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امیرعبداللهیان در تماس با همتای روس:
بحران های منطقه خاورمیانه 

راهکار نظامی ندارد
نماینده  باگدانف معــاون وزیر خارجه روســیه و 
رئیس جمهــور ایــن کشــور در امــور خاورمیانه و 
امیرعبداللهیان معــاون وزیر خارجه طی تماس تلفنی 
درباره  آخرین تحوالت منطقه از جمله ســوریه و یمن 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایســنا، دو طرف در این تماس ضمن تبادل نظر 
راجع به آخرین تالش ها و رایزنی های سیاســی برای کمک به 
حل بحران های ســوریه و یمن بر ضرورت تحقق راه حل های 
سیاسی برای بحران سوریه و یمن مطابق با حقوق بین الملل و 

مفاد منشور سازمان ملل تاکید کردند.
معاونین وزیران خارجه ایران و روسیه بار دیگر یادآور شدند 
بحران های منطقه خاورمیانه راهکار نظامی ندارد و کاربرد زور 
تنها بر نفرت و تقویت روند افراط گرایی می افزاید، در شرایطی 
که مقابله موثر با تروریســم و روند رو به رشــد افرا ط گرایی در 
منطقه از طریق همکاری هــای واقعی منطقه ای و بین المللی 

امکان پذیر است.
تهران و مسکو معتقدند در هرگونه راه حل سیاسی سوریه 
که نقش مردم، جایگاه نهادهای حکومتی و نقش رئیس جمهور 
و مبارزه جدی با تروریســم نادیده گرفته شــود، نتیجه بخش 

نخواهد بود.
باگدانف و امیر عبداللهیان ضمن محکومیت تداوم توسل به 
زور در یمن تاکید کردند پیروزی در یمن از طریق نظامی رقم 
نخواهد خورد و یمن صرفا راهکار سیاسی دارد. طرفین با حمایت 
از تالش های سازمان ملل و ابراز نگرانی از رشد فزاینده تروریسم 
و بحران جدی انسانی در یمن خواستار تالش های موثر سازمان 

ملل برای ارسال کمک های انسانی به مردم این کشور شدند.
در ایــن گفت وگوی تلفنی تهران و مســکو بر تالش های 
سیاسی دو کشور و تداوم ارسال کمک های انسان دوستانه تاکید

 کردند.
سردار سالمی در مراسم تقدیر از پزشکان جهادی سپاه:
ارائه خدمات درمانی به مدافعان حرم 

موجب مباهات است
جانشین فرمانده کل سپاه همراهی و ترکیب فضیلت 
مجاهدت در راه خدا با فعالیت پزشکی را مولد ارزش های 
واالیی دانست که همواره برای نظام سالمت سپاه افتخاری 

بی بدیل محسوب می شود.
به گزارش تســنیم، آئین تقدیر از پزشکان جهادی سپاه با 
حضور سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه در سالن 

جلسات ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
سردار سالمی در این مراسم حرفه پزشکی را دارای فضلیت 
و قداست ویژه برشمرد و اظهار داشت: نتیجه فعالیت های پزشک 
عالوه بر تامین حیات جسمی و استمرار کارکرد ارگان های بدن، 
دمیدن روح امید و نــور زندگی به بدنه خانواده و جامعه بوده 
و امری فوق العاده ارزشــمند است که با هیچ معیار مادی قابل 

سنجش و ارزش گذاری نیست.
وی همراهــی و ترکیــب فضیلت مجاهــدت در راه خدا با 
فعالیت پزشــکی را مولد ارزش های واالیی دانست که همواره 
برای نظام ســالمت سپاه افتخاری بی بدیل محسوب گردیده و 

باید ارج نهاده شود.
جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: کمک به مستضعفین 
و فعالیت های مخلصانه مردم یاری در نقاط محروم توسط بهداری 
سپاه و نیز حضور شورانگیز پزشکان عالم و ایثارگر در صحنه ارائه 
خدمات امدادی درمانی به پرچمداران دفاع از اســالم و حریم 
اهل بیت در نهضت بیداری اســالمی و مبارزان با نظام سلطه 

موجب مباهات است .
در ابتدای مراسم سردار دکتر احمد عبداللهی معاون بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی سپاه با تاکید بر اهمیت نقش پزشکان 
در ارائه خدمات درمانی در نظام سالمت و مراکز درمانی به آثار 
حضور مخلصانه، داوطلبانه و جهادی آنان در صحنه های امداد 

و درمان در نهضت های بیداری اسالمی اشاره کرد.
در این مراســم دو نفراز پزشکان جهادی با بیان خاطراتی 
فضای معنوی و تجلی روحیه ایثارگری در ماموریت های جهادی 

را تبیین کردند.
در پایان این مراســم از تعدادی از پزشــکان ســپاه که در 
فعالیت های امداد و درمان در نهضت های بیداری اسالمی حضور 

داوطلبانه داشته اند، تقدیر شد.
کامرون با تکرار ادعاهای خصمانه علیه ایران:

انگلیس در تعامل با ایران 
باید با احتیاط رفتار کند

نخســت وزیر انگلیس در اظهاراتی خصمانه گفت: 
انگلیس در تعامل با ایران باید با احتیاط رفتار کند. 

