پدافند هوایی خط مقدم دفاع از کشور است

در حاشیه

ارتش اسالم

وزیر اقتصاد به سواالت دانشجویان درباره «فرهاد نیلی» پاسخ دهد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :همه نقاط پدافند هوایی در سطح
کش��ور مهم و حیاتی هستند چراکه پدافند در جنگ و صلح خط مقدم دفاع از
کشور است و باید در هر موقعیت و شرایطی آماده دفاع باشد.
امیر علیرضا صباحیفرد با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق از این
منطقه پدافندی بازدید کرد .وی در این سفر با حضور در گروه پدافند هوایی چابهار
ضمن بازدید از سایت راداری مکران آمادگی رزمی این گروه را مورد ارزیابی قرارداد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان گروه پدافند هوایی چابهار ،گفت:
سایت رادار مکران یکی از نقاط حساس و راهبردی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی است
و کارکنان گروه پدافند هوایی چابهار با آمادگی کامل حراست از مرزهای هوایی کشور را بر
عهده دارند .امروز همه مناطق پدافندی در کشور با اتکا به توانایی داخلی و بدون وابستگی
به انجام ماموریت میپردازند که این موضوع یکی از نقاط شاخص پدافند است.
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مدیرکل روابط عمومی مجلس تغییر کرد

اعضای اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش��جویان مستقل منتظر پاسخهای
شفاف وزیر اقتصاد به سواالتشان درباره «فرهاد نیلی» هستند.
اتحادیه انجمنهای اس�لامی دانش��جویان مس��تقل به فرهاد دژپسند وزیر
اقتصاد نامهای نوشت و طی آن سواالتی را درباره فرهاد نیلی پرسید..
ای��ن اتحادی��ه تاکید کرد «فرهاد نیلی از س��ال  1394تا  1398بر کرس��ی
نمایندگی ایران در بانک جهانی تکیه زده و اسناد و مدارک در دسترس عموم حاکی
از آن است که او یکی از تأثیرگذاران وزارت اقتصاد بوده و هست .اسنادی همچون الزام
و اجبار مجموعههای اقتصادی بر اجرای استانداردهای  IFRSکه منجر به انتشار اسناد
نهادهای مالی ایران میشود و همچنین تالش برای متقاعد کردن ایران در اجرای لوایح
گروه موس��وم به  FATFدر دس��ت است که ش��ائبه همکاری وی با نهادهای اطالعاتی
ایاالت متحده را تقویت میکند .فارس

پدرام پاک آیین جایگزین مهدی کیایی در روابط عمومی مجلس شد.
مهدی کیایی از  ۱۰س��ال پیش و از اول فروردین س��ال  ۱۳۸۹با ابالغ رسمی
"علی افراش��ته" معاون اجرایی مجلس به سمت مدیرکلی فرهنگی و روابط عمومی
قوه مقننه منصوب شد .پاکآیین از مدیران نام آشنای عرصه فرهنگ و رسانه است
که پیش از این مدیرکل ارتباطات و اطالعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
این مدیر رس��انهای که سابقه مدیرکلی انتش��ارات مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرکلی روابط
عمومی و امور بینالملل س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران ،مدیرعاملی خبرگزاری
میزان ،مدیر عاملی خبرگزاری کتاب ،مدیرمسؤولی هفته نامه «کتاب هفته» ،دستیاری معاون
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیریت گروه فرهنگ و هنر رادیو
فرهنگ را در کارنامه دارد ،در حال حاضر نایب رییس انجمن قلم ایران است .الف

