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گروه سیاســی - خاطره میرزا: سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور روز گذشــته برای انجام سفری یک روزه به 
مسقط پایتخت عمان رفت. اهداف این سفر که اولین سفر 
یک مقام ایرانی به عمان پس از درگذشــت پادشــاه سابق 
این کشور و به قدرت رسیدن  »هیثم بن طارق آل سعید« 
ســلطان تازه عمان است، در راســتای گسترش تعامالت 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی اعالم شده است اما مشخص 
است که این ســفر فراتر از روابط دو کشور است. عمان در 
طول ســالهای اخیر تالش بسیار کرده تا به عنوان میانجی، 
نقشی موثر در روابط ایران با آمریکا بازی کند. در واقع ظاهرا 
این کشــور مورد اعتماد رهبران ایران و آمریکاست، و طول 
این ســالها نشان داده که می تواند یک میانجی صادق و بی 
طرف باشد و دغدغه های تمام طرف های درگیر را به خوبی 
درک کرده و در راستای رفع تنش ها حرکت کند. نقش این 
کشور در توافقات برجامی غیر قابل انکار است؛ ضمن اینکه 
در بهمن 1399 یکبار دیگر این کشــور برای میانجی گری 

بین ایران و آمریکا اعالم آمادگی کرده بود. 
این کشور همچنین در مقطعی میزبان دو دور از مذاکرات 
محرمانه ایران و آمریکا در  اوایل تابستان 1391 و در اواخر 
زمســتان همان ســال بود،  مذاکراتی که به گفته برخی از 
کارشناسان، زمینه ساز برگزاری مذاکرات بین  ایران و ۵+1 
شد و در سال 1393 نیز در راستای مذاکرات منجر به توافق 
برجام، مذاکراتی بین وزیران امور خارجه وقت ایران، آمریکا 
و »کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا در عمان برگزار شد.
از ســوی دیگر در طول یک سال گذشته این کشور به 
همراه عراق و قطر تالش کرده اند که تنش های شکل گرفته 
بین ایران و عربستان را هم رفع کنند و یکبار دیگر مناسبات 
دیپلماتیک بین این دو کشــور بزرگ منطقه خلیج فارس 

برقرار شود که تا جدی هم موفق به این کار شده اند. 
در واقع مقامات عمان از سال های گذشته به دنبال نزدیک 
کردن ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس  بوده اند؛ چرا 
که این امر را در راستای منافع ملی خود می دانند، در همین 
راســتا عمان اخیرا نقش سازنده  و موثری در برگزاری دور 
پنجم مذاکرات ایران و عربســتان داشته است؛ چنان که بر 
اساس ادعای  برخی از منابع خبری، قبل از برگزاری رسمی 
پنجمین دور مذاکرات ایران  و عربستان در بغداد، هیات های 
مذاکره کننده دو کشور نشست و گفت وگویی نیز در عمان  

با یکدیگر  داشته اند.
خبرگزاری ایســنا در راستای سفر رئیسی به عمان ، در 
گزارشی به این موضوع هم اشاره کرد که عمان همچنین  به 

واسطه رابطه خوبش با ایران و کشورهای غربی در چند سال 
اخیر نقش پررنگی در تبادالت زندانیان امنیتی بین ایران و 
آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس داشته 
اســت که در این راســتا می توان به نقش دیپلماتیک اخیر 
عمان در روند آزادی»نازنین زاغری«  و »انوشــه آشوری«  
زندانیان دو تابعیتی ایرانی و انگلیس و باز گشت آنها به لندن 
و همچنیــن اقدام دولت انگلیس در پرداخت بدهی دیرینه 
خود به ایران اشــاره کرد. عالوه بر این، تالش برای شــروع 
دوباره مذاکرات احیای برجام موضوعی است که باعث چند 
ســفرهای دیپلماتیک در ده روز اخیر شده است. سفر وزیر 
خارجه قطر و انریکه مورا  مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا 
به تهران باعث افزایش احتمال شروع مذاکرات و خروج از بن 
بســت شکل گرفته در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا 
را افزایش داده اســت؛ و با توجه به میانجی گری های قبلی 
عمان، می توان گفت که این سفر به نوعی مکمل یا تقویت 

