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روی موج کوتاه

رئیس جمهور هدف توطئه های 
دشمنان را شکستن ابهت و عظمت 
ملت ایــران و تســلیم در برابر آنها 
دانست و با اشــاره به مقاومت ملت 
و تداوم رونــد شــتابان طرح های 
توسعه ای کشــور به رغم تحریم ها 
و فشــارها، تاکید کرد که »این کار 
شدنی نیســت و دشــمنان باید از 
این اقدام غلــط و نادرســت خود 

بازگردند.«
به گــزارش خبرآنالیــن به نقل 
از پایــگاه اطالع رســانی دولــت، 
حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانــی روز چهارشــنبه در آیین 
افتتاح طرح های صنعت آب استان 
اردبیل، اظهــار داشــت: هر وقت 
آنهــا از نقطه ای که توطئــه را آغاز 
کردند، بازگردند ما نیــز آماده ایم. 

بایــد از آن تعهداتــی کــه زیر پا 
گذاشــتند به نقطــه اول برگردند 
 و بگویند که نســبت به ملت ایران 

اشتباه کرده اند.
وی با اشــاره به اینکــه امروز در 
شرایط ســخت تحریم قرار داریم، 
گفت: اگر توطئــه آمریکا علیه ملت 
ایران نبود، درآمد نفت کشــور در 
این ۲ ســال حــدود ۱۰۰ میلیارد 
دالر از آنچه امروز حاصل می شود، 
بیشــتر بود. کما اینکه عالوه بر آن 
می توانستیم ۱۰۰ میلیارد دالر نیز 
اعتبار دریافت کنیم و این در حالی 
اســت که تا پیش از تحریم آمریکا، 
حدود ۶۰ میلیارد دالر اعتبار آماده 

ورود به کشور بود.
راه بازگشت وجود دارد

روحانی خطاب به دشمنان ملت 

ایران، گفت: شما، ملت و حکومتی 
برتر از ملت و حکومت ایران نیستید؛ 
ما به ملت شــما احترام می گذاریم 
و نســبت به حکومت شــما شدیداً 
معترضیم امــا می گوییــم که راه 

بازگشت وجود دارد.
رئیس جمهور تصریــح کرد: با 
وجود همه این شــرایط ملت ایران 
ملتی پرنشاط و باامید است و تا روزی 
که این روحیه وجود دارد، شکست 
نخورده و پله، پلــه راه خود را ادامه 

می دهیم.
روحانــی با اشــاره بــه افتتاح 
زی،  آب، سدســا طرح هــای 
کانال کشی و زهکشــی و اینکه در 
مجموع برای طرح هــای آب و برق 
استان اردبیل ۳۸۰ میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص یافته، خاطر نشان 

کرد: این نشان می دهد که علیرغم 
تحریم ها مســیر توســعه را ادامه 

می دهیم.
وی همچنین افتتاح پروژه های 
گوناگــون در اســتان اردبیل و در 
سراسر کشــور را به معنای حرکت 
ارزشمند برای توسعه کشور عنوان 

کــرد و گفــت: آب و بــرق را تنها 
نمی توان با توســعه گره زد بلکه با 

حیات و زندگی مردم مرتبط است.
رئیس جمهور پویش »هرهفته 
الف ب« ایران را برای کشور پربرکت 
دانســت و گفت: اینکه قرار است در 
۶ ماه ۲۲۷ طرح و پروژه در کشــور 
افتتاح شــود که تا امروز حدود ۹۰ 
طرح به بهره برداری رسیده، افتخار 

است.
به جای تالش، به دعواها و 
نزاع های بی ثمر افتاده ایم

رئیس جمهور ادامه داد: در ایران 
به جای اینکه تالش مان در مســیر 
توسعه بیشــتر باشــد، به دعواها، 
نزاع ها و رقابت های بی ثمر افتاده ایم. 
البته رقابتی که پایانش برای مردم 
مفید باشد، خوب اســت، اما مدام 
گله گذاری و رقابت بی ثمر فایده ای 

ندارد.
روحانــی تأکید کرد: مــردم به 
ما رأی دادند و ما را در مســئولیتی 
نشاندند و از ما تالش، کار و ثمره رأی 

