
معاون سیاس��ی وزارت خارجه، سخنگوی دولت و 
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی در نشست خبری 
تصمیم��ات ای��ران در گام دوم کاه��ش تعه��دات 
برجام��ی پس از پایان مهل��ت ۶۰ روزه به اروپا را 

اعالم کردند.
همزم��ان با پایان یافتن مهل��ت ۶۰ روزه ایران به 
کش��ورهای اروپایی، تصمیمات جدید کش��ورمان 
درب��اره کاه��ش تعه��دات برجامی، طی نشس��ت 
خبری علی ربیعی س��خنگوی دول��ت با همراهی 
عب��اس عراقچی معاون سیاس��ی وزارت خارجه و 
بهروز کمالوندی س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی 

تشریح شد.
در این نشس��ت خبری، سیدعباس عراقچی گفت: 
م��ا امروز در موعد ۶۰ روز پای��ان گام اول کاهش 
تعهدات در برجام هس��تیم و از آنجا که خواس��ته 
های ما و فروش نف��ت قبل از برجام تحقق نیافته 
گام دوم را برمیداریم. عراقچی گفت: امروز نامه ای 
از س��وی ظریف به موگرینی نوشته شده و ارسال 
می شود و به صراحت بندهایی که از برجام درباره 
ع��دم تعهد ما به غلظ��ت اورانیوم و یک مهلت ۶۰ 

روزه اعالم خواهد شد.
وی بی��ان ک��رد: روند کاه��ش تعه��دات ایران در 
راستای حفظ برجام است و ممکن است این روند 

به پایان حضور ما در برجام منتهی شود.
عراقچ��ی درب��اره موافق��ت آژانس برای تش��کیل 
ش��ورای حکام که از س��وی آمریکا مطرح ش��ده، 
گفت: یک طنزی این وس��ط اتفاق افتاده و آمریکا 
که از برجام خارج ش��ده خواستار نشست شورای 
حکام ش��ده است. البته هر عضو شورای حکام می 
تواند درخواس��ت جلسه اضطراری شورای حکام را 
داش��ته باشد. آمریکا در این حرکت خود منزوی و 
تنهاس��ت. برآورد ما این است که شورای حکام در 
جلس��ه خود منطق ایران را خواهد ش��نید و حتما 
خواهند پذیرفت ایران به اندازه کافی فرصت برای 

دیپلماسی داده است.
وی گفت: تماس تلفنی دیشب ماکرون با روحانی 
سازنده بود. گرایش کش��ورهای اروپایی، روسیه و 
چین به یافتن راه حل از نظر ما مش��هود است. در 
رفت و آمدهای صورت گرفته تمایل برای راه حل 
عنوان ش��ده است. ماکرون و روحانی صحبت های 
خوبی داش��تند. این توافق صورت گرفته که زمینه 
های ایج��اد گفتگوهایی بین طرفین ایجاد ش��ود 
و وارد گفتگوهایی ش��ویم که ب��ه راه حل معقولی 
برسیم. قرار است نشس��ت وزرای خارجه تشکیل 
شود و مس��یر گفتگو و دیپلماسی باز است و مهم 

است راه حل هایی اندیشیده شود.
معاون سیاس��ی وزیر خارجه در پاس��خ به سوالی 
گفت: اگر اروپا از طریق اینس��تکس توانس��ته بود 
خواسته های ما را برآورده کند ما در این گام قرار 
نداش��تیم. آنها نتوانستند خواس��ته ما را در حوزه 
فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی نتوانستند 

نیازهای ما را تامین کنند.
عراقچی ادامه داد: کشورهای اروپایی بیشتری غیر 

از س��ه کشور سهامدار اینستکس قرار است به این 
سازوکار به عنوان سهامدار بپیوندند. اینکه اروپایی 
ها تالش می کنند راه حل هایی پیدا شود این هم 
یک واقعیت اس��ت و بر همین اس��اس گفتگوهای 
تلفن��ی و رفت و آمده��ا خواهد ب��ود در غیر این 
صورت بع��د از ۶۰ روز ما گام س��وم را برخواهیم 

داشت.
معاون سیاسی وزیر خارجه درباره راکتور اراک هم 
بیان کرد: در مورد اراک در نامه ظریف به موگرینی 
عنوان ش��د که بحث اراک یک بحث جداست و اگر 
ط��رف های باقیمانده در برج��ام نتوانند اراک را به 
جدول زمانبندی ش��ده برگردند ما اراک را براساس 

