
رئیس جمهور خطاب به غربی ها گفت: از ۱۶ تیر 
به بعد در زمینه رآکتور اراک اگر به تمام تعهدات 
خ��ود طبق زم��ان بن��دی و برنامه عم��ل نکنید، 
جمهوری اس��امی ایران رآکتور اراک را به شرایط 

سابق بر می گرداند.
حج��ت االس��ام و المس��لمین حس��ن روحان��ی 
روز چهارش��نبه در جلس��ه هیئ��ت دول��ت گفت: 
آمریکایی ها آتش بازی در منطقه را یکسال است که 
آغ��از کرده اند و در حالی که به دنبال آتش افروزی 

هستند، می گویند بازی با آتش خطرناک است!
روحانی تاکید کرد: خام��وش کردن این آتش تنها 
بازگشت به تعهدات و مصوبات سازمان ملل است و 
اگر نخواهند که به این تعهدات بازگردند، جمهوری 
اسامی ایران همانطور که پیش از این اعام کرده، 

رأس ۶۰ روز، اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه ای��ن روزها به نکات 
جالب��ی از س��وی آمریکایی ها رس��یده ایم، گفت: 
آنها تا ب��ه امروز برجام را توافقی بد می دانس��تند 
و در این ش��رایط اگر ایران بخواه��د از این توافق 
فاصله بگیرد، آنها باید خوش��حال باشند، اما امروز 
که جمهوری اس��امی ایران مقداری از این توافق 
فاصله گرفته است، ناراحت بوده و داد و فریادشان 

در جهان بلند شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار باعث تعجب است 
ک��ه اروپا در حالی که می بین��د ملتی ۸۲ میلیونی 
برای تأمین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه 
اس��ت، س��کوت کرده و یکس��ال اس��ت که سخن 
نمی گوید؛ اینهایی که مدعی حقوق بشر و طرفداری 
از انس��ان های بی گناه و زن، مرد، پیرمرد و کودکان 
هستند، چرا با صراحت این اقدام آمریکا را محکوم 

نکرده و در راستای جبران آن کاری نمی کنند؟
روحان��ی با بیان اینک��ه اگر امروز در غنی س��ازی 
از م��رز ۳۰۰ کیلو عبور کرده ای��م و ادامه خواهیم 
داد، تنه��ا برای حفظ برجام اس��ت، خاطر نش��ان 

ک��رد: همانطور که اعام کرده ای��م، اگر طرف های 
مقاب��ل به تعهدات خود بازگردند، بازگش��ت ایران 
به ش��رایط توافق به سرعت انجام خواهد شد و اگر 
تولی��د باالیی هم انجام دهیم در مدت کوتاهی آن 
را به کشوری دیگر مانند روسیه فروخته و در قبال 

آن کیک زرد دریافت می کنیم.
رئی��س جمهور با بیان اینک��ه ایران اعام کرده در 
تولی��د آب س��نگین به ۱۳۰ تن تعه��دی ندارد و 
ممکن است افزایش داشته باشد، اظهار داشت: اگر 
شرایط توافق حاصل شود بازگشت به زیر ۱۳۰ تن 

هم خیلی سریع می تواند انجام شود.
روحانی با اشاره به اینکه تمام اقداماتی که ایران به 
واس��طه عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات 
برجام، انجام می دهد به سرعت قابل بازگشت است، 
گف��ت: ایران هرگز قصد لجبازی با دیگران و برهم 
زدن تواف��ق را ندارد، کما اینک��ه طرف های مقابل 
ب��ه هیچ عنوان نمی توانند به اقدامات ایران ایرادی 

بگیرند، چرا که ایران در پاس��خ به درخواست های 
مکرر س��ران اروپا چندین ب��ار مهلت های مقرر را 

تمدید کرده است.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه مس��ئوالن اروپایی 
حت��ی ب��ه آنچه که به ای��ران در این م��دت برای 
حل مش��کات قول داده و توصی��ه کرده اند، عمل 
نکرده اند، خاطر نش��ان کرد: ایران در این مدت به 
هی��چ عنوان عجله نکرده اس��ت و مردم بدانند که 
لحظه ای در برجام احساس��ی عمل نکرده و کامًا 

براساس منطق و عقل اقدام کرده ایم.
روحانی اف��زود: صبر جمهوری اس��امی ایران به 
تعبی��ر برخی از رهبران دنیا صبری راهبردی بوده 
اس��ت و امروز بعد از یکس��ال کنار گذاشتن برخی 

تعهدات بازگشت پذیر قابل اعتراض نیست.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه اگر برج��ام توافقی 
خوب اس��ت همه باید نسبت به آن متعهد باشند، 
گفت: طرف ه��ای مذاکره  کننده در برجام خود به 

تعهداتش��ان پایبند نیس��تند، اما نس��بت به ایران 
همواره اعتراض دارند.

