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بازيگرنقشحسنعليمنصوردر»معمايشاه«

همايش علمي »موزه هاي دفاع مقدس و گردشگري«
   اسفندماه برگزار مي شود

علم�ي هماي�ش برگ�زاري از مق�دس دف�اع باغم�وزه مديرعام�ل 
س�ال اس�فند س�وم در گردش�گري« و مق�دس دف�اع »موزهه�اي
ج�اريوهمزم�انب�اآغ�ازعملي�اتخيب�ردرمح�لاي�نم�وزهخب�رداد.
به گزارش »جوان«، سردار جواد خضرايي در نشست خبري در محل باغ موزه دفاع مقدس 
اظهار كرد: جنگ تحميلي به اين دليل دفاع مقدس نام گرفته است كه اين دفاع در خود 
الهامات ارزشي نهفته دارد اما متأسفانه تاكنون آن طور كه بايد نتوانسته ايم از اين الهامات 
در جهت تعالي اخالقي و معنوي جامعه استفاده كنيم. شايد يكي از اين داليل، وجود تعداد 
كم  كارهاي علمي از جمله تدوين پايان نامه توسط دانشجويان در موضوع ايثار و شهادت 
باشد و تعداد كم پايان نامه هاي موجود در اين حوزه را مي توان با مراجعه به سايت »ايران 
داك« مشاهده كرد.  خضرايي ادامه داد: ما در جهت غلبه بر مشكالت موجود در راستاي 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت اقدامات مختلفي انجام داده ايم كه از جمله آنها مي توان به 
تشكيل شوراي ترويج فرهنگ ايثار و مقاومت اشاره كرد. تاكنون 35 جلسه در اين شورا 
برگزار شده است و ما براي اقدامات مد نظر طرح تحقيق تهيه كرده ايم كه تعداد زيادي 
از اين تحقيقات وارد فاز اجرايي شده اند تا بتوانيم از نتايج آن استفاده كنيم. البته انتظار 
مي رفت سازمان ها و نهادهاي ديگري از جمله وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و شوراي 
عالي انقالب فرهنگي وارد اين جريان علمي ش��وند. به هر حال اميدواريم در يك پروسه 
زماني يك ساله بتوانيم نتايج تحقيقات علمي را در اختيار مسئوالن مربوطه قرار بدهيم تا 

راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و مقاومت بازآفريني شوند. 
وي گفت: ما در اين راستا و در جهت پيوند بين دانشگاه و متوليان فرهنگ ايثار و شهادت 
سياست حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري را در دستور كار قرار 
داديم تا بتوانيم از تحقيقات انجام شده توسط آنها راهكارهاي جديدي را به دست بياوريم و 
در اين راستا با 129 دانشگاه مكاتبه كرده ايم. همچنين شيوه نامه هاي حمايت از پايان نامه ها 
را به دانشگاه ها ارائه داده ايم و اين كار همچنان ادامه دارد. در بحث حمايت از پايان نامه ها 
عالوه بر حمايت مالي، دانشجويان را با عناوين موضوعات مورد نظرمان هم آشنا مي كنيم 
تا راحت تر بتوانند موضوع تحقيقي خودشان را انتخاب كنند. تاكنون بيش از 2هزار عنوان 

موضوع تعريف شده است. 

مهندسيشدهتريننشستخبري    سياسي
رئيسجمهوربهاعترافعاموخاص
همينآخريبود،بااينحالرش�تهس�خنرادرلحظاتياز
دس�تروحانيخارجکردوموجبشدبرايترامپکهگفته
اس�ت»ازبرجامخوش�شنميآيد«،بهج�ايآوردنداليل
حقوقي،آيهقرآنبخواند:»َعسیأَْنتَْكَرُهواَشْيئًاَوُهَوَخْيٌر
لَُكْم«)چهبساازچيزيخوش�تاننميآيدوخيرشمادرآن
است(وسپسجملهايکهدرتاريخخواهدماند:»برجامبراي
امريكاخيراست.او)ترامپ(نميفهمد.«روحانيمدعيشد
»انتقالپولفروشنفتبهکشوربدوناشكالانجامميشود.«
اوابتداباصدايبلندورساگفت»همهتحريمهايهستهاي
برداشتهشدهاست«وس�پسبالحنيآرامادامهداد:»البته
برخيبانكهايبزرگکهسهامخصوصيدارند،درهمكاري
بامااحتياطميکنندوامريكاکهخصممااست،سنگاندازي
ميکند.«شايدنتوانبهقطعيتگفتکهاستفادهرئيسجمهور
ازکلمه»خصم«بهجاي»دشمن«،بهاينخاطراستکهچهبسا
رئيسجمهورنخواس�تهازکلي�دواژهمنتقدان�دش�من�
استفادهکندامادراينكهاويكبارديگرمنتقدانشراباطعنه
وکنايهوسخناندرشتخطابکردشكينيست:»هرکس
رشداقتصاديمارانميبيندوازرکودميگويد،عينكبزنديا
برودخودرادرمانکند.«ايندرحالياستکهرئيسجمهور
خوددرنشس�تهايقبلي،»اص�لرک�ود«راپذيرفتهبود.
 در يك س��الگي برجام، رئيس جمهور بار ديگ��ر در جمع اصحاب 
رسانه حاضر شد و ضمن تشريح دستاوردهاي برجام، اين توافق را 
دستاوردي ملي توصيف كرد. نكته مشخص و بارز نشست خبري 
ديروز دكتر روحاني حذف معنادار رسانه هاي منتقد از طرح پرسش 
بود. گرچه به نمايندگان اين رسانه ها فرصت طرح سؤال داده نشد، 
ليكن دكتر روحاني ضمن فهرست كردن دستاوردهاي بلند بااليي از 
برجام تصريح كرد: آنها )منتقدان( كه اين دستاوردها را نمي بينند، 

