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اخبار
حکم اعدام  ۸تروریست داعشی
تأیید شد

حجتاالسالم موسی غضنفرآبادی با اعالم
تأیید حکم اعدام  8تروریســت وابسته به
داعش که در حمله تروریستی به مجلس
شورای اســامی و حرم امام خمینی(ره)
نقش داشتند ،گفت که شعبه دیوان عالی
کشور حکم شــعبه  15دادگاه انقالب در
خصوص  8متهم وابسته به داعش را تأیید
کرده است .ب ه گفته غضنفرآبادی این افراد
بهاتهام «معاونت در بغی مستوجب اعدام»
از سوی شعبه  15دادگاه انقالب محاکمه و
به اعدام محکوم شدند .به گزارش تسنیم،
متهمان این پرونده جزو تروریستهایی
بودند که خرداد ســال گذشته در حمله به
س شورای اسالمی و حرم مطهر امام
مجل 
خمینی(ره) مشارکت داشتند که در شعبه
 15دادگاه انقالب بهریاست قاضی صلواتی
محاکمه و بهاتهام معاونت در افســاد فی
االرض مســتحق اعدام شــناخته شدند.
این پرونده در مجموع  26متهم دارد که
رســیدگی به پرونده  18متهم باقیمانده
طی ماههای آتی انجام میشود.
امیر صباحیفرد :اجازه هیچگونه
دخالتی به دشمنان نخواهیم داد

امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد فرمانده
جدید قــرارگاه پدافند هوایــی ارتش در
حاشیه مراسم تجدید بیعت با آرمانهای
امام راحل در جمع خبرنگاران گفت :امروز
به اینجــا آمدهایم که به مقتدای خودمان
فرمانده معظم کل قوا بگوییم سربازان شما
در پدافنــد هوایی تا آخرین قطره خون از
آرمانهای انقالب عقب نشینی نخواهند
کرد .به گزارش تســنیم،وی افزود :من
بر اساس تدبیر فرمانده معظم کل قوا به
ســمت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی
منصوب شــدم و بنا را بر این گذاشتیم تا
کارمان را از حرم حضرت امام آغاز کنیم.
ما به ملت عزیز ایران این قول را میدهیم
که فرزندان شما در قرارگاه پدافند هوایی با
بهره گیری از بهترین امکانات و تجهیزاتی
که دارند اجازه هیچگونه دخالتی به دشمنان
جمهوری اسالمی نخواهند داد.
رئیسجمهور چین :برجام باید با
«جدیت» اجرا شود

«شــی جینپینگ» رئیسجمهور چین در
دیدار با «حســن روحانی» رئیسجمهور
ایــران ضمن حمایت از برجام ،خواســتار
اجرای «جدی» برجام شد .بنا بر گزارش
رسانههای چین ،شــی بعد از نشست دو
روزه امنیت منطقهای در شهر «چینگدائو»
واقع در شــرق چین که شــامل روسیه و
جمهوریهای شــوروی ســابق می شد،
دیدار دوجانبهای را بــا روحانی انجام داد.
به گزارش فارس،خبرگزاری شــینهوا روز
دوشــنبه (دیروز) درباره ایــن دیدار گفت
که رئیسجمهور چین ،دیــدار با روحانی
را «یک نتیجه مهم چندجانبه» توصیف
کرد و در خصوص توافق هســتهای ایران
و  5+1نیز اینگونه گفــت که این توافق
«برای صلح و ثبــات در خاورمیانه (غرب
آسیا) و نظام بینالمللی عدم اشاعه سودمند
است و همچنان باید به جدیت اجرا شود».
طبق این گزارش ،روحانی نیز در این دیدار
تصریح کرد که ایران انتظار دارد که جامعه
بینالملل از جمله چین« ،نقش مثبتی را
در رســیدگی مناســب به مسائل مرتبط
ایفا کنند».
وکیل مرتضوی :نامه منتسب
به آقای شاهرودی جعلی است

سعید ایوبی درباره نامه منتشرشده منتسب
به آیتاهلل هاشــمی شــاهرودی رئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی
بر تخفیف در مجازات ســعید مرتضوی
اظهار کرد :این خبر به هیچ وجه صحت
ندارد و نامه منتسب به آقای شاهرودی
جعلی است .به گزارش تسنیم،این وکیل
دادگستری توضیح داد :قب ً
ال هم تعدادی
از کانالهای تلگرامی شایعه کرده بودند
کــه آقای مرتضوی در زندان نیســت و
در عمان بهســر میبرد یا وی در زندان
مورد سوء قصد قرار گرفته که هیچ کدام
صحت ندارد .افــرادی که این خبرها را
منتشــر میکنند ،هدفی جز تشــویش
اذهان عمومی ندارنــد .ایوبی گفت که
مرتضوی در زندان بهسر میبرد.