روحانی س��از و کار مالی اروپایی ها )اینس��تکس( 
را تاکنون تنها اقدامی نمایش��ی دانس��ت و افزود: 
امروز اینستکس تنها ساز و کاری بدون پول است 
و اینس��تکِس توخالی به هیچ دردی نمی خورد، اما 
اگر اینس��تکس فعال شده و پول فروش نفت ایران 
به آنها به واس��طه آن حاصل شود با وجود ایرادات 

آن، می توان تا حدی آن اقدام را قبول کرد.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه اگر اقدام عملی از 
سوی طرف های مقابل انجام نشود، ایران از ۱۶ تیر 
اقدام��ات بعدی را انجام خواه��د داد، گفت: در ۱۶ 
تیرماه سطح غنی س��ازی ایران دیگر ۳.۶۷ نخواهد 
بود و این تعهد را کنار گذاشته و به هر مقداری که 

ضرورت و نیاز ما باشد، ارتقاء خواهیم داد.
روحانی افزود: از ۱۶ تی��ر اگر طرف های مقابل به 
تمامی تعهدات خود طبق زمان بندی عمل نکنند، 
رآکتور اراک به ش��رایط س��ابق یعنی شرایطی که 
آنه��ا ادع��ا می کردن��د خطرناک ب��وده و می تواند 
پلوتونیوم تولید کند، بازخواهد گش��ت؛ مگر اینکه 
در م��ورد رآکتور اراک آنها به تمامی تعهدات خود 
عمل کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: توصیه ایران 
به اروپا و آمریکا، بازگش��ت به منطق، میز مذاکره، 
تفاه��م، احت��رام به قان��ون و احترام ب��ه مصوبات 
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد است و در این 

شرایط همه باید به برجام عمل کنند.
روحانی با بیان اینکه ایران تا زمانی که طرف های 
مقاب��ل به برجام متعهد ب��وده و صد در صد به آن 
عمل کنن��د، متقابًا این کار را خواهد کرد، گفت: 
ام��روز ملت ای��ران اقدامات دولت و مس��ئوالن را 

منطقی و صحیح می دانند.
رئیس جمهور با اش��اره به وق��وع حوادثی در دیماه 
سال ۹۶ در داخل کشور و شروع تهدیدات از سوی 
آمریکا، افزود: دولت از دی ۹۶ تا به امروز که ۱۸ ماه 
از آن می گذرد وارد فاز جدیدی شد و مردم در این 
مدت با سختی زندگی کردند و اگر مردم گله دارند، 
حق با آنهاس��ت و اگر تصور می کنند که دولت باید 
بی��ش از این کار می کرده، باید بگویم که ش��هادت 

می دهم با همه توان خود کار کردیم.

رئیس جمه��ور ادامه داد: تاش دولت در مس��یر 
کاهش مش��کات مردم به گونه ای بوده که امروز 
دش��من از نقش��ه و توطئه قبلی خود برای زمین 
زدن م��ردم، دولت و نظام به ط��ور کامل مأیوس 
است و آمریکایی ها و دیگران امروز فهمیده اند که 
اش��تباه کرده اند و این موضوعی اس��ت که برخی 
از س��ران و رهبران دنیا در ماقات های عمومی و 
خصوصی به بنده اع��ام کرده اند. روحانی تصریح 
کرد: براس��اس عائمی ک��ه در ۲، ۳ ماهه ابتدایی 
امسال مش��اهده می کنیم، می توانیم امسال شاهد 

رشد اقتصادی مثبت در کشور باشیم.
رئی��س جمهور با بیان اینکه امروز مردم با نش��اط 
بیش��تری در زمینه تولید ت��اش می کنند، گفت: 
براس��اس آمارهایی که در بخش ه��ای مختلف، از 
جمله کش��اورزی، ارایه می ش��ود، تمام شاخص ها 
رش��د مثبت را نش��ان می دهد و در دیگر بخش ها 
حرکت های خوبی آغاز شده که می توان به واسطه 

