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اعالم آمادگي بسيج دانشجويي براي 
برگزاري مناظره روحاني و احمدي نژاد

ــيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران  در بيانيه بس
آمده است: از آنجا كه ملت شريف ايران از رئيس جمهور انتظار 
ــد روزه تدابير و اقدامات دولت تدبير و  ــتند در گزارش ص داش
ــور بيان كنند اما  ــكالت و معضالت كش اميد را براي حل مش
برخالف انتظار، رئيس جمهور بيش از نيمي از زمان سخنراني 
ــته پرداختند و در كمال  ــه خود را به نقد دولت گذش و مصاحب
ــته از جمله مسكن  تعجب اقدامات موثر و مثبت دولت گذش
مهر و سفرهاي استاني كه روحاني در تبليغات انتخاباتي، خود 
ــوال  ــت زير س را متعهد به ادامه اين كارهاي مثبت مي دانس
برد و آنها را نيز به بهانه تورم زا بودن و به نام تدبير به تعطيلي 
ــه مورد انتقاد دولت مردان  ــاندند. اقدامات فوق از آنجا ك كش
ــبهه را در جامعه  ــته نيز قرار گرفت و جو نااعتمادي و ش گذش
ــان و موافقان قرار  ــعله ور كرد مورد تكذيب و تائيد مخالف ش
ــگاه علوم پزشكي  ــيج دانشجويي دانش گرفت. بنابراين بس
تهران آمادگي خود را براي مناظره بين رؤساي جمهور سابق 
ــگاه  ــن روحاني در دانش ــي، محمود احمدي نژاد و حس و فعل

علوم پزشكي تهران اعالم مي دارد.

تعيين رابط هاشمي با واليتي
ــنجاني  ــد آيت اهللا هاشمي رفس ــايت جهان مدعي ش س
ــا علي اكبر واليتي  ــوان رابط خود ب ــر را به عن فرزندش ياس
تعيين كرده تا از اين طريق پيام هاي خود را درباره نحوه اداره 
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 

به واليتي برساند.
ــم كه  ــون ق ــدادي از روحاني ــت: تع ــايت نوش ــن س اي
ــين دارند، از  ــن و مدرس ــا مجمع محققي ــي ب ــه نزديك رابط
ــته اند هفته اي حداقل سه جلسه  ــنجاني خواس هاشمي رفس
ــه در قم يا تهران برگزار كند، به طالب و روحانيون  ــارج فق خ

شهريه بدهد و سفرهاي استاني خود را بيشتر كند.

يك زن دستور ترور دادستان زابل را داد
ــه هفته بعد از شهادت دادستان زابل و راننده اش، يك  س
ــتري  مقام آگاه در گفت وگو با روزنامه «اعتماد» جزئيات بيش
ــدان يك زن كه از  ــاش كرد و گفت: فرزن ــن حادثه را ف از اي
قاچاقچيان بنام مواد مخدر بوده  است، به دليل محكوم شدن 

مادرشان دست به اين اقدام زده اند.
ــام آگاه در اين خصوص گفت: مرحوم نوري قلعه نو  اين مق
ــرگ قاطعيت زيادي  ــوداگران م ــارزه با قاچاقچيان و س در مب
ــن حادثه زني به نام زليخا كه  ــت. چند روز پيش از وقوع اي داش
ــط ماموران دستگير شد.  از قاچاقچيان معروف منطقه بود توس
ــبكه وسيع تهيه و توزيع مواد مخدر را راه اندازي  اين زن يك ش
كرده بود. از اين  رو دادستان زابل قصد داشت برخورد سختي با 
او داشته باشد. اين مقام آگاه ادامه داد: يك روز پيش از اين حادثه 
زليخا دادستان زابل را به مرگ تهديد و ادعا كرد نزديكانش او را 
خواهند كشت. اين منبع كه نخواست نامش فاش شود، افزود: 
دو نفر از عوامل اين حادثه فرزندان زليخا و دو نفر ديگر همدستان 

آنها هستند كه هم اكنون بازجويي ها از آنان ادامه دارد.

عارف: از حوادث 88 عبرت بگيريم
ــارف درباره حضورش در انتخابات مجلس  محمدرضا ع
ــتي وي در اين انتخابات گفت: طرح اينگونه  از جمله سرليس
مباحث زود هنگام است و در جهت افتراق بين اصالح طلبان 

مطرح مي شود.
ــجويي  به گزارش مهر، وي در ديدار جمعي از فعاالن دانش
ــجويان بايد تالش  ــي گفت: دانش ــگاه عالمه طباطباي دانش
ــرمايه هاي علمي و پژوهشي نگذارند تحّجر و  كنند با حفظ س
واپسگرايي وارد محيط هاي علمي شود و پيشرفت كشور تحت 
ــرد. وي بر ضرورت حفظ  ــي ها قرار بگي تأثير برخي دگم  انديش
ــي كه به وحدت ملي  ــور و پرهيز از طرح مباحث ــش در كش آرام
آسيب مي رساند تاكيد كرد و گفت: بايد از حوادث انتخابات سال 

88 عبرت گرفت و كشور را وارد جنگ حيدري و نعمتي نكرد.

