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 وزير كشور: تقويت كارآمدي 
نظام مهم ترين مساله امروز است

ــروز مهم ترين چالش و اصلي ترين  ــور گفت: ام وزير كش
موضوعي كه دشمنان را در مقابل ايران قرار داده است بحث 

كارآمدي نظام است و بايد تقويت شود.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي، ديروز در آيين 
ــتانداران سابق و جديد قم افزود: تحريم ها  توديع و معارفه اس
ــوراي امنيت،  ــوزه نفت و اقتصاد با رهبري آمريكا و ش در ح
ــرار داده و بر اين باورند كه  ــر كارآمدي نظام را هدف ق عنص
ــالمي  مهم ترين مولفه براي از پا درآوردن نظام جمهوري اس

ايران، ناكارآمد كردن آن است.
ــخنان خود با اشاره به  ــور در بخش ديگري از س وزير كش
حضور پرشور مردم در مراسم استكبارستيزي 13 آبان امسال 
ــا همه افت و خيز ها بايد تمام توان و تالش خود را به  ــت: ب گف
كار گيريم و بدانيم كه آمريكا هيچ وقت قابل اعتماد نيست و 
هرگز نبايد فريب آنها را بخوريم. وي گفت: در نظام بين الملل 
ــهل انگاري در مذاكرت  چيزي به نام اعتماد وجود ندارد و س
ــمني و شّري روبه رو هستيم كه  ــت چرا كه ما با دش جايز نيس
ــر رهنمودهاي رهبر معظم انقالب،  ــد با درايت و مبتني ب باي
ــته  لطف خدا و حمايت هاي مردم پا به عرصه مذاكرات گذاش

و با درايت و هوشياري اين مسير را طي كنيم.
 يونسي: اختالف افكنان

 دشمن توسعه كشور هستند
ــوام، مذاهب و  ــور اق ــژه رئيس جمهور در ام ــتيار وي دس
اقليت هاي ديني گفت: كساني كه تفرقه انگيزي، تقابل قومي 
ــي را در هر لباس و با هر نيتي ايجاد مي كنند  ــي و ناامن و مذهب
ــتند و نمي خواهند مناطق مختلف  ــمن توسعه كشور هس دش

ايران اسالمي مانند سيستان و بلوچستان پيشرفت كند.
ــاب عده قليلي  ــي گفت: حس به گزارش ايرنا، علي يونس
ــتان و  ــالم و مردم سيس ــز از اس ــن و تفرقه انگي اختالف افك
بلوچستان جداست و اين قبيل افراد، دشمن توسعه و عمران 

و آباداني منطقه هستند.
ــبختانه علما، روحانيون، معتمدان  وي اظهار كرد: خوش
ــيعه و سني سيستان و  ــرهاي مختلف مردم ش طوايف و قش
ــيارند و هيچ گاه به دشمنان و نوكران  بلوچستان آگاه و هوش
اجنبي اجازه رخنه در صفوف به هم فشرده خود را نمي دهند.

ــه دو قوم بلوچ و  ــژه رئيس جمهور با بيان اين ك ــتيار وي دس
سيستاني از اقوام اصيل ايراني و مسلمان هستند، تصريح كرد: 
مردم اين استان با هر گرايش و قومي از بهترين و اصيل ترين 
ــتند و تفاوت هاي مذهبي هيچ خللي در  ــلمانان ايران هس مس
ــتگي آنان ايجاد نكرده و نمي كند. وي افزود:  وحدت و همبس
تفاوت هاي مذهبي بين مردم سيستان و بلوچستان نبايد با نگاه 
ــود بلكه اينها براي توسعه كشور فرصت  ــته ش امنيتي نگريس
ــتاني ها و بلوچ ها اعم از شيعه و سني براي توسعه  است؛ سيس
ــيار خوبي به شمار مي روند و  ــور و استان فرصت هاي بس كش
چنانچه از اين توانمندي و ظرفيت منطقه بخوبي استفاده شود، 

اين استان توسعه مي يابد و چهره آن دگرگون مي شود.
ــتان و بلوچستان  ــي خاطرنشان كرد: استان سيس يونس
ــز از اهميت خاص و راهبردي  ــر موقعيت جغرافيايي ني از نظ
برخوردار است؛ دسترسي به آب هاي آزاد اقيانوسي و داشتن 
ــكي و آبي با دو كشور، اين استان را در موقعيت  مرزهاي خش
ــيار خوبي در بخش هاي مرزي، تجارت، اقتصاد و امنيت  بس

قرار داده است.

ــي ديروز در  ــي اقتصاد مقاومت ــت هاي كل تدوين سياس
ــد و با  ــخيص مصلحت نظام پيگيري ش ــه مجمع تش جلس
ــت ها در قالب  ــد باقيمانده، تدوين اين سياس ــب دو بن تصوي

ــد پايان يافت كه براي تائيد نهايي، خدمت رهبر معظم  22 بن
انقالب اسالمي تقديم خواهد شد.

