
صدر:۸۰درصدنمایندگانمجلسدهمراینمیآورند
رئی��س جبه��ه پیشرفت، رفاه و عدال��ت گفت: ۸۰ درص��د نمایندگان فعلی 

مجلس، در انتخابات مجلس یازدهم رای نمی آورند.
سیدشه��اب الدین ص��در رییس جبهه پیشرفت، رف��اه و عدالت در نشست 
سراس��ری مجمع جوانان انقالب اسالمی اظه��ار داشت: در آستانه انتخابات 

مجل��س شورای اسالمی هستیم و هنوز فضای انتخابات گرم نیست.وی افزود: 
توقع این اس��ت مجلسی بهتر از مجلس فعلی تشکیل شود، مردم از عملکرد دولت 
راضی نیستند و جامعه درگیر مشکالت اقتصادی و معیشتی هستند و این برای یک 
کشور انقالبی و اسالمی پدیده خوبی نیست.صدر با بیان اینکه نمی گویم که دولت 
فعلی ک��اری انجام نداده است، چراکه همه دولت ه��ا خدماتی داشته اند، گفت: در 
کشور مردم یه چیزی می گویند و مسئوالن آمار دیگری می دهند. فاصله و شکاف 

بین مسئوالن و مردم به وجود آمده که این به نظام اسیب زده است.   فارس

بهسویگامپنجمکاهشتعهداتبرجامیمیرویم
رضایی گفت: هیچ تعهدی از سوی طرف های مقابل در برجام اجرا نمی شود 

و ما نیز به سوی گام پنجم کاهش تعهدات برجامی می رویم.
محمد ابراهیم  رضایی رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی دیروز با 
اش��اره به تهیه سه گزارش ۶ ماهه از روند اجرای برجام اظهار کرد: با توجه به 

اینکه مجلس دهم رو به پایان است، برای اینکه سریع تر قرائت گزارش ها از روند 
اج��رای برجام به اتم��ام برسد، ِسه گزارش ۶ماهه اخیر در قالب یک گزارش در صحن 
مجلس قرائت می شود. او با بیان اینکه این گزارش آخرین گزارش از روند اجرای برجام 
در مجلس دهم خواهد بود، بیان کرد: تقریبا هیچ تعهدی از سوی طرف های مقابل در 
برجام اجرا نمی شود و ما نیز به سوی گام پنجم کاهش تعهدات برجامی می رویم. رئیس 
کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی افزود: گزارش چهار گام کاهش تعهد برجامی 

را نیز در این گزارش پایانی مورد توجه قرار داده ایم.  باشگاه خبرنگاران

ردصالحیت۸.۳۳درصدنامزدهایانتخاباتمجلس
وزیر کشور گف��ت: با استناد به مدارک نهاد های چهارگانه حدود ۸.۳۳ درصد 
نامزد ه��ای انتخاب��ات مجلس رد صالحیت شدند. رحمان��ی فضلی با اشاره با 
آمادگ��ی کامل وزارت کشور برای برگ��زای انتخابات، گفت: هماهنگی الزم با 
ش��ورای نگهبان انجام ش��ده و هیات های اجرای��ی وزارت کشور با هیات های 

نظ��ارت در شهرستان ها رابطه هماهنگ و خوب��ی دارند و همه دستگاه ها برای 
برگ��زاری انتخابات باشکوه در یک فضای امن و سالم بر محور قانون تالش می کنند. 
او افزود: وزارت کشور طبق برنامه ریزی متناسب با تقویم اجرایی هماهنگی های الزم 
برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را به خوبی انجام داده 
است. رحمانی فضلی گفت: با استناد به مدارک نهاد های چهارگانه حدود ۸.۳۳ درصد 
نامزد های انتخابات مجل��س رد صالحیت شدند که این اشخاص می توانند نسبت به 

