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میزان -تخریبچی مدافع حرم «علیرضا قبادی» در دفاع از حریم اهل بیت (ع) و تامین امنیت ملی کشورمان ،به دست تروریستهای
تکفیری در حماه سوریه به شهادت رسید و آسمانی شد.این شهید بزرگوار ،آذری زبان و ساکن تهران بود .مراسم تشییع و خاک سپاری
شهید مدافع حرم «علیرضا قبادی» پس از وداع با این شهید برگزار می شود.

...

ویژه های خراسان
دردسرهای ابتکار دولت برای ادغام  2شهر
درحالیکهبراساسنامهیکمسئولارشداجراییدرماههای
ابتداییآغازفعالیتدولتفعلیکهالبتهبهپیشنهادمسئوالن
دولت سابق صورت گرفت ،مقرر شــده بود به استناد ماده۱۳
قانون ضوابط تقسیمات کشوری ،دو شهر واقع در مرکز کشور
در اقدامی نادر با یکدیگر ادغام شوند ،بر اساس گزارش جدید
برخی مقامات به مســئوالن دولت ،عــاوه بر آن که شــرایط و
زیرســاخت های الزم بــرای این ادغام فراهم نشــده اســت ،با
واکنشمثبتعمومینیزهمراهنبودهوبهتراستلغوشود!

مجوز کابینه برای فروش قانونی اختراع و برند
بر اســاس ابالغیه روزهای اخیر دولت به چنــد عضو کابینه،
تاکید شــده اســت از زمان ابالغ این دســتور کلیــه مصادیق
مالکیت فکــری از قبیل اختراع ،طرح صنعتــی ،نام و عالمت
تجاری (برنــد) و آثار ادبــی و هنری منوط به این که اســتفاده
از آن هــا خالف عرف و مقــررات عمومی نباشــد ،قابل ارزش
گذاری است و سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف پنج
ماه ،بــرای راهاندازی ســامانه ارزشگــذاری و اعالم ضوابط
ش گذاری این داراییهای
اعطای مجوز به موسسههای ارز 
نا مشهود اقدام کند.

...
خبر

الجبیر :ترامپ در سفر به ریاض درباره ایران
گفت و گو می کند
وزیر خارجه عربستان سعودی در آستانه سفر دونالد ترامپ
رئیس جمهــور آمریکا به ریاض که ســه روز دیگــر انجام می
شود ،در اظهاراتی ضد ایرانی گفت« :دونالد ترامپ در سفر
به ریاض درباره ضرورت پایبندی ایران به توافق هســته ای
رایزنی خواهد کرد .ایران باید رفتار خصمانه خود در منطقه
را متوقف کند ».به گزارش فــارس« ،عادل الجبیر» با اعالم
این که روابط عربستان و آمریکا استراتژیک و تاریخی است،
تصریح کرد :اگر ایران میخواهد روابط عادی با کشورهای
منطقه داشته باشد ،باید سیاســت های خود را تغییر دهد.
عادل الجبیر افــزود :ما نگــران آن بودیم که توافــق با ایران
بعدهاباعثشودکهاینکشوربهسالحهستهایدستیابد،
اما آمریکا این اطمینان را به ما داده است که چنین توافقی
نمیتواند منجر به دستیابی ایران به سالح هستهای شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش از تالش برای ایجاد یک
مرکز امنیتی در منطقه برای مقابله با چالشها و تهدیدات
سخنگفتوتاکیدکردکهانتخابعربستانبهعنواناولین
کشور برای سفر خارجی ترامپ ،اقدام خیلی مهمی است.

علیرضا قبادی ،تخریبچی ایرانی
در سوریه به شهادت رسید

در اولین اقدام دولت جدید آمریکا برای اجرای برجام انجام شد

تمدیدتوقفتحریمهاتوسطترامپباچاشنیتحریمجدید
دولتجدیدآمریکادراولیناقدامرسمیخودبرایاجرایتعهداتبرجامیاش،
تعلیق تحریم های ایران مطابق برجام را تمدید کرد ،اما چند فرد و شرکت ایرانی
را به بهانه موشکی به فهرست تحریم های یک جانبه خود افزود؛ اقدامی که مورد
اعتراضچینقرارگرفتووزارتخارجهایراننیزآنرادرراستای«کمرنگکردن
تبعاتمثبتاجرایاینتعهدبرجامی»توصیفکردودرواکنشبهآناقداممتقابل
انجامداد.
▪دولتترامپ:آمریکابهتعلیقتحریمهایمندرجدربرجامادامهمیدهد

