
نوبخت در نشست خبری:

تغییر وزرا و استانداران در دستور کار دولت نیست
گروه ایران: ســخنگوی دولت گفت: تغییر اســتانداران و وزرا در 

دستور کار دولت نیست و این موضوع بی اساس است.
محمدباقــر نوبخت ســخنگوی دولت در نشســت خبری خود با 
اصحاب رســانه اظهارداشت: با ابالغ رئیس جمهور 6 هزار میلیارد تومان 
از اعتبارات جاری صرفه جویی شــده و به بودجه عمرانی افزوده می شود 
و بودجه عمرانی در سال جاری به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسید.
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به تاثیرگذاری تعیین 
نرخ ســود بانکی و فعالیــت بانک ها در بورس و تاثیرات ناشــی از آن 
اظهارداشــت: نرخ های جدیدی که برای ســود تسهیالت و سود سپرده 

تعیین شده تاثیر منفی در بازار بورس نخواهد داشت.
وی افزود: اینکه انتظار داشــته باشیم بانک ها بورس را متعادل کنند، 

انتظار درستی نیست و بانک ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند.
ســخنگوی دولت درباره فعالیت انتخاباتی ســتادهای روحانی در 
زمان انتخابات در ســال 92 در شرایط کنونی، گفت: ستادهای انتخاباتی 
رئیس جمهور در انتخابات 92 ستادهای مردمی بوده اند که در مقطع زمانی 
مشــخصی شــکل گرفته  بودند که بعد از انتخابات نیز ما تنها از نظرات 

کسانی که در این ستادها فعال بودند استفاده کردیم و بهره مند شدیم. 
نوبخت تاکید کرد: ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات رئیس جمهور 
مطرح نیســت، اینکه آنها می خواهند در زمان انتخابات در ســال جدید 
فعالیت داشــته باشــند به دولت ربطی ندارد و می توانند آزادانه فعالیت 
کنند، نوبخت گفت: هیچ ماموریتی به هیچ ستادی برای ورود به انتخابات 

داده نشده است.
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع 
هدفمندی یارانه ها افزود: طبق قانون دولت باید در سال جاری 6 هزار و 
300 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به مردم از خزانه برداشــت کنند 
همچنین طبق اعــالم قانونگذار مقدار پرداختی یارانه به مردم در ســال 
جاری به 39 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت در حالیکه ما در سال گذشته 
حــدود 42 هزار میلیارد تومان باید یارانه پرداخت می کردیم بنابراین این 
قانون االن دســت دولت است و هم اکنون در حال فراهم کردن مقدمات 

کار به منظور اجرایی ساختن آن هستیم.
نوبخت با بیان اینکه طبق فراخوانی که دولت در گذشته اعالم کرد 
حدود دو میلیون نفر از دریافت یارانه ها انصراف داده اند، افزود: آیین نامه 
اجرایی تبصره 20 قانون بودجه به دولت ارســال شده و در حال بررسی 
است که مسئول اجرای این آیین نامه هم وزیر کار و رفاه اجتماعی است.
نوبخت ادامه داد: ســازوکار حذف افراد پردرآمد در ســال جاری 
همانند ســال گذشــته ادامه یافته و تصمیم جدیــدی در این باره اتخاذ 
نکردیم که ان شــاءاهلل با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 20 این موضوع 

یعنی نحوه شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنها مشخص خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که میزان موفقیت دولت در 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکنون چقدر بوده است،  گفت: دولت با شدت 
و قــدرت با هر گونه قاچاق مقابله می کند که امیدواریم این اقدام دولت 

تاکنون نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد.

