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اخبار

دیدار ظریف با رییس جمهوری قرقیزستان

وزیر امور خارجه که برای تبادل نظر با مقامات قرقیزستان
در بیشکک به سر می برد ،با صادیر چاپاروف رییس جمهوری
قرقیزستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور
گفت وگو کرد.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه ،محمد جواد ظریف در این دیدار با تبریک انتخاب چاپاروف
به عنوان رییس جمهوری قرقیزستان ،به ظرفیتهای موجود برای
گسترش همکاریهای دو کشور در حوزه های مختلف اشاره و از
رییس جمهوری قرقیزستان برای توجه به روابط دو جانبه قدردانی
کرد.
وزیر امور خارجه همچنین بر ضرورت پیگیری تصمیمات
دور پیشین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور
و همچنین آمادگی برگزاری اجالس سیزدهم این کمیسیون تاکید
کرد.
ظریف در این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی دو
کشور ،رفاه ،امنیت و آرامش مردم قرقیزستان را برای کشورمان با
اهمیت ارزیابی کرد.
رییس جمهوری قرقیزستان هم در این دیدار با تاکید بر
اهمیت توسعه همکاریها با کشورمان ،وجود مراودات سیاسی و
استمرار آن بین دو کشور را بیانگر عالقه دو طرف برای ارتقا سطح
همکاریها دانست.
چاپاروف با ابراز خرسندی از روابط پارلمانهای دو کشور،
وجود ظرفیت باال برای همکاریهای اقتصادی خصوصا در حوزه
های کشاورزی ،دارویی و ساخت و ساز را یادآور شد.
رییس جمهوری قرقیزستان همچنین مراتب قدردانی خود از
کمکهای انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران در زمینه کرونا
را اعالم داشت.
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بسته معیشتی دولت در آستانه ماه مبارک رمضان

رئیس جمهور گفت :دولت در آستانه ماه مبارک
رمضان برای گروههای آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک
دیده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری؛
دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس
دورهای گروه  ۲۴گزارشی از جلسه این گروه که روز
دوشنبه با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک
مرکزی  ۲۸کشورجهان و روسای صندوق بین المللی پول
و بانک جهانی تشکیل شد ،ارائه کرد.
گزارش گروه  ۲۴حاکی از اثرات شدید اقتصادی
کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری
و همچنین مشکالت جدی کشورهای عضو در تامین
واکسن مورد نیاز است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،در مقایسه با رشد
منفی تولید در اکثر کشورهای جهان ،عملکرد جمهوری
اسالمی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا و
مثبت کردن نرخ رشد تولید ،برغم فشارهای مضاعف
تحریمی ،ممتاز ارزیابی شده است.
رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه حمایت

ک برجام در وین
نشستکمیسیون مشتر 

هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور
ی ایران و کشورهای  ۴+۱در گراندهتل شهر وین
هیاتهای نمایندگ 
از ساعت  ۲و نیم بعد از ظهر به وقت محلی وین از سر گرفته شد.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت
امور خارجه ،حاضران در جلسه عالوه بر هیات ایرانی به ریاست
سیدعباس عراقچی ،انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام
خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ایران ،چین ،روسیه ،فرانسه،
انگلیس و آلمان در آن حاضر هستند.
عراقچی پیش از این نشست با انریکه مورا هماهنگ کننده
اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک دیدار کرد و آخرین
ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری کمیسیون را مرور کرد.
رئیس هیات ایران در نشست کمیسیون برجام و مذاکرات
در وین دوشنبه شب با رئیس هیأت چین و دیروز با رئیس هیات
روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
وزارت امور خارجه ساعتی قبل دستور هجدهمین نشست
کمیسیون مشترک برجام را رفع تحریمها و مسائل هسته ای عنوان
کرد و یادآورشد :در حاشیه نشست کمیسیون ،به روال معمول،
جلسات دو جانبه با روسای سایر هیاتهای ۴+۱برگزار میشود.
در این نشست نمایندگانی از سایر دستگاهها از جمله بانک
مرکزی ،وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ،سید عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر امورخارجه و ریاست هیات کشورمان را
همراهی میکنند.