فرمول قبلی تکمیل و تاسیس کنیم.
معاون سیاسی وزیر خارجه درباره توقیف نفتکش 
حامل نفت ایران توس��ط نی��روی دریایی انگلیس 
عن��وان کرد: ای��ن نفتکش حامل نف��ت ایران بود 
س��وپرتانکر است با دو میلیون بش��که و به خاطر 
ظرفیت باال امکان عبورش از کانال س��وئز نبوده و 
ل��ذا از جبل الطارق بوده و برخالف ادعای انگلیس 
مقصد آن سوریه نبوده و هدف جای دیگری بوده و 
از آبراه بین المللی در جبل الطارق عبور می کرده 
هیچ قانونی به انگلیس این اجازه را نمی دهد این 
نفتکش را متوقف کند و این راهزنی دریایی است 

و خواستار آزادسازی این نفتکش هستیم.
وی درب��اره بح��ث 1+5 که در گفتگ��وی روحانی 
و ماک��رون بیان ش��د، گف��ت: اینک��ه اروپایی ها 
نتوانستند خواسته های ما را برآورده کنند به این 
معنی نیس��ت که رایزنی ه��ای دیپلماتیک تعطیل 
شده باش��د و ایده هایی نباش��د. هم رایزنی های 
دیپلماتیک علن��ی و غیرعلنی وجود دارد و تماس 
های��ی هم در س��طوح ب��اال صورت م��ی گیرد که 

نمونه آن هم دیش��ب  بود ایده ای که مطرح است 
گفتگوهای ما و 1+4 درص��ورت نیاز آمریکایی ها 
در آن حضور داشته باشند. براساس اظهارات آقای 
روحان��ی از نظر م��ا مانعی ندارد و به ش��رطی که 
آمریکا به قب��ل برگردد حضور آمریکا در مذاکرات 
از نظر ما مانعی نخواهد داشت، البته این به معنای 
تش��کیل مجدد 1+5 نیس��ت و ما مفهومی به نام 

1+5 نداریم چون آمریکا از برجام خارج شد. 
وی گفت: ما هیچ امید و اتکایی به هیچ کش��وری 
نبس��ته به خصوص اروپایی ها و اینستکس. ما در 
این معرکه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، هر 
مسیر و معبری که برای ایران بتوانیم باز کنیم باز 
خواهیم کرد. مس��یری که ایران می تواند باز کند 
از مس��یر چی��ن، هند و ترکیه و ش��رکای مختلف 
اقتصادی ایران است که با همه اینها برنامه و ابتکار 
داریم و تعامالت جدید را تعریف کردیم و ابتکارات 

مفصلی با هر کدام وجود دارد.
مع��اون سیاس��ی وزارت خارج��ه گف��ت: به همه 
دس��تگاه ه��ای اقتص��ادی کش��ور وزارت خارجه 
اعالم ک��رده هیچکس به اینس��تکس امید نبندد. 
اگر بتوانیم مس��یر را فراختر کنیم هیچ کس نباید 
معطل اینستکس در کشور شود و براساس اقتصاد 

مقاومتی و اتکا به خود باید عمل کنیم.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان بیان ک��رد: ما در 
سیاس��ت خارجی خ��وب عمل کردی��م. ما حتما 
آمری��کا را در سیاس��تش مأی��وس خواهی��م کرد 
و اینک��ه بع��د از همه راه ها مجبور ش��دند به میز 
مذاک��ره برگردند این بار هم مایوس خواهند ش��د 
و با اتکا به مردم، نیروهای مس��لح، توانمندی های 
دفاعی این مرحله را حتما به س��المت پش��ت سر 
خواهیم گذاشت و حتما آمریکا را مجبور می کنیم 

از مواضع خود عقب نشینی کند.
وی همچنین گفت: رف��ت و آمدهای دیپلماتیکی 
را در روزه��ای آین��ده خواهی��م داش��ت از جمله 
جلسه وزرای خارجه ایران و 1+4 که دارد طراحی 
می شود، ما دنبال س��فر نمایشی نیستیم خواهان 
س��فر و جلس��اتی هس��تیم که منجر ب��ه نتیجه و 
تصمیمی ب��رای تصحیح وضع موج��ود در برجام 
ش��ود. اینکه حتما کس��ی به ایران س��فر کند و ما 