ــز  ــر صلح آمي ــد ب ــا تاكي ــورمان ب ــور كش رئيس جمه
ــه  ــران ب ــت: ته ــران گف ــته اي اي ــه هس ــودن برنام ب
ــد، ــته باش ــته اي نياز داش ــوخت هس ــه س ــه ب ــي ك  ميزان

 غني سازي مي كند.
ــب را در  ــي اين مطل ــن روحان ــزارش فارس، حس ــه گ ب
ــالم و تاكيد كرد كه  ــيال تايمز اع مصاحبه با روزنامه فايننش
ــز جمهوري  ــته اي، خط قرم ــات هس تعطيل كردن تاسيس

اسالمي ايران است.
ــاره به  ــن گفت وگو با اش ــي از اي ــور در بخش رئيس جمه
ــكالت اقتصادي كشور گفت: با وجود مشكالت، نسبت  مش
به آينده اقتصاد كشور بسيار اميدوار هستيم. اين تنها نظر من 
نيست؛ تيم اقتصادي من هم همين نظر را دارد، كه مي توان 
در يك دوره زماني كوتاه، از عهده مشكالت اقتصادي كشور 
ــت كه ما طي سه  برآمد. وي افزود: دليل اميدواري ما اين اس
ماه گذشته توانسته ايم تا حدي رشد سريع تورم را مهار كنيم. 
ــي و همزمان بهبود فضاي تجاري، اين  ما با كاهش نقدينگ

مسير را ادامه خواهيم داد.
روحاني با اشاره به تالش هاي دولت براي افزايش ميزان 
ــاي مثبتي را  ــت: توافق نامه ژنو هم فض ــد اقتصادي گف رش
ــن فضا با آغاز اجراي  ــه اقتصادي فراهم كرده كه اي در زمين

توافق نامه ارتقا خواهد يافت.
ــن تحريم هاي  ــان اين كه ما با همي ــور با بي رئيس جمه
ــت: با وجود  ــش دهيم، گف ــتيم تورم را كاه ــود توانس موج
ــال  ــد اقتصادي مثبت را براي س ــا، ما رش ــن تحريم ه همي
ــن حال اگر تحريم ها  ــده پيش بيني كرده ايم. البته در عي  آين
ــرات آن را  ــوان اث ــا مي ت ــود، طبيعت ــم ش ــا ك ــته ي  برداش

بر اقتصاد شاهد بود.

 موضوع هسته اي، بهترين آزمون براي 
اعتمادسازي است

روحاني در پاسخ به پرسشي درباره روابط ايران و آمريكا هم 
ــت: در مورد آمريكا، ما در اين مرحله بايد تنش ها را كاهش  گف
ــائلي  ــازي كنيم. مس ــم و به صورت گام به گام اعتمادس دهي
ــده، در يك مدت كوتاه قابل  ــال به وجود آم كه در طول 35 س
ــراي اين كه ببينيم آيا مي توانيم  ــت. بهترين آزمون ب حل نيس

اعتمادسازي كنيم يا نه، همين مساله هسته اي است.
ــته  رئيس جمهور تاكيد كرد: اگر گام اولي كه در ژنو برداش
ــد، به دقت و درستي اجرا شود، يك گام رو به جلو به سمت  ش
ــاهد بودم،  ــود. آنچه كه من در نيويورك ش ــاد خواهد ب اعتم
ــت. وي  ــبت به قبل تغيير كرده اس اين بود كه فضا اندكي نس
ــران و انگليس هم گفت: ما با دولت انگليس  درباره روابط اي
ــته ايم كه اين رابطه به دليل شرايط خاص بشدت  رابطه داش

كاهش يافته است.
ــات، برخي  ــه بعد از انتخاب ــا بيان اين ك ــور ب رئيس جمه
ــت، گفت: من  ــده اس ــته ش گام ها براي ارتقاي روابط برداش
ــا آقاي ديويد كامرون،  ــته ب در گفت وگوي تلفني هفته گذش
نخست وزير انگليس، اين احساس را داشتم كه دو طرف اين 
ــمت بهبود روابط  اراده را دارند كه به صورت گام به گام به س

حركت كنند.
 در روابط ايران و آمريكا گشايش هايي 

رخ داده است
ــيده  ــيال تايمز در ادامه از روحاني پرس ــگار فايننش خبرن
ــت، آيا شما آماده ايد كه مثال در آينده رئيس جمهور اوباما  اس
ــما در مورد او به عنوان يك  را به تهران دعوت كنيد؟ نظر ش

شخصيت سياسي سابق چيست؟
ــخ به اين پرسش گفت:  ــورمان در پاس رئيس جمهور كش

ــتيم، من وي را فردي با ادبياتي  در مكالمه تلفني اي كه داش
ــمندانه ديدم. همان طور كه پيش از اين گفتم،  مودب و هوش
ــيار پيچيده است و نمي توان آن را  ــائل ايران و آمريكا بس مس
در يك دوره زماني كوتاه حل كرد. با وجود اين پيچيدگي ها، 
ــته گشايش هايي رخ داده كه بعدها مي تواند  در صد روز گذش

افزايش يابد.