ضرورت
برخورد با
قاچاق کاالهای
عادی و
ممنوعه

از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده
است ،گفت :دولت در سال  ۱۳۹۹طرحهای حمایتی
مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال  ۱۴۰۰نیز منابع
قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه
مبارک رمضان برای گروههای آسیب پذیر بسته معیشتی

رئیس قوه قضاییه :قاچاق کاال چه از طرف
نیروی انتظامی ،نیروهای ضابط و همکاران ما
در قوه قضاییه باید مورد برخورد قرار بگیرد .
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم
رئیسی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی
کشور گفت :اختالف رد صالحیت یکی از
مسائل و مشکالت ماست و یک مقدار به
مسائل تبیین نبودن دقیق قانون مرتبط
میشود که در نحوه قانون گذاری و نحوه
تشریح آن باید کار کرد که تمام مسائل و
مشکالت به حداقل برسد و شما هم مسائل را
پیگیری کنید تا مسائل و مشکالت به حداقل
برسد و آسیب شناسی صورت بگیرد.
وی با اشاره به قاچاق کاال در کشور و
نحوه برخورد با آن گفت :قاچاق کاال باید مورد
برخورد قرار گیرد چه از ناحیه نیروی انتظامی،
نیروهای ضابط و همکاران ما هم در این زمینه

درگذشت یکی از فرماندهان
برجسته انصاراهلل یمن

جنبش انصاراهلل یمن از درگذشت سلطان زابن ،مدیر اداره
تحقیقات جنایی در صنعا که نامش در لیست تحریمهای آمریکا
قرار داشت ،خبر داد.
به گزارش آرتی عربی ،وزارت کشور دولت نجات ملی یمن
وابسته به جنبش انصاراهلل در بیانیه تسلیتی اعالم کرد که زابن در
اثر ابتال به یک بیماری العالج درگذشت.
وزارت کشور یمن ،با تأکید بر این که وی وظایف محوله را با
تمام توان انجام میداد و از رؤسای نهاد امنیتی -جنایی در وزارت
کشور بود ،درگذشت زابن را خسارتی بزرگ برای یمن دانست.
در این بیانیه ،در اشاره به عملیات ائتالف عربی با رهبری
عربستان سعودی ،نقش وی را در تحقق دستاوردهای امنیتی و
ناکام ماندن توطئههای دشمنانی که جبهه داخلی را هدف قرار
داده اند ستود.

رسانه کره ای :کشتی توقیف شده احتماال به
زودی آزاد میشود

یک تلویزیون وابسته به دولت کره جنوبی ادعا کرد ،نفتکش
کرهای که حدود سه ماه پیش در ایران توقیف شد احتماال به زودی
آزاد شود ،زیرا تهران برای آزادسازی این کشتی تمایل نشان داده
است.
«آریرانگ تی وی» روز سه شنبه گزارش کرد :طبق گفته
وزارت امور خارجه ایران ،تمام تحقیقات مربوط به این نفتکش «در
راستای کمک به ناخدا و کشتی» انجام شده است.
آریرانگ تی وی ( )Arirang TVیک شبکه تلویزیونی
انگلیسی زبان مستقر در سئول است که با هدف جذب مخاطبان
خارج از کشور راه اندازی شده است .این رسانه توسط بنیاد پخش
بین المللی کره اداره میشود و توسط وزارت فرهنگ ،ورزش و
جهانگردی پشتیبانی مالی میشود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ۱۵دی ماه
سال گذشته یک فروند شناور کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک
چیمی» حامل  ۷هزار و  ۲۰۰تن مواد شیمیایی را به دلیل نقض
پروتکلهای زیست محیطی در خلیج فارس توقیف کرد.
گزارش با اشاره به اینکه دولت کره جنوبی درخواست آزادسازی
کشتی را داده ،آورده است :به گفته مقامات ایرانی ناخدای کشتی
نیز هیچ سابقه کیفری ندارد.
این رسانه کره جنوبی در ادامه آورده است :در همین حال،
«چانگ سیه کیون» نخست وزیر کره جنوبی قرار است برای
مذاکرات نهایی در مورد آزادسازی این کشتی با مقامات ایرانی در
تهران دیدار کند«.کی بیاس» تلویزیون دولتی کره جنوبی هم در
گزارشی ضمن پرداختن به اظهارات خطیب زاده سخنگوی وزارت
امور خارجه ایران در مورد آزادسازی این کشتی به نقل از او نوشته
است :تحقیقات در مورد این کشتی به گونهای انجام شده است که
برای کشتی و ناخدا مفید باشد .با توجه به اینکه کاپیتان کشتی
هم سوءسابقه نداشته و تمامی بررسیها در مسیر کمک به این
کشتی بوده است.

