
وزیر نفت گفت: بعضی هــا گفته اند 50 درصد و بعضی ها 
گفته اند 70 درصــد کل درآمد میدان نفتی مان را به طرف 
خارجی می دهیم، این حرف غلط اســت. حدود 84 میلیارد 

دالر سهم ایران از قرارداد توتال خواهد بود.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در حاشــیه جلســه هیات 
دولت در ارتباط با قرارداد نفتی با شــرکت توتال یادآورشد: 
بعضی ها گفته انــد 50 درصد و بعضی ها گفته اند 70 درصد 

کل درآمد میــدان را به خارجی ها دادیــم، این حرف غلط 
اســت. ما گفته ایم درآمد ما از این میدان در طول عمرش با 
نفت 50 دالر حدود 84 میلیارد دالر خواهد شــد ولی آنچه 
که توتال و مجموعه اش طی 20 ســال، طبق آنچه که به 
تصویب شورای اقتصاد هم رســیده، به دست خواهد آورد، 
حدود 12 میلیارد دالر خواهد بود،  یعنی چیزی حدود کمتر از 
15 درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان خواهد بود.

وی در ارتباط با حضور شرکت توتال در حوزه پتروشیمی 
نیز گفت: بحث ایجاد ســرمایه گذاری زنجیره ای توســط 
شرکت توتال انجام شــده است که در دست مذاکره جدی 
است. یادداشت تفاهم آن برای نهایی شدن مذاکره می شود. 
بحث ها را تا نهایی نشدند خیلی اعالم نمی کنیم،  وقتی که 
نهایی شد ان شــاء اهلل آن را اعالم می کنیم. زنگنه در ادامه 
ایــن گفت وگو تصریح کرد: ما اولویت هایمان را در جلســه 
قــرارداد با توتال اعالم کرده ایــم و گفته ایم که میدان های 
مشــترک اولویت ما هســتند. میدان آزادگان، میدان یاران،  
میدان یادآوران، میدان های پارس جنوبی و میادین مشترکی 
کــه در ایالم داریم و همینطــور میدان هایی برای افزایش 

بازیافت نیز جزو اولویت های ما هستند.
وزیر نفت در ارتباط با شرکت های مورد مذاکره قرار گرفته 
شده،  خاطر نشان کرد: با شرکت های مختلفی مذاکره شده 
است و اصال ما فرآیند مناقصه را هم شروع کرده ایم. از یک 
سری از شــرکت هایی که تشخیص صالحیت داده شده اند 
دعوت کردیم که بیایند اطالعات را بگیرند و پیشنهادهایشان 
را ارائه دهند.  وی در ادامه خاطر نشان کرد: توتال هیچ گاه 
قرارداد خود با ایران را لغو نکرد، هیچ قراردادی نداشته اند با 
ما که برای توســعه صنایع باال دستی حضور داشته باشند و 
آن را لغو کرده باشــند. تضمین های الزم برای قراردادهای 
صورت گرفته هم دیده شــده است. اگر زمانی به هر دلیلی 
آنهــا نتوانند کار را انجام دهند، تمام ســرمایه گذاری ای که 
کردند همینطور باقی می مانــد و بازپرداخت ها روزی انجام 
می شود که میدان به تولید برسد. زنگنه در پایان گفت: ایران 
صرفا از محل بخشــی از میدان پرداخت را انجام می دهد. 
این کار مهمترین ضمانت برای این اســت که طرف هایی 
که ســرمایه گذاری می کنند مانع هرگونه اقدامی  شوند که 

سرمایه گذاری آنها را به خطر بیندازد.
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دولت دوازدهم در موعد    
قانونی تشکیل خواهد شد

محمد جواد پهلوان - حقوقدان

خبر 

 نکته روز 

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییس جمهور اعضای هیات وزیران را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می کند. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در 
حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره جزییات برنامه معرفی کابینه دولت دوازدهم به مجلس اظهار کرد: تاریخ تحلیف از سوی مجلس شورای 
اســالمی اعالم شده اســت. میزبان مجلس شورای اسالمی است و جزئیات را اعالم می کند. وی ادامه داد: طبیعتا آنچه که من می توانم بگویم این است که 
رییس جمهور اعضای هیات وزرا را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می کند. امیری همچنین گفت: دولت دوازدهم هم ان شــاءاهلل در موعد قانونی تشکیل 

خواهد شد؛ لذا مقدمات کار فراهم شده و هماهنگی الزم با مجلس شورای اسالمی انجام گرفته و دولت دوازدهم در موعد قانونی تشکیل خواهد شد.

