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سیاست

رهبر معظم انقالب در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج تأکید کردند

مشکلگشایی در همه مسائل کشور
با همت بلند و درستاندیشی

یادداشت

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی با تبریک هفته بسیج،
«همت بلند ،خردمندی ،درستاندیشی و توکل به خدا»
را ابزارهای تجربهشــده برای غلبه بر مشکالت کشور
دانستند.

دکتر جعفر قادری

مسئله امید
و جنگ رسانهای

نشــاط و امید در هر جامعهای یکی از نقاط محوری در حرکت رو به
جلو و شــتابنده به شمار میآید .اساســ ًا امید به پیشرفت ،موفقیت و
پیروزی است که هر مجموعهای را به حرکت وا میدارد و اگر روحیه
امیدواری نسبت به آینده وجود نداشــته باشد ،حتی با وجود بهترین
و پیشرفتهترین امکانات ،جریان امور متوقف میشود .در جمهوری
اسالمی ،ملت ایران یکی از موفقترین نمادهای امیدواری در جهان
هستند که علیرغم کوران مشــکالت و انبوه توطئهها ،همچنان از
انقالب پشتیبانی میکنند و نسبت به آینده بهتر و باشکوهتر امیدوارند.
به همین دلیل ،دشــمن که از برخورد و مواجهه رودررو با جمهوری
اسالمی مأیوس شده ،از طریق تیره و تار نشان دادن افقهای آینده
میکوشد مردم و بخصوص جوانان را ناامید کند.
این عرصه جدید از مبارزه ،در بستر جنگ رسانهای و تبلیغاتی شکل
میگیرد و حریف با استفاده از شبکههای اجتماعی و تلویزیونهای
ماهوارهای درصدد ســیاه نمایی مفرط و القای بیفایده بودن تالش
برای ســاختن آینده است .این جنگ به علت اینکه بر روی ارادهها و
امیدها اثر میگذارد و عموم مردم را اعم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان
هدف قرار میدهد ،از جنگ نظامی خطرناکتر بوده و با اســتفاده از
مؤلفهها و شاخصهای روانشناختی ،بستر سایر نبردها ازجمله جنگ
اقتصادی را فراهم میکند.
در حال حاضر ،امکانات رسانهای و تبلیغاتی ما در مقابل دشمن ،مثل
امکانات نظامی ایران در زمان جنگ تحمیلی است .در آن زمان همت
عمومی مردم و مسئوالن باعث غلبه بر حریف شد و به همین ترتیب و
بهطور قطع ،در نبرد تبلیغاتی و رسانهای نیز ایران دست برتر را خواهد
داشت اما صحنه نبرد همچنان برقرار است و دشمن ،هیچگاه دست
از تحرک و فعالیت بر نخواهند داشت.
در دوره دفاع مقدس ،زمانی که صدام در معیت آمریکا و دهها کشور
جهان ازجمله ابرقدرتهای شــرق و غــرب و برخورداری از صدها
میلیون دالر حمایت مالی به ایران حمله کرد ،برخی گمان میکردند
کار انقالب تمام اســت و روزشــمار برای مغلوبه شدن جنگ به نفع
صدام تعیین کرده بودند! آن برهه حســاس و بســیار دشوار ،پس از
هشت سال به پایان رسید و دشــمن شکست خورد؛ به این دلیل که
فرماندهان نظامی ،دســت دشــمن را خوانده بودند ،آرایش جنگی
مناســب اتخاذ کرده و شــناخت صحیح و دقیقی نسبت به جوانب
امر داشتند.
در جنگ رسانهای نیز شرط پیروزی ،هوشیاری مدیران و مردم است
بهنحویکه عالوه بر فعالیتهای آفندی و پدافندی و استفاده از نقاط
ضعف حریف برای وارد کردن ضربه متقابل ،نقاط افتخارآفرین ازجمله
ظفرمندی در جنگ تحمیلی و پیروزیهای شیرین آن دوران برای
آحاد جامعه بهخصوص نسل جوان ،بازخوانی شود.
این اتفاق باعث بازیابی اراده و توان گذشــته مــردم بهویژه جوانان
برای مقابله با امواج سمپاشــیهای منفی دشــمن خواهد شــد تا
نامالیمات و سختیها را برای رسیدن به شرایط مطلوب تحمل کنند
و ایمان داشــته باشــند که بنابر وعدههای قرآنی ،پس از هر سختی
آسایش است.
این به مفهوم گفتار درمانی و بیان وعدههای بدون پشــتوانه عملی
نیســت .دولت با تمام قوا درحالیکه همراهی و همیاری اثربخش و
