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سرمقاله

بی کفایتی تا به کجا؟
ادامه از صفحه یک

هفته گذشته در حین پرواز قیمت دالر شاهد 
اقتصادی  مقامات  با  مجلس  غیرعلنی  جلسه 
بود؟ درواقع  نتیجه اش چه  دانید  بودیم؛ می 
مهمترین  این  رفتند.  و  گفتند  آمدند،  هیچ! 
دستاورد نشست های دولت و مجلس است. نه 
کسی تنبیه می شود، نه کسی توبیخ می شود، 
نه توافق و تدبیری، نه چاره و تصمیمی. تنها 
اقدام تغییر رئیس بانک مرکزی است. او فقط 
او فقط  ناکارآمدی است.  از زنجیره  یک حلقه 
یک پازل از تیم اقتصادی است. تغییر او قطعاً 
چیز زیادی را تغییر نمی دهد. بدون تحول در 
سیاست های کلی و روندهای مالی-بانکی نباید 
انتظار معجزه داشت. طنز تلخی است که در این 
وضعیت که از زمین و زمان فشار بر مردم وارد 
می شود بزرگترین تدبیر مجلس کنونی وضع 
مالیات بر ارزش سرمایه مردم است. انتقام بی 
ارزش شدن پول ملّی درنتیجه بی کفایتی خود 
را از طریق مالیات بر عائدی سرمایه مردم می 
گیرند. مردم که نباید هزینه شکست راهبردهای 
حکومت را بدهند. یعنی اگر کسی خودرویی به 
ارزش چهارصد میلیون خریده باشد و در نتیجه 
تورم )که خود یک مالیات پنهان است( و کاهش 
میلیارد  باالی یک  به  قیمتش  ملی  پول  ارزش 
می رسد باید مالیات بر عائدی بدهد. یعنی به 
جای تنبیه بانیان تورم، مردم را جریمه و توبیخ 
می کنند. تصور می کنید پایان این روش ها چه 

اتفاقی جز بدتر شدن شرایط می افتد؟

خبر

اخبار

آخرین تغییرات طرح اصالح قانون 
انتخابات مجلس

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس، تاکید کرد: در اصالحاتی که کمیسیون 
امورداخلی کشور و شوراها بر روی طرح اصالح 
داد،  انجام  مجلس  انتخابات  قانون  از  موادی 
موارد اختالفی حذف شد که مهم ترین آن حذف 
الگوی انتخابات تناسبی و همچنین در نظر گرفتن 

علی البدل برای نمایندگان بود. 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  جوکار  صالح  محمد 
در طرح  گرفته  تغییرات صورت  آخرین  درباره 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس، بیان 
کرد: پس از موافقت نمایندگان برای در دستور 
از  موادی  اصالح  طرح  مجدد  گرفتن  قرار  کار 
قانون انتخابات مجلس، این طرح به کمیسیون 
امور داخلی برگشت و اصالحاتی روی آن انجام 
شد و بعضا موارد اختالفی از این طرح حذف شد 
و اکنون برای بررسی در صحن به هیات رئیسه 

مجلس ارجاع شده است.
نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه با بیان 
اینکه اکنون این طرح در سامانه بارگذاری شده 
است و نمایندگان می توانند پیشنهادات خود 
را پیرامون این طرح ثبت کنند، اظهار کرد: به 
احتمال قوی این طرح هفته آینده در دستورکار 

صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
کرد:   تصریح  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس 
یکی از مواردی که از این طرح حذف شد بحث 
نظر  در  نمایندگان  برای  که  بود  البدل  علی 
گرفته شده بود. با این ساز وکار انتخابات میان 
دوره ای مجلس حذف می شد، اما از آنجا که 
مورد اختالف بود این مورد حذف شد و مجددا 

انتخابات میان دوره ای دیده شده است.
جوکار تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که 
انتخاباتی  نظام  الگوی  بحث  بود  انتقاد  مورد 
تناسبی بود که در اصالحات صورت گرفته این 
موضوع نیز منتفی و از طرح حذف و بنا شد 
الگوی انتخابات تناسبی در قالب طرح مجزایی به 

مجلس ارائه شود.
وی در پایان گفت: یکسری اصالحات جزئی 
دیگر نیز بر روی این طرح صورت گرفت. سعی 
اما موارد  تا محور اصلی طرح حفظ شود  شد 

اختالفی کال حذف شد.

