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سیاست
خبرکوتاه

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امور خارجه شد

خطیبزاده گفت :امروز آخرین جلسه ماموریت بنده در جایگاه سخنگویی
دیپلماسی ایران است و از هفته آینده ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور
خارجه خواهد شد.
سعید خطیبزاده در نشست خبری خود گفت :این آخرین جلسه ماموریت
بنده در جایگاه سخنگویی دیپلماسی ایران است و از هفته آینده ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امور خارجه خواهد شد .سعید خطیبزاده پس از  ۲۲ماه
از پست ســخنگویی وزارت خارجه خداحافظی کرد و از این به بعد مشاور
وزیرخارجه خواهد بود .کنعانی دارنده مدرک کارشناسی ارشد در رشته روابط
بینالملل اســت و از تیر ماه  ۱۳۹۷عهدهدار دفتر حفاظت منافع جمهوری
اسالمی ایران در قاهره بوده است و پیش از این نیز ریاست ستاد عراق وزارت
امور خارجه را برعهده داشت.
دبیر سیاســی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تاشــکند  ،معاون اداره
خاورمیانه عربی و شمال آفریقا ،معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در
امان و کاردار ســفارت ایران در اردن از دیگر سمتهای کنعانی در دوران
فعالیتش در وزارت امور خارجه است.

وزارت بازرگانی تشکیل میشود

سخنگوی دولت با انتشار پیامی از موافقت هیئت دولت با تشکیل وزارت
بازرگانی خبر داد .خبرگزاری میزان_ علی بهادری جهرمی ،سخنگوی دولت
با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت:
دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد .از جمله دالیل
اعالم موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار ،کنترل مؤثرتر
قیمتها ،تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی ،سیاستگذاری واحد و
چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدیتر از مصرفکننده بود.

سرلشکر باقری در دیدار با مقام ارشد نظامی پاکستان:

رژیم صهيونيستی زمینهساز بیثباتی
منطقه است

سرلشکر باقری رژیم صهيونيستی را در راس مداخلهگریها و زمینهساز
بیثبات در منطقه اعالم کرد و گفت :این رژیم با اجرای طرحهایی در صدد
ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دستیابی به اهداف مداخلهگرانه است.
بنا به اعالم روابط عمومی ســتاد کل نیروهای مسلح ،ژنرال «ندیم رضا»
رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان صبح دوشنبه با حضور در
محل ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با سردار سرلشکر پاسدار «محمد
باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با هدف توسعه همکاریهای دو جانبه در راستای ایجاد امنیت
پایدار در منطقه و افزایش تعامالت نظامی و همکاریهای مشترک آموزشی
و امنیتی انجام شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این دیدار اظهار داشت :بدون تردید در
سالهای اخیر با تالش فرماندهان و مسئوالن دو کشور روابط فی مابین
توسعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و استمرار یابد.
وی با بیــان اینکه ما معتقدیم دو کشــور از ظرفیتهــای قابل توجهی
برخوردارند ،گفت :باید در راســتای تقویت همکاری های مشترک بیشتر
تالش کنیم؛ در  ۵سال گذشــته ما تعامالت و رفت آمد های زیادی بین
مســئوالن نظامی ایران و پاکستان را شــاهد بوده ایم که این روند باید
گســترش یابد و موجب ایجاد امنیت در مرزهای دوکشــور گردیده و دو
کشــور در ســایه این امنیت و آرامش روابط اقتصادی را مورد تاکید قرار
دادند .سرلشکر باقری ادامه داد :مسئله امنیت مرزهای ایران و پاکستان از
مهمترین مسائل بین دو کشور بوده است و بنده در سفری که به پاکستان
داشتم به طور جدی پیگیر موضوعات مشترک دو کشور به ویژه در حوزه
امنیت مرزی بودهام.
وی افزود :رویکرد جمهوری اسالمی ایران به توسعه روابط با همسایگان
نگاه ویژه ای دارد و این مهم در دولت جدید نیز تقویت شده و رو به توسعه
است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :در سال های اخیر روابط نظامی
ایران و پاکستان توسعه چشمگیری داشــته که این روابط سبب امنیت و
اثربخشی در توسعه اقتصادی دو کشور شده است.
وی با بیان اينكه منطقه ای که جمهوری اسالمی ایران و پاکستان در آن
قرار دارند بسیار مهم و حساس است ،گفت :این منطقه از حساسیت فزاینده
ای برخوردار است به ویژه اینکه رویدادها و تحوالت اخیر سبب مداخالت
کشورهای فرامنطقه ای شده و مشکالتی در سطح منطقه ایجاد کرده است.
سرلشکر باقری رژیم صهيونيستی را در راس مداخلهگری ها و زمینه ساز
بی ثبات در منطقه اعالم کرد و گفت این رژیم با اجرای طرح هایی در صدد
ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دست یابی به اهداف مداخله گرانه است.
وی عضویت رژیم صهیونیســتی در سنتکام و استقرار تجهیزات و حضور
آن در رزمایش ها را بسترســاز ایجاد تهدیداتی برای منطقه عنوان کرد و
افزود :ما این تهدیــدات را برنمی تابیم و مطمئنا در قبال آن عکس العمل
نشان می دهیم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در خصوص مداخالت آمریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه گفت :تشکیل گروه های تروریستی و تکفیری در
منطقه به ویژه در ســوریه و عراق از دیگر مواردی است که آمریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده و به آن دامن زدند و در ادامه روند سلطه
گری تا سقوط این دو کشور پیشرفتند.
وی با اشاره به تحوالت یمن گفت :از دیگر مسائل منطقه ما فاجعه یمن است
که برای مدت زمان زیادی است که این روند ادامه یافته و باید به سرعت
این به این جریان خاتمه داد.
ســردار باقری گفت :مسئله کشمیر یکی دیگر از مســائل جهان اسالم
محسوب میشود و موضع جمهوری اســامی ایران در این رابطه همان
تدبیر و موضع رهبر معظم انقالب اسالمی است که حمایت از مردم مظلوم
و مسلمان را تحت توجه قرار می دهد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تحلیل مسائل منطقه گفت :جنگ
روسیه و اوکراین قطع ًا بر منطقه و جهان تاثیرگذار خواهد بود و توسعه ناتو به
سمت مرزهای روسیه و خطری برای امنیت این کشور محسوب می شود که
امیدواریم طرفین با گفتگو مسائل و مشکالت را حل و فصل کنند .سرلشکر
باقری گفت :مسئله افغانستان از تاثیرگذارترین مسائل بین دو کشور ایران
و پاکستان است .با توجه به شرایط افغانستان مشارکت و مداخله سایر اقوام
در ایجاد امنیت و ثبات نقش سازنده ای در آینده این کشور خواهد داشت.
وی در پایان بیان داشت :ما نگران توســعه تروریسم از سمت افغانستان
هســتیم در این خصوص برنامههایی نیز داریم و معتقد هستیم که این
مسائل و مشکالت با همکاری کشورهای ایران و پاکستان قابل حل خواهد
بود .و نیازی به مداخله کشورهای بیگانه نیست.
رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان پس از دیدار با رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با دیگر مقامات ارشد نظامی جمهوری
اسالمی ایران دیدار خواهد کرد.
ژنرال ندیم رضا به دعوت رسمی رئیس ستاد کل مسلح جمهوری اسالمی
ایران روز گذشته به تهران سفر کرده است.

