روحانی :توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اصول سیاست خارجی ایران است
جنگهای پنهان
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ابتذال میتواند در
جایزهای همین جایی
باشد یا در نوبل
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 16صفحه

وزیر اطالعات:

آرامش بینظیری بر کشور حاکم است
وزیــر اطالعات در مالقات با نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبی تصریح کرد که
امروز با وجود همه ناامنی  های منطقه ،امنیتی بر ایران اســامی  حکم فرماســت که در
هیچ کشوری وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی در دیدار با نماینده
ولی فقیه در اســتان خراســان جنوبی گفت :هنر وزارت اطالعات این است که مسائل
اجتماعی را در مرحله اجتماعی بودن حل کند و نگذارد مشــکالت سیاســی  -امنیتی و
هزینه  ها زیاد شود.
وی با بیان اینکه خیلی از مسائل امنیتی ریشه جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی دارد،
افزود :این گونه مسائل باید همان زمانی که رخ می  دهد ،حل شود تا مسئله امنیتی نشود.
وی با بیان اینکه وزارت اطالعات برای این تاســیس شــده اســت تا مشکالت با

غفارزادگان:

آزادی  200کیلومتر
مربع از اراضی نینوا

محمد عسلی
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رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت
نیروی هوایی ارتش

پیشگیری حل شود و نگذاریم مشکالت ،امنیتی شود افزود :وظیفه وزارت اطالعات این
اســت که مسائل اجتماعی را در مرحله اجتماعی بودن حل کند و نگذارد سیاسی امنیتی
شود و هزینه  ها زیاد شود.
وزیر اطالعات با اشــاره به اینکه دولت در شرایط سختی روی کار آمد گفت :با همه
سختی  ها امروز آرامش بی نظیری بر کشور حاکم است.
علوی با اشاره به اینکه دولت ،دولت سیاسی نیست افزود :همه تالش دولت این است
که مشکالت کشور به صورت اصولی رفع شود.
وی با اشــاره به اینکه خراسان جنوبی استانی حساس و مرزی است گفت :امروز با
وجود همه ناامنی  های منطقه ،امنیتی بر ایران اسالمی  حکم فرماست...
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کمیته ویژه سیاستهای کلی انتخابات در
دستگاه قضایی تشکیل میشود

