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تکه مهم پازل اقتدار
ایران در سالهای اخیر با توجه ویژه به یکی از جدیدترین
تولیدات دفاعی جهان به نام پهپاد توانسته پیشرفتهای
مهم و چشمگیری در این حوزه داشته باشد به ویژه که
چنین محصولی در دنیای خرید و فــروش تجهیزات
نظامی جهانی از مشتریان خوبی نیز برخوردار است.
در همین هفتههای اخیر بود که ایران خط تولید ساخت
پهپاد را در تاجیکستان افتتاح کرد و گفته میشود
کشورها و گــرو ههــای مقاومت متعددی مشتریان
پروپاقرص محصوالت پهپادی ایران هستند تا جایی که
امروز این ادعا وجود دارد که با تالش متخصصان صنعت
دفاعی کشورمان ایران در رده  5کشور اول تولیدکننده
پهپادهای نظامی قرار گرفته است .پهپادهایی که یکی
پس از دیگری هنرنمایی خود را به رخ دنیا میکشند و
آجری بر دیوار مستحکم اقتدار دفاعی کشور میافزایند.
جمهوری اسالمی ایــران بیش از شش هزار کیلومتر
مــرز زمینی و  2700کیلومتر مــرز آبــی با  15کشور
در منطقه غرب آسیا دارد که همین موضوع ،اهمیت
راهبردی استفاده از پهپاد با ماموریتهای مختلف
را بسیار باال برده است .وجود مناطق صعب العبور در
داخل کشور نیز باعث شده پایش و رصد مداوم مرزهای
طوالنی با رو شهــای سنتی موضوعی پر چالش و پر
هزینه باشد؛ یکی از مناطق مرزی که ارتش جمهوری
اسالمی ایــران مسئولیت حفظ و حراست از آن را بر
عهده دارد ،مرزهای شرقی و شمال شرق کشور است
که به دلیل همسایگی با کشور افغانستان و شرایط
خاصی که در این کشور جاری است ،همواره مستعد
ترددهای غیرمجاز اتباع خارجی به داخل کشورمان
بوده و میتواند تبعات امنیتی و اجتماعی قابل توجهی
به دنبال داشته باشد .به همین دلیل ارتش جمهوری
اسالمی ایران طی سالهای گذشته انواع پهپادهای
شناسایی و رزمی را وارد چرخه پایش مناطق مرزی
کرده که از جمله آنها میتوان به پهپادهای مهاجر6-
و ابابیل 3-که در اختیار نیروی زمینی ارتــش است
اشاره کرد.از سوی دیگر و در سالهای پس از انقالب
اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران همواره در معرض
تهدیدات قــدر تهــای فرامنطقهای بــوده و استقرار
پایگا ههای نظامی و اطالعاتی در مناطق حاشیهای
مرزهای ایران در کشورهای همسایه به منظور طراحی و
برنامهریزی برای اجرای توطئههایی در مرزهای ایران یا
در مناطق عمقی داخل کشور یکی از اقداماتی است که
در دستور کار ثابت قدرتهای فرامنطقهای قرار دارد.
به همین دلیل یکی از راههای به دست آوردن اشراف
اطالعاتی و تسلط بر برنامههای توطئهآمیز دشمنان
کشورمان ،استفاده از پهپادهایی است که با پرواز در
نوار مرزی میتوانند اطالعات سیگنالی و فرکانسهای
مورد استفاده دشمنان را رصد و دریافت کنند .ارتش
جمهوری اسالمی ایران امروز در تمام مرزهای زمینی و
دریایی که استقرار دارد با به پرواز درآوردن پهپادهایی
که محمولههای جمعآوری سیگنال حمل میکنند،
توانسته است تسلط بسیار خوبی بر تحرکات دشمنان
فراتر از مرزهای کشورمان به دست بیاورد.موضوع مهم
دیگر صادرات نظامی ایران به کشورهای جهان به ویژه
کشورها و گرو ههای دوست ایران است .امروز ایران
اسالمی توان تولید 90درصد سامانههای دفاعی خود
را دارد که با توجه به صلح جو بودن جمهوری اسالمی
باید به ثروت برای مردم تبدیل شود و بهترین راه در این
میان صادرات قانونی تسلیحات به کشورهای خریدار
است .در این میان پرندههای بدون سرنشین یکی از
نقاط قوت صنعت دفاعی کشور ما محسوب میشوند که
اتفاقا در ردیف محصوالت جذاب ایران برای کشورهای
دیگر هم هستند وبا توجه به قیمت مناسب در برابر
نمونههای خارجی میتوانند بــازارهــای خوبی را از
سر ی
آن خود کنند .انتشار نخستین تصاویر از پایگاه ّ
پهپادی ارتش  ،آن هم با رعایت اصول پدافندی ،صدها
متر زیرزمین ودر چنین موقعیت زمانی حساسی که
وضعیت جهان به لحاظ جنگ اوکــرایــن ،تنشهای
منطقهای در غرب آسیا و وضعیت توافق هستهای از
شکنندگی وی ــژ های بــرخــوردار اســت نشان میدهد
جمهوری اسالمی ایران از چنان اعتماد به نفسی در
حوزه سیاست گذاری خارجی و دفاعی خود برخوردار
شده که میتواند ضمن مدیریت میدانهای راهبردی
در حوزههای مختلف ،نمایش اقتدار خود را نیز داشته
باشد و اجازه ندهد کشوری خیال خامی در سر بپروراند.
توقیف دو نفتکش یونانی توسط سپاه پــاســداران در
جواب توقیف نفت ایران در یونان و رونمایی از پایگاه
پهپادهای ارتــش در روز گذشته همگی از قطعات
پازل اقتدارآفرینی نیروهای مسلح ایران برای ایجاد
بازدارندگی دفاعی و رفع تهدیدات دشمنان از کشور
محسوب میشوند.
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دبیرمجمعتشخیصبااشارهبهتاییدپیشنویسسیاستهایبرنامههفتمتوسعهازسویرهبرانقالبخبرداد:

آغازبررسیسیاستهایکلیبرنامههفتمتوسعهدرمجمعتشخیصمصلحت
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
بیان این که پیشنویس سیاستهای کلی
برنامههفتمتوسعهپسازتاییدمقاممعظم
رهبری برای بررسی به مجمع ابالغ شد،
گفت :در ابتدای امر ۳۲۰ ،بند پیشنهاد
شد که در نهایت به  ۲۱بند کاهش یافت.
به گزارش فارس ،بررسی سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن
مجمع تشخیص طی جلسهای فوق العاده
به ریاست آیــت ا ...آملی الریجانی و با
حضور روسای قوا ،دبیر و اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نــظــام و همچنین
جمعی از نمایندگان دولــت و مجلس
شورای اسالمی آغاز شد.
آیــت ا ...آمــلــی الریــجــانــی در ابــتــدای
جلسه با اشـــار های مختصر به ساختار
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
کشور ،تصریح کرد :سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای
کلی برنامههای سابق ،از نظر تعداد بند
محدودترشدهوبرهمیناساسامیدواریم
که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر
چه بیشتر در بندهای سیاستها طی
جلساتی فــوق الــعــاده ،متنی دقــیــق و
کارشناسی شده را به محضر مقام معظم
رهبریتقدیمکنندتادولتمحترمنیزپس
از ابالغ سیاستهای کلی ،فرصت کافی
برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس
داشته باشد.

محمدباقر ذوالــقــدر دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه
با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی
برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹تا ابالغ پیش
نویس متن از ســوی رهبر معظم انقالب در
 ۱۰بهمن سال  ،۱۴۰۰به برگزاری جلسات
متعدد کمیسیون مشترک ب ــرای بررسی
اید ههای ارائــه شده و تدوین آ نهــا در قالب
بندهای سیاستهای کلی اشــاره و اظهار
کرد :با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب
شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین
ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت
آن با نیازهای واقعی کشور ،روی ایدهها کار
متراکمی صورت گرفت و برای نخستین بار در
قالب جمع سپاری ،حدود  ۸۰۰۰صفحه از
نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه
شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود :سیاستهای کلی برنامه هفتم
توسعه برخالف سیاستهای کلی سابق
که موضوع محور بودند ،کامال مبتنی بر
مسئله محوری شکل گرفته تا با تدوین این
سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب
بــرای حل مهمترین چالشها و مسائل
کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
بیان ایــن که پیش نویس سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام
معظم رهبری بــرای بررسی به مجمع
ابالغ شده است ،اظهار کرد :در ابتدای
امــر۳۲۰ ،بــنــد پیشنهاد شد که پس از
بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به
 ۴۵بند رسید و پس از آن به ۲۹بند کاهش
یافت و در نهایت متن حاضر در قالب ۲۱
بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام قرار دارد.

