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روی موج کوتاه

معــاون اول رئیس جمهور گفت: 
امروز در مقطعی هستیم که به شدت 
نیاز داریم صــدای مــردم حتی اگر 
اعتراضی نیــز دارند شــنیده و با آنها 
گفت و گو شــود. امروز که در تنگناها 
قرار داریم اگر مــردم به صحنه بیایند 
می توانیم از مشــکالت عبــور کنیم. 
نخبــگان نیز بایــد با مــردم فضای 
گفت و گوی ایجاد کنند، البته باید توجه 
داشته باشیم که این گفت و گو الزاماتی 

دارد که باید به آنها پایبند باشیم.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری 
دیروز در مراســم اختتامیه دهمین 
جشــنواره بین المللــی فارابی )ویژه 
تحقیقات علوم انسانی و اسالمی( که 
در سالن اجالس ســران برگزار شد با 
اشاره به فرا رسیدن چهلمین سالگرد 
پیروی انقالب اسالمی گفت: تاکنون 
راه دراز و دشواری پشت سر گذاشته ایم 
و از گردنه های سختی عبور کرده ایم، 
اگر به حوادثی که طی 40 ســال قبل 
در ایران، منطقه و جهان اتفاق افتاده 
است نگاهی گذرا کنیم، می بینیم که 

بسیاری از این دوران، دوران استثنایی 
تاریخ محسوب می شود.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به علوم 
انســانی گفت: من به لحاظ تخصصی 
بیشــترین دوران زندگیم را در حوزه 
صنعتی و اقتصادی طی کرده ام و هر 
چه بیشتر در این بخش حضور داشتم 
به نیاز مبرم کشــور به علوم انسانی و 
اجتماعی برای پیشبرد مسائل بیش 
از بیش واقف هستم و احساس می کنم 
این بخش از علم در همه مقاطع به ویژه 
زمان های خاص نقش بسیار کارساز و 
تعیین کننده برای عبور از مشکالت و 

تنگناها دارد.
وی بــا بیــان اینکــه هرچــه 
پیچیدگی های دنیا بیشتر می شود نیاز 
به علوم انسانی بیشتر از قبل احساس 
می شــود، خاطرنشــان کرد: انتظار 
مدیران و سیاســتگذاران از نهادهای 
علمی این اســت که به دولتمردان و 
شهروندان کشور در فهم درست مسائل 
و ارائه راهکارهای مناسب برای برون 
رفت از آنها کمک بیشتری کنند. قطعاً 

فهم صحیح مسائل و مشکالت پیش 
نیاز هر اقدامی است و چنان چه ندانیم 
مشکل اصلی کجاست، راهکارهایی که 
برای حل آنها انتخاب کرده ایم ما را به 

مسیر درست نمی رساند.
جهانگیــری ادامــه داد: ما جنگ 
هشــت ســاله را تحمــل کرده ایم. 
همچنین شاهد جنگ بزرگ در خلیج 
فارس بودیم که طی آن آمریکایی ها 
و برخی کشــورهای عربی علیه عراق 
اقداماتی انجام دادند و آثار آن همچنان 
قابل مشــاهده اســت. از سوی دیگر 
شــاهد وقوع جنگی در کشور شرقی 
خود بودیم که طی آن ناتو و آمریکا در 
افغانســتان حضور یافتند و همچنان 

آثار این جنگ باقی است.
وی با اشاره به پیدایش گروه های 
تروریســتی مختلف در منطقه طی 
ســال های اخیر، خاطرنشــان کرد: 
گروه های تروریســتی در منطقه به 
دنبال معرفی چهره ای خشن از اسالم 
بودند و در مناطقی از جمله ســوریه و 
عراق ایجاد شدند که اگر ایران دست 

به کار نمی شد امروز گروه تروریستی 
داعش در منطقه قدرت و دولت داشت.

ول رئیس جمهــور  معــاون ا
خاطرنشــان کرد: طی چهل ســال 
گذشــته در داخــل کشــور نیــز از 
گردنه های بســیاری عبور کردیم و 
به لطف خدا امروز با وجــود آن که با 
تنگناهایی مواجه هستیم فرصت هایی 
در اختیــار داریم؛ بــا فرصتهایی که 
می توانیم در مقابل تنگناهای موجود 
خلق کنیم، می توان شرایط کشور را با 

