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رهبر معظم انقالب: 

 حراست از فضای سبز جنگل ها و مراتع 
وظیفه مردم و مسئوالن است

در هفتــه منابع طبیعی، حضــرت آیت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
ظهر  روز گذشــته یک اصله نهال، غرس کردند. به گزارش پایگاه اطالع رساني 
دفتر  رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در ســخنانی، با 
تأکید بر ضرورت قدر دانســتن گیاهان و درختان که مایه برکت زندگی بشر 
هســتند، گفتند: همه مردم و مسئوالن باید در حفظ فضای سبز بویژه فضای 
ســبز جنگل ها و مراتع به عنوان یک وظیفه کوشا باشــند. ایشان با اشاره به 
تخریب گونه های اصیل و بومی گیاهی در اثر برخی دست اندازی ها به جنگل ها 
خاطرنشــان کردند: تهاجم به جنگل ها و باغ ها خالف مصلحت است و بیم آن 
مــی رود که برخی از این گونه های اصیل از بیــن بروند، بنابراین وظیفه همه 
حراست و حفاظت از فضای سبز است. در این مراسم وزیر و نماینده ولی فقیه 

در جهاد کشاورزی و شهردار تهران حضور داشتند. 
با حکم رهبر معظم انقالب

دبیر و اعضای شورای عالی و مدیر حوزه علمیه 
خراسان منصوب شدند 

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب در حکمــی دبیر، اعضای 
شورای عالی و مدیر حوزه علمیه خراسان را منصوب کردند.  به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دفتر رهبر معظم انقالب، متن حکم حضرت ایت اهلل خامنه اي به 

این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

حوزه علمیه مشــهد مقدس یکی از کهن ترین و پــر بارترین مراکز علمی 
تشیع و مهد پرورش بزرگان نام آور در دانش های عقلی و نقلی اسالمی در طول 
چندین قرن اســت. مجاورت بارگاه منور رضوی علیه آالف التحیه مایه جذب 
علمای برجسته ای از دیگر حوزه های علمیه نیز به این دیار علم و معنویت شده 
و در دوره های گوناگون به ســرمایه ارزشمند آن افزوده است. اکنون این حوزه 
با ســوابق علمی و تاریخی و سیاسی کم نظیر، پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
گســترش کمی و کیفی در خور توجهی یافته و ظرفیت شایانی برای پرورش 

علما و محققان اسالمی در رشته های گوناگون پدید آورده است.
شکوفایي این ظرفیت نیازمند مدیریتی جامع و پویا است، بدین لحاظ حضرات 
آیات و حجج اسالم آقایان حاج سید حسن مرتضوی، حاج شیخ رجبعلی رضازاده، 
حاج شیخ مهدی مروارید، نماینده اینجانب در استان، تولیت آستان قدس رضوی، 
حاج شیخ محمدباقر فرزانه و حاج سید مصباح عاملی را به عضویت شورای عالی 
حوزه و جناب آقای فرزانه را به دبیری این شورا و جناب آقای عاملی را به مدیریت 
حــوزه منصوب می کنم. انتظار می رود که ایــن ترکیب کارآمد و کامل با برنامه 
زمان دار بتواند زمینه بالندگی و ظهور ده ها نظریه پرداز در هر یک از عرصه های 
مورد نیاز جامعه اسالمی از جمله فقه و کالم و تفسیر و حدیث و صدها پژوهشگر 
و نویسنده و سخنران و قاضی و دیگر متصدیان شئون علمی و اجتماعی اسالمی 
را فراهم ســازد. الزم می دانم از زحمات و خدمات ارزشمند فقید سعید مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین آقای طبسی رضوان اهلل علیه در این مسئولیت مهم یاد 

کرده و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت نمایم.
والسالم علیکم و رحمئ اهلل
سید علی خامنه ای
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ابالغ رهبری برای بررسی دعاوی خانوادگی
رئیس دســتگاه  قضا بخشنامه ای را با اجازه از رهبر معظم انقالب ابالغ کرد 
که به استناد آن در حوزه های قضایی به لحاظ کمبود قاضی دادگاه های عمومی 
صالحیت رســیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند.  به گــزارش مهر، در  این 
بخشــنامه آمده است: براساس قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفند سال 
۹۲ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از رهبر معظم انقالب »دامه عزه«، 
معظم له موافقت فرمودند: تا تأمین قضات واجد شــرایط برای تشکیل دادگاه 
خانواده و قضات مشــاور زن در حوزه های قضایی که امکان تشــکیل دادگاه 
خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی صالحیت رسیدگی به دعاوی موضوع 

قانون حمایت خانواده را داشته و کما فی السابق به کار خود ادامه دهند.

