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مطهری :اگر صادرات نفت ایران را
به صفر برسانند ،تنگه هرمز را میبندیم

یک دیپلمات زن دستیار ظریف شد

افسانه نادیپور بهعنوان دستیار وزیر امور خارجه در حقوق شهروندی
منصوب شد .بهگزارش ایرنا ،افسانه نادیپور از جمله سابقه معاونت
اداره حقوق بشــر و فعالیت در ســفارتخانههای کشــورمان در توکیو و
الهه (عضو هیأت نمایندگی کشــورمان نزد ســازمان منع ســاحهای
شیمیایی) را در کارنامه کاری خود دارد.

ظرفیت دیپلماسی در اختیار آزادی زندانیان ایرانی

وزیــر امــور خارجه بر اســتفاده از ظرفیتهای دســتگاه دیپلماســی بــرای آزادی
ایرانیان دربند که به بهانه تحریمهای ظالمانه و نامشروع در کشورهای مختلف
بهطــور غیرقانونــی بازداشــت شــدهاند تأکید کرد .بهگــزارش ایرنــا ،محمد جواد
ظریــف در دیــدار با جمعی از خانوادههای این زندانیان که برای بررســی آخرین
وضعیت پرونده آنان و تشریح پیگیریهای بهعمل آمده انجام شد با غیر قانونی
و سیاســی خواندن دستگیریهای انجام شــده و تقاضای بالوجه استرداد آنها به
امریکا گفت« :وزارت امور خارجه با همه توان و ظرفیتهای خود این پروندههای
بازداشت را که کامالً نامشروع و ظالمانه و نوعی گروگانگیری برای باجگیری است
تا حصول نتیجه ،پیگیری خواهد کرد».

هشدار خرازی به اروپا

رئیــس شــورای راهبردی روابــط خارجی هشــدار داد اگــر اروپا نتواند
منافــع ایران را در قالب برجام تأمین کند ،دلیلی برای اینکه ایران در
برجام بماند ،وجود نخواهد داشــت .ســیدکمال خرازی که به آلمان
ســفر کــرده ،طــی ســخنانی در بنیــاد مطالعاتــی آلمانــی «کوربر» به
موضوع توافق هســتهای اشاره کرد و گفت« :امروز شاهدیم که دولت
فعلی امریکا با وجــود امضای توافق مهم بینالمللی برجام و تأیید
آن در شــورای امنیت سازمان ملل که میتواند نقش مهمی در ثبات
و آرامش منطقه داشــته باشــد ،از این توافق خارج شــده و کشــورهای
منطقه را به جنگ و درگیری تحریک میکند».

توکلی« :آزادی» از لوازم مبارزه با فساد است

رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با تأکید بر لزوم آزادی رسانهها در
کشور ،اظهار کرد :آزادی از لوازم مبارزه با فساد است .احمد توکلی در نشستی که
با عنوان «فساد ،معضل فراجناحی جمهوری اسالمی» در خبرگزاری ایرنا برگزار
شد ،به بیان تعریفهایی از وجود فساد سیستماتیک در یک مجموعه پرداخت
و گفت :در برخی کشــورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،اگر بین
 15تــا  35درصــد از مراجعــان به حکومت مجبور باشــند کار خــود را با پرداخت
رشــوه پیــش ببرنــد ،در آن حکومت فســاد سیســتماتیک وجــود دارد .همچنین
در تعریف دیگر درباره فســاد سیســتماتیک آمده زمانی که نخبگان یا دولت در
سیطره فساد قرار بگیرند این نوع فساد رخ میدهد.وی افزود :بر اساس تعریف
من ،وقتی دســتگاههای مســئول مبارزه با فساد اعم از ناظران ،تحقیقکنندگان و
تنبیهکننــدگان دچار گرفتاریهایی شــوند و برای بقای خود از خــود دفاع نکنند،
فساد سیستماتیک اتفاق میافتد .توکلی همچنین به برخی راهکارهای مورد نیاز
برای مبارزه و مقابله با فساد در کشور پرداخت و گفت :در کشور ما برای مبارزه با
فســاد هم قوانین و ســاختار باید اصالح و قوانین جدید وضع شــوند و هم مبارزه
با مفســدان باید با قدرت و ســرعت باال انجام شــود .من به کسانی که معتقد به
اصالح ساختار برای مقابله با فساد هستند میگویم که متأسفانه امروز مفسدان
در کنار یکدیگر قرار گرفت ه و به هم چسبیدهاند و نمیگذارند که این اتفاق بیفتد.