وضع بهتری پیش ببریم.
جهانگیری در بخــش دیگری از 
صبحت های خود با تاکید بر لزوم »افق 
گشایی نسبت به آینده کشور و نظام« 
و »ابهام زدایی نسبت به آینده کشور« 
گفت: باید با کمک تفکر علمی و اراده 
سیاسی نگرانی های جامعه را در همه 
زمینه ها بویژه اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی کاهش دهیم.
وی با اشــاره به اعمال تحریم های 
جدید از سوی دولت آمریکا علیه ایران 
اظهار کرد: آمریکایی هــا هم زمان با 

جنگ اقتصادی کــه اخیراً علیه ایران 
آغاز کردند، یک جنگ روانی و رسانه ای 
شــروع کردند و مهمترین هدف شان 
آن است که آینده ایران به ویژه آینده 
نسل جوان را مبهم جلوه دهند و تردید 
و نگرانی ها نســبت به آینده کشور را 
تشــدید کنند؛ بنابرایــن باید تالش 
گســترده ای انجام دهیم تا افق های 
جدیدی پیش روی ملت برای آینده 
گشــوده شــود و امید در میان مردم 

افزایش یابند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر 
این که امروز زمان گفت وگو و افزایش 
اعتماد به همدیگر، خود و نظام است، 
خاطرنشان کرد: در چهل سال گذشته 
مهمترین ســرمایه ای که برای عبور 
از دروان ســخت در اختیار کشور بود 
سرمایه اجتماعی اســت این سرمایه 
اجتماعی نیز نتیجه قرائت دینی بود که 
امام خمینی )ره( از اسالم ارائه کردند 
و حکومت اسالمی را حکومتی مبتنی 

بر اراده مردم معرفی نمودند.
جهانگیری با تاکید بر لزوم ترمیم 
سرمایه اجتماعی کشور، گفت: بیش از 
دولت و نهادهای رسمی، دانشمندان، 
نخبگان و صاحب نظــران باید برای 
ترمیم ســرمایه های اجتماعی اقدام 
کنند؛ طبیعی است برای این کار باید 
در رویکردها، رفتارها و ســاختارهای 

حکمرانی اصالحاتی صورت بگیرد.
وی با بیان این که گفت و گو میان 
دولت و دانشــگاه در مراحل مختلف 
آغاز شــده است، خاطرنشــان کرد: 
از ســال گذشــته من در معاونت اول 
ریاست جمهوری تالش کردم موضوع 
گفت وگوی ملــی را در همه زمینه ها 
مطرح کنــم. چرا که فکــر می کردم 
راه حــل عبــور از تنگناهــا توجه به 
مســائل داخلی و گفت و گو است؛ در 
همین زمینه جلساتی با دانشگاهیان 
برگزار کردم وطی آنها بخش هایی از 
چالش های پیش روی کشــور مطرح 
شد و گفت و گوی میان دولت و دانشگاه 
شکل گرفت که این گفت و گو امروز نیز 

باید ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید 
بر این که امروز به شــدت به همدلی و 
هم زبانی میــان نهادهای حاکمیتی 
نیازمند هستیم، گفت: امروز نهادهای 
حاکمیتی مسئولیت بســیار مهم و 
تاریخی بر عهــده دارند؛ پیش نیاز هر 
اقدامی این اســت که همه نهادها در 
چارچوب وظایفی که در قانون اساسی 
پیش بینی شده عمل کنند و هر کسی 
که تصمیمی می گیرد پاسخگوی این 
تصمیمات که سرنوشــت یک ملت با 

آنها رقم می خورد باشد.
به گزارش ایســنا، جهانگیری در 
ادامه گفــت وگوی میــان نخبگان و 
حکومت، گفت و گوی میان حکومت 
و مردم و گفت و گوی میان نخبگان و 
مردم را از نیازهای اصلی کشور عنوان 
و اظهار کرد: امروز مقطعی نیست که 
نخبگان ایران نســبت به سرنوشــت 
کشور احساس مسئولیت نکنند؛ امروز 
نخبگان باید هم به دولت کمک کنند و 
هم در جایی که الزم است هشدارهای 

مربوط را اعالم نمایند.
وی در پایــان گفــت: امیدوارم 
صاحبنظران و اندیشمندان کشور 
در رشته های مختلف علوم انسانی 
در مقطع فعلی شــرایط کشور را به 
خوبی درک و تالش کنند تا دیگران 
نیز این شرایط را درک کنند. ایران 
فرصت ها و توانمندی های بســیار 
زیادی برای حل مشکالت خود دارد 
و چنانچه همه با هم باشــیم حتماً 
دوره فعلــی را می توانیــم به خوبی 

پشت سر بگذاریم.

