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موضعگیرینکردندکهاکنوننیزهمینگونهعمل
میکنند .حضرت آیتا ...خامنهای تأکید کردند:
ایــن رویکرد کشورهای عربی اگــر از تــرس رژیم
صهیونیستییاازرویطمعبهآناست،بایدبدانند
امروزرژیماشغالگرنهدرشرایطیاستکهمیتوان
بهاوطمعداشتونهازاوترسید.

تازه های مطبوعات
••جوان  -این روزنامه نوشت :گره زدن معیشت
مــردم به برجام دیگر ترفندی نخ نما و کهنه
شــده اســت و افکارعمومی آن را نمیپذیرد.
دولت روحانی با شعار چرخش همزمان چرخ
کارخانهها و سانتریفیوژها روی کار آمد اما هم در
قلب راکتور هستهای بتن ریخته شد ،هم تعداد
زیادی کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل و نیمه
تعطیل شدند و هم سفره مردم کوچک شد.
••همشهری  -اصغر سمیعی ،رئیس اسبق
کانون صرافان به این روزنامه گفت :اگر اساس را
علم اقتصاد و نرخهای موجود درباره تورم ،بهره
و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه
دالر در نظر بگیریم ،میتوانیم نرخ دالر را برای
امسال حدود  ۳۵هزار تومان برآورد کنیم.
•• کیهان  -این روزنامه نوشت :رها بودن فضای
مجازی بهترین فرصت را به دشمنان داده است
تا با خیال راحت به طراحی و اجرای انواع و اقسام
پروژههای فکری ،ترویج مسائل ضدفرهنگی و
غیراخالقی ،تغییر سبک زندگی ایرانی اسالمی،
طرح زیرکانه و البته فریبنده شبهات ،شایعات
و ...بپردازند و بهویژه جوانان و نوجوانان و حتی
کودکان ایرانی را هدف قرار دهند.
••اعتماد  -این روزنامه در گزارشی با اشاره
به طرح  46نماینده دربــاره اجــازه فــروش آثار
باستانی و تاریخی آن را چوب حراج زده بر میراث
ملی دانسته و به نقل از سیدمحمد بهشتی
رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی نوشت:
ادبیات طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و
عتیقهجات» ،ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و
حفاران غیرمجاز است.
••رسالت  -ایــن روزنــامــه با اشــاره به موضوع
آزادســـــازی واردات خـــودرو نــوشــت :حقوق
مصر فکننده که تا پیش از این توسط این دو
شرکت به راحتی زیر پا گذاشته میشد ،از این به
بعد هم باید پیگیری شود .همچنین باید دانست
که صــدای اعتراض به حق مــردم ،از بلندگوی
شخص اول مملکت پخش میشود و این یگانگی
مردم و رهبری نظام را میرساند.
••همشهری  -پــس از مــطــرح ش ــدن حمله
متخلفان ساخت و ساز به شهردار ناحیه  3منطقه
 19تهران و مضروب کردن وی با سالح سرد و
زخمی شدن او ،به تازگی تصویری از گزارش
پزشک قانونی دربــاره معاینه مصدوم بهدست
آمده که در انتهای آن «احتمال خودزنی» قویا
مطرح شده است .پس از این رخدادها ،شهردار
تهران دستور پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه
نهایی را صادر کرد .رئیس مرکز ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری تهران گفت« :درصورت
تأیید ایــن نظریه ،بــرخــورد قاطعی با هرگونه
بیصداقتی صورت خواهد گرفت».

