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برای  دولت  اقدامات  و  تالش  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
کاهش نگرانی مردم در حوزه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد از ۶ماهه دوم 

امسال به ثبات اقتصادی و اوایل سال آینده به رونق اقتصادی دست یابیم.
ثبات  موعد  درباره  ایرنا  با  وگو  گفت  در  مرتضوی«  صولت  »سید 
اقتصادی در کشور این اظهارات را بیان کرد و توضیح داد: ارزیابی من این 
است که حدود ۴۰روز است که به یک ثبات رسیده ایم یعنی نوساناتی که 
در بازار بوده فروکش کرده است و امیدواریم از ۶ماهه دوم امسال به ثبات 

اقتصادی و از اوایل سال آینده به رونق اقتصادی برسیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور سپس درباره مهمترین اقدامات دولت در یک 
سال اخیر گفت: در این مدت اقدامات خوبی در سیاست خارجی و داخلی انجام 
شد که از مهمترین آن تقویت روابط با کشورهای جهان به ویژه منطقه و افزایش 
و توسعه روابط ایران با آنهاست و دولت سیزدهم ثابت کرد همواره هوادار و 
خواهان توسعه و ارتقا سطح روابط با کشورهای خارجی از جمله همسایگان 

هستند و در این مدت تعامالت بسیار مطلوبی با سایر کشورها حاصل شد.
مرتضوی حضور ایران و عضویت آن در اجالس شانگهای، مراودات 
در سفرهای  رئیس جمهور  دیدارهای رسمی خارجی  و  با سایر کشورها 
خارجی و میزبانی ایران از مقامات ارشد کشورها را از مهمترین موفقیت 
رئیس  استانی  سفرهای  رکورد  از  و  برشمرد  بخش  این  در  دولت  های 
جمهور و هیات دولت در یک سال اخیر به ۳۱ استان به عنوان اتفاق های 

مهم دولت مردمی سیزدهم یاد کرد.
وی گفت: رئیس جمهور در کنار سفرهای استانی چند سفر مجزا و به 

صورت موضوعی در یک سال اخیر داشت که از کرملین تا کرمان در حادثه 
سیلی که ایجاد شد گرفته تا بازدید سرزده از اندیکای استان خوزستان و سفر 
مجدد به خرمشهر و آبادان برای توسعه این دو شهر و بازدید از حادثه متروپل و 
دلجویی از حادثه دیدگان و سایر سفرهای موضوعی از جمله آنها بود که این 

حضور میدانی، اثرگذار و تصمیم ساز در راستای رفع مشکالت بود.
مرتضوی به آزادسازی سواحل در این دولت اشاره کرد و گفت: در این 
مقطع تمام سواحلی که در اختیار دستگاه های اجرایی بود منهای آن بخش از 

دستگاه هایی که ارتباطشان با دریا اجتناب ناپذیر بود، آزاد شده است.
از  اقتصادی  نظام  ساختار  اصالح  جمهوری  ریاست  نهاد  سرپرست 
رفاقتی به رقابتی را از دیگر اقدامات شاخص دولت برشمرد و گفت: بحث 
و  کارشناسان  تمام  خواسته  اقتصادی  نظام  اصالح  در  یارانه ها  ساماندهی 
بر  رئیس جمهور  که  فساد  با  مبارزه  شعار  به  توجه  با  و  بوده  اقتصاددانان 
آن تاکید داشت دست به اصالح ساختار اقتصادی کشور زد هر چند در 
ابتدا با نامالیمات و نوساناتی همراه شد، اما خوشبختانه به ثبات رسیدیم که 

امیدواریم با رونق اقتصادی نگرانی مردم رفع شود.
مرتضوی از دیگر اقدامات یک سال اخیر دولت را قطع پیوند مستقیم 
بدون  که  کرد  اثبات  دولت  این  گفت:  و  کرد  عنوان  برجام  با  اقتصاد 
هرگونه باج دادن به اربابان می توان کشور را اداره کرد و خوشبختانه امروز 

صادرات نفت ما در وضعیت مطلوب قرار دارد.
منابع صرف  این  اینکه  اظهارات درباره  از  این بخش  وی در تکمیل 
کجا می شود، افزود: ۴۸۰هزار میلیارد تومان از این منابع در کسری بودجه 

