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محمود واعظي:

ايلنا -رييس دفتر رييسجمهور درباره برنامه سفر روحاني به نيويورك گفت:
ايشان سفر كوتاه و فشردهاي خواهد داشت .در اين سفر برنامههاي مختلفي اعم از
سخنراني در سازمان ملل كه يكي از مهمترين موضوعات است ،خواهد بود .موضوع
بعدي ديدار با ايرانيها و مسلمانان و نخبگان سياسي در آمريكا و اصحاب رسانه و
مصاحبههاي مختلف است .عالوه بر اين با تعداد قابل توجهي از روساي كشورها
نيز ديدار خواهد داشت .محمود واعظي در پاسخ به سوالي درخصوص نامه مولوي
عبدالحميدوپاسخرهبريبهايننامهواينكهروحانيقبلازانتخاباتگامهاييبراي
توجه به اقليتها برداشته بود و اينكه اين نامه و پاسخ آنچه تحولي در مسير دولت
ايجادكردهاست،گفت:طبيعياستكهدولتبهسياستهايابالغيازسويمقام
رهبري پايبند باشد .اين موضوع هم مانند بقيه موضوعات مقوم كار ماست ،آنچه
مقام رهبري ابالغ و تاكيد ميكند قوتي است براي كارهاي دولت.

ديدارسرلشكرباقريواميرحاتمي

سپاهنيوز -رييس ســتاد كل نيروهاي مسلح در ديدار با امير سرتيپ
حاتمي ،وزير دفاع تاكيد كرد :متخصصان صنعت دفاعي پشــتوانهاي خوب
براي نيروهاي مسلح هستند .سردار سرلشكر محمد باقري ،رييس ستاد كل
نيروهاي مسلح با حضور در ستاد وزارت دفاع در ديدار با امير سرتيپ امير
حاتمي وزير دفاع ،وي رافرماندهي شناختهشده در بين نيروهاي مسلح ،برادري
ت و گفت:
مومن ،واليي ،سختكوش ،كاردان و توانا در انجام مسووليتها دانس 
اميدواريم با حضور شما در وزارت دفاع روند رو به رشد صنعت دفاعي كشور
تداوم يابد .وي با اشاره به انتظارات فرمانده معظم كل قوا از وزارت دفاع اظهار
داشت :وزارت دفاع بايد براي تقويت بنيه دفاعي و قدرت بازدارندگي جمهوري
اسالمي به كيفيت ،كميت و نوآوري محصوالت دفاعي توجه ويژهاي داشته
باشد چراكه دشمنان امروز براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران
از هيچ تالشي فروگذار نخواهند كرد .امير حاتمي ،وزير دفاع نيز با تقدير از
حمايتهاي ستاد كل نيروهاي مسلح از حوزه صنعت دفاعي گفت :متخصصان
صنعت دفاعي براي تحقق منويات و انتظارات فرمانده معظم فرمانده كل قوا
در ظرفيتافزايي دفاعي و تامين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح از هيچ تالشي
فروگذار نخواهند كرد.

موگريني:

نبايدميانايرانوكرهشماليشباهتيقائلبود

ايلنا-فدريكاموگريني،مسوولسياستخارجياتحاديهاروپاتاكيدكردكهما
از اجراي كامل توافق هستهاي حمايت كرده و به اين حمايت خود ادامه ميدهيم.
وي گفت :ما بعد از سالها مذاكرات هستهاي با ايران به نتايج موفقيتآميزي دست
نالملل
پيدا كرديم؛ مذاكراتي كه به برجام منتهي شد .در آن زمان اتحاد جامعه بي 
فاكتور كليدي بود .اما عوامل حياتي ديگري نيز در رسيدن به اين نتيجه وجود
داشت كه در شرايط فعلي در مورد كرهشمالي فاقد اين فاكتورها هستيم و آن اراده
سياسياست.موگرينيگفت:مجدداتاكيدميكنمكهتمايلندارمميانوضعيت
ايرانوكرهشمالي شباهتي قائلباشم .سيستمهاي سياسيدرايندوكشوربسيار
متفاوت هستند .تاريخ اين دو تفاوت زيادي دارد .دو كشور به كل با هم متفاوتند.
فكرنميكنماينخدمتخوبيبهواقعيتتاريخيوموقعيتكنونيباشدكهميان
اين دو كشور شباهت قائل شويم.

