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وزیر امور خارجه کشورمان با محکوم کردن حادثه تروریستی روز چهارشنبه تهران اعالم کرد: تروریسم مشکلی است که در سطح منطقه خاورمیانه و جهان با آن مواجه 
هستیم.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف که روز چهارشنبه برای دیدار رسمی به ترکیه سفر کرده است، در آیین استقبال از او در فرودگاه اسن بوغای ترکیه، با اظهار تاسف از 
حادثه تروریستی در تهران گفت: تروریسم مشکلی است که در سطح منطقه خاورمیانه و جهان با آن مواجه هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:  به لحاظ امنیتی و اقدامات تروریستی شرایط بسیار بدی در منطقه حاکم است. این اقدام کور را محکوم می کنیم.

واکنش ظریف به 
حادثه تروریستی 

تهران

اطالعیه وزارت کشور 
درباره وقایع تروریستی روز 

چهارشنبه تهران
وزارت کشــور در خصــوص وقایع تروریســتی روز 

چهارشنبه تهران اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطالع رسانی وزارت 

کشور، متن کامل این اطالعیه به شرح ذیل است.
باسمه تعالی

در پی بروز ۲ واقعه تروریستی ظرف روز جاری}روز 
گذشــته{ در تهران و با عنایت به انتشــار برخی اخبار 
ضــد و نقیض در خصوص این حوادث، اطالعات دقیق 

و نکات ذیل به استحضار ملت شریف ایران می رسد؛
۱- دو  تیــم تروریســتی در روز جــاری به صورت 
همزمان در حاشــیه مرقد امام راحل )ره( و ســاختمان 
اداری مجلس شــورای اسالمی، با تحرکات تروریستی 
کور تالش کردند فضای آرام و امنیت موجود در کشور 

را تحت الشعاع قرار دهند.
۲ -تیم تروریستی اول متشکل از دو نفر حوالی ساعت 
۱۰:۳۰ امــروز وارد محوطه مرقد امام شــد. نفر اول با 
انفجار انتحــاری و نفر دوم پــس از تیراندازی کور در 

درگیری با مأموران به هالکت رسید. 
۳ -تیم تروریستی دوم متشکل از چهار نفر همزمان با 
عملیات تیم اول سعی کرد وارد ساختمان اداری مجلس 
شــورای اسالمی شود که پس از واکنش مأموران؛ یک 
نفــر از آنان در انفجار انتحاری و ســه نفر دیگر پس از 
تیرانــدازی های کور و تالش بــرای حضور در طبقات 
فوقانی ســاختمان اداری مجلس شــورای اسالمی، در 

درگیری با ماموران به هالکت می رسند.
۴- در مجموع بر اساس گزارش های دریافتی در دو 
واقعه روز جاری، تعداد ۱۲ نفر از هموطنان شهید و ۴۲ 

نفر نیز مجروح می شوند.
۵ -هم اکنون هــر دو واقعه خاتمه یافته و اوضاع به 
صورت کامــل در کنترل عوامل امنیتی و انتظامی قرار 
دارد. اخبار تکمیلی این وقایع متعاقباً به استحضار ملت 

شریف  خواهد رسید.
۶ -به منظور بررســی ابعاد دقیــق ۲ واقعه رخ داده، 
جلسه شــورای امنیت کشــور عصر روزچهارشنبه به 

ریاست وزیر کشور تشکیل می شود.
۷ -به منظور پیشــگیری از انتشاِر اخبار خالِف واقع؛ 
الزم است، همه رسانه ها با اتخاذ رویکرد مسؤوالنه از 

انتشار هر گونه اخبار غیررسمی اجتناب کنند.