عينك شان را عوض كنند. 
گرچه دكتر روحاني در تبليغات انتخاباتي سال 92 با شعار »هم چرخ 
سانتريفيوژها بايد بچرخد هم چرخ كارخانجات« توانست از ملت رأي 
بگيرد و پس از امضاي توافق هسته اي هم در مقاطع مختلف زماني 
تأكيد كرده بود: »هيچ توافقي را امضا نخواهيم كرد مگر اينكه همان روز 
اول تمام تحريم هاي اقتصادي لغو شود« يا در جايي ديگر تصريح كرد: 
»ملت ما با همدلي برجام را به فرجام مطلوب رساند، زنجيرهاي تحريم 
را پاره كرد و زمينه را براي فعاليت در زمينه هاي اقتصادي مهيا نمود« 

اما دكتر روحاني تعريف ديگري از برجام ارائه كرد كه حل مشكالت 
اقتصادي كه بارها وعده آن از كانال برجام داده شده بود، اثري در آن 
تعريف نداشت. رئيس جمهور تصريح كرد: برجام پيروزي ملت ايران 
در اخالق بود. در برجام براي دنيا ثابت كرديم ايران نظامي راستگوست. 
دكتر روحاني به خاطر همين موفقيت تأكيد كرد بايد شكر گزار باشيم.  
شايد بخش قابل تأمل سخنان رئيس جمهور آنجا بود كه وقتي درباره 
احتمال برهم زدن برجام از سوي رئيس جمهور منتخب امريكا پرسيده 

شد، پاسخ داد برجام براي امريكا خير است و او نمي فهمد!
   مقابلسنگاندازيامريكاميايستيم

دكتر روحاني در ابتداي اين نشست خبري كه با حضور بيش از 
200 خبرنگار، عكاس و تصويربردار برگزار شد، از حضور پرشور 
مردم در مراس��م تشييع آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني قدرداني 
كرد و گفت: مردم ما به خوبي قدر بزرگان و خادمان خود را كه 
تأثيرگذار در پيروزي انقالب اس��المي و استقرار اين نظام بوده 
و براي توسعه و آباداني كش��ور تالش كرده اند و از همه مهم تر 
راه صحيح در مسائل مهم اجتماعي و كش��وري را نشان دادند، 
مي دانند. وي در ادامه با اشاره به س��الگرد اجراي برجام گفت: 
همه تحريم هاي هس��ته اي پس از اجراي برجام برداشته شده 
است اما در عين حال، در برابر بدعهدي ها با قدرت ايستاده ايم. 
رئيس جمهور با اش��اره به موفقيت ايران در مذاكرات هسته اي 
و برجام گفت: برج��ام از آن ملت ايران، رهبري مقتدر كش��ور، 
شهيدان، شهداي هس��ته اي و ديگر فداكاران كشور و متعلق به 