سال گذشته لحاظ شده است و از این منابع برای افزایش یارانه ها و حقوق 
به  گذشته  دولت  بدهی های  برای  هم  منابع  اعظم  بخش  و  می شود  هزینه 
وارد  هم  توجه  قابل  بخش  و  لشگری  و  کشوری  بازنشستگان  صندوق 
امیدواریم در یک  اقتصادی هزینه شده است و  طرح های عمرانی و مهم 

بازه زمانی مناسب مردم طمع شیرین خدمات را لمس کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی که آیا موضوعی بود 
که دولت در این یک سال نتوانسته باشد انجام دهد، گفت: نظر به اعتمادی 
دامنه  دارد  مردم  با  جمهور  رئیس  که  صادقانه ای  رفتار  و  دارند  ملت  که 
ریسک پذیری دولت مردان باال رفته است و به ذهن من خطور نمی کند که 

موضوعی باشد و دولت با تعلل و بنا بر عللی نخواهد اجرا کنند.
مرتضوی ادامه داد: یکی از برتری های این دولت این است که اجرای 

قانون هر چند دشوار هم باشد اما خود را ملزم به اجرای آن می داند.
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره نحوه برگزاری دور دوم سفرهای 
استانی گفت: پیشنهاد نخست نظارت میدانی بر اجرای مصوبات سفر دور 
نخست است و اینکه در دور دوم ارتباط رئیس جمهور با مردم حتی بیشتر 
می شود و اگر کرونا کاهش یابد رئیس جمهور عالقه مند است به استان های 
مختلف سفر کند و با مردم از نزدیک ارتباط داشته باشد و در واقع ارتباط 
رئیس جمهور با مردم در دوره دوم سفرهای استانی بیشتر از گذشته خواهد 

بود و اگر نقاط یا حلقه های مفقود وجود دارد برای رفع آن اقدام شود.
مرتضوی افزود: اساس سفرهای دور دوم رونق اقتصادی، رفع بیکاری 
و ایجاد اشتغال و عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن واحدهای مسکونی است.

بلینکن با اشاره به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا 
درباره طرح ترور بولتون:

تهدید به خشونت علیه آمریکایی ها را 
تحمل نخواهیم کرد

درباره  آمریکا  دادگستری  وزارت  بیانیه  به  آمریکا  امورخارجه  وزیر 
تالش یک ایرانی برای ترور جان بولتون واکنش نشان داد.

در  آمریکا  امورخارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی  ایسنا،  گزارش  به 
واکنش به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر تالش یک ایرانی 
دوران  در  سفید  سابق کاخ  ملی  امنیت  مشاور  بولتون  ترور جان  برای 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در توئیتر نوشت: پیام ما به ایران روشن 
است: ما تهدید به خشونت علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد - و 
با  نیز می شود. هر حمله ای  به طور قطع شامل مقامات دولتی سابق  این 

عواقب شدید روبرو خواهد شد.
با  چهارشنبه  روز  آمریکا  دادگستری  وزارت  ایسنا،  گزارش  به 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که »شهرام پورصفی« شهروند ایرانی ۴۵ساله 
قصد داشته است برای »تالفی شهادت سردار قاسم سلیمانی« در ژانویه 

۲۰۲۰، جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی شد که شهرام پورصفی 
قصد داشته است در اکتبر ۲۰۲۱ )مهر-آبان ۱۴۰۰( با اعطای سیصدهزار 
دالر به برخی اشخاص در ایاالت متحده، آن ها را به پیاده کردن نقشه 

ترور جان بولتون یا در واشنگتن و یا در مریلند مجاب کند.
جان  ترور  برای  تالش  ادعای  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
بولتون را رد کرده اند اما یک رسانه آمریکایی در گزارشی اعالم کرد 

که وزیر پیشین امور خارجه این کشور هدف دوم ترور بوده است.
پایگاه خبری تحلیلی آکسیوس در گزارشی مدعی شد: وزارت 
ترامپ  دولت  امورخارجه  وزیر  پمپئو  مایک  به  آمریکا  دادگستری 
مقامات  ترور  برای  ایران  طرح  دوم  هدف  او  که  بود  کرده  اعالم 
پیشین آمریکا پس از جان بولتون مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید 

بوده است.

