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درپی شهادت جانشین پاســگاه بیدزرد شیراز، در 
درگیری با اراذل و اوباش در چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه 
سال گذشــته، موجی از انتقادات به شرایط قانونی 
به کارگیری نیرو های انتظامی از سالح در شبکه های 
اجتماعی ایجاد شد و کاربران شبکه های اجتماعی 
با هشــتگ بازنگری درقانون به کارگیری ســالح 
خواستار اصالح قوانین محدودکننده در استفاده از 
سالح توسط نیرو های انتظامی شدند. در همان ایام، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه امنیت جامعه جز با اقتدار پلیس محقق 
نخواهد شد، در توییتی نوشت: ستاد کل نیرو های 
مســلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصالحات 
مورد نیاز »قانون استفاده از سالح« برای مأموران 
شــجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند 
تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار 
گیرد. در پی این خواسته، بابک نگاهداری، رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس از تهیه پیش نویس اصالح 
قانون استفاده از سالح توسط پلیس و ارائه به بخش 
حقوقی مرکز پژوهش های مجلس با اولویت فوری، 
خبر داد  و خواستار اســتفاده از همه ظرفیت های 

حقوقی برای اصالح قانون موجود شد.

جوسازی رسانه های بیگانه 
اما ماجرای الیحه قانون استفاده از سالح به سال های 
دورتر بازمی گردد. دولت دوازدهم الیحه ای با عنوان 
اصالح قانون به کارگیری ســالح توســط مأموران 
نیروهای مســلح درموارد ضــروری را به مجلس 
ارســال کرده بود تا بعد از بحث و بررسی های الزم 
به صورت عادی به تصویب پارلمان برسد، اما بعد از 
وقایع رخ داده به ویژه حادثه شیراز، دولت سیزدهم 
با پیگیری  این الیحه سبب شــد مجلس آن را در 
دستورکار خود قرار دهد تا تکلیف قانونی مأموران 
در اســتفاده از اســلحه و ضوابطی که وجود دارد 
اصالح شود. بالفاصله بعد از این موضوع رسانه های 
ضدانقالب دربــاره این قانون خــط تخریبی خود 
را آغاز کردنــد. برخی از این رســانه ها اصالح این 
قانون را به مثابه آغاز فاز جدیدی از برخورد با مردم 
دانسته و برخی دیگر آن را مجوزی برای حمل سالح 
به کسانی که آنها را لباس شــخصی می  خواندند، 
دانســتند. به عنوان مثال، شــبکه ای خبری که با 
دالرهای نفتی سعودی از لندن و علیه ایران برنامه 
پخش می کند، در ادعایی که ناشــی از بی اطالعی 
این شــبکه از مفاد الیحه دردســت بررســی در 
مجلس است، در تارنمای خود می نویسد: مجلس 

شورای اسالمی مشــغول بررسی اصالحیه ای 
با هدف افزایش اختیارات مأموران امنیتی 
و لباس شــخصی ها برای استفاده از سالح 

اســت. این به اصطالح رســانه در ادعایی دیگر که 
با هدف ایجــاد بار روانی منفی مقابــل قانون بیان 
می شود، می نویسد: با گسترده شدن مجوز استفاده 
از سالح، از این پس نیروهای امنیتی هم می توانند 
در موارد مختلف از سالح استفاده کنند. استفاده از 
کلید واژه لباس شخصی ها و معادل سازی  آن با برخی 
وقایع سیاسی مدعی می شود که این مصوبه دست 
نیروهای مسلح را برای کشــتار مردم باز گذاشته و 

پاسخگویی شان را به حداقل ممکن می رساند.

وارونه نمایی حقیقت
درحالــی رســانه های لندن نشــین و آمریکایی 
درباره اســتفاده نیروهــای امنیتــی و انتظامی از 
ســالح و تصویب قانون به کارگیری آن برای مردم 
مرثیه سرایی می کنند که کمتر هفته ای را می توان 
ازســرگذراند که مأموران امنیتــی و انتظامی در 
آمریکا گاه به شکل تفریحی، متهمان یا مردم عادی 
درکوچه و خیابان را گلوله باران نکنند. درتازه ترین 
نمونه از این اقدامات جنایتکارانه که رسانه های معاند 
چشم خود را به روی آن بسته اند، می توان به ماجرای 
دنباله دار تیراندازی به شهروندان سیاهپوست اشاره 
کرد؛ موضوعی که با واکنــش کمرنگ یا توجیه گر 
رسانه های ضد انقالب همراه می شود اما دفاع مشروع 
مقابل افراد مسلح دارای سالح غیرمجاز، تروریست ها 
و قاچاقچیان مســلح در مرزها، عناصر ضدانقالب 
مسلح در تجمع ها و مانند آن به بدترین شکل ممکن 
با جوســازی رســانه ای مورد حمله قرار می گیرد. 
اما واقعیت قانونی که درمجلس درحال بررســی 
است با ادعای مطرح شده ازسوی رسانه های معاند 

همخوانی ندارد.

