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سیاسی

دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس شورای سلطنت عمان

سفیر ایران با رئیس مجلس شورای سلطنت عمان دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایسنا ،در دیدار علی نجفی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسقط
با «خالد بن هالل بن ناصر المعولی» رئیس مجلس شورای سلطنت عمان طرفین
درخصوص همکاریهای پارلمانی و تبادل هیئت میان مجالس دو کشور رایزنی و
گفتگو کردند.

نماز جمعه
حاج علیاکبری:

درجنگدیپلماسیبایدغیرتمندانهایستاد

خطیــب جمعه تهران گفت :دشــمن به توافق
(هستهای) بیشــتر از ما نیازمند است از این رو
باید حســاب شــده پیش برویم البته که نباید
بگذاریم مذاکرات فرسایشی شود.
به گزارش ایســنا ،محمد جواد علی اکبری در
خطبههای نماز جمعه تهران گفت :رهبر غیور
و حکیم و شجاع ما به مناسبت  ۱۹دی از نعمت
غیرت دینی در جامعه ما گفتند و تحلیل دقیق
و فنی داشــتند و در اختیار جامعه قرار دادند.
دی ما ه در تاریخ انقالب اســامی ماه عجیبی
است و دی ماه تجلی گاه غیرت دینی ایرانیان و
مردم کشور است .از شهادت غیور مردان فداییان
اســام در  ۱۳۳۴که آذرخش غیرت دینی بود
و  ۱۹دی مــاه و خروش غیرت مندانه مردم قم
تا  ۲۶دی ماه که شــاهد فرار جرثومه تباهی و
فساد شاه مخلوع بودیم و این دست الهی بود که
آستین ملت بیرون آمد و او را از کشور فراری داد.
همچنین سالروز عملیات کربالی  ۵که در دی
ماه بود و در این عملیات بزرگ و طوالنی شاهد
صحنههــای زیادی از غیــرت دینی رزمندگان
بودیــم و  ۹دی در  ۱۳۸۸که خورشــید دینی
غیرت ایرانیان از پشت ابرهای فتنه طلوع کرد.
تا  ۱۳دی و روزهای پس از او که شهادت سردار
رشید ما قاسم سلیمانی بود و قیامت و غوغایی
که در کشور به پا شد.
وی ادامه داد :این مســیر ،مســیر آینده ما هم
هســت این سرمایه غیرت دینی و نعمت بزرگ
شــکرگزاری دارد و ملت ما باید شاکر آن باشد
و هست.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز رحلت
مادر غیرت ،وفا و ادب حضرت امالبنین(س) که
چهــار فرزند خود را در راه امام زمان خودش فدا
کرد گفت :گرامیداشت این روز بهانهای است برای
گرامیداشت کسانی که پشتوانه غیرت دینی ما در
تمام قرون و اعصار بودند یعنی مادران شهید ما.
وی گفت :سرمایه غیرت دینی با همه وجود باید
حفاظت شود .با داشتن این سرمایه موفق شدیم
نظام محاسباتی دشمن را به هم بزنیم و هیچوقت
نتوانســتند ملت ایران را زمینگیر کنند ،بلکه
خودشان زمین گیر شدند .با این سرمایه تهدیدات
را به فرصت تبدیل کردیم و در صراط مســتقیم
والیت الهی در تمام این ســالها ثابت قدم بوده
است و پیشرفتهای حیرتانگیز را داشتیم.
حاج علیاکبری تاکید کرد :تا رســیدن به قله
تمدن نوین اسالمی که پیش روی ماست ،غیرت
ایمانی و دینی سرمایه ملت ایران است .به همین
خاطر است که دشــمن در یک جنگ پیچیده
ترکیبی غیرت و ایمان مــا را هدف قرار گرفته
است .سعی دارد از جامعه ما قداستزدایی کند
و ارزشهای خانوادگی و ناموسی ما را هدف قرار
داده است و حیا و عفت بانوان و مردان ما را هدف

