رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :در نطنز ظرفیت
جدید و زنجیرههای جدید گازدهی شــروع شده و
در فــردو ظرفیتی که تولید  ۲۰درصد میکرد را به ۶۰
درصد رساندیم.
محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:
همانطــور کــه قبــا اعالمکردیــم ،رفتــار سیاســی
و فشــار سیاســی و اقداماتــی کــه از جنــس عــدم

رئیس سازمان انرژی اتمی :رفتار و فشار سیاسی عمل متقابل دارد
توجــه بــه روند توافــق و مذاکرات بــوده دارای یک
عمــل متقابل خواهد بود و ســازمان انــرژی اتمی
در راســتای قانون اقدام راهبردی در ســایت فردو
و نطنــز ظرفیــت جدیدی را برای غنی ســازی ایجاد

کــرد کــه کل ایــن عملیــات در چارچــوب موازین و
مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
اســامی ادامــه داد :در نطنــز ظرفیــت جدیــد و
زنجیره های جدید گازدهی آن شــروع شده است

و در فــردو ظرفیتــی کــه تولیــد  ۲۰درصــد م یکــرد را
بــه  ۶۰درصــد رســاندیم و در گا م تکمیلــی کــه در
حال اقدام اســت از ســانتریفیوژهای نسل جدید
اســتفاده و نســل ششــم را جایگزین نســل اول

م کرد.
خواهی 
وی تصریح کرد :فشار سیاسی و قطعنامه راهحل
موضوع نیست و مالک و معیار برای حل و فصل
موضوعــات ،این نوع رفتارها نیســت که به موارد

اتهامــی دامــن بزننــد و رفتــار حرف ـهای آژانــس را
میطلبد .رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :آمریکا
کــه از این ســند خارج شــده نــه تنها بــه تعهدات
خــود عمــل نکــرده ،بلکه مانــع اقدامــات دیگران
هم شده اســت ،امیدواریم روزی اگر بخواهند به
ن متــن و به همان
تفاهــم پایبند باشــند بــه هما 
ضوابط و چارچوب برگردند.

آیتا ...رئیسی :دولت برای شنیدن حرف معترض
و مخالف گوش شنوا دارد
رئیسجمهــور اظهــار داشــت :دولــت برای شــنیدن
حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد اما اعتراض
بــا آشــوب و اغتشــاش تفــاوت دارد؛ اغتشــاش هــم
مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است
و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
بــه گــزارش حــوزه دولت ایرنــا ،آی ـتا ...ســید ابراهیم
رئیســی در جلســه دیــروز چهارشــنبه هیــأت دولــت
با گرامیداشــت هفته بســیج و یاد و خاطره شــهدای
بســیجی ،روحیــه بســیجی را برخــورداری از اخــاص،
تدبیــر ،عقالنیت ،انگیزه ،روحیــه خدمت و مقاومت
و اتکا به خداوند در برابر شــدائد ،مشــکالت و موانع
دانســت و بر حفظ و ارتقای روحیه انقالبی و بسیجی

در همکاران دولت تأکید کرد.
آیتا ...رئیســی گفت :بســیج ،حرکت ســازمانیافته،
منظــم و بــا اندیشــه و انگیــزه انقالبــی و عمــل صالح
برای پیشــبرد اهــداف انقالب و گرهگشــایی از زندگی
مردم است و دولت باید در تمام عرصههای خدمت
بسیجی عمل کند.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :امــروز کــه دشــمن
بهصــورت هدفمنــد بــه جنــگ ترکیبی با داشــتههای
انقالب اســامی آمده و نشاط ،امید و اعتماد جامعه
و ســرمایه اجتماعــی مــا را هــدف گرفتــه ،راه مقابلــه
بــا شــیطنتها ،فتن ههــا و توطئ ههــای او پرهیــز از هر
گونــه تأخیــر در انجام امــور مربوط به رفاه و آســایش

مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
رئیــس جمهــور با اشــاره به دس ـتهای پنهــان برای
اخــال در بــازار ارز ،از دســتگاههای مرتبــط خواســت
تدابیر اتخاذ شــده در این زمینه را با ســرعت و دقت
اجرایی کنند.