رسانه های خارجی 

در چند ماه گذشــته پیرامون شرکت آلومینیوم در 
شبکه های مجازی مطالبی عنوان شده است که بنده 
الزم دیدم جهت تنویر افکار عمومی در این خصوص 

نکات و مطالبی را متذکر شوم.
نخســت اینکه سهام شرکت آلومینیوم ایران متعلق 
به 1- شــرکت توسعه صنعتی 2- شرکت مهر اقتصاد 
وابسته به بنیاد تعاون بسیج 3- صندوق بازنشستگی 
فوالد حدود 30 درصد، که سهام عدالت می باشد که 
بــه نوعی اداره آن به عهده دولت می باشــد.حدود 5 
درصد هم ســهام کارکنان و پرسنل شرکت و خرده 
ســهامداران است. ایرالکو یک شــرکت بورسی است 
و در حــال حاضر نیز نماد این شــرکت در ســازمان 
بورس بسته است. بنابراین هرگونه شایعه پراکنی در 
خصوص خرید و فروش سهام ایرالکو یا اینکه توافقی 
در هیات مدیره یا ســازمان بورس صورت گرفته، به 
دلیل بســته بودن نماد ایرالکو در بورس دروغ محض 
و کذب اســت و هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و از 

درجه اعتبار ساقط است.
البته اطالعات و شــایعاتی مطرح شده که برخی از 
افراد از اســتانهای دیگر قصد و نیت خرید ایرالکو را 
دارند و در این خصــوص البی هایی نیز انجام گرفته 
اســت. ما درباره فروش سهام شرکت هپکو و دخالت 
افراد که در  فروش شــرکت آونگان و بالیی که دچار 
این شرکت ها شد، تجربه تلخی داریم که مردم عزیز 

ما از آن اطالع دارند.
بنابرایــن آمدن افــراد از اســتانهای دیگر با هدف 
تعدیل نیروی انسانی و آسیب رساندن به این صنعت 
 یقیناً موضوعی اســت که همگان باید به آن حساس 

باشند. 

در هر صورت تا کنون هیچ تقاضایی برای خرید در 
هیات مدیره مطرح نشــده و به دلیل بسته بودن نماد 
ایرالکو در بورس، طرح موضوعات این چنینی وجاهت 

قانونی ندارد.
در ارتباط با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل طبق  
قانون تجارت هیات مدیره را ســهامداران که نام برده 
شدند، انتخاب می کنند و مدیر عامل را هیات مدیره 

انتخاب می کند. 
بنده در یک ســال گذشــته هیچ گونه دخالتی در 
انتخــاب و انتصــاب اعضای هیات مدیــره و مدیران 
عامــل نداشــتم و هرگونه انتصاب افــراد چه اصالح 
طلــب و چه اصول گرا به بنده کذب محض اســت و 
عملکــرد این افراد در دوره گذشــته و در دوره فعلی 
هیچ ارتباطی با من ندارد و این افراد باید پاسخ گوی 
عملکرد خودشان باشند، البته طبق قانون تجارت در 
مقابل ســهامداران و اگر مطلبی هم در افکار عمومی 
مطرح می شــود، اگر کار مثبتی انجام شــده گزارش 
بدهنــد و اگر ایــرادی هم هر کس به عملکردشــان 
داشته باشد می توانند شکایت تنظیم کنند و پیگیری 
قانونی صورت بگیرد. چنانچه افرادی تمایل داشــته 
باشــند یا قصد دارند که به نحوی خودشــان را به ما 
نزدیک کنند و یا متصل بکنند یا این موضوع را تبلیغ 
کنند کذب محض اســت و ما هیچگونه قرابتی با این 
عزیزان در این خصوص نداریم، به این دلیل که هیچ 
 دخالتی در انتخاب اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل 

نداشتیم.
نکتــه مهم این اســت که مشــی و روش بنده در 
30 ســال گذشــته با اعتدال و عقالنیت بوده است و 
همــواره با هرگونه تندروی از ســوی هر جناحی چه 
اصــالح طلب و چه اصول گرا مخالف بوده و هســتم 
و خواهــم بود و اصــوالً افراط گــری را برنمی تابم. 
مخصوصاً افــرادی که منفعت طلب باشــند بنابراین 
این موضوع را به صورت شــفاف و روشــن می گویم 
 تا یک بار برای همیشــه به ایــن موضوع خاتمه داده 