جهانگیری تأکید کرد:

صدای مردم حتی اگر اعتراضی نیز دارند  شنیده شود 

خبر

آیت اهلل جوادی آملی، مرجع تقلید، گفت: 
حج بالذاته یک حرکت سیاســی است، اما 
نباید سیاســت های دنیایی را به حج ارتباط 
داد، هرگز نبایــد اقداماتی ماننــد حمله به 
ســفارت عربســتان صورت پذیرد، این کار 
خالف دستور دین است، نباید انتظار داشت 
چنین حرکاتی انجام پذیرد و در مقابل، آنها 

حرکتی انجام ندهند!
به گزارش »انتخــاب«؛ این مرجع تقلید 
در دیدار مسئولین و دســت اندرکاران حج 
و زیارت افزود: مشــکالت پیرامون برگزاری 
حج از چند جنبه قابل بررســی و حل شدن 

است که در این مســیر ابتدا باید از خودمان 
شروع کنیم. 

آیت اهلل جوادی آملی یادآور شد: اگر کسی 
در عرصه بین الملل احترام می خواهد، باید 
به دیگران احترام بگذارد. دستورات دین در 
سه حوزه ملی، منطقه ای و بین المللی است 
و قرآن برای هر سه منطقه برنامه دارد یعنی 
حتی با اهل کتــاب و ملحدان نیز می توان بر 
اساس موازینی ارتباط برقرار کرد، می فرماید 
در هر ســه بخش با فهم و عقــل رفتار کنید 
و تاکیــد می کند اگر مودب بــه آداب دینی 

نباشید به مشکل برمی خورید.

وی با اشــاره به عدم موافقت آل ســعود 
در برگزاری دعای کمیل بــه بهانه خطرات 
امنیتی، تاکید داشتند: شــما وظیفه دارید 
محققانــه و با لبخنــد به طرف ســعودی 
بفهمانیــد کــه ریشــه ناامنــی، داعش و 
تکفیری خود آنها هســتند، آنها باید بدانند 
که همه جهان اســالم می داند که عالوه بر 
جنایاتــی مانند جریان خاشــقجی و امثال 
 ذلــک، داعش و تکفیــری را نیز خــود آنها 

می پرورانند.
آیت اهلل جوادی آملی با اشــاره به وظیفه 
خطیــر بعثه هــا در موســم حــج، تصریح 

داشــتند: زائرانی که به بعثــه می آیند باید 
با دســت پر برگردند و برنامه های بعثه باید 
عالمانه، محققانه، جامع و بین المللی باشد، 
در بخش های فرهنگی باید عالمانه ســخن 

بگوییم، باید از ظرفیت حــج برای معرفی و 
جهانی کــردن اهل بیت علیهم الســالم که 
در جهان همتــا ندارند اســتفاده کنیم و به 

روضه خوانی اکتفا نکنیم.

آیت اهلل جوادی آملی:

هرگز نباید اقداماتی مانند حمله به سفارت عربستان صورت پذیرد 

شماره  171  /    دوشنبه  8   بهمن  1397  /  21 جمادی االول1440  /   28  ژانویه  2019

درباره سهمیه بندی بنزین 
تصمیمی نگرفته ایم

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی دیروز، اخبار و شــایعه ها در باره 
سهمیه بندی بنزین و دادن هر روز یک لیتر بنزین 
به افراد را رد کرد و گفت: هنوز در این باره تصمیمی 

گرفته نشده است و این نقل قول ها درست نیست.
    

موافقت با درخواست تاسیس 
۴۰حزب جدید در دولت

سخنگوی وزارت کشور گفت: در دولت تدبیر و 
امید با درخواست تاسیس 40 حزب جدید موافقت 
شده است که از این تعداد ۲۵ حزب مجوز فعالیت 
دائم دریافت کرده اند و ۱۵ حزب در حال طی مراحل 
قانونی و تشکیل دفاتر استانی به منظور دائمی کردن 
مجوز خود هستند.  به گزارش ایسنا، سیدسلمان 
ســامانی با بیان اینکه برای نخستین بار آیین نامه 
برگزاری تجمعات در مکان هــای خاص تصویب 
شده است، افزود: در ســال جاری حدود ۲ میلیارد 
تومان یارانه به احزاب تخصیص یافته که این اعتبار 
به حساب خانه احزاب ایران واریز شده است و طبق 
دســتورالعمل به احزابی که خود را با قانون جدید 

تطبیق داده باشند، پرداخت می شود.
    