هشدار سرلشکر رشید به متحدان 
اسرائیل

با  االنبیاء )ص(  فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم 
بیان اینکه قدرت ترکیبی نیروهای مسلح ما در 
داد:  هشدار  بود،  خواهد  ویرانگر  دشمن  برابر 
هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای تهدید 
امنیت ملی ایران همکاری کند، پایگاه هایی که در 
اختیار این رژیم می گذارد، آماج حمله نیروهای 

مسلح ما قرار می گیرد. 
سرلشکر »غالمعلی رشید« در حاشیه برگزاری 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری 
خاتم    مرکزی  قرارگاه  گفت:  ایران  اسالمی 
االنبیاء)ص(، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب 
صهیونیستی  رژیم  که  دارند  اجماع  اسالمی 
اولویت  در  ایران  ملی  امنیت  تهدید  به عنوان 

نخست قرار دارد.
افزود: رژیم صهیونیستی تحت حمایت  وی 
همه جانبه، یک تهدید نظامی ـ امنیتی مخرب 
و  است  ایران  و  منطقه  کشورهای  تمام  برای 
اقدامات تهدیدآمیز این رژیم علیه منافع و امنیت 
ملی ایران با فرض اطالع، هماهنگی و حمایت 
آمریکا ارزیابی می شود و پاسخ نیروهای مسلح 

ایران قطعی خواهد بود.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء )ص( تأکید 
کرد: هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای 
تهدید امنیت ملی ایران همکاری کند و پایگاه و 
امکانی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، 
به  و حمله  تجاوز  مبداء  و  نقاط  پایگاه  ها،  آن 
ایران که رژیم اشغالگر قدس است، آماج حمله 

نیروهای مسلح ما قرار خواهد گرفت.
سرلشکر رشید تصریح کرد: ما با انجام رزمایش 
می خواهیم دشمنان ما بدانند ما آماده ایم و در 
صورت خطا در محاسبه حتماً هزینه ای بیش 
از دستاوردها )به زعم دشمن( بر آن ها تحمیل 
به شکست  را  آن ها  اولیه  تاکتیکی  اقدامات  و 
قرارگاه  فرمانده  کرد.  خواهیم  تبدیل  راهبردی 
مرکزی خاتم االنبیاء )ص( خاطرنشان کرد: این 
نکته را هم باید به دشمنان فرامنطقه ای یادآوری 
کرد که نیروهای مسلح ما با »قدرت ترکیبی« در 
برابر دشمنان خواهند جنگید که قدرتی ویرانگر 
خواهد بود؛ به این معنا که هر دشمنی که با 
محاسبه غلط راهبردی بخواهد تعرضی به آب ها، 
ملت  به  متعلق  تأسیسات  و  سواحل  جزایر، 
دریایی  نیروی  قدرت  با  فقط  باشد،  داشته  ما 
راهبردی ارتش رو به رو نخواهد شد، بلکه تمام 
قدرت دفاعی ـ تهاجمی ارتش جمهوری اسالمی 
سپاه  تهاجمی  ـ  دفاعی  قدرت  تمام  و  ایران 
پاسداران انقالب اسالمی و تمام قدرت دفاعی 
و  یکپارچه  به صورت  ما  منطقه ای  تهاجمی  ـ 
هماهنگ و در مأموریت مشترک و در جغرافیایی 

بسیار گسترده، دشمنان را خواهند کوبید.

