
جانش��ین فرمانده نی��روی زمینی ارت��ش با بیان 
اینک��ه زمانی رویکردمان دفاع در مقابل دش��من 
بود اما ام��روز رویکرد تهاجمی داریم، گفت: ما به 
کس��ی تعرض نمی کنیم و هیچ سابقه تعرض هم 
نداریم ولی در قبال تعرض کس��ی را بدون جواب 

نمی گذاریم.
امی��ر ن��وذر نعمتی در مراس��م تکری��م و معارفه 
فرماندهان ارتش در اس��تان فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد با اش��اره به اینکه ش��کرخدا و یادآوری 
مسیری که باید حرکت کنیم یک روش در نیروی 
زمینی ارتش اس��ت، اظهار داش��ت: هر روز بارها 
از خ��دا می خواهیم که در صراط مس��تقیم ما را 

هدایت کند. 
جانش��ین فرمانده نی��روی زمینی ارت��ش با بیان 
اینک��ه مق��ام معظم رهب��ری در بیانی��ه گام دوم 
انقاب اس��امی مس��یری را تعیین کردند، افزود: 
بیانیه گام دوم استراتژی، راهبرد و روش را ترسیم 

کرده و باید این روش سرمشق ما قرار گیرد. 
امیر نعمتی با بی��ان اینکه مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم گذش��ته را کامل بررس��ی کردند، 
نق��اط ضع��ف و قوت آن را تبیین و مس��یر آینده 

را تعیی��ن کردند، بیان کرد: گذش��ته 
نیروهای مس��لح در جمهوری اسامی 
ایران دفاع مقدس و 8 س��ال جنگ در 

مقابل همه جهانخواران است. 
وی با بی��ان اینکه بای��د مقطع زمانی 
دفاع مق��دس را براس��اس بیانیه گام 
دوم انقاب بررسی کنیم، عنوان کرد: 
باید ببینیم که دشمن برای چه هدفی 

حمله کرده و چه دستاوردی داشته است؟ ما چرا 
در جریان دفاع مقدس پیروز شدیم. 

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: 
نگاه به دفاع مقدس نش��ان می دهد که 90 درصد 
از فرماندهان زیر 30 س��ال سن داشتند، بنابراین 
اعتماد کردن به جوان ها یکی از شاخصه های دفاع 

مقدس و تجربه بسیار خوبی بود. 
وی با بیان اینکه ایثارگری بر مبنای دین شاخصه 

دیگر دفاع مقدس بود، گفت: در دفاع 
مق��دس ایثارگری بر مبن��ای دین و 
ق��رآن در همه جا م��وج می زد. مورد 
دیگر ک��ه در دفاع مقدس ش��اخص 
اس��ت، توجه و تکیه بر داخل بود، در 
دفاع مقدس امید نداش��تیم که حتی 
س��یم خاردار از خارج ب��ه ما بدهند 
در می��ان نیروهای مس��لح هیچ کس 

نگاهش به خارج از کشور نبود. 
امی��ر نعمتی با بیان اینکه پس از دفاع مقدس نیز 
نیروهای مس��لح همین نگاه و تکی��ه به داخل را 
دنبال کردن��د، گفت: در حال حاضر نیز هیچ یک 
از نیروهای مس��لح این حس را ندارد که ساحی 
از خ��ارج بگیرد نتیجه این تفکر امروز این ش��ده 
که زمانی می خواس��تیم بازدارندگ��ی ایجاد کنیم 
اما امروز دیگ��ران می خواهند برای ما بازدارندگی 

ایجاد کنند. 
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه 
2 عامل اصلی سرلوحه نیروهای مسلح است، بیان 
کرد: نگاه به درون و اطاعت محض از فرمانده کل 
ق��وا 2 عاملی اس��ت که در همه نیروهای مس��لح 
وجود دارد. وی با اشاره به فعالیت مرکز آموزشی 
علوم و فنون اس��تان فارس تصریح کرد: این مرکز 
تربیت کنن��ده هم��ه فرماندهان مان��وری نیروی 

