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گزارش روز
پیام رهبر انقالب درپی حادثه تلخ و مصیبتبار
زمینلرزه در غرب کشور

همهدستگاههاباسرعت
وهمهتوانبهیاری
آسیبدیدگانبشتابند

در پــی وقـــوع حــادثــه تلخ و مصیبتبار
زمینلرزه در غرب کشور که به جان باختن
و زخمی شدن جمعی از هممیهنان عزیز
انجامید ،حضرت آیــــتا ...خامنهای،
رهبر معظم انــقــاب اســامــی ،بــا صــدور
پیامی ،ضمن تسلیت به ملت ایران ،تأکید
کــردنــد کــه همه دستگا ههای لشکری و
کشوری با همه همت و امکانات به یاری
آسیبدیدگان بشتابند.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،در متن پیام ایشان آمده
است :با تأسف و اندوه فراوان ،خبر زمینلرزه
در غرب کشور را که به جان باختن جمعی از
هممیهنان عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر
انجامیده و خسارات بسیاری پدید آورده
است دریافت کردم.
رهبر انقالب تأکید فرمودند :ارتش و سپاه و
بسیج با نظم و سرعت به آواربرداری و انتقال
مجروحان کمک کنند و دستگاههای دولتی
چه نظامی و چه غیرنظامی همه توان خود را
برای یاری آسیبدیدهها و خانوادههای آنان
به صحنه آورند.

روحانی :دولت با تمام امکانات در کنار
آسیبدیدگان خواهد بود

همچنین ،به گــزارش پایگا هاطالع رسانی
ریاست جمهوری،حجتاالسالم روحانی
نیز در پیامی ،با ابــراز هــمــدردی با همه
آسیبدیدگان و دا غدیــدگــان حادثه زلزله
در اســتــانهــای غــربــی کــشــور ب ـهویــژه در
استان قهرما نپرور کرمانشاه ،تصریح
کرد که دولــت با تمام امکانات خود و با به
صحنه آوردن توانایی همه دستگا هها در
سطح ملی و محلی در کنار آسیبدیدگان
خواهد بود.

اعالم آمادگی دستگاههای استان خراسان
رضوی برای امدادرسانی به زلزلهزدگان

دراینراستا ،معاون امدادونجات هاللاحمر
خراسان رضوی از آمادگی کامل استان برای
کمک به مناطق زلزلهزده غرب کشور خبر
داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ،اسماعیل
بهمنآبادی افزود :تاکنون درخواست کمک
از استان ما نشده است و جمعیت هاللاحمر
از استانهای معین کرمانشاه برای کمک به
منطقه زلزله اعزام شدهاند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد نیز
از اعالم آمادگی نیروهای این سازمان برای
اعزام به مناطق زلزلهزده غرب کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ،۱۲۵آتشپاد حسن
جعفری اظهار کرد :تااینلحظه درخواست
کمکی از سازمان آتشنشانی مشهد صورت
نگرفته ،لیکن در صورت نیاز نیروهای این
سازمان بههمراه ناوگان عملیاتی به مناطق
زلزلهزده غرب کشور اعزام خواهند شد.
سازمان انتقال خون خراسان رضــوی نیز
با صدور اطالعیهای اعالم کرد با توجه به
ذخایر مناسب استان ،این اداره کل آمادگی
دارد تا در صورت اعالم نیاز به تعداد مقدور
فــراورد ههــای مختلف خونی را به منطقه
ارســال کند .در ادامــه ایــن اطالعیه آمده
اســت از همه هموطنانی کــه گــرو ههــای
خونی منفی بهویژه  -Aو  -Oدارند ،دعوت
میشود تا با اهــدای خــون خــود در تأمین
ذخیره مناسبتر فراوردههای خونی اهتمام
داشته باشند.
این سازمان ،پایگاههای فعال اهدای خون
در مشهد را به این شرح اعالم کرد :پایگاه
امامرضا(ع) ابتدای خیابان دانشگاه ،پایگاه
امید نبش خیابان شیرازی 3طبقه منهای
یک مجتمع تجاری امید ،پایگاه شهید
کریمی بولوار شریعتی  ،28پایگاه میالد
بولوار استقالل بین استقالل  2و  4و پایگاه
مهر نبش ابوطالب .33همچنین تأکید شده
است همه پایگاهها در نوبت صبح از ساعت
 7:45تا  12:45و پایگاه امامرضا(ع) و امید
در دو نوبت صبح و عصر از ساعت  14:30تا
 18:45آماده پذیرش از داوطلبان اهدای
خون است.

