دیدگاه

حادثه تروریستی زاهدان در قالب جاسوسی اطالعاتی انجام شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :بخشی از اقدام حادثه تروریستی
زاهدان در قالب جاسوس��ی اطالعاتی بوده اس��ت؛ افرادی که ای��ن کار را انجام
دادهاند ،از نفوذ استفاده کرد ه و دست به چنین حملهای زدند.
حشمتاهلل فالحتپیشه با بیان اینکه متأسفانه با این بودجه صرفاً یک پنجم
نیازهای مرزی کش��ور قابل تحقق اس��ت ،گفت :این در حالی است که سربازان ما
در مرز با جانفش��انی از مرز دفاع میکنند و گرفتار جریانهای تروریس��تی انتحاری
میشوند که الزم است بودجه این بخش ارتقاء یابد و کمیسیون امنیت ملی وظیفه خود
میداند که در اینباره تالش خود را ادامه دهد.
وی افزود :الزم اس��ت راهبرد کلی مرز که اکنون مرزبانی کش��ور ،سپاه پاسداران و
مرکز پژوهشها تعیین کردهاند ،تبدیل به سیاس��ت کلی ش��ود و باید به استقبال از سه
مهر
راهبرد عملیاتی در مرز برویم.
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پاسداران

انتقامی سهمگین در انتظار گروهکهای تروریستی است

مع��اون پارلمان��ی س��پاه گف��ت :همانگونه ک��ه انتقامهای س��همگینی از
تروریس��تها و دشمنان مردم ایران طی یکی دو سال گذشته گرفته شده ،این
بار نیز انتقام سهمگین دیگری در انتظار عوامل گروهکهای تروریستی است.
محمدصالح جوکار با بیان اینکه کامال شفاف است که عامل تمام بیثباتیها
در س��طح منطقه غرب آسیا« ،رژیم صهیونیس��تی» و «آلسعود» هستند ،عنوان
کرد :همزمانی اقدام تروریستی در جاده خاش  -زاهدان با نشست ضدایرانی در ورشو،
با هدف توجه دادن اذهان عمومی به این موضوع بود که در ایران ناامنی وجود دارد.
معاون پارلمانی س��پاه پاس��داران با بیان اینکه تمامی تجویزهای غرب به جمهوری
اسالمی ایران از جمله اف.ای.تی.اف در راستای ایجاد محدودیت برای ایران است ،تاکید
کرد:دولت عربس��تانسعودی که حامی شاخص تروریستهای غرب آسیاست ،امروز در
میزان
گروه اقدام مالی اف.ای.تی.اف به عنوان ناظر حضور دارد که خندهدار است.

رویـداد
خبر

پیشبینی صادرات  ۲۵۰میلیون دالر
لوازم خانگی

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :نگرانی
در م��ورد تولید لوازم خانگی وجود ن��دارد و صادرات
لوازم خانگی امس��ال و سال آینده تقویت خواهد شد،
بنابرای��ن اظهارنظر واحد صنفی غیرکارشناس��ی بوده
و مجل��س پیگیری میکند که مش��کالت صنف لوازم
خانگی برطرف شود.
در حاش��یه جلس��ه علنی نوبت عصر روز یکش��نبه
مجلس ش��ورای اس�لامی محمدرضا پورابراهیمی که از
سوی ریاست مجلس مأموریت یافته بود موضوع افزایش
قیمت لوازم خانگی را مورد بررسی قرار دهد ،اظهار داشت:
در صحن موضوعی در مورد اظهارنظر یکی از مس��ئوالن
واحدهای صنفی کش��ور مطرح شد که ایشان اظهارنظر
غیرکارشناسی در مورد قیمت لوازم خانگی داشتند.
وی افزود :گویا ایش��ان اعالم کرده بود که قیمت
لوازم خانگی در س��ال  ۴۰ ،۹۸درصد افزایش خواهد
یافت لذا بررس��ی این موضوع از سوی ریاست مجلس
به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :پیگیریهایی را انجام دادم .خوشبختانه گزارشی
ل هفتههای اخیر در
که از انجمن لوازم خانگی در طو 
نشست مشترکی که با مجموعه وزارت صنعت داشتم،
حاکی از گشایش در صنعت لوازم خانگی است.
پورابراهیم��ی افزود :توضیح��ات مربوط به حوزه
وزارت صنعت حاکی از آن اس��ت که با توجه به ثبات
نس��بی که در ماهه��ای اخیر در نرخ ارز ایجاد ش��ده،
ارز م��ورد نیاز واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی از
طریق سامانه «نیما» تأمین شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گف��ت :در تولید ماش��ینآالت ،کولر و س��ایر اقالم نیز
گزارشهای ما نش��اندهنده این اس��ت ک��ه علیرغم
وقفهای که در تابستان به دلیل شوک ارزی اتفاق افتاد،
تولید لوازم خانگی ،مس��یر خود را در فرآیند تولید طی
میکند و در حال حاضر انبارهای کارخانجات تولید لوازم
خانگی شرایط مطلوبی دارد .مسیر قیمت گذاری نیز در
ل آینده مانند امسال خواهد بود بنابراین ایجاد این
س��ا 
فضا برای ترغیب مردم برای افزایش خرید جهت خالی
شدن انبارهای تولیدکنندگان است .درخصوص اظهارات
اخیر ،جلسهای تشکیل نش��د و تنها گزارشی از وزارت
صنعت و مرتبطین با بازار لوازم خانگی گرفته شد.