بلومبرگخبرداد؛

رایزنی تیلرسون برای محدود کردن
غنی سازی ایران

تسنيم -وبگاه يك شبكه خبري آمريكايي گزارش داده ركس تيلرسون،
وزير خارجه آمريكا در حال رايزني با متحدان اروپايي اين كشور به منظور تشديد
محدوديتها عليه برنامه هستهاي ايران است .منابع آگاه به بلومبرگ گفتهاند
يبامقامهاياروپاييهستندتاامكانهمراهي
ديپلماتهايآمريكاييدرحالرايزن 
آنها با طرح آمريكا براي تمديد محدوديتهاي غنيسازي اورانيوم ايران را بررسي
كنند .در توافق هستهاي ايران و گروه 5+1اين محدوديتها بين سالهاي2025
تا 2030منقضيميشوند.منتقدانبرجامدرآمريكامنقضيشدنمحدوديتهاي
مربوطبهغنيسازيايراندريكدههآتيراجزوبزرگتريننقايصتوافقهستهاي
يدانند .تيلرسون كه به دليل ارائه دو گزارش به كنگره آمريكا در تاييد
با ايران م 
پايبنديايرانبهتوافقهستهايموردانتقادترامپقرارگرفته،قراراستتوصيههاي
خود در زمينه رويكرد فو قالذكر را قبل از 15اكتبر تقديم وي كند .يك مقام اروپايي
كهخواستهنامشفاشنشودتاكيدكردهكهتوافقيميانكشورهاياروپاييودولت
ترامپ حاصل نشده است .وي با وجود اين ،اذعان كرده كه ممكن است روشهاي
بهتري براي نظارت بر توافق هستهاي وجود داشته باشد.

برگزاريكنگرهبينالملليحقوقوحقوق
شهرونديايران

گروه سياســي -كنگره بينالمللي حقوق ايــران با رويكرد حقوق
شــهروندي  3و  4آبانماه در برج ميالد برگزار ميشود .ايرج گلدوزيان،
دبير علمي كنگره بينالمللي حقوق و حقوق شهروندي ايران گفت :اين
رويداد با حمايت اركان اصلي نظام جمهوري اسالمي ايران و با نگاه كامال
تخصصي و كاربردي نسبت به مسايل مطرح شده حقوقي ايران با هدف
ارائــه خروجيهاي اين كنگره به مجلــس و دولت به منظور بهرهمندي
مناســب و كاربردي انجام ميشود .وي افزود :برگزاري اين رويداد راهي
بزرگ براي ارائه راهكارهاي تخصصي و كارآمد جهت اجرايي شدن حقوق
شهروندي در تمامي بخشهاي جامعه به ويژه دستگاههاي اجرايي كشور
است .گلدوزيان با توجه به اهميت برگزاري پنلهاي تخصصي اين رويداد،
اظهار داشت 23 :پنل تخصصي براساس  23فصل منشور حقوق شهروندي
با مشــاركت وزارتخانهها در راستاي واكاوي دقيق و اجرايي شدن فصول
اين منشور برگزار ميشود.

رايزنيهايدستگاهديپلماسيبامقاماتميانمار

ايرنا -سخنگوي وزارت امور خارجه از رايزنيهاي سفير ايران در تايلند با
مقامات ميانمار خبر داد و گفت :به منظور توقف خشونتها عليه مسلمانان
روهينگيايي ،جمهوري اسالمي ايران درخواست كرده هياتي از وزارت امور
خارجهبهميانمارسفركند.بهرامقاسميازرايزنيهايسفيرجمهورياسالمي
ايران در تايلند با مقامات ميانماري خبر داد و گفت :آخر اين هفته هياتي به
سرپرستي معاون آسيا و اقيانوسيه وزير امور خارجه با سفر به بنگالدش در
جمع آوارگان حضور خواهد يافت و از نزديك در جريان وضعيت اين آوارگان
قرار خواهد گرفت .سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به تالشهاي مستمر
جمهوري اسالمي ايران براي كمك به حلوفصل مشكالت مسلمانان ميانمار
اظهار داشت :به سفير جمهوري اسالمي ايران در تايلند كه سفير آكروديته در
ميانماراست،دستوردادهشدسريعابهميانمارسفرومواضعجمهورياسالمي
ايران را به طرف ميانماري ابالغ كند .عالءالدين بروجردي ،رييس كميسيون
امنيت ملي نيز با اشاره به سفري كه قرار است مسووالن وزارت امور خارجه
به ميانمار داشته باشند تا اقالم اهدايي را به دست مسلمانان مظلوم روهينگيا
برسانند،اظهارداشت:هاجرچنارانينيزبهعنواننمايندهكميسيونامنيتملي
مجلس با اين هيات همراه ميشود تا در ارتباط با زنان آواره كه در جمع چند
 10هزار نفري آوارگان هستند اقداماتي را انجام دهد .همچنين قرار است با نظر
رييس مجلس هياتي از نمايندگان براي بررسي اوضاع به ميانمار اعزام شوند.