آمریکا معافیت از تحریم های هسته ای 
ایران را تمدید کرد

با  رابطه  در  تحریم  ها  از  معافیت  تمدید  از  آمریکا  خارجه  وزارت 
همکاری های بین المللی در بخش هسته ای با ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، دولت بایدن به اطالع کنگره آمریکا رسانده که 
معافیت از تحریم هایی را تمدید کرده که اجازه همکاری های بین المللی 

با پروژه های هسته ای غیرنظامی ایران را صادر می کند.
قرار  -که  تحریم ها  از  معافیت  این  آمریکا،  دولت  اعالم  بر  بنا 
تا  می دهند  اجازه  خارجی  به شرکت های  شوند-  منقضی  ماه  این  بود 
را  ایران  در  هسته ای  ایمنی  و  اشاعه  عدم  با  مرتبط  خاص  فعالیت های 
در سایت های ایرانی انجام دهند؛ بدون آنکه هدف تحریم های ایاالت 

متحده قرار بگیرند.
معافیت ها  این  تمدید  انتظار  که  کرده اند  اعالم  کنگره  اعضای 
قانون گذاران  به  رابطه  این  در  روز جمعه  وزارت خارجه  و  داشتند  را 

اطالع رسانی کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه روز سه شنبه اعالم کرد که آمریکا 
در  ثالث  »که شراکت کشورهای  را صادر کرده  تحریم هایی  معافیت 
تسهیل  را  ایران  در  هسته ای  ایمنی  و  اشاعه  عدم  به  مرتبط  پروژه های 

می کند«.
در  تفاهم  حصول  بر  مبنی  نشانه ای  این  داد:  ادامه  سخنگو  این 

بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام نیست.

رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین:

ثابت کردید هر بخش از مقاومت به تنهایی می تواند بینی دشمن را به خاک بساید

معاون اجرایی رئیس جمهور: 
کشور از ۶ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی می رسد

گفت:  کشورمان،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بی  اتهام زنی های  تداوم  در  آمریکا  قضائی  مقامات 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  کشور  این  پایان 
تداوم سیاست شکست خورده ایران  هراسانه، در یک 
داستان سرائی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک 

معتبر و مستندات الزم مطرح کرده اند.
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در یک موضع گیری 
رسانه ای در این ارتباط  افزود: اینگونه ادعاهای بی پایه 
و اساس با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته و 
در حقیقت فرار رو به جلو، جوسازی تبلیغاتی و خصوصا 
فرار از مسؤلیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی 
است که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدالنه سردار شهید 
سلیمانی مستقیما در آن دست داشته و یا مانند جنایات 
تروریستی  های  و گروه  رژیم صهیونیستی  تروریستی 

مانند داعش با حمایت و پشتیبانی آمریکا ارتکاب یافته 
اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: بافتن 
این افسانه های نخ نما و بی اساس در حال تبدیل شدن 
تبلیغاتی  و  قضایی  سیستم  در  تکراری  رویه  یک  به 
ارتباط  در  سناریوسازی  از  بار،  این  و  است  آمریکا 
با عناصر ورشکسته سیاسی و بی ارزش مانند بولتون 

برای پیش بردن این روند استفاده شده است.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  کنعانی   
بهانه  به  ایرانی  اتباع  علیه  اقدام  هرگونه  به  نسبت 
تاکید  قویا هشدار می دهد و  اتهامات مضحک  این 
مقررات  چارچوب  در  اقدام  هرگونه  حق  می کند 
حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع 
جمهوری اسالمی ایران را برای خود محفوظ می داند.