حداکثر حقوق دولتیها  18/9میلیون
تومان

موج مهر 249 ،کودک شیرازی بازمانده از
تحصیل را راهی مدرسه کرد
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کمتر از  2درصد فضاسازی محیط برای
معلوالن انجام شده است
معاون اول رییس جمهوری خطاب به شرکت  های
خارجی عالقه مند به همــکاری در بخش نفت و گاز
گفت :ضوابط شفاف و روشنی در این زمینه تعیین شده
و نیازی به البی  های غیراصولی و پادوهای غیرواقعی
نیست ،این  ها برای شما هزینه است نه فایده.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،اسحاق جهانگیری
روز دوشــنبه در دومین کنگره راهبــردی نفت و نیرو
ایــران افزود :ما به بخش نفت و گاز به عنوان موضوع
توســعه ای نگاه می  کنیم و انتقال فناوری جدید جزو
مهمترین اولویت  های ما اســت و بــه همین دلیل در
ستاد اقتصاد مقاومتی پیوست فناوری برای قراردادهای
خارجی تهیه کرده ایم.
معــاون اول رییس جمهوری گفــت :یقینا در بین
شــرکای بخش نفت آن  هایی که در انتقال فناوری به
ایران از امکان بیشتری برخوردار باشند باید در اولویت
قرار بگیرند.
جهانگیری افزود :ایران ظرفیت  های مهمی  دارد که
این ظرفیت  ها باید مورد توجه شــرکت  هایی باشد که
می  خواهند با بخش نفت و گاز ما کار کنند.
وی ادامــه داد :یکی از مهمتریــن ظرفیت  ها توان
مهندســی و مدیریتی ایران اســت کــه در دوره  های
مختلف این توان به رخ کشــیده شده و آخرین نمونه
آن رساندن تولید ایران به شرایط قبل از تحریم  ها بود.
معاون اول رییــس جمهوری گفت :شــاید تصور
کشــورهای مذاکره کننده و تولید کننده نفت این نبود
که ایران چند ماه بعد از اجرایی شــدن برجام بگوید به
تولید قبل از تحریم رسیده ام.
جهانگیری با بیان اینکه توان ســاخت ســکوهای
نفتی در ایران باال اســت ،افزود :طبــق قراردادها ،با
ایران شــرکای کوتاه مدت نخواهید بود بلکه شرکای
بلندمدت خواهید بود .شرکایی انتخاب می  کنیم که به
این ظرفیت  ها و توانمندی توجه داشته باشند.
معــاون اول رییس جمهوری گفــت :امیدوارم در
این دوره جدید توســعه بخش نفت و گاز کشور شاهد
همکاری  های بیشتری باشیم و بتوانیم تولید و صادرات
ایران را به جایگاه خودش برسانیم.
معــاون اول رییس جمهوری گفت :کشــور ما به
شــدت نیازمند فکر و اندیشــه برای کمــک به اتخاذ
تصمیمات خوبی در سیاست  های راهبردی به خصوص
در حوزه نفت و گاز است.
جهانگیری افزود :انرژی نقش اساســی در توسعه
کشــورهای مختلف دارد و در این زمینه تردیدی وجود
ندارد .کشورهایی که صاحب اصلی انرژی به خصوص
انرژی  های فسیلی هستند باید به این موضوع به عنوان
مســاله جدی برای توسعه خودشان و کمک به توسعه
دنیــا بپردازند و ما هم فکر می  کنیــم منابع انرژی به
خصوص نفت ،محور اصلی توسعه آینده ایران است.
وی ادامه داد :به موضوع نفت برای کشور ما ،برای
منطقه مهم و حساس خاورمیانه و خلیج فارس و جهان
تنها به عنوان یک مساله صرفا اقتصادی به آن پرداخته
نمی  شــود بلکه بسیاری از مسایل سیاسی که امروز در
منطقــه و جهان در حال اتفاق اســت تا حد زیادی به

عضو شورای شهر مطرح کرد؛

پیشنهاد برگزاری جشن نارنج در شیراز

مشارکت مردم فارس از هدفگذاری
تعیین شده در سرشماری بیشتر است

مساله آینده انرژی و نفت وابسته است.
جهانگیــری اضافــه کرد :بــه اعتقاد بســیاری از
صاحب نظران بین المللی توســعه قرن بیست و یکم
به سمت آســیا می  آید و کشورهای آسیایی هستند که
بخش قابل توجهی از نقشــی که امــروز اروپایی  ها و
آمریکایی  ها دارند را در اختیار می  گیرند و سهم آنان در
تولید ناخالص جهانی افزایش می  یابد.
وی ادامــه داد :انــرژی برای کشــورهای آســیا
تعیین کننده است و انرژی که می  تواند تا حد زیادی به
موتور توسعه کشورهای آسیایی کمک کند عمدتا باید
از خلیج فارس تامین شود.
درآمدهای نفتی برخی کشــورهای منطقه
ابزاری برای بی ثباتی و ناامنی
معاون اول رییس جمهــوری گفت :تصور من این
است اتفاقاتی چون  11سپتامبر و مسایلی که به دنبال
آن در منطقه به وجود آمده ،می  تواند بخش قابل توجه
و یکی از عوامل اصلی آن مساله نفت و خلیج فارس و
حضور قدرت  های بزرگ در منطقه باشد.
جهانگیری افزود :متاســفانه برخی از کشــورهای
منطقه که سهم عمده ای در تولید نفت دارند ،در ایجاد
این مســایل نقش مهمی  داشــتند ،آن  ها می  توانستند
از درآمدهای مهم نفتی برای توســعه کشورشان ،رفاه
مردم و توسعه کشورهای منطقه استفاده کنند اما امروز
ابزاری برای بی ثباتی و ناامنی در منطقه شده اند.
وی ادامــه داد :توســعه نفت برای کشــور ما یک
مساله مهم است ،چه به نفت به عنوان یک منبع درآمد
برای آینده فکر کنیم ،باید نفت را توسعه دهیم ،سهم
ایران در تولید نفت مشــخص اســت و باید به جایگاه