آقاي هاشمي در رياست مجمع با توانايي و تدبير
و آگاهي به وظايف خود عمل ميكرد
مقام معظم رهبري با تاكيد بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد
صددرصد انقالبي ،فكر و عمل كند و انقالبي باقي بماند ،بيان كردند :اين مجمع
در فرآيند اداره و مديريت كشور داراي تاثير بسيار مهمي است بنابراين بايد تفكرات
امام و انقالب بر آن كامال حاكم باشد و هيچ مصوبه ،موضعگيري يا اقدامي متفاوت
با مباني اصلي انقالب و ميراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.
به گزارش دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم
انقالب اسالمي در ديدار رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،مجمع را از ابتكارات باارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظيفه
مهم اين نهاد يعني «تشخيص مصلحت»« ،مشاورت در تعيين سياستهاي
كلي» و «ارائه راهحل در معضالت كشور» تاكيد كردند :مجمع بايد صددرصد
انقالبي ،فكر و عمل كند و انقالبي باقي بماند .حضرت آيتاهلل خامنهاي با يادآوري
مسووليت بسيار ظريف و خطير مجمع در «تشخيص و اعمال مصلحت» افزودند:
مجمع در مواقعي كه مصلحتي مهم وجود دارد و نظر مجلس شوراي اسالمي را
بر تشخيص شوراي نگهبان ترجيح ميدهد ،بايد توجه كند مصلحتي كه تحت
عنوان ثانويه است ،طبعا بايد بسيار مهم ،مسجل و واضح باشد و با نظر اكثريت
قاطع و قابل قبول مجمع ،آن هم براي مدتي معين و موقت اعمال شود .ايشان

مذاکرات ظریف با روسها در سوچی؛

آخرین هماهنگی برای نشست آستانه

گروه سياســي -روابط ميــان ايران و
روسيه طي ســالهاي گذشــته همواره در
يك محدوده مشــخص قرار داشــته است؛
محــدودهاي كه به گفته برخي از تحليلگران
عرصه بينالملل گرچه محكم و اســتوار بوده
اما از عمق چنداني برخوردار نبوده اســت .با
اين حال رابطه اين دو كشور همواره به دليل
مجاورت در يك منطقه تغييرات زيادي را در
عرصه بينالملل تجربه كرده اســت .با وجود
آنكــه پس از روي كار آمدن دولت روحاني و
شروع مذاكرات ايران با كشورهاي  5+1بر سر
توافق هستهاي ،برخي از كارشناسان معتقد
بودند روســيه ،ايران غيرهســتهاي را بيشتر
ميپســندد اما اين مذاكرات نگرانيهايي را
براي مقامات روسي نسبت به كمرنگ شدن
رابطه خــود با ايران در پي داشــت هرچند
حضور داعش در منطقه و درگير شدن منافع
ايران و روسيه در كشور سوريه اين نگرانيرا
محو كرد و به گسترش همكاري ميان اين دو
كشــور بدل شد .البته روي كار آمدن ترامپ
و سياســتهاي تند او عليه ايران هم چندان
در اين زمينه بيتاثير نبوده اســت .برگزاري
نشســتهاي آستانه براي حل و فصل بحران
ســوريه كه دور ششم آن امروز در قزاقستان
آغاز ميشــود ،يكي ديگــر از نتايج عميقتر
شــدن رابطه تهران و مسكو است .از اين رو
اســت كه وزير امور خارجه كشورمان ديروز
پيش از سفر به آستانه ،پايتخت قزاقستان به
شهر سوچي روسيه سفر كرد تا در سه محور
اصلي حــل بحران ســوريه ،وضعيت برنامه
هستهاي ايران و اوضاع منطقه خليجفارس با
والدیمیرپوتین،رییس جمهور روسیه ديدار و
گفتوگو كند .محمدجواد ظريف نيز در بدو
ورود به فرودگاه سوچي در جمع خبرنگاران
در رابطه با اهداف ســفر خود گفت :ما داراي
روابط راهبردي با فدراسيون روسيه هستيم.
در حوزههاي مختلف ،ارتباطات بسيار نزديكي
ميان ايران و روسيه وجود دارد.
وي با اشاره به روابط دوجانبه ايران و روسيه
اظهار داشت :پس از مشورتها و رايزنيهاي
صورتگرفتــه ميــان دو رييسجمهــور در
ديدارهاي مختلف از جمله در آخرين ديدار،
روابط دو كشور در حوزههاي مختلف از جمله
مسايل سياســي و اقتصادي رو به گسترش
هیات دولت

