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روی موج کوتاه

حســن روحانی روز چهارشنبه در 
اجتماع پرشور و بزرگ مردم الهیجان 
با برشمردن شکســت های پی درپی 
دشمنان در برابر مقاومت ملت عظیم و 
متحد ایران، با بیان اینکه از لحاظ آمار 
اقتصادی و تورم ماهانه ســخت ترین 
ماه های سال جاری، شــهریور، مهر و 
تاحدودی بهمن بود و در آذرماه و دی ماه 
بهترین ماه هایی بود که مردم مقاومت 
خود را نشــان دادند، تأکید کــرد: اما 
22 بهمن ماه روز شهامت و ایستادگی 
ملت ایران در برابر دشمنان سرسخت 
این سرزمین بود و مردم در سال جاری 
به رغم سختی ها، ایســتادگی و صبر 
خود را در برابر انواع توطئه دشــمنان 

نشان دادند.

روحانی ادامه داد: دشمنان به دنبال 
این بودند که جمهوری اسالمی ایران 
ناقض معاهدات باشد و تالش کردند در 
این تحریم دنیا را همراه خود کنند و دیگر 
کشورها نیز با آنها همراه شوند که در این 
مرحله نیز ناموفــق بودند و هیچ یک از 
قدرت های جهانی و متعهدین آمریکا در 
برابر نقشه کاخ سفید سر فرود نیاوردند.

اختالف ما با آمریکا بر سر 
بازگشت به عقب است

روحانی با بیان اینکه ما در یک شرایط 
عالی نیســتیم، بلکه در شرایط جنگ 
اقتصادی و روانی هستیم که باید به این 
باور برسیم در میدان نبرد با دشمن باید 
ایستادگی کنیم، گفت: همه ملت ایران 
می دانند که عقب نشینی در این مرحله به 

معنای از دست دادن همه دستاوردهای 
تاریخی از مشروطه تا انقالب اسالمی 
است چراکه سردمدار نهضت مشروطه، 
ملت ایــران و در رأس آن آذربایجان و 
گیالن بود که در دفاع مقدس و انقالب 
اسالمی نیز مردم این خطه در خط مقدم 

مبارزه بودند.
رئیس جمهــور با تأکید بــر اینکه 
اختالف ما بــا آمریکا بر این اســت که 
آنان می گویند ایران باید به 40 ســال 
قبل بازگردد و مــا می گوییم به عقب 
بازنمی گردیم و مســیر پیشــرفت و 
استقالل، آزادی و مردم ساالری را ادامه 
می دهیم، تصریح کرد: در ســطحی از 
اختالف نظر نیستیم که با آمریکا مذاکره 
و مصالحه کنیم، بلکه باید دشمن را به 

عقب برانیم و ملت ایران راه عزت خود 
را ادامه دهد.

 بر عهد خود هستم
رئیس جمهوری بــا تأکید بر اینکه 
حســن روحانی بدون نمایندگی ملت 

ایران یعنی هیچ، اما با ملت ایران یعنی 
قدرت ملت ایران، تصریــح کرد: امروز 
روز ایستادگی یکپارچه ملت ایران در 
برابر دشمنان است چراکه فکر می کنند 
ملت ایران را می توانند به زانو دربیاورند 
و من با همان عهد سال 92 و 96 اعالم 
می کنم که دولت به عنوان خدمتگزار 
ملت از شرایط جنگ اقتصادی و روانی 
نمی هراسد چراکه ملت را یکپارچه در 
کنار خــود دارد و دولت نیز با تمام توان 
از ملت ایران حمایت می کند و نسبت 

به دغدغه و مشکالت آنان آگاهی دارد.
راه آهن رشت- آستارا صدها 

کشور را به هم متصل می کند
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه 
به مردم ایران در دولــت یازدهم قول 
دادم تا 4 استان بزرگ کشور به راه آهن 
سراسری متصل شــود که 2 استان در 
سال 96 و دو استان در سال 97 به خط 
راه آهن سراسری کشور متصل شدند، 
گفت: همدان، کرمانشاه، ارومیه و امروز 
گیالن به راه آهن سراسری متصل شدند 
و دولت خود را در حد توان به وعده هایی 
که به مردم می دهد، مسئول می داند و 
امروز سوت قطار راه آهن سراسری در 

رشت به صدا درخواهد آمد.
روحانی با بیــان اینکه امروز گیالن 
سرســبز و دیار جلگه، جنگل و کوه با 
مردمانی بــزرگ و عظیم بــه راه آهن 
سراسری متصل خواهد شــد، افزود: 
در آغاز دولت یازدهم در بررســی طرح 
راه آهــن قزوین به رشــت 32 درصد 
تکمیل شــده بود که حــدود 1850 
میلیارد تومان هزینه داشــت و دولت 
یازدهم باید 1300 میلیارد تومان اعتبار 
متقبل می شــد که در دولت یازدهم و 
دوازدهم این اعتبار تخصیص یافت تا 
راه آهن مهم و استراتژیک به ثمر برسد و 