زمینی ارتش بوده که کار بسیار بزرگی است. 
امی��ر نعمتی با تش��کر از فرمانده س��ابق ارتش در 
استان فارس، گفت: اتفاقات خوبی رخ داده اما هنوز 
توقع ما برآورده نشده است، وظیفه ما در نیروهای 

مسلح حفظ و ارتقای نیروهای رزمی است. 
وی ب��ا بیان اینکه آم��وزش و تربیت فرماندهان 
اصل��ی صحنه جنگ به عهده این مرکز اس��ت، 
افزود: این کار تعطیل  بردار نیس��ت، شب و روز 
نمی شناس��د دشمن با همه توان و نیرو پای کار 

آمده اس��ت و باید در مقابلش آماده باش��یم. 
امیر نعمتی ب��ا بیان اینکه ارتق��ای رزمی وظیفه 
نیروهای مسلح است، تصریح کرد: این مرکز باید 
ش��بانه روز با ت��اش جهادی کار کن��د، با تاش 

عادی نمی توان به هدف رس��ید. در دفاع مقدس 
ت��اش جهادی بود که مثمرثمر بود امروز نیز این 

حرکت جواب می دهد. 
وی درباره وضعیت کنونی نیروی زمینی ارتش نیز 
گفت: وضعیت نسبت به 2 سال پیش تغییر کرده 
و بر مبنای فرمان فرمانده کل قوا تغییر س��اختار 
رخ داده اس��ت، امروز نیروی زمین��ی دارای انواع 
تیپ اس��ت. در سال گذشته رزمایش اقتدار 97 را 
با رویکرد تهاجمی انجام دادیم که امس��ال هم در 

زمان مناسب انجام می دهیم. 
امی��ر نعمتی با بیان اینکه اهداف 4 س��اله نیروی 
زمینی در 2.5 سال 90 درصدش به صورت 100 
درصد محقق ش��ده اس��ت، بیان ک��رد: تغییرات 
نیروی زمینی براساس تهدیدات رصد شده، امروز 

تهدیدات به صورت لحظه ای رصد می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه مرکز عل��وم و فنون فارس هم 
باید متناس��ب با این تغییرات عم��ل کند، عنوان 
ک��رد: فرمانده جدید بای��د این م��وارد را مدنظر 
داش��ته باش��د و عدالت محوری، والیت مداری و 
شایسته ساالری شعار نیروی زمینی برای تصدی 

مسئولیت است.  تسنیم

صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاس��ی جنبش 
مقاومت اسامی فلسطین )حماس( و هیأت همراه 
ب��ا حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقاب 

اسامی دیدار کردند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظ��م انقاب 
اسامی در دیدار هیئتی عالیرتبه از جنبش مقاومت 
اسامی فلسطین)حماس(، قضیه فلسطین را قضیه 
اول و مهمترین مس��ئله دنیای اسام دانستند و با 
تمجید از ایس��تادگی و مقاومت ش��گفت آور مردم 
فلس��طین و گروههای مقاوم��ت از جمله حماس، 
تأکی��د کردند: پیروزی ب��دون مقاومت و مبارزه به 
دس��ت نمی آید و ما براس��اس وعده تخلف ناپذیر 
اله��ی معتقدیم که موضوع فلس��طین قطعاً به نفع 
مردم فلسطین و دنیای اسام، تمام خواهد شد. در 
ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس 
دفتر سیاس��ی حماس نامه آقای اس��ماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقاب 
ک��رد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا قدردانی از 
مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در 
این نامه، گفتند: حماس در قلب حرکت فلسطین 
ق��رار دارد همانگونه که فلس��طین در قلب حرکت 

دنیای اسام قرار گرفته است.
ایش��ان ایس��تادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان 
س��احل غرب��ی رود اردن را بش��ارت دهنده فتح و 
پیروزی خواندند و افزودند: خداوند به کس��انی که 
ثابت قدم در راه او ایس��تادگی کنند، وعده یاری و 
پیروزی داده است و البته تحقق این وعده الزاماتی 
دارد ک��ه از مهمترین آنها جه��اد و مبارزه و تاش 
خستگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، 

فکری، اقتصادی و نظامی است.

