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 مجلس مصوبه شفافیت 
قوای سه گانه را اصالح کرد

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر ش��ورای نگهبان طرح 
دوفوریتی ش��فافیت قوای س��ه گانه و دس��تگاههای اجرایی و 
س��ایر نهادها را اصالح کردند. نمایندگان در نشس��ت علنی روز 
س��ه شنبه مجلس ش��ورای اسالمی در جریان بررسی گزارش 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، نمایندگان مجلس طرح 
دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر 

نهادها را اصالح کردند.

مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشس��ت علنی 
صبح امروز س��ه ش��نبه )11 مرداد( مجلس ش��ورای اسالمی با 
حضور س��ید حمید س��جادی در صحن همراه بود. سجادی روز 
گذشته برای پاسخ به سوال احمد راستینه هفشجانی و تعدادی 
دیگ��ر از نماین��دگان ب��ه پارلمان آمده بود که س��وال کنندگان 
از توضیح��ات وزی��ر ورزش و جوان��ان قانع نش��دند و پس از به 
رأی گذاشتن سوال در صحن، نمایندگان با 11۲ رای موافق، 
1۲0 رای مخال��ف و 3 رای ممتن��ع از مجم��وع ۲۴3 نماین��ده 
حاضر از س��خنان وزیر ورزش و جوانان قانع نش��دند. براس��اس 
این گزارش، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در قرائت 
متن س��وال نمایندگان از حمید س��جادی گفت: در اجرای ماده 
)۲0۷( آیین نامه داخلی مجلس، س��ؤال فوق  در جلس��ه رسمی 
روز سه ش��نبه مورخ 31 خرداد ماه 1۴01  کمیس��یون با حضور 
نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سؤال کننده و وزیر مطرح  
و پس از اس��تماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده 
س��ؤال کننده از پاس��خ های ارائه ش��ده  وزیر، کمیسیون قلمرو 
س��ؤال را ملی تش��خیص داده و مس��تند به بند )3( ماده )۲0۷( 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، گزارش سؤال جهت 
اعالم وصول در اولین جلسه علنی ارسال می  شود. وی افزود: 
قانون ش��رح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان پس 
از دوازده س��ال از تش��کیل این وزارتخانه در ش��هریور سال ۹۹ 
به تصویب رس��ید و بر اس��اس قانون حداکثر ش��ش ماه پس از 
تصویب این قانون باید آیین نامه اجرایی آن نوشته می شد که 

متاسفانه تا کنون ارایه نشده است.

پارلمان عراق دچار حریق شد
همزم��ان ب��ا حضور آش��وبگران حامی مقتدی صدر در پارلمان 
عراق، بخشی از ساختمان پارلمان دچار حریق شد. رسانه های 
عراقی روز س��ه ش��نبه از آتش سوزی در کاخ پذیرایی پارلمان و 
حضور س��ریع نیروهای آتش نش��انی خبر دادند. به نوشته وبگاه 
موازی��ن نی��وز، به گفته تیم آتش نش��انی، زباله های موجود در 
س��اختمان پذیرای��ی ابتدا آتش گرفت��ه و قبل از آن که به دیگر 
قس��مت ها س��رایت کند، خاموش شده است. این اتفاق تلفات 

جانی در پی نداشت. 
ساختمان پارلمان از روز شنبه در اشغال آشوبگران حامی مقتدی 
صدر قرار دارد و آن ها اعالم کرده اند تا زمانی که صد دس��تور 
نده��د ب��ه تحصن خود ادامه خواهند داد. در این راس��تا، کمیته 
س��ازماندهی تظاهرات )وابس��ته به کمیته هماهنگی شیعیان( 
دیروز در بیانیه ای گفت که می بایس��ت آش��وبگران وابس��ته به 
جریان صدر، پارلمان را تخلیه کنند تا فعالیت این نهاد از س��ر 
گرفته ش��ود. آش��وب طلبان حامی مقتدی صدر در چهارش��نبه 
هفته گذش��ته و بار دوم در ش��نبه هفته جاری در اعتراض به 
معرفی »محمد ش��یاع الس��ودانی« برای در اختیار گرفتن پست 
نخست وزیری، به منطقه سبز یورش برده و وارد پارلمان شدند. 
آن ه��ا همچن��ان در داخ��ل صحن پارلمان در تحصن به س��ر 

می برند.
 در این راستا روزنامه االخبار چاپ لبنان روز یکشنبه به نقل از 
منابع عراقی نوشت که در جریان اولین ورود آشوبگران حامی 
مقتدی صدر به پارلمان عراق در چهارشنبه هفته گذشته، پیامی 
از دفتر آیت اهلل سیستانی به مقتدی صدر رسید و مرجع عالیقدر 

شیعیان از او خواسته بود تا اوضاع را آرام کند.

