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ظریف خطاب به پمپئو :تهدید ،تهدید به بار می آورد

در همایش اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بالد

آیت ا ...نوری همدانی:حوزویان و مسئوالن باید مردم را دریابند

آیتا...نوریهمدانیازمراجعتقلیددراختتامیه
یازدهمیناجالسیهجامعهمدرسینحوزهعلمیه
قم و علمای بالد تصریح کرد :به همه مسئوالن
کشور می گوییم که همه شما باید در محور والیت
فقیه خدمت کنید؛ اطاعت از والیت فقیه تنها راه
حل مشکالت کشور است .وی ادامه داد :حوزه،
حوزویان و مسئوالن باید مردم را دریابند؛ امروز
اینمردمگرفتارگرانی،سختیزندگیوبیکاری
هستند .همه مسئوالن باید این مردم را حمایت
کنند .بی توجهی به جوانان در امور مختلف از
مشکالتبزرگامروزاستکهبایدحلکنیم.
▪یزدی :در این  40سال به اندازه 400سال
رشد و پیشرفت کرده ایم

به گزارش ایسنا ،در ادامه این نشست آیتا...

محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم تأکید کرد :در این  ۴۰سال به اندازه ۴۰۰
سال به این کشور خدمت شده است و به اندازه
 ۴۰۰سال رشد و پیشرفت کردهایم؛ تکنیک ها،
ابزارها  ،وسایل  ،جمعیت و نوع زندگی با گذشته
کامال متفاوت شده ولی سعی شده است که
اصول مسلم اسالم و انقالب نگه داشته شود.

میارزد .خاتمی تأکید کرد :اسفبار است که
امروز افراد در فضای باز در تهران مینشینند و
با بی بی سی صحبت می کنند و می گویند که
آزادی نیست؛ آزادی قبل و بعد از بیان وجود دارد
و عده ای نیز نظام را بمباران تبلیغاتی می کنند
ولی نظام آن ها را تحمل میکند؛ البته هیچ
یکند.
نظامی براندازی را تحمل نم 

▪خاتمی :یک موی پرمنتقدترین مسئول
کشور به تمام نظام سابق می ارزد

▪حاج علی اکبری :نهاد نمازجمعه متناسب
با شرایط ،خود را تقویت کند

آیتا ...سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه
مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم گفت:
درست است که به برخی از مسئوالن عالی رتبه
کشور ایراداتی وارد است ولی حتی یک موی
پرمنتقدترین مسئول کشور به تمام نظام سابق

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری،
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور
هم در این نشست گفت :در شرایط فعلی برای
صیانت از انقالب اسالمی نیاز داریم که نهاد
نماز جمعه متناسب با شرایط پیش رو ،خود را

از جهات مختلف تقویت کند؛ ارتقای کیفیت
و شکوفایی از وظایف مهم نهاد نماز جمعه و از
تاکیدات و اوامر مقام معظم رهبری است .وی
افزود :امروزه به نظر میرسد که جامعه روحانیت
صاحب منصب در حوزه امامتی ما به صورت
فراگیر ،باید رویکرد اجتماعی خود را توسعه
دهند؛ افزایش ارتباطات اجتماعی و روحیه
مردمی که سلف صالح ما داشتند به همراه
ارتباطبیتکلفبامردمازنیازهاییاستکهباید
توسط روحانیت و جامعه ائمه جمعه به آن عمل
شود.حجتاالسالموالمسلمینطباطبایینژاد
امــام جمعه اصفهان هــم گفت :امـــروزه باید
بپذیریم که اشکاالت مهمی در کشور وجود دارد
و به انقالب نیز ضربه میزند؛ متاسفانه خودمان
کارهایی میکنیم که نمیتوانیم جواب بدهیم.

نبوی :حاال که ترامپ اسلحه روی شقیقه ما گذاشته وقت مذاکره نیست
یک چهره برجسته جریان اصالحات گفت :حاال
که ترامپ اسلحه روی شقیقه ما گذاشته وقت
مذاکرهنیست،بایدروابطمانراباکشورهایدیگر
حفظکنیم.بهگزارشایسنا،بهزادنبویدربیست
و ششمین مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه
پزشکی ایران با بیان این که نتوانستیم از برجام
استفاده کنیم ،افزود :معنای این جمله این نیست
که برجام چیز بدی است .به نظر من برجام مهم
ترین توافقی است که جمهوری اسالمی طی 40

