
ویـداد 2 د  وشنبه  3 تیر 1398  شماره 5053  ر

دستور رئیس جمهور برای حذف ُمهر

 

 از گذرنامه اتباع خارجی
رئیس جمهور به وزیر کش��ور دس��تور داد تا از طریق 
نی��روی انتظامی ترتیباتی اتخ��اذ کند که از درج مهر 
ورود و خ��روج ب��ه ای��ران در گذرنامه اتب��اع خارجی 

خودداری شود.
با دس��تور حجت االسالم حس��ن روحانی ُمهر ورود و 

خروج از گذرنامه گردشگران خارجی حذف می شود.
رئیس جمهور به وزیر کش��ور دستور داد تا این وزارت 
از طری��ق نی��روی انتظامی جمهوری اس��المی ایران 
ترتیبات��ی اتخاذ کن��د که از درج مه��ر ورود و خروج 
 به ای��ران در گذرنامه اتباع خارجی خودداری ش��ود.

 ریاست جمهوری

 اعضای باند نفوذی در وزارت نفت 
دستگیر شدند

حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اخی��را نهادهای 
امنیتی یک باند نفوذی را دس��تگیر کردند که با نفوذ 
در می��ان تع��دادی از مدی��ران وزارت نفت در جهت 

تکمیل پازل دشمن اقدام می کردند. 
وی افزود: در راس این باند خانمی قرار داش��ت که با 
نفوذ بین 16 نفر از پرس��نل مه��م و تاثیرگذار وزارت 
نف��ت نفوذ کرده بود و توانس��ته بود تصمیمات مهمی 
را در وزارت نفت مس��کوت بگذارد و ضربه کاری را در 

این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند. 
حاج��ی دلیگانی اظهار داش��ت: این خان��م همانطور 
که گفته ش��د با 16 نفر از مقام��ات تاثیرگذار وزارت 
نفت ارتباط داش��ته اس��ت که این مقامات با همراهی 
این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواس��ته های 

دشمن و برعلیه منافع ملی کشور اتخاذ می کردند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
همچنین گفت: با توجه به اینکه ما در ش��رایط جنگ 
اقتصادی به س��ر می بریم و با توجه به اینکه متاسفانه 
اقتصاد ما متکی به نفت اس��ت وزارت نفت به پاش��نه 
آشیل ما تبدیل شده و آمریکا سعی می کند تا با نفوذ 
و ایج��اد اخالل در عملکرد ای��ن وزارتخانه ضرباتی را 
به کش��ور م��ا وارد کند.  حاجی دلیگان��ی در پایان از 
تالش های دستگاه های امنیتی و اطالعاتی کشور برای 

برخورد با باند مذکور قدردانی کرد.
»صحت این مطالب به صورت رسمی از طرف نهادهای 

امنیتی کشور تایید نشده است.«  فارس

بحث شدید روحانی با جهانگیری
در پی بروز مباحثه ای در جلسه ی شنبه ی سران 
ق��وا، روحانی خطاب به جهانگیری می گوید که ش��ما 
و اص��الح طلبان به دنبال س��رنگونی دولت هس��تید. 
جهانگیری، ام��ا در واکنش به این س��خنان روحانی، 
اظهارات تن��دی بر زبان نمی آورد، اما تصمیم به ترک 
جلسه را می گیرد، اما الریجانی از او می خواهد جلسه 

را ترک نکند.
سایت انتخاب که نزدیک به دولت و جناح اصالح طلبان 
است در ادامه نوشت: اس��حاق جهانگیری معاون اول 
رئی��س جمهور پ��س از اظهارات تند و تی��ز روحانی 
خطاب به او در جلس��ه سران قوا، از دولت قهر کرده و 

از در محل کار خود حاضر نشده است.
براس��اس ای��ن گزارش، در پ��ی بروز مباحث��ه ای در 
جلسه ش��نبه سران قوا، روحانی خطاب به جهانگیری 
می گوید که ش��ما و اصالح طلبان به دنبال سرنگونی 
دولت هس��تید. براس��اس گزارش انتخاب، جهانگیری 
پس از پایان جلس��ه، راهی منزل شده و در محل کار 

خود حاضر نمی شود.
طبق اطالعات رس��یده، چندین ت��ن از وزرا، طی دو 
روز گذشته با جهانگیری در منزلش دیدار کرده اند و 
خواستار بازگشت او به س��رکارش شده اند، امری که 

هنوز محقق نشده است.
محمدج��واد ظری��ف از جمله وزرایی اس��ت که براي 

وساطت، به منزل جهانگیری رفته است.