رهبر انقاب اس��امی با تأکید 
ب��ر اینک��ه جمهوری اس��امی 
ایران در قضیه فلسطین با هیچ 
رودربایستی  دنیا  در  کش��وری 
ن��دارد، خاطرنش��ان کردند: ما 
همواره دیدگاه خ��ود را درباره 
فلسطین به طور صریح و شفاف 
اعام کرده ایم و حتی در عرصه 
بین المللی کش��ورهای دوست 
ما ک��ه در ای��ن زمینه ب��ا آنها 
اخت��اف نظر داری��م می دانند 
که جمهوری اسامی در قضیه 
فلس��طین کامًا جدی اس��ت. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
افزودند: یک��ی از علتهای مهم 
اسامی  با جمهوری  دش��منی 

ایران، موضوع فلس��طین است اما این دشمنی ها و 
فشارها موجب نخواهد شد که ایران از مواضع خود 
در موضوع فلس��طین کوتاه بیای��د، زیرا حمایت از 
فلسطین یک مسئله اعتقادی و دینی است. ایشان 
تأکید کردند: اگر دنیای اس��ام به  صورت متحد بر 
موضوع فلسطین ایستادگی می کرد، اکنون شرایط 
بهتری داش��ت و دوری برخی کشورهای دنباله رو 
امریکا همچون س��عودی از موضوع فلس��طین یک 
حماقت بود زیرا اگر از فلسطین حمایت می کردند، 

می توانستند در مقابل امریکا، امتیاز بگیرند.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر اینکه براس��اس 
سنت الهی، پیروزی مردم فلسطین و بازگشت این 
س��رزمین مقدس به دنیای اسام، موضوع عجیب 
و غیرقاب��ل تحقق نیس��ت، گفتند: 40 س��ال قبل 

کس��ی باور نمی کرد در ایران که مرکز نفوذ و امید 
امریکایی ها بود، یک حکومت دینی برسرکار بیاید 
و س��فارت اس��رائیل در تهران به سفارت فلسطین 
تبدیل شود اما این موضوع غیرقابل باور محقق شد، 
بنابراین تحق��ق موضوعاتی که در ظاهر عجیب به 

نظر می رسند، امکان پذیر است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودن��د: اینکه آقای 
سیدحس��ن نص��راهلل می گوی��د من انش��اءاهلل در 
مس��جداالقصی نماز می خوان��م، برای ما یک امید 

کامًا عملی و قابل تحقق است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این 
امید، همان مواضع مستحکم و ایستادگی است که 
آقای هنیه در نامه خود به آن اش��اره کرده اس��ت، 
گفتن��د: اگ��ر همه ما به وظایف خ��ود عمل کنیم، 

وعده الهی قطعاً محقق خواهد 
ش��د. رهبر انقاب اس��امی با 
اش��اره به ط��رح خیان��ت آمیز 
»معامل��ه قرن« تأکی��د کردند: 
هدف از ای��ن توطئه خطرناک، 
از بین بردن هویت فلس��طینی 
در میان آحاد م��ردم و جوانان 
فلس��طینی اس��ت ک��ه باید با 
همین نقطه اصلی، مقابله کرد 
و نگذاش��ت که آنها با استفاده 
از پول، هویت فلس��طینی را از 

بین ببرند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه مقابله با 
کارهای  نیازمند  این طراح��ی 
تبلیغات��ی و فرهنگی و فکری 
اس��ت، افزودند: یک راه دیگ��ر مقابله با این توطئه 
این اس��ت که مردم فلس��طین، احساس پیشرفت 
کنند که این موضوع تا بحال به لطف خداوند اتفاق 

افتاده است.
ایش��ان خاطرنشان کردند: در س��الهای نه چندان 
دور، فلسطینی ها با س��نگ مبارزه می کردند، اما 
امروز بجای س��نگ، مجهز به موشکهای نقطه زن 