 روسیه از نابودی تسلیحات آمریکایی
 در اوکراین خبر داد

وزی��ر دف��اع روس��یه با بیان اینکه تعداد زیادی از س��امانه های 
موشکی و تجهیزات نظامی پیشرفته اهدایی آمریکا به کی یف 
در حمالت اخیر به اوکراین نابود شدند، گفت شش شهرک دیگر 
در منطقه دونتس��ک آزاد ش��دند. »سرگئی شویگو« وزیر دفاع 
روسیه روز گذشته از نابودی شش سامانه آمریکایی »سیستم 
توپخانه موشکی با تحرک باال« موسوم به هیمارس در اوکراین 
خبر داد. ش��ویگو طی نشس��ت خبری در مسکو گفت: »ارسال 
کنترل نش��ده تس��لیحات غربی به اوکراین، امنیت منطقه را به 

طور جدی تهدید می کند. 
مجموع��ًا در نتیج��ه حمالت نیروهای روس��ی به تأسیس��ات 
نظامی نیروهای مسلح اوکراین، 33 فروند توپخانه خودکششی 
هوویتزر آمریکایی و پنج آتش بار س��امانه موش��کی ضدکشتی 

هارپون منهدم شد«. 
به نوش��ته وبگاه »ریانووس��تی«، وی با ارائه آماری از خسارات 
ارتش اوکراین در جنگ با روسیه، توضیح داد: »شش آتش بار 
و بیش از ۲00 موشک از سامانه های هیمارس نابود شدند. طی 
دو هفته گذش��ته نیز نیروهای اوکراینی، 3۹6 س��امانه موشکی 
ضد تانک جاولین و 1۲5 سامانه موشکی ضد هوایی قابل حمل 

از نوع استینگر را از دست داده اند«. 
ای��ن مقام نظامی ارش��د روس��یه درباره عملی��ات نظامی ویژه 
کش��ورش در منطقه دونباس اظهار داش��ت که ارتش روس��یه 
در برق��راری ی��ک زندگی مس��المت آمیز در دونباس و اوکراین 
مش��ارکت دارد. ش��ویگو در این باره تصریح کرد: »در مجموع، 
حدود 1.۴ هزار عملیات بشردوستانه انجام شد که طی آن بیش 
از 50.5 هزار تن محموله ]به ساکنان شرق اوکراین[ تحویل داده 
شد. مهندسان ارتش به سرعت در حال بازسازی زیرساخت های 

غیرنظامی در مناطق آزاد شده هستند«.

سياسي

گروه سیاس�ی:پس از اینکه جو بایدن در یک کنفرانس خبری 
رسما اعالم کرد که نیروی هوایی ارتش آمریکا توانسته است 
»ایمن الظواهری«، س��رکرده القاعده را به قتل برس��اند، یک 
مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود، جزئیات این حمله 
و اینکه س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )س��یا( چگونه او را 

شناسایی کرده و کشته است، منتشر کرد.
 ب��ه گ��زارش تج��ارت، به نقل از خبرگ��زاری رویترز، این مقام 
رسمی دولت آمریکا به خبرنگاران گفت: »الظواهری به مدت 

چند سال مخفی شده بود. 
عملی��ات یافت��ن و کش��تن او نتیج��ه پش��تکار و صب��ر جامعه 
اس��ت.« متح��ده  ای��االت  ضدتروریس��م  و   اطالعات��ی 

 قب��ل از اطالعی��ه آمریکا، ش��ایعه ش��ده بود ک��ه الظواهری در 
 منطقه قبیله ای پاکس��تان و یا داخل افغانس��تان به س��ر می برد.
  گزارش ه��ا توس��ط ای��ن مقام رس��می به ش��رح ذیل اس��ت:

 ب��ه م��دت چندی��ن س��ال، دول��ت آمری��کا از ش��بکه ای ک��ه 
الظواه��ری را حمای��ت می کرد، آگاه بود و طی س��ال گذش��ته، 
پ��س از خ��روج آمری��کا از افغانس��تان، مقام��ات آمریکای��ی 
 نشانه هایی از حضور القاعده در این کشور را رصد کرده بودند.

