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استعمال بوی خوش از اخالق پیامبران است.
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تازههای مطبوعات
••اعتماد  -حزب«مجمع ایــثــارگــران» با
دریافت پروانه و انتخاب دبیر کل ،بهطور
رســمــی پــا بــه عــرصــه فعالیت سیاسی در
کشور گذاشته است .جواد امــام ،دبیرکل
و حجتاالسالم پـــروازی ،مهدی کیانی،
غــامــرضــا ظــریــفــیــان ،غالمعلی رجایی
مشاور مرحوم هاشمیرفسنجانی ،علیرضا
ح ا ...صفایی،
علویتبار ،رضا جورکش و ذبی 
ناصر خالقی و حسین لقمانیان از جمله
اعضایمهمهیئتموسسوازاعضایاصلی
این حزب هستند .در تصویری که روزنامه
اعتماد منتشر کرده سید حسن خمینی در
کانون تصویر جلسه اعالم حضور این تشکل
دیده می شود.
••همشهری  -براساس تصاویری که از فراز
قطر تهیه شده ،خشک کردن خلیج فارس
برای افزودن به زمین های این کشور با هدف
ساختوسازهایبیشترکامالمشهوداست.
تصاویر تهیه شده از وضعیت جنوب خلیج
فارس مشخص میکند که این کشور در حال
افزایش خاک با پیشروی در دریاست.
••جمهوری اسالمی  -چند ماهی است
مسئوالن کشور مرتب از روزها ،ماهها و سال
سختی که در پیش رو داریم سخن میگویند.
وقتیباچراییاینگفتمانمواجهمیشوندکه
چرا مردم را میترسانید؟ دریک ژست کامال
روشنفکرانه ،مــردم پسند و طرفدار انتشار
آزاد اطالعات پاسخ میدهندکه باید مردم در
جریان امورکشورباشندو واقعیتها را بدانند.
••فرهیختگان – اسماعیل حسن بیگی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این
روزنامه گفت :بعد از چین و روسیه سومین
کشوری هستیم که همسایگان زیادی داریم
که از هریک به نوعی میتوانیم برای دورزدن
تحریمها استفاده کنیم.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :به نقل از منابع موثق
در مجلس ،طرح تشکیل وزارت بازرگانی
که بارها مــورد مخالفت مجلس و مراکز
تحقیقاتی قرار گرفته بود ،این بار و پس از
مدت ها البی سنگین دولت در کمیسیون
اجتماعی مجلس تصویب شد.
••خبرآنالین نــوشــت :یکی از تحوالت
چشمگیری که بهویژه در دو دهه اخیر در
حوزه عزاداریهای سنتی رخ داده ،روند
فزاینده مداحمحوری است .پدیده نوظهور
مــدا ح محوری در کنار جــذب ،یک آسیب
بزرگ را متوجه فضای هیئت ها کرده است
و این آسیب زمانی به اوج خود میرسد که
وقتی یک هیئت بزرگ از حضور یک مداح
سرشناس خبر میدهد و در اول مراسم
اعالم میکند که حضور این مداح منتفی
شده است ،صدها تن در وسط هیئت مراسم
را ترک میکنند!
•• اعتمادآنالین مدعی شد  :نــزار زاکا
شهروند لبنانی که به جــرم جاسوسی در
تهران بازداشت شده است و هماکنون دوره
محکومیت خود را در زندان اوین میگذراند،
در نامهای نامزدی خود را برای انتخابات
پارلمانی کشورش اعالم کرد.
••مشرق نیوز نوشت « :ناهید خداکرمی»،
عضو شــورای شهر تهران در تذکر پیش از
دســتــور خــود در جلسه سهشنبه گذشته
شــورای شهر ،با بیان ایــن که چهارشنبه
سوری تا سیزده به در ظرفیت خوبی است که
بتوانیم از لحاظ فرهنگی و گردشگری تهران
را معرفی کنیم ،تصریح کرد :مثل«حاجی
فیروز»که کسی نمیرود آن را بیاورد ،بلکه
خودشان به صورت محلی مشارکت دارند.
به شهردار تهران تذکر میدهم که باید در
مراسم نوروزی از مشارکت هنرمندان محلی
و ساکنان محل استفاده کنند.
••رکنا مدعی شد :یک نماینده مجلس که با
افشاگریزنمطلقهایبهنامزهرانویدپور29
ساله که اواسط دی ماه امسال جسد وی در
منزلش پیدا شد و برخی گزارش ها حکایت از
خودکشیویداشتودربرابراتهاماتسنگین
اخالقیقرارگرفتهبودازسویدادگاهکیفری
استان تهران به مجازات شدیدی محکوم شد.
س.خنمایندهمجلسدهمازآذربایجانشرقی
در این حکم به دو سال انفصال از خدمت  ،دو
سال تبعید و تحمل  99ضربه شالق بهخاطر
رابطه نامشروع با یک زن مطلقه محکوم شده
است .اینحکمبدویوقابلاعتراضاست.
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سفر رئیس جمهور به عراق با دیدار آیت ا ...سیستانی پایان یافت