»دیوید کامرون« نخست وزیر انگلیس، در مجلس عوام این 
کشــور و در گفت وگو با نمایندگان در پاســخ به سوالی درباره 
اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس در ســفر اخیرش به تهران 
که تلویحاً گفته بود در پی بهبود روابط با ایران احتمال تعامالت 
بیشتر سیاسی برای ایجاد پیشرفت در بحران سوریه وجود دارد 
و اینکه نظر کامرون در این باره چیست؟ بیان کرد: در خصوص 
این ســوال درباره ایران باید بگویم که فرصت برای گفت وگوی 

بیشتر با ایران به وجود آمده است. 
وی افزود: ما هم اکنون توافق هســته ای را داریم که به نظر 
من توافق خوبی اســت، اما فکر می کنم که انگلیس باید خیلی 

با احتیاط و تردید وارد آن شود. 
نخســت وزیر انگلیس در ادامه با تکرار ادعای غرب مبنی بر 
حمایت ایران از گروه هایی که خود تروریســت می خواندشان 
گفت که باید به خاطر داشته باشیم ایران هنوز حامی حماس 

و حزب اهلل است، سازمان هایی که من آنها را دشمن می دانم. 
وی در اظهاراتــی خصمانه علیه ایران همچنین اظهار کرد: 
باید اطمینان حاصل کنیم که ایران در سوریه نقش مثبت ایفا 

می کند نه نقش کنونی اش که تقویت رژیم اسد است. 
به گزارش ایسنا، غرب در حالی این ادعاها را مطرح می کند 
کــه مقامات ایران هرگونه اتهام دربــاره دخالت تهران در امور 
کشــورهای منطقه را قویا رد و تاکید می کنند مسایل داخلی 
کشــورها باید صرفا توســط مردم این کشــورها حل و فصل 

شود. 

درمکتب امام

باید اصالح بشــود. این نمی شود که ما تقریباً قریب دو سال است 
که می گوییم جمهوری اسالمی، هیچ چیز اسالمی نباشد.

هر جای آن دست بزنیم می بینیم خراب است. ]...[ ما نمی توانیم 
تحمــل کنیم این مطلبی را که آقایان می خواهند با آن مغزهایی که 
در اروپا تربیت شــده اســت درســت بکنند. ما می خواهیم اسالم را 

]پیاده [ بکنیم. 
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ما نمی توانیم تحمل کنیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی: 

۴ شورای موازی مجازی منحل می شوند

اخبار کوتاه

افتتاح ۳هزار حساب بانکی توسط یک نفر!
عزت اهلل یوسفیان مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی خروجی های آن را فراوان خواند و گفت:  همه مسئولین ذیربط 
موضوع گردنه حیران در این جلســه حضور داشتند. وی از تقسیم کار 
میان دســتگاه های دولتی در این باره خبر داد و با اشاره به عزم دولت 
برای مبارزه با زمین خواری تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه درباره 
افتتاح سه هزار حساب بانکی توسط یک نفر صحبت شد و ضمن ابراز 
گالیه از بانک ها در این زمینه، بانک مرکزی مأموریت پیدا کرد با تمام 
قدرت پیگیر موضوع باشد و از اتفاقات مشابه بعدی ممانعت به عمل آورد.

کمیسیون های تخصصی مجلس و برجام
عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: کمیســیون های تخصصی 
خانه ملت باید نشســت های خود را برای بررسی متن برجام برگزار و 

نظراتشان را اعالم کنند.
 بهروز نعمتــی نماینده مردم اســدآباد در مجلس گفت: با توجه 
به تأکیــدات مقام معظم رهبری مبنی بر بررســی برجام در مجلس 
کمیســیون های تخصصی خانه ملت باید بررســی متــن برجام را در 
دستور کار خود قرار دهند و کمیسیون ها از جمله امنیت ملی، صنایع، 
انرژی و اقتصادی باید جلســات خود را در این باره برگزار و موضوع را 

پیگیری کنند.
ابهامات بسیاری درباره تحریم  وجود دارد

محمد ســلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه طبق قانون نمایندگان از طریق کمیســیون ویژه در حال 
بررسی برجام هستند، گفت: در توافق ابهامات بسیاری درباره تحریم  ها 

وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
صاحبان درآمد میلیاردی برای جلوگیری از برخورد 

تالش می کنند
محمدعلــی پورمختار رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با بیان 
اینکه مقاومت هایی برای مقابله با زمین خواری صورت می گیرد، گفت: 
کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند اجازه نمی دهند به راحتی جلوی 

اقدامات شان گرفته شود.
اساسنامه خانه احزاب بازنگری می شود

حســن غفوری فرد رئیس خانه احزاب در نشست خبری که عصر 
دیروز  سه شــنبه برگزار شد، اظهار داشت: اساس نامه و آئین نامه خانه 
احزاب بازنگری می شود و تمام مسئولیت ها در خانه احزاب به صورت 

مساوی بین جناح ها تقسیم خواهد شد.