دیدار معاون وزیرکشور
با خانواده زندانیان محیط زیست

وکیل خانواده کاووس سیدامامی از دیدار معاون امنیتی وزارت کشور
بــا خانواده فعاالن محیط زیســتی بازداشــت شــده خبــر داد و گفت:
معاون وزیر کشــور از جانب کمیته چهار نفره دولت با این خانوادهها
دیــدار کــرده اســت.آرش کیخســروی در گفت وگو بــا ایرنا افــزود :این
جلســه هفته گذشــته با حضور خانوادهها و همســران فعاالن محیط
زیســتی بازداشــت شــده ،برگــزار و هــر یــک از خانوادههــا ،مطالــب و
مشــکالتی که برای همسر یا فرزندانشان پیش آمده را مطرح کردند.
قرار اســت معاون امنیتی وزیر کشــور ،گزارش این جلســه را به کمیته
چهار نفره تعیین شده از سوی رئیس جمهوری ،ارائه دهد زیرا وی از
جانب کمیته مزبور با خانوادهها دیدار کرده است.

نشست وین نمایش صریح انزوای امریکا درعرصه بین الملل بود

معاون سیاســی وزیر امور خارجه نشست
اخیــر کمیســیون مشــترک برجــام را
«نمایش صریح انــزوای امریکا درعرصه
بینالملل» ارزیابی کرد و گفت :بیانیه این
نشســت حاوی نکات قابل توجهی است
که موفقیت جمهوری اســامی ایــران در
بیان و اعمال خواســتههای خود را نشــان
میدهــد .ســید عباس عراقچــی در گفت

و گــو با ایرنا اظهار داشــت :در این جلســه
برخیراهکارهایعملیاتیدرحوزهبانکی
و نفت مطرح شد که همه وزیران خارجه
بر آن تأکید داشتند ،از جمله این راهکارها،
کنارگذاشــتن دالر از معامــات ایــران و
شــرکای اقتصــادی خــود اســت کــه بایــد
هرچه ســریعتر تدقیق و عملیاتی شوند.
وی گفــت« :گردهــمآوردن کارشناســان

بخشهای دولتــی و خصوصی ،از جمله
از طریق ایجاد و تقویت شــوراهای تجاری
مشــترک»؛ «حمایت عملــی از تجارت و
ســرمایهگذاری در ایــران»؛ و «حمایــت از
شرکتهای خود در برابر آثار فراسرزمینی
تحریمهــای ایــاالت متحــده» از جملــه
تعهداتــی بود کــه وزیران خارجه شــرکت
کننــده در کمیســیون اخیــر برجــام طبــق

بیانیه بر آن صحه گذاشتهاند.
عراقچــی در عین حــال تأکید کــرد :آنچه
بــرای جمهــوری اســامی اهمیــت دارد
ترجمه ایــن عــزم و اراده بــه راه حلهای
عملیاتــی اســت .بــه گونــهای کــه منافــع
ایــران در عمل و به صــورت ملموس ،در
حوزههای مختلف اقتصادی به ویژه نفتی
و بانکی تأمین شــود .وی افزود :جمهوری

اســامی ایــران از نزدیــک بــا طرفهــای
اروپایی ،روسی و چینی در تماس و تبادل
نظر است و جلسات کارشناسی در سطوح
مختلــف ادامه دارد .بدیهی اســت که اگر
نهایتاً انتظــارات کشــورمان از تالشهای
ایــن کشــورها تأمیــن نشــود ،جمهــوری
اســامی ایــران ابزارهــای خــود را بــرای
مواجهه با هر شرایطی در اختیار دارد.