کننده سفر مورا و وزیر خارجه قطر است. 
ایــن موضوعات اگرچه می تواند مهمترین بخش ســفر 
رئیسی باشــد اما چون چندان نیم توان درباره حزئیات آن 
ســخن گفت، معموال ناگفته می ماند و بیشــتر در اخبار بر 
مذاکرات دوجانبه کشــور تاکید می شــود. بر همین اساس 
اســت که رئیس جمهور در آستانه سفر به این کشورگفت: 
ســفر بنده به عمان در راستای توسعه سیاست همسایگی 
دولت مردمی با کشورهای همسایه و منطقه اهمیت زیادی 
دارد. با این حال رئیسی بر این نکته هم اشاره کرد که »در 
مذاکرات خود توسعه روابط دو جانبه و منطقه ای را پیگیری 

خواهیم کرد.«
سفیر کشورمان در مسقط در گفت وگویی با یک روزنامه 
عمانی به جزئیات ســفر ابراهیم رئیسی به عمان پرداخت و 
از نقش مثبت و مهم ســلطنت عمان تقدیر و به نقش این 
کشــور در پیگیری مذاکرات ایران و عربستان که در بغداد 

برگزار شد اشاره کرد. وی همچنین از سیاست خارجی عمان 
و تالش این کشور برای حل اختالفات و بحران های منطقه 
تقدیر کرد و گفت که ایران از این نقش ســازنده مســقط 

استقبال می کند.
روزنامه نگاران عمانی نیز در روزهای اخیر درباره اهمیت 
سفر رئیس جمهور ایران به این کشور سخن گفتند. عوض 
بن ســعید باقویر، روزنامه نگار و نویســنده سیاسی در این 
باره گفت: هماهنگی های سیاســی میان سلطنت عمان و 
جمهوری اســالمی ایران از دهه ها پیش مداوم بوده اســت 
و نقش محوری دیپلماسی عمانی در موضوع پرونده هسته 
ای ایــران یکی از بارزترین زمینه های همکاری و هماهنگی 

ایران و عمان است.
وی تاکید کرد: روابط سلطنت عمان و جمهوری اسالمی 
ایران نمونه احترام متقابل و مشــورت های سیاسی و رفتن 
به ســوی روابط بهتر است، سلطنت عمان نقش مثبتی در 
تقویت صلح و ثبات ایفا کرد و دیپلماســی عمانی طی نیم 
قرن گذشــته نقش مهم و حیاتی داشــته است و سلطان 
قابوس بن ســعید، پادشاه فقید این کشور نقش محوری در 
رســیدن به توافق هسته ای ایران داشت. سلطان هیثم بن 
طارق نیز همین خط مشی و سیاست را درپیش گرفته است 
و به دنبال تقویت روابط میان ایران و کشــورهای شــورای 
همکاری خلیج فارس اســت واکنون تالش های سیاســی 
فراوانی از ســوی مسقط در راســتای توقف جنگ یمن و 
برگزاری گفت وگو میان عربستان و ایران درحال انجام است.

صالح بن عبداهلل البلوشی سردبیر روزنامه  شؤون عمانیه 
هم در ایــن زمینه اعالم کرد: روابط ایــران و عمان جدید 
نیســت بلکه این روابط از دهه ها پیش وجود داشــت و دو 
کشور در این مدت توانستند همکاری در تمامی زمینه ها را 
تقویت کنند. روابط ایران و عمان توانست در طول دهه های 
طوالنی از امنیت و ثبات منطقه محافظت کند و من در اینجا 
بــه طور ویژه به نقش عمان در مقابله با امتداد  جنگ ایران 
و عراق به خارج از مرزهای دو کشــور و نقش این کشور در 
رسیدن به توافق هسته ای و همچنین نقش آن در کاهش 
تنش ها میان تهران و واشــنگتن در سال ۲۰19 و کاهش 
تنش میان آن ها در پی ترور سردار قاسم سلیمانی در سال 

۲۰۲۰ اشاره می کنم.
به این ترتیب صاحب نظران سیاسی عقیده دارند اگر این 
سفر بتواند زمینه ساز رفع موانع مذاکرات احیای برجام شود، 
می توان آن را یکی از مهمترین سفرهای بین المللی ابراهیم 
رئیســی دانست و نقطه ای مثبت در کارنامه او در سال اول 

ریاست جمهوری اش تلقی کرد.  

