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اعتراض اصالح طلبان به مناظره های تلویزیونی
 خب�ر اول اين كه در برنامه پيش��ين ديروز، ام��روز و فردا درباره 
شوراي شهر آقايان طاليي و سروري به عنوان مهمان به استوديو دعوت 
ش��ده بودن��د و تنها با آقاي دنيامالي به صورت كوت��اه آن هم تلفني در 
برنامه ارتباط برقرار شد و در برنامه جمعه شب هم كه به شوراي چهارم 
و انتخاب شهردار اختصاص دارد، خبري از اصالح طلبان نبود. اين اتفاق با 
واکنش اصالح طلبان مواجه شده، از جمله ولي اهلل شجاع پوريان، عضو  اصالح 
طلب شورای چهارم در گفت و گو با يک پايگاه خبري، با اشاره به برنامه »ديروز، 
امروز، فردا« گفته: »اكنون كه وزن منتخبان ش��وراي شهر تهران مشخص 
شده است، اگر رسانه ملي مي خواهد در خصوص كاركرد شوراي جديد تهران 
در بخش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين مهم ترين تصميمي 
كه اين ش��ورا در خصوص انتخاب ش��هردار كالنشهر تهران خواهد گرفت 
اطالع رساني كند و يا تحليل ارائه دهد، بايد بي طرفي و انصاف كه رسالت 

رسانه در آگاهي رساندن است را رعايت كند.«

طعم ریاست یک هفته ای بهمنی
 خب�ر ديگر اين كه علي طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی در 
مراس��م توديع و معارفه محمود بهمنی و ولی اهلل س��يف رؤساي قديم و 
جديد بانك مركزي با بيان اين كه متاسفانه در مورد استقالل بانک مرکزی 
تصور نادرس��تی در دولتمردان وجود داشت، به روايتی از محمود بهمنی 
اشاره كرد و گفت: رئيس کل سابق بانک مرکزی به من گفت که فقط يک 

هفته رئيس کل بانک مرکزی بوده است که آن نيز در زمان روحانی بود.

ممنوعیت ورود هفته نامه »پرتو« به مجلس
 ش�نيديم كه جريده متعلق به »حلقه پرتو« ديگر امکان توزيع 
در بهارستان ندارد. »هفته نامه پرتو« تا همين چندی پيش هميشه در 
بخش مجالت و روزنامه های مجلس قابل دسترس بود، اما چند وقتی 
است که ديگر خبری از اين مجله در بهارستان نيست. بر اساس گزارش 
ش��رق، به دنبال قرائت گ��زارش 22 بهمن قم در صحن علنی مجلس، 
نقش حلقه پرتو در حمل��ه به علی الريجانی بيش از هر زمان ديگری 
محرز شد و حاال مسئوالن مجلس بنا ندارند تا بيش از اين پذيرای اين 
هفته نامه باشند. البته يکی از مسئوالن هفته نامه »پرتو« به دنبال قرائت 
گزارش، ضمن محکوم کردن حمله به س��خنرانی الريجانی، مستندات 
گزارش را زير س��ؤال برده و تاکيد کرد که هيچ فردی از اين نشريه در 
اين ماجرا شريک نبوده، اما گزارش چيز ديگری می گويد و به صراحت 

از برخی افراد نزديک به اين حلقه ياد کرده.

