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ــادر» در رزمايش دريايي  ــطح به درياي «ق ــك س موش
واليت 91 در تنگه هرمز با موفقيت شليك شد.

ــك قادر با برد بيش از  به گزارش واحد مركزي خبر، موش
ــازي و واكنش سريع مي تواند  200 كيلومتر و قابليت آماده س
ــا و ناوهاي جنگي و اهداف  ــداف دريايي از جمله ناوچه ه اه

ساحلي دشمن را منهدم كند.
ــب باال، وزن كم و  ــاع پايين، قابليت تخري ــرواز در ارتف پ
دقت عمل در انهدام اهداف مورد نظر از ويژگي هاي موشك 

قادر است.
ــاحل و از روي شناور با  ــك قادر قابليت شليك از س موش
كالس هاي گوناگون را دارد و با تجهيز نيروي دريايي ارتش 
ــپاه به اين موشك پيشرفته، توان عملياتي اين نيروها به  و س

نحو قابل توجهي افزايش يافته است.

ــال بومي «نور» با موفقيت  ــك كام ديروز همچنين موش
شليك شد و هدف تعيين شده را مورد اصابت قرار داد.

ــتگاري، سخنگوي  به گزارش ايرنا، امير دريادار امير رس
ــليك  ــت 91 پس از ش ــي والي ــي درياي ــش تخصص رزماي
ــك سطح به  ــك برد بلند، گفت: موش موفقيت آميز اين موش
ــود، براي انهدام  ــناور شليك مي ش ــطح نور كه از يگان ش س

اهداف شناور استفاده مي شود.
نيروي دريايي، روز دوشنبه نيز موشك هاي نصر و رعد را 

با موفقيت آزمايش كرده بود.
ــت: در طول برگزاري  ــخنگوي رزمايش همچنين گف س
ــايي دشمن  اين رزمايش تعداد زيادي از هواپيماهاي شناس
ــمان نزديك فضاي برگزاري رزمايش حضور يافتند و  در آس

بيش از 30 بار به آنها اخطار داده شد.

 استفاده تاكتيك هاي نوين، ويژگي مهم 
رزمايش بود

ــالمي  ــش جمهوري اس ــي ارت ــروي درياي ــده ني فرمان
ــده  ــتفاده از تاكتيك هاي نوين طراحي ش ــران گفت: اس اي
ــروي دريايي ارتش از  ــط جوانان متعهد و متخصص ني توس

ويژگي هاي رزمايش تخصصي دريايي واليت 91 بود.
ــدي رزمايش  ــياري با جمع بن ــر دريادار حبيب اهللا س امي
ــده رزمايش  ــداف از پيش تعيين ش ــتيابي به اه ــزود: دس اف
ــي دريايي واليت 91 بيش از آن چيزي بود كه توقع  تخصص

داشتيم.
وي با بيان اين كه يگان هاي ساحلي نيروي دريايي ارتش 
از شرق بندرعباس تا پسابندر در استان سيستان و بلوچستان 
مستقر شدند، گفت: حجم زياد آتش موشكي و توپخانه اي و 

مرحله كشف و رهگيري اهداف تعيين شده از سوي نيروهاي 
آبي و نارنجي بسيار موفقيت آميز بود.

سياري با بيان اين كه سالح هاي به كار گرفته شده نيروي 
دريايي ارتش توسط متخصصان داخل كشورمان توليد شده 
ــده در  ــالح هاي به  كار گرفته ش ــت، ادامه داد: تمامي س اس
ــازي  رزمايش تحصصي دريايي واليت 91، جديد يا بهينه س
ــان داد كه در تامين تجهيزات خود نيازي به  ــده است و نش ش

ديگران نداريم.
ــد،  رزمايش دريايي واليت 91 از صبح روز جمعه آغاز ش
فاز عملياتي و تاكتيكي رزمايش ديروز خاتمه يافت و مرحله 
ــتقرار و  ــش امروز با انجام عمليات ضداس ــي اين رزماي پايان
ــركت كننده به مواضع قبل  ــت شناورها و نيروهاي ش بازگش

از رزمايش خاتمه مي يابد.