»مردمساالری«دربارهاهمیتسفررئیسیبهمسقطگزارشمیدهد

سفرعمان،مقدمهایبراحیایمذاکراتهستهای

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به طــرح اقتصادی دولت 
درخصــوص نحوه توزیــع یارانه و ارز ترجیحــی، به کلیه 
مســئوالن قضایی از جمله دادســتان کل و دادستان های 
سراسر کشور بار دیگر دســتور داد که دولت را در اجرای 

این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
به گزارش قوه قضاییه، محسنی اژه ای، دوشنبه ۲ خرداد 
در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود: همگان این مهم 
را درنظر داشته باشــند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا 
شــود که مردم بخصوص دهک های پایین جامعه کمترین 
آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی شان بیش از 

پیش تحت تاثیر قرار نگیرد.
»امنیــت و آرامش مــردم باید به طــور کامل تأمین 
شــود«؛ این دســتور مهم قاضی القضات در نشست دیروز 
بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان های سراسر 
کشــور دستور داد که شناسایی جریان های سازمان یافته و 
عوامل گروهک های ضدمردم و ضدنظام را از دســتگاه های 

اطالعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
ســازمان بازرســی کل کشــور اســامی وزارتخانه ها و 
ســازمان هایی که در موضوع حمایــت از خانواده اقدامات 

خود را انجام نداده اند اعالم کرد
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس ســازمان بازرسی 

کل کشور دســتور داد که نحوه اجرای »قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت« از سوی دستگاه های مسئول را 
با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله »جمعیت« با جدیت 

پیگیری و دنبال کند.
رئیس دســتگاه قضــا در همیــن زمینه بــه تکالیف 
وزارتخانه هایی نظیر »بهداشــت« و »راه و شهرســازی« و 
ســایر دســتگاه ها درخصوص تهیه و تدوین آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های ناظر بر »قانــون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« در بازه های زمانی 3 تا ۶ ماهه اشاره کرد 
و گفت: حســب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت 
بهداشــت باید یک آیین نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص 
قانون مزبور تهیه می کرد که این امر انجام نشــده اســت؛ 
همچنین وزارت راه و شهرســازی نیز مکلف به تدوین یک 
آیین نامه و دســتورالعمل هایی در این خصوص بود که این 
مهم نیز صورت نگرفته اســت؛ عالوه بر اینها بیمه و برخی 

دستگاه های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
مقولــه »خــودرو« از دیگر موضوعات مطرح شــده از 
ســوی رئیس عدلیه در نشست شــورای عالی قوه قضاییه 
بود؛ رئیس دســتگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه 
سال گذشته »شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« 
درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و ســلب این 

امر از»شورای رقابت« بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه ، اظهار 
کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعالم کرد که با تغییر 
مرجع قیمت گذاری خودرو، ظرف یک  سال، تولید خودرو 
افزایــش و قیمت آن کاهش می یابد اما در ســال 1۴۰۰ 
شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ 
علی ایحال ضــرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال 
شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.

وی با یادآوری این مهم که در اقالمی نظیر دارو، تأمین 
و تخصیص ارز ، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده 
وزارت بهداشت اســت، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، 
داللی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن 
بازی می کند باید بــا او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از 
دستگاه های اطالعاتی و دستگاه های مسئول مطالبه داریم 
که چنانچه اطالعاتی در این زمینــه دارند به قوه قضاییه 
ارائه دهند؛ درغیراینصورت از بیان مســائل کلی که اذهان 

عمومی را مشوش می کند بپرهیزند.
وی افزود: از دســتگاه های انتظامی، اطالعاتی و امنیتی 
و خوِد دولت این مطالبه را داریم که اطالعات شــبکه هایی 
که در تربیون های مختلف به نام شــبکه فساد، مافیایی و 
سودجویان اقالم از جمله دارو معرفی می شوند، اعالم شوند 

تا پیگیری ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشــاره به بخشــی از سخنان 
خطیب این هفتــه نماز جمعه تهران مبنی بــر انتظار از 
قوه قضاییه برای برخورد با کســانی که اجاره بها مســکن 
را افزایــش می دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته 
تهــران امام جمعه به حــق فرمودند که انتظــار داریم از 
قوه قضاییه با کســانی که اجاره بهای مســکن را افزایش 
می دهند برخورد کند؛ خواهشــم این اســت که مالحظه 
کنید چه کســی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر 
چیســت؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی 
باعث افزایش اجاره بهای مســکن می شود؟ اگر این موارد 
مشخص باشد و بخش های مســئول به وظایف شان عمل 
نکرده باشند، ما می توانیم به نحوی واردشویم و اگر کمک 

خواستند می توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم.
وی افزود: اخیراً ســتاد تنظیم بازار به ریاســت معاون 
اول رئیس جمهــور برای بنگاه هــا و نه عموم مردم مصوب 
کرد که در تهران اجاره بها مســکن ۲۵ درصد و در ســایر 
نقاط کشــور ۲۰ و 1۵ درصــد افزایش یابد؛ در هر صورت 
اگر چنانچه در این زمینه جریان هایی است که می خواهند 
چوب الی چــرخ دولت بگذارنــد و به مردم فشــار وارد 
 کنند و دســتگاه های مســئول و صنــوف اطالعی در این 

زمینه دارند، اعالم کنند.

رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که دلمان از 
مسائلی که در سازمان وجود دارد خون شده است گفت: آن 
چیزی که باعث خون دل ما شد این بود که به لحاظ امکانات 
مورد بی توجهی قرار گرفتیم و صرفا یک حقوقی به ما دادند. 
میانگین حقوق کارکنان ما در سازمان تعزیرات حکومتی ۵-۴ 

میلیون تومان است.
به گزارش ایســنا، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و 
رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل روابط عمومی این ســازمان با بیان این که دلمان از 
مســائلی که در ســازمان وجود دارد خون شده است گفت: 
ســازمان تعزیرات حکومتی ســازمانی اســت کــه با هدف 
تنظیم گری بازار تاسیس شده است و زمانی هم که تاسیس 
شده به این هدف دست پیدا می کند اما بعدها آن را به شدت 
ضعیف می کنند. فلســفه تاسیس ســازمان، ضمانت اجرای 
تصمیماتی بوده که دولت برای تنظیم گری در بازار می گیرد. 
االن فقط اسم تعزیرات خیلی از کارها را پیش می برد و حتی 
دوستانی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند نمی گویند از وزارت 

صمت آمده ایم بلکه می گویند از سازمان تعزیرات آمده ایم.
وی بــا بیان این که نگاه لیبرال بــه اقتصاد باعث تضعیف 

سازمان تعزیرات شــده است گفت: وظایف سازمان تعزیرات 
صرفا به رســیدگی بــه تخلفات حوزه قاچاق، بهداشــت و... 
منحصر شــده و نتیجه ش این شده بود که رسیدگی ها چند 
سال طول بکشد که برای متخلفان هم دیگر اهمیتی نداشت 
که پرونده اش به تعزیرات بیاید. نگاه دولت فعلی این نیســت 
که تعزیرات مانند دولت گذشته بماند و به سازمان تعزیرات 
نگاه ویژه ای دارد و بر همین اســاس توانســتیم براســاس 

راهبردهایمان پیش برویم.
اصانلــو ادامه داد: اولین راهبرد ما حضور موثر و مســتمر 
در بــازار بود که بــرای آن برنامه ویــژه ای چیدیم و راهبرد 
دیگــر هم افزایش اختیاراتمان بود. وقتی ســازمان تعزیرات 
تشــکیل می شــود در کنار آن ســازمان نظارت و بازرسی 
بر قیمت ها نیز تشــکیل می شــود که مهم ترین وظیفه آن 
نظــارت بر ضابطه گذاری قیمت ها بوده اســت اما اکنون این 
سازمان وجود ندارد و در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان ادغام شده است برای همین یک شرکت یک 

شبه قیمت هایش را چندین درصد افزایش می دهد. 
رئیس ســازمان تعزیرات با بیان این که سازمان تعزیرات 
حکومتی با داشــتن امکانات محــدود تاثیر خاصی در حوزه 

