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سياست 2

 سرلشكر باقری: 

 رزمایش های یکی دو ماه آخر 
 دوره ترامپ با دستور 
رهبر انقالب بود

سياست 2

 پاسخ تند احمدی نژاد  به سخنان اخیر حدادعادل؛

 دست فرح را می بوسيد، 
 حاال سوپر حزب اللهی 

شده  است
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رئیس جمهور بر ضرورت کمک رسانی فوری به 
زلزله زدگان، جبران خسارت ها و همچنین تسریع 
در اسکان موقت کسانی که منازلشان در این زلزله 
خسارت دیده اســت با توجه به فصل سرما در این 

منطقه، تاکید کرد.
 به گزارش ایسن،ا  در دویست و پنجمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر راه و شهرسازی 
که به نمایندگی از طرف رئیس جمهور به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد و منطقه زلزله زده سی سخت 
سفر کرده بود، گزارشــی از وضعیت زلزله زدگان ، 
میزان آســیب و خســارات، روند امدادرسانی و 
مداوای مصدومان و اســکان موقت خانواده هایی 
که خانه هایشان آســیب دیده و همچنین برآورد 
خسارات وارد شــده و برنامه ریزی برای کمک به 

ساخت منازل تخریب شده، ارائه کرد.
پس از ارائه این گزارش، حسن روحانی در ادامه 
با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی درخصوص 
آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن، این طرح 
را گام بزرگ دولت تدبیر و امید برای تامین مسکن 
دهک های پایین و متوسط درآمدی جامعه عنوان 
کرد و با  اشــاره به روند خوب طی مراحل این طرح 
ملی و زیر بنایی اظهار داشت: امیدواریم بخشی از 
واحدهای در دست ســاخت این طرح تا پایان این 

دولت تکمیل و افتتاح شود.
روحانی تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح 
ملی مسکن از طرف دولت را نقطه قوت این طرح 
عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این طرح با استقبال 
و مشارکت خوبی از سوی متقاضیان مواجه شده و 

امیدواریم با برنامه ریزی های درست، مسکن همه 
ثبت نام کنندگان در زمان مقرر آماده و تحویل شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز 
برای ســاخت ۲۶۰ هزار واحد فراهم شده است و 
مراحل ساخت واحدها در ریل طبیعی خود افتاده 
است،افزود: توزیع استانی طرح ها نیز متناسب با 
نیازبوده و پروژه های اجرایی در استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمان و یزد در ماه های آتی به بهره 

برداری خواهد رسید.
در این جلسه همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی 
گزارشی از میزان تحقق درآمدهای مشخص شده 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ویژه از محل وصول 
مالیات، فروش اوراق و درآمــد حاصله از صادرات 

ارائه کرد.

رئیس جمهور روابط ایران و ترکیه به عنوان دو 
کشــور مهم و تاثیرگذار در منطقه را خوب و رو به 
توسعه توصیف و بر تقویت همکاری ها و مناسبات 
تهران - آنکار برای مقابله با تهدیدات مشــترک و 
همچنین حل و فصل مشکالت منطقه تاکید کرد. 

حسن روحانی عصر یکشــنبه در گفت و گوی 
تلفنی با »رجب طیب اردوغان«، با اعالم حمایت از 
ترکیه در مقابل تحریم های آمریکا ، تاکید کرد: تنها 
راه مقابله با اقدامات یکجانبه و غیر قانونی آمریکا، 

اتحاد و همدلی کشورهای تحت تحریم است.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت افزایش سطح 
مناســبات تجاری و اقتصادی دو کشور با اصالح 
موافقتنامه تجارت ترجیحی، تســریع در اجرای 
توافقات ششمین نشست شورای عالی همکاری 
های ایران و ترکیه را مورد اشاره قرار داد و از آمادگی 
ایران برای میزبانی بیســت و هشتمین نشست 
کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی در 

آینده نزدیک خبر داد.
روحانی با اشاره به رفتارهای غیر قانونی دولت 
قبلی آمریکا  تاکید کرد: رفع تحریم ها از ســوی 
آمریکا یک مطالبه قانونی و معقو.ل از طرف ایران 

اســت که باهار مورد تاکید قرار داده ایم و ایران نیز 
با رفع تحریم ها به تعهدات خود بازخواهد گشت. 
راهبرد ایران همانطور که بارها اعالم شده ، اقدام در 