آنها شاهد تحول مثبت در همه بخش ها باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
س��الگرد فاجعه بزرگ حمله ناو آمریکایی وینسنس 
به هواپیمای مس��افربری ایران در ۱۲ تیر سال ۶۷، 
گفت: این حادثه بس��یار برای مل��ت ایران بهت آور و 
تعجب برانگی��ز بود. روحانی اف��زود: اگر آمریکایی ها 
اعام می کردند که این هواپیما را با یک فانتوم اشتباه 
گرفتند شاید قابل قبول بود، اما اینکه خود آنها اعام 
کردند، این هواپیما را با یک جنگنده اف ۱۴ که تنها 
برای رهگیری هوایی استفاده می شود و قابلیت حمل 
موشک هوا به زمین ندارد، عذری بدتر از گناه است.

رئی��س جمه��ور با بی��ان اینک��ه ادعاه��ا و توجیه 
آمریکایی ها در حمله به هواپیمای مسافربری ایران 
به هیچ عن��وان از لحاظ علمی قابل قبول نیس��ت، 
اظهار داش��ت: آمریکایی ها بخاطر این اشتباهی که 
انجام دادند، نه تنها از ملت ایران عذرخواهی نکردند 
بلکه به جای تنبیه فرمانده آن ناو، به او جایزه و مدال 
دادند و این نش��ان می ده��د که جنایت کردن برای 
آمریکایی ها کاری س��اده و آس��ان است که با وجود 
کشته ش��دن ۲۹۰ مس��افر بی گناه، عین خیالشان 
نباشد و بخواهند با جماتی واهی از آن عبور کنند. 
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سرلشکر سالمی:
درحوزهنظامیراهرابردشمنبستهایم

فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه ما مکلف به فرمول 
س��ازی غلبه بر دشمن در همه سناریوها هستیم گفت: 
امروز قدرت جهانی ما معتبر، ش��ناخته ش��ده و دارای 
ظرفی��ت بازدارندگ��ی فوق العاده ای اس��ت و در صحنه 
واقعی توانستیم هیمنه ساختگی و تصنعی آمریکا را که 

در فضای روانی دنیا به وجود آمده بود، بشکنیم.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی در جمع مسئولین 
وکارکنان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با بیان اینکه 
ق��رارگاه ایفاگر نقش مهمی در جن��گ اراده ها در عرصه 
نبرد اقتصادی با دش��من است با اشاره به نقش آفرینی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در بحران های مختلف 
، اظهارکرد: در ش��رایط س��خت و بحران های طبیعی از 
قبیل زلزله و س��یل که در نقاط مختلف کشور به وقوع 
پیوس��ت ، حضور میدانی موفق و مؤثر قرارگاه همراه با 
س��ایر دس��تگاه ها و نهاد های امدادی و خدمت رسان، 

التیام بخش بسیاری از آالم و دردهای  مردم بود.
فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه در مسیر مقاومتی 
توأم با حرکت، پیش��رفت و شکس��ت دادن دشمن قرار 
داری��م ، گفت: ما در حال برقراری یک موازنه فش��ار با 
دشمن هستیم؛ مس��یر مقاومت ما یک سویه نیست و 
امروز دش��من با همه استعداد و ظرفیت خود به میدان 
آمده  و همه ارکان و اجزای فشار خود را در یک فضای 
عملیاتی و نزدیک به ما فعال کرده است؛ در عین حال 
ما نیز در ش��کل فیزیکی ، سیاسی و اقتصادی در حال 

دست و پنجه نرم کردن با دشمن هستیم .
سرلش��کر س��امی با بیان اینکه ما اج��زای قدرت و 
سیاس��ت دش��من را منفصل  وآنه��ا را کم خاصیت و 
ی��ا خنثی کرده ایم،گفت:  در حوزه نظامی کامًا راه را 
بر دشمن بسته ایم و موازنه را معکوس کرده ایم؛ شاید 
ت��ا چندی پیش برخ��ی تصور می کردن��د که اگر در 
مقابل دش��من به مذاکره روی نیاوریم ، گزینه جنگ 
اجتناب ناپذیر اس��ت ،اما شرایط به گونه ای رقم خورد 
که دش��من حت��ی در ذهن خ��ود از موضوع جنگ به 