ابراز همدردی مسئوالن شهری و استانی

تقیزاد هخامسی ،شهردار مشهد مقدس،
نیز بــا انتشار پستی در صفحه شخصی
خود در شبکه اجتماعی ،با خانواد ههای
دا غدار این حادثه همدردی کرد .آیتا...
علمالهدی ،نماینده ولیفقیه در استان،
حجتاالسالم رئیسی ،تولیت آستان قدس
رضــوی ،و رشیدیان ،استاندار خراسان
رضوی ،نیز با انتشار پیامهای جداگانهای،
ضمن ابـــراز تــأثــر از وقـــوع ایــن زلــزلــه ،با
مصیبتدیدگان این حادثه ابرازهمدردی
کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیارتباطخواندن سفر هیئت اروپایی به ایران:

تأسیسدفتر اتحادیه اروپا در دستور کاراست

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست
خبری هفتگی خود به سؤاالت خبرنگاران رسانههای
جمعی پاسخ داد.
به گــزارش شهرآرا و به نقل از «باشگاه خبرنگاران
جــوان» ،بهرام قاسمی در این نشست ضمن ابراز
تأسف از وقوع زلزله در ایران و عراق و اعالم همدردی
با مجروحان و خانوادههای جانباختگان این حادثه،
درباره سفر وزیر خارجه انگلیس گفت :سفر بوریس
جانسون به ایران در دستور کار دو کشور قرار دارد و تا
پایان سال میالدی وی به ایران میآید.
وی دربــاره سفر امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه ،به ایران گفت :سفر ماکرون به ایران در حال
رایزنی است ،اما تاریخ دقیق معلوم نیست .احتماال
بعد از سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران ،انجام خواهد
گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه افــزود :موضعگیری
مکرون درمورد برنامه موشکی ما حسابشده نبود و
خواستار آن هستیم که با دقت و هوشیاری بیشتری
به مسائل منطقه نگاه کنند ،زیــرا برخی به دنبال
تأثیرگذاری بر این روابط هستند.
قاسمی تصریح کرد :سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران
در هفتههای آینده خواهد بود.
وی درخصوص حضور ایران در سوریه گفت :حضور
ایران در سوریه به درخواست دولت سوریه بود و اگر
داعش بهطور کامل از بین برود ما همکاری را ادامه
خواهیم داد ،امــا شکل و نــوع ایــن همکار یهای
راهبردی متفاوت خواهد بود.

امیدواریم حریری هرچه سریعتر به لبنان بازگردد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بااشارهبه استعفای
حریری ،تصریح کرد :ما همواره خواهان ثبات امنیت
و آرامش در لبنان هستیم و با تالش احزاب و گروههای
لبنانی این کشور در مسیر درستی قرار گرفت .ما هنوز
هم از روند توسعه و آرامــش لبنان حمایت میکنیم
و استعفای حریری را یک امر غیرمترقبه و مشکوک
تلقی میکنیم .امیدواریم حریری هرچه سریعتر به
لبنان بازگردد و مراتب استعفای خود را در لبنان دنبال
کند .اقدام حریری یک اقدام عجیب و بینظیر بود
که یک نخستوزیر از کشوری ثالث استعفای خود را
اعالم کند .سخنان وی ،کورسویی از امید است که وی

جانسونبهایرانوموضوعنازنینزاغریگفت:موضوع
خانم زاغری قضایی است و وی دوران محکومت خود را
طی میکند .سفر جانسون از قبل مدنظر بوده است
و ربطی به موضوعات اخیر ندارد .ما طیف وسیعی از
مسائل را با لندن داشتهایم .بعد از بحران گذشته و
ارتقای سطح روابط تا سفیر موضوعات زیادی است،
بهخصوص برجام که باید گفتوگو شود .در گفتوگوی
تلفنی ظریف و جانسون نیز دربــاره زاغــری صحبت
شد و ظریف نیز پاسخ داد که علیرغم اینکه تفکیک
قوا وجود دارد از دیدگاه مسائل انساندوستانه پیام
جانسون را به مقامات قضایی خواهد رساند.