برابر اقدام خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران همواره طرفدار 
گفت و گو و بهره گیری از روش های مسالمت آمیز 
حل و فصل اختالفات در سوریه بوده است، بر تدوام 
روند گفت و گو های سران سه کشور ایران ، ترکیه و 
روسیه ) ضامن روند آستانه( با هدف تالش برای حل 
و فصل مشکالت سوریه از جمله فراهم شدن زمینه 
بازگشت آوارگان ســوری به کشورشان و تدوین 

قانون اساسی این کشور تاکید کرد.
 روحانی همچنین با اشاره به بحران قره باغ میان 

آذربایجان و ارمنســتان و وضعیت آتش بس بین 
دو کشــور، رویکرد ایران را حمایت از حل و فصل 

اختالفات به کمک گفت و گو و مذاکره عنوان کرد.
رئیس جمهور با اســتقبال از ابتکار همکاری 
منطقه ای با حضور کشورهای ایران ، روسیه ، ترکیه 
، آذربایجان و ارمنستان، گفت: این طرح می تواند 
منافع قابل توجهی برای همه طرف ها داشته باشد 
و ایران برای همــکاری در زمینه های تخصصی با 

کشورهای منطقه آماده است.
 رئیس جمهــور ترکیه نیز در ایــن گفت وگو 
درخصوص راه های توسعه روابط دو جانبه، برگزاری 
سریعتر کمیسیون مشــترک همکاری های دو 
کشور، گسترش مناسبات تجاری بویژه با استفاده 
از ظرفیت های تجارت ترجیحی و همکاری و گفت 
وگوهای موثر بــرای تقویت صلح و امنیت منطقه  

تاکید کرد.
 رجب طیب اردوغان همچنین با اســتفاده از 
فضای مثبت و مناسب بین المللی در جهت حل و 
فصل مشکالت و رفع تحریم های ناعادالنه آمریکا، 
بر استفاده از راه حل های دیپلماتیک و گفت و گو 

تصریح کرد.

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد؛

کمک رسانی و تسریع در جبران خسارت های زلزله سی سخت

روحانی در گفت وگو با اردوغان:

تنها راه مقابله با اقدامات یکجانبه آمریکا اتحاد و همدلی کشورها ست

پیش بینی ناپذیری تورم، خروج ۱۰۰ میلیارد دالر سرمایه از کشور را  رقم زده است؛

 تنگنا در ایران؛ 
فراغت در اقصی نقاط جهان!

سياست 2

چرتکه 3

ایراندرفضایسیاسیدوگانهحولبرجامبهسرمیبرد؛

یک   مرز  بار
فشار  و بن بست

مرز باریک فشــار و بن بست، یعنی همان 
جایی که می تواند فشار را آنقدر زیاد کند که 
جایی برای بازگشت باقی نماند، برجام را در 

دوراهی »پایان و احیا« قرار داده است. 
ایران درباره برجام و آمریکا بر ســر یک 
دوراهی اســت؛ گرچه کــه نهایتا حاکمیت 
درباره این دوراهی تصمیــم خواهد گرفت 
اما به هر حال برجــام و روابط ایران و آمریکا، 
در یک فضای دوگانه با استانداردهای کامال 

متفاوت دست و پا می زنند. 
شاهد مثالش واکنش کیهان به توئیت دو 
روز پیش وزیر خارجه ایران است. محمدجواد 

ظریف بعــد از آنکه ریچارد میلــز، نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل خبر داد که آمریکا 
نامه دولت ترامپ به شورای امنیت مبنی بر 
بازگشت خودکار تحریم های این شورا علیه 
ایران را پس گرفته اســت، در توئیتر نوشت: 
»آمریکا اذعان کرد که ادعاهای پمپئو درباره 
قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ اعتباری ندارد.« او ادامه 
داده بود که اگر آمریــکا در پایبندی به این 
قطعنامه همه تحریم های دولت ترامپ علیه 
ایران را بردارد، ما نیز فــورا کاهش تعهدات 
خــود را به عقــب برمی گردانیم.  حســین 

شریعتمداری اما در کیهان به شدت...

گذری در بودجه خواری هزاران میلیارد تومانی نهادهای فرهنگی و مذهبی غیرپاسخگو

دیجیتالی سازی کتاب ها با درآمد ۲۰ سال یک کارگر!
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