هراس افتاد و شرایط معکوس شد.
وی خاطرنش��ان کرد: در وضعیت کنونی این دشمنان 
هس��تند که از وقوع جن��گ نگرانند و ای��ن نگرانی در 

رفتارهای فیزیکی و تاکتیکی آنها نمایان است.
فرمانده کل سپاه افزود: این استراتژی در عرصه سیاسی 
هم تکرار شد و سرانجام آنها اعام کردند که قصد مواجهه 
نداریم و منصرف شده ایم ؛ در واقع این یک عقب نشینی 
بود که طراحی کردند تا آبرومندانه از مخمصه خود ساخته 
نجات پی��دا کنند ، اما جهان واقعیت نهفته در این مدل 
را س��نجید و امروز نسبت به اقتدار وقدرت ایران اسامی 

اعتماد جدیدی در دنیا به وجود آمده است.
وی با تاکید بر اینکه ما مکلف به فرمول سازی غلبه بر 
دش��من در همه سناریوها هستیم، تصریح کرد: امروز 
قدرت جهانی ما معتبر ، شناخته شده و دارای ظرفیت 
بازدارندگ��ی فوق الع��اده ای اس��ت و در صحنه واقعی 
توانس��تیم هیمنه ساختگی و تصنعی آمریکا را که در 

فضای روانی دنیا به وجود آمده بود، بشکنیم.

اخبار

تحریمنفتیفرصتیبرایتوسعهدرآمدهایغیرنفتیاست
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: وجود تحریم های فروش نفت، فرصت مناسبی 
برای مس��ئوالن در راس��تای توس��عه درآمدهای غیرنفتی با تمرک��ز بر اقتصاد 

مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است.
آی��ت اهلل احمد جنتی در نطق پیش از دس��تور خود در جلس��ه این ش��ورا با 
تبریک فرا رس��یدن دهه کرامت، به وجود بعضی مش��کات اقتصادی در کشور که 
بخش ناچیزی از آن مربوط به تحریم های خارجی و بخش عمده آن نتیجه برخی س��و 
مدیریت های داخلی است اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر از وجود 

گرانی و رکود در سختی هستند که باید با همت و جدیت مسئوالن این مسائل رفع شود.
وی تأکید کرد: چنانچه در تحریم های دفاعی، ایران اسامی مقتدرانه توانست خودکفا 
شود، وجود تحریم های نفتی نیز فرصت مناسبی برای مسئوالن در راستای توسعه درآمدهای 

غیرنفتی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است.شورای نگهبان

رویکرداصالحطلباندرسال۹۰اشتباهبود
رئیس ش��ورای عال��ی سیاس��ت گذاری اصاح طلبان خطاب به رس��انه های 

اصاح طلب گفت علیرغم حفظ موضع انتقادی، اما خودزنی نکنند.
نشس��ت اعضای کمیته رس��انه شورای عالی سیاس��ت گذاری اصاح طلبان با 
حضور رس��انه های اصاح طلب برگزار ش��د. محمدرضا عارف رئیس شورای عالی 
سیاستگذاری اصاح طلبان در این نشست گفت: به دلیل اهمیت ارتباط با رسانه و 
نقش مؤثر رسانه های در ارتباط با افکار عمومی در دور سوم فعالیت شورای عالی اصاح 
طلبان، کارگروه رسانه به عنوان یکی از کارگروه های اصلی تشکیل شد. وی افزود:در انتخابات 
س��ال ۹۰ اصاح طلبان حضور حداقلی داش��تند که حتی در همان هفته اول بعد از برگزاری 
انتخابات اعام شد اشتباه کردیم که این حضور حداقلی بود. وی تاکید کرد: با این دستاوردها 
ما رویکرد سلبی را به ایجابی تبدیل کردیم. مردم کاری کارستان کردند و نگاه مثبت خود را 

نسبت به این ائتاف نشان دادند. ما باور نمی کردیم هر ۳۰ نفر لیست رأی بیاورند.فارس

طرحاعالمترامپبهعنوانتروریستدرمجلس
امیرآب��ادی فراهانی با بیان اینکه باید ت��اش کنیم حتی به اندازه یک دالر 
هم که ش��ده به آمریکا ضربه بزنیم گفت: در ذیل دو طرح می خواهیم خرید و 
فروش گوش��ی های اپل را ممنوع و مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ترامپ را به 