امروز این مسیر ریلی فعال است.
رئیس جمهــوری با اشــاره به آغاز 
عملیات اجرایی طرح راه آهن رشت به 
آستارا به عنوان طرح بسیار مهم ملی و 
بین المللی، گفت: با تکمیل این مسیر 
ریلی، ده هــا و حتی صدها کشــور در 
آفریقا، آسیا، شرق و شمال اروپا و آسیای 

مرکزی به یکدیگر متصل خواهند شد.
رویکرد ایران تعامل سازنده با 

همه کشورهاست
روحانی، همسایگی با 4 کشور بزرگ 
جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان 
و ترکمنســتان را از امتیازات اســتان 
گیالن برشمرد و ادامه داد: این 4 کشور 
همسایه هایی هستند که روابط نزدیک و 
دوستانه با آنان به رونق تجاری در ایران 
و بویژه گیالن و شمال کشور می انجامد؛ 
به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت راه 
دســتور می دهم که تالش کنند تا این 
راه آهن به بنادر دریای خزر متصل شود 
که اتصال راه آهن رشــت به کاسپین و 
انزلی بجز مسیر آستارا می تواند موجب 

تحوالت فراوانی شود.
روحانی با تأکید بــر اینکه تعامل 
سازنده با همه کشورها رویکرد ایران 
است و برخی کشورها خودشان ایجاد 
مشکل کردند، تصریح کرد: کشورهایی 
که از جمهوری اســالمی ایران فاصله 
گرفته اند، مقصر هستند. چراکه آنها 
از روز اول انقالب مانع تراشی می کردند 
و خوشــبختانه امروز بهترین روابط 
را با جمهــوری آذربایجان، روســیه، 
قزاقستان، و ترکمنستان داریم و این 
روابط با کشــورهای همســایه ادامه 
خواهد داشت. راه آهن رشت - آستارا 
نیز با کمک و همکاری دولت جمهوری 

آذربایجان به انجام می رسد.

روحانی در الهیجان با اشاره به فرموده مقام  معظم رهبری:

فرمانده جنگ اقتصادی باید رئیس جمهوری باشد

خبر

 رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مقام معظم رهبری درخصوص شرایط کنونی جنگ اقتصادی و 
روانی، گفت: مقام معظم رهبری در این جلسات گفتند االن شرایط جنگ اقتصادی است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم 
که باید فرمانده آن رئیس جمهور باشد. این تأکید مقام معظم رهبری بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قوای دیگر در 

چارچوب مقررات در کنار دولت باشند و من نیز در آن جلسه اعالم آمادگی کردم که دولت و رئیس جمهور به حل بحران های 
شرایط حساس کنونی کشور کمک کنند.

رئیس هیأت ایرانی در نشست کمیسیون 
مشترک برجام گفت: در بین کشورهای عضو 
برجام اراده سیاســی برای مقابله با موانع و 
مشکالتی که با خروج آمریکا از برجام ایجاد 
شد، وجود دارد و با کشورهای عضو برجام به 
دنبال طراحی ابتــکارات جدید برای حفظ 

برجام هستیم.
سید عباس عراقچی پیش از شروع نشست 
کمیســیون مشــترک برجام در وین گفت: 
ابعاد هسته ای به طور معمول در حال انجام 
اســت و آژانس برای چهاردهمین بار تأیید 
کرد که ایران بــه تعهداتش پایبند اســت؛ 

اما در بحث رفع تحریم ها بــا خروج آمریکا 
 از برجام، روند با مشــکالت متعدد رو به رو 

شده است.
وی ادامه داد: اعضای برجام در این مدت 
به دنبال ایده هــا و مکانیزم هایــی بودند تا 
بتوانند خروج آمریکا را جبران و راهکارهایی 
را برای ادامــه همکاری هــای اقتصادی با 
ایران ایجاد کنند. ابتکاراتی انجام شــد که 
مهم تریــن آن اینســتکس )مکانیزم مالی 
اروپا( است. البته این ســاز و کار در ابتدای 
راه خود اســت که ما هنوز نمی دانیم چطور 
می خواهد کار کند و مشکل گشــا باشــد از 

این رو نیاز اســت بحث های کارشناســی 
داشته باشیم. البته اروپایی ها خیلی دیر این 
مکانیزم را ارائه کردند و خواســت ما از آن ها 
 این اســت که جدی تر در ایــن عرصه وارد 

شوند.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: 
مباحث کارشناســی در حاشیه کمیسیون 
مشترک برجام و جلســات متعددی که در 
سطح کارشناسی و دو جانبه انجام شد برای 
این است که تعهد کشــورهای عضو برجام 
برای تأمین خواســته های ایــران در برجام 

اجرا شود.