 امسال، مقامات آمریکایی خانواده الظواهری – همسرش، دخترش 
و فرزندان دخترش – را شناسایی کردند و پی بردند که آن ها در 
خان��ه ای ام��ن در کابل منزل گزیده بودند و به دنبال این ماجرا، 
 خود الظواهری را نیز در همان خانه با گذشت زمان شناسایی شد.

 ط��ی چن��د ماه اخیر، مقامات اطالعاتی آمریکا بیش��تر مطمئن 
شدند که آن ها الظواهری را در این خانه امن به درستی شناسایی 
کرده اند و اوایل ماه آوریل، با مقامات ارشد دولت آمریکا در این 
خصوص گفت وگوهایی را انجام دادند. سپس، جیک سالیوان، 
مش��اور امنیت ملی دولت آمریکا با جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمری��کا گفت وگوهای��ی در ای��ن زمینه انج��ام داد و او را از این 

قضیه مطلع کرد.
 این مقام رسمی افزود: ما توانستیم الگوهایی را از طریق چندین 
 منبع اطالعاتی مستقل بسازیم تا این عملیات را اطالع رسانی کنیم.

 وی ادامه داد: یکبار که الظواهری به این خانه امن در کابل وارد 
شد، مقامات او را در بالکن منزلش شناسایی کردند – جایی که 

او در نهایت مورد هدف قرار گرفت. مقامات، تحقیق و تفحصی 
را درخص��وص ای��ن خان��ه امن انجام دادن��د و اطمینان حاصل 
کردن��د ک��ه می توانند عملیاتی برای کش��تن الظواهری ترتیب 
دهند. همچنین تحقیقاتی را انجام دادند تا مطمئن ش��وند که 
 خطری افراد غیرنظامی و خانواده الظواهری را تهدید نمی کند.
در هفته های اخیر، رئیس جمهوری آمریکا جلساتی را با مشاوران 
اصل��ی و اعض��ای کابینه در راس��تای بررس��ی و ارزیابی دقیق 

اطالعات برگزار کرد.
 در تاریخ 1 ژوئیه، اعضای کابینه از جمله ویلیام برنز، رئیس سازمان 
 سیا، با بایدن درخصوص این عملیات پیشنهادی گفت وگو کرد.
 بایدن سواالت و جزئیاتی را پیرامون اینکه آن ها چه می دانند و 
چگونه می دانند، پرسید و به دقت مدل و الگوی این خانه امن را 
 که جامعه اطالعاتی با خود به این جلسه آورده بود، بررسی کرد.
 رئیس جمهوری آمریکا س��واالتی درباره روش��نایی، آب وهوا، 

مصالح و مواد ساختمانی و سایر عواملی که می تواند موفقیت این 
عملیات را تحت تاثیر قرار دهند، پرسید. رئیس جمهوری آمریکا 
 همچنین بررسی پیامدهای احتمالی حمله در کابل را جویا شد.

 وکالی س��ازمان س��یا گزارش ه��ای مقام��ات اطالعات��ی 
را بررس��ی و تایی��د کردن��د ک��ه الظواه��ری به دلی��ل رهبری 
القاع��ده، هدف��ی قانون��ی می باش��د.  گ��روه تروریس��تی 

 در تاریخ ۲5 ژوئیه، رئیس جمهوری آمریکا جلس��ه ای را برای 
اعض��ای کلیدی کابینه  و مش��اورانش جهت جمع بندی نهایی 
برگزار کرد و آن ها همچنین درخصوص اینکه قتل الظواهری 
چگون��ه رواب��ط آمری��کا با طالبان را تحت تاثی��ر قرار می دهد، 

گفت وگو کردند. 
سرانجام، پس از اظهار نظر همه اعضا، بایدن درخواست این حمله 
 را به شرط اینکه خطر علیه غیرنظامیان را کاهش دهند، صادر کرد.