اینکه دختران  بیان  با  قرائتی  والمسلمین  حجت االسالم 
جوان به »خواستگار دارای اخالق و فکر سالمت« جواب رد 
ندهند، بر قرائت صحیح نماز، ورزش کردن، فراگیری هنر و 

مهارت در دوران مدرسه و دانشگاه تأکید کرد.
به گزارش فارس، حجت االســالم  والمسلمین محسن قرائتی در 
جمع دانش آموزان دختر اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان 
در اجالس ســوم کنگره یازدهم این اتحادیه که در اردوگاه شــهید 
باهنر تهران در حال برگزاری اســت، برپایی جلسات و همایش هایی 
مانند این جلســه را برای رشد انسان ها مطلوب اما ناکافی دانست و 
با ذکر مثالی اظهار داشــت: با یک چوب کبریت نمی شود غذا پخت 
اما همین کبریت می تواند شــعله گازی را روشن، غذایی را آماده و 

انسانی را سیر کند.
وی تصریح کرد: باید اراده و تصمیم بگیرید و با یک سخنرانی و 

چند سخنرانی تغییری در انسان ها رخ نمی دهد.
این اســتاد اخالق، محور تمام کارها را نماز دانســت و گفت: تا 

نمازتان درست نشود هیچ کارتان درست نمی شود.
وی با اشاره به تألیف کتابی در خصوص شیوه های دعوت دیگران 
بــه نماز و تأکید دانش آموزان بر مطالعه آن، خاطر نشــان کرد: اگر 
فردی از اقوام یا همکالسی هایتان را نمازخوان کردید، آن موقع عضو 

انجمن اسالمی خواهید بود.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی با بیان اینکه »اقامه نماز« طرح، 
کمیسیون، بخشنامه و جمع بندی نمی خواهد، گفت: باید اولین کار 

عملی شما اقامه نماز باشد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه سخنان خود چند پرسش 

و شبهات اعتقادی را مطرح و به آنها پاسخ داد.
وی با بیان اینکه چرا انسان به دین نیازمند است، گفت: هر انسانی 
3 نیاز اساسی دارد؛ نیاز شخصی مانند نیاز به غذا، هوا، مسکن، لباس؛ 
نیاز اجتماعی که نیاز به رهبر و قوانین و مقررات است و نیاز عالی که 
انسان می خواهد بداند سرچشمه هستی کجاست و راه حق کدام است.

وی تصریح کرد: تمام موجودات عالم اعم از انسان و حیوان نیاز 
شــخصی دارند؛ در نیاز اجتماعی نیز در برخی انسان ها و حیوانات 
مشــترک اســت مثاًل مورچه ها و زنبورها نیز رهبر دارند اما افتخار 

انسانیت به نیاز عالی است.
این اســتاد اخالق افزود: در پاسخ به این شبهه که چرا انسان به 

دین نیاز دارد، می گوئیم زیرا دین پاسخگوی نیاز عالی است.
وی، دینی را کامل دانســت که با عقل، فطرت، استدالل و عمل 
هماهنگ باشد و در این خصوص اظهار داشت: دین اسالم تمام این 

ویژگی ها را داراست.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور، دختران عضو انجمن های اسالمی 
دانش آمــوزان را به فرا گرفتن یک هنر و مهارت کاربردی ســفارش 
کــرد و گفت: این اتحادیه به هر دانش آموز یک هنر یاد دهد و آنگاه 

با افتخار گزارش دهد که تمام اعضای اتحادیه هنری فرا گرفته اند.
وی دعــوت افراد به اقامه نماز و نمازخوان کردن افراد بی نماز را 
باالترین و بهترین هنر دانست و تأکید کرد: با اخالق خوبتان دیگران 

را به دین دعوت کنید.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در ادامه سخنان خود موضوع 
ازدواج دختران را مورد اشــاره قــرار داد و خطاب به دختران گفت: 
خداوند در قرآن همسر را به لباس تشبیه کرده است و اگر خواستگاری 

داشتید که اخالق و فکر سالمت داشت، جواب رد به او ندهید.
 رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه برخی می گویند چرا 
ارث زن نصف مرد است، اظهار داشت: جواب ساده است چرا که خرجی 
به دوش مردهاست و مردها این ارث را خرج زندگی با همسرانشان 
می کنند و خانه و ماشین می خرند اما زنان می توانند پس انداز کنند.

وی موضوع حجاب در زنان را مطرح کرد و گفت: اگر زن ها بی بند 
و بار شوند، چشم ها به آنها خیره می شود، تولید هوس می شود و بعد 
از آن فکر مشوش شده و انگیزه سوء قصد پیدا می شود که شاید به 
رابطه ناسالم کشیده شده و به سقط جنین و اوالد حرام زاده و گاهاً 

به خودکشی ختم می شود.
این استاد اخالق افزود: به اکثر کشورهای جهان رفته ام و حتی به 
زنان مسیحی و یهودی گفته ام که آیا شما دوست دارید شوهرانتان 
۹8 درصد شما را دوست داشته باشند و 2 درصد زنی دیگر را؟ و تمام 
آنها پاسخ داده اند خیر؛ و در جواب آنها گفته ام اگر شما بی حجاب به 
جامعه بروید دل همسر زنی را برده اید در حالی که خودتان دوست 

ندارید زنی دل همسر شما را ببرد.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در پایان سخنان خود بر قرائت 
صحیح نماز، ورزش کردن نه تماشای ورزش، فراگیری هنر و مهارت 

در دوران مدرسه و دانشگاه تاکید کرد.
گفتنی اســت یازدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اســالمی 
دانش آموزان از روز دوشنبه تا چهارشنبه 16 تا 18 شهریور با شعار 
بر قله های باور در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است.

