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ظریف در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

خطرات سیاست های آمریکا برای منطقه

روحانی در فرودگاه مهرآباد:

دخالت در سوریه بدون اجازه
دولت سوریه غیرقانونی است

رئیس جمهور کشورمان گفت :دخالت در سوریه بدون اجازه دولت سوریه
غیرقانونی است و باید به این روند خاتمه داده شود.
حجت االسالم حسن روحانی پیش از عزیمت به ترکیه در جمع خبرنگاران در
فرودگاه مهرآباد گفت :این سفر به دعوت رئیس جمهور ترکیه انجام می شود و در
آن شرایط ،آینده و روند سوریه در دومین نشست سران ایران ،روسیه و ترکیه بحث
و بررسی می شود.
وی با بیان اینکه نخستین نشست سران ایران ،روسیه و ترکیه در موضوع سوریه
در سوچی روسیه برگزار شد گفت :به دنبال این نشست کنگره ای میان معارضان و
نیروهای طرفدار دولت تشکیل و در آن قدم مهمی درباره آینده سوریه و دموکراسی
برداشته شد که این نتایج در ادامه روند مذاکرات آستانه است.
رئیس جمهور افزود :در روند آستانه نیز تالش های زیادی برای کاهش تنش در
سوریه برداشته و چهار منطقه کاهش تنش اعالم شد که در این مناطق کشورهای
ایران ،ترکیه ،روسیه و خود نیروهای سوریه در حلب ،ادلب ،حماه ،حمص و در مناطق
جنوبی سوریه حضور دارند که این روند کاهش تنش ادامه دارد.
روحانی با بیان اینکه در سوریه مشکالت همچنان ادامه دارد گفت :عالوه بر
تفرقه های قومی و نژادی که وجود دارد مداخالت خارجی هنوز در سوریه ادامه دارد
و تروریست ها را تقویت می کنند به ویژه در برخی مناطق شرق سوریه ،آمریکایی ها
را می بینیم که به دنبال عدم استقرار نیروهای سوری در این مناطق و حتی به دنبال
تجزیه این کشور هستند .رئیس جمهور افزود :مداخالت رژیم صهیونیستی همچنان
ادامه دارد و صهیونیست ها مناطقی را در سوریه بمباران و از تروریست ها حمایت می
کنند .روحانی با بیان اینکه در اجالس دوم سران ایران ،روسیه و ترکیه ،ایران بر سر
مسائلی که همواره معتقد بوده در این اجالس هم تاکید خواهد کرد ،گفت :موضوع
سوریه راه حل نظامی ندارد بلکه راه حل آن سیاسی است و باید با گفتگوهای فراگیر
و آزاد به نتایج مورد نظر مردم سوریه برسیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مبارزه با تروریسم در سوریه باید ادامه یابد
افزود :اگرچه داعش ضربه اساسی خورده اما گروههای تروریستی دیگر همچنان فعال
هستند از این رو مبارزه با تروریست ها باید ادامه یابد.
روحانی گفت :نیروهای خارجی درباره آینده سوریه نباید دخالت کنند زیرا آینده
سوریه متعلق به مردم این کشور است و براساس خواست مردم سوریه ،جامعه جهانی
باید این خواست را تقویت و تأیید کند.
رئیس جمهور با اشاره ادامه مشکالت نوعدوستانه در سوریه افزود :در این باره
شرایط خوبی در سوریه وجود ندارد از این رو همه باید برای حل مشکالت انسان
دوستانه کمک کنند و کمک های نوع دوستانه باید به دست همه مردم سوریه برسد.
روحانی گفت :بازسازی سوریه و اصالح قانون اساسی موجود برای آینده سوریه
مهم است که در اجالس سران ایران ،روسیه و ترکیه بررسی خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین افزود :به غیر از هدف اصلی سفر که اجالس سه جانبه
است ما هم با ترکیه و هم با روسیه مذاکرات دوجانبه داریم که در این مذاکرات مسائل
مهم و فراوانی بررسی خواهد شد .روحانی گفت :با روسیه مسائل اقتصادی و منطقه
ای را که در دیدار گذشته دنبال کردیم در این دیدار نیز پیگیری خواهیم کرد زیرا
روسیه در حوزه راه آهن ،نیروگاه ،نیروگاه اتمی ،نفت و گاز سرمایه گذاری های خوبی
را در ایران آغاز کرده که برای ادامه آن مذاکره خواهیم کرد ضمن اینکه درباره روند
تجاری اورآسیا که در حال نهایی شدن است مذاکره خواهیم کرد.
رئیس جمهور افزود :با ترکیه نیز در موضوع حمل و نقل و دیگر موضوعات
اقتصادی مذاکراتی داریم که در حال نهایی شدن است.

