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تازههای مطبوعات
••دنیای اقتصاد –سازند ههای مسکن تحتتاثیرچهار
محرک سرمایهگذاری ساختمانی ،سه هفته زودتر ازموعد
همیشگی ،وارد ب��ازار خرید «ام�لاک کلنگی» شدند.
استارت زودرس معامالت دربازار زمین،حاوی یک پیام
روشن مبنیبر«خو شبینی سمت عرضه به بازار مسکن
 »96است.
•• رسالت –عبدا...سیدیمدیرجهادکشاورزیشهرستان
داراب گفت :دو هزار تن انار روی دست باغداران مانده
است.
••آرم���ان – ای��ن روزن��ام��ه درگ��زارش��ی ب��اع��ن��وان« نوبت
تظلمخواهی برادرروحانی»درباره آخرین وضعیت پرونده
شکایت برادررئیس جمهور نوشت :پرونده حملههای
دلواپسانه نمایندگان دلواپس به حسین فریدون درجریان
است.
••آفتاب یزد -این روزنامه در مطلبی با عنوان « احسنت
های شریعتمداری و رحیمیان به یکدیگر! » با ا ش��اره به
مناظره حسین شریعتمداری یکی از لیدرهای دلواپسان و
مدیرمسئول روزنامه کیهان و محمدحسن رحیمیان تولیت
مسجد مقدس جمکران در برنامه "نگاه یک " اگرچه به نام
استکبارستیزی و آمریکا بود اما با تخریب دولت و اصالح
طلبان ،به کام اصولگرایان به ویژه دلواپسان تمام شد.
•• کیهان -حمید بعید ینژاد رئیس تیم کارشناسی
م��ذاک��رات هستهای وسفیر فعلی ای���ران درانگلستان
اخیر ًامشکالت بانکی ایران را«دردسرساز» توصیف کرد
وگفت :حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته
است.
•• شرق -بیمه ایران در اقدامی سمبلیک حنجره ساالر
عقیلی ،آوازخوان سنتی ایران ،را  ٥٠٠میلیون بیمه کرد .
••آرمان  -دکتر داوود هرمیداسباوند کارشناس واستاد
دانشگاه در گفتوگو با این روزنامه معتقد است  :اگر ترامپ
پیروز شود میتواند سورپرایز تاریخ باشد .
••کیهان  -این روزنامه درمطلبی باعنوان « حال اقتصاد
خوب است اما روی کاغذ »،با اشاره به حرفهای زیبایی
که هرازگاهی ازده��ان مسئوالن دولتی خارج میشود،
نوشت :اگر کسی باشد که از وقایع حقیقی کشور بیاطالع
باشد وناگهان به ایران وارد شود ،با خواندن اخبار دولتی و
آمار سفارشی ،احساس میکند به کانون یکی از پویاترین
اقتصادها وارد شده است!
••اعتماد  -هاشمیرفسنجانی رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،گفت :این هوای آلوده که مرتبا از زمین به
آسمان گرد و غبار میفرستد ،مردم را قانع کرده که باید
فکری کنیم زیرا آلودگیها بسیاری از مردم را مریض و فقیر
کرده است.

...