انعکاس
••رویداد  24مدعی شد :طباطبایینژاد ،امام
جمعه اصفهان گفت :مردم بدانید مغازه ها پر
است .مسئوالن نمی گذارند مغازهها خالی شود.
فردی اصال ماکارونی دوست نداشته ،حاال که
گران شده رفته چند بسته از آن خریده است.
مردم باید مانند زمان مبارزه با منافقین که گاه
مادرها و پدرها و خواهرها و خاله ها فرد خاطی
را لو میدادند ،عمل کنند.
••دیده بان ایران نوشت :انگلیس توصیه سفر
شهروندان خود به ایران را تغییر داده و به همه
اتباع این کشور توصیه کرده از هرگونه سفر به
ایران خودداری کنند .پیش از این فقط به اتباع
دوتابعیتی این توصیه شده بود.
••همشهری آنالین مدعی شد :خبرگزاری
فارس نوشت :نمازگزاران تهرانی در حاشیه نماز
جمعه دیروز با سر دادن شعار «بانی وضع موجود؛
جهانگیری ،روحانی» از سیاستهای اقتصادی
دولت قبل انتقاد کردند.
••اعتماد آنــایــن نــوشــت :عــبــدا ...گنجی،
مدیرمسئول روزنــامــه همشهری در توئیتی
نوشت :بخش قابل توجهی از مــردم حقیقتا
دچار مشکل هستند اما تظاهر به نــداری تراز
 ۸۵میلیونی را نشان می دهد که با شاخص
های ذیل نمی خواند .تقریبا به تعداد خانوارهای
ایرانی خودرو داریم .با دو روز تعطیلی راه های
تفریحی کشور قفل می شود .در مصرف لوازم
آرایشی و عمل دست بردن در طبیعت بدن در
جهان اولیم.
••فردا نیوز نوشت :حداد عادل گفت :جریانات
سیاسی در داخل خانواده اصولگرایی هستند که
مبنای کار سیاسی خود را بر تضاد گذاشته اند و
برای جلوه دادن خودشان فرد یا جریان دیگری را
سیبل می کنند و به جای این که خودشان بگویند
ما چه عرضه ای داریم و هنرمان چیست ،همه
بدنامی ها ،تهمت ها و فشارها را متوجه یک نفر و
موجودیت خود را با تخریب یک عده دیگر اثبات
می کنند و این ها باعث تفرقه است.

تهران اذانظهر13:01

▪راهحل مسائل منطقه گفتوگو ست البته نه
ازموضعضعف

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر و هیئت همراه با تاکید بر منافع استحکام روابط و تقویت
ارتباطات اقتصادی  2کشور بیان کردند

توقعازجهانعربورودصریحبهمیدانعمل
سیاسیدرمقابلجنایاترژیماشغالگراست
گروه سیاسی  -حضرت آیتا ...خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی عصر پنجشنبه در دیدار
آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت
همراه با تأکید بر افزایش همکاریهای سیاسی
و اقتصادی دو کشور ،راهحــل مسائل منطقه را
گفتوگویبدوندخالتعواملخارجیدانستند
و با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی
علیه مردم فلسطین گفتند :توقع از جهان عرب
ورود صریح به میدان عمل سیاسی در مقابل این
جنایتهایآشکاراست.
▪رژی ــم اشغالگر در شرایطی اســت کــه نه
میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ،khamenei.ir
حضرت آیتا ...خامنهای در این دیدار ،استحکام
و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور

دانستند و افــزودنــد :سطح کنونی ارتباطات
اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید چند
برابرشود،همچنیندرمسائلسیاسی زمینهبرای
تبادلنظرهایبیشتروجودداردکهامیدواریماین
سفرمبدأجدیدیبرایگسترشهمکاریهاباشد.
رهبر انقالب اسالمی با تأیید سخنان امیر قطر در
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ،ظلم چند
دهسالهصهیونیستهایخبیثبهمردمفلسطین
را واقعیتی تلخ و ضربهای به دنیای اسالم و جهان
عرب خواندند و گفتند :در مقابل این جنایت ها،
توقع جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب ورود
صریحبهمیدانعملسیاسیاست.ایشانبااشاره
به سخنان امیر قطر دربــاره حوادث سال گذشته
جراح،خاطرنشانکردند:درآنقضیه،
محلهشیخ ّ
حمایت برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین
حتیبهاندازهبعضیاروپاییهاهمنبودوهیچگونه