معاون اول رئیس جمهوری در اصفهان وعده داد مردادماه درباره فساد با مردم صحبت میکند

جهانگیری :مردم باید بدانند

کانالها و مجراهایی با روسیه و چین ایجاد شده است تا به واسطه آن امکان جابهجایی پول برای کشورمان امکانپذیر شود

رئیس ســتاد مبــارزه با مفاســد اقتصادی
وعــده داد مردادمــاه با مــردم به صورت
جــدی دربــاره فســاد اقتصــادی صحبت
کنــد .اســحاق جهانگیــری کــه یــک روز
بعــد از انتشــار برخــی ادعاهــا مبنــی بــر
اســتعفایش از معــاون اولــی رئیــس
جمهوری ،به اســتان اصفهان ســفر کرده
بــود ،مواضعی اتخــاذ کرد و ســخنانی به
زبــان آورد کــه هیــچ نشــانهای از احتمال
خســته شــدن و کنارهگیری در آن نبود .او
در برنامههــای مختلفــی که داشــت هم
از برنامهریزیهــای جدیــد دولــت بــرای
مواجهه با شــرایط جدید کــه آن را جنگ
اقتصــادی امریــکا خواند ،خبــر داد و هم
به مردم وعده داد که در مردادماه با آنها
سخن خواهد گفت.
او همچنیــن تأکیــد کــرد کــه باید شــرایط
جدیــد را برای مــردم توضیــح دهیم .به
گزارش ایسنا ،وی در جلسه شورای اداری
اســتان اصفهان ،درخصوص گالیههایی
پیرامون فساد در کشور گفت :درخصوص
فساد به طور کامل و جدیتر در مردادماه
صحبــت خواهم کرد البته یک عده افراد
کوتــه فکــر وجــود دارنــد کــه مــردم را در
شرایط سختی قرار دادند و دولتمردان را
دچار چالــش کردهاند ،این عده به دنبال
زدن جیــب مــردم و غــارت امــوال ملــی
هســتند در حالــی کــه پیــش از ایــن نیز با
آنها برخورد میشــد امروز با این افراد به
صورت شــدیدتری برخورد میشــود چرا
که کشــور امروز نیازمند افزایش ســرمایه
اجتماعی و اعتماد مردم است.
جهانگیــری با بیــان اینکه امــروز اتفاقات
جدیــدی بــرای کشــور پیش آمده اســت،
گفــت :فکــر کــردم کــه در کجــا بایــد
اولویتهــای آن را و مســائل مرتبط با آن
را با مردم در میان بگذارم و به این نتیجه
رســیدم که در جمع مسئوالن ،نخبگان و
مــردم اصفهان ایــن موضوعــات را برای
مردم ایران منعکس کنم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز شــرایط
کشــور خطیــر اســت و این شــرایط به این
معناســت که روندها و اتفاقات با گذشته
متفاوت اســت و ما در بحران شــدید قرار
داریــم ،افــزود :امریــکا از زمــان پیــروزی
انقالب اسالمی با کشورمان همواره ستیز
داشــته اســت ،اما این بار موضوع دیگری
در میان اســت بنابراین شــرط کافی برای
مواجهه با این وضعیت مسئولیتپذیری
است ،البته دولت ،مجلس و قوه قضائیه
و حتــی مجموعــه حاکمیــت بــه تنهایی
نمیتوانند این وضعیت را مدیریت کنند.
جهانگیــری تصریــح کــرد :واقعیتهای
پیــش روی کشــور فلجکننــده نیســت
بلکــه محدودیتهــای پیــش آمــده
توانمندیهــای مــا را در کشــور افزایــش
میدهــد ،بنابرایــن باید واقعیتهــا را به