رييسجمهور ضــرورت اتخاذ و
پيمودن مشي اعتدال و ميانهروي را
توسط اســتانداران و همه مسووالن
ردههاي مختلف دستگاههاي اجرايي
مــورد تاكيد قرار داد و آنان را به لزوم
توجه به شايستهساالري ،رشد و رونق
اقتصادي ،ايجاد اشتغال پايدار ،توجه به
اقتصاد مقاومتي و استفاده از ظرفيت
جوانان و بانوان فراخواند.
به گــزارش پايگاه اطالعرســاني
دولت ،حسن روحاني در جلسه هيات
دولــت با تبريــك و آرزوي موفقيت
بــراي هفت اســتاندار جديد كه در
جلســه هيات وزيران معرفي شدند
و راي اعتماد گرفتند ،اظهار داشــت:
پذيرفتن مسووليت در دوران فعلي به
معناي آمادگي براي ايثار و فداكاري
اســت چراكه اين افراد ميتوانند در
كار دانشــگاهي ،اقتصادي ،فرهنگي
و اجتماعــي موفقتر ظاهر شــده و
زندگي راحتتري داشــته باشند اما
پذيرفتن مسووليتي مانند استانداري
كه عاليترين مقام دولت در استانها
محسوب ميشود ،بيترديد سنگين و
دشوار است بنابراين همه وزرا بايد از
فعاليت استانداران بهعنوان منتخبان
هيات دولت ،پشتيباني كنند.
وي با تاكيد بر اينكه همه مسووالن

اســت .رييس دســتگاه خارجي با يادآوري
همكاريهــاي ايران و روســيه تصريح كرد:
هماهنگيهاي بســياري براي همكاريهاي
متنوع در حوزههاي مختلف داريم .امروز الزم
اســت اين همكاري را يك دور مرور كنيم و
زمينــه ارتقاي همكاريهــا را فراهم كنيم.
ظريف با اشــاره به همكاريهاي دو كشــور
در حوزه توافق هســتهاي خاطرنشــان كرد:
در موضــوع برجام با توجه به سياســتهاي
اخير دولت آمريكا ،الزم است هماهنگيهايي
صورت گيرد.
وي با بيان اينكه تاكنون هماهنگي خوبي
ميان ايران و روســيه وجود داشــته اســت،
ابراز داشــت :دو كشور از مواضع يكديگر در
ســازمانهاي بينالمللي و روابط چندجانبه
حمايت كردهاند .همچنين روسيه از جمهوري
اســامي ايران در بحث برجام حمايتهاي
خوبي داشته اســت .اين ديپلمات عاليرتبه
كشــورمان با بيان اينكه ايران و روســيه با
چالشهاي مشــتركي روبهرو هستند ،عنوان
كرد :مهمترين چالش مشترك ميان دو كشور،
مســايل منطقهاي اســت .ايران و روسيه در
سوريه توانستند به كمك مردم سوريه بيايند