سفر داشته باشیم در دستور کار است.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان گفت: برجام یک 
پرونده بسته شده است به این معنا که قابل مذاکره 
و گفتگوی مجدد نیس��ت، برجام بدون اینکه یک 

کلمه به آن اضافه یا کم شود باید اجرا شود. 
همچنین در این نشس��ت، علی ربیعی س��خنگوی 
دولت اظهار داش��ت: رسانه ها و افکار عمومی دنیا 

به نحوی نگران رفتار آمریکا و برجام هستند.
وی افزود:  به طور مقدماتی اعالم می کنم دس��تور 
العمل ما این اس��ت که از غنی س��ازی ۶7/3 عبور 

کنیم و مقدار غلظت مربوط به نیاز ما است.
س��خنگوی دولت درب��اره توقیف نفتک��ش ایرانی 
توس��ط انگلیس در جبل الطارق گفت: انگلیس با 
همس��ویی با دولت آمریکا ای��ن راهزنی دریایی را 

انجام داده است.
س��خنگوی دولت خاطر نش��ان ک��رد: دو طیف از 
ابتدای برجام وجود داش��تند. یک طیف می گفتند 
بیخ��ود وارد این مذاکره ش��دیم، برج��ام فایده ای 
نداشت و از اول نباید وارد آن می شدیم و در واقع 
یک پوچ انگاری نس��بت به برجام ابراز می کردند. 

االن هم معتقدند برجام نباید باشد.
وی بیان داشت: یک طیفی هم هستند که معتقدند 
بای��د در هر ش��رایطی در برجام بمانی��م اما به رغم 

تنوع همه نظرات در کش��ورمان که الزم هم است، 
تصمیمی که ما گرفتیم به نفع صلح جهانی بوده و 

سازوکارهای امنیتی جهان را تامین می کرد.
ربیعی خاطرنش��ان کرد:  برج��ام منافع همگان را 
تامین می کرد اما به هر قیمتی هم حاضر نیستیم 
در برجام بمانی��م ولی همان طور که گفتم به رغم 
تن��وع دیدگاه ها در کش��ور، تصمیم��ی که دولت 

می گیرد در چارچوب منافع ملی است.
در ادامه، بهروز کمالوندی گفت: براساس دستوری 
که از ریاست جمهور و رئیس شورای عالی امنیت 
ملی داشتیم گام دوم امروز برداشته شده است. ما 
رونوش��ت تغییراتی که صورت گرفته را به نماینده 

آژانس تحویل دادیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: االن بحث ما 
تامین غنا برای س��وخت نیروگاه های قدرت است 
که مورد نیاز کش��ور اس��ت و شیب غنی سازی ما 
براس��اس دستوری که می توانیم بگیریم می تواند 

رو به باال باشد.
وی بیان کرد: ما فعال نیاز به سوخت راکتور تهران 

نداریم.
اراک  راکت��ور آب س��نگین  کمالون��دی درب��اره 
خاطرنش��ان کرد: آنچه اتفاق افتاده برای اراک این 
بود که لوله هایی که در داخل مخزن اصلی اس��ت 
در آن س��یمان ریخته ش��د در آن زمان با علم به 
اینکه امکان احیای آن است این کار صورت گرفت 
و االن می توانیم  دوباره را احیا کنیم. س��خنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی گفت: راکتور جدید که البته 
از نظر زمانی عقب است ولی تعدادی قراردادها که 
چند ماه معلق ش��ده بود امضا شده و ما را امیدوار 

کرده که بتوانیم راکتور جدید را داشته باشیم.
وی در پاس��خ به سوال دیگری گفت: ما برای غنی 
س��ازی از همان ماش��ین های قبلی اس��تفاده می 
کنیم. ما افزایش س��انتریفیوژ ب��رای این کار نیاز 
نداریم. البته افزایش سانتریفیوژ می تواند از گزینه 

هایی باشد که کشور انتخاب کند.
س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی گف��ت: درباره 
گام س��وم ما در س��ازمان انرژی اتمی اجرا کننده 
هستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، شاید در تصمیم 
سازی دخیل باشیم. در 18 اردیبهشت سال قبل و 
ی��ک مقدار قبل از آن گزینه های مختلفی را برای 
مراحل مختلف دادیم که به نحوی که مس��ئوالن 
باالی کش��ور صالح می دانن��د تصمیم گرفته می 
ش��ود، ولی س��ازمان آمادگی کامل دارد که در هر 
سرعت، میزان و هر سطح غنی سازی انجام دهد.

