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سخنگوي پيشين، مديركل ديپلماسي 
رسانه اي وزارت امورخارجه شد

سيدمحمدعلي حسيني، سخنگوي پيشين وزارت خارجه به 
عنوان مشاور وزير و مديركل ديپلماسي رسانه اي اين وزارتخانه 

منصوب شد.
پيش از حسيني، مرتضي درزي رامندي كه اكنون به عنوان 
سفير به اسلووني رفته است، مديركل ديپلماسي رسانه اي وزارت 
ــيني پيش از اين سمت، سفير ايران در ايتاليا  امورخارجه بود.حس
ــئوليت هايي چون كاردار سفارت ايران در  بود. در كارنامه او مس
كشورهاي اردن، سوريه و ازبكستان، معاون اداره اول خاورميانه 
ــمال آفريقا، مديركل ارزيابي و نظارت وزارت خارجه،  عربي و ش
معاون حقوقي و بين المللي و سرپرست معاونت آسيا و اقيانوسيه 

اين وزارتخانه به چشم مي خورد.
 انصاري: توافق نهايي

 به تائيد رهبري مي رسد
مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اين كه 
ــوي  ــته اي از س ــده خطوط كلي مذاكرات هس ــا اعالم ش باره
ــد فضايي از  ــود، افزود: باي ــيم مي ش ــم انقالب  ترس رهبرمعظ
ــد و  اطمينان بين طرفين به وجود بيايد تا به نقطه تهيه متن برس
توافق نهايي نگارش شود، اما مطمئنا نسخه نهايي كه به امضاي 
جمهوري اسالمي خواهد رسيد، نسخه اي خواهد بود كه مفاد آن 

به تائيد رهبر معظم انقالب رسيده باشد.
ــتيابي به  ــنا اظهار كرد: براي دس انصاري در گفت وگو با ايس
ــترك و اعتمادسازي بين طرفين، اين توافق در حال  اهداف مش
ــكل گيري است، اما رعايت حقوق ملت ايران از خطوط قرمز  ش
ــت.وي گفت: نگارش اين توافق كار دشواري است و در واقع  اس
مذاكرات، كارزار سختي است و مشكالت انباشته شده چند ساله 

بايد با سرانگشت تدبير، حوصله و اشراف گشوده شود.
معوقات بانكي، همان 80 هزار ميليارد 

تومان است
ــته بود كه  ــنبه نوش در حالي كه خبرگزاري خانه ملت، سه ش
ــس، رقم واقعي  ــيون هاي مجل ــر اقتصاد در يكي از كميس وزي
ــت،  ــات بانكي را 150 هزار ميليارد تومان اعالم كرده اس معوق
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تكذيب اين مطلب گفت: 
ــان رقمي كه در  ــزار ميليارد تومان (هم ــات بانكي 80 ه معوق

گذشته از سوي مقامات قضايي نيز اعالم شده بود) است.
ــنبه  ــه روز سه ش ــالن فتحي پور به ايرنا گفت: در جلس ارس
كميسيون اقتصادي، وزير اقتصاد اعالم كرد كه معوقات بانكي، 
80 هزار ميليارد تومان است و 70 هزار ميليارد تومان نيز تاكنون 
ــده است.وي اظهار كرد: ولي  ــاس قانون، تعيين تكليف ش براس
متاسفانه برخي  خبرگزاري ها به نقل از وزير اقتصاد اعالم كردند 

كه اين معوقات 150 هزار ميليارد تومان است.
 قدرداني نمايندگان مجلس 
از نيروهاي وزارت اطالعات

152 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طي بيانيه اي 
از زحمات سربازان گمنام امام زمان(عج) قدرداني كردند.

ــت: از صبح اولين روزي كه  ــي از اين بيانيه آمده اس در بخش
ــرباز گمنام در كالم دلنشين و الهي امام راحل  مدال پرافتخار س
ــالمي  ــينه كاركنان خدوم وزارت اطالعات جمهوري اس بر س
ــكاري كه تا قبل  ــت، گويي از تمام خدمات پنهان و آش نقش بس
ــف نظام مقدس  ــن وزارتخانه در نهادهاي مختل ــكيل اي از تش

جمهوري اسالمي صورت گرفته بود، قدرداني شد.
 نامه جمعي از استادان علوم سياسي

 به رئيس جمهور
ــته  ــام دروس و تعداد واحدهاي رش ــار ن ــا انتش ــان ب همزم
ــي كه قرار است از مهرماه براي  ــي تحول يافته علوم سياس درس
دانشجويان دوره كارشناسي تدريس  شود، 160 استاد رشته علوم 
سياسي در نامه اي به رئيس جمهور، درخواست كردند كه به دليل 
ــكالت و نواقص موجود در بازبيني و اصالح عناوين  برخي مش
و سرفصل هاي رشته علوم سياسي، دستور ويژه اي براي توقف 

يكساله به منظور برطرف كردن اين مشكالت صادر كند.
ــرورت بازبيني و اصالح عناوين  ــتادان با تأكيد بر ض اين اس
ــرفصل هاي رشته علوم سياسي مطابق اصول و بنيان هاي  و س
ــده با  ــالم كرده اند، آنچه تاكنون انجام ش ــالمي اع بومي و اس
ــاركت و تائيد اعضاي هيأت علمي گروه هاي علوم  كمترين مش
سياسي و نهادهاي مرجع و معتبر علمي حوزه علم سياست بوده 