روایت زنجاني از دیدار جنجالی
 با خبر شديم كه بابک زنجاني كه بيشتر با اسم مستعارش )ب، ز( در 
محافل رسانه اي و سياسي معروف است و پس از ماجرای وقف دانشگاه آزاد 
در مجلس )در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد( نامش بر سر زبان ها 
افتاد، در گفت وگويي سعي كرده پيرامون بسياري از ابهاماتي كه درخصوص 
او مطرح شده است پاسخ دهد. وي درخصوص ماجراي ديدارش با سعيد 
مرتضوي و فاض��ل الريجاني و پخش فيلم آن در مجلس گفته: با آقاي 
مرتضوي دو - سه بار جلسه داشتيم. در جلسه اول قرار شد در ازاي واريز 
مبالغي 117 شرکت تامين اجتماعي را بخريم. اين ماجرا برخورد کرد به 
ماجراي فيلمبرداري ديدار من با فاضل الريجاني. بنده با فاضل الريجاني 
پنج دقيقه هم بيشتر صحبت نکردم! آقاي مرتضوي يک روز به من زنگ 
زد و گفت که به تامين اجتماعي بيايم. او من را در اتاقي نگه داشت و گفت 
آقاي الريجاني در اتاق بغلي است و با شما کار دارد. گفتم چه کار دارد؟ گفت 
مي خواهد با شما آشنا شود، شايد بتواند در هيات مديره اين شركت ها به 
شما کمک کند. ما نمي دانستيم در آنجا دوربين کار گذاشته اند! من که وارد 
اتاق الريجاني شدم مرتضوي رفت بيرون. من که نشستم آقاي الريجاني دو 
سه کارت به من داد و گفت اگر يک موقع در مشاوره شركت ها کمک 
خواستيد مجموعه من مي تواند به شما کمک کند. همين! بيشتر از 
اين هم نشد، تشکر کردم و گفتم اگر اين شركت ها را گرفتيم به شما 
هم زنگ مي زنيم. بعد ناگهان آقاي مرتضوي داخل اتاق ش��د و گفت 
چي شد؟ انجام شد؟ ان شاءاهلل که کارتان به هم وصل شده است و ما 
ه��م از يکديگر خداحافظي کرديم و فرداي آن روز فيلم اين ماجرا در 
مجلس پخش شد و مانند بمب ترکيد. زنجاني با بيان اين كه فعاًل که 
موفق نيستم تاكيد كرده: اما من به عنوان يک سرباز بسيجي در جبهه 
اقتصادي کار مي کنم. شانس هايي بوده که خدا در اختيارم گذاشته و 

از آن ها استفاده کرده ام. 

احتمال انشقاق در فراکسیون رهروان والیت
 خبر رسيده كه محمدرضا تابش عضو فراکسيون اقليت مجلس، 
با اعالم اينکه آرايش سياسي جديدي در مجلس به وجود آمده است، 
احتمال ايجاد فراکسيون جديد درمجلس را تاييد کرده و آن را به نحوه 
رويکرد فراکس��يون رهروان واليت و ش��يوه تعامل مجلس با دولت در 
آينده ارتباط داده اس��ت. وي با اش��اره به اين كه آرايش جديد مجلس 
هنوز به صورت رسمي خود را معرفي نکرده در پاسخ به اين سوال که 
آيا اين امکان وجود دارد که فراکس��يون حاميان دولت از انش��قاق دو 
فراکس��يون اصولگرايان و رهروان واليت ايجاد ش��ود، اظهار داشته: در 

حال حاضر نيازي به تشکيل اين فراکسيون وجود ندارد. 

یک ماجرای تازه از بذل و بخشش ها 
 ي�ك خبر ديگر اين كه در ماه هاي پاياني فعاليت دولت دهم، 
برخي از مديران و معاونين بانک مركزي اقدام به دريافت مجوز و امتياز 
صرافي به صورت وکالتي براي خود و فرزندانش��ان کرده اند. به گزارش 
ايس��نا بر اين اس��اس و در حالي که اعطاي مج��وز صرافي به مديران 
بانکي ممنوع اس��ت، برخي مديران ارشد بانک مرکزي براي دور زدن 
اين قانون، اقدام به صدور مجوز صوري صرافي براي اش��خاص نزديک 
به خود کرده و آن گاه با دريافت وکالت بالعزل، فعاليت آن صرافي را به 

نام خود يا فرزندانشان تغيير جهت داده اند. 