قهر »جهانگیری« شایعه است
س��خنگوی دولت، قهر جهانگیری از دولت را ش��ایعه 
خواند و گفت: جلس��ه روز )یکشنبه( دولت به ریاست 

آقای جهانگیری برگزار شده است.
علی ربیعی س��خنگوی دول��ت، در گفت وگوی زنده با 
ش��بکه خبر، در پاسخ به این س��ؤال که ماجرای قهر 
جهانگی��ری از دول��ت، صحت دارد یا ن��ه، گفت: بین 
اختالف نظر و قهر، تف��اوت وجود دارد. طرح موضوع 

قهر در شأن آقای جهانگیری نیست و صحت ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه  جلس��ه روز یکش��نبه دولت به 
ریاس��ت آقای جهانگیری برگزار شد، اظهار داشت:در 
این جلس��ه، س��قف بودجه، ۳۸6 هزار میلیارد تومان 
بسته شد. س��خنگوی دولت با بیان اینکه در جلسات 
س��طوح باال، نظرات با صراحت بیان می شود، تصریح 
داش��ت: بحث بودجه، مرتبط با زندگی مردم اس��ت و 
دیدگاه ه��ای مختلف��ی درباره آن مطرح می ش��ود که 

ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.
ربیعی اضافه کرد: نباید اختالف درباره ساختار بودجه 
را به اختالف در س��ایر مس��ائل تعمیم داد؛ این امری 
غیر اخالقی اس��ت و معموالً این شایعات در این روزها 

که دولت مشغله زیادی دارد، مطرح می شود.

اخبار

آمریکا نسبت به حفظ جان نیروهای خود مسئوالنه رفتار کند
فرمان��ده قرارگاه مرکزی خاتم االنبی��اء )ص( گفت: دولت آمریکا باید با اجتناب 
از رفتار اش��تباه در منطقه، نس��بت به حفظ جان نیروهای آمریکایی و به خطر 

افتادن آنها مسئوالنه رفتار کند.
سرلش��کر غالمعل��ی در بازدید میدان��ی از مرکز فرماندهی و کنت��رل رادارها و 
س��امانه های موشکی نیروی هوافضای سپاه و در جمع فرماندهان این نیرو اظهار 
داش��ت: جمهوری اس��المی ایران در حال یک رویارویی راهبردی برای حفظ ثبات و 
موجودیت، همچنین موقعیت قدرت منطقه ای در برابر ائتالف آمریکا-رژیم صهیونیستی 
و س��عودی ها قرار دارد. وی گفت: یا همه در مس��یر ثبات حرکت خواهیم کرد یا منطقه 
بر اثر سیاس��ت های مداخله جویانه آمریکا و تحریک برخی کشورهای معلوم، درگیر بی 
ثباتی و جنگ خواهد شد. سرلشکر رشید در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از جنگ، 

گفتار به تنهایی کافی نیست و به اراده و رفتار مناسب نیاز دارد.  سپاه نیوز

پاسداران
اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می شود

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به 
مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین الملل از س��وی واشنگتن است و اقدامات 

حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد.
ساعت 1۴ دقیقه بامداد پنجشنبه ۳۰ خرداد 1۳۹۸، پهپاد ۲۰۰ میلیون دالری »گلوبال 
هاوک« آمریکا در ش��رایطی که بر خالف قوانین هوانوردی، کلیه تجهیزات مربوط به 
معرفی خود را خاموش کرده بود، در نهایت پنهان کاری، از پایگاه الظفره در نزدیکی ابوظبی 
امارات به هوا برخاست و به حریم هوایی ایران اسالمی تجاوز کرد.این پهپاد متجاوز آمریکایی در 
ساعت ۰۴:۰۵ در حوالی منطقه »کوه مبارک« واقع در شرق استان هرمزگان، در کرانه دریای 
عمان، هدف سامانه پدافندی سوم خرداد نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار 
گرفت و منهدم شد. بخش هایی از این پهپاد گرانقیمت آمریکایی در آب های سرزمینی ایران در 