عنوان تروریست معرفی کنیم.
احمد امیرآبادی فراهانی  در نشست خبری رونمایی از طرح های ۱۰ گانه مقابله با تهدیدات 
آمریکا در بندرعباس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایرباس اظهار داشت: ساالنه حدود 
یک میلیارد دالر ایرانی ها از اپل خریداری می کنند که ما برای جلوگیری از آن ریجستری این گوشی ها 
را ممنوع می کنیم. عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: تروریست اعام شدن مقامات آمریکایی 

توسط ایران حداقل می تواند برای رفت و آمد آن ها در کشورهای اسامی مشکل ایجاد کند.
امیرآبادی تاکید کرد: طرح ممنوعیت خرید و فروش گوش��ی های اپل اعام وصول 

شده و طرح دوم حاضر است تا بعد از تعطیات مجلس اعام وصول شود.جهان

واعظی: 
 شاهد کاهش قیمت برخی کاالها هستیم

رئیس دفت��ر رئیس جمهور درباره قیم��ت ارز گفت: نظر 
دولت این است قیمت ارز این نیست و حباب دارد.

محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه هیئت دول��ت درباره 
قیمت ارز گفت: س��ال گذشته شاهد بس��یاری از التهابات در 
جامع��ه بودی��م و قیمت ارز ه��م مقداری تح��ت تاثیر فضای 
تبلیغاتی و روانی و پمپاژ یاس و ناامیدی که از خارج به داخل 
صورت می گرفت قرار گرفت. خوش��بختانه االن ش��رایط فرق 
کرده و مردم و تجار به این نتیجه رسیده اند که مطالب گفته 
ش��ده درباره آینده ارز نادرست است و دولت بر اوضاع مسلط 
اس��ت و بازار را اداره می کند. همین اطمینان و آرامشی را در 

بازار ارز به وجود آورده و باعث کاهش نرخ ارز شده است.
واعظی با اشاره به اینکه دولت نمی خواهد دخالت مستقیم 
در بازار ارز داش��ته باشد، یادآور ش��د: ما شاهد کاهش قیمت 

برخی کاالها هستیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد اینس��تکس با اشاره به 
اینکه یک بار انتقال پول از این طریق انجام ش��ده است، گفت: 
اینستکس یک روش تبادل است اما این کافی نیست و ما دنبال 
کار ظاهری نیستیم، بلکه ما می خواهیم مشکل تجار حل شود.

وی همچنی��ن درب��اره افزایش قیمت لبنی��ات هم گفت: 
لبنیات حتماً باید س��ر سفره مردم باش��د و گزارش های ارائه 
ش��ده به دولت افزایش قیمت لبنیات را تایید می کند. در این 
زمینه تذکر الزم به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است که 

افزایش قیمت را کنترل کند. 

ظریف:اینستکسبایدمقدمهایبر۱۱تعهداروپاباشد
محّمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز با اشاره به کانال 
مالی اروپایی ها موسوم به اینستکس گفت: بعد از اینکه ترامپ 
از برجام خارج شد، ما جلسه ای در سطح وزرای خارجه ایران و 
سه کشور اروپایی برگزار کردیم و بعد از آن دو جلسه با حضور 

وزرای خارجه اعضای باقی مانده در برجام برگزار شد.
وی ادام��ه داد: در جلس��ه ۳ کش��ور و جلس��ات بع��دی، 
اروپایی ه��ا ۱۱ تعه��د را اعام کردند. این یازده تعهد ش��امل 
فروش نفت ایران، بازگش��ت پول نفت ایران، سرمایه گذاری در 
ایران، حمل و نقل، هوانوردی و کش��تیرانی است. این تعهدات 
در همان روز به طور رسمی اعام شد و اروپایی ها متعهد شدند 

که آن ها را انجام دهند.