حجت االسالم والمسلمین قرائتی:
دختران جوان به »خواستگار دارای 

اخالق و فکر سالمت« جواب رد ندهند

دکتر رســول جلیلی، عضو حقیقی شورای 
عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: امیدواریم در 
دوره دوم شورای عالی فضای مجازی، تجربیات 

تلخ گذشته تکرار نشود. 
استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نقش 
و اهمیت شــورای عالی فضای مجازی و تاکیدات 
فراوانی که مقام معظم رهبری نســبت به عملکرد 
این شــورا دارند، اظهار داشت: در دور اول شورای 
عالــی فضای مجازی پیگیری مصوبات و همچنین 
دستورالعمل ها در دستور کار قرار داشت. اما عزیزانی 
که باید به این شورا اهمیت می دادند و به مصوبات 
آن توجه می کردند تا مطابق انتظارات رهبری پیش 
برویم، سهوی یا غیرسهوی به آن توجه نکردند. در 
این مســئله رخداد انتخابات ریاست جمهوری که 
در میانه دور اول شورای عالی فضای مجازی شاهد 

بودیم هم تاثیرگذار بود.
وی افزود: بطور کلی می توان گفت فعالیتی که تا 
امروز حول محور شورای عالی فضای مجازی شده، به 
هیچ عنوان کفایت نمی کند و بین حجم فعالیت های 
شورا و شیب رشد روزافزون تحوالت این حوزه موازنه 
وجود ندارد و به این جهت گالیه مند هستیم. از سوی 
دیگر عملکرد شورا در دور اول، بطور کامل و آن طور که 
باید مدنظر و مورد قبول مقام معظم رهبری هم نبوده 
است. بنابراین می توان گفت که رخدادهای فناورانه و 
محتوایی و تاثیرگذار در حوزه فضای مجازی با عملکرد 

شورا متناسب نبوده است.

انحالل شوراهای موازی در اسرع وقت
دکتر جلیلی با تاکید براین که حکم تازه ای که مقام 
معظــم رهبری برای دوره جدید شــورای عالی فضای 
مجازی صادر کردند، می تواند گره گشا باشد، در خصوص 
برخــی موازی کاری ها در این حیطه گفت: باید هر چه 
سریع تر تکلیف شورای های موازی مشخص شود و دیگر 
نباشند. بطور دقیق تر، شورای انفورماتیک، شورای عالی 
فناوری اطالعات، شــورای عالی اطالع رسانی و شورای 
عالی امنیت فضای تبادل اطالعات هستند که مقرر گردید 
فرایند انحالل این ۴ شــورا آغاز شود و این موضوع در 
اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد 
شد و ما دیگر مشــکلی به نام موازی کاری مشخص و 

آشکار نخواهیم داشت.
گره شبکه ملی اطالعات و اقتصاد مقاومتی

وی ابــراز کــرد: نمود اقتصاد مقاومتــی در فضای 
مجازی می شــود همان فرمایشات مکرر حضرت آقا که 
ما در این حوزه هم باید نگاه مان درون زا باشــد به خاطر 
اینکه بتوانیم مبتنی برآنچه که از فرهنگ غنی اسالمی 
و ایرانی داریم را استفاده کنیم و به کسب و کار تبدیل 
کنیم و خوراک مغزی مشترکین اپراتورها و شبکه ها و 
نیازمندی های همشهریان و آحاد ملت را تامین کنیم و 
باید بدانیم که این نیاز واقعی است و اگر ما تامین نکنیم 
از طریق دیگران و از بیرون تامین خواهد شــد که این 
عکس و مقابل اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر باید 
تاکید شود که این حوزه گردش مالی خوبی را در همین 
ســال ها دارد و شیب مثبتی در این حوزه وجود دارد و 

این یک فرصتی برای رفع نیازهای محتوایی و بخشی از 
نیازهای اشتغال و بخشی از اقتدار ما به حساب می آید.