جایی که هدف قرار گرفته بود، توسط متخصصان ایران بازیابی شد.  میزان

در حاشیه
آیت اهلل خامنه ای مسیر انقالب را خوب و محکم ادامه دادند

تولیت حرم حضرت امام)ره( گفت: امروز بحمداهلل قدرت جمهوری اس��المی به 
مراتب از آن روز بیش تر اس��ت و رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای، 

مسیر را خوب و محکم ادامه دادند.
حجت االس��الم س��ید حس��ن خمینی تولیت حرم حضرت امام)ره( در دیدار با 
جمعی از علمای شیعه و سّنی، یکی از بزرگترین پیام های انقالب را وحدت امت 
اس��المی دانس��ت و گفت: ش��عار کلیدی انقالب وحدت همه مذاهب اسالمی و بلکه 
باالتر، یعنی وحدت همه موحدین عالم پیرامون این شعار است که ظلم نکنیم و حقوق 
انسان به ما هو انسان را محترم بشماریم. تولیت حرم حضرت امام)ره( با اشاره به بحث 
عرفانی »وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت« ادامه داد: این امر در سیاست 
ایران بس��یار خوب جلوه کرده اس��ت. ما از حیث کلی وح��دت داریم؛ در عین اینکه در 

داخل کشور تکثر همه عقاید را هم می بینیم.  جماران

با والیت

عامری:
یکای اوباما و ترامپ است اشتباه اصالح طلبان تفکیک آمر

دبی��رکل جمعی��ت ایثارگ��ران ب��ا بیان اینکه مش��کل  ب ا ح����ز اصالح طلب��ان این اس��ت ک��ه در ارتباط ب��ا دولت های ا
آمری��کا، تفکی��ک خ��وب و ب��د قائل می ش��وند، گف��ت: اصالح طلب��ان باید 

اشتباهاتشان را بپذیرند.
جواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اس��المی با اش��اره به توجیه 
ضعف دولت در اداره کشور به دلیل مشکالت باقی مانده از دوران احمدی نژاد، 
گفت: این جریان وقتی می خواس��ت دولت را دس��ت بگیرد، ۸ سال عملکرد 
احمدی ن��ژاد را دیده بود و با توجه به همان عملکردها به مردم وعده و وعید 

دادند.
وی اف��زود: دولتم��ردان فعلی ب��ا توجه به خ��وب و ب��د دوران احمدی نژاد 
قول های��ی را به مردم دادند و وعده های ص��د روزه را مطرح کردند؛ بنابراین 
امروز نمی توانند بگویند برنامه های ما به دلیل سوءعملکرد دوران احمدی نژاد 

محقق نشد.
دبی��رکل جمعیت ایثارگران در واکنش به ادعای اصالح طلبان که ضعف های 
دول��ت را به اقدامات ضدایرانی ترامپ ارتباط می دهند، اظهار کرد: آمریکا در 
زمان اوباما و جان کری زیر برجام زد و تحریم ها در همان زمان مجدداً اعمال 

شد؛ بنابراین تفاوتی میان اوباما و ترامپ نیست.
عامری تاکید کرد: مش��کل اصالح طلبان این است که در ارتباط با دولت های 
آمری��کا، تفکیک خوب و بد قائل می ش��وند، درحالی که تمام های دولت های 
آمرب��کا اصل انقالب را هدف گرفته اند و در ای��ن رابطه، میان اوباما و ترامپ 

هیچ اختالف نظری وجود ندارد.
وی ادامه داد: واقعیت این اس��ت که اصالح طلب��ان و دولت برآمده از آنها به 
جای اینکه متکی بر ظرفیت ها و اس��تعدادهای داخلی باشند، تمام امید خود 
را معطوف به آمریکا و چند کش��ور اروپایی کردند و س��ایر کشورهای دنیا را 
هم به هیچ انگاش��تند؛ این مس��ائل علت شکس��ت برنامه های دولت فعلی و 
نابسامانی های اقتصادی اس��ت. دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه اگر 
جریان اصالح��ات بخواهد همین رویه را ادامه دهد، ب��از هم برنامه هایش با 
شکس��ت روبرو می ش��ود، گفت: اصالح طلبان باید اشتباهاتشان را بپذیرند تا 

بتوانند راه حل درست را پیدا کنند.  مهر

تج��اوز آمریکا ب��ه حریم هوایی خیابان پاستور رئیس جمه��ور ب��ا بی��ان اینکه 
ایران آغاز تنشی جدید از سوی آنها در منطقه است، 
گفت: نهادهای بین المللی باید عکس العمل مناس��بی 