خود را می خواهند.
رئیس جمهور گفت: مردم وقتی 
از رأی خود خوشحال می شوند که 
ببینند مسئولین در حال تالش برای 

رقابت در خدمت هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه به گفته 
استاندار اردبیل میزان گردشگر در 
شهرستان مشگین شــهر افزایش 
یافته و از ۳۰۰ هــزار به بیش از یک 
میلیون نفر رســیده اســت، افزود: 
اینکه بتوانیم جاذبه های گردشگری 
را در اســتان افزایش دهیم و مناظر 
تفریحــی و دیدنی را بــرای بازدید 

مردم مهیا کنیم، مهم است.
 سدسازی؛ فرصتی

 برای جذب گردشگر
روحانی ســرمایه گذاری بخش 

خصوصــی در بخش گردشــگری 
را عاملی مهم در افزایش اشــتغال 
در ایــن بخــش دانســت و افزود: 
سدهایی که افتتاح می شود، عالوه 
 بــر تأمین آب مــورد نیــاز منطقه 
می تواند محلی برای جذب گردشگر 
باشد و وزارت نیرو با همکاری وزارت 
گردشــگری می توانند بــا رعایت 
تمامــی اصــول زیســت محیطی 
فضای مناســب بــرای اســتفاده 
 گردشــگران در ایــن مناطــق را 

فراهم کنند.
پیش از سخنان رئیس جمهور، 
رضا اردکانیــان وزیر نیرو نیز ضمن 
ارایــه گزارشــی از رونــد اجرای 
پروژه های سدســازی و طرح های 
آب و برق در سراسر کشور، در پویش 
»هرهفته الــف ب«ایران به ویژه در 
اســتان اردبیل گفت: در این پویش 
تاکنون ۹۰ پــروژه با اعتبار ۷ هزار و 
۹۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری 

رسیده است.
وزیــر نیــرو افــزود: تاکنــون 
۳۹ ســد بــزرگ در ایــن دولت به 
بهره برداری رســیده و بر اســاس 
برنامه ریزی ها تا پایان دولت ۳۱ سد 
 دیگر نیز در کشــور به بهره برداری 

خواهد رسید.

رئیس جمهور در استان اردبیل:

آماده مذاکره هستیم؛ بسم اهلل به نقطه اول برگردید

خبر

وزارت امور خارجه با احضــار حافظ منافع 
آمریکا در ایران، اعتراض شدید تهران به اقدامات 

دولت آمریکا را اعالم کرد.
به گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، کاردار سوییس 
به عنوان حافظ منافع آمریکا در خصوص مواضع 
مقامات آمریکا در مورد تحوالت عراق به وزارت 
امور خارجــه احضار و مراتب اعتراض شــدید 
جمهوری اســالمی ایران نســبت به اظهارات 
جنگ طلبانه و ناقض منشور ملل متحد مقامات 

آمریکایی به حافظ منافع آن کشور ابالغ شد. 
محسن بهاروند دستیار وزیر امور خارجه در 
نشست احضار کاردار ســوئیس از حافظ منافع 
آمریکا خواست که عالوه بر اعالم اعتراض ایران 

به آمریکا این پیام را به آنها برساند که کشور عراق 
یک کشور مستقل است و مردم عراق نیز مردمی 

آزادیخواه، استقالل طلب و شرافتمند هستند.
 بهاروند تصریح کرد: ارتش آمریکا بدون ارائه 
کوچکترین شواهدی در مورد مقصر بودن آنها 
حداقل ۲۵ نفر از جوانان ملت عراق را به شهادت 
رسانده و تعداد بی شماری را مجروح کرده است.

 دســتیار وزیر امور خارجه همچنین گفت: 
طبیعتا مردم عراق به کشوری که سرزمین آنها 
را اشغال کرده و جوانان آنها را می کشد، واکنش 
نشــان می دهد. آمریکایی ها حتــی دو نقطه را 
همزمان در ســوریه بمباران کرده اند که نشان 
می دهد به دنبال اهداف دیگری هستند و بهانه 

جویی می کنند.

