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علی اکبر صالحی ؛

سیاسی

   ســرویس سیاســی - علی اکبر صالحی ریس ســازمان انرژی اتمی موفقیّت پژوهشگران و دانشــمندان ایرانی در تولید واکسن مقابله با 
ویروس کرونا را تبریک گفت.

جشن مّلی و مردمی بر پا کنیم

متن این پیام به شرح زیر است:
َّذیَن جاهدوا فینا لَنَهدیَنَُّهم ُســُبَلنا َو اِنَّ  »"َوال

اهللَ لََمَع الُمحِسنین"
بــا کمال بهجت و مســّرت، اطالع یافتم که 
در پرتــو الطاف و عنایاِت خداونــدی و به یُمن 
مجاهــدت مســتمر و شــبانه روزی جمعــی از 
دانشمندان و پژوهشــگراِن پرتوان ایراِن اسالمی 
توفیقاِت چشــمگیری در عرصــة تولید اقالم و 
تجهیــزات مورد نیــاز جهت مقابلــه با ویروس 
کرونا حاصل شده و اجازه مصرف واکسن ایرانی 
"کووایران برکت" نیز صادر شــده است. در حال 
حاضر که تالش های دســت اندرکاران این اقدامِ 
خطیر به میمنت و مبارکی به ثمر نشســته است و 
ایران اسالمی به عنوان یکی از کشورهای صاحب 
نامِ در حال توسعه، شانه به شانه کشورهای توسعه 
یافته در این راه قدم نهاده و با استفاده از روشهای 
مختلف و همزمان با رعایت دقیق قواعد و ضوابِط 
علمی و پژوهشی در این میدان  پیروزمندانه ظاهر 
شــده است؛ شایسته است تا به شکرانه این نعمت 
عظیــم و به منظور تعظیم و تکریِم مجاهدت های 
همــه عزیزاِن فّعال در این عرصه، جشــنی مّلی و 
مردمی بر پا نماییم و ناز برَفَلک و ُحکم بر ســتاره 

کنیم.
بدون تردید این دستاوردهای نوین در حوزه 

علوم و فنون پزشــکی، جلوهای دیگر از حرکت 
پیروزمندانه جوانان این مرز و بوم در مســیر خود 
اتّکایــی و بیانگــر عزمِ جزمِ آینده ســازاِن ایران 
اسالمی برای شتاب بخشــیدن به روند پیشرفت 

و توسعه مّلی است.
اینجانب پیشــانِی ستایش و سپاس به درگاه 
یگانه هســتی بخش می سایم و برخود وظیفه می 
دانم تا مراتب تبریک و تقدیر خود را به پیشــگاه 

یکایک عزیزان و دست اندرکاران این اقدام مبارک 
ابالغ نمایم. همچنین دستیابی به این توفیق بزرگ 
را به آحاد مّلت نجیب و صبور ایران شادباش می 
گویم و امیدوارم حضرت حّق )جلَّ و عال( بیش از 
پیش برکات و رحمِت خویش را بر جوامع انسانی 
و اسالمی خاّصه جامعة سربلند ایرانی نازل فرماید 
و بر صّحت و عّزِت مردمان تمدن سازِ این سامان 

بیفزاید. بمنِّه و کرمِه«.

سرویس سیاســی -   وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح الحاق ناوشکن دنا و مین شکار 
شــاهین به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش را 

نمایش اقتدار نظامی کشور عنوان کرد. 
امیر ســرتیپ امیر حاتمی در مراســم الحاق 
ناوشکن دنا و مین شکار شاهین به ناوگان جنوب 
نیــروی دریایی ارتش در بندرعباس افزود: پیام ما 
به دنیا صلح و دوســتی اســت اما در برابر هرگونه 
تهاجم بیگانگان با تمام توان نظامی خواهیم ایستاد 

و از وطن دفاع می کنیم.
امیر سرتیپ امیر حاتمی الحاق ناوگروه دنا را 

نمایشی از توانمندی نیروهای بومی کشور دانست 
و عنــوان کرد:  این ناوشــکن تمام ایرانی مجهز به 
انــواع تجهیزات و ســامانه های دفاعی و تهاجمی 
ایرانی است و ســبب افزایش اقتدار نظامی کشور 

و تقویت و توسعه صنایع دفاعی کشور می شود.
وی ادامه داد: با توســعه ناوگان دریایی امکان 
حضور ایران در آبهای دور حتی در اقیانوس اطلس 

فراهم شده است.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح اضافه 
کرد: برای ســاخت این ناوشــکن از ظرفیت های 
مجموعــه وزارت دفاع نهایت اســتفاده شــده و 

یناوشــکن دنا یک ناو ایرانی تمام عیار و قدرتمند 
است.