پاسداران
قدردانی سپاه از حضور مردم در تشییع
پیکر شهدای حادثه تروریستی زاهدان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در پیامی با قدردانی
از حضور حماس��ی ملت در تشییع باشکوه پیکر مطهر
شهدای جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان بر عزم
و اراده خود در صیانت از س��پر امنیت ،شرف و حیثیت
مردم ایران اسالمی تأکید کرد.
متن این پیام به این شرح است:
برگزاری مراس��م باش��کوه تش��ییع و خاکسپاری
پیکرهای مطهر پاس��داران انقالب اسالمی و مدافعین
امنیت کشور و ملت که در جنایت اشقیای تروریستی
در سیس��تان و بلوچستان به ش��هادت رسیده بودند،
بار دیگر پیوند وثیق و ناگسس��تنی ملت عظیمالشأن
و دشمنش��ناس ای��ران بهوی��ژه م��ردم ش��ریف و
شهیدپرور اصفهان با ارزشها و آرمانهای اسالم ناب
محمدی(ص) و تصویر درخش��ان و الهامبخش اراده و
عزم راسخ آنان در تداوم خط و راه تاریخساز شهیدان
را در معرض جهانیان قرار داد.
بیتردید این وداع عاش��ورایی و حمایت فراگیر و
ملی ایرانیان از پاس��داران انقالب اسالمی و تالشهای
مجاهدانه آنان در پایدارس��ازی امنیت و دفع توطئهها
و تهدیدهای دش��منان ایران اس�لامی ،داللت بر عیار
ممتاز هوشمندی و قدرشناسی این ملت از مجاهدان
ای��ن عرصه و پشتوانهس��ازی ب��رای ارتق��ای اقتدار و
عظمت امروز و فردای کش��ور و زنده نگه داشتن شور
و تحرک انقالبی و روح هوش��یاری و سلحشوری برابر
دشمن در جای جای میهن عزیزمان دارد.
سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی این حضور انبوه،
پرشور و ش��گفتانگیز را س��رمایه عظیم کشور و نماد
وحدت و عزم مل��ی در پیشبرندگی انقالب و مقابله با
دشمنان و طمعورزان به درخشندگی ایران و ایرانی در
تاریخ معاصر دانسته و با سپاس و قدردانی از خالقان این
حماسه بزرگ و پیام تسلیبخش مقام معظم رهبری و
فرماندهی کل قوا(مدظله العالی) و نیز پیامهای تسلیت
مراجع عظام تقلید ،رؤس��ای محترم جمهور ،مجلس و
قوه قضاییه ،شخصیتها و جریانهای مختلف سیاسی
فرهنگی و رسانهای؛ به همگان اطمینان میدهد با انتقام
خونهای پاک ش��هدای مظل��وم حادثه اخیر ،مصممتر
از گذش��ته به صیانت از س��پر امنیت ،شرف و حیثیت
م��ردم عزیز پرداخته و اجازه نخواه��د داد رؤیای باطل
و تعبیرناش��دنی دش��منان و بدخواهان انقالب و نظام
اسالمی و حامیان تروریستهای تکفیری آرامش جامعه
را خدشهدار [کند] و به مخاطره اندازد .سپاهنیوز

