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اخبار

رهبر انقالب رحلت آیتاهلل
حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی رحلت فقیه ربانی آیتاهلل
سیدمحمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است :بسم اهلل الرحمن الرحیم
محمد شاهرودی را
سید
ّ
رحلت فقیه ربانی آیتاهلل آقای حاج ّ
که از فقهای برجستهی حوزهی علمیه نجف و در سالهای پس از
انقالب ساکن قم بودند ،به حوزههای قم و نجف و به عموم ارادتمندان
و شاگردان آن مرحوم و بخصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشان و
ِ
شریف والد ایشان مرحوم آیتاهلل العظمی شاهرودی
وابستگان به بیت
از مراجع دورهی قبل در نجف ،تسلیت عرض میکنم و علو درجات و
رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم.
س ّیدعلی خامنهای ۱۸-تیر ۹۸
گفتنی است در پی رحلت فقیه ربانی مرحوم آیتاهلل سیدمحمد
حسینی شاهرودی ،مراسم بزرگداشتی از سوی حضرت آیت اهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی سه شنبه شب  ۱۸تیرماه ۱۳۹۸
بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
با حضور رئیسجمهور؛

جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به
استان خراسان شمالی برگزار شد

جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان
شمالی ،به ریاست حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس
جمهور و با هدف بررسی نیازمندی ها و روند اجرای طرحها و پروژه
ها در مسیر تحقق توسعه همه جانبه و پایدار این استان تشکیل شد.
ارائه آخرین گزارشها از عملکرد و روند اجرایی طرحها و پروژههای
مصوب سفر قبلی رئیس جمهور به این استان ،نیازمندی های مردم در
مناطق مختلف استان خراسان شمالی و همچنین نهایی کردن طرح
های پیشنهادی برای تحقق و تسریع در پیشرفت همه جانبه و پایدار
استان ،از اهداف این نشست بود.
مهمترین برنامهها و طرح های مرتبط با توسعه استان خراسان
شمالی از جمله در حوزه جاده و راه آهن ،بهداشت و درمان ،محیط
زیست ،کشاورزی ،صنعت و معدن ،ارتباطات ،کار و تعاون ،ورزش
و جوانان ،مدیریت منابع آب و انرژی ،گردشگری ،عمران شهری و
روستایی ،فرهنگ ،آموزش و همچنین زمینه های سرمایه گذاری بخش
دولتی و خصوصی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
جزئیات این طرحهای جدید که میتواند شتاب و تحول خوبی
در روند پیشرفت و توسعه پایدار استان خراسان شمالی ایجاد کند،
توسط رئیس جمهوری و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به این
استان اعالم می شود.رییس دفتر رئیس جمهور ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به
همراه شماری از وزیران کابینه و همچنین استاندار خراسان شمالی از
جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند.رئیس جمهور قرار است در
ادامه سفرهای استانی خود ،به همراه تعدادی از اعضای کابینه بزودی به
استان خراسان شمالی سفر کند.