اصالح ضروری یک قانون 
ســیدعلی آقازاده، رئیس کمیتــه دفاعی مجلس 
شورای اسالمی در توضیح مفاد الیحه به کارگیری 
سالح ازسوی نیروهای مسلح، می گوید؛ این الیحه 
برای افرادی است که در سازمان های رسمی، نظامی، 
دولتی، غیردولتی، اطالعاتی و عملیاتی مشغول به 
کارند و از این رو دایره افرادی که می توانند از اسلحه 

استفاده کنند در این قانون بیشتر نشده است. ادعایی 
که رســانه های معاند برآن تأکید دارند. آقازاده در 
این باره می گوید: اصالح این الیحه در کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مراحل اولیه خود 
را می گذراند و برخالف برخی ادعاها تغییر خاصی 
در به کارگیری سالح بین مجموعه نیروهای مسلح 
و سازمان های امنیتی، اطالعاتی و انتظامی ایجاد 
نشده است. او ادامه می دهد: اصالح قانون متناسب 
با مجموعه تجهیزات و سالح  هایی است که در بین 
همه سازمان های نظامی دنیا به تناسب ماموریت ها 
وجود دارد. به عنوان مثال، نیروهــای ارتش برای 
مقابله با دشمن و حفاظت از مرزها، تأمین امنیت 
ملی و صیانت از دســتاوردهای انقالب از ســالح 
سازمانی خود  استفاده می کنند یا سپاه پاسداران 
و ســایر نیروهای اطالعاتی و عملیاتی به تناسب 
ماموریتی که دارند، باید بتوانند از تجهیزات جدید و 
مختلف استفاده کنند. رئیس کمیته دفاعی مجلس 
معتقد است باید قوانین استفاده از اسلحه متناسب 
با شرایط به روز رسانی شــود تا نیروهای انتظامی و 
امنیتی بتوانند ضامن امنیت کشور باشند: قوانین 
باید متناســب با تجهیزات اصالح و اشــکاالت آن 
رفع شود. بنابراین اصالح قانون به کارگیری سالح 
با توجه به ماموریت های مختلف، تجهیزات جدید 
و راهبردهای نظامی در دســتور کار کمیســیون 
امنیت ملی قرار گرفته اســت. اوحرفش را اینطور 
ادامه می دهد: اصالحات قانون به کارگیری سالح 
براساس مجموعه تجهیزات، آموزش ها و راهبردها 
خواهد بود، اصالحات ماهیت نظامی دارد و شامل 

اقدامات عملیاتی و اطالعاتی هم می شود.

جزئیات تازه از یک قانون مهم 
گرچه برخی چه در داخل و چه در خارج کشور اصالح 
قانون فعلی به کارگیری ســالح از سوی نیروهای 
مســلح را اقدامی خطرنــاک! و تهدید کننده مردم 
معرفی می کنند اما نایب رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس به روند بررسی این 
الیحه اشاره می کند و جزئیاتی تازه درباره آن ارائه 
می دهد: اماکن حیاتی، مهم، حساس و قابل حفاظت 
در این الیحه تعریف شد ه اند. درصورتی که در این 
اماکن یا محدوده آن اقداماتی مانند هجوم، حمله، 
گروگانگیری، اشغال، ترور و...  انجام شود نیروهای 
مسلح مجاز به استفاده از ســالح هستند. ابراهیم 
عزیزی تأکید می کند که این قانون می تواند امنیت 
مردم را بیش از گذشته تضمین کند و مقابل افرادی 
باشد که امنیت ملی و مردم را به خطر می اندازند. او 
تأکید می کند سازوکارهایی برای مقابله با افرادی 
که به شکل انتحاری دست به اقدامات تروریستی 
می زنند نیز درنظر گرفته شده است تا نیروهای 
امنیتی دســت بازتری بــرای مقابله با این 
روش های تروریستی داشــته باشند: در 

