اروپا پيام شروط هفتگانه رهبر معظم انقالب را دريافت کرده است؟
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اخبار
روحانی :اگر ثروتمند باشیم ،اما
ذلیل باشیم به جایی نمیرسیم

حســن روحانی رئیس جمهور در مراسم
یازدهمین کنگره تجلیل از ایثارگران ،ویژه
شهدای فتح خرمشهر ،گفت :در چند سال
اخیر دیدید که عدهای تروریست در عراق
و ســوریه با جان ،مال و ناموس مردم چه
رفتاری داشتند .روحانی با بیان اینکه عزت،
عظمت و آبرو از هر چیز دیگری برای یک
ملت ،باالتر است ،افزود :اگر ملتی ثروتمند
و پرجمعیت داشته باشیم ،اما در برابر یک
ابرقدرت ،ذلیل باشــیم ،به جایی نخواهیم
رسید .رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس
جمهور جدید آمریکا مردم عربستان را گاو
شیرده مینامد و با وقاحت اعالم میکند که
باید آنها را دوشید ،گفت :ثروت و زندگی زیبا
برای یک ملت ارزشمند است ،اما باالتر از
آن جایگاه و آبروی یک ملت است .روحانی
تأکید کرد :امروز ملت ایران به عنوان ملتی
بزرگ و عزیز در دنیا مطرح است ،چرا که
یک تنه و با اتکاء به خدا و توسل به پیامبر و
ائمه در برابر دشمن ایستاد و دفاع کرد.
مرکل :شرکتهای اروپایی ایران را
ترک میکنند اما ما به برجام پایبندیم!

آنگال مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس
مشترکبانخستوزیرچینتأکیدکرد،چین
و آلمان از توافق هســتهای ایران به شکل
فعلی آن حمایت خواهند کرد .به گزارش
فارس،مرکل گفت« :تحریمها علیه ایران
احتماال منجر به خروج برخی شــرکتها
از ایران خواهد شــد و برخی شرکتهای
اروپایی به دلیل تحریمهای آمریکا ایران
را ترک میکنند...اما آلمان به برجام پایبند
خواهد ماند» .صدراعظــم آلمان در ادامه
تأکید کرد« :اگرچه توافق هســتهای سال
 2015با ایران با توافق ایدهآل فاصله دارد
اما گزینههای دیگر نیز گزینههای پایداری
نخواهند بود» .نخســتوزیر چین در این
کنفرانس خبری هشدار داد که پایان دادن
به توافق با تهران «صرفا بر ایران اثرگذار
نخواهد بود و اثری منفی بر [توانایی] حل
دیگر مسائل بینالمللی از طریق مذاکرات
صلحآمیز خواهد داشت».

