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اخبار کوتاه

حسن روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارتخانهاش به قدس شریف تصریح کرد

دو اشتباه بزرگ و تاریخی واشنگتن

 4حزب و تشکل اصالحطلب به عضویت شورای
هماهنگی جبهه اصالحات درآمدند

در آخرین جلسه شورای هماهنگی جبهه اصالحات که به ریاست دورهای حزب
همبستگی ایران اسالمی برگزار شد 4 ،تشکل اصالح طلب به عنوان اعضای جدید
این شورا انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا ،محمد ســاالری قائم مقام حزب هبستگی ایران اسالمی که
این حزب ریاســت دوره ای شــورای هماهنگی جبهه اصالحات را بر عهده دارد با
اعالم این خبر گفت :در جلســه روز بیست و سوم اردیبهشت ماه ،چهار تشکل
شامل انجمن پیشــرو اصالحات به دبیرکلی علی صوفی ،حزب وحدت و همکاری
ملــی به دبیرکلی محمدرضا راه چمنی ،مجمع زنان اصالح طلب به دبیرکلی زهرا
شــجاعی و انجمن تولیدگرایان ایران به دبیرکلی علی ظفرزاده به عضویت شورای
هماهنگی جبهه اصالحات درآمدند.
وی ادامه داد :درخواســت عضویت این احزاب مربوط به یک یا چند سال قبل
بود که پس از طی فرایندهای قانونی و تطبیق با شــاخصهای شورای هماهنگی،
در کمیته سیاسی بررسی شد و پیشنهاد کمیته سیاسی مبنی بر اضافه شدن این
تشــکلها در جلسه روز یکشــنبه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت
مورد قبول اعضا قرار گرفت.
این فعال سیاســی اصالحطلب خاطرنشان کرد :بنابر آیین نامه مصوب شورای
هماهنگی جبهه اصالحات ،احزابی که به عضویت شــورا پذیرفته میشــوند ابتدا
به مدت یکســال به عنوان عضو ناظر محسوب میشــوند و پس از گذراندن دوره
نظارت ،عضویت آنان مجددا مورد بررســی قرار گرفته و پس از رای گیری مجدد،
در صورت موافقت دوســوم اعضاء به عنوان عضو دائم انتخاب میشــوند .البته در
شــورای هماهنگی نظراتی مبنی بر اینکه دوره نظارت احزاب به کمتر یا بیشتر از
یکســال تغییر یابد وجود دارد که در جلســات آتی این موضوع به بحث و بررسی
گذاشته میشود.

منفک شدن از مجامع بینالمللی برای کشورها
جز ضرر چیزی ندارد

وزیــر دادگســتری گفت :حرکت مالکیت معنوی در کشــور ما در ســالهای
اخیــر رو به جلو بوده و این موضوع در بحث اقتصادی تاثیرگذار اســت.به گزارش
ایســنا ،علیرضا آوایی در دیدار با فرانســیس گری رییس سازمان جهانی مالکیت
فکری(وایپو) گفت:حرکت مالکیت معنوی در کشور ما در سالهای اخیر رو به جلو
بوده اســت .این موضوع در بحث اقتصادی تاثیرگذار است و وزارت دادگستری در
این زمینه فعالیتهایی داشــته است .وی یادآور شد :دو هفته پیش دوره مالکیت
فکری برگزار و برای  ۴۸نفر از مدیران دستگاهها برنامه ارائه شد .وزارت دادگستری
آمادگی کامل خودش را برای افزایش همکاریها اعالم میکند .ما با سازمان ثبت
اسناد و مدیریت آقای تویسرکانی همکاریهای صمیمانه ای داریم و معتقدیم که
در جاهایی که بحث منافع کشور است همه ما باید در کنار همدیگر کار کنیم.
آوایی تصریح کرد :ما بر این باوریم که کارهای جزیرهای چه در درون کشــور
و چه منفک شــدن از مجامع بینالمللی برای کشورها جز ضرر چیزی ندارد .االن
جامعه بشــری به صورت جامعه کوچک درآمده که همــه بر هم تاثیرگذارند زیرا
بشــریت هم دارای مشــکالت همسو هســتند و راه حلها به هم نزدیک است و
میتواند به همه ملتها کمک کند.
وی افزود :االن دورههای کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در برخی دانشگاههای
مهم ما اعم از دانشــگاه تهران و شهید بهشتی و عالمه طباطبایی و .. .برگزار شده
است و ما بیش از  ۷۰۰فارغ التحصیل رشته مالکیت معنوی در کشور داریم.
وزیر دادگســتری افزود :من دو تقاضا دارم یکــی افزایش برگزاری کارگاههای
آموزشــی مشترک است زیرا ما براین باوریم که رشــد این موضوع به ما میتواند
کمک کند و دیگری کمک به توســعه داوری برای حل و فصل اختالفات در حوزه
مالکیت فکری است.

طرح ازدواج دختران بدون اذن پدر
ارتباطی به فراکسیون زنان ندارد

رییس فراکســیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه طــرح ازدواج دختران بدون
اذن پدر مربوط به فراکســیون زنان نیســت ،گفت :در این باره در فراکسیون زنان
صحبتی نشــده است .پروانه سلحشــوری در گفتوگو با ایسنا درباره طرح ازدواج
دختران بدون اذن پدر ،گفت :به نظرم نباید عجوالنه درباره ارئه طرح عمل کنیم،
بهتر بود این طرح پختهتر میشد و بعد از آن ارائه میشد.
وی با تاکید بر اینکه فراکســیون زنان در جریان چنین طرحی نبوده اســت،
گفت :از این فراکســیون نظر خواسته نشده اســت ،آنطور که بنده در جریانم این
طــرح را خانم زرآبــادی دادند .به هر حال به چالش کشــیدن برخی مواد قانونی
جسارت میخواهد که خانم زرآبادی چنین جسارتی را داشت.
نماینده مردم تهران با انتقاد از برخی واکنشها در فضای مجازی نسبت به این
طرح ،گفت که هنوز فراکسیون زنان وارد بررسی این طرح نشده است.

تجهیزات یگانهای مهندسی باید همیشه آماده باشد

فرمانــده نیروی زمینی ارتش بر لزوم آماده به کار بودن همیشــگی تجهیزات
مهندسی این نیرو تاکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» فرمانده
نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران امروز سهشــنبه  25اردیبهشــت با
حضور در نمایشــگاه دستاوردهای گروه  444مهندسی رزمی ،تجهیزات این گروه
را مورد ارزیابی قرار داد.حیدری در جریان این بازدید گفت :یگانهای مهندسی از
جمله یگانهایی هستند که در حوزه ساخت و ساز به ویژه در دوران دفاع مقدس
و پس از آن خدمات ارزندهای را از خود به یادگار گذاشتهاند.
وی آماده به کاری تجهیزات را بســیار بــا اهمیت خواند و بیان کرد :تجهیزات
یگانهای مهندسی باید همیشه آماده فعالیت باشد؛ چنانچه مشکلی در تجهیزات
به وجود آمد ،مهندســان جوان باید در حوزه تعمیر و نگهداری پای کار باشــند و
اجازه ندهند تجهیزات مهندسی زمینگیر شود.

تصویب استفساریه افزایش  ۲۰درصدی حقوق
کارکنان در کمیسیون برنامه

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب استفســاریه مربوط به
افزایش حقوق کارکنان به میزان  ۲۰درصد در جلســه امروز این کمیسیون خبر
داد .محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس ،گفت :با توجه به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش ۲۰
درصدی حقوق کارکنان در صحن علنی ،این موضوع در جلســه امروز کمیسیون
برنامه با حضور جمشید انصاری معاون رییسجمهور و مدیرانی از سازمان برنامه و
بودجه مورد بررســی قرار گرفت .به گفته وی ،بعد از بحث و تبادل نظر کمیسیون
برنامه و بودجه این استفساریه را به تصویب رساند.
بر این اســاس ،کســانی که کمترین حقوق را دریافت میکنند میزان افزایش
حقوق آنها در سال جاری  ۲۰درصد خواهد بود و مابقی به صورت پلکانی یا نزولی
افزایش حقوق دارند.
موضوع استفســاریه این است آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج
در جــزء یک بند الف تبصــره  ۱۲قانون بودجه  ۹۷که طبقــات پایینتر افزایش
بیشــتری برخوردار شــوند ،میزان افزایش پایینترین طبقه  ۲۰درصد و باالترین
طبقه یک درصد است که در پاسخ این موضوع تایید شده است.

صدا وسیما باید پژواک صدای مردم باشد

رییس فراکســیون زنان مجلس شــورای اســامی با انتقاد از پخش نشــدن
بازیهای فوتسال زنان ایرانی در مسابقات آسیایی گفت  :صدا وسیما باید انعکاس
صدای مردم باشــد ولی شاهدیم که این رسانه رقابتهای ورزشی بانوان را پوشش
نمیدهد .پروانه سلحشــوری در گفت وگو با ایرنا افزود  :زنان ایرانی در مسابقات
فوتســال آســیا ثابت کردند که حتی با فرصتهای محدود و نابرابر هم میتوانند
موفق باشــند و این موضوع که نشان از عزم باالی آنان دارد باید مورد تقدیر واقع
شود.
وی اظهار داشت  :زنان ایرانی که با امکانات محدود و موانع متعدد در مسابقات
آسیایی و جهانی درخشیدند و نام ایران را با همت بلندشان بر سر زبان انداختند،
نشان دادند که بسیار توانمند هستند.
رییس فراکســیون زنان مجلس ادامه داد :ایکاش کمی تنگنظریها را کنار
بگذاریم و به دختران و زنان باغیرت کشــور بهای بیشتری دهیم و به ابتداییترین
حقوقشــان احترام بگذرانیم تا هم شاهد رشد و شکوفایی بیشتر آنها باشیم و هم
نشــاط و آرامش را هدیه دهیم .سلحشــوری افزود :امیدواریم رسانه ملی با اتخاذ
سیاســتهای مناسب و پخش زنده مســابقات آنها را همراهی کند چرا که پخش
زنده مســابقات فوتسال زنان از صدا و سیما به شکوفایی این رشته و ایجاد انگیزه
و افزایش اعتماد به نفس بانوان ورزشکار کمک میکند.
تیم فوتســال بانوان ایران با برتری مقتدرانه پنج بر دو مقابل ژاپن برای دومین
دوره متوالی به مقام نخست رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا دست یافت.
دیدار پایانی سومین دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی زنان آسیا ،بین تیمهای
ملی ایران و ژاپن در شهر «بانکوک» تایلند برگزار شد و تیم ایران با ارائه نمایشی
خیره کننده در نیمه دوم به پیروزی  2 - 5رسید و سرود قهرمانی سر داد.

ســفرای جدید کشــورهای لبنان ،نیوزیلند ،آکردیته
اســتونی ،آکردیته نپال و آکردیته لتونی ،روز سهشــنبه،
استوارنامههای خود را به حسن روحانی ،رییس جمهوری
تقدیم کردند.
حجت االســام والمسلمین حســن روحانی روز سه
شنبه و هنگام دریافت اســتوارنامه «همیش مک مستر»
ســفیر جدید نیوزیلند در تهران گفت :ظرفیتهای خوبی
در روابــط ایــران و نیوزیلند وجود دارد کــه باید از این
ظرفیتها برای توســعه همکاریهای مشــترک در همه
عرصههــای مورد عالقه بهره گرفته شــود و تهران آماده
اســت روابط تجاری و همکاریهای علمی و گردشــگری
خود را با ولینگتون گسترش دهد.
به گزارش ایســنا رئیس جمهــور در بخش دیگری از
سخنان خود خروج دولت آمریکا از توافق برجام و انتقال
ســفارتخانه اش به قدس شــریف را دو اشتباه بزرگ و
تاریخی واشــنگتن خواند و تصریح کــرد :تاریخ قضاوت
خواهد کرد که هر دو این تصمیمات دولت آمریکا ،بسیار
نادرســت و غیردقیق نسبت به ایران و مردم منطقه بوده
است.
روحانی با اشــاره به مخالفت جامعــه جهانی با هر دو
تصمیم اشــتباه آمریکا گفت :اولین نتیجه این تصمیمات
غلط ،انزوای واشنگتن نزد افکار عمومی جهان است.
رئیس جمهــور با قدردانی از مواضــع مثبت نیوزیلند
در خصــوص برجام گفت :ســال  2015ســال موفقیت
سیاست و دیپلماسی بر تخاصم و روابط غیردوستانه میان
کشــورها بود و دولت ایران معتقد است که تعامل سازنده
با کشورهای جهان و اتخاذ استراتژی برد-برد به نفع همه
جهان خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه ایران همواره به تعهدات خود
در عرصــه بینالمللی پایبند بوده و در موضوع برجام11 ،
گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی این موضوع را تایید
میکند ،خروج واشــنگتن از توافق برجام را یک شکست
سیاسی و اخالقی برای این دولت آمریکا دانست.
«مک مستر» ســفیر جدید نیوزیلند نیز در این دیدار
با تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور ،تاکید کرد که
ولینگتون خواهان توسعه و تعمیق روابط با تهران در همه
عرصهها بویژه اقتصادی است.
ســفیر جدید نیوزیلند با ابالغ ســام نخســت وزیر
کشــورش به دکتر روحانی ،گفت :قدیمیترین ســفارت
نیوزیلنــد در منطقه خاورمیانه در تهران اســت که این
نشان دهنده روابط عمیق و دوستانه دو دولت و دوملت با
یکدیگر است و این روابط ضروری است که بیش از پیش
تقویت شود.
وی برجام را پیروزی دیپلماســی و همکاری بر تقابل
و عدم اطمینان و مهمترین دســتاورد دیپلماتیک تاریخ
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی
مجلس اظهار داشــت :بنــده از طرف کمیته
حمایت از انقالب فلسطین به آقای امیرآبادی
پیشــنهادهایی همزمان با یومالنکبه دادم که
اعمال نشــد .هرچند از بیانیه نمایندگان در
محکومیت اقدام آمریکا در انتقال سفارتش به
رژیم صهیونیستی تشکر میکنم.
کواکبیــان در ادامه با انتقــاد از اظهارات
برخی نماینــدگان و اقدام آنهــا در به آتش
کشــیدن پرچم آمریکا در صحن گفت :پرچم
هر کشور هویت ملت آن کشور بوده و ما تنها
با دولت آمریکا مخالف هستیم.
به گزارش خانه ملت ،مصطفی کواکبیان در

ذکر کرد و افزود :حمایت کشورهای جهان از برجام بیانگر
جایگاه ویژه این توافق در عرصه روابط بینالملل است.
همچنین حجت االســام و المسلمین حسن روحانی
دیروز هنگام دریافت اســتوار نامه «حسن عباس» سفیر
جدیــد لبنان در تهران ،با اشــاره به اهمیت حفظ امنیت
و ثبات لبنان به عنوان یک کشــور بسیار مهم خاورمیانه
گفت :جمهوری اسالمی ایران به حمایتهای خود از دولت
و ملت لبنان برای مقاومت در برابر گروههای تروریستی و
اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از همزیستی مسالمت
آمیز پیروان ادیــان و مذاهب مختلف در لبنان ،انتخابات
اخیر در این کشور را نشان دیگری از اداره لبنان براساس
مردمســاالری و نظر مردم دانست و گفت :امیدواریم این
انتخابات ،وحــدت در لبنان را بیش از پیش تقویت ،روند
شــکوفایی اقتصادی این کشور را فراهم و روابط تهران –
بیروت را مستحکم تر سازد.
«حسن عباس» ســفیر جدید لبنان در تهران نیز در
این دیدار با تقدیم اســتوارنامه خود بــه رئیس جمهور،
تاکید کرد که لبنان مصمم است روابط خود را با جمهوری
اسالمی ایران در همه زمینهها گسترش و توسعه دهد.
رییس جمهوری در دیــدار دیگری به هنگام دریافت
اســتوارنامه «پتریــس کارلیس آلفرتس» ســفیر جدید
آکردیته لتونی با اشاره به روابط دوستانه دو کشور ،اظهار
امیدواری کرد با تالش مســئوالن شاهد توسعه مناسبات
اقتصادی ،فرهنگی و علمی ایران و لتونی باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه خوشــبختانه در سالهای
اخیر تحوالت مثبتی در روابــط و همکاریهای تهران –

ریگا اتفاق افتاده اســت بر ضرورت تالش بخش خصوصی
و بویژه اتاقهای بازرگانی دو کشــور در راستای استفاده
حداکثــری از ظرفیتها و توانمندیهــای موجود برای
گسترش مناسبات و همکاریهای فیمابین تأکید کرد.
«پتریس کارلیس آلفرتس» ســفیر جدیــد آکردیته
لتونی نیز در این دیدار ضمن تقدیم اســتوارنامه خود به
رئیس جمهور کشورمان حضور در جمهوری اسالمی ایران
را افتخاری بزرگ برای خود دانســت و با اشاره به روابط
برادرانه دو کشــور ،گفت :لتونی همــواره خود را مدیون
حمایتهای اصولی دولت و ملت ایران میداند.
همچنین حســن روحانــی در دیدار با ســفیر جدید
اکردیته استونی ،رایزنی و همکاری دو کشور در سازمانها
و مجامع بینالمللی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت:
ظرفیتها و توانمندیهــای خوبی در بخشهای مختلف
تجاری و اقتصادی ایران و اســتونی وجــود دارد که باید
برای اســتفاده حداکثری از آنها تالش بیشــتری داشته
باشیم.
روحانــی با بیان اینکه هیچ مانعی در مســیر توســعه
روابط دوســتانه و همکاری میان ایران و اســتونی وجود
نــدارد ،بر ضرورت تالش برای گســترش مناســبات دو
کشــور در بخشهای مختلف علمی ،فرهنگی ،اقتصادی
و گردشگری تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به خروج یکطرفــه آمریکا از
برجــام و فرصت کوتاه اروپا برای اعالم موضع روشــن و
شفاف در قبال آن ،گفت :ایران تنها در شرایطی میتواند
در برجام باقی بماند که به طور کامل از منافع آن بهرهمند
شود.

روحانی افزود :متأســفانه امروز آمریــکا قصد دارد در
اقدامی بیمنطق و غیرحقوقــی قوانین داخلی خود را به
دیگر نقاط جهان گســترش دهد که باید همه کشورها از
جمله اتحادیه اروپا در برابر آنها ایستادگی کنند.
خانم «مارین موتوس» ســفیر جدید آکردیته استونی
نیز در این دیدار ضمن تقدیم اســتوارنامه خود به رئیس
جمهور ،روابط دو کشــور را مثبت دانســت و با اشاره به
ظرفیتهــای فراوان برای توســعه مناســبات فیمابین،
خواستار حضور سرمایهداران و فعاالن اقتصادی کشورمان
در استونی شد.
ســفیر جدید آکردیته اســتونی همچنین بر اهتمام و
تالش این کشــور به عنوان یکــی از اعضای اتحادیه اروپا
برای حفاظت و ادامه برجام تأکید کرد.
همچنین گفتی است حسن روحانی به هنگام دریافت
اســتوارنامه خانم «سوا المسال» ســفیر جدید اکردیته
نپال با بیان اینکه دوکشــور دیدگاهها و مواضع مشترکی
در زمینه مســایل منطقهای و بینالمللــی دارند ،افزود:
توســعه ثبات و امنیت جهان بویژه در کشورهای دوست،
برای ایران حائز اهمیت اســت و در این راســتا میتوانیم
همکاریهای مثبت و سازندهای در مجامع و سازمانهای
بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد ،جنبش عدم تعهد
و گروه  77با هم داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به کشتار مردم بیگناه فلسطین
توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد :موضعگیری
در برابر تجاوز رژیم صهیونیســتی و دفاع از ملت مظلوم
فلســطین در حقیقت دفاع از بشریت و حرکت در مسیر
توســعه صلح و ثبــات جهانی بوده و امــروز وظیفه همه
کشــورها بویژه کشورهای غیرمتعهد موضعگیری قاطع و
محکم در برابر اینگونه جنایتها و تجاوزها است.
روحانی با بیان اینکه تجار ،ســرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی دو کشــور میتوانند همکاریهای نزدیکتری با
هم داشته باشند ،گفت :جمهوری اسالمی ایران عالقمند
به توســعه روابــط و همکاریها در بخشهــای مختلف
تجارت ،ســرمایهگذاری ،فرهنگی و توسعه گردشگری با
نپال است.
خانم «سوا المسال» ســفیر جدید اکردیته نپال پس
از تقدیــم اســتوارنامه خود به رئیس جمهور کشــورمان
روابط دو کشور را دوستانه و تاریخی دانست و با اشاره به
دیدگاههای مشــترک و همکاری نزدیک ایران و نپال در
ســازمانها و مجامع بینالمللی ،گفت :عالقمند به توسعه
روابط همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران هستیم.
خانــم المســال با بیــان اینکــه دولت و ملــت نپال
دوســتدار صلح و برقراری ثبات در جهان هستند ،افزود:
مــا همــواره از آرمان ملت فلســطین حمایــت کرده و
خواهیم کرد.

کواکبیان در صحن علنی مجلس:

رئیس مجلس نباید در قبال آتش زدن پرچم یک کشور ساکت میماند
آقایانی که میخواهند پرچم آمریکا را آتش بزنند این اقدام را خارج از مجلس انجام دهند
فراکسیون امید صددرصد مخالف آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس بود

نشست علنی دیروز (سه شنبه 25 ،اردیبهشت
ماه) مجلس شورای اسالمی با استناد به ماده
 79قانون آئین نامه داخلی مجلس شــورای
اسالمی در تذکری گفت :آقای نادر قاضی پور
هفته گذشــته در روزی کــه پرچم آمریکا را
در مجلس آتش زدند و بنده به رئیس جلسه

اعتراض مینمودم و درخواست واکنش ایشان
را داشتم گفتند شما که بسیجی هستید چرا
میترسید؟
نماینده مــردم تهران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلس شــورای
اســامی تصریح کرد :همچنین یکی دیگر از

نمایندگان پریروز اذعان داشــتند فراکسیون
امید خبر آتش زدن پرچم آمریکا را منتشــر
کرده اســت در حالی که چنین نیست البته
فراکسیون امید صددرصد مخالف این موضوع
بوده است.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جلســه نباید

در مقابــل اقدام تعــدادی از نمایندگان آرام
مینشســت ،گفت :پرچم هر کشوری نشان
هویت آن کشــور اســت ،رهبر معظم انقالب
نیز بارهــا اعالم کردنــد ما با ملــت آمریکا
مخالفتی نداریم و مشکل ما دولت و حاکمیت
آمریکا اســت .عضو هیات رئیسه فراکسیون
امیــد مجلس با بیــان اینکه اعتــراض ما از
سر ترس نیســت ،گفت :ما شجاعانه با دولت
آمریکا مخالف بوده و ایــن مخالفت را اعالم
میکنیم اما نباید اقــدام برخی از نمایندگان
به نام مجلس تمام شود آنها میتوانستند در
بیرون از مجلس بــه آتش زدن پرچم آمریکا
بپردازند.

معاون اول رئیسجمهور:

مدیران بیانگیزه و بیحوصله کنار گذاشته میشوند
معاون اول رئیس جمهــوری با بیان اینکه
آمریــکا از توانمندیهــا و قدرت ملــت ایران
آگاهی ندارد ،گفت :در این شرایط جدید زمان
یقهگیری جناحی نیست و به طور قطع مدیران
بیانگیزه و بیحوصله کنار گذاشته میشوند.
به گزارش ایلنا ،اسحاق جهانگیری در مراسم
افتتاح اولین کارخانه تولید ســلول انسانی در
غرب آسیا با اشــاره به اقدام روز گذشته رژیم
صهیونیستی و آمریکا نسبت به انتقال سفارت
آمریکا به بیت المقدس گفت :در شرایط عجیبی
قرار گرفتیم و پس از  ۷۰سال اشغال فلسطین
این ســرزمین دچار فراز و فرودهای متعددی
شده اســت و متاسفانه روز گذشــته آمریکا با
نمایشی اقدام به انتقال کنسولگری خود به بیت
المقــدس و برای انجام این اقدام خود خون ۶۰
انسان بیگناه را به زمین ریخت.
وی افــزود :در این مقطع تاریخی این اقدام
رژیم صهیونیســتی و آمریکا نفرت بزرگی در
جهان اسالم ایجاد کرد و مسلمانان به این اقدام
آمریکا و اسرائیل کینه پیدا میکنند.
معــاون اول رئیس جمهور با بیــان اینکه
آمریکا و اســرائیل برای اینکه این نمایش را به
پرده بگذارند چندین نفر را از گذشته تا امروز به
شهادت رساندند ادامه داد :در این دوران برخی
از حکام اسالمی با بیعرضگی تالش کردند که
نشان دهند با اسرائیل هماهنگ هستند اما امروز
این نمایش هماهنگی با رژیم صهیونیستی قلب
مسلمانان را به آتش کشیده و باید از این اقدام
خود خجالت بکشند.
جهانگیری گفت :در آستانه حلول ماه مبارک
رمضان از خداوند میخواهیم همه مسلمانان را

از این شــرایط و از شر رژیمهای صهیونیستی
نجات دهد .معاون اول رئیس جمهوری با اشاره
به قرار گرفتن کشور در شرایط جدید گفت :به
هر حال کشورمان در یک شرایط جدیدی قرار
گرفته اســت و واقعیت این است که در دوران
چهل ســال گذشته جمهوری اســامی ایران
انــواع و اقســام دوران را از جمله دوران تحریم
آمریکا  ،دوران تحریم اروپا ،دوران تحریم اروپا
و آمریکا به طور همزمــان ون دوران تحریم و
صدور قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل
را پشت سر گذاشته است.
وی افــزود :از این دوران ســختتر دوران
جنگ تحمیلی بود که تمام قدرتها و برخی از
کشورهای عربی و همچنین آمریکا سعی داشتند
با کمک به عراق ایران را به زمین بزنند اما حتی
در آن شرایط که در سالهای اول انقالب بودیم
توانستیم از همه این آزمایشها و شرایط سخت
پیروز بیرون بیاییم و با هر سختی با درایت عبور
کنیم .وی ادامه داد :آخرین مرحله هم عبور از
تحریمها بود و امروز در شــرایط جدیدی قرار
گرفتهایم.
جهانگیری با بیان اینکــه دولت یازدهم به
ریاســت آقای روحانی با شعار گفتوگو با دنیا
سیاست رفع مسائل را داشت که در نهایت منجر
به امضا توافق برجام شد و بخشی از تحریمها در
این توافق متوقف شد و توانستیم اقداماتی را در
این دوران انجام بدهیم.
وی با اشــاره به تصمیمگیــری اخیر دولت
آمریکا مبنی بر خــروج برجام گفت :این اقدام
ترامپ از جمله کارهای عجیب و غریب او است
که قبل از خروج از برجام اقدام به انتقال سفارت

به بیت المقدس کرد .جهانگیری افزود :ترامپ و
دولت آمریکا در نهایت زشتی اتهاماتی بیپایه
و اساس را به کشــور متمدنی مانند ایران وارد
آورد کشــوری که از نوادر دنیــا از نظر تمدن
تاریخی اســت .وی ادامــه داد :ترامپ پس از
وارد آوردن انــواع این اتهامــات از برجام خارج
و دســتور برگشــت تحریمهای قبلی و اضافه
شدن تحریمهای جدید را امضا کرد .معاون اول
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از
برجام یک بیآبرویی بزرگ برای این کشور بود
ادامه داد :کشــور آمریکا پــس از انجام  ۱۸ماه
مذاکرات فشــرده برای امضای توافق برجام که
در هر جلسه هیئت صد نفری از آمریکا حضور
داشتند از برجام خارج شد و این نشان میدهد
که هیــچ اعتمادی به این کشــور وجود ندارد
چرا که از توافقی که با حضور تمام کشــورهای
قدرتمند و صاحب حق وتو امضا شده خارج شد.
وی تاکید کرد :چنین رفتارهای دولت آمریکا
چه دلیلی برای انجام مذاکرات بعدی وجود دارد
و چرا باید دیپلماسی ادامه پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهوری اظهار داشت :حال
اروپاییها میگویند میخواهند برجام را حفظ
کنند اما جمهوری اســامی ایران با رویه خود
این موضوع را بررسی خواهد کرد.
جهانگیری با اشــاره به اظهارات اخیر دولت
آمریکا ادامه داد :حال آمریکا با پررویی میگوید
با ایران وارد مذاکرات جدیدی میتوانیم بشویم
و مذاکرات بهتری داشــته باشــیم .برای ادامه
مذاکرات با کشــوری که تعهد برجام را به هم
میریزد چه اعتمادی وجود دارد.
وی افزود :اینکه با ســایر کشورهای حاضر

در توافــق برجام به چه نتیجهای میرســیم
را بــا روش و راه خود ادامــه خواهیم داد اما
ملت ایــران بدانند دولت کمزحمتترین راه را
در این شــرایط باز خواهد کرد .جهانگیری با
تاکید بر اینکه به طور قطع آمریکاییها نسبت
بــه توانمندیهای ایران و قــدرت مردم ایران
آگاه نیســتند و نمیدانند که این توانمندیها
بسیار بیشــتر از آنچه که فکر میکنند گفت:
متاسفانه جوی در کشــور پیش آمده و همه
عادت کردهایم مشکالت را با بزرگنمایی مطرح
کنیــم و در بیــان توانمندیها کوچک نمایی
داشته باشیم.
وی افزود :به محض اینکه درباره مشــکالت
کشور صحبت میکنیم وضعیت مردم را بسیار
بــد عنوان میکنیم اما در هــر دو حالت اغراق
داریــم هم در ارائه بیان مشــکالت بزرگنمایی
میکنیم و هــم در توانمندیها کوچکنمایی
داریم.
معــاون اول رئیــس جمهوری با اشــاره به
توانمندیهای ایران در صنایع مختلف و تحقق
اهداف اقتصادی و جایــگاه دانش و علم گفت:
زمانی که وزیر صنعت بودم به اتفاق آقای زنگنه

اولین سکوی نفتی  ۱۵۰۰تنی را افتتاح کردیم و
امروز ساخت سکوی هفت هزار تنی یک موضوع
عادی برای ما است.
وی تاکید کرد :توانایی ســاخت از ابتدا تا
انتهای تمام صنایع نفتی را داریم و میتوانیم
در ســاخت و طراحی نیروگاهها از ابتدا تا انتها
خودمان اقدام کنیم .جهانگیری با بیان اینکه
امروز مهندســان و متخصصــان ایرانی برنده
مناقصــات بین المللی در طراحی و ســاخت
نیروگاهها هســتند گفت :قدرت مهندســی
باالیی در کشور شکل گرفته است و در شرایط
همکاری با کشو.رها اگر مصلحت بدانیم اقدام
به ورود تجیهزات خارجــی میکنیم و اگر به
مصلحت نباشد از تجهیزات و دانش مهندسان
و متخصصان کشور خودمان استفاده میکنیم.
وی ادا مه داد :امــروز در بخش بایوتکنولوژی
صحبــت میکنیم درباره داروهای پیشــرفته
در دنیــا حرف برای گفتــن داریم و در بخش
سلولهای بنیادین این توانمندی در کشورمان
شکل گرفته اســت و اینکه گفته میشود در
شــرایط جدید توانمندیها تضعیف میشود
نشان از عدم آگاهی قدرت ایران است.

سخنگوی دولت:

از ارز  4200تومانی عقبنشینی نمیکنیم
ســخنگوی دولت گفت :همه کســانی که در کادر دولت
هســتند دو تابعیتی نیســتند و هر موردی که گزارش شود،
طبق قانون برخورد خواهیم کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ محمدباقر نوبخت
سخنگوی دولت در نشســت هفتگی با اصحاب رسانه اظهار
کــرد :اخیرا جنایات بــزرگ و خونین رژیم صهیونیســتی با
حمایت همهجانبه آمریکا در حال انجام اســت و ظرف چند
روز گذشته دست این دو رژیم به خون بیش از  59فلسطینی
و زخمی شدن  2771نفر از آنها آغشته شده است .سخنگوی
دولت افزود :ایران ضمن محکومیت شدید این جنایات و انتقال
خالف مقررات ســفارت آمریکا به قــدس ،از مجامع جهانی
خصوصا مجمع عمومی ســازمان ملل انتظار دارد نســبت به
اینگونه اقدامات که از سوی اسرائیل و حمایت آمریکا صورت
گرفت ،خصوصا اقدام غیرمتعارف آمریکا در خروج از برجام ،به

نحو شایستهای عکسالعمل نشان دهند؛ چرا که قطعا وجدان
بیدار جهانیان نظارهگر این اتفاقات خواهد بود.
وی درباره ارز مواد اولیه و عدم تخصیص ارز دولتی به این
کاالها گفت :در آخرین جلسه ستاد اقتصادی حسب گزارش
هفته گذشــته وزارت صنعت ،بیــش از  5میلیارد دالر ثبت
سفارش واردات انواع کاالها از ضروری تا اساسی و دیگر کاالها
صادر شده است .نوبخت با بیان اینکه مشکلی برای تامین ارز
کاالهای اساســی نداریم ،گفت :نسبت به تامین کاالی کشور
با ارز  4200تومان عقب نشینی نمیکنیم .سخنگوی دولت با
بیان اینکه بیش از  130میلیارد دالر در بازار رسمی مبادالت
ارزی صــورت میگیرد ،افزود :اکنون هم برای ارز مســافرتی
 1000یورو و برای مســافتهای دورتر به کشورهای همسایه
 500یورو در نظر گرفتهایم .نوبخت درباره موضعگیریها در
خصوص برجام بیان کرد :در بیانیهای که دولت منتشــر کرد،

کامال با صراحت و شــفافیت به مسائل پیش آمده پاسخ داد،
در حــال حاضر هم وقتی برای این موضوع نیســت که ذهن
مسئوالن دیپلماسی کشور که برای مذاکرات جهانی در سفر
هســتند مخدوش کنیم .وی ادامــه داد :در خصوص برجام
موضــع منطقی وجود دارد و فارغ از اینکه برجام را درســت
یا نادرســت بخوانیم باید بدانیم که همه مراحل این توافق در
مجلس شورای اسالمی بررسی شد و مقام معظم رهبری هم
بایدها و نبایدهای آن را مطرح کردند .در نهایت برجام با طی
کردن این مســیرها اجرایی شد .سخنگوی دولت متذکر شد:
نکته دیگر این است که باید ببینیم تصمیمی که در خصوص
برجام گرفته شده درست بوده یا نه .اگر به سال  92بازگردیم
باید بدانیم که این تصمیم اتخاذ شده جلوگیری از یک زیان به
کشور بوده یا خیر! رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان
کرد :در سال  92پرونده ایران به شورای حکام و شورای امنیت

ارجاع شــد و این شــورا چند قطعنامه علیه کشورمان صادر
کرد که هیچیک از کشــورهای دوســتمان آن را وتو نکردند،
بنابراین کشــورمان در فصل هفتم شــورای امنیت سازمان
ملــل قرار گرفت و در نهایــت تصمیمهای متعددی در حوزه
پتروشیمی ،شرکتهای کشتیرانی و بیمه علیه ایران وضع شد.
نوبخت با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در سال  92در محاصره
اقتصادی و اتهام واهی قرار داشت ،تأکید کرد :خوشبختانه با
اجرای برجام توانســتیم با رفع حتی یک محدودیت تحریمها
را بشکنیم و ایران را از تحریمهای شورای امنیت رها کنیم و
از آژانس بینالمللی برای انجام فعالیتهای هستهای تاییدیه
گرفتیم ،آیا نمیتوان این موضوع را یک دستاورد دانست؟ ما
توانســتیم شــرایط را به گونهای تغییر دهیم که هرمقدار که
میخواهیم نفت بفروشیم و مشکالت حوزه کشتیرانی و بیمه
را هم برطرف کردیم.