باید رسیدگی و برخورد نمایند.
رئیس قوه قضاییه افزود :با قاچاق کاالی
سازمان یافته یا به هر شکلی که باشد آن
چیزی که تشدید میکند این اقدام را مسئله
قاچاق کاالی ممنوعه است ،قاچاق سالح
و قاچاق مشروبات الکلی اینها به صورت
مضاعف باید دیده شود یعنی هم موضوع
قاچاق است و هم مسئله کاالی ممنوعه است
که اساس آن ممنوعیت دارد و مسئله وصف
قاچاق بودن آن است که واقعاً باید از مسئوالن
مربوطه چه در مرزها و چه در درون شهرها
خواست که برخورد با قاچاق سالح و مشروبات
الکلی و کاالهای ممنوعه را تشدید کنند.
آقای رئیسی گفت :مسئوالن مربوطه هم
در تشدید نوع نگاه و برخورد و هم در تصمیم
گیری قضایی باید بازدارنده باشند و دادگاههای
ما باید به نحوی با قاچاقچیان برخورد کنند

الکترونیکی نظام بانکی کشور در زمینه کارت اعتباری»
مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات انجام شده
در طول یکسال گذشته برای آماده سازی بستر ارائه
تسهیالت بانکی با استفاده از کارت اعتباری ،گفت:
بی شک الگوی تسهیالت دهی نظام بانکی کشور نیز
تغییر میکند که امید است با آماده سازی سامانه
امضای دیجیتال در نظام بانکی گام جدیدی در
راستای رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد کلی
ساماندهی نظام الکترونیک کشور توسط نظام بانکی
برداشته شود.
آقای روحانی افزود :با اجرای این طرح گشایش
مهمی برای تولید کنندگان در زنجیره تامین صورت
خواهد گرفت و هزینه تامین مالی برای تولید کاهش
قابل توجهی خواهد یافت که یکی از مصادیق بارز مانع
زدایی از تولید در آغاز سال  ۱۴۰۰خواهد بود.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس
گزارشی از وضعیت بازار سرمایه درسال  ۱۳۹۹و تحلیل
عوامل نوسان در این بازار ارائه نمود و برنامههای این
سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تامین مالی
تولید از طریق بازار سرمایه ،تشریح کرد.

مخصوصاً قاچاقچیان سازمان یافته و حرفهای
که بازدارنده باشد برای کسانی که خودشان
میخواهند ارتکاب جرم را بپرورانند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی تصریح
کرد :مسئله جایگاه قضایی برای دادسرا و دیوان
عالی کشور که داده شده در کنار دیوان نقش
آفرین هستند و نسبت به تهیه مقدمات کار و
دیوان عالی کشور تصمیم میگیرد و قانون
گذارجایگاه نظارت را بر همه آرا به صورت مطلق
در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده
و ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که
شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و
قانون اساسی است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد :برای قوانین
مصوب مجلس و نظارت به تمام قوانین در
نظام جمهوری اسالمی که مبتنی بر دین و
آموزههای دینی است هیچ حکم خالف شرعی

و هیچ قانون خالف شرع و هیچ تصمیم خالف
شرعی نباید گرفته شود و اگر باشد از درجه
اعتبار ساقط است و در هر بخشی کشف شود
و مشخص شود تصمیمی ،رایی و قانونی بر
خالف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار
ساقط است.وی خاطر نشان کرد :تضمین
کننده این قانون اساسی و تضمین کننده
این نگاه در قوه قضاییه ،دیوان عالی کشور
است ،اما فرایند دادرسی همچنان فرایند این
اصل مهم است.رئیس قوه قضائیه :اختالف در
صالحیت رسیدگی ،موجب اطاله دادرسی
است و باید آسیب شناسی و ساماندهی شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر نظارت تام
دادسرای دیوان عالی کشور گفت :تضمین
اجرای عدالت ،اجرای قانون و تضمین اجرای
موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در
دیوان عالی کشور رقم میخورد.

