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سعیدی در گفت وگو با ایلنا:

گزارش های متقنی درباره 
رمدسیورهای آلوده 

مطرح است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد؛
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مانور دولتمردان در بازار مسکن با ارقام میلیونی
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همين صفحه

 پيام فرمانده کل قوا 
 در پی بازگشت ناوگروه 7۵ 
نيروی دریایی

جهان ۵

 با وجود تشکیل کابینه لبنان پس از یکسال،
  اما و اگرها دوباره ازسرگرفته شد؛ 

بيروت، تابع تصميمات 
بين المللی!

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ايران »ايلنا«
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک بازگشت 
مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی 
ارتش از مأموریت تاریخ ســاِز دریانوردِی پهنه  
اقیانوس اطلس، از فرمانده و یکایک کارکنان آن 

قدردانی کردند. 
متن پیام رهبر انقالب که به امیر سرلشــکر 
موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 

ایران ابالغ شد، به این شرح است:

بسمه تعالی
بازگشــت مقتدرانه و عزت آفریــن ناوگروه 
۷۵ نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران از مأموریت خطیر دریانــوردی پهنه ی 
اقیانــوس اطلــس را که بــرای اولین بــار در 
 تاریخ دریانوردی کشــور انجام شــده اســت، 

تبریک می گویم.
امروز بحمداهلل ارتش جمهوری اسالمی ایران 

با کارکنان بصیر، غیور و خســتگی ناپذیر خود 
در صحنه حاضر اســت و آماده ی مجاهدت در 
راستای اهداف بلند انقالب شکوهمند اسالمی 
می باشد. این توانمندی ها را حفظ کنید و ارتقاء 

دهید.
مراتب تشکر و قدردانی اینجانب را به فرمانده 
و یکایک کارکنان عزیز ناوگروه و دست اندرکاران 

برسانید.

 رئیس جمهور بــا بیان اینکه برخی دم از 
این می زنند که دوبــاره  محصوالت کره ای 
وارد کشــور شــود، گفت: اجازه نمی دهیم 

 واردات   تولید  را تحت الشعاع قرار  دهد.
به گزارش »انتخاب«؛ ابراهیم رئیســی 
در ســفر به خراســان جنوبی با بیان اینکه 
افزایش صادرات امری بسیار ضروری است 
گفت: به وزیر صمت و وزاری مربوطه تاکید 
می کنم حتما ســازوکاری تعریف کنند، به 
سطح سازمانی کار ندارم اما ساز و کار فعال 
برای حمایت از داخلی ســازی و حمایت از 

صادرات داشته باشند.
وی افــزود: در این زمینه یــک ممیزی 
فعال برای واحدهای تولیدی که به صادرات 
بیشتر تشــویق شوند، داشــته باشند و این 

مهم باید دنبال شود.
رئیســی بیان کرد: شــرایط تحریم در 
کشــور نســبت به زندگی مردم مشکالتی 

ایجــاد کرد امــا برخــی از ایــن تهدیدها 
فرصت ها ســاختند و یکــی از بخش های 
صنعتی کــه از این قضیه فرصت ســاخت، 

کارخانه کویر تایر بود که به پیش رفت.
وی گفت: عین این کار را در کارخانجات 
تولیدی لوازم منــزل داریم که در این مدت 
خیلی خوب پیــش رفتند، جلــوی برخی 
کارخانه های محصــوالت کره ای را گرفتند 
و نگذاشتند محصوالت آن به کشور ما وارد 
شــود و دفاتر تولیدی و توزیعی را نسبت به 

ایران اسالمی محدود کردند نتیجه این شد 
که کارخانجات لوازم خانگــی به راه افتاد و 
االن نیاز کشور را برطرف می کند، اکنون که 
نیاز کشور برطرف می شود برخی دم از این 
می زنند که دوباره ایــن محصوالت کره ای 

وارد کشور شود.
رئیس جمهــور  تصریح کرد: مــا اجازه 
نخواهیم داد واردات بی رویــه ای که تولید 
کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، صورت 
بگیرد یعنی نوع واردات بی رویه ای که تولید 
کشور را تحت الشعاع قرار دهد، نمی گذارد 
کشــور در مســیر تولید و اقتصاد مستقل و 

مقاومتی قرار بگیرد.
وی گفت: این نباید اتفــاق بیفتد و باید 
تولیدکنندگان لوازم داخلی و در یک کلمه 
داخلی سازی باید در کشور رونق پیدا کند، 
این سیاست دولت است و همین سیاست را 

دنبال خواهیم کرد.

خبر

خبر

پیام فرمانده کل قوا در پی بازگشت ناوگروه ۷۵ نیروی دريايی 

رئیس جمهور:

 اجازه واردات بی رويه را نخواهیم داد 

وزارت ارتباطات حذف اپلیکشن های ایرانی از گوگل را »اعالم جنگ« تعبیر کرد؛

تخلف کاربران و تحريم، 
دستاويز طرح صیانت نشود

سياست 2

شهرنوشت 6

الکاظمی و گروسی امروز به تهران می آیند؛

دو میهمان برای دو 
مذاکره   سرنوشت ساز

تهران امروز میزبان دو میهمان است؛ یکی 
مصطفی الکاظمی از عــراق و دیگری رافائل 
گروســی از اتریش؛ اولی نخست وزیر عراق 
اســت و دومی مدیرکل آژانــس بین المللی 

انرژی اتمی در وین. 
سفر هر دوی آنها، تاثیر مســتقیم بر دو 
مذاکره مهم و سرنوشت ســاز بــرای ایران 
دارد؛ یکی مذاکره ایران و عربستان و دیگری 
مذاکرات برجامــی در وین. از جهت اهمیت 
و حساســیت باید رتبه اول را به سفر رافائل 
گروســی داد؛ چراکه نتیجه مذاکرات او در 
تهران پیوند مســتقیم با جلسه هفته آینده 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

و همینطور مذاکرات برجامی وین دارد. 
هرچند که ایــران و طرف های مقابل آن 
در برجام، با گذشــت چندین هفته از دولت 
رئیسی، هنوز مذاکرات برجامی در وین را از 
سر نگرفته اند اما اگر همین امروز هم تصمیم 
به شروع دوباره مذاکرات بگیرند، باید گفت 
که گزارش هــای اخیر آژانس، رســیدن به 
توافق در این مذاکرات را سخت کرده است. 

پس از توافــق موقتی که پارســال میان 
علی اکبر صالحی، رئیس ســابق ســازمان 
انرژی اتمی کشــور و رافائل گروسی صورت 
گرفت، دوربین های آژانس می توانستند در 

تاسیسات هسته ای ایران روشن باشند...

 بررسی دالیل تنزل رتبه اقتصاد ایران در گفت وگوی یک استاد اقتصاد با »توسعه ایرانی«: 

 تحريم و FATF چاره جويی نشود؛ 
اقتصاد بیشترآب می رود 

چرتکه 3