ایران به حقوق و تعهدات هسته ای 
خود آشناست

کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
موافقت  و  آژانس  عنوان دولت عضو  به  ایران 
نامه جامع پادمان، به حقوق و تعهدات خود 

آشناست. 
برخی  طرح  اینکه  به  اشاره  با  کنعانی  ناصر 
فعالیت های  خصوص  در  بی اساس  ادعاهای 
از  حاکی  ایران،  اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
در  آمریکا  بی ثبات ساز  و  نقش مخرب  تداوم 
منطقه خلیج فارس و غرب آسیا است، افزود: 
تکرار اتهامات دروغین در این قانون در زمینه 
برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز در شرایطی 
مطرح می شود که دولت آمریکا با خروج یکجانبه 
از برجام، مرتکب نقض عهد و قوانین بین المللی 
شده و این جمهوری اسالمی ایران بوده است 
که به رغم عدم انتفاع از حقوق کامل خود در 
چارچوب برجام، با ابتکارها و انعطاف دیپلماتیک، 

به حفظ آن کمک کرده است.
کنعانی تاکید کرد: همکاری های دوجانبه ایران 
و دولت های دیگر در زمینه های مختلف از جمله 
همکاری های متعارف دفاعی، در چارچوب منافع 
و مصالح مشترک و منطبق بر حقوق و تعهدات 
بین المللی بوده و علیه هیچ کشور ثالثی نیست 
و آمریکا خود بیش از هر کشور دیگری دارای 
و  نظامی  همکاری های  و  فروش  قراردادهای 
دفاعی در منطقه است و با استقرار پایگاه های 
متعدد و پرشمار نظامی در منطقه، ریسک صلح 

و ثبات منطقه ای را افزایش داده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده است که 
ساخت سالح هسته ای در دکترین نظامی ایران 
جایی ندارد، افزود: ایران به عنوان دولت عضو 
آژانس و موافقت نامه جامع پادمان، به حقوق و 
تعهدات خود آشناست. تردیدی نیست که طرح 
ادعاهای بی پایه و اساس در خصوص فعالیت 
اسالمی  جمهوری  ای  هسته  آمیز  صلح  های 
ایران، هیچ کمکی به تالش ها برای مشروعیت 
بخشی به اقدامات و تحریم های غیرقانونی و 
یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و 
باج خواهی از آن نمی کند و ایران ثابت کرده 

است که تسلیم منطق زور نخواهد شد.
کنعانی در پایان تاکید کرد: حمایت تمام عیار 
آمریکا از رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی 
در   ای  هسته  تسلیحات  دارنده  تنها  بعنوان 
منطقه غرب آسیا از جمله حمایت بی قید و شرط 
از برنامه سالح های هسته ای مخفیانه این رژیم، 
جدی ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای 
و بین المللی و مهمترین چالش برای رژیم عدم 
اشاعه هسته ای بشمار می رود و این امر نمونه 
بارزی از نفاق و سیاستهای دوگانه و تبعیض 
آمیز دولت های مختلف آمریکا است که از نظر 

افکار عمومی جهان محکوم و مردود است.

کردند،  ادعا  عراقی،  مقام های  دیگر  سوی  از 
زمان بندی ششمین دور از مذاکرات دوجانبه ایران و 
عربستان به میزبانی بغداد هنوز انجام نشده است 
چرا  که تهران از دیدار با مقام های سعودی خودداری 
منطقه  بر  منفی  تاثیر  موضوع  این  و  است  کرده 
خواهد داشت. این اظهارات حکایت از پایان مذاکرات 
داشت که هفته ی قبل حسین امیرعبداللهیان در 
کنفرانس  در  من  نوشت:   عربی  زبان  به  توئیتی 
بر حمایتمان  تا  اردن شرکت کردم  »بغداد-۲« در 
از عراق تاکید کنیم. در حاشیه نشست، فرصتی در 
جهت صحبت دوستانه با برخی همتایانم از جمله 
وزیر خارجه عمان، قطر، عراق، کویت و عربستان 
مهیا شد و وزیر سعودی به من از آمادگی کشورش 