عدم صالحیت خود به هیات های نظارت شهرستان ها شکایت کنند.  ایسنا

دبی��ر جدی��د ستاد حقوق بش��ر قوه قضایی��ه گفت: اگر 
از درون ب��ه موضوع حقوق بشر نگ��اه کنیم نه تنها این 

موضوع تهدید زا نیست بلکه فرصت آفرین است.
عل��ی باقری کنی در آیی��ن معارفه خود به عنوان رئیس 
ام��ور بین الملل و دبی��ر ستاد حقوق بش��ر، گفت: خدا 
را سپ��اس گزارم که م��ا را را در زمره کارگ��زاران برای 
صیان��ت از حق��وق مردمی که خدا آنه��ا را دوست دارد 
و آنه��ا نیز خدا را دوست دارند ق��رار داد. سپاسگزارم از 
خ��دا به خاط��ر اینکه مسئولیت دف��اع از مردمی که در 
براب��ر مومنین خاشع و خاض��ع هستند را برایم قرار داد.
وی اف��زود: الزم می دانم ابت��دا از خداوند قادر و متعال 
استم��داد کم��ک کنم که توانی را به م��ن داده که دین 
لطف��ی را که آق��ای رئیسی به من داشتن��د ادا کنم و با 
ت��الش و کوشش خود کمک حال بخشی از بار سنگینی 
که بر دوش آقای رئیسی است باشم.باقری با بیان اینکه 
طبق اصل ۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه پشتیبان حقوق 
فردی و اجتماعی مل��ت ایران است و این وظیفه مطلق 
در داخ��ل و خارج است گفت: بخش��ی از این وظیفه بر 
عه��ده معاونت ام��ور بین الملل ق��وه قضائیه است و آن 
قدر مه��م است که حضرت آقا ب��ر آن تاکید داشتند ما 
بای��د در این زمینه ت��الش کنیم تا نه تنه��ا از جسارت 
طرف ه��ای خارج به حقوق ملت ای��ران جلوگیری کنیم 
بلکه اگر تعدی ص��ورت گرفت از همه ابزارها برای دفاع 
در مقابل آن استف��اده کنیم تا حقوق ملت ایران استیفا 
شود.دبیر جدید ستاد حق��وق بشر با بیان اینکه رسالت 
ق��وه قضایی��ه ایجاد عدال��ت است، گف��ت: در ۴۰ سال 
گذشته دستاوردهای بی بدیلی در عرصه عدالت گستری 
داشتیم اما در عرصه نش��ر و تبیین این عدالت گستری 
کم کاری ص��ورت گرفته و این کم کاری باعث شده که 
حض��رت آقا نارضایت��ی خودش��ان را در بیانیه گام دوم 
انقالب از آن ابراز کنند.وی با بیان اینکه حقوق بشر یک 
حقیقت برخاسته از مبان��ی دینی ما است گفت: حقوق 
بشر مولفه قدرت نرم و رکن مهم امنیت ما است. حقوق 
بش��ر ابزار و بازیچه و تعطیل بردار نیست. ما حقوق بشر 
را ک��االی لوکس نمی دانیم که هنگام تبلیغات انتخاباتی 
از آن استف��اده کنید ما نگاه مان به حقوق بشر بر اساس 
تعالی��م الگوی حکومت دینی در طول تاریخ است.باقری 
با بیان اینکه نگاه ما به حقوق بشر با آمریکایی ها تفاوت 
دارد دارد خاطرنش��ان کرد: امریکایی ه��ا سیاستشان بر 
مبنای حقوق بشر است در حالی که حقوق بشر ما شکل 
دهن��ده سیاستمان است.دبیر ست��اد حقوق بشر با بیان 
اینکه حقوق بشر یک مسئله دو وجهی است و هم جنبه 
تهدی��د زایی و هم فرصت زای��ی دارد گفت: اگر از بیرون 