وزیر اقتصاد :حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نشد

شریعتمداری :صندوق بازنشستگی فوالد در
سال  ۹۹کارهای بزرگی را به سرانجام رساند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پیامی توییتری سه برابر
شدن بازده سرمایهگذاریها نسبت به  ،۹۸پرداخت مطالبات ۸
ساله بازنشستگان فوالد ،متناسبسازی و همسانسازی حقوق و
اجرای طرحهای احداث و توسعه را ازجمله مهمترین کارهای بزرگ
صندوق بازنشستگی فوالد در سال  ۹۹بیان کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،محمد شریعتمداری (وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی) در حساب توییتر نوشت :جوانگرایی خلق میکند.
صندوق بازنشستگی فوالد در سال  ۹۹کارهای بزرگی را به
سرانجام رساند :سه برابر شدن بازده سرمایهگذاریها نسبت به
 ،۹۸پرداخت مطالبات ۸ساله بازنشستگان فوالد ،متناسبسازی و
همسانسازی حقوق و اجرای طرحهای احداث و توسعه و سامانه
خدمات الکترونیکی.

تدارک دیده است ،افزود :این کمکها تداوم خواهد یافت
تا دولت در برابر تکانههای اقتصادی یاریگر مردم باشد
و مردم عزیز ،باالخص اقشار آسیب پذیر اطمینان خاطر
داشته باشند که دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و
نخواهد کرد.
در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی «سامانه

خبر

وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت :صاحب نظران سال گذشته میگفتند
دولت  ۱۲۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد
درصورتیکه حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد.
«فرهاددژپسند» روز سه شنبه در حاشیه نشست با نمایندگان کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران افزود :همواره یک نگرانی
در باره کسری بودجه وجود داشت و صاحب نظران در ابتدای سال نگران
بودند و حتی بیان میکردند که دولت  ۱۲۰هزار میلیارد تومان از بانک
مرکزی استقراض خواهد کرد اما نتیجه کار این شد که یک ریال استقراض

نشد بلکه از طریق عرضه و فروش اوراق جبران شد.
وی ادامه داد :حدود  ۱۹۳هزار میلیارد تومان اواراق هم واگذاری و
هم فروش بوده که  ۱۲۶هزار میلیارد تومان فروش نقدی بوده یعنی حدود
سه برابر نسبت به سال گذشته فروش نقدی که کار سخت تری است انجام
گرفته است.
وزیر امور اقتصادی دارایی خاطرنشان کرد :منابع و مصارف بودجه به
گونهای تدوین شده که حتی یک ریال هم نیاز به استقراض از بانک مرکزی
نبوده ،البته در برخی از متون انتقادی مطرح شد که تبدیل تعهد بودجهای
از طریق بانک مرکزی به ریال را گفتهاند استقراض کردهاند ،نه این استقراض
نیست.
دژپسند گفت :استقراض یعنی یک ارزی را بانک مرکزی گرفته بنا به
دالیلی که وجود داشت قابل عرضه به بازار نبود به صورت دیگر نقد شد.
وی ضمن اشاره به ارائه گزارش تحوالت اقتصادی در سال  ۹۹به
نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای سالمی گفت :بخشی از این
گزارش درباره بودجه دولت و صادرات و تجارت خارجی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارای افزود :با وجود آنکه در ابتدای سال
برآورد شده بودکه به طور مثال صادرات غیر نفتی ماکزیمم  ۲۷میلیارد
دالرخواهد بود ،خوشبختانه تا پایان سال متوجه شدیم  ۳۴.۵میلیارد دالر
صادرات غیر نفتی داشته ایم و آنهم در سالی که کرونایی بوده و جنگ
اقتصادی بوده است.

دژپسند این عدد را عددی قابل توجه برشمرد و خاطرنشان ساخت :به
خصوص اینکه اصالح ارزش پایه صادراتی هم صورت گرفت به این معنا که
در سال  ۹۶با  ۹۹ما دوباره اصالح ارزش داشتیم که عموما برآورد آن است که
بیش از ۳۰درصد اصالح ارزش پایه انجام شده است بنابراین ما این را حتی
اگر  ۲۰درصد در نظر بگیریم این  ۳۴میلیارد تومان در واقع به قیمت پایه
سال  ۹۶باالی  ۴۲میلیارد تومان خواهد بود.
وی در ادامه به ارائه گزارش در باره واردات به نمایندگان کمیسیون
اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت :در مورد واردات هم حدود  ۳۸.۵میلیارد
دالر صورت گرفته که خوشبختانه  ۱۲.۵میلیارد آن کاالهای اساسی بوده
است که بیانگر وفور کاال در سال گذشته بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود در این جلسه درباره درآمدهای بودجه
بحث شد و اعالم شد درآمدهای مالیاتی در سال گذشته نسبت به مصوب
مجلس که  ۱۰۷تصویب شده بودکه عمل شده و تحقق یافته است.
دژپسند با بیان اینکه مجموع خصوص سازی در سال گذشته ۵۹
هزار میلیارد تومان بوده است و میزان تعهد خصوصی سازی سال ۹۹یک
رکوردی را ایجاد کرده بود ،گفت :خصوصی سازی سال گذشته  ۳۴هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریال به خزانه واریز کرد ۱۴ ،هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال نیز
برای حمایت از سالمندی واریز نمود و در مجموع جمعا ۱۲۷هزار میلیارد
تومان از خصوصی سازی منابع جمع اوری شد که به صورت مستقیم و
غیر مستقیم بود.