استقامت يك ملت است. 
   کس�يفكرنكندازبرجامگفتنربطيب�هانتخابات

دارد
روحاني در ادامه س��خنانش با بيان اينكه برجام يك دس��تاورد 
بزرگ ملي است، تصريح كرد: كسي فكر نكند به خاطر انتخابات 
س��ال آينده بايد درباره برجام بيش از حد سخن يا كمتر از حد 
الزم در مورد برجام سخن بگويد. روحاني افزود: از برجام مهم تر 
براي ما حق و موفقيت يك ملت اس��ت، چرا در پيشگاه خداوند 
درمورد موفقيت مان شاكر نباش��يم؟ زيرا هيچ كس در اين دنيا 
مدعي موفقيت صددرصد نيست و هر كاري ممكن است نقص 
و ايرادي داشته باشد اما در مجموع اين كار يك موفقيت بزرگ 
براي ملت عزيز و بزرگ ما بود. وي با بيان اينكه ما در اخالق پيروز 
شديم، گفت: هيچ كس ترديد نكند كه برجام پيروزي ملت ايران 
در اخالق است. رئيس جمهور افزود: ما به دنيا گفته بوديم دنبال 
سالح هسته اي و كشتار جمعي نيستيم، ما به دنيا گفته بوديم 

آنچه درباره نظام، ملت و حكومت ايران در مورد س��الح كشتار 
جمعي گفته مي شود دروغ و اتهام است. روحاني ادامه داد: ما در 
برجام براي دنيا به اثبات رسانديم ملت و نظام ايران راستگوست 
و آنها كه عليه اين نظام به ناروا س��خن گفته اند، امروز در تاريخ 
جهان و پيشگاه اخالق بايد سرافكنده باشند. روحاني با اشاره به 
موفقيت ايران از لحاظ سياس��ي اضافه كرد: ما از لحاظ سياسي 
پيروز و موفق شديم زيرا به دنيا گفتيم كه ايران نظامي نيست كه 
با او رفتار امنيتي در دنيا بشود. رئيس جمهور افزود: ايران كشوري 
است كه مي تواند به عنوان يك بازيگر فعال و سازنده در صحنه 
باشد و غيبت ايران در صحنه هاي منطقه و جهان يك خسارت 
براي همه جهانيان بود. وي ادامه داد: مي خواستيم به دنيا بگوييم 
كه ايران هراسي نادرست است، از ايران نترسيد، ايران به دنبال 
صلح و امنيت براي منطقه و جهان اس��ت. رئيس جمهور گفت: 
مي خواس��تيم به دنيا بگوييم كه ايران استحقاق آن را ندارد كه 
تحت فصل 7 س��ازمان ملل به عنوان كشوري كه صلح و امنيت 
جهاني را به خطر افكنده است باشد، ما از لحاظ سياسي موفق 

و پيروز شديم. 
   تأييدسنگاندازيامريكادراجرايبرجام 

رئيس جمهور گفت: برخي كش��ورهاي بزرگ به ويژه امريكا در 
اجراي برجام س��نگ اندازي هايي كرده اند؛ البته توقع ما هم از 

امريكا از ابتدا اين چنين بود. 
روحاني در ادامه س��خنانش افزود: ما از نظر سياس��ي موفق و 
پيروز شديم و قطعنامه هاي ظالمانه را به دست همان مرجعي 
كه تصويب كرده بود لغو كرديم و براي احقاق حقوق ملي موفق 
ش��ديم. رئيس جمهور گفت: ما غني س��ازي را حق ملت ايران 
مي دانستيم و مي گفتيم مانند هر كش��ور پيشرفته ديگر حق 
داريم از فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي استفاده كنيم و اين 
موفقيت ما بود كه اكنون سازمان ملل متحد و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي فعاليت هاي صلح آميز ما را به رسميت شناخته اند 
كه اين موفقيت و پيروزي حقوقي ما بوده است. روحاني افزود: 
ما از نظر اقتصادي نيز موفقيت بس��يار خوبي به دست آورديم، 
ما به مردم گفته بودي��م زماني توافق هس��ته اي را مي پذيريم 
كه دولت هايي كه با آنان مذاك��ره مي كرديم همه تحريم هاي 
هس��ته اي ايران را بالمره كنار بگذارند. روحاني در عين حال با 
اشاره به سنگ اندازي هاي امريكا در اجراي برجام افزود: وقتي 
دولتي، دولت خصم است پيداست كه از همه توانش براي اجراي 

يك توافق استفاده نكند. 