کمالون��دی همچنین خاطرنش��ان ک��رد: ما در 
مورد س��وخت راکتور تحقیقاتی تهران که یکی 
از روش ه��ای تأمی��ن رادیودارو اس��ت و برای 
چندین س��ال س��وخت داریم و نگرانی سوخت 

نداری��م.
کمالون��دی گفت: وضعیت رادیو دارو در کش��ور 
بس��یار خوب است و رادیودارو تولید می کنیم و 
چند صد هزار نفر در خارج هم از آنها اس��تفاده 

م��ی کنن��د.     ف�ارس

رویـداد2 دو شنبه  17 تیر 1398  شماره 5064 

»سپهر۱۱۰«؛ سپر ارتباطی سپاه در برابر 
حمالت الکترومغناطیسی

سامانه ارتباط تاکتیکی »سپهر11۰« قابلیت برقراری 
ارتباط��ات رزم��ی را حتی در ش��رایطی که دش��من 
تس��لیحات و بمب های الکترومغناطیسی را هم به کار 

گرفته باشد، حفظ خواهد کرد.
سامانه ارتباط تاکتیکی »سپهر11۰« با حضور فرمانده 
کل سپاه رونمایی و تحویل یگان های مردم پایه سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی شد.
این س��امانه، عالوه بر برطرف کردن نیازهای ارتباطی 
فرماندهان در ش��رایط خاص، متحرک است و قابلیت 
نصب بر روی کلیه وس��ایل متحرک زمینی، هوایی و 

دریایی را هم دارد.
»س��پهر11۰« مجه��ز ب��ه الیه های متع��دد ارتباطی 
از جمل��ه ارتباطات دیجیتال راه دورHF و ش��هری، 
V/محلی و منطقه ای ش��امل س��امانه ه��ای ارتباطی
UHF، دیجیت��ال، ام��ن، مولتی باند)چن��د بان��ده(، 
مولتی چنل)چندکاناله(، Ds ،FH، ادهاک، س��لوالر، 
مق��اوم و با قابلیت های رومینگ ش��بکه ای و ریموت 
پذیر با پهنای بان��د مورد نیاز برای انتقال صوت، دیتا 

و تصویر می باشند.
ام��ا مهمترین ویژگی این س��امانه ارتباطی را می توان 
امنی��ت ارتباطات��ی که در بس��تر آن برقرا می ش��ود 
برش��مرد؛ چراکه برابر اطالعات اعالم شده این سامانه 
قابلی��ت مقابله با انواع جن��گ الکترونیک را دارد و در 
 EMP برابر ش��نود، هک، فریب، اخت��الل و اقدامات

مقاوم است.
EMP ی��ا Electromagnetic pulse در حقیقت 
به گونه ای از تسلیحات الکترومغناطیسی گفته می شود 
ک��ه با انفجار خود پالس بس��یار بزرگ��ی را در محیط 
پیرامونی منتش��ر می کنند و این پالس ه��ا با نفوذ به 
سیستم های الکترونیکی قادر به تخریب عملکرد آن ها 
خواهند بود، در اصطالح عموم به این گونه تسلیحات 

بمب های الکترومغناطیسی گفته می شود.
هسته اصلی بمب های الکترومغناطیسی یا EMP در 
واقع همان منابع تولید پالس الکترومغناطیسی با توان 

ب�اال و فناوری مایکروویو نیرومند است.
ساختار بمب های EMP یک لوله توخالی رسانا است، 
که حکم هس��ته س���یم پیچ بمب  EMP را نیز دارد، 
در داخل این هسته مواد منفجره و چاشنی الکتریکی 
ق��رار دارد که درس��ت در لحظه انفج��ار بم�ب، مدار 
الکتریک��ی نیز ب��ه کار می افتد و میدان مغناطیس��ی 
حاص��ل از کارکرد م��دار الکترونیکی در ی�ک می�دان 
انفجاری قرارگرفته، و انفجار میدان الکترومغناطیسی 
رخ م��ی دهد. انفجار یک میدان مغناطیس��ی بس��یار 
ق��وی، می تواند در کس��ری از ثانیه ق��درت الکتریکی 
بس��یار باالی��ی را در کلیه مواد ه��ادی پیرامون خود 
القا کند و بطور کلی تمام آنها مانند ش��بکه های برق، 
اتومبیل، هواپیما، سیستم های ارتباطی و کامپیوتری 