انتقاد تند سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از طرح مجلس درباره سربازی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به تندی با طرح مجلس درباره سربازی
اختیاری مخالفت کرد .او گفت« :عدهای درباره خدمت سربازی طرحهای
یکجانبه بدون پشتوانه علمی و غیرقابل تحقق میدهند و انتظارات جامعه
را باال میبرند و دشمن را شاد میکنند چرا که به امنیت کشور لطمه وارد
میکنند».
سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح در نشست
خبری دیروز خود درباره طرح مجلس برای اختیاری کردن سربازی به انتقاد
از آن پرداخت.
او گفت« :مدتی است درباره موضوع سربازی بحثهایی از سوی افراد
مختلف حقیقی و حقوقی و سلبریتیها در کشور مطرح میشود و افکار
عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است».
شکارچی با اشاره به مزایای حضور سربازان در نیروهای مسلح با بیان
اینکه یکی از ارکان موفقیت در دوران دفاع مقدس در کنار نیروهای مسلح،
حضور سربازان عزیز بود ،افزود« :در دوران هشت سال دفاع مقدس قریب به ۶
میلیون رزمنده داشتیم که حدود  ۵۰درصد این رزمندگان یعنی  ۳میلیون نفر
از عزیزان سرباز بودهاند و حدود  ۶۰هزار نفر از این عزیزان به فیض شهادت و
حدود  ۱۶۰هزار نفر از این عزیزان نیز جانباز شدند».
او افزود« :در یگانهای رزمی ،پشتیبانی رزم ،پشتیبانی خدمات رزم ما
تعداد زیادی سرباز در حوزههای مختلف ،پزشکی ،فنی و  ...داشتهایم و آنهایی
هم که تخصصی نداشتند ،با آموزشهای مختلف در یگانهای رزمی مشغول
به خدمت میشدند که با وجود مدت کم آموزش ،خالقیتهای زیادی از خود
نشان میدادند».
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بحث ها پیرامون سربازی را «موج
سواری» دانست و افزود» خصوص خدمت سربازی و بدون پشتوانه عقالنی
و مشورت با نیروهای مسلح ،طرح های یکجانبه غیرقابل تحقق میدهند و
انتظارات جامعه را باال میبرند و دشمن را شاد میکنند چرا که به امنیت