رویـداد
میزان

صدور حکم انفصال  ۶۰قاضی متخلف

معاون اول دس��تگاه قضا گفت :تا آخر اردیبهشت
 ۸۲۵پرون��ده به دادگاه رفت ک��ه تعدادی دالل ارزی
بودند که در زمان خودش بس��یار مؤثر بود ،یک تعداد
ه��م از اف��راد دارای موقعیتهای ب��االی اجتماعی و
اقتص��ادی بودند ،از مجم��وع  ۸۲۵نفر برای  ۲۴۱نفر
حکم قطعی صادر شد.
حجتاالسالم والمس��لمین غالمحسین محسنی
اژهای در نشس��ت خبری ویژه اعالم برنامههای هفته
قوه قضاییه ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای
هفتم تیر س��ال  60اظهار ک��رد :هیچگاه یاد و خاطره
این ش��هدای بزرگ از ذهن م��ردم نمیرود و هیچگاه
جنایت تروریستها در دهه اول انقالب بهویژه جنایت
هفت��م تیر از ذهن مردم محو نخواهد ش��د .این ننگ
ابدی بر پیشانی کس��انی است که از این تروریستها
حمایت کردند.
محس��نیاژهای ادام��ه داد :بدیهی اس��ت در گام
دوم انق�لاب باید در همه بخشهای نظام تحول ایجاد
ش��ود .قوه قضایبه هم از این امر مستثنی نیست و در
دوره جدید که همزمان با گام دوم ش��ده ،رییس قوه
قضاییه برنامههایی دارد که در س��ه بخش کوتاهمدت،
میانمدت و درازمدت پیشبینی شده است.
معاون اول دستگاه قضایی به برخی اقدامات اخیر
اش��اره کرد و گفت :یکی از مواردی که در سند تحول
قوه قضاییه پیشبینی ش��ده اس��تفاده از ظرفیتهای
موج��ود ق��وه قضایی��ه اس��ت ،در این راس��تا از همه
مسئوالن و صاحبنظران داخل قوه قضاییه استفاده ،و
مالحظه شد که میشود از همین ظرفیتهای موجود
با روحیه انقالبی استفاده بیشتری کرد.
وی راجع به استفاده از ظرفیت قوای دیگر گفت:
بر همین اس��اس جلسات مش��ترکی با هیئت رییسه
و نماین��دگان مجل��س برگزار و برنامهریزی ش��د که
چگونه میش��ود از ظرفیت بیش��تر مجلس اس��تفاده
کرد .همچنین جلس��ات مش��ترک با دولت در دستور
برنامهریزی است.
محسنیاژهای همچنین درباره استفاده از ظرفیت
مردمی اب��راز کرد :در همین م��دت کوتاه رییس قوه
قضایی��ه با اقش��ار مختلف دیدار و حتی به  6اس��تان
سفر کرده اس��ت .نظرخواهیهای جمعی گرفته شده
و ادام��ه دارد .در خصوص برخی طبقات جامعه مانند
زنان ،نقطهنظراتی اخذ شده و برنامهریزیهایی صورت
گرفته اس��ت .از اول اردیبهشت تا امروز 10 ،آییننامه
و الیح��ه تدوین و تصویب ش��د که هش��ت آییننامه
ابالغ و دو الیحه نیز تنظیم و به دولت ارس��ال ش��د و
تدوین و تنظیم حدود  6الی  7آییننامه نیز طی شاید
هفتههای آتی انجام شود.
معاون اول دس��تگاه قضا افزود :یکی از مشکالت
ماده  477یا همان  18س��ابق است که فرجامخواهی
فوقالعاده میش��ود ،چون قانون تعیین کرده شخص
ریی��س قوه قضاییه باید تش��خیص خالف بیّن ش��رع
بودن را بدهد ،کار مش��کلی است .در این مدت کوتاه
ب��ا یک اقدام انقالبی و جه��ادی ،بیش از  600پرونده
از ماده  477تعیی��ن تکلیف قطعی و بیش از دو هزار
پرونده توسط رئیس قوه قضاییه امضا شد تا رسیدگی
مجدد ش��ود و بیش از  1700پرونده نیز آماده امضای
نهایی است و جمعاً  4هزار پرونده تعیین تکلیف شده
است.
ویدر خصوص اس��تیذان احکام قصاص گفت :اگر
اولیایدم تا آخر بر قصاص پایبند باش��ند ،طبق قانون
باید از کس��ی ک��ه رهبری به او تفوی��ض کرده ،اجازه
اجرای حکم گرفته ش��ود و این اس��تیذان را ش��خص
ریی��س قوه قضایی��ه امضا میکن��د .در ای��ن ارتباط
یکس��ری پروندههای معوق داش��تیم و بیش از 350
م��ورد اذن از فروردین امس��ال تاکنون صادر ش��د و
نزدیک  250مورد نیز آماده ارس��ال به رییس دستگاه
قضای��ی اس��ت .البته رییس ق��وه قضاییه در خصوص
استیذان از رهبری اذنی برای فرد دیگری هم گرفتند
تا کمک بزرگی باشد.
وی گفت :همچنین در یک س��ال گذشته بیش از
چهار هزار قاضی تشویق شدند.