اروپاییها هیچ ضمانتی ندادهاند

گروه سیاســی :با گذشت حدود یکماه
از خروج عملی و رسمی دونالد ترامپ
رییس جمهور آمریکا از توافق هستهای
موسوم به برجام حاال به نظر می رسد
اهالی قاره ســبز هم برخالف ادعاهای
اولیه در خصــوص حفظ برجام نه تنها
اقــدام عملی و جدی بــرای آن انجام
ندادهاند که حتی بیتفاوتتر از گذشته
تحوالت را دنبال میکنند.
به گزارش «عصرایرانیان» ،البته در ایام
اجرای برجام نیمبند هم اروپا با ترس از
واشنگتن طوری رفتار کرد که منفعتی
عاید ایران نشود و حاال این روزها هم
شرکتهای مطرح اروپایی یکی بعد از
دیگری در حال ترک قراردادها با ایران
هســتند و مسلم شــده است که دیگر
نباید امیدی به احیای برجام داشت.
در عین حال باید ایــن موضوع را نیز
یــادآوری کــرد که با گذشــت زمان
تنها خســارتهای کالن اقتصادی و
اجتماعی به کشورمان افزایش خواهد
یافت و سیاســتهای فعلی دســتگاه
دیپلماســی کشــورمان تنها یک دور
باطل است.
نقوی حســینی :اروپاییها دوگانه
برخورد میکنند

در همین رابطه،سیدحسین نقوی نماینده
مردم ورامین و ســخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،با
اشــاره به مذاکرات ایران با اروپا برای
ادامه برجام و شروطی که رهبر معظم
انقالب در ایــن زمینه تعیین و بر لزوم
اخذ تضامیــن الزم از اروپاییها تأکید
کردند ،اظهار داشت :مطابق گزارشاتی
کــه از دســتگاه دیپیماســی گرفتیم،
تاکنــون اروپاییها ضمانــت عملی و
اجرایی به ایران ندادهاند.
به گزارش فارس،وی افزود :اروپاییها
دوگانه برخورد میکننــد ،به این معنا
که در بیــان و اظهارنظر خواهان حفظ
برجام هستند ،ولی در عمل در راستای
سیاستهای آمریکا اقدام میکنند.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح
کــرد :اروپاییها از طرفــی میگویند
میخواهنــد برجام باقی بمانــد اما از
سوی دیگر توتال و پژو قراردادهایشان

خاطرنشــان کرد :ما با اروپا در تماس
هســتیم ،ولی این خبر صحت ندارد و
خبرسازی خاص با اهداف خاص است.
وی با بیان اینکه ما مذاکرات را با سه
کشــور اروپایی به عنوان نمایندگی از
مجموعه اتحادیه اروپا انجام میدهیم،
اظهار داشــت :کامال موضوع مذاکره و
گفتوگو روشن است .ما درباره برجام
گفتوگــو میکنیــم و غیــر از برجام
موضــوع دیگــری بــرای گفتوگو و
مذاکره نداریم.
سجادی :دستگاه دیپلماسی هنوز در
خواب بهاری است

را با ایران لغو میکنند و به کشورشان
برمیگردنــد .نقوی خاطرنشــان کرد:
از آنجایــی که متن ایــن قراردادها به
اطالع و تصویــب نمایندگان مجلس
شورای اســامی هم نرسیده است ،به
همین دلیل ما نمیدانیم در صورتی که
طرفین قرارداد (ایران و شــرکتهای
توتال و پــژو) قراردادهایشــان را لغو
کنند ،آیا خســارتی در متن قراردادها
پیشبینی شده یا نشــده است؟ چون
دولــت محتــرم همه چیــز را مخفی
نگه داشــت و مســئوالن دولتی مدام
میگفتند قراردادها محرمانه هســتند،
مشخص نیست خســارات ملت ایران
در این قراردادها پیشبینی شــده است
یا نه؟
قاسمی :اتحادیه اروپا زمان زیادی
نخواهد داشت

