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تالشاصولگرایانبرایوحدتجبههای
درانتخابات1400

سرویس سیاسی-
از روزهای آغازین سال 1400 و در حالی که 2 ماه و 2 هفته به انتخابات 1400 باقی است، به موازات اخبار مربوط 
به گرانی و تورم و کمیاب شــدن مرغ و روغن و ...، بخش دیگری از اخبار به ویژه در شــبکه های اجتماعی معطوف به 

گمانه زنی ها، نظرسنجی ها و تحلیل های انتخاباتی بود.
آخرینبرنامههایشورایائتالفاصولگرایان

مهدی چمران، عضو شورای ائتالف اصولگرایان دیروز 13 فروردین در گفت وگو با تسنیم، درباره جلسه اخیر این شورا 
و مباحث مطرح شده در آن پیرامون انتخابات 1400 اظهار داشت: درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبت هایی شده 
ولی تا زمانی که نام نویسی ها انجام نگیرد، نمی توان به طورجدی بحث کرد؛ ما روش خودمان را داریم و مجامع استانی را 

شکل دادیم و به زودی نیز مجمع تهران شکل می گیرد و نیروهای انقالبی در مجمع نام نویسی می کنند.
همچنین، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در نشست خبری که هفته گذشته برگزار شد، طی 
ســخنانی اظهار داشت: ما در شورای وحدت بر اساس چارچوب فکری معتقد به این هستیم که ویژگی و انتظاراتی که 
موردنظر مردم و همچنین جزو مطالبات مقام معظم رهبری است مدنظر قرار گیرد. اینکه رهبر انقالب بیان کردند که 
شخصی باید در خود این توانایی را ببیند و بعداً وارد عرصه شود و به مسئولیت های سنگین ریاست جمهوری واقف باشد 

مسئله بسیار مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
متکــی بــا بیان اینکه »ما برای انتخابات این آمادگی را داریم که بتوانیم یک هماهنگی را با شــورای ائتالف ایجاد 
کنیم« گفت: رسیدن به نامزد واحد یکی از راهکارهای رسیدن به وحدت برای دو تشکل شورای ائتالف و شورای وحدت 

در انتخابات پیش رو است.
وی افــزود: ما از وحدت جبهــه ای برای انتخابات پیش رو حمایت می کنیم و توصیه و ترجیح ما وحدت گروه های 
مختلف اصولگرایی اســت اما درعین حال یا ویژگی های منحصربه فرد یک نامزد می تواند زمینه وحدت را ایجاد کند یا 

شرایط میدانی می تواند عاملیت این وحدت را میسر کند.
تأکیدشورایائتالفنیروهایانقالببر»وحدت«

شورای ائتالف نیروهای انقالب هم در هفته اول ماه جاری در بیانیه ای تصریح کرد: شورای ائتالف نیروهای انقالب، 
ایجاد وحدت و انسجام سیاسی را مأموریت اصلی خود می داند و اتصال ظرفیت های بی بدیل جبهه انقالب به مثابه یک 
کل منسجم و قدرتمند را به عنوان راهبرد اولویت دار پی می گیرد و به کمک شبکه اجتماعی گسترده خود، اعم از بدنه 
عظیم مردمی، تنوع کم نظیر گروه ها و جریانات اجتماعی و سیاسی و به ویژه چهره های سرآمد، ممتاز و توانمند مدیریتی 

و اجرایی، این مأموریت و راهبرد را با جدیت دنبال می کند.
در این بیانیه آمده است: شورای ائتالف، فرمایشات رهبر معظم انقالب را به عنوان نقشه راه سیاسی قلمداد نموده 
و ضمن دعوت از نامزدهای بالقوه به تأمل در مقدمات ورود به عرصه رقابت و خودآزمایی شــاخص ها، به مردم عزیز 
ایران متعهد می شــود، تمام ظرفیت اجتماعی و شــبکه فعال خود را جهت ممیزی عمیق و بدون سوگیری سیاسی 
مبتنی بر شروط الزم و شاخص های هفت گانه رهبری بکار بندد و تالش کند با رویکرد ائتالفی به ارزیابی شاخص ها 
پرداخته و افراد شایسته و صالح را اولویت دهی نماید و درنهایت با ایجاد اجماع سیاسی، زمینه را برای نقش آفرینی 
جوانان جهت حرکت پرشتاب به سمت قله های دست یافتنی و باشکوه ایران قوی و افق گشایی و پیشرفت همه جانبه 

در گام دوم انقالب، مهیا کند.
ادامهگمانهزنیهادرخصوصآمدنیانیامدنرئیسی

مجید متقی فر ســخنگوی جبهه پایداری و فعال سیاسی اصولگرا نیز در گفتگویی در خصوص گمانه زنی ها درباره 
آمدن یا نیامدن آیت اهلل رئیسی در انتخابات 1400 اظهار داشت: اگر آیت اهلل رئیسی وارد رقابت ریاست جمهوری سیزدهم 
شود، قاعدتاً از استقبال خوبی برخوردار خواهد شد و بسیاری از افراد به نفع او کنار خواهند رفت؛ اگر هم که او نباشد 

شخصیت های دیگری وارد خواهند شد اما فعاًل قابل پیش بینی نیست.
اصالحطلباندرانتخابات۹4بااسامیگمناملیستبستند

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اســالمی مهندســین هم در گفت وگویی در پاســخ به مسئله طرح شده از جانب 
اصالح طلبان درباره شــدت رد صالحیت ها که موجب شد در برخی شهرها کاندیداهای اصالح طلب وجود نداشته باشد 
گفت: من یادآوری می کنم در مجلس دهم که اصالح طلبان خود را پیروز انتخابات می دانستند شرایط چندان برای آن ها 

متفاوت با سال ۹۸ نبود چراکه لیست بسیاری از شهرها از چهره های کاماًل گمنام تشکیل شده بود.
او ادامه داد: مگر اصالح طلبان در دوره دهم چقدر آدم داشــتند که لیســت را بستند و رأی هم آوردند؟ بسیاری از 
کسانی که به لیست امید رأی دادند تقریباً اکثریت آن لیست را نمی شناختند و سه نفر بیشتر آدم مشهور در لیست نبود، 
اما لیست را بستند و رأی آوردند و این دوره هم به همان میزان آدم مشهور و آدم جدید تأیید صالحیت شده داشتند.