نظرگاه

براساس بیانیه رهبر انقالب مرزبندی روابط بینالملل صورت گیرد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت :دولت در روابط بینالملل باید
مرزبندیها را متناسب با بیانیه رهبر انقالب رعایت کند.
آیتاهلل محس��ن مجتهد شبستری با اش��اره به بیانیه راهبردی مقام معظم
انقالب تحت عنوان «گام دوم انقالب» با اش��اره ب��ه بخش هایی از بیانیه رهبر
انق�لاب مبنی اینکه باید ب��ا رویکرد بی اعتمادی به دولت های اروپایی نگاه کرد،
گفت :دولت باید مرزبندی ها را متناسب با بیانیه تاریخی رهبر انقالب رعایت کند.
وی ب��ا طرح این موضوع ک��ه دولت تصور میکند قرارداده��ا و لوایح اخیر پالرمو و
اف.ای.تی.اف منافاتی با عزت ما ندارد ،خاطر نشان کرد :تشخیص دولتمردان این است و
بعضی نمایندگان هم در مجلس همین تشخیص را دارند و این کنوانسیون ها را تصویب
کردند ،هر چند که  ۱۴۲نفر رای مخالف به این الیحه دادند .تشخیص موافقین این بود
مهر
که این مصوبه منافاتی با فرمایشات رهبر انقالب ندارد.
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س��خنگوی ق��وه قضایی��ه به
سخنــــگو
موضوع صدور کیفرخواس��ت
برای حس��ین فریدون و همچنین برگزاری دادگاه
او در اوایل اسفندماه اشاره شد.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به مدت
 90دقیقه به سواالت خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
وی در ابت��دای این نشس��ت خبری گفت :در دهه
پنجم انقالب اس�لامی حقیقتاً مردم در  22بهمن
ش��گفتی دیگری آفریدند و هم��ه دنیا را متعجب
کردند .دوس��تداران نظام و انقالب اس�لامی را در
سرتاس��ر گیتی خوش��حال و دش��منان را ناراحت
کردند و انسان نمیداند حقیقتاً چگونه شکر خدای
را به جای بیاورد و از مردم تشکر کند ،من به سهم
خودم از تمام مردم تشکر میکنم.
س��خنگوی ق��وه قضایی��ه درباره مس��ئله عفو
گستردهای که در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
تدارک دیده ش��ده گفت :چند ه��دف در نظر بوده
اس��ت  -1اع�لام رأفت اس�لامی  -2فرصت مجدد
به کس��انی که محکوم ش��دند تا بتوانند خودشان
را اص�لاح کنند و همراه با ملت و جامعه باش��ند و
برای کشورش��ان مفید باشند .چه کسانی که داخل
ی��ا خارج از زندان هس��تند یا مجازات ش�لاق یک
فرصت دیگری داده ش��د تا بتواند در جامعه زندگی
معمولی داشته باشد و کمکی به خانوادههای محترم
آنها شود .کس��ی که به زندان میرود به خانواده او
هم آس��یب میرس��د البته باید مصالح فرد و جمع
را با هم نگاه میکردیم بنابراین اس��تثنائاتی در نظر
گرفته شده که کسانی از این عفو بهرهمند شوند که
لطمهای به آرامش و امنیت مردم وارد نشود .کسانی
که واقعاً واجد این شرایط هستند بتوانند از این عفو
بهرهمند ش��وند بعضی هم برای مردم ممکن است
خللی ایجاد شود و آن هم باید رعایت شود.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی
مبن��ی بر نام��ه نمایندگان مجلس ب��ه رئیس قوه
قضاییه در مورد طوالنی شدن رسیدگی به پرونده
حسین فریدون گفت :از نمایندگان مجلس تشکر
میکنیم که حسساس��یت به پروندهها دارند .این
پرون��ده قبل از اینک��ه نمایندگان نامه بنویس��ند
کیفرخواست صادر ش��ده و به همین زودی اولین

هشدار به پاکستان

هشدار الریجانی به دولت
بهارستـــان
پاکستان ،انتقاد از دولت
بهدلیل عدم ارایه گزارش��ی از وضعیت بودجه
ش��رکتهای دولتی به مجلس ،تعیین س��هم
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات
نفت ،ردپای جاسوس��ی اطالعات��ی در حادثه
تروریستی زاهدان و ...از جمله مهمترین اخبار
جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی است.
در ابت��دای جلس��ه علن��ی ب��ا محک��وم
کردن جنایت تروریس��تی در زاهدان ،رئیس
مجلس شورای اسالمی خطاب به دولتمردان
پاکس��تان ،هش��دار داد :اینگون��ه رفتاره��ا
(طراحی و پیادهس��ازی اقدامات تروریس��تی)
سطح همکاری دو کشور را به شدت مخدوش
میکند و باید پاس��خگوی این اقدام باشید که
چرا این گروهک از سرزمین آنها این عملیات
را طراحی و پیاده کرده است؟
در ادامه جلسه علنی و در جریان بررسی
تبصره  ۱الیحه بودجه س��ال  ۱۳۹۸در بخش

