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تداوم رایزنی کارگروههای برجام در وین

رایزنیهــای هیأتهــای مذاکرهکننــده ایــران و گروه  ۴+۱در وین روز گذشــته
یکشــنبه نیــز در ســطوح مختلــف ادامــه پیــدا کــرد« .میخائیــل اولیانوف»،
نماینده روسیه در وین در صفحه توئیترش با اشاره به فعالیت کارگروههای
کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای توافق هستهای تأکید کرد ،روند
در جریان اســت اما کار آنها آســان نیســت .نماینده روســیه درباره فعالیت
کارگروههای کمیســیون مشــترک برجام در راســتای احیای توافق هســتهای
نوشــت« :بهدنبال تصمیم کمیســیون مشــترک برجــام ،کارگروههای آن به
فعالیتشــان در وین در زمینه لغو تحریمها و مســائل هســتهای ،بعد از ظهر
دیروز و امروز ادامه یافت ».اولیانوف افزود« :کار آنها آســان نیست اما روند
آن در جریان است» .روز جمعه شرکای برجام یک نشست دیگر کمیسیون
مشــترک برجــام را در وین برگــزار کردند که بــه گفته نمایندگان کشــورهای
حاضر در این جلســه ،رضایتبخش بوده و پیشــرفتهایی نیز حاصل شده
اســت .جلســات اخیر کمیســیون مشــترک برجام در راســتای احیــای توافق
هســتهای بــا هدف لغــو تحریمهــای امریکا علیه ایــران و بازگشــت ایران به
تعهدات برجامیاش برگزار شد.

گــروه سیاســی /روز گذشــته به مناســبت
 29فروردیــن مــاه روز ارتــش ،مراســم
گرامیداشــت ایــن روز بــا رژه نیروهــای
مختلف ارتش در تهران و مراکز استانها
برگــزار شــد .در تهــران ،ایــن مراســم در
منطقــه  3نیروی زمینی و پادگان شــهید
یداللهی و با حضور فرمانده کل و جمعی
از فرماندهان ارتش برگزار شد که طی آن،
پیام حضرت آیتاهلل خامنهای ،فرمانده
کل قــوا و حجتاالســام حســن روحانی
رئیــس جمهــوری قرائــت شــد .امســال
ایــن مراســم بــه دلیــل محدودیتهای
کرونایی بــه صورت خودرویی و با شــعار
«مدافعــان وطــن ،یــاوران ســامت»
برگــزار شــد .ایــن مراســم فرصتــی بــود
تــا جدیدتریــن تجهیــزات ارتــش و نیــز
تــوان رزمــی و دفاعــی این نیــرو در حوزه
نیروهای سهگانه هوایی ،زمینی و دریایی
بــه نمایــش گذاشــته شــود؛ تجهیزاتــی
کــه نشــان میدهــد ارتــش جمهــوری
اســامی خود را متناســب بــا تهدیدات و
نیــز فناوریهــای نظامی جدیــد در دنیا،
تــوان خود را بــهروز کرده و آمــاده مقابله
با هــر نوع تهدیــدی ،از جمله پهپادهای
مهاجم یا موشکهای کروز است .رئیس
جمهــوری در پیام خود به مناســبت روز
ارتــش کــه در مراســم رژه ایــن نیــرو در
پادگان شهید یداللهی قرائت شد ،با بیان
اینکه هــر ملتی به ارتــش قدرتمند خود
میبالد و هر ارتشــی هــم به ملت غیور و
بــزرگ خود مینازد ،تأکیــد کرد :ملتها
بدون ارتشها بیپشــتوانهاند و ارتشها
بــدون مــردم بیپناهنــد و دولتهــا هم
بــدون ایــن دو «بــیســرمایه» و همه در
کنــار هم ســدی مرصــوص .به گــزارش
ایرنــا ،حجتاالســام حســن روحانــی،
مشــروعیت ارتشهــا را در فــداکاری،
میهندوســتی و وفاداری آنان به امنیت
ملــی ،نظــام ،وحــدت ملــی و تمامیــت
ارضی دانست و افزود :اما رابطه ارتشها
با ملتها از رابطه ارتشها با حکومتها
راهبردیتر است .حکومتها برای آنکه
در قــدرت بمانند به ملتها نیــاز دارند،
امــا زمانی که ملتــی از حکومتی ناراضی
و رویگردان شــود این ارتشها هستند که
باید در میان ملتها و حکومتها یکی را
برگزینندوتصمیمبگیرندوانتخابکنند.
رئیس جمهــوری با بیان اینکــه ارتشها