سرمقاله
میشود برجام را با روسیه و چین ادامه داد؟
ادامه از صفحه اول
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مدیرکل ضد جاسوسی وزارت
گــ�زارش دو
اطالع��ات از انهدام بزرگترین
ش��بکه جاسوس��ی آمریکا در حوزه س��ایبری در
عرصه بینالمللی خبر داد.
این مقام ارش��د وزارت اطالعات تصریح کرد:
نخس��تینبار اس��ت که ش��بکه جهانی اطالعاتی
آمریکا ،متشکل از شمار قابل توجهی از جاسوسان
این کش��ور در ایران و دیگر کش��ورها با مدیریت
و ضربه بهنگام ضد جاسوس��ی جمهوری اسالمی
ایران و با مشارکت متحدان اطالعاتی ما در جهان،
شناسایی و متالشی شد.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی نیز از کش��ف
شبکه گس��ترده عملیات س��ایبری تهاجمی علیه
کش��ورمان خبر داد و اعالم کرد :مستندات کشف
این ش��بکه جاسوس��ی ب��زودی از طری��ق وزارت
اطالع��ات منتش��ر میش��ود .دس��تگاه اطالعاتی
کشورمان عالوه بر شناسایی و رصد فعالیت اعضای
این ش��بکه در داخل بر فعالیت ماموران س��ازمان
جاسوس��ی امری��کا « »CIAدر دیگر کش��ورهای
جهان ،اشراف کامل داشت و ضربهای کامل و همه
جانبه به این شبکه وارد کرد.
وی ،فضای سایبری را مهمترین و گستردهترین
فضای جاسوس��ی امریکا علیه جمهوری اس�لامی
ایران دانس��ت و با تبیین نحوه عملکرد این شبکه
در ایران اظهار داش��ت :امریکاییها برای برقراری
ارتباط امن با جاسوس��ان ش��ان در ای��ران و دیگر
کشورها از فضای بسیار پیشرفته سایبری استفاده
میکردند و کشف این شبکه از جایی آغاز شد که
ما موفق شدیم به سیستم امن امریکاییها در این
شبکه ،اشراف و نفوذ یابیم.

تاتزه ترین جزئیات انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی سیا در حوزه سایبری

نفوذ وزارت اطالعات به سیستم امن امریکاییها

این مقام ارش��د اطالعاتی درباره نحوه ارتباط
امریکاییه��ا با این ش��بکه اطالعات��ی گفت :آنان
برای برقراری ارتباط امن با اعضای این ش��بکه از
«سایتهای پوشش��ی» اینترنتی مانند سایتهای
حوزه بهداش��ت و سالمت اس��تفاده میکردند به
نحوی که جاسوس��ان با ورود به این س��ایتها در
الی��ه دوم و پنهان آن ،نی��از اطالعاتی امریکاییها
را تامی��ن میکردن��د و برای ارتباط ب��ا هر یک از
جاسوسان در این شبکه گسترده اطالعاتی ،سایتی
پوششی ایجاد شده بود.
وی ،اعضای این ش��بکه اطالعاتی را که بدون
ش��ناخت یکدیگر فعالیت میکردند ،جاسوس��ان
فاخر و درجه یک س��ازمان « »CIAدانس��ت که
همکاری بسیار مطلوبی با این سازمان داشتند.
مدی��ر کل ض��د جاسوس��ی وزارت اطالعات،
حوزههای فعالیت این ش��بکه جاسوسی در ایران و
دیگر کشورها را نظامی ،هستهای ،صنعتی ،سایبری،
اقتص��ادی و زیرس��اختی برش��مرد و گفت :پس از
کشف و انهدام این شبکه اطالعاتی «»CIA؛ شمار
ال آگاهانه با این
قابل توجهی از جاسوس��ان که کام ً
س��ازمان همکاری میکردند شناسایی ،بازداشت و
ب��ه مراجع قضایی تحویل ش��دند و برخی نیز با ما
همکاری کردند که "احیا" شدند.
وی ،جنبه بینالملل��ی این ضربه اطالعاتی به
امریکا را ویژگی منحصر بفرد این پرونده برشمرد و