رئیسجمه��ور با بی��ان اینکه
پايش و پويش
ملت ای��ران انتقام ش��هدای
اقدام تروریستی زاهدان را خواهد گرفت ،گفت :ما
نمیگذاریم مزدورانی که به پاس��داران و مرزبانان
ما حملهور ش��دند ،از دس��ت انتق��ام الهی و مردم
ایران فرار کنند.
حجتاالس�لام حس��ن روحانی که به استان
هرمزگان سفر کرده بود در جمع مردم بندر لنگه،
اظهار کرد :استان هرمزگان بیش از  ۹۰۰کیلومتر
مرز س��احلی دارد و دارای  ۱۴جزیره مهم است و
جایگاه اس��تراتژیک تنگه هرمز هم در این استان
قرار دارد.
وی با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای حادثه
تروریستی زاهدان گفت :این شهیدان مردان استواری
بودند که برای دفاع از سرزمین ،مرزها ،امنیت کشور
و آرام��ش مردم ما مرزبانی ش��رق ای��ران را به جان
خریدند و بدس��ت تروریس��تهایی ک��ه معیارهای
انسانی مدنظرشان نیست شربت شهادت نوشیدند.
روحانی تصریح کرد :ما در این منطقه ،روابط
برادرانه و صمیمی با همه کش��ورها را میخواهیم.
هیچ گاه ما آغازگر تجاوزی در کل منطقه نبودهایم.
زمانی که صدام به ما حمله کرد ما به همس��ایگان
خ��ود گفتیم ک��ه ایران میتواند از پ��س تجاوز به
خاک خود برآید و پاسخ دشمنان را بدهد.
وی اف��زود :آنهای��ی ک��ه تصور کردن��د صدام
ب��رای امنی��ت منطقه مفی��د خواهد بود ،اش��تباه
کردند و اشتباه بیش��تری میکنند که میپندارند،
صهیونیستها یا آمریکاییها برای آنها امنیت آفرین
هس��تند .امنیت منطقه دس��ت ما مسلمانان است.

محسنی اژهای:

دادگاه فریدون اسفندماه برگزار میشود
تشریح شرایط و الزامات عفو گسترده بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب

جلسه هم برگزار میشود .علنی یا غیرعلنی بودن
آن هم توسط قاضی مشخص میشود .این پرونده
قب��ل از اینکه آقایان نامه را بنویس��ند در تاریخ 2
بهمن کیفرخواس��ت صادر شده و به دادگاه ارسال
و تعیی��ن وقت صورت گرفته اس��ت که انش��ااهلل
اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.
وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر آخرین
روند رس��یدگی ب��ه پرونده  3ت��ن از متهمان بانک
س��رمایه و پروندههای حس��ین هدایتی و صندوق
ذخیره توضی��ح داد :بانک س��رمایهدارای متهمین
متعددی اس��ت تع��دادی از آنها به کیفرخواس��ت
رسیده و حکمشان در حال تدوین است اما عدهای
هس��تند که دادگاهشان هنوز ش��روع نشده و یا در
دادسرا هستند که شاید ظرف  2هفته آینده که این
حکمها انشا و امضا شود خدمتتان عرض میکنم.
وی در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه
چ��را در بی��ن متهمین دادگاههای وی��ژه اقتصادی
هیچیک از مس��ئولین دولتی وجود نداشته باشند و
کسانی که ارز گرفتهاند به سزای اعمال خود رسیده
اما مسئولی که ارز داده محاکمه نشده است ،اظهار
داش��ت :در پرونده بانک س��رمایه اینها مسئولند یا
غیرمسئول؟ پرونده بانک مرکزی مسئول هستند یا
نه؟ کسانی که در پرونده وزارت صمت مورد تعقیب
بودند مسئول هستند یا نه؟ پرونده گمرکات مسئول
هستند یا نه؟ اما مسئله ارز .ارز دو بخش دارد .یک
بخش طرف میآید طبق مقررات این ارز را میگیرد
و باید کاال وارد کند اما این کار را نمیکند ،کسی را
باید محاکمه کرد که کاال وارد نکرده است.
اژهای ادامه داد :کسانی هستند که قیمت کاال
را بیش��تر یا کمتر گفتند و تقلب کردند که حتماً
با آنها برخورد میش��ود .اگر یک جایی تبانی شده
باش��د و جایی که باید تخصیص صورت میگرفته
درآمدی مربوط به س��هم صندوق توسعه ملی
از منابع حاصل از صادرات نفت ،علی الریجانی
گفت که مقام معظم رهبری به صورت کتبی
اع�لام کردند که ب��ا توجه به ش��رایط خاص
اقتصادی س��هم صندوق توسعه ملی از منابع
حاصل از صادرات نفت  ۲۰درصد باشد.
در نتیجه مجلس ش��ورای اسالمی سهم
صن��دوق توس��عه مل��ی از مناب��ع حاصل از
صادرات نفت را  ۲۰درصد تعیین کردند.
محمدباق��ر نوبخ��ت در جلس��ه بررس��ی
جزئیات بودجه  ۹۸با تاکید بر اینکه «کش��ور
به طور شایس��ته تحریمهای ناعادالنه نفتی را
پشت سر خواهد گذاشت» گفت :بنا بر احتیاط
در بودجه سالجاری فروش نفت روزانه به ۱.۵
میلیون بشکه در روز کاهش یافته است ،اما ما
میدانیم که عملکرد بهتری خواهیم داش��ت.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور افزود:
کشور همه هنر و تجربه خود را برای دور زدن
تحریمهای نفتی به کار خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در
ادامه کار خود سقف درآمدهای نفتی را بیش