ــخنان اخير  ــت در تائيد س ــاني دول ــگاه اطالع رس  پاي
سخنگوي دولت مبني بر اين كه اسامي بدهكاران بانكي، قبال 
به قوه قضاييه اعالم شده است، دو مورد از مكاتبات انجام شده 
با قوه قضاييه را منتشر كرد. يكي از اين نامه ها به تاريخ بيست 

و هفتم آذر 89 و ديگري مورخ هجدهم مرداد 90 است. 
ــمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص    آيت اهللا هاش
ــخاص و  مصلحت نظام، گفت وگو و رايزني ميان گروه ها، اش
ــيدن به تفاهم خواند و تصريح كرد:  ــوزان نظام را راه رس دلس
ــرض تهديدات و  ــور در مع ــاس كنوني كه كش در برهه حس
ــه  ــت، درگيري و مناقش ــمنان انقالب اس ــاي دش تحريم ه

به هيچ وجه راهگشا نيست.
ــي به معني  ــريعتمداري گفت: اصالح طلب ــد ش  محم
ــعار به سبك دشمنان  ــخنراني و صدور بيانيه و سر دادن ش س
قسم خورده اين ملت كه در خارج از مرزها سال هاست به خيال 
ــته اند، نيست، عنوان صحيح  ــان منتظر سقوط ما نشس باطلش

اين كار نوكري براي بيگانه است نه اصالح طلبي.  /  مهر 
ــوراي نگهبان طرح اصالح ماده (53) قانون برنامه   ش
ــعه در مورد ممنوعيت هرگونه ادغام و  ــاله پنجم توس پنج س
ــوراي  ــاي موجود، مصوب مجلس ش ــالل وزارتخانه ه انح
ــرع و قانون اساسي نشناخت و  ــالمي را مغاير با موازين ش اس
ــت در اين قانون مقرر  ــد كرد. همچنين وكالي مل آن را تائي
ــتي وزارتخانه هاي فاقد وزير به وزير  كردند واگذاري سرپرس
ــورد وزارت ارتباطات و  ــت. اين حكم در م ــر ممنوع اس ديگ
ــت.    جواد جهانگيرزاده، عضو  فناوري اطالعات نيز جاري اس
ــاس مصوبه  ــارس گفت: بر اس ــه مجلس به ف ــات  رئيس هي
ــوراي نگهبان، سرپرستي نيكزاد بر وزارت  مجلس و تائيد ش
ــت يا وزيري را  ــت و دولت بايد سرپرس ارتباطات منتفي اس

براي آن تعيين كند.
 حبيب اهللا عسكراوالدي، طي نامه اي به مديرمسئول 
ــاره به سرمقاله اخير اين روزنامه نوشت:  روزنامه كيهان با اش
ــن ظن به ديدگاه آيت اهللا  ــارغ از هر پيش داوري بايد با حس ف
ــكراوالدي آمده  ــنجاني نگاه كرد. در نامه عس هاشمي رفس
ــخن بگويند كه  ــته بود ايشان طوري س ــت: البته شايس اس
ــاختار برگزاري انتخابات و ده ها هزار نفر از مردان و زناني  س
ــه دهه گذشته انتخابات  كه به عنوان معتمدين مردم طي س
ــوال نرود. نبايد  ــور برگزار مي كنند، زير س ــر كش را در سراس
ــان طوري حرف بزنند كه ساز و كار حقوقي در انتخابات  ايش
را معيوب نشان دهند و احتمال دخل و تصرف در آراي مردم 
ــت، اهل خرد مي دانند كه  ــوي بدانند. اين يك توهم اس را ق

اين ادعا صحيح نيست.
ــت  جمهوري در پاسخ به انتقادات عليه دولت   نهاد رياس
ــه اي تاكيد كرد:  ــار اطالعي ــتخدام، با انتش درباره موضوع اس
ــت جمهوري همانند ديگر  ــتخدام ها در نهاد رياس تمامي اس

دستگاه هاي اجرايي كشور براساس آزمون عمومي است. 
ــد با نزديك  ــه «تودي زمان» تركيه مدعي ش روزنام
ــدن زمان خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان، آمريكا  ش
ــتان، از طريق  ــر از آينده افغانس ــب اطمينان خاط براي كس