اعتراض به تذکرات پی درپی
  مطلع ش�ديم ك�ه در حالي كه هنوز دوهفته ه��م از آغاز به كار 
دولت جديد نمي گذرد خبرها حاكي از آن است كه اقدام برخي نمايندگان 
مجل��س در ارائه تذکر ب��ه وزرا اعتراض برخی ديگر را برانگيخته اس��ت. 
عزت اهلل يوس��فيان يكي از اعضاي فراکس��يون رهروان واليت با بيان 
اين ك��ه تذکرهاي پي در پي برخي نمايندگان در ابت��داي كار وزراي 
دولت، محلي از اعراب ندارد و به نوعي مانع تراش��ي بر سر راه فعاليت 
وزراي جديد محسوب مي شود، گفته: از آنجا  که اين گونه تذکرات اظهار 

نظر شخصي است، نمي تواند مورد توجه مجلس قرار بگيرد. 

آغاز رسیدگی به پرونده کهریزک در دیوان
 دس�ت آخر اين كه يک منبع آگاه از آغاز رس��يدگی به پرونده 
قضات تعليقی در پرونده کهريزک در ديوان عالی کش��ور خبر داد.يک 
منبع آگاه در دستگاه قضايی کشور با اعالم اين خبر افزود: چندی قبل 
پرونده موسوم به کهريزک به ديوان عالی کشور آمد.وی افزود: پس از 
ارجاع پرونده به ديوان عالی از سوی معاونت ارجاع پرونده تعيين شعبه 
ش��د و به شعبه مربوطه ارسال ش��د.اين منبع آگاه تصريح کرد: کار 
رس��يدگی و مطالعه پرونده از سوی شعبه رسيدگی کننده آغاز شده 

است و جريان رسيدگی ادامه دارد.

اليحه افزايش اختيارات وزير دادگستري در بايگاني دولت

مراسم معارفه و بدرقه پورمحمدی و بختیاری انجام شد
 گروه سياسي - خسرو مبشر

وزراي  معارف��ه  و  تودي��ع  مراس��م 
دادگس��تري روز گذش��ته در حالي در 
دادگس��تري  وزارت  هماي��ش  س��الن 
برگزار ش��د كه لوايح قضايي س��ال ها 
اس��ت در قوه قضائي��ه، دولت، مجلس 
و در مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام 
مط��رح و تاكن��ون به تصوي��ب نهايي 

نرسيده است.
در دوره هاي قبل بس��ياري از لوايح 
قضايي از جمله قوانين كيفري، حقوقي 
و قانون مجازات اس��المي در دس��تور 
كار دول��ت و مجلس ق��رار گرفته و در 
اين راس��تا نيز برخي از قوانين توسط 
اس��المي  ش��وراي  مجلس  نمايندگان 

تصويب، اما اجرايي نشده است.
اما بح��ث ديگ��ري ك��ه در وزارت 
دادگس��تري از اهميت خاص و مهمي 
برخوردار اس��ت و از مواد برنامه پنجم 
توسعه نيز محس��وب مي شود و وزراي 
س��ابق نتوانستند آن را به دست آورند، 
افزاي��ش اختي��ارات وزير دادگس��تري 
اس��ت. اين موضوع از س��ال ها قبل در 
سه قوه مطرح و تاكنون نتيجه مثبتي 

از آن گرفته نشده است. 
البت��ه نق��ش وزير دادگس��تري در 
دولت مشخص اس��ت، هماهنگ كننده 
و حل و فصل امور ميان س��ه قوه )قوه 
قضائيه، مجريه و مقننه( اس��ت. ضمن 
اين كه بسياري از معضالت و مشكالت 
قضاي��ي مراجعه كنن��دگان ب��ه مراجع 
قضايي توس��ط وزارت دادگستري حل 
و فص��ل مي ش��ود، از جمل��ه پرداخت 
ديه زندانيان معس��ر ك��ه به دليل عجز 
از پرداخ��ت بدهي خود به ش��اكي در 
زندان هاي كشور باقي مانده اند، كمك 
مالي به زنداني��ان و خانواده هاي آنان، 
مراقبت بعد از خروج زندانيان و اشتغال 
كار براي آنان، تدوي��ن و تنظيم لوايح 

و... البت��ه وزير دادگس��تري براي خود 
برنامه ها و اهدافي دارد كه در جلس��ه 

معارفه خود به آن ها اشاره اي داشت.