وی در خصوص راه اندازی شبکه ملی اطالعات هم 
خاطرنشــان کرد: بطور قطــع و یقین می توانیم در این 
دوره چهارســاله که از چند روز گذشته شروع شده، در 
پایان این دوره، شــبکه ملی اطالعات را داشته باشیم. 
شــبکه ملی اطالعات یک پروژه ای است که همفکری 
روی چارچوب آن انجام شــده، اهداف کلی و تعریف آن 
در جلسات ســال قبل تصویب شده و وزارت ارتباطات 
معتقد است که بخشی اجرا شده و البته هنوز گزارشات 

دقیق آن نیامده است.
وی با اشاره به هجمه و جوسازی دشمنان که شبکه 
ملی اطالعات را مانعی در برابر انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات می دانند، گفت: برخی نیز در داخل، شبکه ملی 
اطالعات را ذیل »اینترنت داخلی یا ملی« تعریف می کنند 
که بنده به شخصه موافق این تعریف و تعابیر نیستم. این 
شبکه اتصال بین مراکز داده ای، سازمان های ما و آحاد 
جامعه است که می خواهند از این خدمات سازمان ها چه 
در بخــش دولتی و حاکمیتی و چه در بخش خصوصی 
استفاده کنند؛ این می شــود شبکه ملی اطالعات! این 
شبکه از یک یا چند نقطه مشخصی که احتماال شورای 
عالی فضای مجازی سیاست هایش را تنظیم می کند به 
اینترنت جهانی متصل خواهد بود. به عبارتی هیچ کسی 
در این شبکه احساس عدم اتصال به اینترنت جهانی را 
نخواهد داشــت و تالش در این است که عمده نیازهای 

آحاد جامعه با اولویت در مصرف از درون حل شود.

رفع انحصار شرکت دولتی زیرساخت 
این اســتاد دانشگاه صنعتی شــریف در خصوص 
چگونگی به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی در 
حوزه فضای مجازی به تهران پرس گفت: فرض بنده بر 
این است که عمده کارها را می توان به بخش خصوصی 
ســپرد. حتی می توان توسعه زیرســاخت شبکه ملی 
اطالعات را به بخش خصوصــی واگذار کرد. حال این 
بخش خصوصی ممکن اســت شرکت ها و یا نهادهایی 
باشــند کــه مثال ســهام عدالت هم در آن هســت یا 
شرکت های دیگری هم سهامدار آن هستند بطور مثال 
شرکت مخابرات ایران به عنوان یک بخش خصوصی که 
ماهیت آن خصوصی است هرچند سهامدار دولتی هم 
دارد، می تواند در توســعه شبکه ملی اطالعات سرمایه 
گذاری کند و با این حســاب شاید اصال الزم نباشد در 
برنامه های ساالنه توسعه شبکه ملی اطالعات از اعتبارات 
عمومــی هزینه کنیم. البتــه در برخی محورها، بخش 
خصوصی ریسک ســرمایه گذاری را نمی پذیرد چراکه 
بازگشــت سرمایه وجود ندارد و بنابراین در آن حوزه ها 

باید از اعتبارات عمومی استفاده شود.
وی تاکید کرد: من با تجربه این چند ســال گذشته 
به این نتیجه رســیده ام و پیشــنهاد می کنم که حتی 
انحصار شــرکت دولتی زیرساخت باید شکسته شود و 
ما شــرکت های خصوصی داشته باشیم که به موازات و 
در رقابت با شــرکت زیرساخت بتوانند پهنای باند وارد 
کنند؛ به عبارتی ارتباط شبکه ملی اطالعات را با شبکه 
جهانی اینترنت با ساز و کار الزم آن در دست گیرند.

ســخنگوی دولت تاکید کــرد: کیفیت 
خودروهای داخلی بایــد افزایش یابند و ما 
از خودروســازان و از مدیران صنعت خودرو 
انتظار داریم کیفیت تولیدات شان متناسب با 

مطالبات مردم باشد
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست 
خبری  روز گذشــته با اصحاب رســانه با اشاره به 
سفر هیأت های تجاری اقتصادی کشورهای اروپایی 
به تهران تصریح کرد: ما برای تحقق رشد 8 درصدی 
به منابعی نیاز داریــم که در مذاکرات اقتصادی با 
کشــورهای اروپایی و ... می توانیم براساس منافع 

ملی خود این منابع را تأمین کنیم.
وی همچنین با اشــاره به جلســه اخیر هیئت 
وزیــران با رهبر معظم انقــالب تأکید کرد: در این 
جلســه نیز رهبر انقالب با توجه به ســخنانی که 
پیرامون مســائل اقتصادی مطرح کردند نشان داد 
که از این سطح از فعالیت ها راضی نیستند و دولت 
باید اهتمام جدی تری به خصوص در عرصه اقتصاد 

مقاومتی انجام دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: همان طور که مطلع 
هستید هر هفته دو جلسه به ریاست رئیس جمهور 
پیرامون مســائل اقتصاد مقاومتی و تحقق این امر 
برگزار می شود که پس از سخنان اخیر رهبر انقالب 
رئیس جمهور تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی را که 
از قبل هم در دولت وجود داشته به جهت بازنگری 
به آقای جهانگیری سپرد و فردا هم جلسه ای برای 
بازنگری ستاد اقتصاد مقاومتی با همان ظرفیتی که 

