رییس جمهور اسراییل:

هیوالی ایرانی را باید گرسنه نگه داشت!

"ریولین" این اظهارات را در دیدار روز پنج شنبه با مرکل در شهر قدس
بیان کرده است.
رییس جمهور اسرائیل در دفاع از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه
ایران ،گفت باید "هیوالی" ایرانی را گرسنه نگه داشت تا ثبات در جهان

تضمین شود!
به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت نیوزویک " ،روون ریولین" روز
پنج شنبه – امروز -در دیدار با "آنگال مرکل" صدر اعظم آلمان در شهر
قدس ،این اظهارات را بیان کرده است.

رهبر معظم انقالب در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه آزادی:

ملتایرانباشکستدادنتحریم
سیلیدیگریبهآمریکاخواهدزد
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او ضمن انتقاد به مرکل بابت نپیوستن به رییس جمهور آمریکا در اعمال
تحریم علیه ایران ،در دیدار دوجانبه با او گفته است :از نظر من اکنون زمان
پیوستن به تحریمهای موثر علیه ایران است ،نه دور زدن آن".
صفحه 7

معاون شرکت آب و فاضالب کشور:

چاره ای جز تامین آب شیرین
از محل دریا نداریم
صفحه 4

صفحه 2

نگاهی به گنجینههای صداوسیما

از لباس وزیران دربار
تا اجاره شمشیر نایاب

صفحه 6

به بهانه یک سالگی
حضور شفر در استقالل

یک جام و چند رکورد
صفحه 8

زنگ خطر مرگ خاموش

هشدار نسبت به رکوردشکنی
قربانیان گاز گرفتگی در سال جاری

صفحه 3

اردوغان :باید شورای امنیت بینالمللی تشکیل شود

بعد از برگزاری انتخابات
سوریه را ترک میکنیم

صفحه 7

واکنشها به اظهارات والیتی و قاضیزاده هاشمی دو پزشک سیاستمدار ایران؛

دالالن اصلی در دفترهای تهران ،هرات ،سلیمانیه
و دوبی نشستهاند

شگردهای دالالن ارز
برای افزایش قیمت دالر

زیر تیغ جراحی افکار عمومی!

صفحه 2
صفحه 5

تصویب  FATFبهانه را از دشمن می گیرد
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت :تصویب لوایح
چهارگانه مرتبط با ( FATFکارگروه ویژه اقدام مالی) ،به شفاف سازی
منجر می شود و بهانه را برای تحرکات ضد ایرانی از دشمنان ملت می گیرد.
به گزارش ایرنا ،مسعود رضایی این سخنان را پنجشنبه در جمع تعدادی از
دانشجویان بیان کرد که با هدف بیان انتقاد خود به تصویب لوایح چهارگانه در مقابل
دفتر نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی حضور یافته بودند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به اتهام زنی ناروای دشمنان ملت
در سطح بین الملل گفت :تصویب لوایح چهارگانه به مثابه فریاد زدن با صدای بلند در
جهان است و تصویب این لوایح ،سندی بر شفافیت عملکرد ایران است.
وی اظهار داشت :به ثمر رسیدن این لوایح و تبدیل آنها به قانون می تواند تبلیغات
منفی علیه ایران را خنثی و آنها را در پیگیری اهداف خصمانه نومید نکند.
در این میان ،برخی دانشجویان با اشاره به مواضع رئیس جمهوری آمریکا ،وی را

فردی دیوانه و غیرقابل اعتماد خواندند که رضایی نیز در پاسخ به آنها گفت که باید
با اتخاذ سیاست های مناسب در حوزه قانون و عرصه دیپلماسی ،بهانه را از دشمنان
ملت ایران بگیریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به صدور قرار موقت دیوان کیفری بین
المللی الهه در زمینه لغو تحریم های دارویی ،غذایی ،بشردوستانه و هوایی آمریکا
علیه ایران ،گفت :موفقیت در این مصاف حقوقی ،نشان می دهد که باید با تدابیر
مناسب ضمن بی اثر کردن اقدامات خصمانه دشمنان ،برای استیفای حداکثری
منافع ملی بکوشیم که تصویب لوایح چهارگانه نیز در این راستا است.
قضات دیوان الهه روز چهارشنبه  11مهرماه جاری به اتفاق با اعالم اینکه
صالحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط
اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955بین دو کشور را دارند ،رای به لغو تحریم های
دارویی ،غذایی،بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.