به این اقدام تجاوزکارانه آمریکا نشان دهند.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در دی��دار »گابریال 
کوئواس بارون« رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی 
)IPU( اظهار داش��ت: اتحادیه بین المجالس جهانی 
هم��واره در هدای��ت و نزدیک��ی پارلمان ه��ا و افکار 
عمومی برای هماهنگی در مس��ایل مهم سیاس��ی و 

اجتماعی نقش آفرینی مثبتی داشته است.
روحانی خاطر نشان کرد: تروریسم، یکجانبه گرایی و 
مشکالت زیست محیطی از مسایل و معضالت دنیای 
امروز اس��ت که برای رفع آنها نیاز بیشتری به توسعه 

همکاری های پارلمانی و بین المللی داریم.
روحان��ی یکجانبه گرای��ی را معضل ب��زرگ در جهان 
امروز عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از مشکالت 
منطق��ه ای و جهانی بخاطر دیکتات��وری و قلدرمآبی 
برخی کش��ورها بویژه آمریکا بوده که ریش��ه آن زیر 
پا گذاش��تن مقررات بین المللی و حرکت در مس��یر 

یکجانبه گرایی است.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینک��ه در یکس��ال اخیر با 
خ��روج آمریکا از برجام به عن��وان توافقی چندجانبه 
و نقض قطعنامه ۲۲۳1 ش��ورای امنیت سازمان ملل 
مواجه بودیم، گفت: شاید کمتر سابقه داشته که اگر 
کشوری به قطعنامه شورای امنیت عمل کند، تنبیه 
ش��ود؛ اما امروز کش��ورهایی که به قطعنامه ۲۲۳1 
عمل می کنند، از س��وی آمریکا مورد فشار و تحریم 

قرار می گیرند.

روحانی ادامه داد: امروز آمریکا دس��ت به تروریس��م 
اقتصادی علیه ملت ایران زده و حتی در مواد دارویی 

و غذایی هم اعمال تحریم می کند.
رئی��س جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه حض��ور نظام��ی 
مداخله جویانه آمریکا ریش��ه مشکالت منطقه بوده و 
اخیراً نیز مش��کل آفرینی جدیدی کرده است، اظهار 
داش��ت: در سال های گذشته گاهی سکوهای نفتی و 
کشتی های باربری و حتی هواپیمای مسافربری ایران 
م��ورد حمله ناو آمریکایی قرار گرفته و اخیراً نیز آنها 
ب��ا پهپاد خود به حریم هوایی ایران تجاوز کرده اند و 
بخاطر عدم توجه به اخطاره��ای چندباره، نیروهای 

دفاعی ایران آن را سرنگون کردند.
روحانی با تأکید بر اینکه این تجاوز آمریکا آغاز تنشی 
جدید از سوی آنها در منطقه است، افزود: این منطقه 
بس��یار حس��اس و امنیت آبراه خلیج فارس و دریای 
عمان برای بس��یاری از کش��ورها حائز اهمیت است، 
از اینرو از هم��ه نهادهای بین المللی انتظار داریم، تا 
عکس العمل مناسبی به این اقدام تجاوزکارانه آمریکا 

نشان دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در طول 1۷ سال گذشته 
مداخالت آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه و اخیراً 
در یمن، مش��کالت و معضالت فراوان��ی را به دنبال 
داش��ته اس��ت، گفت: معتقدیم امنی��ت همه مناطق 
جهان و خلیج فارس باید توس��ط کشورهای منطقه 

تأمین شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
عالقمند به توسعه مناسبات و همکاری های دوستانه 
با کش��ورهای آمریکای التین اس��ت، افزود: مکزیک 
کشوری حائز اهمیت در منطقه آمریکای التین است 

که مطمئناً گس��ترش روابط و تعامالت دو کشور به 
نفع دو ملت خواهد بود.

