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سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری 
همزمان از ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشــاورزی شورای 
عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله 
پروژه نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی پاسارگاد قشم که از پروژه های 
مهم افتتاح شــده توسط بخش خصوصی بود، فراهم کردن 
میدان فعالیت برای بخش خصوصی را از مهمترین وظایف 

دولت برشمرد. 
رئیس جمهور گفت: فلسفه تاسیس مناطق آزاد تجاری 
این است که از ظرفیت های موجود در جهت تولید، اشتغال 
و فعالیت های اقتصادی نهایت بهره گرفته شــود. این هدف 
در برخی مقاطع مورد بی توجهی قرار گرفته و بعضی از این 
مناطق تبدیل به جایگاهی برای واردات شدند در حالی که 

این مناطق بهترین فرصت برای صادرات هستند.
به گزارش ایســنا وی برخورداری از استاندارد و کیفیت 
باال را از ویژگی های ضروری محصوالت تولیدی در مناطق 
آزاد عنوان و تاکید کرد: گزارش های ارائه شــده نوید این را 
می دهــد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلســفه اصلی 
خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک 

شده اند.
رئیس جمهور گفت: ســرمایه گذاری داخلی و خارجی و 
افزایش بهره وری دو شــرط اساسی رشد اقتصادی هستند؛ 
هر اقدامی در جهت افزایش بهره وری و سرمایه گذاری توسط 

بخش خصوصی باید مورد توجه مناسب قرار گیرد.
وی میدان دادن به بخــش خصوصی برای حضور فعال 
در عرصه اقتصادی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: 
حضور بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های 
بــزرگ در اقتصاد از گام های موفقی اســت که باید تقویت 

شود.
وی با اشاره به این که »میدان دادن به بخش خصوصی از 
وظایف دولت است«، اظهار داشت: هدایت، نظارت و حمایت 
سه وظیفه دولت در راستای هماهنگ سازی بخش خصوصی 
با اقتصاد است. باید به فعالیت های مولد در کشور میدان داد 

و موانع سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
رئیســی با قدردانی از وزارت امــور اقتصادی و دارایی و 
سایر دستگاه های اجرایی دخیل در تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار، گفت: زمینه برای سرمایه گذاری و فعالیتهای 
اقتصادی باید بیش از پیش تسهیل شود و راه اندازی سامانه 
جامع صدور مجوزهای کسب و کار گامی موثر در این زمینه 

به حساب می آید.
وی خطاب به مدیران و روســای شــورای عالی مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی گفت: تصمیمات شــما نباید دچار 

پیچیدگی های اداری شــود. متاســفانه در برخــی ادارات 
و ســازمان ها شــاهد گرفتــاری ســرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی به اینگونه موانع هستیم. این روند به نحوی است 
که هم مدیران را خســته می کند و هم ســرمایه گذار را از 
سرمایه گذاری پشیمان می کند. در مناطق آزاد نباید چنین 

پیچیدگی ها یا روندهای اداری فرسایشی را شاهد باشیم.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد اشتغال هشت 
هزار نفر در طرح های افتتاح شده امروز گفت: در سال مزین 
به شعار »تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان« شنیدن چنین 

خبرهایی مایه خوشحالی است.
رئیس جمهور به ضرورت اســتفاده از نیروهای بومی در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
فعالیت مناطق آزاد عموما در نزدیکی مرزها است. در مناطق 
مختلف کشور نیروهای کارآمد و تحصیلکرده بسیاری داریم 
که می تــوان از آنها در طرح ها و پروژه هــا بهره گرفت، اما 
اولویت  جذب در هر منطقه با نیروهای کارآمد و بومی باشد.

وی با اشــاره به اختیارات قانونی روســای مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی گفت: در کنار هر اختیار و حقی که به مدیران 
داده می شــود، باید پاسخگویی نیز وجود داشته باشد و هر 
مدیر باید نســبت به تکالیف و وظایفی کــه بر عهده دارد، 

پاسخگو باشد.
وی  اقدامات و طرح های اجرا شده در زمینه های انرژی 
و کشاورزی را در مناطق آزاد برای کشور ضروری دانست و 

تصریح کرد: عمده طرح های انجام شده هم مصرف داخلی 
دارد و هم فرصت های صادراتی ایجاد کرده است.