روحانی در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی اصالح طلب؛

رای دیوان بینالمللی دادگستری پیروزی بزرگی برای ملت ایران است
رئیس جمهوری با تاکید براینکه رای تامینی امروز
دیوان بینالمللی دادگستری موفقیت حقوقی و سیاسی
بزرگ و قابل مالحظه ای است ،تصریح کرد :اگر چه
احتماال دولت آمریکا از اجرای آن سر باز خواهد زد ،اما
به هر حال این پیروزی بزرگی برای ملت ایران است که
توانسته در یک نهاد بین المللی ،آمریکا را محکوم کند.
به گزارش چهارشنبه شب ایرنا به نقل از ریاست
جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
عصر امروز در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی اصالح
طلب با قدردانی از حمایت ها و تالش هایی که فعاالن
سیاسی اصالح طلب در قبال دولت های یازدهم و
دوازدهم داشتند ،گفت :دوستان اصالح طلب را همراه
دولت های یازدهم و دوازدهم دانسته و می دانم.
رئیس جمهوری افزود :علت ورودم به انتخابات سال
 92این بود که باور داشتم باید کشور را از آن شرایط و
بن بست بوجود آمده نجات داد ،چرا که در آن مقطع
ایران را به بهانه های واهی نه تنها با آمریکا ،بلکه با اروپا
و دیگر کشورها و شورای امنیت درگیر کرده بودند.
رئیس جمهوری ادامه داد :اگر پیگیری و تالش دولت
نبود ،برجام حتی قبل از خروج آمریکا از این توافق از
دست می رفت .نکته مهم دیگر موضع کشور پس از
خروج آمریکا از برجام بود که اگر با تدبیر عمل نمی
شد ،امروز وضعیت مناسبی نداشتیم و کشورهایی که
اکنون مقابل آمریکا ایستاده و با ما همراهی می کنند،
در مقابل ما قرار میداشتند .موضع مدبرانه نظام پس
از اعالم خروج آمریکا از برجام ،کشور را از یک خطر
بزرگ نجات داد.
روحانی با بیان اینکه بحث ما فراتر از دولت،
اصالحطلبی ،اصولگرایی و مباحث مشابه است،
تصریح کرد :امروز در مقطع بسیار حساسی قرار داریم؛
دولت یازدهم و دوازدهم در کنار دستاوردهای بزرگی
که داشته ،ضعف ها و نقص هایی هم دارد و حتما
به کمک و همراهی همگانی نخبگان کشور نیاز دارد.
فلسفه برگزاری نشست امروز همین است که دست به
دست هم دهیم و از نظرات شما دوستان برای تحقق
هدف بلند و بزرگ اعتالی ایران که هدف همه ماست،
بهره بگیریم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :دولت در  5سال
گذشته موفقیت های چشمگیری داشته است .در
همین ایام اخیر ،حضور موفقی در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد داشتیم که به عرصه رویارویی کامل
ایران و آمریکا تبدیل شده بود و هیچ کس نیست که در
این مصاف آمریکا را پیروز میدان بداند.
روحانی اضافه کرد :رای تامینی امروز دیوان
بینالمللی دادگستری نیز موفقیت حقوقی و سیاسی
بزرگ و قابل مالحظه ای است که اگر چه احتماال
دولت آمریکا از اجرای آن سر باز خواهد زد ،اما به
هر حال این پیروزی بزرگی برای ملت ایران است که
توانسته در یک نهاد بین المللی ،آمریکا را محکوم کند.
مسائل مختلف بزرگی در عرصه های بین المللی،

اقتصادی و سیاسی پیش رو است که فقط با همفکری
و یاری همگانی می توانیم از عهده حل و فصل آنها
برآییم.
رئیس جمهوری در ادامه حفظ و ارتقای امید و
اعتماد عمومی را عمده ترین وظیفه پیش روی دولت
و دلسوزان کشور دانست و تاکید کرد :دولت و همه
جناح های سیاسی و نهادها و بخش های مختلف نظام
و کشور ،باید حفظ و ارتقای امید و اعتماد عمومی را
به عنوان مهم ترین سرمایه کشور و نظام ،اصلی ترین
مساله خود بدانند.
روحانی پس از سخنان و ارائه نظرات فعاالن سیاسی
حاضر در جلسه نیز با تشکر از دغدغه مندی آنان گفت:
مباحث متنوعی مطرح شد که بخش قابل توجهی از
آنها به ایرادات و مشکالتی مربوط بود که تالش دولت
بر رفع آنها متمرکز بوده است.
رئیس جمهوری اظهار داشت :در آستانه روی کار
آمدن دولت دوازدهم جمعی از کینهتوزترین دشمنان
جمهوری اسالمی ایران در آمریکا به قدرت رسیدند
هیات حاکمه جدید آمریکا متوهمانه خیال می کند
که می توان جمهوری اسالمی را به زانو در آورد و تمام
توان خود را در این مسیر بسیج کرده است.
روحانی تصریح کرد :در سال  92به فاصله کوتاهی
از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری ،حتی زمانی که
دولت قبل بر سر کار بود و پیش از آنکه زمام امور را
رسما در دست بگیرم ،آرامش بر کشور حاکم شد و
قیمت ارز روند کاهشی در پیش گرفت و چرخ اقتصاد
و اشتغال به حرکت درآمد؛ چون مردم به آینده امیدوار
شدند.
رئیس جمهوری ادامه داد :پس از آغاز به کار دولت
یازدهم مشکالت زیادی پیش روی دولت قرار گرفت،
از جمله اینکه قیمت نفت به حدود یک چهارم کاهش
یافت ،اما چون مردم امیدوار بودند ،وضعیت رو به بهبود
رفت و برای اولین بار در تاریخ نرخ تورم ،حتی زودتر
از پیش بینی دولت ،تک رقمی شد .در آغاز دولت
دوازدهم اما ،کسانی که چشم خود را به روی بهبود
اوضاع و حضور شرکتهای خارجی برای فعالیت در
ایران بسته بودند ،خروج آنها از کشور در اثر تهدیدات
آمریکا را با بزرگنمایی هر چه بیشتر بازتاب دادند و
این بر روی امید و اعتماد مردم به آینده تاثیر منفی
گذاشت.
روحانی با بیان اینکه امروز در میانه یک جنگ تمام
عیار اقتصادی قرار داریم ،خاطرنشان کرد :برخی از
حاضران در این نشست انتقاداتی به عملکرد دولت
داشتند و افراد دلسوز دیگری نیز بیرون از این جلسه
همه روزه انتقاداتی را مطرح می کنند .گفت باز هم
تکرار می کنم که دولت خود را مبرا از ضعف و نقص
نمی داند ،اما دستاوردهای بزرگی هم در عرصه های
مختلف داشتیم که باید این دستاوردها برای مردم
تشریح و تبیین شود .همین رای تامینی را که از سوی
دیوان داوری الهه صادر شده است ،دستاورد بزرگی

بود .دکتر مصدق در دادگاه الهه در برابر انگلیس
ایستاد و این دولت در برابر کل آمریکا و تحریم هایی
ایستاد که به ایران تحمیل شده است.
روحانی اظهار داشت :توقعات از دولت باید متناسب
با شرایط غیرعادی و حساسی باشد که در آن قرار
داریم .وضعیت پیش روی کشور پیچیده است .اگر این
دولت بر سر کار نبود ،شاید حتی پیش از اعالم آمریکا،
ایران از برجام خارج شده بود و امروز وضعیت بغرنجی
داشتیم .امروز با تدبیر دولت از خطر بزرگ و اصلی
عبور کردیم و برای مدیریت مشکالت پیش رو باید
همه دست به دست هم دهیم.
در این نشست تعدادی از فعاالن سیاسی اصالح
طلب حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات
خود پرداختند که بخشی از عمده ترین محورهای این
نظرات؛ ضرورت تالش و توجه بیش از پیش دولت و
دلسوزان کشور به حفظ و ارتقای امید و اعتماد عمومی
به عنوان مهم ترین سرمایه کشور و نظام ،لزوم تقویت
ارتباط دولت با بدنه جامعه ،بهره گیری دولت از نظرات
فعاالن سیاسی و احزاب و گروه ها به عنوان واسطه
ارتباط دولت و مردم و تقویت اطالع رسانی دولت و
تبیین دقیق تر دستاوردها برای افکار عمومی بود.
فعاالن اصالح طلب همچنین با تاکید بر اینکه برجام
و اصالح روابط کشورمان با دنیا یکی از بزرگترین
دستاورد دولت تدبیر و امید بوده است ،بر لزوم حفظ
این دستاورد و تداوم و تقویت تعامل سازنده با جهان،
لزوم اصالح و روزآمد کردن ساختارهای اقتصادی
و سیاسی کشور و لزوم بهره گیری از ظرفیت های
موجود در نهادهای بین المللی نظیر آنچه در طرح
شکایت علیه آمریکا در دیوان داوری الهه انجام شد،
نیز تاکید کردند .حاضران در این نشست با اشاره به
ضرورت ارائه اطالعات و توضیحات به موقع و کافی
به مردم تاکید کردند که تمام بخش های دولت به
ویژه بدنه دولت در سراسر کشور ،باید ارتباط صمیمی
و نزدیک خود با مردم را تقویت کرده و تنگناها و
مشکالت را تا حد امکان برای مردم تشریح کنند.
به گزارش ایرنا ،قضات دیوان الهه روز چهارشنبه
به اتفاق با اعالم اینکه صالحیت رسیدگی به شکایت
ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و
روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955بین
دو کشور را دارند ،رای به لغو تحریم های دارویی،
غذایی،بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.
قضات دیوان بین المللی کیفری الهه در قرائت رای
خود اعالم کردند ،دیوان دریافته است که برخی از
تحریم های ضد ایرانی آمریکا مرتبط با برخی از حقوق
و تعهدات طرفین در معاهده مودت است.
آنان افزودند :دیوان دریافته که تحریم های آمریکا
خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت
هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم ها تهیه غذا و
دارو دشوار تر شده و بانک ها مشغول خارج کردن
دارایی خود از کسب و کارهای ایران هستند.