انعکاس
••انتخاب نوشت :اگر سریال پر سر و صدای «خانه پوشالی»
را دیده باشید ،همذات پنداری غریبی میان شخصیت «کلر
هیل آندروود» و «هیالری رودهام کلینتون» پیدا خواهید
کرد .اما اگر به موضوع تاثیر ساختار بر کارگزار عنایت
داشته باشیم ،نظم کنونی سیستم و همچنین دولت آمریکا
به هیالری دیکته می کند نگاه نرم تری در قبال ایران به
نسبت دورانی که او در صدر دستگاه سیاست خارجی این
کشور قرار داشت ،در پیش بگیرد.
••پارس مدعی شد :در جلسه اخیر اصالح طلبان ،با ارائه
پیش نویسی از سوی برخی افراد ،در خصوص هزینه های
انتخاباتی شوراهای شهر جمع بندی الزم انجام گرفت .بر
اساس برآورد کلی اصالحطلبان برای انتخابات شوراها
فع ً
ال تخصیص بودجهای  18میلیارد تومانی صرفا برای
شهر تهران ،تصویب شده است.
••دف��اع پرس نوشت :بهنوش بختیاری بازیگر سینما
و تلویزیون ضمن حضور در بیست و دومین نمایشگاه
مطبوعات ،درباره حمایت هنرمندان از جبهه مقاومت و
مدافعان حرم گفت :اگر روزی الزم شود و امکان حضور
بانوان در جبهه های حق علیه باطل فراهم شود عالقه دارم
در صف اول مدافعان حرم باشم.
•• جام نیوز نوشت :الهام امین زاده ،دستیار رئیس جمهور
در امور شهروندی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار یک شبکه
بیگانه ،در پاسخ به اینکه "ارزیابی شما درباره کشورهایی
که درخواست بررسی وضعیت نرگس محمدی را می کنند"
چیست؟ گفت« :من این استانداردهای دوگانه را قبول
ندارم .وضعیت حقوق بشر ایران ،اینقدر بد نیست که ما از
سوی برخی هموطنان و اتحادیه اروپا تحت فشار قرار می
گیریم .استاندارد دوگانه این است که در یمن زنان و بچه
ها توسط عربستان کشته می شوند ولی هیچکس از حقوق
بشر حرفی نمی زند».
•• آفتاب نیوز نوشت :حسن بیادی دبیرکل جمعیت
آبادگران جوان گفت :اگر اصولگرایان بخواهند روی گزینه
های قبلی سرمایه گذاری کنند ،به جز قالیباف شخص
دیگری توانایی و ظرفیت کار اجرایی ندارد .قالیباف هم
در شرایطی می آید که شخص دیگری از اصولگرایان وارد
انتخابات نشود .آن طور که از اطرافیان قالیباف پرسیدم،
آن ها هم این نظر را قبول دارند.
•• جماران نوشت :مرتضیطالیینایبرئیسشورایشهر
تهران ضمن ابراز امیدواری نسبت به آزادی یاشار سلطانی
گفت :قوه قضائیه هر چه زودتر نتیجه نهایی پرونده «امالک
نجومی» را اعالم کند.

 /٩٥٢٤٦٢٠٧م

صفوی :بارزانی ها اجازه می دهند در شمال عراق کنسولگری سعودی ها به ضد انقالب ایرانی سالح بدهد
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در یک
نشست خبری ،ضمن هشدار شدید به مقامات
اقلیم کردستان ع��راق ،دو علت ایجاد داعش
توسط آمریکا را تبیین کرد و گفت« :دولت اوباما
از شش ماه پیش با برقراری خط اطالعاتی با
تروریستها ب��رای آزادس���ازی موصل به نفع
تبلیغات انتخاباتی کلینتون تالش میکند».
سردار سرلشکر سید یحیی رحیمصفوی در این
نشست ،با بیان این که بارزانی ها در کردستان
عراق مدیون ا ی��ران هستند ،گفت« :از این که
ب��ارزان��ی ه��ا اج���ازه میدهند در شمال ع��راق
کنسولگری سعود یها به ضد انقالب ایرانی
سالح بدهد هشدار میدهیم؛ کردهای عراق
آریایی هستند و ریشهشان ایرانی است و به ایران
عالقه دارند اما بدانند اگر وارد این بازی سیاسی
شوند معلوم نیست دیگر ایران کمکشان کند».
صفوی ضمن اشاره به این که طالبانیها با ایران
روابط بهتری دارند ،اظهار کرد« :در این میان
بارزانیها به طور خاص روابطشان با آمریکاییها
وصهیونیستها بیشتر است و ما نگران هستیم
که اقلیم کردستان عراق نسبت به دولت مرکزی
عراق یک نوع واگرایی پیدا کند».
▪ ▪شاهد دخالت های ترکیه حتی در لبنان
هستیم

وی همچنین روابط ایران و ترکیه را خوب ارزیابی
کرد و گفت :ما شاهد دخالت های ترکیه حتی
در لبنان نیز هستیم .ترکیه در مسائل سیاسی
با ایران رقابت هایی دارد و مخالف سیاست های
ایران حرکت میکند
 .صفوی ترکیه را از عوامل ایجاد بحران در
شمال عراق و سوریه دانست و گفت :آقای داوود
اوغلو قبال گفته بود ما به دنبال مرزهای امن با
همسایگانمان هستیم اما امروز این مرزها ناامن
شدهاند .به گزارش تسنیم و فارس فرمانده سابق