ماده ۱۱الیحه نحوه به کارگیری ســالح، عملیات 
انتحاری را بــه قانون قبل اضافــه کنیم. همچنین 
درتبصره 2ماده ۱۱این الیحه پذیرفتیم اســتفاده 
از سالح توسط مأموران نیروهای مسلح در هر نوع 
درگیری مســلحانه، مجاز شناخته شــود. عزیزی 
یادآور می شود: اعضای کمیسیون در تالش هستند 
تا اصالحات این قانون به ســمتی بــرود که ضمن 
برقراری امنیت برای شــهروندان، نیروهای مسلح 
بتوانند از این مفاد استفاده قانونی کنند. همچنین 
درتالش هستیم در همه مواد و بندها آنچه موجبات 
ناامنی می شــود یا اقداماتی که موجب آســیب به 
آحاد مردم می شود یا اقداماتی که برای حفاظت از 
شخصیت ها، گردهمایی ها و اجالس ها الزم است را 
در چارچوب قانون مورد توجه قرار دهیم. نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، حرفش را اینطور ادامه می دهد: در 
تالش هستیم تا در موضوعات تروریستی، خرابکارانه، 
انتحــاری، هواپیماربایی و ســاقط کردن هواپیما، 
نیروهای مسلح در چارچوب قانون و بر مبنای قوانین 
پیش بینی شده از ســالح خود استفاده کنند. البته 
این مسائل در مرحله کمیسیون است و پس از اتمام 
بررسی الیحه در کمیسیون که همچنان چند ماده 
از آن باقی مانده اســت، در نوبت رسیدگی صحن 
قرار می گیرد. او مي گوید: بسیاری از موارد مصوب 
در کمیسیون ممکن است در صحن تغییر کند لذا 
این مصوبات قانون تلقی نمی شود و قانون همچنان 
چیزی اســت که در 8/ ۱0/ ۱۳7۳تصویب شده و 
مبنای عمل است. نماینده مردم شیراز تبدیل شدن 
آنچه در کمیسیون امنیت ملی تصویب می شود را 
قانون نمی داند و تبدیل شدن آن به قانون را نیازمند 
طی شدن روال معمول می داند و می افزاید: اگر همه 
مراحل کمیسیون، صحن و شورای نگهبان را پشت 
سر بگذاریم و الیحه برای اجرا به دولت و نیروهای 
مسلح ابالغ شود، می توانیم به عنوان قانون جدید 
آن را مبنا قرار دهیم لذا نباید بررسی پیشنهادها 
در کمیســیون را به معنای تصویب قانون تلقی 
کنیم، بلکه بررسی مقدماتی است و بررسی نهایی 
در صحن و پس از تأیید شــورای نگهبان است. 
آنطور که این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی می  گوید، الیحه بررسی قانون به کارگیری 
سالح هم اکنون مراحل پایانی بررسی خود در این 
کمیسیون را پشت سر می گذارد و هنوز هیچ یک از 
مفاد آن تبدیل به قانون نشده است. این در حالی 
است که به نظر می رسد برخی با نگرانی از تصویب 
این قانون در تالشند به گونه ای فضاسازی کنند تا 
اصالحات پیش بینی شده در کمیسیون تبدیل به 
قانون نشود و بتوانند با استفاده از خألهای موجود 
در این حوزه همچنان بــه اقدامات ضدامنیتی و 
خرابکارانه خود بدون نگرانی از درگیری با پلیس و 

نیروهای امنیتی ادامه دهند.

اصالح قانون سالح برای امنیت بیشتر مردم
برخی معاندین با جوسازی رسانه ای به گونه ای وانمود می کنند که 

تصویب مفاد الیحه استفاده ماموران از سالح ناقض حقوق شهروندان است 

حکمرانی هوشمند بستر تغییر مولفه های تمدنی
 سردار محمدرضا حســنی آهنگر، فرمانده دانشگاه 

جنگ نرم
جامع امام حســین)ع( در ســخنانی در پنجمین 
جشنواره علمی ســلمان فارسی ســازمان پدافند 
غیرعامل کشور، گفت: تهدیدات دشمن هنوز برای ما به پایان نرسیده 
است و یک جنگ تمام عیار ترکیبی هوشمند پیچیده علیه نظام راه 
انداخته اند که جنگ اقتصادی ازجمله آن است و ناتوی فرهنگی از 
دیگر ابعاد آن است. جنگ روانی با تصویرسازی و تخریب و تحریف 
باورهای مردم دنبال می شود. همچنین مقابله با پیشرفت های علم و 