جهانگیری با تاکید بر اینکه برای توسعه ایران حتما
باید توســعه بخش نفت را دنبال کنیم ،اظهارداشت :در
این شــرایط که اوضاع منطقه بــه هم ریخته و ناامنی
توسعه یافته اســت ،اگر بخواهیم قدرت سیاسی قوی
داشــته باشــیم ،حرف ما در دنیا شــنیده شود و پای
میزهای مذاکراتی که برای حل مسایل منطقه تشکیل
می  شود حضور ما حضوری تعیین کننده و اصلی باشد،
عالوه بر اقتدار نظامی  باید در بخش توسعه نفت تالش
کنیم.
وی ادامه داد :موظف هستیم برای حفظ امنیت ملی
و قدرت و عزم سیاسی کشــور ،تولید و صادرات نفت
کشــور را به بهترین شکل ممکن افزایش دهیم و این
افزایش در خدمت رفاه مردم و توسعه کشور قرار بگیرد.
رشد هشت درصدی اقتصاد یک ضرورت
است
معــاون اول رییس جمهوری گفــت :از نگاه ملی
وقتی به شرایط فعلی و آینده ایران نگاه کنیم ،کشور با
چالش  های مهمــی  از جمله جوانان و فارغ التحصیالن
جویای کار مواجه اســت و مردم انتظــار دارند از رفاه
بیشــتر برخوردار باشــند و قدرت اقتصــادی ایران در
منطقه به خصوص با رقبای همتای ایران افزایش یابد؛

خودش برسد.
معــاون اول رییس جمهوری گفــت :اگر بخواهیم
کشــور را توسعه دهیم و یک محور مشخص کنیم که
توســعه کشور حول آن شــکل بگیرد مطمئنا در ایران
هیچ موضوعی مهمتر از نفت و گاز برای توســعه ایران
نیســت ،در هیچ بخش دیگــری نمی  توانیم یک بازار
مطمئن چند ده میلیارد دالری و حتی چند صد میلیارد
دالری داشــته باشــیم .این بازار بزرگ می  تواند برای
بخش  های مختلف کشــور به خصوص بخش صنعت
و خدمات مرتبط موثر باشد.

لذا ما باید در دوره ای طوالنی رشــد هشت درصد در
اقتصاد کشور داشته باشیم.
جهانگیری یادآور شــد :زمانی که سیاســت  های
کلی برنامه ششم توســعه نوشته می  شد و در آن رشد
هشت درصد پیش بینی شده بود با استدالل می  گفتیم
کشــوری که در طول سه دهه گذشته و در طول سند
چشم انداز رشد اقتصادی آن کمتر از سه درصد بود باید
در این برنامه به رشد هشت درصد برسد.
وی ادامه داد :مدافعان اســتدالل رشــد اقتصادی
هشــت درصد و رهبر معظم انقالب تاکید داشتند که

معاون اول رییس جمهوری:

در حوزه نفت و گاز
نیاز به البی   گری نیست
رشد هشت درصد یک ضرورت کشور است و باید همه
بسیج شویم کشور را به این رتبه برسانیم ،این استدالل
پذیرفته شده و امروز وقتی گفته می  شود ما باید به رشد
هشت درصد برسیم باید به الزامات رشد هشت درصد
هم پایبند باشیم.
معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت :رشــد
هشــت درصد اقتصــادی نیازمند ده  هــا میلیارد دالر
ســرمایه گذاری اســت و بخش قابــل توجهی از این
سرمایه باید از خارج از کشور تامین شود.
نقش پررنگ نفت در اقتصاد مقاومتی
جهانگیری با بیــان اینکه هیچ بخشــی به اندازه
نفــت در سیاســت  های اقتصــاد مقاومتــی پررنگ
دیده نشــد ،افزود :وزارت نفت در ســال  95بر اساس
همین سیاســت  ها بهترین برنامه  ها و طرح  ها را برای
عملیاتی کردن سیاست  ها پیش بینی کرده و در زمینه
مردمی  کــردن ،باالبردن دانــش و فناوری  های جدید
و متکی کردن توســعه نفت بــه اقتصاد دانش بنیان و
جلوگیری از خام فروشی گام برمی  دارد.
وی ادامه داد :بر اســاس مجموعه راهبردها برای
توســعه کشور ،بخش نفت و گاز نقشی کلیدی دارد لذا
هم به دنبال جذب ســرمایه گــذاری خارجی و هم به
دنبال انتقال فناوری  های جدید و مدرن و روز در بخش
نفت هستیم.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی گفت :خوشبختانه در
طی سال گذشــته وزارت نفت کار بزرگی انجام داد تا
بتواند سیاســت  های اقتصاد مقاومتی را به مرحله عمل
برســاند و چارچوب جدیدی برای قرارداد و همکاری با
شرکت  های خارجی مشخص و اعالم کرد.
جهانگیری افزود :بخشــی از وقت کشــور در این
زمینه معطل ماند ،ما سریع تر می  توانستیم برای تعیین
چارچوب به نتیجه برســیم اما اهمیت کار بخش نفت
نیازمند اجماع در داخل کشــور بــود و به همین دلیل
پذیرفته شــد به همه ســخن  ها گوش داده شــود که
تمامی  نظرها شنیده شد.
کشور نباید اسیر وقت کشی عده ای شود
که هیچ مسئولیتی ندارند
وی ادامه داد :نباید اجازه دهیم کشور معطل بماند و
اسیر وقت کشی عده ای که هیچ مسوولیتی ندارند ،شود.
معــاون اول رییس جمهوری یادآور شــد :در همین
سال  های گذشته می  بینیم همسایگان ما با چه سرعتی
بخش نفت و گاز خود را توسعه دادند و چه قراردادهای
جدیدی با امتیازات بیشتر بستند.
جهانگیــری افزود :قرارداد یــک موضوع دو طرفه
اســت ،در قرارداد یــک طرف نمی  توانــد همه آمال
و آروزهای خود را بنویســد و بخواهــد طرف دیگر از

2

آمال  ها و آرزوهای او تبعیت کند.
وی ادامــه داد :البته ایران کشــوری بــا موقعیت
اســتثنایی نســبت به دیگر کشــورهای منطقه است
و ظرفیت  هــای زیــادی در داخــل آن وجــود دارد،
ســابقه تاریخی و تمدنی ،ســابقه تاریخــی صنعتی،
نیــروی جــوان و تحصیلکــرده و امنیــت و ثبــات
سیاســی جمهوری اســامی  ایران موقعیــت ایران را
با دیگر کشــورها متفاوت می  کند .با چنین کشــوری
کار کــردن حتما آینــده مطمئنی بــرای طرف مقابل
به همراه دارد.
خوشــحالی کشــورهای رقیب از تعویق
قراردادهــای نفتــی /چرا کســی توضیح
نمی  خواهد؟
معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت :یقینا اگر
کمی  جذابیت قراردادهای ما با قراردادهای کشورهای
منطقه تفاوت داشته باشــد ،آنقدر امتیازات دیگری در
ایران وجود دارد که می  تواند شریک را به سمت ایران
سوق دهد.
جهانگیــری افزود :در این یک ســال به این نقطه
رســیدیم که کار نهایی و اعالم شــده و امروز اجماع
خوبی وجود دارد؛ حتی کشــورهای رقیــب ما از این
تعویق خوشحال بودند و ســرمایه گذاری کردند تا ما
سریعتر به نتیجه نرسیم.
وی ادامه داد :متاســفانه در کشــور ما هیچ کسی
از کارهایی که باید می  شــده و نشــده توضیح کافی
نمی  خواهد ،امروز از کســی توضیح نمی  خواهد که چرا
در سال  های گذشته برای توســعه میادین مشترک و
بازیافت میادین اقدامی  نشده است.
معــاون اول رییس جمهوری گفت :با شــرمندگی
بایــد بگوییم در برخــی از میادین میــزان بازیافت ما
پنج درصد اســت و حجم باالیی از منابع و ذخایر ملت
ایــران به دلیل عدم اســتفاده از تکنولوژی  های روز از
دست می  رود .یکبار از کسی خواسته نمی  شود که چرا
چنین نشده است.
جهانگیری افزود :کســی که وارد کار شــد ،ممکن
اســت یکی دو جا اشــتباه کند ،آن یکی دو جا هزاران
مواخــذه خواهد شــد ،حتــی در جاهایی که اشــتباه
نداشــته به دروغ اشــتباه نسبت داده می  شــود اما از
کســی که هیچ اقدامی  نکرده یک بار مورد بازخواست
قرار نمی  گیرد.
وی ادامه داد :افــکار عمومی  باید روی این بخش
حســاس باشد که حساس هم هســت ،سابقه تاریخی
نفــت ایــران طوری اســت کــه در سیاســت ایران
تعیین کننده بوده و افکار عمومی  نسبت به آن حساسیت
باالیی دارد و ما نیز باید از این حساسیت استفاده کنیم.
معــاون اول رییس جمهــوری گفــت :وظیفه ما
این اســت کــه هزینــه کار نکردن  هــا را از هزینه
کار کردن  هــا کمتر کنیم ،یــک کاری کنیم آن  هایی
که کار نمی  کننــد بدانند باید هزینه ای پرداخت کنند،
انتظار همه بخش  های کشــور از مدیــران مجرب و
دلسوز بخش نفت این است که به سرعت قراردادهای
مورد نیاز را ببندند.