ابرهای تیره وین کنار می روند

پس از ماه ها بن بست در مذاکرات احیای برجام ،بورل گفت:
سفر مورا به تهران به اندازه کافی مثبت بوده که گفت وگوها از
سر گرفته شود

هادیمحمدی–درتیرهترینروزهایمذاکرات
وین برای احیای برجام ،به نظر می رسد سفر
 48ساعته انریکه مورا نماینده ارشد اتحادیه
اروپا در مذاکرات هسته ای به تهران توانسته تا
حدی ابرهای تیره را کنار بزند و امیدها را برای
رسیدنبهتوافقیکهبیشازیکسالاستبرای
رسیدن به آن تالش می شود ،بیشتر کند .نشانه
اینفرضیهچیست؟توئیتاخیرامیرعبداللهیان
وزیرخارجه ایران و موضع مثبت او برای آینده و
اظهارات جدید جوزف بورل مسئول سیاست
خارجیاتحادیهاروپاکهحتیدربارهازسرگیری
مذاکراتوینامیدوارانهترازگذشتهسخنگفته
است.دراینمیانبهنظرمیرسدکارشکنیهای
گاهوبیگاهوظاهریوپنهانیمخالفانتوافقبه
ویژه صهیونیست ها هم چندان کارساز نبوده تا
جایی که در اقدامی مشکوک و کم نظیر ،انریکه
مورا و همراهانش در فرودگاه فرانکفورت آلمان
توسط ماموران امنیتی این فرودگاه دستگیر
و بازرسی شدند اما نتوانست تاثیر چندانی بر
فضای جدی ایجاد شده بگذارد .در کنار این
تحوالت ،برخی گمانه زنی های رسانه ای خبر
از پیشنهادهایی از سوی آمریکا می دهند یا از
استقبال ایــران از برخی ابتکارات جدید اروپا
سخنمیگویندوایندرحالیاستکههمچنان
دو طرف همدیگر را به تصمیم سیاسی ترغیب
و تشویق می کنند و منتظر رفتار مناسب طرف
مقابل هستند .به نظر می رسد پس از این سفر،
تحوالت روزهای آینده می تواند بهتر از گذشته
افق آینده توافق هسته ای احتمالی را روشن و
امیدواریهارابیشترکند.جوزپبورل،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپــا روز جمعه در
کنفرانسی خبری بیان کرد :پس از آن که مورا به
ایرانیاناینپیغامرارساندکهوضعیتبدینشکل
نمیتواند ادامه پیدا کند ،جواب ایران «بسیار

مثبت»بود.بورلبهخبرنگاراندرنشستوزیران
خارجه گروه  ۷گفت :این مسائل نمیتواند یک
شبهحلشود.بگذاریدبگوییمکهمذاکراتبلوکه
شدهبودوحالآزادشدهاست.مسائلبهترازآن
چه انتظار میرفت پیش رفته است .چشمانداز
برای حصول توافق نهایی وجود دارد .همزمان
با بازگشت انریکه مورا به اروپا و واکنش مناسب
بورل به این سفر و گفت وگوهای صورت گرفته،
حسینامیرعبداللهیانبااشارهبهحضور«انریکه
مورا»هماهنگکنندهگفتوگوهایویننوشت:
در توافق با آقای بورل ،سفر آقای مورا به تهران و
گفت وگوهایش با همکارم آقای باقری ،فرصت

