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سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق: 

بازگشایی مرزهای ایران با اقلیم  
به حل بحران بغداد و اربیل کمک 

می کند
ســخنگوی دولت اقلیم کردســتان عراق 
با اشــاره به آمادگی اربیل بــرای گفت وگو با 
بغداد گفت: بازگشایی مرزهای ایران با اقلیم 
کردستان عراق گشایشــی قریب الوقوع برای 
بحران بغداد و اربیل اســت. به گزارش ایسنا، 
یک روز پــس از این که مقامــات ایرانی اعالم 
کردند که به درخواســت بغداد گذرگاه های 
مــرزی خود بــا اقلیم کردســتان عــراق را 
بازگشایی می کنند، ســفین دزی، سخنگوی 
رســمی دولت اقلیم کردســتان عــراق در 
گفت وگــو با ایــن پایگاه خبری اعــالم کرد: 
اربیل آمــاده گفت وگو در چارچــوب قانون 
اساســی در رابطه با تمام پرونده هاست. وی 
با ابراز خوشــبینی برای گشایش قریب الوقوع 
بحران اربیل و بغداد، گفت: پرونده گذرگاه ها، 
فرودگاه ها و نفــت ازجمله پرونده های مطرح 
شــده برای بحث و گفت وگو اســت. سفین 
دزی در ادامه گفت: بازگشــایی گذرگاه های 
مرزی ایران با اقلیم کردســتان به گشــایش 
قریب الوقــوع در بحران اربیل و بغداد اشــاره 
دارد، به خصــوص کــه ایــن گام همزمان با 
اظهارات مثبت بــرادران مســئول در بغداد 

انجام گرفت.

 بازتاب گسترده راهپیمایی مردم 
 در حمایت از دولت و نظام

 در رسانه های خارجی
حضور گســترده مردم ایران در شــهرهای 
مختلــف در حمایــت از دولــت و نظــام و 
مخالفت با برخــی ناآرامی های روزهای اخیر 
در رســانه های مهم جهان بازتاب گسترده ای 
داشــته اســت. به  گزارش ایســنا، صبح روز 
چهارشــنبه مردم بابصیرت با حضور خود در 
شــهرهای مختلف، مخالفت  خود را با برخی 
ناآرامی های صورت گرفتــه در روزهای اخیر 
اعــالم و بر حمایــت از دولت و نظــام تأکید 

کردند.
این حضور مردم در رسانه های مهم آمریکا 
و جهان مثل سی . ان .ان، بی . بی .سی، تلگراف، 
فرانس 24، آناتولی، رویترز و برخی رسانه های 
دیگر بازتاب داشته اســت. روزنامه تلگراف با 
تیتــر »راهپیمایی ده ها هزار نفــر از مردم در 
حمایــت از دولت« این خبر را منتشــر کرد. 
»برگــزاری راهپیمایی خیابانــی در حمایت 
از دولــت پــس از 6 روز از آغــاز اعتراضات« 
تیتر خبرگزاری رویتــرز در بازتاب این خبر 
بوده اســت. در ادامه این مطلب آمده اســت: 
تلویزیــون ایــران تصاویــری از راهپیمایی 
مــردم در کرمانشــاه، گرگان و ایالم نشــان 
می دهد. مردم تصاویر رهبر خود را در دســت 
دارند. خبرگــزاری آناتولی ترکیــه نیز اعالم 
کرد که تظاهرات سراســری در ایران در روز 
چهارشــنبه در دفــاع از دولت برگزار شــد. 
تظاهرات کنندگان تصاویری با شعار مرگ بر 
آمریکا و مرگ بر عربستان در دست داشتند. 
شبکه خبری سی .ان .ان نیز نوشت: طرفداران 
دولت نیز برای مقابلــه با اعتراضات به خیابان 
آمدند. مدافعان نظام و کشــور روز چهارشنبه 
برای مقابله با معترضان اخیر و اتحاد با دولت 
و نظــام و نیــز در تالش بــرای خنثی کردن 
اعتراضات روزهای اخیــر به خیابان ها آمدند. 
حضور مردم در حمایــت از نظام همچنین در 
رســانه های مطرح دیگری مثل ای . بی .سی، 
صدای آمریکا، رادیو آزاد اروپا، اورشلیم پست 

و عرب نیوز بازتاب داشته است.