افزود :ما در تعامل با متحدان مان در نبرد اطالعاتی
علیه امریکا از ظرفیت تبادل با دیگر سرویسها به
خوبی استفاده کردیم که در نتیجه این مشارکت،
برخ��ی اعضای این ش��بکه در دیگر کش��ورها نیز
بازداشت و شماری از آنان اعدام شدند.
ای��ن مقام ارش��د اطالعاتی گف��ت :درپی این
عملی��ات بی نظیر ضد جاسوس��ی ،امریکاییها که
منابعشان را در سراسر دنیا در خطر دیدند باالجبار
با فراخوان جهانی جاسوس��ان فاخرشان ،آنان را از
کشورهای مختلف آسیا ،اروپا و آفریقا ،منتقل و از
حوزههای میدانی کسب اطالعات ،دور کردند.
وی ب��ا اش��اره به اذع��ان امریکاییه��ا به این
شکس��ت اطالعات��ی در رس��انههای غرب��ی اظهار
داش��ت :یاهونیوز سال گذشته در آستانه انتخابات
کنگ��ره امریکا در مصاحبه با ش��ماری از افس��ران
ارشد « »CIAبا آسیبشناسی این ضربه سنگین
ضد جاسوس��ی از جان��ب ای��ران ،آن را بزرگترین
شکس��ت اطالعاتی پ��س از حادثه  ۱۱س��پتامبر
توصی��ف و علل و نحوه نابودی این ش��بکه جهانی
و از دست دادن جاسوس��ان شان را روایت کردند
که محتوای اعترافات تلخ س��ازمان « »CIAقابل
دسترس همگان است.
مدی��رکل ض��د جاسوس��ی وزارت اطالع��ات
همچنی��ن با اش��اره ب��ه ت�لاش امریکاییها برای
ترمی��م و بازیابی این ش��بکه اطالعاتی گفت :پس

روحانی:

پایان نبرد با آمریکا پیروزی ملت ایران خواهد بود
رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت خواهد بود
رئیسجمهور گفت :امروز اساس
تر يبــــو ن
جن��گ بدخواهان ب��ا ما جنگ
امی��د یا جنگ ارادهها اس��ت و آنها میخواهند ملت
ایران را از آینده توسعه کشور ناامید کنند.
حجتاالسالم حسن روحانی در مراسم بهرهبرداری
از پایانه مس��افربری "س�لام" فرودگاه بینالمللی امام
خمین��ی(ره) اظهار داش��ت :با وجود همه فش��ارهای
دشمنان و بدخواهانی که میخواهند اینگونه القا کنند
که توس��عه ایران متوقف شده و مردم نسبت به آینده
کش��ور ناامید هستند ،ما هر روز شاهد تحرک تازهای
در اقتصاد و حرکت بزرگ اجتماعی در کشور هستیم
و این روند با شتاب ادامه خواهد یافت.
وی اس��اس جن��گ بدخواهان با مل��ت ایران را
جن��گ امید یا ارادهها دانس��ت و تاکی��د کرد :هدف
نقشههای شوم دش��منان ،ناامیدکردن ملت ایران از
آینده توسعه کشورش��ان است اما ملت ایران با امید
وس��رزندگی ،دش��منان را در رس��یدن به اهدافشان
ناامید میکند و پیروز جنگ ارادهها خواهد بود.
رئیسجمهور با بیان اینکه اقدامات دشمنان برای
فش��ار به ملت ایران و در عین حال عکسالعمل نظام
جمهوری اس�لامی ایران در برابر این فشارها افزایش
یافته اس��ت ،تصریح کرد :پایان این نبرد پیروزی ملت
خواهد بود چراکه طرف مقابل ملت نیس��ت و ما نیز با
هیچ ملتی نمیجنگیم بلکه ط��رف مقابل ما ،عدهای
سیاس��تمدار کمتجربه هستند .در این طرف نیز فقط
گروهی از مسوالن کشور نیستند ،بلکه همه ملت ایران
یکپارچه در این مبارزه حضور دارند و تحریم دشمنان
به طور مس��تقیم علیه فرد فرد ایرانیان بویژه اقش��ار
ضعیف و کمدرآمد است .وی با تاکید بر اینکه دشمنان
در ای��ن مبارزه علیه ملت ایران ،پیروز نخواهند ش��د،
گفت :مصداق این سخنان نیز افتتاح طرحهای بزرگ
در سراسر کش��ور و همچنین بهره برداری ترمینال با