واسطه هايي با ايران وارد مذاكره شده است.  /  تابناك
ــز ارتباطات مردمي  ــم غرقي، رئيس مرك  محمدهاش
ــفرهاي  ــت جمهوري از دريافت 30 ميليون نامه در س رياس

استاني رئيس جمهور در دولت نهم و دهم خبر داد.  /  ايرنا
 سايت عصر ايران مدعي شد رئيس جمهور كشورمان 
ــانزدهم رهبر  ــاپ بنديكت ش ــما از پ ــال نامه اي، رس با ارس
كاتوليك هاي جهان براي بازديد از ايران دعوت كرده است.

ــي خاتم االنبيا(ص) در  ــده قرارگاه پدافند هواي  فرمان
ــهيد منصور  ــت امير سرلشگر ش ــم بزرگداش ــيه مراس حاش
ــامانه پدافند برد بلند  ــتاري، از تست هاي آزمايشگاهي س س

باور 373 خبر داد.  /  فارس

ــت و گاز از مزيت هاي مهم  ــن كه نف ــا بيان اي ــژاد ب احمدي ن
كشور است، افزود: بايد به سمتي برويم كه مواد طبيعي و اوليه در 
حوزه هاي مختلف مانند نفت و گاز و معادن را به جاي اين كه صادر 

كنيم در داخل به كاالي نهايي تبديل، مصرف و صادر كنيم.
ــم افتتاح  به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد كه ديروز در مراس
ــاه سخن  ــتان كرمانش تعدادي از پروژه هاي عمراني و صنعتي اس
ــور ما را به قيمت ناچيزي  ــال ها نفت و گاز كش مي گفت، افزود: س
مي بردند و از آن چيزي نصيب ملت ايران نمي شد، حتي ده ها سال بعد 
از ملي شدن صنعت نفت، مردم آثار اين اقدام را در زندگي خودشان 
حس نكردند به جز عده قليلي كه از بنزين و گازوئيل استفاده مي كردند. 
احمدي نژاد ادامه داد: از پول فروش نفت كشورمان براي خودمان چاه 
ــلحه و ديگر كاالها را به ما  ــگاه مي زدند و با بقيه آن هم اس و پااليش

مي فروختند كه در نهايت چيزي هم به مردم نمي رسيد.
رئيس جمهور با بيان اين كه بعد از انقالب مقداري از منافع نفت 
به ملت رسيد، گفت: البته هنوز منافع كامل نفت به جيب ملت واريز 
ــمتي برويم كه همه منافع حاصل از فروش  ــود و بايد به س نمي ش

ــد. رئيس قوه مجريه با اشاره به فروش هر  نفت و گاز به مردم برس
ــكه نفت به قيمت 107 دالر در بازارهاي جهاني يادآور شد: از  بش
اين مقدار 10 تا 15 دالر آن هزينه استخراج مي شود و 80 تا 90دالر 

آن باقي مي ماند.
ــه كاال در  ــورمان ب ــريح تبديل نفت كش ــژاد با تش احمدي ن
ــورهاي غربي، افزود: بخش ديگري از پول نفت  كارخانجات كش
ــود و تقريبا 30 درصد فروش  نيز صرف خريد همين كاالها مي ش

نفت به جيب ملت مي رود. 
ــخنان خود با بيان اين  ــور در بخش ديگري از س رئيس جمه
ــور نبايد انحصاري و در دست عده اي قليل باشد،  كه اقتصاد كش
ــاد مي شود. احمدي نژاد  ــيوه باعث ايجاد فس تصريح كرد: اين ش
ــور، نبايد متكي به سه يا ده هزار نفر باشد بلكه  افزود: اقتصاد كش
بايد به همه ملت متكي باشد.  وي با تاكيد بر اين كه متكي بودن 
ــور به عده اي اندك، سبب آسيب پذير بودن آن خواهد  اقتصاد كش
شد، خاطر نشان كرد: اگر اقتصاد به همه ملت متكي باشد حتي اگر 

همه دشمنان بخواهند به آن ضربه بزنند آسيب پذير نخواهد بود.

رئيس جمهور: 30 درصد فروش نفت به جيب مردم مي رود
اقتصاد كشور نبايد انحصاري باشد

ــخيص  ــتراتژيك مجمع تش ــس مركز تحقيقات اس   رئي
ــره آمريكا گفت:  ــنهاد مذاك ــت نظام در ارزيابي پيش مصلح
ــم و در همان وقت  ــد مي خواهيم مذاكره كني ــا مي گوين آنه
ــكا به دنبال قطعنامه عليه  ــنا و مجلس، نمايندگان آمري در س
ــتند كه اين مسائل با يكديگر  ــالمي ايران هس جمهوري اس

تناقض دارد.
ــت  ــيه نشس ــن روحاني در حاش ــزارش ايرنا، حس ــه گ ب
ــت خارجي در پرتو سند چشم انداز،  تخصصي تحوالت سياس
ــوي آمريكا براي  ــون هيچ جديتي ازس ــا بيان اين كه تاكن ب
ــت، اضافه كرد: چندان احساس  ــاهده نشده اس مذاكره مش

نمي شود كه آمريكايي ها در مذاكره با ايران جدي باشند. 
ــخيص  ــتراتژيك مجمع تش ــس مركز تحقيقات اس رئي
ــته پيشنهادي احتمالي گروه 5+1  مصلحت نظام درباره بس
ــار كرد: آنچه تاكنون غرب مطرح كرده چندان قابل ذكر  اظه

و مهم نبوده است. 
ــت از حق  وي توضيح داد: اگر غرب مي خواهد ايران دس

انرژي هسته اي و چرخه سوخت بردارد، همواره گفته شده كه 
ــت، غيرقابل قبول و غيرقانوني را دنبال مي كند  هدفي نادرس
ــت برنخواهد داشت. روحاني  و ايران هم از اين حق خود دس
در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: هر چه قدرت ملي ما افزايش 

يابد راحت تر مي توانيم در مذاكرات كار را پيش ببريم.
ــيار خوب توصيف و تصريح  ــات را فرصتي بس وي انتخاب
كرد: حضور پرشور مردم در انتخابات نشانگر قدرت جمهوري 
ــالمي ايران، مردم ساالري ديني، جمهوريت و اسالميت  اس
ــرد. رئيس مركز  ــير تالش ك ــت و بايد در اين مس نظام ماس
ــور  ــتراتژيك اظهار كرد: ما هر چه فضاي كش ــات اس تحقيق
ــه انقالب، نظام و قانون  ــر كنيم و همه گروه هايي ك را آرام ت
ــي را قبول دارند به حضور در انتخابات دعوت كنيم به  اساس

نفع كشور و نظام است. 
ــخ به پرسشي درباره خبرهاي شنيده شده  روحاني در پاس
از حضور وي در انتخابات سال آينده رياست جمهوري افزود: 

اين موضوع را نفي نمي كنم.

حسن روحاني: رفتار آمريكايي ها تناقض دارد 
هرچه قدرت ملي ما افزايش يابد، در مذاكرات موفق تر خواهيم بود 

شليك موفق موشك «قادر» و «نور» در رزمايش واليت 91 
 رزمايش تخصصي دريايي واليت 91 كه از جمعه گذشته 

آغاز شده است، امروز پايان مي يابد

چكيده خبر مهمانپرست: توافقي درباره 
 زمان و مكان مذاكرات

 ايران و 1+ 5 نشده است
ــي براي زمان  ــخنگوي وزارت امورخارجه گفت: توافق س
ــالمي ايران و  ــوري اس ــاي جديد جمه ــكان گفت وگوه و م

كشورهاي 1+ 5 صورت نگرفته است.
به گزارش واحد مركزي خبر، رامين مهمانپرست در نشست 
ــري خود افزود: گروه 1+5 بايد در مذاكرات رويكرد منطقي  خب

داشته باشد و حقوق هسته اي ايران را به رسميت بشناسد.
ــورهاي غربي بويژه سه كشور  مهمانپرست گفت: اگر كش
ــاس  اروپايي كه در اين مذاكرات حضور دارند و نيز آمريكا احس
ــار بر مردم ما باعث  ــل به روش هاي ايجاد فش مي كنند كه توس