ــه كه به رياست  به گزاش واحد مركزي خبر،  در اين جلس

ــنجاني تشكيل شد و عالوه  بر اكثريت  آيت اهللا هاشمي رفس
ــت، با راي  اعضا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز حضور داش
ــت هاي  ــد براي تحقق سياس اكثريت اعضا، دولت مكلف ش
ــازي و بسيج پوياي همه  كلي اقتصاد مقاومتي، هماهنگ  س

امكانات، اقدامات الزم را انجام دهد. 
ــد: صرفه جويي در هزينه هاي عمومي  همچنين مقرر ش
كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها و كوچك سازي 
ــاماندهي  ــتگي و س ــام بازنشس ــري در نظ ــت، بازنگ دول
ــتگي براساس اصول حرفه اي، حذف  صندوق هاي بازنشس
ــروري و هزينه هاي زايد انجام  ــتگاه هاي موازي غيرض دس

شود. 
ــيدگي به دارايي مقامات،  ــه، طرح رس در ادامه اين جلس
ــران مصوبه  ــالمي اي ــئوالن و كارگزاران جمهوري اس مس
ــوراي اسالمي كه به دليل ايراد شوراي نگهبان به  مجلس ش
ــخيص مصلحت نظام  عنوان موضوع اختالفي به مجمع تش
ــه قرار گرفت كه به دليل  ــت، در دستور جلس ــده اس ارجاع ش
ــدن مباحث، تصميم گيري در اين باره به جلسات  طوالني ش

آينده مجمع موكول شد.

پايان تدوين سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در مجمع
بررسي طرح رسيدگي به دارايي مسئوالن، به جلسه آينده مجمع موكول شد

ــازمان انرژي  ــار خبري به نقل از رئيس س به دنبال انتش
اتمي مبني بر اين كه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ــكي ايران بازديد مي كنند، روابط عمومي اين  از صنايع موش

سازمان در بيانيه اي اين مطلب را تكذيب كرد. 
به گزارش ايرنا، در اين جوابيه كه از سوي روابط عمومي 
سازمان انرژي اتمي منتشر شده آمده است: يك يا دو سايت 
محلي با درج تيتر خبر «بازرسان آژانس انرژي اتمي از صنايع 
ــويش اذهان  ــران بازديد مي كنند»، موجب تش ــكي اي موش
ــخنان علي اكبر  ــده اند و برداشت صحيحي از س عمومي ش
ــازمان انرژي اتمي  صالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس س

ايران در مصاحبه خبري روز پنجشنبه در قم نداشتند.
ــازمان  ــه اين بيانيه، متن دقيق اظهارات رئيس س در ادام
ــده است: رئيس  انرژي اتمي در آن مصاحبه آورده و تاكيد ش
ــا رد اتهامات برخي  ــرژي اتمي در آن گفت وگو ب ــازمان ان س
ــته اي ايران،  ــورهاي غربي مبني بر انحراف برنامه هس كش
ــي هاي  در جمع خبرنگاران اظهار كرد، با توجه به انواع بازرس
ــازي گسترده، اين اتهامات  آژانس و همكاري ها و شفاف س

بي اساس است.
ــيد  ــش يكي از خبرنگاران كه پرس ــخ به پرس وي در پاس
ــور نيز بازديد  ــكي كش ــان از صنايع نظامي و موش آيا بازرس
مي كنند؟، گفت: بازرسان آژانس چنين وظيفه و حقي ندارند؛ 
ــات وجود ندارد و  ــي از اين تاسيس مرجعي در دنيا براي بازرس
معاهده اي هم در اين زمينه نداريم و آژانس هم در جايگاهي 

نيست كه اين كار را انجام دهد.

 مذاكرات كارشناسي ايران و 5+1 
ديروز هم ادامه يافت

ــي  ــت كه دور جديد مذاكرات كارشناس اين در حالي اس
ــت،  ــده اس ــنبه در ژنو آغاز ش ايران و گروه 1+5 كه از پنجش

ــراي مطالعه  ــن دور از مذاكرات ب ــروز نيز ادامه يافت. اي دي
ــازوكارهاي اجرايي توافق نامه ژنو موسوم به برنامه اقدام  س
مشترك برگزار مي شود كه طرفين در مذاكرات سوم آذر ماه 

امسال در ژنو به آن دست يافتند.