مقصر بودن دانش��گاه آزاد در
بهارستـــان
حادث��ه واژگون��ی اتوبوس در
دانش��گاه آزاد عل��وم تحقیقات ،اعالم وصول س��ه
ط��رح و یک س��وال از وزی��ر راه ،ممنوعیت تردد
وس��ایل نقلیه فرس��وده موتوری در کالنشهرها،
اصالح قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل ،۴۴
طرح س��وال دو نماینده درباره قتل «ش��یرمحمد
علی» در فش��افویه از مهمترین اخبار دیروز جلسه
علنی مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی به ریاس��ت مس��عود پزشکیان
برگزار ش��د و گزارش کمیسیون آموزش در مورد
حادثه واژگونی اتوبوس در دانش��گاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات در دس��تور کار امروز مجلس
شورای اسالمی قرار گرفت.
براس��اس گ��زارش کمیس��یون آم��وزش در
خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانش��گاه آزاد
علوم تحقیقات که در مجلس قرائت ش��د ،دانشگاه
آزاد ب��ه عنوان کارفرم��ا و متولی امور حمل و نقل
دانش��جویان در واح��د علوم تحقیقات و ش��رکت
مهران گشت در این حادثه مقصر هستند.
محمدمه��دی تهرانچی رئیس دانش��گاه آزاد
اس�لامی با اش��اره به ای��ن گزارش با بی��ان اینکه

شکوه "سالم" در فرودگاه امام خمینی(ره) است.
رئیسجمهور با اش��اره به اینکه ترمینال س�لام،
عمدتا ظرف دو س��ال با ت�لاش متخصصین ،کارگران
و مدیران کش��ور ساخته شده ،خاطرنشان کرد :اگر در
گذشته ترمینالی ظرف یک تا دو سال ساخته میشد،
تعجب میکردیم که چگونه امکانپذیر است که ظرف
این مدت ترمینالی با ش��کوه س��اخته ش��ود ،اما االن
شاهدیم که فرزندان ایران با تکیه بر اراده ،امید به آینده
و عشق به وطن میتوانند چنین پروژه هایی را که قابل
رقابت با پروژههای مشابه جهانی است ،بسازند.
رئیسجمهور ب��ا تاکید بر اینکه ام��روز نیازمند
تحرک و جهش به سمت توسعه هستیم ،اظهارداشت:
ام��روز به رغم تحریم و فش��ار هواپیماه��ا و صنعت
هوایی کشورمان بطور منظم در حال فعالیت است و
این موضوع برای کشوری که از لحاظ خرید هواپیما،
قطعات و تعمیرات هیچ مش��کلی نداش��ته باش��ند،
اقدامی راحت محسوب میشود اما در کشور ما برغم
همه فش��ارها و مش��کالت ،صنعت هوایی کشورمان
مش��غول فعالیت و تالش شبانهروزی است لذا باید از
همه بخشهای هوانوردی کشور قدردانی کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از تالشهای دولت ،رونق
صنعت هوایی کشورمان بوده است ،گفت :بعد از توافق
هستهای و فضایی که در روابط بینالملل ایجاد کردیم
توانستیم پس از چند ده سال ،تعدادی هواپیمای مدرن
و نو وارد کش��ور کنیم که شاید یکی از آرزوهای مردم
عزیزمان بود و این روند میتوانست ادامه یابد و در مسیر
ادام��ه بود و دولت درپی خرید صدها فروند هواپیما در
طول س��الهای آینده به منظور رفاه و آسایش مردم و
رونق اقتصاد و حمل و نقل کشور بود.
وی توس��عه گردشگری را از اهداف بزرگ دولت
یازده��م و دوازده��م ب��رای رونق اقتصادی کش��ور
دانس��ت و تصریح کرد :بهترین و راحتترین وسیله

دانش��گاه آزاد علوم و تحقیقات روزانه  ۱۰هزار نفر
تردد دانشجو و مسافر دارد ،گفت که بعد از حادثه
واژگونی اتوبوس طرحی به نتیجه رس��یده که قرار
اس��ت با هزینه  ۲۰میلی��ارد تومان ب��رای تأمین
مسائل ایمنی جاده مربوطه اجرا شود.
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی
از اعالم وصول یک طرح و یک س��وال ملی از وزیر
راه خب��ر داد .الیاس حضرت��ی و علی مطهری ،دو
نماینده تهران نیز از وزیر دادگس��تری درباره قتل
شیرمحمدعلی در زندان فشافویه سوال کردند.
همچنین حسین نقویحسینی در توضیح جلسه
فراکس��یون نمایندگان والیی گفت :وزیر ارتباطات
در جلسه این فراکسیون تاکید داشت که تقویت و
حمایت از پیامرسانهای داخلی محور فعالیتهای
ای��ن وزارتخانه اس��ت .محمدج��واد جمالی هم در
توضیح جلس��ه هیأت نظارت بر رفت��ار نمایندگان،
از بررس��ی چهار شکایت از محمود صادقی نماینده
تهران در جلسه این هیأت خبر داد.
در ادام��ه جلس��ه ،نماین��دگان مجل��س در
مصوبهای ضمن ممنوع کردن تردد وس��ایل نقلیه
فرس��وده موت��وری در کالن ش��هرها ،تکالیفی را
ب��رای تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان خودرو و