ب��ه مسئله حق��وق بشر و نگاه کنی��م جنبه تهدیدی آن 
ب��روز پیدا می کند از بی��رون دشمنان جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه بهانه های مختل��ف ایرادهایی ب��ه حقوق بشر 
م��ا وارد می کن��د ما باید یا به آنها ب��ی تفاوت باشیم که 
ای��ن امر ممکن نیست یا بای��د وارد نوعی تعامل با آن ها 
شوی��م.وی افزود: اگر از درون به موضوع حقوق بشر نگاه 
کنی��م نه تنها این موض��وع تهدید زا نیست بلکه فرصت 
آفری��ن است. اگر از درون نگ��اه کنیم باید خود را مجهز 
کنی��م تا در بازار داخل و خارج حقوق بشری نقش فعالی 
ایف��ا کنی��م. بنابراین ما باید بر مبن��ای باورهای دینی و 
ارزش های انقالب اسالمی و منطبق با مسائل و چارچوب 
های��ی که در نظام وجود دارد کاالهای منطبق با شرایط 
روز در عرص��ه حقوق بشری تولی��د کنیم و این نیازمند 
بسی��ج هم��ه عرصه ها در داخل کشور ش��ور برای تولید 
است.وی در پای��ان ضمن تشکر از محمدجواد الریجانی 
دبیر اسبق ستاد حقوق بشر گفت: ستاد حقوق بشر نماد 
بلوغ عقالنی��ت حکمرانی در جمهوری اسالمی است که 
در ی��ک مرکز جمع شده و همه دستگاه های ذی ربط در 

سه قوه در آن حضور دارند.
الزم به ذکر اس��ت محمدجواد الریجانی در آیین تکریم 
و معارف��ه معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر 
ق��وه قضاییه با بیان اینکه این تحولی که در ستاد حقوق 
بش��ر در آستانه شروع است تحول مب��ارک و اندیشیده 
ش��ده ای است، گفت: من سه سال است که راجع به این 

تحول صحبت می کنم.
وی ب��ا بیان اینکه من بعد از انقالب اسالمی چهار موسسه 
تاسیس کردم، افزود: یکی از این موسسات ستاد حقوق بشر 
اس��ت. با برادر عزیزمان دکتر باقری جلسات زیادی داشتم 
و از اینک��ه ایشان به این ستاد می آی��د بسیار خوشحالم.
الریجان��ی با بیان اینکه توجه قوه  قضایی��ه به امور حقوق 
بشری و مسائل بین المللی از یادگاری های دکتر یزدی است 
گفت: در زمان دکتر یزدی در ابتدا شورایی تشکیل شد و ما 
هر پنجشنبه خدمت ایشان جلسه داشتیم و تصمیماتی در 
این زمینه می گرفتیم، در نهایت سفر ایشان به تانزانیا اولین 
حرکت بین المللی قوه قضایی��ه بود.وی با بیان اینکه ایده 
تشکی��ل ستاد حقوق بشر در اواخر دوره آقای یزدی شکل 
گرفت گفت: بعد از دوره آقای یزدی مرحوم شاهرودی ستاد 
حقوق بشر شکل قانون��ی دادند و در نهایت ستاد تشکیل 
ش��د و شروع به کار کرد. همچنین معاونت بین المللی قوه 
قضاییه در دوره دوم ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضاییه 
تبدیل به اداره بین المللی شد و ستاد حقوق بشر نیز به یک 
نهاد فراقوه ای ارتقا پیدا کرد و رئیس آن رئیس قوه قضاییه 

شد و ستاد به عنوان ستاد شکل گرفت.  ایسنا

دبیر جدید ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
حقوق بشر تهدید زا نیست، فرصت آفرین است

رئیس سازمان صنایع دریای��ی وزارت دفاع گفت: امروز 
وزارت دف��اع و پشتیبانی نیروهای مسلح تالش می کند 
تا زیرساخت های الزم را برای ایجاد یک تمدن دریایی با 