اسالمی:سوداگریوداللی،یکآفتبزرگاستکه
بهجانمملکتافتاده

محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه 
هیئ��ت دولت درباره وضعیت بازار مس��کن گفت: تاطمی که 
در بازار مس��کن رخ داده، صرفاً مربوط به بخش مسکن نیست 
بلکه س��وداگری و دالل��ی، یک آفت بزرگ اس��ت که به جان 
مملک��ت افت��اده و به زندگی مردم آس��یب زده ک��ه در همه 
بخش ها وجود دارد و بالطبع بازار مس��کن هم تحت تأثیر آن 

قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: در این ش��رایط بحرانی و غیرواقعی، مردم 
باید احتیاط کرده و خرید نکنند و اجازه دهند که شرایط آرام 
ش��ود و در ی��ک وضعیت باثباتی قرار گیرد و س��پس اقدام به 

خریداری مسکن کنند.

حناچی:زیستشبانهبهمعنایبازبودنهمهفضاها
نیست

پیروز حناچی ش��هردار تهران نیز درباره زیس��ت ش��بانه 
گفت: در خصوص زیست شبانه به این معنا که شهر همانگونه 
مثل صبح، زنده باش��د این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. 
البته فکر کردن به این موضوع به معنای باز بودن همه فضاها 
نیس��ت و تنه��ا برخی فروش��گاه های زنجیره ای ب��رای تامین 

نیازهای مردم باز خواهند بود و فضای شهر هم روشن است.

حجتی:مابایددرمغازههابایستیم؟
همچنین محم��ود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی پس از 
نشس��ت هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
درباره افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت س��یب زمینی نس��بت به 
س��ال گذش��ته گفت: توزیع که دست ما نیس��ت. آیا باید در 

مغازه ها ما بایستیم؟
وی اف��زود: در مقطعی فصل کش��ت س��یب زمینی به دلیل 
بارش ها با تاخیر وارد بازار ش��ده اس��ت، اما از نظر تولید وضعیت 
خوبی دارد. کما اینکه در ارتباط با نهاده های دامی هم تولید و هم 
تامین کرده و هم پایش می کنیم که دست تولیدکنندگان برسد.

نوبخت:فعالردیفیبرایپرداختبرابردیهنداریم
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور درباره پرداخت مساوی دیه زن و مرد، 
گفت: در بودجه فعا ردیفی در این باره نداریم اما ردیفی برای 
این پرداختی وجود دارد که ۴۳ میلیارد تومان است و اگر نیاز 
باش��د از ردیف های بودجه آن را تأمین می کنیم چراکه معتقد 

هس��تیم این کار باید انجام ش��ود آنچه که مرب��وط به دولت 
می شود منابعش را از ردیف های موجود تامین می کنیم.

وی درباره حقوق بازنشس��تگان گفت: آنچه که از سازمان 
برنام��ه و بودجه برای بازنشس��تگان اختص��اص پیدا می کند 
مربوط به بازنشس��تگان لشکری و کشوری است که ما امسال 
هم افزایش حقوق آنها را متناس��ب با ش��اغان در حد همین 
۲۰ درص��د دیدیم که همان جدولی که برای ش��اغان اس��ت 

بازنشستگان عزیز هم دارند.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: راج��ع به تامین 
اجتماع��ی ه��م همیش��ه براس��اس آنچ��ه ک��ه در خصوص 
حقوق بگیران لش��کری و کش��وری صورت گرفته مصوباتی از 
س��وی س��ازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه مطرح می شود 
ک��ه با آن توافقات دول��ت هم موافقت می کن��د تا پرداخت ها 

انجام شود.

زنگنه:ایرانتحتفشارمذاکرهنمیکند
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت 
با اش��اره به حضورش در اجاس اخی��ر اوپک، گفت: هدف از 
حض��ورم در این اجاس برای حفاظت و صیانت از اوپک بوده 
اس��ت چرا که تصمیمات اتخاذ ش��ده در سازمان اوپک باید با 

اجماع بوده و نباید از بیرون به آن القا شود. 
وزی��ر نفت گفت: حرف های خ��ود و تصمیمات جمهوری 
اسامی در درباره امریکایی ها و فشارهای آنها را در گفت وگو با 
رسانه های آمریکایی بیان کرده و به آنها اعام کردیم که ایران 
تحت فش��ار مذاکره نکرده و اگ��ر بخواهیم تغییراتی در روابط 

ایجاد شود باید در ابتدا تحریم ها برداشته شود.فارس

تصمیمهستهایایراندردناکبرایاروپا
ادامه از صفحه اول

ایران بیش از ۳ سال است که برجام را اجرا کرده 
و آمریکا و اروپا آن را نقض کرده اند.