از کشف و انهدام این شبکه جاسوسی ،امریکاییها
به جلب و استخدام اعضای جدیدی برای شبکهای
مش��ابه اقدام کردند که آنان نی��ز اخیرا ً در فرایند
عملیات نفوذ به شبکه جاسوسی و افسران سازمان
« »CIAاز جانب س��ربازان گمنام امام زمان(عج)
مورد ضربه قرار گرفتند و اعضای بازداش��ت ش��ده
ب��ه مراجع قضایی تحویل ش��دند که جزئیات این
عملی��ات نیز پس از طی ش��دن مراحل قضایی به
اطالع مردم شریف ایران میرسد.
وی از تهیه مستندات دقیق عملیاتی در فرایند
کنترل افسران س��یا و اعضای این شبکه جاسوسی
درخارج از کش��ور و همچنین جزئیات فعالیتها و
اهدافش��ان خبر داد و وعده ک��رد :اخبار تکمیلی از
جزئیات عملیات جدید وزارت اطالعات در شناسایی
و انهدام حلقه بازس��ازی ش��ده ش��بکه جاسوس��ی
حرفهای امریکا در آینده نزدیک منتشر میشود.
شکست سهمگین و بی سابقه امریکا در نابودی
گس��تردهترین ش��بکه جاسوسی ش��ان در فضای
سایبری به حدی است که  ۱۱نفر از افسران ارشد
« »CIAدر مصاحبه با یاهونیوز ،این شکس��ت را
فاجعهای در سوختن سیستم ارتباطات پنهانشان
در اینترن��ت توصیف و اذع��ان کردند :با این ضربه
س��نگین ضدجاسوسی ،در ش��رایطی باورنکردنی،
صدها میلیارد دالر خسارت به سرویس جاسوسی
امریکا وارد شد » .و «شکست باور نکردنی» برخی

برای توسعه صنعت گردشگری ،پیشرفت روزافزودن
صنعت هوایی کش��ور اس��ت چراکه مردم به صورت
هوای��ی میتوانن��د در کوت��اه ترین زم��ان ممکن به
مقاصد خود در داخل و خارج کشور سفر کنند.
روحانی ترانزیت و گردش��گری را دو امتیاز مهم
جغرافیای ایران دانس��ت و اظهار داشت :کشورمان از
جنوب ب��ه آبهای بینالمللی متصل اس��ت و از دو
هزار کیلومتر س��احل برخوردار هس��تیم و در شمال
نیز ب��ه آبهای منطقهای متصل میباش��یم و جایگاه
جغرافیای��ی کش��ورمان برای عبور فیبرن��وری ،ریل،
جاده و مس��یر هوایی میتواند نقش برجس��تهای در
منطقه داشته باشد و باید از این موقعیت جغرافیایی
و جای��گاه خود به خوبی و در راس��تای منافع مردم
استفاده کنیم .وی با بیان اینکه ترمینال "سالم" امام
خمینی(ره) بدس��ت مهندس��ان ایرانی و با مصالح و
تجهیزات ایرانی احداث ش��ده اس��ت ،گفت :احداث
ای��ن ترمینال به معن��ای خودکفایی کش��ورمان در
بهرهبرداری از اینگونه ترمینالهاست.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تالشه��ای ناموف��ق آمریکا
ب��رای قط��ع ارتب��اط ای��ران با دنی��ا تاکید ک��رد :با
وجود تالشه��ای آمریکا ،مس��ئوالن ایرانی در تمام
اجالسه��ای بینالملل��ی میدرخش��ند و ارتباطات
جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها خوب است و
اگر شرکتی در دنیا بدلیل فشارهای آمریکا نمیتواند
با ما هم��کاری کند این موضوع را با تاس��ف اعالم و
آمریکا را محکوم میکند .وی با اش��اره به اینکه برغم
تحریمه��ا حرکتهای خوبی در بخ��ش اقتصادی در
کش��ور انجام ش��ده اس��ت ،افزود :آمارهای سه ماهه
نش��ان میدهد برغم رش��د منفی اقتص��ادی تا پایان
سال رشد مثبت خواهد شد و برای پروژههای عمرانی
برای س��الجاری بودجههای الزم در نظر گرفته شده
است و در سه ماهه اول سال با پرداخت این اعتبارات
حرکتهای خوب عمرانی ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهور با اشاره به قول وزیر راه و شهرسازی
برای تحویل  400هزار واحد مس��کونی به مردم ،گفت:
هم��ه بخشهای خصوصی برای این مهم به کار دعوت
شدهاند و سرمایهگذاران و شرکتها ورود خواهند کرد.