قرار گرفته است و ترویج بیبند و باری و تسامح
و سهلگیری در برابر طراحیهای دشمن خط
خطرناکی اســت که باید مراقب باشیم و مردم
و مســئوالن باید دست به دست هم دهند و از
گوهر دینیمان حفاظت کنند .در تربیت نسل
غیور و وفادار به آرمانها ،خانوادهها غیرت کنند
و همچنین در قطع فســاد پیش قدم شوند .در
جنگ دیپلماســی عزیزان ما باید غیرتمندانه
بایســتند و بــا تدبیــر و حکمــت و عقالنیت
طراحیهای دشمن را زمین بزنند ،به نحوی که
موفق شوند تحریمهای ظالمانه را از سر راه ملت
ما بردارند ،البته دشمن به این توافق بیشتر از ما
نیازمند است و باید ما حساب شده پیش برویم
البته که نباید بگذاریم مذاکرات فرسایشی شود.
امــام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد :در
عرصه اقتصادی و معیشت بحمد اهلل طراحیهای
خوبی در دولت و مجلس انقالبی در حال انجام
اســت و کارهای خوبی هم انجام شده است اما
نیازمند یک برنامــه هدفمند با تحرک انقالبی
هستیم .ساختار بودجه در رابطه با فضای کسب
و کار ،کنترل تورم ،اصالح نظام بانکی و مسکن
کار دقیق و جدی الزم دارد.
وی ادامــه داد :مســئلهای رنــج زیــادی را به
مردم وارد کرده اســت و آن خبر زشت مسئله
حقوقهای نجومی است که هر از گاهی اسمش
برده میشــود و خبرهایی هم منتشر میشود.
خوشبختانه این مسئله از سوی دولت و مجلس
با دقت در حال پیگیری است و مطالعات نشان
میدهد این مسئله رنجآور و آزاردهنده مربوط به
شرکتهای دو زیست یعنی خصولتیها میشود
که از یک طرف میگویند خصوصی هستند اما از
طرفی دستشان در جیب دولت است و به شکل
قانونی به خودشان حق میدهند ،برداشتهای
ناصواب داشته باشــند .چطور غیرتتان اجازه
میدهد شما  ۱۵برابر بیشــتر حقوق برداشت
کنید؛ این مسئله نیاز به اصالح دارد ،مخصوصا
دســتگاههایی که ویژه خوارند و امیدواریم این
مسئله هم اصالح شود.
حاجعلی اکبری همچنین در ســخنانی اظهار
کرد :با خواهران و برادران در مناطق ســیلزده
ابراز همدردی میکنیم .انشــاءاهلل مشــکالت
با ســرعت برطرف شــود .گزارش میدانی ائمه
جمعه که با آنها تماس داشتم در این شهرها،
حکایت از حضور بهنگام و به موقع مسئوالن در
این شهرهاســت و گروههای مردمی و جهادی
شــتافتند و از تهــران و شــهرداری تهران هم
گروههایی رفتند و به شــما میگویم شما تنها
نیستند .خیلی از مشکالت ناشی از دشواریهای
زیرســاختی اســت که اگر آنها درست شود
این مســائل مشکل ساز نمیشود و بارش باران
رحمت خواهد بود نه زحمت.

قضایی

تقویت همکاریهای قضایی ایران و جمهوری آذربایجان

حجــت االســام والمســلمین محمدجعفــر
منتظری دادســتان کل کشــورمان در جریان
سفر به فدراســیون روسیه و در حاشیه اجالس
دادستانهای منطقه با کامران علیاف دادستان
کل جمهوری آذربایجان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سفارت ایران در باکو،
در این دیدار طرفین با اشاره به روابط جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان با ریشههای
تاریخی ،فرهنگی و مذهبی آن ،بر پویایی مثبت

و در حال توسعه روابط دو کشور همسایه تاکید
کردند.
دادستانهای دو کشــور همچنین در خصوص
تقویت همکاریهای دوجانبه ،افزایش همکاری
در زمینه جرایم ســازمان یافته از جمله جرایم
سایبری ،قاچاق مواد مخدر ،جرایم محیط زیستی
و همچنیــن معاضدت قضائــی در پروندههای
کیفری ،اســترداد مجرمین و انتقال محکومین
گفتگو و تبادل نظر کردند.