 عراقچي: ميزان محدوديت در غني سازي، به 
نيازهاي ايران بستگي دارد

ــته اي ايران  ــن حال عضو تيم مذاكره كننده هس در همي
ــق طرفين و  ــل نهايي با تواف ــروه 1+5 گفت: در راه ح ــا گ ب
ــازي  ــا توجه به نيازهاي ايران، ميزان محدوديت در غني س ب

مشخص مي شود.
ــخ به اين  ــيدعباس عراقچي در پاس ــه گزارش ايرنا، س ب
ــش ماهه وضع مذاكرات  ــش كه بعد از توافق موقت ش پرس
ــازي ايران  چگونه خواهد بود، افزود: محدوديت براي غني س

را در راه حل نهايي در جهت اعتمادسازي قبول مي كنيم.
ــه بايد به چند نكته توجه  ــا بيان اين كه در اين زمين وي ب
ــد: گام نهايي دوره زماني دارد كه در مورد آن  كرد، يادآور ش
ــت بعدا  ــت، قرار اس ــان كه در توافق نامه ژنو آمده اس همچن

توافق شود.
ــور خارجه ادامه داد:  ــاون حقوقي و بين المللي وزير ام مع
ــديم بايد در مورد  ــرات گام نهايي ش ــي وقتي وارد مذاك يعن
ــه البته كار  ــيم ك ــي هم به توافق برس ــي گام نهاي دوره زمان

سختي است.
ــر در پايان  ــوي ديگ ــرد: از س ــان ك ــي خاطرنش عراقچ
توافق نامه آمده است زماني كه گام نهايي در طول دوره خود 
اجرايي شد و با منقضي شدن آن، با برنامه هسته اي ايران مثل 
برنامه هسته اي هر كشور غيردارنده سالح هسته اي برخورد 
ــد و اين به معناي عادي شدن همه شرايط و نبودن  خواهد ش

هيچ محدوديتي در اين زمينه است.

ــز محدوديت با توجه  ــان اين كه در اين دوره ني ــا بي وي ب
ــت، افزود: اگر ايران به مواد غني سازي 20 درصد  به نيازهاس
ــد، با توافق دوجانبه آن را انجام مي دهد.  ــته باش احتياج داش
ممكن است در طول اين دوره ما رآكتورهاي جديدي بسازيم 
كه براي آنها نياز به سوخت 20 درصد داشته باشيم، بنابراين 

توليد مي كنيم.
عضو تيم مذاكره كننده هسته اي ايران همچنين در پاسخ 
ــي درباره گام  ــاره اين كه آيا اجماع ــش ديگري درب به پرس
ــر مفاد  پاياني وجود دارد يا هنوز طرفين در حال مذاكره بر س
آن هستند، گفت: آن طور كه در توافق نامه هم منعكس شده 
است، ما هم در مورد گام اول و هم در مورد گام نهايي توافق 
ــم؛ به اين گونه كه در مورد گام اول، اقدامات به صورت  كردي
ــخصه هاي  ــده، اما در مورد گام نهايي فقط مش كامل ذكر ش

آن ذكر شده است.
ــح داد: به طور مثال در گام  ــي در اين زمينه توضي عراقچ
نهايي هيچ تحريمي وجود ندارد و تمامي تحريم ها لغو خواهد 
شد يا اين كه در گام آخر غني سازي وجود خواهد داشت، البته 

با محدوديت هايي كه دربرگيرنده نياز ما خواهد بود.
ــتر از  ــان اين كه مذاكرات براي گام نهايي بيش ــا بي وي ب
ــال نخواهد بود، اظهار كرد: در قدم بعدي ما مذاكرات  يك س
سختي خواهيم داشت كه گام نهايي را با جزئيات آن تعريف 
كنيم، مثل آنچه در گام نخست روي داد؛ مذاكرات گام نهايي 
ممكن است تا يك سال طول بكشد و هدف از در نظر گرفتن 
بازه يكساله براي اين مذاكرات، آن است كه نمي خواهيم وارد 

مذاكرات بي انتها و طوالني مدت شويم. 

اعالم حمايت ديپلمات هاي سابق وزارت امور 
خارجه از ديپلماسي هسته اي

ــاي نمايندگي ها و مديران سابق  ــفرا، روس تعدادي از س

ــه اي حمايت خود را از  ــور خارجه با صدور اطالعي وزارت ام
ديپلماسي هسته اي دولت تدبير و اميد اعالم كرده اند. 

به گزارش ايرنا، در اين اطالعيه آمده است: نقش بي بديل 
ــت خارجي در حفظ استقالل و تماميت ارضي، ارتقاي  سياس
ــي و تامين نيازهاي  ــاي ملي و منزلت بين الملل توانمندي ه
ــور از اهميت حياتي برخوردار بوده و در صورت موفقيت  كش
ــد آورد. روابط  ــور را پدي ــالي كش ــات اعت ــد موجب مي توان
ــه انگيزترين  ــال پيچيده ترين و مناقش ــي در عين ح خارج
ــورهاي جهان بوده و نقد  ــت گذاري در تمام كش حوزه سياس
ــه از ضرورت ها و دامنه  ــا ارزيابي واقع بينان ــا اگر ب عملكرده
توانمندي ها و فرصت ها در مقايسه با محدوديت ها و چالشها 
همراه باشد، مي تواند موجب تحصيل منافع حداكثري و رفع 
ــورت به تضعيف  ــود؛ در غيراين ص ــيب هاي احتمالي ش آس

