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یک نماینده:

«پدیده» و «ثامن»
در اسرع وقت پول مردم را
پس بدهند!
به روی چشم  ،فقط منتظر
دستور شما بودند واال مردم را
این مدت سرگردان نمی کردند.
یک نماینده:

چه کسی پاسخگوی
توزیع چای آلوده در کشور
خواهد بود

نماینده مردم لنگرود در مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :چه
کسی پاسخگوی توزیع چای آلوده و
بازگشایی انبارهای این چایها خواهد
بود و سازمان استاندارد در برابر این
اتفاق مسئول است.
به گزارش ایسنا ،مهرداد بائوج الهوتی،
طی تذکر شفاهی خود در جلسه علنی
دیروز مجلس شورای اسالمی خطاب
به وزرای بهداشت ،جهاد کشاورزی ،و
رئیس سازمان استاندارد گفت :به بهانه
صادرات ،انبارهای چای آلوده را باز
میکنند و میخواهند آنها را به خورد
مردم بدهند.
در حالی که اگر این اتفاق بیافتد
بیماری ناشی از این محصوالت
گریبانگیر این مردم خواهد شد؛
مسئولین چگونه میخواهند جواب این
اقدام را بدهند.
وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر
رفاه ،گفت :شما در گذشته وعده
دادهاید که به جای کلنگ زدن با لودر
عملیات احداث بیمارستان منطقه را
آغاز میکنید اما امروز با گذشت زمان
زیادی از این به اصطالح آغاز پروژه با
لودر هنوز هیچ اتفاقی در بیمارستان
تامین اجتماعی نیفتاده است.
الهوتی در تذکر پایانی خود به رئیس
جمهور گفت  :رئیس جمهور دو
سال پیش با حضور در جمع مردم
وعده پرداخت مطالبات صیادان را
داد.
اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و ما به
مردم چه بگوییم .بگوییم که حرف
رئیس جمهور چه شده و مسئولین
ذیربط به چه دلیل به آن عمل
نمیکنند .
یک نماینده:

آمار بیکاری تحصیلکردگان
به  6میلیون نفر
رسیده است

نماینده مردم اسفراین در مجلس
گفت :آمار بیکاری جوانان تحصیل
کرده به شش میلیون نفر رسیده و
همه ما مسئولیم در برابر این اتفاق
اقدام کنیم.
هادی قوامی طی تذکر شفاهی خود
در جلسه علنی دیروز مجلس بر
اساس ضابطه های اصل  ۴۳قانون
اساسی گفت :بر اساس این اصل تامین
استقالل اقتصادی و ایجاد امکانات
اشتغال برابر برای همه و رفع بیکاری
وظیفه مسئولین است و امروز در
شرایطی که خیل عظیمی از بیکاران
فارغ التحصیل و جوان در کشور وجود
دارد سه قوه باید با مشارکت یکدیگر
این معضل را مرتفع کنند.
وی در تذکری خطاب به وزیر جهاد
کشاورزی گفت :در فصل تولید
محصوالت کشاورزی الزم است از
واردات بی رویه محصوالت کشاورزی
جلوگیری شود تا اقتصاد کشاورزان به
خطر نیفتد.
همچنین باید هر چه سریعتر مطالبات
گندم کارانی که به واسطه عدم دریافت
مطالبات خود نتوانسته اند معوقات
بانکی خود را پرداخت کنند مورد توجه
قرار گیرد.
قوامی در تذکر پایانی خود به وزیر
صنعت از واردات لوله هایی که امکان
ساخت آن در کشور وجود دارد انتقاد
کرد و گفت :این کار بر خالف اصول
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید
داخل است.