هستند و این، یعنی احساس پیشرفت.
در این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر 
سیاس��ی حماس ضمن اباغ س��ام و تحیات آقای 
اس��ماعیل هنیه و مردم فلس��طین خطاب به رهبر 
انقاب اس��امی تأکید کرد: همانگونه که جنابعالی 
اشاره کردید، ما معتقدیم براساس وعده الهی قدس 
و فلس��طین از چنگال صهیونیستها آزاد خواهد شد 

و همه مجاهدان و امت اس��امی، در مسجداالقصی 
نم��از خواهند خوان��د. نایب رئیس دفتر سیاس��ی 
حماس با اشاره به مواضع قاطع امام خمینی)ره( در 
حمایت از موضوع فلسطین، قبل از پیروزی انقاب 
اس��امی و بعد از انقاب، و همچنین مواضع صریح 
رهب��ر انقاب گفت: ما هم��واره قدردان حمایتهای 
همیش��گی و غیرقابل تغییر جمهوری اس��امی از 

مردم فلسطین بوده و هستیم.
آق��ای صال��ح العاروری با اش��اره به دش��منی های 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی با جمهوری اسامی و 
تحریمها و تهدیدها، خاطرنش��ان کرد: ما به عنوان 
حرکت مقاومت و جنبش حماس همبستگی خود 
را با جمهوری اسامی ایران اعام و تأکید می کنیم 
هرگونه اقدام خصمانه در مورد ایران در واقع اقدام 
خصمانه بر ضد فلس��طین و جریان مقاومت است 
و م��ا خ��ود را در خط مقدم حمای��ت از ایران می 

دانیم.
وی با اش��اره به توانایی های دفاعی جریان مقاومت 
در فلس��طین افزود: پیش��رفتهای دفاعی حماس و 
دیگر گروههای مقاومت به هیچ وجه قابل مقایسه 
با سالهای گذشته نیست و امروز تمام سرزمین های 
اشغالی و مراکز اصلی و حساس صهیونیست ها در 

تیررس موشکهای مقاومت فلسطین قرار دارند.
نایب رئیس دفتر سیاس��ی حماس با اشاره به طرح 
»معامله قرن« آن را خطرناک ترین توطئه برای از بین 
بردن هویت فلس��طینی دانست و گزارشی از آخرین 
تحوالت و وضعیت غزه و سرزمین های ساحل غربی 
رود اردن بیان کرد. در پایان این دیدار، هیئت حماس 
تابلوی منقش به تصویری از مسجداالقصی را به رهبر 

انقاب اسامی تقدیم کردند.
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رهبر انقالب رؤسای بنیاد مستضعفان و 
کمیته امداد را منصوب کردند

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 
در احکام جداگانه ای آق��ای مهندس پرویز فتاح را به 
ریاس��ت بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری را 

به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کردند.
متن احکام رهبر معظم انقاب اس��امی به این شرح 

است:
جناب آقای مهندس پرویز فتاح دام توفیقه

با پایان گرفتن دوره ی مسئولیت جناب آقای مهندس 
س��عیدی کیا در بنیاد مس��تضعفان و با تقدیر و تشکر 
ف��راوان از مدیری��ت پرت��اش و مبتکرانه ی ایش��ان، 
جنابعالی را برای مدت پنج س��ال به ریاست آن بنیاد 
و آقای س��عیدی کیا را به ریاس��ت هیئ��ت امنای آن 

منصوب می کنم.
اهّم توصیه های اینجانب اوالً اهتمام به توانمندس��ازی 
تهیدس��تان و مصروف کردن این امانت ملّی در جهت 
آبادانی و پیشرفت جامِع مناطق محروم، و ثانیاً رعایت 
دقیق بنده��ای اقتصاد مقاومتی، و ثالث��اً به کارگیری 
نیروهای جوان و متخصص و انقابی و جریان س��ازی 
فعالیت جهادی در همه ی بخش های این بنیاد است.

توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

جناب آقای سّیدمرتضی بختیاری دام توفیقه
اکن��ون که جن��اب آقای مهندس فتاح به مس��ئولیت 
دیگری منصوب ش��ده اند، به پیش��نهاد هیئت امنای 
محت��رم و با آگاه��ی از صاحیت های دینی و اخاقی 
و مدیریت��ی جنابعالی، ش��ما را به ریاس��ت کمیته ی 
ام��داد ام��ام خمین��ی منص��وب می کن��م. توّج��ه به 
محورهای مذکور در حکم مدیریت آقای فتاح، توصیه 
حتمی اینجانب اس��ت. تأکید می ش��ود که دو محور: 
توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده های 
تهیدست و رعایت کرامت و حرمت کمک شوندگان را 
در ص��در اقدامات خویش قرار دهی��د. بهره  گرفتن از 
همکاری نیروهای ج��وان و مؤمن و انقابی توصیه ی 

مؤکد دیگر اینجانب است.
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت  می کنم. 

سّید علی خامنه ای 31 تیر 1398

صالحی درگذشت یوکیا آمانو را تسلیت گفت
علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران در پی درگذشت یوکیا آمانو، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیام تسلیتی به شرح زیر 
صادر ک��رد: به رغم امید و انتظار زی��اد، با نهایت اندوه 
مطلع ش��دم که آق��ای آمانو، مدی��ر کل محترم آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بعد از یک دوره طوالنی بیماری 
در گذشت. مرحوم آقای آمانو مدیر کلی از خود گذشته 
و سخت کوش بود که احترام جامعه بین المللی را با خود 
داشت. او برای بهبود شرایط جهان ما صمیمانه کوشید 
و همه طرفیت های فردی و تجربیات حرفه ای خود را از 
جمله از طریق نقش سازنده خود در شکل گیری برنامه 
جامع اقدام مشترک و متعاقباً اجرای آن از طریق انتشار 
15 گزارش متوالی در این زمینه به کار بست. من افتخار 
کار در طول س��ال های زیادی با او را داشته ام و معتقدم 
که با فقدان وی آژانس بین المللی انرژی اتمی از خدمات 
مرد بزرگی چون او محروم ش��ده اس��ت. بیائید امیدوار 
باش��یم که روش و منش او توس��ط جانشینان او دنبال 
گردد. بدینوس��یله تسلیت قلبی خود را به بازماندگان و 
خانواده او همچنین دوستان و همکارانش اعام می دارم. 

خداوند روح او را در آرامش ابدی قرار دهد.

اخبار

توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اینکه معتقد 
اس��ت توان موش��کی ایران قابل مذاکره نیس��ت، گفت: این انتظ��ار نامعقول و 
بی جایی اس��ت که وقتی آمریکایی ها بدعهدی و ملت ایران را تحریم می کنند، 

با آنها مذاکره کنیم.
حجت االسام مجتبی ذوالنور با اشاره به برخی اظهارنظرها در اداخل کشور 
مبنی بر مذاکره با آمریکا، گفت: برخی افراد خودفروخته در داخل کشور به دنبال 
مذاکره با آمریکا هس��تند و این طور تصور می کنند که از طریق مذاکره، مش��کات حل 
می ش��ود. وی افزود: برجام هیچ دس��تاوردی نداشت، اما حداقل موجب شد تا مسئوالن 

دولتی هم که دم از مذاکره با آمریکا می زدند، از مواضع خودشان عدول کنند. 
وی گفت: تحریم ها در وضع اقتصادی موجود کش��ور و نابه س��امانی هایی که ایجاد 
شده، تأثیر قابل توجهی نداشته است، بلکه نبود مدیریت صحیح اقتصادی باعث شده تا 

شاهد مشکات معیشتی باشیم که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.  تسنیم

دولت مدیون صداوسیماست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت مدیون 
صدا و سیماست، خواستار اصاح دستور رئیس جمهور درباره بودجه صداوسیما شد.

