
ظریف: جمهوری اسالمی ایران پیشگام در مبارزه با داعش است 
گروه ایران: وزیر امورخارجه گفت : جمهوری اســامی ایران 
همواره پیشــگام مبارزه با داعش بوده اســت و دیگرانی که مایلند در 
مبارزه با داعش مشــارکت کنند ما مانع آنها نمی شویم اما این امر نیاز 

به اراده سیاســی دارد که واقعا بخواهند با داعش مبارزه کنند.
آقــای ظریف در نشســت با خبرنگاران تونســی افــزود: کنار 
گذاشــتن استانداردهای دوگانه که مانع مبارزه با داعش و تروریزم در 

منطقه شــده است می تواند به مبارزه با داعش کمک کند.
وی افزود: نمی توان در یک کشــور بــا داعش مبارزه کرد و در 

کشــور دیگری اقدامی کرد که به داعش کمک کند.
وزیر امورخارجه با بیان اینکه مشــکات جهان اســام و عرب 
از طریــق گفتگــو، اعتدال و روند سیاســی قابل رفع اســت ، گفت: 
کشــورهای خارجی باید مداخله را متوقف و بــه این گفتگوها کمک 

کنند.
وی افزود: جمهوری اســامی ایران برای کمک به این گفتگوها 

آماده همکاری با ســایرین و بویژه با کشور تونس است.
ظریف گفت: حل موضوع هســته ای یــک فرصت جدید برای 
منطقــه فراهم کــرد که از طریــق گفتگوها به حل مشــکات افراط 
گرایی و طایفه گری بپردازیم و با همکاری همه کشــورهای منطقه و 

همسایگان این مشکات را حل کنیم.
وی تصریح کرد: حل مشــکل هســته ای یک پیروزی برای کل 
منطقه و جهان اســام اســت و تهدیدی برای هیچ یک از کشورهای 

همسایه و جهان اسام نیست.
ظریف گفت: جمهوری اســامی ایران از اینکه درباره وضعیت 
منطقه و آینده با کشــورهای بیرون از منطقه گفتگو کند ، اجتناب کرد 
زیــرا معتقدیم موضوعات منطقه باید با تاش کشــورهای منطقه حل 

و فصل شود.
ظریــف گفت: ما از سیاســت مســتقل و معتــدل تونس درباره 
موضوعــات منطقه اســتقبال می کنیم و این فرصت خوبی اســت که 
در این زمینــه همکاری کنیم و همچنین دیگران را به سیاســت های 
عقانی و مبتنی بر گفتگو و همکاری برای حل مشــکات کشورهای 

منطقه فرا می خوانیم.
وزیر امور خارجه گفت: ما اجازه ندادیم در موضوع هســته ای 

هیچ موضوع منطقه ای وارد این مذاکرات شود.
وی افزود:  ما به خود اجازه نمی دهیم برای این منطقه با دیگران 

کنیم. مذاکره 
ظریف گفت: درباره موضوع ســوریه نیــز معتقدیم که موضوع 
ســوریه باید براســاس اصول قابل قبول برای مردم آن اقدام شود که 
شــامل عدم مداخله خارجــی ، مبارزه با افراط ، احتــرام به قانون و 

احترام به نظر مردم سوریه است.
وی گفت: حل مشــکل ســوریه باید ســوری و سیاسی باشد نه 

نظامی و خارجی .

وزیرخارجه گفت: در باره آینده شــخصیت های سوری نیز فقط 
مردم ســوریه حق تصمیم گیری دارند و نه دیگران.

ظریــف گفت: ما همچنین از مذاکره بین گروههای یمنی همواره 
حمایت کرده ایم و از نقش دولت عمان که همواره نقشــی مثبت بوده 
حمایت و اســتقبال می کنیم و از گفتگوهای بین کشــورهای همسایه 

یمن و گروههای یمنی حمایت می کنیم.
وی افزود: سیاســت جمهوری اســامی ایران از ابتدا این بوده 
اســت که باید حمــات علیه یمــن متوقف و گفتگوهــای فراگیر و 

حکومتی فراگیر در یمن ایجاد شود.
وزیر امور خارجه گفت: اگر کمکی از دســت جمهوری اسامی 

ایران ســاخته باشد در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.
مردم ما به سیاســت های امریکا بی اعتمادند

وزیــر امور خارجه گفت:  مردم ما به سیاســت هــای امریکا بی 
اعتمادنــد و اجرای صحیح توافقنامه هســته ای، فرصتی برای امریکا 
ایجــاد می کند که بتواند الاقل مقداری از اعتماد از دســت رفته مردم 

ایران را ترمیم کند.
ظریف گفت: سیاســت های امریکا در منطقــه ما یکی از دالیل 
بــی اعتمادی مردم ماســت بویــژه حمایت امریــکا از جنایات رژیم 

فلسطین. مردم  صهیونیستی در حق 
وی بــا بیان اینکه ما همــواره طرفدار حل و فصل موضوعات از 
طریق گفتگو هســتیم تصریح کــرد :  گفتگوهای ما با امریکا برای حل 
پرونده ای بود کــه از دید ما غیرضروری بود که توانســتیم با روش 

مســالمت آمیز به چارچوبی برای حل آن مسئله دست یابیم.
ظریف گفت: بنابراین فقط این گفتگوها درباره حل یک موضوع 
بود و ما در مورد ســایر موضوعات وارد گفتگو نشدیم که توقع حل 

و فصل آن موضوعات را داشته باشیم.
یکی از خبرنگاران تونســی پرسید: برخی تحلیل گران می گویند 
چهار پایتخت کشــورهای عربی زیر ســلطه ایران اســت که ظریف 
جواب داد ما برای جهان عرب بســیار  احترام قائلیم و معتقدیم هیچ 

کس بر هیچ پایتخت جهان عرب ســلطه ندارد .
وی گفــت: مردم عرب مردم رشــیدی هســتند و خودشــان بر 

پایتخت های خودشان سلطه دارند .
خبرنگاری درباره سیاســت ایران هراســی رژیم صهیونیســتی 
پرسید که ظریف پاسخ داد: سیاســت ایران هراسی رژیم صهیونیستی 
شکست خورده اســت و امروز این رژیم باید پاســخگوی جنایاتش 
علیه مردم فلســطین و لبنان باشــد و دیگر نمی تواند به آتش کشیدن 
یک کودک خردســال ، شهرک سازی اشــغالگرایانه و حمله به غزه و 

کرانه باختری و لبنان را تحت هیچ پوششــی توجیه یا مخفی کند.
وزیرخارجه افزود: نگرانی نتانیاهو دقیقا از این اســت. 

وی گفــت: از برادران و خواهران جهــان عرب می خواهیم این 
نگرانــی را درک کنند و برای افشــای جنایات رژیم صهیونیســتی به 

عنوان تنها دشمن در منطقه تاش کنند.
وزیرخارجــه در پاســخ به ادعــای نگرانی برخی  کشــورهای 
همسایه از قدرت گرفتن ایران هم گفت: در این باره هیچ جای نگرانی 
وجود ندارد و جمهوری اســامی ایران آغوش خود را برای همکاری 
با همســایگان باز کرده  و معتقد اســت باید از فرصت های مشترک 

اســتفاده کرد و در برابر خطرات مشترک ایستاد.
ظریف گفت: معتقدیم در بین همســایگان ضرورتی برای رقابت 
نیســت و اگر رقابتی باشــد باید رقابت در جهت صلح ، سازندگی، و 

پیشرفت باشد نه تخریب .
وزیرخارجه با تاکید بر اینکه ما آماده همکاری در همه ســطوح 
و چارچوب های بین المللی برای حل و فصل مشــکات کشورهای 
منطقه به ویژه ســوریه و یمن هســتیم تصریح کرد: ما چارچوب های 
مورد نظرمان را ارائه دادیم و چون این چارچوب ها اصولی هســتند 

چه در یمن و چه در ســوریه تفاوتی با هم ندارند .
وی با بیان اینکه معتقدیم مشــکات این کشورها راه حل نظامی 
ندارد و دخالت خارجی در آنها خطرناک اســت افزود: باید اقدامات 
نظامی برای رســاندن کمک های انسان دوستانه و رسیدن به راه حل 

سیاسی در این کشورها، متوقف شود.
ظریف گفت: باید گفتگوهایی بین طرف های داخلی ســوری ها 

و یمنی ها صورت گیرد تا به همزیســتی و اجماع ملی منجر شود.
وی افزود: بایــد از فرقه گرایی طائفه گرایی و قومیت گرایی در 

این مشکات پرهیز شود.
وزیرخارجه گفت: نباید اجازه دهیم گروههای تروریستی از این 

اختافات برای اهداف شوم خود استفاده کنند .
ظریف افزود: باید راه مردم در تعیین سرنوشــت آنها ماک قرار 

گیرد نه گزینه خارجی.
وی گفــت: معتقدیم بازیگران بین المللی بــا این چهارچوب و 
اصول مخالفتی ندارند و امیدواریم با همکاری همســایگان برای پایان 

دادن به این فجایع که برای منطقه ما شــرم اور است همکاری کنند.
وزیرخارجــه با بیان اینکــه ما همواره از دولــت و ملت عراق 
در مبارزه با تروریســم ، افراط گرایی و فســاد داخلی حمایت کرده 
ایم گفــت: امیدواریم که گفتگوی مقامــات عراقی در زمینه اجماع و 
انســجام داخلی در عراق موفق باشد و انســجام داخلی در عراق هر 

روز بیشتر تقویت شود.
ظریــف با بیان اینکه بیــن ایران و تونس زمینــه های گوناگون 
همکاری بویژه در بخش انرژی  بویژه  نفت ، گاز و برق ،کشــاورزی 
،گردشــگری ، حمــل و نقل  و برقــراری خطوط مســتقیم هوایی و 

دریایی وجود دارد .
وی بــا بیان اینکه معتقدیــم فنآوری صلح آمیــز باید در اختیار 
همه باشــد گفت: در این زمینه آماده همکاری با ســایر کشــورها در 

چارچوب مقررات بین المللی هســتیم و این را حق همه می دانیم.
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رهبر انقالب در دیدار فرماندهان قرارگاه خاتم االنبیاء:
آمادگیهای خود را برای مقابله با تهدیدها دائم ارتقا دهید

 جهش بزرگ 
مصرف بنزین کلید خورد؛

توصیه دولت به مردم

 اعالم  جزییات 
 خیانت در امانت 
آثار هنری ارشاد

با حضور امیر اسماعیلی؛

رادارهای »نذیر« و »بینا« رونمایی شدند
گروه ایران: ســامانه های راداری نذیر و بینا با 
حضور امیر فرزاد اســماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتــم االنبیاء)ص(، از طریق ویدئو کنفرانس 

رونمایی شد.
سامانه راداری نذیر یک سامانه راداری برد بلند 
و کاما بومی با دقت بســیار باال در تفکیک است که 
توانایی آشکارســازی و شناسایی اهداف را تا سطح 
مقطع راداری پایین دارد و در برابر موشک های ضد 

رادار مقاوم است.
ایــن رادار می تواند اهــداف را در برد بیش از 

800 کیلومتر و با ارتفاع 100 هزار پا کشف کند.
همچنین ســامانه رادار بینا که یک رادار کنترلی 
سه بعدی است دقت بسیار باالیی در تفکیک دارد و 
از قابلیت آشکارســازی و شناسایی اهداف تا سطح 

مقطع راداری پایین برخوردار است.
این رادار می تواند اهداف رادارگریز را کشــف 

کند و همچنین توانایی مقابله با جنگ الکترونیکی را 
دارد.نمونه مشابه این رادار تاکنون در جهان گزارش 
نشــده است و به صورت صد در صد بومی به دست 
متخصصان کشور طراحی، ساخت و به بهره برداری 

عملیاتی رسیده است.
دو رادار راهبــردی بینا و نذیــر نیز در مناطق 
کوهســتانی و بیابانی در جنوب شرقی کشور مستقر 

شده است.
امیر فرزاد اسماعیلی در حاشیه مراسم رونمایی 
از رادارهــای بــرد بلند نذیر و رادار ســه بعدی بینا 
افزود: نخســتین نکتــه مهم دربــاره دو رادار که در 
مناطق جنوب شرقی کشــور و در مناطق مرکزی به 
شــرق کشور گســترش پیدا کرده این است که یک 
رادار در نقطه کوهستانی و یک رادار در نقطه دشت 

و بیابانی مستقر شده است.
وی گفت: فناوری این رادارها کامًا بومی است 

و به هیچ عنوان هیچ گلوگاهی از این رادارها نداریم 
ضمــن اینکه نمونه هایی از ایــن نوع رادارها نیز در 
کشــورهای منطقه ای و جهان هنوز گزارش نشــده 

است.
اســماعیلی با بیان اینکه این رادارها را جوانان 
برومند هوایی و دانشجویان دانشگاه های برتر کشور 
طراحی کرده اند، افزود: این رادارها در فرکانس های 
متفاوت و با پــرش فرکانس و همچنین در باندهایی 
که غیرقابل شــنود برای دشــمن است طراحی شده 

است.
وی گفت: این طرح کمتر از دو ســال به نتیجه 
رســیده و تولید شده است و امیدواریم تا سال 95 به 

تولید انبوه برسد.
فرمانده قــرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیاء 
افزود: از ویژگیهای این رادارها مولتی برد بودنشــان 
اســت یعنی اینکه هم اهداف پهن پیکر و هم اهداف 

اســتیلز و هم ریزپرنــده هایی ماننــد پهبادها را از 
دوردســت ها قابلیت کشــف دارد قبل از اینکه به 

مرزهای جمهوری اسامی نزدیک شود.

 شمار نمایندگان 
دمکرات حامی برجام 

به 32 رسید
گروه جهان: ›پاتریک مورفی‹ نماینده دمکرات از 
ایالت فلوریدای جنوبی از توافق هسته ای ایران حمایت 
کرد و در عین حال گفت این تصمیم دشوارترین تصمیم 

در مدت خدمتش در کنگره بوده است.
پایگاه اینترنتی ›هافینگتون پســت‹ با اســتناد به 
گزارش نشــریه محلی ›پالم بیچ پست‹ چاپ فلوریدا، 
نوشــت: مورفی از اعضای دمکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا در بیانیه ای اعام کــرد ›توافقی که روی میزم 
است ناقص است اما من پس از آن که به ندای وجدانم 
گوش دادم، تصمیم گرفتم کــه از این توافق به عنوان 
بهترین گزینه در دســترس برای توقف دستیابی ایران 
به تســلیحات هســته ای حمایت کنم‹.بدین ترتیب 
تعداد اعضای دموکرات حامی توافق هســته ای ایران 
)برجــام( در کنگره آمریکا به 32 تن رســید.مورفی و 
ســناتور دمکرات ›بیل نلســون‹ تنها اعضای کنگره از 
ایالت فلوریدا هستند که بصورت علنی از توافق حمایت 
کرده اند.بسیاری از دمکرات هایی که هنوز درباره توافق 
تصمیم گیری نکرده اند، نگرانی از به خطر افتادن امنیت 
رژیم صهیونیستی را به عنوان تردید آنها در حمایت از 
توافق اعام کرده اند.مورفی نیز روز دوشنبه گفت وی 
چنین نگرانی هایی را قبول دارد اما تصمیم به حمایت 
از این توافق به عنوان بهترین گزینه برای تضمین امنیت 

اسرائیل و به طور کلی منطقه گرفته است.
وی افــزود: ›ما باید تحریم هــای هدفمند علیه 
رهبران ایران و شــبه نظامیانی را که به دنبال آســیب 
رساندن به اسرائیل و هم پیمانانمان هستند، تشدید کنیم، 
اما ایران مجهز به تسلیحات هسته ای این روند را بطور 
کلی تغییر خواهد داد و ضمن به خطر انداختن امنیت 
آمریکا، تهدیدی علیه موجودیت اســرائیل و عامل بی 
ثباتی منطقه خاورمیانه است. ›متوقف کردن برنامه هسته 

ای ایران باید اولویت نخست ما باشد‹.
مورفی رقیب ›آلن گرایسون‹ نماینده دمکرات از 
ایالت فلوریدا به عنوان نامزد دمکرات ها در یک کرسی 
سنا هستند که به ›مارکو روبیو‹ نامزد جمهوری خواهان 
در انتخابات ریاســت جمهوری ایران تعلق داشــت. 
گرایسون هنوز موضع خود در قبال توافق ایران را اعام 

نکرده است.

 معاون سیاسی وزیر کشور:

دولت در داخل کشور هم موفق عمل کرده است
گروه ایران: محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دولت تدبیر و امید به موازات تاش در 
حوزه سیاســت خارجی و بخصوص مذاکرات هسته ای در داخل کشور نیز در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی نیز تاش های خوبی داشته و موفق عمل کرده است.مقیمی عصر سه شنبه در جلسه شورای 
اداری اســتان کردســتان در ســنندج با بیان اینکه برخی ها اعام می کنند دولت تمام تاش خود را در حوزه 
سیاست خارجی گذاشته، این اظهار نظرها را بی انصافی در حق دولت دانست و افزود: دولت در کنار سیاست 
خارجی و مذاکرات هسته ای، در داخل کشور نیز اقدامات موثری انجام داده است.وی سیاست خارجی را یکی 
از حوزه های موفق دولت دانست و گفت: تیم مذاکره کننده مجرب، کارشناس، فرهیخته و حقوقدان کشورمان 
توانســت با صبر، حوصله و شــجاعت موضوع هسته ای را به سرانجام برساند و آنها برای این اقدام سخت در 
داخل و خارج از کشور مورد تحسین قرار گرفتند.مقیمی اظهار کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای ما با قدرت از 
اقتدار نظام جمهوری اسامی و ملت ایران دفاع کرد و نظرات ملت را به کرسی نشاند.معاون سیاسی وزیر کشور 
در ادامه به تاش های دولت در داخل کشــور نیز اشــاره کرد و از اجرای طرح نظام سامت به عنوان یکی از 
اقدامات موثر دولت نام برد و گفت: در گذشته بیماران 35درصد هزینه های درمانی را از جیب خود پرداخت 
می کردند اما اکنون این هزینه ها برای شهروندان به 10 درصد و برای ساکنین در روستاها به پنج درصد کاهش 
یافته اســت.او افزایش ســطح امنیت کشور را از دیگر اقدامات موثر دولت نام برد و گفت: در سایه حمایت ها 
و پشــتیبانی های دولت و هماهنگی و تعامل خوب بین مجموعه اداره کننده کشــور، امروز شاهد امنیت بسیار 

باالی کشورمان در منطقه هستیم.

 »روشنایی علم« 
رهبرانقالب درمسکو 

رونمایی می شود
گروه فرهنگ: ترجمه انگلیسی »روشنایی علم« 
دربرگیرنده آرا، تاکیــدات و رهنمودهای رهبر معظم 
انقاب اسامی در باره جایگاه دانش و لزوم ارتقای آن 
در جهان اســام، در نمایشگاه بین المللی کتاب 2015 

مسکو رونمایی می شود.
›رضا ملکی‹ رایزن فرهنگی جمهوری اسامی 
ایران در مسکو روز سه شنبه( ضمن اشاره به حضور 
جمهوری اســامی ایران بــه عنوان میهمــان ویژه 
نمایشگاه کتاب مســکو و توجه رسانه های روسیه 
به این موضوع، اظهار داشت: کتاب روشنایی علم به 
عنوان راهبرد و نقشه کان کشور و جهان اسام برای 
جبران فاصله علمی با جهان توسعه یافته، دربرگیرنده 
تاکیــدات حضرت آیت اهلل خامنه ای اســت.ملکی 
اضافه کرد: افزون بر رونمایی از ترجمه انگلیســی این 
کتاب، بنا به خواسته موسسات مختلف و پژوهشگران 
روســیه اقدامات الزم برای ترجمه این اثر پژوهشی به 

زبان روسی آغاز شده است.
رایزن فرهنگی جمهوری اسامی ایران در روسیه 
افزود: کتاب روشــنایی علم حاصل فعالیت چند ساله 
موسســه پژوهشی انقاب اســامی وابسته دفتر مقام 
معظم رهبری، دربرگیرنده پاسخ های روزآمد براساس 
تعالیم اسام به نیازهای مختلف است.10 هیات فرهنگی 
و ناشران ایرانی در نمایشگاه پنج روزه کتاب مسکو که 
از فردا گشایش می یابد، به عنوان میهمان ویژه فعالیت 
خواهند کرد.این نمایشگاه با حضور ›سرگئی ناریشگین‹ 
رییــس مجلس دوما و با همراهــی ›علی جنتی‹ وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در پارک ودنخواه مسکو 
گشایش می یابد.رونمایی از چندین کتاب نویسندگان 
ایرانی به زبان روسی، برگزاری نشست های تخصصی، 
حضور نویسندگان نام آشنا، برگزاری موسیقی ایرانی، 
برنامه هــای گروه ایرانی کودکان صلــح، روز ایران و 
عصر تهران از جمله 50 برنامه ای اســت که در مدت 
محل برگزاری نمایشگاه و مراکز مختلف در شهر مسکو 
اجرا خواهد شد.هیات 100 نفره ایران امروز با همراهی 
ســیدعباس صالحی معاون فرهنگــی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی نیز برای شرکت در مراسم گشایش این 

نمایشگاه به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبرداد:

 برگزاری رزمایش 
اقتدار ثاراهلل در تهران

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

صرافی ها از دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت کنند

 خنثی سازی 
برنامه های خرابکارانه

مانع جذب اهل سنت به داعش شدیم

وزیر اطالعات در اجالسیه خبرگان رهبری مطرح کرد:

 بهره برداری 
از نخستین نیروگاه 

تلمبه ای کشور
گــروه اقتصادی: نخســتین نیـــروگاه تلمبه 
ای- ذخیره ای کشــور با حضــور معاون اول رئیس 
جمهور و وزیر نیرو در ســیاه بیشه مازندران به بهره 
برداری رســید.این نیروگاه  با ظرفیت تولید هزار و 
40 مگاوات ساعت برق در چهار واحد 260 مگاواتی 
است و برای ســاخت آن هزار و300 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شــد.این طرح با دارا بودن دو سد و 
یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای این قابلیت را دارد که در 
ســاعات اوج مصرف، برق تولید کند و در ساعات 
کاهش مصرف با پمپاژآب به سد باال و ذخیره آن بار 
شبکه سراســری را تنظیم کند.ساخت سد و نیروگاه 
تلمبه ذخیره ای ســیاه بیشه از سال 82 آغاز شد و با 
بهــره برداری از آن ســاالنه19 میلیون دالر هزینه ی  

استهاک نیروگاه های حرارتی کاهش می یابد.

آیت اهلل یزدی در هجدهمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد:

نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی
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