 مردم سوريه هر كسي را انتخاب كنند 
به آن احترام مي گذاريم

رئيس جمهور همچنين در پاسخ به پرسشي درباره سوريه 
با بيان اين كه نمي توان آينده سوريه را پيش بيني كرد، گفت: 
ــراي تصميم گيري مردم آماده كرد. اگر مردم  ــد زمينه را ب باي
ــد رأي ندادند، مساله اي نيست. مردم هر كسي را  به آقاي اس

انتخاب كنند، ما به انتخابشان احترام مي گذاريم.
ــران براي  ــاي اي ــاره رايزني ه ــن درب ــي همچني روحان
ــو 2» حضور  ــر ايران در «ژن ــوريه گفت: اگ ــل بحران س  ح
ــر در آن،  ــاي حاض ــه اعض ــا هم ــا ب ــد، طبيعت ــته باش  داش

مذاكره خواهد داشت.
ــران براي حل  ــه آيا اي ــش ك ــخ به اين پرس وي در پاس
مشكالت سوريه با عربستان هم در حال رايزني است، گفت: 
ــور ديگري،  ــتان يا هر كش فعال نه، اما براي مذاكره با عربس
ــوريه با سازمان ملل روابط  ــكلي نداريم. ما در موضوع س مش

نزديكي داشته و مذاكراتي هم انجام داده ايم.

 برخي موضوعات در كشور به اجماع مقامات 
نياز دارد

ــيال تايمز در ادامه پرسش خود را اين گونه مطرح  فايننش
ــما به حد كافي اين قدرت را داريد كه در  ــت كه آيا ش كرده اس

آينده نزديك موسوي و كروبي را آزاد كنيد؟
ــت: برخي  ــش گف ــخ به اين پرس ــور در پاس رئيس جمه
ــور به اجماع ديگر بخش ها و مقامات نياز  موضوعات در كش

ــود را در اين  ــت تا وظايف خ ــن در تالش اس ــت م دارد. دول
ــاع قطعا نه به  ــيدن به اين اجم ــه انجام دهد. براي رس زمين
ــتري نياز است و من در اين زمينه  صد روز، بلكه به زمان بيش

 خوشبين هستم.
ــور در پايان  ــاره پيش بيني اش از وضع كش ــي درب روحان
ــت جمهوري اش هم گفت: جمهوري  دوره چهار ساله رياس
اسالمي در پايان اين چهار سال، وضع اقتصادي بسيار بهتري 
ــه تاثيرگذاري منطقه اي،  ــت، همچنين در زمين  خواهد داش
ــز همين طور خواهد  ــي در داخل ني ــي و وضع سياس فرهنگ
ــي را در همه  ــا تغييرات ــته م ــد روز گذش ــول ص ــود. در ط  ب

اين زمينه ها شاهد بوده ايم.

 بازديد رئيس جمهور از مناطق زلزله زده
ــد از مناطق  ــور ديروز براي بازدي ــن رئيس جمه همچني

زلزله زده و ديدار با زلزله زدگان به استان بوشهر رفت.
ــتان در جمع  روحاني در بازديد از مناطق زلزله زده دشتس
ــتان با ابالغ سالم رهبر  ــتاي اميرآباد اين شهرس مردم روس
ــكالت به وجود  ــالب به حادثه ديدگان گفت: مش معظم انق
ــتان بوشهر و بازسازي اين  ــتان اس آمده بر اثر زلزله در دشتس

مناطق بايد در مدت سه هفته انجام شود.
ــبت به  ــح كرد: ما امروز آمده ايم تا بگوييم نس وي تصري
مشكلي كه پيش آمده همه مردم ايران، دولت و مسئوالن با 

شما همدلي مي كنند.
ــما  رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه همه مردم در كنار ش
هستند، بيان كرد: گرچه خسارت زلزله سنگين نبوده، ولي از 
اين كه چند نفر از هموطنان عزيزمان در اين زمين لرزه جان 

خود را از دست داده اند، همه مردم متاثر شدند.
ــه حول و قوه الهي براي همه  ــي بيان كرد: دولت ب روحان
ــيب ديده برنامه ريزي مي كند و در زمان كوتاهي  مناطق آس
ــور داديم، همه  ــكن كش ــتوري كه به رئيس بنياد مس با دس
ــه طور كامل  ــيب ديده ب ــكوني كه آس خانه ها و مناطق مس

ــود. رئيس جمهور گفت: دولت براي كمك  ــازي مي ش بازس
به زلزله زدگان دشتستان كمك هاي بالعوض، وام با سود 4 
درصد بلندمدت پانزده ساله پرداخت مي كند و به خانواده هاي 

جانباختگان اين حادثه نيز كمك مي شود.
ــفر، محمد شريعتمداري معاون  رئيس جمهور را در اين س
اجرايي رئيس جمهور، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، 
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، محمد نهاونديان رئيس 
نهاد رياست جمهوري، اكبر تركان مشاور ارشد رئيس جمهور 
ــهري نماينده مردم استان بوشهر در  ــيني بوش و آيت اهللا حس

مجلس خبرگان رهبري همراهي كردند.