شهردار آینده نباید
هوس رئیس جمهوری به سرش بزند

15 درصد درآمد فاز 11 سهم توتال خواهد بود

حسن هاشمی وزیر بهداشت:

   شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور:

          بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت:

                                        علی مطهری نایب رئیس مجلس :

هرچه ما می بافیم، وزارت صنعت پنبه می کند

تابوی وزیر زن قبال شکسته شده است

وزیر بهداشت ضمن اشــاره به مخالفت برخی گروه ها با 
افزایش مالیات بر دخانیات به بهانه رشــد قاچاق در کشور، 
تاکید کرد: چگونه ممکن است همه جای دنیا افزایش مالیات 
بر دخانیات باعث کاهش مصرف شــود و در ایران برعکس 

عمل کند؛ این یعنی یک جای کار ایراد دارد.
به گزارش ایســنا، دکتر سیدحســن هاشمی گفت: برای 
کنترل مصرف دخانیات در چهار ســال گذشته تالش های 
زیادی انجام شــده است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نه تنها در این چهار سال بلکه در هیچ دولتی این حرف ها را 
قبول ندارد و به دنبال توســعه این صنعت است چون در آن 

پول وجود دارد. هر چه ما می بافیم آنها پنبه می کنند.
وزیر بهداشــت همچنین اضافه کرد: در طول چهار سال 
گذشــته تالش کردیم تا در زمینه دخانیات تغییراتی ایجاد 
کنیم و اگر مجلس هوشــمندی به خرج ندهد، به عقب باز 
می گردیــم. مردم در مورد دخانیات و اعتیاد مشــکل دارند. 
طبق آمارهایی که در زمینه اعتیاد جوانان اعالم شــده است 
در مجموع با حساب خانواده آنها حدود 10 میلیون نفر درگیر 
این معضل هســتند. همان کسانی که می گویند چرا هزینه 

درمان زیاد است، مردم را بیمار می کنند. شما چرا هوا را آلوده 
می کنید؟ یا جلوی مصرف سیگار را نمی گیرید؟ ما هم وقتی 
می خواهیم جلوی آن را بگیریم می گویند با ســیگار و قلیان 

مردم چه کار دارید.
وی با اشــاره به اظهارنظر برخــی گروه ها مبنی بر اینکه 
افزایش مالیات بر دخانیات باعث افزایش قاچاق آن می شود، 
افزود: برخی می گویند اگر اجازه ندهید مردم سیگار و قلیان 
بکشند و جلوی آن را بگیریم آنها به سمت شیشه و موادمخدر 
دیگری می روند، اما این دروغ است. همانطور که می گویند 
افزایش مالیات بر دخانیات، افزایش قاچاق آن را در پی دارد. 
اگر اینطور باشــد دیگر هیچ تضمینــی نباید بگیریم. چطور 
ممکن اســت در همه جای دنیا افزایش مالیات بر دخانیات 
باعث کاهش مصرف آن شــود اما در ایران برعکس عمل 
کند، این یعنی یک جای کار ایراد دارد. وزیر بهداشت تاکید 
کرد: بهداشــت و درمان، فرهنگ، اقتصــاد، مبارزه با اعتیاد 
و موارد دیگر درست نمی شــود، مگر اینکه همه مسئوالن 
متعهد شوند که مشکل داریم. اگر این تعهد سیاسی در کشور 
شکل بگیرد، مشــکالت مردم نیز سامان پیدا می کند. وی 

ادامه داد: ثابت شده است که اعتیاد با سیگار شروع می شود، 
اما در هیات دولت، مجلس و ســایر دســتگاه ها بسیاری از 
افراد هستند که این موضوع را قبول ندارند و نتیجه آن این 
می شــود که ما با معلول آن یعنی بیماران روبرو می شویم. 
چقدر باید هزینه دارو، تخت بیمارستان و تربیت متخصص 
شود؟ چرا پولی که می تواند هزینه پیشرفت کشور شود باید 
هزینه درمان شــود؟ بخشی از این اتفاق ناشی از تصمیمات 

غلطی است که در کشور گرفته می شود.

معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده گفت: برای 
حضور زنان در کابینه دوازدهم با مسئولین رایزنی هایی شده 

است.
 به گزارش ایســنا، شهیندخت موالوردی در پاسخ به این 
ســوال که آیا زنان در کابینه بعدی بــه عنوان وزیر حضور 
خواهند داشــت یا خیــر اظهار کرد: در مــورد حضور زنان 
در کابینــه دوازدهم باید منتظر بمانیــم و ببینیم نتیجه چه 

می شود. البته ما با کســانی که تصمیم گیر هستند در مورد 
حضور زنــان در کابینه بعدی رایزنی کردیــم، نظر رییس 
جمهور هم ان شــاءاهلل برای حضور زنــان در کابینه مثبت 

است.
وی همچنیــن خاطر نشــان کرد: در ارتباط با ســقف و 
کف ســهمیه حضور زنان صحبت نمی کنیم. پیشنهادات را 
دادیم و آن را تکمیــل می کنیم و هر روز هم به گزینه ها و 

پیشنهادهای جدید می رســیم و آن را اعالم می کنیم. البته 
کســی که به عنوان وزیر و عضو کابینه است، باید حداقل 

شاخصه هایی را داشته باشد. 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با ابراز امیدواری 
از امکان حضور زنان در دولت بعدی به عنوان وزیر،  تصریح 
کرد: تابوی وزیر زن قبال شکســته شــده است و نباید فکر 
کنیم اتفاق بزرگی می افتد،  چون قبال این اتفاق افتاده است.

معاون سیاســی دفتر رییس جمهور تاکید کرد: منطقه امن، قوی و قدرتمند بر 
اساس اخوت، دوستی، تعامل سازنده میان کشورهای اسالمی و رقابت برادرانه و 

آزاد در مسیر سازندگی و رشد و رفاه سامان می یابد.
به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با تاکید بر 
لزوم اخوت میان کشــورهای اسالمی منطقه، در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشت: منطقه امن، قوی و قدرتمند بر اساس اخوت، دوستی، تعامل سازنده میان 
کشورهای اسالمی و رقابت برادرانه و آزاد در مسیر سازندگی و رشد و رفاه سامان 
می یابد؛ گریز از اثرات جنگ، تروریسم، جهل، فقر و... در منطقه، با قدرت افزایی 
انحصاری حاصل نمی شــود؛ حضور مستشاری به معنای پذیرش ضرورت امنیت 

و ثبات منطقه ای است.

نا امنی، هراس، نزاع و جنگ میان مســلمانان، برخالف مفهوم امةاســالم و 
آموزه های پیامبر عظیم الشــان )ص( آن و عامل ســیطره قدرت های ســلطه گر 
فرامنطقه ای اســت؛ جعلناکم امة وســطا در خاورمیانه به مفهوم پدیداری قدرت 
جمعــی بر مبنای عناصر ذاتی قدرت ملی کشــورها و ملت های منطقه و بر پایه 
ظرفیت های ملی است، درحالی که فروکاستن مفهوم و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب 
ریحکم صرفا به امــری ملی و معنازایی نزاع آفریــن از آن درحوزه میان امتی، 

جایگاه دینی ندارد.
پدیداری قدرت جمعی برتر به معنای تضعیف توانمندی ملی نیســت؛ بلکه به 
مفهوم تجمیع قدرت های ملی با تعامل، تفاهم، امنیت و ثبات برای رشد و توسعه 

جمعی است.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

گریز از اثرات تروریسم در منطقه با قدرت افزایی انحصاری حاصل نمی شود

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه شــهردار تهران نباید سیاســی باشــد و هدف های 
سیاســی خود را دنبــال کند، گفت: همین رویکرد سیاســی 
باعث می شود، هر فردی که شــهردار می شود، بعد از مدتی 

