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در اجالس IPU؛

رئیس هیأت پارلمانی ایران به ادعاهای نماینده یمن 
پاسخ داد

رئیس هیأت پارلمانی ایران در اجالس IPU به اظهارات نماینده پارلمان 
یمن در حاشیه یکصد و سی و نهمین اجالس اتحادیه بین  المجالس واکنش 
سوی  به  دوستی  و  صلح  دست  همواره  ایران  کرد:  تاکید  و  داد  نشان 

همسایگان دراز کرده است.
به گزارش ایلنا، متن سخنان سیده فاطمه حسینی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پاسخ به اظهارات نماینده یمن، ملت های بیدار جهان و نمایندگان آزادیخواه را 
به این نکته جلب می کنم و از شما می پرسم چه کسی و کدام کشور به یمن حمله 
نظامی کرده است؟ چه کسی کودکان، مادران و پیران آن سرزمین کهن را می     کشد؟ 
از شما می پرسم، نقض تمامیت ارضی یمن از سوی چه کسانی انجام شده است؟ آیا 

صدای ضجه و زاری افراد بیگناه را در یمن نمی      شنوید؟
نماینده یمن آدرس غلط ندهد! ایران همواره دست صلح و دوستی به سوی 
همسایگان دراز کرده است. ایران اینگونه اظهارات را مغایر منافع و امنیت جمعی 

در منطقه می داند.
خانم ها، آقایان؛ یک بار دیگر توجه شما را به این نکته جلب می کنم؛ امروز چگونه 
کسانی که خود فاقد مشروعیت برای نمایندگی مردم یمن هستند، مدعی حمایت از 
حقوق ملت یمن هستند؟ مجلسی که ۱۵ سال پیش انتخابات آن برگزار شده است، 

چگونه امروز مشروعیت دارد؟

واکنش ضرغامی به دادستان کل:

گزارش سامانه ثبت حقوق مقامات اجرایی به دولت 
ارائه شد

گزارش »راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا« از سوی سازمان اداری و 
استخدامی کشور در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست حسن 

روحانی ، ارائه شد.
مذکور  سامانه  راه اندازی  جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات رؤسا، 
ایران  اسالمی  قوای سه گانه جمهوری  اجرایی شامل  کلیه دستگاه های  مدیران 
اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه 
دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقالب اسالمی، 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره 
می شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان 

دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
هیات وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد که اطالعات مربوط به 
پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی 

کشور نیز پس از تکمیل اطالعات، به هیأت وزیران گزارش کند.
در ادامه جلسه هیات وزیران ، دولت ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی از 
طرح های نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع 

تعیین کرد.
رئیس جمهوری همچنین در جلسه هیات وزیران و پس از ارائه گزارش وزیر 
رقابت های  در  ایران  پارالمپیکی  ورزشکاران  موفق  عملکرد  از  جوانان  و  ورزش 
پارالمپیک آسیا، از کار خوب و ارزشمند مربیان، ورزشکاران و دست اندرکاران تیم 

پارالمپیک کشور قدردانی کرد.
حسن روحانی تصریح کرد: جنبه مهم دیگر این موفقیت، انتقال این پیام است که 
محدودیت جسمی مانع از کسب افتخار در صحنه های بین المللی نشده و این پیام 

مثبتی برای همه جامعه است.

عارف: شرط تحقق الگوی پیشرفت تبدیل آن به گفتمان 
فراگیر است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت، نقشه تحول و دروازه ورود به تمدنی جدید است که بر پایه ایمان 

به آخرین شریعت الهی و مبتنی بر مبانی اصیل اسالمی بنا خواهد شد.
محمدرضا عارف در گفت وگو با ایسنا، درباره فراخوان رهبر انقالب برای تکمیل و 
ارتقای الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: این الگو به مثابه یک نقشه 
جامع، مسیر دستیابی به تحولی عظیم در مسیر حرکت انقالب اسالمی را روشن 
می سازد. الگو ویژگی های این زیست بوم را در کنار  ارزش های الهی مورد نظر 