رئیسی به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش 
ارتباطات با همسایگان اشاره کرد و گفت: گسترش تعامالت 
با منطقه اوراســیا برای کشــورمان جایگاه مهمی دارد، لذا 
اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این منطقه می تواند 
زمینــه افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری با کشــورهای 
همســایه را فراهم کند. وی اظهار داشــت: در برنامه هفتم 
توســعه جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید با توجه به 

اقتضائات روز بازتعریف شود.
وی  بــر ضرورت علمی، فناوری پایه و دانش بنیان بودن 
پروژه های انجام شــده در کشور تاکید کرد و گفت: ضمیمه 
کردن دانایی ها به توانایی ها می تواند به انجام کارهای ماندگار 
در کشــور منجر شــده و زمینه افزایش تولید و گسترش 

صادرات را نیز فراهم کند.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت توسعه گردشگری در 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ایجاد اشــتغال و 
افزایش صادرات منافاتی با صنعت گردشگری در این مناطق 

ندارد.
پیش از سخنان رئیس جمهور سعید محمد دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گزارشی از اقدامات 

این شورا در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی اظهار 

داشــت: در ســال ۱۴۰۰ در مناطق آزاد ۳۶ هزار میلیارد 
تومان و در مناطق ویــژه اقتصادی ۶۴ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام شــده که ۹۰ درصد آن توسط بخش 

خصوصی بوده است.
همچنین احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشــور گفت: مناطق 
آزاد در ماه های اخیر از دروازه های واردات به سمت سکوهای 
صادرات سوق یافته اند. این مناطق نقطه تماسی برای اقتصاد 

ایران و سرمایه گذاری خارجی هستند.
یکی از پروژه های مهمی که توسط رئیس جمهور افتتاح 
شــد بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم به 
ظرفیت ۳۲۰ مگاوات بود. نیروگاه پاســارگاد با توان اسمی 
۳۲۰ مگاوات و توان عملی ۲۹۳ مگاوات که اوایل اردیبهشت 
ماه به شبکه سراسری برق متصل شده بود، به طور رسمی 

افتتاح شد.
در آییــن افتتاح همزمان بخش گازی نیروگاه ســیکل 
ترکیبی پاسارگاد قشم به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات و ۲۵ پروژه 
عمرانی، شــهری و بهسازی سازمان منطقه آزاد قشم که به 
طور ویدیو کنفرانســی برگزار شد، »سعید محمد« مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد اقتصادی 
کشور، »سیدحســن مداحی« مدیرعامل نیروگاه پاسارگاد 
قشــم و »افشار فتح الهی« رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.
حجت االســالم غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان 
قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر 
قشم، شیخ محمد امینی امام جمعه اهل سنت شهر طبل، 
احمــد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اســالمی، محمد محمدحسینی فرماندار شهرستان قشم و 
جمعی از مسووالن شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی 
و معاونــان و مدیران ســازمان منطقه آزاد قشــم از دیگر 

میهمانان این آیین افتتاحیه بودند.
این پروژه از هیچ منبع مالی و تســهیالت دولتی نظیر 
صندوق توسعه و صندوق ذخیره ارزی استفاده نکرده است 
و تمام ســرمایه این پروژه به میزان ۹۵ میلیون یورو توسط 

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تامین شده است.
پروژه ساخت این نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی از نقطه شروع و 
طراحی تا تامین و اجرای کامل حدود ۱۸ ماه طول کشیده 
اســت. در دوره ســاخت این نیــروگاه ۷۰۰ نفر به صورت 
مســتقیم و یک هــزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مســتقیم 
مشــغول کار بوده اند و پس از بهره برداری نیز ۱۰۰ نفر در 

این نیروگاه شاغل هستند.

رئیس جمهور در آیین بهره برداری همزمان از ۸۲ پروژه صنعتی و عمرانی:

فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی از وظایف دولت است

وزیــر اطالعــات گفت: دولت ســوئد به نیابــت از رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا، مدتی پس از بازداشــت و محاکمه 
جاللــی به صورت غیرقانونی آقای حمید نوری هموطن ما را 
در ســوئد بازداشت، بلکه به نوعی گروگان گرفت. به گزارش 
ایرنا، حجت االســالم و المسلمین ســید اسماعیل خطیب 
وزیر اطالعات روز چهارشــنبه در بیســت و یکمین همایش 
سراسری دادستان های مراکز استانها گفت: هماهنگی و هم 
افزایی دستگاه های قضایی، اطالعاتی، نظامی و انتظامی باعث 
ایجاد امنیت، آســایش و رفاه برای مردم می شــود و امروز با 
انتخاب مردم، دولتی مردمی مســتقر اســت که در شرایط 
خاص مشغول فعالیت شده و تصمیم دارد اقداماتی شجاعانه 
و مدبرانــه انجام دهد تا منافع ملــی و مردمی را تامین کند 
و همانطور که این دولت انقالبی در بحث ســالمت توفیقات 
بزرگی داشــته و انتظارات و امید را در بطن جامعه مضاعف 
کرده است، طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها را 
براســاس مصوبات مجلس شورای اســالمی اجرا می نماید. 
وزیر اطالعات با اشــاره به فضاسازی رسانه های معاند در پی 

اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنــه یارانه ها گفت: 
دشمنان با استفاده از فضای رسانه ای به دنبال ایجاد ناآرامی 
و خدشه به امنیت کشــور بودند که باهوشیاری، همکاری و 
همراهی تحســین برانگیــز مردم و هشــدارها و اقدامات به 
موقع د ستگاه های اطالعاتی و امنیتی و هماهنگی د ستگاه 
قضایی، توطئه های آنان خنثی شد اما ایجاد ناآرامی و ضربه 
به امنیت کشــور همچنان جزو برنامه هــای جنگ ترکیبی 
دشمن می باشد. حجت االسالم والمسلمین خطیب با اشاره 
به دستگیری دو فرانســوی که اخیرا توسط وزارت اطالعات 
دســتگیر شــده اند گفت: دو فرد فرانســوی بازداشت شده 
توریســت نبودند، ما از قبل به اطالعاتی پیرامون آنها دست 
یافتــه بودیم و از لحظه ورود به کشــور آنها دقیقا تحت نظر 

بودند. این افراد به محض ورود، قرارهای تشــکیالتی با چند 
کانــون و محفل غیرقانونی و ســابقه دار برگزار کردند. طبق 
مســتندات موجود، این دو فرانســوی به دنبال ایجاد ارتباط 
تشــکیالتی بین کانون های غیرقانونی و آشوبگر بودند که با 
اتخاذ پوشــش های صنفی، اهداف گروهک ها و سرویس های 
جاسوسی را دنبال می کردند.  براساس اطالعات موثق برخی 
از عناصــر کانون های غیرقانونی مورد نظــر با گروهک های 
تروریستی شناخته شــده و برخی جواسیس شناسایی شده 
خارج نشــین متصل بودند که به زودی اطالعات بیشــتری 
درخصوص این پرونده منتشــر خواهد شــد. وزیر اطالعات 
همچنین درخصوص احمدرضا جاللی گفت: جاسوسی جاللی 
برای رژیم صهیونیســتی،موضوعی اثبات شده و حکم اعدام 

او کلیه مراحل قضایی را طی کرده اســت. دولت ســوئد به 
نیابت از رژیم صهیونیســتی و آمریکا، مدتی پس از بازداشت 
و محاکمــه جاللی به صورت غیرقانونــی آقای حمید نوری 
هموطن ما را در سوئد بازداشت، بلکه به نوعی گروگان گرفت. 
از اتفاقات عجیب این بود که دولت ســوئد پس از بازداشــت 
این جاســوس در ایران به او اقامت دائم داد و پس ازمحاکمه 
و صــدور حکم اعدامش به وی تابعیت ســوئدی داد و از آن 
پس به عنوان شهروند این کشور از اوحمایت نمود و ما اطالع 
داریم که ســوئدی ها با طراحی رژیم صهیونیستی و آمریکا 
موضوع جاللی را پیگیری می کنند و حمید نوری را با توطئه 
و سناریوی گروهک تروریســتی منافقین به گروگان گرفته 
اند. در موردجاللی نیز به زودی اطالعات بیشــتری منتشــر 
خواهیم کرد. حجت االسالم والمسلمین خطیب با بیان اینکه 
دادستان ها متصدی حقوق عامه و حقوق شهروندی هستند 
قاعدتا با اخاللگران نظم و امنیت کشور و محرکین و کسانی 
که به نوعی برای تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و تخریب ها 

برنامه ریزی می کنند برخورد قانونی را اعمال می نمایند.

هواپیمای ترابری سبک »سیمرغ« ساخت متخصصان 
ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور امیر سرتیپ 
آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرکت 

ِهسا در اصفهان رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، امیر ســرتیپ »محمد رضا آشتیانی« 
روز پنجشنبه در آیین رونمایی از هواپیمای ترابری سبک 
»ســیمرغ«که با حضــور معاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهور، رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری، جمعی از 
معاونان، فرماندهان ارشدو مسئوالن سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع برگزار شــد، از متخصصان صنعت دفاعی در 
مجموعه ی ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع قدردانی 
کرد و گفت: تحقق ســاخت و بهره برداری از این محصول 
راهبردی ملی نتیجه وعده ما به ملت شریف ایران اسالمی 
در حضور نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و رئیس 
جمهور بوده اســت و انشــاء اهلل با همت و تالش مضاعف 
و در ســالی که بنابر بر تدابیر فرماندهــی معظم کل قوا 
با عنوان» تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« نام گرفته 
اســت، دســتاوردهای دیگــری را در عرصه های مختلف 
دفاعی و خدمت رسانی به مردم عزیز شاهد خواهیم بود.