مبارزه با مفسدان، جدی نیست
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره 
مبارزه با فساد و پرداختن به این مهم در شرایط فعلی 
کشور، گفت: مبارزه با فساد آغاز شده است و کارهایی 
صورت می گیرد، اما مبارزه جدی نیست، مردم انتظار 
دارند که با مفسدان اقتصادی مبارزه جدی صورت 
گیرد. سیدناصر موسوی الرگانی در گفت وگو با ایلنا، 
خاطرنشان کرد: برای یک مبارزه جدی نباید بین 
افراد تفاوتی گذاشته شود، یعنی اگر فردی وابسته 
به گروهی بود، این مساله را نادیده بگیرند و به پرونده 

رسیدگی کنند نه این پرونده را به تاخیر بیندازند.
    

احتمال تغییر یکی از وزرا 
وجود دارد 

عضو هیأت رئیسه مجلس از تغییر احتمالی در 
یکی از وزارتخانه های دولت خبر داد. اسداهلل عباسی، 
تصریح کرد: زمزمه هایی دربــاره تغییر در یکی از 
وزارتخانه ها وجود دارد که تاکنون دولتی ها نام این 
وزارتخانه را اعالم نکرده اند. به گفته وی،احتماالً با 
معرفی وزیر بهداشت به مجلس، فرد دیگری برای 
وزارتخانه ای که مدنظر اســت به مجلس معرفی 

می شود. 
    

فتنه۹۸؟ البد بازندگان انتخابات 
اسمش را می گذارند فتنه 

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در 
پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره وقوع فتنه ۹۸ 
گفت: شاید قرار است عده ای در یک رقابت سیاسی 
ببازند بنابراین تالش دارند با طرح چنین موضوعاتی 
زمینه ای فراهم کنند تا به محض باخت بگویند این 
همان فتنه ای است که ما می گفتیم. اکبر ترکان در 
گفت وگو با خبرآنالین  با بیان اینکه فکر نمی کنم 
سال آینده فتنه ای داشته باشیم، تصریح کرد: اگر 
منظور از فتنه تحریم های ایاالت متحده است که 

همین حاال هم وجود دارد.
    

مردم را وارد معرکه آب نکنید
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
وزارت نیرو به زودی تکلیف استان ها را در خصوص 
ســهمیه آب روشــن می کند، از همین رو نباید 
مــردم را وارد منازعــات و معرکــه آب کنیم. به 
گزارش ایرنا، عیســی کالنتری در شــورای اداری 
چهارمحال و بختیاری افزود: همگان باید بپذیرند 
که منابع آب کشور بسیار محدود است و باید برای 
 مقابله با ایــن بحران، آب کمتــری مصرف کنیم.

وی ادامه داد: در مقامی نیستیم که به هر منطقه هر 
چقدر آب نیاز دارد تخصیص دهیم.

    
تهران و آنکارا برای تقویت 

روابط عزم جدی دارند
معاون اقتصــادی رئیس جمهور تعمیق روابط 
اقتصادی ایــران و ترکیه را گامی در مســیر پیوند 
عمیق تر دو ملت برشمرد و تاکید کرد: تهران و آنکارا 
برای تقویــت همه جانبه روابط بــه ویژه در بخش 
اقتصادی عزم جدی دارند. به گزارش ایلنا، محمد 
نهاوندیان در دیدار مصطفی رفعت حیصار جیک 
اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق  هــای بازرگانی و بورس 
ترکیه، گســترش روابط با دولــت و ملت ترکیه را 
جزو اولویت  های سیاســت خارجی ایران برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: این دوره از فشار و تحریم  های 
آمریکا علیه ایران هم به  زودی ســپری خواهد شد 

و دوستان را می  توان در روزهای سخت شناخت.

امروز در مقطعی هستیم که 
به شدت نیاز داریم صدای 
مردم حتی اگر اعتراضی 
نیز دارند شنیده و با آنها 

گفت و گو شود. امروز که در 
تنگناها قرار داریم اگر مردم 
به صحنه بیایند می توانیم از 