»گابری��ال کوئ��واس ب��ارون« رئی��س اتحادی��ه بین 
المجال��س جهان��ی نی��ز در ای��ن دیدار ضم��ن ابراز 
خرس��ندی از مالق��ات با رئیس جمهور کش��ورمان، 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ایران نقش مهم و 
قدرتمندی در راس��تای گفتگو و حل مس��المت آمیز 
مناقش��ه ها و ترویج چن��د جانبه گرایی در جهان ایفا 

کرده است.
رئی��س اتحادیه بین المجالس جهان��ی با بیان اینکه 
برج��ام ثابت ک��رد چندجانبه گرای��ی و تعامل برای 
برقراری صلح در منطقه و جهان، حائز اهمیت است، 
اف��زود: این توافق محتوای بس��یار قدرتمندی دارد و 
امروز هم��ه دنیا می دانند که گفتگ��و و تعامل برای 

دستیابی به ثبات و صلح بسیار مهم است.
کوئواس بارون ایران را کش��وری قدرتمند در منطقه 
دانس��ت و گف��ت: امروز دنی��ا بای��د از تجربه موفق 
ای��ران در تعامل درس گرفت��ه و به گفتگو و توافقات 

بین المللی احترام بگذارد.
رئی��س اتحادیه بی��ن المجالس جهانی ب��ا تجلیل از 
تالش های نمایندگان ایران در اتحادیه بین المجالس 
جهانی برای ترویج گفتگو، تعامل و چند چانبه گرایی، 
خاطر نش��ان کرد: اتحادیه بی��ن المجالس جهانی با 
نگاه ایران به مس��ایل بین المللی اشتراک نظر داشته 
و معتقدی��م، یکجانبه گرایی هی��چ راه حلی برای حل 

مشکالت جهانی ارایه نمی دهد. 
رئی��س اتحادیه بی��ن المجال��س جهان��ی برجام را 
نمونه ای بس��یار خ��وب از چندجانبه گرایی در نظام 
بین المل��ل دانس��ت و گفت: امیدواری��م اروپا هر چه 
س��ریع تر مس��ئولیت خودش را در مورد برجام انجام 
ده��د، چرا که معتقدی��م مردم نباید هزینه اش��تباه 

دیگران را پرداخت کنند.  ریاست جمهوری

بس��یج  س��ازمان  رئی��س  برخی ها امنیت و اقتدار گفت:  مس��تضعفین 
اعتقاد داش��تند که مانیازی به موش��ک نداریم اما 
اکنون همین موش��ک ها باع��ث قدرت و اقتدار ما 
ش��ده اس��ت و ای کاش برخ��ی از خودفروختگان 
داخلی با سرنگونی پهپاد آمریکایی به خود بیایند.
جلس��ه راهیان نور غرب کش��ور با حضور س��ردار 
»غالمحس��ین غیب پرور« رئیس س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین، س��ردار یعقوب س��لیمانی فرمانده 
ق��رارگاه راهیان ن��ور و معاونین هماهنگ کننده و 

مسئولین اردویی سپاه های استانی برگزار شد.
س��ردار غیب پرور با اش��اره به رفتار عزت مندانه 

رهب��ر انقالب در قبال نام��ه ترامپ، گفت: این که 
کش��ور مهمی مثل ژاپن پیامی از غرب می آورد و 
رهبر ما با اقتدار پیام را دریافت نمی کند، نش��ان 
از عزت اس��ت این در حالی است که پادشاه ذلیل 
عربستان که خود را خادم حرمین می داند، دستان 

همسر رئیس جمهور آمریکا را می بوسد.
وی با اش��اره به حادثه س��رنگونی پهباد آمریکایی 
بر فرار آس��مان ای��ران تصریح ک��رد: همانطور که 
می دانید بزرگترین و پیش��رفته ترین پهپاد جهان 
وقتی توس��ط مجاهدان سبزپوش منهدم می شود، 
ش��بیه یک معجزه است و با این کار تمام ساختار 
اردوگاه دشمن به هم می ریزد و این نشانه قدرت 

جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین عنوان کرد: 
بزرگترین قدرت نظام اس��المی "مردم" هس��تند 
و اقت��دار این نظام مدیون حمایت مردم اس��ت و 
ب��ه همین خاطر ما در بس��یج اولوی��ت اصلی مان 

خدمت رسانی به مردم و محرومان است.
وی در ادام��ه افزود: کس��انی که در دنیا اهل علوم 
نظامی هس��تند؛ می دانند ک��ه انهدام پهپاد کاری 
بی نظیر اس��ت و اینکه رئیس جمهور رژیم آمریکا 
می گوید ما به سه نقطه می خواستیم حمله کنیم 
حرفی دروغ اس��ت و حتم��ا از ترس جرأت چنین 

کاری را نداشتند.