امیر اسماعیلی:

مذاکرات درباره قدرت موشکی
به هیچ عنوان معنا و مفهوم ندارد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا گفت :دشمنان به دنبال آسیب رساندن
به انقالب و ملت هستند ،بنابراین مذاکرات در زمینه توان دفاعی و قدرت موشکی
به هیچ عنوان معنا و مفهوم ندارد .امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند
هوایی خاتم االنبیا ارتش ،درباره اظهارات برخی سران کشورها غربی برای مذاکرات
درخصوص توان دفاعی و قدرت موشکی کشورمان گفت :توان دفاعی ما باخون شهدا
بدست امده  ،دشمنان انقالب اسالمی خون جوانان ما را به زمین ریخته اند و به دنبال
آسیب رساندن به انقالب و ملت ما هستند ،بنابراین مذاکرات در زمینه توان دفاعی و قدرت
موشکی به هیچ عنوان معنا و مفهوم ندارد .وی در ادامه خاطر نشان کرد :توان دفاعی برای
ملت ایران معنای حیثیتی دارد و برای دشمنان ،معنای زمینه سازی حمله بی دغدغه را
دارد ،پس مذاکرات درباره توان موشکی معنا ندارد .دشمنان ما خواب مذاکره درباره توان
دفاعی کشور را ان شااهلل به گور می برند و مذاکره ای صورت نخواهد گرفت.

وزیر خارجه کشورمان گفت :سیاست هایی که دولت کنونی آمریکا در
منطقه دنبال می کند خطرات بسیاری را می تواند برای آینده سوریه و منطقه
دربر داشته باشد .محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از ورود به آنکارا
در جمع خبرنگاران گفت :مهم ترین اجالسی که بین گروههای مختلف سوری
بود در سوچی برگزار شد که حرکت مهمی بود .وی افزود :ما در سالهای گذشته
از طریق روند آستانه توانستیم درگیری ها در سوریه را کاهش دهیم اما الزم بود
که این روند و مذاکرات به یک روند سیاسی تبدیل شود تا با دقت و درایت این
کار که با تالش بسیار به دست آمده است را پیگیری کنیم .وزیر امور خارجه
افزود :نشست فردای ریاست جمهوری سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه برای
پیگیری و کاهش درگیری ها در سوریه و ادامه روند آستانه است؛ البته تحوالت
دیگری نیز در این فاصله در سوریه رخ داده که از این تحوالت می توان به کم
شدن نقش تروریست ها اشاره کرد .در این مدت قسمت های مهمی از سوریه

بویژه بخش های مهمی از پایتخت از تروریست ها پاکسازی شده و مهم این
است که این کار با خسارت کم انسانی ادامه پیدا کند .ظریف گفت :تحول منفی
که بعد از اجالس سوچی رخ داده است نحوه حضور آمریکا در منطقه است که
این نحوه حضور موجب شده تا شکاف های قومیتی در منطقه گسترش پیدا
کند و سیاست هایی که دولت کنونی آمریکا در منطقه دنبال می کند خطرات
بسیاری را می تواند برای آینده سوریه و منطقه دربر داشته باشد .وی افزود:
در این مدت تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه افزایش پیدا کرده اما
شاهد بودیم که افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی با مقاومت مردم
سوریه در هم شکسته شد .ما معتقدیم بهترین روش برای مقابله با شکاف های
قومیتی و سیاست های اشتباه آمریکا در سوریه تقویت دولت مرکزی سوریه
است .تحوالت مختلفی در سوریه رخ داده است و الزم است که در این اجالس
سران سه کشور و کارشناسان ارشد سیاسی به آن بپردازند .وزیر امورخارجه