مســلحاند اما ســاح آنان رو به دشمنان
ملتها اســت و نه ملتهــا ،اضافه کرد:
ارتشهــا از لحــاظ اداری البتــه جزیــی از
دولتها و حکومتها هســتند و از این رو
طبق قانــون باید از حکومتهــا اطاعت
کننــد .این اصل مردمســاالری اســت که
ســرباز از فرمانــده اطاعــت کنــد ،اما این
مسأله هم روشن است که ارتشها باید از
دولتی حمایت کنند که به ملتش خیانت
نکرده اســت .روحانی با اشاره به انتخاب
نهایــی ارتش در جریان انقالب اســامی
و اینکه کنار ملت قــرار گرفت ،ادامه داد:
در قانون اساســی تعیین مقام رهبری به
عنوان فرمانده کل قوا نمادی از ضرورت
حفــظ ارتش و همــه نیروهای مســلح از
جمله سپاه پاســداران انقالب اسالمی از
اســتیالی دولتها و احزاب سیاسی بود.
او بــا بیان اینکــه پس از انقالب اســامی
با تعیین یــک فقیه عالی مقام به عنوان
فرمانده کل قوا ،جدایی ارتش از فعالیت
سیاسی عمالً تحقق یافته است تا ارتش
و ســپاه و همه نیروهای مســلح مســتقل
بمانند ،این امر را وصیت امام و رهنمود
مقــام معظم رهبری و جــزو مزیتهای
ارتش و ســپاه دانســت و تأکید کرد :امروز
در امتــداد تجربــه جنــگ تحمیلــی و به
عنــوان میــراث دفاع مقــدس ،نهادهای
نظامی ایران از ارتش و ســپاه حرفهایتر
از همیشه مأموریت و مسئولیت خویش
را میشناســند .روحانی خطاب به ارتش
جمهوری اســامی ایــران ،با بیــان اینکه
شــما ارتش انقالب هستید ،شــما سرباز
و ســردار انقــاب هســتید و پاســداری از
انقــاب تنهــا بــا حفاظــت از ارزشهای
انقــاب؛ اســتقالل ،آزادی ،جمهوریت و
اسالمیت معنا مییابد ،تأکید کرد :دفاع
از «مرزهــا» دفــاع از «اســتقالل» ایــران
است ،دفاع از «رأیها» دفاع از «آزادی»
ایران اســت ،دفــاع از «آزادیها» دفاع از
«جمهوریت» ایران و دفاع از «ارزشها»
دفاع از «اسالمیت» ایران است.
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه
مأموریــت شــما ورود بــه رقابتهــای
سیاســی هــم نیســت ،بلکــه مأموریتــی
ملی است ،گفت :شــما درست در جایی
ایســتادهاید کــه ملــت ایران به شــما نیاز
دارد .امــروز دشــمنان ایــران از وســعت
و قــدرت و وحــدت و امنیــت ایــران در

هراسند .ایران همواره برای آنان بزرگتر
از آن بــوده اســت که فکــر میکردند .او با
بیان اینکه ارتش ،ارتش همه ملت ایران
اســت و بزرگتر از آن اســت کــه آن را به
سیاســت فرو بکاهیم ،اظهــار کرد :ارتش
و ســپاه در این هشت سال دولت تدبیر و
امید بویژه در چهار ســال جنگ تحمیلی
اقتصــادی هماننــد هشــت ســال دفــاع
مقدس برای منافع ملی ایستادند .چنان
چهره برافروختند و از خود صالبت نشان
دادند که دشــمن هرگز نتوانســت خیال
جنگ در ســر داشته باشــد .دولت هم در
این ســالهای ســخت جنــگ اقتصادی،
ارتــش و نیروهــای مســلح کشــور را بــه
مدرنترین سالح مجهز کرد ،که در هیچ
زمانی روحیه نظامیان و سازوبرگ آنان از
امروز بهتر نبود.
ëëپهپادهــای ارتــش برگ برنــده نیروهای
مسلحایران
سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی
نیــز در حاشــیه رژه یگانهــای محمــول
ارتــش ،توان پهپادی ارتش را یک قدرت
و برگ برنده نیروهای مســلح جمهوری
اسالمی ایران دانســت که در صورت نیاز
در میدانهای نبرد از آن استفاده خواهد
شــد .به گــزارش ایرنــا ،او دلیــل برگزاری
متفــاوت مراســم روز ارتــش را ضــرورت
رعایت شیوهنامههای بهداشتی دانست
و گفــت :امــروز شــاهد حضــور قــدرت
نوظهور پهپادی ارتش جمهوری اسالمی
ایــران بودید و این بســیار مهم اســت که