ایــشــان را هحــــل مــســائــل منطقه را بـهدســت
کشورهای منطقه و از طریق گفتوگو دانستند و
افزودند :مسائل سوریه و یمن نیز با گفتوگو قابل
حل است البته گفتوگو نباید از موضع ضعف
باشد ،در حالیکه طرف های مقابل یعنی عمدت ًا
آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی
هستند .رهبر انقالب با تأکید بر این که برای
اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست،
گفتند :صهیونیستها هــر جــا پــا میگذارند
فساد ایجاد میکنند و هیچ قــدرت و امتیازی
نیز نمیتوانند به کشورها بدهند ،بنابراین ما
کشورهای منطقه هر چه میتوانیم باید روابط
خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم.
ایشان با اشاره به قرارهای تعیینشده بین ایران
و قطر تأکید کردند :این قرارها در زما نبندی
معین و مشخص ،عملیاتی شود.
▪امیرقطر:همهبایددربرابرحوادثفلسطینو
جنایاتصهیونیستهاایستادگیکنیم

در ایــن دیـــدار کــه آق ــای رئیسی رئیسجمهور
کشورمان نیز حضور داشــت ،امیر قطر با ابــراز
خرسندی از دومین سفر خود به ایران ،به جایگاه
برجسته رهبر انقالب اسالمی در جهان اسالم
اشاره کرد و گفت :جنایات رژیم صهیونیستی در
فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر حوادث
مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات
باقی مانده مذاکرات وین متمرکز شویم .توافق
خوب و قابل اتکا در دسترس است ،اگر آمریکا
تصمیم سیاسی خود را بگیرد و به تعهداتش
پایبندباشد.
▪بازداشتموقتمورادرآلمان!

اما نکته جالب در این میان توئیت عجیب انریکه
مورا پس از بازگشت از تهران بود .معاون مسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپابههنگامبازگشت
ازگفتوگوهایخوبوروبهجلویخوددرتهران،
درآلمانبهطورموقتبازداشتوتلفنهمراهش
ضبط شد .ایرنا نوشت :این اتفاق گویای نکات
مهمی در پشت پرده ماجراست .به نظر می رسد
رژیموالبیصهیونیستیمثلسابقکهباهرگونه
پیشرفت در گفت وگوها مخالف و از آن نگران
بودهاست،قصدمانعتراشیدرروندگفتوگوها
را دارد و در این مسیر از هیچ تالش و اقدامی
فروگذارنمیکند.درماجرایفرانکفورتزمینه
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فلسطینایستادگیکنیم.امیرقطربااظهارتأسف
از شهادت یک خبرنگار زن در جنین به دست
نظامیان صهیونیست افــزود :صهیونیستها با
خونسردی تمام این جنایت را انجام دادند .شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راهحــل مسائل
کشورهای منطقه از جمله سوریه ،عراق و یمن را
گفتوگو دانست و درباره روابط اقتصادی ایران
و قطر نیز خاطرنشان کرد :کمیته اقتصادی بین
دو کشور فعال شــده و امیدواریم تا ســال آینده
همکاریهای اقتصادی ارتقای قابل توجهی پیدا
کند.
▪رئیسی :ایــران دوستی خود را در روزهــای
سختبهدوستانازجملهقطراثباتکردهاست

آیت ا ...دکتر سیدابراهیم رئیسی همچنین در
دیدار جداگانه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر
قطر با اشــاره به سفر موفق خود در اسفند سال
گذشتهبهدوحه،روابطدوکشوررابرادرانهتوصیف
کردوافزود:جمهوریاسالمیایراندوستیخودرا
درروزهایسختبهدوستانوبرادرانخودازجمله
کشور دوست و برادر قطر ،اثبات کرده است .شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی نیز با ابراز خرسندی از سفر
به تهران ،اظهار کــرد :سفر قبلی شما به دوحه
بسیار مهم و اثرگذار بود و تاریخ روابط دو کشور را
باید به قبل و بعد از آن سفر تقسیم کرد و ما به طور
جدی خواهان اجرایی شدن همه توافقات آن سفر
و گسترش روابط دو کشور به ویژه در زمینه های
تجاریواقتصادیهستیم.شیختمیمبنحمدآل
ثانیدرنشستخبرینیزباتسلیتبهخانوادهخانم
شیرین ابوعاقله که توسط نیروهای رژیم اشغالگر
قدس به شهادت رسید ،گفت :تاکید میکنیم که
مرتکبان این جنایت باید مجازات شوند و جهان
نباید با این حادثه بر اســاس معیارهای دوگانه
برخوردکند.
مخالفت با پیشرفت در گفت وگوهای هسته ای
دیده می شود که از طریق فشار بر فردی که به
دنبالتحققتوافقاست،اتفاقمیافتدودیگری
حمایتازجاللیبودهکهعاملرژیمصهیونیستی
است.مخرجمشترکایندوموضوع،منافعرژیم
صهیونیستیودوستانآناستاماازهمهمهمتر،
اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی و آشفتگی
البیصهیونیستیوجبههمخالفباتوافقدروین
است ،یک نشانه مهم و جدی مبنی بر این است
کهباپیشرفتهایاخیردرگفتوگوهایتهران،
مذاکراتوینبهمراحلنهاییخودرسیدهاست.
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خبر
گزارشخبرگزاریدولتازاعتراضاتپراکنده
دربرخیشهرها
تجمعات پایان یافته و آرامش به این شهرها
بازگشته است