سالانقالبتوانستبهانجامبرساند .ویبااشاره
به نامهای که از زندان برای روحانی در ابتدای
پیروزی دولت یازدهم نوشت ،گفت :انتظار من از
دولت همانی است که در روزهای اول برای آقای
روحانینوشتم.نبویگفت:عدهایمیگوینداگر
روحانیوایندولتنبودندبازبرجامامضامیشد.
چطور؟ برجام توسط کسانی امضا می شد که به
قولی فکر می کردند مذاکره کالس درس است.
وی افزود :به دلیل تندروی ها و ماجراجویی های

داخلینتوانستیمازامکاناتبرجاماستفادهکنیم.
بعد ترامپ رئیس جمهور شد و تیر خالص را رها و
تحریم ها را شروع کرد .من شنیدم یکی از کسانی
کهقدیمهاتندرونبود،بعدازخروجترامپازبرجام
سجده شکر به جا آورد .چرا این کار را کرد ،نمی
دانم .این فعال سیاسی با اشاره به این که جدایی
بینآمریکاواروپاازبعدجنگجهانیدومبیسابقه
است ،ادامه داد :بهرغم برخوردهای دولت فعلی
آمریکا ،وضعیت امــروز ایــران در عرصه سیاست
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خارجی خیلی قابل قبول بوده است .این فعال
سیاسی گفت :ما بعد از تحریم دوم ترامپ دچار
مشکل شدیم .باید حواسمان به معیشت مردم
باشد.منمعتقدنیستماالنکهترامپاسلحهروی
شقیقه ما گذاشته ،باید با او مذاکره کنیم .عده ای
می گویند اکر این کار را نکنیم وضع بدتر می شود
اما االن شرایط مذاکره نیست .االن باید با ژاپن،
کره ،چین و روسیه روابط خود را حفظ کنیم و اروپا
را از دست ندهیم.

پس از آن که وزیر خارجه آمریکا مدعی شد برنامه
موشکی ایران و آزمایش علمی پرتاب ماهواره
بر به فضا با قطعنامه  2231سازمان ملل مغایر
اســت ،وزیــر خارجه به پمپئو ی ــادآوری کــرد که
آمریکا به عنوان ناقض این قطعنامه در جایگاهی
نیست که به دیگر کشورها تذکر بدهد .پمپئو در
توئیتی از ایران خواست که کار روی ماهوارهبر و
موشکهای بالستیک را متوقف کند .به گزارش

ایلنا ،در واکنش ظریف در توئیتر نوشت« :پرتاب
ماهواره بر فضایی یا آزمایش موشکی توسط
ایــران قطعنامه  ۲۲۳۱را نقض نمیکند .این
آمریکاست که این قطعنامه را نقض کرده و در
موقعیتی نیست که در این زمینه بــرای کسی
داد سخن سر دهد .یــادآوری به ایاالت متحده؛
قطعنامه  ۱۹۲۹مرده است و تهدید ،تهدید به بار
میآورد ،همان طور که احترام ،احترام میآورد».

توقف تولید خودرو در سال آینده تکذیب شد
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در اطالعیه ای ،اخبار منتشر
شده به نقل از مدیر کل صنایع خودرو درخصوص
توقف تولید به دلیل مشکالت ناشی از تحریم
را تکذیب کــرد .به گــزارش ایرنا ،این مرکز در
این اطالعیه اعالم کرد :به رغم تالش استکبار
جهانی بــرای توقف صنعت خ ــودروی کشور،
با توجه به نقش مهم و اساسی این صنعت در
تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال کشور،
وزارت صنعت با برنامه ریــزی صــورت گرفته
بــا خـــودروســـازان در زمینه تامین قطعات و
اجــزای مــورد نیاز بــرای تولید انــواع خــودرو به
ویــژه خــودروهــای پر تیراژ اقــدام کــرده است.
در ادامــه این اطالعیه آمــده اســت :سال آینده

شاهد افزایش تولید نسبت به امسال برای انجام
تعهدات مربوط به پیش فروش خودرو از سوی
خودروسازان خواهیم بود و تاکید می شود هیچ
گونه خللی در تولید این خودروها در سال آینده
اتفاق نخواهد افتاد .این اطالعیه یادآور می شود،
خبر نقل شده از سوی مدیر کل صنایع خودرو
مربوط به تعهدات خــودروســازان در ارتباط با
محصوالتی بوده است که به دالیل تحریم و عدم
همکاری شرکای خارجی قابلیت تامین نخواهند
داشت و مشکلی برای تولید خودرو های پرتیراژ
ایجاد نخواهد شد .در پایان این اطالعیه ضمن
قدردانی از تالش همه همکاران محترم رسانه
ای و خبرنگاران ،خواسته شده است تا در تولید
و انتشار اخبار ،صحت اخبار را مدنظر قرار دهند.