گمرک
در بازدید وزیر اقتصاد از اداره کل گمرک و اداره بنادر و دریانورد غرب هرمزگان:

دستور فوری رسیدگی به مسئله ۲۴ساعته شدن بندر لنگه صادر شد

احســان خانــدوزی در بازدید از شهرســتان
بندرلنگــه از اداره گمــرک و دریانــوردی این
شهرســتان بازدید کرد .در این سفر «نوروزی»
مدیر گمرک بندرلنگه و «قاسم عسکری نسب»
مدیر بنادر لنگه به تشــریح مشکالت این بندر
پرداختند.
عسکری نســب در این بازدید از رشد صادرات
بندرلنگه خبرداد.
وی اشاره به رتبه یک بودن بندر لنگه در بحث
تردد شناورها و صادرات خودرو ،گفت :بندر لنگه
رشد  ۱۵۰درصدی داشته و دارای جایگاه پنجم
در بین بنادر است.
عسکری نسب با تشریح آمارهای  ۹ماهه نخست
ســال جاری در بحث ترانزیت و صادرات کاال از
این بنــدر گفت :ظرفیت بندر لنگه بیش از این
نیست و نیازمند ایجاد یک بندر جدید هستیم و
یا افزایش گنجایش و ظرفیت بندر خود.
مدیر بنــادر و دریانوردی لنگه افزود :بحثهایی
چون تخفیفهای گمرکی دیگــر بنادر موازی
لنگه باعــث رکود این بندر شــده اســت .لذا
خواهشمندیم که یک سری رویههای دیگر بنادر
را شامل بندر لنگه کنید تا این بندر نیز بتواند از
ظرفیت خود بیش از پیش استفاده کند.
عسکری نسب افزود :ما بین دو منطقه آزاد قرار
داریم با همــان موقعیت اما مزایای منطقه آزاد
را نداریم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مدیر بنادر لنگه در ادامه گفت :همین مســئله
تخفیفها موجب رونق بندر میشــود که هنوز
شامل ما نمیشود.
در ادامه «نــوروزی» ،مدیر گمرک بندرلنگه از
لزوم  ۲۴ساعته شدن بندر لنگه گفت.
این مقام مسئول افزود :برخی از کاالها نیازمند
ترخیص فوری و ...هســتند که همین مســئله
اهمیت  ۲۴ساعته بودن بندر را بیان میکند.
در این بازدید امام جمعه شهرستان بندرلنگه با
اشاره به اینکه عامل کندی شهرستان بندرلنگه،
موانع بر ســر راه بندر این شهر است ،خواستار
دســتور و پیگیری وزیر اقتصاد برای تســریع
دراحداث بندر جدید برای بندر لنگه شد.
احســان خاندوزی پس از ارزیابیها و گفتگو با
مدیران مجموعه بنادر و دریانوردی لنگه ،دستور
فوری رسیدگی به مسئله  ۲۴ساعته شدن بندر
لنگه را صادر کرد.

امیرعبداللهیان اعالم کرد

شروع عملیاتی شدن توافق
همکاریهای راهبردی و جامع ۲۵ساله با چین

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدارهای تفصیلی با وزیر خارجه
چین گفت :در این ســفر توافق کردیم که دو طرف اجرایی شــدن و
شــروع عملیاتی شدن توافق همکاریهای راهبردی و جامع ۲۵ساله
دو کشور را اعالم کنیم.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در ادامه افزود :ما همزمان با
گفتوگوهــا در چین مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز
را روز شــروع اجرای توافق جامع همکاریهای راهبردی دو کشــور
اعالم کنیم.
وی ادامه داد :از جمله دیگر موارد در دستور کار؛ برای عملیاتی کردن
قرارداد ۲۵ساله و موضوعات مختلف منطقهای و بینالمللی حامل پیام
کتبی جناب اقای دکتر رئیسی ،رئیس جمهور محترم به جناب آقای
شی رئیس جمهور چین بودیم.
وزیــر خارجه همچنین گفــت :در موضوع مذاکــرات وین برای لغو
تحریمها گفتوگوهای مفصلی داشتیم .نماینده چین در وین در کنار
نماینده روسیه نقش مثبتی را در حمایت از حقوق هستهای ایران و در
حمایت از لغو تحریمها دنبال میکند.
> مسائل روی میز ایران و چین