قدرت پهپادی ارتش در ســالهای فشار
حداکثــری ظهور و رشــد کــرده و پا گرفته
اســت .فرمانــده کل ارتــش اضافــه کرد:
بــا ایــن رژه بــه ملت بــزرگ ایــران اعالم
کردیم که ارتش جمهوری اسالمی ایران
همچنــان کــه در حوادث طبیعــی مانند
زلزلــه و ســیل در کنــار مردم بوده اســت،
از اسفند ســال  ۹۸تاکنون برای مقابله با
کرونــا در کنــار مردم ایســتاده اســت و هر
جا که الزم باشــد و هر کمکی که از دست
ارتش جمهوری اسالمی ایران برآید برای
مــردم با جان و دل انجــام خواهد داد .او
دربــاره تأثیر تحریمها و فشــار حداکثری
بــر توان نیروهای مســلح نیــز اظهارکرد:
آنچه امروز شما به عنوان قدرت پهپادی
مشاهده کردید در همین سالهای فشار
حداکثــری در ارتــش جمهوری اســامی
ایران بــروز و ظهور یافت .تحریمها برای
همــه ملتهــا ظالمانــه و محدودیــت
آفرین اســت و میتواند بر ملتها فشــار
ایجاد کند اما ملتی که بتواند از تحریمها
و فشــارهای بیگانگان به عنــوان فرصت
استفاده کند ،میتواند حرف اصلی خود
را در جهان محکم به زبان بیاورد.
ëëرونمایی از دو سامانه پدافندی جدید در
رژه روز ارتش
در مراســم روز گذشــته ارتــش،
دســتاوردهای جدیــد این نیــرو در زمینه
فعالیــت و رزم هــر ســه بخــش هوایــی،
دریایــی و زمینــی بــه نمایــش گذاشــته
شــد .امــا از میــان ایــن دســتاوردها ،دو

نمونــه بیش از ســایرین مــورد توجه قرار
گرفت؛ ســامانههای پدافندی «مجید» و
«ذوالفقار» که از آنها به عنوان شــکارچی
جدیــد موشــکهای کــروز و پهپادهــا یاد
میشــود .ســامانه پدافنــد هوایــی ارتفاع
پســت «ذوالفقــار» مبتنــی بــر پرتابگــر
چندفرونــدی دوش پرتــاب مکانیــزه
اســت و سامانه شهید مجید نیز متشکل
از سیســتم کنتــرل آتــش الکترواپتیــک
و پرتابگــر دوفرونــدی مســتقر بــر روی
خــودروی ارس اســت کــه هر دو ســامانه
وظیفه مقابله با اهداف در ارتفاع پســت
بویژه موشکهای کروز را دارند.
ëëنگاهیبهسایرتوانمندیهایارتش
در مراســم روز گذشــته آخریــن
دســتاوردهای پهپــادی ارتــش و ســایر
تجهیزات بهینه شده در قالب یگانهای
محمــول و خودرویــی در تهــران بــه
نمایــش درآمــد .در زمینــه تجهیــزات و
توانمندیهــای نیــروی زمینــی ارتــش،
میتوان به خودروی فوق سنگین تانکبر
کیان  ،۷۰۰نسل سوم تانک ذوالفقار ایران
(مجهــز بــه پیشــرفتهترین ســامانههای
زرهی موجود دنیا ،سیستم جدید کنترل
آتش /و سامانه اســتابالیزر بومی) ،تیام،
خــودروی فــوق ســنگین حامــل تانــک
اصلی میدان نبرد ،خودروی حامل نفربر
بیتیآر با توپ  ۲۳میلیمتری اتوماسیون
و اســتابالیزر ،خــودروی حامــل موشــک
زمین بــه زمین زلــزال ،خــودروی حامل
موشکانداز فتح  .۳۶۰موشکی نقطهزن