به گزارش ایســنا، از روز دوشــنبه هفته 
جاری مذاکــرات کارشناســی دوجانبه و 
چندجانبه بین هیأت های کارشناسی ایران و 
سایر طرف ها در خصوص موضوع مقابله با آثار 

خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم های این کشور و نحوه عملیاتی کردن 
تعهدات اعضای باقی مانده در برجام در این 

ارتباط آغاز شده است.

عراقچی در وین خبر داد؛

ایران و 4+1 همچنان به دنبال ابتکارات جدید برای حفظ برجام
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اسد را نیروی قدس به تهران آورد
سردار اســماعیل قاآنی، جانشین فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران گفت: بشار اسد 
را نیروی قدس ســپاه به تهــران آورد؛ آنهایی 
که باید بدانند، می دانســتند و آنهایی که نباید، 
نمی دانستند. رئیس جمهوری مطلع بود، ولی 
ظاهراً غفلتی انجام می شــود و به آقای ظریف 
گفته نمی شود. دشمن می خواهد از همه اینها 
چیزی برای خود درست کند. آن طور که دشمنان 
موضوع را مطرح کردند نیست، اگر هم این گونه 
باشد ارتباطی به آمریکایی ها و اسرائیلی ها ندارد 
و فضولی این اتفاق به آنها نیامده است. ما با دولت 
تفاوت دیدگاه بسیار داریم، اما باالخره این دولت، 
دولت ماست؛ آبروی دولت آبروی ماست و همه 

باید با دولت کار کنیم و کار هم می کنیم.
    

اهانت کنندگان به مراجع
 وارد والیت شیطان می شوند

آیت اهلل مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در 
درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، 
گفت: در بعضی جلسات، برخی افراد کم اطالع یا 
بی اطالع به شورای عالی حوزه اهانت کردند. توجه 
داشته باشید شورای عالی حوزه منتخب مراجع 
و رهبری است. اگر کســی به آنها اهانتی کرده و 
مطلب خالفی بگوید، به مراجع و رهبر بزرگوار 
توهین کرده است؛ چراکه ایشان حضور تمام اعضا 
را امضا کرده است. امام راحل فرمودند: کسانی که 
به مراجع اهانت کنند، از والیت خدا خارج و داخل 

والیت شیطان می شوند.
    

بهرام قاسمی سفیر تهران 
در پاریس می شود

خبرگزاری فرانسه با اشــاره به اینکه تهران و 
پاریس پس از ماه ها تنش در روابطشان سفرای 
خود را تبادل کردند، از انتصاب بهرام قاســمی 
به عنوان سفیر کشــورمان در فرانسه خبر داد. 
قاسمی پیش از این سفیر ایران در ایتالیا و اسپانیا 
بوده است. سفیر جدید فرانسه در ایران نیز فیلیپ 
تیه بو، خواهد بود. این دو قرار است پست هایی را 
به عهده بگیرند که بیش از شش ماه است به دلیل 
وقوع برخی اختالفات دیپلماتیک میان دو کشور 

خالی مانده است.
    

آیت اهلل نوری همدانی:
اوراق مشارکت و اوراق قرضه 

مصداق رباست
به گزارش تسنیم، آیت اهلل نوری همدانی، ظهر 
دیروز در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم 
برگزار شد، گفت: اوراق قرضه و اوراق مشارکت به 
دلیل زیادت در برگشت پول نمونه ای از مصادیق 
ربا است. با اسامی مختلف گاهی شرایطی باالتر از 
تعهد و عرف از طرف قراردادها گرفته می شود که 
این ها نمونه ای از ربا است. وی با اشاره به حرام بودن 
دریافت دیرکرد تصریح کــرد: اگر قبل و یا حتی 
حین قرارداد ثبت شده باشد و پولی بابت تأخیر و 

دیرکرد دریافت شود این پول مصداقی از رباست.
    

بازی سیاسی رقبای دولت 
در بهار 98

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس 
گفت: عده ای از سال 92 اذعان داشتند که دولت 
آقای روحانی یک سال بیشتر دوام نمی آورد. این 
شیوه مخالفان دولت است تا دست و پای دولت را 
ببندند. البته ضعف هایی هم دولت داشته و دارد، 
اما این افراد با سوء اســتفاده از ضعف های دولت 
فضای کشور را ملتهب کرده اند. با این حال به نظر 
می رسد که بیان اظهاراتی مبنی بر تعطیلی دولت 
در بهار 98 و غیره یک بازی سیاســی است برای 
جنگ روانی علیه رقیب، این افراد قطعا توجهی 

به منافع ملی ندارند.
    