رئیس جمهور گفت :پشتیبانی دستگاه قضایی می تواند برای پیشرفت
کار دولت موثر باشد و تاثیر بسزایی داشته باشد .نسبت به تقویت دستگاه
قضایی که افتخار خدمت در آن را داشــتیم ،دغدغه داریم و معتقدیم
کمبودهایی در دستگاه قضایی وجود دارد که با اختصاص بودجه ،تالش
میکنیم بخشی از آنها را رفع کنیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی در همایش قوه قضاییه اظهار کرد :یاد
شهدای هفتم تیر ،شهید مظلوم بهشتی و یارانش را گرامی میداریم
و به ارواح مطهر آنها و بهویژه شــهیدان قدوســی و الجوردی درود
میفرستیم.
وی در تحلیل حادثه هفتم تیر گفت :جریان نفاق با پشــتیبانی نظام
سلطه تصمیم داشت که چهرههای برجسته و نماد انقالب را ترور کند.
رئیس جمهور تصریح کرد :منافقان بهقدری به شهید بهشتی اهانت
کردند که امام راحل فرمود :آنچه بیشتر از شهادت شهید بهشتی من
را آزرده میکند ،مظلومیت اوســت .منافقان با تهمت و افترا شروع به
تخریب بسیاری از شخصیتهای برجسته انقالب کردند و بعد ترور
افراد را در دستور کار قرار دادند.
آیت اهلل رئیسی عنوان کرد :با شهادت شهیدان رجایی ،باهنر ،بهشتی
و بســیاری از چهرهها در تهران و شهرستانها که نماد انقالب بودند،
می خواستند جریان انقالب به حاشیه رانده شود و زمینه دوباره استقرار
نظام سلطه را در این کشور فراهم کنند .
وی تاکید کرد :در این جنــگ ارادهها ،خداوند متعال اراده کرد و اراده
حق طلبان و حق خواهان را بر اراده دشــمنان پیروز کرد .لعن ابدی بر
جریان نفاق باد که هر فتنهای که در این  ۴۰سال در کشور می بینیم رد
پای نفاق در آن دیده میشود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه
سعی کرده شیطنت خود در ایران را ادامه دهد که تاکنون موفق نشده
ی باید مسیر را با دقت بنگرند تا جریان نفوذ
و نمیشوند .جریان انقالب 
نتواند اهداف پلید خود را در این کشور دنبال کند.
آیت اهلل رئیســی تصریح کرد :راه شهید بهشتی همواره نورانی است؛
شخصیت ،جامیعت ،میراث و معماری ایشان برای دستگاه قضایی و
تالشش برای ساختار سازی نظام مبتنی بر والیت فقیه که در قانون
اساسی جلوهگر شده است را از فکر و اندیشه او و خبرگان اول داریم که
بسیار تالش کردند و از این جهت باید قدردان زحمات آنها باشیم و به
ارواح مطهر آنها درود بفرستیم.
وی با بیان اینکه صمیمانه از عزیزان تالشــگر در دستگاه قضایی به
دلیل زحماتی که در کشور برای حفظ امنیت ،مقابله با فساد و اجرای
عدالت به عهده دارند ،تشکر می کنم ،گفت :بسیاری از دوستان بی نام
و مخلصانه در کل کشور تالش می کنند و بنده به عنوان طلبه خدمت
گذار به عنوان کسی که آشنا با کار همکارانم در دستگاه قضایی هستم،
قدردان این تالش ها هستم.
رئیس جمهور یادآور شــد :از همکارانم و بخصــوص از آقای اژه ای
که بیش از  ۴۰ســال تحربه کار قضایی دارند و گفتمان حفظ سرمایه
اجتماعی ضمن مبارزه با فســاد و تالش برای برقراری عدالت دارند،
تشکر میکنم .ایشان و سایر همکاران در این دستگاه ،با تالش بسیاری
تحقق سند تحول و نیز ارتقای آن را دنبال می کنند.
رئیس جمهور در ادامه گفت :جامعه را باید بر عدالت بنا کرد سنگ زیر
بنای جامعه اسالمی بر عقالنیت ،معنویت و اخالق است.
وی افزود :روابط اجتماعی باید براساس عدالت تنظیم شود در مجلس
قانون عادالنه ،در دستگاه اجرایی اجرای عادالنه در داوری و قضاوت
داوری و قضاوت عادالنه ،قانون عادالنه به دست مجریان عادل می
تواند اجرا شود تا جامع برخوردار از عدالت شود.
وی بیان کرد :امروز در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باید حتما
پیوست عدالت باشــد که امر رهبری حکیم و فرزانه انقالب اسالمی
است .پیوست عدالت برای همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها
امری ضروری اســت باید ببینیم چقدر به عدالت نزدیکتر شــدیم یا
فاصله گرفتهایم.

آیت اهلل رئیسی گفت :هیچ موضوع و مقوله ای در فرهنگ دینی ما بعد
از توحید به گستردگی و فراگیری عدالت وجود ندارد .توحید و عدالت،
خلقت و عدالت ،بعثت و عدالت ،امامت و عدالت ،فرج و عدالت ،انتظار
و عدالت ،عدالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و عدالت در
اجرا و قانون گذاری و قضا امر بسیار گســترده و فراگیری در تمامی
حوزه ها است.
وی در ادامه بیان کرد :به دنبال این هســتم که در جامعه آسیب و بی
عدالتی نباشد اگر عزیزی از در دلسوزی نظاره گری میکند و اگر کسانی
مرتکب فساد شدند حتما قضاوت عادالنه و کیفر آنها در جهت اجرای
عدالت در جامعه کمک میکند.
وی گفت :اجرای عدالت هیچ ســازگاری با فقر ،فساد و تبعیض ندارد
اگر اجرای عدالت اقتصادی شود ما شاهد این هستیم که فقر به حاشیه
رانده میشود اگر اجرای عدالت شود شاهد تبعیضی که جامعه را رنج
دهد ،نخواهیم بود.
رئیس جمهور در ادامه گفت :یکی از وظایف قوه قضاییه پیشــگیری
از وقوع جرم است هیچ دستگاهی را در کشور نمیشناسم مگر اینکه
ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را دارد .تمام تصمیمگیریها و تصمیم
سازی ها در کشــور باید مبتنی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی و رشد اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد.
وی بیان کرد :در این رابطه اقدامات پیشــینی و پسینی وجود دارد ،در
اقدامات پیشینی دستگاه های اجرایی باید قوانین و مقرراتی که در این
رابط ه عداالنه ضد فساد ،ضد تبعیض گذاشته شود و دستگاه اجرایی
پیگیری و نظارت کند .نظارت قوه قضاییه تصحیح عملکرد دستگاه
های اجرایی است .باید مجریان از ناظران استقبال کنند تا آسیب ها را
بشناسند قبل از اینکه آسیب به جامعه سرایت کند و ناظران در بخش
های نظارتی چه در مجلس و در دســتگاه قضایی کمکی برای دولت
میدانیم و دولت مردان باید نظارت ها را برای خود مقتنم بدانند.
رئیس جمهور اظهار کرد :امروز مســئولین نسبت به وقوع فساد باید
حساسیت داشته باشند و خط قرمز ما بی استناد سخن گفتن است.
وی در ادامه گفت :وظیفه همه ما این است که پیگیری و اقدام کنیم.
رمز موفقیت در کشور انسجام تمام نیروهایی است که خدمت میکنند.
آیت اهلل رئیســی گفت :باید بدانیم که رمز موفقیت در کشور انسجام
همه نیروهایی است که بنام انقالب خدمت میکنند ،انسجام بین قوا
،نهادها و نیروهای مســلح و همه ما تحــت فرماندهی رهبر عالیقدر
انقالب اسالمی امام خامنه ای هستیم.
وی افزود  :به آینده کشور و شرایط اقتصادی اجتماعی کشور امیدوار

هستیم اما شاهد عقبماندگی هایی نیز هستیم.
رئیس جمهور گفت :آنچه در مجلس و دولت و قوه قضاییه دنبال می
شود پیشرفت و عدالت است ،بســیار به آینده اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور امیدوار هستیم  .دردهای مردم امروز باید شنیده شود؛
نه حق عقبگرد داریم و نه حق درجا زدن .یک راه بیشتر نداریم و آن
هم پیشرفت و عدالت است و این راه را با قوت و توکل به خدا و مشارکت
مردم و انسجام همه قوا به پیش خواهیم برد.
وی افزود:بنا داریم در بسیاری از حوزهها وقتی میگوییم دولت مردمی
حقیقت ًا مردم را در این رابطه شریک کنیم و از مردم برای انجام کارها
کمک بگیریم  ،پشتیبانی دستگاه قضایی می تواند برای پیشرفت کار
دولت موثر باشد و تاثیر بسزایی داشته باشد نسبت به تقویت دستگاه
قضایی که افتخار خدمت در آن را داشتیم مشکالت و کمبودهای در
دستگاه قضایی وجود دارد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه مشــکالت و کمبودهایی در دستگاه
قضایی وجود دارد ،گفت :دولت تــاش میکند با اختصاص بودجه
بخشی از این کمبودها را جبران کند .در دو مقطع با تخصیص اعتبارات
در این راســتا تالش کردیم گامهای مقدماتی برای رفع مشکالت
کارکنان دستگاه قضایی انجام و نسبت به جذب  ۱۰هزار نیروی انسانی
مورد درخواست اجازه داده شد اما امسال کار گزینش آنها انجام میشود
این کار شروع شده اســت بعد از این هم معتقدم دستگاه قضایی باید
نیروی کارآمد با انگیزه داشته باشد و این انگیزه را یکی در ثبات نیروی
انسانی و دوم در ارتباط با مسئله پرداخت ها می دانم که این موارد زمینه
برای کار اساسی یعنی اجرای عدالت است.
وی گفت :با درخواســت رئیس قوه قضاییه بــه دنبال کاهش هزینه
دادرسی و تحقق عدالت هستیم .هزینههای دادرسی باید کاهش پیدا
کند نباید کسی برای اینکه بتواند حق خود را بگیرد این مشکل را داشته
باشــد که از کجا هزینه آن را پرداخت .ما هم به دنبال کاهش هزینه
دادرسی و تحقق عدالت هستیم.
وی بیان کرد :در سفرهای استانی کمبودهایی مشاهده کردیم که در
مصوبات استانی مورد توجه قرار می گیرند ،تا گره کار مردم باز شود .با
کمک مجلس و سازمان برنامه و بودجه پیگیر امور هستیم و نسبت به
ابزار کار در استانها و نیازهای که وجود دارد تا گره کار در استان ها باز
کنیم و مشکلی که دارند را با ابزار برطرف کنیم.
رئیسجمهور در پایان گفت :امیدوارم هفته قوه قضاییه برای کشــور
و نظام گام بلندی برای ارتقا باشــد .در هفته دولت بنا دارم جلساتی با
مجلس و دستگاه قضایی داشته باشیم تا از نظرات آنها بهره مند شویم.

پایه بودجه قوه قضاییه باید تغییرکند
محمدباقــر قالیبــاف رئیس مجلس شــورای
اسالمی در همایش سراســری قوه قضاییه که
با حضور سران قوا و مســئوالن قضایی کشور،
برگزار شــد ،ضمن تبریک هفته قــوه قضاییه
به مسئوالن قضایی کشــور و گرامیداشت یاد
شهید بهشتی (ره) و شهدای  ۷تیر ،بیان کرد :با
تدبیر مقام معظم رهبری و دقت نظر ایشــان در
انتصابات اخیر قوه قضاییه که از درون قوه انجام
شد ،روند تحول در قوه قضاییه مشهود و انسان
هر روز نســبت به حرکت قوه قضاییه امیدوارتر
میشود.
وی ضمن تمجید از شــخصیت حجت االسالم
و المسلمین محســنی اژهای ،گفت :رئیس قوه

قضاییه از قضات برجسته و نمونه کشوری است
و در سلســله مراتب قوه قضاییه تمام مسیرها را
سپری و با تار و پود قوه قضاییه آشنایی دارد و با
روحیه حق طلبانه فعالیت میکند.
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه
بیانیه گام دوم نقشه و سند راه است ،تصریح کرد:
یکی از ِویژگیهای شهید بهشتی این بود که به
هر آنچه که معتقد بود ،بیان میکرد و خود را نیز
ملزم به عمل آن کار میکرد.
وی با بیان اینکه شــهید بهشتی در حوزه دانش
گسترده بود و تجربیات انباشتهای داشت ،گفت:
وی در مســیر انقالبیگری مبتنی بر عقالنیت
محور و عدالت محور حرکت میکرد.
قالیباف با بیان اینکه شــهید بهشتی هم مشی
مردمی و هم حداکثر جذب و حداقل دفع را داشت،
اظهار کرد :زمانی که کالم شهید بهشتی را گوش
میکنیم به استدالل آوری و قدرت اقناع سازی

این مرد پی میبریم.
وی با بیــان اینکه باید نظام اســامی را مقتدر
و کارآمد کنیم ،گفت :کشــور نیازمند یک نظام
حکمرانــی محکــم و متعالــی و نیازمند یک
مشروعیت استمراری است و آن منوط به کارنامه
و عملمان در انجام کارهایمان است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد :طبق
فرمایش مقام معظــم رهبری در بیانیه گام دوم
انقالب ،باید از برداشــتمان از الگوی حکومت
علوی به ســمت زمینه سازی حکومت مهدوی
حرکت کنیم.
وی افزود :امروز هر ســه قوه مصمم هستند تا
با هماهنگــی ،همدلی و هم افزایی از فرصت به
دست آمده اقدام به اجرای وظایف خود کنند؛ به
ویژه انجام این اقدامات در حالی است که برای
برنامه ریزی برنامه هفتم نیز در تالش هستیم.
قالیبــاف بیان کــرد :بر این باوریم کــه با نگاه

خنثی سازی تحریم و رفع تحریم در حال انجام
وظایفمان هستیم و اساس فعالیتهایمان ،خنثی
سازی تحریمها است.
وی افزود :با رویکرد ظرفیت و امکان مادی که در
کشور وجود دارد ،مصمم هستیم تا بتوانیم کارها
را پیــش ببریم و مردم ثمره ایــن اقدامات را در
زندگی و سفره هایشان لمس کنند .امروز هر سه
قوه مصمم هستیم با همدلی و هم افزایی از این
فرصت در زمانی که در حال برنامه ریزی برای
برنامه هفتم هستیم استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
در بحث پایه بودجه قوه قضاییه باید تجدید نظری
کنیم تا براســاس رشد سالیانه مسیر خود را طی
کند ،گفت :در حوزه اصالح قوانین ،بحث اطاله
دادرســی از موضوعاتی است که باید به صورت
الیحه به مجلــس بیاید تا براســاس آن کار را
پیش ببریم.

بررسی راهکارهای حل معضل ریزگردها
در دیدار مخبر و نخستوزیر عراق

معــاون اول رییس جمهور با تأکیــد بر ضرورت
اجرای هرچه سریعتر توافقات بین تهران – بغداد
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره و با
تمام توان بدنبال گسترش و تعمیق روابط با دولت
عراق است.
خبرگزاری میزان – بنا به اعالم پاد ،محمد مخبر
شامگاه یکشــنبه در دیدار «مصطفی الکاظمی»
نخست وزیر عراق با بیان اینکه روابط جمهوری
اســامی و عــراق تنها به همســایگی خالصه
نمی شود و بسیار عمیق اســت ،افزود :استقالل،
رفاه ،ثبات و امنیت در عراق  برای مســئوالن و
مردم ایران حائز اهمیت است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دشمنان از همگرایی
دو دولت و ملت ایران و عراق وحشت دارند ،تصریح

احیای توافق هستهای یکی از
محورهای اجالس سران گروه ۷

یک مقام الیزه اعالم کرد که سران گروه  ۷در مورد چشم انداز احیای
مذاکرات هستهای گفتوگو خواهند کرد.
خبرگزاری میزان – یک مقام دولتی فرانســه ،میگوید که سران
گروه  ۷در مورد احیای مذاکرات هستهای گفتوگو خواهند کرد.
به گزارش «رویترز» ،این مقام الیــزه اعالم کرد که پس از دیدار
«جوزپ بورل» ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامهای
ارشد در تهران برای ازســرگیری مذاکرات وین ،گروه  ۷در مورد
چشم انداز احیای مذاکرات هستهای ،گفتوگو خواهد کرد .مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود «نتیجه مهم سفر من
به ایران این است که مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک ،برجام،
از سر گرفته خواهد شد».
«جوزپ بورل» ،همچنین درباره هدف ســفرش به تهران اظهار
داشــت «ســفر من به تهران یک هدف اصلی دارد :دادن شتاب
جدیدی به مذاکرات و بازگرداندن برجام به مســیر اصلی؛ ما باید
به کار خود سرعت ببخشیم؛ اکنون باید توافق را نهایی کنیم».
وی در رابطه با دیدار با «حسین امیر عبداللهیان» ،وزیر امور خارجه
کشورمان نیز گفت که برای از سرگیری مذاکرات در روزهای آینده
با تالش تیم من برای حل آخرین مسائل باقی مانده ،توافق کردیم.

خبرسخنگوی وزارت خارجه از ادامه
مذاکرات هستهای در هفته جاری

رئیس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه:

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :در بحث
پایه بودجه قوه قضاییه باید تجدید نظری کنیم
تا براساس رشد سالیانه مسیر خود را طی کند.

خبر

کرد :کشورهای ایران و عراق باید مراقب تحریک
ها و تفرقه افکنی بدخواهان دو ملت باشند اما قطعا
همبستگی بسیار باالی تاریخی و مذهبی بین مردم
دو کشور در طول تاریخ مانع و سدی بزرگ در برابر
توطئه های بدخواهان دو ملت بوده است.
مخبر با تأکید بــر اینکه زمینه های همکاری بین
دو دولت در زمینه های دانشــگاهی ،حمل و نقل،
برداشت از میادین مشترک نفتی ،انرژی ،خدمات
فنی مهندســی و پزشکی و بهداشــتی در دولت
ســیزدهم هموار شــده  ،تصریح کرد :توسعه راه
های مواصالتی از جمله ریلــی ،زمینی و دریایی
برای توسعه اقتصادی دو کشور بسیار مهم است.
معــاون اول رییس جمهور همچنیــن در ادامه از
تالش های نخست وزیر و دولت عراق در راستای
حذف روادید هوایــی و زمینی میان دو کشــور

قدردانی و تأکید کرد :این اقدام مهم دولت عراق
می تواند به گسترش روابط و افزایش سفرها بین
مردم دو کشور بیانجامد.
مخبر همچنین با اشــاره به اهمیت حل مشکل
ریزگردها و لزوم بررسی راهکارهای مختلف برای
این موضوع در دو کشــور خاطرنشــان کرد :حل
مسئله ریزگردها از نظر اقتصادی و محیط زیستی
به عنوان یکی از دغدغه های مهم فی مابین است
که برای حل آن می تــوان در یک طرح بزرگ و
مشــترک ملی برای درختــکاری در کانون های
بحرانی با هجوم ریزگردها مقابله کرد.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این
دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان تاریخی ،مذهبی
و فرهنگی بین ایران و عراق تصریح کرد :زمینه ها
و طرح های بزرگی برای همکاری بین دو کشور

وجود دارد و بر این اســاس دولت عراق هم برای
اجرای هر چه سریعتر توافقات عزم راسخ دارد.
وی به تالش های دولت عراق در خصوص تسهیل
صدور روادید برای زائران ایرانی و عراقی اشــاره
کرد و گفت :با تالش های مســئوالن دو کشور
به زودی موانع و مشکالت موجود بر سر مسیرها
و سفرهای زیارتی به عتبات عالیات بویژه در ایام
اربعین برطرف می شود و زائران ایرانی می توانند به
راحتی و از مسیرهای مختلف برای سفر به اماکن
زیارتی رفت و آمد کنند.
در این دیدار طرفین ضمن بررسی مذاکرات گذشته
و مرور آخرین وضعیت همکاری های مورد توافق
قبلی در حــوزه های مختلف اقتصــادی  ،درباره
رفع موانع و تســریع این اقدامات بــه تبادل نظر
پرداختند.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه زمان و مکان مذاکرات رفع
تحریمها تقریب ًا مشخص اســت گفت :یکی از کشورهای حوزه
خلیج فارس میزبــان خواهد بود و در همیــن هفته این مالقات
انجام خواهد شد.
خبرگزاری میزان – سعید خطیبزاده امروز در یک نشست خبری
با بیان اینکه آمریکا تعهد داده است که به کلیه نکات برجام عمل
میکند گفت :در محتوا و در شکل توافقاتی شده است؛ ولی اینکه
آیا آمریکاییها از میراث ترامپ عبور خواهند کرد و میپذیرند که
عضو مسئولیتپذیری باشند را باید منتظر بمانیم .سخنگوی وزارت
خارجه بیان کرد :امیدوار هستیم پیامهایی که آقای بورل آوردند در
عمل هم شاهدشان باشیم.
وی با بیان اینکــه زمان و مکان مذاکرات رفــع تحریمها تقریب ًا
مشخص است .چند ساعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ میشود.
یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و در همین
هفته این مالقات انجام خواهد شد.
خطیبزاده ضمن اشاره به اینکه آمریکا تعهد داده است که به کلیه
نکات برجام عمل میکندادامه داد :در محتوا و در شکل توافقاتی
شده است؛ ولی اینکه آیا آمریکاییها از میراث ترامپ عبور خواهند
کرد و میپذیرند که عضو مســئولیتپذیری باشند را باید منتظر
بمانیم .ســخنگوی وزارت خارجه گفت :امیدوار هستیم پیامهایی
که آقای بورل آوردند در عمل هم شاهدشــان باشیم .وی افزود:
زمان و مکان مذاکرات رفع تحریمها تقریب ًا مشــخص است .چند
ســاعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ میشود .یکی از کشورهای
حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و در همین هفته این مالقات
انجام خواهد شد.
خطیبزاده ضمن اشاره به اینکه توپ در زمین واشنگتن است؛ اگر
با پاسخ بیاید ما به نتیجه میرسیم گفت :آنچه در مذاکرات در چند
روز آینده انجام میدهیم درباره ابعاد هستهای نیست و تنها درباره
بخشهای اختالفی است که در خصوص چند موضوع باقیمانده
در حوزه رفع تحریمهاست.
سخنگوی وزارت خارجه افزود :هیچ چیزی به توافقات انجام شده
در وین افزوده نخواهد شــد و چیزی هم کاسته نخواهد شد .این
مذاکرات صرف ًا درباره موضوعات اختالفی است که در آخرین جلسه
وین باقیمانده بود .توپ در زمین واشنگتن است.
وی با بیان اینکه هیچ گفتوگو و مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام
نمیشود ادامه داد :تا همه چیز توافق نشود هیچ چیز توافق نمیشود.
آنچه ایران تا کنون انجام داده همه برگشتپذیر است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