 بازديد رئيس جمهور از عسلويه
ــي فازهاي پارس  ــور همچنين ديروز از برخ رئيس جمه

جنوبي در عسلويه بازديد كرد. 
ــه اي كه  ــه گزارش واحد مركزي خبر، روحاني در جلس ب
ــيمي  ــران و متخصصان صنعت گاز و پتروش ــا حضور مدي ب
ــور در فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي تشكيل شد گفت:  كش
ــي و  ــرار داريم كه با اقدامات سياس ــرايطي ق ــروز ما در ش ام
ــور  بين المللي دولت فضا براي فعاليت هاي اقتصادي در كش

بيشتر شده است.
ــاره به تالش ها و مديريت خوب وزير  رئيس جمهور با اش
ــش اظهار اميدواري كرد  ــئوالن در اين بخ نفت و ديگر مس
ــرفت، بلكه جهشي در  ــطه اين مديريت، نه تنها پيش به واس
ــور  ــيمي كش بخش هاي مختلف صنعت نفت، گاز و پتروش

حاصل شود.
ــه پارس  ــد هوايي از منطق ــه بازدي ــاره ب ــي با اش روحان
ــئوالن در بخش هاي مختلف  ــي و توضيحاتي كه مس جنوب
ــان  ــد ارائه كردند، تصريح كرد: تمام اين گزارش ها نش بازدي
ــاال زده اند و آماده  ــتين ها را ب ــد كه امروز همگي آس مي ده
ــد و  ــنگين در جهت رش ــئوليتي س ــده گرفتن بار مس  برعه

توسعه كشور هستند.

رئيس جمهور: به اندازه نيازمان غني سازي مي كنيم 
روحاني توافق ژنو را زمينه ساز فضاي مثبت اقتصادي در كشور دانست 

ــورمان با تاكيد بر اين كه توافق نامه  وزير امور خارجه كش
ــنهاد غرب گفت: اين  ــت و نه پيش ــنهاد ايران اس ژنو، نه پيش
ــت كه ميان دو  ــاعت مذاكره اس توافق  حاصل 400ـ  300 س

طرف انجام شده است.
محمدجواد ظريف در گفت وگو با سايت تابناك گفت: من 
ــوراي امنيت را  در نيويورك در آغاز بحث گفتم نه قطعنامه ش
ــميت مي شناسيم و نه ارجاع به شوراي امنيت را قانوني  به رس
ــوراي امنيت را بدون هرگونه  مي دانيم، تحريم هاي خارج ش
مبنا مي دانيم، ولي نرمشي كه ما مي خواهيم به كار ببريم، اين 

است كه درباره اينها سخن نگوييم.
وي افزود: اگر دوباره به اميد خدا بيكار شدم، درباره اين كه 
ــم؛ كه از كجا آغاز شد  ــت  مي نويس  در اين مذاكرات چه گذش
ــما قول مي دهم  حتما در اين راه، ما  ــيد.  من به ش و به كجا رس

خيلي بد عمل نكرديم.
ــر خارجه با دفاع از عملكرد تيم مذاكره كننده تصريح  وزي
ــت كه   ــرد: نكته اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين اس ك
خيال ما اين قدر آسوده بود  كه خود سند را در اختيار مخاطبان 
ــند را رسما در اختيار همه جهان قرار  ــتيم. هياتي كه س گذاش
داد، ما بوديم. اين كار را آمريكايي ها  يا هيچ هيات ديپلماتيك 

از اعضاي گروه (1+5) انجام نداد.