مسائل موشکی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

بازگردد و به بازگشت آرامش به لبنان کمک کند.
قاسمی درباره تأسیس دفتر اتحادیه اروپا گفت :این
بحث از مد تها قبل بوده و هرگاه فرایند مقدماتی
و اجماع الزم فراهم شود آن را اعالم خواهیم کرد ،اما
هیچ ارتباطی با سفر هیئت اروپایی به ایران ندارد .این
موضوع توسط دفتر اتحادیه رسما درخواست شده
است .این موضوع در دستور کار وزارت خارجه و دولت
است.
وی درباره مذاکره موشکی با غرب گفت :ما درمورد
مباحث موشکی و موضوع دفاعی با هیچ کشور و
فــردی گفتوگو نخواهیم داشــت و این حق ماست
که دربــاره مسائل دفاعی خود سیاستهای خود را
اعمال کنیم .ارسال سالحهای گرانقیمت و انبوه به
کشورهای منطقه موضوعی است که تولیدکنندگان و
صادرکنندگان آن باید پاسخگو باشند که زمان و گذر
زمان این وضعیت را حادث خواهد کرد.

سیاست ما مداخلهنکردن در امور کشورها
و توصیه به گفتوگوست

سخنگویوزارت امورخارجهدرباره نشست کشورهای
اتحادیه عرب علیه ایــران گفت :این نوع اقدامات
از جانب عربستان جدید نیست و عربستان بهعلت
مشکالت داخلی و خارجی و شکستهای پیدرپی
سعی کرده یک اجماع علیه ایران را رقم بزند که نشان
میدهد تحوالت یکسال گذشته در این سیاست به

سرانجام نرسیده و با شکست روبهرو شده است .این
نشست هم نتیجه مطلوبی را برای عربستان نخواهد
داشت زیرا کشورهای منطقه هم تحوالت منطقه را
بهدقت دنبال میکنند.
قاسمی درباره تحرکات عربستان برای ایجاد جنگ
نیابتی در این کشور گفت :براساس فرضیه نمیتوان
موضع گرفت ،اما سیاست ما مداخلهنکردن در امور
کشورها و توصیه به گفتوگوست .امیدواریم شرایط
در لبنان بهسمت پیچیدهشدن حرکت نکند و شرایط
به پیش از استعفای حریری بازگردد .ما عالقهمند
نیستیم هیچیک از کشورهای همسایه و پیرامونی ما
دچار مشکالت و تنش باشند.
وی درباره سفر والیتی به لبنان و سوریه و بازپسگیری
رقه گفت :ما تمام گرو ههای تروریستی را مدنظر
داریم و تا ریشهکنی تروریسم در سوریه ،در این کشور
خواهیم بود و از دولت سوریه حمایت خواهیم کرد.
بازسازی سوریه زمانی است که این کشور از حضور
تمامی گروههای تروریستی خالص شود تا فضا برای
بازسازی فراهم شود .ما هنوز راه زیادی تا آنجا داریم و
این در یک افق کوتاهمدت دیده نمیشود ،بهخصوص
با حضور بازیگران متعدد در سوریه و تفاوت دیدگاههای
آنها .ما هر آنچه را دولت سوریه درخواست کند دنبال
خواهیم کرد .ما از ابتدا با دولت سوریه بودهایم و تا آخر
نیز خواهیم بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی دربــاره سفر بوریس

قاسمی درخصوص سفر هیئت اقتصادی اروپایی به
ایران گفت :این سفر در نوع خود مهم است ،اما اولین
سفر نیست و آخرین هم نخواهد بود .مناسبات ما با
اروپا خوب است و بعد از مذاکرات صفحهای جدید در
روابط گشوده شد .این روند با درک و درایتی که در اروپا
میتوان آن را دید ادامه خواهد یافت .امیدواریم این
روند در حوزههای سیاسی و اقتصادی ادامه یابد .ما
سیاستهای خود را دنبال میکنیم و خود اروپا برای ما
اصالت خواهد داشت.
وی درخصوص فشار به ایــران از سوی کشورهای
عربی و غربی و گفتوگو درباره مسائل موشکی گفت:
ایران در کشورهای عربی دخالت ندارد و آنچه مطرح
میشود وهم ،توهم و کذب است .این اتهام ناشی از
شکستهای پیدرپی منطقه و حتی فرامنطقه است
که آنها در یک مخمصه گرفتار آمدهاند و برای حفظ
آبرو ناچار به اتهامزنی هستند .شکستهای مکرر در
لبنان ،سوریه و یمن فرافکنی بیشتری را برای آنها به
وجود آورده و ما عالئم این شکست را میبینیم .با این
نوع رفتارها ایران سیاستهای خود را تغییر نخواهد
داد .مسائل موشکی بههیچ وجه قابل مذاکره نیست.
برجام موضوعی پایا نیافته است و ما دربــاره آن با
هیچ کشوری گفتوگو نخواهیم کرد .بهجز با تخطی
و بدعهدی نمیتوان آن را تضعیف کرد و سیاست
کــان ما تغییرناپذیر اســت .ما با همه کشورهای
پیرامونی در تعامل هستیم و از مواضع آ نهــا و
حرکتشان بههنگام آگاه میشویم و آنها با درایت الزم
حرکت میکنند.