نوبخت در پاسخ به این ســوال که برنامه جدی دولت در حمایت 
از ســرمایه گذاری چیست، اظهارداشــت: دولت با متمرکز شدن بر روی 
سرمایه گذاری سعی دارد در این بخش رونق جدی ایجاد کند در حالیکه 
در ســال جاری و در طرح های عمرانی حدود 161 هزار میلیارد تومان از 
ســوی دولت سرمایه گذاری می شود و در این زمینه نیز بخش خصوصی 

فعالیت چشمگیری را خواهد داشت.
وی در ادامــه تاکیــد کرد: ما در همین رابطه شــاهد رشــد مثبت 
اقتصادی کشور پس از دو ســال بودیم و امسال نیز مصمم هستیم رشد 
معقولی در عرصه اقتصاد داشــته باشیم اما مطمئنا این رشد ها با توجه به 
اهدافی که ســند چشــم انداز تعیین کرده فاصله دارد بنابراین باید تالش 

خود را بیشتر کنیم.
نوبخت با تاکید بر توجه ویژه دولت به فضای کســب و کار بخش 
خصوصی و بها دادن به آنها تصریح کرد: دولت به منظور رونق کســب 
و کار در 17 شهریور 92 دستورالعمل 35 ماده ای را به تصویب رساند و 
تکالیفی را در راســتای رونق کسب و کار بیان کرد که خوشبختانه شاهد 
نتایج مطلوبی دراین زمینه بودیم که البته باید این روند با شتاب بیشتری 

افزایش یابد.
وی همچنیــن تاکید کرد: تمام بدنه اجرایــی دولت باید با اهدافی 
که مســئوالن عالی کشــور و دولت تعیین کنند همسو باشد به خصوص 
در حوزه ســرمایه گذاری نیز ما باید اهتمام ویژه ای داشته باشیم تا بتوان 

توفیقات افزون تری را کسب کنیم.
نوبخــت در ادامه در پاســخ به این ســوال که واکنــش دولت به 
تحلیل هــای اخیر آمریکا و دبه کردن آنها در مذاکرات چیســت؟ گفت: 
آخرین مذاکرات در حال انجام اســت و طرفین تالش می کنند بیشترین 
منافع را کســب کنند به خصوص تیم مذاکره کننده ایرانی با اتکا به مبانی 

حقوقی و قانونی تالش مضاعف تری دارد.
سخنگوی دولت افزود: طبیعی اســت که در این میان طرف مقابل 
یک حرف هایی را مطرح کند که شــاید بر اثر جو زده شدن و یا استفاده 

داخلی باشد بنابراین نباید به این سخن ها اعتنا کنیم.
نوبخت با تاکیــد براینکه در موافقتنامه نهایــی هیچ یک از حقوق 
مردم ضایع نخواهد شــد، تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور با توجه به 
چارچوب هایی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند که عقالنی هم است 

مبنای عمل خودشان در مذاکرات قرار دادند.
نوبخت در پاســخ به این ســوال که آیا تعدادی از موسسات مالی 
غیرمجاز در مرحله ورشکستگی قرار دارند یا خیر؟ اظهار داشت: برخورد 
با موسســات مالی غیرمجــاز اراده بانک مرکزی اســت و گزارش این 
موضوع هم در شــورای عالی امنیت ملی ارائه شده و همچنین تاکید شد 
دســتگاه های قضایی و انتظامی در ارتباط با مقابله با موسسات غیرمجاز 

با دولت هماهنگ باشند.
وی تاکید کرد: اینکه گفته شده تعدادی از موسسات مالی غیرمجاز 

ورشکسته شده اند حرف نادرستی است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برخی از مردم گالیه هایی 

را پیرامون آزادسازی نرخ نان داشته اند و خواستار نظارت بیشتری به این 
موضوع هســتند تدابیر دولت در این زمینــه و برای کاهش نگرانی مردم 
چیســت؟ اظهار داشــت: طبق مصوبه ای که در دولت وجود داشت باید 
حداکثــر 20 درصد از نانوایی ها آزادپز می شــدند که تاکنون کمتر از 20 

درصد از نانوایی ها آزادپز شدند.
وی همچنین تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز باید 
در این راستا نظارت بیشتری داشــته باشد و مردم نیز می توانند گالیه ها 
و انتقادات خود را به مســئوالن امر در این رابطه انتقال دهند البته دولت 

همچنان پرداخت یارانه آرد را ادامه می دهد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در جریان بازی تیم های فوتبال 
تراکتورسازی تبریز و نفت تهران شــورای تامین دستور قطع اینترنت یا 

موبایل را داده بود گفت: بنده این موضوع را تایید نمی کنم.
نوبخت در بخش دیگری از ســخنانش در پاسخ به این سوال که آیا 
آقای روحانی برای ممنوع التصویری رئیس جمهور اســبق نامه ای نوشته 
اســت یا خیر؟ گفت: درباره اینکــه مجمع روحانیون نامــه ای به آقای 
رئیس جمهور داده اند و درخواستی را مطرح کرده اند، طبیعی است مجامع 
و جمعیت ها بــه رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساســی نتایج را 
منعکــس می کنند و آقای رئیس جمهور با توجه به اختیارات قانونی خود 

آنچه را که الزم است  انجام می دهد.
نوبخــت در ادامه در خصوص تغییر وزرا و اســتانداران در دولت 
تأکید کرد: تغییر اســتانداران و وزرا در دســتور کار دولت نیست و این 

موضوع بی اساس است.
وی همچنین درباره حذف یارانه بگیران نیز گفت که حذف 4 میلیون 

یارانه بگیر صحت ندارد و این کار را نکرده ایم.
وی همچنین گفت: 38 هزار و 600 نفر که مراحل قانونی استخدام 
را ســپری کرده اند حدود 550 میلیارد تومان برای استخدامشــان تأمین 

اعتبار شده است.
ســخنگوی دولت در خصوص دســتور اخیر رهبر معظم انقالب 
مبنی بر عــدم ممانعت از تحصیل افغانســتانی ها مجاز و غیرمجاز در 
ایران گفت: این دســتور یک اقدام سنجیده است و دولت وظیفه خود 
می دانــد این دســتور مقام معظم رهبری را با دقــت و کمال به انجام 

برساند.
وی همچنین درباره اعزام کشــتی نجات به سواحل یمن گفت: این 
کشتی حامل کمک های بشردوستانه است و با مجامع بین المللی هماهنگ 
شــده وفکر میکنم مشکل خاصی برای رسیدن این کشتی به یمن وجود 
نداشته باشــد و اگر اتفاق خاصی برای کشــتی مذکور پیش بیاید، نظام 

متناسب با آن تصمیم گیری خواهد کرد.
نوبخت در پاســخ به سوال دیگری درباره تحقیق و تفحص مجلس 
از بند 350 زندان اوین و علت عدم اطالع رسانی آن توسط دولت گفت: 
این موضوع در هیئت وزیران مطرح شد و رئیس جمهور نیز به دو وزیر 
دستور پیگیری این مسئله را دادند و گزارش مربوطه نیز به رئیس جمهور 

ارائه شد و اگر الزم باشد آن گزارش را ما ارائه خواهیم کرد.
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۶ میلیون نفر در نوبت حذف
وزیــر کار از افزایش یارانه طبقات پایین و دهکهای کم درآمد و تقویت ســبد غذایی 
آنها خبر داده و گفته اســت: تعداد افرادی که یارانه آنها حذف خواهد شــد به 6 میلیون نفر 

رسیده است.
علی ربیعی گفته اســت: طبقات پایین و دهکهای کم درآمد نگران نباشــند زیرا نه تنها 

یارانه شان کم نمی شود بلکه افزایش هم می یابد و سبد غذایی آنها تقویت خواهد شد.