س��ردار غیب پرور ادامه داد: دف��اع نیازمند قدرت 
اس��ت؛ این درحالی اس��ت که برخی ها در انقالب 
اس��المی اعتقاد داش��تند که ما نیازی به موشک 
نداری��م اما اکنون همین موش��ک ها باعث قدرت 
و اقت��دار م��ا ش��ده اس��ت و ای کاش برخ��ی از 
خودفروختگان داخلی با س��رنگونی پهپاد به خود 

بیایند که البته بعید می دانم.
وی با اش��اره به لزوم بهره من��دی از بیانیه ی گام 
دوم انقالب برای نقشه راه راهیان نور، خاطرنشان 
ک��رد: ما در راهیان نور نقش��ه راه می خواهیم و با 
توجه ب��ه بیانی��ه گام دوم و کالم حضرت آقا باید 
نقش��ه ی راهی نوشته ش��ود و خود من در همین 

راس��تا ۵۷ مورد را آماده ک��رده ام. لذا راهیان نور 
باید نیروهایی را تربی��ت کند که بتواند در جامعه 
نقش آفرین باش��د و در نهایت بتوان��د کادر طراز 
انقالب اسالمی را تربیت کند و باید بیانیه گام دوم 
انقالب به تش��کیل حکومت حض��رت مهدی)عج( 

منجر شود. 
سردار غیب پرور در پایان ضمن بررسی مشکالت 
راهیان نور و شنیدن نظرات و پیشنهادات حاضرین 
در جلس��ه افزود: مشکالت و بازسازی یادمان ها و 
زیارتگاه ها امری مهم اس��ت ک��ه باید بدان توجه 
شود و امیدوارم هر چه بیشتر به سمت راهیان نور 

مردمی پیش برویم.  بسیج

سردار غیب پرور:

خود فروختگان داخلی با سرنگونی پهپاد آمریکا به خود بیایند

تاکید وزیر کشور بر بی طرفی  اس��تانداران و فرمان��داران در بهارست���ان
انتخاب��ات، رفع ایرادات ش��ورای نگهب��ان در طرح 
حمای��ت از مرمت و احی��ای بافت ه��ای تاریخی و 
فرهنگی، ارائه گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در واحد 
عل��وم و تحقیقات دانش��گاه آزاد از مهمترین اخبار 

جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
در جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون آموزش 
و تحقیق��ات و فن��اوری درب��اره حادث��ه واژگونی 
اتوبوس در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد تحقیقات، 
بررس��ی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح 
یک فوریتی حمای��ت از مرمت و احیای بافت های 
تاریخ��ی و فرهنگی، بررس��ی گزارش کمیس��یون 
اجتماعی در خصوص الیح��ه تمدید مدت اجرای 
آزمایشی قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد در دس��تور کار نمایندگان قرار گرفت. در 
این جلس��ه خانم گابری��ال کوواس ب��ارون رئیس 

اتحادیه بین المجالس جهانی مهمان مجلس بود.
مس��عود پزش��کیان در نطق قبل از دستور جلسه 
علنی گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی با کاری 
که در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا در 
خلی��ج فارس انجام داد، مش��ت محکمی به دهان 

یاوه گویی های سران آمریکای جنایتکار زد.

نماین��دگان مجلس هم بر مصوب��ه خود در الیحه 
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت 
نظام اداری و مقابله با فساد اصرار کردند، به همین 

دلیل این الیحه به مجمع تشخیص ارجاع شد.
نمایندگان مجلس در جلس��ه خود ب��ا 1۵۷ رأی 
مواف��ق، 1 رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۴ نماین��ده حاضر ماده ۲ طرح الحاق موادی به 
قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساس��ی را به تصویب 
رساندند که بر اساس آن شهروندان و سازمان های 
مردم نه��اد می توانن��د اطالعات اموال نامش��روع 

مسئوالن را به دادستان کل کشور اعالم کنند.
پ��س از کش و قوس های ف��راوان، انتخابات هیات 
رئیسه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی برگزار ش��د و در نهایت 
ذوالنور بر کرس��ی ریاس��ت نشس��ت. کاندیداهای 
ریاس��ت این کمیس��یون فالحت پیش��ه، ذوالنور، 
کواکبیان و بروج��ردی بودند که کواکبیان به نفع 
فالحت پیش��ه و بروجردی به نفع ذوالنور انصراف 