وزارتخارجهآمریکاچهارشنبهشبباصدوراطالعیهایاعالمکردکهدولتترامپ
درجهتپایبندیبهتعهداتخوددرقبالبرجامحکمتعلیقتحریمهاعلیهایرانرا
تمدیدکردهاست.بهگزارشایرنا،دراینبیانیهآمدهاست«:آمریکابهمنظورادامه
اجرایتعهداتخودمبنیبرلغوتحریمهادرجهتبرجام،همچنانبهتعلیقتحریم
های خود علیه ایران ادامه می دهد».به گزارش بی بی سی ،وزارت خارجه آمریکا
در بیانیهای که روز سهشــنبه ( 27فروردین) منتشر کرده بود نوشته بود که رکس
تیلرسونوزیرخارجه،بهپالرایانرئیسمجلسنمایندگاناطالعدادهکهایرانتا
روز ۱۸آوریلبهتعهداتخودبراساسبرجامعملکردهاست.وزیرخارجهآمریکا
پیشتر گفته بود که کنگره را از قصد دولت برای بررسی این که آیا رفع تحریم های
ایرانبراساسبرجامدرراستایتامینامنیتملیآمریکابودهیانهآگاهکردهاست.
▪تحریمجدیدعلیهایرانواتباعوشرکتهایچینی

درعین حال به گزارش بی بی سیهمزمان با تمدیدتعلیق تحریمهای یک جانبه
آمریکا علیه ایران ،این کشور در واکنشی تازه به فعالیتهای موشکی ایران هفت
شخصحقیقیوحقوقیایرانیوچینیرابهدلیلآنچهمقاماتکاخسفیددست
داشتندرفعالیتهایموشکیبالستیکایرانخواندهاند،درفهرستتحریمهای
ش بی بی سی ،دو مقام ارشــد دفاعی ایران،
خود قرار داده اســت .براســاس گزار 
یک شرکت ایرانی ،یک تبعه چین و سه شرکت چینی مشمول تحریم های جدید
موشکیهستند.
▪چین :مخالفاستفاده«کورکورانه» ازتحریمهاییکجانبهاست

در پی این اقدام آمریــکا وزارت خارجه چین از طرف آمریکایی خواســت با احترام
متقابل ،برای حل مســائل به گفتوگو بپردازد .طبق بیانیه وزارت خارجه چین،
«اینتحریمهابهاعتمادمتقابلوبرایتالشهایبینالمللیدرهمینراستاکمکی
نمیکنند ».به گزارش دویچه وله ،هوا چونیینگ ،سخنگوی وزارت امور خارجه
چین،گفتکهکشورشمخالفاستفادهازتحریمهاییکجانبهاست.اوافزودکه
چینازقوانینومقرراتداخلیپیرویمیکندودرعینحالبهمسئولیتهایشدر
قبالجامعهبینالمللمتعهداست.ویگفتکهچینمخالفاستفاده"کورکورانه"
ازتحریمهاییکجانبهاست،بهخصوصهنگامیکهاینتحریمهامنافعاشخاص
ثالث را تخریب کند .او گفت :معتقد اســت که تحریمها به ایجــاد اعتماد متقابل و

گزارش ها از استعفای
ناطق نوری از ریاست بازرسی
دفتر رهبری

9

ثمردهیتالشهایبینالمللیکمکینمیکند.
▪اقداممتقابلایران

وزارت خارجه کشورمان نیز در واکنش به این اقدام آمریکا ،لیست افراد حقیقی و
حقوقیتحتتحریمجمهوریاسالمیایرانرابهروزکرد.بنابربیانیهایکهوزارت
خارجه صادر کرده 23،نهاد و شــرکت آمریکایی که توسط ایران تحریم شده اند،
در نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی از طریق مشارکت و
معاونتمستقیمیاغیرمستقیمدرارتکابجنایاتضدبشریرژیمصهیونیستیدر
فلسطیناشغالییااقداماتتروریستیاینرژیم،مشارکتومعاونتدرحمایتاز
تروریسمتکفیریوسرکوبمردممنطقهیامشارکتموثردراقدامعلیهامنیتملی
جمهوریاسالمیایران،سابقهداشتهاند.درفهرستوزارتخارجه 23،شرکت
وبنیادنامبردهشدهوآمدهاستکهاسامی 14شرکتوموسسهدرفهرستقبلی
(فروردین گذشــته) آمده بود .به این ترتیب ۹،فرد و شرکت و موسسه جدید تحت
تحریمایرانقرارگرفتهاند.
▪وزارتخارجهایران:اقدامآمریکافضاسازیمنفیبود