باهنر درباره ارزیابی خود از علت عدم رأی آوری اصالح طلبان گفت: اینکه مردم رویکرد دیگری داشتند بحث دیگری 
است و ریشه های دیگری دارد که نباید با چشم بستن بر آن همانند نیروهای مشارکت سابق بگویند، اگر در انتخابات 
1400 کاندیدای موردنظر ما تأیید نشود نمی آییم و شرکت نمی کنیم؛ درواقع نظارت استصوابی روی نرخ مشارکت اثر 

می گذارد اما تعیین کننده نیست.
کسانیکهدرفتنهبودند

نبایدانتظارتأییدصالحیتداشتهباشند
باهنر درباره گفته های طیفی از اصالح طلبان مبنی بر رویکرد سیاسی شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها در قبال 
جریان اصالحات گفت: این ادعای اصالح طلبان که نیرو نداریم و آدم نداریم چندان قابل قبول نیست چراکه باالخره کسانی 

که در ایجاد فتنه نقش داشتند و به آن کمک کردند نباید انتظار تأیید صالحیت داشته باشند.
سهکاندیدایموردنظراصالحطلبانبرایانتخابات1400

جهانگیری،محسنهاشمیوظریف
غالمعلی رجایی، فعال سیاسی اصالح طلب هم درباره رویکرد اصالح طلبان برای انتخابات گفت: اصالح طلبان در حال 

حاضر و با توجه به فضاِی حاکم بر عرصه سیاسی، سه گزینه را پیش روی خود می بینند.
وی افزود: اکنون آقایان اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی و جواد ظریف برای کاندیداتوری، موردنظر اصالح طلبان 

هستند که نتیجِه کار به نوع عملکرد شورای نگهبان برمی گردد که آیا به این چهره ها مجوز حضور خواهد داد.
ظریف:کاندیدای1400نیستم

اظهارات غالمعلی رجایی در حالی اســت که محمدجواد ظریف اخیراً در یکی از شــبکه های اجتماعی در پاسخ به 
ســؤالی درباره آخرین موضع او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: آخرین موضع من با اولین موضع من 

هیچ تفاوتی ندارد. بنده نامزد نیستم، اشتراک انتخاباتی هم با الریجانی ندارم.
در اردوگاه اصالح طلبان همچنان نهاد اجماع ساز درگیر اختالفات داخلی و تشکیالتی است و منازعات و درگیری ها 
به مسائلی مانند حضور یا عدم حضور در انتخابات، کاندیدای واحد یا متعدد داشتن در جبهه اصالحات، سازوکار نهاد 
اجماع ساز و البته حضور با نامزد اصلی یا اجاره ای و... منحصر شده است. البته برخی احزاب اصالح طلب نیز دچار همین 

اختالفات داخلی هستند.
اوایل هفته ماه جاری بود که اسفندیار عبداللهی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت در گفت وگو با خبرگزاری 
آنا در پاسخ به اینکه شنیده ها حاکی از اختالفات درون حزب جمهوریت است، عطف به قرار گرفتن در آستانه انتخابات 
در حال حاضر وضعیت این حزب به چه صورت اســت؟ گفت: حزب جمهوریت ثبات حزبی به معنای اینکه دارای یک 
جمع تصمیم گیرنده به عنوان شورای مرکزی متحد و دارای حدنصاب، ندارد. در حال حاضر دو گروه حداکثری و حداقلی 
در این حزب وجود دارند. لذا در شرایط کنونی حزب جمهوریت آمادگی تصمیم گیری در مورد انتخابات، تهیه لیست، 
شــرکت در مجامع اصالح طلبی، خانه احزاب و مواردی از این قبیل را ندارد. دلیل عدم آمادگی حزب جمهوریت برای 
حضور در انتخابات این است که تصمیمات حزبی که در شورای مرکزی اتخاذ می شود اما این شورا در حزب جمهوریت 
نمی تواند به حدنصاب برسد و دو گروه در جلسات یکدیگر شرکت نمی کنند، درنتیجه نمی توانند تصمیم بگیرند، بنابراین 

نظر تشکیالتی واحد در مورد مسائل سیاسی کشور و مخصوصاً انتخابات 1400 ندارند.
ادامهاعالمنامزدیبرایانتخابات1400

در ادامه اعالم نامزدی برخی چهره های سیاسی در انتخابات 1400 که از چند ماه قبل آغاز شده و به نظر می رسد 
به چند ده نفر هم برسد، رامین مهمان پرست، سفیر اسبق ایران در لهستان و سخنگوی پیشین وزارت خارجه نیز اعالم 

کاندیداتوری کرد.
وی در گفت وگو با تسنیم درباره خبر اعالم کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اظهار داشت: خبر 

را تأیید می کنم و آماده ثبت نام در انتخابات هستم.
خبر دیگر از کاندیداها آنکه، محمد عباســی، وزیر پیشــین ورزش و جوانان نیز کاندیداتوری خود را برای انتخابات 

ریاست جمهوری سیزدهم اعالم کرد.
همچنین جامعه اسالمی مدیران نیز دو روز پیش با صدور بیانیه ای از کاندیداتوری محمد ناظمی اردکانی دبیرکل 

این حزب و وزیر اسبق تعاون برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خبر داد.