مي شود ما دست از حقوق خود برداريم اين تصور اشتباه است.
ــن رويكردها  ــواره تاكيد كرده ايم اي ــا هم ــه داد: م وي ادام
ــت كه حقوق ما  ــن راه حل اين اس ــد و بهتري به نتيجه نمي رس
ــاس معاهده  ان. پي. تي به رسميت شناخته شود و اگر هم  براس
ــود دارد بايد نگراني ها را مطرح كنند تا در چارچوب  نگراني وج
تعهداتي كه ما در آژانس داريم اين نگراني ها را برطرف كنيم و 

خيلي سريع هم مي توانيم به نتيجه برسيم.
ــرده يا اهداف  ــي ك ــت: اما اين كه موضوع را سياس وي گف
ــي نخواهند برد و  ــد راه به جاي ــي را دنبال كنن ــي خاص سياس
ــم در چارچوب فني و حقوقي زمينه براي  همان طور كه گفته اي

توافق فراهم است.
ــران و آژانس  ــت در خصوص گفت وگوهاي اي مهمانپرس
ــي انرژي اتمي هم گفت: همكاري بين ايران و آژانس  بين الملل
ــت كه ميان معاون  ــيدن به تفاهم و چارچوبي اس به منظور رس
ــئوالن كشورمان صورت مي گيرد. وي افزود:  آقاي آمانو و مس
اميدواريم با پيگيري هاي خوبي كه در نشست قبلي نمايندگان 
ــت بعدي  ــد در مذاكرات آينده در نشس ايران و آژانس انجام ش
ــروط بر  ــي مبني بر رفع نگراني هاي ادعايي آژانس مش توافقات

به رسميت شناختن حقوق هسته اي ايران صورت گيرد.
ــخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشي مبني بر  س
اين كه آيا ايران در مذاكرات با آژانس درخواست هاي مشخصي 
ــي كه به صورت فني و  ــل دارد، گفت: در مذاكرات ــرف مقاب از ط

تخصصي است، حتما درخواست هاي مشخصي داريم.
مهمانپرست افزود: مذاكرات بين ايران و آژانس با مذاكرات 
بين ايران و 1+5 متفاوت است چرا كه در مذاكرات كشورمان با 

آژانس بين المللي اتمي، مسائل فني و تخصصي مطرح است.
ــت كه نبايد ادعاي  ــت ما اين اس وي تصريح كرد: درخواس
ــاله هسته اي ايران  ــوي آژانس در خصوص مس نگراني ها از س
باعث محروميت كشورمان از استفاده از فناوري هاي صلح آميز 

هسته اي شود.
مهمانپرست گفت: پيش از اين يك بار با آژانس توافق كرديم 
و قرار شد آنان همه نگراني هاي خود را اعالم كنند و ما نيز به همه 
پرسش هاي آنان پاسخ دهيم و پس از آن پرونده هسته اي ايران 
در روال طبيعي خود قرار گيرد، اما به دليل اين كه آمريكا ادعايي 

بدون سند عليه ايران مطرح كرد آن توافقات اجرا نشد.
ــخنگوي وزارت امورخارجه تاكيد كرد:  اين تجربه براي  س
ــه در مذاكرات آينده  ــدي باز كرد به اين معنا ك ــران، راه جدي اي
ــروط بر تضمين حقوق  ــا نمايندگان آژانس، توافق نهايي مش ب
ــه همه نگراني هاي  ــد يعني در صورتي ك ــته اي ايران باش هس
ــخ داديم، ديگر حقوق  ــي خود را مطرح كردند و ما نيز پاس ادعاي
هسته اي و فعاليت هاي صلح آميز كشورمان روال طبيعي خود را 
داشته باشد. مهمانپرست گفت: مذكرات ايران و آژانس تاكنون 
ــت و در توافق نهايي با آژانس به دنبال  ــازنده بوده اس مثبت و س

تضمين حقوق هسته اي ايران هستيم.
ــالك جمهوري  ــه گفت: م ــخنگوي وزارت امورخارج س
ــت كه حرف ها منطقي  ــالمي ايران براي مذاكرات اين اس اس

باشد.
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