برآيند قدرت ملي منجر خواهد شد.
ــه وزارت  ــت: اينك ك ــن اطالعيه آمده اس ــه اي در ادام
امورخارجه به عنوان مجري تصميمات ملي در حوزه سياست 
ــر ظريف، در چارچوب  ــا مديريت جناب آقاي دكت خارجي ب
ــالمي و سياست هاي كلي نظام جمهوري  اهداف انقالب اس
ــالمي و با هدف تحقق منافع عاليه ايران؛ در گيرودار يك  اس
رويارويي سنگين ديپلماتيك و تاريخي در موضوع مذاكرات 
ــد، امضاكنندگان اين اعالميه كه هريك  ــته اي مي باش هس
ــي صرف كرده اند  دوراني از زندگي خود را در حوزه ديپلماس
به عنوان يك وظيفه ملي از اين تالش ها حمايت كرده و با اين 
ــير نيازمند وحدت ملي است از  اعتقاد كه موفقيت در اين مس
تمام نخبگان و گروه هاي مختلف مردمي دعوت مي كنند به 
ــئوليت سنگين خود در زمينه تحقق امنيت و منافع كشور  مس
ــمني هاي  عمل كنند؛ تا زمينه گذار موفقيت آميز از امواج دش
ــت، فراهم و روند  جنگ افروزان نومحافظه كار و صهيونيس

پيشرفت و توسعه كشور تسريع شود. 

صالحي: بازرسان آژانس حق بازديد از صنايع نظامي و موشكي را ندارند

پيامك: 300011210 شماره مستقيم: 23004307

واكنش روحاني به اظهارات حجاريان
ــعيد حجاريان با ايسنا و پيشنهاد اين كه با  گفت وگوي س
ــالل مجلس به رئيس جمهور  ــي، حق انح تغيير قانون اساس
واگذار شود، بازتاب وسيعي در سطح افكار عمومي و نخبگان 
سياسي و نمايندگان مجلس يافته و در تازه ترين اظهارنظرها 
ــت. او در  ــتي خوانده اس عماد افروغ اين صحبت ها را فاشيس
ــت: سابقه برخي نشان  ــده اس گفت وگويي با فارس يادآور ش
ــي به قانون و تفكيك قوا و  مي دهد كه چندان ميل و گرايش
ــر چيزي مطابق منافع  ــهروندي ندارند. اگ حقوق مدني و ش
ــد، منتقد آن مي شوند. اين  ــد، خوب است و اگر نباش آنها باش
ــت و نه با يك سياست عقالني و توسعه اي  كار نه اخالقي اس
پايدار سازگار است... پيشنهاد اعطاي اختيار انحالل مجلس 
ــت و هم  ــي اس ــه رئيس جمهور كه هم خالف قانون اساس ب
ــا مي تواند از يك ذهنيت  ــت، تنه خالف اصل تفكيك قواس

ديكتاتورمآبانه نشأت بگيرد.
ــرق از واكنش منفي روحاني  ــايت مش در همين حال س
ــته است: شنيده ايم  ــبت به اين اظهارات خبر داده و نوش نس
ــخنان حجاريان مبني بر اعطاي اختيار  ــن روحاني از س حس
انحالل مجلس به رئيس جمهور عصباني شده و به اطرافيان 
خود گفته است: اين حرف ها از نوع دوستي خاله خرسه است 
ــد... من پنج دوره در  ــن آقايان به ما لطمه مي زن ــت اي و محب
ــود. فردا  ــه دار ش مجلس بوده ام. جايگاه مجلس نبايد خدش
ــود مردم را دعوت به راي  در انتخابات مجلس چگونه مي ش
ــردم مي گويند اينها راي ما را مي خواهند براي  دادن كرد؟ م
در اختيار گرفتن مجلس براي دولت... اين نوع تفكرات مثل 
ــل كرد و چند ماه بعد  ــت كه مجلس را منح تفكر مصدق اس
سرنگون شد... طرفداران دولت اعتدال به سخنان حجاريان 

پاسخ دهند.

تذكرهاي غيرعلني، علني شد
آيت اهللا مصباح يزدي، رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خميني(ره) هرچند مشهور به برخي حمايت ها از محمود 
ــت، اما بتازگي اعالم كرده كه در دولت هاي  احمدي نژاد اس
ــورت غيرعلني به احمدي نژاد  ــم و دهم تذكراتي را به ص نه