و تروريستها را عقب برانند.
ظريف با خــوب توصيف كردن وضعيت
ميداني در سوريه يادآور شد :با همكاريهاي
خوب ايران ،روســيه و تركيــه وضعيت در
صحنه سياسي هم بهبود يافته و توانستهايم
تا حد زيــادي از درگيريهــا و تنشها در
ســوريه جلوگيري كنيم .وي ادامه داد :يكي
از موضوعاتي كه الزم است با روسيه مذاكره
كنيم ،بحثهاي منطقــهاي و همكاريهاي
منطقهاي است.
اين سفر بر اين موضوع و همچنين روابط
دوجانبــه و برجام متمركز اســت .وزير امور
خارجه درباره بازرســي از اماكن نظامي نيز
بيان كرد :هم پروتكل الحاقي مشخص است
و هم برجــام .چارچوبهايي كه در برجام و
پروتكل الحاقي مشــخص شده ،براي بازديد
از اماكني است كه امكان فعاليتهاي نظامي
در آنها وجود داشته است.
ظريف با بيان اينكه تاكنون ايران همانطور
كه آژانــس اثبــات كــرده ،در زمينه عدم
فعاليتهاي اعالمنشــده به درســتي عمل
كرده اســت ،گفت :همانطور كه در بند ۷۴
ضميمه يك برجام آمده است ،هيچكدام از اين

رييسجمهور در جلسه هيات دولت:

فضايجامعهبايدامنباشدنهامنيتي

در ردههاي مختلف بايد به اعتدال توجه
كنند ،اظهار داشت :مسووالن همچنين
بايد به شايستهساالري توجه جدي
داشته باشند و تمام انتخابهايشان
بايد بر مبناي شايستگي باشد و نبايد
موضوعاتــي مانند اقوام ،دوســتان و
آشــنايان تاثيري در انتخابهايشان
داشته باشد .رييسجمهور همچنين
توجه استانداران به رونق اقتصادي و
ايجاد اشــتغال را مورد تاكيد قرار داد
و گفت :آمار ســه ماهه اول امســال
نشــان داد كه در مسير درستي قرار
گرفتهايم بنابراين بايد تالش كنيم تا
رشد اقتصادي موجود به رونق ملموس
اقتصادي در كشور تبديل شود و در اين
راســتا ضرورت دارد به عوامل و لوازم
ايجاد رونق اقتصادي توجه شود.
رييسجمهور در بخش ديگري از
سخنان خود وجود فضاي امن و آرام
در استانها و كشور را مورد تاكيد قرار
داد و گفت :فضــاي جامعه بايد امن
باشد نه امنيتي .امنيتي شدن فضاي
جامعه به معناي فرار ســرمايه ،فرار
مغزها و عدم پيشرفت است .روحاني
همچنين توجه به جوانــان و بانوان
كشور را ضروري دانست و گفت :امروز

در فضايي كه بانوان كشور تحصيلكرده
و در مراتب مديريتي ،علمي ،پژوهشي
و تحقيقاتي موفق ظاهر شدند ،الزم
است در بخشهاي مختلف مديريتي
و اشتغال از ظرفيت آنها استفاده شود
وبايدتالشكنيمعقبماندگيهاييكه
از گذشته در اين زمينه وجود داشته را
جبران كنيم .رييسجمهور خاطرنشان
كرد :در ايام انتخابات همچنين بر لزوم
اســتفاده از ظرفيت و تــوان جوانان
تاكيد شد و در اين راستا ميتوان سن
مديريتــي را مقداري پايين آورد و به
خوبي از ظرفيت جوانان استفاده كرد.
روحاني موضوع حقوق شهروندي
و ضرورت توجه جدي به آن را مورد
تاكيد قرار داد و گفت :اساس سياست
داخلي و فرهنگي و امنيت اجتماعي ما
منوط به رعايت حقوق شهروندي است.
همه دستگاههاي كشور مكلف هستند
حقوق شهروندي كه به آنها ابالغ شده
را رعايت كنند و با رعايت آن ميتوان
شاهد تحول در سراســر كشور بود.
رييسجمهور اضافه كرد :قوه مجريه
بايد پيشــگام رعايت و اجراي حقوق
شهروندي باشد اگرچه ساير قوا هم بايد
در اين زمينه كمك و ياري كنند.