فناوری از دیگر اهداف دشمن است.
وی با بیان اینکه مراکز علم و فناوری دانش بنیان می توانند مراکز 
حیاتی باشند، گفت: جنگ ترکیبی و هوشمند شده است و از بُعد 
نرم شروع شده و ســپس به جنگ نرم می رسد. تهدیدات نرمی که 

دانش بنیان ها را تهدید می کند نفوذ است. پول پاشی های نامناسب 
ازجمله مواردی اســت که مســئوالن پدافند غیرعامل باید به آن 
توجه کنند. همچنین مهاجرت نخبگان کشــور یکی از مشکالت 

جدی کشور است.
فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( ادامه داد: ما در همه کشورهای در حال 
توسعه مهاجرت نخبگان را داریم اما با برنامه است و درآمدی از دل این 
مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر برای کشور مبدأ ایجاد می شود اما 
اینجا برعکس است و برای ما هزینه زاست. در کدام دانشگاه ما رشته های 
راهبردی برای حوزه انرژی وجود دارد؟ در همه آنها رشته های فنی در 
حوزه انرژی موجود است، درحالی که در جهان کشورهای صاحب انرژی 

در رشته های راهبردی این حوزه، دست دارند.
حسنی آهنگر تأکید کرد: ما باید شبکه نخبگان ایرانی را در جهان 

شکل دهیم و از آن برای انتقال دانش و فناوری نوظهور و بدیل به 
کشور استفاده و آن را به حوزه ای درآمدزا تبدیل کنیم. امروز خطوط 
تولید دانش بنیان محل تهدید اســت و خرابکاری های صنعتی در 
آن رخ می دهد. ما امروز در ســطح آزمایشگاه های نیروهای مسلح 
خرابکاری های صنعتی را شــاهد بوده ایم و اینجا محل حضور نرم 
ســازمان پدافند غیرعامل می تواند باشــد. وی افزود: دنیا در حال 
تجربه کردن یک پدیده جدید مثل انقالب صنعتی است. حکمرانی 
هوشمند در حال شکل گرفتن است و جنگ و دفاع آینده هوشمند 
به تغییر مولفه های تمدنی کمک می کند. ما باید یک معماری نوین 
برای رویکرد هوش مصنوعی در پدافنــد غیرعامل را تعریف کنیم 
تا در دستیابی به تمدن اسالمی که زمینه ســاز ظهور است موفق 

باشیم. / ایسنا

اژه ای دستور داد 

کاهش  هزینه های دادرسی به نفع مردم
رئیس قــوه قضاییه گفت: بســیاری از افــراد زیان دیده و 
بزه دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال 
فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ لذا مســئوالن باید به کمک 
و مســاعدت بزه دیدگان بشــتابند تا فرایندهای مربوطه 
در شناســایی و دســتگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد 

زیان دیده طی شود.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، 
غالمحسین محســنی اژه ای، در جلسه شــورای عالی قوه 
قضاییه بــا تبریک هفته قــوه قضاییه با تأکید بر مســئله 
مطالبه گــری مقامــات و مســئوالن قضایــی از خود و 
زیرمجموعه شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایراداتی 
که خود و مجموعه شــان دارند، گفت: مــا باید مطالبه گر 
باشیم، اما قبل از هر چیز و هر کس باید از خودمان مطالبه 
داشته باشــیم؛ چراکه اگر از خودمان غافل شویم، تبعات 
نامطلوبی دامنگیر ما خواهد شــد و در ایفــای وظایف و 
مسئولیت های خود در راســتای احقاق حق، ابطال باطل، 
صیانت از بیت المال و مبارزه با فســاد با مشــکل مواجه 

می شویم.
قاضی القضات با تبیین و تشــریح اقتضائات دنیای امروز و 
تأثیر باالی هوشمندســازی و الکترونیکی کردن امور در 
همه شــئون اداره کشــور گفت: با وجود تأکیداتی که در 
چارچوب برنامه های توسعه درخصوص امر ایجاد ساختار و 
قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه ها 
و فرایندهای اداره کشور شده، اما متأسفانه تاکنون این مهم 

به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
رئیس قــوه قضاییه به موضوع محقق نشــدن کامل بانک 
جامع اطالعاتی و تأخیر در ساماندهی فنی برخی طرح های 
کالن مهم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی 
اتخاذ شــود تا امور و فرایندهای اداره کشــور و دسترسی 
دســتگاه های مختلف بــه اطالعات مورد نیــاز مبتنی بر 
سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ 