ظريف افزود: هنگامي كه توافق كرده بوديم، متن محرمانه 
باشد به تعهد خود عمل كرديم. حتي خود بنده تا پاي تهديد به 
استيضاح از طرف مجلس محترم   پيش رفتم. متن بايد در آن 
ــتيم كار به نتيجه برسد،  زمان محرمانه مي ماند. ما مي خواس
چون بنده دنبال تبليغات نبودم، ولي پس از اين كه متن توافق 

شد، سند نهايي منتشر شد و اين خالف اخالق نبود.
ــند كه در اختيار  وي اظهار كرد: ما حتي در ترجمه متن س
ــانه ها گذاشتيم، جانب احتياط را به ضرر خودمان گرفتيم،  رس
چرا كه نمي خواستيم اين تصور پديد  آيد كه چيزي وارد  ترجمه 
ــان مي دهد كه ما  ــت، اين  نش  كرده ايم كه در متن اصلي نيس

چيزي براي پنهان كردن نداريم.
ظريف گفت: آمريكايي ها به دليل نگراني هايي كه از  خود 
ــكا دارند، به جاي اين كه متن را در اختيار عموم بگذارند،  آمري
متأسفانه برداشت خودشان را در اختيار رسانه ها گذاشتند كه ما 

به اين كار «مهندسي خبر» يا «چرخش خبر» مي گوييم.
وي افزود:  به گمانم آن متني را كه آمريكايي ها ارائه كردند، 
ــده آنها در ژنو نيز نديده بود. اين  ــي خود هيأت مذاكره كنن حت
ــچ ارزش و اعتباري ندارد؛  ــفيد تهيه كرده و هي متن را كاخ س

آنچه اعتبار دارد، برنامه اقدام مشترك است.
ظريف گفت: اگر ما نيز بخواهيم يك بيانيه توليد كنيم، 
مي توانيم  بهتر از اينها ارائه كنيم، ولي ما به اين كار اعتقاد 
نداريم. ما يا نمي گوييم  چه مذاكراتي كرده ايم يا آن كه اگر 
بگوييم، درست آن را خواهيم گفت. من به مردم دروغ نخواهم 
گفت. شايد حرفي را به مصلحت ندانم و نگويم، ولي آنچه  

مي گويم، راست و درست آن را خواهم گفت.

وزير خارجه: سند ژنو، نه پيشنهاد ايران است و نه غرب 
متني را كه آمريكايي ها از توافق ژنو ارائه كردند، حتي مذاكره كنندگان آنها نديده بودند

ــان اين كه از دولت روحاني انتظار  ــب رئيس مجلس با بي ناي
ــي گفته بود من  ــان كرد: آقاي روحان ــدال داريم، خاطرنش اعت
فراجناحي هستم و اين به معناي آن است كه از افراد معتدل دو 
جريان موجود در كشور بايد استفاده شود در حالي كه چنين چيزي 

ديده نمي شود و عموما از يك جريان استفاده شده است.
ــتر  ــر، در گفت وگو با فارس افزود: بيش ــا باهن محمدرض
ــده  ــتفاده ش از جريان اصالح طلبان و كارگزاران در دولت اس
ــدان نيامده اند كه ممكن  ــكال به مي ــت و نيروهاي رادي اس
ــطح ــود، اما در س ــوارد رد پاي آنها ديده ش ــي م ــت برخ  اس

ــس تصريح كرد:  ــت. نايب رئيس مجل ــور نيس  كالن اين ط
ــيع در  من معتقدم اگر از دولت آقاي روحاني اين تغييرات وس

جابه جايي مديران و استانداران سر نمي زد، بهتر بود.

به دولت روحاني مشاوره مي دهم
ــاوره و پيشنهاد دادن به دولت روحاني  وي در خصوص مش

ــام مي دهم چراكه آن را  ــان كرد: حتما اين كار را انج خاطرنش
ــي از وزرا هم  ــايد در همين ايام با خيل ــه خود مي دانم، ش وظيف
مالقات داشتم. باهنر درباره ميزان دستمزد فعلي خود در مجلس 
هم گفت: بنده با كسورات، حدود دو ميليون و 500 تا دو ميليون و 
ــزار تومان درآمد دارم؛ البته درآمد جانبي هم ندارم، بنده  800 ه
با اين كه مهندس معمار هستم و حدود 27 سال نماينده مجلس 

بودم، اما يك نقشه شهرداري هم امضا نكرده ام.

به دولت، خيلي اميدوارم
ــب رئيس مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو با  ناي
تاكيد بر اين كه دولت بايد به عوامل و علت هاي وضع موجود 
ــد اقتصادي توجه كند و  از جمله تورم و بيكاري و كاهش رش
ــب وزن بدهد، گفت: اگر با اغراق به  به آنها به صورت متناس
ــود و مثال دولت بگويد همه تورم مربوط به  آنها وزن داده ش
تحريم است دوباره انحراف صورت مي گيرد، چرا كه اگر همه 

تحريم ها هم رفع شود، تورم حل نخواهد شد.
ــاي روحاني  ــت آق ــه دول ــه بنده ب ــان اين ك ــا بي وي ب
ــي تورم  ــر دولت روحان ــت: اگ ــتم، گف ــي اميدوار هس  خيل
ــد كاهش دهد  ــه 30 درص ــال ب ــا آخر س ــدي را ت  35درص

خيلي خوب كار كرده است.