گروه سياسي :در ديدار مقام معظم رهبري با مسئوالن
و کارگزاران نظام ،ايشــان به هفت شــرط براي ادامه
حضور ايران در توافق هســتهاي با کشورهاي اروپايي،
روســيه و چين پس از خروج آمريکا اشــاره کردند .به
گزارش «عصرايرانيان» ،شروط هفتگانه رهبر حکيم
انقالب تکاپوي تــازهاي در بين اروپاييها ايجاد کرده و
فرانسه اولين واکنش را به آن نشان داده است .همچنين
در شرايطي که روز گذشته نشست کميسيون مشترک
برجام منهاي آمريکا در هتل کوبورگ وين برگزار شــد،
اهالي قاره سبز بدون شک شــرايط تازهاي را در مقابل
خود ميبينند .در شروط و فرمايشات رهبر معظم انقالب
خطاب به اروپا آمده است -1 :سه کشور اروپايي در سيزده
سال قبل ،يک بدعهدي و بيصداقتي بزرگي با
چهارده ِ
ما کردهاند سر همين قضيه هستهاي؛ سالهاي  ۸۳و ۸۴
يــک بيصداقتي بزرگي با ما کردند؛ يک چيزي را قول
دادند ،عمل نکردند ،برخالفش عمل کردند .بايســتي
ثابت کنند که آن حالت را ديگر ندارند؛ اين به عهده آنها
است -2 .دولتهاي اروپايي بايد اثبات کنند به جمهوري
اســاميکه امروز آن بيصداقتي و بدعهدي آن روز را
نخواهند داشــت؛ بايد آن را جبران کنند .اين هم نکته
بعدي -3 .در دو ســال گذشته آمريکا رفتا ِر نقضکننده
برجام را تکرار کــرده؛ کارهاي گوناگون؛ همانطور که
عــرض کردم ،به قول حضــرات ديپلماتهاي ما ،روح
برجام و جسم برجام را نقض کرده؛ [ا ّما] اروپاييها ساکت
ماندند؛ بايستي در مقابل آمريکا ميايستادند ،بايد در مقابل
او اعتراض ميکردند؛ اگر اعتراض ميکردند ممکن بود کار
به اينجا نرسد که آمريکا مثل آب خوردن امضاي خودش
را بگذارد کنار و بگويد من خارج ميشــوم .اينها بايستي
آن غفلتــي را که در اين دو ســال کردند جبران کنند.
 -4آمريکا قطعنامه  ۲۲۳۱را نقض کرده است؛آنهايي که
عضو شوراي امنيتند بايستي در مقابل اين حرکت آمريکا،
قطعنامهاي عليه او به شوراي امنيت ببرند؛ يک قطعنامه
عليه آمريکا بهعنوان اينکه اين [کشور] ناقض قطعنامه
 ۲۲۳۱است .يکي از کارهايي که بايد بکنند اين است-5 .
گــروه سیاســی:انجمن اســامی
دانشــجویان دانشگاه شاهد طی نامهای
خطاب به علی الریجانی رئیس مجلس
درباره تصویب طرح  FATFنوشــت:
نادیده گرفتن اعتراضات کارشناسی شده
مخالفان قراردادهای اســتعماری چون
 FATFتوســط حضرتعالی ،به سادگی
قابــل اغماض نیســت و انتظار میرود
بازنگریهای جدی در روند بررسیها در
مجلس شــورای اسالمی انجام پذیرد».
در ادامه این بیانیه آمده اســت:با توجه
به خروج آمریکا از برجام ،و عدم تحقق
دور برگــرد ( U-Turnچرخــه دالر)
توسط آمریکا ،که مانع بنیادین هرگونه

آن هم در توافقي که چندان به نفع ما نبوده اســت و با
وجــود همه بدعهديهاي آمريکا چيــز جديدي از آنها
نميخواهيــم .وي افزود :حال که آمريکا از برجام خارج
شده و ما همچنان برعهد خودمان هستيم اروپاييها که
با عنوان همپيمانان آمريکا در برجام حضور داشتند اگر
ميخواهند نشــان دهند که بر پيمان خود استوارند بايد
تعهدات برجام را اجرا کنند.
حاجيبابايي :اروپا بدسابقه است

اروپا بايد متع ّهد بشود که بحث موشک و حضور جمهوري
اسالميدر منطقه را مطرح نخواهد کرد؛ اين را بايد قول
بدهند .اينکه در هر برههاي از زمان يک چيزي بگويند و
مسئله موشک را به شکلهاي مختلف مطرح کنند ،اص ً
ال
قابل قبول نيست .بايستي ســران اين سه کشور قول
بدهند و قبول بکنند که مطلقا مسئله موشک را مطرح
نخواهند کرد -6 .بايد با هرگونه تحريميعليه جمهوري
اسالميهم مقابله کنند .يعني حاال او ميگويد من تحريم
ميکنم ايران را ،اينها بايد صريح در مقابل تحريم آمريکا
بِايستند .اگر بنا است معاهدهاي وجود داشته باشد بين ما و
اروپاييها ،اين جزو شرايطش است -7 .اروپا بايد فروش
کامل نفت ايران را تضمين کند.
واکنش اروپا به شروط رهبر انقالب

فرانسه اعالم کرد که شروط هفت گانه رهبر ايران مبني
بر ادامه حضور اين کشور در توافق هستهاي با سه کشور
اروپايي ،چين و روســيه را مدنظر دارد« .اگنس فون در
مول» ســخنگوي وزارت خارجه فرانسه با اعالم اينکه

توافق هستهاي با ايران نمرده است ،بار ديگر موضعي را
که «ژان ايو لودريان» وزير خارجه اين کشور اعالم کرده
بود را تکرار کرد .وي گفت که شــرکاي اروپايي توافق
کردهاند که بايد توافق هستهاي با ايران حفظ شود تاکيد
دارند که از شــرکتهاي خود که با ايران کار ميکنند،
حمايت کنند چرا که توافق را ترک نکردهاند و ميخواهند
آن را محترم بشمارند .اين مقام اروپايي همچنين تاکيد
کرد که ايران هم بايد به تعهدات خود به توافق هستهاي
پايبندباشد.
مرهصدق :اروپا بايد تعهدات برجام را اجرا کند