همچنین روز گذشته(دوشــنبه) بهرام
قاسمی سخنگوی وزارت امورر خارجه
در نشست خبری خود درباره مذاکرات
بــا اتحادیــه اروپــا و اینکــه آیا این
گفتوگوهــا قبل از اعمال تحریمهای
آمریکا بــه نتیجه خواهد رســید؟ نیز
عنوان کــرد :مذاکــرات ،گفتوگوها
و تماسهــا ادامــه دارد و اخیرا نیز در

تهران در نشست کارشناسی دنبال شد
و در ســطوح باالتر و حتی کارشناسی
ادامه خواهد یافت.
قاسمی افزود :امیدوارم اروپا فرصت را
از دســت ندهد ،زمان زیادی را نداریم
و با توجه به برخــی تخطیها و خلف
وعدههایی که در گذشته نسبت به ایران
وجود داشته ،مردم ما انتظار بیش از حد
را نخواهند داشــت و امیدوارم در اسرع
وقت شاهد تضمینهای الزم باشیم و
شــرایط در حد مطلوبی به پیش برود
و زمان مشــخصی را االن برای اینکه
در چه نقطهای از زمــان میتوانیم به
تفاهم برسیم ،را نمیتوانم تعیین کنم.
باید کمی صبر کرد .وی بار دیگر تأکید
کرد :اتحادیه اروپا زمان زیادی نخواهد
داشت و ما باید تصمیمات مقتضی خود
را هر چه ســریعتر انجام دهیم و باید
وضعیت هر چه زودتر روشن شود.
قاســمی در پاســخ به ســوالی درباره
لغو قراردادهای شــرکتهای اروپایی
با ایــران از جمله توتــال و  ...با طرح
این پرســش که مگر شرکتی در ایران
کار میکــرد؟ گفت :فضــا این بود که
شــرکتهای خارجی بعد از برجام در
ایران کار نمیکردند ،اینکه شــرکتها
تــرک میکنند یــا نمیکننــد و چه

مواضعی اتخــاذ میکنند ،قضاوت زود
اســت .وی بــا بیان اینکــه به دالیل
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام برخی
شرکتهایی که دارای سهام در آمریکا
هســتند و یا چندملیتی میباشــند با
مشکالتی مواجهاند و مواضعی را اتخاذ
کردند ،عنوان کرد :هنوز اتفاق خاصی
رخ نداده ،اینکه چه نــوع قراردادی با
طرفهای ایرانی داشتند و باید جریمه
پرداخت کنند یا نکنند و چه مکانیسمی
در قراردادهای فیمابین وجود داشته ،هر
شرکتی با شرکت دیگر متفاوت است و
باید کمی صبر کنیم ببینم چه اتفاقاتی
در پیش رو اســت .قاسمی ادامه داد :با
توجه به مذاکرات ایران با ســایر شرکا
در برجام و کشورهای مهم باید ببینیم
وضعیت چگونه خواهد بود .طرفهای
ایرانی طبق قراردادی که با شــرکای
خارجی داشتند ،اقدام خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه افزود :وزارت
خارجه به عنوان تسهیل کننده و کمک
کار در کنار تمام دستگاه های اقتصادی
کشور حضور خواهد داشت و در صورت
نیاز اقدامات الزم را به عمل میآورد.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ
به ســؤالی درباره مطالب منتشر شده
مبنی بر توافق جدید فرانســه با ایران