برای  هماهنگی   از  خارجه  امور  وزارت  روابط 
انتقال، تکریم و تدفین پیکر »امیرهوشنگ ابتهاج« از 

فرانکفورت خبر داد.
امور  وزارت  عمومی  روابط  ایرنا،  گزارش  به 
خارجه در پی درگذشت تاسف بار استاد امیرهوشنگ 
ابتهاج )سایه( در آلمان، با انتشار اطالعیه ای ضمن عرض 
تسلیت و ابراز همدردی با خانواده محترم این ادیب و 
هماهنگی های  کرد:  اعالم  ارزشمند کشور  پژوهشگر 
الزم جهت انتقال، تکریم و تدفین پیکر این شاعر بزرگ 

جمهوری  سرکنسولگری  و  شده  انجام  کشورمان  در 
الزم  های  دستورالعمل  فرانکفورت  در  ایران  اسالمی 
در این خصوص را دریافت و با خانواده آن مرحوم در 

ارتباط مستمر قرار دارد.
به گزارش ایرنا، امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به 
»سایه« شاعر و پژوهشگر نامدار ایران روز چهارشنبه 
۱۹مرداد ماه در ۹۴ سالگی درگذشت. مرحوم ابتهاج 
بیمارستانی  نارسایی کلیوی در  دلیل  به  تیرماه  اواخر 

در شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان بود.

در  تغییر  هیچگونه  ایران  گفت:  جمهور  رئیس 
جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد و آمادگی دارد 
همه ظرفیت های خود را برای برقراری صلح و ثبات 

در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن بکار گیرد.
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه 
در پاسخ به تماس تلفنی »نیکول پاشینیان« نخست وزیر 
ارمنستان، روابط دو کشور را تاریخی و عمیق توصیف و 
بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش سطح همکاری های 

اقتصادی پایدار تهران-ایروان تاکید کرد.
روزهای  درگیری های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گذشته در قفقاز گفت: پایبندی امضاکنندگان بیانیه سه جانبه 
باقیمانده از  آتش بس به مفاد آن و حل و فصل مسائل 
طریق گفت وگو و راهکارهای دیپلماتیک، بهترین راه 
برای ایجاد آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است. رئیسی با 

اشاره به بیانات راهبردی رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با 
روسای جمهور روسیه و ترکیه مبنی بر حساسیت جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به مرزهای خود در منطقه قفقاز و مقابله 
با هرگونه تالش برای تغییر آنها تصریح کرد: ایران هیچگونه 
تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد و آمادگی 
دارد تمام ظرفیت های خود را برای برقراری صلح و ثبات 

در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن بکار گیرد.
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان نیز در این 
گفت  وگوی تلفنی، گزارشی مفصل از درگیری های 
اخیر بین ارمنستان و آذربایجان ارائه داد. نخست وزیر 
روابط  توسعه  از  خرسندی  ابراز  با  همچنین  ارمنستان 
در  تسهیل  برای  کشورش  آمادگی  بر  تهران-ایروان، 
ترانزیت کاال میان دو کشور و افزایش همکاری ها در 

حوزه های زیرساختی ازجمله راه و انرژی تاکید کرد.

حکم  صدور  از  دزفول  شهرستان  دادگستری  رئیس 
نیروی  مامور  دالمن  سجاد  شهید  قاتل  برای  قصاص 

انتظامی این شهرستان خبر داد.
محمدیار ممبینی گفت: سروان سجاد دالمن نهم 
مردادماه ۱۴۰۰ در درگیری با سارقان مسلح از ناحیه 
سر مجروح و پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت 

جراحات وارده به شهادت رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی 
افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه و باتوجه 

به شهادت همراهان شهید در ماموریت و همچنین اقاریر 
صریح و دقیق متهم به هویت ع. ع در خصوص شب 
واقعه و نحوه شلیک به خودروی ماموران، بزه انتسابی 
وی در دادگاه کیفری یک خوزستان مستقر در دزفول، 
محرز دانسته شد و باتوجه به درخواست خانواده مقتول، 
وی به قصاص نفس محکوم شد. وی ادامه داد: محکوم 
علیه در خصوص حمل و نگهداری غیرمجاز سالح 
گرم کالشینکف نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری 

با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

واکنش تهران به ادعای اخیر آمریکا 
مبنی بر تالش یک ایرانی برای ترور »بولتون«

پیگیری وزارت امور خارجه برای 
بازگرداندن پیکر ابتهاج به ایران

رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان:
 ایران هیچگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد

رئیس دادگستری شهرستان خبر داد
صدور حکم قصاص برای قاتل مامور انتظامی در دزفول