سيامک مرهصدق نمايندگان کليميان ايران در مجلس
شوراي اسالميدر گفتوگو با فارس ،با اشاره به بيانات
رهبر معظم انقالب درخصوص مذاکره با اروپاييها گفت:
مواردي که رهبر معظم انقالب درخصوص حقوق ايران
در مذاکره با اروپاييها بيان داشتند همان وعدههايي بود
که در برجام به ما داده شده بود و اين نشان ميدهد که
ما چيــزي فراتر از آنچه که توافق کردهايم نميخواهيم

حميدرضا حاجيبابايي نماينده مردم همدان در مجلس
توگو با فارس،در ارتباط با کشورهاي اروپايي
نيز در گف 
عضو برجام نيز بايد گفت که اين کشورها تمام تالششان
را براي امضاي برجام به کار ميگرفتند و مدعي بودند که
پاي برجام ميمانند و امروز هم شــرايط بگونهاي است
که ما با اروپاييها در برجام ماندهايم و اين اروپا است که
بايد آسيبهاي ما در برجام را جبران کند و تعهداتشان
را در برجام عملياتي کنند .رئيس فراکسيون نمايندگان
واليي مجلس اظهار داشت :يک نگاه عاقالنه و مدبرانه
به ما نشان ميدهد اروپاييها نميتوانند خواستههاي ما
در برجام را برآورده کنند به خاطر اينکه اروپا بدسابقه است
و تاريخ به ما نشان ميدهد که در برههها و موارد مختلف
عقبنشيني کرده و با ما همراهي نداشتهاند.
بهرام نيا:حمايت از مقاومت جزء مذاکرات با اروپا
نيست

حسن بهرامنيا عضو کميسيون انرژي مجلس هم ،گفت:
مــا بايد براي مذاکره با اروپــا از تاريخ عبرت بگيريم و
يادمان باشد که اروپاييها هم همچون امريکا در عمل
به تعهدات گذشته خوبي ندارند.
وي با يادآوري بدقولي سه کشــور اروپايي در سال 83
در عمل به وعدههايشان طي مذاکرات هستهاي اظهار
داشت :مسئوالن ديپلماسي ما بايد آگاهانه و با نصبالعين
قرار دادن اين ســابقه سوء از سه کشور اروپايي در مسير
مذاکرات حرکت کنند.

اتحادیههای دانشجویی در بیانیههای جداگانه خطاب به علی الریجانی تاکید کردند

مانع اجرای قرارداد استعماری «  »FATFشوید

تبادل پولی و بانکی جمهوری اسالمی با
نظام مالی بین الملل محسوب می شود.
تصویب این الیحه در مجلس شــورای
اســامی بــا توجیه تســهیل تبادالت
پولی و بانکــی با جهان از طریق الحاق
به این کنوانســیون ،از اساس بالوجه و
بیهوده اســت .جناب آقــای الریجانی،
این کنوانسیون بسیار مبهم و تفسیرپذیر
اســت و الحاق به آن دردسرساز بوده و
بهانههایــی را به کشــورهای غربی و
شورای امنیت سازمان ملل متحد میدهد
تا ادعاهای عجیب شان را افزایش دهند.

فلذا الزم دانستیم راجع به این کنوانسیون
هشــدار بدهیم و اعالم کنیم که نادیده
گرفتن اعتراضات کارشناســی شــده
مخالفان قراردادهای اســتعماری چون
 FATFتوســط حضرتعالی ،به سادگی
قابــل اغماض نیســت و انتظار میرود
بازنگریهای جدی در روند بررســیها
در مجلس شورای اسالمی انجام پذیرد.
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان
مســتقل اعالم کرد :تحمل دیدن این
خیانت بزرگ را نداریم همچنین اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل

دانشگاههای سراسر کشور طی بیانیهای
در خصــوص  FATFو اتفاقــات اخیر
در مجلس شــورای اسالمی اعالم کرد:
این اتحادیه اعالم میدارد که شــدیداً با
تصویب طرح اســتعماری  FATFدر
مجلس شورای اســامی مخالف است
و تحمل دیــدن این خیانــت بزرگ و
ســکوت در برابر آن را نخواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است:متأســفانه
پــس از روی کار آمــدن دولتی با ایده
«بســتن با کدخدا» و مجلسی که غالب ًا
فرای تخصص و تعهد ،دستپخت البی