تصریح کرد :مهمترین مسئله ای که در این کنفرانس باید به آن پرداخته شود
تاکید بر حاکمیت دولت مرکزی و تمامیت ارضی این کشور است .امیدواریم این
نشست بتواند روندی که از سوچی آغاز شد و توفیقاتی بدست آورد را ادامه دهیم.
البته ما از آغاز این نشست ها شاهد بودیم که رغبت چندانی از سوی دولت های
غربی برای حمایت از این مذاکرات انجام نشده و کارشکنی هایی نیز در این
خصوص داشته ایم اما تنها حرکتی که توانسته در طول  ۶سال بحران سوریه
موفق باشد همین روند آستانه و سوچی بوده است .وی در پایان تاکید کرد :مسئله
ای که همه طرف ها باید به آن توجه داشته باشند این است که مشکل سوریه باید
توسط ملت این کشور و از طریق گفتگو حل شود و دوم اینکه این روند سیاسی
را مردم سوریه باید ایجاد کنند .وظیفه دولت های خارجی این است که رسیدن
به این روند را تسهیل کنند نه اینکه برای مردم سوریه تصمیم بگیرند .کشورهای
غربی نباید خود را قیم ملت سوریه بدانند و بخواهند به جای آنها تصمیم بگیرند.

عناوين مهم

اخبار خوش
مالیاتی برای
تولیدکنندگان
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باکتری های گرافنی
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نوبخت:

حمایت از کاالی ایرانی ضرورت حیاتی برای کشور است
سخنگوی دولت با تاکید بر توجه به نامگذاری سال
جاری از سوی رهبر معظم انقالب تصریح کرد :حمایت
از کاالهای ایرانی و تولید داخلی ضرورت حیاتی برای
کشور است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،محمد باقر
نوبخت ،درباره نامگذاری سال  ۱۳۹۷به عنوان «سال
حمایت از کاالی ایرانی» از سوی رهبر معظم انقالب
اسالمی گفت :تحقق شعار امسال در کنار حمایت و
پشتیبانی مالی دولت از بخش غیر دولتی ،باید بستر
سرمایه گذاری مردمی در جامعه ارزان و آسان باشد تا
کاالهای داخلی از حیث کمی و کیفی رشد پیدا کند.

وی ادامه داد :برای ترغیب و تشویق مردم به
مصرف کاالهای ایرانی باید در کشور تولید از نظر کیفی
قابل رقابت با اجناس سایر کشورها باشد که در این
خصوص مسئولیت تولیدکنندگان را دو چندان می کند.
سخنگوی دولت در ادامه اظهارداشت :امسال جهت
دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد نیازمند سرمایه
گذاری  ۷۰۰هزار میلیارد تومانی هستیم ولی منابع
دولت تنها  ۳۸۶هزار میلیارد تومان است بنابراین همه
آحاد مردم باید در عرصه های مختلف اقتصادی حضور
جدی داشته باشند .نوبخت با اشاره به ضرورت مشارکت
بخش عمومی و خصوصی در جهت توسعه اقتصادی

کشور گفت :این یک مدل اقتصادی موفق در دنیا است و
دولت مجوز اجرای این مدل را در بودجه  ۹۷از مجلس
شورای اسالمی دریافت کرده است تا منابع خود را بیشتر
در جهت حمایت از بخش خصوصی هزینه کند.
وی اضافه کرد :برای تحقق شعار امسال همه مردم
و مسئوالن باید بسیج شوند و از تولید داخلی به معنای
واقعی حمایت و پشتیبانی کنند.
سخنگوی دولت در پایان تصریح کرد :دولت با تمام
توان از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و کار افرین
داخلی جهت تحقق شعار امسال و توسعه همه جانبه
کشور در مسیر رشد اقتصادی حمایت خواهد کرد.