خوشــحالکننده قوه مقننه و مجریه را با خــود دارد ،درصدد بهبود
معیشت و رفع مشــکالت اقتصادی است و این تالش و مجاهدت،
خوشبختانه مقبول نظر ایرانیان نیز افتاده است .طبق نظرسنجی اخیر
موسسه افکارسنجی «گالوپ» ،بیش از  ۷۰درصد ایرانیها از عملکرد
دولت سیزدهم رضایتدارند.
موضوع مهم در این میان آن است که مردم احساس کنند دولت ،هم
دارای برنامه و اصول مدیریتی مدون اســت و هم برای کاهش آالم
آنها شبانهروزی تالش میکند.
این هنر دستگاههای حاکمیتی است که از طریق همکاری با رسانهها
و پیوست رسانهای ،برنامههای خود را به اطالع عموم جامعه برسانند
و ایــن آرامش خاطر را در میان آنها ایجــاد کنند که از صدر تا ذیل
تصمیمگیریها ،تصمیمسازیها ،اقدامات و فعالیتهای ارگانهای
مختلف ،ذیل یک برنامه دقیق و با چاشنی کار جهادی و شبانهروزی
است.
این برداشــت و تلقی در میان مردم اکنون به وجود آمده و امیدواریم
که حرکت دولت ،مســتمر و ثمربخش باشد اما نباید به همین میزان
بســنده کرد و به اعتبار اینکــه نتیجه کارهــا و فعالیتها بهزودی
مشخص میشوند و بهاصطالح« ،به عمل کار برآید ،به سخندانی
نیســت» ،برنامههای کوتاهمدت ،میانمــدت و بلندمدت تبیین و
تشریح نگردند.
این در حالی اســت که برخی مخالفان داخلی و خارجی برای توجیه
ناکارآمدی جمهوری اسالمی و بیفایده بودن تغییر دولتها ،فقدان
ارائه برنامه را دلیــل موجهی برای مخالفخوانیهای خود میدانند.
وقتی این مستمسک از آنها و از کسانی که به دیده تردید به کارزار
دولت علیه مشــکالت اقتصادی مینگرند از آنها گرفته شــود و با
مشاهده طرحها و پروژههای دقیق و حسابشده حرفی برای گفتن
نداشته باشــند ،طبع ًا از میزان سمپاشیها و تبلیغات منفی نیز کاسته
شده و با به ثمر نشستن زحمات مجاهدانه و شبانهروزی دولت و دیگر
نهادهای حاکمیتی میتوان امیدوار بود که بخش عمدهای از ســیاه
نماییهای حریف راه بهجایی نمیبرد.
عالوه بر این ،باید توجه داشت که در اظهارنظرها و جهتگیریهای
رسانهای در مقام انتقاد از دولت و دستگاههای مختلف ،پازل دشمن
کامل نشــود .گاهی دشــمن نیاز دارد که موضوع درست و غیرقابل
خدشهای از زبان یک فرد یا یک جریان گفته شود.
ســؤال اینجاست چرا دشــمن که خود در جبهه باطل است و در آن
تردیدی نیســت ،بر بیان یک گزاره درســت از زبان فرد یا جریانی
خاص ،اصرار دارد؟ چون برنامهای که تــدارک دیده این یک حلقه
مفقوده را کم دارد و با بیان آن ،پــازل خود را تکمیل میکند .این در
مورد سخن حق است ،چه رســد به اینکه در مقام انتقاد و اعتراض،
سخنان نســنجیده و دروغ به دستگاههای خدوم و خدمتگزار نسبت
داده شود.
بنابرایــن برای باال بــردن پرچم ایــران عزیز در همــاورد جنگ
رســانهای ،همه باید بــه میدان بیاینــد و درســت در نقطه مقابل
طراحی و هدفگذاری دشــمن حرکت کنند .دولت نیز همانگونه
که تاکنون نشــان داده ،وظیفه دارد با تمام قــوا ،روحیه امیدواری
و نشــاط را با عملی کــردن وعدههایــش تقویت کنــد و ضریب
بدهد.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفتهی بسیج بر همگان مبارک باد ،بویژه بر رویشهای
تازه و با طراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش
محبوب امام راحل عظیمالشأنند.
از خود ،فرزندان
ِ
عزیزان!
قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با ه ّمت بلند،
و در پرتو خردمندی و درستاندیشــی ،و با اعتماد و
تو ّکل به خداوند دانا و توانا ،میتوانید در همهی مسائل
عمومی کشور و ملت ،اثربخش و مشکلگشا باشید.
این تجربهی چند دههی ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل
سیّدعلی خامنهای
 ۳آذر ۱۴۰۰