ظریف« :تیم »Bبا توهم عدم غنیسازی ایران
در حال فریب دادن ترامپ هستند

وزیر امور خارجه ایران توقف کامل برنامه غنیسازی ایران را
توهمی خواند که نتانیاهو و بولتون در سال  2005نیز به دنبال آن
بودند« .محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در پیامی در توئیتر
به موضع گیری اخیر مقامات آمریکایی درباره برنامه هستهای ایران
پرداخت.
وی در این پیام توئیتری نوشت« :بولتون و نتانیاهو توافق پاریس
در سال  2005که میان سه کشور اروپایی و ایران بود را با اصرار بر عدم
غنیسازی از بین بردند .نتیجه چه شد؟ ایران تا سال  2012غنیسازی
خود را  100برابر کرد .در حال حاضر نیز آنها «دونالد ترامپ» را برای
از بردن برنامه جامع اقدام مشترک با همان توهم فریب دادهاند .تیم ب
هنوز یاد نگرفته است اما جهان باید این موضوع را یاد بگیرد«».مایک
پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش و پس از آنکه حجم ذخایر
اورانیوم ایران از  300کیلوگرم فراتر رفت در بیانیهای تاکید کرد« :در
هیچ توافق هستهای نباید به رژیم ایران اجازه غنی سازی در هیچ
سطحی داده شود .از سال  ،2006شورای امنیت سازمان ملل شش
قطعنامه تصویب کرد و رژیم را ملزم کرد که تمامی فعالیتهای غنی
سازی را متوقف کند«».جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید
چند روز پیش در مصاحبهای با انتقاد از رویکرد دولت سابق آمریکا در
قبال برنامه هستهای ایران با قرائت بخشهایی از نامه «باراک اوباما»
رئیسجمهور وقت آمریکا به مقام معظم رهبری درباره به رسمیت
شناختن حق غنیسازی اورانیوم ،گفته بود« :منطق بنیادین دولت اوباما
درباره برجام و این معافیتهای هستهای این بود که ایران مستحق
یک برنامه صلح آمیز هستهای است[ ...اما] ما اعتقاد نداریم که ایران
مستحق داشتن هرگونه ظرفیت غنیسازی است».
وعده جدید اتحادیه اروپا؛

برای حفظ توافق هستهای تالش میکنیم

اتحادیه اروپا ضمن درخواست از ایران برای برگرداندن فعالیتهای
هستهای خود به حالت اولیه ،از تالشها برای حفظ این توافق خبر داد.
اتحادیه اروپا روز سه شنبه از ایران خواست ضمن متوقف کردن گامهای
خود در راستای کاهش تعهدات هستهای ،به حمایت خود از توافق
هست ه ای ادامه بدهد.به گزارش رویترز ،اتحادیه اروپا از ایران خواسته
تا با معکوس کردن گامهای خود در زمینه افزایش سطح تولید اورانیوم
غنی شده ،توافق هستهای سال  ۲۰۱۵را نقض نکند.یکی از سخنگویان
اتحادیه اروپا میگوید :ما همچنان از ایران میخواهیم اقدامات بیشتری
که توافق هستهای را تضعیف میکند انجام ندهد و تمام فعالیتهایی
که با این توافق متناقض است از جمله تولید اورانیوم غنی شده با غنای
پایین را معکوس کند.وی با اشاره به اهمیت این توافق از تداوم تالشها
برای حفظ این توافق خبر داد.ایران پیشتر اعالم کرده بود در واکنش به
بدعهدی طرفهای توافق هستهای و عدم اجرای تعهدات مندرج در این
توافق توسط طرف اروپایی غنی سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد.

اعالم جزئیات نامه ظریف به موگرینی

ظریف در نامه خود به فدریکا موگرینی پایبندی ایران به
تعهدات برجامی را به رفتار متقابل آمریکا و طرفهای دیگر مشروط
کرده است .او تهدید کرده که در غیر این صورت ایران  ۶۰روز دیگر
وارد مرحله سوم کاهش تعهدات خواهد شد.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری آلمان ،وزیر امور
خارجه ایران در نامهای که روز یکشنبه ۱۶ ،تیر ،به مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا فرستاده از عبور ایران از شرط تعیینشده
در برجام مبنی بر غنیسازی  ۳ / ۶۷درصدی اورانیوم خبر داده و
تأکید کرده ایران در صورتی به تعهدات برجامی خود عمل خواهد
کرد که دیگر طرفین قرارداد به ویژه آمریکا نیز به تعهدات خود
پایبند مانده و آنها را به اجرا درآورند.
به نوشته دویچه وله ،در نامه محمدجواد ظریف به فدریکا
موگرینی نوشته شده چنانچه امضاکنندگان برجام در ظرف ۶۰
روز به این شرط عمل نکنند ،ایران از ماه سپتامبر (حدود دو
ماه دیگر) مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی خود را به اجرا
درخواهد آورد.
روز یکشنبه ،مقامهای ایران همزمان با پایان یافتن مهلت
 ۶۰روزه این کشور به کشورهای اروپایی ،تصمیمات جدید درباره
کاهش تعهدات برجامی را در یک نشست خبری اعالم کردند .آنها
تأکید کردند که ایران دیگر به محدودیتهای اعمالشده در برجام
برای سطح غنیسازی پایبند نخواهد بود و غنیسازی باالتر از / ۶۷
 ۳درصد را آغاز خواهد کرد.
یک روز پس از این اظهارات و ارسال نامه ظریف به موگرینی
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی ،غنی
سازی فراتر از ۳ / ۶۷درصدی را در ایران تایید کرد.
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جهانگیری :آمریکا تالش کرد در اقتصاد کشور اخالل ایجاد کند اما نتوانست