را مختل و از کار بیندازد.  فارس

 کدام دستگاه ها حقوق نجومی 
پرداخت می کنند؟

نماین��ده مردم کبودرآهن��گ در مجلس گفت: برخی 
از مدیران دس��تگاه های دولت��ی حقوق های 3۰ تا ۶۰ 

میلیون تومان دریافت می کنند.
محمدعل��ی پورمختار نماینده م��ردم کبودرآهنگ در 
مجلس شورای اس��المی با اشاره به اخبار منتشر شده 
درب��اره دریاف��ت حقوق ه��ای نجومی از س��وی برخی 
مدیران دولتی گفت: تداوم دریافت حقوق های نجومی 
از س��وی برخی از مدیران دس��تگاه های اجرایی باعث 
رنجش خاطر و بی اعتمادی مردم به مسئوالن می شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه دریافت حقوق های نجومی 
بعضی از مدیران ارش��د دستگاه های دولتی تبدیل به 
یک رویه متداول ش��ده اس��ت، افزود: ای��ن در حالی 
اس��ت که بس��یاری از کارمندان دولتی ب��ا کار فراوان 

حقوق های ناچیز دریافت می کنند.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه 
دریافت حقوق های نجومی از س��وی برخی از مدیران 
باع��ث بی انگیزگی و کاهش به��ره وری در کارمندان 
می ش��ود، ادامه داد: دریافت حقوق ه��ای نامتعارف و 
غیرقانونی از س��وی برخی از مدیران ارش��د دولتی به 

عدالت اجتماعی خدشه  وارد می کند.
پورمخت��ار با بی��ان اینک��ه چنی��ن دریافتی هایی در 
ش��رایطی که م��ردم در وضعیت اقتصادی مناس��بی 
نیس��تند باعث دلسردی و سرخوردگی مردم می شود، 
تصریح کرد: وزرا باید در این زمینه شفاف سازی کرده 

و به مردم و وکالی ملت گزارش دهند.
عضو کمیس��یون قضایی و حقوق��ی مجلس ادامه داد: 
طبق گزارش های رسیده برخی از مدیران شرکت های 
زیر مجموعه وزارت اقتصاد، شرکت های آب، برق، گاز، 
نفت و همچنین شرکت شستا حقوق های 3۰ الی ۶۰ 
میلیونی دریافت کرده اند که ضروریست تا این موضوع 

بررسی و جلوی آن گرفته شود.
محمدعل��ی پورمختار نماین��ده م��ردم کبودرآهنگ 
در مجل��س پی��ش از این خبر داده ب��ود که برخی از 
نمایندگان طرح سوالی از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد 
و ام��ور دارایی درباره دریافت حقوق نجومی از س��وی 

برخی از مدیران دولتی را کلید زده اند.  تسنیم

اخبار

استفاده از توان بومی نقطه قوت پدافند هوایی است
مع��اون اجرایی نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: اس��تفاده از توان بومی در 
حوزه های دفاع هوایی نقطه قوط پدافند هوایی اس��ت و این امر نشان از تالش، 

پشتکار و همت باالی کارکنان نیروهای مسلح در اقصی نقاط کشور است.
امیر س��رتیپ دوم ابوالفضل سپهری راد در مراسم صبحگاه این نیرو گفت: 
اس��تفاده از ت��وان بومی در حوزه های دف��اع هوایی نقطه ق��وط پدافند هوایی 

است.
امیر س��پهری گفت: نیت شوم دشمنان، ایجاد مشکل و حتی توقف روند تولید 
تجهیزات حیاتی دفاعی است اما نیروهای مسلح امروز توانسته اند اقدامات موثری را در 

افزایش توان رزم به ویژه در حوزه پدافند هوایی به انجام رسانند.
وی در ادامه افزود: دشمنان همه اقدامات ما را رصد می کنند و مطمئن باشید اگر 
احس��اس کنند نیروهای مس��لح ما در جایی ضعف دارند از همان نقطه وارد ش��ده و در 