داده است. 
ــا هفته نامه نهم  ــا، وي در گفت وگويي ب ــه گزارش ايرن ب
ــت: بنده در  ــاره نقدهاي خود به احمدي نژاد گفته اس دي درب
ــد، دو  ــروع ش ــان دولت نهم وقتي كه زاويه كوچكي ش هم
ــاي احمدي نژاد به  ــتادم كه با خود آق ــتانم را فرس نفر از دوس
ــه محترمانه اي هم  ــوري تماس بگيرند و يك نام طور حض
ــب رفتند و بيش از  ــا و آنها هم آخر ش ــه آنه ــتم و دادم ب نوش
ــان صحبت كردند و نامه را دادند و خيلي  ــاعت با ايش يك س
ــوزانه هم بود... متاسفانه حرف ها  محترمانه و منصفانه و دلس
ــخ  ــت. مصباح يزدي در پاس اثر نكرد، گويا اثر معكوس گذاش
ــم و توهين به رئيس  ــاره حادثه 22 بهمن ق ــي درب به پرسش
ــتان به آن  ــطه يكي از دوس مجلس هم بيان كرد: من به واس
ــد، پيغام دادم كه واهللا  ــورد اهانت قرار داده بودن ــي كه م كس
ــتم. او  ــم من از اين موضوع هيچ اطالعي نداش ــي العظي العل
ــت جمهوري اخير هم بيان كرد كه ابدا  درباره انتخابات رياس
ــت و اين را هم  ــيمان نيس از مواضع دوره انتخابات خود پش
ــخص بود كه اين نتيجه با وحدت نامزدها  اضافه كرد كه مش

هم تغيير نمي كرد.

آشنا: كامال قانع ام كه احمدي نژاد 
انتخابات سال 88 را برد

ــي رئيس جمهور در  ــاور فرهنگ ــنا مش ــام الدين آش حس
ــه پويا در پاسخ به  ــماره اخير نشريه انديش گفت وگويي با ش
ــته، گفته: «من نتيجه  ــي درباره نتايج انتخابات گذش پرسش
ــال 76 را حاصل پيروزي شهر بر روستا مي دانم.  انتخابات س
ــهر و 92 را  ــتا بر ش انتخابات 84 و 88 را حاصل پيروزي روس
ــم.... من كامال قانع  ــتا مي دان ــهر و روس حاصل همكاري ش
ــال 88 انتخابات را برده  ــاي احمدي نژاد در س ــتم كه آق هس
ــعيد حجاريان گفته موافق نيستم، با  ــت. با تدليسي كه س اس

واژه ها نبايد بازي كنيم.»
آشنا اين را هم افزود : «همه دولت ها تالش مي كنند با به 
كار بردن برخي روش ها در دوره دوم هم پيروز شوند. بعضي 
روش ها را ما دوست داريم و بعضي را هم دوست نداريم.» 

ــد: همه دولت ها در سال  ــاور رئيس جمهور يادآور ش مش
ــرل مي كنند و ثابت نگه  ــر دوره اول خود قيمت ها را كنت آخ
مي دارند، همچنين تالش مي كنند مردم را راضي نگه دارند. 
مي گويند مي خواهيم مشاركت را افزايش دهيم، اما واقعيت 
ــاركت را به نفع خود افزايش مي دهند. اين  ــت كه مش اين اس
ــم نه عجيب و نه دفعه اول بود  ــاي آقاي احمدي نژاد ه كاره

كه اتفاق مي افتاد.

 روايت مرتضوي از واكنش احمدي نژاد 
به درخواست حداد

هفته نامه پنجره در شماره ديروز خود گفت وگويي با سعيد 
مرتضوي انجام داد؛ در بخشي از اين گفت وگو رئيس پيشين 
ــاره به درخواست نمايندگان  ــازمان تامين اجتماعي با اش س
براي استعفاي وي در زمان مجلس هشتم، گفته است: وقتي 
به پاستور رسيدم آقاي احمدي نژاد خيلي گرم، استقبال كردند 
و گفتند شما اصال نگران نباشيد، من فردا از شما دفاع مي كنم، 
ــما به  جاي آمدن به اينجا بايد مي رفتيد سر كارتان و وقت  ش
خود را براي اين كار ها هدر نمي داديد. ديدم آقاي احمدي نژاد 
ــتعفاي من نيست. نامه را به ايشان نشان  اصال در فضاي اس
ــداد گفته اند مصلحت نظام  ــح دادم كه آقاي ح دادم و توضي
ــژاد گفتند من  ــم. آقاي احمدي ن ــه كناره گيري كن ــت ك اس
ــام را من بهتر مي دانم  ــتم، مصالح نظ فرد دوم مملكت هس
يا نمايندگان تهران؟... اگر امروز بر سر شما كوتاه بياييم اينها 

فردا در رابطه با افراد ديگر مدعي مي شوند....

غيبت سران قوا در جلسه ديروز مجمع
ــود احمدي نژاد  ــا غيبت محم ــش از اين تنه ــد پي هرچن
رئيس جمهورپيشين كشورمان در جلسات مجمع تشخيص 
ــاز مي شد، اما اكنون گويا حضور نيافتن  مصلحت نظام خبرس
روساي قوا در مجمع فراگير شده،  به طوري كه سران سه قوه 
ــخيص مصلحت نظام  ــه ديروز مجمع تش هيچ كدام در جلس
ــه  ــومين جلس حضور نيافتند و روحاني در اين ميان براي س
پياپي غيبت داشت. به گزارش فارس، احمدي نژاد كه اكنون 
عضو حقيقي مجمع است، در جلسه ديروز نيز مانند چند جلسه 

اخير شركت كرده بود.