مشکالت عبور کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره سازوکار ویژه مالی 
برای ایران که قرار است ازسوی کشورهای اروپایی راه اندازی 
شــود، گفت: امیدواریم قبل از آنکه خیلی دیر شود، به ویژه 
اروپایی ها به آنچه ماه ها قبل قول داده اند، عمل کنند. علی اکبر 
صالحی درگفت و گو با خبرنگاران بــرون مرزی ایرنا افزود: در 
صورتی که اروپایی ها به وعده هایشان عمل نکنند، ممکن است 
تحوالت و اقدامات آینده نه برای ایران، نه برای اروپایی ها و نه 
برای سایر اعضای برجام خوشایند نباشد معاون رئیس جمهوری 
گفت: تالش های زیادی شد تا برجام شکل گیرد. لذا ما تمایل 
نداریم که این توافق توسط هریک از اعضای باقی مانده در آن، 
شکسته و نقض شود. رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران همواره به تعهداتش در قبال برجام 
پایبند بوده است و ۱3 گزارش پی در پی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شاهدی روشن برای این موضوع است. اروپایی ها چندین 

ماه است که وعده داده اند سازوکار ویژه مالی با ایران)SPV( را 
راه اندازی کنند، اما این امر هنوز محقق نشــده است. صالحی 
ادامه داد: اخیرا شــنیده ام که احتمــال دارد اروپایی ها تا روز 
دوشنبه )۸ بهمن( راه اندازی سازوکار ویژه مالی را رسما اعالم 
کنند. امیدواریم آنها این گام مهم را بردارند و این گامی موثر و 
امیدبخش خواهد بود و به ایجاد اعتماد متقابل که تالش های 
زیادی برای شکل گیری آن صورت گرفته است، کمک خواهد 
کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اما اگر اعتماد از بین 
برود، همه بازی را خواهند باخت. ما به دنبال آن هستیم که همه 
در این میدان برنده باشند و با همکاری یکدیگر می توانیم همه از 
برجام سود ببریم. اگر برجام برنده ای نداشته باشد، قطعا به نفع 
اروپایی ها نخواهد بود به ویژه اینکه این توافق به لحاظ امنیت 

آفرینی هم برای اروپایی ها بسیار حیاتی است.
این مقام عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: امروز 

خاورمیانه گرفتار مشکالت زیادی اســت و اگر برجام هم به 
مشکالت این منطقه اضافه شود، دیگر چه کسی می تواند از آن 
سود ببرد؟ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: آخرین 
حرف من به اروپایی ها این است که در روند اجرای سازوکار ویژه 

مالی، سریع تر حرکت کنند قبل از آنکه زمان به پایان برسد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ۱۸ اردیبهشت ماه 
سال جاری خروج کشورش را از توافق هسته ای ایران اعالم کرد. 
این اقدام با انتقاد شدید دیگر امضا کنندگان این توافق روبرو شد 
آنها اعالم کردند که به توافق هسته ای پایبند بوده و راهکارهایی 

را برای ادامه تجارت کشورهای مختلف با ایران ارائه می کنند.
فعال کردن قانون انسداد برای حمایت از تجارت شرکت ها با 
ایران و همچنین ارایه سازوکار مالی ویژه ایران از جمله اقدامات 
اروپا با حمایت چین و روســیه است که قرار است فعال شوند. 
قانون انسداد راه اندازی شده است و برخی رسانه ها گفته اند که 

سازوکار و مالی نیز قرار است فردا رونمایی شود.
ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه در زمینه 

هسته ای است 
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در گفت و گو با خبرنگار 

بخش برون مرزی عربی ایرنا، با تاکید براینکه جمهوری اسالمی 
ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه در زمینه فناوری های 
هسته ای اســت تشــکیل یک کمیته فنی در زمینه ایمنی 

نیروگاههای هسته ای را پیشنهاد کرد. 
صالحی در پاسخ به پرسشی درباره افق های همکاری بین 
ایران و کشورهای منطقه در زمینه فناوری هسته ای و آنچه 
ایران می تواند به این کشورها در زمینه دانش هسته ای ارایه 
کند،با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران تجارب بزرگ و 
انبوهی در زمینه هسته ای دارد، افزود: ما از دهه پنجاه شمسی 
وارد عرصه هسته ای و فناوری های هسته ای شده ایم و ایران 

بیش از شصت سال است که در این زمینه فعال است. 
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران بارها اعالم کرده 
که آماده تعامل با برادران خــود در منطقه بخصوص منطقه 
خلیج فارس است، گفت: کشورهای عربی اقدام به راه اندازی 
نیروگاههای هسته ای کرده اند و ما اعالم کرده ایم که آنها نیاز 
به کارشناس در این عرصه خواهند داشت و ایران کارشناسان، 
فناوری و تجارب عالی در این زمینه دارد و آماده اســت در این 

عرصه با آنها همکاری کند. 

صالحی خطاب به اروپا: 

قبل ازآنکه دیر شود، به قول خود عمل کنید