گروههای سیاســی نامطمئن و منقضی
است ،هرروز سند و معاهدهای استعماری
به کشور تحمیل میکنند و در برابر هر
انتقاد نیروهای وفادار به انقالب ،با کنایه
و توهین سخن میگویند .همانهایی که
مدعی بلد بودن زبــان دنیا بودند ،هنوز
چیزی از غلط ســهوی و شاید عمدی
در ترجمهی متن یکی از این معاهدات
به نام کنوانسیون پالرمو نگذشته بود که
اخیراً بــاز  FATFرا به صحن مجلس
آوردند .چــه تضمینی وجــود دارد که
پیوستن به این معاهدات نیز حربهای در
دست دشمن برای اعمال فشار و تحریم
بیشتر علیه مردم ما نشود؟

ماکرون مدعی شد

مدیرعامل منطقه ی ویژه اقتصادی و تجاری مهران:

با فراهم شدن هرچه سریع تر زیرساخت ها ،شاهد تحوالت عظیمی
در راستای توسعه منطقه ویژه مهران خواهیم بود
منطقه ویژه مهران ،که از ســال  1389به عنوان یک
منطقه ی ویژه تجاری و اقتصادی به تصویب رســید،
هم اکنون امید نخســت جهش اقتصــادی و قطب
اقتصادی اســتان ایالم می باشد که متاسفانه با وجود
مزیت ها و پتانســیل های فراوان ،تاکنون به دالیل
گوناگون نتوانسته آنچنان که باید وشاید در عرصه ی
پیشرفت و توسعه اقتصادی استان ایالم اثرگذار باشد.
با این وجود از بهمن ماه سال  96و با روی کار آمدن
مهندس محمدی ،به عنوان مدیرعامل منطقه ی ویژه
تجاری و اقتصادی مهران ،این منطقه شــاهد شکل
گیری عزمی جدی و پشتکاری بی بدیل ،برای جبران
کاستی ها و نواقص سال های گذشته بوده است.
مهندس محمدی که سابقه ی  30ساله ی درخشانی
در عرصه های مختلف مدیریتی و خدمت رسانی داشته
است ،این بار با تاکید ویژه ی استاندار محترم ایالم و
هیئت مدیــره ی منطقه ی ویژه اقتصادی مهران ،به
منظور ســاماندهی به وضعیت نامطلوب فعلی منطقه،
در قامت مدیرعامل این منطقه ویژه اقتصادی مشغول
خدمت رسانی اســت .به منظور آشنایی هرچه بیشتر
با روند فعایت ها و وضعیت زیرســاخت های منطقه
و نیز بررسی برنامه های پیش رو ،با ایشان به گفتگو
نشستیم.
مهنــدس محمدی در ابتدای ســخنان خود ،هدف از
شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی -تجاری ،را ایجاد
بستری برای گسترش و توسعه فعالیت های اقتصادی،
حمایت از ســرمایه گــذاری در عرصه های گوناگون
تولیــدی و صادراتی و ایجاد توازن میان محرک های
مالــی ،نیازهای اجتماعی و مالحظــات محیطی هر
منطقه از کشور دانست و گفت :منطقه ویژه اقتصادی
و تجاری مهران نیز ،از این قائده مســتثنی نیست و
این منطقه از پتانسیل های بالقوه فراوانی برای رونق
بخشــیدن به امر اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی
استان و کشور برخوردار است.
وی ادامه داد :با وجود مزیت ها و ظرفیت های فراوان
منطقه ،متاسفانه مشکالت عدیده ای مانع از تسریع و
تسهیل فعالیت های اقتصادی در منطقه مهران شده
است که از آن جمله می توان به عدم استقرار مناسب
تشــکیالت در منطقه ویژه اقتصادی ،عدم شفافیت و
نبود دفاتر مالی جهت ثبت اسناد و واگذاری قراردادها،
بدهی های شــرکت عمران و توسعه ،محصور نبودن
منطقه ،تغییر و جابجایی های فراوان در هیئت مدیره
و نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه ی انجام امور
حقوقی و پیگیری های حقوقی قراردادها اشاره کرد.
وی تصریــح کــرد :در کنار این ضعف ها ،مشــکل
جدی نبود زیرســاخت های اولیه نظیــر آب ،برق و
گاز و مخابرات و همچنین فقدان راه های مناســب و
زیرســاخت های ارتباطی نظیر فرودگاه ،راه آهن و ...
چالشی جدی برای توسعه و تسریع امور در منطقه ی
ویژه مهران ایجاد نموده است.
وی افزود :البته خوشبختانه با عنایت ویژه ی استاندار
محترم ،جناب سلیمانی دشتکی ،مبلغ  6میلیارد تومان
اعتبار به منظور تامین زیرســاخت ها به منطقه داده
شده که  4میلیارد آن به حوزه ی تامین برق مورد نیاز