 حلقه ارتباط بين 3 قوه
حجت االسالم س��يد ابراهيم رئيسي 
در مراس��م تودي��ع و معارف��ه وزراي 
دادگس��تري گفت: وزارت دادگستري 
تنها وزارتخانه اي است كه با هر سه قوه 
ارتباط دارد. اين فرآيند براي اين است 
كه اين وزارتخان��ه مهم نقش تعامل با 

ديگر قوا را دارد.
وي اظهار كرد: مقام معظم رهبري 
ب��ه صراحت ذك��ر كردند ك��ه ظرفيت  
وزارت دادگس��تري بايد احيا شود و ما 
نيز امروز ش��اهد هستيم كه اين حلقه 
ارتباط بين س��ه ق��وه در جهت عدالت 
اس��ت. معاون اول ق��وه قضائيه گفت: 
طعم ش��يريني انتخابات دوره يازدهم 
قانون مداري  دليل  به  رياست جمهوري 
م��ردم بود، اما همان ط��ور كه به خاطر 
داريد فتنه 88 نتيجه قانون شكني بود 
كه شيريني انتخابات را بر كام همگان 

تلخ كرد.
وزارت  ظرفي��ت  گف��ت:  رئيس��ي 
دادگس��تري در جهت تدوي��ن و تهيه 

قوانين بس��يار خوب اس��ت. همچنين 
در زمين��ه پيش��گيري از وق��وع جرم 
وزارت دادگس��تري ظرفيت هاي بسيار 
خوب��ي دارد؛ زيرا مي ت��وان گفت اين 
ميزان آمار از ج��رم و تخلفات، زيبنده 
نظام جمهوري اس��المي ايران نيس��ت 
و اگ��ر ظرفيت وزارت دادگس��تري در 
زمينه پيش��گيري از وق��وع جرم احيا 
ش��ود مي تواند در جامعه بسيار مؤثر و 

تاثيرگذار باشد.
 اليح�ه افزايش اختي�ارات وزير 

دادگستري
مصطفي  والمسلمين  حجت االسالم 
پورمحمدي در مراسم توديع و معارفه 
وزير دادگس��تري در جمع خبرنگاران 
درب��اره اليحه افزايش اختيارات وزارت 
دادگس��تري، گف��ت: اي��ن اليح��ه را 
دولت قب��ل ارائه كرده ب��ود و مجلس 
شوراي اس��المي به دليل اين كه وزير 
دادگس��تري آن را امض��ا نك��رده بود، 

اليحه را برگرداند.
وي افزود: قوه قضائيه در رابطه با اين 
اليحه نظراتي دارد، البته تفس��يرهاي 
قانون اساسي در گذشته نسبت به اين 
اليحه مطرح بوده كه به نگاه مشتركي 

در مورد اين اليحه نرسيده ايم.

وزير دادگس��تري تصريح كرد: اگر 
مجلس شوراي اسالمي با همكاري قوه 
قضائيه نظ��ري در خصوص اين اليحه 
داشته باشد، ما اعالم آمادگي مي كنيم؛ 
ولي اكنون نظر خاصي نس��بت به اين 
اليحه ندارم و نظر نهايي را قوه قضائيه 

مي دهد.
وزير دادگس��تري در ادامه درباره  
اي��ن  الكتروني��ك، گف��ت:  دس��تبند 
سيس��تم بسيار خوب است و جمعيت 
كيفري را كاه��ش مي دهد؛ زيرا مهم 
اين است كه افراد تحت نظر باشند و 
لزومي ندارد كه در زندان بس��ر برند؛ 
بنابراين بايد ت��الش كنيم امكاناتمان 

را تقوي��ت كني��م.
پورمحم��دي درب��اره  ن��رخ ديه كه 
س��ؤال يكي ديگر از خبرن��گاران بود، 
چني��ن پاس��خ داد: ديه حكم ش��رعي 
اس��ت كه ما بايد تابع آن باشيم. شرع 
به صورت روش��ن ميزان ديه را تعيين 
كرده اس��ت، بايد تالش كني��م تا اين 
ميزان را محقق كنيم. در واقع ما نبايد 
حق��وق صاحبان ح��ق را ضايع كنيم؛ 
زي��را ما نمي توانيم نس��بت به حقوق و 

جان مردم بي تفاوت باشيم.