امنیت داده ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.
رئیــس عدلیــه بــا اشــاره بــه برخــی محدودیت ها و 
معذوریت هــای قانونی کــه ممکن اســت در ارائه مجوز 
دسترســی به اطالعات از ناحیه برخی دســتگاه ها نظیر 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور وجود داشته باشد بر 
ضرورت رفع تعارضات قانونی در هوشمندســازی امور و 

فرایندهای اداره کشور تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره بــه ضرورت پرهیز از 
بازداشت و زندانی کردن غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ 
تدابیری برای حبس زدایــی و کاهش جمعیت کیفری در 
عین حال به مســئوالن ذیربط قضایی موکــداً تأکید کرد 
که نسبت به تعقیب، محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد 
شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تالش و 

مساعی خود را به کار گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی 
برای مردم باالست، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور 
داد تمامی تدابیر و اقدامات الزم را برای کاهش هزینه های 

دادرسی اتخاذ کند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه از وضــع موجود درخصوص 
هزینه های دادرســی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه 
قضا و دادســتان کل کشــور نیز مأموریت داد با استفاده 
از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشــارکت و 
همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات 
عاجل تری را برای ایجــاد تحول در فرایند رســیدگی به 
پرونده های قضایی و کاستن از هزینه های مادی و معنوی 

دادرسی برای مردم در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشــمردن موارد و مصادیقی از باال 
بودن هزینه های دادرسی به مسئوالن ذیربط قضایی دستور 
داد تا تمامی مساعدت های الزم را در قبال افراد زیان دیده 
که اموال آنها به سرقت رفته یا به اشکال مختلف به آنها از 

ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
قاضی القضــات به نقش مســئوالن قضایی و مســئولیت 
ضابطیــن و مأمــوران انتظامی و امنیتی نیــز در کمک و 
مساعدت به افراد زیان دیده و بزه دیده در راستای شناسایی 
بزهکاران اشاره کرد و گفت: بســیاری از افراد زیان دیده و 
بزه دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال 
فرد بزهکار بپردازند را ندارند. همچنین ممکن اســت آنها 
توانایی معرفی وکیل یا دفاع از خود در محکمه را نداشته 
باشند؛ لذا مسئوالن و دست اندرکاران قضایی، انتظامی و 
امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت 
بزه دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی 

و دستگیری فرد بزهکار طی شود.

اعتبارسنجی ادعاهای اعسار در قوه قضاییه 
در ادامه این نشست، رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضاییه نیز در این جلسه به ارائه آماری درخصوص سامانه 
هوشمند اســتعالمات مالی )ســهام( که در اختیار قضات 
اجرای احکام و شعب حقوقی قرار گرفته است، اشاره کرد و 
گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در ۱7هزار 
فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعالمات مالی )سهام( 
اعتبارسنجی شده و وضعیت های مالی اشخاص مدعی اعسار، 

به صورت برخط در اختیار قضات قرار گرفته است.
محمد کاظمی فرد افزود: برای 
افزایش تبعات ادعاهای 
غیرواقعی اعسار، این 
ادعاها در سامانه سجل 
محکومیت های مالی 
ثبت شده و مؤسسات 
ننــد از  مالــی می توا
اطالعــات این ســامانه 

استفاده کنند.

محمدصادق خیاطیان
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 

ریاست جمهوری
دولــت بــا شــعار مردمــی بــودن روی 
کار آمــد و رأی مــردم بــه رئیســی بــرای 
بازگشــت به شــعارهای اصیل انقالب 
اسالمی بود. البته مردمی بودن باید در 
کردار، رفتار و گفتار به نمایش گذاشته 
شود. طبیعی است که گفتمان ها نیاز 

به تعریف و تئوری پردازی دارند. / مهر

علیرضا نظری
نماینده مجلس

 امنیــت پایــدار در منطقــه باید براســاس 
ظرفیــت نظامــی کشــور شــکل بگیــرد نه 
با تکیــه بــر قدرت هــای بیگانــه؛ زیــرا آنها 
به دنبــال تامین منافــع ملت های منطقه 
نیستند. از این رو برخی کشورهای منطقه 
بایــد بداننــد امنیت شــان را نمی توانند از 