عاءالدین بروجردی با اش��اره به دس��تور رئیس جمه��ور به نوبخت رئیس 
س��ازمان برنامه بودجه مبنی بر من��وط کردن تخصیص اعتبار س��ازمان صداو 
س��یما به نظر مثبت 2 نماینده رئیس جمهور در ش��ورای نظارت بر این سازمان 
گفت: بیشترین ظرفیت صداوسیما صرف پوشش اقدامات دولت و سفرهای رئیس 
جمهور می ش��ود. وی افزود: آقایان پاسخ دهند که این همه سفرهای مقامات دولتی را 

چه کسی به اطاع مردم می رساند. 
بروجردی گفت: اگر خبر منتش��ر شده مبنی بر دستور رئیس جمهور درباره بودجه 
صداوس��یما و منوط کردن تخصیص اعتبار سازمان صداو سیما به نظر مثبت 2 نماینده 
رئیس جمهور در ش��ورای نظارت بر این س��ازمان، صحت داشته باشد، رئیس جمهور و 

دولت باید این تصمیم و دستور را اصاح کنند.  الف

استاندار تهران پیش قدم می شود
اس��تاندار تهران گف��ت: برای تحقق قانون رس��یدگی به دارایی مس��ئوالن 

پیش قدم می شوم تا از ایجاد شائبه ها جلوگیری کنیم.
انوش��یروان محسنی با اشاره به قانون رس��یدگی به دارایی مسئوالن، اظهار 
کرد: هر اندازه به س��مت ش��فافیت حرکت کنیم و در همه مسائل شفاف باشیم، 
می توانیم به اهداف مان نزدیک شویم. وی ادامه داد: مسئوالن کشور باید بدانند 
اگر در این نظام مسئولیتی را پذیرفته اند، باید نوع کارشان، درآمدشان و هر ثروتی 
که دارند، در مس��یر قابل رصد و ارزیابی باش��د تا خدای نکرده مس��أله و شائبه ای پیش 
نیاید. استاندار تهران تصریح کرد: هر اندازه در مسیر شفاف سازی و مسیری که مردم اطاع 
داشته باشند تا مسئوالن کشورشان چه خدمتی و با چه درآمدی زندگی می کنند، می تواند 

به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
 وی بیان کرد: به عنوان عالی ترین مس��ئول اس��تانداری تهران قطعا در تحقق قانون 

رسیدگی به دارایی مسئوالن، پیش قدم خواهم شد.  فارس

یک کارش��ناس مس��ائل حقوق بین الملل گف��ت: واکنش 
طرف های مقابل ایران در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی، 
سیاسی است و جنبه حقوقی و فنی ندارد چرا که خودشان 

می دانند مرتکب تخلف دریایی شده اند.
نعمت احمدی درباره توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران در 
تنگه هرمز به واسطه تخلفات صورت گرفته از سوی آن نفتکش 
اظهار داش��ت: آبراه های بی��ن المللی به عن��وان یک کریدور 
محس��وب می ش��ود که رفت و آمد در آنها کاما تعریف شده 

است و بر اساس توافقات بین المللی مشخص شده است.
وی گفت: نفتکش انگلیسی توقیف شده از قسمت خروجی 
وارد تنگه هرمز ش��ده است که در واقع این اقدام آنها نقض 

قوانین و مقررات بین المللی به حساب می آید. 
احمدی با بیان اینکه هر کش��تی و نفتکش��ی دارای سیستم 
جی پی اس اس��ت که باید آن را روش��ن نگ��ه دارد تا مکان 
آنها مش��خص باشد، افزود: اما نفتکش انگلیسی توقیف شده 
سیس��تم رادار خود را خاموش کرده بود که نش��ان می دهد 
تخلفی در کار بوده است، حاال اینکه محموله آن چه بوده هم 
داستان دیگری است.  کارش��ناس مسائل حقوق بین الملل 
تصریح کرد: علت اینکه در ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی 
طرف های مقابل ایران واکنش های صرفاً سیاسی داشتند و 
از جنبه حقوقی به مس��ئله نگاهی نکردند، به دلیل این است 

که خودشان می دانند که مرتکب تخلف دریایی شده اند.
وی گف��ت: توافقاتی که در آبراه های بین المللی صورت می 
گیرد ممکن اس��ت باهم متفاوت باش��ند، ب��ه طور مثال در 