ــي به همه اهدافى كه براى  رزمايش واليت 4 با دسترس
آن طراحى شده بود، ديروز با موفقيت پايان يافت.

ــين فرماندهى ارتش  به گزارش واحد مركزى خبر، جانش
ــالمى ايران، انتقال تجربه به جوانان و سپردن  جمهورى اس
ــت صحنه عمليات به جوان ترها، تيراندازى به اهداف  مديري
ــامانه هاى بومى و  ــتفاده از س ــرك دريايى و هوايى، اس متح
ــى و اصابت  ــت متخصصان نيروى هواي ــه به دس ارتقايافت
ــده روى  ــالح هاى جديد نصب ش موفقيت آميز بمب ها و س
ــده را از اهداف اصلى اين  ــا به اهداف پيش بينى ش هواپيماه

رزمايش برشمرد.
ــوى گفت: سه نسل از خلبانان نيروى  امير عبدالرحيم موس
ــروف حمله به «الوليد»  ــى از جمله تعدادى از خلبانان مع هواي
ــتند و تجربيات  ــان «اچ 3» در اين رزمايش حضور داش ــا هم ي
ــرد: نيروى  ــال مى دادند. وى اضافه ك ــه جوانان انتق ــود را ب خ
ــانى شجاع، عالم و كارآمد  معنويت محور و متكى به نيروى انس
داريم و تجهيزات ارتقايافته ما يك عامل موثر و در بعضى مواقع 
تعيين كننده در نبردهاى نظامى است و آنچه در طول اين مدت 
ــته تاكنون به دست متخصصان صنايع  ــال گذش از رزمايش س
نيروى هوايى و دفاع انجام شده كمك بسيار خوبى براى ارتقاي 

توان رزمى و رسيدن به اهداف پيش بينى شده است.

 عمليات بمب افكن ها در دومين مرحله رزمايش
ــن مرحله اصلى رزمايش فداييان حريم واليت4  در دومي
در خليج فارس، جنگنده بمب افكن هاى راهبردى سوخو24 

ــداف ثابت و  ــا انهدام اه ــكارى فانتوم ب ــاى ش و هواپيماه
ــى خود را با موفقيت  ــرك هوايى و زمينى عمليات رزم متح

انجام دادند.
ــان حريم واليت  ــن رزمايش فدايي ــخنگوى چهارمي س
ــت رهگيرى هوايى و تيراندازى هوا به  گفت: پس از ماموري
ــراژ و صاعقه كه تا نيمه هاى جمعه  ــن جنگنده اف.5، مي زمي
ــده ادامه داشت، از صبح  ــب عليه مواضع  از پيش تعيين ش ش
ــراژ اهداف هوايى خود را در  ــنبه هواپيماهاى صاعقه و مي ش

مسافت هاى برد بلند هدف قرار دادند.
ــروش گفت: در  ــين چيت ف ــرتيپ دوم خلبان حس امير س
ــوخو24 با حمل انواع  اين مرحله، بمب افكن هاى راهبردى س
موشك هاى بهينه شده نقطه زن كه توسط متخصصان جوان 
ــده است، آزمايش  نيروى هوايى ارتش آماده بهره بردارى ش
ــناور سطح دريا با موفقيت  ــد و  اهداف زمينى و ش عملياتى ش
منهدم شد. وى افزود: جنگنده هاى رهگير اف.4 نيز با شليك 
ــمند  ــك و راكت هاى هوش ــه ماوري ــك هاى ارتقايافت موش

نقطه زن، اهداف متحرك را در سطح دريا منهدم كردند.
ــراى عمليات رزمى، عمليات مردم يارى با   همزمان با اج
ــيار پزشكى و مددكارى با حضور پزشكان  اعزام گروه هاى س
ــص و  متعهد نيروى هوايى ارتش در منطقه عمومى  متخص

رزمايش هوايى فداييان حريم واليت4 انجام شد.

اولين تست موشك  200 كيلومتري در رزمايش
ــك هاي 200  ــن حال  فارس گزارش داد: موش در همي

كيلومتري هواپايه «قادر» براي اولين بار در رزمايش نيروي 
ــليك  ــي و در عمليات هاي واقعي از روي جنگنده ها ش هواي
شدند.براساس اين گزارش، به كارگيري انواع جنگنده هاي 
ــراژ در اين رزمايش با  ــه و مي ــوخو24، صاعق اف4، اف5، س
ــاركت تمامي پايگاه هاي شكاري نيروي هوايي ارتش  مش
ــهيد عبدالكريمي بندرعباس،  (نهاجا) با محوريت پايگاه ش
ــود كه در آن  ــه روزه ب ــي از ويژگي هاي اين رزمايش س يك
برخي دستاوردهاي مهم نيروي هوايي در حوزه تسليحات و 
ارتقاي توانمندي پرنده ها مورد تست و ارزيابي قرار گرفت.