مختصات ایران اسالمی محیا کند.
 امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی 
وزارت دف��اع در آئین افتتاحیه بیست و یکمین همایش 
و نمایشگاه صنایع دریایی وزارت دفاع که صبح امروز در 
جزیره قشم برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
همواره بر توسعه و پیشرفت متکی بر توان و دانش بومی 
تاکی��د دارند و وزارت دف��اع و سازم��ان صنایع دریایی 
بر اس��اس همین راهبرد به ایج��اد ظرفیت و توانمندی 
پرداخت��ه است.وی افزود: ام��روز سازمان صنایع دریایی 
وزارت دف��اع، تمام نیازه��ای دریایی نیروه��ای دریایی 
مقت��در جمه��وری اسالمی ای��ران در ارت��ش جمهوری 
اسالم��ی، سپ��اه پاسداران انق��الب اسالم��ی و دریابانی 
نی��روی انتظام��ی را طراحی و تولید می کن��د. البته این 
طراحی و تولید منحصر به سازمان صنایع دریایی وزارت 
دفاع نیست و شبکه گسترده ای از فعاالن صنایع کشور 
و شرکت های دانش بنیان در این خصوص، تحت عنوان 
همکاران راهب��ردی با وزارت دفاع همک��اری می کنند.

رئیس سازم��ان صنایع دریایی وزارت دف��اع با اشاره به 
برنامه های آتی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: 
م��ا پروژه های مختلفی را متناسب با نیازمندی های خود 
در حوزه شناورهای سطح��ی، زیر سطحی و شناورهای 
تن��درو در ح��ال طراح��ی و تولید هستی��م و همچنین 
تاکن��ون محصوالت قابل توج��ه ای را وارد چرخه دفاعی 
کش��ور کرده ای��م و امروز با ج��رأت می توانیم بگوییم با 
بی��ش از ۵۰۰ شرکت صنعت��ی، تحقیقاتی و پژوهشی و 

دانشگاهی همکاری داریم.
دری��ادار رستگاری با بیان اینک��ه وزارت دفاع و سازمان 
صنای��ع دریای��ی به دنب��ال ایجاد یک تم��دن دریایی و 
توسع��ه دریامح��ور کشور اس��ت، گفت: ام��روز وزارت 
دف��اع و پشتیبان��ی نیروه��ای مسلح ت��الش می کند تا 
زی��ر ساخت های الزم برای ایجاد ی��ک تمدن دریایی با 
مختصات ایران اسالمی محی��ا کند. چرا که علم، دانش 
و فن��اوری ایجاد یک تمدن دریای��ی در کشور ما وجود 
دارد.وی تصری��ح کرد: پیشرفت ه��ای کشور در حالی به 
وجود آم��ده که ما در سخت ترین تحریم های قرار داریم 
و نیروی ه��ای مسلح با وجود این تحریم ها روز به روز بر 
توانمن��دی و اقتدار و بازدارندگی دفاع��ی کشور افزوده 

شده است.
رئی��س سازمان صنایع دریایی ب��ا اشاره به اقتدار دفاعی 
نیروهای مسلح در دفاع از کشور و سرنگون کردن پهپاد 

آمریکایی، گف��ت: نیروهای مسلح ای��ران پهپاد متجاوز 
آمریکای��ی را منه��دم می کن��د و دشمن ج��رأت عکس 
العمل ندارد. در حالی که در گذشته با یک موضع گیری 
سیاسی، کشورهای استکب��اری، تنبیه هات نظامی را در 
قبال کشورهای در ح��ال توسعه استفاده می کردند و یا 
اینکه در گذشته ما را ب��ا گزینه نظامی روی میز تهدید 
می کردند؛ ام��ا امروز به برکت صنای��ع، قدرت نظامی و 
دفاع��ی و نیروه��ای مسلح پ��ا در رکاب والی��ت ادبیات 
دشمن از گزین��ه روی میز و تهدید به استفاده از گزینه 
نظامی و پرهیز از تنش و جنگ با ایران تغییر پیدا کرده 