او همچنین از ســفارش شــخص رییس جمهــور مبنی بر جلوگیری از آســیب 
دهکهــای میانــی و پایینی در اقدام حذف یارانه ها و تاکید بر لــزوم توجه به بیمه و 
تأمیــن اقالم مهم و ضروری ســبد خانوارها در جریان حــذف و اضافه ها خبر داده 

است.
ربیعی در گفت وگو با بخش خبری سیما اعالم کرد که بر اساس اقدامات صورت گرفته 

تعداد کسانی که یارانه آنها حذف خواهد شد به 6 میلیون نفر رسیده است.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در قانون اجازه حذف یارانه افرادی که 
غیرنیازمند شناخته شــده داده شده است، گفت: این طرح تا مدتی آزمایشی خواهد بود که 
ضعفهای آن شناسایی شود به همین دلیل از اقشار سطح باالی جامعه شروع کرده ایم که در 

این مسیر با خطاهای کوچک و ناچیزی روبرو شدیم.

یارانهدهکهایکمدرآمدزیادمیشود؛
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شناسایی سایت دروغین همسریابی؛

کالهبرداری
از۲۰۰۰متقاضی

ازدواج
گــروه اجتماعی: رئیــس مرکز مبــارزه با 
جرایم ملی و ســازمان یافته پلیس سایبری کشور 
از شناســایی و دســتگیری گرداننده یک سایت 
غیر قانونی همســر یابی خبــر داد و گفت : متهم 
اطالعات حســاب دو هزار متقاضی ازدواج را به 

است. برده  سرقت 
ســرهنگ تورج کاظمی، افزود: مجرمان در 
پوشــش راه اندازی این گونه ســایت ها اقدام به 
ســرقت اطالعات بانکی کاربران مــی کنند ؛ لذا 
به شــهروندان توصیه می شــود حتی االمکان از 
نیز پرداخت  به ســایت های غیر معتبر و  مراجعه 

کنند. خودداری  مالی  تبادل  و  وجوه 
هنــگام  در  خواســت  کاربــران  از  وی 
پرداخت هــای الکترونیکی، آدرس هــای اینترنتی 
درگاه های بانکــی را کنترل نمایند و به نام »وب 
ســایت« باز شده به عنوان درگاه بانک مورد نظر 
نام  ابتدای  HTTPS:// در  و همچنین به آدرس 

باشند.  داشته  کافی  دقت  سایت 
ز شناســایی یک ســایت  مــه ا دا وی در ا
کارهای  نجــام  ا با  نونــی همســر یابی  قا غیــر 
د و گفت:  فتــا خبر دا پلیس  تخصصــی و فنی 
یــن ترفند کاربران را بــه صفحات  ا با  متهــم 
اطالعات  و  یــی  هنما را نــک  با جعلــی  درگاه 
به  را  زدواج  ا متقاضی   2000 حدود  حســاب 

است. برده  سرقت 
دســتگیری  به  اشــاره  با  کاظمی  ســرهنگ 
متهم، مبلغ کالهبرداری شــده را تــا کنون چند 
صــد میلیون تومان اعالم کــرد و افزود: پرونده 
دســتگیری  و  مالباختــگان  شناســایی  بــرای 
همدســتان احتمالی در دســت بررسی و پیگیری 

است. نهایی 
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان 
ادامه گفــت: هموطنان  پلیس ســایبری در  یافته 
عزیــز می تواننــد در صورت مواجهــه با موارد 
مشــکوك، موضــوع را از طریق ســایت پلیس 
فتــا بــه آدرس cyberpolice.ir بخش تماس 
با ما گــزارش کنند تا مامــوران بتوانند بالفاصله 
ناامــن کنندگان فضای مجازی  با کالهبرداران و 

باشند. داشته  را  الزم  برخوردهای 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

عزمجزم3قوهبرایمبارزهبافساد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

عزمجزم3قوه
برایمبارزهبافساد

افتتاح خط تولید 
خودروهای اچ ٢٢0 

و ۳00 در سایپا

شناسایی 
10 میلیون 
حاشیه نشین

برنامهجدید
افزایشتولیدگاز

پارسجنوبیدرسال۹۴

آمادگی عراقی ها 
برای ورود به رمادی

گــروه ایران: رئیس ســازمان بازرســی کل 
کشور از عزم جدی قوای ســه گانه برای مبارزه با 

فساد در کشور خبر داد.
ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیران 
کل ســابق و جدید بازرســی قزوین که در سالن 
اجتماعات دادگســتری قزوین برگزار شــد، اظهار 
کرد: ســازمان بازرســی کل کشــور یک سازمان 
برنامه ای اســت و یافته های بازرسان آن طی طول 
سال، در اســفندماه هر سال تجمیع و بر اساس آن 

برنامه ریزی می شود. فعالیت ها  ادامه  برای 
وی افزود: مجلس شــورای اسالمی به تازگی 
طرح تشــدید مبارزه با فســاد را مطرح کرده و تا 
حدی نیز پیش رفته اســت که البتــه قوه مجریه با 

آن موافق نیست.
رئیس سازمان بازرســی کل کشور ادامه داد: 
در این طرح پیش بینی شــده است پرونده هایی که 
در ارتباط با مفاســد اقتصادی تشــکیل شده اند در 
سازمانی با عنوان ســازمان مبارزه با فساد بررسی 

شــود؛ که همانطور که گفتم با آن موافق نیستیم.
تشــکیل سازمان  کرد: طرح  ســراج تصریح 
مبــارزه با فســاد بــار مالــی دارد و بر اســاس 
نظرسنجی های صورت گرفته تعداد زیادی از مردم 

بوده اند. با تشکیل چنین سازمانی مخالف 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: 
به تازگی قانون ارتقای ســالمت اداری به تصویب 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی رسید و بیشتر 
مســائلی که در طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد 

وجود داشته، در این قانون پیش بینی شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: موضوع فســاد در 
تمام کشــورها وجود دارد که اندازه و درجه آن 
متفاوت است و کشــورهایی که در زمینه کاهش 
فساد پیشــرو هســتند با انجام کارهای فرهنگی، 
اصالح ســاختار و نظایر آن توانســته اند به نتایج 

یابند. دست  مثبت 
رئیس سازمان بازرســی کل کشور بیان کرد: 
ارتباطــات بین المللــی خــود را زیاد کــرده و با 
کشــورهای مختلفی ارتباط برقــرار کرده ایم تا از 
تجربیــات آنان بهــره بگیریم که به عنــوان نمونه 
در کشــور چین به علت برخورد بدون اغماض با 

مفسدان آمار فساد کاهش می یابد.
ســراج اضافه کرد: عزم خود را جزم کرده ایم 
تا در ســال جاری مبارزه جدی با فساد را پیگیری 
کنیم که در این راستا ســه قوه مصمم به مبارزه با 

فساد هستند و تصمیمات خوبی گرفته اند.
رئیس سازمان بازرســی کل کشور بیان کرد: 
در خصوص معوقات بانک ها نیز کمیته ای تشــکیل 
داده ایم تا به این امور به شــکل جدی رســیدگی 

شود.
وی بیان کرد: در قانونی که روز دوشــنبه در 
مجلس به تصویب رســید تعریف خوبی از فســاد 
صــورت گرفتــه و مــاده 25 این قانون ســازمان 
بازرســی را موظف به بررسی شکایات مردم کرده 

است.
ســراج اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن 
ایــن قانون با هماهنگی بین ســه قوه امید اســت 
بتوان بــه موفقیت های خوبی در زمینــه مبارزه با 
فساد دســت یافت و در پایان سال یا ابتدای سال 

آینده خبرهای خوشی به مردم داد.

گروه ایران: وزیر کشور گفت: انتظار می رود 
با ایجاد بستر مناســب و هم چنین ایجاد بسته های 
تشــویقی، کمک هــای مالی بــه داوطلبــان زمینه 
بازگشــت عزت مندانــه پناهنــدگان افغانی فراهم 

شود.
عبدالرضــا رحمانی فضلــی وزیر کشــور در 
اجالس کمیته 4 جانبه پناهندگان افغان، با اشــاره 
به حضور 30 ســاله پناهندگان افغانستانی در ایران 
عنوان کرد: انتظار می رود با ایجاد بســتر مناسب و 
هم چنین ایجاد بســته های تشویقی، کمک های مالی 
به داوطلبان زمینه بازگشت عزت مندانه آنها فراهم 