سپاه درباره انتخاب یک رئیس جمهور نزدیک به
مقاومت در لبنان افزود :انتخاب میشل عون را به
نفع سیاست های ایران در منطقه می دانیم.
▪ ▪خط ارتباطی اوباما با تروریست ها؛ از  6ماه
پیش

وی در بخش دیگری از سخنانش با اش��اره به
موضوع سوریه تصریح ک��رد :حلب در آخرین
مراحل آزادس���ازی ق���راردارد ،تروریستهای
سوریه و ع��راق رون��د م��رگ و نیستی را دنبال
میکنند و شکست در سوریه و عراق ممکن است
به کشورهای دیگر رخنه کند.
صفوی در تحلیل دو علت ایجاد داعش افزود:
دولت اوباما از شش ماه پیش با برقراری خط
اطالعاتی با تروریستها برای آزادسازی موصل
به نفع تبلیغات انتخاباتی کلینتون تالش میکند
و هدف آمریکا از ایجاد داعش از سویی تخلیه
انرژی جوانان مسلمان است تا به سمت بیداری
اسالمی نروند و ازسوی دیگر ایجاد امنیت برای
صهیونیستها ست.

...

▪ ▪آمریکایی ها می خواستند تروریستها را
به سمت ایران بفرستند که با هوشیاری رهبر
انقالب شکست خوردند

این مقام نظامی ارشد کشورمان با اشاره به انتقال
برخی از مجروحین تروریستها از منطقه قنیطره
به بیمارستانهای اسرائیل ،ادامه داد :یکی از
اهداف اولیه آمریکاییها این بود که تروریستها
را به سمت ایران بفرستند ،این یک واقعیت است
و توهم نیست اما با هوشیاری و پیش بینی رهبری
ا ن��ق�لاب و سیاستهای ای���ران و نقش آفرینی
مستشاری ای��ران در ع��راق و سوریه ا ی��ن هدف
آمریکا با شکست مواجه شد .صفوی تصریح کرد:
سعودی ها با ایجاد بحران در سوریه و لبنان و
...میخواهندبادالرهاینفتیوتغییراتسیاسی
برای خود دراین کشورها قدرت ایجاد کنند .وی
در این نشست خبری در خصوص همایش بین
المللی «بحران های ژئوپلتیکی جهان اسالم» نیز
گفت :برای نخستین بار همایشی با این عنوان در
تاریخ  24و  25آبان ماه در دانشگاه شهید بهشتی
برگزار خواهد شد.



احزاب

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:

...
دادگاه

فراخبر

طلوعآفتابفردا 6:34

...
گزارش

آیا مواضع سرلشکر صفوی آخرین هشدار
به بارزانی ها خواهد بود؟
ادیب -هشدار دیروز دستیار فرمانده کل قوا به جریان بارزانی ها در کردستان
عراق ،اولین هشدار ایران به این مجموعه نبود؛ اما شاید بتوان گفت که جامع
ترین و صریح ترین هشدار به مقامات این اقلیم بود .البته ششم تیرماه امسال
سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به درگیری های اخیر سپاه با
گروه های تروریستی در غرب کشور ،گفته بود« :با توجه به استقرار مراکز اصلی
این تروریست ها در شمال عراق ،در صورت عمل نکردن دولت اقلیم به تعهدات
خود ،مبنی بر جلوگیری از تحرک و اقدامات ضدامنیتی  ،عقبه آن ها در هر نقطه
و منطقه ای باشند هدف قرار خواهند گرفت ».قبل از این اظهارات هم محسن
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند مقطع صراحت ًا از ارتباطات
جریانات تروریستی ضدایرانی با کنسولگری سعودی در اربیل سخن گفته بود.
همه اینها در کنار خیل اتهامات داعشی های دستگیر شده در مرزهای کشور
است که همگی به ارتباط با محور سعودی و دخالت عناصر کرد اذعان کرده اند.
مقامات کشورمان در عین حال از ارشاد دیپلماتیک مقامات کردستان عراق
دریغنکردهوطیحداقل 2سفریکهبارزانیهادرسالجاریبهایرانداشتهاند
تأکیدکردهاندکهامنیترابهعنواناصلیترینخطقرمزخودمدنظرقراردادند.
از جمله بیست و چهارم مرداد کریم سنجاری وزیر کشور و عضو دفتر سیاسی
حزبدموکراتاقلیمکردستانعراقبادبیرشورایعالیامنیتملیکشورمان
در تهران دیدار کرد و در برابر تهدید شمخانی که گفته بود «ایران با هرگونه
تحرکیکهتهدیدکنندهمرزهایکشورباشدب هشدتبرخوردخواهدکرد»،قول
دادکه«بههیچگروهیاجازهشرارتدرمناطقمرزیایرانرانمیدهیم».اکنون
به نظر می رسد سخنان صریح سرلشکر صفوی یکی دیگر از حلقه های هشدار
ایران خطاب به اقلیم کردستان است .هشدارهایی که شاید به زودی خاتمه
یابد و ایران گزینه دیگری از جنس آنچه سردار پاکپور گفته بود ،انتخاب کند.
▪ ▪دستگیری تعدادی از عوامل تروریستی کومله دموکرات