در صحن علنی مجلس خوانده شد

شکایت برادران جهانگیری از نماینده گرمسار

ادامه از صفحه اول

گــروه سیاســی /دیــروز در نشســت علنــی
مجلــس ،جوابیــه بــرادران معــاون اول
رئیــس جمهــوری قرائــت شــد کــه در آن
ابراهیــم و مهــدی جهانگیــری خواســتار
رســیدگی به اظهارات اردشیر مطهری در
هیــأت نظارت بر رفتار نمایندگان شــدند.
در جلســه یکشــنبه هفته گذشته مجلس،
اردشــیر مطهــری نماینــده گرمســار در
نطــق خــود گفتــه بــود« :اگــر برادر کســی
کــه کاندیــدای شــورای شــهر اســت یــک
بســت تریاک کشــیده باشــد ،پدرش را در
میآوریم ،اما بــرادر رئیس جمهوری دزد
اســت ،برادر معاون اول رئیس جمهوری
دزد اســت ،دختر وزیر دزد اســت ،اما با او
کاری نداریــم!» و دیــروز در پاســخ بــه این
اظهارات ،علی کریمــی فیروزجایی عضو
هیأت رئیســه مجلــس جوابیــه ابراهیم و
مهــدی جهانگیــری بــرادران معــاون اول
رئیــس جمهــوری را براســاس مــاده ۷۴
آییننامــه داخلــی مجلــس درخصــوص
نطــق نماینــده گرمســار قرائــت کــرد .بــه
گــزارش ایســنا ،در این جوابیــه خطاب به
رئیــس مجلس آمده اســت :همانطوری
که میدانید در جلســه علنی روز یکشــنبه
مــورخ  1400/۱/22از تریبــون مجلــس
شــورای اســامی که باید جز حق و راستی
و درســتی نگفــت و نشــنید ،آقای اردشــیر
مطهــری نماینــده گرمســار بــا کلمــات
ســخیف به برادر معــاون اول آقای رئیس
جمهوری اتهام دزدی وارد کرد .متأسفانه
جایــگاه و شــأن رفیــع مجلــس شــورای
اســامی کــه در منظومــه فکــری و کالمی
امــام راحل عظیمالشــأن از آن بــه عنوان
رأس امــور یــاد شــده اســت ،بهراحتــی بــا
بیپروایــی تمــام توســط نماینــده مذکور
شکسته شد و تأســفبارتر از آن اینکه فرد
مذکور هیچگونه اخطاری در حین و پس از
آن برای این رفتار غیراخالقی و غیرقانونی
خــود دریافــت نکــرد .در ادامــه آن عنوان
شــده :پرواضــح اســت کــه طــرح اتهــام
کلــی دزدی بــه بــرادر معــاون اول رئیس
جمهوری بدون ارائه هیچ ســند و مدرکی

خانه ملت

یعنی برای کســانی که نگاه بخشی ،گروهی و حزبی دارند رفتن دولتها
بــه عنــوان یــک فرصــت تلقــی نمیشــود .ایــن در حالــی اســت کــه انتقال
مســالمتآمیز و آســان قدرت که با رأی مردم انجام میشود ،نشان دهنده
اقتدار نظام سیاسی است .در حقیقت این روند یک دستاورد برای نظام به
شــمار میآید که دولتهای مختلف با برنامههای متفاوت بر سر کار بیایند
و بــا رأی مردمی کــه پای صندوقهای رأی حضور یافتهاند ،برنامههای خود
را پیش ببرند.
مخالفــان دولــت چنیــن نگاهــی ندارند و این گونــه میاندیشــند که باید
برجام را ناکارآمد نشان داده و هر دستاوردی پیرامون آن را نفی کنند .توافق
هســتهای در حالی به دست آمد که برای نخســتین بار بعد از جنگ جهانی
دوم بود که یک بحران بینالمللی به صورت کامالً دیپلماتیک حل شد .آن
هم در شرایطی که ایران  6قطعنامه تحت فصل  7داشت که در نتیجه این
مذاکرات لغو شــد .این بســیار اتفاق مهمی بوده اســت که علــی رغم تأکید
مکــرر پیرامــون آن ،از ســوی مخالفان برجــام نادیده گرفته شــد و آنها هیچ
ارزشــی بــرای آن قائــل نبودند .زیرا به اعتقــاد آنها موضوع ایــن مذاکرات و
توافق با دولت آقای روحانی گره خورده اســت .آنها ناراحت هســتند که این
دولــت موفق شــد بحران تا این ســطح پیچیــده را از طریق دیپلماســی حل
کند .در حالی که تصمیم به مذاکره و مســیر اجرای این توافق با عالی ترین
نهادهای تصمیم گیر در سطح نظام و مقام رهبری بوده است.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه از نــگاه منتقــدان و مخالفــان ،اگر قرار اســت
وضعیــت اقتصــادی و دیپلماتیک کشــور بهبود پیدا کند ،ایــن بهبودی باید
بعد از مرداد ســال  1400و پس از مشــخص شــدن رئیــس جمهوری بعدی
اتفــاق بیفتــد تــا این موفقیت به حســاب خودشــان گذاشــته شــود یعنی در
حقیقــت ایــن گروهها اهمیتــی برای بهبــود وضعیت اقتصادی مــردم و باز
شــدن گره معیشتی آنها قائل نیســتند و تنها اهداف سیاسی خود را پیگیری
میکننــد .حــال آنکــه چــه در دوره پیــش از برجام این مــردم بودنــد که بار
فشــار مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریمهــا را به دوش میکشــیدند و اگر
هم تحریمها لغو شــود ،باز این مردم هســتند کــه از آن نفع میبرند .از این
رو هرگونــه کارشــکنی در مســیر مذاکراتــی که هــدف لغو تحریمهــا را دنبال
میکند ،عمالً به معنای گروگان گرفتن معیشت مردم است.
در چنین فضایی آســیبهای ناشــی از غلبه اهــداف انتخاباتی و جناحی
بــر هر موضوع دیگــری همچون موضــوع برجام و لغــو تحریمها موجب از
دست رفتن فرصتهایی برای کشور میشود که شاید بزودی دوباره فراهم
نشود .در شرایط جاری باید همه مردم ،گروهها و نهادهای سیاسی و نظامی
تمام قــد و یکپارچــه از مذاکره و مذاکره کنندگان حمایــت کنند چون آنها با
مجوز عالیترین ســطح یعنی مقام رهبری گفتوگو میکنند و دولت بدون
اجــازه و هماهنگــی گامــی در ایــن زمینــه برنمــیدارد .بنابراین بــا توجه به
فرصتی که از طرف امریکا برای نجات برجام فراهم شده است ،نباید اجازه
داد برخــی با ایجاد تهدید و مانعتراشــی مانع بهرهبــرداری از این مذاکرات
شوند .باید در مقابل امریکا یکپارچه بود تا حرف ایران پیش رود.

ارتش به کمک سالمت آمد

فقط به منظور تخریب معاون اول رئیس
جمهوری و تشویش افکار عمومی صورت
گرفت .نظر بــه اینکه این نماینده محترم
بــدون دادن نشــانی خــاص از مفهــوم
کلی بــرادر معــاون اول رئیــس جمهوری
نــام برده اســت؛ ایــن توضیــح را ضروری
میدانیــم کــه جناب آقــای دکتر اســحاق
جهانگیری چهار برادر به نامهای محمد،
یعقوب ،ابراهیم و مهدی دارند که محمد
و یعقوب در دوران دفاع مقدس به درجه
رفیع شهادت نایل شدند و ابراهیم جانباز
دوران دفــاع مقــدس و از بازنشســتگان
آمــوزش و پــرورش اســت و مهــدی از
فعاالن بخش خصوصی است .همچنین
تأکیــد شــده :نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه
فعالیتهای اقتصــادی مهدی هیچگونه
ارتباطــی به دولت و شــخص معــاون اول
رئیس جمهوری ندارد .در پرونده قضایی
مهدی که منجر به رأی نهایی شــده است
هیچگونــه اتهامــی از دزدی و اختــاس
مطــرح نیســت .لــذا اینجانبــان مهــدی و
ابراهیم برادران آقای اسحاق جهانگیری
که توســط آقای اردشــیر مطهری نماینده
گرمســار در نطــق علنــی با تهمــت دزدی
مورد هتک واقع شدهایم مطابق فرمایش
امام راحــل و بر اســاس آییننامه داخلی
مجلــس چنانچه از تریبــون مجلس علیه
کســی اتهــام و تهمتــی وارد شــد ،مجلس
موظف اســت پاســخ فــرد را منتشــر کند؛
خواستار قرائت این بیانیه در اولین جلسه

علنی مجلس شــورای اسالمی و رسیدگی
در هیــأت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان
هســتیم .در پایــان ابراهیــم و مهــدی
جهانگیری درخواســت کردند کــه :از آنجا
که اتهام مطرح شــده مصداق بارز توهین
و افتــرا و جــرم بوده و مطابق مــواد  ۶۹۷و
 ۶۰۹قانــون مجــازات اســامی مشــمول
مجازات اســت ،شکایت خود را به مراجع
ذیصالح قضایی نیز ارائه میکنیم.
ëëپاســخ به حمله تروریســتی بــه نطنز در
زمان مناسب انجام میشود
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلس
در نطــق پیش از دســتور جلســه بــا بیان
اینکه رسیدن به غنیســازی  ۶۰درصدی
پیامهــای سیاســی مهمــی بــه همــراه
داشــت ،گفــت :دشــمنان ایــران انتظــار
داشــتند بــا اقدامات تروریســتی فعالیت
هســتهای ایران متوقف و یا کند شــود ،اما
این غنیسازی به دشــمنان ما ثابت کرد
صنعت هستهای ایران بومی شده است و
هیچکس نمیتواند مانع پیشرفت ایران
اســامی شــود .رئیس مجلس در بخش
دیگــری از صحبتهایش بــا تأکید بر باال
بــردن ســطح حفاظتــی مراکز هســتهای
توســط دســتگاههای مســئول ،گفــت کــه
پاســخ به حمله تروریســتی به نطنز یک
ضرورت حتمی اســت و در زمان مناسب
انجام خواهد شــد .قالیبــاف همچنین با
اشــاره بــه اهمیت موضوع بــورس گفت:
بــه همــکاران و مــردم ایــن اطمینــان را