«معامله قرن» انتفاضه جدیدی را درپی دارد
این معامله مایه ننگ سران برخی کشورهای اسالمی است
رئی��س س��تاد انتفاضه و قدس ط��رح معامل��ه قرن را
گزارش رسانه
اقدامی شکس��ت خورده و مایه رسوایی همراهان آمریکا
و رژیم صهیونیس��تی دانس��ت و تاکی��د کرد :معاملهای ک��ه طرف اصلی آن
یعنی فلس��طینیها در آن حضور ندارند ،از اس��اس باطل و نامشروع است و
انتفاضه جدید فلسطین را درپی خواهد داشت.
رمضان ش��ریف در نشست جمعبندی و ارزیابی مراس��م راهپیمایی روز
قدس سال  98در ایران و سایر نقاط جهان که با حضور مسئولین و نمایندگان
نهادها ،س��ازمانها و مجموعههای مردم نهاد فعال در حوزه قدس و فلسطین
برگزار شد؛ با قدردانی از آحاد شخصیتهای حقیقی و حقوقی و ظرفیتهای
مردمی دستاندرکار برگزاری این برنامه راهبردی و شکوهمند ،گفت :مراسم
و راهپیمایی روز قدس س��ال  ۹۸در ایران اسالمی و حدود  ۱۲۵کشور جهان
به رغم خواست شیطانی دشمنان امت اسالمی با شکوه و عظمت وصفناپذیر
و حضور متراکم و ش��گفت انگیز مس��لمانان ،آزادیخواهان و حق طلبان دنیا
برگزار ش��د ،این پیام معنادار را به نظام س��لطه و صهیونیسم داد که قدس و
فلس��طین تنها نیست و سرانجام ماجرای اش��غالگری چیزی جز رهایی ملت
فلسطین و اخراج غاصبان سرزمین مقدس درپی نخواهد داشت.
وی افزود :امروز رژیم صهیونیس��تی و حامیان منطقهای و فرامنطقهای آن
ب��ه ویژه رژیم پلی��د و فریبکار ایاالت متحده امری��کا و رئیسجمهور قمارباز و
معاملهگر آن در ضعیفترین حالت قرار دادند و به رغم سرمایهگذاریهای کالن
و یارگیریهای توام با تهدید و تطمیع نتوانستهاند موضوع فلسطین را از کانون
توجه جهانیان خارج و امنیت شکننده و متزلزل صهیونیستها در سرزمینهای
اشغالی را بهبود و سایه هراس و وحشت را از زندگی آنان دو سازند.
رئیس ستاد انتفاضه و قدس طرح معامله قرن را اقدامی از پیش شکست
خورده و مایه رس��وایی مدعی��ان دروغین آزادی و دموکراس��ی و مایه ننگ
سران برخی کشورهای اسالمی که با صهیونیستها ،همراه و همصدا شدهاند
توصیف و تاکید کرد :این از عجایب روزگار اس��ت که س��خن از معاملهای آن
هم در تراز قرن میش��ود که طرف اصلی آن یعنی فلس��طینیها که صاحب
حق هستند هیچگونه حضوری در آن ندارد.
ش��ریف در پایان گفت :اگر دوستان رژیم صهیونیس��تی مانند آلسعود
و امارات میخواهند کاس��ه داغتر از آش ش��وند و با حمایت و مش��ارکت در
اجرای طرح معامله قرن عالقه ،شیفتگی و وابستگی خود به صهیونیستهای
سپاه نیوز
جنایتکار را ابراز کنند ،مقوله دیگری است.