روحاني وعده 100 روزه نداد
ــرا رئيس جمهور در  ــش كه چ ــخ به اين پرس وي در پاس
سخنان خود وعده هاي صدروزه داده بود، گفت: او وعده صد 
روزه نداد و خود آقاي روحاني نيز اين موضوع را تكذيب كرد. 
ــاعت صحبت مي كنم واژه اي را  ــت بنده كه دو س ممكن اس
ــت كه ما در زبان ديپلماسي در  ــتباه كنم و بايد توجه داش اش
ــي داريم. رئيس جمهور گفته بود كه من در  دنيا ادبيات خاص
صد روز اول مي گويم كه كشور را با چه شاخص هايي تحويل 

مي گيرم و سپس برنامه خود را ارائه مي دهم.

باهنر: روحاني فقط از معتدل هاي يك جناح استفاده كرد

رئيس جمهور ديروز براي بازديد از مناطق زلزله زده و ديدار با زلزله زدگان به استان بوشهر رفت  / عكس: ايرنا

الريجاني: ساالنه 236 ميليون 
بشكه نفت هدر مي دهيم

ــالمي با بيان اين كه در ايران  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــكه نفت هدر مي دهيم، گفت: ما در  ــاالنه 236 ميليون بش س
ــتفاده  ــه با تركيه فقط از يك چهارم انرژي توليدي اس مقايس
ــه با  ــه چهارم آن را به هدر مي دهيم و در مقايس مي كنيم و س
اروپا پنج ششم انرژي را دور ريخته و يك ششم آن را استفاده 

مي كنيم.
ــم افتتاح بزرگراه  به گزارش مهر، علي الريجاني در مراس
ــا طرح هاي عمراني زيادي  ــور م طبقاتي صدر گفت: در كش
ــن طرح ها زمان  ــي از آفت هاي اي ــده كه يك ــگ زده ش كلن
ــر هزينه هاي زيادي را  ــت كه اين ام ــي افتتاح آن اس طوالن
ــور تحميل مي كند، در آخر نيز طرح به صورت كلنگي  به كش

تحويل مي شود.
رئيس مجلس با تاكيد بر اين كه طرح هاي اين گونه نشان 
ــراي طرح هايي با اين ظرفيت  ــور ما ظرفيت اج مي دهد كش
ــزود: در گزارش اخير  ــت، اف ــا اين فرصت زماني را داراس و ب
ــارد تومان طرح  ــد كه 400 هزار ميلي ــور بيان ش رئيس جمه
ــت، مگر ما در كشور در سال  ــور آغاز شده اس عمراني در كش
ــدر بودجه عمراني داريم، آن هم با اين وضع كه اين همه  چق

طرح كلنگ زني مي شود.
ــاالنه حساب كنيم  الريجاني تصريح كرد: اگر با تورم س
ــد تا اين طرح ها اجرا شود، بنا بر  ــال طول مي كش 40 تا 50 س
ــرد. وي ادامه داد: يكي  ــتفاده ك اين بايد از ظرفيت مردم اس
ــود اين  ــال آينده انجام ش ــه بايد در بودجه س ــي ك از كارهاي
است كه روش هاي منطقي براي حضور مردم در اين طرح ها 

فراهم شود. 
رئيس مجلس گفت: نكته قابل تشكر ديگر اين است كه 
ــاماندهي و طراحي مهندسان ايراني  اين طرح ها با ترميم، س

انجام شد و اجراي آن هم توسط مهندسان ايراني بود.
ــكالت  وي تاكيد كرد: راه حل برون رفت اقتصاد ما از مش
در همين نكته نهفته است. اگر به نيروهاي داخلي اتكا كنيم 
ــايد اين تحريم ها كمك  فضاي رونق داخل بوجود مي آيد، ش
كند براي نيروهاي نسل جديد ما اشتغال ايجاد شود، آن وقت 

تحريم ها به فرصت تبديل شده  است. 
ــرد: من  ــار ك ــالمي اظه ــوراي اس ــس ش ــس مجل رئي
ــود  ــور ايجاد مي ش ــي در كش ــتم وقتي گشايش نگران هس
ــزرگ خارجي و  ــاي ب ــمت خريد ه ــد به س ــئوالن برون مس
ــال ها  ــوند. وي ادامه داد: س ــل ش ــي غاف ــاي داخل از نيروه
ــده ايم،  ــكل ش ــتيم و حاال دچار مش ــروت زيادي داش ــا ث م
ــم و از ظرفيت هاي داخلي ــتفاده كني ــد از اين تجربه اس  باي

 كمال بهره را ببريم.