شود.
وزیــر کشــور ایــران در نشســت چهارمین 
راهبردی  راه حل هــای  4 جانبــه  اجالس کمیتــه 
بــرای پناهنــدگان افغانســتانی که پیــش از ظهر 
دیروز 29 اردیبهشــت ماه در هتــل آزادی تهران 
برگزار شــد، ضمن تشکر از شرکت کنندگان گفت:  
جمهوری اســالمی ایران پذیرای جمعیت میلیونی 

افغانستانی ها در 30 سال گذشته بوده است.
وی افزود: پناهندگان افغانســتانی بزرگ ترین 
جمعیــت پناهنــدگان در جهان هســتند و در این 

مدت طوالنی طبق اصول اســالمی و انسان دوستانه 
زیر چتر حمایــت جمهوری اســالمی ایران قرار 

داشته اند.
وزیر کشــور ایــران اظهار داشــت: به دلیل 
داوطلبانــه و حضــور طوالنی مــدت  بازگشــت 
مهاجران افغانســتانی ما با تبعات و مشکالت ناشی 

از آن مواجه هستیم.
رحمانی فضلی تالش های انجام شــده جهت 
بازگشــت پناهنــدگان افغانســتانی را قابل تقدیر 
دانســت و عنوان کــرد:  جمهوری اســالمی ایران 
عــالوه بر تأمین نیازهای اولیه شــامل بهداشــت، 
واکسیناســیون پناهنــدگان افغانســتانی به منظور 
رفع نیازهای ثانویه مهاجران افغانســتانی از جمله 
اسکان، اشتغال، آموزش فنی و حرفه ای متناسب با 

بازار کار اقداماتی انجام داده است.
وزیر کشــور ایران با بیان اینکه باید نسبت 
بهداشت  آموزش،  شــغلی،  فرصت های  ایجاد  به 

به  انجام شود، عنوان کرد:  بیشــتری  فعالیت های 
همین منظور جمهوری اســالمی ایران، افغانستان 
و پاکســتان و همچنین کمیســاریای سازمان ملل 
متحد در فرآیندهای مشــورتی 4 جانبه ای که در 
ماه می ســال 2012 در ژنو با عنوان راه حل های 
راهبــردی برای بازگشــت داوطلبانــه مهاجران 
افغان کمک هایی را از جانب کشــورهای میزبان 

است. داشته 
رحمانی فضلی با اشاره به اعتبارات الزمی که 
در ســال 2013 برای اجرای طرح های این نشست 
انجام شد، اظهار داشت: این طرح ها مربوط به 22 
کشور جهان بوده اســت که 6 دستگاه آن دستگاه 
دولتی، 4 سازمان غیردولتی، 8 سازمان مردم نهاد و 

بین المللی حضور داشته اند. نهاد مردمی   4
وزیر کشــور ایران خاطرنشــان کــرد: ما بر 
این باور هســتیم که کنفرانس بین المللی راهبردی 
راه حل ها می تواند بســتر مناســبی بــرای راه حل 

مشــکالت و رفــع موانــع بازگشــت پناهندگان 
باشند. به کشورشان را داشته  افغانستانی 

وی ضمــن تشــکر از حمایت کشــورهای 
کمک کننــده به پناهنــدگان افغانســتانی از جمله 
کمیساری ســازمان ملل متحد و کشــور پاکستان 
تأکید کرد: با وجــود اقدامات صورت گرفته روند 
کنونی جهت کمک به مهاجران افغانســتانی فاصله 
دارد و باید جهت تأمین نیاز و اختصاص کمک به 
پناهندگان افغانستانی جهت بازگشت به کشورشان 

بیشتری صورت گیرد. کمک های 
رحمانی فضلی بازگشــت داوطلبانه مهاجران 
افغانستانی توأم با امنیت را حق پناهندگان دانست 
و عنوان کرد: این بهتریــن و ماندگارترین راه حل 
برای بازگشــت به کشــور اصلی شان می باشد و از 