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی اول فروردین 1400:
ایرانبهشرطمدیریتقوی

میتواندیکیازشکوفاتریناقتصادهاباشد
بقیه از صفحه ۳

ایشان، ایراِن امروز را بسیار قوی تر و خود اتکاءتر از آن روز توصیف کردند و افزودند: 
در مقابل، آمریکا ضعیف تر شــده زیرا دولتی بر ســر کار آمد که با حرف و کار و کنار 
کشیدنش، آمریکا را مفتضح کرد و مشکالت اقتصادی نیز آن را فرا گرفته است. البته 

امروز هم سرنوشت رئیس جمهور آمریکا معلوم نیست چه خواهد شد.
با ابتکار جوانان و شرکتهای دانش بنیان، تحریم ها را بی اثر کرده ایم

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بنابراین در صورت تغییر، برجام باید به نفع ایران 
تغییر کند. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای خاطرنشان کردند: البته ما با ابتکار جوانان 
و شرکتهای دانش بنیان، تحریم ها را بی اثر کرده ایم و این راه را با قوت ادامه خواهیم داد.
ایشان با تأکید بر عجله نداشتن ایران درخصوص راه حل ارائه شده برای برجام، گفتند: 
برخی می گویند نباید فرصت سوزی کرد. این حرف درست است اما عجله هم نباید کرد.

در قضیه  برجام عجله شد
ایشان با اشاره به اینکه در مواردی ضرر عجله بیشتر از فرصت سوزی است، گفتند: 
بعنوان نمونه، در قضیه  برجام عجله شــد و در حالی که ما همه  تعهدات خود را انجام 

دادیم، طرف های مقابل، تعهداِت روی کاغِذ خود را انجام ندادند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صبر و حوصله ایران زیاد است و اگر آنها سیاست 
اعالمی ما را قبول کردند، کار درست می شود و اگر هم قبول نکردند شرایط به همین 

شکل ادامه خواهد یافت.
آمریکایی ها هر شرکتی را که قصد کار کردن با ایران داشت، می ترساندند

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای اظهارات برخی سیاســیون را مبنی بر اینکه در 
پیشقدم شــدن برای عمل به تعهدات فرقی وجود ندارد، این موضوع را به علت سابقه 
بد آمریکایی ها قابل قبول ندانســتند و گفتند: بحث »اول من، اول تو« نیست بلکه ما 
به تعهد آنها اطمینانی نداریم زیرا در زمان اوباما به آنها اعتماد و به تعهدات خود عمل 
کردیم اما آنها در حالی که روی کاغذ از برداشــته شــدن تحریم ها سخن می گفتند، به 
تعهدات خود عمل نکردند و عوامل شان هر شرکتی را که قصد کار کردن با ایران داشت، 

از سرمایه گذاری می ترساندند.
امت اسالمی هرگز قضیه فلسطین را فراموش نخواهد کرد

ایشان سیاست آمریکا در برخورد با ایران و قضایای منطقه از جمله حمایت از رژیم 
صهیونیستی، حضور غاصبانه در سوریه، همراهی با دولت سعودی در حمله به مردم مظلوم 
یمن و قضیه فلسطین را اشتباه خواندند و گفتند: امت اسالمی هرگز قضیه فلسطین را 
فراموش نخواهد کرد و دل بستن به عادی سازی روابط رژیم اشغالگر با چند دولت حقیر، 

کاماًل بی ارزش و اشتباه است.
آمریکایی ها دائماً  اشتباه می کنند

رهبر انقالب اســالمی با اشاره به چراغ سبز دولت دموکرات اوباما به دولت سعودی 
برای آغاز جنگ یمن و حمایت تجهیزاتی از بمباران مردم افزودند: آنها با گذشت شش 
سال نتوانستند مردم یمن را تسلیم کنند و امروز این سؤال از آمریکایی ها وجود دارد که 
آیا از روز اول می دانستید دولت سعودی را در چه باتالقی گرفتار می کنید که امروز، هم 

خارج شدن از جنگ برایش ضرر دارد هم ادامه دادن آن؟
ایشان قضیه یمن و درماندگی دولت سعودی را نمونه ای از نتایج اعتماد به آمریکا 
از طرف متحدان آن دانستند و گفتند: آمریکایی ها این منطقه و ملت ها را نمی شناسند 

و دائماً اشتباه می کنند.
سردار سالمی: 

ایران در عرصه نظامی
كامال قدرتمند و آماده است 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن در خواب 
هم به فکر جنگ با ایران نیست گفت: در عرصه نظامی کامال قدرتمند و آماده 

هستیم.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی روز سه شنبه در اجالسیه دومین کنگره ملی 
چهارهزار شــهید استان یزد افزود: امروز ایران اسالمی در اصل، سرزمین عزت، اقتدار، 
مقاومت، شگفتی سازی ها، آزادگی و سرزمین شکست دشمن، ناکامی ها و قتگاه متجاوزان 

است و این به اثبات رسیده است.
وی تاکید کرد: اینکه رهبری معزز انقالب اســالمی می گویند نه جنگ می شــود 
و نــه مذاکره می کنیم واقعیتی انکارناپذیــر و یک حقیقت و جهتی واقع بینانه و دقیق 

محسوب می شود.
سالمی ادامه داد: امروز با این روحیه و ایثار و دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی 
غلبه دشمنان بر ملت و کشور بیش از همیشه سخت است چون در عرصه نظامی کامال 

قدرتمند هستیم و آمادگی داریم.
وی با بیان اینکه ملت ایران با مقاومت و پیروی از مقام معظم رهبری و با حرکت در 
مسیر اهداف و آرمان شهیدان از فشار تحریم های ظالمانه دشمنان انقالب اسالمی رهایی 
می یابد تصریح کرد: ملت ما به تداوم تحریم های استکبار جهانی بی اعتناست چون ملت و 
نظام انقالبی راه استقالل را به خوبی آموخته است و در ادامه راه، قلب ها را به هم گره زده، 

دست در دست برای ساختن ایران و تمدن بزرگ اسالمی تالش می کنیم.
وی ادامه داد: تاریخ انقالب اسالمی با رهبری حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری 
گویای این مطلب مهم است که هرچه دشمنان بر فشارهای اقتصادی و روانی خود بیفزایند 

ملت با ایستادگی و والیتمداری در برابر توطئه ها پیروز شده است.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه وضعیت کشور در شرایط 
حال به گونه ای اســت که هیچ تاثیری از توطئه ها ندارد و هرچه آنها بر فشــارهای خود 
می افزایند بر قدرت ملت و کشور افزوده می شود بیان کرد: ما در مرحله کاهش فشار و 