یا جایی که پرداخت انجام ش��ده باشد اگر دستگاه
دولتی دخیل باشد حتماً برخورد میشود.
س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاس��خ به
سوال دیگری مبنی عجیب بودن تامین وثیقه 10
میلی��ارد تومانی در رابطه با پرونده بانک س��رمایه
گفت :اگر چنانچه احساس شود این مبلغ از منشا
خالف��ی تهیه ش��ده باید برخورد ش��ود اما ش��اید
10نف��ر یا  20نفر برای آن س��ند گذاش��تهاند ،به
صرف اینک��ه  10میلیارد برای  3نفر وثیقه تعیین
شده مدعیالعموم وارد نمیشود.
وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر دادگاه
فعاالن محیطزیس��ت گفت :متهمان ای��ن پرونده
در حال محاکمه هس��تند و انش��ااهلل پ��س از اتمام
محاکمه ،میشود جزئیات آن را بیشتر توضیح داد.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه
در پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری نقل قولی

از  ۱۴۲ه��زار میلیارد توم��ان تعیین و جهت
جبران کمبود احتمال��ی درآمدهای نفتی در
س��ال  ۹۸به دولت مجوز برداشت از صندوق
ذخیره ارزی را دادند.
همچنی��ن نماین��دگان در مصوبهای دیگر
مق��رر کردند در س��ال  ۹۸ماهان��ه حداقل دو
میلیون بشکه نفتخام سبک ،دو میلیون بشکه
نفتخام س��نگین و دو میلیون بشکه میعانات
گازی پارسجنوبی در بورس انرژی عرضه شود.
در جلس��ه نوبت عصر ه��م نمایندگان در
الیحه بودج��ه  ۹۸دولت را مکل��ف به عرضه
حاملهای ان��رژی در مناط��ق و بازارچههای
مرزی کردند.
یک عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای
اس�لامی از اعالم وص��ول طرحی برای اصالح
قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد.
مه��رداد الهوت��ی با اش��اره به نشس��ت
فراکسیون مس��تقلین با وزیر جهاد کشاورزی
گف��ت ک��ه وزی��ر جه��اد کش��اورزی راهکار
متعادلسازی قیمت گوشت را واردات بیشتر
ایسنا
گوشت میداند.