هوس رئیس جمهوری به ســرش بزند. اعضای منتخب شهر 
تهران تا دو هفته آینده ســه کاندیــدای مورد نظر خود برای 
شهرداری تهران را اعالم خواهند کرد. در میان گمانه زنی ها و 
شاخص های متعددی که برای شهردار آینده پایتخت مطرح 
شــده، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی 
معتقد اســت؛ شهرار آینده تهران باید فارغ از هرگونه رویکرد 
سیاسی باشد. علی مطهری در مورد ویژگی های شهردار آینده 

تهران تصریح کرد:  از نظر من شهرداران نباید سیاسی باشند، 
بلکه باید دارای رویکردی تخصصی و شهرســازی بوده و در 

آبادانی شهر تهران بکوشند.
او با تاکید بر اینکه شــهردار آینده نباید به دنبال هدف های 
سیاسی خود باشد، ادامه داد: سال های اخیر از رویکرد سیاسی 
شهردار ضربه های بسیار خوردیم. افرادی که شهردار می شوند، 
نباید در آینده هوس ریاست جمهوری به سرشان بزند، چرا که 

ضررش را تهران متحمل می شود، لذا باید به مسئله شهردار 
تهران کاماًل تخصصی نگاه شــود و به دنبال فردی باشــیم 
کــه تهران را دوباره قابل زندگی کند. نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اســالمی در انتها به این نکته اشاره کرد که 
بلندمرتبه ســازی ها زندگی در تهران را سخت کرده و با توجه 
به شرایط دشوار زندگی شهروندان این شهر، شهردار آینده باید 

فقط به فکر آبادانی تهران باشد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور:

باالخره نمونه جدید قرارداد هاي نفتي ایران هم به مرحله امضاء و اجراء رسید ، 
متني که موافقین و مخالفین معتقدي داشت مصائب ریز و درشتي را هم متحمل 
شد و پس از تغییرات به فاز عملیاتي رسید. مدتها بود بر اساس بیع متقابل حرکت 
کردیم اما نمونه ســابق دیگر جذابیت و کارایي الزم را نداشــت و از طرفي هم 
صنعت ملي نفت ایران هم نیازمند سرمایه گذاري گسترده بود ، سرمایه ایي که در 
داخل وجود نداشــت و نیاز به حضور و مشارکت شرکت هاي فراملي بود. اقتصاد 
نفت محور ایران باعث شــد حساسیت ها روي مقوله ي IPC بیش از حد تصور 
باشد البته در میان نقد هاي منصفانه برخي هم بي محابا و بدون توجه به چارچوب 
حقوقي و ساز و کار قرار داد فقط تخریب کردند. قرار داد جدید نفتي ایران موسوم 
به IPC مانند هر قراردادي داراي نقاط قدرت و ضعف است البته الزم بذکر است 
ایرادات فراواني که کارشناســان، صاحب نظران ، مجلــس و هیات دولت بر آن 
گرفتند به پویایي و کاربردي تَر شدن آن کمک کرد اما هنوز محل بحث و ابهام 
اســت. نمونه جدید قرار داد هاي نفتي ایران اساسًا برای 7 موقعیت متفاوت  قابل 
اجراست، اکتشاف، اکتشاف و توســعه همزمان، افزایش ضریب بازیافت میادین 
مشترک، مناطق مشترک و پر ریسک، قرارداد مستقل توسعه و تولید از جمله این 

موقعیت های متفاوت هستند که IPC برای آنها طراحی شده است.
به نظرم ویژگی مهم این نوع قرارداد پیوســتگی عملیات اکتشــاف، توســعه 
و تولید اســت، چنانکه شرکت خارجی می تواند با کشــف یک میدان تجاری با 
شرکت  ایرانی یک جوینت ونچر با هدف )انتقال تکنولوژی و رویه های مدیریتی، 
شفافیت بیشــتر در هزینه های تولید و توسعه، بهره برداری بهینه از مخازن و در 
نهایت بین المللی کردن ظرفیت های نفت ایران اســت( تشکیل داده و میدان را 