صدد ضربه زدن به ما بر می آیند.  روابط عمومی ارتش

پشت سر بحران کردستان آمریکا و صدام قرار داشت
دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: پش��ت س��ر مسایل 
کردس��تان بدون شک النه جاسوسی آمریکا و رژیم عراق برای پشتیبانی از ضد 

انقالب اعم از پشتیبانی سالح و مهمات و رادیو و تلویزیون قرار داشت.
س��ردار سرلش��کر »س��ید یحیی صفوی« در مراس��می که بمنظور انتقال 
فرهن��گ و تجارب دف��اع مقدس در ح��وزه فرماندهی و مدیری��ت و در جهت 
آش��نایی دانش��جویان دوره فرماندهی و ستاد سپاه پاس��داران با موضوع فرآیند 
تامین امنیت ش��مالغرب و آزاد س��ازی س��نندج برگزار ش��د گفت: اکثر گروه های 
کردس��تان مارکسیسم و سوسیالیست بودند و میخواستند افکار مارکسیست - لنینیسم 
را در می��ان مردم کردس��تان ترویج کنن��د منتهی با فریب مردم کردس��تان و با عنوان 
خودمختاری بدنبال این هدف بودند، البته مردم مومن کردستان و دالور مردان قهرمان 
پیش��مرگان کرد در کردس��تان و ش��مالغرب با همکاری س��پاه و ارتش این توطئه را با 

شکست مواجه کردند. 

نهاجا دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است
فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراس��م تودی��ع و معارفه فرماندهان قدیم و 
جدید پایگاه هوایی ش��هیدعبدالکریمی بندرعباس، گف��ت: نیرو هوایی ارتش با 
تالش ش��بانه روزی، دشمن را از رس��یدن به اهداف خود ناکام گذاشته است و 

همیشه برای صیانت از کشور پا در رکاب است.
مراس��م تودی��ع و معارف��ه فرمانده��ان قدی��م و جدی��د پای��گاه هوای��ی 
ش��هیدعبدالکریمی بندرعب��اس با حضور فرمانده نی��روی هوایی ارتش ، حجت 
االس��الم نعی��م آبادی نماین��ده ولی فقی��ه در هرمزگان و امام جمع��ه بندر عباس 

برگزارشد.
در این مراس��م امیر س��رتیپ خلبان نصیر زاده ضمن تقدیر و تش��کر از از زحمات 
ارزنده و قابل س��تایش امیر عش��ایری، با بیان اینکه خلیج فارس جزء نقاط استراتژیک 
کشور و شاهراه اقتصادی کشور و دارای اهمیت باالیی در حوزه نظامی محسوب می شود 
و  فرماندهی این یگان نیز از حساسیت باالی برخوردار است.  روابط عمومی ارتش

طی نامه ای به مجلس اعالم شد؛
ح های  ایراد شورای نگهبان به طر

و و مجازات اسیدپاشی ساماندهی خودر
ش��ورای نگهبان ایرادات خود به طرح های س��اماندهی 
صنعت خودرو و تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه 

دیدگان ناشی از آن را اعالم کرد.
ش��ورای نگهبان طی نامه ای به مجلس شورای اسالمی 
در خص��وص چند طرح و الیحه اعالم نظر کرد. بر اس��اس 
اع��الم ش��ورای نگهبان، از جمل��ه ایراداتی ک��ه مغایرت با 
موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام شناخته شد، طرح های 
س��اماندهی صنعت خودرو و تش��دید مجازات اسیدپاشی و 

حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است.
همچنین الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از 
س��رمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

جمهوری عراق نیز به علت عدم مغایرت با موازین ش��رع یا 
قانون اساسی شناخته شد.