تاکید آیت ا ...سیستانی بر تقویت روابط در چارچوب منافع متقابل

بلومبرگ :با این سفر آمریکا به حاشیه رانده شد
ادیــب  -سفر سه روزه و مهم رئیس جمهور به
عــراق دیــروز با دیــدار وی با آیت ا ...سیستانی
مرجعیت عالی عراق و تعدادی دیگر از علما و
مراجع نجف اشرف به پایان رسید .سفری که
بسیاری از تحلیل گــران و رسانه هــای جهان
آن را مقدمه ای بر دور جدید سیاست ایران در
تعمیق مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه
از جمله عراق و سوریه می دانند و آن را مقدمه ای
برای دیدارهای مشابه ذکر می کنند .سفری که
عصبانیتآمریکاییها،انفعالرسانههاینزدیک
به سعودی و البته توافقات بسیار مهمی در حوزه
های امنیتی ،سیاسی و به ویژه اقتصادی را در
بر داشت .روحانی که عصر سه شنبه وارد کربال
شده بود ،ضمن زیارت حرمین شریفین کربال در
نشستی صمیمی با سران قبایل و عشایر بزرگ
استان های کربال ،بابل و فرات میانه گفت وگو
کرد .وی سپس به دیدار آیت ا ...سیستانی رفت.
به گزارش شقفنا آیت ا ...سیستانی در دیدار با
دکتر روحانی از جانفشانی مردم عراق در مبارزه
علیه داعش تمجید و از هر گونه اقدامی با هدف
تقویت روابط عراق با همسایگان خود بر اساس
منافع دو طرف و احترام به حاکمیت کشورها و
دخالت نکردن در امور داخلی آن ها استقبال
کردند .این مرجع عالی قدر همچنین با اشاره
به جنگ سرنوشت ساز ملت عراق برای شکست
تجاوز داعــش ،جــان فشانی هــای بــزرگ مردم
قهرمان عراق در پیروزی بر این گروه تروریستی
و دور ساختن خطر آن از کل منطقه و همچنین
نقش دوستان در تحقق این مسئله را یادآور شدند.
▪ادعای یک کارشناس درباره کم و کیف دیدار
روحانی با آیت ا ...سیستانی

همزمان با این سفر نجاح محمد علی کارشناس
مسائل خــاورمــیــانــه در گفت و گــو با انصاف
نیوز مدعی شــد« :در ج ــدول کــار سفر دکتر
روحانی به عراق ترتیب دو دیدار با مرجعیت اعلی
داده شده که اولــی به صــورت کامال خصوصی
برگزار شد و دومی با حضور دکتر ظریف و برخی

