
ادامه از صفحه اول
ــالح بودجه 91،   ــت: اص ــن خبرگزاري مهر نوش همچني
ــه 92، تعيين  ــترك براي تدوين بودج ــكيل كميته مش تش
اولويت هاي اقتصادي كشور، آغاز نشدن پروژه هاي عمراني 
ــوي حمايت از توليد داخلي از  جديد و هدايت اعتبارات به س

مهم ترين پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه ديروز بود.
ــتي و تنگستان در  ــين پورفاطمي، نماينده مردم دش حس
مجلس گفت: در پايان جلسه مقرر شد كميته مشتركي ميان 
ــي اليحه بودجه 92 تشكيل شود  دولت و مجلس براي بررس
ــد مقرر به صحن علني مجلس  ــا اليحه اين بودجه در موع ت

ارائه شود.
ــين مظفر، معاون نظارت مجلس شوراي  همچنين حس
ــالمي نيز گفت: در جلسه مشترك، چالش ها و مشكالت  اس
ــور براي  ــا، ظرفيت ها و راهكارهاي كش ــي از تحريم ه ناش
ــد. وي افزود:  در پايان جلسه پيشنهاد  ــي ش مقابله با آن بررس
شد ستاد مشتركي براي مقابله با بحران تشكيل شود و تجديد 
نظري در بودجه امسال صورت گيرد و اصالحاتي در آن ايجاد 
شود. وي تصريح كرد: در اين جلسه راهكارهايي براي مقابله 
ــئوالن و تفاهم روي  ــي بر هماهنگي مس ــا تحريم ها مبتن ب

اولويت هاي كشور ارائه شد.
ــيه اين  محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در حاش
ــافرتي و اختصاص  ــه غيرعلني با تاكيد بر حذف ارز مس جلس
ــفرهاي زيارتي گفت: ارزهاي غير عتبات عاليات را  آن به س
ــتفاده  ــافران مي توانند از ارزهاي آزاد اس منتفي كرديم و مس
ــري بر قيمت ارز  ــافرتي تاثي ــد. وي افزود: حذف ارز مس كنن

نخواهد داشت.
سيدشمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در 
مورد اين جلسه يادآور شد: براي اين كه تبعات تحريم به حداقل 
ــتري صورت بگيرد و سطح  ــد، مقرر شد رايزني هاي بيش برس

هماهنگي ها و تصميم سازي ها و كيفيت اجرا بهبود يابد.
علي الريجاني، رئيس مجلس نيز با اشاره به اين كه زمان 
ــر بيندازيم، در  ــكالت را به گردن يكديگ ــت كه مش آن نيس
پايان جلسه غيرعلني به خبرنگاران گفت: مهم اين است كه 
ــي از اين  ــار بيايد و بايد با هم انديش اجازه ندهيم به مردم فش

مرحله عبور كنيم.
پيشنهادي براي تشكيل ستاد حل مشكالت اقتصادي

ــوراي اسالمي نيز در جلسه غيرعلني  9 نماينده مجلس ش
ــتادي براي حل  ــتار تشكيل س ــنهادي مكتوب خواس در پيش
مشكالت اقتصادي متشكل از تمامي نهادهاي حكومتي شدند 

كه با اختيارات خاص بتواند تصميمات الزم را اتخاذ كند.
در اين درخواست با اشاره به اهداف نظام سلطه جهاني و 
ــكيل اين ستاد  تالش دولت در مقابله با تحريم ها بر لزوم تش
ــده ستادي با اختياراتي  ــد. همچنين الزم دانسته ش تاكيد ش
ــكيل و تمامي تصميمات اقتصادي در بخش هاي  معين تش
ــاله برعهده گيرد تا  ــي و خارجي را در مقطع زماني يكس داخل
ــرد اقتصاد مقاومتي كه مورد تائيد مقام معظم رهبري  از راهب

براي مقابله با ترفند هاست بهره گرفته شود.
ــدي نماينده دهلران،  ــد توكلي نماينده تهران، احم احم
ــيراز، قوامي نماينده  نادران نماينده تهران، قادري نماينده ش
ــران، بحريني نماينده  ــفراين، مصباحي مقدم نماينده ته اس
ــهد، رجايي نماينده گناباد و پورابراهيمي نماينده كرمان  مش
ــنهاد را در جلسه غيرعلني  ــتند كه اين پيش 9 نماينده اي هس

مجلس تقديم هيات رئيسه مجلس كردند.
نمايندگان از جلسه غيرعلني چه مي گويند 

ــادي مجلس  ــيون اقتص ــو كميس ــي، عض ــرج نديم اي
ــتادن بر  ــه غيرعلني ديروز گفت: براي ايس درخصوص جلس
آرمان هايمان بايد همانند روزهاي جنگ به مسائل اقتصادي 
ــت از توليدكنندگان ايجاب  ــد كرد: حماي ــم. وي تاكي بنگري

ــايعه گران شدن كاالها  ــويم، زيرا ش مي كند كه وارد بازار ش
التهاب خريد را افزايش مي دهد. گرچه ما انتظار داشتيم دولت 
ــي ها مقابله كند و ايرادها را بيابد، اما گراني هاي  با گرانفروش

اخير نمايانگر اخالل در شبكه نظارت دولت است.
ــز در مورد ارزيابي خود از  ــد فتاحي، نماينده اروميه ني عاب
ــه نظرات مردم در  ــه به جام جم گفت: در اين جلس اين جلس
خصوص گراني ها مطرح شد كه سخنان وزيران در اين زمينه 
قانع كننده بود. وي با بيان اين كه مردم بايد در مقابل گراني ها 
ــه تاكيد شد كه  ــند، افزود: در اين جلس ــته باش مقاومت داش
ــود تا از روزهاي سخت  فرمول هاي جديدي به كار گرفته ش

به بهترين نحو عبور كنيم.
ــيون عمران مجلس نيز به  ــر آقايي، رئيس كميس علي اكب
جام جم گفت: برگزاري اين جلسه باعث شفافيت در مورد گراني 
ــوه مقابله با تحريم ها،  ــد و در خصوص نح ــت بروز آن ش و عل
ــد. وي افزود: البته در اين  ــوي دو قوه ارائه ش راهكارهايي از س
جلسات نبايد فقط به ارائه گزارش كار اكتفا كرد و بايد كارگروهي 

با حضور سه قوه تشكيل شود و تدابير را عملياتي كند.
يكشنبه، جلسه نمايندگان با احمدي نژاد 

ــدگان مجلس روز  ــد نماين ــروز اعالم ش ــن دي همچني
ــكالت اقتصادي كشور به ديدار  ــنبه براي بررسي مش يكش
ــث مجلس در خصوص  ــور مي روند تا ادامه بح رئيس جمه

گراني ها را اين بار با محمود احمدي نژاد در ميان بگذارند.
ــا و بويراحمد با اعالم اين  ــد زارعي نماينده دن غالم محم
ــتر  ــي هرچه بيش ــارس گفت: براي بحث و بررس ــر به ف خب
ــاعت 15 روز  ــس، نمايندگان پارلمان س ــن دولت و مجل بي
ــنبه در نهاد رياست جمهوري حاضر مي شوند و جلسه  با  يكش
رئيس جمهور در اين خصوص برگزار مي شود تا هرچه بهتر و 
ــتر درخصوص مشكالت اقتصادي كشور تصميم گيري  بيش

شود.
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ايران پاسخ دندان شكني به حمالت 
سايبري آمريكايي ها مي دهد

ــلح  ــتاد كل نيروهاي مس ــايبري س يك مقام قرارگاه س
ــايبري آمريكايي ها عليه  ــر حمالت س ــورمان گفت: اگ كش
كشورمان پايان نپذيرد، پاسخ دندان شكني دريافت خواهند 

كرد.
ــش به بعضي اخبار  ــام آگاه اين مطلب را در واكن ــن مق اي
ــر شده از مبدأ آمريكا مبني بر احتمال حمالت سايبري  منتش

عليه تاسيسات هسته اي ايران، بيان كرد.
اين مقام آگاه اظهار كرد: مسئوالن آمريكايي بايد جلوي 
اين گونه اظهارنظرهاي خصمانه و غيركارشناسي را بگيرند، 
زيرا در غير اين صورت عواقب آن دامن آنها را خواهد گرفت. 
وي همچنين افزود: آمريكايي ها بايد دكترين تهديد در برابر 
ــالمي ايران نيز  تهديد را جدي بگيرند و بدانند جمهوري اس
ــوب طلبي پاسخ  ــت و به آش داراي توانمندي هاي بااليي اس

مناسب خواهد داد./  ايرنا

 پايان سفر باقري به تركيه
علي  باقري، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان 
كه براي ديدار با هلگا اشميت، معاون كاترين اشتون به تركيه 

سفر كرده بود عصر ديروز به تهران بازگشت.
ــتانبول  ــنبه در اس ــميت كه روز سه ش ديدار باقري و اش
ــد براي ايجاد تفاهم و هماهنگي ميان ديدگاه ها ي  برگزار ش
ــازي براي گفت  وگوي تلفني كاترين  ايران و 1+5 و زمينه س
ــتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و سعيد جليلي،  اش

مذاكره كننده ارشد ايران برگزار شد.
در مذاكرات مسكو كه بيست و نهم و سي ام خرداد برگزار 
ــرگيري مذاكرات  ــد، ايران و 1+5 توافق كردند براي از س ش
ــر گفت  وگو كنند و در  ــي با يكديگ ابتدا هيات  هاي كارشناس
صورت مثبت بودن گفت وگوها معاونان اشتون و جليلي براي 
برخي هماهنگي ها گفت وگو كنند و در نهايت كاترين اشتون 

و سعيد جليلي با يكديگر تماس گيرند.
ــد كه كاترين  ــتانبول توافق ش ــدار معاونان در اس در دي
ــتون بزودي با سعيد جليلي تماس گيرد و درباره برگزاري  اش
ــا يكديگر  ــران و 1+5 ب ــان اي ــرات مي ــري از مذاك دور ديگ

گفت وگو كنند.
ــد داوود اوغلو،  ــت به ايران،  با احم ــري پيش از بازگش باق
وزيرامور خارجه تركيه در آنكارا ديدار و گفت وگو كرد. / ايسنا 

احتمال اعدام 6 ايراني ديگر در 
عربستان سعودي

ــرق نوشت: برخي خبرها از صدور حكم اعدام  سايت مش
ــتان حكايت دارد. چندي  ــش ايراني ديگر در عربس براي ش
قبل نيز 18 نفر از اتباع كشورمان در عربستان كه از پنج سال 

قبل در حبس بودند، اعدام شدند. 
ــتان ادعا شده است كه  در اين خبر به نقل از پليس عربس
بيش از 3000 كيلوگرم مواد مخدر از افراد ايراني كشف شده 

است./جام جم

ارز مسافرتي حذف شد
رئيس كل بانك مركزي: حذف ارز مسافرتي تاثيري بر قيمت ارز نخواهد داشت

كمي از سياست

ــلح اخبار منتشر شده  ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــوريه را  ــي بر تصميم ايران براي اعزام نيروي نظامي به س مبن
تكذيب كرد. سردار احمد وحيدي ديروز در حاشيه جلسه هيات 
ــران براي اعزام  ــه اخباري كه مدعي قصد اي ــاره ب دولت با اش
ــت،  ضمن تكذيب آن، تصريح  ــوريه اس نيروهاي نظامي به س
كرد: چنين چيزي نياز نيست و ما اعتقاد داريم كه دولت و ارتش 
ــتاي مقابله با تروريست ها  ــوريه از عهده وظايفي كه در راس س

دارند، برمي آيند.
ــايعه اعزام نيروهاي نظامي دوستان دمشق به اين كشور  ش
وقتي توسط رسانه هاي غربي گسترش يافت كه سردار جزايري 
ــلح دو روز قبل ضمن  ــتاد كل نيروهاي مس معاونت فرهنگي س
تاكيد بر اين كه غرب قادر به تغيير نظام سوريه نيست،  گفته بود: 
ــوريه و جبهه بزرگ مقاومت وارد  ــتان س هنوز هيچ يك از دوس
عرصه نشده اند. در پي اين اظهارات، برخي از رسانه ها منظور اين 
سخنان را ايران دانستند و اين در حالي است كه عالوه بر ايران، 
 روسيه و چين نيز از حاميان دولت سوريه به شمار مي آيند و سردار 

جزايري اشاره اي به نام كشور ايران نكرده بود. 
به گزارش ايسنا، وزير دفاع همچنين در پاسخ به اين كه گفته 
مي شود ايران در حال حاضر در سوريه داراي نيروي نظامي است، 
تاكيد كرد: اين مطلب صحيح نيست و كساني كه اين مباحث را 
مطرح مي كنند، به دنبال سرپوش گذاشتن بر اقداماتي هستند كه 
خودشان انجام دادند. ايران هيچ نيروي نظامي در سوريه ندارد.

ــاخت هواپيماي بدون  ــاره روند س ــدي همچنين درب وحي
ــو 170 در ايران گفت: ما  ــين آركي سرنش
ــن هواپيما را از قبل  نمونه هاي ايراني اي
داشتيم و داريم و در ارتباط با هواپيماهاي 
ــين به موفقيت هاي خوبي  بدون سرنش

دست پيدا كرديم.
وي همچنين درخصوص خبرهايي 
ــيه از ايران خواسته  مبني بر اين كه روس
ــك هاي   اس300 را از  ــوع موش موض
ــكايت  طريق مذاكره پيگيري كرده و ش
نكند، گفت: ما اعالم آمادگي كرده بوديم 
كه با طرف روس مذاكره كنيم و در واقع از 

طريق مذاكرات و گفت و گو، اين موضوع را پيش ببريم.
 دستاوردهاي جديد نظامي در اين ماه افتتاح مي شود

ــور نيز  ــتاوردهاي دفاعي كش وزير دفاع درباره آ خرين دس
اظهار كرد: در اين ماه دستاوردهاي جديدي به نمايش گذاشته 
ــاح خطوط توليد  ــه مي توان به افتت ــد كه از آن جمل ــد ش خواه
ــناور پرنده مسلح از  ــك هايي با دقت باال و نيز يك نوع ش موش

نوع جديد اشاره كرد. 
 نجار: برگزاري انتخابات بر عهده  قوه مجريه است

وزير كشور نيز از ديگر اعضاي هيات دولت بود كه روز گذشته 
ــد تا تاكيد كند، برگزاري انتخابات  در جمع خبرنگاران حاضر ش
ــت. همچنين معاون  ــر عهده  قوه مجريه اس ــاس قانون ب بر اس
رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي نيز گفت: گرفتن مسئوليت 

برگزاري انتخابات از دولت خالف قانون اساسي است.
ــخنگوي  ــدات از آن جهت صورت گرفت كه س ــن تاكي اي

ــود دارد كه  ــود اين امكان وج ــان اعالم كرده ب ــوراي نگهب ش
برگزاري انتخابات بر عهده وزارت كشور نباشد. به همين خاطر، 
ــي محمدنجار با تاكيد بر اين كه برگزاري انتخابات طبق  مصطف
ــت، افزود: برخي از اظهارنظرهايي كه  قانون بر عهده دولت اس
اين روزها در مورد گرفتن اختيار برگزاري انتخابات از قوه مجريه 
مطرح مي شود، مبناي قانوني ندارد. نجار ادامه داد: اگر قرار باشد 
انتخابات را كسي يا جايي غير از قوه مجريه برگزار كند، اين باعث 

تداخل قوا در امور يكديگر مي  شود.
ــران را اقدامي در  ــي ري از ته ــرح جداي ــن ط وي همچني
ــتاي خواسته هاي مردم شهرستان ري عنوان كرد و گفت:  راس
ــتان ري است  اين تصميم هديه رئيس جمهور به مردم شهرس

و به نفع آنها خواهد بود.
در همين حال، معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي 
نيز برخي از پيشنهادها و اظهارنظرها را مبني بر اين كه مسئوليت 
ــاكله قانون  ــود برخالف ش برگزاري انتخابات از دولت گرفته ش

اساسي عنوان كرد و گفت: اين موضوع امكان پذير نيست.
محمدرضا ميرتاج الديني درباره اين كه گفته مي شود برخي 
نمايندگان به دنبال گرفتن مسئوليت برگزاري انتخابات از دولت 
هستند و سخنگوي شوراي نگهبان نيز آن را ممكن دانسته است، 
گفت: تا آنجايي كه ما اطالع داريم، چنين چيزي در مجلس و از 

سوي نمايندگان مطرح نشده است.
 مذاكره ايران با مخالفان اسد براي ميانجيگري

ــه  ــيه جلس علي اكبر صالحي وزير امور خارجه هم در حاش
ــانزدهمين اجالس  هيات دولت درباره ش
ــخ  ــش غيرمتعهدها، در پاس ــران جنب س
ــه اعضا در اين  ــش كه آيا هم به اين پرس
 اجالس شركت خواهند كرد، گفت: همه

ــش در اين اجالس  ــو اين جنب  120 عض
ــركت خواهند كرد اما مساله اين است  ش
ــران  ــطح س ــه مقدار از آنها در س كه چ

شركت خواهند كرد.
ــن  ــه اي ــخ ب ــه در پاس وي در ادام
پرسش كه چه كسي پيام دعوت ايران به 
رئيس جمهور مصر را به اين كشور خواهد 
برد، پاسخ داد: در زماني كه اين اقدام را بخواهيم انجام بدهيم، 

آن فرد را نيز معرفي خواهيم كرد.
صالحي در پاسخ به اين  پرسش  كه آيا با معارضان سوريه 
مذاكره براي ميانجيگري داشته ايد، گفت: بله، اقداماتي هم در 
ــت. البته بايد بدانيد كه معارضان  اين زمينه صورت گرفته اس
دولت سوريه يك طيف هستند كه به دو بخش داخلي و خارجي 
ــوند و هر كدام از اين بخش ها نيز اهداف خاص  ــيم مي ش تقس
ــوي جريان هايي مورد  ــود را دنبال مي كنند و هر كدام از س خ

حمايت قرار مي گيرند.
وي افزود: ما هم با معارضان از يك سال پيش تاكنون در 
تماس بوده ايم و با آنها نشست و برخاست هايي داشته ايم و حتي 
ــوريه ميانجيگري  اعالم آمادگي كرده ايم كه بين آنها و دولت س
كنيم تا اين كشور از شرايط فعلي و درگيري هايي كه در آن وجود 

دارد خارج شود، البته وضعيت سوريه روبه آرامش مي رود.

 وزير دفاع: ايران قصد اعزام نيروي نظامي به سوريه ندارد
وحيدي تاكيد كرد كه  ايران هيچ نيروي نظامي در سوريه ندارد
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