س�ابق  وزي�ر  عذرخواه�ي   
دادگستري

س��يدمرتضي بختياري وزير س��ابق 
دادگس��تري با اش��اره ب��ه مخالفت دو 
نف��ر از نمايندگان مجلس در جلس��ه 
رأي اعتماد به آقاي پورمحمدي، ادامه 
داد: متاسفانه يكي دو نماينده مجلس 
نس��بت به انتخاب آق��اي پورمحمدي 
بي عدالت��ي كردن��د كه م��ن از طرف 
آن ه��ا عذرخواهي مي كن��م. بختياري 
خاطرنشان كرد: از آقاي روحاني براي 
انتخ��اب حجت االس��الم والمس��لمين 
پورمحمدي به عنوان وزير دادگستري 

سپاسگزارم.

موضوع حمل��ه امريكا و متحدان بين المللي اش به س��وريه با واكنش هايي از 
سوي برخي مقامات سياسي و نظامي كشورمان روبه رو شد.

بر همين اساس سردار سيد مسعود جزايري، معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعي 
س��تاد كل نيروهاي مسلح با بيان اين كه امريكا تحت فشار البي صهيونيست ها، 
سياست جنگ افروزي را در منطقه دنبال مي كند گفت: شواهد و قرائن بيانگر اين 
است كه امريكا و متحدين آن مي توانند جنگ افروزي كنند ليكن قادر به مهار و 

كنترل آن نخواهند بود و اين بزرگترين چالش براي امريكا به حساب مي آيد.

 تركيه و ايران در مسأله سوريه با هم حركت كنند
عليرضا بيك دلي، سفير ايران در آنكارا هم با تاكيد بر همكاري مشترك ايران 
و تركيه در حل مس��أله س��وريه گفت: براي يافتن راه حل ديپلماتيك در سوريه، 
آنكارا و تهران بايد در مس��ير مشترك گام بردارند. سفير ايران در آنكارا با تأكيد 
بر اين نكته كه مسأله سوريه تنها متعلق به اين كشور نيست بلكه اين مسأله در 
شرايط كنوني به يكي از مسائل جهان تبديل شده است گفت: اين مسأله بايد از 
طريق راه هاي ديپلماتيك حل شود در غير اين صورت استفاده از هرگونه راه حل 

غيرديپلماتيك ممكن است باعث اشتباهات بزرگ شود.

 دوره ژاندارمي و يكه تازي امريكا تمام شده است
منصور حقيقت پور، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نيز با تاكيد بر اين كه رفتار امريكا در عرصه بين الملل مجسمه نفاق، زورگويي و ناداني 
اس��ت، اظهار كرد: امريكا با رفتارهاي اخيرش و كوبيدن بر طبل جنگ و حمله به 
سوريه نشان داد كه پشت همه فتنه هاي در سوريه است؛ فتنه هايي كه براي امريكا به 
سرانجام نرسيد و به همين دليل خودشان مي خواهند وارد صحنه شوند. نايب رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين كه رابطه منطقي بين 
تاكيد امريكا به حمله به سوريه با ايجاد فتنه دو ساله در اين كشور وجود دارد، گفت: 
امريكا نشان داد كه امكان تعقل الزم را به هيچ وجه در رفتارهاي گذشته خود ندارد 
چرا كه اگر امريكا عاقل بود، ميزان هزينه �  فايده رخ داده در عراق را مي سنجيد و 

وارد موضوع حمله به سوريه نمي شد.