برای ادامه گفت وگو با ایران خبر داد.
در این رابطه مرتضی محمودوند عضو کمیسیون 
می  توضیح  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
از  قبل  و  دیرباز  از  کشور  دو  بین  دهد: مذاکرات 
اینکه سفارت عربستان مورد حمله قرار بگیرد ادامه 
داشته است؛ حمله به این سفارت خانه خطا و اشتباه 
فاحشی بود و البته حمله به یک سفارت خانه تحت 
هر شرایطی محکوم است. اینکه امروز یک کشور 
همسایه خودش پا پیش می کشد و می گوید مذاکره 
و مصالحه کنیم تا به جمع بندی برسیم قابل تقدیر 

است.
وی افزود: عربستان در شرایط آرام کشور خیلی 
در  و حال  بود  دنبال مذاکرات  و جدیت  با شتاب 
ناامن است جور  شرایطی که حس می کند کشور 
دیگری تصمیم می گیرد که این نشان از نداشتن 
ثبات آنان است. من به عنوان نماینده ملت ایران 
به کشورهای همسایه اعالم می کنم که با صداقت 
پای کار بیایند، چون کسی از صداقت ضرر نکرده 
است. نظام جمهوری اسالمی با اهداف دیرینه  حکام 
با دشمن منطقه ای و جهانی  مبارزه  عربستان در 
همگام بوده  است و این نباشد که با یک اشتباه و 

سطحی نگری افق دید خود را تغییر دهند.
امنیت ملی و سیاست خارجی  عضو کمیسیون 
مجلس ادامه داد: به تیم مذاکره کننده خود اعالم 
می کنیم که با تمام وجود و احترام همان دیدگاهی 
که به کشورهای همسایه منطقه دارند به عربستان 
هم داشته باشند و امیدواریم مذاکراتی که در جریان 

است بخیر و برکت برای دو کشور پیش برود.
 دولت چین باید به صراحت صحبت هایش را پس 

بگیرد
 به گزارش جماران، محمودوند در خصوص حضور 
رئیس جمهور چین در عربستان گفت: بحث جزایر 
از دید هر  سه گانه در نشست چین و عربستان 
انسان با وجدانی که دل در گرو عظمت و تمامیت 
ارضی ایران داشته باشد یک خطای نابخشودنی از 
سوی کشور چین بوده است و ما امیدواریم چین در 
عمل این موضوع را تصحیح کند. این یک واقعیت 
است که تمام کشورهای دنیا که از قدرت سیاسی 
و نظامی برخوردار هستند همیشه می گویند منافع 
ملی برای ما مهم است. همانطور که چین و روسیه 
هم همین را می گویند و ما هم باید همینطور فکر 

کنیم، چون ما یک قدرت نظامی و منطقه ای هستیم 
است.  شده  ثابت  بلکه  نیست،  شعار  یک  این  و 
دولت چین باید با همان صراحتی که درباره ی جزایر 
هم  همان صراحت  به  بود  کرده  سه گانه صحبت 

صحبت هایش را پس بگیرد.
 هرکسی به منافع ملی ما ضربه بزند باید منتظر 

باشد به منافعش ضربه بخورد
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
امنیت  کمیسیون  در  ما  داد:  ادامه  مجلس، 
اگر کسی  و  بیانیه ای صادر شود  باید  ملی گفتیم 
عنوان  به  محمودوند  مرتضی  من  نکند  ورود  هم 
خدمتگزار مردم قطعا در مقابل چین موضوع تایوان 
را مطرح می کنم که به حق هم است. در واقع نباید 
تایوان که کشور، مردم و فرهنگ مستقل دارد مورد 
اجحاف و ظلم واقع شود. اینکه این ها در مورد جزایر 
سه گانه چنین اشتباه تاریخی کنند قابل قبول نیست 
و اگر رسما عذرخواهی نکنند، ما از سوی کمیسیون 
همه،  داد.  خواهیم  انجام  را  کار  این  ملی  امنیت 
توان جمهوری اسالمی را می دانند؛ جدا از اینکه ما 
کشوری از لحاظ استراتژیک، انرژی و معادن یک 
کشور بی همتا در جهان هستیم، هرکسی به منافع 
باید منتظر باشد به منافعش  ملی ما ضربه بزند 