شود.
موضــوع بعدی در خصوص ایرالکو که طی ماه های 
گذشــته به وزیر محترم صنعت و معــدن نیز اعالم 
کردم این اســت که در شــرکتهایی که فعال هستند 
و یا واگذار شــدند مراقبــت بکنند به صورت کلی که 
افرادی در مســند امور قرار بگیرند دارای تخصص و 
تجربه بوده و با برنامه، کاردان و پاســخگو باشــند تا 
صنعت سیاسی نشود. صنعت را پادگانی اداره نکنیم، 

صنعت را سیاســی اداره نکنیم و مراقبت و دقت الزم 
داشــته باشــیم تا افرادی که هیچ برنامــه ای برای 
صنعت ندارند نیایند، تا به صنعت آســیب برســانند. 
 ایــن در تمام صنایــع موضوعیت دارد نــه تنها یک 

صنعت. 
بنابرایــن این موضــوع درصنایعی کــه مخصوصاً 
ســهامش متعلق بــه دولت باشــد یا موسســات و 
بنگاههای عمومی این مراقبت باید به صورت مستمر 

صورت بگیرد.
موضوع بعــدی اینکه با توجه با نامگذاری امســال 
به نام ســال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال توسط 
مقام معظم رهبری، بعضی افراد کارآفرین هســتند و 
توانایی ایجاد اشــتغال و حفظ آن را دارند و درحوزه 
های صنعت و معدن و کشــاورزی برنامه دارند، باید 
ایــن افراد را حفظ کــرده و نباید با شــایعه پراکنی 
اینهــا را از گردونه خارج کنیم تــا به نوعی برعکس 
سیاســتهای مقام معظم رهبری عمل نکنیم چرا که 
از نظر بنده ایجاد اشــتغال و فرصت شــغلی و حفظ 
آن یک عبادت و یک حرکت بســیار ارزشــمند است 
که باید در کل کشــور مورد حمایت قــرار گیرد. ما 
 در این خصوص نیز مواضع روشــنی داریم که اعالم 

کردیم.
متاســفانه گویا برخی از شبکه های مجازی و گروه 
های اطالع رسانی صرفاً با فلسفه تخریب شکل گرفته 
اند ویقیناَ  اگر از این اقدامات و اتهام زدن ها دست بر 
ندارند، حق قانونی پیگیری موضوعات محفوظ اســت 
و راه قانون نیز باز اســت. برای آخرین بار هشدار می 
دهیم که واقعاً اخالق و قانون را رعایت کنند تا دچار 

مشکل نشوند.
بنــده معتقدم مســایل صنعت را نباید با مســایل 
سیاســی گره زد که بارها آن را متذکر شده ام و این 
موضوع را برنمی تابیم. چه در گذشته، چه حال و چه 
آینده صنعت باید طوری پیش برود تا اشتغال ایجاد و 
حفظ شــده و طرح های توسعه ای در بخش معدن و 

صنعت و کشاورزی رونق گیرد.
در هر صورت روش و خط مشی ما در این خصوص 
شــفاف و روشن اســت و ســعی کردیم در 30 سال 
گذشته به گونه ای عمل کنیم که سربلند باشیم چرا 

که ادعا داریم:
پای استداللیان چوبین بود    

پای چوبین سخت بی تمکین بود
این مشی و روش ما در اداره امور است. 

سید مهدی مقدسی نماینده اراک:

صنعت را پادگانی اداره نکنیم

شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

اظهارات امام جمعه ساوه درباره زنان پیگیری می شود

کودتای ششم در قطر بعید نیست
یک عضو برجســته خاندان حاکم امارات متحده عربی در اظهاراتی احتمال تغییر 
در رهبری کشور قطر که درگیر یک بحران دیپلماتیک حاد با دیگر همسایگانش در 

منطقه خلیج فارس شده را مطرح کرد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس،  این عضو خاندان حاکم 
امارات به نام ســلطان سعود القاســمی، اظهار کرد: در حال حاضر شهروندان قطر 