کشور لطمه وارد میکنند و موجب تضعیف قدرت دفاعی کشور میشود».
او عنوان کرد« :امروز از ما میپرسند که با این سربازان چه میکنید؟
ما از  ۱۰۰درصد سرباز مورد نیازی که باید در شرایط غیرجنگی در نیروهای
مسلح داشته باشیم ،حدود  ۶۰درصد سرباز حاضر داریم و بار آن  ۴۰درصد را
این  ۶۰درصد تحمل میکنند».
شکارچی از مقایسه ایران با برخی دیگر از کشورها انتقاد کرد و گفت
آنها امنیت خود را کنتراتی تامین می کنند و به کشور دیگر پول می دهند تا
امنیتشان را تامین کند.
او افزود« :ما بیش از  ۸۰۰۰کیلومتر مرز داریم ،برای مقابله با مواد مخدر،
قاچاق انسان و ناامنی نیاز به حضور نیروهای رزمی در مرزهایمان داریم .تمام
مرزهای ما در آنسوی مرز وضعیت خوبی ندارند و ناامنی در برخی کشورهای
همجوار زیاد است».
سردار شکارچی تاکید کرد« :این حرفها خطرآفرین و آسیب به امنیت
است .ما اصال واژه اجباری در قانون نداریم ،ما خدمت موظفی داریم».
شکارچی با اشاره به طرح مجلس گفت« :اگر ما جداسازی کنیم و بگوییم
بخشی اختیاری به خدمت سربازی بیایند و بخشی هم نیایند ،بار مسئولیت را
آنها که به خدمت آمدهاند باید به دوش بکشند .ثانیا یک بودجه بسیار کالن
نیاز دارد چراکه به بیش از  ۲برابر کارکنان پایور در حال حاضر نیروهای مسلح
نیاز خواهیم داشت که این فقط برای شرایط غیرجنگی است».
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد« :همین االن هم حقوق مصوب
سربازان در قانون هم پرداخت نمیشود ،ما مجری پرداخت حقوق هستیم و
تأمین آن بر عهده ما نیست ،همین فردا مجلس و دولت محترم اعتبار را تأمین
کنند ،ما پرداخت خواهیم کرد.با این وضعیت چطور ما میگوییم بیاییم سرباز
حرفهای داشته باشیم؟»
سردار شکارچی با بیان اینکه ما زمانی میتوانیم ادعای اجرای سربازی
حرفه ای را داشته باشیم که دور یک میز بنشینیم و صحبت کنیم ،عنوان کرد:

رونمایی از  ۱۳۳دستاورد جدید هستهای در روز ملی فناوری هستهای

سازمان انرژی اتمی اعالم کرد همزمان با روز ملی فناوری هستهای ۱۳۳ ،دستاورد جدید هستهای رونمایی ،افتتاح
و راهاندازی میشود.اداره کل دیپلماسی عمومی و اطالعرسانی سازمان انرژی اتمی روز سهشنبه اعالم کرد که همزمان
با پانزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای ۱۳۳ ،دستاورد جدید هستهای رونمایی ،افتتاح و راه اندازی میشود.
در اطالعیه سازمان انرژی اتمی آمده است :با تالش شبانه روزی کارکنان و متخصصان صنعت هستهای کشور،
صرفاً طی یک سال گذشته  ۱۳۳دستاورد جدید ممیزی شده در حوزههای مختلف صنعت هستهای از جمله کوانتوم،
غنی سازی ،آب سنگین و ترکیبات دوتره ،رادیو دارو ،لیزر و  ...با موفقیت حاصل شده که این دستاوردها در قالب
نمایشگاه و  ۱۱مورد آن به صورت ویدئو کنفرانس و  ۸مورد از آنها توسط رئیس جمهور در  ۲۱فروردین به مناسبت
روز ملی فناوری هستهای رونمایی ،افتتاح و راه اندازی خواهد شد.
پیش از این بهروز کمالوندی در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا اعالم کرده بود که نمایشگاهی در حاشیه این
مراسم بر پا خواهد شد که به ارائه و معرفی پیشرفتهای هستهای کشور طی یک سال گذشته به ویژه در حوزههای
غنیسازی ،قطعات و تجهیزات مرتبط با راکتور آب سنگین اراک و رادیوداروهای تشخیصی و درمانی میپردازد.
کمالوندی گفت که دستاوردها و پیشرفتهای هستهای ایران نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این ۱۳۳
مورد از بین  ۲۵۵مورد ممیزی و برای ارائه در نمایشگاه آماده شده که از این تعداد  ۴۰موردش به تجهیزات و قطعات
مربوط به حوزه غنی سازی و انواع ماشینهای سانتریفیوژ مربوط است .یکی از پیشرفتهای انجام شده در حوزه غنی
سازی ،شروع تست مکانیکی سانتریفیوژ  ۹-IRاست که دارای  ۵۰سو است ۲۰.فروردین  ۱۳۹۹چهاردهمین سالگرد
روز ملی فناوری هستهای بود و علیاکبر صالحی از  ۱۲۲دستاورد جدید این سازمان در طول سال  ۱۳۹۸خبر داد و
گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا ،جشن این روز در فرصتی مناسب برگزار خواهد شد.