اثرات تحریم ها هستیم و این به خاطر ایستادگی است.
سالمی بیان کرد: اگر دشمنان دست از توطئه و جنگ اقتصادی و تحریم های خود 
بر ندارند با همکاری و ایستادگی مردم و مسئوالن کشور را می سازیم و به استقالل کامل 

می رسیم و قدرت بزرگ می شویم.
وی گفت: ایران اسالمی کشوری غنی و سرشار از ظرفیت های فراوان و ثروت، رهبری 
مقتدر و ملتی قهرمان و آماده بکار در عرصه است و هرگز از توطئه های دشمنان شکست 

نمی خورد و بر آرمان ها ایستادگی دارد.
سالمی تصریح کرد: دشمنان در سال های گذشته با انواع توطئه های نظامی، روانی 
و اقتصادی به دنبال تسلیم و شکست نظام بودند ولی با رهبری های مقام معظم رهبری 

تمامی دسایس نقش بر آب شد.
فرمانده سپاه تصریح کرد: ملت قهرمان ایران تاکنون جنگ روانی و جنگ اقتصادی 
دشمن را با همه فشارها خنثی کرده است و همچنان با گامی استوار و قلبی مملو از عشق 

و ایمان به نظام و شهیدان به حرکت خود ادامه می دهد.
ســالمی گفت: ملت ایران در ســایه ایمان محکم و آمادگی دفاعی و نظامی خود با 
تکیــه بر ارزش هــای دینی و انقالبی با همدلی و والیت مداری به راه عزت بخش خود در 

بخش های مختلف ادامه می دهد.
وی اضافه کرد: باید راه و مرام شهیدان واالمقام انقالب اسالمی و تمامی اهداف نظام 
و مقام معظم رهبری را تا رسیدن به تمامی آرمان های واالی این کشور با قدرت و قوت 
و همدلی ادامه دهیم. مراسم اجالسیه نهایی دومین کنگره ملی شهدای استان یزد، روز 
سه شنبه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امام جمعه و استاندار یزد و 
جمعی از مسئوالن، خانواده های شهدا و شهروندان والیت مدار یزد در این استان برگزار شد.
استان یزد در دوران دفاع مقدس چهار هزار شهید تقدیم نظام اسالمی کرده است.

یک منبع مطلع اعالم کرد

تکذیب خبر پیشنهاد 15 میلیارد دالری 
آمریکا به ایران

یک منبع مطلع خبر پیشنهاد 15 میلیارد دالری آمریکا به ایران را تکذیب 
کرد و گفت آمریکا چنین پیشنهادی نداده و این موضوع صحت ندارد. 

یک منبع مطلع در گفت وگو با نورنیوز خبر پیشنهاد 15 میلیارد دالری آمریکا به 
ایران را تکذیب کرد و گفت آمریکا چنین پیشنهادی نداده و این موضوع صحت ندارد.

در روزهای اخیر برخی رسانه ها اخباری را منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه دولت 
آمریکا به ایران پیشنهاد داده تا در ازای آزادسازی 15 میلیارد دالر از دارایی های کشورمان 

در اروپا، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم متوقف شود.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی، پیش از این دولت ایران موظف 
شده بود که به دلیل نقض تعهدات برجامی طرف غربی، در گام اول اقدام به غنی سازی 
20 درصد کند و در صورت عدم لغو تمامی تحریم ها تا پایان ضرب االجل 5 اسفندماه 
۹۹، در گام دوم اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی معاهده 

ان.پی .تی را متوقف نماید.

درمکتب امام

روز امامت امت
خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم اســتکبار را با دســت توانای 
خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه 
و پیشــوای ملت های مستضعف نمود، و با برقراری جمهوری اسالمی، 
وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت 
امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسالمی ایران را اعالم می کنم. 
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از آمریکا گرفته تا اسرائیل و غرب گدایان

امضای سند نقشه راه 25 ساله ایران و چین
حامیان تحریم را عصبانی كرد

بقیه از صفحه 2
آمریکا در صورتی می تواند در نشست مشترک 
برجام حضور یابد که اوال همه تحریم ها را لغو کند 
و ثانیا مسئله لغو تحریم ها توسط ایران راستی آزمایی 

و تایید شود. 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه روز جمعه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
انتشــار خبری مبنی بر حضور آمریکا در نشست 
آتــی در وین گفت: نشســت وین که هیئت ایران 
در آن شرکت خواهد کرد یک نشست کمیسیون 
مشــترک برجام است که با هدف بررسی بازگشت 
احتمالی آمریکا به برجام برگزار خواهد شد و صرفا 
اعضــای کنونی برجام )ایران و 1+4( در آن حضور 

خواهند داشت.
عراقچــی افزود: آمریکا در هیچ نشســتی که 
ایران در آن حضور داشــته باشد از جمله نشست 
کمیسیون مشترک برجام حضور نخواهد داشت و 

این قطعی است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: 
اینکه سایر طرف های برجام بخواهند در ارتباط با 

اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد، به صورت دوجانبه 
یا چندجانبه با آمریکا رایزنی هایی داشته باشند، چه 
در وین و چه در هر جای دیگر، به خودشان مربوط 

است و البته مسبوق به سابقه است.
عراقچــی تصریح کرد: هیئت ایرانی هیچگونه 
مذاکــره ای با هیئت آمریکایی در هیچ ســطحی 

نخواهد داشت.
به گزارش فارس، نشست کمیسیون مشترک 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( روز جمعه- 13 
فروردیــن 1400 برابر با 2 آوریل 2021 به صورت 
مجازی و به ریاست »انریکه مورا« معاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی از طــرف »جوزپ بورل« 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور 
نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و 
ایران در ســطح معاونان و مدیران سیاسی وزرای 

امور خارجه برگزار شد.
برای بازگشت آمریکا به برجام
 نیاز به هیچ مذاکره ای نیست

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با بیان 

اینکه ایران به محض لغو تحریم ها و راستی آزمایی 
آنها، گام های جبرانی هسته ای را متوقف می کند، 
گفت: برای بازگشــت آمریکا به برجام نیاز به هیچ 
مذاکره ای نیســت و مسیر آمریکا در این خصوص 