يكي از ويژگي هاي مهم اين رزمايش، تست و به كارگيري 
موشك هاي هواپايه «قادر» و «نصر» بود كه در ماهاي اخير 

به نيروي هوايي ارتش تحويل شده اند. 
ــه خود موفق  ــت هاي اولي ــك ها در تس گرچه اين موش
ــد، اما براي اولين بار در قالب رزمايش و عمليات واقعي  بودن
ــخنگوي رزمايش  ــت و ارزيابي قرار گرفتند. س نيز مورد تس
مدافعان حريم واليت 4 در همين خصوص با بيان اين كه اين 
ــك رزمايش هواپايه بود، گفت: در اين رزمايش،  رزمايش ي
ــه زمين عليه اهداف متحرك و ثابت  ــوا به هوا و هوا ب رزم ه
ــت  ــاره به تس ــاهد بوديم. وي با اش ــگ روي آب را ش و جن
موشك هاي جديد در رزمايش نيز ادامه داد: در اين رزمايش 

از موشك هاي هواپايه قادر و نصر نيز استفاده شد. 
ــك ها قابل نصب روي  چيت فروش تاكيد كرد: اين موش
ــت در اين رزمايش  ــه با موفقي ــتند ك ــواع جنگنده ها هس ان
استفاده شدند. براساس اين گزارش، موشك هواپايه قادر با 

برد بيش از 200 كيلومتر مي تواند به عنوان دست بُلند نيروي 
هوايي در نبردهاي آينده باشد.

ــخنگوي رزمايش مدافعان حريم واليت 4 با اشاره به  س
ــوخو در اين رزمايش، اظهار  عمليات بُردبلند جنگنده هاي س
ــوختگيري، در  ــوخوها، فانتوم ها نيز با س ــرد: عالوه بر س ك

عمليات بُرد بُلند شركت داشته اند.
ــروش تصريح كرد: البته پاره اي تغييرات نيز روي  چيت ف
ــه اين يك كار  ــده ك ــا براي افزايش بُرد ايجاد ش جنگنده ه
ــاره به مهارت خلبانان ايراني اظهار  ــت. وي با اش علمي اس
ــروي هوايي،  ــكاري هاي ني ــرد: در اين رزمايش همه ش ك
ــت روي دريا را انجام داده اند. سخنگوي  عمليات ارتفاع پس
ــيوه،  ــت 4 افزود: در اين ش ــان حريم والي ــش مدافع رزماي
ــطح آب از ديد رادارهاي  ــا پرواز در يك متري س ــده ب جنگن
ــدي نمي تواند  ــد و هيچ رادار و پدافن ــمن مخفي مي مان دش
ــرده و مورد هدف قرار دهد. چيت فروش  ــا را رهگيري ك آنه
اعالم كرد، در اين رزمايش از انواع بمب هاي هوشمند قاصد 
ــئوالن تحقيقاتي نهاجا براي ارزيابي و  ــتفاده شده و مس اس

اصالحات در صحنه حضور داشته اند.

جنگنده هاي ميراژ با رنگ هاي استتار مختلف
ــت هواپيماهاي ميراژ،  ــه ماموري ــاره به اين ك وي با اش
عمليات هوا به هوا و رصد كردن جنگنده هاي دشمن است، 
ــايي و  ــف، رصد، شناس ــت: اين هواپيماها در جهت كش گف

پنهان شدن از ديد دشمن به روزرساني شده اند. 

پايان رزمايش واليت4 با دستيابي به اهداف تعيين شده
هواپيماهاى صاعقه و ميراژ در سومين روز رزمايش، اهداف هوايى خود را در مسافت هاى برد بلند، هدف قرار دادند

در رزمايش مدافعان حريم واليت 4 كه از پنجشنبه آغاز شده بود، سه نسل از خلبانان نيروي هوايي از جمله تعدادي از خلبانان معروف حمله به« اچ3»، حضور داشتند و تجربيات خود را به جوانان انتقال دادند  / عكس ها: ايرنا

 برگزاري نماز جمعه تهران
 از اين هفته در مصلي

ــم نماز جمعه  ــتاد نماز جمعه تهران گفت: مراس رئيس س
تهران، از جمعه اين هفته تا پايان زمستان، در مصالي بزرگ 

امام خميني(ره) برگزار مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، حجت االسالم شيرمردي در 
ــتان در  ــت خبري افزود: نماز جمعه تهران در فصل زمس نشس
شبستان مصالي امام خميني(ره) برگزار مي شود و شبستان با 
مجهز بودن به سامانه گرمايشي، آمادگي كامل براي پذيرايي 

از نمازگزاران تهراني را دارد.
ــاعت  ــاي مصالي امام خميني(ره) از س ــت: دره وي گف
10 صبح روز جمعه اين هفته به روي نمازگزاران بازخواهد بود، 
ضمن آن كه با توجه به مفروش بودن شبستان، مردم نيازي به 