بازديدها نميتواند بهانهاي براي اطال ع يافتن
از اسرار كشور باشد .وي درباره ديدارهاي خود
در ســوچي نيز اظهار داشت :در اين سفر با
مقامات عالي روسيه ديدار ميكنم.
 مذاكره ايران ،روسيه و تركيه براي
مناطق امن سوريه
ايجاد منطقه چهارم امن در ادلب سوريه يكي
از موضوعهاي اصلي دور ششم نشست سوري
آستانه است كه امروز در پايتخت قزاقستان با
سرپرستي ايران ،روسيه و تركيه آغاز ميشود.
به گزارش ايرنا ،اين دور از مذاكرات آستانه
دوروزه برگزار ميشــود و اجالسيه عمومي آن
براي جمعه  24شــهريورماه برنامهريزي شده
است .در نشستهاي سوري پايتخت قزاقستان،
معموال هياتها ،مذاكــرات دو و چندجانبه را
براي هماهنگي و نزديك شدن مواضع در روز
نخســت انجام ميدهند و در اجالسيه عمومي
نيز تصميمهاي الزم به ويژه توسط سه كشور
باني مذاكرات اعالم ميشود .افزون بر هياتهاي
ايران ،روســيه و تركيه ،نماينــدگان دولت و
مخالفان سوريه ،قزاقســتان بهعنوان ميزبان،
هيات سازمان ملل و كشورهاي ناظر در مذاكرات
سوري آستانه شركت دارند .رسانههاي روسي نيز

در جلســه هيــات دولــت ديروز
استانداران پيشــنهادي هفت استان
كشــور از هيات وزيــران راي اعتماد
گرفتند .در جلســه هيــات دولت به
رياست رييسجمهور ،فريدون همتي،
عبدالمحمد زاهدي موســيخادمي،
محمدمهدي مروجالشريعه ،اسماعيل
تبادار ،محمــد احمدي و محمدعلي
نجفي به ترتيب به عنوان اســتانداران
اســتانهاي هرمــزگان ،قزويــن،
لرســتان ،خراســانجنوبي ،فارس،
كهگيلويهوبويراحمــد و البرز از هيات
وزيران راي اعتماد گرفتند.
  توضيحاترحمانيفضليدرباره
انتخاب  ٧استاندار
وزير كشــور درباره انتخاب هفت
اســتاندار جديــد در جلســه هيات
دولت توضيحاتي ارائه كرد .عبدالرضا
رحمانيفضلي در جمــع خبرنگاران
گفت :ديروز هفت نفر از اســتانداران
را تعييــن كرديم كه چهار نفر موجود
بودند و جابهجا كرديم و ســه نفر هم
اســتاندار جديد آمدند .وي افزود :در
دور جديد با توجه به ارزيابيهايي كه
از عملكردها داريــم ،تعدادي جابهجا
ميشوند ،برخي خودشان تقاضا كردند
كه در دستگاههاي اجرايي ديگر ادامه
همكاري دهند و تعــدادي نيز تقاضا

مقام معظم رهبری

سفررييسجمهوربهنيويورككوتاهوفشرده
خواهدبود

رهبر معظم انقالب اسالمي:

افزودند :اعمال مصلحت بايد با نگاه بلندمدت و نه روزمره ،صورت پذيرد و براي
تشخيص آن ،بحثهاي دقيق ،كامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله
فقهاي شوراي نگهبان انجام شود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي تحقق دومين وظيفه مجمع يعني «مشورت دادن
به رهبري در تعيين سياســتهاي كلي نظام» را نيازمند بررسيهاي دقيق و
همهجانبه خواندند و گفتند :سياستهاي كلي ،هندسه نظام را در مسايل مختلف
تعيين ميكند و بسيار مهم است .رهبر انقالب اسالمي تفكيك سياستهاي
كلي در مسايل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعي را ضروري خواندند و
خاطرنشان كردند :ممكن است برخي از سياستهاي كلي نيازمند بازنگري و
بهروز شدن باشد و برخي هم كال زمانش سپري شده باشد.
ايشان مجمع را به «اتقان» و «استحكام» در تدوين سياستهاي كلي همراه
با بحثهاي عالمانه ،مستدل ،مجتهدانه و دقيق توصيه كردند و افزودند :بهگونهاي
عمل كنيد كه سياستهاي كلي« ،قوي ،دقيق و با عبارات گويا و مفيد» باشد تا
پس از مدتي كوتاه نيازمند اصالح يا تجديدنظر نشود« .صراحت»« ،قابل تاويل
نبودن» و «پرهيز از ورود به چگونگي اجرا» از ديگر نكاتي بود كه حضرت آيتاهلل
خامنهاي در مقوله سياستهاي كلي نظام مورد تاكيد قرار دادند .ايشان تبلور
سياستهاي كلي نظام در قوانين ،سياستها و اقدامات دولت و مجلس و ساير
قوا و دستگاههاي مسوول را بسيار مهم برشمردند و گفتند :سياستهاي كلي،
چارچوب همه اقدامات اجرايي و تقنيني كشور را مشخص ميكند و دولت و
مجلس و همه دستگاهها بايد كامال منطبق با اين سياستها عمل كنند.