رهبر انقالب فرمودند خواهیم داشت.
نوبخــت درباره منابــع مالی که بــه طرح های 
عمرانی اختصاص یافته اســت، گفت: از ابتدای سال 
جــاری تاکنون 68۰۰ میلیــارد تومان به طرح های 
عمرانــی و 21۰۰ میلیارد تومان برای مهار آب های 
مرزی تخصیص پیدا کرده است و بطور کلی تا االن 
8۹۰۰میلیارد تومان از سوی دولت در بخش عمرانی 
هزینه شده و پیش بینی می کنیم تا پایان شهریور بیش 
از 1۰ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: لزومی ندارد هر هیأتی که به تهران 
آمد ما به خواســته آنها جواب بله دهیم شاید آنها 
به دنبال اســتفاده از بازار 8۰ میلیونی ایران بیایند 

که ما باید تنها به فکر منافع ملی خودمان باشیم و 
در چارچوب آن به خواسته و نظر آنها پاسخ دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که ارزیابی 
شــما از کیفیت خودروهای تولید داخل چیست و 
اینکه آیا دولت قصد بازنگری در سیاست های خود 
پیرامون صنعت خودرو دارد یا خیر، ابراز داشــت: 
کیفیت خودروهای داخلی باید افزایش یابند و ما از 
خودروسازان و از مدیران صنعت خودرو انتظار داریم 
کیفیت تولیدات شان متناسب با مطالبات مردم باشد 
و هیچ گاه از ادبیاتی که توصیف کند کسانی که از 
خودروی داخلی استفاده نمی کنند را با الفاظی که 
در شأن دولت تدبیر و امید نیست مقتضی نمی دانیم 

و قطعــا وزیر صنعت قصدش تقویت صنعت داخل 
بوده است.

وی درباره اظهارات اخیر رئیس صندوق توسعه 
ملی مبنی بر برداشت از منابع این صندوق توسط 
بانک مرکزی و آیا این اقدام از سوی دولت و بانک 
مرکزی قانونی بوده یا خیر، گفت: از سال ۹2 تاکنون 
هیچ سنتی از صندوق توسعه ملی بدون مجوز قانونی 

هزینه نشده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شما 
چه برنامه هایی برای اســتفاده از ظرفیت ســپاه و 
بســیج برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارید، تصریح 
کرد: دولت در اســتفاده از ظرفیت نیروهای مسلح 
از جمله بسیج و سپاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
استقبال می کند و بنده هم نامه ای مکتوب به این 
نهادها خواهم داد تا اگر طرح و برنامه ای برای اجرای 
اقتصاد مقاومتی دارند به ما ارائه دهند و دولت کامال 

این آمادگی را برای حمایت دارد.
به گزارش فارس نوبخت در واکنش به اظهارات 
اخیر آیت  اهلل یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری 
نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: هیئت 
وزیران در سال جاری مصوبه ای نسبت به برگزاری 

انتخابات الکترونیکی در کالن شهرها داشته است.
وی افزود: نظر آیت اهلل یزدی مهم و قابل احترام 
است اما این نظر از جایگاه رسمی به دولت منتقل 

نشده است و دولت قانون را اجرا خواهد کرد.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: مجری انتخابات 

دولت و ناظر شورای نگهبان هستند.

نوبخت: صنعت خودرو كیفیت خودروها را به  سطح مطالبات مردم برساند

کشــورمان  خارجه  وزارت  ســخنگوی 
ایران  تعطیلی سفارت  درباره  خبرســازی ها 
در صنعا را تأیید نکــرد و گفت: فعالیت این 
سفارتخانه طبق روال عادی ادامه دارد و سفیر 
ایران هم برای مرخصی ساالنه، دیروز به کشور 

بازگشته است.
مرضیــه افخم ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان در گفت وگو با فارس در خصوص اخبار 
منتشره در برخی رســانه های عربی مبنی بر نقش 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در یمن به عنوان 
اتــاق فکر و عملیات گروه های یمنــی، این اخبار را 

تکذیب کرد.

وی اضافه کرد: این اخبار جعلی با هدف تحریف 
و تضعیــف نقش مردم و گروه های یمنی طی 6 ماه 
ایســتادگی و مبارزه در محاصــره مقابل متجاوزان 
خارجی و تروریست ها و گروه های تکفیری داخل یمن 

صورت می گیرد و کامال بی اساس است.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی همچنیــن 
خبرســازی ها مبنی بر تعطیلی ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران در یمن را تایید نکرد و شایعه خواند و 
اظهارداشت : فعالیت سفارت ایران در صنعا طبق روال 
عادی ادامه دارد و سید حسین نیکنام سفیر ایران در 
یمن هم برای استفاده از مرخصی سالیانه روز گذشته 

به کشور مراجعت کرده است.

فرماندار خوی از کشــته و مجروح شدن 7 
تروریســت عضو گروهک پژاک در درگیری  با 
انقالب  نیروهای جان برکف ســپاه پاسداران 

اسالمی خبر داد.
حسین سیوانی اصل در گفت وگو با ایرنا گفت: در 
جریان درگیری رزمندگان ســپاه شهدای آذربایجان 
غربی با نیروهای معاند و تروریست های پژاک در منطقه 
مرزی رازی، حوالی روستای بله سور شهرستان خوی، 

دو تروریست پژاک کشته و پنج نفر زخمی شدند.
وی افزود: این درگیری دوشــنبه شــب در این 
منطقه بین نیروهای سپاه و گروهک تروریستی پژاک 

رخ داده است.