قرار می دهد.
وی با بیان اینکه »فراز و نشیب های حرکت نظام، جای خالی یک الگوی بومی را 
مدت هاست که عیان ساخته است« ادامه داد: شرط استقالل و آزادی این ملت در 
گروی استقالل در طراحی یک الگوی حکمرانی بومی است. خوشبختانه با استفاده 
جمعی اندیشمندان حوزه و دانشگاه این الگو با مختصات مکانی - زمانی این سرزمین 
طراحی شده است و امید می رود با نظرخواهی از ارکان نظام از جمله دولتمردان 
و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسالمی و بهره مندی 
از نظرات نخبگان، صاحب نظران برجسته و بزرگان علمی کشور، سند تکمیل یافته 

مبنای برنامه های پیشرفت و توسعه قرار بگیرد.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه »شرط تحقق این سند تبدیل آن به یک 
گفتمان فراگیر و ایجاد یک عزم ملی برای اجرای آن است که باید در این زمینه 
همگان تالش کنند« عنوان کرد: مبانی اصیل ارزشی، هدف گذاری آرمانی، هدف 
گذاری واقع گرایانه و تدابیر دستیابی به آنها در این سند پدید آمدن تمدنی نوین 

برای ایران اسالمی را نوید می دهد.

اخبار
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سردار جعفری: نیروهای مرزبانی ما را در میرجاوه ابتدا بیهوش کردند و سپس با خود بردند
فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه ناامنی در کشور یکی از اهداف دشمن است، گفت: نیروهای مرزبانی ما در میرجاوه را ابتدا بیهوش کرده و سپس آن ها را با خود بردند. ما هم پاسخ دندان شکن و سختی به آن ها می دهیم. به گزارش ایسنا، سردار محمدعلی 

جعفری در تشریح جزئیات ربایش تعدادی از نیروهای مرزبانی ایران در میرجاوه اظهار کرد: آن ها هر بار تالش کردند با درگیری، برجک یا پاسگاهی را بگیرند ولی موفق نشدند ولی تنها راه را در این دیدند که کسی را نفوذ دهند و یک نفر از افراد آنجا را عوامل خود 
کنند. وی ادامه داد: احتماال مجبور شدند نیروهای رزمنده و مدافع برجک ما را بیهوش کرده و سپس با خود ببرند زیرا مطمئن بودند تا آنها زنده و هوشیار باشند نمی توانند این کار را بکنند. این هم هنر نیست و ما هم پاسخ دندان شکن و سختی به آن ها می دهیم.

رهبر انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است
رهبر معظم انقالب اسالمی تالش و فعالیت دهها هزار نخبه 
و  امیدبخش  تصویری  ترسیم کننده  را  ایران  در سراسر 
واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش و تأثیرگذاری 
نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، پیشرفت 
ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشری، »تعامل  علمی 
مراقبت  نظام،  و  نخبگان  تر  جدی  و  جانبه  دو  متقابل، 
هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه نیروی انسانِی 
مجموعه  در  آرمانخواهی  و  ملی  هویت  تقویت  و  نخبه 

نخبگان کشور« را ضروری خواندند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار با بیش از دو هزار نفر 
از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، تالش و فعالیت دهها 
هزار نخبه در سراسر ایران را ترسیم کننده تصویری امیدبخش و 
واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش و تأثیرگذاری نخبگان 
جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، پیشرفت علمی ایران و 
جلو بردن مرزهای دانش بشری، »تعامل متقابل، دو جانبه و جدی 
تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه 
نیروی انسانِی نخبه و تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در مجموعه 
نخبگان کشور« را ضروری خواندند و تأکید کردند: تصویرسازی 
غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور کار 
امروز دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در مجموع، 

نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود، دیدار با نخبگان 
جوان را امیدبخش و شادی آفرین خواندند و با اشاره به سخنان 
تعدادی از جوانان نخبه گفتند: این مطالب عمدتاً بسیار متین و 
متقن و کامالً مورد تأیید بنده بود و مسئوالن محترم باید با جدیت 

آنها را پیگیری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری ملی و فراملی 
نخبگان از زوایای مختلف افزودند: وجود دهها هزار نخبه، از یک 
منظر، نشانگِر »تصویر صحیح و واقعی از کشور« و مایه خرسندی 
و احساس امید است، ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان قطعاً 
چارچوبهای برنامه ریزی برای مسائل کشور باید ارتقاء یابد و از 

دیدگاههای آنان استفاده شود.
ایشان خاطرنشان کردند: از نظرات نخبگان جوان، فعال، دلسوز 
و با نشاط و پای کار در بخش های مختلف از جمله نفت، استفاده 
و برای تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل و دانش پایه و اقتصاد 

مقاومتی، برنامه ریزی شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیر نخبگان در »پیشرفت 
علمی کشور« گفتند: بهره گیری صحیح و مناسب از دانش و 
توانایی های نخبگان موجب پیشرفت علم در کشور و در نتیجه 
رسیدن به موضع عزت و اقتدار و کاهش آسیب پذیری ها خواهد 

شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر از لحاظ علمی 
پیشرفت کنیم، تهدید دشمناِن تمدنی و سیاسی و اقتصادی ما 

دائمی نخواهد بود و کاهش خواهد یافت.
ایشان یکی دیگر ازعرصه های تأثیرگذاری نخبگان کشور را 
و  دانستند  دانش«  مرزهای جهانِی  در شکستن  نقش  »ایفای 
افزودند: در قرون اخیر، سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار 
کم بوده است و باید با استفاده از ظرفیت باالی نخبگان جوان 

کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: جوانان باید با مطالعه تاریخ، 
از دوران تلخ ۲۰۰ ساله قبل از پیروزی انقالب اسالمی که به دلیل 
بی اعتنایی به استعدادها و نخبگان، کشور دچار عقب ماندگی شد، 

مطلع شوند و قدر دوران کنونی را بدانند.
ایشان با تأکید بر اینکه در دوران قاجار و پهلوی، ایران یکی از 
عقب مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز بود، افزودند: در حالی 
که جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، سهم ما 
در تولید علم در دوران پهلوی، یک دهم درصد بود اما اکنون سهم 
ایران در تولید علم در دنیا به حدود دو درصد رسیده است که به 

این حد نیز نباید قانع بود.
رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه دیگر از بی اعتنایی به علم 
و دانش در دوران پهلوی اشاره کردند و گفتند: از زمان تأسیس 
دانشگاه تهران بعنوان اولین دانشگاه کشور در سال ۱۳۱۳ تا سال 
۱۳۵۷ که چهل و چهار سال می شود، تعداد دانشجویان کل 
کشور، ۱۵۰ هزار نفر بود اما اکنون که چهل سال از پیروزی انقالب 
اسالمی می گذرد، تعداد دانشجویان کشور بیش از چهار میلیون 

نفر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه چنین مقایسه 
هایی، تفاوت دو حکومت و دو نظام را به روشنی نشان می دهد، 
خاطرنشان کردند: علت عمده عقب ماندگِی علمی و اخالقی و 

سیاسی کشور در آن دوران تاریک، وجود حکمرانان بی کفایت، 
دنیاطلب، وابسته و بی عرضه بود که در مقابل ملت تکبر می 
فروختند و به فکر مصالح آنان نبودند اما در مقابل بیگانه تا کمر 

خم می شدند.
ایشان تأکید کردند: همه ما باید به دلیل رهایی از آن دوران 
تلخ و پیشرفتهای کنونی، سپاسگزار نظام جمهوری اسالمی و امام 