تالش برای تکمیل طرحهای نیمهتمام تا پایان دولت دوازدهم

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سه
شنبه در جلسه بررسی توسعه اقتصادی جنوب استان فارس
که در شهرستان المرد برگزار شد ،گفت ۲ :سال از دولت
دوازدهم باقی مانده و تعداد زیادی طرحهای نیمه تمام
در کشور وجود دارد که باید تالش کنیم با برطرف کردن
موانع ،طرحهای نیمه تمامی را که از پیشرفت فیزیکی خوبی
برخوردارند ،تا پایان عمر دولت دوازدهم به نتیجه برسند.
وی ادامه داد :معموالً با تغییر دولتها ،روند تکمیل
برخی طرحهای نیمه تمام دست خوش تغییرات میشود
و ممکن است تعدادی از پروژهها و سرمایه گذاریهای
مهم متوقف شوند و یا گاهی تکمیل آنها سالها به طول
بیانجامد.
جهانگیری با اشاره به بازدید از شرکت پترو پیمان دانا
در شهرستان مهر تصریح کرد :براساس گزارشها ،از اکنون
تا اوایل سال  ۱۴۰۰زمان جهش صنعت پتروشیمی است و
اگر  ۲۰طرح مهم پتروشیمی که در کشور در دست اجرا
است به اتمام و بهرهبرداری برسد ،ظرفیت پتروشیمی ایران
از  ۶۰میلیون تن به  ۹۰میلیون تن خواهد رسید که اتفاقی
کم سابقه در کشور خواهد بود.
وی با اشاره به بازدید خود از مجتمع صنایع
آلومینیوم جنوب گفت :ساخت این کارخانه از سالهای
گذشته مورد بحث بود و احداث این کارخانه در
شهرستان المرد را میتوان یکی از دستاوردهای برجام
برشمرد چرا که پس از برجام بیش از یک میلیارد دالر
از طریق فاینانس و گشایش اعتبار اسنادی (ال سی)
برای این کارخانه سرمایه گذاری شد و خوشبختانه امروز
تقریباً تکمیل شده و میتواند ظرف چند ماه آینده به

سخنگوی وزارت امور خارجه:

همه گزارشها
از اقتدار دکتر
ظریف در
رایزنیها
و مذاکرات
حکایت دارد

عنوان یکی از مدرنترین کارخانه آلومینیوم کشور کار
خود را آغاز کند.
جهانگیری با بیان اینکه آلومینیوم از فلزات مهم رنگی
است که نقش تعیین کنندهای در همه رشتههای صنعتی
دارد ،اظهارکرد :وقتی ایران در دهه چهل کارخانه آلومینیوم
اراک را راه اندازی کرد هیچ کشوری در منطقه تولید
آلومینیوم نداشت ،اما پس از آن روند توسعه این صنعت در
کشور با کندی مواجه شد چرا که مواد اولیه مورد نیاز این
صنعت وارداتی است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه راه اندازی
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب میتواند روند توسعه
شهرستان المرد ،استان فارس و حتی کشور را تسریع کند،