جنگ؛ بزرگ ترین چالش امریكا

3
سیاست

دیدگاه

روحیه همكاري و تعامل در دولت جدید
از آنج��ا كه دكتر حس��ن روحان��ي س��ابقه 5 دوره نمايندگي 
مجلس را بر عهده داشته اند و شناخت مناسبي از قوه مقننه دارند، 
اميدواري هاي زيادي براي تعامل مثبت ميان دولت و مجلس ايجاد 
شده است، چرا كه ايشان خودشان را از مجلس مي دانند. هيچ كدام 
از رؤساي دولت گذشته به اندازه ايشان سابقه حضور در مجلس را 
نداشته اند. ايشان رئيس كميسيون بوده اند، در مقطعي نايب رئيس 
مجلس بوده اند، عضو هيأت رئيسه بوده اند و تجربه خوبي در زمينه 
شناخت قوه مقننه دارند. آقاي روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي 
و پ��س از آن اعالم كردند كه به دنب��ال پيگيري يك راه جديد در 
عرصه اجرايي كشور هستند. يك وجه آن پيگيري رويكرد اعتدال 
به جاي افراط است. روحيه همكاري و تعامل ايشان باال است و اهل 
جدل بي مورد و فرصت س��وزي نيستند. ضرورت هم حكم مي كند 
بنا به شرايط پيچيده اي كه كشور با آن روبه رو است، نوعي رويكرد 
تعامل آميز ميان همه نيروهاي كش��ور تقويت شود. اگر خالف اين 
باشد، مردم مي گويند مسئوالن به جاي اين كه مشكالت ما را حل 

كنند، دائم با يكديگر در نزاع و جدل به سر مي برند.
امروز به دليل تحريم هاي يكجانبه غرب و مش��كالت اقتصادي 
داخل كش��ور همه بايد دنبال حل مس��المت آميز و آرام مشكالت 
كشور باش��ند. مي توان در عين هم انديش��ي و گفت و گوي سازنده 
اختالفات طبيعي را به محملي براي شكوفايي و پيشرفت بدل كرد. 
ما به جاي اتالف منابع بايد به دنبال استفاده از منابع باشيم. يكي از 
منابع اصلي كه در اختيار داريم، منابع انساني است و مديريت منابع 
انساني اهميت ويژه اي دارد. حماسه اقتصادي يك استراتژي است 
و يك برنامه چند ماهه نيست. خلق چنين حماسه اي شدني است. 
براي رسيدن به چنين راهبردي بايد گام هاي بزرگتري برداشت و 
مسئوليت بيشتري احساس كرد. بايد منابع را به طرز مناسب تري 
استفاده كنيم. تمركز بيشتري بر راهبردها داشته باشيم. با چنين 

رويكردي مي توان به خلق حماسه اقتصادي نزديك شد.
فارغ از اين اراده، رس��يدن به ثبات اقتصادي يك ضرورت است. 
در اصل راه ديگري براي كشور به جز هم افزايي نيروها جهت فائق 
آمدن بر مشكالت وجود ندارد. نمي توان نسبت به بيكاري فزاينده، 
تعطيلي م��داوم كارخانه ها، بي انگيزگي كش��اورزان و موج واردات 
كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي بي تفاوت باشيم. نماينده ها به علت 
تماس مداوم با مردم از هر اقدامي كه به نفع ش��رايط مردم بوده و 
باعث كاهش مراجعات به نمايندگان شود، استقبال مي كنند. توقع 
مجلس از دولت اين اس��ت كه نس��بت به كاهش مش��كالت مردم 
گام ه��اي محكم و بلندي ب��ردارد. اصواًل وظيف��ه ذاتي نمايندگان 
مجلس، قانون نويس��ي اس��ت و اين انتظار از دولت وجود دارد كه 
مراجع��ات مردم به دفاتر نمايندگان مجل��س را با مديريت مثبت 

منابع كاهش دهد.
* نماينده مردم الهيجان در مجلس

* ايرج نديمي

پس از عدم ش��ركت احمدي نژاد در جلسه قبلي مجمع تشخي����ص مصلحت برخي 
گمانه زني ها از اجتناب وي از شركت در اين جلسات حكايت داشت اما روز گذشته محمود 
احمدي ن��ژاد در پي صدور حكمش از س��وي مقام معظم رهبري در س��مت عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام،  براي اولين بار در اين جلسه شركت كرد.اين اولين بار است كه 
احمدي نژاد پس از اتمام رياست جمهوري خود و صدور حكمش براي عضويت در مجمع، در 

جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت مي كند.

امير فرزاد اس��ماعيلي، فرمانده قرارگاه 
پدافن��د هوايي خاتم االنبي��ا)ص( در يك 
نشس��ت خبري گف��ت: رزماي��ش بزرگ، 
سراسری و مشترکی را در نيمه دوم سال 
ج��اری در منطقه ای جدي��د و با اهداف و 

تاکتيک های جديد برگزار می کنيم.
وی ادام��ه داد: اي��ن رزماي��ش اواخ��ر 
مهرماه و در نيمه اول آبان ماه اجرا می شود 

و گس��تردگی اي��ن رزمايش بيش��تر از 
رزماي��ش مدافع��ان آس��مان والي��ت 4 
خواه��د بود.اس��ماعيلي گف��ت: »پروژه 
تالش« متخصصان پدافند هوايی به ثمر 
نشسته و  نصب موشک صياد 2 بر روی 
س��امانه موش��کی S200 امروز قابليت 
درگي��ری در ارتف��اع متوس��ط را به اين 

سامانه می دهد.

نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: بايد با ش��كيبايي، 
دولت را در پيش��برد اهداف نظام ياري كرد.
امير حسين قاضي زاده افزود: مردم ما در سه 
دهه گذشته هم همين گونه عمل كرده و با 
صبوري در جهت اعتالي نظام گام برداشته و 

دولتمردان را شرمنده خود كرده اند. وي اظهار 
داشت: در اين راستا قواي مقننه و قضاييه هم 
آمادگ��ي خود را براي همراهي و همكاري با 
دولت اعالم كرده ان��د و ما نيز براي تامين و 
جبران كسري بودجه نهايت همكاري را در 

مجلس با دولت خواهيم داشت.

احمدي نژاد به جلسه مجمع تشخیص رفت

S200 بکارگیری موشک صیاد 2 در سامانه

باید با شكیبایي دولت را در پیشبرد اهداف نظام یاري كرد

W W W . i r a n - n e w s p a p e r . c o m

منصور حقيقت پور، نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: هيأت پارلماني جمهوري اسالمي ايران روز شنبه براي بررسي آخرين تحوالت سوريه و ديدار و 
گفت و گو با بشار اسد عازم دمشق شد. وي عالءالدين بروجردي، جواد كريمي قدوسي و فتح اهلل حسيني 
را از اعضاي تشكيل دهنده هيأت پارلماني جمهوري اسالمي ايران دانست و تصريح كرد: در اين سفر 
آخرين تحوالت سوريه و راهكارهاي برون رفت از وضعيت كنوني در اين كشور مورد بحث و بررسي 
قرار مي گيرد. حقيقت پور ادامه داد: اعضاي هيأت پارلماني جمهوري اسالمي ايران در ادامه سفر 
خود عازم لبنان مي شوند و با مقامات لبناني از جمله رئيس مجلس اين كشور ديدار و گفت و گو مي كنند.

عزیمت هیات پارلماني ایران به سوریه
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در در واكنش به گزارش فصلي آژانس انرژي اتمي 
عنوان كرد: اين گزارش هم مانند گزارش هاي قبلي روتين بود، نكته جديدي نداشت، فقط اطالعاتي 
كه در چارچوب پادمان از طرف سازمان انرژي اتمي ايران در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گذاشته مي شود را منعكس كرده است. وي در خصوص به تعويق افتادن راه اندازي رآكتور آب سنگين 
اراك كه در گزارش آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژی اتمي آمده است تصريح كرد: بر اساس 
اطالعاتي كه قباًل داده بوديم، قرار بود در سه ماهه اول 2014 سوخت واقعي وارد رآكتور اراك شود، اما با 
بررسي هاي انجام شده از سوي كارشناسان مان اين احتمال به تعويق افتاد چون آمادگي الزم نبوده است.

واكنش صالحي به گزارش جدید آژانس
سال نوزدهم
شماره 5450
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