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رئیس جمهور :

آماده روابط برادرانه و دوستانه با کشورهای اسالمی بویژه همسایگان هستیم

رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی
ایــران همــواره آمــاده برقــراری روابــط برادرانــه و دوســتانه
بــا همــه کشــورهای اســامی بویــژه همســایگان اســت ،گفــت:
هــدف اقدامــات قدرتهــای بــزرگ بویــژه آمریــکا در ایــن
منطقــه ،چیــزی جــز ایجــاد تفرقــه و خالــی کــردن خزانــه
کشــورهای اســامی و منطقــه نیســت.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس ،حجتاالســام
حســن روحانــی در جلســه هیــأت دولــت بــا بیــان اینکــه
تمــام شــعارهایی کــه در خصــوص ائتــاف جدیــد در منطقــه
خلیــج فــارس و دریــای عمــان داده میشــود ،ظاهــری
و غیرعملــی اســت ،گفــت :بیتردیــد هــر مقــدار از ایــن
شــعارها هــم عملــی شــود ،کمکــی بــه امنیــت منطقــه
نخواهــد کــرد .وی خطــاب بــه کشــورهای ســاحلی خلیــج
فــارس ،گفــت :جمهــوری اســامی ایــران در کنــار کشــورهای
ســاحلی ایــن خلیــج تاریخــی آمــاده اســت امنیــت منطقــه

را حفــظ کنــد ،همانطــور کــه در طــول تاریــخ ایــن کار را
انجــام داده اســت .روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای امنیــت
و ثبــات در خلیــج فــارس نیــازی بــه نیروهــای خارجــی
وجــود نــدارد ،اظهارداشــت :کشــورهای منطقــه بــا وحــدت،
انســجام و گفتگــو میتواننــد امنیــت خــود را حفــظ کننــد و
بــدون تردیــد ادعاهــا و اقدامــات آمریــکا هیــچ ســودی بــرای
آنهــا نــدارد .کشــورهای منطقــه در طــول تاریــخ همســایه
و بــرادر بــوده و خواهنــد بــود و تفرقــه و جدایــی بــه نفــع
دشــمنان اســت .رئیــس جمهــور طــرح ادعاهایــی کــه رژیــم
صهیونیســتی میخواهــد در امنیــت منطقــه حضــور داشــته
باشــد را ســخنان پــوچ توصیــف کــرد و گفــت :پاســخ بــه ایــن
ادعاهــا روشــن اســت ،اســرائیلیها اگــر میتواننــد همانجایــی
کــه هســتند امنیــت خــود را حفــظ کننــد! گــر چــه آنهــا
هــر جــا کــه حضــور داشــتند ،ناامنــی ،کشــتار و تــرور ایجــاد
کردنــد و عامــل اصلــی تروریــزم  ،جنــگ و کشــتار در ایــن
منطقــه صهیونیســتها و رژیــم غاصــب اســرائیل اســت.
وی تصریــح کــرد :نبایــد کســی بــه دام چنیــن حرفهــا و
ادعاهایــی بیفتــد کــه پایــان آن بــرای همــه روشــن اســت.

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا گرامیداشــت،
 26مــرداد مــاه و ســالگرد بازگشــت آزادگان بــه کشــورمان،
خاطــر نشــان کــرد :بعــد از پایــان پــر افتخــار دفــاع مقــدس 8
ســاله الزم بــود کــه تالشهــای پیگیــر سیاســی بــرای ترمیــم
ایــن زخــم در منطقــه انجــام شــود.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :بــرای حــل یــک معضــل
منطق ـهای و بینالمللــی بایســتی همــه ارکان قــدرت دســت
بــه دســت هــم دهنــد و یــک قــدرت بــه تنهایــی نمیتوانــد
مســأله را بــه پایــان برســاند ،لــذا بایســتی قــدرت سیاســی،
امنیتــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در کنــار هــم قــرار
بگیــرد .وی خاطــر نشــان کــرد :بعــد از برقــراری آتشبــس
در مــرداد ســال  ،67مذاکــرات رســمی بــا عراقیهــا شــروع
شــد در حالــی کــه کســی تصــور نمیکــرد بعــد از  8ســال
جنــگ خونیــن ،بــا قاتــان فرزنــدان شــهیدمان بــه مذاکــره
بپردازیــم ،امــا امــام شــجاعانه تأکیــد کردنــد کــه در صلــح
جــدی هســتیم و اجــازه دادنــد تــا مقامــات رســمی کشــورمان
بــا مقامــات عراقــی در حضــور ســازمان ملــل در ژنــو بــه
مذاکــره بنشــینند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی :

لباس خدمت تن کردهایم تا ملت در امنیت و شادی باشند

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت :دشــمن
بــا توطئــه تکفیریهــا میخواســتند نفــوذ منطق ـهای ایــران
را بگیرنــد امــا همــه دیدنــد ایــن سیاســت چگونــه باعــث
افزایــش نفــوذ ایــران شــد و یــک جبهــه واحــد در برابــر رژیــم
صهیونیســتی شــکل گرفــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،ســردار سرلشــکر حســین
ســامی امــروز در حســینیه ثــاراهلل (ع) ارومیــه اظهــار کــرد:
امــروز در فاصلــه دو عیــد بــزرگ اســامی توفیــق و افتخــار
حضــور در محضــر جمعــی از علمــا ،فرماندهــان و رزمنــدگان
دالور آذربایجانغربــی و نیــز جمعــی از عــروس و دامادهــا را
دارم کــه پیونــد مبــارک ایــن جوانهــا را تبریــک گفتــه و
آرزوی زندگــی شــیرین ،شــاداب و همــراه بــا مهــر و عطوفــت
را بــرای آنهــا دارم .وی افــزود :مــردم آذربایجانغربــی ماننــد

طبیعتــش ســربلند و ســرافراز بــوده و ماننــد قلههــای ســر
بــه فلــک کشــیده ،مرزبــان و محافــظ شــکوه ملــت ایــران
هســتند و ســیمای مــردان ایــن خطــه بــه انــدازه بلندیهــای
حاجعمــران اســت و از ســوی دیگــر ماننــد دشــتهای
ســبز آن بانشــاط و مهربــان هســتند ،اینجــا ســرزمینهای
حماســههایی اســت کــه از تاریــخ افتخــارات ایــران جــدا
نخواهــد شــد.
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت :بیــش
از  ۱۲هــزار انســان فــداکار و مدافــع عــزت ،کرامــت و منزلــت
مــردم ایــران جــان خــود را در قلههــای رفیــع و دش ـتهای
همــوار ایــن ســرزمین فــدا کردهانــد کــه بــه همــه آنهــا درود
فرســتاده و یــاد و خاطرههاشــان را گرامــی میداریــم.
وی افــزود :دیــروز توفیقــی شــد تــا از بخشــی از شــاهکارهای
نیــروی زمینــی ســپاه در غــرب کشــور و در ارومیــه بازدیــد
کنیــم و حقایــق آنجــا چشــمنواز ،پرشــکوه ،صالبتآفریــن
هســتند کــه چگونــه فرزنــدان ایــن ســرزمین کوههــا

را شــکافته و راههــا را از داخــل کوههــا باریــک ســاخته
و قلههــا را تســخیر و دوربینهــا را بــر روی قلــهای
بلنــد برافراشــته و از آنجــا ســرزمینهای اطــراف را رصــد
میکننــد تــا اســتقالل و امنیــت ایــن ســرزمین و تمــدن
نوپــا محفــوظ و بلنــد باقــی بمانــد کــه مــن دســت و پــای
ایــن رزمنــدگان فــداکار و بــا روحیــ ه امیــدوار را میبوســم
کــه تنهــا حرفشــان ایــن بــود کــه ســام مــا را بــه رهبرمــان
برســانید و بگوییــد کــه مــا تــا آخریــن قطــره وجودمــان در
دفــاع از وطــن ایســتادهایم.
ســردار ســامی اظهــار کــرد :اینجــا مرتبــهای اســت کــه
همــواره دشــمن تــاش کــرده اســت تــا از آن دروازه ورودی
بــه سرنوشــت ایــن ملــت دســت یابــد ،امــا اینجــا ســرزمین
دفــع فتنههــا و تشــییع جنــازه سیاســت دشــمنان بــزرگ،
ســرزمین بــه گورســتان ســپردن صــدای دیوانگانــی اســت کــه
بــه تخریــب امنیــت ملــی ایــن کشــور فکــر کردهانــد و اینجــا
محــل شکســت نقش ـههای  ۴۰ســاله دشــمنان اســت.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران:

سفیر پیشین ایران در نروژ :

صادرات افزایش داشته است

امیدها برای به دست آمدن توافق جدید میان ایران و اروپا بیشتر شده است

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــا بیــان اینکــه صــادرات در ایــران تنهــا
شــاخصه اقتصــادی اســت کــه بــا افزایــش
روبـهرو بــوده ،گفــت :در ســال جــاری  ۱۱و
نیــم میلیــارد دالر از ایــران صــادرات انجــام
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا مــودودی
در نشســت بــا صادرکننــدگان و تجــار
تایبــادی کــه بــا حضــور مســئوالن کشــوری
و اســتانی و نیــز فرمانــدار تربتجــام در
محــل فرمانــداری تایبــاد برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :در ســه ماهــه نخســت امســال
صــادرات انــواع کاال از  ۲۸میلیــون تُــن بــه
 ۴۰میلیــون تُــن رســیده کــه ایــن رقــم بــه
لحــاظ وزنــی رشــد  ۴۵درصــدی را نشــان
میدهــد.
وی بــا اشــاره بــه ممنوعیــت صــادرات
برخــی کاالهــا از کشــور افــزود :در ایــن
میــان برخــی ســودجویان و دالالن
اقتصــادی قصــد صــادر کــردن کاالهایــی
را داشــتند کــه ســال گذشــته بــا سوبســید
دولتــی وارد شــده بــود و در واقــع ایــن مهــم

نوعــی خیانــت بــه ارزآوری کشــور اســت.
مــودودی در گفتههــای خــود بــه جنــگ
اقتصــادی اشــاره کــرد و گفــت :اکنــون مــا
در جنــگ اقتصــادی قــرار گرفتهایــم و بایــد
ایــن امــر را بپذیریــم ،در ایــن مــدل جنــگ
چیــزی از بیــرون صدمــه نمیبینــد و افــراد
از داخــل منهــدم خواهنــد شــد ،جنــگ
نســل چهــارم بــدون خونریــزی و بــه دور
از قالــب نظامــی اســت.
او تصریــح کــرد :بــرای مقابلــه بــا دشــمن در
ایــن مــدل جنــگ ،ایرانیــان هیــچ آموزشــی
ندیدهانــد و در هیــچ یــک از مراکــز علمــی
نحــوه مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی آمــوزش
داده نشــده اســت .هــدف دشــمن در ایــن
نبــرد از بیــن بــردن منابــع ارزی و تبدیــل
کشــور از خودکفایــی بــه ســمت وابســتگی
اســت .در ایــن میــان از ورود مــواد
اولیــه کــه قــرار اســت وارد کشــور شــود
جلوگیــری و در عــوض کاالهــای لوکــس بــه
راحتــی وارد ایــران میشــود و بــرای انجــام
چنیــن برنامــهای از قبــل برنامهریــزی
انجــام گرفتــه اســت.

ســفیر پیشــین ایران در نــروژ و مجارســتان
تاکیــد کــرد :در شــرایط کنونــی ،ایــران و
اروپــا نســبت بــه ادامــه گفتوگوهــا بــا
یکدیگــر تفاهــم دارنــد و امیدهــا بــرای
ادامــه کار و بــه دســت آمــدن توافــق
جدیــد بیشــتر شــده اســت.
عبدالرضــا فرجــیراد در گفتوگــو بــا
ایرنــا ،بــا اشــاره بــه تــاش فرانســه بــرای
کاهــش تنــش میــان ایــران و آمریــکا
و خلیــج فــارس گفــت :فرانســویها از
زمانــی فعــال شــدند کــه ایــران اقــدام
بــه کاهــش تعهــدات خــود کــرد .کاهــش
تعهــدات در مرحلــه اول بــرای آنهــا اعــام
هشــدار بــود ولــی انجــام فــاز دوم کاهــش
تعهــدات موجــب آغــاز اقدامــات عملــی
آنهــا از ســوی فرانســویها شــد.
وی بــا بیــان اینکــه فرانســه از آغــاز و انجــام

فــاز ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران
بــه وحشــت افتــاده اســت ،اظهــار داشــت:
تــرس و وحشــت از انجــام فــاز ســوم ،فعــال
شــدن فرانســویها در عرصــه دیپلماتیــک
را بــه همــراه داشــته و موجــب شــده تــا
مکــرون در تمــاس بــا رئیسجمهــور ،از
اختصــاص یــک خــط اعتبــاری میلیــاردی
خبــر دهــد و اینســتکس را فعالتــر کننــد.
ایــن کارشــناس مســائل اروپــا بــا بیــان
اینکــه پاریــس تماسهــا و ارتباطــات
بــا واشــنگتن را هــم افزایــش داده
اســت ،تصریــح کــرد :در پــی افزایــش
تماسهــای فرانســه بــا آمریــکا ،ترامــپ
درخواســتهایی را مطــرح کــرده کــه
در پــی ایــن درخواســتها ،شــاهد
تماسهایــی در ســه مقطــع میــان
روســای جمهــور ایــران و فرانســه بودیــم.
درخواســت آمریــکا هــم بــر ایــن اســاس
بــوده کــه اگــر قــرار اســت امتیــازی بــه
تهــران داده شــود ،بایــد مالقاتــی میــان
ترامــپ و روحانــی برگــزار شــود و ایــران و
آمریــکا بــا یکدیگــر مذاکــره کننــد.
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

تهدید به بستن حساب توییتر ظریف
ژست سیاسی است

عضــو کمیســیون امنیــت
ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی با
بیــان اینکــه دشــمنان بــه
دلیــل نفــوذ وزیــر خارجــه
کشــورمان در جوامــع بیــن
المللــی بــه دنبــال بســتن
حســاب توییتــرش هســتند ،گفــت :تهدیــد بــه بســتن ایــن
حســاب ،تنهــا ژســت و مانــور سیاســی اســت.
مصطفــی کواکبیــان در جشــن روز خبرنــگار در مجتمــع
شــبدیز ســمنان افــزود :اگــر اتفاقــی بیفتــد و حســاب
توییتــری ظریــف بســته شــود تمــام مســئوالن و خبرنــگاران
حســابهای خــود را در اختیــار ایشــان قــرار مــی دهنــد.
وی ادامــه داد :ظریــف یــک میلیــون و  ۴۰۰هــزار دنبــال
کننــده دارد کــه بیشــتر خارجــی هســتند و بســتن توییتــر
او ضــد آزادی و دموکراســی اســت.
کواکبیــان ابــراز داشــت :رکــن چهــارم دموکراســی از قدیــم
وجــود داشــت امــا ماننــد بخــش هــای دیگــر دموکراســی
بــا رشــد کافــی همــراه نبــوده اســت .وی بیــان کــرد :بایــد
انحصــار رادیــو و تلویزیــون شکســته و ماننــد کشــورهای
دیگــر خصوصــی شــود و ایــن طــرح یکبــار در مجلــس
شــواری اســامی رد شــد ،امــا در دســتور کار مجلــس قــرار
دارد .رییــس خانــه مطبوعــات کشــور در ادامــه گفــت :خانــه
مطبوعــات کشــور پنــج هــزار و  ۵۰۰عضــو و اســتان ســمنان
 ۲۰۰عضــو دارد .بــه گفتــه کواکبیــان ،خبرنــگاران ۱۰
مشــکل اساســی دارنــد کــه بایــد حــل شــود و صرفــا تکریــم
جایــگاه و عظمــت دردی از آنهــا دوا نمیکنــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی افــزود :امنیــت شــغلی از مهمتریــن
دغدغههــای فکــری خبرنــگاران اســت.
وی اضافــه کــرد :اتهامــات وارده بــه خبرنــگاران کــه بالفاصله
پرونــده امنیتــی برایشــان تشــکیل می شــود درســت نیســت
و قــوه قضاییــه در برنامهریــزی خــود در تحــول در دســتگاه
قضایــی رفــع ایــن مشــکل را مــد نظــر قــرار دهــد.
وی یــادآور شــد :خبرنگارانــی کــه اختــاس و ســوء اســتفاده
از مدیریتهــا را فــاش میکننــد حمایــت شــوند و متهــم
بــه اخــال در نظــام نشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خانــه مطبوعــات کشــور پیگیــر
بیمــه خبرنــگاران اســت گفــت :بیمــه خبرنــگاران بــه خاطــر
اســترس و حساســیت بــاال بایــد بــه عنــوان مشــاغل ســخت
محســوب شــود.
وی بــا بیــان اینکــه خبرنــگار تبلــور تفکــر مــردم اســت
و بحــث مــچ گیــری در گفــت و گــو بــا مدیــران مطــرح
نیســت افــزود :هــدف خبرنــگاران خدمــت بــه مــردم و
پاســخ بــه خبرنــگاران احتــرام بــه مــردم اســت.
بــه گفتــه کواکبیــان ۱۶ ،وظیفــه بــه مدیــرکل ارشــاد
اســامی اســتان هــا ابــاغ شــده و بایــد بررســی شــود
چــه تعــداد از  ۱۶وظیفــه در راســتای بــرون ســپاری انجــام
میشــود
کواکبیــان بیــان کــرد :آگهــی دولتــی نمونـهای از  ۱۶وظیفــه
اســت و بایــد بــه عدالــت توزیــع شــود و براســاس قانــون ۷۰
درصــد آگهیهــای دولتــی بایــد در مطبوعــات محلــی و ۳۰
درصــد در کشــوری چــاپ شــود .وی بــا اشــاره بــه حــذف
اشــتراک مطبوعــات در دســتگاههای اجرایــی افــزود :قــرار
گرفتــن اشــتراک مطبوعــات در ردیــف خــرج هزینــه اضافــی
خیلــی بــد اســت چراکــه روزنامــه مطالبــات مردمــی را بــه
گــوش مــردم مــی رســاند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی ابــراز داشــت :از صــدر مشــروطیت یکــی
از کســانی کــه در مطبوعــات فعالیــت داشــت یــک بانــوی
ســمنانی بــود .عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــه مجلــس شــورای اســامی بــه منظــور شــرکت در
جشــن روز خبرنــگار بــه اســتان ســمنان ســفر کــرد.