بزرگوار باشیم.
رهبر انقالب اسالمی سپس چند توصیه در خصوص نخبگان 

بیان کردند.
اولین توصیه ایشان »لزوم تعامل دو جانبه میان نخبگان و 
نظام مدیریت کشور« بود که در این زمینه گفتند: از یک طرف 
مسئوالن باید جدی تر به دنبال تعامل با نخبگان و ارائه خدمات 
و رفع موانع کار آنان باشند و از طرف دیگر نخبگان نیز باید همه 

ظرفیت های خود را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای منابع انسانی خوب و نخبه متحرک 
و پیش رونده را یک گنجینه و ثروت عظیم خواندند و تأکید کردند: 
این ثروت همانند هر گنجینه دیگری در معرض طمع و چپاول 
نظام سلطه است تا ضمن آنکه از این ثروت برای خود بهره می برد، 
درخصوص علم و فناوری یعنی داشته های ثروت آفرین و قدرت 

آفرین نیز انحصار ایجاد کند.
ایشان »حذف فیزیکی نخبگان« را یکی از روشهای نظام سلطه 
برای خارج کردن این گنجینه از چنگ ملتها برشمردند و با اشاره 
به ترور دانشمندان هسته ای کشور گفتند: عالوه بر حذف فیزیکی، 
»امحاء فرهنگی و یا مشغول کردن نخبگان به امور دیگر«، از دیگر 
روشهای نظام سلطه برای گرفتن این ثروت عظیم کشور است، 

بنابراین مسئوالن و نخبگان باید هوشیار و مراقب باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، راه مقابله با فریب های نظام سلطه 
برای مجموعه نخبگی کشور را »تقویت هویت ملی و آرمانخواهی 
در میان نخبگان« دانستند و خاطرنشان کردند: جوان نخبه ما 
باید به ایرانی و مسلمان بودن، هویت ملی، آرمانها و تاریخ بسیار 

شرافتمندانه خود افتخار کند.
ایشان تأکید کردند: یکی از برنامه های دشمن، آرمان زدایی و 
هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه این نقطه تهاجم 

باشند.
انقالب اسالمی به نخبگان،  از توصیه های رهبر  یکی دیگر 
»مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیتهای خود در قبال مردم و 

مسائل مهم کشور« بود.
فضای  در  نباید  نخبه  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
تخصصی خود غرق شود و به مسائل جامعه همچون »استقالل، 

عدالت، پیشرفت و آسیب های اجتماعی« اعتنایی نداشته باشد.

ایشان خطاب به نخبگان تأکید کردند: اگر شما نخبگی را در زیر 
پرچم »عدالتخواهی و استقالل و هویت ملی« انجام دهید، قطعاً 

ارزش آن بیشتر خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگ تحمیلی اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی علیه ایران عزیز افزودند: یک نخبه نمی تواند به 

این جنگ بی تفاوت باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تشبیه جنگ تبلیغاتی و رسانه ای بسیار 
شدید دشمن به جنگ تحمیلی افزودند: امکانات تبلیغاتی ما مانند 
اوایل دفاع مقدس، اندک است اما همانگونه که در آن نبرد پیروز 
شدیم، به فضل الهی در این جنگ هم بدون تردید پیروز خواهیم 

شد.
ایشان »تصویرسازی غلط« را مهمترین کار امروز دشمن برای 
اغوای افکار عمومی جهان و ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: 
نخبه جوان ما باید در این رویارویی سنگین، وظیفه خود را برای 

پیروزی و سرافرازی ایران انجام دهد.
از  بخش  این  بندی  جمع  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
سخنانشان این دستور کار را برای نخبگان جوان ترسیم کردند: 
»تالش علمی زیر پرچم عدالتخواهی، انحصارشکنی، ستم ستیزی 

و حساسیت و رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم«.
رهبر انقالب اسالمی همچنین در بیان چند نکته درباره بنیاد 
نخبگان، ضمن تشکر از زحمات بنیاد، کار و تالش شبانه روزی را 
به مسئوالن آن توصیه مؤکد کردند و افزودند: در شناسایی، جذب، 
هدایت، ساماندهی، شنیدن سخن نخبگان و درمان کردن دردهای 