رســیدگی نداشته اســت گفت: ما تالش کردیم چالش های 
حوزه رســیدگی را برطرف کنیم و ماحصل مصوبه ای که به 
سران قوا دادیم این شد که مجازات ها تشدید شد و اختیاراتی 
مثــل پلمب و نصب بنر به ما دادند و هیئت های صنفی برای 
رســیدگی به تخلفات نیز حذف شد. پس مردم از این به بعد 
به رای سازمان تعزیرات حکومتی نمی خندند. آن چیزی که 
باعث خون دل ما شــد این بود که به لحــاظ امکانات مورد 
بی توجهی قــرار گرفتیم و صرفا یک حقوقــی به ما دادند و 
میانگیــن حقوق کارکنان ما در ســازمان تعزیرات حکومتی 
۴-۵ تومان اســت. ۲1۰ شهرســتان نیز اساسا فاقد سازمان 
تعزیرات حکومتی هســتند. در ۷ ماه گذشــته به 3۶۰ هزار 
پرونده رسیدگی شده و 1۸۰ هزار گشت مشترک نیز در سال 
جاری داشــته ایم. وی افزود: وقتی به بحث بودجه و امکانات 
می رسیم نمایندگان مجلس بی امکاناتی ما را نمی بینند اما اگر 
یک قاضی تعزیرات در یک شــعبه یک تخلفی انجام دهد به 
آن خیلی تاکید می شود، هرچند که قطعا آن یک تخلف هم 

مورد تایید نیست. 
اصانلو خاطرنشــان کرد: رویکرد سازمان تعزیرات حضور 
مســتمر و موثر در بازار اســت که با رسیدگی توام با سرعت 

و قاطعیت در بازار میسر می شود. قرار است برخوردها چنان 
قاطع و بازدارنده باشــد که کســی فکر ارتکاب تخلف هم به 
ذهنش نرســد. وی با بیان  این که ۴۰ درصد تخلف ها، تخلف 
»عدم درج قیمت اســت« گفت: درست است که این تخلف 
هم مهم است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که 
چرا به یک باره قیمت ها چندین برابر می شــود و این موضوع 
در دولت قبل مورد غفلت بوده است اما در دولت آقای رئیسی 
بسیار مورد توجه بوده است. شاه کلید نظارت بر بازار، نظارت 
بر ضوابط قیمت گذاری است که وظیفه سازمان صمت است 
تــا قیمت ها به یک باره چندین برابر نشــود. به عنوان مثال 
یک شرکت پوشش که تخلف افزایش قیمت بی ضابطه داشته 

است ۲۰۰ میلیارد تومان محکومیت پیدا کرده است .
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با تاکید بر این که 
رویکرد ما در دوره جدید رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات 
اســت گفت: میانگین رسیدگی های سازمان به پرونده ها، در 
دوره جدید ۲1-۲۲ روز است، ضمن این که شعب ملی برای 
رســیدگی به تخلفات مهم و کالن و تاثیرگذار در حوزه بازار 
تشــکیل دادیم که ۲-1 روزه به تخلفات تاثیرگذار در حوزه 

بازار رسیدگی کند.

فرمانده نیــروی پدافند هوایی ارتش با بیان 
اینکه سامانه موشــکی باور 3۷3 به طور کامل 
به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی پیوسته 
است، گفت: امروز افزایش توان رزم و مولفه های 
آمادگی دفاعی نیروی پدافند جهشی چند برابری 
را طی می کند. به گزارش ایســنا، امیر سرتیپ 
علیرضا صباحی فرد صبح امــروز در صبحگاه 
عمومی ســتاد این نیرو با گرامیداشت سالروز 
آزادســازی خرمشهر و نیز تبریک و تسلیت به 
مناسبت شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، 
اظهار داشــت: امروز اشــراف اطالعاتی نیروی 
پدافنــد هوایی ارتش به صدها کیلومتر فراتر از 
مرزهــا ارتقاء یافته و همیــن موضوع امنیت و 
آســودگی خاطر هموطنانمان را بیش از پیش 
تضمین کرده اســت. امیر سرتیپ صباحی فرد 
با بیان اینکه ســامانه موشکی باور 3۷3 به طور 
کامل به چرخه عملیاتــی یگان های پدافندی 

پیوسته اســت، گفت: امروز افزایش توان رزم و 
مولفه های آمادگی دفاعی نیروی پدافند جهشی 
چند برابــری را طی می کنــد. فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، اظهار داشت: سامانه های 
راداری مانند مراقب، معراج۴، کاوش، فتح 1۴، 
شهاب و نیز سامانه های درگیری و موشکی برد 
کوتاه مانند جوشــن، برد متوسط مانند تالش، 
مرصــاد و 1۵خرداد، و همچنین ســامانه های 
توپخانــه ای، جنگالی و الکترونیکی بطور کامل 
با توانمنــدی متخصصان داخلــی و کارکنان 
فنی و متخصص ایــن نیرو در چرخه عملیاتی 
قــرار گرفته اند. وی با اشــاره بــه اینکه قدرت 
پهپادی نیروی پدافند کامال ملموس اســت و 
رونــدی مطلوب و رو به جلــو را طی می کند، 
ادامــه داد: برای اولین بار در ســطح نیروهای 
مســلح تست ســرد و گرم رهگیری با موشک 
آذرخش به وسیله پهپاد با موفقیت انجام شد؛ 