ایران اگر پس از امضای برجام همان سیاس��ت گام 
به گام را اجرا کرده بود و همس��ان با طرف های مقابل 
تعهدات هس��ته ای را اجرا میک��رد، اکنون پس از بیش 
از س��ه س��ال اجرای یکطرفه برجام زمانی که اندکی از 
تعهدات خود را کاهش داده اروپا و آمریکا به خود اجازه 

نمی دادند واکنش های تند علیه ایران داشته باشند.
موضوع اجرای گام به گام تعهدات توافق هسته ای 
از س��وی هر دو طرف نکته مهمی بود که رهبر معظم 
انقاب نیز به دولت و اعضای تیم مذاکره کننده هسته 
ای توصیه و تأکید کردند و حتی یکی از ش��روطی که 

مطرح شد همین مسئله بود.
این توصیه، پیش��نهاد و ش��رط که از س��وی رهبر 
انقاب مطرح ش��د یک خواسته منطقی و درستی بود 
که البت��ه دولت و اعضای تیم هس��ته ای آن را نادیده 
گرفتند و تعهدات ایران را با س��رعت آغاز و اجرا کردند 
ک��ه حتی آژانس نیز به آن اش��اره ک��رد. آغاز تعهدات 
ای��ران در حالی بود که آمریکا و اروپا هیچ اقدامی برای 
اجرای تعهدات خود انجام ندادند و حتی آن دس��ته از 
ش��رکت های اروپایی که به ایران آمدند و قراردادهایی 
که ب��ا طرف های اروپایی برای خری��د هواپیما و دیگر 
نیازهای کشور امضا شد، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. 
فروش��ندگان هواپیمای مس��افربری زیر قرارداد زدند. 
حتی خودروسازهای فرانسوی نیز ایران را ترک کردند.

اما هر چن��د دیرهنگام اما تصمی��م برای کاهش 
تعهدات ایران در پاس��خ به خ��روج آمریکا و بدعهدی 
اروپا در برجام واکنش��ی بجا و درس��ت اس��ت که در 
۱۶ تی��ر ماه در صورت ادامه روندی که اروپا در پیش 

گرفته است باید برای آنها دردناکتر باشد.  

سرمقاله

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقاب 
اس��امی در دیدار دس��ت اندرکاران و کارگزاران 
حج، فریضه حج را مجموعه ای استثنایی و ممتاز 
از ارزشهای مورد تمجید اسام خواندند و با اشاره 
به وجود مفاهیم سیاس��ی ض��روری نظیر وحدت، 
دفاع از مظلومان و برائت از مشرکین در حج تأکید 
کردند: ه��ر حاجی ایرانی باید ب��ا رفتار و گفتار و 
متانت خود، به ملیت، هویت و جمهوری اس��امی 

ایران آبرو ببخشد.
در این دیدار که در آس��تانه آغاز اعزام زائران بیت 
اهلل الحرام انجام ش��د، رهبر انقاب اس��امی، حج 
را نمون��ه کوچکی از جامعه اس��امی برتر و مظهر 
تمدن نوین اس��امی خواندن��د و افزودند: در حج، 
عروج اخاقی و معنوی و روحی، و تضرع و خشوع 

در کنار پیشرفت زندگی مادی قرار می گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به وجوه مختلف 
حج، افزودند: در حج در کنار مظاهر معنوی شاهد 
مظاهر حیات اجتماعی اس��ام همچون »وحدت، 

ب��رادری و یکرنگی«، »تجم��ع مردمی در عرفات، 
مش��عرالحرام و منا« و »تحرک و طواف و س��عی« 
هستیم و همزمان با این مظاهر برجسته، تجلی با 
ش��کوهی از »اخاق، برادری و گذشت« به نمایش 

درمی آید.
ایش��ان »ابعاد سیاسی حج« را یکی دیگر از ویژگی 
های ای��ن فریضه اس��تثنایی برش��مردند و تأکید 
کردن��د: اینکه برخ��ی می گویند حج را سیاس��ی 
نکنید، سخن نادرستی است زیرا ابعاد سیاسی حج، 

مطابق با خواسته و دستورات اسام است.
رهبر انقاب اس��امی افزودند: وحدت، حمایت از 
مظلومین همچون ملت فلس��طین و مردم یمن، و 
یا برائت از مشرکین، همه اموری سیاسی و مطابق 
تعالیم اسام هس��تند بنابراین ابعاد سیاسی حج، 