 این حمله در نهایت ساعت ۹:۴8 شب به وقت محلی در تاریخ 30 ژوئیه 

 با یک پهپاد و موشک های هلفایر در منطقه شیرپور کابل انجام شد.
 واش��نگتن پست نوش��ته الظواهری در محله دیپلماتیک کابل 
هدف عملیات واقع شد. نیویورک تایمز نیز عنوان کرده که این 
 خانه به سراج الدین حقانی، وزیر کشور طالبان تعلق داشته است.
وارث احتمالی بعدی رهبری القاعده پس از تایید کش��ته ش��دن 
ایم��ن الظواه��ری در کاب��ل افغانس��تان، یک نی��روی زیرک، 
آم��وزش دی��ده و ب��ا تجربه در کش��تن س��ربازان آمریکایی و 
 انگلیس��ی اس��ت که خود را "شمش��یر عدالت" نامیده اس��ت.
 روزنام��ه دیل��ی می��ل می نویس��د: "س��یف الع��دل" مصری 
ی��ک افس��ر س��ابق ارت��ش اس��ت ک��ه از اعض��ای موس��س 
القاع��ده ب��ه ش��مار م��ی رود و اواخ��ر ده��ه 80 می��الدی ب��ه 
 گ��روه تروریس��تی ب��ه ن��ام "مکت��ب الخدمت" ملحق ش��د.
 بعد از مدتی او با اس��امه بن الدن و الظواهری آش��نا ش��د و به 
زودی به گروه مجزایی به نام "جهاد اس��المی مصر" پیوس��ت. 
مس��اله دیگری که از او می دانیم این اس��ت که س��یف العدل 
حدود 60 ساله یکی از جوانترین رهبران القاعده است و وقتی 
30 س��ال داش��ت شاهد عملیات "س��رنگونی بلک هاوک" در 
موگادیش��و، س��ومالی بود که در جریان آن عملیات، 1۹ س��رباز 
 آمریکایی کشته شده و اجسادشان در خیابان ها به نمایش درآمد.
 از زم��ان کش��ته ش��دن اس��امه ب��ن الدن در ۲011، العدل به 
 یکی از استراتژیس��ت های مهم در داخل القاعده تبدیل ش��د.

 "بیل روجیو" یکی از محققان در بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها 
 می گوید که العدل احتماال کاندیدای پست رهبری القاعده است.
  ن��ام واقع��ی الع��دل "محم��د صالح الدی��ن زی��دان" اس��ت.

 حمزه، پس��ر اس��امه بن الدن که قرار بود جانش��ین پدر ش��ود 
در س��ال ۲01۹ کش��ته ش��د و "اب��و محمد المص��ری" هم که 
 استراتژیس��ت ارش��د این گروه بود در س��ال ۲0۲0 ترور ش��د.

 اطالعات ایاالت متحده می گوید: العدل در ارتباط با بمب گذاری ۷ 
اوت 1۹۹8 در سفارتخانه های ایاالت متحده در دارالسالم، تانزانیا، 
و نایروبی، کنیا، تحت تعقیب است. در جریان این انفجارها در 
 شرق آفریقا ۲۲۴ تن کشته شده که شامل 1۲ آمریکایی می شوند.

 همچنین بیش از ۴500 تن هم زخمی شدند. جایزه 10 میلیون 
دالری نیز برای سر العدل تعیین شده است.

»ایمن الظواهری« سرکرده القاعده  توسط پهباد ارتش آمریکا  به قتل رسید؛

 پایان تاریخ مصرف تروریست شماره یک

اخبار كوتاه

گروه سياسی:مسئول سازمان بسيج رسانه گفت: جهاد تبيين 
یکی از دس�تور كارهای اصلی س�ازمان بسيج رسانه به شمار 
می رود در این راس�تا از تمامی ظرفيت های اس�تفاده خواهد 

شد.
 ب��ه گ��زارش تج��ارت، عباس محمدی��ان پیش از ظه��ر دیروز

 در مراس��م امضای تفاهم نامه س��ازمان بس��یج رسانه و موسسه 
مطالع��ات و تحقیق��ات بین المللی ابرار معاصر تهران در راس��تای 
منوی��ات مق��ام معظ��م رهب��ری پیرام��ون جهاد تبیی��ن اظهار 
ک��رد: جه��اد تبیین یکی از دس��تور کارهای اصل��ی برای مقابله 
ب��ا ه��ر ن��وع انحراف و تحریف در گفتم��ان و ارزش های انقالب 
 اس��المی اس��ت ک��ه مق��ام معظم رهبری ب��ر آن تأکی��د دارند.
وی بی��ان ک��رد: ام��روز یک جنگ ترکیبی تمام عیار به کش��ور ما 
تحمیل شده است و دشمنان بر اساس برنامه ریزی های گسترده 
 طراحی های عمیقی در حوزه جنگ شناختی و روانی انجام داده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه تصریح کرد: امروز اگر نتوانیم همه 