روحانی:

به برجام خوشبینایم ،به آمریکا بدبین
به گزارش عصر ایران ،حسن روحانی که در سیامین سفر
استانی کاروان دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر
کرده با حضور در ورزشگاه تختی شهرستان یاسوج در
جمع مردم این استان گفت :محبت مردم مسئولیت دولت
را افزایش میدهد و احساس میکنیم در برابر این همه
مهربانی و وحدت مردم ،بار سنگینی بر دوشمان قرار
گرفته است.
ایلنا گزارش داده است :روحانی با بیان اینکه استان
کهگیلویه و بویر احمد ،استان مهر و وفا و شجاعت است،
گفت :استقالل و عزت ما در سایه ائمه هدی و بویژه موال
علی ابن موسی الرضا (ع) است و فرهنگ دیار ما با حضور
امام رضا (ع) به اوج رسید .درس امام هشتم مودت،
مهربانی و برادری است .ضمن اینکه درس بزرگ همه ائمه
معصوم  ،اخالق است.
رییس جمهور در بخش دیگر از سخنانش با بیان اینکه
عشایر غیور و مردمان سرزمین دنا همواره مدافع استقالل
ایران بودهاند ،خاطرنشان کرد :علیرغم سختیها و فشارها
با همراهی مردم قدم به قدم پیش رفتهایم.
رییس شورای عالی اقتصاد با یادآوری اینکه رشد اقتصادی
سه ماهه اول سال به  ۴.۴رسید ،تاکید کرد :مردم پیام
رهبر انقالب برای همدلی و همراهی ملت و دولت را
محقق کردهاند .با اتحاد ،اطاعت از رهبری و حمایت از
دولت به دنیا ثابت کردید کسی قادر به تحمیل و تحریم
ایران نیست.
روحانی افزود :بر خالف اراده دشمنان ،امروز هر چه
بخواهیم نفت صادر میکنیم .شاید رفع تحریم بر خالف
منافع عدهای باشد اما ملت مسرور است .حل مشکل
اشتغال جوانان شدنی است و  ۷۵۰۰بنگاه اقتصادی تا
پایان سال فعال خواهد شد.
رییس جمهور در ادامه گفت :امروز میبینید که ۳۵۰
هیات اقتصادی و  ۱۶۰هیات سیاسی در سراسر دنیا به
سرزمین ما سفر کرده است ،لذا ملت بزرگ ایران در برابر
دشمنان این سرزمین و انقالب ایستادگی کرده و خواهد
کرد.
او خاطرنشان کرد :بدانید همانطور که این دولت در زمینه
تورم ،توانست تورم را تکرقمی کند ،با حمایت شما رونق
را به اقتصاد کشور برخواهیم گرداند .امروز میبینیم یکی
از اهداف بلند همه ما آن است که نسل جوان ما را در
مسیر کار و کوشش و شغل مناسب و متناسب با علم و
دانش آنها قرار دهیم.
رییس جمهور با اشاره به اظهارات نماینده ولی فقیه که
گفته بود «نباید بگذاریم در خانهای جوانی بیکار بماند»
گفت :بله؛ این شدنی است .راه آنکه جوانان ما بر سر کار
و شغل و افتخار باشند این است که بتوانیم اقتصادمان را
به حرکت در آوریم .تا پایان امسال  ۷هزار و  ۵۰۰بنگاه