یک کارشــناس ارشد مسائل چین با اشــاره به سفر وزیر خارجه در
روزهای آتی به این کشــور جنوب شرق آسیا گفت :امیدوارم در این
ســفر گامی رو به جلو از سوی ایران برای اجرایی شدن برنامه جامع
راهبردی ۲۵ســاله بین تهران و پکن برداشته شود و وزیر خارجه با
دست پر در این زمینه راهی این کشور شود.
حامد وفایی در گفتگو با ایســنا با بیان اینکه هم زمان با ســفر وزیر
خارجه به چین ،در این روزها شاهد سفر وزیر خارجه ترکیه و تعدادی
از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان به این کشور
هستیم و در واقع در این ایام شاهد ترافیک رفت و آمد مقامات خارجی
به چین هســتیم ،افزود :در عرصه سیاســت خارجی و ارتباط با یک
کشور ،در ابتدا الزم است ارزیابی دقیقی از سیاست خارجی آن کشور
در عرصه بینالملل و همچنین جایگاه کشــورمان در عرصه سیاست
خارجی آن کشور داشته باشیم .در حال حاضر چین یکی از مهمترین
کشــورهای دنیاست که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد
اســت و دومین اقتصاد دنیا به حساب میآید و این پیشبینی وجود
دارد که در آینده بسیار نزدیک به اقتصاد اول دنیا تبدیل شود.
این استاد دانشگاه در همین ارتباط گفت :در ارتباط با تعامل با چین
بســیار مهم است که تحلیلی دقیق و درست از سیاست خارجی این
کشور داشته باشیم .برای چینیها در حال حاضر موضوع چندجانبه
گرایی یک سیاســت اصلی و راهبردی است چنانکه وقتی چند سال
پیش رئیس جمهور چین به ایران آمد در همان ایام به عربستان نیز
ســفر کرد و این بیانگر نگاه جمعی چین به تعامل با کشورهای دنیا
است .در واقع این گونه نیست که مثال چین به خاطر ما عربستان را
کنار بگذارد یا برعکس آن .در واقع چین در عرصه سیاســت خارجی
یک نگاه جمعی و کل نگر دارد.
وفایــی همچنین با بیان اینکه باید جایگاه واقعی ایران در سیاســت
خارجی چین را نیز مشخص کنیم ،تصریح کرد :وقتی که این جایگاه
به صورت دقیق مشــخص شــود انتظارمان نیز متناسب با واقعیت
خواهد بود و این یک امر مهمی است.

وی همچنین در بخش دیگــری از صحبتهای خود به تالش چین
برای گســترش حضور و ایفای نقشی جدیتر در حوزه غرب آسیا و
خاورمیانه اشــاره کرد و گفت :در سالهای اخیر میبینیم که چین
در تــاش بوده که ارتباطات خود را با کشــورهای مختلف از جمله
کشــورهای غرب آسیا گســترش دهد و در حل مسائل منطقهای و
بحرانهای موجود در منطقه نقش فعالتری را داشته باشد.
وفایی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه چین در نظام بینالملل
افزود :در همین چارچوب میتوان مسائل که در سفر وزیر خارجه به
چین را مطرح میشــود را در سه بخش مسائل دوجانبه ،چند جانبه
و مســائل بینالملل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد .در مورد مسائل
دوجانبه مهمترین موضوع روی میز ایران و چین بحث اجرایی کردن
برنامه ۲۵ســاله همکاری دو کشور اســت .از زمانی که آقای رئیسی
مســئولیت دولت را بر عهده گرفته این انتظار وجود داشته که توجه
ویژهتری به اجرای این برنامه صورت بگیرد چرا که چینیها نیز نگاه
مثبتی به این دولت داشتهاند و به نظر میرسد در این زمینه کمی دیر
شده است و باید اقدامات جدیتری انجام شود.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه چند ماهی است که از امضای این
نقشه راه گذشته و خبر خاصی نشده است ،افزود :در این مدت شاهد
اتفاقات عادی و طی شــدن روند عادی روابط بین دو کشور بودهایم
و اتفاق خاصی از زمان امضای این نقشــه راه نیفتاده اســت .امسال
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همچنین پنجاهمین ســالگرد روابط ایران و چین اســت و این نوع
سالگردها در تعامالت بین کشورها مهم است و همین موضوع میتواند
مبدأ یکسری تحوالت در روابط دو کشور از جمله ایران و چین باشد
واین فرصتی است که باید به خوبی از آن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه این امید وجود دارد که در سفر وزیر خارجه به چین
شــاهد یک گام رو به جلو برای اجرای این نقشــه راهبردی باشیم،
خاطرنشان کرد :نقشه راه ۲۵ساله بین دو کشور در حال حاضر فقط
یک متن کلی بر روی کاغذ اســت .یک متن کلی برای اجرایی شدن
احتیــاج به مذاکرات ریز و دقیــق دارد و باید منجر به همکاریهای
گسترده دو کشور در حوزههای اقتصادی ،تجاری ،سیاسی و دانشگاهی
شود .نباید اجازه بدهیم که این نقشه فقط بر روی کاغذ بماند و باید
در راستای اجرایی و عملیاتی کردن آن اقدامی جدی صورت بگیرد.
وفایی همچنین به بحث روابط و همکاریهای چند جانبه اشــاره و
تصریــح کرد :با توجه به جایگاه چین در عرصه بینالمللی میتوانیم
یکســری تعامالت با چین را تعریف کنیم مثال در قالب سازمانهای
چند جانبه مثل سازمان همکاریهای شانگهای .ایران در حال حاضر
به عضویت دائم ســازمان شانگهای درآمده اســت و ایران به خوبی
میتواند از این ظرفیت استفاده کند و یا همکاریهای گستردهای با
چین در خصوص مسائل آسیای مرکزی ،آسیای میانه داشته باشد و
در این زمینه همکاریهای چند جانبهای تعریف شود .مثال بین ایران،
چین ،روسیه یا بین ایران ،چین یا آسیای مرکزی در فرمهای مختلف
این همکاریها تعریف شود.
وی همچنین به ضلع سوم موضوع یعنی مسائل بینالمللی اشاره کرد
و افزود :سازمان ملل متحد یکی از مکانهایی است که ایران میتواند
همکاری گستردهای با چین در عرصه بینالمللی داشته باشد .به نظرم
باید این سه ضلع را در قالب یک مثلت با هم نگاه کنیم و همکاریهای
دوجانبه در رأس این مثل قرار دارد.
این استاد دانشگاه همچنین به جایگاه چین در شورای امنیت و عالقه
مندی این کشــور برای ایفای نقش در سازمانهای بینالمللی مثل
سازمان تجارت جهانی ،سازمان بهداشت جهانی و ...اشاره کرد و گفت:
این ظرفیت و فرصت خوبی است که در بحث همکاریهای بینالمللی
ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.