بیگانگان بخرند. / خانه ملت

امان قلیچ شادمهر
عضو گروه دوستی ایران و افغانستان

برخــی جریانــات بــا راه انــدازی اختالفــات 
مذهبی و درگیری قومی و قبیله ای برای تداوم 
حضور خود یا پیدا کردن بهانه برای تاسیس 
پایگاه در افغانستان، شرایط مشوش کنونی 
را در این کشــور ایجــاد کرده اند و تا رســیدن 
به هــدف خــود ســکوت نخواهنــد کــرد، آنها 
این شرایط را ادامه می دهند و ممکن است 
دامنــه ناامنــی بــه کشــورهای همســایه نیــز 

سرایت کند. / خانه ملت

تقویت رویکرد اقتصادی در 
روند دیپلماسی کشور

ابوالفضــل عمویی، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  درباره لزوم 
تقویت دیپلماسی اقتصادی و عملکرد نهادهای ذیربط 
گفت:  دیپلماسی اقتصادی در ایران متولیان متعددی 
دارد، از سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت گرفته 
تا معاون اول رئیس جمهور کــه بخش بین المللی، 
اختیارات امور را در دست دارد. وی با تأکید بر اینکه 
یکی از مهم ترین بخش هــا در وزارت امور خارجه، 
معاونت اقتصادی است، ادامه داد:  مطالبه مجلس از 
ابتدا تقویت حوزه دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور 
خارجه بوده است که در دوره جدید نیز شاهد افزایش 
و جهش فعالیت های این حوزه هستیم، به خصوص در 
چند ماه گذشته که کمیسیون های مشترک اقتصادی 
ایران و کشورهای مختلف در حال برگزاری است و 
جهت رفع موانع و راهکارها برای افزایش همکاری 
اقتصادی ایران و کشورهای همسایه دنبال می شود.

عمویی افزود: ضمن تقدیری کــه از وزارت خارجه 
داریم، الزم است نهاد دیپلماســی توان بیشتری را 
مصروف امور دیپلماسی اقتصادی کند،  این مسئله 
هم از جهت افزایش نیروی اقتصادی و رایزن است و 
هم از جهت هماهنگی با دستگاه های مختلف که باید 
پیگیری شود. این نماینده مجلس تأکید کرد: در این 
چارچوب یکی از حوزه هایی که باید مورد تمرکز قرار 
گیرد، تقویت سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت 
است، زیرا این سازمان متولی اعزام رایزنان تجاری به 

کشورهای مختلف است. / آنا

نقل قول خبر

دفاعی

 خبر

گزارش 2

میهمان ناخوانده نمی خواهیم
امیردریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران درباره آخرین وضعیت مرزهای 
آبی کشورمان گفت: نیروی دریایی ارتش با توجه به اینکه در 
عمق دریا حضور دائمی دارد، توانسته است با اقتدار امنیت 

را در فاصله خیلی دور به عنوان لبه بیرونی نظام تامین کند.
وی در پاسخ به این ســؤال که »آیا دشمن توانسته است به 
اهداف خود در آب های خلیج فارس برسد؟« اذعان کرد: خیر؛ 
نه تنها دشمن نتوانسته است به اهداف خودش در مرزهای 
سرزمینی ما برسد، از اهدافش عقب نشینی هم کرده است؛ 
به گونه ای که امروز در منطقه حضور جدی نداشته و حرفی 

هم برای گفتن ندارد.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران همکاری کشورهای منطقه را از ارکان تقویت امنیت 
منطقه برشمرد و افزود: آنچه دشــمن بر آن تمرکز می کرد 
بحث تامین امنیت بــود که بحمداهلل ایــن امنیت با وجود 
 نیروهــای غیور و توانمنــد جمهوری اســالمی در منطقه

برقرار است.
دریادار ایرانی با تأکید بر اینکه منطقه جهت امنیت نیاز به 
حضور هیچ غیرموجه و میهمان ناخوانــده ای ندارد، گفت: 
برای ارتقاي امنیت در منطقه نیز حتما نیاز اســت که همه 
کشورهای منطقه دست به  دست هم دهند و این دوستی و 

اخوت خود را تعمیق ببخشند.
وی درباره آخرین دســتاوردهای نیروی دریایی ارتش در 
حوزه تســلیحات تمام بومی توضیح داد: آخرین دستاورد 
جوانان متخصص و انقالبی ما ساخت و رونمایی از »ناوشکن 
تمام ایرانی دنــا« بود که اخیرا در یــک رزمایش مرکب در 
صحنه بین المللی با شرکت چندین کشور حضور پیدا کرد و 
حضورش هم مؤثر و موفق بود. در طول سال جاری هم الحاق 

ناوشکن های جدیدی را خواهیم داشت./  فارس

سنا
ی ای

زار
رگ

 خب
س:

عک

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار


