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مقاومت صنعت نفت در برابر ضربههای کشنده تحریمها ؛

زنگنه :در فروش محمولههای نفتی باید احتیاط کنیم

رهبر انقالب از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان بازدید کردند ؛

رونمایی از موتور جت بومی
در حضور رهبر انقالب

حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان
و فناوریهای برتر (ایران ساخت) در حسینیه امام خمینی(ره) بازدید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح دیروز (سهشنبه) از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای
برتر (ایران ساخت) در حسینیه امام خمینی(ره) بازدید کردند.
در این بازدید دو ساعته ،حضرت آیت اهلل خامنهای ضمن دیدن از  ۳۰غرفه
شرکتهای دانشبنیان و گفتوگو با فناوران و پژوهشگران ،در جریان آخرین
دستاوردهای علمی و فناوری و پروژههای تجاریسازی شده جوانان و متخصصان
ایرانی قرار گرفتند.
سامانههای پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان ،همودیالیز ،جراحی با
ربات و پروتز عصبی ،تجهیزات آزمایشگاهی ،تولید واکسنها و داروهای پیشرفته
به صورت کام ً
ال بومی ،طراحی و ساخت موتور جت و طراحی موتور هوایی،
سیستمهای کنترل نیروگاهی ،تولید انواع کاتالیستهای نفت و گاز ،خدمات
شناسایی و حفاری آبهای ژرف ،ساخت مخازن و تجهیزات استیل ،سامانههای
پیشرفته نوری ،اسکنری ،اندازهگیری ،بُرش ،شبیهسازی و پردازشگرها ،ساخت
فریزدرایر صنعتی و تولید بازیهای رایانهای از جمله دستاوردهای شرکتهای
دانشبنیان حاضر در این نمایشگاه بود.
در بخشی از بازدید ،آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
گزارشی از رویکردها و برنامههای این معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد
دانشبنیان بیان کرد و گفت :با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمی کمک بسیار
خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که با این
کمک پروژههای علمی و دانشبنیان در جهت مقاومسازی اقتصاد کشور و مقابله
با تحریمها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به طرح ایجاد پهنههای نوآوری
در کنار دانشگاهها و مراکز علمی مستعد ،ایران را بزرگترین زیستبوم نوآوری
در غرب آسیا دانست و افزود :اکنون بیش از  ۴۵۰۰شرکت دانشبنیان با درآمد
 ۹۰هزار میلیارد تومانی ،زمینه اشتغال مستقیم  ۳۰۰هزار نفر را فراهم کردهاند.
ستاری زیستبوم تولید داروهای پیشرفته را نمونهای موفق از اعتماد به
جوانان پر انگیزه کشور خواند و گفت :در اثر ارتقای این زیستبوم ،مهاجرت
نخبگان در بخش داروسازی تقریباً متوقف شده است و هر دارویی که وارد این
چرخه شود ،حداکثر تا دو سال بعد ،تجاری و وارد بازار مصرف مردم میشود.
پس از سخنان ستاری ،رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد
نفتی و عوارض فرهنگی آن ،گفتند :یکی از گالیههای جوانان در نمایشگاه دیروز
این بود که بعضاً همان محصول یا تولید آنها را دستگاههای دولتی از خارج وارد
میکنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصالح
شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای خطاب به معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
افزودند :نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود ،هر چه
میتوانید در این خصوص تالش کنید ،من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از پژوهشگران و فناوران و
دستاندرکاران نمایشگاه ،در لوح یادبود متنی به این شرح مرقوم کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
همت انقالبی را در این نمایشگاه دیدیم و
جلوهی درخشان استعداد ایرانی و ّ
خدا را سپاس گفتیم .کار اساسی و بنیانی برای بهرهگیری از انگیزهها و توانهای
باال باید جدا ً دنبال شود .این مهمترین وظیفهی مسئوالن دولتی است .به خداوند
توکل کنید و با امید و شوق قدم بردارید ،یقیناً خواهید توانست به مشکالت
اقتصادی کشور پایان دهید ،انشاءاهلل.
س ّیدعلی خامنهای
 ۱۶مهر ۱۳۹۸

رحمانی فضلی:

همه کشورها باید در زمینه
پناهندگان فعال باشند

وزیر کشور گفت :اگر امنیت ،آرامش ،توسعه ،اشتغال و صلح در افغانستان به
وجود نیاید ،امکان حل ریشهای مشکل پناهندگان وجود نخواهد داشت از این رو
همه کشورها باید فعال باشند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست آکسکام ،گفت :جلسه
امروز آکسکام درخصوص پناهندگان بود .ایران به عنوان یکی از کشورهایی است
که بیشترین خدمات را در عرصه پذیرایی ،تسهیالت و کمک رسانی به افغانستانی
های مقیم ایران که به عنوان مهاجر هستند ،را انجام می دهد.
وی به مباحث مطرح شده در این نشست اشاره کرد و افزود :در این نشست
نقش سازمان های بین المللی و کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که باید در
این مسیر خدمات رسانی و ارائه تسهیالت کنند ،مطرح شد که متاسفانه همکاری
بسیار بسیار پایینی دارد.
وزیر کشور در همین راستا اضافه کرد :مثال منابعی که برای افغانستانی های
حاضر در ایران کمک می کنند ،حدود ۶درصد کل هزینه های پرداختی ست.
رحمانی فضلی تصریح کرد :اگر امنیت ،آرامش ،توسعه و اشتغال و صلح در
افغانستان به وجود نیاید ،امکان اینکه این موضوع به صورت ریشه ای حل شود،
واقعا وجود ندارد و این وظیفه همه کشورهایی است که در عرصه بین المللی فعال
هستند و باید نقش ایفا کنند.
وی در ادامه به همکاری کشورهای منطقه در موضوع پناهندگان اشاره کرد و
گفت :جلسه ای با نماینده افغانستان داشتیم که مقرر شد اقداماتی صورت گیرد تا
ورود افغانستانی ها به صورت غیرقانونی به ایران از طرف دولت افغانستان کنترل
بیشتری شود ،و ما نیز شرایط مطلوبتری را ایجاد کنیم تا با شناسایی مهاجران،
حضور آنها به صورت قانونی و در مدت زمان مشخص باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه مجموعه اقداماتی که ایران ظرف ۴۰سال ،برای
افغانستانی ها انجام داده و همراهی هایی که با مردم خوب افغانستان داشته در
نشست گزارش شد ،افزود :این موضوع همواره مورد تقدیر و تشکر همه اعضای
آکسکام بوده و امروز هم بود ولی تنها تشکر کردن کافی نیست و باید نقش
خودشان را ایفا کنند و حمایتهای الزم را طبق مصوبات و کنوانسیونها ،انجام
دهند.
رحمانی فضلی تصریح کرد :ایران نقش خود را در منطقه به خوبی ایفا
میکند و امیدواریم بقیه کشورها نیز این نقش را در حد مطلوبی ایفا کنند.

وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه قیمت فروش کوچکترین محموله
نفتی حداقل  ۵۰میلیون دالر است ،گفت :وزارت نفت نمیتواند بهراحتی
به کسی اعتماد کند و من بابک زنجانیسنج ندارم ،در نتیجه باید در فروش
محمولههای نفتی احتیاط کنیم.
بیژن زنگنه دیروز (سهشنبه ۱۶ ،مهرماه) در آیین گشایش پنجمین
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در مرکز همایشهای بینالمللی
صداوسیما با ابراز خوشحالی از حضور در میان همکاران صنعت نفت و
قدردانی از برگزارکنندگان این کنگره ،درباره تعیین تکلیف توسعه
میدانهای مشترک اظهار کرد :ما در میدان گازی پارس جنوبی حرکت
بزرگی کردیم و انشاءاهلل تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده همه بخش
دریایی  ۲۷فاز پارس جنوبی پایان مییابد و پاالیشگاه فاز  ۱۴نیز سال

 ۱۴۰۰تکمیل میشود.
وی با اشاره به اینکه عملیات طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی امسال
آغاز میشود ،افزود :ما میخواستیم این کار را به دلیل استفاده از فناوری
فشارافزایی در دریا با شرکت فرانسوی توتال انجام دهیم که متأسفانه در
اعمال تحریمها ،هم توتال و هم شرکت سیانپیسیآی چین کنار رفتند،
حرفشان هم دوستانه بود و ما هیچ بحث و دعوایی با یکدیگر نداشتیم.
شرایط تحریم به گونهای بود که آنها نمیتوانستند و نمیخواستند؛ فکر
میکردند نمیتوانند کار کنند و به هر حال کنار رفتند.
وزیر نفت با بیان اینکه وضع ما در فازهای میدان گازی پارس جنوبی
بسیار خوب است ،ادامه داد :امسال تا آخر سال روزانه حدود  ۷۰میلیون
مترمکعب گاز شیرین از این فازها وارد شبکه خواهیم کرد.