در بیانیه اعتراضــی وزارت خارجه ایران به ایــن تحریم ها آمده اســت « :باتوجه به
عملکرد دولت جدیــد آمریکا همانگونه که پیشبینی میشــد ،ایــن دولت برای
کمرنگ کردن تبعات مثبت اجرای این تعهد برجامی خود ،به فضاسازی منفی و
اعمالفشارهایجانبیباصدورهمزمانگزارشبهکنگرهدربارهاتهاماتواهیو
بیاساسدرسایرحوزههاونیزاضافهکردننامتعدادیازافرادوشرکتهایایرانی
بهفهرستتحریمهایموشکیاقدامکرد».
▪جانکری:بانکهایاروپاییآمریکارابهانهمعاملهنکردنباایرانقرارندهند

درهمینحالجانکریوزیرامورخارجهسابقآمریکادراظهاراتیخطاببهبانک
هایاروپاییگفت :اگرشمانمیخواهیدباایرانمعاملهکنیدنبایدآمریکارابهانه
قراردهید.ما(آمریکا)گاهیاوقاتدراینبارهبهعنوانبهانهودلیلمعاملهنکردنبا
ایرانمعرفیمیشویم.بهگزارشفارسوبهنوشتهرویترز،باقیماندنتحریمهای
آمریکا علیه ایران درباره انتقال پول به ایران موجب شده تا شرکت ها و کشورهای
اروپایینتوانندباایرانمعاملهکنند.

یکمنبعآگاهدرگفتوگوباایرنا،توضیحاتیدربارهاستعفای
حجت االسالم ناطق نوری از مسئولیت بازرسی دفتر رهبری
ارائه داد   .براســاس گزارش ایرنا ،این منبع آگاه ،خبرســازی
درباره عزل حجت االســام علــی اکبر ناطق نوری از ریاســت
بازرســی دفتر مقام معظم رهبری را کذب خوانــد .وی گفت:
آقایناطقنوریچندیپیشباتوجهبهاحساسوظیفهایکه

واکنش سیاستمداران خارجی به انتخابات ایران

موگرینی :انتخابات ایران را با دقت
و مالحظه بسیار دنبال می کنیم
برخی مقامات کشــورهای غربی و منطقــه درخصوص برگــزاری انتخابات در
کشــورمان موضع گیری کردند .به گــزارش ایرنا« ،فدریکا موگرینی» مســئول
سیاست خارجه اتحادیه اروپا با تاکید بر این که درباره تحوالت انتخابات ایران و
نتایج احتمالی اظهار نظر نمی کند ،گفت :انتخابات ایران را با دقت و مالحظه
بسیار دنبال می کنیم .به گزارش ایرنا ،موگرینی افزود  :ما در سال های گذشته
با مقام های ایرانی در موارد بســیاری همکاری های فشــرده ای داشــتیم .وی
افزود  :در برخی موارد اشــتراک نظر و همکاری خوبی داشــتیم که از جمله آن
ها می توان به اجرای توافق هسته ای اشاره کرد .موگرینی افزود  :درباره نتایج
احتمالینظرنمیدهمولیمطمئناانتخاباتایرانراازنزدیکدنبالمیکنیم؛
چرا که این کشــور بازیگری مهم نه تنها در خاورمیانه که در آسیاست .وی ادامه
داد  :قطعا این دوره انتخابات مهمی است و تنها می توانم امیدوار باشم که همه
شهروندان ایرانی به خوبی از حق رای خود استفاده کنند.
▪وزیر خارجه ایتالیا :پیروز انتخابات ایران به توافق هسته ای عمل کند

انجلینو الفانو ،وزیرامورخارجه ایتالیا با اشــاره به انتخابات ریاســت جمهوری
ایران گفت :نتیجه این انتخابات هرچه باشد می پذیریم ،مهم این است که پیروز
انتخابات به توافق هستهای کامال عمل کند .الفانو که در سفر رسمی در بیروت
به سر می برد ،روز پنج شــنبه در باره انتخابات ریاســت جمهوری ایران تصریح
کرد :اجرای کامل توافق هســتهای با جامعــه بین المللی برای ایــران اجتناب
ناپذیر اســت .وی افزود :مــا و جامعه بینالمللــی عقیده داریم کــه این موضوع
اصلی خواهد بود .همچنین «کنت کاتزمن» تحلیل گر ارشــد بخش تحقیقات
کنگره که تحقیقــات و تحلیلهای کنگره آمریــکا را انجام میدهد ،با اشــاره به
انتخابات ریاستجمهوری ایران گفت ،نتیجه انتخابات ریاستجمهوری ایران
هرچه که باشد ،توافق هستهای ایران و( 5+1آمریکا ،انگلیس،فرانسه ،روسیه،
چین به عالوه آلمان) مــورد حمایت قــرار خواهد گرفت .کاتزمــن در مصاحبه
با پایگاه اینترنتی «ترند» گفت :تــا زمانی که برجام مورد تأیید ایران باشــد ،اگر
«ابراهیم رئیسی» هم در انتخابات ریاســتجمهوری ایران پیروز شود برجام را
نقض نمیکند و احتمال دارد هرگونه تحریم جدید علیه ایران اساســ ًا در زمینه
برنامه موشکی این کشــور باشــد و کاری به صنعت نفت و گاز و بانکداری ایران
نداشته باشد.
▪الجبیر :انتخابات ایران یک امر داخلی است