امیر ســرتیپ آشــتیانی با تشریح شــرایط اقلیمی و 
جغرافیایی سرزمین ایران و ضرورت اجتناب ناپذیر کشور 
به دارا بودن هواپیمای ترابری بیان کرد: ســرزمین پهناور 
ایران اســالمی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و گستردگی 

منطقه ای، همــواره امکان مواجهه بــا مخاطرات طبیعی 
گوناگون از جمله، ســیل، آتش سوزی، زلزله و .. را دارد؛ 
بنابراین وجود هواپیمای ترابری سبک در کنار بالگرد های 
امداد رســانی، کمک شــایانی در راستای  خدمت رسانی 
به آحاد مردم، دستگاه ها، سازمان های کشوری و لشکری 

خواهد کرد. 
وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود  به تحوالت 
منطقه و تهدیدات پیش روی جمهوری اسالمیو اهمیت و 
جایگاه ترابری هوایی برای انجام مأموریت های لجستیکی، 
حمل بار، حمل نفرات، ارســال تدارکات و پشــتیبانی از 
نیروهای مســلح در میدان های نبرد اشــاره و تاکید کرد: 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح به عنوان یک 
ســازمان قدرت ســاز، اقتدارآفرین و پشــتیبانی کننده 
از نیروهای مســلح، رســالت بســزایی در افزایش قدرت 
بازدارندگی جمهوری اســالمی دارد و در این راســتا رفع 
نیازمندی های نیروهای مسلح در عرصه های مختلف رزم 
زمینــی، دریایی، هوایی و جنگ الکترونیک و گلوگاه هایی 
که تعییــن کننده پیروزی در عرصــه نبرد های نامتقارن 
است، به عنوان اولویت اساســی و درجه اول وزارت دفاع 
با جدیت و شتاب هر چه بیشــتر دنبال خواهد شد. امیر 

ســرتیپ آشــتیانی به ســاختار هواپیمای ترابری سبک 
»ســیمرغ« گریزی زد و گفت: این هواپیما باز طراحی و 
توسعه یافته هواپیماهای هم نسل خود است که متناسب 
با نیازهای مورد تقاضای دستگاه های کشوری و لشکری و 
همچنین لحاظ کردن شرایط آب و هوایی کشور و مطابق 
با اســتانداردها و مقررات بین المللی به همت جوانان این 
مــرز و بــوم در وزارت دفاع و شــرکت های دانش بنیان، 

طراحی، تولید و ساخته شده است.
وی بر وجــود ظرفیت تولید این نســل از هواپیما در 
کشــور گفت:  در سال های اخیر تمامی تست های زمینی 
و پروازی و همچنین سیســتم پیشرانه هواپیمای ترابری 
سیمرغ به دســت متخصصان صنعت هوایی وزارت دفاع 
در حال بررســی و انجام بوده اســت. اکنــون هواپیمای 
ترابری سبک»سیمرغ« اگر چه به لحاظ سکوی ساختاری 
مشــابه نسل های هم رده خود دارد، اما سیستم اویونیک) 
الکترونیک هوانوردی(، پیشرانه ی هواپیما، قطعات جدید 
و قدرت مانور این پرنده، قابل مقایسه با نمونه های مشابه 
نیست و این محصول نهایی که بدست متخصصان داخلی 
ســاخته و باز طراحی شده است زمینه و دانشی جدید را 
برای طراحی و ســاخت هواپیماهای پیشرفته تر به وجود 

آورده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سبک 
بودن، میزان حمل بار، شــعاع عملیات پروازی، تناســب 
با شــرایط اقلیمی کشور، توان نشســتن و برخاستن در 
باندهــای کوتاه، چابکی و ســریع بودن ایــن هواپیما در 
خدمات رســانی هایی از قبیل آمبوالنــس هوایی و قابلیت 
فــرود در باندهای خاکی را از ویژگی ها و کاربردهای دیگر 
هواپیمای ترابری ســبک  »سیمرغ« برشمرد و افزود: این 
محصول بومی نماد عینی یک محصول دانش بنیان اســت 
که با توســعه خط تولید آن شاهد افزایش توان حرفه ای 
کشــور در صنعت هوایی، قطعه ســازی پیشرفته، ساخت 
و تولیــد اقالم »های تِک« و در نهایت پیشــرفت صنعت 
هوایی کشور و شــرکت های دانش بنیان در عرصه جهانی 

خواهیم بود.
امیر سرتیپ آشتیانی درپایان گفت: »هواپیمای ترابری 
سبک ســیمرغ« از هر نظر منافع ملی کشــور را تقویت 
می کند. طراحی و ســاخت این هواپیما عالوه بر ارز آوری 
قابل توجه، پایین آوردن هزینه ها، اشتغال مستقیم و غیر 
مســتقیم، تحقق اقتصاد مقاومتــی در وزارت دفاع، بلوغ 
فناورانه و صنعتی و در نهایت انســجام ظرفیت های ملی 
بــرای تولید محصولی راهبــردی و فناورانه، ورود صنعت 
هوایــی کشــور و به ویژه نیروهای مســلح را با باشــگاه 
ســازندگان هواپیماهای ســنگین و فوق پیشرفته سرعت 

می بخشد.

آیت اهلل شبیری زنجانی تصریح کرد: جامعه حوزوی ما باید 
به دنبال پرورش عالمانی باشد که پاسخگوی نیازهای جامعه 
خود باشند. به گزارش شــفقنا، این مرجع تقلیدشیعیان در 
دیــدار اعضای بیت آیت اهلل مصباح یزدی -که برای قدردانی 
از ابراز تسلیت معظم له در دفتر ایشان حضور یافته بودند- از 
بی توجهی به ارتقای علمی در علوم حوزوی ابراز تاسف کرد و 
گفت: امروزه دنیا در علوم مختلف پیشرفت کرده است، حوزه 
های علمیه نیز باید به علوم حوزوی مخصوصا فقه و اصول که 
از علوم الزم و حیاتی برای حوزه است، به صورت شایسته ای 
اهتمام داشته باشند تا شاهد ترقی و پیشرفت بهتری در این 

زمینه باشــیم. آیت اهلل شبیری زنجانی تصریح کرد: دین به 
عالم نیاز دارد و مردم نیــز دین خود را از عالمان زمان خود 
می گیرند نه از کتابهای علمی. همانگونه که فرد بیمار عالج 
جسم خود را از طبیب طلب می کند و نه از کتابهای قطور علم 
پزشکی. پس جامعه حوزوی ما باید به دنبال پرورش عالمانی 

باشد که پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشند.
وی اظهار داشت: یکی از ویژگی های شاخص مرحوم آیت 
اهلل العظمی بروجردی رضوان اهلل علیه این بود که نسبت به 
جذب افراد مســتعد به حوزه و حمایت از طالبی با استعداد 
اهتمام داشت. گاهی که طالب و علمای بالد از شهرستانهای 

خود همراه با مردمشــان برای مالقات با ایشــان می آمدند 
اگر می دیدند که آن روحانی اســتعداد دارد از ایشــان می 
خواســتند در قــم بماند. اگر در بین طالب کســی بود که 
استعداد داشت و می خواســت که از حوزه علمیه قم برود 
خودشــان شخصا از او می خواستند که در حوزه قم بماند و 
از ســعی می کردند که از آن طلبه حمایت کنند. وی توجه 
به علم آموزی و تالش برای کسب مکارم اخالق را دو ویژگی 
بارز علماء شیعه در اعصار گذشته دانست و گفت: بسیاری از 
علمای ما عاشقانه به دنبال کسب علم بودند و همین عشق 
به تحصیل ســبب شده بود که حتی تا آخرین لحظات عمر 

خود از علم آموزی و مباحثه علمی دســت نکشند. آیت اهلل 
شبیری زنجانی افزود: آنها به اخالقیات توجه ویژه داشتند و 
مردم نیز به دلیل همین موارد به آنها احترام می گذاشتند. 
طالب جوان باید این دو امر مهم را در کنار هم دنبال کنند. 
تاثیرات دنیای مادی کنونی قابل انکار نیســت ولی کســی 
که روحانی اســت و ایمان به خداوند و عنایات او دارد باید 
متمرکز در فعالیت علمی باشد نه اینکه به دنبال حواشی یا 
فعالیت اقتصادی برود و رفتاری که زّی طلبگی شمرده نمی 
شــود از او سر بزند. این موضوعی است که متاسفانه امروزه 

نسبت به آن کمتر توجه می شود.

وزیر اطالعات در همایش دادستان های کل کشور:

سوئد »حمید نوری« را گروگان گرفته است
جاسوسی »احمدرضا جاللی« اثبات شده است

رونمایی از هواپیمای ترابری »سیمرغ« در اصفهان

آیت اهلل شبیری زنجانی: 

کسی که روحانی است نباید دنبال حواشی یا فعالیت اقتصادی برود

یادمان نرود پوتین رفیق نیمه راه است!
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه چندی پیش گفتــه بود: 
»جســتجوی جایگزین برای منابع 
انرژی روسیه پرهزینه خواهد بود و 
جایگزینی برای منابع انرژی روسیه 
وجود ندارد.« روســیه اولین ذخایر غنی گاز جهان را دارد و آقای پوتین خیالش 
از طرف ایران هم که دارنده دومین ذخایر گاز جهان اســت، راحت است! چراکه 
ایران در دو دهه اخیر نتوانســته از توان الزم برای تاثیرگذاری در بازار گاز جهان 
برخوردار شود؛ هم به خاطر تحریم و هم به خاطر سوءمدیریت. حاال روس ها که 
خود اســیر تحریم شده اند هم در حال گرفتن بازارهای نفت ایران با تخفیفهای 

باالتر هستند.
 اگرچه سیاســت اعالمی جمهوری اسالمی ایران در ابتدا، متکی به شعار »نه 
شــرقی، نه غربی« بود؛ اما طی دو دهه اخیر، نگاه به شرق در جمهوری اسالمی 
تقویت شــده و کفه ترازوی نه شرقی نه غربی را در سمت »نه غربی« سنگینتر 
کرده است! جمهوری اسالمی، به دلیل تحریم ها، با دوری از غرب، به آغوش شرق 
و به طور مشخص روسیه و چین پناه برده تا شاید از توان اقتصادی و سیاسی این 
دو کشور، بتواند برای شکستن آثار تحریم استفاده کند. هرچند سخنانی که در 
فایل صوتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان درباره نقش 
مخرب روس ها در مذاکرات هسته ای و مشاجره های لفظی ظریف با الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه به گوش همگان رسید، اثبات کرد که تکیه بر شرق، در داخل 
حاکمیت هم منتقدان جدی دارد. اما به نظر می رسد  نگاه به شرق به عنوان یک 
اصل اساسی در جمهوری اسالمی، جای نگاه »نه شرقی، نه غربی« را گرفته است. 

اما آیا این نگرش، تاثیر مثبتی خواهد داشت؟
اگر تاریخ  بخوانیم، می بینیم خیانت هایی که روس ها در حق ایران کرده بودند، 
نه تنها با آمریکا، که با انگلیسی ها هم قابل مقایسه نیست. اما دست روزگار موجب 
شده سیاست نگاه به شرق، روس ها را شریک راهبردی ایران قرار دهد؛ اما صرفا 
از منظر ایران! چون روس ها نه تنها هیچگاه به ایران به عنوان شــریک راهبردی 
نگاه نکرده اند، بلکه همواره ایران را به عنوان رقیب خود دیده اند. روسیه با وجود 
بهره مندی از شــرکت های بزرگ نفتی، هیچــگاه در پروژه های نفت و گاز ایران 
سرمایه گذاری و مشارکت نکرده است. روس ها همواره خود را مخالف تحریم ایران 
معرفی کرده اند اما همواره با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد ایران 
همراهی کرده اند و در موسم تحریم های آمریکا علیه ایران نیز هیچ تمایلی برای 
مشــارکت در پروژه های نفت و گاز ایران نداشته اند. اما به عنوان نمونه، مجموع 
ســرمایه گذاری شرکت های نفت و گاز روســیه در پروژه های عراق بیش از ۱۰ 
میلیارد دالر و میزان سرمایه گذاری این کشور در عربستان در حال حاضر بیش 

از ۲.۵ میلیارد دالر است.
در مورد کارشکنی های روسیه، اشــتراک منافع این کشور در حوزه انرژی با 
ایــران را نباید فراموش کرد. از تحریم ایــران، در دو دهه اخیر، روس ها بیش از 
هر کشــور دیگری سود برده اند. روســیه و ایران غنی ترین منابع گازی جهان را 
در اختیار دارند اما ســهم این دو کشــور از بازار جهانی گاز قابل مقایسه نیست. 
ایــران به دلیل تحریم ها و تاخیر در توســعه میادین گازی و البته مصرف باالی 
داخلی که نقش سوءمدیریت را در آن نمی توان نادیده گرفت، همواره در تامین 
گاز صادراتی به کشــورهای طرف قرارداد با خــود همچون عراق و ترکیه هم با 
محدودیت هایی مواجه بوده و هیچگاه نتوانســته به بازارهای اروپا چشم بدوزد. 
سال ها پیش مذاکراتی با ســوئیس برای انتقال گاز به اروپا صورت گرفته بود و 
مذاکرات مشابه دیگری هم در جریان بود. اما تحریم های طوالنی معادالت بازار 
گاز جهان را تغییر داد و حاال دیگر خط لوله، ابزار موثری برای انتقال گاز نیست.
از ســوی دیگر، روسیه در غیاب ایران، در میدان بی رقیب اروپا هر آنگونه که 
تمایل داشــت بازی کرد. روس ها می دانســتند که اگر ایران وارد بازار گاز اروپا 
شــود، آنها نمی توانند گاز را با هر قیمتی که خواستند به اروپا بفروشند یا از آن 
به عنوان اهرم فشــار علیه اروپا استفاده کنند. به همین دلیل در ظاهر با تحریم 
ایران مخالفت کردند، اما در عمل، در جهت حفظ انزوای ایران کوشــیدند و این 
همان موضوعی است که محمدجواد ظریف هم در فایل صوتی مصاحبه خود به 
آن اشاره کرده بود. روس ها اثبات کرده اند که رفیق نیمه راه هستند؛ همانگونه که 

از دهه ها پیش اینگونه بودند.

سرمقاله

حمیدرضا شکوهی

اقدامات سازمان اطالعات سپاه در برخورد با محتکران 
  روابط عمومی کل ســپاه در اطالعیــه ای اقدامات ســربازان گمنام امام
زمان ) عج( در ســازمان اطالعات ســپاه در برخورد با محتکران و قاچاقچیان 
پس از اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها در سراســر کشور 
را تشــریح کرد. در این اطالعیه آمده اســت: در پی اقدامات اطالعاتی صورت 
گرفته پــس از اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها توســط 
سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( در سازمان اطالعات 
سپاه در سراسر کشور، بیش از ۳۵۴۱۰ تن کاالهای اساسی به ارزش تقریبی 
۱۵۰۰ میلیــارد تومان از محتکران و قاچاقچیان کشــف گردید. این اقالم که 
شــامل ۱۲۲۰۰ تن روغــن خوراکی، ۴۸۰۰ تن برنــج، ۴۰۰۰ تن نهاده های 
دامــی، ۲۵۰۰ تن قند و شــکر، ۱۵۰۰ تن ماکارونی، ۱۹۰۰ تن آرد و ســایر 
کاالهای اساســی مورد نیاز مردم است، با توجه به ضرورت تنظیم بازار کشور، 
با هماهنگی مراجع قضایی و قانونی به ســرعت در بازار عرضه شــده اســت. 
همچنین تاکید می شــود: رســیدگی به تخلفات ســودجویان در دستور کار 

سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه قرار دارد.

سرلشکر صفوی:
آمریکا به قبول برجام تن خواهد داد

سرلشکر »سید یحیی صفوی« دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل 
قوا در  آیین رونمایی و جشــن امضای کتاب های تاریخ شفاهی خود و کتاب 
یحیــی و کتاب صوتی همراه که در ســرای اهل قلم نمایشــگاه کتاب تهران 
برگزار شــد، گفت: ما عهد و پیمان بســته ایم که تا آخر مردم دار و مردم یار 
 باقی بمانیم و تا پای جان از ایران اســالمی دفاع کنیم. ســردار صفوی گفت: 
خداوند اگر یک ملتی را دوســت داشته باشد یک رهبر خوب به آنها میدهد، 
یک رهبر متقی، خردمند، حکیم و شــجاع و خداوند ملت ما را دوست داشت، 
حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
یک عطیه و نعمت الهی برای ما و برای ملت های اســالمی هســتند. ســردار 
صفوی با بیان اینکه خدا اگر یک مردی را دوســت داشته باشد یک زن خوب 
و فرزندان و دوستان خوبی به او میدهد تأکید کرد: اکثر رزمندگان یا مادران 
خوبی داشــتند یا همسران خوبی داشــتند. وگرنه دوام نمی آوردند، یک سال 
نه دو ســال نه، بلکه هشت سال. اکثر رزمندگان یا مادران خوب و یا همسران 
خوبی داشــتند، وگرنه دوام نمی آوردند. درود خدا بر شهدای هشت سال دفاع 
مقدس. سردار صفوی یادآور شد: من در زمان عملیات بیت المقدس جانشین 
فرمانده کل سپاه در قرارگاه مشترک بودم. ۲۳ شبانه روز جنگ پی در پی در 
هوای بســیار گرم انجام می شد. جوانان ما نمی دانند که خرمشهر چگونه آزاد 
شــد. ملت ما ایستاد و االن هم می ایســتد تا از این شرایط موجود به شرایط 

بهتر عبور کند.

علم الهدی:
در بحث حجاب منتظر نیروی انتظامی نمانید!

سید احمد علم الهدی در خطبه های عبادی-سیاسی نماز جمعه مشهد در 
حرم مطهر رضوی)ع(  با بیان اینکه بی حجابی یک مســئله سیاســی نیست، 
عنوان کرد: این نفود راهبردی دشــمن است، یعنی بی حجابی وسیله است که 
اگر در کشــور و جامعه ما توسعه پیدا کرد، سفره دین از زیر پای نسل جوان 
ما کشــیده می شود. این ساده نیســت که یک دختر خانمی روسری اش را از 
سر بردارد و در مقابل اعتراض افراد، سیلی بزند و فحش بدهد، این قضیه یک 
درگیری اجتماعی ســاده نیســت، بلکه نفوذ راهبردی دشمن است. نباید در 
مقابل این قضیه بی تفاوت بایســتیم. نباید منتظر ورود نیروی انتظامی در این 
راستا بمانید، همه باید در این موضوع احساس وظیفه کنند. از ابتدای انقالب 
تا کنون در هر عرصه ای مردم حضور داشــته اند، نتیجه مطلوب حاصل شده 
اســت، لذا در موضوع امر به معروف و نهی از منکر همه باید ورود کنند؛ نهی 
از منکر بر همه واجب اســت و بی تفاوتی درباره بی حجابی جایز نیســت. امام 
جمعه مشهد با تاکید بر اهمیت انجام امر به معروف، اظهار کرد: بر همه واجب 
اســت در برابر این دشمنی با خدا و تجاهر به فسق بایستند. دولت و دستگاه 
های ما باید فعالیت کنند و جلوی براندازی اســالم به وسیله دشمن را بگیرند 
و مردم هم نباید بی تفاوت باشــند، همه امکانات حکومتی و نظام باید در این 
خــط به فعالیت بیفتد. مرحله نهایی عملیات الی بیت المقدس و آزادی قدس 
شریف شاهد برافراشته شدن پرچم ال اله اال اهلل در سراسر جهان خواهیم بود.