آنان شب و روز نشناسید.
»پرهیز از روزمرگی همراه با ابتکار دائم و نوسازی روشها در 
بخشی که هدایت نخبگان را در بنیاد برعهده دارد«، »برنامه ریزی 
دقیق و صحیح برای فعالیتهای هویت بخش«، »استفاده از دفتر 
نمایندگی رهبری در دانشگاهها«، »استفاده از شرکتهای دانش 
بنیان و مراقبت درباره تنزل نیافتن ضوابط این شرکتها« از دیگر 

توصیه های رهبر انقالب به مسئوالن بنیاد نخبگان بود.
ایشان همچنین استفاده از نخبگان در چیدمان مدیریتهای 
میانی کشور را مهم خواندند و افزودند: ممکن است جوانان نخبه 
تجربه سطوح اول مدیریتی را نداشته باشند اما سطح مدیریتهای 

میانی حتماً به جوانان نخبه نیاز دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با 
رد تصوری که دانشگاهها را در خدمت مسائل کشور نمی داند، 
خاطرنشان کردند: در چهار دهه اخیر جوانان دانشگاهی در صنایع 

مهم کشور نقش اول داشته اند.
»صنعت  »سدسازی«،  زیستی«،  »علوم  فضا«،  »هوا  ایشان 
دفاعی«، »صنعت هسته ای در ابعاد گوناگون آن«، »سلولهای 

بنیادی«، »زیست فناوری« و »ساخت داروهای نو ترکیب« را از 
جمله عرصه ها و صنایعی برشمردند که دانشگاهها در شکل گیری 

و پیشرفت آنها نقش ارزنده ای داشته اند.
کار  در  البته  افزودند:  حال  عین  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
دانشگاهها نقص های زیادی وجود دارد که باید رفع شود و نخبگان 

جوان نیز امروز برخی از آنها را بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دانشگاهها را به »اهتمام به پژوهش« 
در همه سطوح فراخواندند و افزودند: ارتباط متقابل و پر منفعت 

دانشگاه با صنعت جدی تر گرفته شود.
رهبر انقالب در همین زمینه خاطرنشان کردند: با گسترش 
ارتباط با صنعت و شناسایی نیازها به گونه ای عمل کنید که همانند 
برخی از کشورها، هر پایان نامه دانشجویی یک حامی از بخش 

خصوصی یا دولتی داشته باشد.
»ضرورت به روزرسانی نقشه جامع علمی« پس از ۹ سال از 
تدوین آن و لحاظ کردن مسائل جدید در این نقشه، نکته دیگر 

ایشان خطاب به مسئوالن بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر »ضرورت ارتباط 
علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند«، افزودند: 
اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان به 
شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل 

ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.
رهبر انقالب با تأکید بر تعامل دانشگاهها با دولت برای شناخت 
نیازها و اولویتها، از اقدام گروههای مختلف اساتید دانشگاهی و 
صاحبنظران از جمله اساتید بسیجی در نوشتن نامه به مسئوالن 
و ارائه راه حل مشکالت اقتصادی ابراز مسرت کردند و افزودند: 
نمی دانیم دولت چقدر به این راه حلها عمل می کند اما احساس 
مسئولیت اساتید و همچنین نخبگان جوان و خوشفکر در قبال 

مشکالت کشور بسیار خرسند کننده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان بار دیگر به 
تالش پرحجم دشمن برای تصویرسازی منفی از اوضاع ایران اشاره 
کردند و افزودند: نوسانات ارزی و مشکالت معیشتی وجود دارد اما 
در مجموع تصویر واقعی کشور، به کوری چشم دشمنان، عکس 
تصویری است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز ترسیم می 

کنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، دکتر ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور و دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری گزارش هایی از شرایط علمی کشور و نخبگان بیان کردند.
همچنین ۱۱ تن از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور به 
بیان دغدغه و دیدگاههای خود در مسائل مختلف علمی، پژوهشی، 

مدیریتی و فناوری پرداختند.