مسئوالن بــرگــزار شــد ».به ادعــای او آیــت ا...
سیستانی از سفر روحانی استقبال کرده و آن
را ضــروری و الزم دانسته اســت .مخصوص ًا در
شرایطی که آمریکاییها در تالش برای بقای
نظامی در خــاک عــراق و ایــجــاد مشکل بــرای
جمهوری اسالمی هستند .وی افزود« :آیت ا...
سیستانی از نگرانیهای خــود در حوز ههای
امنیتی و معیشتی عراقیها و دور ماندن عراق از
هرگونه تنش با واسطه یا بی واسطه با کشور برادر
خود ایران و همچنین دربار ه طمعهای بیگانگان
به ثروت و موقعیت استراتژیک عراق گفت و دکتر
روحانی به ایشان اطمینان خاطر داده است ».به
گزارش ایرنا روحانی سپس به طور جداگانه با
آیاتعظاممحمداسحاقالفیاض،بشیرالنجفیو
محمد سعید الحکیم سه تن از مراجع تقلید دیدار
و گفت وگو کرد.بازدید از بیت قدیمی بنیان گذار
جمهوری اسالمی و دیدار با سیدعلی خمینی نوه
امام خمینی نیز از دیگر برنامه های روحانی بود.
▪بلومبرگ :با این سفر آمریکا به حاشیه رانده شد

این سفر همان طور که انتظار می رفت ،موجی از
تحلیل ها را برانگیخت؛ خبرگزاری بلومبرگ با
انتشار گزارشی درباره تالشهای ایران و آمریکا
برای سوق دادن عراق به سمت خودشان اذعان
کرد که در این نبرد ایران در آستانه پیروزی است.
این خبرگزاری در گــزارش خود نوشت با این
سفر آمریکا به حاشیه رانده شد .همچنین سفر
روحانی به عراق خشم پمپئو را برانگیخت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران وزیر خارجه آمریکا در

جزئیات جدید از مذاکرات
مدیر اینستکس درتهران
استاد کالیفرنیا :اینستکس در اروپا مسبوق به سابقه است

همزمان با سفر ِپر فیشر مدیر سازوکار حمایت
از مــبــادالت تجاری ایــران و اروپــا موسوم به
اینستکس جزئیات جدیدی از گفت و گوهای
او در ایران منتشر شده و به نظر می رسد مسئله
نهاد متناظر اینستکس در ایران و توسعه این
نهاد به مبادالت غیردارویی و غیرغذایی از مهم
ترین محورهای مذاکرات او بوده است .آن طور
که رسانه ها گزارش داده اند آخرین وضعیت
نهاد متناظر اینستکس در ایران ،نحوه تعامل
و همکاری این دو نهاد ،نحوه استفاده فعاالن
اقتصادی و تجاری از ایــن مکانیزم و مسئله
گسترش حــوزه فعالیت اینستکس به دیگر
حوزههای تجاری از مهم ترین محورهای رایزنی
این مقام اروپایی با نمایندگان اروپا در ایران و
همچنین مسئوالن وزارت خارجه ایران بوده
است.علیرضارحیمینمایندهتهراندرمجلس
و عضو کمیسیون امنیت ملی گفت :مسئله
همتای ایرانی اینستکس یکی از محورهای
اصلی سفر مقام آلمانی به تهران است .به گفته
رحیمی این شرکت زیر نظر وزارت اقتصاد و
دارایــی یا بانک مرکزی ثبت میشود و سفر
مدیر اینتکس به تهران در راستای این مسئله و
همچنین توسعه دایره شمول اینستکس است.
در همین حال یک منبع آگاه به روزنامه جام
جم گفته اســت که در جلسه خصوصی مدیر
اینستکس در ایران ،وی بحث برنامه موشکی
ایران را مطرح کرده و عراقچی جواب او را داده
است .این منبع آگاه گفت :در جمع خصوصی
چند نفره با آقای پرفیشر وی موضوع اف.ای.
تی.اف و بحثهای موشكی را مطرح کرد که
آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه خیلی
محكم و شفاف در این باره توضیح دادند كه طرح
این موضوعات ربطی به سازوكار مالی ندارد و
اروپاییان باید به تعهداتشان در این زمینه عمل
كنند.روزنامهکیهانبهنقلازدکترمجیدموافق
قدیری ،رئیس انجمن صنایع خوراک دام که در
دیدار با مدیر اینستکس حضور داشته ،نوشت:
«آقای عراقچی در صحبتهای کوتاهی اظهار