مطرح ش��د که ش��ما قول پیگیری دادید ،چرا این
پرونده که س��ال  88باز شده منتهی به حکم نشده
اس��ت ،اظهارداش��ت :این پرونده به شعبه بازگشته
است و مدت طوالنی در دست دادستانی نبوده است.
این پرون��ده تا جایی که دنبال کردم مدت کوتاهی
در اختیار دادس��تان بوده است .اما متأسفانه در این
جابجاییه��ا ک��ه بعضی از بازپرسه��ا و مجتمعها
جابجا ش��دهاند ،پروندههایی مغف��ول مانده که باید
بررسی شود .به نظر من هم این پرونده بیش از حد
متعارف به طول انجامیده و مسئول کیهان هم گفته
بودند که دفاعیات من آماده است.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگ��ری در مورد
خصوصیس��ازی که م��ورد اعت��راض نمایندگان
مجلس اس��ت ،گفت :در بعضی موارد گزارشهایی
رس��یده که تخلف و تبانی صورت گرفته و آنهایی
که جرم بوده در حال رسیدگی است .در یک مورد
اصالحیهای ص��ورت گرفت یک جایی یک قیمتی
گذاش��ته بودند که بازرس��ی کل کشور وارد شد و
اصالحی��های صورت گرف��ت و قیمت باالتر رفت و
متقاضی هم پذیرفت .در پرونده کش��ت و صنعت
االن مشغول هستند و هنوز نهایی نشده است.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگ��ری مبن��ی بر
تصمیمات نس��نجیده ک��ه در حوزهه��ای اجرایی
گرفته میشود و به کشور ضربه میزند ،قوه قضاییه
وارد میش��ود ی��ا نه ،گفت :من باره��ا گفتم که ما
نمیتوانیم وارد سیاس��تگذاری قوه مجریه شویم.
بخصوص اینکه سیاس��تگذاری کارشناسانه باشد
که تبدیل به قانون شده باشد ،آنجایی که تبدیل به
قانون شده قوه قضاییه دستش بسته است.
وی افزود :در بعضی زمینههایی که رانت ایجاد
شده باشد مانند منشا ارزها ،زمینها ،موافقتهای
اصولی و امثالهم که تعداد آنها خیلی زیاد نیس��ت

ویژگیهای زیردریایی پیشرفته فاتح

نخس��تین زیردریایی نیمهسنگین ساخت ایران تحت عنوان "فاتح" با حضور
دستــــاورد
رئیسجمهور ،فرمانده کل ارتش ،وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و
جمعی از مس��ئولین کش��وری و لش��کری با صدور فرمان الحاق توس��ط رئیسجمهوری اسالمی
ایران به ناوگان نیروی دریایی ارتش پیوست.
زیردریایی کامال بومی فاتح توس��ط متخصصان و دانش��مندان سازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری نیروی دریایی ارتش و دانشگاهها و مراکز دانشبنیان
طراحی و س��اخته ش��ده اس��ت .نقش اصلی این زیردریایی مقابله با یگانهای ش��ناور سطحی و
زیرس��طحی با اس��تفاده از اژدر و موش��ک اس��ت .این زیردریایی میتواند به صورت انفرادی و یا
گروهی (به همراه سایر زیردریاییها ،یگانهای شناور و تجهیزات ساحلی) عمل کند.
ماموریت مهم دیگر این زیردریایی قابلیت مینریزی در دریاست و چنانچه تهاجم آبی خاکی به
سواحل کشور متصور باشد ،از این کالس زیردریایی در فاصله مناسب از ساحل به عنوان یگان جلودار ،با
هدف مقابله با یگانهای آبی خاکی حامل نفر و تجهیزات دشمن استفاده میشود .از دیگر ماموریتهای
حائز اهمیت زیردریایی فاتح در زمان صلح ،عملیات تجسس و جمعآوری اطالعات میباشد.
ای��ن زیردریایی دارای قابلیت ممتاز در اجرای عملیات چریکی بوده و قادر اس��ت در بنادر و
نقاط محدود سواحل وارد شده و به انتقال نیروی مخصوص بپردازد .زیردریایی فاتح به لحاظ ابعاد
بدنه و پروانه ،هوشمندی دستگاهها و سامانهها ،مناسب اجرای ماموریتهای محوله است.
زیردریایی فاتح ،ابرسامانهای با بیش از 412هزار قطعه و نتیجه تالش  4میلیون و  202هزار
نفر ساعت متخصصان توانمند داخلی میباشد که در صنایع دریایی وزارت دفاع با همکاری نیروی
تسنیم
دریایی ارتش و مبتکران دانشگاهها و مراکز علمی کشور طراحی و آماده شده است.