همچنی��ن طرح حمای��ت از مرمت و احی��ای بافت های 
تاریخ��ی – فرهنگی، طرح اصالح بند 5 ماده ۶ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصالحات و الحاقات 
بعدی آن، الیحه عضویت دولت جمهوری اس��المی ایران در 
برنامه اندازه شناس��ی آسیا – اقیانوس��یه، الیحه موافقتنامه 
بی��ن دولت جمهوری فنالند درباره کمک و همکاری متقابل 
درامور گمرکی و الیحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل 
اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اس��المی 
ای��ران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیس��تی ویتنام از 
سوی شورای نگهبان تأیید شد. شورای نگهبان طی این نامه 
درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی الیحه تمدید مدت 
اجرای آزمایش��ی قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 

با فساد کرد.  روابط عمومی شورای نگهبان

بادامچیان:
وپا برای فرار  ح استعماری ار »اینستکس« طر

از تعهدات برجام است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: اینستکس، طرحی 
استعماری و کانالی انحرافی است که اروپایی ها برای فرار از 

تعهداتشان در برجام پذیرفته اند و طراحی کرده اند.
اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب موتلفه 
گفت: حج امسال انشااهلل تجمعی برای وحدت امت اسالمی، 
ی��ک صدایی اه��ل ایمان علیه کفار، منافقین و مش��رکین، 
فرصتی برای تبادل نظر برای حل مش��کالت و برای درمان 
دردهای مسلمانان جهان و عالج زخمی است که در مسئله 

فلسطین بر پیکر جامعه اسالمی همه را رنج می دهد.
وی اف��زود: وظیفه فرد ف��رد حاجیان و هم��ه آنها که 
می خواهند در ثواب حج امس��ال شرکت داشته باشند توجه 

به رهنمودهای رهبر ش��جاع و اندیش��مند انقالب اسالمی 
است.

بادامچی��ان در مورد توقیف نفتک��ش حامل نفت ایران 
توس��ط انگلیس گفت: این نش��انه عجز اس��تعمارگر پیر و 
فرتوت انگلس��تان اس��ت که هنوز در ذهنیت قرن نوزدهم 

میالدی دچار توهمات خیالی است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکی��د کرد: دولتی که 
ق��ادر به حل مس��ئله خ��روج از اتحادیه اروپا نیس��ت و در 
بحران غوطه ور اس��ت با این اقدام که یک راهزنی دریایی و 
ماجراجویی ناش��یانه سیاسی است، می خواهد خودی نشان 
بدهد در حالی که در دنیای امروز به رس��وایی و شکس��ت 

قطعی خواهد انجامید.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: دولت ایران 
می توان��د در ابع��اد حقوقی و بین الملل��ی، اقدامات متقابل 

زورگویی استعمار پیر را پاسخ دهد تا پشیمان گردد.

فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه دشمنان 
به م��رور در حال درک و تجربه ق��درت واقعی ما 
هستند، گفت: در حال شکستن انحصار قدرت های 
بزرگ در عرص��ه فناوری های پیش��رفته ارتباطی 
هستیم، به گونه ای که اگر در موضوع فناوری های 
ارتباطات و اطالع��ات و فرماندهی و کنترل اعالم 
کنیم ک��ه در لبه و پیش��انی ای��ن فناوری ها قرار 

داریم، اغراق نیست.
س��ردار سرلش��کر پاس��دار حس��ین سالمی 
در مراس��م رونمای��ی و تحویل س��امانه ارتباطات 
تاکتیکی "س��پهر 11۰ " به یگان های مردم پایه، 
در جم��ع فرماندهان ،مس��ئولین و مدیران حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات سپاه ، نقش ارتباطات 
در تحوالت  عرصه های مختلف را مهم و راهبردی 
توصی��ف وبا بیان اینک��ه ارتباطات به عنوان مغز و 
اعصاب نیروهای مس��لح ش��ناخته می شود، اظهار 
ک��رد:  تحوالت عرصه ارتباطات موجب ش��ده که 
نظام فرماندهی و مدیریت بسیار دقیق و واقعی و با 
اطالعات به لحظه همراه شود؛ عالوه بر این حرکت 

واحد ها به یکدیگر متصل و هیچ عنصر بالتکلیفی 
در می��دان نبرد وجود نداش��ته باش��د و در نهایت 
موجب ه��م افزایی تمامی ظرفیت ه��ا در میدان 
شود. وی افزود: امکان ارتباط همه اجزای منفصل 
یک سیستم دفاعی با انتقال به لحظه و سریع پیام   
از طریق" ارتباطات " میس��ر و با تس��هیل فرآیند 
فرماندهی ،مدیریت و کنترل  بین سطوح مختلف 
تاکتیک ،عملیات و استراتژی رابطه بسیار قوی از 

این طریق برقرار می  شود.
سرلشکر سالمی عرصه ارتباطات را از ضروری 
ترین ابزارهای نیروهای مسلح برشمرد  و با تاکید 
ب��ر اینکه در حال شکس��تن انحص��ار قدرت های 
ب��زرگ در عرصه فناوری های پیش��رفته ارتباطی 

هس��تیم ،گف��ت: مانن��د تمامی عرص��ه هایی که 
درزمان تحریم اس��تعدادها ش��کوفا ش��د و ناگزیر 
شدیم به اندیش��ه، تفکر و ذهن جوان ایرانی روی 
بیاوریم ؛ در این عرصه نیز این مهم صورت گرفت 
و بحمداهلل شاهد نتایج و معجزات زیادی بودیم، به 
گونه ای که اگردر موضوع فناوری های ارتباطات و 
اطالعات  و فرماندهی و کنترل اعالم کنیم که در 
لبه و پیش��انی این فناوری ها ق��رار داریم ، اغراق 

نیست.
وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم تا ارتباطات 
س��پاه را در ت��راز پیش��رفته ترین سیس��تم های 
ارتباطی دنیا ق��رار دهیم، تصریح کرد:  نرخ تولید 
عل��م و فن��اوری در عرصه ارتباط��ات ، اطالعات و 

س��ایبر بسیار باال و به روز است و ما نیز این عرصه 
در زمره مرزشکنان و در خطوط مقدم توسعه این 
دانش قرار داریم  و  با برنامه ریزی های انجام شده 
در صدد هستیم به مدد بهره مندی از دانشمندان 
جوان و مهندس��ان بومی، این مس��یر را با شتاب 

بیشتری دنبال کنیم.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه دشمنان به 
م��رور در ح��ال درک و تجربه ق��درت واقعی ما 
هس��تند، اظهار کرد: ادراک قدرت از خود قدرت 
مهم تر اس��ت؛ شاید در گذش��ته ادراک دیگران 
از ق��درت ما بس��یار پایین تر از اص��ل قدرت و 
ادراک از ق��درت دیگران بی��ش از حجم قدرت 
واقع��ی آنان ب��ود، اما به تدری��ج درک از قدرت 
م��ا در ح��ال انطباق با قدرت اس��ت و زمانی که 
اعتبار و منزلت قدرت شناخته شد، طبیعتاً هیچ 
قدرتی تصمیم به درگیری با یک کش��ور مقتدر 

را نم��ی گی��رد.
وی در ادام��ه تصریح کرد: عرصه نظامی نقطه 
ق��وت و صحنه ظهور ق��درت ها و نمایان ش��دن 

قابلیت های ما اس��ت و دش��منان ای��ن واقعیت را 
دریافت��ه اند؛ از ای��ن رو  امروز تمرک��ز خود را بر 
جنگ اقتصادی ، عملیات روانی و اعمال  فشارهای 
سیاسی گذاشته و در صدد ایجاد تزلزل در اراده و 
عزم راس��خ ملت بزرگ ایران در تداوم مسیر عزت 
و اقتدار بخشی هستند. سرلشکر سالمی در پایان 
با اش��اره به ویژگی های سامانه ارتباطات تاکتیکی 
"س��پهر 11۰ "  و تاکی��د بر اینکه این س��امانه از 
مدرن ترین سیستمهای امنیت ارتباطی برخوردار 
اس��ت، از ت��الش گ��ران عرصه فن��اوری اطالعات 
وارتباطات سپاه و طراحان و سازندگان این سامانه 
نوین و پیشرفته قدردانی و اظهار کرد: تکنیک های 
متنوعی وجود دارد ت��ا در جنگ های الکترونیک 
،پایداری، امنیت و س��یال ب��ودن ارتباطات حفظ 
شود و این ویژگی ها در این سامانه وجود داشته و 
به لحاظ فناوری یک دستاورد جدید به شمار می 
رود که در مراکز تحقیقات صنعتی معاونت فناوری 
 اطالعات و ارتباطات س��پاه س��اخته ش��ده است. 

 سپاه نیوز

سرلشکر سالمی:

  در حال شکستن انحصار قدرت های بزرگ
 در عرصه فناوری های پیشرفته ارتباطی هستیم

خیز 
برای 
گام 

سوم

آغاز 
غنی سازی 
باالی ۳.۶۷