به واکسن داشتیم ،افتخار بزرگی است و ما
با صــادرات واکسن نشان میدهیم جمهوری
اسالمی ایران همچنان یک کشور قوی در همه
مسائلهست.
▪ آبله میمون وارد ایران نشده
است

وزیــر بهداشت درمــان و آموزش
پزشکی در پاسخ به سوال دیگری
درباره نگرانی مردم در خصوص
آبــلــه مــیــمــون اظــهــار کـــرد :ایــن
بیماری سا لها در کشورهای
مختلف وجود داشته و
مربوط به حیوانات
اســت و به صورت
اتفاقی به میمون
منتقل شده و به
صــورت اتفاقی

هــم بــه انــســان منتقل شــده اســت .این
بیماری بیشتر عــوارض پوستی دارد و
میزان مرگ و میر آن مثل کرونا نیست و
خیلی کم است .عین اللهی یادآورشد:
در کشور ما هم تعدادی موارد مشکوک
اعــام شــده بــود که نمونههای آن را
به انستیتو پاستور دادیــم و هیچ
کدام از آنها ثابت نشد .بنابراین
هنوز در کشور ما ثابت نشده آبله
میمون آمــده باشد .با ایــن حال
کــارشــنــاســان وزارت بهداشت
در مــرزهــا شــرایــط را کنترل
مـیکــنــنــد و اگــر
مــــــوردی بــود
حتم ًا دربــاره
آن اقــدامــات
الزم را انجام
خواهیم داد.

معدوم کردن هزاران جوجه یک روزه در اردبیل!

با انتشار گسترده ویدئوی خالی کردن یک کامیون جوجه یک روزه داخل یک گودال ،دادگستری اردبیل از
تعقیب کیفری عامالن این جنایت خبر داد
در پی اقــدام یکی از واحدهای پرورش
مرغ در اردبیل در دفن چندین هزار جوجه
زنــده که تصاویر ویدئویی آن درفضای
مجازی بازتاب گستردهای داشت ،جالل
آفــاقــی ،مــعــاون اجتماعی و پیشگیری
دادگستری کل استان اردبیل از ورود
سریع دادستانی به موضوع و تشکیل
پرونده قضایی خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل
دادگستری استان اردبیل گفت :به دنبال
انتشار تصاویری از منهدم کردن چندین
هزار جوجه در اردبیل ،عامالن این اقدام

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

وزیربهداشت:نخستینمحمولهواکسنکرونابهونزوئالصادرشد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از
آمادگی کشورمان بــرای صــادرات چهار
میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد و گفت:
نخستین محموله از واکــســن صــادراتــی
ایـــران بــه کــشــور ونــزوئــا صـــادر شــد .به
گزارش ایرنا عین اللهی افزود :من با  ۹وزیر
بهداشتکشورهایمختلفمالقاتداشتم
و آمادگی خود را بــرای صــادرات واکسن
به کشورهای دیگر اعــام کــردم و حتی
میتوانیم به کشورهایی که از نظر توسعه
وضعیت خوبی نــدارنــد ،مجانی واکسن
بدهیم .االنچهارمیلیوندوزواکسنآماده
داریم و در نخستین محموله صدهزار دوز
برای ونزوئال ارسال کردیم که وزیر بهداشت
اینکشوردوبارهتقاضاکردهمقداربیشتری
ارســال کنیم که باز هم خواهیم فرستاد.
عین اللهی گفت :این که ما میتوانیم صادر
کننده واکسن باشیم در حالی که قبال نیاز

حرف مردم

در استان تحت تعقیب کیفری هستند .جالل
آفاقی افزود :به دنبال اقدام غیرقانونی و غیر
شرعی یکی از واحدهای پرورش مرغ در اردبیل
در دفن چندین هزار جوجه زنده که تصاویر آن
در فضای مجازی بازتاب گسترد های داشته
و در حال انتشار است ،دادستانی اردبیل به
صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و تا
تشخیص عامل یا عامالن این اقدام بررسیها
را ادامه خواهد داد .وی این عمل را غیرشرعی،
غیراخالقی و غیرقانونی دانست و اظهار کرد:
تصمیم دستگاه قضایی استان برای مجازات
سنگین عامل یا عامالن این عمل مجرمانه