رئیسجمهور در جمع مردم بندرلنگه:

ملت ایران انتقام شهدای پاسدار و مرزبان را میگیرد
م��ا باید متحد و کنار هم باش��یم و روابط برادرانه و
دوستانه با همه همسایگان خود داشته باشیم.
روحانی یادآور شد :متأسفانه برخی از همسایگان
ما راه اش��تباهی را انتخاب کردند و به پناه آمریکا و
صهیونیست رفتهاند و فکر میکنند ایران چشم طمع
به آنها دارد در حالی که ایران خواهان روابط صمیمی
و نزدیک با همه کشورهای منطقه است.
رئیسجمهور تأکید کرد :یکی دو کشور هستند
که متأس��فانه با م��ا روابط صمیم��ی ندارند و حتی
دشمنی دارند که این به ضرر آنها و کل منطقه خواهد
بود چراکه انقالب ما انقالبی مردمی و اس�لامی است
و ما  ۴۰سال این واقعیت را نشان دادیم که به دنبال
معنویت ،امنیت و پیشرفت همه کشورها هستیم.
رئیسجمه��ور تصریح کرد :یکی از تصمیمات
مهم دولتهای یازدهم و دوازدهم افزایش وحدت
میان اقوام و مذاهب کشور بوده و امروز در سراسر
منطق��ه در میان مقامات اس��تانهای مختلف هم
ش��یعه و هم سنی ،هم زن و هم مرد و هم از اقوام
مختلف کشور حضور دارند.
وی اف��زود :ای��ران به دنبال شایستهس��االری
اس��ت؛ برای ما مهم نیس��ت که مرد یا زن از کدام
ق��وم و یا از کدام مذهب اس��ت بلک��ه مهم لحاظ
کردن شایستهساالری در امور کشور است که همه
اس��تانداران ،فرمانداران و بخشداران این وظیفه را
برعه��ده دارن��د و زمانی که میخواهن��د فردی را

اس��تخدام کرده و یا مس��ئولیتی را به وی واگذار
کنند ،اساس انتخاب آنها شایستهساالری باشد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :آنها که به پاسداران
ما در مرز حمله میکنند بدانند این کار غلط آنها ،این
اقدام خون آش��ام آنها منجر به مضاعف شدن اراده و
تصمیم ملت ما در مبارزه با تروریسم میشود.
وی یادآور ش��د :تروریستها مزدورانی هستند
که سالحش��ان از یک جا تأمین میشود و پولشان
از کش��ور دیگری و میخواهند ب��ه امنیت ملی ما
صدمه بزنند .اراده ملی همه ما مبارزه با تروریس��م
اس��ت و بیتردید ما برای ثبات و امنیت کشور خود
تالش خواهیم کرد .شما مردم در سراسر کشور در
راهپیمایی  ۲۲بهمن نشان دادید و اعالم کردید ما
راه انقالب ،استقالل و آزادی و حاکمیت ملی خود را
ادامه میدهیم و به مظلومان عالم کمک میکنیم و
گفتید که دیگر زیر بار استبداد نخواهید رفت.
روحانی همچنین با اش��اره به ش��رایط کنونی
کشور گفت :امروز ،روز آزمایش برای دولت ،مردم
و اس��تانهای مختلف اس��ت .خداوند نعمت را به
م��ا داده اس��ت و امروز هم به ش��ما مردم جنوب،
آبهای خلیجفارس و دریای عمان را داده اس��ت.
این نعمت بزرگ این منطقه است .سواحل زیبا در
اختیار شماست .این منطقه ،توانایی آن را دارد که
جاذبه گردش��گری خود را بیش از پیش گسترش
دهد ،زیرا مردمی بسیار مهربان و مکانهای بسیار