گلهمندی و ناامیدی از نحوه شروع و اجرای
ایــن کانال مالی هم کردند و بسیار صریح و
شفاف ،آب پاکی را روی دست دوستان اروپایی
ریختند .از آقای فیشر پرسیدم وقتی تراز تجاری
ما با اروپا منفی است ،وقتی این کانال محدود به
مواد غذایی و خوراک دام و دارو شده ،وقتی این
کانال کاالهای سرمایهای را شامل نمیشود،
وقتی قــرار نیست نفتی از ای ــران خــریــداری
شود ،وقتی بانکهای درجه اول تمایلی برای
حضور در این کانال نشان ندادند ،وقتی سایه
سنگین اختالفات در خصوص سیاستهای
منطقهای وجود دارد و ....چطور اینستکس
کارایی و اجرایی خواهد شــد؟ ایشان پاسخ
درست و درمانی نداشتند و البته توضیح دادند؛
اینستکس یک نوزاد تازه متولد شده است و تا
بزرگ شود مدت زمان طوالنی الزم است!» به
گزارش تابناک بری آیکنبری ،استاد اقتصاد
دانشگاه کالیفرنیا و مشاور سابق صندوق بین
المللی پول در یادداشتی در نشریه پراجکت
سیندیکیت سازوکار ایجاد شده توسط اروپا
را مشابه اتحادیه پرداخت های اروپــا ()EPU
دانست که بین سال های  1950و  1958در
این قاره ایجاد شد و نقش مهمی در استقالل از
آمریکا و توسعه قاره اروپا داشت ،در آن سالها
اروپا مقدار طال و دالر اندکی داشت تا بتواند
نیازهای بین المللی خود را رفع کند و از این
نظر کشورهای اروپایی مجبور به مبادله پایاپای
با یکدیگر بودند .این استاد دانشگاه و کارشناس
مسائل سیاسی تصریح کرد که اکنون نیز باید
اعتباراتی برای جبران زیان شرکت هایی که
کــاال به ایــران صــادر می کنند ،در زمانی که
ایران بیشتر از اروپا واردات دارد تا صادرات،
اختصاص داد .به گفته او اکنون وضع در مقایسه
با سال های  ،1950بهتر است چرا که دولت
های اروپایی خود قادر به راه انــدازی این نوع
مکانیسم به تنهایی هستند .آن ها پول الزم برای
این کار را دارند و می توانند مسئله را مدیریت
کنند.روحانی شب گذشته به تهران بازگشت.
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سخنانی مدعی شد «ایران از صادرات انرژی برای
افزایش نفوذش در سرتاسر خاورمیانه استفاده
میکند ،که امــروز برجستهترین نمونه آن در
عراق است».پایگاه صدای آمریکا نیز در تیتر خود
نوشت :با وجود هشدارهای آمریکا ،رهبران عراق
و ایران توافق هایی امضا کردند.
▪دســـت رد عـــراق بــه تــحــریــم هـــا؛ تحلیل
رسانههای منطقه از پیام سفر روحانی

یک دیپلمات پیشین آمریکا در عربستان نیز
در گفت و گو با ایرنا مدعی شد ایران و آمریکا به
نوعی توافق ضمنی درباره عراق دست یافته اند
اسپرینگمن این توافق را این طور توضیح داد:
گفته می شــود که ایــن توافق ضمنی ،مداخله
نکردن در روابط اقتصادی و سیاسی ایران و عراق
از سوی ایاالت متحده در مقابل عدم فشار برای
خارجشدننیروهایآمریکاییازخاکعراقاست
اما کارشناسان معتقدند این سفر بیش از هر چیز