استقبال می شود. برنامه  این 
با بیان اینکه جمهوری اسالمی  وزیر کشــور 
ایــران تاکنون به تعهدات خود عمل نموده اســت 

خاطرنشــان کرد: مهاجران افغانستانی در بازگشت 
بــه کشورشــان بایــد مــورد حمایــت مقام های 
بین المللی و مقام های ملی کشــور افغانستان باشند.
نبــود  و  کافــی  فرصت هــای  عــدم  وی 
زیرساخت های اساسی را مانع بازگشت پناهندگان 
به کشورشان دانست و اظهار داشت: انتظار می رود 
با پیگیری راه حل های راهبردی در جهت بازگشت 

پناهندگان پیشرفت اساسی در اهداف واقع شود.
رحمانــی فضلی بــا اعالم برنامه پیشــنهادی 
برای بازگشــت 100 هزار پناهنده افغانســتانی به 
کشورشــان تأکید کرد: باید زیرســاخت های الزم 
و امکانات اولیه برای بازگشــت پناهندگان فراهم 

شود.
وزیر کشــور افــزود: ایران بازگشــت 100 
هزار پناهنده افغانســتانی را پیگیری نموده اســت 
و تالش هــای اجرایی برای توافق ســند راهبردی 

یافته است. افزایش 
وی با اشــاره به حضور 30 ســاله پناهندگان 
افغانســتانی در ایران عنوان کــرد: انتظار می رود با 
ایجاد بســتر مناســب و هم چنین ایجاد بسته های 
تشــویقی، کمک هــای مالی بــه داوطلبــان زمینه 

اذعانیک
سناتورآمریکایی
بهقدرتایران

درمنطقه
انتقاد  با  یک ســناتور آمریکایی  گروه جهان: 
از سیاســت های رئیس جمهور این کشور و با اذعان 
به قدرت ایران در منطقــه ابراز نگرانی کرد که عدم 
حضور آمریکا در خاورمیانه به ایران اجازه کنترل بر 

منطقه را داده است.
ســناتور جان مک کین روز دوشنبه با حضور 
در برنامه ای در شــبکه ام اس ان بی سی سیاست های 
بــاراك اوباما رئیس جمهور آمریــکا را در عرصه 
سیاســت خارجی مــورد انتقاد قــرار داد و گفت 
که عملکرد وی ســبب توقف حضــور آمریکا در 

خاورمیانه شده است.
این سناتور آمریکایی مدعی شد به همین دلیل 
است که ایران در حال به دست گرفتن کنترل عراق،  
سوریه، یمن و لبنان است. چیزی که موجب نگرانی 

هم پیمانان ما یعنی ترکیه و عربستان شده است.
مک کین ادامه داد: متأســفانه به نظر می آید که 
تمرکز ما روی داعش قرار دارد در حالی که شــاهد 
این هستیم که ایران چهار کشور یمن، عراق، سوریه 

و لبنان را در کنترل دارد.
وی با ابراز نگرانی گفت: اکنون شما به درستی 
می توانید بگویید که بزرگترین قدرت دارای نفوذ در 

بغداد نه آمریکا بلکه ایرانی ها هستند.
ســناتور مک کین همچنین به وضعیت سوریه 
و ادامه حضور بشار اســد رئیس جمهور این کشور 
اشــاره کرد و مدعی شد ایرانی ها حضور بیشتری در 

دولت اسد دارند.
وی تأکید کرد: این مســأله واقعًا جالب است و 
ما احتماالً باید با این انتخاب وحشــتناك و غیرقابل 
قبول یعنی انتخاب میان بشــار اســد یا اداره سوریه 
توســط گروه های افراط گرا روبرو شویم. چیزی که 
در حال روی دادن اســت نتیجه توقف دخالت ما در 

منطقه خاورمیانه است.

رئیس جمهور در مراسم سی وسومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد؛

دانشگاه بدون آزادی، مرده است