در جریان این درگیری دو نفر از نیروهای سپاه نیز 
شهید و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

فرماندار خوی تاکید کرد: شهدا و زخمی های این 
درگیری به بیمارســتان قمر بنی هاشم)ع( شهرستان 

خوی انتقال یافته اند.
آذربایجــان غربی ۹6۰ کیلومتر مرز مشــترک با 

کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق دارد.
گفتنی است مرز رازی در شهرستان خوی که مقابل 
مرز کاپی کوی ترکیه اســت از 1۰ روز پیش تاکنون 
به علت ناامنی های موجود در شــرق ترکیه و فعالیت 
گروهک تروریستی پ.ک.ک در آن سوی مرز از طرف 

کشور مقابل تعطیل شده است.

افخم:

 فعالیت سفارت ایران در صنعا ادامه دارد
در درگیری با نیروهای جان برکف سپاه پاسداران

7 عضو گروهک تروریستی پژاک كشته و زخمی شدند

بقیه ازصفحه۲
»ر.ح« نیز که در مصاحبه با این شــبکه ســعی 
کرد موضوع قانونی بررســی برجام در مجلس را یک 
کشمکش جناحی و سیاسی جلوه دهد گفت: بررسی 
این برجام در مجلس یک فرصت را می دهد به تندروها 
که این را باز کنند و بعضی از امتیازاتی که دولت االن 
نمی خواهد تشــریح بکند آن امتیازات را داده این را 
در واقع برای مردم تشــریح بکنند و به تعبیری این 
ژستی که االن دولت می گیرد که ما برد کردیم سه، 
دو بردیــم یا فتح الفتوح بوده می خواهند این ابزار را 

از دولت بگیرند.
»آ.آ« نیز در گفت و گو با رادیو بی بی ســی سعی 
کرد ماجرا را به انتخابات آینده و رقابت های سیاسی 
پیوند دهد و مدعی شد: طیف اصولگرا و طیف تمامیت 
خواه در ایران به ویژه عناصرشــان در مجلس، اصال 
راضی نیســتند که بخواهند کرسی های زیادی را در 
انتخابات آینده مجلس از دســت دهند، به ویژه اگر 
آقای روحانی و آقای ظریف و این تیم مذاکره کننده 

به عنوان برندگان این مذاکرات شناخته شوند و این 
برگ برنده ای شــود برای اینها که بتوانند مردم را به 
ویژه قشر متوسط شهری را به پای صندوق های رای 
بیاورند و کرســی های جدیدی را در انتخابات آینده 
مجلس شورای اسالمی به دست آورند و دست آقای 

روحانی را در مسایل داخلی حتی تقویت کنند.
دبکافایل –پایگاه رژیم صهیونیســتی و وابسته به 
موساد- در گزارشی در این خصوص نوشت: این اقدام 
در حقیقت برای به حاشیه راندن حسن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران اســت که اوباما و جان کری روی او 
برای امضای توافق هسته ای حساب باز کرده بودند و 
فکــر می کردند او اختیار امضای این توافق را دارد یا 
حتی فکر می کنند که نهاد زیر نظر او صالحیت امضای 
این توافق را دارد. روحانی و ظریف قصد داشتند این 
توافق را به شــورای نگهبان )!!( با دوازده عضو بدهند 
تا آن را تأیید رسمی کنند. )ظاهراً گردانندگان دبکا 
فایل هنوز فرق میان شورای عالی امنیت ملی و شورای 

نگهبان را نمی دانند!(

ســایت ضدانقالب روزآنالین نیز در گزارش های 
متعددی به این قضیه پرداخت و در بخشی از این بازی 
رسانه ای نوشت: در دو ماه گذشته، به جز یکی دو رسانه 
که متعلق به نزدیکان محمود احمدی نژاد دولت سابق 
است )کدام رســانه؟!( دیگر روزنامه های عمده کشور 
هم در حمایت از این توافق سنگ تمام گذاشته بودند. 
مخالفت جدی کیهان را در مجلس، فقط فراکســیون 
الغر پایداری در مجلس همراهی می کردند و هم آنان 
موافق رسیدگی برجام هســته ای در مجلس بودند و 
اکثریت کمیسیون بررسی برجام را به عهده گرفته اند.

وال اســتریت ژورنال نیز در گزارش خود با اشاره 
بــه اینکه »هنوز همه موانع از ســر راه اجرای توافق 
هســته ای ایران برداشته نشده است« نوشت: حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال این توافقنامه به 
مجلس برای کسب تایید نهایی مخالف بود زیرا واهمه 
دارد مجلس آن را رد کند یا بخواهد مالحظاتی را در 

آن اعمال کند.
»دویچه وله« هم در این خصوص نوشــته است: 