شمخاني: مقاومت مردم سوريه 
افكار عمومي را از تروريست ها 

متنفر كرده است
ــاره به  ــورمان با اش ــوراي عالي امنيت ملي كش ــر ش دبي
ــت هاي  ــوريه در برابر تروريس تاثير گذاري پايمردي ملت س
ــوريه موجب  ــته اظهار كرد: مقاومت مردم س تكفيري وابس
ــر روز افزون افكار  ــور و تنف ــن حقايق جاري در اين كش تبيي

عمومي از جنايت گروه هاي تروريستي شده است.
علي شمخاني، در ديدار وائل الحلقي، نخست وزير سوريه، 
ــوريه در تبيين سرنوشت كشورشان را  حاكميت اراده ملت س
ضرورتي غيرقابل اجتناب عنوان كرد و افزود: برخي كشورها 
تالش مي كنند با طرح شعارهاي دموكراسي خواهانه، بدون 
ــوريه، با استفاده از ابزار خشونت و  ــت مردم س توجه به خواس
ــور  ــي اين كش جنگ منافع خود را در عرصه تحوالت سياس

حاكم كنند.
ــاي بين المللي صادقانه براي  ــتقبال از تالش ه وي با اس
حل و فصل بحران سوريه و جلوگيري از خونريزي و ويراني 
ــورهاي منطقه و  ــار كرد: امروز همه كش ــور اظه در اين كش
ــالمي ايران براي  ــتي رهيافت جمهوري اس ــان به درس جه
ــوريه كه مبتني بر راهكار «سوري سوري» است،  بحران س

پي برده اند. 
ــوريه، ضمن  ــت وزير س در اين ديدار، وائل الحلقي، نخس
ــور و پيروزي هاي  ــي از آخرين تحوالت اين كش ارائه گزارش
ارتش در برابر جبهه تروريسم، از مواضع و اقدامات جمهوري 
اسالمي ايران در پشتيباني از ملت سوريه سپاسگزاري كرد.

صالحي:
 اهميت رآكتور آب سنگين براي ما 

همچون غني سازي است
رئيس سازمان انرژي اتمي، صرف نظر كردن  از رآكتور آب 

سنگين اراك را همانند صرف نظر از غني سازي دانست. 
ــم يادبود  به گزارش ايرنا، علي اكبر صالحي ديروز در مراس
ــومين سالگرد شهادت دكتر مجيد شهرياري كه در دانشگاه  س
ــهيد بهشتي برگزار شد، افزود: رآكتور آب سنگين اراك يك  ش
افتخار علمي براي جمهوري اسالمي ايران محسوب مي شود.

ــا مي خواهند ما اين  ــرد: اگر آنه ــان ك صالحي خاطرنش
ــيم به معني آن است كه آنها هيچگاه  ــته باش رآكتور را نداش

تمايلي به عادي شدن پرونده هسته اي ايران ندارند.
ــكلي نداريم،  ــا تفاهم نامه ژنو مش ــا بيان اين كه ب وي ب
تصريح كرد: اكنون مدام مي گويند كه فالن مسئول خارجي 
ــه اراك در نهايت بايد  ــت ك ــه آمريكايي گفته اس يا موسس
ــاء توليد پلوتونيوم است و در ساخت  ــود زيرا منش متوقف ش
بمب كاربرد دارد و اگر اراك باقي بماند ممكن است هر زماني 

ايران اراده كند به سمت توليد بمب برود.
ــرد: پلوتونيومي كه براي  ــاون رئيس جمهور تاكيد ك مع
ــليحات كاربرد دارد نبايد همراه سمومات باشد،  ــاخت تس س
ــاخت بمب  در حالي كه رآكتور اراك پلوتونيومي كه براي س

مناسب باشد، توليد نمي كند.
ــت  ــي با بيان اين كه بهانه مي آورند كه ممكن اس صالح
ــب رآكتور خارج  ــمومات، پلوتونيوم را از قل ــل از توليد س قب
ــما كه دوربين هاي 24 ساعته نصب كرده ايد  كنيم، افزود: ش

و بازرسي ها در حال انجام است.
ــتن رآكتورهاي قدرت ــرژي اتمي داش ــازمان ان  رئيس س

ــنگين را از حقوق ايران در چارچوب ان.پي.تي دانست و   آب س
افزود: مي خواهيم در آينده بخشي از رآكتورهاي قدرت مان آب 

سنگين باشد، مانند ماشين كه هم ديزلي و هم بنزيني است.

عراقچي: حدود 15 ميليارد دالر 
 از درآمدهاي نفتي

 قابل دستيابي مي شود
ــي و بين الملل وزير امور خارجه با بيان  معاون امور حقوق
اين كه توافق نامه ژنو از اواخر دسامبر يا اوايل ژانويه همزمان 
ــال جديد ميالدي اجرايي مي شود، گفت: با اجراي  با آغاز س
اين توافق نامه، حدود 15 ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي طي 

شش ماه قابل دستيابي مي شود.
اين عضو تيم مذاكره كننده هسته اي در گفت و گو با ايرنا 
اظهار كرد: از مجموع 15 ميليارد دالر، حدود ده ميليارد دالر 
آن كه پيش از اين، صرف خريد مواد غذايي و دارويي مي شد، 