همچنیــن ســیدکمال ســجادی
ســخنگوی جبهه پیروان خط امام(ره)
و رهبــری در گفتوگــو بــا خبرنگار
سیاســی «عصرایرانیان» ضمن اشاره
بــه عهدشــکنی اروپاییهــا عنوان
کرد :متاســفانه باید گفت اروپا همان
آمریکاست و اساسا دلبستن به اتحادیه
اروپا کار غلطی بوده است و اگر همین
شــیوه کجدار و مریض ادامه پیدا کند
باید منتظر عواقب خطرناکی باشیم.
وی افزود :اغلب شــرکتهای اروپایی
مانند پــژو و توتــال در حــال ترک
ایران هســتند و عمــا دیگر برجامی
باقی نمانده اســت اما مشخص نیست
درون دســتگاه دیپلماسی چه تفکری
وجــود دارد که تصور میکنند میتوان
با اروپا برجام را حفظ کرد .ســجادی با
بیان اینکه دستگاه دیپلماسی هنوز در
خواب ســنگین بهاری به سر میبرد،
خاطرنشــان کرد :بعد از خروج آمریکا
از برجــام ،راهبــرد وزارت خارجه باید
تغییر میکرد اما عمــا این اتفاق رخ
نداده اســت و هر روز کشــور از ناحیه
سیاســتهای غلط فعلــی میلیونها
دالر ضربه میخورد .سخنگوی جبهه
پیروان خط امــام(ره) و رهبری تاکید
کرد :متاســفانه دولتیهــا زمام امور را
رها کردهاند و میبینیم که اوضاع بازار
و معیشــت مردم بهم ریخته است،باید
خطاب بــه شــخص رییسجمهور و
وزرای او گفــت کشــور دیگر تحمل
این سیاستهای معیوب را ندارد و باید
اقدامی فوری برای برون رفت از وضع
فعلی انجام داد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دانشگاهیان:

در بیســت و پنجمین روز از ماه مبارک
رمضــان  ،1439جمعی از اســتادان،
نخبگان و پژوهشــگران دانشــگاهها،
با حضرت آیــتاهلل العظمی خامنهای
رهبر معظــم انقالب اســامی دیدار
کردنــد .رهبر معظم انقالب اســامی
در ایــن دیــدار ،دانشــگاه را از مراکز
بســیار مهم «تربیت قوه عاقله کشور»
خواندند و با تبیین سه ضرورت اساسی
دانشگاهها یعنی «درگیر شدن با مسائل
و چالشهای کشور»« ،تربیت فرهنگی،
هویتــی دانشــجویان» و
اخالقــی و
ِ
«تحول دائم و اصالح مستمر در محیط
های دانشگاهی» تأکید کردند :مسائل
و مشکالت کشور باید عالمانه حل شود
و استفاده از توانایی ها و ظرفیت های
دانشــگاهها و اساتید و دســتان توانا و
مستعد جوانان پر تالش و پر انگیزه در
این مســیر ،بسیار اساسی و مهم است.
حضرت آیت اهلل خامنــهای در ابتدای
سخنانشان موارد مطرحشده از طرف
اســاتید در این دیدار را بســیار خوب و
معطوف به مســائل و چالشهای کشور

دانشگاه مرکز تربیت قوه عاقله کشور است

ارزیابی کردند و گفتند :در سخنان اساتید
محتــرم به مقوالت مهمــی همچون
اقتصاد ،آسیبهای اجتماعی ،برجام ،آب،
هواوفضا ،نوآوری ،دیپلماســی علمی،
سینما و هنر و ازدواج و خانواده پرداخته
شد که نشــاندهنده حرکت پیشرونده
ای جامعه دانشــگاهی
فکری و انگیزه ِ
است .ایشان دانشــگاه را مرکزی مهم
برای «تربیت قوه عاقله کشور» خواندند
و افزودند :دانشــگاه خــوب برای اداره
کشور حیاتی اســت و در فرآیند ایجاد
و پرورش قوه عاقله کشور ،اساتید عزیز
نقشی بسیار برجسته و حساس برعهده
دارند .رهبر انقالب اسالمی در ادامه به
سه الزام و سرفصل اساسی برای تحقق
ایــن هدف مهم و نقــش آفرینی مؤثر
دانشــگاهها در پیشــرفت کشور اشاره
کردند .ایشــان در بیان اولین سرفصل،
بر «لزوم درگیر شدن دانشگاه با مسائل
کشــور» تأکید و خاطرنشــان کردند:
مشــکالت امروز و فردای کشــور باید
عالمانه حل شود ،زیرا مواجهه غیرعلمی
و غیرمدبرانــه بــا مشــکالت موجب