داد.
همچنین نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی خود 

ایرادات شورای نگهبان بر الیحه حمایت از مرمت 
و احی��ای بافت ه��ای تاریخی، فرهنگ��ی را رفع و 
بند مربوط به تعیین مح��دوده بافت های تاریخی 

فرهنگی بسترها و روستاها را حذف کردند.
س��ید حس��ین نقوی حس��ینی در توضیح جلس��ه 
فراکس��یون نمایندگان والیی، گفت: وزیر کش��ور 
در جلس��ه فراکس��یون تاکی��د کرد ک��ه مدیران، 
اس��تانداران، فرمانداران و بخشداران وزارت کشور 
بای��د در انتخابات بی طرف باش��ند و ح��ق ندارند 
جناحی و سیاسی ورود پیدا کنند. مهرداد الهوتی 
هم با اش��اره به نشس��ت فراکس��یون مستقلین با 
رئی��س مجلس گفت: در این جلس��ه مقرر ش��ده 
طرح های مرب��وط به مناط��ق آزاد و مناطق ویژه 
اقتص��ادی س��ریع تر در مجل��س تعیی��ن تکلیف 
ش��ود. همچنین، نمایندگان مجلس در مصوبه ای 
ضمن اص��الح قانون اعاده اموال نامش��روع برخی 
س��مت های مدیریتی را نیز به دایره ش��مول این 

قانون اضافه کردند.
همچنی��ن ب��ا 1۳6 رأی مواف��ق، ۳۲ رأی مخالف 
و ۳ رأی ممتن��ع از مجم��وع ۲۰۲ نماینده حاضر 

در مجلس کلیات طرح حمایت از توس��عه صنایع 
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده 

از سرمایه گذاری مردمی تصویب شد.
۲۵۰ نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در بیانیه ای 
ضم��ن حمایت کامل از س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی به دلیل س��اقط کردن پهپ��اد آمریکایی 
تاکید کردند: س��رنگونی این پهپاد معادالت روانی 

دشمنان را بر هم ریخت.
در ای��ن بیانیه که توس��ط احم��د امیرآبادی عضو 
هیات رییس��ه مجلس در جلسه علنی -یکشنبه-
مجلس ش��ورای اسالمی قرائت ش��د، آمده است: 
س��وم خرداد مفهوم��ی مقدس و غ��رور آفرین در 
تاریخ سیاس��ی جمهوری اس��المی ایران است، در 
ط��ول جنگ تحمیلی فتح خرمش��هر در این روز، 
دشمن بعثی و حامیان آن را در سرآشیبی سقوط 
قرار داده و اکنون موش��ک س��وم خرداد دش��من 
اس��تکباری را در سرآش��یبی شکس��ت قرار داده 
است، سرنگونی پهپاد آمریکایی که پیشرفته ترین 
جنگ اف��زار آن قدرت به ش��مار می رود معادالت 
جن��گ روانی را به هم ریخ��ت و دیگر هیچ پرنده 

متج��اوزی توان ورود به آس��مان ای��ران را ندارد، 
حتی تحلیلگران ارش��د نظامی دنیا در مقابل این 

عز بزرگ سر فرود آورده اند.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: در طول ۲۸ س��ال 
گذش��ته راهبرد نظام��ی و تولیدات خ��ود اتکایی 
تجهی��زات تهاجمی و دفاعی جمهوری اس��المی با 
هدف مقابله با خصم همیش��گی ملت سرافراز ایران 
شکل گرفته است، رویداد بزرگی که معادالت نظامی 
و سیاسی دنیا را بر هم زد تنها بخش از این قدرت 
است که با توکل بر خدای متعال، مولفه های امنیت 

ملی کشور را بیش از پیش تقویت کرده است.
ای��ن بیانی��ه می افزاید: ما نماین��دگان ملت بزرگ 
ای��ران ضم��ن حمایت کامل از س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی و دیگر نیروهای مس��لح کش��ور، 
ب��ا افتخار اع��الم می کنیم که حام��ی جان برکف 
سیاس��ت انقالبی کشور در سایه رهنمودهای مقام 
معظم رهبری بوده و به آمریکا و دیگر کش��ورهای 
حامی آن توصیه می کنیم هر چه زودتر اشتباهات 
گذش��ته را متوق��ف ک��رده و به امنی��ت و قدرت 

