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مطالبات کارگران شد

گزارشی از نقش جوانان در تئاتر امروز
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همين صفحه 

 رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان:

  مشکلی برای تجدید روابط
 با عربستان نداریم

جهان 5

 واکاوی ابعاد بحران سیاسی اسرائیل 
 در گزارش »توسعه ایرانی«

بنيامين زیر تيغ!
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رئیس  جمهــوری گفت: از منظــر جمهوری 
اسالمی ایران هیچ مشکلی برای توسعه روابط با 
همسایگان و تجدید روابط با عربستان سعودی 
وجود ندارد و برای تامین امنیت و ثبات در منطقه 
باید همه کشــورها در کنار یکدیگر قرار داشته 

باشند.
یــگاه اطالع رســانی  بــه گــزارش پا
ریاست جمهوری، حسن روحانی دیروز در دیدار 
»یوســف بن علوی«، وزیر امور خارجه عمان، با 
بیان اینکه دیدار با مسئوالن عمان همواره فرصتی 
مغتنم برای گســترش روابط دوستانه فی مابین 
است، گفت: جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 
مناسبات و همکاری ها با همسایگان خود بویژه 

عمان اهمیت ویژه ای قائل است.
رئیس جمهور با بیان اینکه با تالش مسئوالن 
ایران و عمان، همواره روابط دوستانه و برادرانه ای 
میان دو کشور برقرار بوده است، افزود: خوشبختانه 
امــروز تحرک خوبــی در مناســبات اقتصادی 
فی مابین بوجــود آمده و امیدواریــم با برگزاری 
هجدهمین کمیســیون مشترک همکاری های 
دو کشور، گام های خوبی در راســتای توسعه و 
تقویــت روابط و همکاری های تهران - مســقط 

برداشته شود.
روحانی توسعه روابط و همکاری های تجاری، 
افزایش ارتباط میان بازرگانان دو کشــور، تالش 
در راستای تسریع در اجرای توافقات فی مابین و 
تسهیل در روابط بانکی دو کشور را حائز اهمیت 
دانست و خاطرنشان کرد: عمان می تواند به عنوان 

مرکزی برای تجارت ایران در منطقه باشد.
رئیس جمهوری با اشــاره به ضرورت تالش 
برای توســعه بیش از پیش روابط ایران و عمان 
در بخش های مختلف از جمله علمی و فرهنگی، 
روابط مردم با مردم و کشــتیرانی و گردشگری، 
تصریح کرد: فعاالن اقتصادی و ســرمایه گذاران 
دو کشــور می توانند با اســتفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های موجود، همکاری های مشــترک 

خود را گسترش دهند.
 روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی 

ایران معتقد اســت کشــورهای منطقه باید در 
تأمین امنیت منطقه حضور و نقش آفرینی فعال 
داشته باشند و در این راستا طرح صلح هرمز را نیز 
ارایه کرده است، گفت: باید با گسترش همکاری ها، 
امنیت منطقه بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز 

را برقرار کرده و به بیگانگان اجازه دخالت ندهیم.
رئیس دولت دوازهم بحران یمــن را یکی از 
مسایل و معضالت مهم منطقه، عنوان کرد و افزود: 
جنگ یمن جز ویرانی، کشتار مردم، ایجاد عداوت 
و کینه میان مردم دو کشور و تهدید تمامیت ارضی 

یمن هیچ دستاورد دیگری نداشته است.
 روحانــی ادامه داد: متأســفانه اروپا و آمریکا 
علیرغم اظهارنظرهای ظاهــری خود، عالقه ای 
به برقــراری صلح در یمن ندارند چــرا که به این 
واسطه توانسته اند، سالح بسیار زیادی را به فروش 

برسانند.
وی با تأکید بر اینکه راهی جز برادری و دوستی 
میان کشــورها و ملت های منطقه وجود ندارد، 
گفت: همه باید تالش کنیم تا جنگ در یمن هر 
چه سریع تر به پایان رســیده و ثبات و امنیت در 
این کشور در سایه مذاکرات صلح یمنی -  یمنی 

ایجاد شود.
روحانی همچنین با اشاره به ضرورت تالش در 
راستای ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم 
یمن ابراز امیدواری کرد، تالش های صلح طلبانه 
ایران و عمان منجر به برقراری صلح، ثبات و امنیت 
در منطقه و گسترش دوســتی، برادری و اخوت 

میان ملت ها شود.
رئیس جمهوری با بیــان اینکه معتقدیم باید 
گذشته را پشت سر گذاشــته و به آینده بنگریم و 