یک ضربه به تالش های ضدایرانی آمریکاست.
ماجد توهان الزبیدی در رای الیوم نوشت :حضور
روحانی و ظریف در بغداد سیلی دردناکی به همه
تالش های سیاسی و نظامی آمریکا طی دو سال
برای ایجاد ائتالف عربی آمریکایی صهیونیستی
علیه جمهوری ایران است؛ تالش هایی که تازه
ترین آن کنفرانس ورشو بود .االخبار نیز تأکید
کرد پیام این سفر این بود که عراق خارج از اردوگاه
تحریمهای اعمال شــده آمریکا در ایــران قرار
دارد .این یک پاسخ بسیار سنگین برای آمریکا به
شمار میرود ،چرا که تهران در جریان این سفر
مجموعهای از توافق نامههای اقتصادی را با عراق
امضا کرد.در عین حال العرب رسانه نزدیک به
سعودی نوشت :اهتمام شدید ایران به عراق در
شرایط فعلی ،نشان دهنده این واقعیت است که
عراق ،آخرین دروازه تهران برای دور زدن تحریم
های سخت آمریکاست .این روزنامه همچنین
مدعی شــد :تحریم هــای آمریکا عمال از سوی
نیروهای نیابتی تهران در عراق ،نقض می شود.
دالسرا روزنامه ایتالیایی نیز دیگر رسانه ای بود که
در گزارش خود به این سفر اشاره کرد و نوشت :از
نوامبر گذشته و با بازگشت تحریم های نفتی علیه
ایران نمی تواند از طریق دریا نفت مورد احتیاج
به سوریه را تامین کند و در روزهای گذشته توافق
نامه ای را امضا کرد که از طریق کردستان عراق
حدود  ۲۰۰هزار تن در سال محصوالت خود را به
سوریه صادر کند.

خبر مرتبط

عذرخواهی پایگاه اطالع رسانی دولت
عصر سه شنبه کلیپی در پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر شد که حاوی مطالب عجیبی درباره پیام
های دیدار روحانی و آیت ا ...سیستانی بود که پس از مدتی از کانال و سایت این پایگاه حذف شد.
به نوشته این سایت ،این کلیپ به علت سهلانگاری و اشتباه سهوی همکاران ،در کانال پاد منتشر
شد که حاوی ترجمه بخش هایی از یک تحلیل نادرست بود .در خبر پایگاه اطالع رسانی دولت آمده
است« :تحریریه پایگاه اطالع رسانی دولت ضمن پوزش از کلیه مخاطبان؛ دقایقی بعد از انتشار،
کلیپ مذکور را از خروجیهای خود حذف کرد».

تهدید شمخانی به تغییر راهبرد

شمخانی :تالش مشکوک هسته ای برخی کشورهای منطقه ما را
مجبور به تغییر راهبرد متناسب با تهدید جدید می کند
دبیر شورای عالی امنیت
ملی کشورمان در جلسه
بررسی آخرین وضعیت
امنیتیمنطقهشمالغرب
کشور که با حضور سردار
سرتیپ محمدپاکپور،
فــرمــانــده نــیــروی زمینی
سپاه و فرماندهان منطقه
در ارومــیــه بــرگــزار شد،
گفت :ایجاد پایگاه های
نظامی از سوی کشورهای
فرامنطقه ای در نزدیکی
مرزهای ایران اسالمی را
با دقت زیر نظر داریم .وی
افزود :هرگونه تالش برای ناامن سازی مرزهای
ای ــران از ســوی هــر گــروه یــا کشور بــا اقــدامــات
پیشدستانه و تهاجمی شدید همراه خواهد بود.
▪سال  ۹۸سال پیروزی های جدید برای حل
مشکالت مردم است

وی همچنین ســال  98را ســال پیروز یهای
جــدیــد در منطقه و حــل مشکالت مـــردم در
داخل دانست .به گــزارش صداوسیما و ایرنا،
امیر دریابان علی شمخانی همچنین مراسم
بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و
شهدای شمال غرب کشور ،جنگ اقتصادی
و روانی دشمن را که با شدت و گستردگی بی
سابقهای در جریان است ابــزاری برای دلسرد
کردن جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر
تسلیم و ذلت اعالم کرد و گفت :پیروزی بدون
مقاومت و تــاش حاصل نمیشود و با برنامه
ریز یهای صورت گرفته و تفکر انقالبی سال
 ۹۸را سال مایوس سازی دشمن قرار میدهیم.
شمخانی سال آینده را سال پیروزیهای جدید
در داخل برای حل مشکالت مردم و در منطقه
برای تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و
آغازی مقتدرانه برای گام دوم انقالب اسالمی
دانست و اف ــزود :مقابله با بی ثبات ســازان و
مخالفان استقالل کشور موجب شکوفایی
ظرفیتها و استعدا دها میشود.دبیر شورای