تهران  -ایرنا  -سخنگوی وزارت امور
خارجه تاکید کرد :چهرهای که در سریال
گاندو از دکتر ظریف ،دیپلماتها و وزارت امور
خارجه نشان داده میشود یا  ۱۸۰درجه با
واقعیتها تفاوت دارد .گزارشهای رسمی و
غیررسمی از صالبت و اقتدار وزیر امور خارجه
در تمامی مذاکرات ،رایزنیها و دیدارها
حکایت میکند.
«سید عباس موسوی» درباره ساخت
سریال گاندو و تخریب چهره وزیر امور خارجه
در این سریال گفت :وزارت امور خارجه به
عنوان دستگاه حاکمیتی تمایل چندانی ندارد
تا درباره برخی از مسائل و نکاتی که زمان
طرح آنها فرانرسیده ،اظهارنظر کند.
وی با بیان اینکه دوستانی که این سریال
را ساختهاند ،کشور را به سمت دو قطبی
سازش – مقاومت میبرند ،اظهار داشت :این
دوستان یادشان رفته است همه ما در یک
کشتی نشستهایم ،سرنوشت همه ما یکی
است ،دشمن واحدی داریم و در یک جنگ
واقعی بر سر میبریم .عملیات تبلیغاتی و
روانی دشمن بر همه ما مکشوف و مشهود
است و از سوی دیگر ،در یک جنگ اقتصادی

دادستان کل کشور گفت :براساس رسالت قوه
قضاییه و تاکید رهبر معظم انقالب ،مبارزه با فساد در
دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی بهویژه زمانی که
امنیت ملی و نوامیس مردم زیر سئوال رود انجام و با
خاطیان به طور حتم برخورد میکنیم.
حجتاالسالم محمدجعفر منتظری در شورای
اداری شهرستان ساوه با اشاره به ضرورت به اهمیت کار
مسئوالن و خدمت در راستای رضای الهی اظهار داشت:
پستها ماندگار نیستند و باید از این پستها و فرصتها
در راستای رضایت خدواند استفاده شود و تالش کنیم،
برنامه مدیریت خود را در دوران تصدی براساس رضایت
خداوند قرار دهیم.
وی افزود :چرا آمار جرائم و پروندههای وروی به
دستگاه قضایی افزایش یافته است ،علت این مشکالت و
آسیبها ضعیف بودن اعتقادات است ،اگرمدیر بداند این
پست امانت است قطعا اختالسی وجود نخواهد داشت.
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت آسیبشناسی
تصریح کرد :اگر زیرمجموعه بنده تخطی کند بنده هم
مسئول هستم ،نظام ما ،نظام جمهوری اسالمی است ،اگر

گفت :ظرفیتهای صنعتی موجود در این منطقه نه تنها به
پیشرفت استان کمک میکند بلکه میتواند کشور را وارد
دوره جهش صنعتی کند.
جهانگیری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت یاد
و خاطره معلم شهید خود شهید نصیری الری از شهدای
هفتم تیر که به همراه شهید آیت اهلل بهشتی به شهادت
رسید ،یادآور شد :بخش زیادی از حرکتهای انقالبی مردم
سیرجان از روحیه انقالبی این معلم شهید و متدین تأثیر
پذیرفته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه شخصیتها و چهرههای
دینی و سیاسی متعددی نظیر حجت االسالم علوی وزیر
اطالعات و حجت االسالم موسوی الری نیز از چهرههای

تمام عیار به سر میبریم.
گزارشها از صالبت و اقتدار وزیر امور
خارجه در تمامی دیدارها حکایت میکند
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت امور خارجه ادامه داد :در
حالی که در شرایط کنونی همه ما به انسجام
داخلی نیازمند هستیم ولی این دوستان بر
سر حاشیهها رفته و چیزی جز ابراز تاسف
نمیتوان مطلب دیگری را بیان کرد.
موسوی با تاکید بر اینکه چهرهای که
در این سریال از دکتر ظریف ،دیپلماتها
و وزارت امور خارجه نشان داده میشود یا
درصدد نمایش دادن آن هستند  ۱۸۰درجه
با واقعیتها تفاوت دارد ،تصریح کرد :هم
گزارشهای رسمی و آشکار و هم گزارشهای
غیررسمی از صالبت و اقتدار وزیر امور خارجه
در تمامی گفتوگوها ،رایزنیها و دیدارها
حکایت میکند .این سخن از آن جهت نیست
که من سخنگوی وزارت امور خارجه هستم،
بلکه از آن زاویه است که در تمام دیدارهایی
که در داخل و خارج در معیت آقای ظریف
هستیم ،فارغ از اینکه طرف مقابل ما چه کسی
باشد ،اروپایی باشد یا عرب ،روس یا چینی ،از

همسایگان باشد یا کشورهای دور ،ایشان از
چنان صالبت و اقتداری برخودار هستند که
نظیر آن را در تاریخ دیپلماسی نمیتوان یافت.
کشورهای دیگر به صالبت ،اقتدار و
وطنپرستی ظریف اذعان میکنند
وی با بیان اینکه دوستانی که از
میخواهند چهره دیگری از ظریف و وزارت
امور خارجه نشان دهند ،هم از این مسئله
آگاه هستند ،خاطرنشان کرد :اگر این افراد از
صالبت و اقتدار وزیر امور خارجه آگاه نیستند،
گزارش دستگاههای مربوط و ذیربط را ببینند
که از وطنپرستی و دغدغهمندی وزیر امور
خارجه حکایت میکند و منافع ملی برای
ایشان از هر مسئله دیگری بیشتر مطرح است
و ارحجیت دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره
به اذعان مقامات کشورهای دیگر نسبت
به وطنپرستی و رویکرد همراه با صالبت و
اقتدار ظریف ابراز داشت :جالب آن است
که کشورهای دیگر به صالبت ،اقتدار و
وطنپرستی وزیر امور خارجه اذعان میکنند
و چنین شخصیتی از ظریف ترسیم میکنند
اما به نظر میرسد در داخل کشور ،به دلیل

دادستان کل کشور :از تهدیدهای دشمن اِبایی نداریم

نمیتوانیم مثل حضرت علی(ع) زندگی کنیم ولی حداقل
میتوانیم تقوا پیشه کنیم ،باید خود را با دستورالعمل
امام علی(ع) تطبیق دهیم و ببینیم که چند درصد
رهنمودهای ایشان را اجرا کردهایم.
منتظری بیان کرد :اگر آسیبشناسی شود بخش
اعظم مشکالت ما که حاصل از سوءمدیریت است حل
میشود ،بسیاری از مفاسد امروز که در جامعه داریم
نمیگویم گسترده است ولی حتی انگشت شمار هم
که باشد شایسته حکومت اسالمی نیست ،حکومت
اسالمی باید حکومت صالح ،سالمت و پاکدامن باشد،
اگر نظارت باشد چرا باید شاهد اختالس میلیاردی
باشیم.
وی عنوان کرد :هرچند مبارزه با فساد و مجازات
در حوزه دستگاه قضایی است و ارگان دیگر حق تعیین
مجازات را ندارد ولی مبارزه با فساد نیازمند مشارکت همه
دستگاهها است ،براساس رسالت قوه قضاییه ،دستورالهی،
تاکید رهبرمعظم انقالب و همچنین عقل و منطق ،مبارزه
با فساد در دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی بهویژه
زمانی که امنیت ملی و نوامیس مردم زیر سوال رود انجام

برجسته استان فارس هستند ،افزود :مردم استان فارس
مردمی مؤمن و با وفا هستند و وفاداری آنها در مقاطع
مختلف زبانزد بوده و حق این مردم است که از استانی توسعه
یافته برخوردار باشند.
استاندار فارس نیز در این جلسه گزارشی از برنامههای
اجرا شده در راستای رونق تولید ،سرمایه گذاری و کمک به
معیشت مردم استان ارائه کرد و گفت :کمک به واحدهای
تولیدی و فعالیت مجدد بنگاههای اقتصادی که با توقف
مواجه شدهاند نیز در دستور کار استان بوده و با دستاوردهای
خوبی همراه بوده است.
وی با اشاره به توطئهها و فشارهای آمریکا بر ملت
ایران تصریح کرد :مهمترین هدف آمریکا از اعمال تحریمها
فروپاشی نظام و ضربه زدن به ایران بود و حداقل هدفی
که دنبال میکردند این بود که بتوانند اقتصاد کشور را با
فروپاشی و اخالل مواجه کنند که به فضل الهی در رسیدن
به این اهداف موفق نشدند ،اما تالش کردند که با اخالل در
واردات برخی قطعات مورد نیاز طرحها و پروژههای مهم،
روند توسعه کشور را متوقف کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به توطئههای
آمریکا در جلوگیری از پیشرفت کشورهای در حال توسعه
گفت :در گزارشی آمده بود که سازمان سیا آمریکا مأموریت
داشت که در اجرای برنامههای توسعه کشورهای بلوک شرق
اخالل ایجاد کرده و چهره مدیرانی که به دنبال توسعه و
اجرای کارهای بزرگ بودند را تخریب کند.
فرمانداران المرد ،مهر و یکی از نمایندگان مردم این
استان در مجلس شورای اسالمی نیز به بیان دیدگاهها و
نظرات خود و ضرورتهای توسعه استان پرداختند.

و با خاطیان به طور حتم برخورد میکنیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی
با هرگونه فساد در هر پست و جایگاهی که باشد برخورد
میکند ،اقوام نزدیک و بستگان هم در برابر قانون و
رعایت بیتالمال مسئول هستند.
منتظری افزود :متاسفانه امروز شاهد بروکراسی در
نارضایتی مردم را به همراه
ادارات هستیم که این روند،
ِ
داشته است ،چرا باید در ساعت اداری ارباب رجوع پشت
در اتاق باشد و مسئول اداره ،کارهای شخصی خود را در
اولویت قرار دهد.
وی تصریح کرد :نظام اسالمی در چارچوب قرآن
تعریف شده و این نظام دارای خطوط قرمزی است که
باید رعایت شود ،با هرگونه عبور از این خطوط به صورت
جدی برخورد میشود ،البته این برخورد ابتدا به صورت
ارشادی و تبیین مواضع است و حق برخورد تند با مردم
را نداریم.
دادستان کل کشور بیان کرد :در خیلی از اختالفات
محلی نیاز به تشکیل پرونده قضایی نیست ،از این رو به
همه دستگاههای قضایی ابالغ کردهایم که سعی کنند تا

برخی از منافع زودگذر سیاسی و جناحی،
چنین اقدامی در دستور کار قرار داده اند.
میتوانیم روایت خود را ارائه داده و اسناد
و مدارک خود را منتشر کنیم
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا
وزارت امور خارجه اسناد خود را در این باره
ارائه خواهد داد؟ اظهارداشت :ما روایت رسمی
و واقعی از آنچه در طول مذاکرات اتفاق افتاد
را داریم و اتفاقی هم که در بحث تبادل و
حواشی آن مطرح میشود ،اسنادش موجود
است و مشخص است چه کسانی در این باره
زمینهسازیهای الزم را انجام دادند ،مداخله
کرده و کار را به سرانجام رساندند.
وی با تاکید بر اینکه اگر روزی الزم باشد
مالحظات سیاسی و امنیتی را کنار بگذاریم،
میتوانیم روایت خود را ارائه داده و اسناد و
مدارک خود را منتشر کنیم ،یادآور شد :ما
مانند برخی دوستان ،بی پروا و بیمالحظه عمل
نمیکنیم و میتوانیم این مدارک را به صورت
خصوصی در اختیار آنها قرار دهیم تا بدانند اصل
ماجرا چیست و چه اتفاقاتی رخ داده است که
اگر آن زمینهسازیها ،کمکها و برخی تمهیدات
نبود ،قطعاً نتیجه چیز دیگری بود.

اختالفات جزیی منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود و
از طریق شورای حل اختالف این مسائل برطرف شود،
اما در بحث امنیت مالی و نوامیس هیچ چشمپوشی و
اغماضی وجود ندارد.
منتظری ادامه داد :نظام اسالمی برپایه حکومت
علوی است ،از این رو عدالت باید در همه سطوح اجرا
شود ،حضرت علی(ع) با نزدیکان خود قانون و عدالت
را اجرا میکردند ،رهنمودهای حضرت علی(ع) باید الگو
قرار گیرد و در همه سطوح مدیریتی اجرا شود.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی و صنایع عنوان کرد:
با توجه به شعار امسال که رونق تولید است ،تمام تالش
خود را برای تحقق آن به کار میگیریم ،از تهدیدهای
دشمن هم اِبایی نداریم ،با توجه به ظرفیتهایی که در
کشور داریم میتوانیم تهدیدهای دشمن را به فرصت
تبدیل کنیم ،بنابراین نگران تهدیدهای دشمن نیستیم.
دادستان کل کشور افزود :مشکالت شهرستان ساوه
را با توجه به اینکه قطب صنعتی کشور محسوب میشود
به صورت ویژه از طریق اعزام کارشناسان قضایی پیگیری
میشود.

سرلشکر سالمی :امروز در جنگ تمام عیار با دشمن هستیم

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ما در هیچ
جنگی در روی زمین شکست نخواهیم خورد ،گفت :با
گذشت زمان فضای منازعه ما با دشمنان وسعت مییابد.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در همایش فرماندهان و مسئولین نیروی
زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد ،با اشاره
به توانمندی های نیروی زمینی سپاه در عرصه اقتدار
بخشی و صیانت از امنیت و آرامش مردم اظهار داشت:
نیروی زمینی سپاه یک نیروی راهبردی برای نظام
جمهوری اسالمی ایران است که در تمام ابعاد ارتقا یافته
و رشد و پیشرفت داشته است.
وی افزود :طراحی نیروی زمینی سپاه برای تکمیل
نقشه قدرت واقعی است و این نیرو در همه ابعاد پیشرفت
های خوبی داشته است.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر نقش خالقیت در برتری
میدانی ،اظهار کرد :امروز نیروی زمینی سپاه درعرصه
بکارگیری خالقیت و اندیشه از نیروهای زمینی برتر در
دنیا است ،در همه ابعاد به سمت حرفه ای شدن پیش
می رود و این نیرو تجربیات فراوانی را در دوران دفاع
مقدس بدست آورده است.
فرمانده کل سپاه با تبیین ابعاد قدرت در نیروی
زمینی سپاه اضافه کرد :به فضل الهی با حضور نیروی

زمینی سپاه و سایر نیروهای مسلح مدافع انقالب و کشور،
ما در هیچ جنگی در روی زمین شکست نخواهیم خورد.
وی ادامه داد :جوهر اصلی نیروی زمینی سپاه
محبت ،معنویت ،ایمان ،غیرت ،پاکی ،اخالص ،امید و
ایمان است و این نیرودر قلب های مردم جایگاه رفیعی
دارد.
سرلشکر سالمی با قدردانی از همت و مجاهدت
های فرماندهان و رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه
در صیانت از امنیت ایران اسالمی ،تاکید کرد :نیروی
زمینی سپاه محکم و مطمئن است و در پیروزی ها و
افتخارات این سرزمین نام و آوازه این نیروی با صالبت
به چشم می خورد.
وی در ادامه تاکید کرد :شما رزمندگان نیروی
زمینی نقش برجسته و تعیین کننده ای در دفاع از
انقالب و ملت ایران داشته اید و با حضور و مشارکت در
متن حوادث و نبردهای بزرگ نقش آفرینی های حماسی
و جاودانی برای نگارش در تاریخ اسالم رقم زده اید.
سرلشکر سالمی با اشاره به تحوالت اخیر و آنچه در
عرصه رویارویی با جبهه دشمن می گذرد ،تصریح کرد:
با گذشت زمان فضای منازعه ما با دشمنانمان وسعت
می یابد در عین حال تهدیدات از شکل نظامی به عرصه
های اقتصادی ،سیاسی و نیابتی تغییر وضعیت داده اند؛

دشمنی ها ثابت مانده اما رو به تزاید رفته و عمق و
ژرف پیدا کرده است و آنچه تقلیل یافته است استراتژی
هاست.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه راهبردهای دشمن
متغیر ،گاهی نظامی ،گاهی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی و گاهی هم ترکیبی هستند ،تصریح کرد :امروز
دشمن در همه عرصه ها فعال و در واقع ما در یک جنگ
تمام عیار و همه جانبه با دشمن به سر می بریم.
فرمانده کل سپاه با اشاره به فرسوده شدن توان
دشمن و ناتوانی در جایگزین سازی و تاکید بر ظرفیت
های ایران اسالمی برای جایگزین کردن قوای جدید
گفت :امروز بحمداهلل ما قدرت جایگزینی متنوعی داریم
و همواره تازه می شویم؛ نیروی انسانی مومن و انقالبی
به عنوان عنصر اصلی قدرت همچون رود خروشان در
سپاه جاری است و اجازه نمی دهد هیچگاه کهنگی به
سراغ ما بیاید.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه میدان جهاد هر وقت
مشتعل می شود حضور و عطش نیروها برای جهاد و میل
به شهادت بیشتر می شود ،گفت :هر شهیدی که می آید
همه شوق شهادت پیدا می کنند؛ مانند آنچه در ماجرای
شهید محسن حججی به عنوان ماجرایی که بسیار درس
آموز بود و بشارت و دستاورد فراوانی داشت ،پدیدار شد.

وی افزود :جوانان جامعه ما در هنگام خطر و نیاز
انقالب و کشور از همه چیز خود دست می کشند و
مجاهد می شوند و حتی درخواست حضور در سرزمین
های دوردست برای دفاع از اسالم ،انقالب اسالمی و ایران
را دارند.
سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه نیروی زمینی همه
قدرتش برای غلبه بر دشمن را از ایمان می گیرد گفت:
اولین عنصر که باید همواره و در همه شرایط تقویت شود
ایمان است که از قله ها یعنی از دل ،کالم ،رفتار ،محبت،
تعبد ،پذیرش مخاطرات و حضورفرمانده می جوشد.
وی خاطرنشان کرد :گوهر معنا بخش درونی ایمان
را باید برای همه شرایط به خصوص در میدان های نبرد و
مقابله با تهدیدات دشمن تقویت کنیم ،زیرا نیروی زمینی
در مصاف با دشمنان ابتدا با روح خود و سپس با جوارح
و تجهیزات می جنگد.
فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه
بدخواهان انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی امروز
در نقطه حداکثری میدان دشمنی با ملت ایران قرار
دارند ،مقاومت و ایستادگی را رمز جاودانگی ،پایداری
و بقای انقالب اسالمی و کشور دانست و افزود :مقاومت
در این شرایط به معنای ایستادگی در زمان و نه پایداری
در یک نقطه است.

الوروف :افزایش سطح غنیسازی ایران نقض موافقتنامه پادمانی آژانس نیست

وزیر امور خارجه روسیه گفت که افزایش سطح
غنیسازی اورانیوم ایران موافقتنامه پادمانی آژانس
انرژی اتمی را نقض نمیکند.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس ،سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه روسیه گفت :روسیه نمیتواند این را
نادیده بگیرد که ایران ممکن است سطح غنیسازی
اورانیوم را افزایش دهد اما این موافقتنامه پادمان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نقض نمیکند.
به گزارش ایسنا ،این اظهارات وزیر امور خارجه

درباره افزایش سطح غنیسازی اورانیوم ایران در حالی
مطرح میشود که در در چند ماه گذشته و در پی
تعلل طرفهای اروپایی برجام برای عمل کردن به
تعهداتشان در توافق هستهای ،ایران اعالم کرد که در
گامهایی تعیین شده تعهدات برجامی خود را کاهش
خواهد داد.
مقامات کشورمان روز یکشنبه اعالم کردند که
جمهوری اسالمی گام دوم کاهش تعهدات برجامی
را آغاز کرده و در این گام غنیسازی خود را از حد

تعیین شده در این توافق باالتر خواهد برد.
بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی
کشورمان ضمن تأیید این خبر تاکید کرد که فع ً
ال
رسیدن به غنای مورد نیاز برای تأمین سوخت راکتور
تهران ( ۲۰درصد) در دستور کار نیست.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان
پس از آنکه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد از
حد تعیین شده در برجام برای غنیسازی خود
فراتر خواهد رفت در حساب کاربری خود در

توئیتر نوشت :امروز ،ایران در حال برداشتن دور
دوم گا مهای جبرانی خود طبق پاراگراف  ۳۶برجام
است .ما این حق را برای خود محفوظ میدانیم
که به اتخاذ اقدامات جبرانی قانونی در چارچوب
برجام برای حفاظت از منافع خود در برابر تروریسم
اقتصادی ایاالت متحده ادامه دهیم.
ظریف تاکید کرد :تمامی این گامها تنها در
صورت پایبندی گروه  (E3انگلیس ،فرانسه ،آلمان) به
تعهداتش قابل بازگشت خواهد بود.