زنگنه با اشاره به اینکه پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با موضوع
آیندهنگری فضای کسبوکار در صنایع نفت و نیرو ایران با محوریت بخش
خصوصی برگزار شده است ،گفت :به نظر بنده ظرفیتهای ما برای توسعه
و تحرک در صنعت نفت در شرایط کنونی کماکان فوقالعاده است.
وی با بیان اینکه در جغرافیای نفت تغییرات بسیار مهمی اتفاق
افتاده که در  ۱۰سال گذشته قابل پیشبینی نبوده است ،ادامه داد :کسی
نمیتوانست پیشبینی کند آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان
تبدیل شود ،کشوری که بزرگترین واردکننده بود ،اکنون نهتنها بزرگترین
تولیدکننده نفت جهان شده ،بلکه صادرات نفت ،گاز و میعانات گازی را
آغاز کرده است.
ادامه در صفحه 3
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ارجاع الیحه مالیات
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معاون اول رییس جمهور:

رشد اقتصادی مثبت خواهد شد
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خبر

روحانی در دیدار مدیران ارشد وزارت اطالعات:

نقش وزارت اطالعات در بهبود شاخصهای اقتصادی برجسته است

رئیس جمهور گفت :علیرغم سختی ها و دشمنی
های بی سابقه علیه ملت ایران ،طی ماههای اخیر
شاخص های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت
اطالعات در این زمینه برجسته بوده است.
حسن روحانی روز سه شنبه و در دیدار وزیر،
معاونین و مدیران ارشد وزارت اطالعات ،گفت :مجموعه
وزارت اطالعات از مهمترین دستاوردها و سرمایه های
نظام اسالمی است و اینکه بر اساس قانون اساسی ،تنها
دستگاه اجرایی است که وزیر آن باید مجتهدی عادل
باشد؛ یعنی متشرع بودن کارکنان و نیز شرعی و عادالنه
عمل کردن وزارت اطالعات اولین و محوری ترین رکن
فعالیت این دستگاه است.
رئیس جمهور ،حجت االسالم علوی وزیر اطالعات
را فردی دارای اخالق حسنه ،سعه صدر و ارتباط توام
با رافت و الفت در درون سازمان و بیرون این وزارتخانه
دانست و افزود :کارکنان این وزارتخانه باید خداوند
متعال را صاحب کار و ناظر و داور اصلی رفتار خود
بدانند و صفت زیبای «سرباز گمنام امام زمان (عج)»را
بدلیل اجر و ثواب فراوان خدمت پنهان ،فرصت معنوی
بزرگی برای خود تلقی کنند .روحانی قانونی و نظارت
پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت اطالعات دانست
و ادامه داد :اینکه قانون گذار بعد از بحث های فراوان
به این نتیجه رسید که دستگاه اطالعاتی کشور باید در
قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد ،نشانه این است
که این دستگاه عالوه بر نظارت خداوند و مردم ،نظارت
رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و سایر
ارکان قانونی کشور را بر خود پذیرفته است .وی تصریح
کرد :مردمی بودن و جامعه محور عمل کردن سومین
رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطالعات است .اقشار
و سلیقه های مختلف اجتماعی باید با سالمت عمل و
اقتدار وزارت اطالعات باور داشته باشند و با شنیدن نام
وزارت ،احساس امنیت و آرامش کنند .رویکرد وزارت
اطالعات نیز بایستی ایجاد و استحکام «جامعه امن»
و پرهیز از جامعه امنیتی باشد .رئیس شورای عالی
امنیت ملی ،ماموریت اصلی وزارت اطالعات را حفظ
نظام ،کشور ،امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود:
وزانت ،استحکام و تجربه در امور اطالعاتی و امنیتی از
ویژگی های ممتاز وزارت اطالعات در مقایسه با سایر

دستگاههاست.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ،با تشریح
روند تحوالت از مقطع دی ماه  ، ۹۶خروج آمریکا از
برجام و تالش دشمنان برای تنش آفرینی در داخل و
جنگ اقتصادی از خارج؛ به تبیین برنامه ها و اقدامات
هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن تبیین
نتایج سفر اخیر خود به مقر سازمان ملل متحد،گفت:
دشمنان نظام اسالمی و مردم ایران اگر چه ممکن
است اعتراف نکنند ،اما پذیرفته اند که استراتژی فشار
حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید در مقابل
ملت ایران کنار بگذارد.
رئیس شواری عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه
«ملت ما در آزمایش سخت مقابله با فشار حدکثری
بدخواهان فداکاری بزرگی کرد و سربلند شد» ،افزود:
دستگاهها ،قوا و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با
هماهنگی خوب و تالش فراوان عمل کردند که این
مسیر باید تا رسیدن به نقطه ای که دشمنان به طور
کامل از اعمال فشار حداکثری نا امید شوند ،ادامه یابد.
روحانی با بیان اینکه مردم نشان دادند که هوشیارند و
ریشه فشارها و سختی ها را به درستی می شناسند،
تصریح کرد :امروز مهمترین قدردانی مسئوالن از ملت،
حفظ نظام اسالمی ،ایران عزیز ،منافع ملی و اثبات
کارامدی و خدمت به جامعه است.
رئیس جمهور سپس به تحلیل شرایط اقتصادی
پرداخت و گفت :علیرغم سختی ها و دشمنی های بی
سابقه علیه ملت ایران ،طی ماههای اخیر شاخص های
مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت اطالعات در این
زمینه برجسته بوده است.