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

بسیج باافق تمدنی انقالب عهدهدارمسئولیتهای
سنگینی است

سردارغالمرضا سلیمانی :

اولویت بسیج
مقابله با کروناست

سردار سرلشــکر پاسدار «محمد باقری»
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح به
مناسبت فرا رسیدن سالروز صدور فرمان
امام خمینی (ره) مبنی بر تشــکیل بسیج
مستضعفین ،پیام تبریکی صادر کرد.
در بخشــی از این پیام آمده است؛ اینک
در شرایطی که جمهوری اسالمی و ملت
شریف و قهرمان ایران عزم و همت خود
در گام دوم انقالب به سمت تمدن سازی
نوین اسالمی را جزم کردهاند ،بسیج و بســیجیان عزیز با توجه به افق تمدنی انقالب عهدهدار
مسئولیتهای خطیر و سنگینی هستند که به فضل الهی و به مدد تجارب ارزنده گذشته ،تمامی
توان و ظرفیتهای خود را برای این آرمان واال فعال کرده و به میدان آوردهاند.
در ادامه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد؛ پر واضح است که امیدآفرینی و ترویج نگاه
خوشبینانه و واقعیتمحور نســبت به آینده ،کمک به مقابله با جنگ اقتصادی و خنثیســازی
تحریمها ،ترویج معنویت و اخالقمداری بین نسل جوان ،مطالبهگری مومنانه در حوزه عدالت،
کمک به مبارزه با فساد ،ارائه الگوی مطلوب ،روزآمد و موفق از سبک زندگی ،ظرفیتسازی برای
مقابله با تحریف واقعیات و حقایق و ...در زمره رسالت و مسئولیتهای این نهاد مقدس مردمی
برای امروز و آینده پیش روی میهن اسالمی است ،که مطمئن ًا مانند گذشته با سربلندی و افتخار
از آن بیرون خواهد آمد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت:
تشکیالت انقالب اســامی بسیج است
که توســط امــا م المســلمین راهبری و
هدفگذاری میشود.
ســردار غالمرضا سلیمانی روز چهارشنبه
در حاشــیه رزمایش اقتدار بســیجیان در
گفت و گو با خبرنگاران در مشــهد افزود:
برنامههای بسیج متنوع است ولی در حال
حاضر اولویت این مجموعه مقابله با کرونا
و کمک به حل مسایل اصلی کشور است .وی ادامه داد:رسالت بسیج در گام دوم انقالب ،تحقق
بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق دولت اســامی ،جامعه پردازی و تمدن نوین
اسالمی است و این تشکیالت مردم پایه باید در عرصه هایی نقش آفرینی کند که آن عرصهها
بستر تحقق گام دوم است .رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت :در حال حاضر نقش آفرینی
بسیج در مسایل عمومی کشور که اولویت دارند بسیار حایز اهمیت است و در سطح کشور با هدایت
فرماندهان سپاههای استانی و انگیزههای فراوان انقالبی این مسیر برنامه ریزی شده است.
سردار سلیمانی با بیان این که ایجاد مسکن برای نیازمندان حاشیه شهرها ،محرومان و روستاییان
از جمله اقدامات بسیج است افزود :در هفته بسیج ساخت  ۴۰هزار مسکن را آغاز کردیم همچنین
در مسایل فرهنگی و ارزشی هم صاحب رسالت هستیم تا آثار مانای فرهنگی در زمینه فیلمهای
سینمایی و بازیهای رایانه ای تولید کنیم .