توگو درباره مسائل منطقهای را با رییسجمهور روحانی آغاز کردهایم
گف 

روســای جمهور روســیه و فرانسه بار دیگر بر
ضرورت حفظ توافق هســتهای با ایران تأکید
کردند اما ماکرون مجددا تعریض هایی درباره
امور داخلی ایران وارد کرد .به گزارش فارس،در
این دیدار،ماکرون با اشاره به حفظ برجام گفت:
«من و رئیسجمهور [والدیمیر] پوتین در این
موضع اشــتراک نظر داریم که میخواهیم این
چارچوب را که برای امنیــت منطقه ضروری
اســت ،حفظ کنیــم .من پیــش از این هم به
رئیسجمهــور پوتین و دیگــران درباره برنامه
هســتهای ایران پس از ســال  ،2025برنامه
موشــکهای بالســتیک و برخی موضوعات
منطقهای ایــران ،گفتهام .ما گفتوگو در مورد
این موضوعات را با رئیسجمهور روحانی آغاز
کردهایم و معتقدیم که اگر همه ما به تعهداتی
که در سال  2015پذیرفتیم ،پایبند باشیم ،این
گفتوگوها کامال امکانپذیر است».
پوتین :حفظ برجام را نباید به مسائل دیگر
گره زد

و  2میلیــارد دیگر به حوزه ی آب رســانی تخصیص
یافته است .همچنین امیدواریم طبق برنامه ریزی ها،
تا پایان خرداد ماه مشعل گاز منطقه ی ویژه اقتصادی
مهران روشن شود.
مدیرعامــل منطقه ویژه تجــاری و اقتصادی مهران،
موضــوع محصور نمودن هرچه ســریع تر منطقه ی
ویــژه را ،از ضروری ترین پیش نیازهای ســاماندهی
منطقه ی مهران عنوان کرد و اظهار داشت :در تالش
هســتیم تا محصور نمودن منطقــه را در  2یا  3فاز
عملیاتی در آینده ی نزدیک به اجرا در آوریم.
محمدی در ادامه ی گفتگوی خود به برخی مزیت ها
و پتانســیل های منطقه ی ویژه اقتصادی و تجاری
مهران اشــاره کرد و گفت :موقعیت ممتاز مهران در
مســیر عتبات عالیات و دروازه ی ورود زائران اربعین
به کشــور عراق ،از منحصربفردتریــن ویژگی های
این منطقه ی تجاری و اقتصادی اســت که به دلیل
همجواری با کشور عراق و وجود بازار مصرف قطعی و
مطمئن و امن در این کشور ،تضمینی اطمینان بخش
برای ســرمایه گذاری صاحبان سرمایه در این منطقه
ویژه است.
وی خاطرنشان کرد :اســتقرار گمرگ و پایانه مرزی
در همجــواری با منطقه ویژه تجــاری ،وجود نیروی
متخصص و مســتعد آماده به کار در اســتان ،وجود
بازارچــه های مرزی ،وجود ظرفیــت های متنوع در
زمینه صنایع غذایی با توجه به تنوع اقلیمی جغرافیایی
ایالم ،رونق چشــمگیر بخش خصوصی در اســتان
در ســال های اخیر و همچنین توســعه ی راه های
مواصالتی و اســتاندارد ،در کنــار مطالعات مرتبط با
حــوزه ی زیرســاخت های ریلی و هوایــی ایالم ،از
ظرفیت ها و مزیت های ممتاز منطقه ی ویژه تجاری
و اقتصادی مهران می باشد.
وی افــزود :منطقه ویژه اقتصــادی بر خالف منطقه
آزاد ،دارای معافیت مالیاتی نیست و تسهیالتی در آن
صورت گرفته تا فعاالن این حوزه بتوانند راحت تر در

