیونها اصله درخت نخل ،ضایعات 30
درصد مواد کشاورزی در کشور ،عدم تبدیل روش سنتی کشاورزی به علمی».
نویســنده در ادامه آورده« :مدیریت صنعت و معدن :تولید کاالی خارج از اســتاندارد جهانی در کاالی مصرفی و
بادوام مانند اتومبیل که با عقبماندگی کیفی از فناوری روز عالوهبر مصرف ســوخت زیاد به آلودگی هوا دامن میزند،
خامفروشی و عدم توان تولید صادراتی».
دراینباره باید به نویسنده سرمقاله فوق یادآوری کرد که خود او از همان سالهای ابتدای پیروزی انقالب تا همین
اواخر در بخشهای باالی مدیریتی حضور داشته و آنچه در سرمقالهاش آورده شامل خود او نیز میشود.هاشمی طبا در
دولت شهید رجایی وزیر صنعت و معدن بود؛ وی از سال  1360تا  1363نیز وزیر صنایع بود؛ از سال  1372تا 1380
نیز رئیسسازمان تربیتبدنی بوده است و...

امضای تفاهمنامه همکاری
میان شورای عالی استانها و مجمع شهرداران کالنشهرها

تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استانها
و مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران در راستای
همکاری در زمینههای آموزشی و پژوهشی به امضاء
رسید.
به گزارش ایســنا ،تفاهمنامه همکاری میان شــورای
عالی اســتانها و مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور روز
پنجشــبه در جریان پنجمین اجالس شورای عالی استان
ها به امضای پرویز ســروری رئیس شورای عالی استانها و
علیرضا زاکانی رئیس مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران
و شهردار تهران رسید.
هدف از این امضای این تفاهمنامه همکاری درخصوص
موضوعات آموزشی و پژوهشی با محوریت مدیریت شهری،
همکاری فنی و تخصصی در زمینه تدوین و اصالح قوانین مورد
نیاز شهرداریها و برنامه شورای عالی استانها ،ارائه نظرات

پیشنهادی جهت تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه مدیریت
شهری ،تشکیل کمیسیون خاص کالنشهرها و مراکز استانها
به منظور تبادلنظر و هماندیشی درخصوص ارایه راهکارهای
قانونی برای حل مشــکالت و معضالت مدیریت شــهری،
برگزاری نشستهای مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای
اسالمی کالنشــهرها و همچنین کمیسیونهای تخصصی
شورای عالی استانها و مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران
به منظور تبادلنظر و بررسی کارشناسی و تخصصی مسائل
و موضوعات فیمابین ،برنامهریزی راهبردی مشترک برای
بسترسازی توسعه فناوریهای نوین با هدف هوشمندسازی
شهرها در حوزه مدیریت شهری ،تهیه و تنظیم سند چشمانداز
آموزشی و پژوهشی نظام آموزشی جامعه شورایی و مدیریت
شهری کشور ،سایر همکاریهای مشترک (براساس توافقات
آتی رؤسای دو مجموعه) عنوان شده است.

امیرعبداللهیان :اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را بگیرد
توافق خوب در دسترس است

بقیه از صفحه ۲
شبکه خبری بلومبرگ یادآوری کرده که نمایندگان هر
دو حــزب جمهوریخواه و دموکرات هفته پیش در کنگره
با تصویب قطعنامهای مخالفت خودشان را با موضوع خروج
سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای اصطالحاً تروریستی
اعالم کردند.
مطابق گزارش بلومبــرگ ،مقامهای ایران چند هفته
پیــش اعالم کردند تنها برای نهایی شــدن توافق در وین
است که به این شهر خواهند رفت.
بلومبرگ نوشته این رویدادی بعید است ،مگر آنکه دو
طرف بتوانند بر ســر موضوع سپاه و چند مسئله سیاسی
دیگر که جزو متن توافق نیستند به توافق دست پیدا کنند.
دیپلماتهای غربی :ادامه همین بالتکلیفی
بهترین روش برای جلوگیری از تشدید تنشهاست