و داراي برخي نواقص است.
 اميرعبداللهيان: آزادي ديپلمات
 ربوده شده در يمن نزديك است

ــه، با بيان اين كه  ــي، آفريقاي وزارت امورخارج معاون عرب
نوراحمد نيكبخت، ديپلمات ربوده شده ايراني در يمن هم اكنون 
در سالمت كامل به سر مي برد، گفت: در آخرين گفت وگو ها به ما 

اعالم شد كه به آزادي وي نزديك شده ايم. 
ــين اميرعبداللهيان افزود: در چند  به گزارش خانه ملت، حس
وقت اخير تالش هاي فشرده اي براي آزادي نيكبخت انجام شده 

است. اميدواريم هر چه زودتر اين ديپلمات آزاد شود.
 ميرتاج الديني: جلسات ولنجك

 مدتي است برگزار نمي شود
محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت احمدي نژاد 
ــابق در ولنجك اظهار  ــات اعضاي دولت س ــوص جلس در خص
ــد، مي روم ولي مدتي است جلسه  ــه اي باش كرد: هر وقت جلس

برگزار نمي شود.
به گزارش فارس، ميرتاج الديني درباره اخبار برخي رسانه ها 
ــت،  ــايي فاصله گرفته اس ــه احمدي نژاد از مش ــي بر اين ك مبن

بي اطالعي كرد.  اظهار 
 رئيس دستگاه قضا 

امشب به مردم گزارش مي دهد
ــريفات  ــط عمومي و تش ــركل رواب ــي، مدي ــن رحيم حس
ــتگاه  ــت اهللا آملي الريجاني، رئيس دس ــوه قضاييه گفت: آي ق
ــبكه يك سيما، در يك  ــاعت 21 ش ــب بعد از اخبار س قضا امش
ــي از عملكرد قوه قضاييه  ــوي زنده تلويزيوني، گزارش گفت وگ

به مردم ارائه مي كند. 
ــبت هفته قوه قضاييه  ــن گفت وگوي تلويزيوني به مناس اي
انجام مي شود. يكم تا هفتم تير ماه، هفته قوه قضاييه نامگذاري 

شده است.

رئيس جمهور با اشاره به تحوالت عراق و اقدامات تروريستي 
گروه داعش گفت: در زمينه اعتاب مقدسه، حرم امامان شيعه(ع)، 
ــه ابرقدرت ها و  ــامراي عزيز به هم ــال، نجف، كاظمين و س كرب
ــت ها اعالم مي كنيم ملت  ــان و تروريس ــان و آدمكش مزدورانش
ــه از هيچ  ــت از عظمت عتبات مقدس ــران براي حراس ــزرگ اي ب

كوششي دريغ نخواهد كرد. 
ــن روحاني كه در جمع  به گزارش واحد مركزي خبر، حس
ــهر صحبت  ــتاديوم اصلي اين ش ــور مردم خرم آباد در اس پرش
ــته اند و  ــاي فراواني نوش ــردم، طوماره ــزود: م ــرد، اف مي ك
ــه اطهار(ع) دفاع كنند و  ــت كرده اند بروند از حرم ائم درخواس

تروريست ها را سر جاي خود بنشانند.
ــران عرض مي كنم  ــردم عزيز اي ــرد: من به م ــه ك وي اضاف
ــني و كرد در سراسر عراق،  ــيعه، س نيروهاي ايثارگر و فداكار از ش
فراوان و آماده ايثار و فداكاري اند و اين گروهك ها و كساني را كه 
پشتيبان آنان هستند چه در منطقه و چه در سطح جهان، سر جاي 

خودشان خواهند نشاند.

 تاكيد بر تعامل درست و سازنده در سياست 
خارجي

ــت  ــاله سياس رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت مس
خارجي افزود: اين دولت در مسير تعامل صحيح، درست و سازنده 
با ديگر كشورها بويژه همسايگان در چارچوب منافع ملي و حقوق 

ملت ايران قدم برداشته است و قدم برخواهد داشت. 
ــت:  به ملت ايران قول مي دهم همان طور كه تا امروز  وي گف
ــته اي قدم هاي  براي رفع تحريم ها و احقاق حقوق در زمينه هس

اوليه را برداشته ايم، قدم هاي بعدي را نيز برخواهيم داشت. 
ــما امروز در خط مقدم  ــربازان ديپلماسي ش روحاني افزود: س
ــدر ملت ايران و  ــتند و اگر دنيا ق ــرات وين در تالش هس در مذاك
ــوق ملت ايران را  ــت و عظمت اين ملت و حق ــواري اين مل بزرگ
بداند به اعتقاد بنده ما براحتي مي توانيم در زمينه حقوق هسته اي 
ــا قدم هاي اصلي و نهايي را به حول و  ــت ايران و رفع تحريم ه مل

قوه الهي برداريم.