است.
دریادار رستگاری افزود: این توانمندی و بازدارندگی تنها 
با اتکا و باور به توانمندی های نسل جوان کشور به دست 
آمده است.وی در این رابط��ه افزود: در برنامه پنج ساله 
شش��م طرح های متعددی را در ح��وزه ساخت شناورها 
در دست��ور کار دادی��م و اکنون و در ح��ال آماده شدن 
برای اف��ق ۲۰۳۰ هستیم تا نیروه��ای مقتدر جمهوری 
اسالم��ی ایران بتوانند از مناف��ع و منابع کشور در خلیج 
فارس، دریایی عمان و اقیانوس هند و دریاهای آزاد دفاع 
کنند.رئیس سازمان صنایع دریایی با آسیب شناسی در 
ح��وزه توسعه دریایی کشور خاطرنش��ان کرد: در کشور 
م��ا با وجود پتانسیل های عظیم و کثیری که وجود دارد 
ام��ا متأسفانه در برخی م��وارد از ظرفیت ها غافل بوده و 
نتوانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم، لذا باید به دنبال 
راهکار برای حل این مسائل باشیم به نظر من مهم ترین 
راهکار ب��رای حل مسائل موجود عرص��ه دریا در کشور 
ایجاد تمرکز است.دری��ادار رستگاری با بیان اینکه یکی 
از مشک��الت کشور ما جزیره ای عمل کردن است، گفت: 
جزی��ره ای عمل ک��ردن امروز یک��ی از مسائلی است که 
موجب ش��ده با وجود ث��روت و ظرفیت های مطلوب در 
کشور نتوانیم به موفقیت های الزم دست یابیم. متأسفانه 
همین رویکرد سبب شده تا امروز بخش کوچکی از توان 
صنعت کشتی سازی کشور فعال باشد. از این رو به یک 
وح��دت مدیریت و برنامه ریزی در حوزه دریا نیازمندیم 
تا نی��از سازمان های بهره بردار در قال��ب دو برنامه پنج 
ساله پیش بینی شود و تأمین شود.وی با تاکید بر اینکه 
آنچ��ه مهم اس��ت و و تحول مثبت ایج��اد می کند اراده 
ب��اور است، اف��زود: اگر یک معاون��ت دریایی در ریاست 
جمهوری تشکی��ل شود می توان شاهد رشد و شکوفایی 
هر چه بیشتر دکتری��ن و راهبردهای صنایع دریایی در 
کشور بود.رئیس سازمان صنایع دریایی گفت: در صنایع 
دفاعی امروز به دلیل وجود وحدت فرماندهی موفق بوده 

توانسته ایم گلیم خود را از آب بیرون بکشیم.  مهر

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع خبر داد
محیا کردن زیرساخت تمدن دریایی

با مّلت ایران دشمنند
دشمنِی آمریکا با جمه��وری اسالمی از روز اّول 
شروع شد؛ این را جوانها بدانند. هرچه توانستند 
انج��ام دادند؛ یعن��ی واقعا هیچ ک��اری که یک 
دولتی مث��ل آمریکا بتواند با ی��ک ملّتی، با یک 
کشوری بکند از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، 
از لح��اظ امنیت��ی، از لحاظ ارتباط��ات فرهنگی 
وجود ندارد که نکرده باشد؛ هر کاری توانسته اند 
تا ام��روز انجام داده اند. دشمنِی آنها با »انقالب« 
بود و هست؛ دشمنِی آنها با مردمی است که این 
انقالب را پذیرفته ان��د و قبول کرده اند. این غلط 
است که بعضی این جور وانمود کنند که دشمنِی 
آمریکا و رژیم مستکبر با اشخاص است - با امام 
دشم��ن بودند یا امروز با علی خامنه ای دشمنند 
- این جور نیست؛ دشمنِی آنها با اصل این مفهوم 
است، ب��ا اصل ای��ن حرکت است، ب��ا اصل این 
جهت گیرِی توأم ب��ا ایستادگی و استقالل طلبی 
و عّزت طلبی است و با ملّتی که اینها را پذیرفته 
است و دارد عمل میکند؛ دشمنی با اینها است. و 
این دشمنی، آن روز بوده است، امروز هم هست 
و ادام��ه دارد. ملّت��ی که پای ای��ن حرف ایستاد 
در طول ای��ن سالهای متم��ادی و مشکالت آن 
را تحّمل ک��رد، برایشان مبغوض است. بعضی از 
سیاستمداران آمریکایی خط��ا کردند و در لفظ 
هم همین را گفتند؛ در این چند سال گذشته از 
دهنشان در رفت، تصریح کردند که با ملّت ایران 
دشمنن��د؛ با ملّت ایران مخالفن��د؛ امروز هم هر 
حرکتی از س��وی آمریکایی ها و هم پیمانانشان و 
همراهانشان انجام میگیرد، برای به زانو درآوردن 