می پرسند آیا این وضعیت قرار است منجر به تغییر در رهبری این کشور شود؟
القاســمی کــه یکی از اعضــای خاندان حاکم بر شــارجه در امارات اســت به 
آسوشــیتدپرس گفت: امیدوار است قطر به این مســیر خودسرانه و خودخواهانه ای 
که در پیش گرفته پایان دهد.او گفت: قطر باید شبکه خبری الجزیره را تعطیل و یا 
دست کم فعالیتش را محدود کند و تامین مالی گروه های افراط گرا را خاتمه دهد تا به 
این بحران پایان دهد.این مسئول اماراتی افزود: بعید نیست تدابیر دیگری علیه قطر 

اتخاذ شود اما امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد.
وی اظهار داشــت: هیچ کس مخالف مذاکره نیست اما قطر باید در درجه اول به 
تغییر سیاســتش متعهد باشد.اخیرا نیز روزنامه ســعودی الریاض در گزارشی تحت 
عنوان پنج کودتا در ۴۶ ســال کودتای ششم بعید نیست به مساله کودتاها در قطر 
پرداخــت و امیر قطر را به برکناری تهدید کرد، زیــرا اکنون بعضی از خاندان های 

قدرتمند در قطر از این حکومت ناراضی هستند.
این روزنامه ســعودی مدعی شد،  خاندان آل ثانی با ارسال نامه ای به سلمان بن 
عبدالعزیز، شــاه عربستان از مســائل موجود عذرخواهی کردند. بدین وسیله آنها از 
خانــدان حاکم بر قطر اعالم برائت کرده اند.روزنامه الریاض در تهدیدی آشــکار به 
براندازی در قطر نوشــت، که این نامه خانواده آل ثانی بیانگر عمق شکاف در میان 
حکام قطر اســت. آنان نیز اعالم کرده اند که از سیاست های تمیم خسته شده اند و 
احتمال دارد که کودتای جدیدی در حکومت قطر صورت گیرد.پیش از این، روزنامه 
قطری الرایه مقاله ای با عنوان برخی گروه ها می خواهند مردم از دین نفرت داشــته 
باشند را منتشر کرد. این روزنامه در کنار این مقاله، کاریکاتوری از عبدالعزیز آل شیخ 
مفتی اعظم عربســتان سعودی ترسیم کرد که پیروان خود را به سوی آتش هدایت 
می کند. این امر موجب خشــم سعودی ها شد.روز دوشنبه در پی باال گرفتن بحران 
میان قطر و همسایگان عربش چند کشور شــامل بحرین، مصر، عربستانو امارات 

روابط دیپلماتیکشان با قطر را قطع کردند.

بهمن اخوان مدیر عامل ایرالکو خطاب به نماینده اراک :

اخیراً مطلبی از جنابعالی در جراید و فضای مجازی منتشر گردید 
که جهت علم و آگاهی و تنویر افکار عمومی خوانندگان محترم 

مطلبی به عرض می رسد.
حسب تکلیف و با اصرار دوستان و خدمت به کالن شهر اراک 
و محل زادگاهم به شرکت آلومینیوم ایران آمدم.  شرکتی که به 
عنوان اولین تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران و خاورمیانه و 
تولید کننده فلز استراتژیک آلومینیوم، انتظار می رفت که وضعیت 
مالی و اقتصادی خوبی داشته باشد. اما بر خالف انتظار )بر اساس 
گزارشات بازرسی کل کشور و سیســتم های نظارتی در استان 
مرکزی( با زیان انباشــته ۱۳۰۰ میلیارد تومانی، نبود نقدینگی، 
نبود مواد اولیه، تراکم و جذب کارشناســی نشده و بی حساب و 
کتاب نیروی انســانی، مطالبات پرداخت نشــده، سر رسید چک 
های وصول نشده، عقب افتادگی حقوق پیمانکاران، توقف اجرای 
طرح های توسعه ای و از همه دردناک تر رانت خواری افراد مسبوق 
به سابقه و معلوم الحال که شرکت را به ورطه ی نابودی کشانده 
بودند، مواجه شــدیم. اما با توکل به خدا و با عزمی راســخ و به 
پشتوانه اعضای محترم هیأت مدیره، سهامداران و کارکنان غیور 
و پر تالش ایرالکو کار را شروع کردیم. در اولین گام دستان ناپاک 
و افزون خواه را از سفره بیت المال کوتاه کردیم و این موضوع بر 
عافیت طلبان گستاخ گران آمد. وقتی حقوق نامشروع آنان قطع 
گردید با بدخویی، بد اخالقی، تخریب ، تهدید، شــایعه پراکنی و 