برگزاری رزمایش مشترک
دریایی ایران و روسیه؛
در آینده ای نزدیک

روحانی تاکید کرد :ایجاد امنیت در فضای کسب و
کار و سرمایه گذاری ،از سرمایه و فناوری مهمتر است
و نقش آفرینی وزارت اطالعات در مقطع خطیر جنگ
اقتصادی علیه کشور و تحریم ها ،در حفظ و ارتقای
فضای امن در حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری باید
ادامه یابد .وی با اشاره با اینکه بحمداهلل نگرانی مهمی
در حوزه های سیاسی و امنیتی در کشور نداریم ،افزود:
توجه به حل مشکالت اقتصادی مردم ،شادابی و سالم
بودن عرصه فعالیت های فرهنگی و مقابله با هر گونه
شکاف و گسل اجتماعی مهمترین نیاز امروز کشور است
که وزارت اطالعات سهم برجسته ای در تامین آن دارد.
روحانی ضمن تحلیل زوایای مختلف ،فرصت ها و
تهدیدهای فضای مجازی به عنوان یک واقعیت مهم در
جهان امروز ،گفت :وظیفه بزرگ وزارت اطالعات این
است که در دنیای دیجیتال به کشف حقایق بپردازد و
با ارائه اطالعات و تحلیل های راهبردی و آینده پژوهانه،
دیده بان صادق و دقیق مسوولین کشور باشد .رئیس
جمهور در این جلسه از زحمات وزیر ،معاونین ،مدیران
کل و مجموعه کارکنان وزارت اطالعات قدردانی و
سپاسگزاری کرد .در ابتدای این جلسه حجت االسالم
سید محمود علوی وزیر اطالعات با ارائه گزارش کاملی
از عملکرد این وزارت خانه در سالهای اخیر ،رعایت
اصول شرعی ،قانونی و اخالقی را فرهنگ سازمانی
وزارت اطالعات اعالم کرد .وی دانش پایه شدن امور
اطالعاتی ،ارتقای علمی کارکنان ،توجه به امور معنوی و
اعتقادی ،استقرار هوش سازمانی بر مبنای عدالت شغلی،
هم افزایی درون سازمانی و همکاری با سایر دستگاهها
و نهادها ،تعامل سازنده با احزاب سیاسی ،اقوام ،مذاهب
نخبگان و دانشگاهها؛ صیانت از امنیت اقتصادی و
سرمایه گذاری ،رویکرد سیستمی در پیشگیری و مبارزه
با فساد اقتصادی و قاچاق ،رویکرد صیانتی و حمایتی
در قبال مدیران و اشراف اطالعاتی به هرگونه عوامل نا
امنی و مقابله بهنگام با اقدامات تروریستی را به عنوان
مهمترین برنامه های این وزارت خانه تشریح کرد .در
این جلسه همچنین تعدادی از معاونین و مدیران ارشد
وزارت اطالعات عالوه بر گزارش عملکرد حوزه های
تخصصی ،دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در فضایی
صمیمی با رئیس جمهور در میان گذاشتند.

برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران
و روسیه؛ در آینده ای نزدیک
فرمانده نیروی دریایی ارتش به برگزاری
رزمایش دریایی ایران وروسیه در آینده ای
نزدیک اشاره کرد وگفت :وقتی دو یا چند
کشور رزمایش برگزار می کنند ،به آن
معناست که سطح وسیعی ازهمکاری ایجاد
شده است.
امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که
برای شرکت در چهارمین نشست فرماندهان
نیروی دریایی کشورهای حوزه خزر ،که در
سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود،
دیروز وارد مسکو شد ،اظهارداشت :موافقتنامه
همکاری نظامی کشورهای حوزه خزر در
جریان نشست فرماندهان نیروی دریایی این
 ۵کشور امضا خواهد شد .دریادار «خانزادی»
درباره محورهای مهم این موافقتنامه افزود:
همکاری های امنیتی ،آموزشی ،فنی و
موضوع امداد و نجات دریایی از مهمترین
بندهای این موافقتنامه است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش به
برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران
و روسیه در آینده ای نزدیک اشاره کرد
و گفت :وقتی دو یا چند کشور رزمایش
نظامی برگزار می کنند ،به آن معناست
که سطح وسیعی از توافق و همکاری بین
این کشورها ایجاد شده است .وی باالبردن
آمادگی رزمی و دستیابی به امنیت جمعی
در مناطقی مشخص را هدف برگزاری این
رزمایش عنوان کرد و گفت :هماهنگی و
توافق برای برگزاری رزمایش دریایی ایران
و روسیه از قبل انجام شده و امیدواریم تا
پایان سال این رزمایش در منطقه اقیانوس
هند انجام شود.

غریب آبادی :آمریکا حقوق بین الملل را پایمال میکند

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل
متحد و سایر سازمان های بینالمللی مستقر در وین،
گفت :آمریکا حقوق بین الملل را پایمال میکند.
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان
نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی
مستقر در وین در کنفرانس بینالمللی عدم اشاعه
اظهارداشت :امنیت یک نگرانی جهانی است که نیاز
به مشارکت جهانی دارد.
غریب آبادی که به دعوت مسئوالن آکادمی ملی
علوم «لینچای» ایتالیا در بیست و یکمین کنفرانس
بین المللی ادواردو آمالدی درباره عدم اشاعه شرکت
کرده ،ادامه داد :سالحهای هستهای ،بزرگترین تهدید
جهانی برای صلح و امنیت بینالمللی هستند بهطوری
که تنها بخش کوچکی از زرادخانههای موجود

هستهای برای نابودی حیات بر روی زمین کفایت
میکند .حدود  ۱۵هزار سالح اتمی در جهان وجود
دارد که دو هزار مورد آن ذیل دکترینهای هستهای
دارندگان آن ،آماده بهکارگیری است.
وی ،در ادامه با اشاره به اینکه معاهده عدم
اشاعه سالحهای اتمی (ان .پی .تی) زیربنای خلع
سالح ،عدم اشاعه ،و استفاده صلح آمیز از انرژی
هستهای است و اگر نقاط ضعفی وجود دارد ،به
خاطر عدم اجرای موثر و کامل آن است ،یکی از
چالشهای پیش روی عدم اشاعه را اتکای برخی
دولتهای دارای سالح هستهای ،بهویژه آمریکا
به استفاده از این دسته از سالحها در دکترین
نظامی خود و گسترش روز افزون نقش آن در
در برنامههای نظامی این کشورها دانست و گفت:

سالحهای هستهای برای آمریکا نه تنها ابزاری برای
بازدارندگی ،بلکه وسیلهای برای تهدید علیه دولتهای
هستهای دیگر و همچنین سایر دولتهای غیر
هستهای است .در همین راستا ،میتوان به سیاست
جدید بازنگری هستهای آمریکا در سال  ۲۰۱۸اشاره
کرد که نقض کامل ان .پی .تی است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان موضوع خلع سالح
هستهای کامل و جامع را یکی از چالشهای فراروی
معاهده ان.پی.تی دانست و افزود :در میان دولتهایی
که سالح هستهای ندارند ،موجی از عدم اعتماد در این
خصوص وجود دارد که ان.پی.تی آنها را از دستیابی
به سالح هستهای بازداشته ،در حالی که دولتهای
دارنده سالح هستهای ،گامهای اندکی را به سمت خلع
سالح برداشته و تعهدات خود ذیل ماده  ۶این معاهده

را انجام ندادهاند.
غریب آبادی در ادامه سخنرانی خود به دو مولفه
خلع سالح و عدم اشاعه و ارتباط بین این دو پرداخت
و ضمن اشاره به اینکه این دو موضوع ،دو روی یک
سکه بوده و یکدیگر را تقویت میکنند ،افزود :این دو
مولفه در کنار تعهد به استفاده صلحآمیز از انرژی
هستهای ،پایههای اصلی مندرج در معاهده ان.پی.تی
را شکل میدهند.
وی تاکید کرد :همانگونه که در سند نهایی
کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در سال  ۲۰۰۰نیز آمده
است ،هدف عدم اشاعه ،مشروعیت خود را از هدف
بزرگتر خلع سالح میگیرد.
چالش دیگر در این فرایند از منظر نماینده دائم
کشورمان ،زرادخانه هستهای رژیم صهیونیستی است.