آموزش نظامیان هند، پاکستان 
و عمان در ایران

امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده 
دانشــگاه فرماندهی و ســتاد ارتش جمهوری 
اسالمی ایران)دافوس( اعالم کرد که دانشجویان 
نظامی از کشــورهای هند، پاکستان و عمان در 
حال طی کردن دوره های آموزشی در این دانشگاه 
هستند. وی به ایرنا گفت: عالوه بر این سه کشور، 
درخواســت هایی نیز از دیگر کشورها به منظور 
جذب دانشــجو داریم که در صــورت موافقت 
سلسله مراتب فرماندهی کار پذیرش آنها انجام 
خواهد شد. به گفته وی دانشجویان حاضر در این 
دانشگاه به منظور رویارویی با تهدیدات جدید و 
انواع جنگ ها از جمله جنگ های نیابتی آموزش 

می بینند.

 برخی کشورها خودشان 
ایجاد مشکل کردند. 

کشورهایی که از جمهوری 
اسالمی ایران فاصله 

گرفته اند، مقصر هستند؛ 
چراکه آنها از روز اول انقالب 

مانع تراشی می کردند و 
خوشبختانه امروز بهترین 

روابط را با آذربایجان، 
روسیه، قزاقستان، و 

ترکمنستان داریم 

 از لحاظ آمار اقتصادی و 
تورم ماهانه سخت ترین 

ماه های سال جاری، 
شهریور، مهر و تا حدودی 

بهمن بود و در آذرماه و 
دی ماه بهترین  ماه هایی بود 

که مردم مقاومت خود را 
نشان دادند

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت اجازه نمی دهد 
که عده ای با سوء اســتفاده از وضعیت موجود، شرایط را 

برای مردم در شب عید دشوار کنند.
اسحاق جهانگیری ظهر دیروز در جلسه بررسی نحوه 
تأمین کاالهای اساســی برای ایام پایان سال با تاکید بر 
اهمیت نظارت دقیق بر وضعیت بازار شب عید از سازمان 
تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواست به صورت جدی بازار ایام پایان سال را 
تحت نظارت داشته باشند و با متخلفین و اخاللگران بازار 

شب عید برخورد شود.
وی افزود: اینکه عده ای بخواهند در ایام پایانی سال 
با افزایش بی دلیل قیمت ها به سود بیشتری دست پیدا 
کنند قابل قبول نیست و دولت اجازه نمی دهد که عده ای 

با سوء استفاده از وضعیت موجود، شرایط را برای مردم 
در شب عید دشوار کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دستگاه های ذی ربط 
باید تمام تالش خود را برای تأمین کاالهای اساسی مورد 

نیاز مردم در ایام پایانی سال را به کار بگیرند.
در ایــن جلســه کــه وزرای جهــاد کشــاورزی، 
صنعت، معــدن و تجــارت، دادگســتری، رئیس کل 
بانک مرکزی، شــهردار تهــران و رئیس اتــاق اصناف 
ایران نیز حضور داشتند، گزارشــی از آخرین وضعیت 
 تأمیــن کاال برای بازار شــب عیــد و ایام پایانی ســال

 ارائه شد.
در ایــن گزارش هــا تصریح شــد کــه بــا توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته کلیه کاالهای اساســی 

مورد نیاز بازار شب عید تأمین شده است و جای هیچ گونه 
نگرانی وجود ندارد.

در این جلســه همچنیــن نماینــده وزارت جهاد 
کشــاورزی آخرین وضعیــت تولید و توزیع شــکر در 
کشــور را ارائه کــرد و از آمادگی کامل ایــن وزارتخانه 

 برای تأمین شــکر مورد نیــاز بازار در ایام پایان ســال 
خبر داد.

رئیس اتاق اصناف ایران هم در این نشســت با بیان 
اینکه روز گذشته 105 نمایشــگاه عرضه مستقیم کاال 
فعالیت خود را در کشــور آغاز کرده است، گفت: در این 
نمایشگاه ها اقالم و کاالهای اساسی با قیمت مناسب در 
اختیار مردم قرار گرفته اســت و تعداد این مراکز عرضه 
کاال تا 200 نمایشــگاه نیز طی روزهای آینده افزایش 

خواهد یافت.
شــهردار تهران نیز در این جلسه با اشــاره به اینکه 
بزرگترین شــبکه عرضه محصوالت غذایی و کشاورزی 
در تهران در اختیار شــهرداری قــرار دارد، از برگزاری 
جلسات روزانه با اتحادیه بارفروشان و میوه و تره بار و نیز 
تأمین توزیع محصوالت غذایی و کشاورزی از طریق این 
شبکه ها خبر داد و گفت: شــهرداری تهران تمام تالش 
خود را برای کمک به دولت در تنظیم بازار شب عید انجام 

خواهد داد.

جهانگیری: 

نمی گذاریم عده ای شب عید را برای مردم دشوار کنند