سخنان سرلشکر صفوی روز گذشته همزمان شد با خبر برخی رسانه ها مبنی بر
دستگیریتعدادیازعواملتروریستیکوملهدموکراتکهشهریورومهرماهسال
جاری 3،نفرازمردمرادرمنطقهکامیارانترورکردهبودند.بهگزارشمیزانافراد
دستگیر شده به ارتباط و همکاری با چند عضو حزب منحله و تروریستی موسوم به
دموکرات کردستان ایران "حدکا" در خصوص انجام این ترورها اعتراف کرده اند.
باید دید پس از این تحوالت آیا مقامات اقلیم کردستان عراق ،که روزی برای تامین
امنیت اربیل به ایران و سرلشکر سلیمانی متوسل شده بودند ،با رفع شدن خطر
تروریست ها در کشور عراق قدردان کمک های ایران خواهند بود یا نمک خورده
و نمکدان خواهند شکست؟
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عربستان به حبس

موافقت کمیسیون ماده  10احزاب با صدور پروانه
حزب اتحاد ملت

فارس -دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) طی نامهای به رئیس دولت
اصالحات از تمدید دوباره شورای سیاستگذاری اصالحطلبان انتقاد
کرده است .حجت االسالم هادی خامنه ای مهرماه همچنین به دلیل کنار
گذاشتهشدنشورایهماهنگیجبههاصالحاتودلخوریبرخیازاحزاب
نسبت به این مسئله انتقاد کرده است.وی علت شکست اصالحطلبان در
سال 94رایادآورشدهوخواستارانسجامهرچهبیشترنیروهایاصالحطلب
شده است.رئیس دولت اصالحات نیز در پاسخ به نامه انتقادآمیز دبیر کل
مجمع نیروهای خط امام(ره) توضیحاتی ارائه کرده است.

ایسنا  -وکیلمدافع دو نفر دیگرازمتهمان پرونده تعرض به سفارت
عربستان از ابالغ حکم پرونده موکالنش خبرداد.محمد نریمانی ،گفت:
یکی از موکالنم به شش ماه حبس محکوم شده وموکل دیگرم به  91روز
حبس تعلیقی محکوم شده است .براساس این گزارش 11 ،آبان یک
مقام قضایی از صدورحکم پرونده متعرضان به سفارت عربستان خبر
داد و گفت :حکم  20متهم این پرونده صادر شده ،ولی هنوز ابالغ نشده
است .گفتنی است ،تیرماه امسال دو جلسه دادگاه به ریاست قاضی
دهقانی برگزار شد.

فارس -سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از موافقت کمیسیون
ماده  10احزاب با صدور پروانه حزب اتحاد ملت ایران اسالمی خبر داد .از
جمله اعضای شورای مرکزی این حزب میتوان به غالمرضا انصاری ،آذر
منصوری ،علیتاجرنیا ،هادیخانیکی،حمیدرضاجالییپور ،ولیا...شجاع
پوریان ،فاطمهراکعی،عمادالدینخاتمیومصطفیدرایتیاشارهکرد.علی
شکوریرادنیزدبیرکلاینحزباست.کمیسیونماده 10احزابهمچنین
با تأسیس  6تشکل صنفی تخصصی از جمله کانون صنفی بازنشستگان
هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد موافقت کرد.