آیت ا...آملی الریجانی با اشاره به جلسه اخیر سران قوا:

هدفاصلیماحلمشکلسپردهگذارانمؤسساتمالیاست
آیـــتا ...آملی الریجانی روز گذشته در جلسه
مسئوالن عالی قضایی با اشــاره به جلسه اخیر
سران سه قوه بیان کرد :بحمدا ...این جلسات به
صورت منظم برگزار میشود و هدف اصلی از این
نشستها هماهنگی هرچهبیشتر و نزدیک شدن
دیدگاهها برای حل مشکالت مردم است.به گزارش
ایسنا ،وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم
جلسه اخیر سران سه قوه تصمیمگیری برای حل
مشکل سپرد هگذاران مؤسسات مالی بوده است
اظهار کرد :متأسفانه بر اثر برخی سوءنظار تها
گرفتاریهایی از جانب مؤسسات مالی و اعتباری
برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است .در
حال حاضر ،ما نباید صرفا به دنبال مقصر باشیم بلکه
اصلیترین هدف هر سه قوه این است که مشکل
سپرد هگذاران حل شود؛ یعنی به نحو مقتضی،
اموال مردم به آنها بازگردد و جبران خسارت صورت
گیرد.رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری
قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی
محدودیتهای قانونی و اعتباری تصریح کرد :شاید
دستگاه قضایی وظیفهای ابتدایی در این زمینه

نداشته و صرفا طبق قانون موظف به برخورد قضایی
بوده است و بر همین اساس ،در بدو شکلگیری
این مشکل ،دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده
و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.
آملی الریجانی افــزود :بسیاری از افراد درگیر در

پروندههای مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز در
زندان به سر میبرند اما نباید فراموش کرد که صرف
زندانی شدن مسئوالن و مدیران این مؤسسات
مشکلی را از مردم حل نمیکند .وی تأکید کرد:
قوه قضائیه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به

میدان آمده و تالش کرده است اموال مالباختگان
مؤسسه اعتباری فرشتگان بازگردانده شود و حیف
و میل نشود .رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی
از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری است اظهار کرد :نباید
مؤسسات غیرمجاز داشته باشیم یا مؤسسات مالی
در کشور رها باشند .البته برخی قوانین نیز دچار
نقیصههایی بود که این کاستیها رفع شده است
و در حال حاضر ،بانک مرکزی مسئول نظارت بر
بانکها و مؤسسات مالی است که این نظار تها
باید مستمر و قاطعانه باشد .آملی الریجانی با تأکید
بر ضرورت نظارت بر بانکها و مؤسسات مجاز نیز
خاطرنشان کرد :سرمایهگذاری مستقیم بانکها
در بسیاری از امور اقتصادی خالف مصلحت و شاید
هم خالف قانون باشد .بانکها نباید مستقیما وارد
کسبوکار شوند بلکه باید واسطهای برای رونق تولید
و کسبوکار در کشور باشند .حمایت از تولید نیز به
این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه
وثایق غیرقابلنظارت و یا کماعتبار بتوانند مبالغ
زیادی تسهیالت دریافت کنند.