وزیر خارجه چین :آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند

وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد :آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند .به گزارش
ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه که در راس یک هیئت بلند پایه در چین به سرمیبرد با وانگ یی عضو شورای
دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و گفتوگو کرد .وزیر خارجه چین در این مالقات ،ضمن تایید نظرات وزیر خارجه کشــورمان
که امروز به قلم امیر عبداللهیان در مطبوعات چین انتشار یافته دیدگاههای وزیر خارجه ایران در مقاله منتشره را نشاندهنده
افق بلند روابط دو کشور دانست .وزیر خارجه چین بر آمادگی پکن برای توسعه همکاریها در حوزه تامین مالی ،انرژی ،بانکی و
فرهنگی علی رغم تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران تاکید نمود .وزیر خارجه چین ،ضمن اعالم حمایت کامل چین از مواضع
منطقی ایران در قبال سیاستهای قلدرمابانه آمریکا در برجام ،سیاست اصولی پکن را ادامه حمایت از مواضع ایران در مذاکرات
برجام دانسته و تاکید نمود که آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران نماید .طرف چینی با پراهمیت ارزیابی کردن
سند همکاری  ۲۵ساله ،توافق طرفین برای آغاز اجرای این سند را رویدادی مهم و زمینه ساز تحول اساسی در روابط دانست.
گفتنی است دور دوم مذاکرات طرفین در ضیافت رسمی وزیر خارجه چین که به افتخار وزیر خارجه کشورمان ترتیب داده شده
بود برگزار شــد .در این دور از مذاکرات طرفین آخرین وضعیت مذاکرات وین ،و تحوالت در غرب آسیا و خلیج فارس را مورد
بررسی قرار دادند.