پیچیــده و افزون شــدن آنهــا خواهد
شد.ژ حضرت آیت اهلل خامنهای سپس
با اشــاره به برخی مسائل و مشکالت
کشور که نیازمند ورود جدی و عالمانه
دانشگاه است ،گفتند :به عنوان نمونه در
مســئله مهم اقتصاد که برخی معتقدند
مشکالت آن ناشی از بعضی شیوههای
مدیریتی ضعیف یا غلط است ،دانشگاه
باید با کار علمی و راهگشــا ورود کند.
ایشان در همین زمینه افزودند :چندین
بار به مسئوالن عالیرتبه دولتی توصیه
کردهام که دیدگاههای متنوع اســاتید
اقتصاد را جمعآوری و از آنها اســتفاده
کنند ،زیرا دیدن و شــنیدن این نظرات
راهگشاســت .رهبر انقالب اســامی،
«صنعت» را زمینهای دیگر برای ورود
پیشرفتآفرین و رونقبخش دانشگاهها
برشــمردند و با تأیید تصویب فرصت
مطالعاتی یکســاله برای اســاتید در
صنعت ،گفتند :دانشگاه باید از نزدیک
با مشــکالت صنعت آشــنا شود و آنها
را حــل کند تــا نیاز نباشــد برای حل
مشــکالت صنعت نفت یا صنعت برق

چشــم به بیگانگان بدوزیم .ایشــان با
اشاره به برخی ســخنان از جمله ابراز
ناچــاری در اســتفاده از فناوریهای
پیشــرفته شــرکتهای خارجی برای
افزایش اســتخراج نفت ،گفتند :نتیجه
ناچاری در بستن قرارداد با شرکتهای
خارجی آن اســت که آنهــا مواردی را
به کشــور تحمیل میکننــد .حضرت
آیت اهلل خامنهای تجربه غنیســازی
20درصد را نمونهای درخشان از توانایی
و استعداد جوانان کشــور برشمردند و
خاطرنشان کردند :در دورهای که برای
فــروش اورانیوم غنیشــده 20درصد
شرط و شروط گذاشــته بودند و برخی
مســئوالن نیز بــه دادن امتیازاتی در
این زمینه گرایش پیــدا کرده بودند ،با
تالش جوانان و با پافشاری و استقامت
توانســتیم به اورانیوم 20درصد دست
یابیم و دنیا در کمــال ناباوری دید که
ما به اورانیوم امریکا وروســیه و فرانسه
احتیــاج نداریــم .ایشــان افزودند :آن
استعدادی که قادر به انجام دادن چنین
کار حیرتانگیزی اســت ،چــرا نتواند

راندمان چاههای نفت را افزایش دهد؟
رهبر انقالب اســامی «آســیب های
اجتماعی» را زمینه دیگری برای درگیر
شدن جامعه دانشگاهی با مسائل کشور
دانستند و خاطرنشان کردند :حدود سه
سال است دســتگاههای مختلف سه
قوه را در این مســئله فعــال کرده ایم
و کارهای خوبی هم شــده است که در
درازمدت نتیجه می دهد اما دانشگاهها
می توانند با پیشــنهادات و راهحلهای
خود ،حل مســئله مهم آســیب های
اجتماعــی را تســریع کنند«.کمک به
اصالح زنجیره چرخه تولید و مصرف»
از دیگــر توصیه های حضرت آیت اهلل
خامنه ای به اســاتید و پژوهشــگران
دانشگاهی بود .ایشــان بررسی علمی
«موانع تولید کاالی با کیفیت داخلی»
و «ریشــه یابی روان شناختی و جامعه
شــناختی تمایــل برخی قشــرها به
کاالهای خارجی» را از دیگر مســائلی
دانستند که جامعه دانشگاهی می تواند
درباره آنها راهحلهای عالمانه ،عینی و
قابل تحقق دهد.

هنیه:

روابط امروز حماس با ایران متمایز و پیشرفته است
روابط قــوی حماس با ایران ،قطر
و مصر

به گزارش فــارس،وی در خصوص
حمایت ایران از حماس گفت :ایران
نقشــی محوری در منطقــه دارد و
روابط با این کشــور ،بُعدی راهبردی
دارد؛ تهران در راســتای منافع ملت
فلسطین و مقاومت قهرمان آن بسیار
اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاســی کار کرده اســت و امــروز میتوانیم
حماس در گفتوگویی با «اسپوتنیک» بگوییم رابطه بــا ایران در مرحلهای
در باره روابط این جنبش با ایران ،قطر ،پیشــرفته و عالی اســت .اسماعیل
مصر و برخی مسایل دیگر صحبت کرد .هنیه در ادامه برخــی گفتهها مبنی