جمهوری اسالمی ایران اعتراف کنند.
همچنین معلمان خرید خدمات آموزش��ی از سال 
۹۳ به بعد با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی 
تعیین تکلیف وضعیت اس��تخدامی خود از س��وی 

نمایندگان را خواستار شدند.  ایسنا

روحانی در دیدار رئیس اتحادیه بین المجالس:
یم هوایی ایران آغاز تنشی جدید در منطقه است یکا به حر تجاوز آمر

با انتشار بیانیه ای صورت گرفت
حمایت قاطع مجلس از اقدام سپاه در سرنگونی پهپاد آمریکایی

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اعالم کرد
 آمادگی ایران برای تأمین نیازهای

 پدافند هوایی عراق
فرمان��ده نیروی پدافند هوای��ی ارتش از  اس�الم آمادگ��ی این نیرو ب��رای تأمین نیازهای ارتش 

دفاع هوایی کشور عراق در تمامی تخصص ها خبر داد.
سرلش��کر طارق عباس ابراهیم عبدالحسین رئیس کمیسیون 
مش��ترک ایران و عراق با حضور در ستاد نیروی پدافند هوایی 
ارتش با امیر س��رتیپ علیرضا صباحی فرمانده این نیرو دیدار 

و گفت و گو کرد.

امی��ر صباحی ف��رد در این دیدار گفت: دو کش��ور ایران و عراق 
موضوعات و دالیل بس��یاری برای اتحاد، همبس��تگی و تالش 
به منظور تقویت قدرت اس��المی در منطقه  دارند که اشتراکات 

دینی و مذهبی از مهمترین این دالیل محسوب می شود.
وی افزود: کش��ورهای ایران و ع��راق از اجزا و پیکره امت واحد و 
جهانی اسالم هستند که مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی تواند 
آنه��ا را از ه��م دور کند، کما اینکه همه ما می دانیم در مراس��م 
مذهبی به ویژه راهپیمایی گرانقدر و ارزشمند اربعین حسینی)ع(، 
حد فاصلی بین مردم ایران و مردم عراق وجود نداشته و همه آنها 
به عن��وان یک امت واحد اس��المی زمینه های ظهور حضرت ولی 

عصر)عج( را در آن راهپیمایی جستجو می کنند.

وی ادامه داد: نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه فضل الهی و هدایت های مدبرانه فرمانده معظم کل قوا و اتکا 
به نخبگان علمی و خبرگان ارزشمند فنی و عملیاتی، سامانه های 
مختلف پدافند هوایی، از جمله رادارهای تاکتیکی و اس��تقراری، 
سامانه  س��الح های توپخانه ای و موش��کی، تجهیزات جمع آوری 
سیگنالی، تجهیزات جنگ الکترونیک و پهپادها با مأموریت های 
متف��اوت در فرکانس ها و بردهای مختلف را تولید کرده  اس��ت. 
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به محورهای همکاری 
پدافند هوایی ایران و کش��ور عراق تصریح کرد: ما آمادگی داریم 
در همه حوزه ها، با تشکیل کمیته های کارشناسی، زمینه ایجاد و 

گسترش همکاری متقابل را فراهم کنیم.

در ادامه سرلشکر  طارق عبدالحسین رئیس کمیسیون مشترک 
ایران و عراق گفت: ما و جمهوری اسالمی ایران به لحاظ مشترکات 
دینی، مذهبی و داش��تن دش��من مش��ترک در ی��ک خط واحد 
قرار داریم. سرلش��کر طارق با اشاره به توانمندی باالی جمهوری 
اس��المی ایران در طراحی، س��اخت و آموزش سامانه های دفاعی 
بیان کرد: با توجه به بازدیدهای گذشته هیئت های نظامی عراق از 
توانمندی های دفاعی کشور ایران، ما خواستار همکاری متخصصین 
دفاع هوایی ایران در زمینه ساخت، آموزش و پشتیبانی های فنی در 
تخصص های مختلف عملیات جنگ الکترونیک، رادار، مراقبت های 
بصری، فرماندهی و کنترل، محاسبات راداری و همچنین امور نرم 

افزاری هستیم.  روابط عمومی ارتش