درستی کشف کنیم چرا که در دل شرایط
فرصتهــای زیــادی وجــود دارد کــه بــه
کمک آن میتوانیم بســیاری از مســائل و
بیماریهای مزمن کشور را درمان کنیم.
 ëëضرورتانسجامدرسطوححاکمیتی
وی با بیان اینکه همه برای عبور از شرایط
جدید باید به دولت کمک کنند ،گفت :در
ســطح نهادهای حاکمیتی باید انســجام
کامــل ایجــاد شــود مــا در دســتگاههای
ش رو
حکومتــی نســبت بــه شــرایط پیــ 
متأســفانه درک یکســانی نداریم .برخی
تصور میکنند شــرایط تحریمهای امروز
تکــراری اســت و راهکارهــا هماننــد قبل
است.
از ســوی دیگــر برخــی میگوینــد شــرایط
جدید اســت و باید بــا ابتــکار راهکارهای
جدیــدی را پیــاده کنیــم .بــه گفتــه
جهانگیــری ،اکنون مهمتر از فرد و دولت
باید نظام با موفقیت از این شرایط بیرون
بیاید و پیش شــرط آن انســجام در کشــور
است .جهانگیری با اشاره به اینکه بدترین
ســناریویی که قرار است رخ دهد چیست،
اظهار کــرد :به فضل الهی کاری میکنیم
که امریکا نتواند قادر باشد صادرات نفت
ایــران را متوقف کند و در این خصوص ما
بایــد روشهای معامله را که ســادهترین
نوع معامله اســت را شفافسازی کنیم و
ما به این موضوع عمل میکنیم.
ëëصرافیهاراجمعنمیکنیم
معــاون اول رئیــس جمهــوری در بخش
دیگــری بــا بیــان اینکــه بــه طــور قطــع
تالطمهای ارزی به ثبات میرسد ،اظهار
کرد :کاالهای مورد نیاز مردم با ارز مناسب
وارد کشــور میشــود البته صرفهجویی در
هزینههای دولت یکــی از الزامات اصلی
دستگاههای دولتی است و در این شرایط
نهادهای دولتی باید فوق قناعت کنند .او
افــزود :اینکه میگوینــد دولت میخواهد
صرافیهــا را حــذف کند حــرف بیخودی
اســت ،بنابرایــن انتظار داریــم نخبگان و
فعاالن اقتصــادی راهکارهای جدیدی را
برای شرایط امروز پیدا کنند.
وی با تأکید بــر اینکه به طور قطع بودجه
دســتگاههای دولتی در این شــرایط کمتر
میشــود ،گفــت :اکنــون زمــان دمیدن بر
طبل مطالبات نیست و نباید بر مطالبات
بیجــا دامــن بزنیــم البتــه امــروز فرصت
بینظیــری بــرای مطالبــات و تولیــدات
داخلــی کشــور اســت .در ایــن شــرایط
میتــوان بــا تولید کاالهــای بــا کیفیت در
بهبود اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پیش
رفــت و میتوانیــم بیمــاری مزمن اتکای
اقتصاد ایران به نفت را از بین ببریم.
 ëëبایدواقعیتخشکسالیراپذیرفت
وی در ادامــه درخصــوص موضوعــات و
مشکالت اصفهان اظهار کرد :مهمترین
مســأله اصفهــان امــروز آب اســت امــا

بایــد دانســت وضعیــت دیگــر اســتانها
اگــر از اصفهان بدتر نباشــد بهتر نیســت.
جهانگیری گفت :تنها چهار اســتان کشور
نســبت به ســال گذشــته بارندگــی خوبی
داشــتهاند اما بقیه اســتانها بیــش از 70
درصــد بــا کاهــش بــارش مواجــه بودند.
جهانگیری بــا تأکید بر اینکه به شــخصه
مسئول بندهای مصوبه شورای عالی آب
درخصوصحوزهزایندهرودهستم،اظهار
کــرد :برخی از این طرحهــا در مقطعی از
زمان متوقف شــده که امروز دوبــاره اجرا
شــده و برخی دیگر ســرعت گرفته اســت
و بــه طور قطــع امروز مســائل اصفهان و
آب این استان یکی از موضوعات اساسی
کشور اســت اما باید واقعیت خشکسالی
را پذیرفت .با ایــن وجود اصفهانیها نیز
میتوانند با استعداد خوب خود از شرایط
امــروز عبور کننــد .جهانگیری ادامــه داد:
مــا به دنبال این هســتیم کــه دغدغه آب
اصفهان به حداقل برسد بنابراین در این
شــرایط صنعت اصفهــان باید از پســاب
استفاده کند ،از سوی دیگر باید صنایع کم
آب بر توسعه یابد.
ëëبرنامهریزیبرایمقابلهبا
شرایطجنگاقتصادی
جهانگیری در مراسم افتتاح طرح توسعه
فوالد ســبا در اصفهان با اشــاره به جنگ
اقتصــادی کــه وزارت خزانــهداری امریکا
موتور محرکه و اتاق جنگ آن است ،تأکید
کــرد که باید با تمــام قوا برابــر این جنگ
بایستیم .وی همچنین تأکید کرد :ما باید
شرایط جدید کشور را به صورت صادقانه
بــه مردم اعــام کنیــم و در ایــن رابطه از
نخبــگان  ،صاحبنظــران و اندیشــمندان
کشــور و بخصــوص اســتان اصفهــان
انتظــار داریم کــه به دولت کمــک کنند و
راهکارهایــی ارائــه دهنــد تا بتوانیــم این
دوران را با موفقیت پشت سر بگذاریم .به
گزارش ایرنا ،معاون اول رئیس جمهوری
با اشــاره به اینکه یکی از برنامهریزیهای
اصلی آنان این اســت که صــادرات نفت
ایران به صفر برسد ،ادامه داد :این حرف
بیحساب و واهی محسوب میشود ،زیرا
عملی شــدن این ادعا نیازمند آن اســت
که کشــورهای دیگر ناچیز بودن خود را در
برابر امریکا بپذیرند و تسلیم شوند.
وی افــزود :مــا در برابــر ایــن موضــوع و
ادعــای طــرف مقابــل برنامهریزیهــای
مناســبی انجام دادهایم و در حال مذاکره
هســتیم تا صادرات نفت ایران با مشکل
مواجــه نشــود .جهانگیــری با بیــان اینکه
جلوگیــری از صادرات ســایر کاالهــا نیز از
دیگر اهداف و برنامههای دشــمن جهت
ایجاد مشــکالت اقتصادی بــرای ایران به
شــمار میرود ،گفت :برای خنثی ســازی
این اهداف نیز برنامهریزیهای مناســبی
صــورت گرفتــه اســت و اجــازه نخواهیــم