میدهم کــه موضوع بورس با اولویت در
دستور کار اولین جلسه شورای هماهنگی
اقتصــادی ســران قواســت .امیــدوارم
بتوانیم با اتخاذ تصمیماتی به این حوزه
کمک کرده و نگرانی عزیزان ســهامدار را
در بازار سرمایه و بورس برطرف کنیم.
ëëوصول طرح ممنوعیت ورود
خبرنگارانامریکاییوانگلیسی
حامی تحریم به ایران
در ادامه جلســه دیروز مجلس ،طرح
ممنوعیــت ورود خبرنــگاران امریکایی و
انگلیســی حامــی تحریم به ایــران اعالم
وصــول شــد .الیحــه نظــام رتبهبنــدی
معلمان هم از جملــه لوایح مهم اعالم
وصــول شــده در جلســه دیــروز مجلــس
بــود .همچنیــن طــرح نحــوه مواجهــه با
قانعکننــده نبودن پاســخ وزیر هم در این
جلسه اعالم وصول شد .دیروز همچنین
خبر رســید که یک عضو دیگر کمیســیون
اقتصادی مجلس هم به کرونا مبتال شده
است .در روزهای گذشته عفت شریعتی
نماینده زرند ،ســمیه محمودی نماینده
شــهرضا و مهــدی طغیانــی نماینــده
اصفهان به کرونا مبتال شده و در قرنطینه
به ســر میبرند و اصغر سلیمی نماینده
مردم سمیرم نیز به دلیل ابتال به ویروس
کرونا در بیمارســتان بســتری شده است.
در جلســه دیروز همچنیــن نمایندگان با
اصــاح الیحــه دولــت بــرای الحــاق یک
تبصــره بــه مــاده  ۱۴قانــون صــدور چک
مصــوب  ۱۳۵۵و اصالحــات بعــدی آن
موافقت کردند .همچنیــن الیحه «نحوه
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به
ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشــور»
در دســتور کار صحن علنــی مجلس قرار
گرفــت و نماینــدگان بــا  ۱۶۸رأی موافــق
کلیــات ایــن الیحــه را تصویب کردنــد .از
ســوی دیگر ،بــه درخواســت نایب رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس اصالح یک
مــاده از الیحــه قانون پولــی و بانکی برای
رفع ابهام و بررســی بیشتر ،به کمیسیون
اقتصادی ارجاع شد.

و مجهــز بــه جدیدتریــن ســامانههای
ارتباطــی ،خــودروی ضدگلولــه روییــن
تن ،ســبکترین خودروی ضدگلوله دنیا
و پهپــاد چندمنظــوره مهاجــر  ۶نیــروی
زمینــی ارتش جمهــوری اســامی ایران
اشــاره کرد .نیــروی پدافنــد هوایی ارتش
نیــز ســامانه موشــکی ذوالفقار ،ســامانه
راداری کامــاً بومــی کاشــف بــه منظــور
کشــف انواع ریــز پرندههــا و هواپیماهای
بدون سرنشــین ،ســامانه موشــکی کامالً
بومــی بــاور ،۳۷۳ســامانه موشــکی برد
بلند کامالً بومی تالش و سامانه موشکی
چابــک و کامــاً متحــرک  ۱۵خــرداد و
 -۶موشــکهای کامالً بومــی صیاد ۳و۴
را بــه نمایــش گذاشــت .پهپــاد انهدامی
برد بلنــد آرش ،پهپاد پرســرعت ارزیاب
ســامانههای پدافندی ارتفاع باالی ناصر
و پهپادهای کیان  ۱و  ۱۰شهریور با قابلیت
ارزیابی سامانههای پدافندی ارتفاع باال از
دیگر تجهیزات این نیرو بودند.
نیروی دریایی نیز اژدر اکسیژنی و اژدر
مارک  ۴۶با توانایی شــلیک از زیردریایی
کالس طــارق ،شــناور تنــدرو هجومــی
ضربتــی شــهاب جهــت عملیــات دفاع
ســاحلی و کرانهای و قایق رعد و ســامانه
پرتــاب موشــک برد بلنــد نور بــا قابلیت
هدایت موشــکهای ســطح به سطح از
ساحل به دریا را به نمایش گذاشت.
ëëارتشبهکمکسالمتآمد
همزمــان بــا ایــام روز ارتــش  ،چنــد
بیمارســتان صحرایــی و کمــپ هــای
بیمارســتانی در مراکز ارتش برای کمک
به بیماران کرونایی و به عنوان پشــتیبان
بیمارستانهاتشکیلوبرپاشد.بیمارستان
صحرایی قزوین در محوطه بیمارســتان
ارتــش در لشــگر  ۱۶زرهــی قزویــن برپا و
فعال شده اســت .این بیمارستان دارای
 ۶۰تخــت اســت و امکانــات و تجهیزات
الزم را بــرای بســتری بیمــاران کرونایــی
دارد .بــه گفتــه مســئوالن از ظرفیــت
بیمارستانصحراییبرایخدمترسانی
بــه بیمــاران کرونایــی در حــال ترخیص
استفاده میشــود.همچنین بیمارستانی
به صورت پشــتیبان در ورزشــگاه شــهید
دســتغیب شیراز برپا شــده و کادر درمان
خــط مقــدم بیمــاری کرونــا مشــغول
خدمت رســانی بــه بیمــاران کرونایی در
این بیمارستان هستند.