آزادی  200کیلومتر مربع
از اراضی نینوا

معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق در
اولین کنفرانس خبری مشترک با رئیس منطقه
اقلیم در منطقه عملیاتی ،گفت :نیروهای عراقی
به جنوب شرق استان نینوا رسیدند درحالی که
انتظار تحقق آن را در روز اول عملیات نداشتیم
و مسعود بارزانی نیز گفت ،تاکنون  200کیلومتر
مربع از اراضی اشغالی آزاد شده است.
به گزارش ایرنا ،سرلشــکر عبداالمیر رشید
معاون فرماندهی عملیات مشــترک عراق ،در
این کنفرانس خبری در محور خازر در شــرق
موصل ،گفت که نیروهای ما در حالی که انتظار
آن را برای روز اول نداشــتیم ،به مناطق تعیین
شده در جنوب شرق استان نینوا رسیدند.
وی اضافه کرد :نیروهای مشــترک ،شامل
ارتش ،الحشدالشعبی و پیشمرگه بامداد دوشنبه
عملیات را طبق طرح مصوب فرماندهی کل قوا
شروع کردند.
رشید در    باره حضور نیروهای سازمان مبارزه
با تروریســم نیز گفت که این نیروها در مرحله
بعد وارد جنگ خواهند شد.
گفتــه می  شــود ،ایــن نیروها کــه برای
جنگ  های چریکی شــهری ،آموزش دیده اند،
بــرای عملیات در داخل شــهر موصل در نظر
گرفته شده اند.
در همین کنفرانس خبری ،مســعود بارزانی
رئیــس منطقه اقلیم کردســتان عــراق نیز با
اعــام اینکه هماهنگی میــان نیروهای عمل
کننده در ســطح باالیی قــرار دارد ،گفت که
در مرحله اول عملیــات  200کیلومتر مربع از
اراضی تحت اشــغال داعش آزاد شــده است.
وی خطــاب به اهالی موصــل نیز گفت ،به
اهالی موصل اطمینــان می  دهیم که نیروهای
مشــترک برای آزادی ،حفاظت از جان و مال
آنان مشتاق هستند.
بر اســاس گزارش  های دریافتی ،در ساعات
اولیه نبرد موصل در روز دوشنبه ده  ها روستا در
محورهای خازر و الکویر در شرق و جنوب شرق
موصل آزاد شد و درگیری  ها در برخی محورها
از شدت بیشتری برخوردار است.
در    باره طول زمان عملیات از ســوی منابع
مختلــف عراقی و خارجی  ،زمان  های مختلفی
عنوان می  شود ،به طوری که برخی اعالم کرده اند
که تا دو هفته بطول می  انجامد و برخی نیز بین
 2تا  4ماه پیش بینی می  کنند.