ظرفیت های نظام را برای خنثی کردن جنگ 
نرم دش��من بس��یج کنیم بدون شک در این 
حوزه شکست خواهیم خورد و این شکست 
 در برخ��ی ام��ور غیرقابل جیران خواهد بود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: پژوه��ش یک��ی از 
خأله��ای موجود به ویژه در حوزه فرهنگی 
اس��ت و برای ارتقای زیرساخت های قدرت 
نرم کش��ور باید به حوزه پژوهش به ش��کل 

ویژه توجه کنیم.

هم افزای���ی بی���ن نیروه���ا تنه���ا راه مقابل���ه با فش���ار  � 
حداکثری دشمنان

عابد اکبری،  مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار 
معاصر تهران نیز در این مراسم اظهار کرد: جلسه امروز ما درباره آغاز 
 فصل نوینی از همکاری ها بین این موسسه و سازمان بسیج رسانه بود.

وی بیان کرد: در موسسه ابرار اعتقادی داریم 
در برابر فشار حداکثری که از جانب نظام سلطه 
به ارکان نظام ما وارد می شود یک راه بیشتر 
 وجود ندارد و آن هم افزایی حداکثری است.

اکبری تصریح کرد: اگر نتوانیم نیروهایی که 
داریم در کشور به صورت هم افزایانه در کنار 
همدیگر قرار بدیم و تالش کنیم نمی توانیم 
 در برابر این فشار حداکثری مقاومت بکنیم.

وی خاطرنش��ان کرد: ایجاد پیوند بین دس��تگاه های مختلف و 
نهادهای مختلف که در راس��تای موضوعات مش��ترک فعالیت 
 می کنند می تواند هم افزایی را شکل داده و آن را تقویت می کند.
مدیرعام��ل موسس��ه مطالع��ات و تحقیق��ات بین الملل��ی ابرار 
معاص��ر ته��ران گفت: این موسس��ه با توجه ب��ه اینکه به صورت 
تخصصی در حوزه بین الملل و سیاس��ت خارجی فعالیت می کند 
نق��ش موث��ری در ارائ��ه تصویر از سیاس��ت خارج��ی جمهوری 

 اس��المی ای��ران و موضوع��ات محوری انقالب اس��المی دارد.
وی ادامه داد: بس��یج رس��انه با توجه به ظرفیت عظیمی که در 
حوزه رسانه و همچنین ارتباط تنگاتنگی که با رسانه های داخلی 
 دارد، می تواند از نفوذ در فضای رسانه ای کشور تحول آفرین باشد.

اکبری اظهار کرد: بدون شک این دو نهاد با استفاده از ظرفیت های 
باالی خود می توانند تصویر حقیقی از انقالب اسالمی و سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی را چه در داخل و چه در خارج از کشور 
 در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و در قالب جهاد تبیین و 

تشریح کنند.
وی با اشاره به تشکیل جبهه رسانه ای تراز انقالب توسط سازمان 
بس��یج رس��انه متذکر شد: می توانیم سیاست های نظام سلطه در 
راستای ایران هراسی  و اسالم هراسی را خنثی کنیم و با توجه به 
فضای خیلی خوب و حرفه ای که در سازمان بسیج رسانه وجود دارد 
این هم افزایی می تواند هم در داخل و هم در خارج از کشور شکل 

بگیرد و خیرات و برکات بسیار زیادی برای کشور داشته باشد.