باشند.
آی ـتا ...رئیســی افــزود :دولــت بــرای شــنیدن حــرف
معتــرض و مخالــف گــوش شــنوا دارد اما اعتــراض با
آشــوب و اغتشــاش تفاوت دارد؛ اغتشاش هم مانع
گفتگــو و هــم مانع هــر نوع توســعه یافتگی اســت و

سیاست قطعی وزارت فرهنگ حمایت از هنرمندان است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سیاست قطعی این وزارتخانه را حمایت
از هنرمنــدان دانســت و اظهــار داشــت :بــرای افــرادی کــه از خانــواده
فرهنــگ و هنر و رســانه در اغتشاشــات اخیر معذوراتــی به وجود آمده

رســانه در اغتشاشــات اخیر معذوراتی به وجود آمده و اتفاقاتی افتاده
بــه رغــم اینکه این بحثها را قبال داشــتیم و پیگیــری کردهایم ،وظیفه
خودمان میدانیم که از اهالی فرهنگ و هنر رسانه حمایت کنیم و این
موضوع را در دستور کار داریم.
وی خاطرنشــان کــرد :مرتــب بــا نهادهــای امنیتــی و دســتگاه قضایــی
جلســاتی را داریم که تا حد امکان بتوانیم به کســانی که دچار مشــکل
شــدهاند ،کمــک کنیم؛ الحمــدا ...در این زمینه دســتگاههای امنیتی و
دستگاههای قضایی همکاریهای بسیار خوبی دارند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی یادآور شــد :بحمدا ...روند کار به نحوی
اســت که دوســتان ما این دقت را بهکار میبرند که با گفتوگو ،به رفع
ابهامات کمک کنیم و مسئله در سطح جامعه حل شود.

وی با گرامیداشت هفته بسیج گفت :سیاست دولت مردمی گسترش
دیپلماســی فرهنگی و هنری اســت و در پناه این دیپلماســی موضوع
تهــای کاری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
اقتصــاد فرهنــگ از اولوی 
اســت .وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود :ما در یکســال گذشــته
حجــم ارتباطــات فرهنگ ـ ی و گســترش تعامــات اقتصــادی فرهنگی را
افزایش دادیم و در همه کشورهای هدف از جمله کشورهای منطقه،
جهــان اســام ،همســایگان و همچنیــن کشــورهای آفریقایــی ایــن
موضــوع را دنبــال میکنیم .اســماعیلی بیان کرد :بــرای همین بحث در
مجموعههایــی که بــرای ما فراهم م یشــود دعوت م یشــویم و امکان
حضــور را داریم ،دوســتانمان حاضر هســتند و ایــن برنامه روی همین
محور در حال انجام است.

بهادریجهرمی ،سخنگوی دولت:

موانع استفاده از نخبگان در مسئولیتهای اجرایی برداشته میشود
ســخنگوی دولت با بیان یک مصوبه هیأت وزیران در نشست دیروز
گفت :براساس این مصوبه سخت گیریهایی که مانع از جوان گرایی
م یشــود و به جوانان نخبه اجازه فعالیت در این حوزهها را نمیدهد،
برداشته خواهد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا ،علــی بهــادری جهرمــی روز
چهارشــنبه پس از نشســت هیأت وزیــران با حضور در حیاط پاســتور
و در جمــع خبرنــگاران گفــت :فعــا مجلــس در ایــام تعطیلــی خــود به
ســر م یبــرد و بــه محــض آغــاز فعالیت مجلــس در هفتــه آینــده ،وزیر
پیشنهادی راه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد خواهد شد.
ســخنگوی دولــت با بیان تنهــا یک مصوبــه از مصوبات امــروز هیأت
وزیران اظهارداشت :در جلسه امروز هیأت دولت مصوبات متعددی
به تصویب اعضای کابینه رســید که یکی از اینها دســتورالعملی است
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینکه گفتوگوهایی به شکل رسمی و
غیررســمی میان ایران و آژانس در جریان است ،گفت:
مســیر حرکــت و تعامل میــان ایران و آژانس باز اســت
امــا اقداماتی مانند صــدور قطعنامه ،همــکاری ایران و
دبیرخانه آژانس را تخریب میکند.
ابوالفضــل عمویــی در گفتوگــو بــا ایرنــا درخصــوص
قطعنامــه اخیر شــورای حــکام گفت :توافق هســتهای
برجــام در ســال  ،۲۰۱۵در واقــع موازنــه میــان تعهــدات
طرف مقابل و تعهدات جمهوری اسالمی ایران بود ،که
هر کدام از طرفین باید ماموریتهای خود را به صورت
جداگانه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود:
در پاراگراف  ۲۶برجام تأکید شده است که اگر جمهوری
اســامی ایــران ایــن ارزیابــی را داشــته باشــد کــه طــرف
مقابل تعهدات خود را انجام نمیدهد ،حق دارد دست
به اقدامات جبرانی بزند.
عمویــی عنــوان کــرد :از ابتــدای اجــرای برجــام،
بدعهدیهایــی از ســوی آمریــکا و اروپــا صــورت گرفت
و نهایتــا در ســال  ۲۰۱۸بــا خــروج آمریــکا ،اجــرای برجــام
مهــا دچار چالش شــد از آنجا بــود که ایران
و رفــع تحری 
طــی مراحل مختلف دســت بــه اقداماتی بــرای کاهش
تعهدات هستهای خود زد.
رجــب طیــب اردوغــان ،رئیسجمهــور ترکیــه گفــت کــه
عملیات نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه و عراق
«تــازه آغــاز کار» اســت و آنــکارا مصمــم به تامیــن امنیت
مرزهای خود است.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از آناتولــی ،آنکارا روز یکشــنبه
یــک عملیــات هوایی علیه شــاخه ســوری حــزب کارگران
کردســتان ( )PKKدر شــمال ســوریه انجام داد  -حمالتی
به شهر کوبانی و همچنین در شمال عراق گزارش شد.
اردوغان در نشست حزب حاکم عدالت و توسعه گفت
که این کشور «در صورت صالحدید» عملیات زمینی را در
سوریه آغاز خواهد کرد.
وی تأکیــد کــرد :عملیات ما با هواپیمــا ،توپخانه و UCAV
(هواپیماهــای جنگــی بــدون سرنشــین) تازه آغاز شــده
اســت .مــا بــا عملیــات زمینــی در مناس ـبترین زمــان،

کــه طبــق آن برای تصــدی مدیرعامــل یا عضویــت در هیــأت مدیره در
شــرکتهای دولتی و شــرکتهایی کــه دولت در ان جایــگاه مدیریتی
دارد ،احراز صالحیت هایی باید از طرف دولت به تصویب برسد.
وی هدف از این مصوبه را مســئولیت دادن به جوانان نخبه دانست
و ادامــه داد :بــه موجــب به این مصوبه ســخت گیریهایی کــه مانع از
جوان گرایی م یشــود و به جوانان نخبه اجازه فعالیت در این حوزهها
را نمیدهد ،برداشته خواهد شد.
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد :تمایزها و اولویتهایی برای جوانان
در ایــن مصوبــه درنظرگرفتــه شــده تا بتوان بیشــتر از نخبــگان جوان
استفاده کرد.
رئیــس شــورای اطالع رســانی دولت دربــاره اینکه آیا افزایــش تعرفه در
قبوض را شــاهد خواهیم بود ،گفت :پلکانی کردن تعرفه پرمصرف ها