کامال روشن است.
عراقچــی افزود: ایاالت متحده همانگونه که از 
توافق خارج شد و تحریم های غیرقانونی علیه ایران 
وضع کــرد، به همان صورت نیز می تواند به توافق 

برگشته و قانون شکنی را خاتمه دهد. 
در پایان این نشست، طرف های برجام ضمن 
تاکید بر تعهدشــان جهت حفــظ برجام، تصمیم 
گرفتند این جلسه کمیسیون مشترک را سه شنبه 
این هفته به منظور تداوم رایزنی ها در وین از ســر 
بگیرند تا اقدامات مربوط به لغو تحریم ها و گام های 
هسته ای را  گروه های کارشناسی مربوطه مشخص 

کنند.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر 
ضمن اعالم موافقت تهران و اعضای باقی مانده در 
برجام برای برگزاری نشست حضوری در وین تاکید 
کرد، انجام هرگونــه دیداری بین ایران و آمریکا را 

غیرضروری خواند.
پکن: آمریکا تحریم های غیرقانونی علیه ایران 

را بردارد
پکن بار دیگر از آمریکا خواست تحریم های غیر 

قانونی خود علیه ایران را بردارد.
طبق گــزارش روزنامه »گلوبال تایمز« چین، 
وزیر خارجه این کشــور اعالم کرد: چین در موضع 
منصفانه نسبت به برجام ایستاده و نقشی سازنده 
داشته در حالی که آمریکا با خارج شدن از برجام، 

تنش زایی کرده است.
وی افزود: چین از بازگشــت آمریکا به توافق 
)هسته ای ایران( استقبال می کند و از آن می خواهد 

همه تحریم های غیرقانونی علیه ایران را بردارد.
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی 
مستقر در وین با  اشاره به نشست مجازی کمیسیون 
مشــترک برجام در توئیتی نوشت:به نظر می رسد 
در مسیر درســتی قرار داریم اما راه پیش رو آسان 
نخواهد بود و نیازمند تالش های فشــرده است. به 
 نظر می رســد ذینفعان )طرف های توافق( برای آن

آمادگی دارند. 

در پاسخ به بیانیه دوپهلوی اتحادیه اروپا

عراقچی: هیئت ایرانی در هیچ سطحی
با هیئت آمریکایی در وین مذاكره نخواهد داشت

سرویس سیاسی- 
امضای سند نقشه راه 25 ساله همکاری های 
جامع راهبردی ایران و چین، آمریکا، اسرائیل و 

حامیان تحریم را عصبی کرد. 
بعدازظهر شنبه هفتم فروردین 1400 سند 
برنامه همکاری جامع جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین موسوم به برنامه 25 ساله در 
تهران به امضای محمدجواد ظریف و »وانگ ایی« 

وزرای خارجه دو کشور رسید.
این ســند ظرفیت ها و چشم انداز همکاری 
دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین در زمینه هــای مختلف ازجمله اقتصادی، 

فرهنگی و غیره را مورد بحث قرار داده است.
رئیس جمهور  روحانی  حجت االسالم حسن 
روز 7 فروردین در دیدار با »وانگ ایی« وزیر امور 
خارجه چین، گفت: تهران و پکن از روابط بسیار 
خوبی برخوردارند و مواضع مشترک دو کشور در 
موضوعات بین المللی شــاهدی بر سطح مطلوب 

این روابط است. 
رئیس جمهور روابط با چین را برای جمهوری 
اسالمی ایران راهبردی و مهم خواند و با  اشاره به 
اراده دو کشــور برای همکاری های بلندمدت، بر 
توســعه و تعمیق روابط در همه زمینه ها اعم از 

سیاسی، اقتصادی تأکید کرد.
وزیر امــور خارجه چین نیــز دراین دیدار، 
درخصــوص همکاری های دوجانبه تهران- پکن 
گفــت: چین همواره برای ایــن موضوع اهمیت 
زیــادی قایل بوده و تالش کــرده به رغم برخی 
مســایل این موضوع در اولویــت رابطه با ایران 

قرار بگیرد.
»وانگ ایی« با بیــان اینکه چین همواره با 
زیاده طلبی و تحریم های  یکجانبه آمریکا مخالفت 
کرده و در عرصه بین المللی این مخالفت خود را 
نشــان داده است، افزود: فشار حداکثری اقدامی 
خالف قانون و ضد بشــری اســت که از حمایت 

بین المللی برخوردار نیست.
چکیده برنامه همکاری راهبردی 25 ساله 

ایران و چین
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجه 
کشورمان- 12 فروردین- چکیده برنامه همکاری 
راهبردی 25 ســاله ایران و چین شامل اهداف، 
اصول، ویژگی های سیاسی راهبردی، اقتصادی، 
فرهنگــی و تصورات و القائات خالف واقع درباره 

برنامه راهبردی 25 ساله را منتشر کرد.
ظریف با  اشــاره به تصورات و القائات خالف 
واقع درباره برنامه راهبردی 25 ساله تأکید کرد: 
این ســند هیچ تعهدی برای هیچ یک از طرفین 
ایجاد نمی کند بلکه چشــم انداز روابط را  ترسیم 
می کنــد؛ این ســند حاوی هیچ عــدد و رقمی 
درخصوص همکاری ها اعم از اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، راهبردی یا سرمایه گذاری و منابع مالی 
و پولی نیســت؛ این سند هیچ منطقه ای یا حتی 
نقطه ای را واگذار نمی کند و هیچ حق انحصاری 

در هیچ حوزه ای ایجاد نمی نماید.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه تصریح کرد: 
مدیریت، اداره یــا بهره برداری از هیچ منطقه یا 
حوزه ای واگذار نشده است؛ استقرار هیچ نیروی 
نظامی در این سند پیش بینی نشده و هیچ امکانی 
برای در اختیار گرفتن پایگاه وجود ندارد؛ این سند 
در مخالفت با هیچ طرف ثالث یا برای مداخله در 