حضرت آيتاهلل خامنهاي در پايان سخنانشان خاطرنشان كردند :مجمع
تشــخيص مصلحت ،يادآور امام بزرگوار و فرآورده انقالب اســت و در فرآيند
اداره و مديريت كشــور داراي تاثير بســيار مهمي است بنابراين بايد تفكرات
امام و انقالب بر آن كامال حاكم باشد ،انقالبي فكر و عمل كند و هيچ مصوبه،
موضعگيري يا اقدامي متفاوت با مباني اصلي انقالب و ميراث گرانقدر امام از
آن مشاهده نشود .رهبر انقالب اسالمي با تمجيد از وجوه مختلف شخصيتي
آيتاهلل هاشميشاهرودي ،رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از زحمات
اعضاي فعال مجمع تشكر كردند و حضور اعضاي جديد در اين نهاد را خوني
جديد ،نيرويي فزاينده و موجب اميدواري بيشتر خواندند .ايشان همچنين ياد
ي هاشميرفسنجاني
شخصيتهاي برجسته و فقيد مجمع در دوره قبل بهويژه آقا 
و آقايان واعظطبسي ،عسكراوالدي و حبيبي را گرامي داشتند و افزودند :آقاي
هاشميرفسنجاني در سالهاي متمادي رياست مجمع با توانايي و تدبير و آگاهي
به وظايف خود عمل ميكرد.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمي ،آيتاهلل هاشمي شاهرودي ،رييس
مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت :مجمع تشــخيص مصلحت نظام با
هوشمندي و جامعنگري امام راحل شكل گرفت و در دورههاي مختلف نقش
مهمي در خدمت به نظام و حل مشكالت كشور و تدوين سياستهاي كالن
ايفا كرده است .وي مجمع را بازوي رهبري در تعيين سياستهاي كلي خواند
و انجام دقيق مسووليتهاي خطير مجمع را نيازمند همكاري همه قوا و اركان
نظام دانست.

اعالم كردهاند كه معارضان سوري براي شركت
در دور ششــم نشست آســتانه اعالم آمادگي
كردهاند و هيات دولت سوريه نيز به سرپرستي
بشــار جعفري ،نماينده دائمي اين كشــور در
سازمان ملل وارد آستانه شده است .همچنين
اعالم شده كه اســتفان ديميستورا ،نماينده
دبيركل سازمان ملل در امور سوريه در نشست
آستانه شركت ميكند .قرار است از آمريكا هم
ديويد ساترفيلد ،نماينده وزارت خارجه اين كشور
در امور خاورميانــه بهعنوان ناظر در مذاكرات
حضور يابد .اما ايران ،روسيه و تركيه به عنوان
كشورهاي باني و حمايتكننده رسمي مذاكرات
آستانه در اين دور هم مانند پنج دور ديگر نقش
اصلي را ايفا ميكنند .انتظار ميرود كارشناسان
ايران ،روسيه و تركيه در آستانه پيش از اجالسيه
عمومي روز جمعه با موضوع ايجاد منطقه امن
در ادلب نشست برگزار و مسايل مربوط به اين
طرح را كامل بررسي كنند.
مذاكرات آســتانه كه راهبرد آن پاييز سال
گذشته در نشست مشترك وزراي امور خارجه
ايران ،روســيه و تركيه در مســكو اعالم شد،
تصميم همگرايي سه كشــور را براي كاهش
دامنــه درگيريهــا ،توافق جمعــي مبارزه با
تروريسم و همچنين برقراري آتشبس فراگير
در ســوريه (از  10دي ماه  )95در پي داشــت
كه در قطعنامه شــوراي امنيت ســازمان ملل
نيز تاييد شده است .ايران ،روسيه و تركيه 14
ارديبهشت در چهارمين دور مذاكرات آستانه،
تفاهمنامه ايجاد مناطق امن را در سوريه امضا
كردند كه دربرگيرنده مناطقي در اســتانهاي
ادلــب ،بخشهايي از حمص ،غوطه شــرقي،
درعا و قنيطره با هدف كاهش خشونتهاست.
توقف همه اقدامهــاي جنگي بين طرفهاي
مناقشــه شــامل نيروهاي دولتي و معارضان
پيوسته به آتشبس ،تسهيل دسترسي ساكنان
به كمكهاي انســاني ،بازسازي زيرساختها،
تامين شرايط ارائه كمكهاي پزشكي و بازگشت
آوارگان نيــز در اين تفاهمنامــه مورد تاكيد
قرار گرفته اســت .ايجاد كمربند امنيتي براي
جلوگيــري از بروز وقايع و حــوادث از جمله
برخوردهاي جنگي بين طرفهاي مناقشه در
امتــداد مرزهاي مناطق كاهش تنش ،فعاليت
ايستگاههاي بازرسي و گذرگاهها همراه مقرهاي
ويژه نظارت بر آتشبس از ديگر تدابير پيشبيني
شده است .براساس اين تفاهمنامه ،همه تدابير
الزم در چارچوب تامين شرايط ايجاد مناطق
امن براي تمام طرفهاي مناقشه بهكار گرفته
ميشــود و همزمان مبارزه با داعش ،جبهه
النصره و همه گروههاي مرتبط با آنها اعمال
ميشــود و تالشها براي پيوستن گروههاي
معارض به آتشبس نيز ادامه مييابد.