فرمانده کل سپاه:

جانشین فرمانده سپاه :

خبر
رییس مرکز امور حقوق بین المللی خبر داد

محکومیتبحرینبهپرداختغرامت
 200میلیونیورویی

توکل حبیب زاده رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی
ریاست جمهوری ،گفت :دیوان داوری بینالمللی ضمن رد دفاعیات
بحرین ،این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت
را به پرداخت بیش از  ۲۰۰میلیون یورو غرامت به بانکهای ملی و
صادرات محکوم کرد.
وی در گفت وگو با ایرنا افزود :بر اســاس اعالم موسســه دورنس
و غروی (وکیل بانکهای ملی و صــادرات ایران) در یک داوری
بینالمللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت مصادره سیاسی
و غیرقانونی سهام بانکهای ملی و صادرات ایران صادر شد .رییس
مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاســت جمهوری
افزود :در یک داوری بینالمللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری
الهه ،بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه
دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت ایران و دولت
بحرین ،دعوایــی را علیه دولت بحرین مطــرح کردند که پس از
رسیدگیهای مفصل به محکومیت این دولت منجر شد.
حبیب زاده خاطرنشان کرد :جلسات اســتماع این داوری در شهر
پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا ،پس از قریب
به پنج سال رسیدگی ،به موجب رای صادره در تاریخ  ۱۸آبان ،۱۴۰۰
بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری
بانکهای ملی و صــادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین ،دولت
بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بینالملل و معاهده
دوجانبه سرمایهگذاری اعالم کرد.
وی تاکید کرد :فیوچر بانک بحرین در سال  ۲۰۰۴تاسیس شد و با
توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال  ۲۰۱۴عنوان بهترین
بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند
به رغم این موقعیت ،دولت بحرین در آوریل  ۲۰۱۵بدون هیچ گونه
اخطار و توجیه قبلی با انتصــاب مدیر تصفیه ،بانک مزبور را تحت
کنترل کامل خود درآورد .این اقدام دولت بحرین ،که مشــابه آن
در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است ،موجب
شــد تا بانکهای ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه
ارزش عادله بازار دارایی شــان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین
مطرح کنند.
حبیب زاده تصریح کرد :دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانههای
خارجی منتشر شــد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی
خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین
اموال طرفهای ایرانی ،با طرح اتهامات ناروا علیه بانکهای ملی
و صادرات و نمایندگان آنها و ســایر نهادهای ایرانی از جمله بانک
مرکزی ،بدون رعایت اصول دادرسی عادالنه و اعطای حق دفاع،
دادرســیهای کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز کرد
و به این منظــور اخبار مربوط به محکومیت طرفهای ایرانی را در
سطح وسیع در رسانههای خارجی منتشر کرد.
رییــس مرکز امور حقوقــی بین المللی معاونت حقوقی ریاســت
جمهوری ادامه داد :دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعالم
اینکه توجیهــات به عمل آمده بعد از مصــادره اموال علت واقعی
اقدامات دولت بحرین علیه خواهانهای ایرانی نبوده است ،بحرین
را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش
از  ۲۰۰میلیون یورو غرامت به عالوه هزینههای دادرســی و بهره
پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.

گزیده ها

بسیج فرمول حل مسائل
و نسخه آرامش ملی است

سردار حسین سالمی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در مراسم نمایش
اقتدار بسیجیان خراسانجنوبی با اشاره به اینکه فرهنگ بسیج در سرزمینهای دیگر تکثیر شد،
گفت :در صحنههای متعدد چون تحریمهای اقتصادی اقدامات بســیج ارزشمندی انجام داد و
پرچمدار اقتصاد مقاومتی شد .سردار سالمی با بیان اینکه بسیج در برابر تهاجم فرهنگی دشمن
ایســتاد و فرهنگ اسالم و جهاد و روح آزادگی را ترویج کرد ،ادامهداد :هر مشکلی که برای ملت
پیش آمد ،بســیج اولین نهادی بود که بی توقع در آن میدان حضور یافت .وی گفت :بســیج آوار
مشــکالت را از روی دوش مردمان این سرزمین بر میدارد که این مهم را در سیلها و زلزلهها و
مقابله با بیماری کرونا ..میتوان دید و از این جهت در حقیقت بسیج فرمول حل مسائل ما و نسخه
آرامش ملت است .فرمانده سپاه گفت :در مقابله با محرومیتها و رنجها آنان که فرهنگ انفاق را
ترویج کرده و به یاری مردمان نیازمند میشتابند ،بسیجیان و گروههای جهادی هستند که امواج
تعاون آنان در جای جای این کشور پیچیده است.

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

سند تحول کشور در  ۳۷مساله اصلی
به زودی اعالم میشود
رئیسجمهــور با تاکید بــر اهمیت یک
صدایی در دولت ،گفت :سند تحول دولت
در  ۳۷مسأله اصلی کشور تدوین شده که
بهزودی اعالم خواهد شد.

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور
(چهارشــنبه) در جلســه هیئــت دولت ضمن
گرامیداشــت هفته بســیج و تشــکر از خدمات
بسیجیان به همه بخشهای کشور ،گفت :بسیج
در مســکن ســازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای
مجازی اقدامات خوبی انجام داده است و میتواند
برای همه بخشها گرهگشا باشد.
وی با اشــاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری
شهید سلیمانی ،اظهار داشت :نقش بسیج بسیار
اثرگذار اســت و بســیجیان نیروهای مخلص و
کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت میتواند
کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی بودن و
داشتن روحیه بسیجی از شاخصهای مهم تحرک
و پویایی در دولت است.
رئیسجمهور با اشاره به شــیوع بیماری کرونا و
موفقیت دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون
عمومی ،بیان کرد :پس از موضوع کرونا مســأله
اصلی دولت معیشت مردم است ،وزرا نیز اقدامات
انجام شده خود در این زمینه را برای مردم تبیین
کنند .رئیسی در مورد مشکالت آب در استانهای
اصفهــان و چهارمحال و بختیــاری گفت :باید
مصوباتی که در این مورد انجام شده ،پیگیری و

نتیجه به مردم گفته شود .مسأله تامین آب شرب
و کشاورزی مردم مهم است.
وی ضمن تشکر از سرپرســت وزارت آموزش و
پرورش برای برگــزاری کالسهای مدارس به
صورت حضوری ،گفت :والدین دانش آموزان هم
از برگزاری توامان کالسها به صورت حضوری
و غیر حضوری راضی هستند.
رئیسجمهور با اشــاره به موضــوع حقوقهای
غیر متعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی دارد
که حد آن باید برای تمام افراد شــاغل در دولت و
شرکتهای دولتی مشــخص شود و بیش از آن
میزان هم نباید پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن
اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند
و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
رئیســی در همین زمینــه از ســازمان اداری و
استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از
نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام
پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد :شــاید طبق قانون دستگاههایی
اجازه تعیین حقوق برای شرکتها و یا افراد دولتی
را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی
انجام شود .پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در
دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت یک صدایی در
دولت ،گفت :سند تحول دولت در  ۳۷مسأله اصلی
کشور تدوین شده که بهزودی اعالم خواهد شد.