آیت اهلل جنتی:

مالک شورای نگهبان درباره FATF شرع مقدس و قانون است

 FATF دبیر شورای نگهبان گفت: در ارتباط با مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره
معیار و مالک شورای نگهبان شرع مقدس و قانون است و امیدواریم که نتیجه عملکرد 

ما به نفع اسالم و انقالب و تضمین کننده عزت کشور باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت اهلل جنتی در جلسه روز 
گذشته چهارشنبه با اشاره به ثمر نشستن انتخابات عراق گفت: اگرچه آمریکا همه 
تالش خود را به کار بست تا شاید بتواند مانع محقق شدن اراده و خواست مردم 
مظلوم عراق شود ولی به خواست خدا و تدبیر دلسوزان نتیجه انتخابات به نفع مردم 

عراق رقم خورد.
جنتی به مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره اف ای تی اف )FATF( اشاره و 
خاطرنشان کرد: معیار و مالک شورای نگهبان شرع مقدس و قانون است و امیدواریم 

که نتیجه عملکرد ما به نفع اسالم و انقالب و تضمین کننده عزت کشور باشد.
وی در ادامه به برگزاری مراسم اربعین حسینی به عنوان نماد خیر و برکت سیاسی 
و اجتماعی اشاره کرد و گفت: حضور زوار اباعبداهلل حسین در این نمایش عظیم که 
از اقصی نقاط عالم عاشقانه راهی این مسیر پرخیر و برکت می شوند قطعا به نفع 
امت اسالم و به ویژه مردم عراق خواهد بود و امیدواریم با توجه به افزایش قیمت ارز 

مسئوالن و خیران در این امر خداپسندانه مساعدت کنند.
قاسمی:

تحریم های جدید آمریکا توهین آشکاربه سازوکارهای بین المللی است

سخنگوی وزارت خارجه اعالم لیست جدید تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا را 
بخشی از جنگ روانی علیه ملت ایران دانست و گفت: این اقدام ناشی از کینه ورزی 
دولت آمریکا با ملت ایران و توهین آشکار به سازوکارهای حقوقی و بین المللی است.

به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به اعالم لیست جدیدی از شرکت های 
آمریکا  اظهار داشت: دولت  آمریکا  از سوی وزارت خزانه داری  ایرانی تحریم شده 
برخالف ادعاها و اظهارات ریاکارانه خود در حمایت از مردم ایران، با اینگونه اقدامات 
در راه بهره مندی آنها از روابط اقتصادی خارجی و ارتباط اقتصادی و تجاری با جامعه 
بین المللی سنگ اندازی و مانع تراشی می کند و برخالف موازین حقوق بین المللی و 
حقوق بشری منافع آنها را با تهدید مواجه می کند که البته راه به جایی نخواهند برد. 

سخنگوی وزارت خارجه گفت: رویکردی که دولت آمریکا در پیش گرفته است 
وعدم پایبندی این کشور به سازو کارها، قواعد و حقوق بین المللی نه تنها منافع مردم 

ایران بلکه ثبات و امنیت جهان را مورد تهدید قرار می دهد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که ایران و جامعه بین المللی با حسن نیت می 
کوشند که پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، زمینه های تحقق و دستیابی ایران 

به منافع خود در این توافق بین المللی را فراهم نمایند.
وزارت خزانه داری آمریکا بانک  های ملت، مهر اقتصاد، سینا، پارسیان، گروه صنعتی 
بهمن، تراکتورسازی ایران و شرکت فوالد مبارکه اصفهان را به بهانه مبارزه علیه 
تروریسم تحریم کرد. دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه  داری آمریکا 
اعالم کرد ۲۰ نهاد و شرکت مرتبط با بنیاد تعاون بسیج که از فعالیت های بسیج 

حمایت می کردند از سوی این وزارتخانه مورد تحریم قرار گرفته است.