تشــویش اذهان عمومی و شانتاژ تبلیغاتی سعی و تالش نمودند 
تا به خوان متنعم گذشته خویش برگردند. اما جای بسی تأمل و 
تأسف است که جنابعالی با اظهار نظری عجوالنه و شتاب زده در 
صف آنان ایســتاده و با آنان همصدا و همنوا شده و اظهار داشته 
اید که مدیریت اینجانب پادگانی است. حیرت آور است که خانواده 
۲۰ هزار نفری فرزندان صنعت آلومینیوم که در ایرالکو مشــغول 
فعالیت هستند، جنابعالی را که باید از حقوق حقه و از دست رفته 
آنان حمایت نمایید در صف حامیان ویژه خواران و فرصت طلبان 
مشــاهده می نمایند؟!! اما در پادگانی که شما از آن نام می برید، 
فرمانده ای اســت با بیش از چهار هزار ســرباز فداکار و بیدار که 
اجازه چپاول و دســت درازی به اموال بیت المال را نخواهند داد. 
ما افتخــار می کنیم که در این مدت کوتــاه با قطع ید فرصت 
طلبان و ســود جویان، ایرالکو را از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مرز 
ورشکستگی نجات دادیم. آیا وقت آن نرسیده است که جنابعالی 
وظیفه نمایندگی خویش را صرف حل مشکالت کارگران عزیز 
شرکت های همجوار و خانواده معظم ایشان که در این ماه پرخیر 
و برکت ســفره افطاری آنان خالی از نان اســت نمایید؟!! استان 
مرکزی در سالیان قبل قطب چهارم صنعت کشور و دوم صنایع 
مادر محسوب می گردیده، آیا با وضع موجود در صنعت استان و با 
اظهار نظرهای نسنجیده و اخالق غیر حرفه ای و غیر کارشناسی 
صنعت و اشتغال استان را به ورطه ی نابودی پیش نبرده ایم. اگر 
یار صنعت و اشتغال نیستیم و نمی توانیم گره ای از مشکالت آنها 
برداریم الاقل با هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی بار آن نیز نباشیم. 
آقای مقدسی شما دلواپس واگذاری ایرالکو به کدام افراد هستید؟! 
و تمایل دارید که این شــرکت را چه کسانی خریداری نمایند که 
دیگر نگرانی تعدیل نیروی انسانی نداشته باشید و با طیب خاطر 
و آرامش ایرالکو را اداره نمایند. اگر چه پشت صحنه های این امر 
به وضوح مشخص اســت و در موعد مقرر اطالع رسانی شفاف 
خواهیــم نمود. بهتر بود جنابعالی به عنوان نماینده و وکیل مردم 