در دیدار با خانواده شهید دکتر مسعود علیمحمدی

اسالمی :افتخار میکنیم ادامهدهنده راه شهیدان باشیم

محمد اســامی ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران در ســالروز شهادت استاد شهید دکتر مسعود علیمحمدی ،به
دیدار خانواده معزز این شهید راه دانش و عزت کشور رفت و با اعضای
خانواده گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا ،معاون رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه دکتر
علیمحمدی حق بزرگی به گردن ما دارند ،اظهار داشت :بزرگداشت
یاد و خاطره ایشان و همه شهداء برای ما نه به صورت شکلی و نمایشی
بلکــه به صورت قلبی و ایمانی یک تکلیف اســت .این برای خود ما
یک یادآوری اســت که حواسمان باشد شهداء رفتند که ما راهشان
را ادامه دهیم .شــهید در زمان خودش یک اثــری دارد و در ضمیر
خودش از خدا میخواهد اعمالش پذیرفته باشد .شهدایی که کارهای
فکری و علمی انجام دادند ،برای خودشان صدقه جاریه ایجاد کردهاند
و مســیری را باز کردهاند که اثر خون شــهید کمک میکند آن راه
پر رونقتر باشد و حرکتی پرشتاب داشته باشد .یادبودها و بزرگداشتها
نوعی دلگرمی برای خانواده شــهید است که به راه شهید خودشان
ایمان داشته باشند و برای ما تذکری است که راه شهید را شایستهتر
ادامه دهیم.
وی افزود :نخستین اقدامی که در روز اول کاری انجام دادم تماس با
خانواده شــهدای هستهای بود تا از آنها اجازه بگیرم و بخواهم برای
ما دعا کنند .سازمان انرژی اتمی به هر صورت سازمان مهمی است و
بخشی از ظرفیت اقتدار و عزت ملی است .جایی نیست که سیاسی یا
گروهی و حزبی اداره شود .هزینههایش را ملت میدهد .هیچ امکاناتی
را رایگان به ما نمیدهند .باید هزینه کنیم .این ملت هزینه هنگفتی
داده اســت .هم برای رسیدن به این ظرفیت و تراز ،شهید داده و هم
کارکنان و مدیرانش تالش گسترده شبانه روزی داشته و دارند.
اســامی ادامه داد :در شرایطی که دنیا مطلقاً موافق ما نیست و بر
خالف همه موازین بینالمللی و حقوق حقه ما طبق قوانین و موازین
آژانس بینالمللی ،نــه تنها با ما همکاری نمیکنند ،بلکه مزاحم ما
میشوند و برایمان مسئلههای فراوان ایجاد میکنند .در همین حال
دانشــمندان و متخصصین ما تالش کردهاند در موضوعی که علم و
فناوری ،سیستمها و ظرفیت تکنولوژیکی و صنعتیاش را نداشتیم ،با
پژوهش و تالش شبانه روزی گسترده و با خستگی ناپذیری همه اینها
را بدست بیاورند .این همه کار متنوع که در حوزه هستهای مورد نیاز
بوده ،با این جانفشانیها بدست آمده است.
وی تصریح کرد :تحریمهایی که به بهانه هستهای به کشور تحمیل
میکنند ،هزینههای زیادی را برای کشورمان به همراه داشته است.
االن حدود  ۱۳هزار کالهک هســتهای در اختیار  ۹کشور از جمله
رژیم غاصب صهیونیستی است ۵ .کشوری که دارای حق وتو هستند،
کنترل و نظارت میکننــد و  ۴تای دیگر هم که اص ً
ال عضو معاهده
 NPTنیستند .ما با چنین شرایطی مواجه هستیم .بدون اینکه در
راستای دستیابی به تسلیحات هستهای هیچگونه اقدام عملی کرده
باشــیم و در حالیکه در دکترین امنیت ملی و دفاعی ما نبوده است،
اینطور ما را متهم میکنند .خودشــان هم میدانند که اص ً
ال صحت
ندارد و ما اص ً
ال وارد این موضوع نشدیم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشاره به خواسته اوباما ،رئیس جمهور
اســبق آمریکا مبنی بر برچیدن و بازکردن پیچ و مهرههای صنعت
هستهای ایران ،گفت :صنعتی که میخواهند پیچ و مهرههای آن را
باز کنند ،همه بخشهای این صنعت در تراز باالی صنعت پیشرفته
قرار دارد .اگر امروز امکانات صنعت هستهای همچون تجهیزات تولید