«امروز فردی اعالم کرده است که ستاد کل در جلسات حضور پیدا نمی کند.
تا االن هیچ کس از ستاد کل برای حل مشکالت سربازی دعوت نکرده است.
حرف ما این است که دور یک میز بنشینیم و بحث های فنی و تخصصی کنیم
و هر نتیجه ای گرفتیم آن را اجرا کنیم».
او افزود« :حساب یک نماینده مجلس از کل مجلس جداست؛ ما با
مجلس هماهنگ هستیم اما اینکه پشت دوربین تلویزیون رسما دروغ بگوییم
درست نیست .ستاد کل نیروهای مسلح صاحب دارد و در راس آن رییس
ستاد است».
سردار شکارچی طرح این مباحث را «شعاری» و «انتخاباتی» دانست.
سیلی به سرباز سیلی به امنیت اجتماعی است
سردار شکارچی در پاسخ به سوالی درباره پرونده عنابستانی نماینده
سبزوار و سیلی او به سرباز راهور توضیحاتی ارائه کرد.
پیشتر گفته شده بود که عنابستانی از سرباز راهور شکایت کرده است.
سردار شکارچی در این باره گفت« :من بسیار متاسفم برای کسی که می
رود تبلیغ می کند و رای مردم را میگیرد و بعد سیلی به سرباز بزند .سیلی به
سرباز زدن یعنی سیلی به امنیت اجتماعی زدن .چه آن بازپرسی که در بابل
این کار را کرد و با وی برخورد نشد و چه این رفتار از دید ما سیلی به نظم
اجتماعی کشور است؛ اگر سرباز تخلف کند راهکار قانونی دارد».
او خاطرنشان کرد« :ما به عنوان ستادکل نیروهای مسلح از هر دو این
افراد شاکی هستیم .وقتی یک سرباز صادقانه خدمت می کند و حق و حقوق
او هم کامل پرداخت نمی شود و بعد اینطور با او هم برخورد شود».
سخنگوی نیروهای مسلح با انتقاد شدید از نماینده سبزوار افزود« :اینها
نماینده واقعی مردم نیستند و باید با مردم صادقانه حرف بزنند .همه مردم
باید قانون را رعایت کنند و فرقی بین نماینده و سرباز نیست .حتی اگر سرباز
تخلف کرد باید از طریق قانونی پیگیری شود .کسی که خود قانونگذار است
وقتی قانون را رعایت نمی کند چه بایدگفت».

برگزاری تمرین مرکب دریایی بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان

رییس ستاد فرماندهی منطقه یکم امامت نداجا گفت :ناوگروه اعزامی از نیروی دریایی پاکستان برای برگزاری
تمرین مرکب دریایی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان،از بندرعباس عازم منطقه تمرین شد.
ناخدایکم ستاد رضا شیبانی سهشنبه ،هدف از این تمرین دریایی را ارتقای توان رزمی و تبادل اطالعات و دانش
نظامی بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان عنوان کرد و افزود :این تمرین به منظور نمایش قدرت دریایی و هم
افزایی و برقراری تعامل سازنده و پویا در جهت ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه و همچنین انجام عملیات دریایی
مشترک شامل نقل و انتقاالت هوایی ،دریایی و انجام مشترک عملیات  Passexبا شرکت کارکنان دو نیروی دریایی
ایران و پاکستان و آبهای خلیج فارس و دریای عمان صورت میگیرد.
وی ادامه داد :یگانهای نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن البرز و یک فروند موشک انداز به همراه یک بالگرد
و همچنین یگان های شناور رزمی و پشتیبانی از نیروی دریایی پاکستان در این تمرین دریایی حضور دارند.
سخنگوی این تمرین مشترک دریایی با اشاره به اهمیت وحدت و همگرایی صاحبان قدرت دریایی در این منطقه
راهبردی ،اضافه ایجاد امنیت توسط کشورهای منطقه باعث رشد،توسعه امنیت و در نهایت رونق تجارت جهانی خواهد
شد.شایان ذکر است روز دوشنبه نیز افسران و کارکنان  ۲نیروی دریایی ایران و پاکستان در راستای تبادل تجربیات
آموزشی و عملیاتی از یگانهای شناور یکدیگر مستقر در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس بازدید کردند.
ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان پیش از ظهر شنبه در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در بندرعباس پهلوگرفت.ناوگروه پاکستانی شامل  ۲ناو نیروی دریایی در راستای سنت دریایی پاکستان و
به منظور تقویت بیشتر روابط دو جانبه و دوستانه ،دیروز در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در بندرعباس پهلو گرفت و فرماندهان وکارکنان آن مورد استقبال همتایان ایرانی خود قرار گرفتند.