اقتصادی را راهاندازی خواهیم کرد.
روحانی تاکید کرد :استان کهگیلویه و بویر احمد؛ استان
آب و باران است و استانی است که خدا این همه نعمت
در آن قرار داده است اما از آب این دیار بیشتر هموطنان
و همسایگان استان استفاده میکنند لذا باید مردم این
استان از آب سرشار رودخانههای این استان بهرهمند
شوند.
رییسجمهور با بیان اینکه همانطور که در تهران و در
هیات دولت اعالم کردم ،دولت تمام توانش را برای شروع
پروژه سد تنگسرخ مبذول خواهد کرد ،افزود :همه بودجه
الزم برای تکمیل مطالعات این سد و سپس آغاز کار با
کمک شما مردم آغاز خواهیم کرد .ما نباید بگذاریم در
این سرزمین که دنیای زیباییها و دنیای رودخانههای
خروشان و سرچشمهها و یخچالهای طبیعی است و انواع
آب و هوا در آن وجود دارد ،جوانی بیکار بماند .ما باید
کشاورزی را احیا کنیم .کشاورزی گلخانهای را احیا کنیم
و صنعت را به این استان بیاوریم .اینجا دیار نفت و گاز و
طبیعت و گردشگری است.
او در ادامه گفت :ما باید جاذبه گردشگری را در این استان
افزون کنیم و گردشگران داخلی و خارجی را به این استان
جذب کنیم .این استان با همه زیبایی و مردم غیور ،باید
سرمایهگذاری کافی برای زیربنای گردشگری داشته باشد
و ما نیز این کار را خواهیم کرد .ما در این استان باید
حرکتی را ایجاد کنیم تا برای سایر استانهای همجوار
جذب گردشگر کنیم؛ جایی که خوزستان و اصفهان و
همه همسایگانش در هوای گرم تابستان میتوانند به این
سرزمین پناه بیاورند و از آب و هوای آن استفاده کنند.
کاری که ما باید بکنیم سرمایهگذاری در استان است.
رییس جمهور با اشاره به عزتمندی برجام گفت :چرا ما
در برابر شش قدرت بزرگ دنیا سی ماه ایستادگی کردیم
و دالورانه دیپلماتهای شجاع شما برای سرزمین ایران
غرور آوردند .درست که صهیونیستها امروز از پیروزی ما
ناراحت هستند و چند همسایه جنوبی ایران متاسفانه با
کودکصفتیشان از پیروزی ملت ایران ناراحتاند ،اما ملت
ایران با ایستادگی و وحدت و رهنمودهای رهبر توانست
پیروزی بزرگ سیاسی تاریخی را بهدست بیاورد و زنجیرها
را از روزی پای این ملت بگسلد و شرایط را برای رشد
اقتصادی فراهم کند.
روحانی گفت :برجام برای این بود که دیوارها برداشته شود
تا دانشمندان و ملت ما بتوانند برای کشور رونق اقتصادی
ایجاد کنند خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به
ابرقدرتها نیست به برجام خوشبینیم و به آمریکا بدبین
هستیم.
وی با بیان اینکه هرچه پیشرفت داشتیم به خاطر حمایت
و ایستادگی و انسجام شما مردم بوده است ،عنوان کرد:

دریافت کند.
نماینده مردم بوکان در مجلس افزود :اما
دیروز  ۲۴مرداد است و چند ماه گذشته
 ،مردم هم گندم را تحویل دادهاند اما
متاسفانه هنوز یک ریال به آنها پرداخت
نشده است و وزیر جهاد کشاورزی پز
افزایش تولید گندم را می دهد .ضروری
است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
این بخش حتما مورد توجه قرار گیرد .
وی تصریح کرد :بنده نهمین سالی است
که در مجلس حضور دارم و هر سال
باید تذکر دهیم تا پول گندم را پرداخت
کنند آیا نمی شود یک سال برنامه ریزی
صورت گیرد که به موقع پول کشاورزان
پرداخت شود.
به گزارش ایسنا ،علی مطهری نایب
رییس مجلس شورای اسالمی که ریاست

جلسه علنی را بر عهده داشت با وارد
دانستن این تذکر اظهار کرد :توهین به
افراد مورد احترام اهل سنت کار زشتی
است و صدا و سیما باید عذرخواهی کند.
مقام معظم رهبری هم در سفری که
به کردستان داشتند توصیه کردند که
به افراد مورد احترام اهل سنت توهین
نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین
در مورد تذکر به وزیر جهاد کشاورزی
درباره پرداخت پول کشاورزان گفت:
پرداخت مطالبات کشاورزان حرف
درستی است و مدتی است که گندم را
تحویل دادهاند وچند ماهی از آن می
گذرد اما پولشان را پرداخت نکردهاند لذا
به وزیر جهاد کشاورزی توصیه میکنیم
هر چه زودتر این مشکل راحل کند.