اخبار کوتاه

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
دشمن پوکی اســتخوان گرفته است، گفت: در این شرایط 
اقتصــادی نمی گذاریم گرد و غبار ناشــی از محرومیت بر 
رخسار مردم بنشیند. شــما با دست های نازنینتان رخسار 

زیبای مردم را نوازش خواهید کرد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین سالمی در اجتماع بزرگ 
ســپاهیان محمد رسول اهلل)ص( خطاب به رزمندگان سپاه 
محمد رسول اهلل گفت: شما کسانی بودید که در سخت ترین 
حادثه تاریخ، زمانی که دشــمنان اســالم و ایران از آمریکا 
تا اروپا و نظام های مرتجــع او همراه آمریکا و صدام بودند، 
ایســتادید. امام  را در صحنه نبرد جهانی تنها نگذاشــته و 
به عهدتان وفا کردید. شما مردان والفجر هشت هستید که 
از اروند عبور کردید. شــما آمدید تا مانع از تکرار تجربیات 
تلخ تاریخ صدر اسالم شوید. شما آمدید تا امام مسلمین در 
مســجد کوفه ضربت نخورد، آمدید تا امام مجتبی در نبرد 

سهمگین با سپاه معاویه تنها نماند، آمدید تا حادثه غم انگیز 
عاشورا تکرار نشود. سردار سالمی در ادامه سخنانش درباره 
معادالت جهانی اظهار کرد: این مردم عزیز هر روز آرزوهای 
دشمن را با خود دشــمن دفن می کنند. دشمن اما همواره 
در کمین است. هرگاه شما پیروزی های بزرگ می آفرینید، 
او همــه اســتعدادش را به کار می گیرد تا کام شــما را تلخ 
کند. دشــمن همواره مثل گرگ های گرسنه زوزه می کشد 
و خیاالت اطلش را در فضاهای رسانه ای متراکمش منتشر 
می کنــد. او فکر می کند که ملت ایــران به فراخوانی هایش 

پاسخ می دهد. دشمن هنوز ملت ایران را نشناخته است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 

در این ۴۳ سال انقالب کاخ سفید لحظه ای از طراحی توطئه 
دست برنداشــت، گفت: هیچ لحظه ای بدون اتاق های فکر 
توطئه آمریکایی نیســت. در نقطه مقابل ملت ایران همواره 
خنثی گر این توطئه ها بوده اســت. به همین خاطر، دشمن 
نزول کرده و فروغش کم شده است. دشمن را در حال زوال 
می بینیم. مصداق فرارش می شود افغانستان، شکستش در 
یمن و فرار تدریجی اش از عراق. مردم ما همانند خورشید به 
سمت آسمان در حال حرکت هستند. سردار سالمی تأکید 
کرد: صدای شکستن استخوان های دشمن شنیده می شود. 
دشــمن پوکی استخوان گرفته است؛ اگر چه به ظاهر هنوز 
قدرتمند است اما از درون خالی شده است. این روزها شکوهی 

از آرامش بر قلب های ملت ایران هویدا است. هر چه دشمن 
بر طبل دروغ و کذب می نوازد، مردم ایران آرام تر می شوند. 
مردم در صحنه مهربانی و گرفتن نگین انگشــتری والیت 
با قامتی برافراخته برای حفظ دســتاورد شکوه شهیدانمان 
در صحنه هستند. نمونه اش همین رزمایش بسیجیان سپاه 
رسول اهلل)ص( اســت. ما این سپاه را در سیل آق قال، زلزله 
سرپل ذهاب و در مهار بیماری کرونا دیده ایم. امروز هم باید 
به امداد مردم بشتابید. باید در این شرایط اقتصادی به مردم 
کمک کنیم. این روزها، روزهای کار است. نمی گذاریم گرد 
و غبار ناشــی از محرومیت بر رخسار مردم بنشیند. شما با 
دســت های نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید 
کرد. سردار سالمی در پایان تأکید کرد: آرزوهایتان در طول 
زمان تحقــق یافت. در فاصله نزدیکی این آرزوی بزرگ هم 
محقق خواهد شد که به امامت پیشوای مسلمین در صحن 

مسجد االقصی نماز بخوانید.

فرمانده کل سپاه: 

دشمن پوکی استخوان گرفته است