قطعی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل
دادگستری استان با یادآور شدن حقوق
حیوانات ،این عمل را از جنبه اقتصادی
نیز به ویژه در شرایط تورم و گرانی فعلی،
به نوعی اخالل در نظام اقتصادی و تضییع
حقوق مــردم دانــســت و از متولیان امر
در سازما نهای اداری مرتبط خواست
اقدامات الزم را به منظور پیشگیری از تکرار
موارد مشابه انجام دهند .گفتنی است،
از دیــروز فایل ویدئویی دفن جوجههای
زن ــده در اردبــیــل تــوســط یــک خ ــودروی
باری ،موجب ناراحتی و تاسف مخاطبان
رسانهای و شهروندان شده است.
در همین حــال معاون بهبود تولیدات
دامــی جهاد کــشــاورزی استان اردبیل
ب ــا بــیــان ایــنک ــه جــهــاد کـــشـــاورزی و
دامپــزشــکــی اســتــان اطــاعــی از ایــن
موضوع نداشتند،گفت :با افراد متخلف
در ایــن زمینه برخورد قانونی خواهند
کــرد .نوبخت اژدری به تولیدکنندگان
صنعت طیور در استان توصیه کــرد از
هرگونه اقدام خودسرانه و شتابزده در
این زمینه خــودداری کنند ،در غیر این
صورت سازمان جهاد کشاورزی استان با
متخلفان برخورد خواهد کرد.

پیامك2000999 :

•• اگه یک فروشنده و عامل فروش جنسی رو
گرون کنه به آقای رئیسی چه ربطی داره که
بعضی به ایشون ایراد میگیرن؟!
•• منظور مسئوالن از گرانی چهار قلم کاال این
بود؟ فهرست گران شدن اقالم را باید با چهار
قلم (مداد) نوشت! کال مسئوالن دوست دارند
با مردم رمزی حرف بزنند و شوخی کنند.
•• تا زمانی که عدهای در جهت منافع شخصی،
روحیه تملق و چاپلوسی را ادامه بدهند وروحیه
بــازخــواســت از مــدیــران جایش را بــه چنین
مواردی بدهد اوضاع مان خوب نمیشود.
•• مسئوالن سازمان بازنشستگی کشوری چرا
پیگیرهمسانسازینیستید؟
•• قابل توجه اون عزیزی که گفته مسئوالن از
خواب بیدار بشن؛ باید عرض کنم برادر عزیز
مگر نشنیدی که میگن کسی رو که خواب
باشد میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش
رو به خواب زده باشه اصال!
•• این همه خبر خوش وام فرزندآوری ،وام بدون
ضامن و وام ودیعه مسکن مستاجران اما وقتی
مراجعه میکنیم ،رئیسان محترم بانکها منکر
میشوند و مردم مایوس برمی گردند.
•• مشکل اصلی اقتصاد کشور بی ارزش شدن
پول ملی است .اگر فکری برای آن نشود این به
اصطالح جراحیهای اقتصادی خیلی زود بی
اثر میشود و فقط دردش برای مردم میماند.
•• آقای محمدرضا عارف فرمودند که جریان
اصالحات همیشه منبع تغذیه مدیریت کشور
بــوده .ایشان بفرمایند چه دســتــاوردی غیر
از تورم و گرانی طی چند سال اخیر حاصل
کشور شده است؟
•• عد های تو این مملکت هستند اگر همین
االن بدون هیچ مسئلهای قیمتها  10برابر
بشود ،بلندگوی حمایت شان از مسئوالن در
دست شان است .کمی وجدان مطالبه گری
داشته باشید .وقتی این آقایان میبینند هر
کاری میکنند امثال شما حمایت میکنید به
خرابکاری هایشان ادامه میدهند.
•• اگر فــردی به خاطر بیکاری و استیصال و
آزمودن شانس خود برای پیدا کردن کاری در
حد کارگری به خارج از کشور سفر کند ،سفر
ویسفرخارجیمحسوبویارانهویوخانواده
اش قطع میشود! انسان میماند که با دیدن
این همه بی توجهی به شرایط مردم چه بگوید؟
•• قیمت یک خونه دو میلیارد شده اون هم به
خاطر افت ارزش پول کشور ،صاحبخانه همون
پــول رو بانک بــذاره ماهانه  34میلیون سود
میدن بهش .مستاجر هم دومیلیون نداره بده
برای اجاره .این است اقتصاد ویران ما!
•• االن جا داره یک گروه از دهه نود یها رو
ببریم رو عرشه نفتکشهای توقیف شده،
«ســام فــرمــانــده» رو بــه صــورت زنــده بــرای
یونانیها اجرا کنن.
•• دیــروز وقتی حقوق روســای بیمارستانها و
شرکتهای خصوصی را دیــدم ،مغزم سوت
کشید! چراکه ما بازنشستگان ماهی هشت
میلیونمیگیریم!معنیعدالتراهمفهمیدیم.
•• اگر مسئوالن مان همین قدر که برای اجرای
«سرود فرمانده» در همه شهرها و روستاها همت
داشتند،برایرفعمشکالتاقتصادیهمهمت
داشتند ،االن هیچ مشکلی نداشتیم.