با همکاری مشکالت منطقه را حل و فصل کنیم، 
گفت: سیاست های دولت عربستان سعودی در 
ســوریه، عراق و لبنان هیچ دستاوردی برایشان 
نداشته و امیدواریم مســئوالن این کشور مسیر 

سیاست خود را تغییر دهند.
صلح هرمز به نفع کشورهای منطقه است

وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن 
ابراز خرســندی از مالقات بــا رئیس جمهوری 
کشورمان، توسعه روابط و همکاری های ایران و 
عمان را در راستای منافع همه کشورهای منطقه 
دانست و افزود: عمان نســبت به توسعه روابط و 
همکاری ها با جمهوری اســالمی ایران اهتمام 

ویژه ای دارد.
یوســف بن علوی وی با اشــاره به برگزاری 
هجدهمین کمیســیون مشترک همکاری های 
ایــران و عمــان با حضــور فعــاالن اقتصادی و 
نماینــدگان بخش خصوصی دو کشــور، گفت: 
تقویت روزافــزون مناســبات و همکاری های 

فی مابین موجب خرسندی دو ملت خواهد بود.
وزیر خارجه عمان با بیان اینکه ایران و عمان 
در بسیاری از موضوعات منطقه ای و بین المللی 
دیدگاه ها و مواضع مشترکی دارند، خاطر نشان 
کرد: ابتکار جمهوری اسالمی ایران در ارایه طرح 
صلح هرمز مطمئناً به نفع همگان و توسعه ثبات و 

امنیت کشورهای منطقه خواهد بود.
بن علوی با اشــاره بــه اینکه ایــران و عمان 
می توانند با توســعه همکاری هــا راه حل های 
مناسبی برای مسایل و معضالت منطقه ای بویژه 
در موضوع یمن ارایه دهند، گفت: خوشــبختانه 
امروز نشانه های امیدوارکننده ای برای حل بحران 
یمن پدیدار شده و مطمئناً ایران با توجه به جایگاه 
و مسئولیت حساس خود در منطقه از هیچ تالشی 

در این راستا دریغ نخواهد کرد.
وزیر امــور خارجه عمان در جریان ســفر به 
تهران؛ با محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه، 
علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و علی الریجانی رئیس 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.

خبر

رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان:

 مشکلی برای تجدید روابط با عربستان نداریم

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمار 
بازداشتی های حوادث اخیر :

٣٠٠ نفر در تهران 
بازداشت هستند

سياست 2

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در تهران هم دادســتان کل کشور، 
دادستان تهران و بنده به عنوان مسئول حوزه ریاست در بازداشتگاه ها 
حضور پیدا کردیم. در همین راستا بســیاری از بازداشت شدگان آزاد 
شدند. در تهران تعداد بازداشت شدگان امروز حدود ٣٠٠ نفر است و در 

خصوص همین تعداد هم بررسی در حال انجام است.
 به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، غالمحســین اســماعیلی در 
پانزدهمین نشست خود با اصحاب رسانه گفت: از مردم بصیر و انقالبی 
ایران تشکر می کنم به جهت راهپیمایی های مردمی و حمایت از نظام 
که در تثبیت آرامش نظام نقش کلیدی داشت و همچنین تشکر می کنم 

که در روزهای اغتشاشات صف خود را از آنها جدا کردند.
همه معترضان را اراذل و اوباش نمی دانیم

وی افزود: در منظر دســتگاه قضا صف معترضان و کســانی که به 
گرانی بنزین اعتراض داشــتند و نگران آینده بودنــد، از صف اراذل و 
اوباش جدا است. ما به هیچ وجه کسانی که در مقام اعتراض به خیابان 
آمدند علیرغم اینکه تجمعشان فاقد مجوز بود اراذل و اوباش نمی دانیم. 
تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه ها و به شهادت رساندن مدافعان 
امنیت و شــهروندان بی گناه کار گروهی خاص بود که تعدادی از آنها 
محرز شد وابســته به گروه های خارج نشین هســتند و برخی تحت 

مدیریت رسانه های بیگانه خرابی هایی را رقم زدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در فرآیند مهار این آشوب ها گروه هایی 
از افراد حاضر در خیابان بازداشــت شــدند اما از همان ابتدا ریاست 
قوه قضاییه دستور دادند اقداماتی در جهت تفکیک بازداشت شدگان 

انجام شود و مسئوالن قوه در اولین روزها...

می گویند بنزین سهمیه ای می دهیم، اما معلوم نیست چه زمانی

 اختصاص سهمیه بنزین به صیادان نه طرح می خواهد نه الیحه
دسترنج 4

شهرنوشت 6

»روز جهانی معلوالن« گذشت؛ بازهم آنها ماندند و...

چتر»حمایت«ی که بسته است