ضربه بخورد.
 قرارداد ۲۵ ساله با موضوع جزایر سه گانه دیگر 

هم خوانی ندارد
این نماینده مجلس در همین زمینه، در خصوص 
چین،  ساله  قرارداد ۲۵  گرفتن  قرار  الشعاع  تحت 
گفت: قرارداد ۲۵ ساله چین هم تحت شعاع قرار 
گرفته است. آنها رسما باید بیایند و عذرخواهی کنند 
این قرارداد با موضوع جزایر سه گانه دیگر هم خوانی 
ندارد و ما هم در این مورد نباید تعارفی داشته باشیم. 

باید واضح و شفاف بگوییم، منافع ملی و الغیر
 وی در خصوص تیم سیاست خارجی کشورمان 
تصریح کرد: یکی از اصول چهارگانه سیاست خارجی 
ما طبق گفته  حضرت امام و مقام معظم رهبری، 
عدم پذیرش ظلم از سوی هر کشوری و مبارزه با 
ظالم است و اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵ قانون اساسی کامال 
این را تبیین کرده است و امروزهم بیشتر احساس 
می شود و ما باید واضح و شفاف بگوییم، منافع ملی 
و الغیر. امروز تمام کشورها از جمله آمریکا، اروپا، 
چین و روسیه از منافع ملی سخن می گویند و اگر 
ما غیر از این را بگوییم شاید برای طرف مقابل شبهه 
ایجاد کند و حال باید ما وهمه ی ملت از منافع ملی 

سخن می گوییم.

نماینده مردم خرم آباد ادامه داد: کار تمام دولت ها 
قطعا درست نبوده و همیشه آزمون و خطا وجود 
سوی  از  ما  که  آسیبی  مهم ترین  است.  داشته 
دولت ها دیده ایم استفاده از مدیرانی بوده است که 
تعهد داشتند اما تخصص نداشتند. اگر ما مدیری 
کاری  وجدان  و  تعهد، تخصص  که  باشیم  داشته 
داشته باشد آسیبی به کشور نمی رسد. ما تا امروز 
آسیب را از کسانی خورده ایم که تخصص نداشتند 
و فکر می کنند عقل کل هستند و در این دولت هم 
همین آسیب را می بینیم و علنا جنگ برای پست 

و مقام را شاهد هستیم.
وی در پایان گفت: امروز در حوزه امنیت بزرگان، 
صدیقین و وفاداران بی همتای ملت ایران خانه نشین 
شده اند که این باید اصالح شود، من در این رابطه 
طرح سوال دارم؛ بسیاری سعی دارند به دنبال خانه 
نشین کردن بزرگانی باشند که بیشترین خدمت را 
به کشور و ملت داشته اند و سالم ترین و وفادارترین 
نیروهای انقالب هستند. ما به دنبال جریان نیستیم؛ 
حال چه اصلالح طلب و چه اصولگرا باشند منظور 
ما تمام کسانی هستند که چارچوب را قبول داشته 
باشند. حقیقتا اگر چشم روی آن ها ببندیم خیانت 

کرده ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی جلوگیری از توسعه علوم را یکی از 
ابزارهای جنگ اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: علی رغم اینکه، در 
صنعت هوافضا برنامه فضایی کشور با ضربه ۱۵ ساله مواجه شد، 
ماهواره های عملیاتی در مدار قرار دارند و این پیشرفت ها باعث شد 