تلگرام09033337010 :

•• قلب شکسته و «اعتماد بر باد رفته» یه روزی
ترمیم میشه .تنها چیزی که برنمیگرده
عمرته ،جای اشتباه و کنار آدم اشتباه نمون.
یه کاری کن وقتی  20سال بعد جلوی آینه
به چرو کهای دور چشمت نگاه میکنی با
خودت بگی« :ارزشش رو داشت!» نه این که
بگی « :حیف عمری که تلف کردم».
•• سوالی از دولــت ومجلس انقالبی دارم.
کاالهای اساسی به قیمت جهانی و دالر،
حقوق و افزایش  ۱۰درصد به ریال؟! این بود
جراحی اقتصادی؟
•• وضعیت متروپل ،نماد مدیریت اســت و
نباید به سوگواریبسنده کرد .وضعیت انبو ِه
ساختما نهایی است که با زدوبند ساخته
شدهاند .همین پالسکوی جدید را هم بدهید
بررسی کنید ببینید مجوز دارد یا اگر دارد
چطور جور شده است؟
•• همسایهکناریماچندسالپیشگودبرداری
غیر اصولی کــرده بــود که دیــوارهــای خانه ما
ترک برداشت و حتی ساختمان کج شده بود.
هیچ کس هم کــاری نکرد .از مهندس ناظر و
شهرداری همه به هم نگاه میکردند .شکایت
هم کردیم این قدر طوالنی شد که قید آن را
زدیم .فقط خدا خواست که خانه خراب نشد
و فقط رفــت شــهــرداری دوب ــاره جریمه داد و
مشکالت حل شد و حتی خسارت خانه ما را هم
ندادند.ایناستقانونیکهباپولحلمیشود.
•• زنــده بــاد سپاه پــاســداران که دو نفتکش
یونانی را توقیف کرد .دست شان درد نکند.
•• مجلس در قبال رتبه بندی معلمان گفت
قانون شده و حتما اعمال خواهد شد .به امید
این که قانون حقوق سربازان از ماه بعدی
حتما اجرایی شود هم معلمان وهم سربازان
حقشان است وبرای جامعه زحمت میکشند.
•• ســرود ســام فرمانده در تهران در زمان
مناسبی اجرا نشد .کال چه دلیلی داشت و چه
مناسبت خاصی بود که اجرا شود در حالی
که شهادت امام جعفر صادق(ع) را داشتیم و
مردم آبادان در عزا بودند.
•• خــواهــشــمــنــدم پــیــگــیــری بــفــرمــایــیــد تا
دوربینهای راهنمایی و رانندگی برای ثبت
پالکموتورسیکلتهایمتخلفتجهیزشوند.
•• زمینهای بازی که شهرداری در شهر دایر
کــرده ،در حقیقت زمینهای افتاده بود که
آسفالت کرده و در مجاورت منازل مسکونی
است و باعث آزار و اذیت همسایهها میشود،
چون بچهها شبانه روز در آن جا بازی میکنند
و همسایهها آرامش ندارند .هر چند به نظرم
هدف شهرداری تصاحب این زمینها بوده
است.
•• هر شخصیت حقیقی و حقوقی در ایران
اسالمی ،چه عمدی ،چه سهوی ،چه با نیت،
چه بی نیت ،چه با عملش و چه با سخنش ،اگر
بخواهد کاری کند که مردم مسلمان ایران را از
آینده روشن انقالب اسالمی ،مایوس و ناامید
کند ،ایــن شخص هر کسی و هر جایگاهی
باشد ،یقینا بداند که در جبهه دشمنان اسالم
و ایران قرار دارد و برای ضعف اسالم ،ضعف
مردم ایران و برای تقویت جبهه کفر ،الحاد و
تقویت آمریکا ،انگلیس و اسرائیل غاصب ،قدم
برداشته و عمل کرده است.