بر «پشــتیبانی حمــاس از محوری
عربی علیه محــور دیگر» را تکذیب
کــرد و گفت :ما بــا تمامی طرفها
روابط خوبی داریم ،در محوری علیه
محوری دیگــر مداخله نمیکنیم؛ ما
صاحب مســألهای جامع یعنی مسأله
فلسطین هســتیم و به حمایت همه
نیاز داریم به همیــن دلیل در زمانی
که به سمت روابط قوی با مصر پیش سوریه دائما در کنار ملت فلسطین
میرویم روابــط قوی خود با ایران و ایستاده است
قطر را نیز حفظ میکنیم؛ ما بینیاز از وی ادامــه داد :حمــاس میخواهــد
هر شکلی از رابطه با کشورهای حامی خودش را از مشکالت داخلی در سوریه
فلسطین نیســتیم ،درست است که
معادله دشواری است اما این معادله،
ممکن است و باید انجامش دهیم؛ ما
خود را از اختالفات منطقهای دور نگه
میداریم و در راســتای اجماع عربی
و اســامی پیرامون مسأله فلسطین
میکوشیم.

سرلشکر سلیمانی:

حزباهلل از یک حزب مقاومت به دولت مقاومت لبنان تبدیل شد

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه با بیان اینکه انتخابات
اخیر لبنان یک رفراندوم بود ،گفت :این
انتخابــات در شــرایطی صورت گرفت
که همه حــزباهلل را در دخالت در امور
سوریه ،لبنان ،عراق ،یمن و منطقه متهم
میکنند .سلیمانی تاکید کرد :کشورهای
عربی و شــورای همکاری ،سعودی و
کشورهای نادان که نادانها و نابخردها

بر آنهــا حاکم هســتند ،نظیفترین و
با افتخارترین جریان اســامی را جزو
الیحه تروریســم قرار دادند و اسمهایی
که نشــاط در قلب مســلمانها ایجاد
میکند ،مثل نام سیدحســن نصراهلل ،را
در کنار تروریستها قرار دادند ،کسی که
در دفاع از عالم عربی مهمترین دشمن
عالم عربی را شکست داد .فرمانده نیروی
قدس سپاه با اشاره به تبلیغات دشمنان

گفت :هرکس که با جریان حزباهلل بود،
اعم از سنی و غیرسنی را مزدوران ایران،
نامیدند .این انتخابات زیر بار این آوار و
 200میلیــون دالر پولی که ســعودی
صرف کرد برگزار شد .وی افزود :کرمان
خودمــان  15 ،10برابر بزرگتر از لبنان
اســت و خرج کردن  200میلیون دالر
در یک محیط کوچک در یک محدوده
زمانی کوتاه ،کار ســادهای نیســت .اما

نتیجه چه شد؟ نفر اول شهر بیروت برای
اولین بار در تاریخ لبنان یک شخصیت
منتســب به حزباهلل و البته شیعه شد.
سلیمانی همچنین تصریح کرد :حزباهلل
برای اولین بار  74کرسی از  128کرسی
پارلمان لبنان را مال خود کرد و از یک
حزب مقاومــت به دولت مقاومت لبنان
تبدیل شــد و این پیروزی خیلی بزرگی
است.

دور نگه دارد و شــرایط عینی منجر به
روابــط فعلی میان حماس و دمشــق
شده اســت .ما رابطه با سوریه را قطع
نکردیم اما مجموعهای از شرایط ،رابطه
کنونی را شکل داد؛ سوریه را کشوری
برادر میدانیم کــه دائما در کنار ملت
فلسطین ایستاده است ،همه آنچه که
ما میخواهیم این اســت که خود را از
مشکالت داخلی در ســوریه دور نگه
داریــم .امیدواریم امنیــت و ثبات به
ســوریه بازگردد و این کشور به نقش
منطقهای و ملی خود بازگردد.