ملّت ایران است؛ برای تحقیر ملّت ایران است.
البّت��ه دچار خطایند؛ دچار اشتب��اه در تحلیلند؛ 
این یک واقعیتی است که آمریکایی ها در تحلیل 
حوادث این منطقه و به طور خاص تحلیل حوادث 
کشور عزیز ما دچ��ار خطایند؛ دچار اشتباه های 
راهبردی هستند؛ همی��ن خطاها هم هست که 
ب��ه آنها دارد مرتّبا صدم��ه میزند، ضربه میزند و 

ناکامشان میکند؛ خطای محاسباتی دارند.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و 
کارکنان نیروى هوایی
1393/11/19

مخاطب شمایید

هیچگزارشیدربارهاثرات۳۹بنداجرا
شدهFATFارائهنشدهاست

وزیر دولت ده��م با بیان اینکه متأسفانه از ۳9 بند 
اجرا شده FATF هیچ کس تاکنون گزارشی نداده 
است، گف��ت: بی تدبیری های گذشت��ه نباید تکرار 

شود.
 درب��اره FATF گف��ت: سابق��ه کنوانسیون ه��ای 
بین الملل��ی در جهان اعم از FATF و CFT برای 
ملتهای جهان تصوی��ر مثبتی دیده نمی شود. زیرا 
عمدت��اً فلسفه شکل گیری آنها ب��ا اغراض سیاسی 
شکل دهندگ��ان آنها ک��ه آمریکایی ه��ا و غربی ها 
هستن��د آمیخته است.وی افزود: در لوایح مرتبط با 
FATF روحیه سلطه و اغراض آمریکایی ها آشکارا 
دیده می شود که معاون اول ترامپ با تکبر خطاب 
م��ی کند که ایران باید ب��دون تاخیر آن را تصویب 
کن��د. اینها بواسط��ه این  کنوانسیون ه��ا به دنبال 
اداره جه��ان ب��ا سلیقه خودش��ان هستند. عباسی 
خاطرنشان ک��رد: FATF در ابتدا به عنوان اقدام 
مال��ی و در حقیق��ت  یک کارگ��روه مطرح شد به 
بهان��ه شفافی��ت و مبارزه با فس��اد شکل گرفت اما 
بعد مطابق دلخواه آنها تفاسیر دیگری پیدا کرد که 
متأسفانه دولت آقای روحان��ی از خرداد 9۵ بدون 
اج��ازه مجلس متعهد به اجرایی شدن آن شد اما از 
آن زمان تاکن��ون ۳9 بند آن اجرا شده است. وزیر 
اسبق تعاون تصریح کرد: اجرای ۳9 بند از ۴1 بند 
FATF ب��دون ارزیابی اثرات ان ب��رای منافع ملی 