توضیحات وکیل مرتضوی درباره
حکم تأمین اجتماعی
اعتراض تامین اجتماعی به حکم پرونده
در پی انتشار حکم بدوی سعید مرتضوی در پرونده سازمان
تامین اجتماعی که مجموعا به  135ضربه شالق محکوم
شده ،وکیل سعید مرتضوی به این موضوع واکنش نشان
داد و در اطالعیه ای مبسوط توضیحاتی را ارائه کرد .در
بخش اول اطالعیه سعید ایوبی با اشاره به مصاحبه های
ترک همدانی وکیل شاکیان پرونده تأمین اجتماعی آمده
است« :چندین سال است مطالب و اتهاماتی که در هیچ
مرجعی ثابت و قطعی نشده جهت هتک حیثیت و انتقام
شخصی که دلیل آن را نیز بیان می نماید منتشر و تابه حال
هیچ یک از شکایت های ما به دلیل نامشخص به نتیجه
نرسیده است ».به گزارش تسنیم در ادامه این اطالعیه،
با اشاره به این که حکم صادر شده شعبه  1057دادگاه
کیفری  2ویژه کارکنان دولت هنوز به صورت رسمی به
مرتضوی ابالغ نشده ،ادعا شده است« :محتویات حکم
غیر قطعی دادگاه غیر علنی و ابالغ نشده از سوی آقای
ترک همدانی که در روزنامه ایران منتشر شد ،نشان می
دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش
تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با یک سال و نیم دوره
مدیریت موکل طی چند سال اخیر در رسانه ،منتشر و
نسبت به آن تبلیغ شده ،کذب و دروغ بوده است».
▪ ▪ایوبی :هیچ گونه مالی نزد آقای مرتضوی نمانده است

وی با اشاره به تیتر برخی روزنامه ها مبنی بر واگذاری
 138شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و صدور
قرار منع پیگرد از سوی دادگاه در این زمینه ،توضیحاتی
درباره برخی اتهامات دیگر سعید مرتضوی داده و تأکید
کرده است :دادگ��اه حسب ادع��ای آقای ترک همدانی
حکمی به رد مال علیه آقای مرتضوی صادر نکرده زیرا
در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیچ
گونه مالی نزد آقای مرتضوی نمانده است .وکیل سعید
مرتضوی با اشاره به بدوی بودن حکم سعید مرتضوی
نوشته است« :اقدام آقای ترک همدانی در انتشارحکم
غیر قطعی دادگاه غیر علنی در حکم افترا و جرم و قابل
تعقیب کیفری است».
▪ ▪اعتراض تامین اجتماعی به حکم مرتضوی

در همین حال یک طرف دیگر پرونده سعید مرتضوی
یعنی عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سازمان
تامین اجتماعی از اعتراض رسمی این سازمان به حکم
«سعید مرتضوی» خبر داد و گفت :منتظر اعالم نظر قوه
قضاییه در خصوص این اعتراض هستیم.

پاسخهایعارف به انتقادهای برخیدانشجویان
عارف:هیچ کدام از اعضای فراکسیون امید نسبت به دیگری برتری ندارند

رئیس فراکسیون امید در خصوص فعالیت این فراکسیون
گفت :همه اعضای فراکسیون امید مانند هم هستند،
هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارند و بنا هم نیست
همه کارهای فراکسیون به نام یک نفر در یک جا باشد؛ ما
رایزنی و مشورت می کنیم .به عنوان مثال در مورد یک
پرونده قضایی که بنا شد تعدادی از خانمهای نماینده از
موضع عاطفی و مادری به قوه قضائیه نامه بنویسند لذا
توجه داشته باشید که ما مسائل را پیگیری می کنیم تا
به نتیجه برسد.
به گ��زارش ایسنا ،محمدرضا ع��ارف در آیین گشایش
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت افزود:
یک کار ،واجب کفایی است مانند تذکر دادن و اظهارنظر
در طرح ها و لوایح که در مجلس میبینید .خیلی از این
امور به نام عدهای در مجلس مطرح میشود که قبال در
فراکسیون امید هماهنگ شده است.