نتیجه بررسی طرح استیضاح وزیر
صمت امروز اعالم میشود

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس درباره بررســی طرح
استیضاح وزیر صمت در نشســت دیروز این کمیسیون گفت :اگر
نمایندگان قانع شده باشــند باید به ما اعالم کنند تا ،امروز نتیجه
اینکه استیضاح انجام خواهد شد یا استیضاح کنندگان قانع شدند
را اعالم کنیم.
لطفاله ســیاهکلی درباره صحبتهای وزیر صمت در نشســت
دیروز کمیســیون صنایع و معادن مجلس ،گفت :در جلسه دیروز
که با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و معاون پارلمانی رئیس
جمهور و نمایندگان متقاضی استیضاح برگزار شد ،عالوه بر بررسی
مباحث کارشناسی ،به موضوعی که در روزهای اخیر درباره پیامک
تهدیدآمیز نمایندگان مطرح شده نیز رسیدگی شد.
نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی افزود:
وزیر صمت در جلسه دیروز مطرح کرد که پیامک تهدیدآمیزی را
دریافت نکرده است.
بنابراین رسانهها و خبرگزاری که این موضوع را مطرح کردند باید
از ســاحت نمایندگان عذرخواهی کنند زیرا مطالب منتشر شده در
این خبرگزاری خالف واقعیت بوده اســت؛ خبرگزاری فارس باید
عذرخواهی کند.
وی اضافه کرد :در نشســت دیروز وزیر به بیان نکته دیگری نیز
پرداخت و آن این بود که تعــدادی از نمایندگان خواهان انتصاب
افراد هستند ،از ایشــان پرسیدم ،نمایندگان افراد را پیشنهاد دادند
یا خواســتار انتصاب افراد بودند که آقای فاطمی امین پاســخ داد
درخواست انتصاب افراد را داشــتند .وزیر صمت همچنین تاکید
کرد که افرادی که برای انتصاب پافشاری کردند در میان امضای
کنندگان استیضاح نبوده اند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد :البته باید
به این نکته نیز توجه کرد که وزیر صمت در نشســت دیروز گفت،
متقاضیان استیضاح جزو افرادی که خواهان انتصاب افراد بودند،
نیستند از ایشــان در این نشست خواستم که اسامی افرادی که به
دنبال انتصاب بودند را به هیات رئیسه مجلس اعالم کند تا هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کند.
سیدرضا فاطمی امین نیز با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون صنایع
و معادن درباره برخی خبرها مبنی بر ارسال پیامک تهدیدآمیز برای
وی ،گفت :هیچ پیامک تهدیدآمیزی برای من نیامده است و این
ادعا را مــن صراحتا تکذیب میکنم و هرکس چنین حرفی مطرح
کرده باید خودش پاسخگو باشد.
وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت افــزود :البته تعــداد معدودی
درباره انتصابات بر من فشــار آورده و پافشاری میکنند اما اینکه
ک تهدید آمیزی برای من آمده باشد درست نیست و من چنین
پیام 
حرفی را جایی نزده ام.
فاطمی امین اضافه کرد :اگر کمیتهای برای بررســی این موضوع
تشکیل شــود من آنجا اسامی را خواهم گفت اما به صورت شفاف
و صراحتا میگویم که کســانی که پافشاری بر انتصابات کردهاند،
اسامی شان در بین امضاکنندگان استیضاح نیست.