رادیودارو را نداشتیم ،آنها به ما رادیودارو نمیدادند ،کما اینکه آنچه
که نمیتوانیم تولید کنیم را نمیدهند .یعنی در حوزه بهداشــت و
درمان که حوزه انسانی است و شعارش را میدهند ،ما را تحریم کردند
و در اختیــار نمیگذارند .بنابراین ما باید با تحقیقات خودمان به آن
برسیم.
وی تاکید کرد :ما برای ســامت مردم ،ارتقاء و پیشــرفت کشــور
و پیشبرد برنامه توســعهای کشور ،ملزم به ایجاد این قابلیت بودیم.
این قابلیت برای ما تکلیفی اســت که در راهش این شهداء را تقدیم
کردیم .افتخار میکنیم که ادامهدهنده راه این شــهیدان باشیم .اگر
ممارستهای شهدایی نظیر دکتر علیمحمدی نبود ،به این مرحله از
پیشرفتنمیرسیدیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد :هرجا از طریق دانش بومی
وارد شدیم ،ممارست داشــتیم ،متعهدانه تالش کردیم و فناوری و
سیستم صنعتیاش را خودمان ایجاد کردیم ،آن مسیر مسیر ماندگاری
بوده و توانستیم در آن مسیر پیشرفت و ارتقاء پیدا کنیم .این راه راه
انقالب اسالمی است که مسیر آن استقالل ،عزت و سربلندی است .به
یاری خدا مستحکم این راه را ادامه میدهیم.
وی در حاشــیه این دیدار در پاسخ به سوالی در خصوص محورهای
دســتاوردها و فعالیتهای سازمان انرژی اتمی ایران ،گفت ۴ :محور
اساسی در دستور کار فعالیتهای سازمان است .یکی از محورهایی
که فلسفه وجودی سازمان بر آن اساس است ،برق هستهای است که
پاکترین انرژی هاست .امروزه این انرزی در دنیا با استقبال متفاوتی
مواجه شده است .این منبع انرژی اقتصادی است و ارزش افزوده باالیی
دارد .متاسفانه در این مسیر عقب هستیم و باید در گذشته بیشتر کار
میکردیم .در حال حاضر یک هدفگذاری  ۱۰هزار مگاواتی که جدیدا ً
برنامه ریزی کردیم را در دســتور کار داریم تا بتوانیم کشورمان را به
یک کشور سازنده نیروگاه هستهای تبدیل کنیم .محور دوم فرآیند
چرخه سوخت اســت که غنیسازی در راستای تولید سوخت برای
نیروگاههای هستهای را در بر میگیرد ،همچنین در بخش دیگر تولید
ایزوتوپهای پایدار برای تولید رادیوداروها و کاربرد پرتوها در صنعت،
پزشکی و کشاورزی را میتوان نام برد.
رئیس سازمان انرژی اتمی محور سوم را تولید تجهیزات حوزه کاربرد
پرتوها بر شمرد که وارداتی هســتند و افزود :االن  ۱۲قطب را برای
صنعت کشــاورزی و غذایی ســازماندهی کردیم که در این بخش
میتوانیم با پرتودهی به محصوالت آسیبپذیری و آفتپذیری آنها
را کاهش داده و انبارمانی این محصوالت را افزایش دهیم .این حرکت
به لحاظ اقتصادی و پایداری کیفیت تولید و استاندارد و سالمت مواد
غذایی کار بزرگی اســت .وی همچنین محور چهارم را تحقیقات و
توسعه خواند و گفت :دانشگاههای ما باید بتوانند با فرصتهایی که
سازمان انرژی اتمی برایشان ایجاد میکند ،در حوزه تکنولوژیهای نو
کار کنند .حوزه آینده و دنیای آینده دنیای فیزیک و زیست فناوری
است که دنیا شتابان به آن سمت حرکت میکند .سازمان باید در این
راستا از پژوهشها بخصوص پژوهشهای مرز دانش حمایت کند تا
چرخ علمی و توسعه فناوری کشور روانتر و قویتر در حرکت باشد.
اسالمی با اشاره به سالگرد شــهادت شهدای هستهای در آذر و دی
ماه ،ضمن تاکید بر تهیه فیلمنامههای ماندگار و مســتندهای قوی
برای شناساندن شخصیت علمی شهداء به مردم و نسلهای آینده،
تصریح کرد :کار این شــهداء مومنانه و عاشــقانه بود .آنها به لحاظ
علمی کارهای مهمی انجام دادهاند که باید برای مردم منعکس شود.