شریف اراک همصدا با نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی 
به دور از خط و ربط های فامیلی و سیاســی، ایرالکو را در احداث 
صنایع پایین دستی و جانبی که می تواند حداقل برای ۲۵۰۰ نفر 
اشــتغال زایی نموده و ارزش افزوده باالیی برای استان و کشور 
در ســال اقتصاد مقاومتی  تولید و اشتغال به همراه دارد یاری و 
مساعدت می نمودید و برگی درخشان به کارنامه مدیریتی خود 
می افزودید. امروز مردم شــریف اراک از شــما اشتغال زایی می 
خواهند و امید دارند که جنابعالی با جذب سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی به توسعه متوازن شهر اراک کمک شایانی نمایید. امروز 
از گفتار شــما تفاسیر گوناگونی شنیده می شود که ممکن است 
لطمات جبران ناپذیری به شــما وارد نماید از شما می خواهم که 
به دور از حاشیه سازی ها همراه و همگام با سایر مسئولین استان 
دست به دست هم دهیم تا استان مرکزی و باالخص کالن شهر 
اراک به جایگاه شایسته مردم شریف آن در کشور دست یابد. ما 
افتخار می کنیم که کارگاه ۵۰ هزار تنی تولید بیلت را با هزینه ای 
بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان برای اولین بار در طول حیات اقتصادی 
ایرالکو به بهره برداری رســاندیم. ما افتخار می کنیم که تمامی 
رفاهیات و حقوق حقه ی ۴ هزار نفر پرسنل زحمت کش ایرالکو 
را در موعد مقرر بــدون کوچکترین وقفه پرداخت نموده و اجازه 
ندادیم که ایرالکو به سرنوشــت شرکت های همجوار که ماهها 
حقوق دریافت ننموده و در حال تحصن هســتند گرفتار شود. ما 
افتخار می کنیم که مواد اولیــه وارداتی ایرالکو را با عقد قرارداد 
با کشورهای تأمین کننده اصلی منعقد نموده و از واسطه گری و 
دالل بازی ممانعت بعمل آورده ایم. ما افتخار می کنیم که دست 
ویژه خواران و فرصت طلبان و برخی کاسبان جناح ها را از بیت 
المال کوتاه نموده و بســاط عافیت طلبی و رانت خواری آنان را 
برچیده ایم. ما افتخار می کنیم که معاونین و مدیران را از پرسنل 
با تجربه و متخصص شرکت انتخاب و انتصاب نموده و جلوی باج 
خواهیهای افراد سود جو را گرفته ایم. ما افتخار می کنیم که هزینه 

های تولید را کاهش داده و از تهاتر شــمش آلومینیوم در جهت 
تأمین منافع شخصی افراد هزار فامیل ممانعت بعمل آورده ایم. ما 
افتخار می کنیم که پرسنل فهیم شرکت، فرزندان و خانواده معظم 
شــهدا و ایثارگران به عنوان بازوان قدرتمند مدیریت، به انحای 
مختلف مراتب تقدیر و تشکر خویش را از اینجانب به عنوان خادم 
کوچکشان اعالم نموده اند. بنده به عنوان خادم این شرکت افتخار 
می کنم که حاصل دست رنج و عرق جبین ۴ هزار سرباز فداکار 
جبهه تولید آلومنیوم کشور را به جیب و کام عده ای منفعت طلب 
نریخته ام. وقتی نامه نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی 
و امام جمعه معزز اراک در خصوص دل مشغولی و نگرانی ایشان 
از وضعیت گذشته ایرالکو به دست اینجانب رسید، و ایشان مرقوم 
فرموده بودند که متاسفانه گوش شنوایی کمتر مشاهده می شود، 
تصمیم گرفتم کما فی السابق در مقابل بدخواهان و افزون خواهی 
فرصت طلبان و کاسبان برخی جناح ها فرمانده باشم و از حقوق 
سهامداران، بیت المال و کارکنان زحمت کش ایرالکو محافظت 
نموده و در مقابل کارگران عزیز که با سعی و تالش شبانه روزی 
به دنبال کسب روزی حالل می باشند مانند سربازی کوچک در 

کنارشان انجام وظیفه نمایم.
آقای سید مهدی مقدسی: 

باید فرمانده باشیم، باید سرباز باشیم، باید بیدار باشیم تا خفاشان 
شــب، اموال بیت المال را به یغما نبرند. امیدوارم به یاری خداوند 
ســبحان و به تأســی و پیروی از ائمه اطهــار)س( و منویات و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم در سال 
اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال و با حمایت هیأت مدیره محترم، 
مجمع سهامداران و کارکنان خدوم ایرالکو شرکت آلومینیوم ایران 
را به جایگاه واقعی خود در منطقه و خاورمیانه برســانیم و برگ 
زرین دیگری از افتخار و بالندگی توســط فرزندان فداکار صنعت 