▪ ▪مسائل را باید با سازوکار قانونی پیگیری کنیم

به گ��زارش ایسنا ،یکی از دانشجویان با اش��اره به مسئله
بازداشتیاشارسلطانیخطاببهعارف،گفت:حداقلانتظار
ماایناستکهشمادراینموردهمموضعگیریداشتهباشید
کهعارفدرپاسخبهاینسوالمطرحشده،اظهارکرد:امروز
نسبتبهسال ۹۲و ۹۴مصونیتدارم.بحثمحافظهکاری
نیست.بحثموثربودناست.پیشازاینبهعنوانشهروند
صحبتمیکردماماامروزنمایندهمجلسهستموازسازوکار
قانونی باید این موضوعات را پیگیری کنیم .نماینده مردم
تهراندرمجلس،افزود:شمادانشجویاندنبالحلمسائل
هستید.امابایدباسازوکارقانونیحلمسائلراپیگیریکرد.
▪ ▪امیدواریم مسئله حصر به عنوان ب��ازی ب��رد -برد
حل شود

یکی از دانشجویان در سوالی پیگیر موضوع حصر و وعده

...
اخبار

های عارف برای رفع این قضیه شد که عارف در پاسخ به
این سوال ،اظهار کرد :ما پیگیری این مسئله را وظیفه خود
میدانیم اما آیا رسانهای کردن آن به حصر کمک میکند یا
خیر؟ نمی توانیم معجزه کنیم و در حد توان در حال پیگیری
هستیم .رئیس فراکسیون امید مجلس ،گفت :امیدواریم
این مسئله به عنوان بازی برد -برد به نفع نظام حل شود.
ع��ارف اف��زود :مگر مسئله ممنو عالتصویری خاتمی را
پیگیری نکرد هام؟ در این هنگام یکی از دانشجویان با
صدای بلند گفت شما باید به افکار عمومی پاسخ دهید
و ع��ارف هم در ج��واب گفت وظیفه ما پیگیری است که
انشاءا ...حل میشود و ما امیدواریم که حل شود .عارف
در پاسخ به انتقاد یکی دیگر از دانشجویان درباره عدم نطق
در مجلس گفت :در مورد نطقهای بین دستور که گفتید
در مجلس قرعهکشی انجام میشود و بنده نفر صد و نود و
نهم هستم .هر وقت نوبتم شد نطق خواهم داشت.

...

فتاح :سرم آنقدر شلوغ است که وقت
پرداختن به مسائل سیاسی را ندارم

دیپلماسی
یک هفته پس از انتخاب میشل عون ،وزیر خارجه در بیروت با او دیدار کرد

ظریف در«قلب مقاومت»

تنها یک هفته زمان برد تا وزیر امور خارجه کشورمان  به
عنوان اولین مقام بلند پایه خارجی به لبنان برود و پیروزی
میشل عون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را
تبریک بگوید؛ کسی که از چهره های نزدیک به حزب ا...
لبنان است« .محمد جواد ظریف» عصر دیروز در رأس یک
هیئتبلندپایهسیاسیواقتصادیبرایگفتوگوورایزنی
با مقامات ارشد لبنانی به ویژه ژنرال «میشل عون» رئیس
جمهوری جدید این کشور وارد بیروت شد .وی در اولین
گام با رئیس جمهور لبنان دیدار و رایزنی کرد.
به گ��زارش ف��ارس ،ظریف در دی��دار با میشل ع��ون ،با
تبریک انتخاب وی تصریح کرد :موفقیت لبنان در
انتخاب رئیسجمهور  ،یک د س��ت��اورد و پیروزی برای
تمام ملت لبنان است .وی با اشاره به بازداشت جاسوس
بازداشتشده آمریکایی-لبنانی در ایران ،تأکید کرد این
موضوع به روابط ایران و لبنان لطمه ای نمی زند .وزیر
خارجه ایران در بدو ورود به فرودگاه هم تاکید کرد :ما
اطمینانکاملداریم که علیرغم تمامی سختیهایی که به
دلیل ظهور گروههای تروریستی متوجه لبنان و ملتهای
منطقه شده ،ملت لبنان با وحدت و ایستادگی خود قادر به
شکست این تروریستهاست و ما امروز در کنار ملت لبنان
و ملتهای منطقه ایستادهایم.
به گزارش ایرنا ،ظریف در این سفر  2روزه عالوه بر ژنرال