نیروی پدافنــد هوایی در زمینه علوم پدافندی 
تمامی ناممکن ها را بــه ممکن تبدیل کرده و 
امروز حتی صادر کننده علوم پدافندی به سایر 
کشورها است. امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان 
اینکه ســامانه بومی باور 3۷3 در رزمایش اخیر 
این نیرو در مســافت 1۵۲ کیلومتری با اهداف 
درگیر و عملکرد بســیار خوب و موفقی داشت، 
افزود: آزمایــش افزایش برد باور 3۷3 در آینده 
نزدیک انجام می شــود که مایه غرور و مباهات 
یکایک هموطنان عزیزمان خواهد شد. فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به اینکه در 
طول ۷ سال جنگ تحمیلی هیچ عملیاتی انجام 
نشد مگر با حمایت، اشــراف اطالعاتی و توان 
رزمی نیروی پدافند هوایی، افزود: عملیات بیت 
المقــدس از جمله عملیات هایی بود که با چتر 
پدافند هوایی ارتش به موفقیت دست یافت. وی 
با بیان اینکه اکرام نیروی انسانی پایور و وظیفه 

در راســتای افزایش توان رزم و بازدهی فرآیند 
کاری در نیــروی پدافند هوایــی از جایگاهی 
واال برخوردار اســت، تصریح کرد: اعطای بیش 
از ۴۵9 میلیــارد تومــان تســهیالت در قالب 
طرح های مختلف، اعطای تســهیالت کم بهره 

ازدواج، برگزاری مراســم ازدواج دانشــجویی، 
واکسیناسیون کامل کارکنان، بازسازی و زدودن 
کهنگی از اماکن و شهرک های مسکونی مناطق 
و گروه هــای پدافندی و .... بخشــی از اقدامات 

ارزنده و اثرگذار این نیرو است.

رئیسعدلیهدرجلسهشورایعالیقوهقضائیه:

مسئولینوغیرمسئولیندربارهگرانیهاکلیگویینکنند

رئیسسازمانتعزیراتحکومتی:

مردمازاینبهبعدبهرایسازمانتعزیراتحکومتینمیخندند

فرماندهنیرویپدافندهواییارتشمطرحکرد

سامانهموشکیباور۳۷۳بهچرخهعملیاتییگانهایپدافندیپیوست

قطعبرقصنایعُمسکناستودردیرادوانمیکند
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اقتصاد 
برق دچار ورشکســتگی شــده و باید نجات پیدا کند، گفت: در سالی که به نام 
تولید مزین شــده، قطعی برق صنایعی همچون فــوالد و به دنبال آن تعطیلی 

آنها کار درستی نیست؛ قطع برق صنایع ُمسکن  است و دردی را دوا نمی کند.
مهدی طغیانی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای 
افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان، 
اظهار کرد: در شــرایط جنگی فعلی قطعی برق بدان معناست که یک جای کار 

برای تولید و تامین برق اشکال دارد.
وی  با بیان اینکه اقتصاد برق در کشــور ما بیمار اســت، توضیح داد: بعد از 
اجرای هدفمندی یارانه ها، تعرفه های برق متناســب با افزایش هزینه ها اصالح 
نشــد و به دنبال آن روز به روز مصرف برق افزایش پیدا کرد. همچنین تامین 
و تولید برق متناســب با افزایش زیادتر نشد. در چنین شرایطی باید این ما به 
التفاوت از بودجه برای ســرمایه گذاری و پرداخت بدهی ها تامین می شد اما تا 
سال گذشته میزان بدهی صنعت برق از دولت به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان 
رسید، یعنی گردش مالی کافی برای شرکت های تولیدکننده، سرمایه گذاری و 

تولید برق وجود ندارد.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اصالح اقتصاد برق گفت: در این شرایط 
شاید دولت بگوید که ما به التفاوت هزینه تامین برق را پرداخت می کند اما باید 