این مناطق ســرمایه گذاری ،تولید و صادرات خود را
انجام دهند.
محمــدی در ادامه به برخی از مهم ترین برنامه های
پیش رو برای تســریع رونــد فعالیت ها در منطقه ی
ویژه مهران اشــاره کرد و اظهار داشــت :هم اکنون
در حال تدوین ســند چشم انداز تحول استانی منطقه
ویژه اقتصادی و تجاری مهران هستیم که در صورت
تصویب این ســند ،کلیه اقدامات و طرح ها و برنامه
ریزی ها به صورت منســجم و مدون صورت خواهد
گرفت و از هرگونه دوباره کاری و اقدامات نسنجیده و
کارشناسی نشده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
سوتیر
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی مهران به همکاری
و همدلی دلســوزانه و مجدانه ی مسئوالن ذی ربط
کشوری ،نمایندگان ایالم در مجلس شورای اسالمی
و نیز حمایت های بی دریغ سلیمانی دشتکی ،استاندار
ایالم به عنوان نقطه ی عطفی در حرکت این منطقه
ی ویژه ،به ســمت توسعه و پیشرفت اقتصادی اشاره
کرد و گفت :در صدد هســتیم تا با ادامه ی این روند،
معضــات و چالش های پیــش روی منطقه هرچه
ســریعتر برطرف گردد تا عالوه بــر رونق اقتصادی،
شاهد ایجاد فرصت های اشتغال برای جوانان مستعد
ایالمی باشیم.
مهندس محمدی ،توســعه زیرساخت های منطقه ی
مهران و بهبود خدمات به سرمایه گذاران در این مسیر
را ،گامی ارزشــمند دانســت که باید با تالش جمعی
محقق گردد.
وی تاکید کرد :همه مســئولین استانی ،اکنون دل در
گرو پیشــرفت این منطقه دارند تا از این طریق ،رونق
تولید و اشتغالزایی و فعالیت های اقتصادی چشمگیر
را شــاهد باشیم و ما نیز امیدواریم با تسهیل و تسریع
امور ،کــه فقط با همدلی و همکاری مســئوالن امر
امکان پذیر است ،شاهد نتایج مطلوب و رضایتمندی
سرمایه گذاران محترم باشیم.

در ادامــه «والدیمیر پوتیــن» رئیسجمهور
روســیه با تأکید بر لزوم حفظ توافق هستهای،
تحریمهای یکجانبه را نامشــروع خواند و به
اروپــا هم توصیه کرد تالش برای حفظ برجام
را به مسائل غیرهستهای گره نزند .وی گفت:
«موضع ما در قبال برجام روشــن است .اعتقاد
داریم که این توافق باید حفظ شود .همانطور که

امانوئل همین االن گفت و میدانید ،من اخیرا با
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار و
رو در رو بــا او صحبت کردم .او گفت که ایران
به طــور کامل به تعهدات خود ذیل این توافق
پایبند بوده است .سوال این است که مبنای بر
هم زدن این توافق چیست؟ از مواضع فرانسه و
اروپا که خواهان حفظ این توافق است ،استقبال
میکنیم .میدانیم که کار پیچیدهای است».
پوتین افزود :روسیه هرگز از اقدامات یکجانبه و
تحریمهای یکجانبه حمایت نکرده و هرگز به
صورت یکجانبه تحریمی اعمال نکرده است.
در ادامه رئیسجمهور فرانسه بار دیگر گفت که
این کشور به دنبال گفتوگو درباره مسائلی فراتر
از برجام با ایران است .او گفت« :من با صحبتی
که رئیسجمهور پوتین کرد موافق هستم ،اما
ما به دنبال ضمائمی برای توافق  2015هستیم.
من هرگز در توافــق کنونی ابراز تردید نکردم
و معتقدم که این توافق درباره وضعیت کنونی
برنامه هســتهای ایران است و باید حفظ شود.
من هیــچ طرح بهتری بــرای جایگزینی این
توافق نشنیدهام ».وی ادامه داد« :ما میخواهیم
به این توافق ضمیمه بیافزاییم .ما این مسئله را
در ســپتامبر  2017در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد گفتم و پیشنهاد کردم که این روند
برای بحث درباره فعالیت هستهای پس از سال
 ،2025برنامه موشــکی و به طور کلی فعالیت
ایران در منطقه آغاز شود».