آوردن سجاده يا زيرانداز ندارند.
رئيس ستاد نماز جمعه تهران با بيان اين كه همه خدماتي 
ــگاه تهران ارائه مي شد،  كه براي برگزاري نماز جمعه در دانش
ــود، افزود: شركت واحد  در مصلي نيز به نمازگزاران ارائه مي ش
اتوبوسراني براي انتقال نمازگزاران تهراني به مصلي آمادگي 
ــل مصلي بويژه  ــت: پاركينگ هاي داخ ــيرمردي گف دارد. ش
پاركينگ شمالي براي پارك خودروهاي شخصي آماده است 
ــراي پارك اين  ــاي اطراف هم مانعي ب ــتر خيابان ه و در بيش

خودروها وجود ندارد.
ــرقي  ــزود: اتوبوس ها نيز مردم را در ضلع جنوب ش وي اف
مصلي پياده مي كنند و براي رسيدن به شبستان پياده روي الزم 
ــت. شيرمردي گفت: با توجه به تمهيدات انديشيده شده،  نيس
پيش بيني اين است كه در خيابان هاي اطراف مصلي هيچ گونه 

ترافيكي ايجاد نشود.
رئيس ستاد نماز جمعه تهران از شهروندان تهراني خواست 
براي شركت در مراسم نمازجمعه از مترو استفاده كنند تا عالوه 
ــن، به كاهش بار ترافيكي نيز  ــر صرفه جويي در مصرف بنزي ب

كمك كنند.
ــيرمردي افزود: مراسم نماز جمعه تهران در فصل هاي  ش

بهار و پاييز در دانشگاه تهران برپا مي شود.

200 ميليارد تومان براي تكميل مصلي نياز است
ــران در جمع خبرنگاران گفت:  ــتاد نماز جمعه ته رئيس س
ــي(ره) به  ــزرگ امام خمين ــالي ب ــل طرح مص ــراي تكمي ب

200 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
شيرمردي افزود: اين رقم به غير از اعتباراتي است كه براي 
ــالخوردگان و  تجهيزات مصلي همچون نقاله براي انتقال س
ــاخت پارك و مهدكودك  ــوالن، تجهيزات حفاظتي يا س معل
ــال است كه مصلي در حال  ــت. وي گفت: حدود 28 س نياز اس
ــدن است و  نمي دانم تاكنون چقدر براي ساخت آن  ساخته ش

هزينه شده است.
ــيرمردي با انتقاد از اختصاص قطره چكاني بودجه براي  ش
ــال 93 نيز 18  تكميل طرح مصلي، گفت: در اليحه بودجه س
ميليارد تومان به مصلي اختصاص يافته است كه ما در نامه اي 
به رئيس مجلس خواسته ايم كه كميسيون تلفيق، اين رقم را به 

200 ميليارد تومان افزايش دهد تا طرح مصلي تكميل شود.
رئيس ستاد نماز جمعه تهران گفت: توقع ما اين بود در دولت 
قبل كه هزار طرح مهر ماندگار مطرح شد، بودجه تكميل مصلي 

نيز پيش بيني شود كه دولت كوتاهي كرد.
شيرمردي افزود: من اين گاليه را از آقاي احمدي نژاد كردم 
ــتيم طرح مصلي تمام مي شد و مرحله  ــت داش و گفتم ما دوس

جديد مصلي را با دولت جديد آغاز مي كرديم.
وي گفت: البته دولت قبل صد ميليارد تومان اختصاص داد، 

اما با وجود قولي كه داده بود كار را تمام نكرد.
شيرمردي افزود: آنها مشكالت تحريم را عنوان مي كنند، 
ــرح مصلي را جزو  ــتند ط اما ما قبول نمي كنيم زيرا مي توانس
ــنگ هم كه بود،  ــاي مهر ماندگار قرار دهند و از زير س طرح ه
ــت: آنها طرح هاي عظيمي  ــار آن را تامين كنند. وي گف اعتب
راه اندازي كردند، اما اين طرح را كه آبروي جمهوري اسالمي 
ــه در برگزاري  ــم نماز بلك ــه فقط در برگزاري مراس ــت و ن اس
ــگاه ها و تجمعات ديگر، ده ها ميليون نفر با آن سروكار  نمايش

دارند  تكميل نكردند و در اولويت نگذاشتند.
ــزود: دولت قبل اين صد  ــتاد نماز جمعه تهران اف رئيس س
ــروش امالك خودش تامين كرد،  ــارد تومان را از محل ف ميلي
اما زماني كه اين پول قرار بود به دست پيمانكاران برسد، وزير 

جديد مسكن دستور به بلوكه شدن آن داد.
ــدن اين  ــيرمردي با اظهار بي اطالعي از علت بلوكه ش ش
اعتبار گفت: اين پول را نبايد متوقف كنند بلكه بايد پولي به آن 

اضافه كنند و بدهند زيرا پيمانكاران از مصلي طلب دارند.
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