به گزارش فارس« ،عادل الجبیر» وزیر خارجه عربســتان ســعودی بــا بیان این
که انتخابات این کشــور یک امر داخلی اســت ،افزود :ما به عمل ایرانیها نگاه
میکنیم و نه به شعارهای آن ها.

برایدفاعازجنابآقایروحانیودولتتدبیروامیدداشتهاند
از یک طرف و از طرف دیگر با عنایت به اصل مبرا بودن جایگاه
رفیع رهبری از جناح بندی های سیاســی رایج و جلوگیری از
سوءبرداشــت های عمومی در این خصوص تصمیــم به کناره
گیری از مسئولیت ریاست دفتر بازرســی مقام معظم رهبری
گرفتهاند.بااینحالاینمنبعآگاهافزود:هنوزدربارهپذیرش

این درخواســت اظهار نظری نشــده اســت .چنــدی پیش نیز
حجتاالسالم ناطق نوری در دیدار مجمع هماهنگی پیروان
امامورهبریاستانقمگفتهبودشخصآقایروحانیرااصلح
دانستهومیدانم،همانطورکهمرحومآیتا...هاشمینیزدر
انتخاباتسال ۹۲وحتیپسازآن،حمایتخویشراازایشان
بارهااعالمداشتهاند.

...

نماز جمعه

موحدی کرمانی  :از امروز باید
رقابت به رفاقت تبدیل شود
امام جمعه موقت تهران گفت :از امروز باید رقابت به رفاقت
تبدیل شــود  ،آن چــه در مناظره گفته شــد بر اســاس نیت
درونی منتخبان بــود .از امروز به بعد وظیفــه آن ها اخوت،
برادری  ،صفا  ،محبت وهمکاری اســت .به گزارش میزان،
آیت ا...موحدی کرمانی درخطبههای این هفته نماز جمعه
تهران با بیان این که امروز روز انتخابات ریاســت جمهوری
و شوراهای اسالمی شــهر وروستا اســت،افزود :فردی که
انتخاب میشــود مدیریت اجرایی چهار ســاله کشــور را به
دســت می گیرد؛ بنابر این باید بســیار صالح ،پــاک ،فعال
 ،به فکر ضعفا ،اســام و پیاده کردن قوانین بــه ویژه قانون
اساسی باشد.
وی اضافه کرد :پیام این حضور گسترده این است که مردم
به نظام اسالمی خود پایبندند وبا مســئوالن پیوند دارند و
به آن ها اعتماد دارند و خود مردم درمدیریت کشــور سهم
اساسی دارند ،پایبندی به قانون درتمام انتخابات گذشته
وجــود داشــته وا گراحیانا تخلفــی ازقانون صــورت گرفته
وافرادی تشــنج آفرینــی و قانون شــکنی کردهاند ســیلی
محکمی به دســت مــردم صالــح خوردهاند که صورتشــان
را ســیاه و آن ها را روســیاه کرده اســت .آیــت ا ...موحدی
کرمانی گفت :مناظرهها ورقابتها تمام شــد؛ اینک زمان
رفاقت است .از امروز باید رقابت به رفاقت تبدیل شود  ،آن
چه در مناظره گفته شد بر اساس نیت درونی منتخبان بود
از امروز به بعد وظیفه آن ها اخوت ،بــرادری  ،صفا  ،محبت
وهمکاری است.
وی ادامه داد :اگر جمله ای گفتند که در شأن انقالب و مردم
نبوده دقت کنند و به درگاه الهی توبه وازمردم عذرخواهی
کنند .امام جمعــه موقت تهران همچنین به ســند 2030
اشــاره کرد و گفت :ســند ننگین  2030را دســتور اجرای
مخفیانــه میدهند کــه خوشــبختانه مقام معظــم رهبری
جلوی اجرای آن را گرفتند .آیت ا...موحدی کرمانی افزود:
وزیران  ،معاونان و مشاوران خود را از افرادی انتخاب کنید
که مسئولیت را امانتی الهی بدانند .حکومت امانت است و
به امانت باید توجه کرد.
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