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری

نایب رئیس مجلس شــورای اســامی معتقد اســت تهدید نفتی امریکا از سوی
روحانــی تدبیر خوبی بود که عامــل بازدارندهای برای ممانعت از صادرات نفت
ایران خواهد شد .به گزارش خانه ملت  ،علی مطهری با اشاره به تهدید تلویحی
نفتی امریکا از سوی روحانی گفت :اقدام ما برای مقابله با تهدیدات نفتی امریکا
مبنی بر به صفر رســاندن صادرات نفت ایران ،بســتن تنگه هرمز است .وی نوع
بیان رئیس جمهوری را تدبیر خوبی در تهدید امریکاییها دانست و خاطرنشان
کرد :امریکاییها آمادگی جنگ جدید در خلیج فارس را ندارند ،از این رو ســخن
آقــای رئیــس جمهــوری تهدید خوبی بود کــه آثار مثبتی خواهد داشــت و عامل
بازدارندهای برای ممانعت از صادرات نفت ایران خواهد بود.
ëëواکنشپمپئوبهتهدیدبستنتنگههرمزتوسطایران
وزیــر خارجــه امریــکا مدعــی شــد« :امریــکا بــرای مقابلــه با ایــران تهدیــدات و
سناریوهایی دارد ».به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو با اشاره به مواضع اخیر ایران در
رابطه با تنگه هرمز و فروش نفت ادامه داد« :در رابطه با این تهدیدات الزم است
تمام دنیا بداند که امریکا ملزم به محافظت از خطوط کشتیرانی و صادرات نفت
بــه تمام جهان اســت ،امریکا از دههها پیش به ایــن امر پایبند بوده و به پایبندی
خود ادامه میدهد».
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عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه :

والیتی پیام ایران را  به پوتین ارائه میکند

فرســتاده ویــژه رئیــس جمهــوری ایــران امــروز بــه مســکو
مــیرود تا پیام رهبر معظــم انقالب و رئیسجمهــوری را به
اخبــــار
رئیسجمهوری روسیه تقدیم کند .بهگزارش تسنیم« ،بهرام
قاســمی» ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا اعالم این خبر گفــت :آقای علیاکبر
والیتی فرســتاده ویژه رئیسجمهوری امروز چهارشــنبه عازم مســکو میشــود تا
پیــام رهبر معظــم انقالب و رئیسجمهــوری ایــران را به آقــای والدیمیر پوتین
رئیسجمهــوری روســیه تقدیــم کنــد .وی هــدف این نامــه را «تأکید بــر اهمیت
و گســترش روابــط ایــران و روســیه» عنــوان کرد .قاســمی بــا یــادآوری دیدارهای
رئیسجمهــوری ایران در حاشــیه اجالس شــانگهای با رؤســای جمهوری چین
و روســیه و نیــز دیدارهای محمدجــواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان با همتایان
چینی و روســیاش افزود« :فرســتاده ویژه رئیسجمهوری احتماالً روز پنجشنبه
با رئیسجمهوری روســیه دیدار خواهد داشــت و برای روز جمعه نیز دیدارهایی
برای آقای والیتی درنظر گرفته خواهد شــد ».پیشــتر ایران فرســتادگان ویژهای را
برای رایزنی با کشورهای مستقل و کشورهای اروپایی اعزام کرده بود که از جمله
آنهــا میتــوان به ســفر لعیا جنیــدی معاون حقوقــی رئیسجمهــوری به هلند،
معصومــه ابتکار معاون امور زنــان رئیسجمهوری به مالــزی و اندونزی ،کمال
خرازی رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی به اســپانیا ،واتیکان و ایتالیا ،رضا
اردکانیان وزیر نیرو به ارمنستان و گرجستان ،مرتضی سرمدی قائممقام وزیر امور
خارجــه به کوبا ،بولیــوی ،اوگاندا و ونزوئال و همچنین ســفر آقای ظریف به پکن،
مســکو ،بروکسل و شرکت در کمیسیون مشــترک وزیران خارجه کشورهای طرف
برجام اشاره کرد.
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دیدار با علمای اصفهان

معاون اول رئیس جمهوری در سفر
بــه اصفهــان بــا آیــتاهلل مظاهری
بـــــرش
از مراجــع تقلیــد دیــدار و گزارشــی
از برنامههــا و عملکــرد دولــت در زمینــه رفع معضالت
اقتصــادی و مقابلــه با توطئههای دشــمنان نظــام و نیز
پیشبینیهــا و اقدامــات در دســت انجــام در زمینه حل
مشــکالت آب اســتان اصفهــان ارائــه کــرد .جهانگیــری
ت همیشــگی آیــتاهلل مظاهــری از
همچنیــن از حمایــ 
تالشهــا و خدمــات دولــت ،قدردانــی کــرد .آیــتاهلل
حســین مظاهری هم در این دیدار گفت :ایجاد اختالف
بین مســئوالن ،مهمتریــن مانع خدمت به مردم اســت
و ســبب افزایش مشــکالت جامعه میشــود .این مرجع
تقلیــد بــا اشــاره به وجــود نارســاییهای کنونی در کشــور
بخصــوص معضــات اقتصادی و معیشــتی مــردم ،بر
ضــرورت حفظ وحدت ،همدلی و همســویی همه ارکان
جمهــوری اســامی تأکید کرد .وی در ادامه به مشــکالت
ناشی از کمبود آب در استان اصفهان اشاره کرد و برطرف
شدن این مشکل بزرگ را نیز در گرو اتحاد ،برنامهریزی و
جدیت مسئوالن دانست.
جهانگیــری در ادامــه برنامههــای ســفر یکــروزه خود به
اســتان اصفهــان ،در بیــت آیــتاهلل حــاج شــیخ محمد
داد مشــکل زیــادی در روند صــادرات 50
میلیــارد دالری محصــوالت غیرنفتــی
شامل کاالهای مختلف و موادی همچون
فــوالد ،مــس و محصــوالت پتروشــیمی
ایجاد شــود .جهانگیــری همچنین تحت
فشــار قراردادن نظام بانکی کشور را یکی
دیگر از اهداف دشــمن بیــان کرد و گفت:
بــرای خنثی کــردن این هدف دشــمن با
اتخاذ راهکارهایــی ،کانالها و مجراهایی
بــا روســیه و چین ایجاد شــده اســت تا به
واســطه آن امــکان جابهجایی پــول برای
کشورمان امکانپذیر شود.
بــه گفتــه وی ،تحریمهــا اگــر چه شــرایط
ســختی را بــرای ایــران رقــم میزنــد امــا