مجلس تصویب کرد

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کالنشهرها
موتورس��یکلت جهت صدور گواهی اسقاط خودرو
یا موتورسیکلت تعیین کردند.
الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در

از عباراتی اس��ت که افس��ران و مقامات اطالعاتی
آمری��کا در اعترافاتش��ان از عمق ضربه به ش��بکه
اطالعاتی شان در ایران و جهان توصیف کردند.
موضوع مه��م و عبرتآموز از وسوس��هگری و
خدعه امریکاییها در جلب و جذب جاسوسانشان
در این ش��بکه اطالعاتی در ایران به این نحو است
که « »CIAوبسایتهایی برای شرکتهای جعلی
ایجاد کردند ت��ا از طریق وعده اش��تغال ،روادید و
تحصیل در خارج از کشور ،نیروهایشان را استخدام
کنند و ایرانیانی که در ابتدا تصور میکردند در حال
پاس��خ دادن به فرصتی قانونی هس��تند در نهایت
خود را در جلس��ه دیدار با افس��ران س��یا در دوبی
یا اس��تانبول مییافتند و برای تامین پیشنهادهای
وسوسهکننده به استخدام آنان در میآمدند.
جان بولتون مش��اور امنیت ملی امریکا اخیرا ً
اذعان کرد؛ «ما مش��غول حمالت سایبری هستیم
تا به روس��یه و دیگر کشورها نشان دهیم که آنان
بهای مداخل��ه در امور داخلی امری��کا را پرداخت
خواهند کرد!؛ " ما در این مس��یر هزینههایی را بر
ش��ما تحمیل میکنیم تا این نکت��ه را دریابید که
چنین اقداماتی علیه ما ارزشی ندارد».
امریکا در حالی به حمالت سایبریاش افتخار
میکند که براس��اس اس��تراتژی امنیت ملی این
کشور ،حمالت سایبری از نظر امریکا معادل اقدام
نظام��ی تلقی و واکنش به آن نیز در این چارچوب
انجام میش��ود .اظهارت بولتون نشان میدهد که
تاکید جمهوری اس�لامی در زمین��ه تقویت توان
دفاعی و سایبری خود براساس اصل دفاع مشروع،
بسیار هوشمندانه اس��ت و باید با جدیت پیگیری
وزارت اطالعات
شود.

سردار شریف:

خانه ملت

نشس��تن پای وعدههای اروپا ،وق��ت تلف کردن
است در حالی که میتوان دیپلماسی با چین و روسیه
را در زمینه اقتصادی و سیاس��ی گسترش داد و نتایج
آن را در زمان کوتاه دریافت کرد.
یقین بدانیم که روسیه و چین هیچگاه نمیتوانند
رواب��ط خود را با آمریکا در ش��رایطی ق��رار دهند که
مانند اروپا یا برخی کشورهای آسیای شرقی همچون
ژاپن و کره رفتار کنند و همین استقالل این دو کشور
قدرتمند که از اعضای دائم ش��ورای امنیت س��ازمان
مل��ل هس��تند ،میتواند هم برای خود فرصتس��ازی
کنند و هم برای جمهوری اسالمی ایران ،ایران دارای
ظرفیتهای باالیی در منطقه است که آنها نیز به این
ظرفیتها نیاز دارند.

پارلمان

برنامه اندازهشناسی آسیا  -اقیانوسیه نیز در دستور
کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان با
 ۱۵۱رأی موافق ۵ ،رأی مخالف و یک رأی ممتنع از

مجموع  ۲۰۸نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس الیحه موافقتنامه
بین دو دولت ایران و فنالند درباره کمک و همکاری
متقابل در امور گمرکی را تصویب کردهاند.
در جریان بررسی این الیحه محمدجواد ابطحی
مدعی ش��د که دولت به دستگاهها الیحه پالرمو و
الیح��ه الحاق یک تبصره به ماده  ۶قانون مبارزه با
پولش��ویی را برای اجرا ابالغ کرده است که درباره
پالرمو هن��وز در مجمع تش��خیص تعیین تکلیف
نش��ده و درباره پولش��ویی هم هنوز مجلس آن را
تصویب نکرده است .وی افزود :باید درباره بررسی
موافقتنامهها و اینگونه لوایح تدابیری اندیش��یده
ش��ود تا تک تک مواد آن خوانده و تصویب گردد؛
کاری که مجلس برای آن وقت نمیگذارد و دولت
هم تمایلی برای این کار ندارد.
همچنی��ن طرح اص�لاح بند  ۵م��اده  ۶قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی که
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ،در دستور
کار قرار گرفت و نمایندگان آن را اصالح کردند.
بی��ش از  ۲۱۰نفر از نماین��دگان نیز در قالب
بیانی��های از مواضع رهب��ر انق�لاب در مالقات با
ایسنا
نخست وزیر ژاپن حمایت کردند.