در قبوض مصرفی جزو برنامه است اما نگاه دولت به این حوزه نگاه
با تاملی است که چه میزان صرفه جویی می شود یا نه.
فهــا برداشــته شــود ،درایــن حــوزه
وی افــزود :وقتــی یارانــه پرمصر 
هزینههای قبوض افزایش می یابد؛ برنامه دولت این اســت نســبت
به تعرفهها تغییری اعمال نشود.
بهــادری جهرمــی اظهــار داشــت :در جلســه امــروز بــا توجه اســتعفای
رستم قاسمی به دلیلی بیماری ،آقای افندیزاده به عنوان سرپرست
این وزارتخانه معرفی و از زحمات قاسمی در جلسه تقدیر شد.
ی دولت با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
ســخنگو 
اضافه کرد :مجلس در تعطیالت هفتگی اســت و به محض آغاز ،وزیر
از سوی دولت پیشنهاد میشود .وی ادامه داد :امروز دستورالعملی
بــه تصویــب رســید که به تبــع آن مدیریت عامل و عضویــت در هیأت

مدیره در شــرکتهای دولتی و شــرکتهای که دولت در آنها جایگاه
مدیریتــی دارد ،بــه منظــور احــراز صالحیــت هــا ،هــم شایست هســاالری
وجود داشــته باشــد و هم ســهمخواهیهایی که مانع از جوانگرایی و
حضور نخبگان میشود ،از بین برود.

مسیر تعامل میان ایران و آژانس باز است

صدور قطعنامه شورای حکام
همکاریهای دوجانبه را تخریب کرد

یهــا
گفــت :بــا ایــن حــال شــاهد هســتیم کــه اروپای 
از مجامــع سیاســی از جملــه شــورای حــکام آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی سوءاســتفاده کــرده و
ســعی میکننــد فشــار سیاســی بــر ایــران را افزایــش
دهند.
وی افزود :البته قطعنامه اخیر شورای حکام ارتباطی به
اقدامات جبرانی جمهوری اسالمی ایران ندارد و بیشتر
متمرکــز بــر ادعــای رژیــم صهیونیســتی در مــورد برخی
مکانهای طرح شده است.
یهــای
* صــدور قطعنامــه شــورای حــکام همکار 
دوجانبه را تخریب کرد
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه گفتوگوهایــی بــه شــکل رســمی و
غیررســمی میــان ایــران و آژانــس در جریــان اســت،
گفــت :مســیر حرکــت و تعامــل میــان ایــران و آژانــس
بــاز اســت امــا اقداماتــی ماننــد صــدور قطعنامــه،
همــکاری ایــران و دبیرخانــه آژانــس را تخریــب

میکند.
عمویــی افــزود :در ایــن چارچــوب تأکیــد میکنیــم کــه
اینگونــه قطعنام ههــا اقــدام غیــرالزم و مضــر بــر رونــد
حتما با واکنش و
همکاریهای ایران و آژانس اســت و
ً
جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد :ایران اقدامات صلحآمیزی را در چارچوب
برنامه هستهای کشــور انجام خواهند داد که بازرسان
آن را بــه آژانــس گزارش خواهند کــرد و در این چارچوب
جمهــوری اســامی ایــران واکنــش الزم را بــه قطعنامــه
خواهد داد.
* همــکاری میــان ایــران و آژانس بایــد فــار غ از هرگونه
فشار و اتهامزنی باشد
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکــه همکاری میان
ایــران و آژانــس بایــد فــار غ از هرگونــه فشــار و اتهامزنی
باشــد ،اظهــار داشــت :ایران پیــش از این هــم در مورد
مکانهای مورد ادعا ،پاسخ کتبی را داده و باز هم اعالم
کرده که آماده است که توضیحاتی را درباره ابهامات به
وجــود آمده به شــرطی که طرف مقابــل رویکرد منطقی
داشته باشد ،ارائه کند.
عمویــی خاطرنشــان کــرد :مســیر همــکاری و تعامــل
بهتر از مســیر فشار و تقابل ،با مذاکره و همکاری بهتر
میتوان پاسخگوی مسائل طرفین بود.

اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه:

عملیات ما در سوریه و عراق تازه آغاز شده است

تروریس ـتها را بــه ســختی شکســت خواهیــم داد و
اقداماتــی کــه اتخاذ خواهیم کرد وحــدت و امنیت هر دو
کشور سوریه و ترکیه را تضمین می کند.
اردوغــان تأکیــد کــرد کــه ترکیه بیــش از هر زمــان دیگری
مصمم به تأمین امنیت مرزهای جنوبی خود است.
او افــزود :ترکیه بــه وعدههای خود در خصــوص مرزهای
ســوریه وفــادار مانــده اســت و اگــر طرفیــن مــا نتواننــد
الزامــات توافــق را انجــام دهنــد ،مــا حــق داریــم از خــود
مراقبــت کنیم .وی افــزود که دولت های عراق و ســوریه
نبایــد از ایــن عملیــات احســاس ناراحتی کنند زیــرا تنها

هــدف ایــن کشــور حفاظــت از امنیــت ملــت خــود و
همچنین مردم کشورهای همسایه است.
اردوغان گفت :هیچ کس نمی تواند مانع شود یا در برابر
ما بایســتد تا خط امنیتی را به جایی که باید باشد ،جایی
که این حمالت به مرزهای ما و شهروندان ما ادامه دارد،
بکشد.
وی تأکیــد کــرد :پیــام مــا به کســانی کــه همچنــان تالش
شهــای موذیانــه به زانــو درآورند،
میکننــد ترکیــه را با رو 
واضح است« :شما هرگز موفق نخواهید شد».
اردوغان در پاسخ به سؤالی درباره دیدار احتمالی با بشار
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سرپرســت معاونــت برنامهریــزی و توســعه منابــع وزارت
آمــوزش و پــرورش با اشــاره بــه پیگیریهای انجام شــده از
ســوی وزیــر آمــوزش و پــرورش ،از تخصیص اعتبار توســط
ســازمان برنامــهو بودجه و تامین وجه از ســوی خزانهداری
بــرای پرداخــت حقــوق فرهنگیــان مطابــق با احــکام جدید
رتبهبنــدی و ترمیــم حقــوق کارکنــان دولــت در روز جــاری
(چهارشنبه ،دوم آذرماه) خبر داد.
صــادق ســتاری فــرد در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکه
فرایند صدور احکام فرهنگیان به صورت شبانهروزی از دو
هفته پیش آغاز شده بود و بر اساس آن در آبان ماه مزایای
رتبه «آموزشیار معلم» به عالوه معوقات هشت ماهه اخیر
به تمام مشموالن رتبه بندی تعلق گرفت ،اظهار کرد :عالوه
بــر این ،افزایش درنظر گرفته شــده از محل مصوبه قانونی
ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشســتگان کشوری نیز
در احکام اعمال شد.
وی افــزود :الزم اســت از همــکاران فرهنگی بــه دلیل تاخیر
قهــا عذرخواهــی و از
دو روزه بــه وجــود آمــده در واریــز حقو 
پیگیــری جدی وزیر ،همراهــی و همکاری ســازمان برنامه و
بودجه و خزانهداری قدردانی کنم.
* صدور احکام جاماندگان در آذرماه
سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه منابــع وزارت
آمــوزش و پــرورش بــا بیان اینکه صــدور احــکام و پرداخت
مزایــای رتبــه بنــدی بــرای جامانــدگان مشــمول رتبهبنــدی
ـش رو انجــام و در
بــه عــاوه معوقــات مانــده در روزهای پیـ ِ
حکم حقوقی آذرماه لحاظ خواهد شد گفت :فرایند تعیین
رتبــه نهایــی و قطعــی معلمان نیــز همزمان دنبــال خواهد
شد.
* نقــل و انتقال یهــا نگــران نباشــند؛ تعییــن تکلیــف و
رتبهبندی جاماندگان در ماه آتی
ســتاری فــرد در خاتمه تأکیــد کرد که برای برخــی همکاران از
لشــدگان که احــکام خــود را دریافــت نکردند،
جملــه منتق 
جای نگرانی در این باره نیســت؛ همانطور که گفته شــد در
آذرماه برای همه مشموالن جامانده احکام صادر می شود
و رتبه بندی جاماندگان را نیز به سرانجام می رسانیم.
وی در خاتمه ضمن تشــکر از تالش شــبانهروزی همکاران
خــود در وزارت ،ادارات اســتان هــا و مناطــق ،افــزود :باتوجه
بــه ضــرورت و جدیت امر ،مســئولیت حســن انجــام امور و
تســریع در اجــرای رتبهبنــدی در درجــه اول متوجه روســای
مناطــق و مدیــران کل اســتان ها اســت ،لذا انتظــار میرود
ظرف چند روز آینده سایر احکام نیز صادر شوند.