اخبار
جهانگیری :اقتصاد مقاومتی مختص
دوران تحریم ها نیست

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
دیروز (دوشــنبه) به ریاســت اسحاق
جهانگیری معــاون اول رییس جمهور
برگزار شد .اســحاق جهانگیری در این
جلســه با بیان اینکه کشــور در شرایط
جدیدی قرار گرفته و بروز مسائلی قابل
پیش بینی است ،گفت :کشور با فشارها
و تحریم های جدیــدی مواجه خواهد
شــد و موانعی نیز پیش روی صادرات و
واردات کشــور بروز میکند .معاون اول
رییــس جمهور اظهار داشــت :به رغم
همه محدودیت هــای قابل پیش بینی
اما کشــور دارای ظرفیت های فراوانی
اســت که با تنظیم ساز و کارهای الزم
می توانیم با تحریــم ها مقابله کنیم و
بــا تدابیــر و اتخاذ تصمیمــات ویژه و
مناسب در جهت کاهش آثار تحریم ها
برکشور حرکت کنیم .جهانگیری ادامه
داد :برای مدیریت شــرایط جدید کشور
الزم است اقتصاد مقاومتی مبنای عمل
و کار همه دستگاه ها باشد و به عبارتی
دیگر اکنون که قرار است تحریم ها بر
کشــور فشــار وارد کند ،باید با استفاده
از ظرفیــت اقتصاد مقاومتــی به دنبال
راهکارهایی برای اداره مطلوب کشــور
در شرایط جدید باشــیم تا آسیب های
قابــل پیشبینی بر اقتصاد کشــور به
کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.
وی با یادآوری اینکــه پس از دوره ای
طوالنی سرمایه گذاری در کشور روندی
مثبــت را تجربه می کند ،تصریح کرد:
نباید اجــازه دهیم که این روند مثبت با
مشکل مواجه شــود و باید راهکارهایی
برای این که جریان ســرمایهگذاری در
کشور مثبت باشــد بیندیشیم و در این
مسیر از توانمندی نهادهای عمومی غیر
دولتی اســتفاده بیشتری داشته باشیم و
در انتخاب طرح ها نیــز طرح هایی را
در اولویت قرار دهیم که بیشتر به منابع
ریالی وابستگی دارند .جهانگیری با بیان
اینکــه هدف اصلی اقتصــاد مقاومتی،
مقاوم ســازی اقتصاد کشــور در برابر
تکانههای خارجی اســت ،خاطر نشان
کرد :از ابتدا همواره بر این موضوع تاکید
شده است که اقتصاد مقاومتی مختص
دوران تحریم ها نیست و در دوران پس
از لغو تحریم ها نیز دولت تمرکزی جدی
بر اقتصاد مقاومتی داشته است.
آیتاهلل خاتمی »FATF« :پنجره
ورود خائنین است

آیتاهلل ســیداحمد خاتمی امام جمعه
موقت تهران،گفت :اروپاییها معامالت
تجاری خود را با آمریکا برهم نمی زنند
و در صدد باج گرفتن از برجام هستند.
وی در ادامه افــزود :به بهانه مبارزه با
تروریســت ،موسســه  FATFما را
زیر نظــر دارد و  FATFپنجره ورود
خائنینی اســت که ما  ۴۰ســال پیش
آنها را باخفت و خواری از کشور بیرون
کردیم .آیت اهلل خاتمی بیان داشــت:
آمریکا کشــوری نیســت که قابلیت
مذاکره را داشته باشــد و همانطور که
پیداست آمریکا شــیطان بزرگی است
که با این شــیطان آتش بســی وجود
ندارد .امــام جمعه موقت تهران عنوان
کرد :برخی از ســران آمریــکا جدیدا
اذعــان کردند کــه تحریمهایی وضع
میکنیم که در تاریخ بیســابقه باشد
ما هــم به فضل خــدا جوابی خواهیم
داد که در تاریخ بی ســابقه باشد .عضو
هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با
اشاره به رشادتهای غیور مردان نیروی
هوایــی ارتش گفــت :روز اول جنگ،
نیــروی هوایی بــا  ۱۴۰فرونــد تمام
هیمنه دشمنان را در هم کوبید و امروز
که نیروی هوایی مــا در اوج قدرت و
صالبت است.
نشست سازمان همکاری شانگهای

نشانگر سرعت تغییر جهان بود

محمــد جواد ظریف وزیــر امور خارجه
جمهوری اســامی ایــران دیدارهای
صورتگرفته در حاشیه نشست سازمان
همکاری شانگهای را «سازنده» توصیف
کرد و گفت این نشســت سرعت تغییر
جهان را نشــان داد .متــن پیام ظریف
به شــرح زیر اســت« :نشست سازمان
همکاری شــانگهای در چین ،نشــان
داد جهــان چقدر ســریع در حال تغییر
اســت .تعهد به همکاری دارای منفعت
متقابــل ،حمایت قاطــع از برجام و رد
یکجانبهگرایــی .رئیسجمهور روحانی
دیدارهای سازندهای با بسیاری از سران،
از جمله دیدارهای دوجانبه پرمحتوایی با