این عقب ماندگی که در جهت خدمت به شــهداء داریم ،را با معرفی
شخصیت ،تالشها و دستاوردهای شهداء معزز جبران میکنیم.
وی اضافه کرد :برای ما حائز اهمیت است که حقیقت شهدا را به مردم
عزیز معرفی کنیم تا نســل کنونی و آیندگان بدانند جوانان نخبهای
که عمرشان را وقف توسعه علمی کشــور کردند ،بدون هیچ ادعا و
امتیاز خاصی اص ً
ال دیده نشدند .ولی در این راه ایثارگرانه از زندگیشان
گذشتند و توانستند با کار شبانه روزی علمی و پژوهشی ،فناوریهایی
که هرگز دنیا به ما نمیداد ،را دســت پیدا کنند .نخبگانی بودند که
فرصتهای زیادی در خارج کشور برایشان مهیا بود اما به خاطر ایمان
و اعتقادشــان ماندند و کار کردند .این باارزش است .برای ماندگاری
این ارزشها الزم است این حقایق مستند شوند و به زبان هنر برای
مردم بیان شوند.
اســامی تاکید کرد :خداوند متعال توفیق بدهد با درک عمیقتر از
وظایفی که بر عهــده داریم و راهی که در پیش داریم ،بتوانیم برای
اهداف انقالب اســامی که همانا عزت و سربلندی ملت ایران است،
قویتر تالش کنیم و کشورمان را به ترازی برسانیم که شایسته این
ملت است تا کیفیت زندگی بسیار متفاوتی داشته باشند و ما از این
بابت افتخار کنیم.
وی گفت :امیدواریم در قیامت همانطور که شهید دست خانوادهاش را
میگیرد ،شفیع ما هم باشد ،انشاء اهلل اقدامات ،افکار ،گفتار و رفتارمان
همواره مورد عنایت خداوند و شهید دکتر علیمحمدی قرار بگیرد و
بتوانیم در راه کسب رضای خدا موفق عمل کنیم .همچنین بتوانیم در
راستای پرچمداری از دستاوردها و تالشهای علمی شهدای هستهای،
کوشش خود را روزافزون کنیم و از خدای متعال بخواهیم نصرت بدهد
مسیر سخت را هموار کنیم و نتایج بهتر و قویتری بگیریم.
همچنین در این دیدار همسر شهید علیمحمدی با اشاره به مظلومیت
شــهید علیمحمدی ،در ارتباط با تالشهای این شهید معزز در راه
توسعه علمی کشور گفت :نه تنها شهید علیمحمدی بلکه تالشهای
بیشماری از سال  ۶۴در مسیر علمی کشور صورت گرفته و متاسفانه
بســیاری از آنها به خاطر شــرایط کشــور گمنام هستند .شهید
علیمحمدی به خاطر شهادتش شناخته شد .ایشان نه تنها در مسیر
هستهای کشور زحمات زیادی کشید بلکه در پیشرفت علم در ایران
خیلی موثر بود .اگر ســابقه شهید را بررسی کنید آثارش را در دهه
 ۶۰در کتب درسی دبیرستانی و دانشگاهی میبینید .هرجا به او نیاز
داشتند ،حضور داشت و واقعاً بدون چشم داشت مادی وارد میشد و
فقط به دنبال پیشرفت علمی کشور بود .شهید علیمحمدی میگفت
حق ملت ما بیشتر از این هاست.
وی افــزود :با اینکه شــهید علیمحمدی میتوانســت در بهترین
دانشــگاههای دنیا حضور داشته باشد و مراتب علمی باالتری کسب
کند و شرایط بهتری برای خانوادهاش مهیا کند ،ولی از ایران عزیز دل
نمیکند و میگفت ما با پول مالیات این ملت به اینجا رسیدیم و این
ملت حقشان نیست که با زحماتی که کشیدهاند ما برویم جای دیگری
هزینه کنیم .فکر میکنم تمام کسانی که شهید شدند بویژه شهید
فخری زاده و شهید شهریاری همین موقعیت را داشتند و میتوانستند
بروند در بهترین جاهای دنیا کار کنند.
همسرشهیدعلیمحمدیدرپایانگفت:تعهدیکهشهیدعلیمحمدی
به کشورمان داشت و مسئولیتپذیری و تالشهای خستگی ناپذیرش
و آن خالقیتی که داشت در پیشرفت علمی خودش و حرکت علمی
که انجام داد ،موثر بود.