 دولت، مصمم به مهار تورم
روحاني كه در اولين روز از سفر استاني خود به لرستان در جمع 
ــخنانش  ــردم خرم آباد صحبت مي كرد در بخش ديگري از س م
ــرايط كنوني، دولت مصمم است در زمينه مهار كردن  گفت: در ش
تورم، راه خود را ادامه دهد؛ دولت به وعده اي كه از روز اول به مردم 
داده پايبند است و در زمينه مهار كردن تورم، قدم به قدم در مسيري 

حركت مي كند كه شرايط را براي زندگي مردم بهبود بخشد.
ــور گفت: در آغاز اين دولت تورم 43 درصد بود كه  رئيس جمه
ــبختانه امروز تورم نقطه به نقطه به 16 درصد رسيده است،  خوش

زيرا دولت در اين زمينه قدم هاي بزرگي برداشته است.
ــوراي اسالمي  رئيس جمهور افزود: دولت در كنار مجلس ش
ــيدن به  ــاير قوا با رهنمودهاي مقام معظم رهبري راه را تا رس و س

نقطه مطلوب ادامه خواهد داد.

بهبود شرايط سالمت و خدمات بيمه
ــده است  ــته ش ــال قدم ديگري كه برداش روحاني گفت: امس
ــت و قدم به قدم در  ــالمت اس كاهش رنج و بار مردم در زمينه س
ــتان هاي دولتي براي معالجه مردم، وضع  ــرايط بيمارس زمينه  ش
بيمه بيماران صعب العالج و بيماري هاي خاص حركت مي كنيم. 
ــش بيمه  ــه مردم را تحت پوش ــت: ما هم ــور گف رئيس جمه
ــم و در ماه ها  ــم و ارزش دفترچه هاي بيمه را باال بردي ــرار دادي ق

و سال هاي آينده اين راه را ادامه خواهيم داد.

 گام هاي نخست در عرصه رونق توليد و حل اشتغال
ــته ايم و  ــي افزود: در زمينه توليد، اولين قدم ها را برداش روحان
ــتان در طول ده ماه گذشته، 2600 ميليارد  ــتان لرس در همين اس
ــده است.وي اظهار كرد: ما به سمت  تومان براي رونق مصرف ش
رونق حركت خواهيم كرد و تا كسب و كار رونق نيابد و شغل براي 

جوان ها نباشد مساله بيكاري حل نخواهد شد.

 اهميت رسيدگي به مشكالت زيست محيطي
روحاني در ادامه افزود: مساله ديگر، مساله محيط زيست است 
و ما مشكالت جنگل هاي زاگرس را در نظر داريم و البته مشكل در 

لرستان كمتر و در ايالم بيشتر است.
ــكالت  وي گفت: در بازديد از ارتفاعات ايالم و جنگل ها، مش
ــكل  را ديديم و براي درختان بلوط برنامه ريزي كرديم و اين مش
ــت:   ــور گف ــم كرد.رئيس جمه ــل خواهي ــت محيطي را ح زيس
جنگل هاي بلوط سرمايه بزرگ زاگرس، استان هاي كنار زاگرس 
ــا ءاهللا در اين راه قدم هاي بزرگي  ــت و ان ش و همه ملت ايران اس

برخواهيم داشت. 
روحاني افزود : تنها بحث جنگل هاي بلوط نيست؛ مشكالت 
ــي را ما بايد  ــت محيطي وجود دارد كه برخ ــي از نظر زيس فراوان

ــورهاي  ــر را بايد با كمك كش ــم و برخي ديگ ــزي كني برنامه ري
همسايه انجام دهيم. 

 تكميل طرح هاي عمراني
ــت: نكته ديگري كه مي خواهم بر  رئيس جمهور در ادامه گف
آن تأكيد كنم اقداماتي است كه دولت براي استان لرستان مصمم 

به اجراي آن است. 
ــعه  ــزود: اولين قدم اين تصميمات، آباداني و توس روحاني اف

استان و در كنارش اشتغال براي جوانان خواهد بود. 
ــتين قدم در زمينه تكميل سدهايي است كه  وي گفت: نخس

بايد طبق برنامه در سال 1393 به بهره برداري برسد. 
روحاني گفت: در كنار سدهايي كه در سال هاي 1393 و 1394 
در اين استان به اتمام خواهد رسيد سدهاي ديگري هم در برنامه 

ــفر اعالم مي شود كه براساس برنامه، كار ساخت و تكميل  اين س
آنها ادامه خواهد يافت.

 تامين 100 درصدي اعتبارات عمراني مصوب استان
ــتان گفت: تمام اعتباراتي  ــتان لرس رئيس جمهور به مردم اس
ــال براي طرح هاي عمراني اين استان در قانون  كه در بودجه امس
ــت از سوي دولت تخصيص داده خواهد شد و اين  بودجه آمده اس

قدم بسيار مهمي براي توسعه استان خواهد بود.
ــت كه در بودجه امسال  وي افزود: طرح هاي ديگري هم هس
پيش بيني نشده است، شامل 79 طرح به ارزش 610 ميليارد تومان 

كه در شوراي اداري استان مطرح خواهد شد.
ــي اعالم شده است كه 12ـ11  رئيس جمهور گفت: در گزارش

درصد ظرفيت واحدهاي صنعتي فعال است.