امنیت م ّلی گفت:
عالی
ّ
تمامی تحرکات بیگانگان
و برخی کشو رهای شرور
در منطقه غــرب آسیا به
ویژه اقدامات غیر عادی
برخی کشو رهای منطقه
را کــه سابقه سیاه آ نهــا
در حمایت از جریانهای
تروریستی اثــبــات شده
اســت تحت رصــد دایمی
داریــم .شمخانی هشدار
داد :بــرخــی کشو رهای
منطقه با صرف دال رهای
نفتی اجــرای پروژ ههای
مشکوک هستهای را در دستور کار قرار داده
اند که این اقدامات میتواند منطقه بلکه جهان
را با خطر و بحرانی بدتر از خطر تروریستهای
تکفیری و داعش مواجه کند .وی افزود :بدون
شک شکل گیری تهدیدات جدیدی از این دست
ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت و
جغرافیای جدید تهدیدات؛ راهبرد خود را تنظیم
و نیازهای کشور ونیروهای مسلح را در چارچوب
آن پیش بینی و اجرا کنیم.

...

گزارش جلسه
بیانیه خبرگان رهبری:

پیوستن به کنوانسیون هااگر
به قصد گرفتن بهانه باشد
خطای استراتژیک است

ششمین اجالسیه پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری روز گذشته با صدور بیانیه
ای به کار خود پایان داد .به گزارش تسنیم
و ایلنا ،در این بیانیه با اشاره به صدور پیام
رهبر انقالب درخصوص گام دوم انقالب
تأکید شده است :این بیانیه به عنوان یک
سند باالدستی نظام اسالمی مورد توجه
عملی قــرار گیرد و برنامههای الزم برای
عملیاتی ساختن آن تدبیر شود .در بخش
دیگری از ایــن بیانیه تصریح شــده است:
اینک در گــام دوم انقالب نیز باید با اتکا
به خداوند و نگاه خوش بینانه به آینده با
عزم جهادی برگرفته از ایمان اسالمی و
اعتقاد به اصل «ما می توانیم» با میدان داری
جوانان مؤمن و باانگیزه ،عنصر اراده م ّلی
را جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی
قرار دهیم.
اعضای مجلس خبرگان با اشاره به وجود
اشکاالتی در اقتصاد کشور بر ضرورت
تقویت نگاه به درون ،مدیریت جهادی
و خــودبــاوری ،همسو بــا سیاست های
اقتصاد مقاومتی بدون داشتن رویکرد
برونگرایی برای حل این مشکالت تأکید
کردند.
خبرگان رهبری در بخش دیگری از این
بیانیه تصریح کردند :پیوستن جمهوری
اسالمی به کنوانسیون های بین المللی
مانند پالرموCFT ،و غیره اگر به قصد گرفتن
بهانه از دشمن باشد ،خطای استراتژیک
محسوب میشود؛ مجلس خبرگان رهبری،
با تأکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول
عزت ،حکمت ،مصلحت و تهدید زدایی در
عرصه تعامل بین المللی ،از قوای سه گانه
و مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهد
به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در
حوزه تعامالت استراتژیک مالی و غیر مالی
جمهوری اسالمی با همپیمانان خود دقت
الزم را مبذول دارند.
▪آیت ا ..جنتی :در مجلس خبرگان همه
آرام صحبت میکنند و در آن جدل وجود
ندارد

آیت ا ...جنتی در اختتامیه ششمین اجالس
خبرگان نیز گفت :باید به مردم اعالم کنم
در مجلس خبرگان همه با هم آرام صحبت
میکنند و جدل در آن وجود ندارد و همه به
هم احترام میگذارند و این مجلس خبرگان
است .وی تاکید کرد :در مجلس خبرگان
اختال فنظر وج ــود دارد امــا را یگــیــری
میشود و جــدل وجــود نــدارد ،همین نوع
عملکرد میتواند یک الگو بــرای مجالس
دیگر باشد.
به گــزارش فارس رئیس مجلس خبرگان
افـــزود :انشــــاءا ...آقــای رئیسی بتوانند
عدالت را اجرا کنند و با کسانی که غارتگر
اموال بیتالمال هستند و مفسدان برخورد
قاطع داشته باشند.