توسعه دهد.
عملیات توســعه در این مدل به صورت پلکانی و بر اساس رفتار مخزن انجام 

خواهد شد و طرح توسعه قابل بازنگری است و این یک امتیاز است.
در این قرار داد 4 منطقه اکتشــافی از بدون ریســک تا پر ریسک و مشترک 
و آب های عمیق تعریف شــده که ضریب ریســک برای هر یک از این 4 بسته 
متفاوت اســت و به وســیله اعمال ضریب ریســک در میزان حق الزحمه و سود 
پیمانکار انگیزه برای ســرمایه گذاری در میادین مشــترک و مناطق پرریسک و 
افزایش ضریب بازیافت ایجاد می شود. در نمونه جدید قراردادهای نفتی ایران با 
تأکید بر اینکه هزینه های پیمانکار در IPC به روش آرفاکتور کنترل می شــود، 
اما در بیع متقابل به وسیله گذاشتن سقف یا نرخ بازگشت سرمایه قرارداد کنترل 
می شــد اما در IPC کل درآمدهای ســاالنه به کل هزینه های ساالنه تقسیم 
می شود تا اگر از بازده تعیین شده باالتر رفت از بخشی از سود آنها کاسته و سود 
غیرمنطقی نبرند. برای 12شرایط متفاوت نوع قرارداد انعطاف پذیر است، تکمیل 
تدریجی اطالعات مخزنی، ریسک برنامه ریزی و تولید و سرمایه گذاری را کاهش 
می دهد و سپس ریسک بر اساس رفتار مخزن بازنگری می شود. در IPC سود 
سرمایه گذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر 
گرفته می شود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی پرداخت خواهد شد. با توجه 
بــه انعطاف پذیری IPC برای همکاری بلندمدت از طریق جوینت ونچر ؛ اگر از 
سال 1٦ یا 17 قرارداد پیمانکار بخواهد برای افزایش بازیافت سرمایه گذاری کند

IPC بــه پیمانکار اجازه می دهد ترم قرارداد را متناســبا افزایش دهد و در عین 
حال فی پرداخت شــده به پیمانکار نســبت به مرحله اولیه متفاوت خواهد بود. 
البته که فضای اجرایی قرارداد شــامل مدیریت هوشمند و متعهد، هماهنگی بین 
 تمام دســتگاه های اجرایی و ناظر، نظام مالی معقول و منطبق بر استانداردهای 
بین المللی و ســرعت در تصمیم گیری اثر بسیار زیادی در میزان موفقیت یا عدم 
موفقیت یک قرارداد باالدســتی دارد. امید اســت با وجــود جذابیت هاي فراوان 
 صنعت ملــي نفت ایران براي کشــورهاي خارجي و شــرکتهاي معتبر فراملي 
دســت اندرکاران این حوزه با وجود این قــرارداد به روز با عملکرد خوب به احیا 
و باال رفتن رشــد اقتصادي متکي به نفت ایران کمک کنند ، البته این خواست 
عمومي از دولت وجود دارد که با برنامه ریزي دقیق و علمي سطح اتکاي اقتصاد 
به طالي سیاه را کاهش دهد. امروز حضور توتال و فروش نفت به میزان قبل از 
تحریم ها از ثمرات برجام است ، از آنها که برجام را زیر سوال مي  برند مي پرسم: 

امروز اگر برجام نبود چه وضعیتي داشتیم؟
فقط همین...

رستگاري نفتي 

دســتیار رییس جمهور تاکید کرد: آقای رییس جمهور حتما 
از کســانی برای همکاری دعوت می کنند که حامی دولت و 
همراه با دولت باشــند و بتوانند برنامه های ایشان را اجرایی 

کنند.
به گزارش ایلنا،حجت االســالم علی یونسی، درباره آخرین 
رایزنی ها در رابطه بــا ترکیب احتمالی دولت دوازدهم گفت:  
من اطالعی از ترکیب دولت دوازدهم و رایزنی های احتمالی 

در این خصوص ندارم. 