همان تکلیف دینی و عبادت است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای خاطرنش��ان کردند: 
برائت از مش��رکین یک فریضه اسامی و یک کار 
الزم است و به همین دلیل ما اصرار داریم که این 

موضوع هر سال، به بهترین وجه انجام شود.
ایش��ان تأکید کردن��د: در کنار حرکات سیاس��ی 
دینی، اقدامات سیاس��ی غیر دینی و شیطانی هم 
وجود دارد، همانند اینکه بگویند در حج به امریکا 

اعتراض نکنید و یا از مشرکین ابراز برائت نکنید.
رهبر انقاب اس��امی یک��ی از ویژگی های مهم 
حج را، »ایجاد الفت و برادری اسامی« خواندند 
و گفتن��د: به همی��ن دلیل، حج��اج ایرانی باید 
ضمن رفتار عاقان��ه و خردمندانه و محترمانه و 
همراه با وقار و متانت و آبرو بخش��یدن به ملیت 
و هویت ایرانی و جمهوری اسامی، در نمازهای 
جماع��ت در مس��جدالحرام و مس��جدالنبی در 
کنار برادران و خواهران مس��لمان حضور داشته 

باش��ند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دولت 
سعودی وظایف سنگین برای »تأمین امنیت زائران 
بدون امنیتی کردن محیط و حفظ حرمت و کرامت 
حجاج« برعه��ده دارد، افزودند: حجاج باید با بهره 

گی��ری از فرصت کم نظیر و مغتنم حج و توجه به 
ابعاد اجتماعی، سیاس��ی و اخاقی آن، ش��أن یک 

مؤمن قدردان حج ابراهیمی را رعایت کنند.
رهبر انقاب اس��امی با اش��اره به دشمنی عمیق 
امری��کا و دیگ��ر مس��تکبران با حقایق اس��امی 
افزودن��د: تهاجم وحش��یانه سیاس��ی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتص��ادی و امنیتی زورگویان جهانی به 
ملتهای مسلمان نشان دهنده عمق خصومت آنان 
با معارف اس��امی است. ایش��ان حقایق و معارف 
اس��ام را ضدمنش ظالمانه مس��تکبران خواندند 
و افزودن��د: پایبن��دی جوامع اس��امی ب��ه مبانی 
و ش��ریعت اس��ام و تسلیم نش��دن آنها در مقابل 
زورگوی��ی ها، مایه پیروزی و پیش��رفت و صاح و 

نجات امت اسامی خواهد بود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در همی��ن زمینه 
خاطرنش��ان کردند: در داخل کش��ور نیز هر جا و 
در مورد هر مس��ئله ای، به مبانی و حدود اسامی 
بیشتر پایبند بوده ایم، یاری خداوند بیشتر شامل 

حال ما ش��ده اس��ت و هر جا از این مفاهیم غفلت 
کرده ایم، چوب غفلت خود را خورده ایم.

رهب��ر انقاب اس��امی تحق��ق آین��ده ای توأم با 
پیش��رفت و عزت مس��لمین را نیازمن��د تاش و 
مجاهدت و همکاری خواندن��د و تأکید کردند: به 
فضل الهی، دش��منان وحش��ی و درنده ملت ایران 
و ام��ت اس��امی س��رانجام مجبور می ش��وند در 
مقابل اس��ام زانو به زمین بزنند. پیش از سخنان 
رهبر انقاب اس��امی، حجت االسام والمسلمین 
ن��واب نماینده ولی فقیه در امور حج و سرپرس��ت 
زائران ایرانی شعار حج امسال را »حج با محوریت 
خودس��ازی، اخوت دینی و تمدن اسامی« خواند 
و گزارش��ی از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بیان 
کرد. همچنین آقای رش��یدیان رئیس سازمان حج 
و زی��ارت، صیانت از حقوق و عزت و کرامت زائران 
را مهمترین رویکرد این س��ازمان در حج خواند و 
 گزارشی از فعالیتهای اجرایی حج امسال بیان کرد. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج:

دولت سعودی موظف به تأمین امنیت حجاج است

روحانی  :

راکتور اراک را از ۱۶ تیر به شرایط سابق برمی گردانیم