اجرا شده است خالف قانون و منافع ملی است.
وی خاطرنش��ان کرد: باید اینکه اینگونه موارد مهم 
در یک نظام کارشناسی بررسی شود قانون پذیرفتن 
اینگون��ه کنوانسیونها را با تصویب مجلس مجاز می 
داند. عباسی گف��ت: متأسفانه از ۳9 بند اجرا شده 
FATF هیچ کس تاکنون گزارشی نداده است که 
چه اثراتی برای رفع مشکالت کشور بخصوص رفع 
مزاحم��ت آمریکا در جریان تحریم ظالمانه بر علیه 

ملت ایران داشته است.  فارس

خبر
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گزارش 

رئیس جمه��ور خطاب به آمریکا گف��ت: بگویید »ما اشتباه 
کردیم«، اگر هم به زبان نمی گویید در عمل بگویید »راه ما 

اشتباه بوده«، ما هم آماده هستیم با شما حرف بزنیم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در 
آیین بهره برداری از طرحه��ای صنعت آب استان اردبیل، 
ضم��ن گرامیداشت یاد و خاطره مرح��وم آیت اهلل موسوی 
اردبیلی و مرحوم آیت اهلل مشکینی گفت: امروز سه سد در 
است��ان اردبیل افتتاح شد که ی��ک حرکت بسیار ارزشمند 

برای کشورمان در جهت توسعه است.
وی ادام��ه داد: اینک��ه در عرض سه م��اه ۲۲۷ طرح مهم 
افتتاح می ش��ود جای افتخار دارد. خدمت به مردم والیت 
م��دار ای��ران و اردبیل افتخار است. آبادان��ی استان اردبیل 

برای ما همیت دارد.
رئیس جمهور گفت: تالش این نژاد زرد یعنی چین برای ما 
درس آم��وز است، وقتی در چین بودم روبروی هتل ما یک 
ساختم��ان صد طبقه در حال ساخت ب��ود که هر روز یک 
طبق��ه آن ساخته می شد و بعض��ی شبها کنار آن می رفتم 
برایم لذت بخش بود این همه کارگر و مهندس دارند تالش 
می کند. روحانی گفت: این به معنای تالشی یک ملت است، 
ما در ایران به جای اینکه رقابت کنیم برای تالش و کوشش؛ 
در یک دعوا و نزاع هایی که بی ثمر است افتاده ایم که هیچ 
ثم��ری به حال م��ردم ندارد البته رقابتی ک��ه پایانش برای 
مردم مفید باشد خوب است اما گله گذاری مداوم و تعبیرات 

این گروه نسبت به آن گروه چه خاصیتی دارد؟
وی ادام��ه داد: مردم واقعاً این ه��ا را نمی خواهند، مردم به 
م��ا رای دادند و م��ا را در یک مسئولی��ت نشاندند و از ما 
ت��الش و کار و ثمره رای شان را م��ی خواهند، مردم وقتی 
از ای��ن رایشان خوشحال و راضی می شوند که ببینند همه 
مسئولی��ن در ت��الش هستند و خودشان ه��م در رقابت و 

تالش آیند.
رئی��س جمه��ور تصریح کرد: م��ا در یک شرای��ط راحتی 

نیستی��م، ما در شرایط سختی هستیم. دیروز در سخنرانی 
خود اع��الم کردم، اگر ای��ن توطئه آمریک��ا و دشمنان ما 
نسب��ت به ملت ما نب��ود، درآمد نفت م��ا پارسال و امسال 
1۰۰ میلی��ارد دالر بیشتر از آنچه که امروز داریم به دست 
می آوری��م، بود.  1۰۰ میلیارد دالر خیلی پول است، خیلی 
طرح ها می توان ب��ا آن اجرا کرد. عالوه بر این در این یکی 

دوسال می توانستیم 1۰۰ میلیارد اعتبار بگیریم.
روحانی با تاکید ب��ر اینکه برخی از بانک ها تا ۳۰ میلیارد 
دالر م��ی خواستند در ایران اعتب��ار بگذارند، اظهار داشت: 
ح��دود ۶۰ میلیارد دالر آم��اده وارد شدن به کشور بود اما 
یک توطئه علیه ما طراحی شد به خاطر اینکه ما را بشکند 
و عظم��ت و ابهت ما را بشکنند، ت��ا ما در برابر آنها خاضع 