دیپلماتها در گفتوگو با وبگاه شبکه خبری بلومبرگ
گفتهاند با توجه به بنبســت ایجادشده ،آنها ادامه همین
بالتکلیفــی را بهتریــن روش برای جلوگیری از تشــدید
تنشها میدانند.
طبق این گــزارش ،در حال حاضــر اروپاییهایی که
طرف برجام هستند مرگ این توافق را اعالم نخواهند کرد
چراکه چنین اقدامی سازمان ملل را مجبور به بازگرداندن
تحریمهــای بینالمللی علیه ایران خواهد کرد و این باعث
خواهد شد نفت بیشتری از ایران از بازار حذف شود ،آنهم در
شرایطی که افزایش بهای انرژی ،بازگشت وضعیت اقتصادی
به نرمال در دنیا را با تردید مواجه کرده است.
بلومبرگ نوشته اعالم مرگ برجام همچنین میتواند
به ازســرگیری حمالت به زیرساختهای انرژی و خطوط
کشــتیرانی در خاورمیانــه منجر شــده و جهان را حین
دستوپنجه نرم کردن با تبعات جنگ در اوکراین در معرض
خطر یک درگیری نظامی دیگر قرار دهد.
یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفته هنوز برای گفتن
اینکه کار توافق تمام است زود است .او با وجود این اذعان
کرده که روند مذاکرات در مسیر مطلوب پیش نمیرود .او
گفته دولت بایدن ،تا زمانی که منافعش ایجاب کند مسیر
دیپلماسی با ایران را در پیش خواهد گرفت .او گفت زمانی

خواهد رسید که ماجرا اینطور نخواهد بود اما بایدن هنوز
به آن تصمیم نرسیده است.
آلمان :انتظار میرود مذاکرات هستهای
سریع به نتیجه برسد

سخنگوی وزارت خارجه آلمان بهدنبال اظهارنظر جوزف
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص از سر
گرفته شدن مذاکرات هستهای ایران ،اعالم کرد که انتظار
میرود این مذاکرات سریع به نتیجه برسد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از این سخنگوی
وزارت خارجه آلمان نوشت :انتظار دارم مذاکرات هستهای
ایران ســریع به نتیجه برسد ،یک پیشنهاد منصفانه روی
میز است.
عمان :از تالشهای بینالمللی
برای موفقیت مذاکرات هستهای حمایت میکنیم

«بدر بن حمد البوســعیدی» وزیــر خارجه عمان در
نشست خبری مشترک با «سرگئی الوروف» وزیر خارجه
روســیه گفت که عمان از همه تالشهای بینالمللی برای
موفقیت مذاکرات هستهای ایران حمایت میکند.
وی افزود :ما هیچ طرفی را بهخاطر اخالل در مذاکرات
ســرزنش نمیکنیــم ،اما از گفتوگو و مذاکره مســتقیم
حمایت میکنیم.
قطر :از تالشها برای موفقیت مذاکرات هستهای ایران
حمایت میکنیم

«محمد بنعبدالرحمن آلثانی» وزیر خارجه قطر در
گفتوگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت :مذاکرات
وین به مرحله سرنوشتسازی رسیده است .پیشتر هم تأکید
کرده بودیم که از هرگونه تالشــی برای به نتیجه رساندن
مذاکرات هستهای میان ایران و  4+1حمایت میکنیم.
وزیــر خارجه قطر افزود :از به نتیجه رســیدن توافق
هســتهای بهگونهای که تمامی طرفها در آن سود کنند،
حمایت میکنیم چراکه وجود آن تأثیر مثبت و کلیدی بر
اوضاع منطقه خواهد گذاشت.
وی خاطرنشان کرد :سنگ بنای روابط میان کشورها
گفتوگو و مذاکره اســت؛ توافق هستهای هم اهرمی برای
تحقق این هدف است.