رایزنی وزیر خارجه صربستان
با رئیس جمهوری

خبـــر

وحدت ملی حول دیپلماسی

پیام روحانی :مأموریت ارتش ملی است نه ورود به رقابتهای سیاسی

پایگاه اطالع رسانی ارتش

نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل است

روابــط عمومــی نیروگاه بوشــهر اعــام کرد که هیچگونه آســیبی بــه نیروگاه
اتمی بوشــهر در اثر زلزله روز یکشــنبه در شهرســتان گناوه وارد نشده است.
بــه گــزارش ایلنا ،زمینلرزه  5.9ریشــتری پیش از ظهر روز یکشــنبه بندر
گناوه در اســتان بوشــهر را لرزاند .این زلزله در استانهای فارس و خوزستان
نیــز احســاس شــده اســت .در همیــن رابطــه روابط عمومــی نیــروگاه اتمی
بوشــهر اعــام کرد ،با توجــه به زمینلرزه  5.9ریشــتری شهرســتان گناوه در
ساعت  ۱۱:۱۱روز یکشنبه به استحضار میرساند وضعیت تمامی تأسیسات،
تجهیــزات و ســاختمانهای نیــروگاه اتمــی بوشــهر در صحت کامــل بوده و
هیچگونــه آســیبی بــه این مرکــز وارد نشــده و در رونــد انجــام فعالیتهای
جاری نیروگاه نیز خللی رخ نداده اســت .قابل ذکر اســت نیروگاه بوشــهر بر
اســاس اســتانداردها و ضوابط بینالمللی طراحی و احداث شــده و در برابر
شدیدترین زلزلههای محتمل در کشور و منطقه ایمن است.
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رونمایی از شــکارچی جدید موشکهای کروز و پهپادها در روز ارتش