پنج شنبه شب تعداد محدودی از شهرهای کشور
شاهدبرگزاریتجمعاتپراکندهاعتراضیبهاجرای
قانوناصالحنظامپرداختیارانههابودند.بهگزارش
ایرنا ،در شهرستان درود لرستان حدود  ۵۰نفر در
تجمعی با سر دادن شعارهایی خواستار بازگشت
قیمتها به قبل شدند؛ با وجود تالش برخی برای
ایجادحرکتهایالتهابآفرین،اینتجمعباحضور
عوامل انتظامی پایان یافت .شهرستان ایــذه در
خوزستان نیز بعد از ظهر پنج شنبه شاهد برگزاری
تجمع اعتراضی چند ده نفری بود؛ در این تجمع
برخی تحریک کنندگان با تالش برای انحراف در
تجمع ،به برخی از اموال عمومی در این شهر حمله
ور شدند .حمله به برخی فروشگاههای زنجیرهای و
همچنین اقدام به آتش زدن یکی از مساجد ،موجب
شدکهباورودعواملانتظامیتجمعکنندگانمتفرق
شوند .اندیمشک دیگر شهر خوزستان نیز شاهد
تجمع حدود  ۲۰۰نفری بود؛ سردادن شعارهایی
علیه افزایش قیمتها و همچنین سنگ پرانی به
سمت عوامل انتظامی و آتش نشانی باعث مجروح
شدن یکی از آتش نشانان این شهر شد .خبرگزاری
دولت افزود :شهرستان یاسوج هم طی روز گذشته
با تجمع حدود ۳۰نفره روبه رو شد؛ بر همین اساس
هفت نفر از لیدرهای این تجمع که تالش داشتند با
سردادنشعارهایتند،اعتراضاترابهسمتتخریب
اموالعمومیببرند،توسطعواملانتظامیدستگیر
شدند .تعدادی از مردم شهرکرد ،مرکز چهارمحال
بختیاری هم عصر روز پنج شنبه در معابر اصلی این
شهر و در اعتراض به افزایش قیمتها تجمع کردند؛
این تجمع با درخواست عوامل انتظامی و با هدف
جلوگیریازسوءاستفادهاراذلواوباشپایانیافت.
شهرستان فشافویه تهران هم تجمعی چند ده نفره
به همراه شعار علیه افزایش قیمتها را به خود دید؛
هجومبهیکیازفروشگاههایزنجیرهایوآتشزدن
یکیازفضاهایسبز،باعثدخالتعواملانتظامی
و متفرق شدن جمعیت شد .براساس گزارشهای
تکمیلی خبرنگاران ایرنا از سراسر کشور ،تا دیروز
عصر تجمع فعالی در سطح کشور گزارش نشده و
تجمعات محدود برخی شهرها نیز با دخالت عوامل
تامینکنندهامنیتوهمکاریمردمپایانیافتهاست.