اظهارات یک نماینده کنگره درباره حمایت اوباما از تمدید تحریمهای ایران

یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شد :رییسجمهور اوباما از
تجدید قانون تحریمهای ایران حمایت میکند.
به گزارش ایسنا ،الیوت انجل ،عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان
آمریکا در گفتوگو با روزنامه صهیونیستی اورشلیمپست در پاسخ به سوالی
دربارهی موضع کاخ سفید در قبال قانون تمدید تحریمهای ایران که پایان
سال جاری (میالدی) منقضی خواهد شد ،گفت :بله ،من چنین انتظاری را
دارم .من پیش از این با رییسجمهور اوباما دربارهی این موضوع صحبت
کردهام و وی هر نشانهای مبنی بر این که از این قانون پشتیبانی میکند ،ارائه
داده است.
به نوشته اورشلیمپست ،انتظار میرود که این قانون در پاییز سال جاری به
یک جرقه سیاسی در کنگره و مسالهای مورد بحث در کارزار انتخاباتی آمریکا
تبدیل شود .حامیان تجدید این قانون بر این باورندکه این کار ابزار اعمال فشار
آمریکا بر ایران حفظ خواهد شد.
در حالی که مخالفان معتقدند تمدید قانون تحریمهای ایران روح توافق
هستهای ایران و گروه  5+1را تضعیف خواهد کرد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به این ادعای الیوت انجل گفت که
دربارهی گفتوگوهای خصوصی رییسجمهور اظهار نظری نمیکند.
این مقام آمریکایی ادامه داد :آن چه ما پیشتر گفتهایم ،این است که در حال
حاضر ضرورتی برای تمدید قانون تحریمهای ایران وجود ندارد.
تمدید این قانون بر توانایی ما برای اعمال تحریم در صورت نیاز ،تاثیر نخواهد

بمبافکن هستهای
هایپرسونیک روسیه
تقریبا آماده است

بمبافکن هستهای هایپرسونیک و
مرگبار روسیه که به نظر میرسد
انقالبی در زمینه دفاع هوایی باشد
تقریبا آماده است.

و جبهه النصره جلوگیری
از رشد و ایمان مردم
در دنیا است

صدا و سیما عذرخواهی کند
در پی تذکر نماینده مردم بوکان به دلیل
توهین به افراد اهل سنت در یکی از
شبکههای تلویزیونی ،مطهری که ریاست
جلسه علنی را بر عهده داشت  ،گفت:
توهین به افراد اهل سنت کارزشتی است
و صدا و سیما باید عذرخواهی کند.
به گزارش ایسنا ،محمد قسیم عثمانی
در تذکر شفاهی دیروز خود خطاب به
صدا و سیما اظهار کرد :متاسفانه در
برنامه پرمخاطبی از شبکه سوم صدا و
سیما مجری هنرمند آن علنا صحبتهای
تفرقه افکنانهای زده و با توهین به افراد
مورد احترام اهل سنت صحبتهایی زده
که در شأن صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران نیست.
وی افزود :الزم است که هر چه سریعتر
صدا و سیما عذرخواهی کند و این

یک روزنامه انگلیسی:

امروز شرایط را آماده کردهایم اگر بخواهیم سرمایهگذار
داخلی بیاید باید شرایط را برای او آماده کنیم تا او هم
جوان ما را برای کار جذب کند و این زمان میبرد؛ در
همین رابطه  ۸۲تفاهم با کشورهای خارجی امضا شده
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اﻟقﻌده به
 ۲۹قرارداد هم شروع به اجرا شده هر یک از این قراردادها
هایپرسونیک که قادر است فاصله میان
برای اجرا شش ماه تا یکسال طول دارد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :استان کهگیلویه و این
مسکو تا لندن را در  ۱۳دقیقه طی
سرزمین میتواند در زمینه داروهای گیاهی تحول بزرگی
کند ،میتواند به سیستم دفاع موشکی
در کشور ایجاد کند .معاونت علمی و فناوری مامور
ناتو نفوذ کند.
شده است در این زمینه اشتغال ایجاد کند در زمینه
به گزارش روزنامه دیلیاستار ،پس
فناوریهای نوین در دوسال قبل  ۴۰هزار شغل مستقیم
از انجام آزمایشهای اولیه به عنوان
ایجاد کردیم جوانان ما باید بتوانند در علوم و فناوریهای شماره  12 - 7890ﺻﻔﺤه  500 -تومان
نخستین جت بدون موتور روسیه در
 1395و 12 -ذی َ
مردادجا علما
 25این
شوند.
جدید در سراسر ایران مشغول به کار
اﻟقﻌده  15- 1437آگوسﺖ 2016
دوشنﺒه
سال گذشته به عنوان بخشی از پروژه
فرهیختگان هم باید دست به دست هم بدهیم تا اشتغال
 ۴۲۰۲احتمال میرود که این هواپیما
پایدار را بوجود بیاوریم.
با نام  ۷۴-YUآماده فعالیت باشد.
وی افزود :بدانیم در این سفری که دولت تدبیر و امید
در خدمت شماست  ۲۲۳میلیارد تومان از بودجه عمومی
این هواپیمای بدون موتور قادر است
مقرر کردیم برای  ۹طرح و پروژه آبرسانی به شهرها و
تا با سرعت  ۱۲هزار و  ۳۵۶کیلومتر
روستا داده شود تحول در زمینه آبرسانی روستایی و
در ساعت حرکت کند و به موشکهای
گازرسانی ایجاد خواهیم کرد برای  ۴طرح آبرسانی ۶۰
بالستیک قارهپیمای هستهای مجهز
میلیارد تومان اختصاص داده شده است در کشاورزی ۱۳۳
شود .اگر چه هنوز جزییات این
میلیارد تومان برای  ۶طرح کشاورزی اعطا خواهد شد سه
هواپیما به طور رسمی منتشر نشده
صندوق در حمایت از سرمایه گذاری در کشاورزی ایجاد
است و بسیار محرمانه است اما در ماه
میشود و کاری میکنیم کشاورزان بتوانند از طریق این
آوریل ،یک مقام نظامی آمریکا وجود
صندوقها حمایت شوند .
هواپیمای هایپرسونیک مرگبار روسیه
روحانی با اشاره به اینکه در زمینه حل و نقل  ۳۰۶میلیارد
را تایید کرد.
تومان برای  ۴طرح مهم اختصاص دادیم و انشاا ...راه اصلی
این هواپیما که نخستین نوع خود در
دهدشت با اختصاص  ۱۵۰میلیارد تومان را در سال ۹۶
به اتمام خواهیم رساند ،یادآور شد :مردم منتظرند مسیر
حوزه نظامی هوایی محسوب میشود،
رفت و آمد آنها هموار شود در بهداشت و درمان برای
هماکنون آمریکا و چین با عجله در
تکمیل بیمارستانهای استان ۹۰میلیارد تومان اختصاص
حال ساخت هواپیماهای هایپرسونیک
دادیم برای سرمایهگذاری در استان آنها که میخواهند
قابل رقابت با نسخه روسی و با قابلیت
از اعتبارات بانکی استفاده کنند دولت به آنها در رابطه با
تجهیز به موشکهای بالستیک
سود تسهیالت یارانه خواهد داد و نیمی از سود تسهیالت
هستهای هستند که این حرکت باعث
را دولت به عنوان یارانه در اختیار آنها قرار میدهد.
افزایش فاصله قدرت نظامی میان
رئیس دولت یازدهم تاکید کرد :غیر از بوجه دولتی
ابرقدرتهای جهانی و دیگر کشورهای
بانکها به دولت تعهد کردند برای  ۵۷طرح این استان
دنیا خواهد شد.
حداقل  ۶۴۶میلیارد تومان و  ۹۴۵میلیارد یورو اختصاص
گزارش ساخت هواپیمای هایپرسونیک
دهند وزارت نفت تعهد کرده برای گازرسانی به ۱۶۰
هستهای روسیه در حالی مطرح شده
روستا اقدام کند .در سال  ۹۵و در سال  ۲۴۵ ،۹۶روستا
گازرسانی شود؛  ۸۱درصد جمعیت شهری و روستایی
است که روابط میان مسکو و غرب
در اینصورت زیر پوشش گازرسانی قرار میگیرند .دولت
پرتنش دنبال میشود.
یازدهم بیش از  ۹۰۰پروژه در سطح استان تاکنون انجام
داده و در این سفر  ۲۳۱پروژه  ۷۵۶میلیارد تومان افتتاح
فرمانده نیروی زمینی ارتش:
میشود.
نیت تشکیل داعش

مطهری:

وحدت محتوایی و معنایی جامعه اهل
تشیع و تسنن کشور همچون همیشه
تقویت شود و اجازه ندهند دشمنان نظام
و ملت ایران از این قضیه بهرهبرداری
سیاسی کنند همانطور که رهبری هم
فرمودند آنهایی که بین شیعه و سنی
اختالف ایجاد میکنند نه شیعه هستند
و نه سنی .لذا با توجه به همین فرمایش
ایشان الزم است صدا و سیما سریعا
عذرخواهی کند.
این عضو هیات رییسه مجلس در تذکری
دیگری با استناد به اصل  ۳قانون اساسی
و رفع تبعیض ناروا گفت :یک کشاورزی
در یکسال زراعی هزینه میکند زحمت
می کشد و همه امکانات تولید را به
صورت نسیه فراهم می کند به امید
این که محصول حاصل شود و پولش را
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گذاشت چرا که ما مقامات فراوانی داریم که میخواهند بازیگران مرتبط با
برنامه موشکی بالستیک و دیگر فعالیتهای نگران کننده (ایران) را هدف
قرار دهند.
او همچنین گفت :ما کماکان متعهد به همکاری با کنگره هستیم و قصد داریم
با آنها دربارهی این که اولویتهای سیاستهای خارجیمان را بدون تضعیف
برجام پیش ببریم ،بحث و گفتوگو کنیم.
این در حالی است که تجدید قانون تحریمهای ایران اولویت اول البی
صهیونیستی آیپک است که قدرتمندترین و با نفوذترین البی صهیونیستها
در آمریکا به شمار میآید و از زمستان سال گذشته تاکنون روی آن تمرکز
کرده است .اعضای این البی میگویند که تمدید این قانون برای حفظ ابزار
فشار بر ایران در صورت نقض توافق هستهای ضروری است.
اورشلیمپست در ادامه نوشت :توافق هستهای ایران و گروه  5+1به هیچ یک
م جدیدی را در ارتباط با موضوع
از طرفهای توافق اجازه نمیدهد تا تحری 
هستهای علیه تهران اعمال کند .بنابراین مقامات دولت اوباما میترسند که
حتی تجدید یک قانون قدیمی موجب خشم ایرانیها شود و به این کشور
اجازه دهد تا توافق را زیر سوال ببرند.
به گزارش ایسنا ،رییسجمهور آمریکا از زمان حصول توافق هستهای
بارها تاکید کرده است ،مانع از اعمال هرگونه تحریم جدید علیه ایران
خواد شد و برای این منظور حتی از اختیارات خود نیز استفاده خواهد
کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش نیت از
تشکیل گروههای تروریستی همچون
داعش و جبهه النصره را بدبین کردن
چهره اسالم و جلوگیری از رشد ایمان
مردم در دنیا دانست و یکی از راههای
مقابله با آن را اراده و ایمان قوی و
ایستادگی و مقاومت قلمداد کرد.
به گزارش ایسنا ،سرتیپ احمدرضا
پوردستان فرمانده نیروی زمینی
ارتش گفت :موفقیت مردها بویژه
مردانی که در کسوت نظامی گری
مسئولیت حراست از کشور را بر عهده
دارند؛ مرهون تدین ،ایمان و فداکاری
همسران آنها است.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ارتش،
فرمانده نیروی زمینی همچنین
خاطر نشان کرد :کارکنان ممتاز
نزاجا در نظر داشته باشند بدون
حمایت همسران و فرزندان خود
نمی توانستند ممتاز شوند ،به همین
دلیل باید همیشه حامی و قدرشناس
زحمات خانوادهایشان بویژه همسران
فداکارشان باشند.
وی با بیان اینکه وجود مضجع شریف
امام هشتم شیعیان برای ایرانیان یک
هدیه الهی است ،افزود :امروز ،مردان
با ایمان ایران اسالمی به دفاع از
حرم امامان همام در عراق و حضرت
زینب(س) در سوریه برخواستهاند و در
این راه جان خود را نثار میکنند.
پوردستان در پایان نیت از تشکیل
گروههای تروریستی همچون داعش
و جبهه النصره را بدبین کردن چهره
اسالم و جلوگیری از رشد و ایمان
مردم در دنیا دانست و یکی از راههای
مقابله با آن را اراده و ایمان قوی و
ایستادگی و مقاومت قلمداد کرد.