بهاروند تصریح کرد: مقامات آمریکایی بهتر 
است دست از فرافکنی برداشــته و بی دلیل به 

کشور ما اتهام نزنند. 
در این احضار به کاردار سوییس گوشزد شد 
که ایران کشوری جنگ طلب نیست ولی در مقابل 
هیچ تهدید و هر اقدام نابخردانه ای هم دســت 
بسته نیست و با تمام قدرت از خود دفاع می کند. 
دولت آمریکا بجای اتهام زنی بی مورد به دیگران 
باید یاد بگیرد چگونه با ملت های دیگر حرف بزند 

و دست از اشغالگری بردارد.
به گــزارش ایرنــا، روز دوشــنبه نیروهای 
آمریکایی پایگاه نیروهای حشــد الشــعبی در 
شهر مرزی قائم در اســتان انبار عراق را بمباران 
کردند که در اثر این حمله ۲۵ نفر از رزمندگان 

به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدند. 
مقامات آمریکایی پــس از این حمالت، در 
ادعاهایی عملیــات نظامی صــورت گرفته در 
واکنش به اقدامات ایران در عراق توصیف کردند.
در اعتراض به این حمالت روز گذشته اقشار و 
گروه های مختلف عراقی  در مقابل سفارت آمریکا 
در منطقه سبز بغداد تجمع کرده و اعتراض خود 

را اعالم کردند. این اعتراضات امــروز نیز ادامه 
یافته است. 

پس از این اعتراضــات، رئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه آمریکایــی در اظهاراتی جداگانه 
مدعی شــدند که اعتراضــات رخ داه در مقابل 
ســفارت آمریکا از ســوی ایران طراحی و اجرا 

شده است.

در پی مواضع مقامات کاخ سفید صورت گرفت؛

احضار حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه
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عقب نشینی ترامپ از توئیت تهدید آمیز: 
به دنبال جنگ با ایران نیستم 

رئیس جمهوری آمریکا پس از تهدید به انتقام 
از تهران به دنبال اعتراض  های خشونت بار مقابل 
سفارت آمریکا در بغداد گفت که به دنبال جنگ 

با ایران نیست و چنین احتمالی نیز وجود ندارد. 
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، »دونالد ترامپ« 
در مصاحبه با خبرنگاران گفت: »آیا من خواهان 
جنگ هستم؟ خیر. من به دنبال صلح و دوستدار 
صلح هستم. ایران باید بیش از هر کشور دیگری 
مایل به صلح باشد. بنابراین من معتقد نیستم که 

جنگی رخ دهد«.
ترامپ پیش از این با تکرار برخی یاوه گویی ها، 
در لحنی تند مدعی شــده بود کــه ایران هزینه 
ســنگینی به دلیل تالش برای ورود به ســفارت 

آمریکا در بغداد پرداخت کرد.
    

آملی الریجانی:
پالرمو و CFT خطر امنیتی 

باالیی دارد
آیــت اهلل آملــی الریجانی، رئیــس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام پــس از پایان درس 
خارج فقه خود و در جمع برخی از اعضای شورای 
هماهنگی گروه های فرهنگــی حوزه علمیه قم 
در پاسخ به ســواالتی درباره بررسی لوایح الحاق 
ایران به کنوانســیون های پالرمو و CFT، گفت: 
بدانید من به وظیفه ام عمل می کنم. من فکر خودم 
این است که این مصوبات مجلس قطعی نباشد، 
معلوم نیســت که چنین چیزی مصلحت باشد، 
ولو فوایدی هم دارد، مفاسدی هم دارد. روی ترازو 
باید گذاشت. به نظر من خطر امنیتی اش بسیار 
شدیدتر اســت، البته خطر CFT برای امنیت 
بیشتر هم هست. اینکه FATF هر دفعه می گوید، 
این آخرین مهلت است، شما فکر می کنید به این 

تهدیدات و امثال آن گوش می کنم؟
    

FATF باز هم پیامک بازی بر سر
مجیــد انصــاری، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اظهار کرد که از شــب گذشــته 
پیامک هایی با محتوای مخالفت با تصویب لوایح 
مرتبط با FATF دریافت کرده و همچنان ارسال 
این پیامک ها ادامه دارد. وی گفت: پیامک ها تنوع 
محتوایی داشته اند؛ اما متن اکثر آنها شبیه به هم 
بوده و این طور به نظر می رســد که از یک مرکز 
واحد هماهنگ شده است. به گزارش ایسنا، سال 
گذشــته مجید انصاری و همچنین هاشم زایی 
-نماینــده مجلــس- از دریافــت پیامک های 
تهدیدآمیز در خصوص ضــرورت عدم تصویب 

لوایح چهارگانه خبر داده بودند.
    