اجازه ورود هیچ پرنده ای را به حریم هوایی کشور نمی دهیمایران به سمت ساخت بمب هسته ای نمی رود
به��روز کمالون��دی تاکی��د کرد: از اظهارات رئیس س��ازمان انرژی اتمی در مورد 
توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است و ایران به 
سمت ساخت بمب هسته ای نخواهد رفت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: طبق قانون مجلس شورای 
اسالمی و به منظور حفظ منافع ملت ایران، مجموعه ای از وظایف را انجام دادیم. 
یکی از کارهایی که انجام دادیم راه اندازی 1000 دس��تگاه س��انتریفیوژ IR6 بود 
و از دیروز شروع به تزریق گاز به این ماشین ها کردیم. کمالوندی تاکید کرد: ما 

روند غنی سازی را برای رفع نیازهای کشور ادامه خواهیم داد. ما قباًل برنامه خود را به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اطالع داده ایم و طرف های دیگر مذاکرات هم می دانند که ما در این باره قانون داریم. س��خنگوی س��ازمان 
انرژی اتمی ایران با اش��اره به س��خنان اخیر محمد اس��المی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی و برداش��ت های از این 
سخنان، گفت: از اظهارات اسالمی در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است. 
ایران به دلیل توانمندی های اس��تراتژیک خود نیازی به بمب هس��ته ای ندارد و به س��مت س��اخت بمب هس��ته ای 
ه��م نخواه��د رف��ت. وی همچنین گف��ت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق 

هسته ای به تعهدات خود باز خواهیم گشت.  

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: سایت ها و مواضع پدافندی اجازه ورود بدون 
مجوز هیچ پرنده ای را به حریم هوایی کشورمان نمی دهند. امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش صبح روز گذشته در ادامه بازدید از یگان های پدافندی شرق 
کشور از سایت فرماندهی اطالعات شناسایی پل محمود و سایت راداری والیت )تپه سبز( 
بازدید کرد و توان رزم و همچنین آمادگی دفاعی این سایت ها را مورد ارزیابی قرار داد. وی 
در حاشیه این بازدیدها گفت: سایت اطالعات شناسایی )پل محمود( و نیز سایت راداری 
والیت )تپه سبز( از سایت های درخور توجه پدافند هوایی ارتش است که رصد و پوشش 

بسیار وسیعی در شرق کشور و کویر مرکزی ایران ایجاد می کنند. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، با بیان اینکه پدافند هوایی 
ارتش نقش خطیر و ارزنده ای در استحکام جایگاه و قدرت ملی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایفا می کند، گفت: سایت ها 
 1۷0-RQ و مواضع پدافندی اجازه ورود بدون مجوز هیچ پرنده ای را به حریم هوایی کشورمان نمی دهند. شکار پهپاد پیشرفته
آمریکایی بخشی از عملکرد کم نظیر این سایت ها بود. امیر صباحی فرد تصریح کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش به عنوان یک 
نیروی اولویت دار در تأمین امنیت و دفاع کشورمان آنقدر اهمیت دارد که فرماندهی معظم کل قوا در طی سالیان اخیر بیش از 
600 کالم نورانی درباره نقش راهبردی، حساس و ارزشمند پدافند هوایی مطرح فرمودند که نشان از جایگاه واال و برتر پدافند 

در عرصه بین المللی دارد و با توجه به فرمایشات داهیانه ایشان باید قدر این جایگاه حساس را بیشتر بدانیم.

مسئول سازمان بسیج رسانه مطرح کرد:

جهاد تبیین مهمترین دستور کار بسیج رسانه است

گروه سیاس�ی: س��خنگوی دولت از آغاز برنامه ریزی ها برای 
حضور و سخنرانی رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد خبر داد. علی بهادری جهرمی در نشس��ت خبری 
خود در پاسخ به پرسشی، مبنی بر اینکه آیا رییس جمهوری 
در نشس��ت عمومی س��ازمان ملل متحد حضور خواهد یافت 
ی��ا خی��ر، اظهار کرد: برنامه ریزی های مقدماتی برای این امر 

صورت گرفته است.