درباره نقش مجلس در بررســی برجام )برنامه جامع 
اقدام مشــترک( میان دولــت و مجلس اختالف نظر 
جدی وجود دارد.شــمار زیادی از نمایندگان مجلس 
خواهــان تصویب برجام در مجلس هســتند و بیش 
از 2۰۰ تــن از آنهــا از دولت خواســته اند که توافق 
هســته ای را به صورت الیحه به مجلس ارائه کند.اما 
مسئوالن دولتی می گویند برنامه جامع اقدام مشترک 
معاهده یا کنوانسیون بین المللی نیست که در مجلس 

تصویب شود.
با توجه به فضای بوجود آمده و موج سواری دشمن 
بر این موضــوع، باید دید چه زمانی دولت بهانه های 
خود برای عدم تمکین به اصول مصرح قانون اساسی را 
کنار گذاشته و به قانون تن خواهد داد. رئیس جمهور 
چندی پیش در پاسخ به انتقادات درباره مواضع وی 
درخصوص نقش شورای نگهبان گفته بود نباید کسی 
از دعوت به عمل به قانون دلخور شــود. بهتر نیست 
دولت محترم خود اولین مجری و پاسخ دهنده به این 

دعوت باشد؟

علی اکبــر والیتی تأکیــد کرد حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از مردم مظلوم یمن 
محدود به حمایت سیاسی و تبلیغاتی نیست. 
علــی اکبر والیتــی رئیس  مرکــز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
گفت وگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره اهمیت 
ورود مجلس به برجام اظهار داشت: مجلس شورای 
اسالمی بر اساس قانون اساسی باید این معاهده و 
قرارداد را بررســی کند و این حق مجلس شورای 
اســالمی است که به همین ترتیب عمل می شود و 

مسیر درست همین است.
وی همچنین ادامــه داد: آنچه که مقام معظم 
رهبری تاکید کردند آن اســت کــه در مقابل لغو 
تحریم ها جمهوری اســالمی ایران هم به تعهدات 
خودش عمل می کند و اگر قرار باشد آنان به تعهدات 
خود عمل نکنند، جمهوری اسالمی ایران هم کاری 

از ابتدا قرار بوده انجام بدهد، انجام نداده و اگر آنان 
تعلیق کنند ما هم تعلیق می کنیم بنابراین آنچه که از 
بیانات رهبر معظم انقالب استنباط می شود ضرورت 
وجود توازن در اقدامات دو طرف اســت که اگر قرار 

است عدم توازن باشد کار به پیش نخواهد رفت.
والیتی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها و متحدانشان 
که سرمنشا این تحریم ها هستند، باید تحریم ها را 
لغو کنند تا ما هم به تعهداتمان عمل کنیم و اساسا 
از ابتدا هدف از مذاکرات هسته ای از سوی جمهوری 
اسالمی ایران لغو تحریم ها بوده است و اگر قرار باشد 
ایران به تعهدات خود در مذاکرات وین عمل کند اما 
طرف مقابل به تعهداتش که لغو تحریم هاست عمل 

نکند، این کار صورت نخواهد گرفت.
ملت سوریه تاوان مقابله 

با رژیم صهیونیستی را پس می دهد
والیتی همچنین در دیدار با هیئت ســوری 

که متشــکل از برخی نمایندگان مردم ســوریه 
بود ، اظهار داشــت: ملت ســوریه تاوان مقابله با 
رژیم صهیونیســتی را پس می دهند چراکه آنها 
در خط اول مقاومت هســتند ولی در هر صورت 
دشــمنان ملت ســوریه ناچار خواهنــد بود که 
استقالل و تمامیت ارضی دولت و ملت این کشور 
را به رســمیت بشناســند و آنها چاره ای جز این

 ندارند.
وی خاطرنشــان کرد: با وجــود اینکه دخالت 
برخی کشورهای غربی و دولت های منطقه سوریه 
با بی ثباتی روبه رو شــد اما جمهوری اسالمی ایران 
همواره از دولت سوریه حمایت کرده و همچنان از 

بشار اسد حمایت خواهد کرد.
والیتی در ادامه دیدار خود با هیات ســوری با 
اشاره به مذاکره نمایندگان معارضان سوریه با دولت 
این کشور در مسکو گفت: هر طرحی که بشاراسد و 

دولت سوریه با آن موافق باشند ما هم با آن موافقیم 
و از آن حمایت خواهیم کرد.

کمک به یمن محدود به تبلیغات
 و محکومیت سیاسی نخواهد بود

وی ادامــه داد: به نظر مــن گفت وگوهایی که 
درحال حاضر در مسکو در جریان است نزدیک ترین 
راه حل به خواسته های دولت سوریه خواهد بود ولی 
بازهــم ما از تصمیم ملت و دولت ســوریه حمایت 

می کنیم.
رئیــس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پایان در رابطه با حمایت 
ایران از مردم یمن گفت: اینطور نیست که ما فقط 
از نظر سیاسی و تبلیغاتی موضوع حمله به یمن را 
محکوم کنیم بلکه هرچقدر که بتوانیم به مردم یمن 
کمک می کنیم و در کمک به مردم سوریه کوتاهی 

نخواهیم کرد.

والیتی:

حمایت ایران از یمن فقط سیاسی و تبلیغاتی نیست 

گزارش خبری کیهان

استقبال دشمن از دهن كجی دولت به قانون اساسی
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