قابل دسترسي خواهد شد.
ــازي  ــي از اقدامات اعتماد س ــي، يك ــه عراقچ ــه گفت ب
ــامل  ــتانه ش 1+5 در توافق نامه ژنو، تجارت امور انسان دوس
ــاورزي،  ــط با توليدات غذايي و كش ــراودات تجاري مرتب م
ــاران  ــكي بيم ــارج پزش ــي و مخ ــزات داروي  دارو، تجهي

خارج از كشور خواهد بود. 
وي تصريح كرد: اين كانال مالي شامل بانك هاي خارجي 
مشخص و بانك هاي ايراني غيرتحريم شده خواهد بود كه به 

هنگام ايجاد اين كانال، مشخص خواهد شد.
ــاس، سازوكار بانكي براي مواد  وي اضافه كرد: بر اين اس
غذايي و دارويي تعريف مي شود و به بانك ها نيز ضمانت الزم 
ــود كه مشكلي در تجارت دارو و مواد غذايي وجود  داده مي ش
نداشته باشد. عضو تيم مذاكره كننده هسته اي ايران تصريح 
كرد: همچنين حدود 4/6 ميليارد دالر ديگر از درآمد نفتي كه 
ــد، قابل دسترسي خواهد خواهد  به بانك مركزي واريز مي ش
ــان كرد: همچنين با پرداخت مستقيم  بود. عراقچي خاطرنش
ــهريه به دانشگاه ها و دانشكده ها براي دانشجويان ايراني  ش
ــور براي يك دوره شش  ــاغل به تحصيل در خارج از كش ش
ــده كه بر اين اساس، 400 ميليون دالر درآمد  ماهه توافق ش
ناشي از فروش نفت كه با توجه به تحريم ها براي دانشجويان 

هزينه مي شد، قابل دسترسي خواهد بود.

پيوستن ناو الوان و يك فروند 
بالگرد به ناوگان دريايى ارتش 

ــاو الوان و يك فروند بالگرد (SH3D) پس از تعميرات  ن
ــالمى ايران  ــى ديروز به نيروى دريايى جمهورى اس اساس

ملحق شدند. 
به گزارش ايرنا، فرمانده فنى نيروى دريايى ارتش جمهورى 
اسالمى ايران دراين مراسم گفت: ارتش با ورود به حوزه ساخت 
ــازى سامانه ها و تجهيزات  ــى، اتكا و بهينه س و تعميرات اساس
ــد اهداف سازمانى و  عمده دفاعى و تاكتيكى و درپى ارتقا و رش
صيانت از تماميت ارضى و كيان ايران اسالمى تحت زعامت و 

تدابير رهبرى است. 
ــن تجهيزات پس  ــاس زمينى افزود: اي ــادار دوم عب دري
ــانگر بالندگى و  ــازى كه نش ــى و بهينه س از تعميرات اساس
پويايى صنايع دريايى و دفاعى ايران است، به نيروي دريايي 
ــد.  وى بيان داشت: از قابليت هاى ناو نيروبر  ارتش ملحق ش
ــاحلى، حمل  ــالمى ايران«الوان» بمباران س جمهورى اس

تانك و نفر بر است. 
فرمانده فنى نيرويى دريايى ارتش افزود: اين شناور3000تنى 
ــد و فرآيند  ــال 64 به ناوگان نيروى دريايى ارتش ملحق ش س
ــامانه ها و تجهيزات شناور پس از  ــازى س تعميرات و بهينه س
33 ماه تالش خستگى ناپذير و صرف يك ميليون و 254 هزار 
نفر ساعت كار مفيد در مجموعه كارخانه هاى راهبرى نداجا در 

بندرعباس انجام شده است. 
ــناور،  ــادار دوم زمينى ادامه داد: در روند تعميرات اين ش  دري
12 هزار قطعه حساس و مهم بومى سازى، 6400 قطعه معيوب 
تعويض، 195 سامانه تعمير اساسى و بيش از 89 سامانه بهينه 
سازى شده است. وى درباره بالگرد (SH3D) ملقب به سلطان 
گفت: ماموريت اصلى اين بالگرد انجام عمليات زيردريايى است 

و قابليت حمل موشك و اژدر را داراست. 
ــال 50 به ناوگان بالگردى  زمينى اضافه كرد:اين بالگرد س
ــت وپس ازسه مرحله تعميرات اساسى در سال 76  نداجا پيوس
ــد، سال 90 تعميراساسى شد و پس از 20 ماه دوره  زمين گير ش
ــاى زمينى و پروازى امروز دوباره  ــر و هفت ماه آزمايش ه تعمي
ــت.  فرمانده فنى نيروى دريايى ارتش  به چرخه فعاليت بازگش
ــازى  گفت: در روند تعمير اين بالگرد مى توان به تعمير و بازس
ــازى نظام هاى  كامل بدنه، موتورهاى بالگرد، ارتقا و بهينه س
راديويى و تسليحاتى، بومى سازى شبكه هاى اصلى نظام هاى 

الكترونيكى اشاره كرد. 