نوشآبادی:

سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس:

وی خاطرنشــان کــرد :اقدام جمهوری اســامی ایران در
کاهش تعهدات برجامی دقیقا طبق پاراگراف  ۲۶برجام،
اجــرا م یشــود ،موضــوع مربــوط بــه کاهــش تعهــدات
برجامــی هــم در متــن برجــام و هــم به عنــوان ضمیمه
در قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت ســازمان ملل وجود
دارد.
* قطعنامه شــورای حــکام ارتباطی به کاهش تعهدات
هستهای ایران ندارد
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس بــا تأکید بــر اینکه اقدامــات جبرانــی ایران هم
قانونــی و هــم در واکنــش بــه اقدامــات طــرف مقابــل
اســت ،خاطرنشــان کرد :ما در موضع رســمی هم اعالم
کردیم که اگر طرف مقابل اقدامات خود را بهطور کامل
انجام بدهد ما هم بعد از راســتیآزمایی آماده هستیم
که به تعهداتمان برگردیم.
فهــای غربــی و اروپایــی را بــه
عمویــی واکنــش طر 
اقدامــات جبرانــی ایــران ،غیرمنطقــی دانســت و
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تخصیص اعتبار جهت واریز حقوق
فرهنگیان براساس احکام جدید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

و اتفاقاتــی افتاده ،وظیفــه خودمان میدانیم که از اهالی فرهنگ و هنر
رسانه حمایت کنیم.
محمدمهدی اسماعیلی روز چهارشنبه در حاشیه حیاط هیأت دولت
در جمــع خبرنــگاران دربــاره موضــع وزارت ارشــاد درخصــوص بازیگران
بازداشــتی گفــت :در بیــش از  ۶۰روزی که این اتفاقــات رخ داده ،بنای ما
فســازی اجــازه ندهیم کار به جاهایی
این اســت که با گفتوگو و شفا 
بکشد که موجب نگرانی شود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد :سیاســت قطعی ما در وزارت
یشــان دچار مشکل
فرهنگ این اســت آنهایی که به لحاظ کار حرفها 
میشوند بنا بر وظیفهمان از آنها دفاع و حمایت کنیم.
اســماعیلی تصریــح کــرد :بــرای افــرادی کــه از خانــواده فرهنــگ و هنر و
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با موافقت سازمان برنامه برای پرداخت
حقوق و مزایای رتبهبندی؛

ناامنی خط قرمز دولت است؛

مــردم و کار و تــاش مضاعــف بــرای حــل مشــکالت
است.
«لــزوم حرکــت مســئلهمحور دســتگاههای
اجرایــی» و «تأمیــن نیازهــای مــردم بــه ویــژه توجه به
معیشــت آنهــا» از دیگــر تأکیــدات آیتا ...رئیســی به
همــکاران دولــت در نشســت دیــروز هیــأت دولــت
بود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از ســخنانش ناامنی
را خط قرمز دولت دانســت و گفت :امنیت و آرامش
تهــای
زیربنــای رشــد و پیشــرفت کشــور و فعالی 
علمــی ،اقتصــادی و کســب و کارهای مردم اســت که
دســتگاههای مســئول باید به آن توجه ویژه داشته
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اســد ســوریه گفــت :در سیاســت هیــچ کینــه ای وجــود
نــدارد .رجــب طیــب اردوغان ،رئیــس جمهــوری ترکیه در
واکنــش بــه انفجاری کــه اخیــرا در اســتانبول رخ داد و در
اثــر آن شــش تــن کشــته شــدند ،گفــت :تمامــی عوامل
حادثه انفجار در خیابان اســتقالل اســتانبول شناسایی
و مجازات می شــوند .ترکیه در برابر این حمالت سکوت
نمیکنــد و طرفهایــی را کــه از گرو ههــای تروریســتی
حمایــت مــی کننــد ،شناســایی خواهــد کــرد .پاکســازی
منطقــه را از تــل رفعــت ،منبــج و عیــن العــرب شــروع
لهــای ســیمانی کــه تروریســت هــا در آن
مــی کنیــم .تون 

قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران یک
اشتباه راهبردی است

رئیــس فراکســیون دیپلماســی بیــن المللــی و منافــع
ملــی مجلــس شــورای اســامی قطــع ارتبــاط پارلمــان
اروپــا بــا جمهــوری اســامی ایــران را یــک اشــتباه راهبــردی
و در راســتای نــگاه ســلطهطلبانه و فشــار حداکثــری
دانست.
حســین نوشآبــادی در گفتوگــو بــا ایســنا در واکنــش به
اظهــارات اخیــر رئیــس پارلمــان اروپــا دربــاره قطــع ارتباطات
و گفتوگوهــای مســتقیم میان پارلمــان اروپــا و جمهوری
اســامی ایــران گفــت :ایــن اقــدام در راســتای راهبــرد نظــام
ســلطه مبنی بر فشــار حداکثری اســت .آنها درصددند به
جمهــوری اســامی از ابعــاد مختلــف سیاس ـی،اقتصــادی،
رســانهای و فضاســازی و تخریــب افــکار عمومی فشــار وارد
کنند که این بار موضوع قطع روابط پارلمانی مطرح کردند.
وی ادامه داد :ســؤال این اســت که کدام یک از کشــورهای
اروپایــی روابــط درســتی در حــوزه پارلمانــی بــا جمهــوری
اســامی داشــتند؟ آنها بــرای ارتبــاط پارلمانی بــا ما هراس
داشــته و قائــل بــه تعامــل و گفتمــان در بخــش پارلمانــی
نبودند.
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه «پارلمــان جمهــوری اســامی
ایــران قدرتمند ،مردم ی و مســتقل اســت» ،گفت :برخالف
نشــان نیز
کشــورهای اروپایی داعی ـهدار آزادی که نمایندگا 
مردمــی نیســتند ،پارلمان ایران مردمی و مســتقل اســت؛
نهــا بــرای ارتبــاط بــا نماینــدگان پارلمــان ایــران در قالــب
آ 
کنوانسیونها ،معاهدهها و روابط پارلمانی واهمه داشتند.
نوشآبادی در پایان تأکید کرد که «قطع ارتباط پارلمان اروپا
با جمهوری اســامی ایران نشــانه یک اشتباه راهبردی و در
راستای نگاه سلطهطلبانه و فشار حداکثری است».
پنهــان شــدهاند ،گــور آنها خواهــد بود.رئیــس جمهوری
ترکیــه مدعی شــد :تنهــا هدف ما تضمین آینــده ای امن
برای شهروندان و برادرانمان در اطرافمان است.
اخیرا انفجاری در خیابان اســتقالل اســتانبول رخ داد که
طبــق اعــام مقامات آنکارا شــش کشــته و  ۸۱مجروح بر
جــای گذاشــت .مقامــات ترکیــه در ایــن راســتا یــک زن را
بازداشــت و اعالم کردند که وی عامل بمبگذاری اســت.
در گزارشهای اولیه آمده بود که این زن تابعیت سوریه
را دارد و در این کشــور توســط پ.ک.ک آموزش دیده و از
طریق عفرین وارد ترکیه شده است.
اما فرمانده نیروهای ســوریه دموکراتیک «قسدم با ارائه
اطالعات جدیدی از هویت عامل انفجار استانبول اعالم
کرد که وی وابسته به داعش است و ارتباطی با کردهای
سوریه ندارد.