امور هیچ کشوری نیست.
همچنین صفحه رســمی  سخنگوی وزارت 
خارجــه چین در توئیتر نوشــت: این ســند با 
عنوان رسمی  »برنامه همکاری های جامع ایران 
و چین« ثبت شده اســت و حوزه های سیاسی، 
امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشــاورزی، اقتصادی، 
علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های 
مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و 

سالمت و... را شامل می شود.
در برخــی از بندهــا صحبــت از تســهیل 
ســرمایه گذاری و فاینانــس اســت و برخی از 
بندها از حمایت های متقابل سیاسی در مجامع 
بین المللی می گوید. در حــوزه نظامی و دفاعی 
موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری های 
دفاعی، مبارزه با  تروریســم و رزمایش مشترک 
آمده است. از نکات بسیار مهم این سند می توان 

از توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی یاد کرد.
عصبانیت حامیان تحریم 

اما امضای سند نقشه راه 25 ساله همکاری های 
جامع راهبردی ایران و چین چنانچه پیش بینی 
می شــد، با موجی از حاشیه سازی های مبتنی بر 
تحریف واقعیت از سوی جریان های مختلف داخل 

و خارج کشور مواجه شد.
آغاز تدوین این ســند باالدســتی که ایران 
و چیــن به عنوان یک نقشــه راه بــرای تحقق 
همکاری های جامع راهبردی بین دو کشــور بر 
روی آن توافق کرده اند، همزمان با ســفر رسمی 
 »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین به ایران، 

در تاریخ 3 بهمن 13۹4 کلید خورد.
به گزارش تسنیم، در آن زمان، تهران و پکن 
با صدور بیانیه  مشــترکی اعالم کردند که سطح 
روابط دو کشــور را به مشارکت جامع راهبردی 
ارتقاء داده اند و بر اســاس پیشنهاد طرف ایرانی 
به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه 
زمانی 25 ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور 
در بنــد 6 بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را 
برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری 

بلندمدت اعالم کردند.
طبق اعالم مقامات تهران و پکن این ســند 
را باید برنامه ای سیاســی، راهبردی، اقتصادی و 
فرهنگی دانست که سویه های همه جانبه روابط 
دو کشــور در این حوزه ها را در افقی بلندمدت 

دنبال می کند.
ایــن اتفاق مهــم اما؛ به دالیــل متعدد که 
مهم ترین آنها را می توان جلوگیری از برون رفت 
ایران از زیر فشــار تحریم هــای حداکثری غرب 
دانست، از همان ابتدا مورد توجه جبهه رسانه ای 
نظام سلطه قرار گرفت تا با تمام توان خود اعم از 
رسانه های رسمی  و شبکه های اجتماعی، ضمن 
وارونه نمایی از حقیقت ماجرا ذهن افکار عمومی 
داخل کشــور را نسبت به آن بدبین کرده و نظام 
را در پیشبرد اهداف خود در این خصوص دچار 

مشکل کند.
تولید محتوای رسانه ای با کلیدواژه هایی چون 
»فروش ایران به چیــن«، »ترکمانچای چینی« 
و... با استفاده از تکنیک جنگ روانی »حرکت از 
پله دوم« نپرداختن به اصل ماجرا و بزرگ نمایی 
حواشی تحریف شده - مأموریت اصلی این جریان 
است که متأسفانه با همراهی برخی فعاالن داخلی 
بیشترین سهم را در تحریف واقعیت و ایجاد نگرانی 

در افکار عمومی را داشته است.

نگرانی آمریکا و اسرائیل
واکنش  در  بایدن، رئیس جمهور آمریکا  جو 
بــه امضای ســند همــکاری  25 ســاله ایران 
و چین گفت که مدت هاســت درباره مشارکت 

ایران و چین نگران بوده  است.
بایدن هنگام ســوار شــدن بــه هواپیمای 
مخصوص ریاســت جمهوری آمریکا در پاسخ به 
ســؤال یک خبرنگار که پرسید که »آیا همکاری 
فوری ایران و چین دغدغه شماست؟ گفت: یک 
سالی می شود که دغدغه چنین چیزی را داریم.«

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
طی توییتی نوشت:  امضاء سند نقشه راه همکاری 
راهبردی  ایران و  چین بخشی از سیاست  مقاومت 
فعال اســت.دنیا فقط غرب نیســت و غرب هم 
فقط آمریکای قانون شــکن و سه کشور اروپایی 

بدعهد نیست.
شــمخانی افزود: نگرانی بایدن کاماًل درست 
است، شکوفایی همکاری های راهبردی در شرق، 

 افول آمریکا را تسریع می کند.
سردبیران روزنامه »وال استریت ژورنال« در 
یادداشتی با هشدار به رئیس جمهور آمریکا درباره 
تبعات بلندمدت سند همکاری جامع ایران و چین، 
از جو بایدن خواستند، »توهمات« درباره احیای 

نظم بین المللی را کنار بگذارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 
در سخنانی به سند راهبردی میان ایران و چین 
واکنش نشان داد. پرایس در کنفرانس خبری در 
اظهارنظری گستاخانه گفت: تحریم های کنونی 
آمریکا علیه ایران پابرجــا بوده و هرگونه تالش 

ایران برای فرار از تحریم ها بررسی خواهد شد.
روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پست« در 
گزارشی به بررسی سند راهبردی همکاری ایران 
و چین پرداخت و نوشــت که این همکاری خبر 

بدی است اما می تواند برای اسرائیل بدتر باشد.
همچنین پایگاه خبری تایمز آو اسرائیل در 
گزارشی نوشــت: قرارداد 25 ساله ایران و چین 
می تواند اهرم فشــار آمریکا علیه ایران را قبل از 
مذاکرات مورد انتظار تضعیف کند و از نفوذ آمریکا 

در غرب آسیا بکاهد.
دن شوفتان، تحلیلگر صهیونیست و رئیس 
برنامه امنیت بین المللی در دانشــگاه حیفا طی 
یادداشــتی که در روزنامه عبری زبان »اسرائیل 
هیوم« منتشر شد، سند راهبردی همکاری ایران 
و چین را تهدیدی وجودی برای رژیم صهیونیستی 

توصیف کرد.
منوشه امیر، سردبیر رادیو اسرائیل نیز گفت: 
مقامات اســرائیل در حال بررسی و مطالعه سند 
همکاری ایران و چین هســتند؛ اســلحه تهدید 
اسرائیل علیه ایران با این قرارداد اقتصادی، نظامی 

و استراتژیک گرفته شده است.
تحلیلگران رژیم صهیونیستی تأکید کردند 
که یکی از نگران کننده ترین بندهای توافق ایران 
و چین همکاری های اطالعاتی دوطرف اســت، 

چرا که چیــن در این حوزه پیش از این ورودی 
نداشته است.