رئیس جمهوري پیش از پایان سفر 
یك روزه خود به اســتان یزد، با شركت 
در جلسه شوراي اداري و نشست توسعه 
سرمایه گذاري استان، نیازهاي توسعه اي 
یزد را بررســي كرد. نشســت خبري با 
حضور خبرنگاران رســانه هاي استاني و 
سراسري، آخرین برنامه رئیس جمهوري 

در دوشنبه گذشته بود. 
به گــزارش پایــگاه اطالع رســاني 
ریاست جمهوري، حجت االسالم حسن 
روحاني در جلسه شــوراي اداري یزد، 
دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( را تحقق خواســت و اراده مردم 
بــا کم ترین هزینه و کوتاه ترین مســیر 
برشــمرد و تأکیــد کرد: اعضــای تیم 
هســته ای، با پشــتیبانی ملت ایران و 
با هدایت های رهبر معظــم انقالب در 
مذاکراتی نفسگیر با قدرت های جهانی 
توانســتند حقوق ملت ایران را تثبیت 

کنند.
ë  رأي مردم به رفع تهديد 

در سال 92
وي با اشــاره به اینکــه قدرت های 
جهانی با زبان زور فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران را غیرقانونی و تهدیدی 
علیه صلح و امنیت جهانی می خواندند 
و در قطعنامه هایی حتی تا مرحله حمله 
نظامی نیز پیش رفتند، گفت: ملت ایران 
در سال 92 با انتخاب خود تهدید را رفع 
کردند و نظر جهان را نســبت به ایران 
تغییــر دادند و به معنــای واقعی کلمه 

حماسه ای سیاسی خلق کردند.
رئیس شــوراي عالي امنیت ملي با 
بیان اینکه ملــت ایران در برجام یک با 
پیروزی حقوقی و سیاسی خود تحریم ها  
را برداشت، گفت: لغو تحریم ها به معنای 
آن اســت که امروز دولت های خارجی 
همــکاری با ایــران را بــرای بانک ها و 
بخش خصوصی خود، بالمانع می دانند 
و از ایــن پــس ایــن هنر ماســت که 

چگونه ســرمایه های خارجی را با ایجاد 
جاذبه هــای اقتصادی به داخل کشــور 

هدایت کنیم.
ë  انتقاد از كساني كه از عظمت

ملت ناخشنودند
رئیس جمهوری با انتقاد از کســانی 
کــه از عظمت و موفقیت ملــت ایران 
ناخشنود هستند، گفت:  ملت ایران امروز 
پیروز شده و در گام های بعدی نیز پیروز 
خواهد بود. ما باید برای اجرای برجام 2 
در کشور آماده شویم. روحانی با تأکید 
بر اینکه همه باید با هم برای ســاختن 
کشور تالش کنیم، گفت: همه جناح ها و 
بخش های دولتی و خصوصی  باید برای 
ساختن ایران اسالمی پیشگام شوند، چرا 
که ملت ایران،  ملتی بزرگ است و همه 
بایــد در کنار هم زندگی کرده و افکار و 
سلیقه های مختلف را بپذیریم و برادرانه 
و با دوستی در راستای هدف واحد خود 

حرکت کنیم.
ë  ديدگاه خود درباره توسعه 

را تغییر دهیم
روحانی با تأکید بر اینکه باید دیدگاه 
خود را برای رشد و توسعه کشور تغییر 
دهیم، گفت: اقتصــاد دولتی به معنای 
کســب درآمد باالی نفتــی و افزایش 
مالیات اســت که در شــرایط کنونی، 
امکان آن در کشــور وجود ندارد. وي، با 
بیان اینکه سال آینده رسیدن به رشد 5 
درصد مد نظر دولت است و روند کاهش 
تورم را ادامه خواهیم داد، گفت: امروز در 
کشــور بازار آرامی وجود دارد و ارز های 

خارجی نرخ خوب و نسبتًا ثابتی دارند.
رئیس جمهــوری تصریح کرد: آنچه 
تاکنون به دســت آورده ایم، با کمک و 
تالش مــردم و هماهنگی میان قوا بوده 
و بسیار امیدوارم بتوانیم در مجلس دهم 
بیشــتر به هم کمک کرده و همدلی و 
همزبانی را که رهبر معظم انقالب بر آن 
تأکید دارند در سال آینده با تبلور بیشتر 

در کشور شاهد باشیم و به توسعه خوبی 
دست یابیم.

روحانــي همچنیــن در ابتداي این 
نشست، با قدرداني و سپاس از استقبال، 
پشتیبانی و حمایت مردم استان یزد از 
کاروان دولت تدبیر و امید، گفت: لطف، 
محبت و اعتمادی که مردم نســبت به 
دولت دارند، بزرگ ترین ســرمایه دولت 
است و ما هر چه موفقیت در این کشور 

داریم، بر پایه امید مردم به آینده است.
ë  شاخص های اقتصادی نگران کننده

به جای مانده از دولت سابق
رئیس شــوراي اقتصاد در جلســه 

ســرمایه گذاری  ظرفیت های  توســعه 
استان نیز خاطرنشان کرد:  پیش از این 
تصور می شد که اگر درآمدهای ارزی و 
نفتی افزایش پیدا کند، مشکالت مردم 
و کشــور حل و فصل می شــود، اما در 
دورانی شاهد بودیم که درآمدهای نفتی 
بســیار خوب بود اما متأسفانه در عرض 
چندســال واردات با رشــد تقریبًا 3/5 
برابری، از 25 میلیــارد  به 85 میلیارد 
دالر افزایــش یافت و در مقابل رشــد 
اقتصاد و تولیــد ناخالص داخلی تقریبًا 
1/5 برابر افزایش داشــت و این نشــان 
می دهد کــه نحوه اســتفاده صحیح از 

درآمدهای ارزی موضوع بسیار بااهمیتی 
است.

وي اضافه کــرد: همچنین در طول 
سال های 85 تا 91 با وجود درآمدهای 
بــاالی ارزی، اشــتغال خالــص تقریبًا 
نزدیک به صفر و در حدود ســالی 12 

هزار شغل بود.
روحاني بــا بیان اینكه رفع تحریم ها 
کار بسیار دشــواری بود چرا که برخی 
کشــورها و همچنین برخی افراد که از 
آن سود می بردند نمی خواستند تحریم ها 
لغو شــود، گفت: اکنون کــه تحریم ها 
برداشته شده نظرات و حرف های جالبی 
از ســوی برخی افراد مطرح می شــود، 
می گویند حاال که تحریم برداشته شده 
چرا فالن بنــگاه خارجی وارد فعالیت و 
همکاری با ایران نمی شود؟ که در پاسخ 
به این گونه ســخنان باید گفت در روند 
مذاکــرات، هدف اصلی این بود که منع 
دولتی در مسیر تحریم ها برداشته شود 
و این کار انجام شده است و اینان برای 
ترغیب فعالیــت بنگاه های خارجی باید 

جاذبه های خود را افزایش دهند.
روحانی خاطرنشان کرد: حتی زمانی 
که مردم از خطوط هواپیمایی خارجی 
بلیت می خریدند، کسی معترض نمی شد 
که ارز از کشور خارج می شود اما اکنون 
که دولت اعالم می کند به دنبال بازیابی 
جایگاه هوایی کشــورمان در منطقه و 
رقابت با ایرالین های خارجی است همان 
عده، نوع دیگری ســخن می گویند که 
البته این گونه ســخنان هیچ اهمیتی 
ندارد و بدون شــک از همــه این موارد 
عبور خواهیم کرد و دولت به عهدی که 

به مردم داده، وفادار خواهد ماند.
ë اجراي 44 طرح با اعتبار 

970 میلیارد تومان در يزد  
رئیس جمهوری در نشست خبري، 
به عنوان برنامه پایاني این ســفر نیز با 
اشــاره به اینکه در سفر کاروان تدبیر و 

امید به استان یزد، 970 میلیارد تومان 
اعتبار برای عملیاتی و اجرایی شدن 44 
طرح و پروژه این اســتان طی سال های 
95 و 96 اختصاص داده شــده اســت، 
تأکید کرد که این طرح ها منشــأ خیر و 
برکت برای مردم و پیشــرفت و آبادانی 

این استان خواهد شد.
وي بــا اشــاره به اهمیــت اجرایی 
شــدن طرح بزرگ انتقال آب از خلیج 
فارس و دریــای عمان به فالت مرکزی 
و اقدامات اتخاذ شــده در دولت یازدهم 
در این زمینــه، ادامه داد: 400 میلیون 
دالر اعتبار از محل صندوق توسعه برای 
این طرح که تحولی بزرگ در استان در 
زمینه کشاورزی، صنعت و آب آشامیدنی 
به وجود خواهد آورد، اختصاص داده شد.

رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی 
درباره برنامه دولت برای رفع مشــکل 
بیکاری در استان یزد اظهار كرد: اشتغال 
مسأله مهم همه کشور است. با توجه به 
اینکه ترکیب جمعیــت جویای کار در 
کشور گردش به سوی فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی اســت، دولت به فکر ایجاد 
اشــتغال متناسب با شــأن همه افراد 
جویای شغل اســت. وي افزود: مشکل 
اشتغال در کشور با یک تحرک و ایجاد 
رونق اقتصادی رفع خواهد شد که الزمه 
آن تالش برای تحقق رشــد 8 درصدی 
مدنظر در برنامه پنج ســاله ششم است 
که مــورد تأکید رهبر معظم انقالب نیز 
قــرار دارد. روحانی تصریــح کرد: برای 
تحقق رشــد 8 درصدی نیاز به جذب 
ســرمایه گذاری از داخل و خارج کشور 
و به کارگیری فناوری داخلی و خارجی 
برای ارتقای بهره وری داریم و این همان 
مسیری است که آن را برجام 2 نامیده ام. 
نخستین گام در مسیر اجرای برجام 2 
این اســت که حاشیه ها را کنار گذاشته 
و همه برای رشــد کشور قدم در میدان 

بگذاریم.

هدف دولت برای سال آینده، رشد 5 درصدی و ادامه کاهش تورم است
روحانی: باید آماده اجرای »برجام2« شویم 
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صدور حکــم اعدام بــرای متهم 
ردیــف اول پرونده فســادی که حاال 
می تواند عنــوان »پرونده قرن« را به 
خــود اختصاص دهد، یــک بار دیگر 
بابــک زنجانی را به همراه دو ســؤال 
اصلــی به رســانه ها و اذهان عمومی 
آورده است. ســؤالی که روز دوشنبه 
از زبــان رئیس جمهــوری هم بیان 
شــد آنجا که وی در جلســه توسعه 
ظرفیت های سرمایه گذاری استان یزد 
با اشــاره به حکم اعدام زنجانی گفت: 
»سؤال مردم این اســت که باالخره 
این مقدار پول کجا رفته اســت؟ چه 
کســانی از وی حمایت کــرده و این 
فضا را ایجاد کردنــد تا بتواند چنین 
کاری را انجام دهد. تا این گونه مسائل 
روشن نشود، فســاد در کشور از بین 

نمی رود.« 
همنوا با رئیس جمهوری، برخی از 
نماینــدگان مجلس در گفت وگوهای 
خود با رســانه ها، بر پیگیری فرجام 
بدهی این متهم و و شناسایی حامیان 

او تأكید دارند. 
ë »میم. سین« يکی مثل »ب. ز«

روز گذشــته مؤید صدر حسینی، 
عضو کمیســیون صنایــع مجلس در 
نطق میان دســتور خود با اشــاره به 
رئیــس جمهوری  همان دو ســؤال 
درباره بابک زنجانــی، گفت که باید 
ریشــه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین 
نمی رود. او با تأكید بر اینکه فســاد با 
تمام نمی شــود،  بابک زنجانی  اعدام 
ادامــه داد: بابک زنجانــی در دادگاه 
گفت کــه »میم. ســین« 5 میلیارد 
دالر پول نفت را نداده اســت. آقایان 
»میم. سین« کیست؟  ناظر،  مسئول 
بابک زنجانی گفت که »میم. ســین« 
ام الفساد است و در همه جا ریشه دارد 

و به خیلی ها وصل شده است.
مؤید صــدر با بیان اینکه پول های 
کثیف حتی جان ما را تهدید مي کند، 
گفت: آقــای رئیس جمهوري و آقای 
الریجانی، اگر با امثال »میم. ســین« 
برخــورد نکنید، می ترســم کشــور 

مافیایی شود و دیگر انتخابات سالمی 
برگزار نشود..

ë  سلطانی: اسم 12 نفر مرتبط با
پرونده قرن را دارم 

امیرعباس ســلطانی، عضو کمیته 
پیگیری پرونده زنجانی در مجلس از 
روند طی شــده در این پرونده راضی 
نیســت. او بــه »ایران« گفــت: فکر 
مي کنم مردم هم عکس العمل مثبتی 
نسبت به صدور حکم اعدام این متهم 
نشان ندادند. این پرونده قرن در فساد 
اقتصادی اســت که خیلی از دالل ها، 
افراد دولتی و دستگاه های مختلف در 
آن نقش داشــتند. به گفته این عضو 
کمیســیون انرژی مجلــس، زنجانی 
یک برگ یا یک شــاخه از آن درخت 
است یا ویترین یک مجموعه فاسد و 
رانت خوار است. تصور مردم این است 
که گویی مي خواهند با اعدام زنجانی 
کل پرونــده را مختومه کنند و دیگر 
عوامــل از گزنــد برخوردهای قانونی 
مصون بمانند. سلطانی ادامه داد: اگر 
قوه قضائیه از ابتدا همه افراد مرتبط با 
این پرونده را احضار و در دادگاه علنی 
به اتهامات رســیدگی مي کرد، شاید 
امروز این ابهام ها وجود نداشت. اینکه 
در روند دادگاه زنجانی برخی جلسات 
را غیرعلنی کردند، برای مردم سؤال 
ایجاد مي شــود که در آن جلســات 
چه گفته اســت، اســم چه کسانی یا 
او  دســتگاه هایی برده شــده است؟ 
گفت: من اســامی 12 نفر مرتبط با 
این پرونده را دارم که شامل دالل های 

نفتی و مســئوالن برخی دستگاه ها و 
نهادها هســتند و در فرصت مناسب 

پیگیری مي کنم. 
ë  جعفرزاده: مردم نگران پول

بیت المال هستند
غالمعلی جعفرزاده، نماینده رشت 
در مجلــس هم گفت که مردم نگران 
این عضو  زنجانی هستند.  بدهی های 
فراکسیون رهروان والیت در گفت وگو 
بــا »ایران« افزود: هــر کس تخلف و 
فسادی انجام داده، باید مجازات شود. 
زنجانی تنها اقتصاد کشــور را مختل 
نکرده بلکــه آبرو و حیثیت یک نظام 
اســالمی را به خطر انداخته است. اما 
نکتــه مهم دیگر این اســت که پول 
بیت المال این وســط چه مي شــود؟ 
وی ادامه داد: به نظر من، حکم اعدام 
بابک زنجانی، زود اعالم شد و معلوم 
نیست بر سر پول کالنی که او بدهکار 
است، چه مي آید. مردم نگران هستند 
و مي گویند با اعدام او که مشکل حل 
نمی شود؛ تکلیف پول ها چه مي شود. 

به گفتــه جعفرزاده، ایــن پرونده 
کالن، به بابک زنجانی محدود نیست 
مــردم مي گویند بابک زنجانی از کجا 
آمد و قــدرت یافت کــه دکل نفتی 
جابه جا کند و نفت بفروشــد. باید با 
همه کسانی که در این مسأله معاونت 
و مشــارکت داشــتند فارغ از جایگاه 
آنها، برخورد قانونی شود. این نماینده 
مجلــس تأكید کــرد: از نظــر افکار 
عمومی، پرونده با محکومیت یا حتی 

اعدام زنجانی مختومه نمی شود. 

مرحله نهایی رزمایش موشکی »اقتدار 
والیت« بامداد روز گذشته توسط نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران  با حضور فرمانده 

سپاه پاسداران  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی کل ســپاه، 
در مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار 
والیت، محمدعلی جعفری فرمانده کل و 
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

حضور داشتند.
این رزمایش با شعار »نمایش اقتدار و 
امنیت پایدار در سایه وحدت، همگرایی، 
همدلی و همزبانی« و به منظور نشــان 
دادن »قدرت بازدارندگــی« و »آمادگی 
همه جانبه ایران اســالمی بــرای مقابله 
بــا هرگونه تهدید علیه انقــالب، نظام و 
تمامیت ارضی کشور«، در چند مرحله در 
نقاط مختلف  كشور، با شلیک موشک های 

بالستیک از سیلو برگزار شد.  
فرمانــده کل ســپاه با بیــان اینکه 
مسئوالن ارتقاي توان موشکي را خط قرمز 
نظام دانســته و بر آن وحدت نظر دارند 
گفت: دشــمنان ما نیز این را دریافته اند 
که گسترش تحریم ها و فشارهاي امنیتي 
تأثیري بر ارتقاي توانمندي هاي ما نداشته 
اســت، لذا با اعمال تحریم هاي اقتصادي 
درصددند ما را در حوزه موشکي محدود 
کنند.  به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر 
محمدعلي جعفري در حاشــیه  مرحله 
نهایي رزمایش اقتدار والیت، اظهار کرد: 
برگزاري این رزمایش و شلیک موشک هاي 
بالستیک از نقاط مختلف جغرافیاي ایران 
اسالمي،پاسخي قاطع به یاوه گویي هاي 
دشــمنان در اعمال تحریم هاي موشکي 
اســت.  وي افزود: با برگــزاري رزمایش 
اقتدار والیت دشمنان ما خواهند فهمید 
که اقتدار دفاعي و امنیت ملي خط قرمز ما 
بوده و حاضر نیستیم تحت هیچ شرایطي 

راجع به آن صحبت کنیم.  
وی با تأکید بر اینکه امنیت مهم ترین 
موضــوع و اولویت اول در نظام جمهوري 
اســالمي ایران در برابر دشمني ها است 
گفت:خداوند متعال را شاکریم که اقتدار 
و آمادگــي نیروهاي مســلح بویژه حوزه 

موشکي سپاه و همت پاسداران مجاهد و 
غیور نیروي هوافضاي سپاه، امروز قدرتي 
بي نظیر را در منطقــه به وجود آورده که 
گوشه اي از آن در این رزمایش به نمایش 
درمي آید.  فرمانده کل سپاه پیام رزمایش 
اقتدار والیت را امنیت براي ملت ایران و 
کشورهاي همسایه منطقه عنوان و تصریح 
کرد: امنیــت ایران، امنیت کشــورهاي 
منطقه است و تمام تالش ما در راستاي 

برقراري امنیت کشورمان است.  
ë  انهدام هدف در ۷۰۰ کیلومتری با

انواع موشک های بالستیک سپاه 
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه در 
حاشــیه این رزمایش به فارس گفت: در 
آغاز مرحله نهایی رزمایش اقتدار والیت، 
موشک های پرتاب  شده از سیلو، نقطه ای 
در فاصله ۷۰۰ کیلومتری را مورد اصابت و 

انهدام قرار دادند.  
ســردار امیرعلی حاجی زاده با اشاره 
به آغاز مرحله نهایی رزمایش موشــکی 
اقتدار والیت و موفقیت آمیز بودن پرتاب 
موشــک های بالستیک از ســیلو گفت: 
این رزمایش که با روشــی متفاوت تر از 
رزمایش های مشــابه از چند روز گذشته 
با پرتاب انواع موشــک های بالســتیک 
دوربرد، میــان برد و کوتاه برد در مناطق 
گوناگونــی از پهنه ایران اســالمی آغاز 
شده اســت، از اولین دقایق بامداد دیروز 
وارد مرحله نهایی خود شــد.  وی افزود: 
طی ایــن رزمایش تالش می کنیم ضمن 
ارتقای توان و آمادگــی رزمی یگان ها و 
پایگاه های موشــکی، نقاط ضعف و قوت 
خــود را شناســایی و در برنامه های آتی 

از آن بهره بــرداری بهینه کنیم. فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه با تشریح مراحل و 
اقدامات صورت گرفته در رزمایش اقتدار 
والیت خاطرنشــان کرد: طــی چند روز 
گذشته پرتاب انواع موشک های بالستیک 
با بردهای 2 هزار کیلومتر، 800 کیلومتر، 
500 کیلومتــر و 300 کیلومتر صورت 
پذیرفته و طیف متنوعی از موشــک های 

ایرانی به غرش درآمده اند. 
ë  ســردار جزايري: مشکلي براي

دريافت اس ۳۰۰ نیست 
 معاون ســتاد کل نیروهاي مسلح در 
خصوص آخرین وضعیت خرید ســامانه 
اس 300 و دیگــر تجهیــزات نظامي از 
روسیه گفت: خبر شــفاف در این زمینه 
این اســت که قراردادها و توافقنامه هاي 
الزم در ایــن زمینه بین ایران و روســیه 
به انجام رســیده است و در شرایط امروز 
مشکلي براي انتقال اس 300 وجود ندارد.  
به گزارش تسنیم، ســردار سید مسعود 
جزایري در  پاســخ به این ســؤال که آیا 
خرید تجهیزات جدید از روسیه از جمله 
سوخو30 نقض برجام به حساب نمي آید 
گفت: جمهوري اسالمي ایران بنا نداشته 
و ندارد در جهت برداشتن یک سو نگرانه 
امریکا حرکت کند، برجام فقط در مورد 
هســته اي اســت و همه بایستي تالش 
کنند که تحت تأثیر القائات امریکایي ها 
در این زمینه قرار نگیرنــد. چرا که آنها 
تالش مي کنند هر چیزي را خالف برجام 
و خالف توافقات جلوه دهند.  وي درباره 
تولید انبوه موشک هاي عماد نیز گفت: ما 

از این مرحله عبور کرده ایم. 

نمایندگان همصدا با رئيس جمهوری تأكيد دارند
معرفی و برخورد با حامیان زنجانی

رزمایش موشکی »اقتدار والیت« پایان یافت
سرلشکر جعفري: اقتدار دفاعي و امنیت ملي خط قرمز ماست

خبر
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دفتر رئیس جمهوری در پیامی از استقبال پرشکوه و مثال زدنی مردم متدین، 
انقالبی، قدرشــناس و پرمحبت اســتان یزد از کاروان تدبیر و امید قدردانی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســاني ریاســت جمهوري، در این پیام با اشاره به اینكه 
استقبال پرشــکوه و مثال زدنی مردم متدین، انقالبی، قدرشناس و پرمحبت این 
دیار؛ تصاویری تاریخی و ماندگار از وحدت، همدلی و انسجام دولت و ملت را آفرید، 
آمده است: این شکوفه های پربار همراهی و قدرشناسی مردم فهیم و حماسه آفرین 

دارالعباده، دلیل محکمی بر حفظ و تداوم ارزش های واالی انقالب اسالمی همگام 
با اراده ای مصمم برای ساختن آینده ای روشن و امیدبخش است. در ادامه این پیام، 
با اشــاره به اینكه این سرزمین بسترهای الزم را برای پیشرفت و توسعه  داراست، 
تأكید شده اســت: افتتاح و بهره برداری از طرح های متعدد در این سفر گامی در 
جهت پاســخگویی بخشی از نیازها و مشــکالت مردم بود با این امید که بتواند با 

تالش مردم و مسئوالن، استان را به جایگاه اقتصادی و اجتماعی بایسته برساند.

 قدردانی دفتر 
رئیس جمهوری از استقبال 
مثال زدنی مردم یزد

 لغو تحریم ها به معنای آن است که امروز دولت های خارجی همکاری با 
ایران را برای بانک ها و بخش خصوصی خود، بالمانع می دانند

 لطف، محبت و اعتمادی که مردم نســبت به دولت دارند، بزرگ ترین 
سرمایه دولت است

 در طول ســال های 85 تا 91 با وجود درآمدهای باالی ارزی، اشتغال 
خالص تقریبًا نزدیک به صفر و در حدود سالی 12 هزار شغل بود

 970 میلیارد تومان اعتبار برای عملیاتی و اجرایی شدن 44 طرح و پروژه 
استان یزد طی سال های 95 و 96 اختصاص داده شده است

نيم  نگاه

بر اساس تصمیم مجلس، قانون برنامه توسعه 
پنجم براي یک سال دیگر تمدید شد. به گزارش 
»ایران«، نماینــدگان که پیش از این کلیات این 
طــرح دو فوریتــي را تصویب کــرده بودند، روز 
گذشــته در بررســي جزئیات ماده واحده آن را 
تصویب کردند که بر اساس آن »قانون برنامه پنج 
ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران مصوب 
15 /10/ 1389 حداکثــر تا پایان ســال 1395 
تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن 

ملغي االثر  مي شود.« در جلسه دیروز احمد توکلي 
نماینده تهران در ادامه انتقادهاي خود به عدم ارائه 
الیحه چند دوازدهم بودجه ســال آینده، گفت: 
دولت باید الیحه چند دوازدهم ارائه کند و صحبت 
آقــاي باهنر مبني بر اینکه عدم ارائه الیحه تا ۲۵ 
فروردین ماه ســال آینده بالمانع اســت، درست 
نیســت. او اضافه کرد: براســاس اصل ۵۲ قانون 
اساسي، بودجه باید ساالنه ارائه شود و دولت ملزم 
به ارائه آن از تاریخ یکم فروردین ماه اســت و این 

ایستادگي دولت در برابر ارائه الیحه چند دوازدهم، 
از تاریخ مشــروطه بي سابقه است. حجت االسالم 
ابوترابي فرد که ریاســت جلسه را بر عهده داشت، 
در پاســخ به اخطار توکلي گفت: سابقه طرحي 
وجود دارد کــه به دولت اجازه مي داد در رابطه با 
بودجه در سه ماه نخست سال، بر مبناي عملکرد 
سه ماهه اول سال پیش از آن اقدام کند. بماند که 
دولت مي تواند الیحه چند دوازدهم نیز ارائه کند 

که به نظر بنده این مسیر درست تر است. 

وزیر دادگســتری با اشاره به صدور حکم 
اعدام بــرای بابک زنجانی از ســوی دادگاه 
بدوی گفت: اگر بابک زنجانی همکاری کند، 
در حکمش تأثیرگذار اســت؛ حرف، شــعار 
و شــماره حســاب دادن و خواستن یعنی 

کالهبرداری جدید. 
 بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم 
اما  افزود:  پورمحمدی  والمسلمین مصطفی 

تاکنون ندیدیم که وی همکاری کند. 

وی در ادامه گفــت: هر زمان که ما پول 
را در حساب بانکی مان دیدیم، می گوییم که 

وی همکاری کرده است.
پورمحمدی درباره آخرین وضعیت بانک 
اطالعات کودک نیز گفت: اکنون ساختار و 
زیرساخت های تشکیل این بانک انجام شده 
و با اپراتور مربوطه قراردادمان را بســته ایم، 
ولی عملیــات و ارتباطات و بهره دهی آن از 

ابتدای سال آینده انجام می شود. 

پورمحمدی: بابك زنجاني اگر همکاری کند، در حکمش تأثیرگذار است قانون برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید شد