روحاني گفت: در اينجا براي اشتغال جوانان نيز قول مي دهم 
كه واحدهاي توليدي استان كه يا كال فعال نيست يا درصد كمي 

از آنها فعال است احيا شود.
رئيس جمهور با بيان اين كه شرايط بسيار خوبي براي اشتغال 
ــار كرد: يك ميليارد و  ــتان به وجود خواهيم آورد، اظه ــن اس در اي
ــعه را در اختيار واحدها  ميليون دالر از امكانات صندوق توس  800
ــرمايه در گردش قرار خواهيم داد تا واحدهاي صنعتي در  براي س

استان يكي پس از ديگري فعال و زمينه اشتغال فراهم شود.
روحاني افزود: نكته مهمي را براي سرمايه داران و كارآفرينان 
ــعه ملي براي  ــت كه صندوق توس ــم و آن اين اس ــرح مي كن مط
ــتان تخفيف ويژه اي در نظر گرفته است و  ــهيالت در اين اس تس
ــاورزي تسهيالت با نرخ 11 درصد، صنعتي  براي بنگاه هاي كش
16 درصد و گردشگري 12 درصد پرداخت خواهد كرد كه مي تواند 

زمينه اشتغال را فراهم آورد. 

 لزوم توجه به آثار تاريخي و طبيعي لرستان
ــتان داراي آثار تاريخي ارزشمند و  رئيس جمهور گفت: اين اس
طبيعي جذاب است كه بر اين اساس سازمان گردشگري تسهيالتي 

را براي جذب گردشگران داخلي و خارجي فراهم مي كند.
ــعه و  ــفر تصميمات مهمي براي توس روحاني افزود: در اين س
استفاده استان گرفته خواهد شد كه مردم در سال هاي 1393 و 1394 
شاهد تحوالت مثبتي خواهند بود. وي اضافه كرد: اين تصميمات 
ــتان،  ــاخت بيمارس در زمينه اقدامات زيربنايي و رفاهي از جمله س
جاده، هتل و راه اندازي شهرك ها همچنين ساخت شهرك صنعتي 

پتروشيمي است كه موجب اشتغال فراوان خواهد شد.

 بايد روستاها را احيا كنيم
رئيس جمهور همچنين در جمع عشاير و روستاييان اين استان 
تاكيد كرد كه بايد روستاها را احيا و فعال كنيم و از سوي ديگر بايد 

دولت كمك كند تا مشكالت روستاييان برطرف شود.
ــنا، روحاني گفت: ما دلمان مي خواهد فرهنگ  به گزارش ايس
ــاخصه بلند  ــداكاري به عنوان ش ــرادري، ايثار و ف ــت، ب صميمي
ــد. بايد اين  ــتاييان همواره ادامه پيدا كن ــاير و روس فرهنگ عش
ــه نگه داريم  ــمند اخالقي و فرهنگي را هميش ويژگي هاي ارزش

و از آن پاسداري كنيم.
روحاني با بيان اين كه در كنار مساله فرهنگ همواره روستاييان 
و عشاير توليدگر بوده اند و در واقع روستاييان عموما توليدكننده و 
ــهري ها وارد كننده بوده اند، ادامه داد: در تجارت شهر و روستا،  ش
ــتاييان در اين تجارت توفيق داشته اند، گرچه ممكن  همواره روس
است امروز شرايط كمي متفاوت شده باشد و ما بايد اشكال مساله 
را پيدا كنيم.وي با بيان اين كه تخليه روستاها، كاهش جمعيت در 
ــتاييان به شهر، خبر خوشي براي كشور نبوده و  آن يا حركت روس
نيست، اظهار كرد: اين خبر به معناي آن است كه بخشي از توليد 
ــتايي مولد و فعال در كشاورزي و دامپروري  ــده و روس تعطيل ش
ــود،   ــاده تبديل مي ش و ديگر زمينه هاي توليدي به يك كارگر س
از سوي ديگر اين مهاجرت سبب افزوده شدن بار شهرها مي شود 
ــش مي دهد.رئيس جمهور گفت: براي احياي اين  ــد را كاه و تولي
ــدن جوانان آنها بايد شرايط و زمينه را براي  ــتاها و فعال تر ش روس

كشاورزي و دامپروري فراهم كنيم.
ــاره به رواج دامپروري سنتي در بين روستاييان و  روحاني با اش
عشاير تصريح كرد: ممكن است ديگر دامپروري سنتي پاسخگوي 
درآمد عشاير و روستايي نباشد و نياز كشور را تامين نكند، ما در اين 
سفر با اتخاذ تصميماتي به دنبال آن هستيم كه دامپروري مدرن 

را وارد اين استان كنيم.

هشدار رئيس جمهور به تروريست ها در عراق
روحاني: ملت بزرگ ايران براي حراست از عظمت عتبات مقدسه از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد

 الريجانى: گاهي 
 نگارش يك مقاله 

باعث فرار سرمايه مى شود
ــر اين كه  ــا تاكيد ب ــالمى ب ــوراى اس ــس مجلس ش رئي
گسترش سرمايه گذارى نيازمند آرامش است، گفت: هميشه 
ــفتگى هاى سياسى داخل يك كشور، باعث فرار سرمايه  آش
ــه، زمينه به خطر افتادن  ــود و گاهى نگارش يك مقال مى ش

سرمايه گذارى را فراهم مى كند.
ــزارش ايرنا، على الريجانى در دومين همايش ملى  به گ
ــعه سواحل مكران و اقتدار دريايى در جاسك هرمزگان  توس
ــيه اى بايد كاهش يابد تا انگيزه ها  افزود: درگيرى هاى حاش
ــعه و سرمايه گذارى پررنگ تر شود و  براى مشاركت در توس
اين موضوع در شرايط اقتصادى كنونى يك ضرورت است.