اخبار
آیتاهلل امامیکاشانی:بحث آمریکا
موشک نیست با اسالم مخالفند

آیــتاهلل محمــد امامی کاشــانی در
خطبههای نماز جمعه تهران با اشــاره
به ســخنان اخیر مقام معظم رهبری با
کارگزاران نظام اظهار داشــت :ما باید
دشمن را بشناسیم و به او اعتماد نکنیم
و از تجربههای گذشــته درس بگیریم.
مســئوالن باید به جوانان و توان داخلی
در مسائل اقتصادی تکیه کنند و راه حلی
برای امور معیشت مردم ،سرمایهگذاری،
ازدواج و اشــتغال پیدا کنند .به گزارش
فارس ،وی با اشــاره به ســخنان اخیر
وزیر خارجه آمریــکا گفت :وزیر خارجه
بیخرد آمریکا ،راجع به موشکهای ما
سخن گفته در حالی که اصال بحث آنها
موشــک نیست بحث آنها اسالم و دین
مرم ایران اســت .آنها از اسالم ناراحت
هستند و اسالم عربستانی با حاکمان آن
را دوست دارند وگرنه اگر ایران موشک
و تمام ســاحهایش را هم متوقف کند
و فقط با ســنگ به دفاع بپردازد مانند
فلســطین آیا فکــر میکنید کــه آنها
ایــران را رها میکننــد ،خیر زیرا بحث
فکر،دین و عقل است و اشتباه است که
بگوییم دشــمنی آنها به خاطر چیزهای
دیگری است.
طرح جدید مجلس برای
«دوتابعیتیها» کلید خورد

سیدحســین نقویحســینی سخنگوی
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت
خارجی مجلــس،از تهیه طرحی در این
کمیســیون برای تعیین ضوابط تابعیت
بــرای اتباع ایرانی خبــر داد و گفت :با
توجه به جنجالهای ایجادشــده درباره
«دوتابعیتیهــا» ،طرح اصــاح قانون
تابعیت در دســتور کار کمیسیون امنیت
ملــی مجلس قــرار دارد .بــه گزارش
تسنیم،وی افزود :براساس طرح اصالح
قانون تابعیت ،ضوابط و شــرایطی برای
افراد دارای تابعیت مضاعف تعیین شده
که شامل گرین کارت و مدت اقامت در
کشــور دیگر و نیز نوع ارتباط فرد با آن
کشور تعیین شده است.
سردار جوانی :پمپئو توهم زده است

ســردار یداهلل جوانی معاون سیاســی
ســپاه پاســداران درباره اظهارات ضد
ایرانی اخیر وزیر خارجه آمریکا ،گفت:
صحبتهای وزیر امــور خارجه امریکا
حکایــت از این دارد که ایشــان گویا
 40ســال گذشــته را در خواب به سر
میبرده اســت و با اتفاقاتی که در این
سالها در جهان و منطقه رخ داده است
آشنایی نداشــته و از تحوالت میدانی
بی خبر هستند .به گزارش تسنیم،وی
افزود :صحبتهای پمپئو با این تصور
صورت گرفته کــه آمریکا هنوز همان
آمریکای قبل از پیروزی انقالب است
و ایران هم همان ایران تحت ســلطه
آمریکا اســت و دچار نوعی توهم شده
و یک سلســله بایدهایــی را از جایگاه
آمریــکای آن دوران دیکته میکند و
فکر میکند ملت ایران باید این کارها
را انجام دهد.
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ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس کد  2416بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس و معرفی نامه جهت تحویل پاکات مناقصه
محل تحویل پاکات تجدید مناقصه  :تهران  ،بزرگراه فتح  ،کیلومتر  20انتهای بلوار شــهید کلهر  ،دانشــگاه آزاد اســامی واحد شــهر قدس ،اداره
حراست
 دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرکت در مناقصه به منزله پذیرفتن کلیه شرایط آیین نامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی می باشد. شرکت کنندگان می بایست دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت و همچنین عضو سندیکای صنایع آسانسورو پله برقی ایران با تاریخ معتبر باشند.
 -پاکت های خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

روابط عمومی واحد شهر قدس