   مردمحوصلهکنند
 رئيس جمهور در ادامه نشست خبري با اشاره به اينكه امروز مردم 
ما به حقوق بسيار فراواني در زمينه اقتصادي دست يافته اند و اگر 
مشكالتي باقي مانده است بايد آنها را حل و فصل كنيم، گفت: مردم 
عزيز ما بدانند در توافقات جهاني حتي توافق با يك كشور ممكن 
است در اجرا با مشكالتي رو به رو شود و بعضي موارد به دلخواه كار 
پيش نرود اما ما نبايد حوصله خود را از دست بدهيم و بايد منافع 
ملي خودمان را در نظر بگيريم. روحاني از برجام به عنوان يك توافق 
بزرگ نام برد و افزود: طبيعي است ما در زمينه يك توافق بزرگ و 
همچنين مسائلي كه با سازمان ملل مرتبط است در برخي موارد 
مشكالتي داشته باشيم. رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه ما در مقابل 
بدعهدي ها با قدرت ايستاده ايم، گفت: مردم ما مطمئن باشند ما 
مقتدرانه عمل كرديم و عمل خواهيم كرد اما عجوالنه كاري نكرديم 

و نخواهيم كرد. 
   ردصالحيتمشايعهاست

روحاني در ادامه با بيان اينكه روابطش با ش��وراي نگهبان همواره 
خوب بوده است، درباره احتمال ردصالحيتش براي انتخابات پيش 
رو گفت: همه اين مطالب شايعه است و نبايد به آنها توجه كرد، با اين 
همه، صحبت درباره انتخابات هنوز خيلي زود است. روحاني در پاسخ 
به افرادي كه هم��واره دم از ركود مي زنند، گفت: بعضي مي گويند 
نمي بينيم، خب بهتر است عينك بزنند يا به دنبال درمان باشند. 
خبرنگار شبكه الجزيره درباره گفت وگوي سوري - سوري در نشست 
آستانه پرسيد كه رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال افزود: مسئله 
منطقه به ويژه سوريه مسئله بس��يار مهمي است. اين درگيري ها 
بيش از پنج سال در سوريه هست كه كشتار زيادي هم داشت در 
مجموع خوشحاليم كه آتش بسي مورد توافق قرار گرفته كه خود 
اين موضوع قدم مثبتي است كه بين دولت و برخي از گروه ها انجام 
شد. رئيس جمهور گفت: بايد تالش كنيم اين آتش بس حفظ شود و 
دوباره نگذاريم آتش جنگ شعله ور شود. نكته اساسي اين است كه 
قبالً مي گفتند مذاكره عده اي سياسي كه عمدتاً خارج نشين بودند 
اما امروز مذاكره بين دولت و گروه هايي است كه در صحنه هستند از 
جمله گروه هاي مسلحي كه آتش بس را پذيرفته اند بنابراين مي تواند 
يك مذاكره واقعي و جدي تحقق يابد. روحاني گفت: سه كشور ايران، 
روسيه و تركيه تالش زيادي براي اجالس آستانه كرده اند و ان شاءاهلل 
در روزهاي آينده برگزار مي شود و اساس آن مذاكره سوري - سوري 
است يعني مذاكره دولت سوريه با گروه هاي سوري مخالف و ساير 

گروه ها.  | بقيهدرصفحه2

روحاني: برجام براي امريکا خير است  ترامپ نمي فهمد

رونمایی از ناوگان حمل ونقل پاک شهر تهران |  فارس 

 آگهى مزایده امالك مازاد 
بانک کشاورزى استان ایالم
( شماره آگهى95/4 ) 

 مدیریت بانک 
رجوع شود به صفحه 4کشاورزى استان ایالم

عضوکميسيونبهداشت:ايراندرکاهشعوارض
سيگارازآخراولاست.ميتوانستيمبامالياتمناسب
بودجهايحدود10هزارميلياردتومانبهدستآوريم
کهسالمت،ورزشوآموزشازآنسودببرند،امااکنون

يكپنجمآنراهمدريافتنميکنيم.

باالخ�رهچهارمينگ�زارشوزارتخارجهدرباره
برجامبهکميس�يونامنيتمليوسياس�تخارجي
مجلسرسيد.شايدازنقاطضعفاينگزارشکهدر
گزارشهايپيشينهممش�اهدهميشد،اينباشد
کهاش�ارهايبهتأثيراتبدعهديطرفهايمقابلبر
رفعتحريمهانكردهودرآنتنهاب�همواردبهمثبت

پرداختهشدهاست.

اتمام مکانيزه پروژه های خط -  A مترو ي قم| تسنيم

هواپيماينوخاصيتدارد
نميخواهيدبرويد

هواپيمايکهنهسوارشويد!

 رشد  اقتصادي  را  نمي بینید
 عینك بزنید يا خود را درمان كنید!

همهتحريمهايهستهاي
برداشتهشدهاستاما

خصمامريكاسنگاندازيميکند

نشستخبريروحانيبادوستانرسانهاي

برجام براي  امريکا خیر است 
ترامپ  نمي فهمد
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