ــاره به مسائل منطقه اي اظهار  الريجانى همچنين با اش
ــم صداقت  كرد: غربى ها بويژه آمريكا در رويارويى با تروريس

نداشته و با اين مساله برخورد تاكتيكى مى كنند.
ــترش  ــن رويكرد به گس ــس، اي ــه رئيس مجل ــه گفت ب
ــاهديم كه انواع  ــده است و ش ــم در منطقه منجر ش آنارشيس

تروريسم گهگاه در دريا و خشكى خود را نشان مى دهد.
ــعه بايد دو چهره  ــرايطى توس وى بيان كرد: در چنين ش
ــال كند تا بتواند  ــا نگاه برون گرا دنب ــى و اقتصادى را ب دفاع

تامين كننده منافع ملى كشور باشد.
ــه دهه  ــه داد: تجربه جنگ هاى س ــس مجلس ادام رئي
ــارس و خاورميانه  ــه خليج ف ــان مى دهد منطق ــته نش گذش
ــه اى پرتنش بوده و نگاه طمع ورزانه قدرت هاى بزرگ  منطق
ــده در كنار مطامع اقتصادى، رقابت هاى امنيتى نيز  باعث ش
شكل بگيرد و هميشه طراحى هاى اقتصادى آنان با طراحى 

نظامى و امنيتى همراه شده است.
ــدن ايران در منطقه اى كه  الريجانى اضافه كرد: واقع ش
ــت، بر اهميت دفاعى و  ــور جهان اس مركز ارتباط با 30 كش
ــت و در دنياى امروز نيز تمام معادالت  امنيتى آن افزوده اس

براساس منطق نيست.
ــوان يكى از  ــط آمريكا به عن ــراق توس ــغال ع وى از اش
ــتخواني در گلوى  كنش هاى غيرعقالنى نام برد كه مانند اس
ــت و افزون بر خسارت هاى جانى و مالى  آمريكا گير كرده اس

به وجهه اين كشور نيز آسيب جدى زده است.

ــخنان خود درباره  ــس مجلس در بخش ديگري از س رئي
ــواحل مكران  ــك و س ــعه جاس ــرايط توس ضرورت ها و ش
ــعه اين منطقه و  ــده براى توس گفت: طرح هاى پيش بينى ش
ــده براى آن در  ــا و محورهاى در نظر گرفته ش جهتگيرى ه
مسير درست قرار دارد و بايد با نگاه عادالنه در سرمايه گذارى، 

زمينه توسعه عادالنه براى مردم منطقه نيز فراهم شود.
ــب از  ــى نتيجه گيرى هاى نامناس ــاره به برخ ــا اش وى ب
ــرد: يكى از  ــته اظهار ك ــال هاى گذش ــاى س هدفگذارى ه
ــدن  ــتباه، دور ش ــه نتيجه گيرى هاى اش ــق اين گون مصادي
ــتفاده  ــت و به جاى اس ــيس آنهاس مناطق آزاد از اهداف تاس
ــكوى  ــتر مناطق آزاد و تبديل آنها به س از ظرفيت هاى بيش
پرش صادراتى، اين مناطق به شكل دروازه اى براى تسهيل 

واردات درآمدند.
ــك  رئيس مجلس بيان كرد: اكنون كه بحث تبديل جاس
ــدا الگوهاى  ــت، بايد از همان ابت ــه آزاد مطرح اس ــه منطق ب
ــود و مجلس نيز در  ــكل گرفته و اجرايى ش صحيح در آن ش
حوزه قانونگذارى آماده است تا جاسك به پيشانى ممتاز توليد 

و توسعه تبديل شود.

 درخواست قوه قضاييه
 از وزارت خارجه درباره خاوري

معاون وزير امور خارجه با اشاره به درخواست قوه قضاييه 
ــده اي از وزارت امور خارجه براي پيگيري  براي تعيين نماين
ــك ملي گفت:  ــين بان ــده محمود خاوري، رئيس پيش پرون
بزودي وزارت امور خارجه، نماينده اي را در اين زمينه معرفي 

مي كند.
ــقاوي با بيان اين كه پيش از  ــن قش به گزارش ايرنا، حس
ــاره پيگيري يا ورود به  ــتي از وزارت خارجه درب اين درخواس
پرونده خاوري انجام نشده بود، افزود: دو روز پيش در ارتباط 
با پرونده خاوري از طرف قوه قضاييه نامه اي دريافت كرديم 
ــت براي تعيين نماينده اي از وزارت  كه محتواي آن درخواس
ــركت در كميته  ــاله و ش ــور خارجه براي پيگيري اين مس ام

تخصصي پيگيري پرونده خاوري است.
ــترداد مجرمان با ديگر كشورها  وي درباره وضع لوايح اس
ــه  ــور پيش نويس س نيز گفت: در حال حاضر با حدود 40 كش
موافقت نامه تحت عنوان انتقال محكومان، استرداد مجرمان 
و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري را ارائه كرده ايم.

ــي وزارت امور خارجه اظهار كرد: برخي از  معاون پارلمان
ــيده و با حدود 19  ــن قراردادها به مرحله قانوني و اجرا رس اي
ــور برخي از اين موافقت نامه ها در حال اجراست و برخي  كش
ــي است؛ به اين  ديگر از اين موافقت نامه ها نيز در حال بررس
ــرح كه ما موافقت نامه را به كشورهاي ديگر ارائه كرده ايم  ش

كه منتظر پاسخ اين كشورها هستيم.
ــت كه  ــبي اس ــح كرد: اين اقدام خوب و مناس وي تصري
مي تواند تسهيالتي در مناسبات كنسولي و قضايي بخصوص 

در زمينه مجرمان و زندانيان فراهم  كند، داشته باشيم.
قشقاوي ادامه داد: وزارت امور خارجه زمينه هاي سياسي 
ــاله  ــتري و قوه قضاييه، اقدامات قضايي مس و وزارت دادگس
ــال موردي  ــد. وي درباره انتق ــري مي كنن ــاوري را پيگي خ
ــورها نيز گفت: با كشورهايي كه اين  محكومان با برخي كش
ــت به صورت  ــا را امضا نكرده ايم، ممكن اس موافقت نامه ه

موردي انتقال محكومان داشته باشيم.

ــاره به ايجاد توان نقطه زني  ــپاه با اش فرمانده نيروي زميني س
ــرد: رزم زميني در همه صحنه هاي  ــه اين نيرو اظهار ك توپخان در 

نبرد يك مولفه تعيين كننده است.
ــردار محمد پاكپور، در همايش مهمات  به گزارش فارس، س
ــترين سهم در تحقيقات در  ــاره به اين كه بيش برتر اين نيرو با اش
ــتري بر عهده داشت، گفت:  ــهيد شوش ــپاه را ش نيروي زميني س
ــا در حوزه هاي مختلف تعريف  ــالمي م اين كه امروز انقالب اس
ــالمي  ــود به دليل پايبندي ملت ايران بر اصول انقالب اس مي ش
ــيم تهديدات فعلي نيز  ــي كه ما در اين اصول باش ــت و تا زمان اس

وجود دارد.
ــچ گاه از اصول انقالب  ــا تأكيد بر اين كه ما قطعا هي ــور ب پاكپ
دست بر نخواهيم داشت، گفت:  به همين دليل ما بايد خود را براي 
مقابله با همه تهديد ها آماده كنيم و هرچند ممكن است هيچ كدام 
ــته  ــود،  اما اگر ما آمادگي نداش از اين تهديدها هيچ گاه عملي نش
ــمن طمع خواهد كرد و ممكن است در برآورد خود به  ــيم دش باش
اشتباه بيفتد.وي اين آمادگي را موجب ايجاد بازدارندگي دانست و 
افزود: ما از طريق انجام رزمايش ها قدرت دفاعي خود را به دشمن 

نشان مي دهيم تا اين توان بازدارندگي شكل بگيرد.
ــپاه با اشاره به درگيري هاي گذشته  فرمانده نيروي زميني س
ــرق و در مواجهه با  ــمال غرب و جنوب ش ــن نيرو در مناطق ش اي

ــرد: يكي از مولفه هاي  ــان ك گروهك هاي ضد انقالب خاطرنش
ــاله مهمات بود، زيرا  اگر  ــر ما در اين درگيري ها همين مس مد نظ
نيروي باتقوا، شهادت طلب و جهادي ما كه پايه و اساس يگان رزم 
محسوب مي شود داراي ابزار متناسب با صحنه رزم باشد، مي تواند 

به موفقيت هاي به مراتب بيشتر دست پيدا كند.
ــازي مهمات به عنوان يكي  ــه مولفه دقت و هوشمندس وي ب
ــاره كرد و گفت:  از فاكتورهاي مهم در محصوالت رزم زميني اش
االن استراتژي ها بر مبناي هر بمب يا هر موشك براي يك هدف 
ــت و امروز ما شاهديم كه توپ هاي ما با استفاده از گلوله هاي  اس
كراس نوپل كه با ليزر هدايت مي شوند نقطه زن شده اند. پاكپور با 
ــده همه صحنه هاي رزم  ــد بر اين كه رزم زميني، تعيين كنن تأكي
ــت، اظهار كرد: قدرت تخريب، ديگر مولفه مهم و مدنظر ما در  اس
رزم زميني است، زيرا  امروز موادي ساخته شده   است كه تخريب 
ــت و اين موضوع نيز  ــك پوند آنها برابر با چند پوند  TNT  اس ي

مي تواند در عمليات ، تأثير بسزايي داشته باشد.
ــپاه در بخش ديگري از سخنان خود  فرمانده نيروي زميني س
ــاره كرد  ــورهاي اطراف اش به برخي درگيري ها و جنگ ها در كش
ــمت ما باشد،  ــرريز اين درگيري ها به س ــت س و افزود: ممكن اس
بنابراين ما بايد خود را كامال آماده نگه داريم و اين آمادگي همواره 
در دستور كار ما قرار دارد. پاكپور پرهيز از موازي كاري و  لزوم ايجاد 