در جلسه هيات دولت صورت گرفت؛

راي اعتماد هيات وزيران به استانداران 7استان

داشتند از خدمت مرخص و بازنشسته
شــوند .وزير كشــور خاطرنشان كرد:
ميخواهيم در كوتاهترين فاصله براي
اينكه تزلزلي در مديريت استاني ايجاد
نشود ،اينكار را انجام دهيم و قول داده
بوديم تا پايان شهريور همگي قطعي
شوند و اين آمادگي را داريم و منتظريم
كه دولت آن را در دســتور جلسه قرار
دهد .رحمانيفضلــي درباره احتمال
انتخاب اســتاندار خانم گفت :دنبال
هستيم و تالش ميكنيم.
  استاندار شدن زنان در حال
بررسي است
محمــود واعظــي در جمــع
خبرنگاران در حاشيه نشست هيات
دولت درخصوص مســاله اســتاندار
پروازي گفت :رييسجمهور پيشــتر
فرمودند استاندار پروازي نميتواند به
مردم استان خدمت كند .وي افزود:
رييسجمهور تاكيد دارد استانداران
از جوانان و بانوان در اســتان حتما
اســتفاده كنند .خوشــبختانه وزير
كشــور هم كار خوبــي كردند؛ براي
هر اســتان كه حكمي زده ميشود،
پيوســتي دارد و مشخص است چه
كاري بايد انجام دهد .به نظر ميرسد

استانداران با شرايط جديدي كارشان
را شروع ميكنند.
رييس دفتر رييسجمهور در پاسخ
به سوالي درباره اظهارت رحمانيفضلي
در خصوص مديريت بانوان و اينكه گفته
بود در حال حاضر مدير خانمي كه بتواند
در حد استانداري فعاليت كند ،نداريم و
مطالبات جامعه مدني در اين خصوص
گفت :اين مساله در حال بررسي است.
وزارت كشور تالش بسيار زيادي كرده
است .انتخاب يك استاندار براي استان
انتخاب سختي است .استاندار عالوه بر
اينكه بايد با مديران كل همه وزارتخانهها
هماهنگ باشد ،با  14ارگان حكومتي
بايد كارهايش را تنظيم كند و رييس
امنيت اســتان است .به هر حال ما در
انتخاب مسوول خيلي تفاوت جنسيتي
قائل نيستيم ولي تواناييهايي كه يك
فرد بايد داشته باشد ،مهم است .بايد به
گذشته برگرديم كه آقايان اين مراحل
را طي كردند؛ بخشدار ،فرماندار و معاون
استاندار شدند .واعظي ادامه داد :اينكه
ما تعدادي فرماندار زن و معاون زن در
برخي استانداريها گذاشتيم ،براي اين
منظور است .اين فرآيند زمان ميبرد اما
محدوديتي قائل نيستيم.