و تسلی��م شویم این ک��ار در برابر ملت ایران شدنی نیست.
رئی��س جمهور بیان داشت: آنه��ا باید از این کار غلطی که 
آغاز کردند برگردند، هر وقت آنها از نقطه ای که این توطئه 

را آغاز کردند برگردند ما آماده هستیم.
روحانی گفت: می گویند آماده مذاکره هستیم؛ اهاًل و سهاًل 
ما هم آم��اده مذاکره هستیم. به شرط��ی که به نقطه اول 
برگردی��م و آنچه شکستی��د را اعالم کنی��د و بگویید »ما 
اشتباه کردیم« اگر هم به زبان نمی گویید در عمل بگویید 
»راه م��ا )آمریکا( اشتباه بوده« ما هم آماده هستیم با شما 
ح��رف بزنیم، اگر حرفی دارید بشنویم، و ما هم اگر سخنی 
داریم شم��ا باید بشنوید. وی در این باره خاطر نشان کرد: 
شما مل��ت برتر از ملت ایران نیستی��د، شما حکومت برتر 

از حکوم��ت ای��ران نیستید شما هم ی��ک حکومت و ملتی 
هستی��د البته ما به مل��ت شما احترام می کنی��م و شدیداً 
نسبت به حکومت شما اعت��راض داریم و شما را نسبت به 
کارهایی که کردید محکوم می کنیم اما در عین حال اعالم 

می کنیم راه بازگشت وجود دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ما ملت پرنشاط و امیدوار 
است و ت��ا روزی که نشاط و امید وج��ود دارد ما شکست 
نمی خوریم و م��ا می توانیم پله به پله راه خودمان را برای 

پیشرفت ادامه دهیم. 
روحانی با تاکی��د بر اینکه افتتاح های انجام شده علی رغم 
تحریم، قدم بزرگی اس��ت، خاطر نشان کرد: اینکه بتوانیم 
در این استان جاذبه های گردشگری را اضافه کنیم و مردم 
داخ��ل و خارج به دیدن شهر و مناظر تفریح ما بیایند )کار 
خوبی اس��ت(. جذب گردشگر عامل بزرگ��ی برای اشتغال 
است. رئی��س جمهور با بیان اینکه »س��د« می تواند عامل 
گردشگری باشد، خاطر نشان کرد: قرارمان با وزیر نیرو این 
است ک��ه در کنار سدها مراکز گردشگری ایجاد شود. باید 
حداکثر بهره برداری از سرمایه گذاری ها شود. آقای روحانی 
از خ��ط تولید کارخان��ه آرتاویل تایر و بخ��ش شرکت های 

دانش بنیان آن بازدید کرد.
ب��ه گزارش ایرنا ، این ف��از از کارخانه ظرفیت تولید ساالنه 
۳۰۰ ه��زار حلقه الستیک کامی��ون و اتوبوس تمام سیمی 
رادیال را دارا می باشد.می��زان سرمایه گذاری در این واحد 
۶۰ میلی��ون دالر ارزی و ۳۰۰ میلیارد تومان می باشد و در 
این واحد بیش از ۴۰۰ نفر جذب و مشغول کار هستند.فاز 
سوم این واحد نیز با همکاری دولت و بانک ها و با محوریت 
تولید الستیک برای ماشین ه��ای راه سازی اجرایی خواهد 
شد.در حال حاضر بیشتر الستی��ک مورد نیاز ماشین های 
راه سازی از خارج از کشور وارد می شود و با راه اندازی واحد 
تولی��د الستیک ای��ن ماشین ها در داخ��ل  ۸۵ درصد نیاز 

داخلی از این کارخانه تامین خواهد شد.

آمریکا در عمل بگوید راهش اشتباه بوده است
رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرحهای صنعت آب استان اردبیل:


