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وزیر امور خارجه :

وزیر دفاع:

آمریکا اگر بتواند مردم ایران را

شرط ما برای دیدار سران  5+1با آقای روحانی ،لغو تحریمها بود
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان اعــام کــرد :در جریــان ســفر بــه
نیویــورک بــرای شــرکت در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــا
چنــد نفــر از اعضــای کنگــره آمریــکا بــه صــورت تلفنــی صحبــت
کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریــف در پایــان ســفر بــه
نیویــورک در جمــع خبرنــگاران در پاســخ ســوالی مبنــی بــر اینکه
آیــا در ایــن ســفر نیــز بــا اعضــای کنگــره آمریــکا دیــدار و یــا
رایزنــی داشــته اســت ،اظهــار کــرد :مــن در ســفرهای مختلــف بــا
گروههــای مختلــف آمریکایــی دیــدار و رایزنــی دارم البتــه ایــن
بــار ســفرم را بســیار کوتــاه کــردم .البتــه همــان طــور کــه مــی
دانیــد اکنــون فضــای آمریــکا فضــای اســتیضاح اســت و همــه در
ایــن فضــا هســتند .بــا چنــد نفــر تلفنــی صحبــت کــردم .آنهــا
بــه مــن تلفــن زدنــد و چــون حضــور مــن در نیویــورک کوتــاه
بــود ،ایــن امــکان نبــود کــه وقتــش را هماهنــگ کنیــم کــه آنهــا
بــرای دیــدار حضــوری بــه نیویــورک بیاینــد.
ایــن دیپلمــات عالیرتبــه کشــورمان در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه درخواســت ایــران از اعضــای کنگــره آمریــکا چیســت،
خاطرنشــان کــرد :مــا خواســتهای از اعضــای کنگــره آمریــکا
نداریــم .در امــور داخلــی آمریــکا هــم دخالتــی نمیکنیــم
و دیدارهایــی کــه تــا االن داشــتهایم ،بــه درخواســت طــرف
مقابــل بــوده اســت .مــا از ایــن دیدارهــا بــرای ارائــه یــک تصویــر

واقعــی از ایــران اســتفاده میکنیــم نــه بــرای درخواســت.
ظریــف در پاســخ بــه ســوال دیگــری در ارتبــاط بــا سرنوشــت
اینســتکس تصریــح کــرد :ایــن موضــوع بســتگی بــه اروپاییهــا
دارد .سرنوشــت اینســتکس واقعــا بســته بــه ایــن اســت
کــه اروپاییهــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه نمیتواننــد از
آمریکاییهــا بــرای هــر کاری اجــازه بگیرنــد.
ظریــف همچنیــن در مــورد برخــی اخبــار در ارتبــاط بــا مباحــث
مطــرح شــده پیرامــون دیــدار روحانــی و ترامــپ در نیویــورک
و مســائل مربــوط بــه آن گفــت :مــا شــرطمان ایــن بــود کــه
بــرای دیــدار نــه بیــن آقایــان روحانــی و ترامــپ بلکــه ســران
 5+1بــا آقــای روحانــی ،بایــد بــا رفــع تحریــم هــا ایــن دیــدار
انجــام شــود .آقــای ترامــپ هــم نــه اینکــه گفتــه باشــند بعــد از
دیــدار ایــن انحــام شــود  ،بلکــه مایــل بــود بیشــتر دیــدار انجــام
شــود و میگفتنــد ایــن امــکان هــم هســت کــه بعــد از دیــدار
تحریمهــا رفــع شــود.
ظریــف همچنیــن در مــورد آخریــن وضعیــت مجیــد روانچــی
ســفیر ایــران در ســازمان ملــل متحــد کــه بــه علــت بیمــاری
در بیمارســتان بســتری اســت ،گفــت :انشــاءاهلل آقــای روانچــی
بــه زودی بهبــود پیــدا میکنــد و بــه منزلشــان بــاز میگــردد.
ایشــان در مــاه اول ســفارت در نیویــورک تشــخیص داده شــد کــه
یــک مشــکل ســرطانی دارنــد الحمــداهلل بــا تشــخیص صحیــح

از آب و اکسیژن محروم میکند

و انجــام عمــل جراحــی ســریع خطــر رفــع شــده اســت ولــی
مقــداری ناراحتــی و فشــار بعــد از عمــل و شــیمی درمانــی بــرای
ایشــان پیــش آمــد .وزیــر امــور خارجــه کشــورمان ادامــه داد:
علیرغــم اینکــه بیمارســتانی کــه ایشــان بســتری بودنــد بــا
محــل اقامــت مــن شــاید فاصلــه چندصــد متــری داشــت ،اجــازه
ندادنــد کــه بــه عیــادت ایشــان بــروم .امــروز بــه ناچــار از وســایل
الکترونیکــی اســتفاده کردیــم و بــا ایشــان صحبــت کــردم.
بــه نظــر میرســد کــه الحمــداهلل حــال ایشــان بهتــر شــده و
انشــاءاهلل در روزهــای آینــده میتوانــد برگــردد و انشــاءاهلل مــا
مجــددا ً ایشــان را بــر روی صفحــه تلویزیــون ببینیــم.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه صحبــت هــای خــود بــا
خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی در مــورد علــت اصــرار اروپایــی
هــا بــه انجــام دیــداری بیــن مقامــات ایــران و آمریــکا در حاشــیه
برگــزاری مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد اظهــار کــرد:
اروپایــی هــا نتوانســتند بــه تعهــدات خــود در برجــام و همچنیــن
بــه تعهداتــی کــه بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام ارائــه کردنــد،
عمــل کننــد ،آنهــا فکــر مــی کننــد راه حــل مشکالتشــان ایــن
اســت کــه مــا بــا ترامــپ مذاکــره کنیــم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری اسالمی :

برجام بدون منافع برای ایران ارزشی ندارد
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــا بیــان اینکــه
برجــام بــدون منافــع بــرای تهــران ارزشــی نــدارد ،گفــت :در
س جمهــوری بــه نیویــورک بارهــا بــه اروپاییهــا
ســفر رئیــ 
اعــام کردیــم کــه حتــی بــا خــروج آمریکاییهــا آنهــا وظیفــه
ســنگینتری در قبــال برجــام دارنــد و بایــد بــا اســتقالل
بیشــتری بــه تعهــدات خــود در توافــق عمــل کننــد تــا همچنــان
ایــن معاهــده بیــن المللــی کــه خــود در تحقــق آن محوریــت
داشــتند ،حفــظ شــود.
«محمــود واعظــی » در گفــت وگویــی افــزود :آمریکایــی هــا فکــر
مــی کردنــد بــا توجــه بــه قــدرت اقتصــادی و سیاســی میتواننــد
ایــران را در جهــان منــزوی کننــد در حالــی کــه آنهــا در ایــن
زمینــه نتوانســتند بــه اهــداف خــود برســند و متوجــه شــدند
کــه تحریمهــای آنهــا و فشــارهای حداکثــری آنهــا بــرای ایــران
کارایــی الزم را نــدارد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد :طــرح مواضــع

ایــران در خصــوص مســایل مختلــف بیــن المللــی ،حفــظ
برجــام و مالقــات دکتــر روحانــی بــا تعــداد زیــادی از ســران
کشــورهای جهــان در نیویــورک کــه بــرای شــرکت در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل انجــام شــد ،نشــان داد آمریکایــی هــا در
اعمــال فشــار حداکثــری بــه ایــران بــه بــن بســت رســیده انــد.
وی تصریــح کــرد :رئیــس جمهــوری اســامی ایــران در ســفر بــه
نیویــورک بــه صراحــت بــه اروپایــی هــا اعــام کــرد کــه گام ســوم
در برجــام را برداشــته ایــم و آنهــا نیــز در تــاش هســتند بــا ارائــه
راه حــل هــای مناســبی همچنــان برجــام را حفــظ کننــد.
س جمهــوری فرانســه بــه دنبــال برگــزاری
واعظــی گفــت :رئی ـ 
جلســه  1+5بــود تــا پیشــنهادهای اروپایــی خــود را مطــرح
کنــد زیــرا آنهــا متوجــه شــدند هــر چــه مــی گــذرد آنهــا در
ایــن زمینــه اســتقالل ندارنــد و بــا تشــکیل ایــن جلســه اروپایــی
هــا بــه دنبــال حــل مشــکالت خــود بودنــد و تــاش کردنــد بــا
حفــظ برجــام نســبت بــه اختصــاص  ۱۵میلیــارد دالر بــرای ایــران

دبیر کل اتاق ایران و عراق اعالم کرد:
خط اعتباری ویژه کشورهای همسایه برای بازار عراق

دبیــر کل اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق
گفــت :کشــورهای همســایه خــط
اعتبــاری ویــژهای بــرای بــازار عــراق در
نظــر گرفتهانــد؛ در ایــن شــرایط بــازار
ســاختمان عــراق را بــا کمــک نظــام
بانکــی و بیمــهای بایــد فــورا بــه دســت
بیاوریــم.
ســید حمیــد حســینی در نشســت تامیــن
مالــی صــادرات کــه بــا حضــور مدیــران
عامــل دو بانــک پارســیان و توســعه
صــادرات ایــران برگــزار شــد گفــت :ایــران
توانســت در ســال  ٢٠١٨ســهم اول را در
بــازار کاالی عــراق بــه دســت آورد ایــن
در حالــی اســت کــه در ســالهای قبــل تــر
ترکیــه و چیــن ایــن ســهم را از آن خــود
کــرده بودنــد.
وی ادامــه داد :ایــن موفقیــت باعــث شــد
تــا بیشــتر کشــورهای منطقــه بــه عنــوان

رقیــب ایــران وارد بــازار شــوند؛ تــا جایــی
کــه اکنــون ترکیــه بــا گشــایش خــط
اعتبــاری  ٥.٥میلیــاردی و ایجــاد دفاتــر
بازاریابــی در چهــار شــهر ترکیــه در صــدد
کســب بــازار کاال و ســاختمان عراق اســت.
حســینی خبــر داد کــه چیــن بــا خــط
اعتبــاری  10میلیــارد دالری ،کویــت بــا
خــط اعتبــاری دو و نیــم میلیــارد دالری و
عربســتان بــا خــط اعتبــاری یــک میلیــارد
دالری رقبــای اکنونــی ایــران در بــازار
عــراق هســتند.
حســینی گشــایش خــط اعتبــاری ویــژه
بــرای عــراق از ســوی کشــورهای همســایه
را عاملــی دانســت تــا فــورا نظــام بانکــی
و بیمــه ای ایــران بــه کمــک بخــش
صــادرات بیایــد.
وی گفــت :در صورتــی کــه ترکیــه بــازار
صــادرات را در عــراق بگیــرد مصالــح
ســاختمانی تــرک جــای مصالــح ایــران را
خواهــد گرفــت.
وی خبــر داد کــه در حــال حاضــر صندوق
ضمانــت صــادرات در اقلیــم کردســتان
دفتــری را افتتــاح و بــرای تامیــن مالــی
صادرکننــدگان قــول همــکاری داده اســت.
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اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از کشــورهای عربــی ،رژیــم
صهیونیســتی و حتــی تندروهــای آمریکایــی دوســت ندارنــد
وضعیــت فعلــی بیــن ایــران و آمریــکا تغییــر پیــدا کنــد ،گفــت:
آنهــا فکــر مــی کننــد بــا تحریمهــای اقتصــادی و فشــار
حداکثــری مــی تواننــد بــرای مــردم نارضایتــی تولیــد کننــد
و حتــی بعضــی از موسســات ایــران از جملــه بانــک مرکــزی را
بــرای دومیــن بــار تحریــم کردنــد .آمریکایــی هــا اخیــرا اعــام
کــرده انــد بــه هیــچ وجــه بــه مقامــات و بســتگان آنهــا ویــزا
نمــی دهنــد در حالــی کــه آنهــا پیشــتر نیــز ویــزا نمــی دادنــد و
ایــن نشــان مــی دهــد کــه آمریکایــی هــا کامــا بــه بــن بســت
رســیدند.

فرمانده ناجا خبر داد :

آمادهباش بیش از  30هزار نیروی پلیس
برای خدمات دهی به زائران اربعین

رییــس پلیــس کشــور بــا اشــاره بــه پیــش
بینــی افزایــش زوار اربعیــن ،اظهــار کــرد:
بیــش از  30هــزار نیــروی پلیس در راســتای
خدمــات دهــی بــه زائــران ،در آمــاده بــاش
کامــل ایفــای نقــش خواهنــد کــرد و
بــا اجــرای طــرح هــای جدیــد ،رویکــرد
تســهیل تــردد زوار و خدمــات دهــی
شایســته بــه آنــان را دنبــال مــی کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار حســین اشــتری
در جلســه قــرارگاه اربعیــن حســینی(ع)
ناجــا ،اظهــار کــرد :ایــام ســوگواری آقــا
اباعبــداهلل الحســین (ع) را تســلیت مــی
گویــم و هفتــه دفــاع مقــدس را نیــز گرامــی
مــی داریــم و خداونــد را هــزاران بــار کــه
توفیــق خدمتگــزاری بــه زائــران اربعیــن را
روزی مــان کــرده اســت ،شــکر مــی گوییــم.
وی بــا تقدیــر از زحمــات همــه خادمــان
حســینی ،افــزود :پــس از پایــان مراســم
معنــوی اربعیــن ســال گذشــته ،بالفاصلــه
جلســات هماهنگــی بــرای برگــزاری
مراســم اربعیــن امســال برگــزار و پیگیــری
شــد؛ بــه لطــف خداونــد شــاهد برگــزاری
ســیزدهمین جلســه قــرارگاه مرکــزی

اربعیــن حســینی ناجــا در ســتاد فرماندهــی
هســتیم .فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا
تاکیــد بــر اینکــه تامیــن امنیــت زوار
اربعیــن و تســهیل در تــردد آنــان از اولویــت
هــای جــدی ناجــا در ایــن ماموریــت اســت،
ادامــه داد :نیــروی انتظامــی تمهیــدات الزم
را در راســتای برگــزاری کنگــره عظیــم و
معنــوی اربعیــن حســینی پیــش بینــی کرده
اســت و در ایــن ماموریــت بــا تمــام تــوان به
میــدان مــی آیــد .ســردار اشــتری بــا اشــاره
بــه پیــش بینــی افزایــش زوار اربعیــن،
خاطرنشــان کــرد :بیــش از  30هــزار
نیــروی پلیــس در راســتای خدمــات دهــی
بــه زائــران ،در آمــاده بــاش کامــل ایفــای
نقــش خواهنــد کــرد و بــا اجــرای طــرح
هــای جدیــد ،رویکــرد تســهیل تــردد زوار و
خدمــات دهــی شایســته بــه آنــان را دنبــال
مــی کنیــم .فرمانــده ناجــا بــا بیــان اینکــه
نیــروی انتظامــی آمــاده تــر از گذشــته بــه
زوار اربعیــن خدمــت خواهدکــرد ،گفــت:
همــه مــا بایــد توفیــق خدمتگــزاری بــه
زوار آقــا اباعبــداهلل الحســین(ع) را قــدر و
برکــت بدانیــم.

وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه
اعمــال سیاســت «فشــار
حداکثــری» آمریــکا علیــه
ایــران ،گفــت :آمریکاییهــا
اگــر بتواننــد مــا را از
اکســیژن و آب محــروم
میکننــد و ایــن حــرف شــعار نیســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســرتیپ «امیــر حاتمــی» در ســومین
همایــش ملــی نکوداشــت پیشکســوتان جهــاد و مقاومــت
افــزود :مــا در دفــاع مقــدس آموختیــم کــه دشــمن بــا تمــام
تــوان میخواهــد مــا نباشــیم و تنهــا راه مــا ایــن اســت کــه
مقاومــت کنیــم و متکــی بــه خــود باشــیم.
وی ادامــه داد :مــا امــروز در همــه عرصههــا میتوانیــم همــه
نیازهایمــان در عرصــه دفاعــی را تامیــن و از آن اســتفاده
کنیــم.در مقابــل تروریس ـتها و شــیطان بــزرگ نیــز طلیعــه
ایــن امــر بــا زدن پهپــاد آمریکایــی اتفــاق افتــاد.
امیــر حاتمــی بیــان کــرد :مــا بــا کمتریــن تجــاوز بــه شــدت
مقابلــه میکنیــم و اگــر ایــن تجــاوز تکــرار شــود یقینــا
پاســخ مــا نیــز شــدیدتر خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :امــروز سیاســت آمریــکا علیــه مــا «فشــار
حداکثــری» اســت و معنــای آن ایــن اســت کــه مــا
(آمریکاییهــا) اگــر بتوانیــم ایرانــی هــا را از اکســیژن ،آب و
هــوا محــروم میکنیــم و ایــن حــرف شــعار نیســت.
وزیــر دفــاع اضافــه کــرد« :موقعــی کــه وزیــر خارجــه ایــران
میخواهــد بــرای مالقــات نماینــده کشــورمان در ســازمان
ملــل کــه بیمــار اســت بــه بیمارســتان بــرود و مالقــات کنــد
آمریکایــی هــا نمیگذارنــد و مــی گوینــد نمــی شــود؛ معنــی
آن ایــن اســت کــه هــر کاری بتوانیــم انجــام میدهیــم».
وی ادامــه داد :ایــن احســاس و فهــم در کشــور ایجــاد شــده
کــه امــروز راهــی جــز راهــی کــه در دفــاع مقــدس پیمــوده
ایــم نیســت بــه دلیــل آن نیــازی کــه آن روز داشــتیم .
جوانانــی کــه در دفــاع مقــدس آمــاده شــده بودنــد بــه ایــن
فهــم و درک و دانایــی رســیده بودنــد .امــروز هــم بایــد در
بخشهــای دیگــر کشــور هــم ایــن اتفــاق بیفتــد.

رابرت دنیرو بازیگر سرشناس هالیوود:

امیدوارم ترامپ استیضاح شود
او ضداخالق است

بازیگــر سرشــناس هالیــوود
ابــراز امیــدواری کــرد
کــه اســتیضاح ترامــپ
عملــی شــود .بــه گــزارش
خبرگــزاری مهــر بــه نقــل
از ورایتــی ،رابــرت دنیــرو
از ایــن کــه حمایتــش را از
رونــد اســتیضاح ترامــپ نشــان دهــد هیــچ ابایــی نــدارد .وی
گفــت :امیــدوارم کــه ترامــپ اســتیضاح شــود  .ایــن کار بایــد
انجــام شــود .وی در مصاحبــه بــا خبرنــگار ورایتــی و در حالــی
کــه در پیــش نمایــش فیلــم «ایرلنــدی» در نیویــورک حاضــر
شــده بــود گفــت :ترامــپ آنقــدر زندگــی حقیــری دارد کــه هــر
کســی را کــه اطرافــش باشــد فاســد میکنــد.
دنیــرو کــه هرگــز از طرفــداران ترامــپ نبــوده در مراســم تونــی
 ۲۰۱۸از واژهای بــرای نامیــدن او اســتفاده کــرد و بــا تحســین
ایســتاده حضــار روبــه رو شــد .همانطــور کــه معلــوم اســت
احساســات او در ایــن مــدت تغییــر نکــرده اســت.
وی در ادامــه ســخنانش گفــت :همــه چیــز دربــاره ایــن مــرد
مزخــرف و شــرمآور اســت .او هیــچ ثبــات ،اخــاق و پایبنــدی
نــدارد .او غیراخالقــی اســت ،ضــد اخــاق اســت.
ایــن بازیگــر تنهــا چهــره شــاخصی نیســت کــه ایــن روزهــا
دربــاره ترامــپ صحبــت میکنــد و اســپایک لــی کارگــردان
سرشــناس دیگــر کســی اســت کــه در انتظــار کنــار گذاشــته
شــدن کســی اســت کــه از او بــه عنــوان «مامــور نارنجــی»
یــاد میکنــد .وی در پاســخ بــه ایــن کــه دوســت دارد در
انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۰چــه اتفاقــی بیفتــد گفــت
«مامــور نارنجــی ،بایــد بــرود» .در هــر حــال بایــد گفــت آنچــه
در پیــش نمایــش «ایرلنــدی» اسکورســیزی شــب پیــش ذهــن
همــه را مشــغول کــرده بــود نــه گانگســترهای مافیایــی فیلــم
کــه عملکــرد دموکراتهــا بــرای اســتیضاح ترامــپ بــود.