پرداخت ها  به گونه ای باشد که بتوان در آن سرمایه گذاری کرد.
وی  ادامــه داد: اکنون دولت مباحثی همچون تولیــد 1۰ هزار مگاوات برق 
توسط صنایع بزرگ را دنبال می کند اما این ها حل کننده مساله نیست. اینکه به 
صنایع گفته شود که خودشان برق را تامین کنند این سوال را به وجود می آورد 
که اگر ۵ ســال دیگر مصرف برق خانوار افزایش پیدا کرد، تکلیف چه می شود؟ 
حتمــا آن زمان هم می خواهند بــرق از صنایع قرض بگیرند  بعد آنها را تعطیل 
کنند تا پاســخ تامین برق خانگی را بدهند. این ها همه نشــان دهنده است که 
باید اقتصاد برق اصالح شده و از این وضعیت ورشکستگی فعلی نجات پیدا کند.
طغیانی با تاکید بر اینکه اقتصاد برق دچار ورشکســتگی است و باید نجات 
پیدا کند، گفت: قطعی برق صنایع ُمسکن است و درد را خوب نمی کند، اقتصاد 

برق ما درد دارد و باید آن را تدبیری برای حل این مشکل کرد.
نماینــده اصفهان در مجلس تاکیــد کرد که قطعی برق صنایع یا شــروع 
خاموشی ها رویه نادرستی است آن هم در سالی که به نام تولید مزین شده است. 
پس باید دولت فکری برای جلوگیری از خاموشی صنایع همچون فوالد داشته 
باشد که قطعی برق آن ها را با ضررهای چند هزار میلیارد تومانی مواجه می کند.

طغیانی در پایان گفت: این یک رویه غلطی است که دولت در تعارضی بین 
تامین برق خانگی و صنعت می ماند، نباید گرفتار تعارض شــویم که کدام برق 
تامین شــود بعد هم بگوییم چرا قیمت فوالد در بازار گران شــده و به دنبالش 

قسمت خانه افزایش پیدا می کند.

پیکرشهیدصیادخداییسهشنبهدرتهران
تشییعمیشود

روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای جزئیات آیین های تشییع و خاکسپاری 
سرهنگ پاسدار شهید صیاد خدایی را اعالم کرد.

به گزارش ســپاه نیوز؛ روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه اعالم کرد : آیین 
تشــییع مدافع سرفراز حرم سرهنگ پاســدار صیاد خدایی که روز گذشته در 
اقدامی تروریستی به شهادت رسید ؛ از ساعت ۸ صبح سه شنبه سوم خرداد ماه 
از میدان امام حسین علیه السالم در مسیر خیابان 1۷ شهریور برگزار می شود.

بنابر اعالم روابط عمومی کل ســپاه مراسم وداع با پیکر مطهر شهید صیاد 
خدایی امروز دوشنبه  ساعت 1۷ در معراج شهدای تهران برگزار می شود.

واکنشسخنگویسپاهبهجنایتتروریستیاخیر
رمضان شــریف با تاکیــد بر اینکــه اراذل و اوباش و تفاله هــای گروه های 
تروریســتی وابسته به استکبار و صهیونیسم جهانی به سزای عمل جنایتکارانه 
خود خواهند رســید، تاکید کرد: شهادت ســردار خدایی عزم پاسداران انقالب 
برای دفاع از امنیت، اســتقالل و منافع ملی و مقابله با دشــمنان ملت ایران را 

مستحکم تر می سازد.
به گزارش ســپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف سخنگو 
و مســئول روابط عمومی کل ســپاه در واکنش به جنایت تروریستی عصر روز 
گذشته )یکشنبه( عوامل استکبار و صهیونیسم جهانی، ضمن تبریک و تسلیت 
شهادت سردار رشید اســالم صیاد خدایی به محضر رهبر عظیم الشأن انقالب 
اســالمی، خانواده معظم و آحاد همرزمان شهید عزیز در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و جبهه دفاع از حرم اهل بیت )ع( گفت: این شهید گرانقدر عمر خود 
را در مجاهدت برای حضور در صحنه های نیاز کشــور و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و صیانت از استقالل و امنیت ملت و میهن عزیزمان سپری کرد و 
سرانجام در اوج مظلومیت هدف کینه اجیر شدگان سرویس های اطالعاتی نظام 

سلطه و صهیونیسم جهانی قرار گرفت.
وی افزود: قطعاً دشــمن با ارتکاب اعمال جنایتکارانه علیه ملت ایران و امت 
اسالمی به ویژه مجاهدان و رزمندگان دالور و پیشتاز حاضر در میدان امنیت، راه 
به جایی نخواهد برد و شهادت سردار سرافراز صیاد خدایی، عزم و اراده پاسداران 
انقالب در صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله قاطع با دشمنان این سرزمین 
به ویژه رژیم تروریستی امریکا و رژیم جعلی، جنایتکار و موقتی صهیونیستی را 

مستحکم تر می سازد.