امیرســرتیپ حاتمی بیان کرد: ناو شــکن دنا 
از کالس موج و مین شــکار شاهین امروز تحویل 
نیــروی دریایی ارتش می شــودو این محصوالت 
حاصل یک همکاری نزدیک میان صنایع دفاعی و 
نیروی دریایی ارتش اســت که عمق دادن به دفاع، 
توان درگیری با شــناورهای سطحی و زیرسطحی 

دشمن را فراهم می آورد.
وی اضافــه کرد: ناوشــکن دنا بــاز طراحی 
ناوشــکن های کالس موج اســت که ســرعت و 
چابکی نیروی دریایــی ارتش را در دفاع از منافع 

کشور افزایش می دهد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین 
بیان کرد: این شــناور تــوان همراهی و حفاظت از 
شناورها و یگان های مختلف دارد و نیروی دریایی 
بــا برخورداری از این ناوشــکن نقش ایران را در 

تامین امنیت دریا بیش از گذشته فراهم می کند.
سرتیپ حاتمی ادامه داد: پیام ما به کشورهای 
منطقه و جهان صلح و دوســتی است و جمهوری 
اسالمی ایران ثابت کرده شریکی مطمئن و دوستی 

شفیق است.
وی افزود: وزارت دفاع در ۴ ســال گذشــته 
بیش از ۱۱۰ فروند شناور تندرو به نیروهای مسلح 
تحویل داده و در تجهیز ناجا هم ۱۲ فروند شــناور 

حیدر تحویل داده شده که بیش از دو برابر است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

امکان حضور ایران در آب های دور حتی 
اقیانوس اطلس فراهم است

دولت آینده به مطالبات بخش 
خصوصی بیشتر توجه کند

سرویس سیاسی -  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از پیشــنهادهای ما به رییس جمهوری آینده، توجه بیشتر به مطالبات 
بخش خصوصی و اســتفاده از نظرات این حوزه در معرفی حداقل ۵ وزیر کابینه 

به مجلس است. 
عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی، در نشستی با اعضای کمیسیون های صنعت 
و معدن این اتاق افزود: بخش خصوصی در اقتصاد کشــور نقش مهمی دارد 
و باید از نظرات این بخش در قوانین اقتصادی اســتفاده شود.رییس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس اظهار داشــت: مجلس نیز در قانون گذاری ها پذیرای 
نظرات بخش خصوصی اســت و در اصالح قانون معادن از نظرات این بخش 
اســتفاده می کند.اکبری با بیان اینکه در بازاریابی خارجی هم باید از حضور 
تجار و بازرگانان اســتفاده کرد، افزود: ما در ۱۴۰ کشــور سفیر و نماینده تام 
االختیار داریم و اگر هر یک از آنها برای یک قلم کاال زمینه ســازی صادراتی 
انجــام دهند، ۱۴۰ قلم کاال بــازار صادراتی خود را پیدا می کند. معتقدم برای 
این کار باید بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را وارد ماجرا کرد.وی ادامه داد: 
ما تجار مقیم در کشــورهای دیگر داریم و باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم که 
این کار هزینه ای برای کشور ندارد و سود بسیاری به دنبال خواهد داشت.وی 
یادآور شــد: یکی از طرح های ما در مجلس یازدهم متمرکز بر بحث حمایت 
از تولید است که شامل چند بخش می شود، نخست اینکه هیچ واحد تولیدی 
به هیچ عنوان نباید پلمب شود؛ دوم اینکه خط مجازات در کشور ما در حوزه 
اقتصاد، صنعت و تولید عوض شود، اگر فعال اقتصادی کار خالفی انجام داده 
و جرم او برای قاضی اثبات شده است، در هنگام مجازات، نباید زندانی شود 
بلکه باید کاری اقتصادی انجام دهد؛ به طور مثال، کارخانه ای دیگر ایجاد کند.
رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت موضوع مطالبه 
گری در سطح جامعه، بیان کرد: متاسفانه روحیه مطالبه گری و پیگیری امور با هدف 
مشارکت گری در جامعه ما به سطح پایینی تقلیل یافته است و حال آنکه همه باید 
مطالبه گر باشــیم.وی افزود: یکی از مطالبات جوانان در کشور ما، تسهیل شرایط 
ازدواج است. دولت باید نظام جامع تامین اجتماعی داشته باشد. نیازهای جوانی 