ادبیات دنیا نسبت به جمهوری اسالمی تغییر پیدا کند. 
فناوری هسته ای، مبنای  محمد اسالمی، در نشست “توسعه 
اقتدار ملی” که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با بیان اهمیت 
موضوع استقالل، و هم راستا خواندن آن با مفاهیم خوداتکایی و 
استکبارستیزی، اظهار کرد: به برکت انقالب اسالمی، جامعه ما از 
یک شعار محوری با عنوان “استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی” 
برخوردار است. ما برای این شعار خون بها و هزینه زیادی داده ایم، 

پس باید آن را بشناسیم و به آن توجه کنیم.
 وی ادامه داد: در دنیای کنونی که جز زور، قانونی حاکم نیست و 
دشمنان تالش می کنند با قدرت رسانه و سازمان های بین المللی ما را 
تحت فشار قرار دهند، تالش می کنیم تا از استقالل و تمامیت خود 
دفاع کنیم که البته اجرای این هدف نیازمند استفاده از لوازمی است.  

رئیس سازمان انرژی اتمی یکی از لوازم سلطه را سفارتخانه های 
کشورهای غربی با محوریت آمریکایی ها دانست و افزود: در اکثریت 
قریب به اتفاق کشورها، سفارتخانه ها تعیین کننده جریانات هستند 
و مشابه به این اتفاق مربوط به زمانی می شود که در دوره قاجار 

سفارت انگلیس برای کشور ما تعیین تکلیف می کرد.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مولفه های قدرت کشور، مردم و 
ظرفیت نیروی انسانی فاخر است و اگر در علوم و فنون پیشرفته، 
حرکت و فرصت شغلی ایجاد نکنیم، استعداد و فرصت های خود را 
از دست خواهیم داد. ما باید این فرآیند را به اقتصاد تبدیل کنیم تا 

بتوانیم رفاه اجتماعی را نیز ارتقاء دهیم.
اسالمی گفت: امکان شبکه سازی با بخش های مختلف از جمله 
شرکت های دانش بنیان در زمینه انرژی هسته ای وجود دارد، از 
طرفی قابلیت تبدیل شدن به قطب صنعت هسته ای را در دنیا 

داریم.
معاون رئیس  جمهوری، تبدیل علم و دانش به فناوری را ضروری 

دانست و ادامه داد: با این فرآیند می توان ارزش افزوده ایجاد کرد 
تا زنجیره آن بر زندگی مردم تاثیر بگذارد، البته دوره سخت جنگ 

اقتصادی کنومی با نبرد شناختی و رسانه ای ترکیب شده است.
با  مقابله  برای  غرب  گزینه  مهم ترین  را  اقتصادی  جنگ  وی 
جمهوری اسالمی دانست و ادامه داد: آن ها راه پیروزی خود را در 
جنگ اقتصادی می دانند و برای رسیدن به این هدف روی ارزش 
پول ملی سرمایه گذاری کرده اند. هدف از ضربه زدن به ارزش پول 
ملی، سقوط نظام و حاکم کردن دوستان آمریکا در کشور است که 
این خواب آشفته ای است که به فرموده رهبر معظم انقالب تعبیر 

نخواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی جلوگیری از توسعه علوم را یکی از 
ابزارهای جنگ اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: علیرغم اینکه، در 
صنعت هوافضا برنامه فضایی کشور با ضربه ۱۵ ساله مواجه شد، 
ماهواره های عملیاتی در مدار قرار دارند و این پیشرفت ها باعث شد 

ادبیات دنیا نسبت به جمهوری اسالمی تغییر پیدا کند.
اسالمی گفت: در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به صراحت 
اعالم می کند که رشد علمی ایران نسبت به میانگین جهان غیرقابل 
کنترل است و باید با انجام اقدامات و سیاست هایی از آن جلوگیری 
از  جلوگیری  برای  دشمن  راهکارهای  از  اخیر  اغتشاشات  شود. 