ترورسرهنگصیادخدایی
درکمیتهایدرحالبررسیاست

وزیر کشــور گفت: ترور حســن صیاد خدایی در کمیته ای که با همکاری و 
هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل شده، در دست بررسی است.

به گزارش ایســنا به نقل از وزارت کشور، رئیس شورای امنیت کشور درباره 
ترور یکشنبه گذشــته در تهران که به شهادت حسن صیاد خدایی منجر شد، 
اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی کمیته ای تشکیل 

شده و موضوع در دست بررسی است.
وحیدی، شــهید صیاد خدایی را نیروی انقالبــی و متدین توصیف کرد و با 
تسلیت به خانواده ایشان و همرزمانش، گفت: با اتمام تحقیقات، نتایج آن اطالع 

رسانی خواهد شد.
وحیدی روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی حاضر 
شــد و ابعاد امنیتی و پیامدهای اجتماعی طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها را شرح داد.
وزیر کشــور با بیان اقدامات دولت به ویژه رئیس جمهوری برای اجرای این 
طرح یادآور شــد:  در زمان اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت مواد غذایی در 
جهان بودیم. امنیت مواد غذایی به یک مســاله مهم جهانی تبدیل شده است و 

برخی از کشورها به شدت در حال  ذخیره کاالهای اساسی هستند.

حفظاراضیملیودولتی
نیازبهتدابیرپیشگیرانهدارد

رئیس کل دادگســتری استان خوزستان گفت: حفظ اراضی ملی و دولتی از 
سودجویان و متعرضان، نیاز به تدابیر پیشگیرانه دارد.

علــی دهقانی در دیدار با فرمانده پایگاه چهارم شــکاری دزفول، اظهار کرد: 
ارتش در نظام مقدس جمهوری اســالمی طی هشت سال دفاع مقدس و بعد از 
آن به عنوان مظهر اقتدار شمرده می شود. رشادت ها، شجاعت ها و ایثارگری های 
ارتشی ها در عملیات های مهم و اثرگذار آن دوران در کنار سایر ایثارگران دفاع 

مقدس، منتهی به پیروزی و حفظ مرزها، خاک و سرزمین عزیزمان شد.
دهقانی تصریح کرد: امروز نیز فعالیت و تالش ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یکی از نیروهای حافظ استقالل و امنیت مرزهای کشور در کنار سایر 

نیروهای مسلح، قابل تقدیر است.
وی افزود: این نیروی مقتدر که باید از تمامیت ارضی و اقتدار نظام دفاع کند، 
باید زمینه های الزم برای اقتدار را نیز فراهم داشــته باشد. یکی از این ها حفظ 
حریم و محیط پادگان ها اســت که قطعا باید از تجاوز و تعرض افراد ســودجو 

مصون باشد.
دهقانــی با تاکید بر ضرورت اجرای احــکام صادره در این خصوص و مرتفع 
کردن موانع اجرای احکام مذکور، گفت: برای جلوگیری از تجاوز و تصرف اراضی 
ملی و پایگاه های نظامی و حریم آن، عالوه بر اجرای احکام صادره، پیشــگیری 
نیز ضرورت دارد و همه ما باید به این موضوعات حساسیت ویژه ای داشته باشیم 

و نگذاریم افرادی به ناحق به این حریم تجاوز و تعدی کنند.

اخبار کوتاه

ایران و عمان 1۲ سند همکاری در حوزه های سیاسی، حمل 
و نقل، همکاری های دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری امضا 
کردند. به گزارش ایسنا، در پی سفر رئیس جمهور و هیات 
همراه به مســقط، 1۲ سند همکاری میان مقامات ارشد دو 
کشــور ایران و عمان در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و 

نقل، همکاری هــای دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، 
علمی، محیط زیست و ورزشــی به امضا رسید. این اسناد 
توســط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان و 

همتایان عمانی آنها به امضا رسید.

امضای۱۲سندهمکاریدرحوزههایمختلفبینایرانوعمان