عون ،قرار است با «نبیه بری» رئیس مجلس« ،تمام سالم»
نخست وزیر موقت و عهده دار امور جاری« ،سعد حریری»
نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید و «جبران باسیل»
وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفت وگو کند .مالقات با
نمایندگان گروه های ملی و مقاومت فلسطین مقیم لبنان
و شرکت در همایش فرصت های اقتصادی ایران و لبنان
از دیگر برنامه های سفر فشرده وزیر امور خارجه ایران به
لبنان اعالم شده است .این سومین سفر ظریف در جایگاه
وزیر امور خارجه دولت یازدهم ایران به لبنان است که به
طور دقیق یک هفته بعد از انتخاب رئیس جمهوری جدید
لبنانصورتمیگیرد.روزنامهلبنانیالسفیردراینراستا
نوشت که این نخستین سفر بلندپایه ترین مقام جهانی به
لبنان بعداز انتخاب ژنرال عون به عنوان رئیس جمهوری
لبنان است و دارای اهمیتی ویژه و پیام های سیاسی می
باشد .ظریف  22دی ماه  92و  20مرداد  94درست یک
ماه پس از توافق های ژنو و وین به لبنان رفته بود.
روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی
درباره این سفر ظریف ،گفت :این سفر با توجه به تحوالت
جدید لبنان و مسئله سوریه انجام می شود .به گفته بهرام
قاسمی در ادامه این سفر ظریف به اروپای شرقی می رود
و دیداری از جمهوری چک  ،رومانی و اسلواکی خواهد
داشت.

رئیس کمیته امداد درخصوص گمانهزنیها درباره حضور
او به عنوان کاندیدای انتخابات سال  ۹۶گفت :سرم آنقدر
شلوغ است که وقت پرداختن به مسائل سیاسی را ندارم.
پرویز فتاح که در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها
حضور پیدا کرده بود در گفت وگو با تسنیم در خصوص
برخی گمانه زنی ها درباره حضور وی به عنوان کاندیدای
انتخابات ریاست جمهوری  96گفت :بنده سرم در کمیته
امداد بسیار شلوغ است و منصوب رهبری عزیز هستم و
تمام انرژی خود را در کمیته امداد گذاشته ام تا بتوانم کار
مردم را انجام دهم.
وی تصریح ک��رد :بنده معتقدم یک مسئولیت ملی به
عهده ام گذاشته شده و برای نظام ،محرومین و انقالب
خدمت می کنم و نباید این موضوع را دست کم گرفت.
رئیس کمیته امداد تأکید کرد :من نمی توانم برای مسائل
سیاسی وق��ت ب��گ��ذارم ،زی��را خ��ود را یک ف��رد عملیاتی،
اجرایی و عمرانی می دانم .وی در عین حال روز گذشته
به غرفه خبرآنالین در نمایشگاه مطبوعات رفت و در آن
جا در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاندیداتوری اش در
انتخابات ،سکوت کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه :اقتدار ایران،
آمریکا را واداربه تمکین کرد
ایرنا  -دریادارعلی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :اقتدار جمهوری اسالمی
که مرهون خون شهدا و با پیروی ازوالیت فقیه به دست آمده
است؛ آمریکا را وادار به تمکین کرد.

تاکید پزشکیان بر تعامل فراکسیون امید و
شورایعالی اصالحطلبان
ای��ل��ن��ا -پ��زش��ک��ی��ان ن��ای��ب رئ��ی��س مجلس ب��ا اش����اره به
حضورتعدادی ازاعضای فراکسیون امید در شورایعالی
سیاستگذاری گفت :فراکسیونامید میتواند با تعامل
سازنده با شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان به
انتخاب نامزدهایی هماهنگتر با گرایش کلی این جریان
کمک کنند.
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