کانال س��وئز مشخص شده اس��ت که ارتفاع کشتی ها باید 
به میزان مش��خص و تعیین ش��ده ای باشد یا اینکه زمان و 
محل رفت و آمد کشتی ها از آن کانال ممکن است با آبراه 
های دیگر متفاوت باشد. کشورها این مقررات را می دانند و 
آن را رعایت می کنند اما در موضوع حادث شده اخیر شاهد 
نق��ض قوانین و مقررات بین المللی توس��ط نفتکش توقیف 
ش��ده بودیم.   احمدی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسامی 
ای��ران هم به عن��وان حافظ امنیت منطق��ه خلیج فارس و 
تنگه هرم��ز، موظف بود با تخلفات ص��ورت گرفته برخورد 
کند ک��ه این کار را هم به خوبی و با اقتدار همیش��گی که 

دارد، انجام داد.
وی در خص��وص اظهارات رئیس جمهور آمریکا در واکنش 
به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران، گفت: اینکه ترامپ 
می گوی��د ما خودمان ص��ادر کننده و تولی��د کننده نفت 
هستیم و نفتکشی در آن منطقه نداریم، بلکه صرفاً ناوهای 
جنگ��ی آمریکا در آنجا حضور دارند، باید از آمریکا پرس��ید 
اگر امنیت نفتکش ه��ا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز 
برای شما اهمیت ندارد پس دلیلی هم برای حضور ناوهای 

جنگی شما در آن منطقه نیست.
کارش��ناس مس��ائل حقوق بین الملل در پایان خاطرنشان 
ک��رد: به نظر م��ن بهتر اس��ت آمریکایی ها به نقش��ه های 
جغرافیایی توجه و دقت بیشتری داشته باشند و ببینند که 
آیا مرزهای دریایی آنها در خلیج فارس و تنگه هرمز اس��ت 

یا خلیج مکزیک و بوستون.

نعمت احمدی:
آمریکا فکر کرده تنگه هرمز خلیج بوستون است

اختصاص حداکثر 3500 میلیارد ریال به وزارت دادگستری 
برای پرداخت خس��ارات برعهده دولت، بررسی کلیات طرح 
تس��هیل تس��ویه بدهی بدهکاران بانکی، پاس��خ »کریمی 
قدوسی« به »رحیمی جهان آبادی« از مهمترین اخبار جلسه 

علنی روز گذشته مجلس بود.
جلس��ه علن��ی مجلس ش��ورای اس��امی به ریاس��ت علی 
الریجانی برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 
ام��ور داخلی کش��ور و ش��وراها در مورد الیح��ه کمک به 
س��اماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی 
و کانش��هرها با مشارکت بخش غیردولتی، بررسی گزارش 
کمیسیون برنامه و بودجه در مورد الیحه دو فوریتی اصاح 
بند »الف« تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 

و... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان به کلیات طرحی رأی دادند که در 
صورت تصویب نهایی، بانک ها ملزم به حذف سود و جریمه 

بدهی تسهیات گیرندگان می شوند.
عبدالناص��ر همتی هم  رئی��س کل بانک مرکزی در جریان 
بررس��ی کلیات طرح تسهیل تس��ویه بدهی بدهکاران غیر 
جاری ش��بکه بانکی کش��ور تاکید کرد که بانک ها به دلیل 
فش��ارهای تحریمی حج��م نقدینگی و معوقات مش��کات 
جدی دارند که نباید مشکات آنها را تشدید کرد که خدای 

نکرده از خدمات آنها به اقتصاد کشور محروم شویم.
نماین��دگان در ادامه کار خود، کلیات الیحه الحاق یک بند 
به تبصره 11 قانون بودجه س��ال 98 کل کش��ور را بررسی 

کرده و در نهایت با 159 رای موافق، ۶ رای مخالف و 3 رای 
ممتنع با کلیات این الیحه موافقت کردند.