کار میکنی��م ک��ه مقام معظم رهبری هم اش��اره
کردند باید کار ش��ود و در بعضی موارد ما جا برای
ایجاد یک قانون داریم ،اگر رانتی س��بب ش��د که
حقی از جامعه س��لب شود و حکومت متضرر شود
باید جرمانگاری و سیاس��تگذاری ش��ود که البته
همکاری دولت و مجلس را میطلبد.
وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه
خانواده مظلومین نامهای نوش��تند و شاکی بودند
از اینکه س��کهای ازآنها کشف نشده ،گفت :به طور
طبیعی ما هرکسی که تظلمخواهی کند و شکایت
کند م��ورد توجه قرار میدهیم؛ ام��ا حتماً به این
معنا نیس��ت که حرف او پذیرفته شود .حرفهای
آنها هم طبق قانون بررسی میشود ولی اینکه چرا
زود رسیدگی کردید این که اشکالی ندارد.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر باال
رفتن قیمت ساعتی ارزاق و ترخیص نکردن برخی
اجناس با هدف سودجویی بیشتر از گمرک گفت:
ق��وه قضاییه مدتی اس��ت که ورود پی��دا کرده اما
کنت��رل ب��ازار در اختیار دولت اس��ت؛ البته بحث
گرانفروش��ی ه��م ب��ه تعزی��رات و دول��ت مربوط
میش��ود .اگر کاالیی وارد شده و در گمرک هست
و توزیع نمیشود قوه قضاییه وارد میشود .چندی
پیش در حوزه بندرعباس کاالیی به ش��دت مورد
نیازبود و قیمتش هم به ش��دت گران شده بود که
بالفاصله به محض رسیدن گزارش ،دادستان آنجا
مامور شد و از نزدیک هم علت یابی کردند که چرا
این بار ترخیص نش��ده حاال چه مربوط به گمرک
باشد یا هر کس��ی دیگری .نهایت بیانصافی است
آن چیزی که وارد میشود به خاطر سودجویی در
توزیع آن تعلل کند .دولت باید مراقب این موضوع
باشد ،اگر در همین بندرعباس گزارش نرسیده بود
قوه قضاییه خبر نداش��ت ،م��ردم کمک کنند و تا
جلوی کسانی که در این شرایط برای منافع مادی
آب به آسیاب دشمن میریزند را گرفته شود.
وی درب��اره زمینخ��واری لواس��ان و اینکه امام
جمعه آن منطقه اعالم کرد که آنقدر اینها زورش��ان
زیاد اس��ت که ما زورمان به آنها نمیرسد و اقدامات
آنها گفت :پس از آنکه مشخص شود این اقدام اخالل
در نظام کشور بوده است حتما این موضوع را رسانهای
میکنیم اما قبل از آن اجازه نداریم .فارس

دیدنی دارد.
رئیسجمهور ضمن اشاره به تالشهای دولت
ب��رای حل بحران بی��کاری در ای��ن منطقه اظهار
داش��ت :یکی از اهداف دولت ،رفع معضالت مردم
منطقه است .من پیش از این هم در سخنرانیهای
خود گفتهام که ایران از لحاظ گازرس��انی ،بهترین
ش��رایط را در جهان دارد ،ولی دو اس��تان استثناء
ش��دهاند که یکی از آنها سیس��تان و بلوچستان و
دیگری هرمزگان اس��ت .در این دو استان باید کار
ویژه انجام شود که در آینده نزدیک ،چنین اقدامی
انجام خواهد ش��د .در آینده نزدیک گازرس��انی به
این منطقه انجام خواهد شد.

روحانی تصریح کرد :یکی از مهمترین طرحها
در اس��تان ،طرح بندرگناوه اس��ت ک��ه این بندر،
بن��دری قدیمی و مه��م برای تج��ارت و صیادی
در این منطقه اس��ت که ب��ه پسکرانه و آبراههای
ورودی جدید و همچنین الیروبی نیاز دارد.
رئیسجمهور ادامه داد :موضوع صید و صیادی
در این استان مشکالت فراوانی دارد .من در مسیر
به جناب اس��تاندار گفتم ک��ه «راه برای صیادان،
تس��هیل و برای مردم مجوزهای الزم صادر ش��ود
تا یکی از مهمترین شغلهای مردم این منطقه به
راحتی گسترش یابد».
وی گف��ت :یک��ی از طرحهای دیگ��ر در این
منطقه ،ایجاد بزرگراه س��احلی است .این بزرگراه
از پارس��یان ب��ه بندرعباس و از آنجا به سیس��تان
و بلوچس��تان میرود که این طرح را نیز در دولت
بررس��ی کردهایم و بخش بزرگ��ی از آن ،اجرایی و
عملیاتی ش��ده اس��ت .حدود  ۱۲۰کیلومتر دیگر
باقی مانده که در این س��فر تأکید داریم تا بودجه
آن را تأمین کنیم .م��ا  ۳۰۰میلیارد تومان تأمین
بودجه برای اتمام این بزرگراه در نظر گرفتهایم.
روحانی خاطرنش��ان کرد :به حول و قوه الهی،
آمری��کا و رژی��م صهیونیس��تی را در منطقه دچار
شکس��ت حتمی خواهی��م کرد و هم��ه ملتهای
منطق��ه را دعوت به ب��رادری و حس��ن همکاری
میکنیم .ما باید آمریکا و رژیم صهیونیس��تی را از
منطقه بیرون کنیم و با ملتهای منطقه دست به
دست هم دهیم زیرا ما خود به خوبی میتوانیم از
منطقه حفاظت و حراست کنیم و نیاز به آمریکا و
مهر
نیروهای خارجی نداریم.