او از ذخایر ملی است ،قدرش را باید دانست

 5ســال و چندماه پیش در بهمــن  1394که غوغایی بر
ســر حضور حاج ســید حســن آقا خمینی در انتخابات
خبــرگان بــاال گرفتــه بــود در روزنامــه ایران یادداشــتی
نوشــتم بــا عنــوان «بــرای ســربلندی ایــران» و در آن
احمد مسجدجامعی ضمــن اشــاره بــه اینکــه جایــگاه او از نظر علمــی و جز
عضو شورای
آن ،چــه اقتضائاتــی دارد آوردم که «صبــوری ،آرامش
شهر تهران
و نــگاه بلندش ،او را از اینکه جزئی از یک گروه بســته و
محدود سیاســی باشــد دور میکند و کمک میکند او را متعلق به همه ایرانیان
و نه گروهی خاص بدانیم و ببینیم ».ســالها گذشــته و این روزها که میبینیم او
بســیار مسئوالنه و طی اشارهای پدرانه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
کناره گرفت ،نه در مقایســه با آنان که چنین نصایح مشــفقانهای را حتی بعد از
اعالم در رســانههای عمومی نادیده گرفتند که در مقایسه با آنچه از سید حسن
خمینی توقع میرود ،او را همچنان شــریف و متین و صبور و فهیم مییابیم .او
خود به بهترین شــیوه علت کنارهگیریاش از حضور در انتخابات را توضیح داد
و گفت« :اگر فکر کنیم کار به فرایندی میرسد
کــه نتیجــهاش تضعیــف کالن مملکــت و
جمهوری اسالمی است به نظر من مصلحتی
بر آن مترتب نیســت ،البته هرگز از اصول خود
عدول نمیکنم و صالح کشور را هم در همین
میدانــم ».ایــن آب ســردی اســت کــه درایت
ایــن مــرد بــر آتــش هــر سوءبرداشــت ممکن
ریخــت .چنیــن برخوردهایــی بیــش از پیــش
میزان ازخودگذشــتگی و شجاعت اخالقی او را
میرساند و نشان میدهد که درایت و آرامش
و نگاه بلندش ،او را از اینکه جزئی از یک گروه سیاسی باشد دور میکند و کمک
میکنــد او را متعلــق به همــه ایرانیان ،و نه گروهی خاص بدانیــم و ببینیم .او از
ذخایر ملی است ،قدرش را باید دانست.
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«نیــکال ســاکوویچ» وزیر امور خارجه صربســتان روز گذشــته با حســن
روحانــی رئیس جمهوری دیــدار کرد .رئیس جمهــوری در این دیدار با
اشــاره به روابط خوب و صمیمی ایران و صربستان و همچنین امضای
یادداشت تفاهم همکاری میان وزیران امور خارجه دو کشور ،بر تالش
بــرای توســعه و تعمیــق مناســبات در زمینههــای مختلــف ،سیاســی،
اقتصــادی و تجاری تأکید کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران همواره از وحدت ملی صربســتان حمایت کرده اســت ،ضرورت
تقویت همکاریهای بینالمللی تهران و بلگراد را مورد تأکید قرار داد.
روحانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران معتقد به ضرورت حفظ
صلح ،ثبات و امنیت در منطقه بالکان و همزیستی مسالمتآمیز همه
اقوام و نژادها است ،گفت :مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و ثبات و
امنیت مستلزم همکاری و تالش همهجانبه کشورها است.
رئیــس جمهوری در این دیدار با اشــاره به شــیوع ویــروس کرونا در
کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و صربستان ،آمادگی کشورمان
بــرای مشــارکت و همکاریهــای علمی و تخصصی با صربســتان را در
زمینه مبارزه با کرونا ،اعالم کرد.
روحانــی در این گفتوگو همچنین با اشــاره بــه اعمال تحریمهای
غیرقانونی و جنگ اقتصادی ســه ســاله امریکا علیه ملت ایران ،اظهار
کرد :با تغییرات ایجاد شــده در عرصه بینالمللی و ابراز تمایل دولت
جدیــد امریــکا برای بازگشــت به برجام ،بــا لغو کامــل تحریمهای این
کشــور ،فضای جدیدی برای همکاریها و تعامــات اقتصادی ایران با
جهان ایجاد خواهد شد و بهتر است کشورهای دوست برای استفاده از
این فرصت تالش کنند.
وزیر امور خارجه صربســتان نیز در این دیدار با بیان اینکه کشــورش
همــواره بــر روابــط دوســتانه با ایــران مصمم بوده اســت ،بر توســعه و
تعمیق روابط و مناسبات دو کشور در زمینههای مورد عالقه تأکید کرد.
نیکال سالکوویچ افزود :همواره از برجام و اهداف صلحآمیز هستهای
ایــران حمایت کرده و میکنیم و امیدواریم هرچه ســریعتر مشــکالت
مرتبط با این توافق بینالمللی رفع شود.
وزیــر خارجــه صربســتان دیروز همچنیــن با محمدباقــر قالیباف،
رئیس مجلس شــورای اســامی دیدار و گفتوگو کرد .نیکال سالکوویچ
همچنین شامگاه یکشنبه با محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان
دیــدار کرد .وزرای خارجه ایران و صربســتان ضمن بررســی مناســبات
دوجانبه ،درباره تحریمهای امریکا و اقدامات دو کشور در حوزه واکسن
و مبــارزه بــا کرونــا گفتوگــو کردند .در ســفر وزیر خارجه صربســتان به
تهران ،یادداشــت تفاهم همــکاری بین وزارت امــور خارجه جمهوری
اســامی ایــران و وزارت امــور خارجــه صربســتان توســط محمدجــواد
ظریف و نیکال سالکوویچ وزرای امور خارجه دو کشور به امضا رسید .این
تفاهمنامه درخصوص توسعه دوستی و همکاری بین طرفین ،بر پایه
اصول برابری ،حاکمیت ،تمامیت ارضی ،عدم مداخله در امور داخلی،
احترام متقابل و منافع مشترک است.