او در پاســخ به این ســوال که مهمتریــن ویژگی دولت 
دوازدهم از نظر شــما چیست، اظهار داشت: من فکر می کنم 
دولت دوازدهم دولتی کاری و جوان باشد از صحبت های آقای 
روحانی پیدا است که ایشان مصمم هستند دولتی کارآمدتر و 
جوان تر از دولت یازدهم تشکیل دهند. دستیار رییس جمهور 
در پاســخ به این ســوال که با توجه بــه حمایت همه جانبه 
اصالح طلبــان از روحانی در طول چهار ســال گذشــته، آیا 
دولت دوازدهم اصالح طلب تر خواهد بود، تصریح کرد: آقای 

رییس جمهور حتما از کسانی برای همکاری دعوت می کنند 
که حامی دولت و همراه با دولت باشــند و بتوانند برنامه های 
ایشان را اجرایی کنند. یونسی افزود: کسانی که با دولت همراه 
نیستند و با آقای روحانی همفکری  ندارند نمی توانند تا آخر با 
ایشان باشند. او در پاســخ به این سوال که فکر می کنید در 
دولت دوازدهم وزیری از اقلیت های دینی و مذهبی در کابینه 
حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: من هیچ اطالعی در این 

باره ندارم و نمی توانم در این خصوص صحبت کنم.

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در   1٦2 
بیانیه ای حمایت خود را از عملیات موشــکی سپاه به 
پایگاه طراحی و توطئه تروریست های داعش در پاسخ 
به عملیات کور تروریستی این گروهک اعالم کردند.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه که در جلســه علنی 
چهارشــنبه مجلس توســط محمدحســین فرهنگی 
عضو هیات رییســه مجلس قرائت شــد، آمده است: 
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر 
حفظ صلح و آرامش جهانی و محکوم کردن تحرکات 
آمریکا و هم پیمانان آن ها برای ناامن سازی منطقه و 
هشــدار به حامیان مستقیم تروریست ها حمایت خود 
را از حمله موشــکی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به پایگاه طراحی و توطئه تروریســت های داعش در 
پاســخ به عملیات کور تروریستی این گروهک اعالم 

می کنیم.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در این بیانیه 
از همه مسووالن جمهوری اسالمی ایران خواستند با 
حمایت از فرزندان انقالبی این ملت توطئه دشــمنان 
جنایتکار ملــت ایران را نقش بر آب و در نطفه خنثی 
کنند و یاد و خاطره شــهید تهرانی مقدم و شــهدای 

یگان موشکی را گرامی بدارند.

          واکنش علی یونسی دستیار رییس جمهور به احتمال حضور اقلیت های دینی و مذهبی در کابینه دوازدهم:

روحانی مصمم است دولت کارآمدتر و جوان تر شود

محمد محمودی  رئیس هیات مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراها:

پرونده انتخابات شوراها ۱۸ تیر 
بسته می شود

باور ۳۷۳ ،سال آینده وارد شبکه 
یکپارچه پدافندی می شود

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: سامانه موشکی اس ۳00 در کشور مستقر 
است و از آن استفاده می شود و سامانه باور ۳7۳ سال آینده وارد شبکه یکپارچه 

پدافند هوایی کشور می شود.
 به گزارش انتخــاب، امیر فرزاد اســماعیلی فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص( در حاشیه همایش اندیشه و قلم ارتش در جمع خبرنگاران در 
مورد آخرین وضعیت سامانه بومی باور ۳7۳ گفت: مطالبه همین موضوع نوعی 
اندیشه و قلم است. اینکه مردم از ما مطالبه می کنند که سامانه باور ۳7۳ به کجا 
رســید و یا اس ۳00 چه شد؟ حق مردم است و نشان دهنده ی بالندگی اندیشه  

مردم کشورمان می باشد.
وی افزود: ســامانه موشــکی اس ۳00 در کشور مستقر است و از آن استفاده 
می شــود و ســامانه باور ۳7۳ را که اندیشــه مردم بر آن است که ما می توانیم 
سامانه ای قوی تر از اس ۳00 بسازیم، تا پایان امسال به فضل الهی تست خواهیم 

کرد و سال آینده وارد شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور می شود.