سایه روشن

حسین امیر عبداللهیان ،دستیار ویژه رئیس مجلس
در امور بینالملل ،در حساب توئیتری خود نوشت:
دعوت و ربایش سعد حریری از سوی ریاض یادآور
دعوت و ربایش اما مموسیصدر در لیبی است اما
به روش جدید ،آل سعود به دوستان خود هم رحم
نمیکند( .ایلنا)
مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس شــورای
اسالمی ،گفت :اگر به آیات قرآن درباره عدالت عمل
کنیم ،کشور آباد میشود ،قومیتها عادالنه پست
میگیرند ،شغل پیدا میکنند و سخنشان شنیده
میشود .ما اجــازه نمیدهیم قومیتها براساس
قانون و قرآن بنویسند و حرف بزنند .امامحسین(ع)
برای پیدا شدن همین عدالت شهید شدند .پزشکیان
کشور را بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت دانست و
افزود :باید بپذیریم در این کشور مشکل وحدت داریم
و خودمان خودمان را حذف میکنیم .وحدت بین
مسلمانان از سالها نماز و روزه مهمتر است( .ایسنا)

صادق زیباکالم ،استاد دانشگاه تهران ،درباره شرایط
حکومت در لیبرال دموکراسی گفت :حکومتی در
لیبرال دموکراسی مشروعیت دارد که از صندوق رای
وزرات کشور بیرون بیاید و انتخاب مردم باشد ،در
لیبرال دموکراسی حکومت منتخب مردم از قدرت
مطلق برخوردار نیست و محدود به آن چیزی است
که قانون اساسی کشور به آن داده و باید به نمایندگان
مردم در مجلس یا پارلمان پاسخگو باشد ( .تسنیم)
مصطفی معین ،فعال سیاسی اصال حطلب ،دربــاره
تاکتیک جریان متبوعش در این زمان گفت :مهمترین
تدبیر ما در وضعیت فعلی صبوری و برخورد اخالقی با
مسائل کشور و بخصوص رویکرد دولت است .ما نباید با
پیشداوری درباره آقای روحانی و رویکردی که در پیش
گرفته است قضاوت کنیم .از سوی دیگر ،طبیعی است که
بر عملکرد دولت و نمایندگان مجلس نظارت داشته باشیم
و از رویکردهای نادرست دلسوزانه انتقاد کنیم (آرمان)

عباس عبدی ،فعال سیاسی ،بیان کرد :باید با آقای
نجفی همدلی کرد زیرا بخش مهمی از انتظاراتی که
از مدیریت جدید شهرداری تهران وجود دارد ربطی
به ظرفیتهای شهرداری و فرایند منتهی به پیروزی
شــورای شهر جدید نـــدارد .شاید آقــای نجفی در
موقعیتی نیست که بتواند برخی مسائل را بیان کند زیرا
از نظر مخاطب ،توجیه کارهای خودش تلقی خواهد
شد اما میتوانیم از منظر بیرونی به ماجرا نگاه کنیم و
برخی نکات را مورد توجه قرار دهیم( .اطالعات)
جلیل رحیمی جها نآبادی ،عضو فراکسیون امید
مجلس شورای اسالمی ،تأکید کرد :بزرگنمایی از
قدرت دفاعی و موشکی ایران فقط یکی از حیلههای
شیطان بزرگ برای ناامن جلوه دادن خاورمیانه است.
ایرا نهراسیای که از سوی آمریکا مطرح میشود
به قصد تثبیت حضور خــود در منطقه میباشد.
(خانه ملت)

علی ربیعی ،وزیــر تعاون  ،کار و رفــاه اجتماعی ،در
صفحه شخصی خــود در توئیتر نوشت :امــروز در
مجلس دربـــاره اقــدامــات اصالحی در بنگا هها و
لـــزوم مــبــارزه غیرسیاسی  ،ب ـا تدبیر و مستمر
بــا فــســاد ســخــن گــفــتــم .مجلس از توضیحاتم
قــانــع شــــد .ایــــن مــســیــر را بـــاقـــدرت ادامــــه
میدهم( .ایلنا)
نصرا ...پژمانفر ،عضو شورای مرکزی جبهه پایداری،
دربـــاره تــاش اصــولگــرایــان بـــرای بــازگــردانــدن
ناطق نوری به این جریان گفت :نمیتوانم درباره
اظهارنظر دیگران صحبت کنم .به هر صورت ،آقای
باهنر نظری داشتهاند و خودشان باید دراینباره
توضیح دهــنــد .او ادامـــه داد :فعال سیاسی آن
کسی است که میخواهد در صحنه حضور داشته
باشد .اینکه افرادی بخواهند او را بیاورند یا نیاورند
نیست( .خبرآنالین)
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خبر ویژه
رهبر انقالب ضمن تشکر از ملت ،دولت و جوانان
مبارز عراق و مسئوالن عتبات عالیات:

پدید هاربعیننشانهگسترش
روحجهاددرراهخداست

رهبر انقالب اسالمی ضمن قدردانی از ملت،
دولت و جوانان مبارز عراقی برای برگزاری
مراسم اربعین ایــن راهپیمایی را پدیده
الهی و معنوی بیسابقه و غیرقابلتوصیف
خواندند .به گزارش شهرآرا و به نقل از پایگاه
اطال عرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیـــتا ...خامنهای ،رهبر معظم
انقالب اسالمی ،صبح دیروز (دوشنبه) در
دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی
استانهای آذربایجانشرقی و قم ،با تجلیل
از پدیده باشکوه و حیر تانگیز راهپیمایی
اربعین و با دعا و آرزوی قبولی زیارت زائران،
از دستاندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر
و تشکر کردند .حضرت آی ـتا ...خامنهای
راهپیمایی عظیم اربعین را نشانه گسترش
روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگی
برای شهادت ،در همه دنیای اسالم دانستند
و افزودند :حضور این جمعیت عظیم از نقاط
مختلف دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی،
پدید های عظیم و نشا ندهنده او جگرفتن
تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگی عمومی
و همگانی در این راه است.رهبر انقالب
معنوی راهپیمایی
اسالمی پدید ه الهی و
ِ
اربعین را بیسابقه و غیرقابلتوصیف
خواندند و با تشکر از دستاندرکاران برگزاری
این حرکت عظیم گفتند :از دولت عراق که
وسایل برگزاری این حرکت باشکوه را فراهم
کرد ،از ملت عزیز عراق که اینگونه مخلصانه
و شادمانانه از زائــران حضرت اباعبدا...
(ع) پذیرایی کرد ،از جوانان مبارز عراقی و
حشد شعبی و دستاندرکاران تأمین امنیت
مراسم ،و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف
و کربالی معلی ،قلبا تشکر میکنیم و برکات
الهی را برای آنان خواستاریم.
اخبار کوتاه

سیاستایرانتغییرنکردهاست

ایلنا -حسین جابری انصاری ،معاون عربی
و آفریقای وزارت امور خارجه ،با بیان اینکه
رابطه ایــران و جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین طوالنیمدت و تقریبا از همان
سا لهای ابتدایی تأسیس حماس بوده
اســت ،گفت :در پــی تــحــوالت منطقهای
در سا لهای گذشته و آغاز بحران سوریه،
مقداری اختالفات در روابــط میان ایــران و
حماس بروز پیدا کرد ،ولی هیچگاه روابط
طرفین قطع نشد و سیاست اساسی ایران
درخصوص گروههای مقاومت فلسطین و از
جمله حماس نیز تغییر نکرد.

انتصاباتجدیددردولت

برنا -حجتاالسالم حسن روحانی ،طی
احکامی جــداگــانــه حمید ابوطالبی و
مجید تختروانچی را بهترتیب بهعنوان
مــشــاور رئیسجمهور و مــعــاون سیاسی
دفتر رئیسجمهور منصوب کرد .در حکم
تختروانچی تصریح شده است :انتظار دارد
با افزایش بهرهوری مجموعه و تعامل هدفمند
با دستگاههای ذیربط نسبتبه ارائه بهنگام
گزارشهای تحلیلی از موضوعات سیاسی،
اجتماعی و امنیتی اقدام نمایید.

سال،97سالچانهزنینیست

دانشجو -محمد با قر نــو بــخــت  ،رئیس
ســازمــان برنامه و بــودجــه ،روز گذشته در
نشست علنی مجلس با تأ کید بر اینکه
سال  ۹۷سال چانهزنی برای بودجهگرفتن
نیست ،افـــزود :دستگا هها نمیتوانند
بگویند که ما سال گذشته این مقدار بودجه
داشتیم پس امسال ۱۰درصــد بودجه ما را
افزایش دهید .وی با بیان اینکه ارزیابیای
بر عملکرد دستگا هها هم انجام خواهد
شد ،گفت :علت اینکه بهرهوری در کشور
باال نمیرود این است که دستگا هها چه
کــار بکنند و چــه کــار نکنند بودجهشان
را میگیرند.