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
گفت :جمهوری اسالمی ایران به دلیل
داشــتن ظرفیتهــای عظیم انســانی
و منابــع متعــدد بــا تحریــم متوقــف
نمیشود.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع،
امیــر حاتمــی در همایــش مدیــران
ارشــد وزارت دفــاع بــا تبییــن شــرایط
امروز جمهوری اســامی ایران و نقش
وزارت دفــاع درحرکت نظام در مســیر
پیچیــده تحــوالت بینالمللــی افــزود:
امروز ائتالف پوشــالی استکبار ،ارتجاع
و نفاق به ســرکردگی امریکا در تالشند
تا شرایط نظام جمهوری اسالمی ایران
را بحرانــی جلــوه داده و با جنگ روانی
و القــای نارضایتــی در آحــاد جامعــه،
تئــوری فاصلــه بیــن نظــام و مــردم را
عملی سازند.
امیــر حاتمی بــا بیان اینکه دشــمن به
دنبال شکســتهای متعدد در عرصه

تقابل با ملت ایران،امروز تئوری ایجاد
گسســت اجتماعی و القای ناکارآمدی
را بــه عنــوان تاکتیکــی جدیــد علیــه
نظام اسالمی در دســتور کار قرار داده،
گفت :امروز دشــمنان ایران اسالمی با
ضعیف نشــان دادن نقاط قوت نظام
و تأکید و تمرکــز بر جنگ اقتصادی به
دنبــال انباشــت نارضایتــی در جامعه
هستند و این در حالی است که حرکت
رو به رشد نظام اسالمی با قدرت ادامه
دارد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تدابیر مقام
معظــم رهبری(مدظلــه العالــی)
درخصــوص جنــگ اقتصــادی امریکا
علیــه ایــران تصریــح کــرد :تحریــم و
تهدیــدات مالی بــرای ما قابــل تبدیل
شــدن به یــک فرصت اســت؛ چــرا که
باعث خود اتکایــی ،خودکفایی و تکیه
بر تــوان بومــی میشــود و بارور شــدن
ظرفیتهای عظیم داخلی را به همراه

فرصتهایی نیز برای کشور دارد .معاون
اول رئیــس جمهــوری ادامــه داد :یکی از
فرصتهــای حاصــل از تحریمهــا ،ایــن
است که بار دیگر به ظرفیتهای داخلی
توجــه کنیــم و بــه تولیــد داخلــی بیش از
گذشته بها دهیم.
ëëبا سودجویانبرخوردمیشود
جهانگیــری با بیــان اینکه دســتورالعمل
خودکفایــی به عنــوان یک راهــکار جدی
مقابله با تحریمهــا مورد توجه قرار دارد،
افــزود :طبق ایــن دســتورالعمل واردات
کاالهایــی کــه در کشــور تولیــد میشــود،
ممنــوع اســت .او در بخشــی دیگــر از
سخنان خود ضمن هشدار به اخاللگران

اقتصادی گفت :متأسفانه در شرایطی که
ملت باید مقابل امریکا بایســتد ،عدهای
به دنبال سود جویی و غارت مردم هستند
که با این عده قلیل هم به شــکل مناسب
برخورد خواهد شد.
جهانگیــری در جریــان ســفر بــه اســتان
اصفهــان ،ضمــن افتتــاح پروژه توســعه
فوالدســازی و نــورد پیوســته ســبا از
زیرمجموعههای فــوالد مبارکه اصفهان،
از بخشهــای مختلــف خــط تولیــد ایــن
کارخانــه بازدید کرد و بــا توضیحات وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت و مدیــران
اجرایــی پــروژه در جریــان جزئیــات ایــن
طرح و افزایش ظرفیت آن قرار گرفت.

مهرتأییدکروبی
برتصمیماتاخیرشورایمرکزیاعتمادملی

وزیر دفاع :جمهوری اسالمی با تحریم متوقف نمیشود

خواهد داشت و این میتواند به الگویی
برای سایر کشــورهای آزادیخواه مبدل
شود.
وزیــر دفاع در همین زمینه با اشــاره به
جایگاه و عملکرد وزارت دفاع در دوران
تحریم و استفاده بهینه از ظرفیتهای
بومــی بیــان داشــت :وزارت دفــاع بــا
عبــور از مهندســی معکــوس و تکیه بر
تــوان داخلــی و اســتفاده حداکثــری از
ظرفیتهــای عظیــم نیــروی انســانی
متناســب با تهدیدات و نیــاز نیروهای
مسلح ،در تالش است حدود  ۲۰۰هزار
فناوری بــهروز را مبتکرانه و خالقانه در
جهت رشــد ابتــکار و خالقیــت و تولید
محصــول بومــی و منحصــر بــه فــرد
اجرایــی کند .امیــر حاتمی با اشــاره به
اعتماد باالی مردم نسبت به فرزندان
رشــید خود در نیروهای مســلح اذعان
داشــت :از آنجایی که ایــران دارای یک
نظام مردمی و دینی است ،رفاه مردم