پیشرفت ایران است. 
وی در رابطه با اثر بخشی دستاوردهای انرژی هسته ای کشور 
به بحث رادیو درمان در درمان سرطان اشاره کرد و گفت: ساالنه 
یک میلیون بیمار در بخش تشخیصی و درمانی از رادیوداروهای 

تولید سازمان انرژی اتمی بهره می گیرند. 
تولید داروهای  افزود: در حوزه مشتقات آب سنگین،  اسالمی 
بایوتک را در دستور کار است. این دارو منشاء سلول سرطانی را 
کشف می کند و این دستاورد، انقالب بزرگی در تولید داروهای نسل 
جدید است و به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی قابل استفاده 

خواهد بود.
باعث  هسته ای  سوخت  افزود: چرخه  جمهوری  رئیس  معاون 
تولید رادیودارو برای بیماران سرطانی در کشور می شود و دانشمندان 
دارو  رادیو  تشخیص  افزایش  برای  تالش  حال  در  پژوهشگاه  در 
هستند که این اقدام در گام تکمیلی می تواند از نظر درمانی موثر 

واقع شود.
وی  همچنین از ایجاد ۱۰ هزار مگاوات برق جدید خبر داد و تصریح 
کرد: ما عملیات اجرایی نخستین نیروگاه اتمی مقیاس متوسط را آغاز 
کرده ایم تا بتوانیم سازنده نیروگاه اتمی شویم و ایران را به یک قطب 

سازنده نیروگاه تبدیل کنیم.
وی افزود: با توجه به طرح جامع سازمان انرژی اتمی که فروردین 
امسال رونمایی شد، اصفهان یکی از مناطق توسعه علوم، فنون و 
آموزش و پرورش هسته ای کشور در نظر گرفته شده و امید است 
با توافقی که با همه  ذی نفعان در این زمینه صورت می گیرد، این 

مرکز گسترش یابد.
رئیس سازمان انرژی اتمی، در پایان تصریح کرد: از زیست بوم 
فناوری هسته ای در استان اصفهان و با محوریت دانشگاه اصفهان، 
استقبال می کنیم، چرا که استفاده از ظرفیت و استعدادهای موجود 
در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان یکی از مباحث مهم و حائز 
اهمیت است. با استفاده از این ظرفیت ها ما در تالش هستیم تا با 
اثربخشی فناوری هسته ای در راستای قطب شدن کشور در صنعت 

هسته ای، گام های موثری برداریم.

در گفت وگو با عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد

خطای نابشخودنی چین در برابر ایران
گروه سیاسی - کمتر از دو هفته ی قبل آسوشیتدپرس مدعی شد که چند مقام ارشد عراقی تایید کرده اند، گفت وگوهای دیپلماتیک میان ایران و عربستان با 
میانجی گری عراق، عمدتا به دلیل اظهارات تهران مبنی بر ایفای نقش ریاض در تحریک خارجی اعتراضات گسترده ضدحکومتی در ایران متوقف شده است.

قابلیت تبدیل شدن به قطب صنعت هسته ای دنیا را داریمرئیس سازمان انرژی اتمی:

عضو کمیسیون 
امنیت ملی 
و سیاست 

خارجی مجلس 
تاکید کرد:  
اینکه این ها 

در مورد جزایر 
سه گانه چنین 

اشتباه تاریخی 
کنند قابل 

قبول نیست 
و اگر رسما 

عذرخواهی 
نکنند، ما از 

سوی کمیسیون 
امنیت ملی این 

کار را انجام 
خواهیم داد

و  ایران در سیستان  اینکه مرزهای جنوب شرق  بیان  با  وزیر کشور 
بلوچستان فرصت طالیی را برای مبادالت کاال به کاال با کشورهای همسایه 
فراهم کرده تا ضمن تامین کاالهای ضروری کشور صادرات نیز به بهترین 
شکل رونق گیرد، تاکید کرد: مرزهای این استان یک مزیت بزرگ بشمار 
می رود که دولت، دیپلماسی مرزی با کشورهای پاکستان و افغانستان را 