همچنی��ن نماین��دگان مجلس تصویب کردن��د 10 درصد 
درآمده��ای حاص��ل از جرای��م راهنمای��ی و رانندگ��ی و 
هزینه های دادرسی در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد 
تا نسبت به جبران خسارت افرادی که جبران خسارات آنها 

به عهده بیت المال یا دولت است، اقدام کنند.
مجلس ماده 4 الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی 
با مشارکت بخش غیردولتی را بررسی کرده و در نهایت آن 
را به تصویب رساند که بر اساس آن سرمایه گذاری در ایجاد 
و بهره برداری از تاسیس��ات تبدیل پس��ماند ب��ه انرژی را از 

پرداخت مالیات معاف شد.
همچنی��ن با تصویب نمایندگان، مالی��ات همه فعالیت های 
مرتب��ط با مدیری��ت اجرایی پس��ماند با ن��رخ صفر درصد 
محاسبه خواهد ش��د. 170 نماینده مجلس نیز در نامه ای 
خط��اب به رئیس جمهور خواس��تار اجرای قانون مربوط به 

تخصیص قیر به شهرها و روستاها شدند.
همچنین در جلس��ه علنی، جواد کریمی قدوس��ی با انتقاد 
از صحبت های رحیمی جهان آب��ادی درباره وی گفت:  آقای 
رحیم��ی تمام آنچه که در مورد بنده گفته اید مختص خود 
شما است و به شما باید بگویم که نه گندم کابل را خواهی 
خورد و نه عدسی مجلس یازدهم را.  یک عضو هیات رئیسه 
مجلس نیز مش��روح تذکرات کتبی نمایندگان به مسؤوالن 

اجرایی کشور را قرائت کرد.  ایسنا

در جلسه روز گذشته مجلس صورت گرفت
بررسی کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی

ائتالفی در کار نیست
ادامه از صفحه اول

و در نهایت بازداش��ت جاسوس��ان آمریکایی توس��ط 
دس��تگاه اطاعاتی جمهوری اسامی، این پیام را برای 
جهانی��ان دارد که جمهوری اس��امی در حوزه امنیت 
خ��ود با هیچ کس ش��وخی نداش��ته و قاطعانه مقابله 

خواهد کرد.
 

با توجه به این مولفه ه��ا به صراحت می توان دریافت 
که اوال جنگ��ی در کار نخواهد بود و فضای تنش آلود 
کنون��ی به جنگ منجر نش��ده و حتی به دامنه تحریم 
ها نیز افزوده نمی ش��ود چنانکه هامون��د وزیر دارایی 
انگلیس نیز اذعان کرده اس��ت که دیگ��ر ابزاری برای 
تحریم بیشتر ایران وجود ندارد و غرب تا نهایت تحریم 

ها رفته است.
ثانیا آمریکا از یک س��و جرات و توان تش��کیل ائتاف 
دریای��ی در منطق��ه را ندارد و از س��وی دیگر س��ایر 
کش��ورها نیز در کنار آمریکا ق��رار نخواهند گرفت چرا 
که تجریه به آنها نشان داده که نتیجه ائ�تاف با آمریکا 
براب��ر با افعانس��تان و لیبی و گرفتار آم��دن در هزینه 
تراشی های آمریکا است در حالی که هیچ دستارودی 

برای آنان ندارد. 
 بر این اس��اس آمری��کا هر چند ک��ه در ظاهر ادعای 
اعزام ناوهای بیش��تر به منطقه را س��ر می دهد، اما در 
اصل هیچ توانی برای تحقق این امر نداش��ته و پس از 
مدتی با انحراف افکار عمومی به مسائل حاشیه ای راه 
خ��روج و کاهش نیرو از جمله ناوهایش از منطقه را در 

پیش می گیرد.

سرمقاله

رهبر انقالب:

موضوع فلسطین قطعاً به نفع دنیای اسالم تمام خواهد شد
ازمواضعخوددرقبالفلسطینکوتاهنمیآییم

جانشین نیروی زمینی ارتش:
تهدیدات لحظه ای رصد می شود

هیچتعرضیرابدونجوابنمیگذاریم