میخی در تابوت هژمونی  آمریکا
در غرب آسیا

فواد ایزدی، تحلیلگر سیاســی  توصیف »بن 
نورتون« خبرنگار آمریکایی از  قرارداد 25 ســاله 
ایران و چین را طی توییتی منتشــر کرد:»توافق 
ایران و چین میخی است در تابوت هژمونی  آمریکا 
در غرب آسیا. آیت اهلل خامنه ای راست گفته بود 

که دوره پسا آمریکا شروع شده است«.
اندیشکده شــورای سیاست خارجی آمریکا 
در یادداشتی به قلم ایالن برمن معاون ارشد این 
اندیشکده در گزارشی نوشــت: توافق راهبردی 
25 ساله به وضوح جمهوری اسالمی ایران را در 
رأس رسالت منطقه ای چین قرار می دهد، آن  هم 
به گونه ای که در نهایت به تقویت چشمگیر ایران 

در منطقه منجر می شود.
همچنیــن »جک کیان« مدیر اندیشــکده 
مطالعات جنگ در واشــنگتن یکشنبه گفت که 
ســند همکاری 25 ســاله ایران و چین پیروزی 

بزرگی برای هر دو کشور به شمار می آید.
عبد الباری عطوان، مدیر مســئول روزنامه 
»رأی الیــوم« گفت: قرارداد جدید ایران با چین، 
بایدن را در موضع ضعف قرار داده؛ ائتالف ایران، 

محور جدیدی را علیه ناتو تشکیل داده است.
»مروان قباًلن« مدیر بخش سیاســی شبکه 
»العربی« نیز گفت: ایران اســتفاده زیادی از این 
توافق خواهد برد؛ آمریکایی ها خوشحال نیستند 

و این توافقنامه آنها را نگران کرده است.
پایگاه اینترنتی شــبکه »راشــا تودی« در 
یادداشــتی به قلم »تــام فودی« نویســنده و 
تحلیلگر انگلیســی نوشــت: توافق ایران و چین 
نظم ژئوپولیتیک تعریف شــده از سوی آمریکا را 

دگرگون خواهد کرد.
روزنامه واشنگتن تایمز طی گزارشی نوشت، 
دولت بایــدن ادعا می کند از کمپین فشــار بر 
ایران حمایت می کند، اما نشــانه های واضحی از 
فروپاشــی تحریم ها وجود دارد، زیرا چین خرید 
نفت های تحریمی ایران را به میزان چشمگیری 

افزایش می دهد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: سه برابر 
شدن خرید نفت ایران از سوی چین از زمان روی 
کار آمــدن بایدن، به تهران یک راه نجات مالی و 

اهرم جدید برای دفع فشار بیرونی داده است.
شکستن فشار آمریکا

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با  اشــاره به قرارداد ایران و چین گفت: اگر 
به خوبی ببینیم، می فهمیم این همکاری فرصتی 
اســت که می تواند در این بزنگاه فشار آمریکا را 

بشکند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتر 
نوشت:  امضای سند راهبردی با چین یک عنصر 
مهــم تولید قدرت در چارچوب  نگاه به آســیا و 
اوراســیا با رویکرد سیاســت خارجی متوازن و 

اقتصادمحور است.
قالیباف افزود: متأسفانه تا امروز فرصت های 
مهمی  از دســت رفته و اکنون هم تبدیل ســند 
راهبردی به همکاری های راهبردی نیازمند اراده 
جدی اســت تا منافع اقتصادی عاید ملت عزیز 

ایران شود.
سیدمحســن دهنوی، نماینــده مجلس در 
توییتر نوشت:  برنامه همکاری های مشترک ایران 
و چین، راهبرد مهمی  است که دیرهنگام به آن 
دست یافتیم ولی می تواند گره  تحریم ها را بگشاید.

شلوغ کاری رســانه های غربی نشان می دهد این 
ســند، نقاط درستی را هدف گرفته است. ما نیز 
در مجلس این توافق را رصد می کنیم زیرا منابع 

سرزمینی ایران را حساس می دانیم.

کوتاه از انتخابات

دومین  انتخابــات  داوطلبان  از  ثبت نــام 
دوره مجلس خبرگان  پنجمیــن  میان دوره ای 
رهبری از روز گذشــته آغاز و تا روز پنجشنبه 

)جمعاً به مدت ۷ روز( ادامه خواهد یافت.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات دومین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای حوزه های 
انتخابیه تهران، خراســان رضوی، قــم و مازندران از 
دیروز جمعه 13 فروردین آغاز و تا ساعت 1۸:00 روز 
پنجشــنبه 1۹ فروردین )جمعاً به مدت 7 روز( ادامه 

خواهد یافت.
به گزارش مهر، داوطلبان می توانند برای ثبت نام به 
فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور 

)از ساعت 0۸:00 تا 1۸:00( مراجعه کنند.
ثبت نام 431 نفر در انتخابات میان دوره ای مجلس
همچنین، ســید اسماعیل موســوی دبیر ستاد 
انتخابات کشور گزارش تجمیعی از ثبت نام داوطلبان 
انتخابــات میان دوره ای مجلس شــورای اســالمی تا 
پایان روز پنجم ثبت نام را همراه با تفکیک جنســیتی 