در دستورکار جدی قرار داده است. 
معارفه  و  تودیع  مراسم  حاشیه  در  قبل  هفته  اواخر  وحیدی  احمد 
استاندار سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران افزود: زمینه های رشد 
بسیار خوبی در سیستان و بلوچستان ایجاد شده اما چون محرومیت ها 
از سال های گذشته برجا مانده است امکان دارد دستاوردها به چشم نیاید 
و همچنان دولت تالش دارد با حضور استاندار جدید در این استان زمینه 
رفع مشکالت را فراهم و توسعه را برای منطقه رقم بزند. وزیر کشور در 
ادامه گفت: به منظور توسعه روز افزون سیستان و بلوچستان بیش از ۲۴ 
هزار میلیارد تومان در سفر هیات دولت و رییس جمهور به این استان 
مصوب شده است. وحیدی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان دارای مردم 
غیور، وفادار، صمیمی و مرزداران گرانقدری هستند که یکی از وظایف ما 

خدمت به این مردم، رفع مشکالت آنان و کمک به رفع محرومیت های 
از چهره استان است. وی آب، راه و اشتغال را از مهمترین مسائل در 
سیستان و بلوچستان مطرح کرد و افزود: دولت تالش کرده با انجام 
پروژه های کالن نظیر بزرگراهی، گازرسانی و خط ریلی به ارائه خدمات به 
مردم این استان بپردازد و همچنان با توجه به وجود ظرفیت های مطلوب 
در منطقه باید از آنها برای توسعه و رفع مشکل اشتغال بهره گرفت. وی 
تصریح کرد: همچنین مرزهای آبی و معادن سیستان و بلوچستان از 
ظرفیت های ارزشمند بشمار می رود که ضمن اهتمام دولت برای استفاده 
از این ظرفیت ها باید هم سرمایه گذاران و مردم در این زمینه ورود جدی 
داشته باشند. وحیدی ادامه داد: عالوه  بر مصوبات دولت در سفر رئیس 
زمینه های  در  بزرگ  بلوچستان چندین شرکت  و  به سیستان  جمهور 
مختلف نظیر معدن دور هم جمع شدند و با تشکیل کنسرسیوم به دنبال 
توسعه و پیشرفت این منطقه هستند. وی گفت: سیستان و بلوچستان با 
اقدامات مطلوب صورت گرفته در بسیاری از بخش ها نظیر طرح نهضت 
ملی مسکن و پارک علم و فناوری در رده برتر کشور قرار دارد. وی بیان 
کرد: سیستان و بلوچستان نیازمندی هایی دارد که ما وظیفه داریم به 

مردم این استان خدمت کنیم و رئیس جمهوری در میدان هستند و دارند 
تالش می کنند و برخی از کارها نیازمند زمان دارد با وجود همین تحریم و 
توطئه ها در بسیاری از مسائل در حال جلو هستیم. وزیر کشور گفت: در 
سیستان و بلوچستان مشکالتی در زمینه آب داریم که تذکرات فراوانی به 
کشور همسایه و طالبان داده شده است. وی ادامه داد: ضمن اینکه پیگیر 
مسائل حقابه هستیم باید مسیرهای دیگر را هم برای برطرف کردن مشکل 
آب سیستان و بلوچستان دنبال کنیم. وحیدی تصریح کرد: مقدمات 
انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان آغاز شده و در بحث 
حفر چاه های ژرف اقدامات خوبی انجام شده است و در حال خرید دکل 
برای حفر هستیم. وی ادامه داد: ما باید تالش کنیم که سرمایه گذاران 
را برای حضور در سیستان وبلوچستان تشویق کنیم چون این استان 
طرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. وزیر 
کشور گفت: سیستان و بلوچستان ظرفیت سرمایه گذاری دهها هزار 
میلیارد تومانی دارد. بویژه در بخش معادن که از ظرفیت های معدنی 
بسیار خوبی برخوردار است. وی بیان کرد: سیستان وبلوچستان امنیت 
دارد و باید زمینه حضور سرمایه گذاران را در این استان پهناور ایجاد کنیم.

وزیر کشور:
دیپلماسی مرزی با پاکستان و افغانستان در دستور کار دولت
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