 کنایه محمد مهاجری به 
خواب دیدن آقاتهرانی

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا، در 
واکنش به ادعای اخیر مرتضی آقاتهرانی درباره 
خواب دیدن و دریافت گل رز والیتمداری از مقام 
معظم رهبری، در کانال تلگرامی خود نوشــت: 
»دین مردم را، والیتمــداری را، انقالبیگری را 
و خیلی چیزهــای دیگر را به تمســخر گرفتید 
نوش جانتان. الاقل بگذارید مردم راحت خواب 
ببینند آقای استاد اخالق دولت احمدی نژاد! به 
دست آوردن چهارتا و نصفی رای که اینقدر بازی 
درآوردن نمی خواهد. یک خواب هم ببینید که 
سومین نماینده به لحاظ  تعداد رأی شما هستید 
و همان را به مسئوالن اجرایی و نظارتی انتخابات 

اعالم کنید و تمام.« 
    

دادستان کل کشور: 
در حوادث آبان، از اتباع 

خارجی کسی بازداشت نشده
دادستان کل کشور گفت که در حوادث آبان 
ماه از اتباع خارجی کســی بازداشت نشده است. 
حجت االسالم منتظری در حاشیه مراسم معارفه 
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه در پاسخ به 
این ســوال که آیا در حوادث اخیر بازداشت تبعه 
خارجی داشــته ایم یا خیر، گفت: خیــر از اتباع 
خارجی بازداشتی  نداشتیم. وی در رابطه با تخلفات 
انتخاباتی گزارش شده نیز اظهار کرد: گزارش های 
مختصری رسیده اســت اما خیلی جدی و مهم 
نبوده است. گزارش هایی رسیده است که در حال 

پیگیری است.
    

رئیسی امروز به البرز سفر می کند
به گزارش ایلنا، حجت االســالم سیدابراهیم 
رئیســی صبح پنجشــنبه، ۱۲ دی ماه با هیأتی 
از معاونین در اســتان البرز حضور خواهد یافت. 
گفتنی است جمع آوری درخواست های مردمی 
از رئیس قوه قضائیه در حاشیه این بازدیدها انجام 

خواهد شد.

اگر توطئه آمریکا علیه 
ملت ایران نبود، درآمد 

نفت کشور در این ۲ سال 
حدود ۱۰۰ میلیارد دالر از 

آنچه امروز حاصل می شود، 
بیشتر بود. کما اینکه عالوه 

بر آن می توانستیم ۱۰۰ 
میلیارد دالر نیز اعتبار 

دریافت کنیم

هر وقت آنها از نقطه ای 
که توطئه را آغاز کردند، 

بازگردند ما نیز آماده ایم. 
باید از آن تعهداتی که 

زیر پا گذاشتند به نقطه 
اول برگردند و بگویند که 

نسبت به ملت ایران اشتباه 
کرده اند

وزیر کشور با اشــاره به نتایج هیأت اجرایی به وزارت 
کشــور، گفت: میزان رد صالحیت ها نسبت به دور قبل با 
توجه به آمار کل که در حدود ۱۶ هزار نفر داوطلب بود و دور 

قبل ۱۲ هزار نفر بود، رقم بسیار قابل قبولی است.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشــور، رحمانی فضلی در پایان جلسه شــورای تأمین 
استان مازندران در خصوص میزان آمادگی وزارت کشور 
برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: ما 
در آمادگی کامل هستیم. وزارت کشور، پیش از این تمام 
برنامه ریزی ها را انجام داده و متناســب با تقویم اجرایی، 

تاکنون امور به خوبی پیش رفته است.
وی افزود: هفته گذشــته نتایج هیأت هــای اجرایی 
را اعالم کردیم و حــدود ۸.۳۳ درصد مبتنی بر اســناد، 
مستندات و مدارک مراجع چهارگانه عدم تایید صالحیت 
داشــتند و همه این افراد می توانند به هیأت های نظارت 
اســتاِن خود مراجعه و شــکایت کنند که این کار انجام 

شده است.