داوطلبان ارائه کرد.
دبیر ســتاد انتخابات کشــور گفت: تا ساعت 1۹ 

دوازدهم فروردین ماه؛ پنجمین روز از فرصت هفت روزه 
ثبت نام انتخابــات اولین میان دوره ای یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، درمجموع از روز اول تا پنجم 
ثبت نام، برای 6 حوزه انتخابیه مشمول این انتخابات، 
ثبت نام 431 نفر شامل 30 زن و 401 مرد نهایی شد.
موسوی با بیان جزئیات این ثبت نام ها گفت: شنبه 
چهاردهم فروردین ماه آخرین روز ثبت نام میان دوره ای 
مجلس شورای اسالمی است و افرادی که قصد نامزدی 
در این دور از انتخابات را دارند تا روز شــنبه )امروز( 

فرصت ثبت نام دارند.
به گزارش تســنیم، وی در پایان با اشاره به شیوع 
کرونا در کشور و ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
بــه افرادی که قصد دارنــد در انتخابات میان دوره ای 
مجلس شــورای اســالمی ثبت نام کنند، توصیه کرد: 
با استفاده از 2 روش الکترونیک پیش بینی شده برای 
ثبت نام از طریق موبایل یا رایانه شخصی که در پرتال 
وزارت کشــور به آدرس www.moi.ir در دسترس 
اســت، برای ثبت نام اقدام کننــد و صرفاً برای نهایی 
کردن ثبت نام خود به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه 

خود و یا وزارت کشور مراجعه کنند.

آغاز ثبت نام انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان

خرم آباد - خبرنگار کیهان: 
رئیس قوه قضائیه گفت: از اعتبارات استانی 
و قوه قضائیه 150 میلیارد تومان تصویب شد تا 

در اختیار استان لرستان قرار گیرد.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در پایان ســفر یک روزه به استان لرستان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در بررسی های انجام شده 
در ارتباط با مسئله صنعت که یکی از امکانات مهم در 
استان لرستان است دنبال کردیم متأسفانه با تعطیلی 
و نیمه تعطیلی برخی از کارخانجات استان که درصد 

باالیی در استان دارند مواجه شدیم. 
وی افزود: جهت بررسی وضعیت کارخانجات و 
واحدهای صنعتی استان لرستان تأکید کردیم حتما 
باید کارگروه هایی در استان زیر نظر استاندار وضعیت 
کارخانه ها و واحدهای صنعتی را پیگیری کنند و هر 

کدام امکان دارد به مدار تولید بازگردند.
رئیس قــوه قضائیه عنــوان کــرد: 4 مورد از 
کارخانجات استان لرستان در ارتباط با پرونده هایی 

است که در دادگستری تهران مطرح است که زمان 
تعییــن کردیم حداکثر ظرف 3 مــاه وضعیت این 
پرونده ها تعیین تکلیف و مشکالت مابقی کارخانه ها 

نیز در استان پیگیری شود.
وی بیان کرد: بــرای بنده همچون مردم جای 
سؤال است چرا زمانی که کارخانه از کار افتاد و تعطیل 
شد، تجهیزات به بیرون منتقل، کارگران بی کار و از 
کارخانه تنها یک سوله باقی ماند چطور مسئوالن وقت 
پیگیری نکردند و مسئوالن نظارتی نیز وظیفه نظارتی 
خودشــان را انجام ندادند در همین راستا مسئوالن 
مربوطه باید نســبت به وضعیت واحدهای صنعتی 

استان حساسیت جدی داشته باشند.
حجت االســالم والمسلمین رئیســی گفت: از 
کارخانه ماشین ســازی خرم آباد کــه دوران جنگ 
تحمیلی و ساخت پل های شناور نقش داشته است 
بازدید کردیم ولی کلیه تجهیزات کارخانه به بیرون 
منتقل شــده بود و تنها یک ســوله از این کارخانه 
باقی مانده بود و مالک فعلی کارخانه تقاضا داشــت 

ظرف مدت ۹ ماه کارگاه ها را راه اندازی و 500 نفر را 
مشغول کار کند، کارخانه ای که در گذشته نقش بسیار 
زیادی در جنگ داشته است امروز شاهد هستیم هیچ 
چیزی از کارخانه باقی نمانده است بر همین اساس 
قول همکاری به مالک فعلی کارخانه داده شده است.
وی تصریح کرد: در استان لرستان شاهد جلوه 
خصوصی سازی بد و خوب بودیم، اراضی کشاورزی 
تحت عنوان کشــت و صنعت بــه بخش خصوصی 
واگذار شده که آن را ویران و رها کرده توسط دولت 
از او گرفته شده و بخش دیگری واگذار شده که آن 

را آباد کرده است.
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه بخشــی از 
مشکالت صنعت استان مربوط به بانک ها و در مالکیت 
آنهاست، خواسته ایم حتما بانک ها کارخانجاتی که زیر 
نظر آنهاســت با توجه به امکان مالی که دارند فعال 
کنند و اگر نمی خواهند اقدام کنند بر اساس قانون 
واگذار کنند اما تعطیل و یا نیمه تعطیل گذاشــتن 
کارخانه کار بسیار نادرستی است چرا که با توجه به 

ظرفیت های استان لرستان واقعاً آمار باالی بیکاری 
معنایی ندارد.

حجت االســالم والمسلمین رئیسی با   اشاره به 
گالیه مردم و مسئوالن از عدم تخصیص عادالنه آب 
افزود: این گله مندی در اســتان های دیگر نیز وجود 
دارد در همین راســتا از شورای عالی آب می خواهم 
به صورت جدی موضوع تقسیم عادالنه آب را دنبال 
کند، به نظر بنده مســئله ما کمبود آب نیست بلکه 
مسئله مدیریت آب است که بسیار مسئله مهمی  است 
که سبب شده در استان لرستان با توجه به نذورات 
فراوان آسمانی و بخشی از تولید آب در استان است 
ولی مردم و مســئوالن از عدم تخصیص عادالنه آب 

گالیه مند هستند.
وی عنوان کرد: مســائل مربوط به کشاورزان و 
اراضی اســتان باید حتما در کمیته ای که بر اساس 
قانون تشکیل می شود بررسی شود و در واقع به نوعی 
تداخالت اراضی بین مردم و دولت در کمیته ای زیر 

نظر وزارت کشاورزی بررسی شود.

رئیس قوه قضائیه: 

150 میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان لرستان قرار می گیرد