يك مركز واحد براي تجميع توانمندي  ها در حوزه دفاعي را الزمه 
ــت و افزود: اين امر يعني تجميع  ــرفت كار در اين زمينه دانس پيش
ــود تا همه موسسات، سازمان ها و  تمام توانمندي ها باعث مي ش
ــتفاده از تجربيات هم كارها را پيش  نهادها در كنار يكديگر و با اس
ــين در  ــتفاده از هواپيماهاي بدون سرنش ببرند.وي  به اهميت اس
ــاره كرد و گفت: امروزه  مأموريت هاي مختلف نيروي زميني اش
ــايي ها عمدتا از سوي  همين  ــترين حجم شناس در همه دنيا بيش
ــين صورت مي گيرد و ما نيز هرچند اين  هواپيماهاي بدون سرنش
موضوع را كامال مدنظر داريم،  اما بايد در اين زمينه بيشتر كار كنيم 

تا بتوانيم نيازهاي خود را به بهترين شكل برآورده كنيم.

 موشك هاي ضد زره جديد در راه است
ــاع هم در اين همايش  ــازمان هوافضاي وزارت دف رئيس س
ــازمان در حوزه رزم زميني  ــاره به محصوالت متنوع اين س با اش
ــد زره، محصوالت متنوعي  ــك هاي ض ــت: ما در زمينه موش گف

توليد كرديم و اين روند ادامه خواهد داشت.
ــاره به تهديدهاي مقامات  ــيدمهدي فرحي، با اش ــردار س س
ــت، گفت:  ــي مبني بر اين كه همه گزينه ها روي ميز اس آمريكاي
ــر دارند كه  ــم را مدنظ ــت مدرنيس ــك جنگ با مدل پس ــا ي آنه
ويژگي هاي آن دورايستا بودن، دقت و هوشمندي باال، زمان كم، 

ــت كه اينها از مولفه هاي  ــته كم، اثر و قابليت اطمينان باالس كش
ــوند كه مهم ترين ابزار آن  ــرفته محسوب مي ش يك جنگ پيش
ــت. معاون وزير دفاع با اشاره به  ــك هاي كروز اس هواپيما و موش
سرمايه گذاري خوب كشور در حوزه هاي موشكي، دريايي و پدافند 
ــاله را در رزم زميني نيز به  هوايي گفت:  ما بايد اين تجارب چند س

كار ببريم.
فرحي با تأكيد بر اين كه ما ساالنه چندصد پروژه بهبود را براي 
ــطح محصوالت در دست اقدام داريم، به موشك هاي  ارتقاي س
ــك تاو،  ــا با همان پلت فرم موش ــاره كرد و افزود: م ــد زره اش ض
موشك هاي توفان را در هفت مرحله، يعني از توفان يك تا توفان7 
توليد كرده ايم و اين روند ادامه دارد و موشك هاي توفان تا مدل 11 
نيز تعريف شده  است و البته موشك هاي ديگر نظير صاعقه، تندر، 
توسن و دهالويه نيز وجود دارند كه مي توان از بالگرد، سكو و تانك 

آنها را به كارگيري كرد.
وي  با اشاره به اهميت موضوع نبرد زميني توجه به اين مقوله را 
يكي از هوشمندي هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
ــت و گفت:  درگيري هاي اخير در شمال غرب و جنوب شرق  دانس
ــتان و  ــور و نيز جنگ ها و درگيري هايي كه در عراق و افغانس كش
ــوريه اتفاق افتاد، نشان دهنده اهميت نبرد زميني است كه يك  س

موضوع راهبردي محسوب مي شود. 

پاكپور: توپخانه هاي سپاه، نقطه زن شده اند
فرمانده نيروي زميني سپاه با اشاره به برخي درگيري ها در كشورهاي منطقه تاكيد كرد كه ايران بايد خود را كامال آماده نگه دارد 

ــورمان به  ــروز رئيس جمهور كش ــدار دي ــان با هش همزم
ــان، برخي ديگر از مقامات  ــت هاي داعش و حاميانش تروريس
ايراني نيز به اقدامات تروريستي اين گروه و اخبار مطرح شده در 
ــاي اخير مبني بر احتمال همكاري نظامي ايران و آمريكا  روزه

براي حل بحران عراق واكنش نشان دادند. 
ــن فيروزآبادي، ديروز در حاشيه  ــردار سرلشكر سيدحس س
ــت، پدر همسر  ــت مرحوم رمضان بشردوس ــم بزرگداش مراس
ــپاه، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره مسائل  فرمانده كل س
ــاي خارجي مبني بر  ــراق و برخي اظهارنظره ــن روزهاي ع اي
ــور و احتمال همكاري با آمريكا تاكيد  حضور ايران در اين كش
كرد: نيازي به حضور نيروهاي ايراني در عراق نيست و همكاري 

ايران و آمريكا هم هرگز اتفاق نمي افتد و اصال معنا ندارد.
وي گرفتن استان نينوا در عراق توسط داعش را يك عمل از 
قبل سازش شده دانست و افزود: انجام چنين كارهايي به معني 