در مسکو مطرح شد؛

تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه برمبارزه مشترک با تروریسم در سوریه
امیر حاتمی با بیان اینکه
همکاریهای ایران و روسیه تا نابودی
کامل تروریسم در سوریه ادامه خواهد
داشت ،گفت :همکاریهای دو کشور
براساس عهدی که برای نابودی
تروریست بسته بودیم انجام شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت
دفاع ،وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران
در نخستین روز سفر به روسیه برای
شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو ،با
سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه دیدار
و گفتوگو کرد .امیر سرتیپ حاتمی در
این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران برای کنفرانس امنیتی بینالمللی

مسکو اهمیت خاصی قائل بوده و در
تمام دورههای کنفرانس شرکت داشته
است ،اظهار داشت :در چهار کنفرانس
امنیتی مسکو وزیر دفاع سابق شرکت
کرده بود و در این دوره من حضور دارم.
وی در بخش دیگری از سخنان
خود با تبریک برگزاری انتخابات باشکوه
ریاست جمهوری روسیه به دولت ،وزیر
دفاع و ملت روسیه افزود :از تالشهای
شما برای توسعه همکاریها بین روسیه
و جمهوری اسالمی ایران تشکر میکنم.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران
در همین زمینه تاکید کرد :همکاریهای
دو کشور در چارچوب موافقتنامه

همکاریهای نظامی بین جمهوری
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه که در
سال  ۲۰۱۵امضا شد ،رشد خوبی داشته
است.
امیر سرتیپ حاتمی در ادامه با
بیان اینکه همکاریهای ایران و روسیه
تا نابودی کامل تروریسم در سوریه ادامه
خواهد داشت ،اضافه کرد :همکاریهای
دو کشور براساس عهدی که برای نابودی
تروریست بسته بودیم انجام شد و بر عهد
خود با روسیه در این زمینه وفاداریم.
وزیر دفاع روسیه نیز با تشکر از
پذیرش دعوت ایران برای حضور در
کنفرانس امنیتی مسکو گفت :جمهوری

اسالمی ایران و روسیه با همکاری
یکدیگر موفق شدند بخش اعظمی از
سوریه را از دست تروریستها آزاد کنند.
سرگئی شایگو با اشاره به اینکه
موضوعات مختلفی برای توسعه
همکاریها بین روسیه و ایران داریم،
تصریح کرد :برای تقویت امنیت در
منطقه و به ویژه بازگرداندن آوارگان و
حیات در سوریه باید بحث شود.
وی اضافه کرد :در کنفرانس امنیتی
مسکو درباره موضوعاتی که در اجالس
روسای جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه
در آنکارا مورد بحث قرار خواهد گرفت به
رایزنیهای خود ادامه می دهیم.

خداحافظی اپل
با تراشههای اینتل
تا سال 2020
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خبر
بر اساس توافق حاصل شده در سفر دکتر روحانی ؛

قطار باکو  -نخجوان از خاک
ایران عبور می کند

رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان
گفت :براساس توافق حاصل شده در سفر
هفته گذشته رئیس جمهوری ایران به کشور
آذربایجان  ،قطار مسافربری باکو  -نخجوان
که قرار است در آینده راه اندازی شود  ،از
خاک ایران عبور می کند.
جاوید قربان اف افزود :کارهای مقدماتی
برای راه اندازی قطارهای مسافربری در این
مسیر آغاز شده است .
وی اظهار داشت  :طول این خط ریلی از
ایستگاه راه آهن باکو و از طریق خاک جمهوری
اسالمی ایران تا ایستگاه راه آهن شهر نخجوان
یک هزار  450کیلومتر است .
رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان گفت
 :در نظر گرفته شده است در این خط ریلی از
قطارهای سریع السیر شرکت استادلر استفاده
شود و این قطارها مسیر ایستگاه راه آهن باکو
تا ایستگاه راه آهن نخجوان را ظرف  18ساعت
طی خواهند کرد .
در حال حاضر ارتباط زمینی نخجوان و
سایر شهرهای جمهوری آذربایجان  ،به علت
مناقشه قره باغ قطع شده است .
و ارتباط بین جمهوری خود مختار
نخجوان و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان
از طریق خاک ایران میسر است .