که درصدد ازدواج است، باید در آن نظام پیش بینی و تامین شود.

اقتصاد کیش -  نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با تاکید بر اینکه حصول 
توافق درخصوص برجام در دســترس است، گفت: اما نمی توان انتظار داشت که در 

روزهای آتی توافق نهایی صورت گیرد. 
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روســیه نزد ســازمان های بین المللی در وین با 
انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر گفت که با نظر عباس عراقچی معاون 
وزیر امورخارجه کشــورمان مبنی بر اینکه "نمی توان در هفته جاری به نتیجه نهایی 

درخصوص برجام دست یافت" موافق است.
اولیانوف در توئیت خود نوشت: کامال موافقم که نمی توان انتظار داشت در روزهای 
آینده، مذاکرات وین نهایی شود. همچنین تقریبا قطعی است که ما نمی توانیم تا پیش 
از انتخابات ریاســت جمهوری در ایران )۱۸ ژوئن( پیش نویس سند نهایی )توافق( را 

تدوین کنیم.
این دیپلمات روس در ادامه تصریح کرد: با این حال، حصول توافق )در مذکرات 

وین( در دسترس است.
وی همچنین پس از برگزاری دورجدیدی از مذاکرات ایران و طرف های برجام 
در وین برای احیای کامل این توافق و بازگشت کامل آمریکا به آن، در جمع خبرنگاران 
گفت که پیشرفت هایی درخصوص چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک حاصل 

شده است اما به اندازه ای که انتظار آن را داشته اند، نیست.
دیپلمات ارشد روسیه در وین خاطر نشان کرد که روند رایزنی های مثبت است، 

هرچند که هنوز اختالف نظرهایی وجود دارد.
.ســیدعباس عراقچی رئیس تیم ایران در مذاکرات وین بعد از پایان نشســت 
کمیســیون مشترک تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران بدون رسیدن به خواسته های 

کلیدی خود قطعا توافق نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: ششمین دور مذاکرات وین با جلسه کمیسیون مشترک برجام 
آغاز شــده اســت و تصمیم بر این گرفته شد که به کار سرعت بیشتری داده شود و ما 
در مورد موضوعاتی که کماکان مورد اختالف است در جلسات متعدد کارشناسی و 
جلسات سیاسی بحث و گفت وگو خواهیم کرد تا راه حل های الزم برای آنها پیدا شود.
عراقچی درباره اینکه آیا از نظر او تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
این مذاکرات به نتیجه مشخص و نهایی خواهد رسید، تصریح کرد: ما به دنبال رسیدن به 
یک توافق خوب و مطلوب برای جمهوری اسالمی ایران هستیم و در این مسیر نه عجله 

می کنیم، نه وقت را تلف می کنیم. البته هر چه زودتر به توافق نهایی برسیم بهتر است.
وی ادامه داد: مهم این است که در این توافق آن اصولی که جمهوری اسالمی می 

خواهد رعایت شده باشد و به آن شاخص هایی که مد نظر ماست رسیده باشیم.
معاون سیاســی وزیر خارجه خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده طرف های مقابل ما 
در نقطه ای هستند که باید تصمیم خود را بگیرند. جمهوری اسالمی ایران تصمیمات 
ســخت خود را قبال اتخاذ کرده است. آن موقعی که در مقابل خروج ترامپ و آمریکا 
از برجام تصمیم گرفت که در برجام باقی بماند؛ تصمیم سخت ما آن موقع اتخاذ شده 
است و االن نوبت طرف های مقابلمان است که تصمیمات سخت خود را بگیرد. اگر 
می خواهند برجام را حفظ کنند باید انعطاف های الزم را داشته باشند تا بتوانند تصمیمات 
خود را بگیرند. ما آمادگی داریم که مذاکرات را تا آنجایی که آنها بتوانند به تصمیم برسند 

ادامه دهیم.

حصول توافق در مذاکرات وین
 در دسترس است

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی: 

اقتصــاد کیش -   مدیر کل آژانس بیــن المللی انرژی اتمی در گفت وگویی به 
سواالتی درباره وضع فعلی فعالیت های آژانس در ایران پاسخ داد. 

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی در گفت و گویی با شبکه 
بلومبرگ گفت که این نهاد بین المللی هنوز پیشنهادی از طرف ایران برای تمدید توافق 

فنی حاصل شده میان دو طرف دریافت نکرده است.
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اسفندماه سال گذشته به توافقی برای ارائه 
دسترسی های داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص شده و تسهیل فعالیت های 
راستی آزمایی آژانس دست یافتند. این توافق حدود دو هفته پیش به مدت یک ماه دیگر 

)تا تاریخ ۲۴ ژوئن مصادف با سوم تیرماه( تمدید شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید پروتکل الحاقی به این نهاد بین المللی اجازه 

دسترسی گسترده تر به اطالعات و اماکن موجود در ایران را می دهد.
سال گذشته مجلس شورای اسالمی ایران قانونی را به تصویب رساند که دولت 
را ملزم می کند در صورت عدم رفع تحریم ها علیه ایران بازرسی های آژانس اتمی در 

ایران را به تعلیق دربیاورد.
 گروسی در پاسخ به این سوال که آیا حاضر است پیشنهاد طرف های ایرانی برای 
تمدید توافق فنی میان ایران و آژانس را بپذیرد گفت: هنوز پیشنهادی دریافت نکرده ام.

مدیر کل آژانس اتمی اضافه کرد: کاری که باید بکنیم این است که منتظر باشیم و 
ببینیم که باید چه کنیم.

او گفت: باید یادآوری کنم چنانچه این توافق تمدید نشود اطالعاتی که از زمان 
آغاز آن در ماه فوریه جمع آوری شده اند پاک خواهند شد و این باعث وارد شدن لطمه 
به توانایی ما برای بازســازی اطالعات مربوط به فعالیت های ایران از ماه فوریه به بعد 
خواهد شــد. امیدوارم این اتفاق نیفتد اما هنوز با من تعاملی ]برای تمدید تفاهم نامه[ 
صورت نگرفته و امیدوارم به زودی با ایران وارد تعامالت مســتقیم در خصوص این 
موضوع شویم.گروسی در ادامه این گفت و گو تأکید کرد که تفاهم فنی ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مقوله ای جدا از مذاکرات جاری در وین برای بازگرداندن آمریکا 
به برجام است و نباید این دو را به هم وابسته کرد.رافائل گروسی به سوالی دیگر مبنی 
بــر اینکه برای رعایت ضرب االجل ۲۴ ژوئن چه زمانی باید در مذاکرات وین درباره 
برجام توافق حاصل شود اینطور پاسخ داد: اگر بخواهم با شما صادق باشم من نیازی به 
اینکه ]در مذاکرات وین[ توافقی حاصل شود ندارم. امیدوارم آن توافق اتفاق بیفتد اما 

مسئله اش کامالً جدا است.
گروسی اضافه کرد: آنچه ایران با ما توافق کرده، باید با خود ما تمدید شود یا اتفاق 
دیگری برایش بیفتد. این مسئله نباید به اتفاقات مربوط به میز مذاکرات برجام وابسته شود. 
ایران سلسله تعهداتی در قبال آژانس اتمی دارد که ارتباطی با نتایج یک روند مذاکراتی 
معین ندارد. پیوند برقرار کردن میان این دو که این روزها شاهد آن هستم، بسیار بد است.
مدیر کل آژانس اتمی در ادامه در پاسخ به این سوال که چنانچه تفاهم میان ایران 
و آژانس اتمی تمدید نشود چه اتفاقی رخ می دهد گفت: باید به خاطر داشته باشید که 
این توافق، نوعی چاره موقت بود که مجبور بودیم آن را بعد از مصوبه مجلس شورای 