يك عمليات نظامي شجاعانه نيست.
ــه اقدامات خانم كلينتون  ــادي افزود: داعش، نتيج فيروزآب
ــت؛ آنها از كشورهاي منطقه پول جمع كرده و  زمينه سازي  اس
كردند تا تكفيري ها و جوانان بي اطالع مسلمان را كه انگيزه هاي 
ــت فرماندهي بعثي هاي فرار  ــتند جمع كنند و تح جهادي داش
كرده از ارتش عراق قرار دهند؛ جنايتكاراني كه امروز خودشان 
ــاله را به كار  ــت س ــوان جنگيدن ندارند، جوانان هجده تا بيس ت
ــرائيل و آمريكا  ــد.وي تصريح كرد: داعش حركت اس گرفته ان
ــيه امن براي صهيونيست ها در برابر نيروهاي  براي ايجاد حاش
مقاومت در منطقه است و اقدامات اخير آنها عكس العملي بود در 
برابر پيروزي هاي بشار اسد در سوريه و حضور عظيم مردم اين 

كشور در انتخابات و نيز پيروزي انقالبيون در عراق.
ــزود: از آنجا كه تفكر  ــلح اف ــتاد كل نيروهاي مس رئيس س
ــا همان تفكر با مومنان و  ــت، ب آنها، تفكر جاهليت بني اميه اس
ــلمانان برخورد مي كنند و البته روش وحشيانه آنها، بيشتر  مس
ــه داد: حركت  ــا جنگ.فيروزآبادي ادام ــت ت ــري اس هوچي گ
نسنجيده و از روي عصبانيت داعش باعث شد رهبران مذهبي 

و فكري عراق متحد شوند و اختالفات جزئي را كنار بگذارند.
ــان كرد: بعد از حكم جهاد آيت اهللا سيستاني و  وي خاطرنش
اعالم رهبر سني هاي عراق، جمعيت عظيمي از جوانان عراقي 

در صحنه حاضر شدند.
ــخنان خود درباره تذكر  فيروزآبادي در بخش ديگري از س
اخيرش به رسانه ها نيز گفت: تذكر بنده، تذكر به همه رسانه ها 
و يك بحث راهبردي بود،  چرا كه رسانه ها بايد با ديد راهبردي 

ــي انقالب را مدنظر  ــور نگاه كنند و اصول اصل ــائل كش به مس
قرار دهند.

ــي صحبت  وي ادامه داد: من به خاطر اين كه نگويند سياس
ــلح هم تخلفاتي دارند  ــانه هاي نيروهاي مس كرده ام، گفتم رس
ــبختانه بعد  ــود كه خوش ــود با آن برخورد مي ش كه اگر رفع نش
ــپاه اقدامات جدي براي اصالح امور رسانه اي  از آن، مقامات س

انجام دادند.

 ايران حاضر نيست در كنار آمريكا براي مقابله با 
داعش قرار بگيرد

ــخيص مصلحت نظام هم ديروز در حاشيه  دبير مجمع تش
ــر فرمانده سپاه درباره احتمال همكاري  مراسم ختم پدر همس
ايران و آمريكا در برابر داعش گفت: ايران حاضر نيست در برابر 

آمريكا قرار بگيرد.
ــاره به اقدامات گروهك تروريستي  ــن رضايي با اش محس
ــتان به دليل  ــرائيل و عربس ــش در عراق گفت: آمريكا، اس داع
بن بستي كه در برابر موج بيداري اسالمي با آن مواجه شدند اين 
جريان تند تكفيري را به وجود آوردند تا بيداري اسالمي را مهار 
كنند و از احساسات و تعصبات كور به نفع خودشان بهره ببرند.

ــت كه  ــده اي اس ــي ادامه داد: داعش طرح حساب ش رضاي
ــرائيل و برخي كشورهاي  ــازمان هاي اطالعاتي آمريكا،  اس س
ــت به توطئه ناجوانمردانه بزنند و  منطقه طراحي كرده اند تا دس

كارهايي كه داعش كرده هيتلر انجام نداده است.
ــاره و تصريح  وي همچنين به نقش تركيه در اين ماجرا اش
كرد: تركيه در جريان حركت داعش بوده ولي ميزان نقش آنها 

مشخص نيست.

 تاكيد انگليس بر همكاري با ايران درباره عراق
ــران امورخارجه  ــوي تلفني وزي ــد روز پس از گفت وگ چن
ــت وزير انگليس در مجلس  انگليس و ايران درباره عراق، نخس
ــالمي ايران در  ــور بر اهميت همكاري با جمهوري اس اين كش

زمينه تحوالت عراق تاكيد كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، ديويد كامرون گفت: انگليس 
ــر دولت هاي منطقه،  ــا ايران نيز همچون ديگ ــت ب در صدد اس
ــق قانون و به منظور بازگرداندن امنيت و آرامش به عراق  مطاب
ــا دولت هاي حامي گروه هاي  ــكاري كند.وي تاكيد كرد: ب هم
ــت تا حمايت از مخالفان دولت  ــده اس افراطي نيز گفت وگو ش

سوريه فقط به گروه هاي ميانه رو معطوف شود.

فيروزآبادي: همكاري ايران و آمريكا هرگز اتفاق نمي افتد

رئيس جمهور در سفر  به استان لرستان از طومارهايي خبر داد كه از سوي مردم نوشته شده و در آن تقاضا شده براي دفاع از حرم ائمه اطهار(ع) به عراق بروند/ عكس: سايت رياست جمهوري
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