وزیر نیرو برای پی گیری حقابه ایران به افغانستان  � 
می رود

وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت برای پیگیری 
حقابه ایران از افغانستان به کجا رسیده است، اظهار کرد: طرف 
افغان در مذاکرات انجام شده حق ایران را مبتنی بر موافقتنامه 
پذیرش و به آن اذعان دارد و اختالف در مورد میزان آب ورودی 
است و نیز برخی مشکالت فنی، که جمهوری اسالمی با جدیت 
این امر را پیگیری می کند. سخنگوی دولت تاکید کرد: در جلسه 
دولت هم گزارش��ی در این زمینه ارائه ش��د و وزیر نیرو نیز به 
زودی سفری به افغانستان خواهد داشت که یکی از مهمترین 
بخش های آن پیگیری حقابه ایران و تحقق آن است. بهادری 
جهرمی با اشاره به تامین حقابه ایران از رودخانه ارس یادآور شد: 

در موضوع حقابه رود ارس هم مشابه 
همین گزارش در جلسه هیات دولت 
ارائه ش��د و در گفت وگوی روسای دو 
کشور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح 
شد و طرف ترکیه ای موافقت خود در 
زمینه برگزاری جلسه در سطح وزرا در 
این امر را پذیرفته است و دولت هم بر 

پیگیری همین مسیر تاکید دارد.
 � آخری���ن تصمیم���ات دولت برای بهبود وضعیت 

معیشتی بازنشستگان
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای بهبود وضعیت معیش��تی بازنشستگان اظهار کرد: پیرو 
دستور رئیس جمهوری برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی 
بازنشستگان و پس از برگزاری نشست های مکرر معاون اول 
با نمایندگان بازنشس��تگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف 
افزایش حقوق بازنشستگان،اختیارات خود را به وزرای عضو  
هیات امنای س��ازمان بازنشس��تگی تامین اجتماعی تفویض 
کرد. وی با اش��اره به اقدامات دیگر دولت در راس��تای اجرای 
قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون 
تع��داد ۲1۷ ه��زار فق��ره وام فرزندآوری ب��ه مبلغ بیش از 86 

هزار میلیارد ریال و بیش از 3۲0 هزار 
فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
۴۴0 ه��زار میلیارد ریال به متقاضیان 
پرداخت شده است. بهادری جهرمی 
ادام��ه داد: بی��ش از ۲30 هزار خودرو 
در طرح ه��ای فروش خودروس��ازان 
ب��ه طرح جوان��ی جمعیت تخصیص 
داده ش��ده که نزدیک ب��ه 100 هزار 
نفر تکمیل وجه داش��تند و ثبت نامش��ان نهایی ش��ده است. 
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به حضور میدانی مسئوالن 
در رس��یدگی به س��یل زدگان، گفت: دولت اعتقاد دارد حضور 
مس��ئوالنه دولتمردان در صحنه مش��کالت یک تکلیف و 
وظیفه برای مدیران اجرایی است و این دولت هرگز تماشاگر 
مشکالت مردم نیست و اعتقاد دارد برای حل مسائل باید در 

میدان عمل باشد.  

هشدارها در مورد وقوع سیل داده شده بود � 
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا با وجود هشدارهای 
جدی درباره وقوع س��یل اقدامات پیش��گیرانه مورد توجه قرار 
نگرفته، تصریح کرد: تمام هش��دارها داده ش��ده بود و حتی 

اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گرفته، اما حجم بارش ها باال 
بوده و سیل به راه افتاده است؛ توجه به اقدامات پیشگیرانه در 

این گونه حوادث نیازمند مشارکت همگانی است.

مسووالن برای مدیریت سیل به موقع در صحنه  � 
حضور داشتند

وی با تاکید بر جدی تر گرفتن هشدارها در زمینه سیل و زلزله، 
اظهار کرد: حضور مسئوالن در صحنه و تالش برای مدیریت 
بحران و رسیدگی به سیل زدگان به موقع بوده که وجه تمایز این 
دولت با دولت های گذشته است و شاید این اقدام دولت مورد 
پسند کسانی که نگاه متفاوت برای حل مشکالت دارند، نباشد 
اما دولت بر آن تأکید دارد. سخنگوی دولت درباره برنامه ریزی 
برای تعیین تکلیف کاالهای انباشته شده در گمرک و تسریع 
در ترخیص آنها، گفت: از ابتدای فعالیت دولت کار جهادی و 
جهشی در وزارت اقتصاد برای ساماندهی این موضوع صورت 
گرفت و در هفته جاری سازوکارهای جدیدی در حوزه امالک 
تملیکی اتخاذ می شود. وی افزود: در 11 ماهه نخست دولت 
س��یزدهم حدود 8500 میلیارد تومان کاال در انبارها و بنادر 
تعیین تکلیف شده است که رشد 13۷ درصدی نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته داشته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد:

دولت هرگز تماشاگر مشکالت مردم نيست