آلومینیوم کشور رقم بخورد.
  بهمن اخوان  مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(

دستان ناپاک را از سفره بیت المال کوتاه کردیم

حضور زنان در اســتادیوم برای تماشای 
مســابقات لیگ جهانی والیبــال در حوزه 
مســئولیت وزارت ورزش و جوانان است و 

این وزارتخانه باید پاسخگو باشد.
شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده، در جمع خبرنگاران 
دربــاره احتمال حضور وزیــر زن در کابینه 
دولت دوازدهم گفت: در حال تالش هستیم 
ولی هنوز مشــخص نشــده چه تعداد وزیر 
زن و در چه وزاتخانه  هایی خواهیم داشــت 

امــا باتوجه بــه صحبت هایی کــه با آقای 
رئیس جمهــور داشــته ایم امیدواریم حضور 

وزیر زن در کابینه قطعی شود.
او همچنین درباره آخرین تصمیم گیری ها 
بــرای حضور زنــان در وزرشــگاه ها بیان 
کــرد: حضــور زنــان در اســتادیوم برای 
تماشای مســابقات لیگ جهانی والیبال در 
حــوزه مســئولیت وزارت ورزش و جوانان 
اســت و ایــن وزارتخانــه باید پاســخگو 
 باشــد و از آقــای ســلطانی فر در این  باره 

بپرسید.
موالرودی همچنین در پاســخ به سوالی 
پیرامــون موضع گیــری دولــت در قبــال 
اظهارات امــام جمعه ســاوه در مورد زنان 
نیز اظهار داشــت: معاونت زنــان و خانواده 
شــکایتی درباره اظهارات امام جمعه ساوه 
و توهیــن به زنان نداشــته و نــدارد و این 
مســئله را معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
 پیگیــری کــرده و واکنــش نشــان داده 

است.

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: چنــد نفر از 
تروریســت های بزدل به ساختمان مجلس نفوذ کردند که 
با آنها برخورد جدی شد. به گزارش تسنیم، علی الریجانی 
رئیس مجلس شــورای اسالمی در پایان جلسه علنی روز 
چهارشــنبه مجلس گفت: امروز چند نفر از تروریست های 
بزدل به ســاختمان مجلس نفوذ کردند که با آنها برخورد 
جدی شــد. از اینکه نمایندگان در این مسیر با آرامش به 
کارشان ادامه دادند تقدیر و تشکر می کنم. رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: این اقدام یک مسئله جزئی 
است، اما نشان می دهد تروریست ها به دنبال مسئله سازی 
هســتند، به ویژه در ایران که یک قطــب فعال و مؤثر در 
مبارزه با تروریست  اســت و آنها در صددند تا خدشه وارد 
کنند و قطعاً نیروهای امنیتی با آنها برخورد جدی خواهند 

داشت. ان شاءاهلل این مشکل رفع خواهد شد.
الریجانی در پایان خاطرنشان کرد: جلسه بعدی مجلس 

یکشنبه ۲۱ خردادماه برگزار خواهد شد.

 علی الریجانی رئیس مجلس: 

ایران قطب فعال در 
مبارزه با تروریسم است

ریچارد هاس رئیس شــورای روابط خارجی آمریــکا در واکنش به حمالت روز 
چهارشــنبه در ایران، از دونالد ترامپ خواســت که حمله تروریستی در تهران را 

محکوم کند.
 به گزارش انتخاب، در حالی که انتشار خبرها درباره تیراندازی  و حمله به مجلس 
شورای اســالمی ایران و حرم امام خمینی)ره( ادامه داشت، رئیس یک اندیشکده 

آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواست این حمله را محکوم کند.
تیراندازی و حمله به مجلس شــورای اســالمی ایــران و همچنین حرم امام 

خمینی)ره( در صدر اخبار بین المللی قرار گرفته است.
در واکنش به این خبرها، رئیس اندیشــکده شورای روابط خارجی آمریکا پیامی 
توئیتری خطاب به دونالد ترامپ نوشت. ریچارد هاس نوشت: تذکر به رئیس جمهور 
آمریکا: محکومیت تروریســم، اگر می خواهد قابل قبول باشد،نباید گزینشی باشد. 

باید حمله تهران را هم مانند حمالت اروپا محکوم کرد.

ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: 

ترامپ باید حمله تروریستی 
تهران را محکوم کند

 از سیاست تقابل کامل با ایران 
حمایت نمی کنیم

قطر باید به سوالهای 
همسایگانش پاسخ دهد

ترامپ کشورهای عرب 
خلیج فارس را به اتحاد فراخواند!

             زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان:

                          سخن گوی دولت فرانسه:

وزیر خارجه آلمان اعالم کرد که کشورش از سیاست تقابل کامل با ایران حمایت 
نمی کند.

بــه گزارش ایســنا، به نقل از رویتــرز ، زیگمار گابریل، وزیــر خارجه آلمان روز 
چهارشــنبه پس از انجام کنفرانس خبری مشترک خود با عادل الجبیر در پاسخ به 
سوالی در مورد سیاست های دونالد ترامپ در خاورمیانه گفت:  آلمان از سیاست تقابل 

کامل با ایران حمایت نمی کند.
دونالد ترامپ در سفر اخیر خود به خاورمیانه و در دیدار با رهبران کشورهای منطقه 

در ادعاهایی خصمانه گفت که ایران بزرگ ترین حامی تروریست است.

 فرانســه امروز )چهارشنبه( اعالم کرد، در مناقشه دیپلماتیک میان قطر و برخی 
کشورهای عربی خلیج فارس جانب کسی را نمی گیرد اما باید قطر شفافیت داشته 

و به سوالهایی که همسایگانش مطرح کرده اند پاسخ دهد.
 به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  کریستوف کاستانر، سخنگوی 
دولت فرانسه در نشستی هفتگی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر پاریس قطر از 
گروه های تروریستی حمایت می کند، گفت: ما نیتی برای جانبداری نداریم اما قطر 

باید کامال شفاف باشد و به سوالهای همسایگانش پاسخ دهد.
قطر شدیدا هرگونه اتهام مبنی بر حمایت از تروریست ها را  رد کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا ســاعاتی پس از اعالم جانبداری از حمله های دیپلماتیک 
و اقتصادی برخی کشــورهای عربی علیه قطر، خواســتار وحدت کشورهای عرب 

خلیج فارس شد.
به گــزارش ایلنا به نقل از رویتــرز، »دونالد ترامــپ« رئیس جمهوری آمریکا، 
سه شنبه شب در تماسی با »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی، خواستار 

وحدت کشورهای عرب خلیج فارس شده است.
یک مقام آمریکایی در این باره گفت: »پیام او این بود که برای نبرد با ایدئولوژی 

افراط گرایی و تامین مالی تروریسم باید اتحاد وجود داشته باشد.«
در حالی که ترامپ ســاعاتی پیش از این گفت وگوی تلفنی، گفته بود که اقدامات 

عربستان برای منزوی کردن قطر »شروع پایان وحشت تروریسم« است.
ترامپ در توییتی دیگر نوشــته بود: »در سفر اخیرم به خاورمیانه اعالم کردم که 
دیگر نباید امکان تامین مالی ایدئولوژی رادیکال وجود داشــته باشد. )پس از آن( 

رهبران )منطقه( انگشت اتهام را متوجه قطر کردند. حاال ببینید!«
چندین کشور عربی، دوشــنبه روابط دیپلماتیک و همچنین تردد با قطر را قطع 
کردند.امیر کویت برای حل این اختالف پادرمیانی کرده است و رئیس جمهور ترکیه 

هم پیشنهاد کمک داده و گفته انزوا و تحریم این بحران را حل نخواهد کرد.
این اختالف بر بهای نفت اثر گذاشته، به صنعت سفر و کشتیرانی در منطقه آسیب 

رسانده و باعث کمبود مواد غذایی در فروشگاه های قطر شده است.