ناصــری دولتآبــادی حضــور یافــت و بــا وی پیرامــون
موضوعات مختلف از جمله مسائل کشور گفتوگو کرد.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز مشکالت
کشــور افزایــش پیدا کــرده و دشــمنان دین و ملــت ایران
قصــد دارنــد که به کشــور مــا آســیب وارد کننــد ،تصریح
کــرد :امــروز بیش از هر زمان دیگری بــه حمایت و دعای
خیر علما و روحانیون کشــور نیازمند هستیم تا بتوانیم از
مشــکالت عبور کنیم .آیتاهلل حاج شیخ محمد ناصری
دولتآبــادی هم در این دیدار بــا دعا برای توفیق دولت
و همه مســئوالن کشــور در خدمترسانی به مردم گفت:
امیــدوارم با مدیریت رئیسجمهــوری و اعضای دولت
شاهد حل مسائل و مشکالت باشیم و بتوانیم بر فشارها
و تهدیدات دشمنان از جمله امریکا غلبه کنیم.

جــزو منافــع حیاتــی و خطــوط قرمــز
ما تلقــی شــده و نیروهای مســلح این
آمادگــی را دارنــد تا به عنوان ســربازان
جــان بــر کــف مــردم تمــام ارکان و
ظرفیــت خود را در جهت حفظ منافع
حیاتی ایران اســامی به کار بســته و در
این راه عاشقانه جانفشانی کنند.

عضــو دفتــر سیاســی حــزب اعتمــاد
ملــی گفــت :مهــدی کروبــی در احکام
جداگانــهای و بــر اســاس رأی اعضــای
شــورای مرکــزی ،رؤســای دفتــر و قائم
مقــام حــزب اعتمــاد ملــی را منصوب
کرد.حجت نظری در گفتوگو با ایسنا،
افــزود :دبیــرکل حزب اعتمــاد ملی در
نامــهای بــا اشــاره به امضــای  ۳۰عضو
شــورای مرکــزی اعتمــاد ملــی ،الیاس
حضرتــی را بهمــدت دو ســال بهعنوان
قائم مقام این حزب تأیید و از زحمات
حجتاالســام منتجبنیــا قدردانــی
کرد .وی ادامه داد :همچنین بر اســاس
رأی اعضای شــورای مرکــزی ،انتصاب
رؤســای دفاتــر حــزب اعتمــاد ملــی
بهمــدت دو ســال مــورد تأییــد دبیرکل
ایــن حزب قرار گرفت و رضــا نوروززاده
بهعنوان رئیس دفتر اقتصادی ،محمد

جلیلیان بهعنوان رئیس دفتر حقوقی،
ســعداهلل نصیــری قیــداری بهعنــوان
رئیس دفتر فرهنگی ،رحیم ابوالحسنی
بهعنــوان رئیس دفتر سیاســی ،محمد
رئــوف قــادری بهعنــوان رئیــس دفتــر
اجتماعــی و اســماعیل گرامیمقــدم
بهعنــوان ســخنگوی حــزب اعتمــاد
منصوبشدند.
انتخاب قائم مقام ،ســخنگو و رؤســای
دفاتر اعتمادملی در جلســه روز  15تیر
شــورای مرکزی اعتماد ملی انجام شد
کــه برگزاری ایــن جلســه و تصمیمات
گرفتــه شــده مــورد اعتــراض رســول
منتجب نیا قرار گرفت و او در نامهای به
اعضای اعتماد ملی ،اعالم کرد که هیچ
تغییــری در ارکان حــزب انجام نشــده
اســت .ســایت اعتماد ملی هم تصویر
نامه کروبی را منتشر کرده است.