۲۱ دی؛ اعالم نتایج بررسی صالحیت کاندیداها
وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما کار خود را انجام داده ایم 
و منتظریم تا هیأت های نظارت کار خود را انجام دهند و 
در ۲۱ دی ماه در مرحله اول نتایج را اعالم خواهند کرد و 
بازهم در مرحله دیگری افرادی که نسبت به نتایج، نظر یا 
اعتراضی دارند به هیأت باالتر و در نهایت شورای نگهبان، 

می توانند شکایت کنند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: تمام تالش ما این است که 
در یک فضای مطلوب رقابتی به این معنا که کسانی که به 
عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کرده اند هرچه بیشتر بتوانند 
در صحنه رقابت حضور را معنی کنند و باشند و مردم برای 
رأی، با تکثر و تنوع بیشــتری مواجه باشند؛ البته این به 
معنای آن نیست که هیات های نظارت و شورای نگهبان 
مبتنی بر مستندات و مدارک قانونی ای که دارد نسبت به 
کار خود کم توجهی یا بــی توجهی کنند، ولی هرچه قدر 
بتوانیم حضور بیشــتری در صحنه رقابت داشته باشیم، 

امکان مشارکت را نیز تقویت خواهد کرد.

وی اضافه کــرد: در روند اجرای انتخابات، با شــورای 
نگهبان هماهنگــی الزم را داریم؛ هیأت هــای اجرایی 
ما بــا هیأت هــای نظــارت در اســتان و شهرســتان، 
همچنین اســتانداران با روســای هیأت هــای نظارت 
اســتان رابطه و همکاری بســیارخوبی دارند. و همه ما 
به دنبال این هســتیم که انتخابات اســفند، انتخاباتی 
 باشــکوه باشــد و در یــک فضــای کامال امن و ســالم 

برگزار شود.
وزیرکشــور تاکید کرد: محور تمامی این فعالیت ها 
برای ما قانون اســت و ما قانون را مالک اصلی انتخابات 
می دانیم و تمام تالش ما در صیانت و حفاظت از قانون و 

حق قانونی همه نامزدها و همه مراجع انتخاباتی و همه 
مردم رعایت شود.

روی همچنین در خصوص اقدامات در حوزه امنیتی 
یادآور شــد: اطلس امنیتی منســجمی را با مشورت و 
راهنمایی روســای تامین اســتان ها تهیه کرده ایم و در 
انتخابات هیچ مشکلی در حوزه امنیتی نخواهیم داشت و 

نداریم و تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
رحمانی فضلی ابــراز امیدواری کرد: در اســفند ماه 
انتخابات باشکوه داشتیم باشیم و همه با هم به استقبال 

سال پربرکت و پر خیری برویم.
رحمانی فضلی با اشــاره به حضور در جلســه شورای 
تامین اســتان، گفت: گزارش خوبی از ســوی همه اعضا 
ارائه شد. در همه حوزه های امنیتی و انتظامی از جمله در 
بحث جرایم، اقدامات بسیار خوبی در استان انجام شده و 
همین شرایط موجب شد که در حوادث اخیر، در استان 
مازندران با هوشــمندی و هوشــیاری خود مردم خوب 
استان مازندران، خسارت و آسیب جدی نداشته باشیم. 
در چند شهرستان هم که تجمعات کوچکی بود، بالفاصله 
این تجمعات مدیریت شد و این نشان دهنده هوشیاری و 
تیزبینی مردم و همچنین آمادگی نیروها و برخورد مناسب 

آنها با مردم است.

وزیر کشور با اشاره به انتخابات اسفند: 

میزان رد صالحیت ها، بسیار قابل قبول است