اسالمی و تصمیم ایران برای کاهش محسوس بازرسی های ما ایجاد کنیم.
گروسی تصریح کرد: چنانچه تفاهم نامه فنی با ایران تمدید نشود و اطالعات مربوط 
به سایت های ایران از ماه فوریه پاک شوند، یک »سیاه چاله« اطالعاتی در فعالیت های 
هسته ای ایران از ماه فوریه به بعد ایجاد خواهد شد.مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ابراز امیدواری کرد که این اتفاق رخ ندهد.گروسی در بخش دیگری از گفت و گو با این 
شبکه اذعان کرد ایران یا هر کشور دیگری می توانند اورانیوم غنی کنند، اما غنی سازی در 
سطحی که ایران در حال انجام آن است در یک برنامه غیرتسلیحاتی »کامالً غیرمعمول« 
است.کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران 
را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران قویاً این 

ادعاها را رد کرده است.
ایران تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های 
اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی به فناوری 

هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات 
هســته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی 

هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

تعهدات ایران به آژانس نباید به 
مذاکرات برجام وابسته شود

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

۳۲۰هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان 
برای اشتغالزایی در کشور اختصاص یافت

ســرویس سیاســی - عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی با 
گرامی داشت هفته ملی صنایع دستی گفت: در الیحه بودجه امسال ۳۲۰ هزار میلیارد 

ریال تسهیالت ارزان قیمت برای اشتغال زایی و تولید در کشور اختصاص یافت. 
احمد راستینه هفشجانی در نشست با مدیرکل، معاونان و هنرمندان زیرمجموعه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این اعتبار 
در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد و به همین میزان از سوی بانک های عامل افزوده 

و با سود ۲ تا ۶ درصد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.
وی افــزود: میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و 
بختیــاری می تواند با ارائه طرح های توجیهی، ســهم قابل توجهی از اعتبارات 

این بخش را جذب کند.
راستینه تصریح کرد: قرار شده تا این تسهیالت با اولویت استان دارای دارای نرخ 

بیکاری باالتر پرداخت شود.
وی یادآور شد: در الیحه بودجه امسال ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تسهیالتی در 
اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته که باعث جهش 
مطلوب در بخش های مختلف این وزارت خانه و رونق در استان ها مانند چهارمحال 

و بختیاری خواهد شد.
نماینده مردم شهرســتان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال جاری 
پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال بود که با پیگیری های کمیســیون فرهنگی، این مبلغ با 
یک هزار میلیارد ریال افزایش به ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال رسید که البته این مبلغ هنوز 

پاسخ گوی نیاز این حوزه نیست.
وی گفت: با توجه به نرخی باالی بیکاری در چهارمحال و بختیاری پیگیری برای 

جذب بیشتر سهم استان از این اعتبارات ضروری است.
راســتینه تاکید کرد: مجموعه فرصت ها، چالش ها و نیازهای میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری شناسایی و تدوین تا پیگیری برای 

رفع آن از طریق مسووالن ملی در دستور کار قرار گیرد.
وی افــزود: تعریف، طراحــی و برنامه ریزی برای تدوین زنجیــره ارزش در 
بخش های تولیدی استان به ویژه حوزه های زیرمجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در ارتقای درآمد سرانه خانوار و تسریع در روند رسیدن به شاخص های 

توسعه یافتگی نقش آفرین و موثر است.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با نگاه دقیق و 
تمرکز به ظرفیت ها، فرصت ها و مزیت های ۵۰ سال آتی حوزه گردشگری در سطح 

ملی و استانی می توان بسیاری از خألهای کشور را رفع کرد.
وی یادآور شــد: چهارمحال و بختیاری از پتانســیل مطلوبــی در حوزه های 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخوردار و دارای هنرمندان فعال و شناخته 
شده در این حوزه ها است که باید از توان آنان در راستای تحقق اهداف توسعه محور 

بهره گیری شود.
راستینه اظهار داشــت: جلوگیری از خام فروشی و راه اندازی چرخه تبدیلی و 
تکمیلی در حوزه های مرتبط با صنایع دســتی و هنرهای سنتی استان باید در دستور 

کار قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنایع مجلس:

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:


