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اخبار

ذوالنوری :حمله پهپادی و موشکی
به نطنز منتفی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی احتمال حمله پهپادی و موشکی و پرتاب بمب یا راکت به
نیروگاه هستهای نطنز را تکذیب کرد و گفت :انفجار صرفا منشاء داخلی
داشته که جزئیات آن را فعال نمیتوانیم بگویم.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در مورد پرونده قاضی منصوری
گفت :روال این پرونده در حال طی شدن است و قوه قضاییه موشکافانه
در حال پیگیری پرونده است ،اما از آن جا که بخشی از کار در اختیار
قوه قضاییه نیست و محل وقوع این جنایت در خارج از مرزهای ما
بوده است ،قدری کار با کندی پیش میرود که طبیعی است.رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :ما نیز به عنوان
کمیسیون امنیت ملی درباره این موضوع در تماس و ارتباط هستیم.
ذوالنوری همچنین در مورد ماجرای نیروگاه نطنز اظهار کرد :با
بررسیهایی که انجام شده و بازدید میدانی که از محل حادثه داشتیم
و طی ارتباطاتمان با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ستاد کل نیروهای
مسلح ،سازمان انرژی اتمی ،سازمان پدافندی ارتش ،وزارت اطالعات
و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و فضای سپاه پاسداران ،موضوع
روشن شده ،اما برای اعالم کردن محذور هستیم.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
آنچه مسلم است اینکه احتمال حمله پهپادی ،موشکی و پرتاب بمب یا
راکت از دید ما منتفی است و صرفا منشاء انفجار از طریق عناصری در
داخل وجود دارد که ،چون موضوع در حال بررسی است جزئیات آن را
بیان نمیکنم البته ابعاد موضوع برای ما روشن شده است.

رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص)  ۱۴سپاه
پایان یافت

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از پایان رزمایش
بزرگ و مشترک پیامبر اعظم  ۱۴با اجرای تمامی سناریوهای متصور و
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خبر داد.
به گزارش روز پنجشبه پایگاه اطالع رسانی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای
با اعالم پایان موفقیت آمیز رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص) ۱۴
با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده افزود :این رزمایش که با
مشارکت نیروی دریایی و هوافضای سپاه در منطقه عمومی هرمزگان،
خلیج فارس و غرب تنگه راهبردی هرمز برگزار شد؛ با اجرای تمامی
سریالها و تمرینهای ترکیبی عملیاتی در عرصه زمین ،دریا هوا و فضا
با موفقیت پایان یافت.
این اطالعیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرحله نهایی
چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم(ص) خاطر نشان کرده است :در
این رزمایش تمرینهای عملیاتی پیچیده و متنوعی اعم از شلیک
موشکهای بالستیک از اعماق زمین ،انهدام سامانههای راداری دشمن،
اجرای آتش موشکهای ساحل به دریا و شناوری برای انهدام ناوهای
رزمی ،تمرین حمله هواپیماهای بدون سرنشین به پل فرماندهی ناو
هواپیمابر دشمن ،تمرین تصرف شناورهای متخاصم با اجرای عملیات
هلی برن و استفاده از موشکهای سطح به سطح و ساحل به دریا
در حضور ناظران قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا(ص) به بهترین شکل
تمرین شد.
اطالعیه سپاه پیام رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۴به کشورهای
دوست و همسایه را محبت ،صفا ،صلح و دوستی همراه با اقتدار و
صالبت انقالبی پاسداران و امنیت جمعی برای کشورهای منطقه خلیج
فارس دانست و در بیان پیام رزمایش به دشمنان تصریح کرده است:
استکبار و کسانی که چشم طمع به منافع ما دوختهاند ،پیام آمادگی،
هوشیاری ،مقابله و ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافع
انقالب و میهن اسالمی را از میدانهای این رخداد ماندگار ،بخوبی
دریافت کردند.
در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه تاکید شده است :ما فرزندان
امام خامنه ای(مدظله العالی) و سربازان میدان جهاد و شهادتیم و
اراده کردهایم از دستاوردهای انقالب اسالمی ،نظام و مردم عزیز ایران
فداکارانه دفاع کنیم.
در پایان این اطالعیه با قدردانی از حمایتها و همراهیهای ملت
شریف ایران بویژه مردم فهیم و انقالبی استان هرمزگان و جزایر خلیج
همیشه فارس در اجرای این رزمایش بزرگ و اقتدار آمیز و تاکید بر
اینکه نمایش توان و آمادگیهای رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
ضامن امنیت جمعی در خلیج فارس و اعتبار قدرت بازدارندگی کشور
خواهد بود ،تصریح شده است :جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه شروع
کننده جنگی نبوده و نیست اما در راهبرد دفاعی خود ،ضمن صیانت
از استقالل ،تمامیت ارضی ،امنیت ،منافع ملی و پهنه جغرافیای کشور
بویژه جزایر خلیج فارس عکس العمل قاطع ،کوبنده و تمام کننده
پاسداران انقالب و سایر مدافعان مقتدر کشور علیه متجاوزین به میهن
اسالمی را با صراحت و صالبت از مولفههای اصلی و غفلت ناپذیر خود
میداند.

ترامپ خواهان تعویق انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا شد

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری خواهان تعویق انتخابات ریاست
جمهوری در ماه نوامبر شده است.
به گزارش بی بی سی ،او پیشتر گفته بود به دلیل تعداد زیاد آراء
پستی ،این انتخاابات احتماالً «نادرست و جعلی» خواهد بود.
ترامپ مدتهاست که به رای گیری پستی اعتراض می کند که به
گفته او مستعد تقلب است ،اگرچه شواهد کمی برای تأیید ادعاهای او
وجود دارد.

آمریکا لیست فلزات تحت تحریم ایران را
گسترش داد

وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیهای لیست فلزات تحت
تحریم ایران را گسترش داد.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیهای با طرح این
ادعا که برنامه هستهای ،موشکهای بالستیک و برنامههای نظامی
ایران تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه هستند ،اقدام به گسترش
تحریمهای فلزات علیه ایران کرد.
طبق این بیانیه  ۲۲فلز آلومینیوم  ،۳۱۹آلومینیوم ،۱۱۰۰
آلومینیوم  ،۲۲۵آلومینیوم  ،۶۰۶۱آلومینیوم  ،۶۰۶۳آلومینیوم
 ،۶۰۸۲آلومینیوم  ،۷۰۷۵آلیاژ برنز آلومینیوم ،UNS C63600
اکسید آلومینیوم ،فوالد  ،۳۰۲فوالد  ،۴۱۳۰فوالد ضدزنگ ،۳۲۱
فوالد ضدزنگ  ،۳۱۶فوالد  ،A877فوالد  ،A228فوالد -100Cr6
 ،52100فوالد ماراجینگ  ،۳۵۰فوالد ماراجینگ  ،۳۰۰مس
بریلیم ،CuZn38Pb1 -UNS C37000 ،مس تنگستن و پودر
آلومینیوم با خلوص باالی  ۹۸درصد در لیست جدید تحریمهای
آمریکا قرار گرفتهاند.

اصابت  ۲موشک به فرودگاه بغداد

گروه اطالع رسانی امنیتی اعالم کرد ،فرودگاه بغداد شامگاه
پنجشنبه با دو فروند موشک مورد هدف قرار گرفت که خساراتی
نداشت.
به گزارش سومریه نیوز ،گروه اطالعرسانی امنیتی عراق اعالم کرد،
فرودگاه نظامی بغداد که بخشی از فرودگاه بینالمللی این شهر است ،با
دو موشک مورد هدف قرار گرفت.
این گروه با انتشار بیانیهای افزود ،دو فروند موشک کاتیوشا که از
دو نقطه مختلف در منطقه الرضوانیه بغداد شلیک شده بودند ،فرودگاه
نظامی بغداد را مورد هدف قرار دادند ولی خساراتی در پی نداشتند.
منابع امنیتی عراق هم اعالم کردند موشکهای اصابت کرده به
فرودگاه از نوع کاتیوشا هستند.
پایگاه التاجی بغداد هم که محل حضور نیروهای ارتش آمریکا در
عراق است ،شامگاه دوشنبه  ۲۷ژوئیه مورد حمله موشکی قرار گرفت و
 ۳فروند موشک به آن اصابت کرد.
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رهبرانقالب :در عزاداریهای محرم تابع ستاد کرونا باشید

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی،
ملت شریف ایران را به حضور پر نشاط و گستردهتر در
مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده
و یاری مجاهدان سالمت» فراخواندند و با تشریح اهداف
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت امریکا در جنایت تحریم
ملت ایران تأکید کردند :دشمن به موازات جریان تحریم،
جریان تحریف حقایق را هم دنبال میکند ،اما به فضل
الهی و با هوشیاری ،زیرکی و شناخت عمیق ملت ایران از
امریکا به هیچ کدام از اهدافش نرسیده و نخواهد رسید و
ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش بیشتر مسئوالن برای حل
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر
از ظرفیتهای داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند :همه
سوگواران حسینی ،هیأتها و مداحان موظفند به هرچه
ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم میکند ،عمل کنند ،زیرا
موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز
ایران ،مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی ،دهه اول
ذیحجه را دهه خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع
و توسل خواندند و افزودند :دهه دوم این ماه پر برکت ،با
توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است که این موضوع
از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا که والیت
تضمین کننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشان افزودند :دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی
از جمله مباهله ،دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه
اول را به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب رضای
الهی و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای دیدارهای مردمی را از
دلخوشیها و دلبستگیهای پرجاذبه خود خواندند و
خاطرنشان کردند :این دشمن حقیر ،اما بسیار خطیر یعنی
کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.
ایشان در همین زمینه افزودند :قرار بود این دیدار
به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک
مؤمنانه انجام شود ،اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته
اجتماع بیش از ده نفر ممنوع است ،متأسفانه این دیدار
تصویری هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران
برشمردند و افزودند :امروز نیز که مجموعههای درمانی
اعم از پزشکان ،پرستاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود
در خدمت بیماران کرونا هستند الزم است داوطلبان در
کارهای غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی
اغلب مردم در دوران کرونا افزودند :البته در این میان
عدهای دچار آسیبها و مشکالت جدی شده اند که باید
با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی ،به کمک این
قشرها شتافت.
حضرت آیت اهلل خامنهای با استناد به آیات قرآنی،
مردم را به حضور پرنشاط و فعالتر در این مسابقه معنوی
دعوت کردند و افزودند :سبقت در کار خیر از دستورات
مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید است و موجب شوق و
انگیزه دیگران به کارهای خیر نیز میشود.
رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای واقعی انقالبیگری
خواند و افزودند :اطعام ماهمحرم نیز میتواند با رعایت کامل
دستورالعملهای بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه به دست
خانوادهها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به تالشهای جدی
علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای مقابله
و درمان آن افزودند :اینگونه تالشها در همه ابعاد باید
گسترش یابد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان ،تحریمهای
امریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و
افزودند :دشمن خبیث از این تحریمها که همه ملت را
نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشان «خسته کردن و به ستوه آوردن ملت» را هدف
کوتاهمدت تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن میخواهد
مردم را آشفته کند تا در خیابانها در مقابل حکومت
بایستند به همین علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و
میگوید ،اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.
«ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور
بخصوص در بعد علمی» هدف میان مدت امریکاییهاست
که رهبر انقالب با تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت
هم دنبال به ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی
ایران است چرا که در آن صورت ،ادامه حیات برای یک
کشور ،امکان پذیر نخواهد بود.

رییس جمهوری گفت :ما شنبهها به دشمنان نشان
خواهیم داد که در برابر بیماری کرونا چگونه مقاومت
خواهیم کرد و در پنجشنبهها با کار افتتاح و تولید
نشانشان میدهیم که برخالف تحریمها ما اقتصادمان
را زمین نگذاشتهایم.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسم
بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با بیان این که «مهم است در شرایط سختی که
دشمنان به وجود آوردند ملت مان در برابر تحریم و کرونا
مقاومت میکنند» ،اظهار کرد :مردم بیشتر از گذشته
پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند و کار اصلی در
دست مردم است اما انصافا کادر درمانی هم به طور مداوم
در حال ایثار و فداکاری هستند.
وی افزود :بخش بزرگی از نیازها و صادرات غیرنفتی
ما بارش بر دوش صنعت است و امروز صنعت و معدن
در کنار هم نقش ارزشمندی را ایفا میکنند و در زنجیره
فوالد ما امروز حرکت بسیار خوبی را مشاهده میکنیم.
رییس جمهور تاکید کرد :در زنجیره فوالد از سال
 ۹۲تا امروز این تولیدات را دوبرابر کردیم و این در
شرایطی رخ داده که تحریمها هم پابرجاست و در همین
سال  ۲۶ ،۹۹میلیون تن به زنجیره فوالد کشور افزوده
میشود که تا االن که ماه پنجم سال است  ۱۶میلیون
تن آن افتتاح شده است.
روحانی تصریح کرد :آنچه که به تولید و اشتغال
مردم مربوط میشود باید در همین شنبهها که ستاد ملی
مقابله با ویروس کرونا برقرار است و پنجشنبهها که به
افتتاح طرحها در سراسر کشور اختصاص دارد را تاکید
کردهایم که مرتبط و به صورت یک سریال باید برگزار
شود و هر هفته این شنبهها و پنجشنبهها خاری در چشم
دشمنان باشد .یک خار در روز شنبه در یک چشم و خار
دیگر در روز پنجشنبه در چشم دیگر.
وی افزود :ما شنبهها به دشمنان نشان خواهیم داد
که در برابر بیماری کرونا چگونه مقاومت خواهیم کرد و
در پنجشنبهها با کار افتتاح و تولید نشانشان میدهیم
که برخالف تحریمها ما اقتصادمان را زمین نگذاشتهایم.
رییس جمهور با تاکید بر این که «راهحل ما این

حضرت آیت اهلل خامنهای «قطع رابطه جمهوری
اسالمی با مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه» را هدف
جنبی امریکاییها از تحریم ایران دانستند و در جمع بندی
این بخش از سخنانشان گفتند :به فضل الهی و با هوشیاری
ملت ،دشمن در تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول
ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند :البته کشور دچار مشکالتی
است که بخشی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و
مدیریتها و بخشی هم به کرونا باز میگردد ،اما همانگونه
که شماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت
اعتراف میکنند دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته
به اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات
جریان تحریم ،یک جریان «تحریف حقایق» و واژگون
نشان دادن واقعیات هم وجود دارد ،گفتند :هدف این
جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط
درباره عالج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به سخنان مداوم
مقامهای آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانههای وابسته به
آنها برای واژگون نشان دادن واقعیات ایران افزودند :هدف
دشمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت بویژه جوانان است تا
اینگونه القا کنند که کشور به بن بست رسیده و امکان حل
مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی
رسانههای غربی در طول چهل و یک سال گذشته خواندند
و خاطر نشان کردند :در این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت
بهطور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت میشود ،اما اگر
نقطه ضعفی باشد ،دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی
میشود.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط دادن
برای رفع تحریمها نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته
میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید
و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این
آدرس غلط را تکرار میکنند ،اما این خط بر روی اکثریت
ملت ایران با شناختی که از دشمن و غرض ورزی او دارند،
مؤثر نیست.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر اینکه جریان
تحریف واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطر نشان
کردند :اگر جریان تحریف شکست بخورد ،قطعاً جریان
تحریم هم شکست خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان
جنگ ارادهها است و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی
بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره
کردند ،استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی
علمی کشور بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای گفتند :با اینکه تحریم
یک جنایت بزرگ است ،اما مردم بویژه جوانان ،مسئوالن،
دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش
اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند :تولید
جت آموزشی و قطعات حساس و ظریف ،راه اندازی چند
هزار شرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس به دست سپاه ،اقدامات بزرگ در پارس جنوبی،
طرحهای وزارت نیرو در زمینه آب و برق ،طرحهای وزارت
راه و تولیدات شگفت انگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم
انجام شده است.
حضرت ایت اهلل خامنهای یکی دیگر از آثار دوران
تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند
و گفتند :به علت آنکه نفت کشور کمتر فروش میرود،
جداسازی اقتصاد از نفت خام بهطور طبیعی درحال روی

دادن است که این موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس
به سرانجام برسد.
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال مهم که
«آیا تحریمها قابل عالج است؟» گفتند :تحریمها قطعاً
قابل عالج است ،اما عالج آن ،عقب نشینی و کوتاه آمدن
در مقابل امریکا نیست ،زیرا عقب نشینی موجب پیشروی
متجاوز میشود.
ایشان افزودند :خواسته امروز آمریکا از ایران ،کنار
کامل صنعت هسته ای ،کاهش بسیار شدید توان
گذاشتن
ِ
دفاعی و رها کردن اقتدار منطقهای است ،اما پذیرفتن این
خواستهها قطعا موجب عقبنشینی آمریکا نخواهد شد
و هیچ عقلی نیز حکم نمیکند که برای توقف متجاوز،
خواستههای او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از تکرار
حرفهای دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت
هستهای از زبان عدهای در داخل گفتند :صنعت
هستهای نیاز قطعی فردای کشور برای تولید برق است
و امروز باید به فکر فردا باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر اینکه با وجود
خسارات فراوان برجام ،اصل صنعت هستهای حفظ شده
است ،درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره با ایران،
خاطر نشان کردند :من علت مذاکره نکردن با امریکاییها
را بارها گفته ام ،اما برخی یا متوجه نمیشوند و یا وانمود
میکنند که متوجه نشده اند.
ایشان تأکید کردند :هدف اصلی امریکاییها از ادعای
مذاکره ،گرفتن تواناییهای حیاتی ملت ایران است .البته
رییس جمهور فعلی امریکا هم بهدنبال برخی منافع
شخصی و انتخاباتی است همچون استفاده تبلیغاتی از
مذاکره با کره شمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با همه
کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره
میکند ،افزودند :عالج تحریمها ،عقب نشینی و مذاکره با
دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن ،تکیه بر تواناییهای
ملی ،وارد کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیتهای
فراوان کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی
یعنی درون زایی و برون گرایی است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند :ما امکانات و
تواناییهای داخلی و ظرفیتهای بین المللی فراوان داریم
که باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت در
بیایند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران دوستان مؤثری در دنیا دارد ،اما تکیه واقعی
نظام اسالمی به خدا و مردم است ،گفتند :تکیه بر امکانات
و استقالل داخلی ،هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان
داخلی دارد .آن کسی که برای منافع خودش حاضر است
کاالیی را که در داخل تولید میشود ،از خارج وارد کند ،در
واقع خیانت میکند و با وجود تأکیدهای مکرری که شده
است ،اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل تولید
میشوند ،ادامه دارد.
آخرین نکتهای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص
توخالی دیگران»
تحریمها گفتند «دل نبستن به وعدههای
ِ
بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای گفتند :در سال  ۹۷و بعد
از خروج آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور ماهها معطل
وعدههای اروپاییها باقی ماند و اقتصاد کشور شرطی شد
در حالیکه معطل کردن اقتصاد به وعدههای دیگران ،بسیار
مضر است.
ایشان افزودند :اروپاییها هیچ کاری برای مقابله با
تحریمهای آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز
مطرح کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد.

روحانی در بهرهبرداری طرحهای صنعتی مطرح کرد:

شنبههای مقاومت و پنجشنبههای تولید
روحانی در تماس تلفنی امیر قطر؛

ایران محدودیتی برای توسعه روابط با قطر ندارد

رییس جمهوری اسالمی ایران در تماس تلفنی با امیر قطر روابط تهران و دوحه را دوستانه و برادرانه دانست و
بر ضرورت تالش در جهت توسعه و تحکیم مناسبات و همکاریهای همه جانبه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،حجت االسالم والسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در تماس
تلفنی «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر باوی ،با تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت قطر ابراز امیدواری
کرد که این عید برای همه مسلمانان جهان مبارک بوده و همگان بتوانند از برکات این عید بزرگ استفاده کنند.
رئیس جمهور روابط ایران و قطر به عنوان دو همسایه قدیمی را مثبت ارزیابی کرد و گفت :جمهوری اسالمی
ایران ایران هیچ مانع و محدودیتی برای توسعه روابط و همکاریها با قطر به عنوان کشور دوست و برادر ندارد.
دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد تا با تالش مسووالن دو کشور در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر،
شاهد توسعه و تحرک در همکاریها و مناسبات اقتصادی فی مابین بوده و در آینده نزدیک با بهبود شرایط اجالس
حضوری مسووالن دو کشور برگزار شود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط ایران و قطر با توجه به شرایط حساس منطقه ،خاطرنشان کرد:
امنیت و ثبات منطقه تنها در چارچوب همکاریهای منطقهای قابل دسترس است و مطمئنا با گسترش همکاریها
می توانیم شرایط بهتری را برای منطقه به ارمغان بیاوریم.
«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت ملت ایران
ابراز امیدواری کرد این عید برای ملتهای مسلمان جهان همراه با خیر و برکت باشد.
امیر قطر با اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاریهای اقتصادی ایران و قطر ،تصریح کرد :توسعه مناسبات و
همکاریها با ایران همواره برای قطر اهمیت داشته و امیدوارم با عبور از سختیها و مشکالت در راستای توسعه بیش
از پیش و همه جانبه روابط دو کشور گامهای بلندی برداشته شود.

است که همه دست به دست هم دهیم» ،گفت :فضای
تعامل سازنده بین همه قوا و بخش خصوصی و دولتی
برقرار شود و مشکالت مردم توسط دولت حل شود .من
اعتراف میکنم که هنوز هم در بخش تولید مشکالتی
وجود دارد و باید آن را رفع کنیم.
روحانی گفت :رابطه نزدیک بین بخش خصوصی و
دولتی و رفع محدودیتها مشکالت را کمتر میکند و
دولت و سرمایهگذاران را به هم نزدیک میکند.
وی در پایان گفت :روز عید قربان و امروز که عرفه
است را به خوبی مورد توجه قرار دهیم و در عین حال
همه پروتکلهای بهداشتی را در آن رعایت کنیم ،مخصوصا

برادران اهل سنت ما که در روز عید قربان برنامههای
بیشتری دارند به این موضوع توجه داشته باشند.
رییس جمهور هم چنین پیش از این سخنرانی و
در واکنش به گزارش استاندار مازندران از وضعیت شیوع
کرونا در این استان گفت :خوشحالیم که استان مازندران
هم وضعیت بهتری را نسبت به گذشته از لحاظ شیوع
کرونا دارد .در کل کشور هم به جز دو استان که وضعیت
نامناسبی دارند ،در سایر استانها شیوع کرونا به سمت
عبور از پیک پیش میرود.
تعلیق اجرای طرح ترافیک در تهران
رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه در جلسه

رهبر انقالب اسالمی در جع بندی این بخش از
سخنان خود تاکید کردند :عالج تحریمها فعال کردن
ظرفیتهای داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بخش دیگری از
سخنانشان با اشاره به گرانیها و مشکالت جدی خانوارها
در تأمین معیشت ،گفتند :کارهای الزم برای رفع این
مشکالت را در جلسات خصوصی با مسئوالن از جمله
آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم و باز هم به دستگاههای
مسئول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد
را «مهار نوسان قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش
ِ
حالت هر روز یک قیمت
پولی ملی» دانستند و افزودند :این
مضر
برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور ّ
است و افراد آشنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این
مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه
قضایی قابل مهار است.
ایشان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی تالشهای
زیادی انجام میدهد که انشاءاهلل موفق خواهد شد البته
گزارشهای مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی ،امنیتی
در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که
در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن میزنند،
جدا ً مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای مسئله «هدایت نقدینگی
به سمت تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید» را از
دیگر اولویتهای اقتصاد کشور خواندند و گفتند :عدهای از
کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه قوه کارگروهی را
برای شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.
رهبر انقالب اسالمی اصالحات اساسی در اقتصاد
کشور را «اصالح ساختار بودجه»« ،اصالح نظام بانکی»،
«ارتقاء سرمایهگذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب و
کار» برشمردند و گفتند :این موارد دو سال قبل و همزمان
با تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران
قوا ابالغ شد که البته با وجود تالشها پیشرفت قابل
توجهی نداشته است البته مهم این است که ما میدانیم
چه میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
ایشان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی برای آینده
کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی
و اعتماد مردم به نظام ،ثبات ملت خوب است ،افزودند:
مسئولین هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان
مضر اجتناب کنند.
دهند و از تردید و نگرانیهای ّ
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مشکالت دشمن
اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل مقایسه
با مشکالت ایران خواندند و با برشمردن مصادیقی از
مشکالتِ امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب،
تبعیض نژادی ،مشکالت اقتصادی و بیکاریهای
گسترده ،مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و مدیریت
اجتماعی ضعیف که منجر به بیرحمی و قتل و شکنجه
به دست پلیس آمریکا میشود ،گفتند :امروز آمریکا در
سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشان تأکید کردند :حوادث جاری آمریکا آتش زیر
خاکستری است که شعلهور شده و اگرچه آن را سرکوب
کنند ،اما دوباره شعلهور میشود و نظام کنونی آمریکا را
از بین میبرد چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام
غلط و محکوم به نابودی است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقامهای آمریکایی
علیه ایران را نشاندهنده سردرگمی آنها دانستند و
افزودند :مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است.
آمریکاییها به دنبال پیدا کردن دشمن هستند بنابراین
گاهی از ایران اسم میبرند و گاهی از روسیه و چین ،اما
امروز رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و
همین دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید مجدد بر صبر ،ثبات
و کار جهادی افزودند :دولت در اواخر دوران مسئولیت خود
قرار دارد البته در طول این  ۷سال هر چه توانستند تالش
کردند و در برخی بخشهای دولت نیز واقعاً کارهای خوبی
انجام گرفت ،پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به مسئله
عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند :در عزاردایها معیار
آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم میکند .بنده هر
چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و تأکید
من به همه عزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان نیز این
است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود ،چرا
که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود،
فاجعهای بزرگ پدید خواهد آمد.

روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا حفاظت از
سالمتی و جان مردم را اولویت نخست تمامی مباحث،
دستورالعملها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
دانست و تاکید کرد که در دستورالعملهای برگزاری
کنکور و مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین (ع)،
حفاظت از سالمتی و جان مردم به عنوان اولویت نخست،
مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
گفت :پس از مطالعات دقیق صاحبنظران و بهرهگیری
از نظرات همه دستگاهها درباره نحوه و روند برگزاری
کنکور و مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین (ع)،
جمعبندی این مطالعات ابتدا در کمیتههای امنیتی و
اجتماعی و درمانی و سپس ستاد ملی مقابله با کرونا
بررسی شده است.
وی اظهارداشت :پس از اینکه اعالم شد با ایجاد
برخی محدودیتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی،
امکان برگزاری مراسم سوگواری حضرت سیدالشهدا و
کنکور هست ،ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز اصل برگزاری
این مراسم را با حفظ و رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی تصویب و این دستورالعملها را ابالغ کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد که این دستورالعملهای
ابالغی نیز کامال منطبق بر استانداردهای جهانی سازمان
بهداشت جهانی است.
روحانی با بیان اینکه همه دستورالعملهای ضروری
بهداشتی برای بویژه برگزاری عزاداریهای مسووالنه ابالغ
شده است ،گفت :این دستورالعملها ضروری است که به
عنوان بخشی از الزامات شرعی و قطعی مراسم عزاداری
از سوی متولیان مراسم رعایت شود چرا که رعایت این
دستورالعملها حقالناس است و محیطهای عزاداری امام
حسین(ع) نمیتواند جایی باشد که حقالناس در آنها
رعایت نشود.
رئیس جمهور همچنین نظارت بر اجرای
دستورالعملهای بهداشتی را ضروری خواند و تاکید کرد:
نهادهای نظارتی باید کامال بر روند اجرای دستورالعملها
نظارت و اگر الزم بود با متخلفان در راستای حفظ
سالمتی مردم ،برخورد کنند.