یک روزنامه سعودی مدعی شده نه انتخابات ها و نه میلیاردها دالر پولی که در 
نتیجه توافق هســته ای به دست ایران رسیده هیچ کدام تاثیر واضحی در میانه رو 

شدن تهران نداشته است. وقت آن رسیده که بر تقویت منافقان تمرکز کنیم.
بــه گزارش ایلنــا، روزنامه عرب نیوز که به عربســتان ســعودی تعلق دارد در 
ســرمقاله ای به قلم مشاور ارشــد وزیر دفاع و وزارت خارجه عربستان به رویکرد 

جدید عربستان در قبال ایران اعتراف کرد.
در این سرمقاله نویسنده به حضورش در نشست منافقین در پاریس اشاره کرده 
و مدعی شده اگر تهران به اقدامات بی ثبات کننده خود در منطقه ادامه دهد، تنها 

راه باقی مانده پیگیری ایده تغییر نظام ایران است.
نویســنده مدعی شــده هیچ یک از اقدامات غرب منجر به میانه روی در ایران 
نشده و هرچه ایران بیشتر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود، 
اقدامات بی ثبات کننده اش در منطقه بیشتر خواهد شد. این روزنامه سعودی مدعی 
شده نه انتخابات ها و نه میلیاردها دالر پولی که در نتیجه توافق هسته ای به دست 
ایران رســیده هیچ کدام تاثیر واضحی در میانه رو شدن تهران نداشته است و هر 
گفت وگویی با ایران به بن بســت خواهد رسید. در پایان این رسانه عربستانی به 
توطئه خصمانه سعودی ها در قبال ایران اعتراف کرد و گفت: وقت آن رسیده که بر 

منابع واقعی سرمایه گذاری کرده و بر تقویت منافقان تمرکز کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا: 

افشای توطئه سعودی ها برای 
تقویت منافقان علیه ایران

از سوی یک روزنامه عربستانی انجام شد:

حمایت ۱62 نماینده مجلس 
ازعملیات موشکی سپاه به پایگاه 
طراحی و توطئه تروریست های 

داعش

رئیس هیأت مرکــزی نظارت بر انتخابات شــوراهای 
اســالمی شهر و روستا گفت که پرونده انتخابات پنجمین 
دوره شوراها یکشنبه آینده بسته می شود.  به گزارش ایسنا، 
محمد محمودی شاه نشین درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
به شکایات و بررسی پرونده های انتخابات شوراها در کل 
کشور گفت:  صحت انتخابات در بیشتر شهرها و بخش ها 
اعالم و تائید شــده و بررســی ها در اکثر قریب به اتفاق 
شهرها تمام شده است غیر از چند شهر که تا یکشنبه آینده 
جمع بندی نهایی آن اعالم می شود. وی گفت که در حال 
حاضر هیأت مرکزی در حال بررسی انتخابات شهر جزیره 
مینو مربوط به اســتان خوزســتان، کهریزک و پاکدشت 
مربوط به اســتان تهران و چند شــهر دیگر است که بعد 
از گرفتن استعالم های الزم از وزارت کشور نتیجه قطعی 
اعالم می شــود.  البته این چند شهر مربوط به شهرهایی 
اســت که هنوز صحت انتخابات آن ها اعالم نشده و جدا 
از موضوع بررسی شکایات اســت. رئیس هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا  در 
پایان گفت که پیش بینی می شــود هیأت مرکزی تا روز 
یکشنبه )18 تیر( بررســی ها را به اتمام رسانده  و پرونده 

پنجمین دوره انتخابات شوراها بسته شود.

وزیر خارجه قطر: 

سپاه پاسداران نیرویی 
در قطر ندارد

وزیر خارجه قطر که به لندن ســفرکرده اســت در یک 
ســخنرانی گفت: وجود روابط سالم و سازنده با ایران الزم 

و ضروری است.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک عربی، محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر عصر روز چهارشنبه 
در یک ســخنرانی در مرکز مطالعاتــی چتم هاوس لندن 
گفت: وجود روابط سالم و سازنده با ایران الزم و ضروری 
است و ما خواهان روابط محکم تر و قوی تر با آن هستیم.

وی افزود: ما میدان گازی مشــترک با ایران داریم و بر 
اهمیت همزیستی  با آن تاکید می کنیم.

بــن عبدالرحمن آل ثانی تاکید کرد: هیچ گونه نیرویی از 
سپاه پاسداران ایران در قطر وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: روابط کشور قطر با ایران مثل روابط 
دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( است 
و خارج از چارچوب شورای همکاری خلیج )فارس( نیست.