بسیجیان برای حفاظت از انقالب اسالمی
جانفشانی کردند

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در همایش پیروان والیت
بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه بسیج و بسیجی همواره در خدمت انقالب اسالمی
بودهاند ،گفت :بســیجیان عزیز برای حفاظت از انقالب اســامی از بذل جان خود نیز کوتاهی
نکردهاند و تقدیم بیش از  ۱۰۰هزار شهید بسیجی نشانه قوی و محکم این موضوع است.
جانشین فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :از ابتدای انقالب اسالمی و در دوران
دفاع مقدس اتحاد بســیار عظیمی از کشورهای جهان علیه کشورمان شکل گرفت که تا همین
امروز نیز پابرجاست ،اما اعتقاد عظیمی که در بین مردم کشور ما وجود دارد جلوی این دشمنان را
سد کرده است .امروز نیز این اتحاد و جنگ در حوزههای مختلفی وجود دارد و بسیج در هرکدام از
این عرصهها که وارد شد این مشکالت برطرف شده است.
فدوی تأکید کرد :در هفته بسیج قرار داریم ،اما تمام روزهای سال متعلق به بسیجیان است و این
عزیزان همواره در هرجایی که نیاز باشد در آن حضور دارند.

ادعای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

رایزنیها
در تهران بینتیجه بود

در حالیکه«میخائیــل اولیانوف» ،نماینده
روســیه در ســازمانهای بین المللی از
نشست شــورای حکام آژانس و تمرکز
بر برنامه هستهای ایران خبر داده بود که
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی مدعی شــد که رایزنیها در تهران
بینتیجه بود .

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی در جلسه چهارشنبه ،خطاب به شورای حکام
گفت مذاکراتی که در تهران داشته؛ بی نتیجه بوده
اســت .وی در این باره مدعی شد :به رغم نهایت
تالشم ،این مذاکرات و رایزنیهای طوالنی -با
هدف رسیدگی به مســائل (باقی مانده) پادمانی
ایران که در دو گزارش به تفصیل شرح داده شد-
بی نتیجه بود .این در حالی است که گروسی پیشتر
هم مدعی شده بود که تعویض تجهیزات نظارتی و
بازرسی از سایت هستهای ایران در کرج برای این
نهاد بین المللی یک چالش تلقی میشود .گروسی
همچنین از ایران خواسته تا پاسخگوی سواالتی
درباره منشــأ ذرات اورانیوم پیدا شده در برخی از
سایتهای قدیمی باشــد که از قبل درباره آنها
به آژانس اطالع رسانی نشده است .ادعا میشود
که به طور معمــول ،آمریکا و متحدان اروپایی به
دنبال آن هســتند تا به همین بهانه ،قطعنامهای
علیه ایــران در آژانش صادر کننــد حال آنکه در
آســتانه آغاز دور هفتم مذاکــرات وین ،از چنین

اقدامی اجتناب میکنند .از سوی دیگر «میخائیل
اولیانوف» ،نماینده روســیه در سازمانهای بین
المللی چهارشنبه در واکنش به سخنان «رافائل
گروسی» ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
درباره سفرش به ایران در پیامی توییتری اعالم
کرد :رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی گفت که سفرش به ایران بی نتیجه
بود .توافق کامل حاصل نشد؛ اما او به همکاری با
طرف ایرانی برای حل مسائل مهم ادامه خواهد
داد .نماینده روسیه در ســازمانهای بین المللی
در شهر وین در این خصوص ادامه داد :روسیه از
این تالشها حمایت میکند .همچنین «بهروز
کمالونــدی» معاون امــور بینالملل ،حقوقی و
مجلس و ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در
پاسخ به سؤال فارس در خصوص نتیجه سفر روز
سه شــنبه «رافائل گروســی» مدیرکل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی به تهــران گفت :آقای
گروسی در این سفر عالوه بر دیدار با آقای محمد
اســامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران با آقای حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتوگو کرد.
کمالوندی یادآور شــد :با توجه به فشردگی این
سفر که در آستانه نشست شورای حکام صورت
گرفته بــود و ضیق وقت ،طرفین ضمن توافق بر
روی کلیات موضوعات مورد نظر ،موافقت کردند
که به رایزنیهــای خود برای تکمیل چارچوب و
جزییات تداوم همکاریها همچنان ادامه دهند.

نشستی با دستورکار جلوگیری از
پرداختهای نجومی
ســیدکریم حســینی
نماینده مــردم اهواز در
مجلس شورای اسالمی
با اشــاره بــه موضوع
جلوگیــری از پرداخت
حقوقهــای نجومــی
گفــت :کمیســیون
اجتماعــی مجلــس
نشســتی را بــا همین
دستورکار با میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کل کشور
برگزار خواهد کرد .وی افزود :همچنین بناســت تا در این جلســه
موضوع ساماندهی کارکنان دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و
تعیین تکلیف شود .نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار
داشــت :ما در استان خوزســتان با پرداخت حقوقهای نجومی به
مدیران مواجه هســتیم که عمومــا این پرداختهــا در مدیران
بخشهای صنعتی مشاهده میشود .حسینی در گفتوگو با فارس
خاطرنشان کرد :مدیران استان خوزستان عموم ًا پروازی هستند و
تعداد قابل توجهی از این مدیران حقوق نجومی دریافت میکنند.
وی افزود :با پیگیریهایی که در دولت سیزدهم انجام شده ،جلوی
تعدادی از پرداختهای نجومی گرفته شده اما الزم است این روند
ادامه یابد و ما شــاهد ریشهکن پرداخت حقوقهای نجومی هم در
استان خوزستان و هم استانهای دیگر باشیم.

درخواست مردم چهارمحال و
بختیاری برای رفع مشکل آب
تا چند سال قبل استان
چهارمحال و بختیاری
بهعنوان منبع بزرگ آبی
کشور با دارا بودن حدود
 10درصــد منابع آبی
کشور ،شناخته میشد اما
با سوءمدیریت و عدم کار
کا ر شنا ســی د ر
انتقالهــای آب ،این
اســتان اکنون با بحران بیسابقهای روبهرو شده است .بحران آبی
این اســتان را میتوان در عدم وجود آب شرب حدود  200روستا و
تأمین آب آنها بهصورت ســیار ،تأمین آب شهرکهای صنعتی
استان با تانکر و عدم وجود آب شرب پایدار برای  460هزار نفر مردم
دید .به گزارش تسنیم  ،مردم استان دیروزمقابل میدان امامزادگان
دوخاتون شــهرکرد(س) برای پیگیری مشکالت آبی این استان
تجمع کردند و خواستار تجدیدنظر در طرحهای انتقال آب شدند و
حاضرینبا سردادن شعارهایی ،خواستار مدیریت صحیح آب در این
استان و آبرسانی به شهرها و روســتاهایی شدند که با تنش آبی
مواجه هســتند .در ادامه تجمعکنندگان بهســمت اســتانداری
چهارمحال و بختیــاری حرکت کردند و با قرائت بیانیهای مبنی بر
بازنگری در طرحهای انتقال آب بر پیگیری جدی مشــکالت آبی
این استان از سوی مسئوالن ارشد وزارت نیرو و استان تأکید کردند.