 واکنش نوری مالکی 
به اعتراضات اخیر ایران

معاون رئیس جمهوری عراق ضمن محکوم 
کــردن دخالت های خارجــی در امور داخلی 
ایران گفت که ما بر ایــن باوریم که جمهوری 
اســالمی ایران تمام توطئه هــای خارجی را 
شکست خواهد داد. به  گزارش ایسنا، به نقل از 
قرطاس نیوز، معاون رئیس جمهوری عراق در 
گفت وگو با خبرنــگاران در رابطه با اعتراضات 
اخیر ایران گفــت: اتفاقات اخیــر جمهوری 
اســالمی ایران یک مســأله داخلی است اما 
دشــمنان ایران و عامالن آنهــا در داخل به 

دنبال شورش هستند.
وی در ادامه با محکوم کردن هر نوع دخالت 
خارجی در امور داخلی ایران و دیگر کشورها 
خواســتار برقراری آرامش و اتخــاذ اقدامات 
مناســب که به نفع ملت ایران باشــد، شــد. 
نوری مالکــی ادامه داد: ما بر ایــن باوریم که 
جمهوری اســالمی ایران که بــا اراده مردم و 
رهبری امام خمینی)ره( پیروز شد، با انسجام 
مردمــی و رهبری مقام معظــم رهبری تمام 
توطئه های خارجی را ناکام خواهد گذاشــت 
و مــزدوران داخل ایران و دشــمنان خارجی 
شکســت خواهند خورد. در روزهــای اخیر 
عده ای در برخی شهرهای کشــورمان اقدام 
به برگزاری تجمعات اعتراضــی کردند که با 
استقبال و حمایت مقامات آمریکایی و برخی 
اروپایی ها مواجه شده اســت که در این میان 
با سوءاستفاده از این شرایط تالش می کنند، 
با دامــن زدن بــه ناآرامی ها سیاســت های 

مداخله جویانه خود را در ایران پیش ببرند.
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شورای امنیت با درخواست آمریکا برای برگزاری 
نشستی درباره ایران مخالفت کرد. نماینده قزاقستان 
در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای 
امنیت را به عهــده دارد، اعالم کرد: این شــورا قصد 
ندارد درخصوص اوضاع ایران نشســتی برگزار کند. 
»نیکی هیلی« نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل 
روز سه شنبه اعالم کرد واشنگتن قصد دارد از شورای 
امنیت بخواهد طی یکــی، دو روز آینده درباره ایران 

نشست فوری برگزار کند.
»ما می خواهیم با اعضای شورای امنیت صحبت 
کنیــم. می خواهیم ببینیم برای برگزاری جلســه 
فوق العاده شــورای امنیت باید چــه کار کنیم. به 
هرحال، ما درباره اتفاقات جاری در ایران و تظاهرات 
جاری و مبــارزه آنها برای آزادی جلســه خواهیم 
داشت.« سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشنهاد 
آمریکا برای برگزاری نشســت ویژه شورای امنیت 
سازمان ملل درباره ایران را به تمسخر و استهزا گرفت. 
زاخارووا گفت: بی تردید هیأت آمریکایی موضوعات 
مهمی بــرای گفتــن دارند؛ به عنــوان مثال نیکی 
هیلی می تواند تجربه آمریــکا درباره پراکنده کردن 
راهپیمایی مسالمت آمیز مردم این کشور، جزییات 
بازداشت های دسته جمعی، سرکوب خشن جنبش 
وال استریت و پاکسازی وحشیانه شهر فرگوسن از 

معترضان را به اطالع جهانیان برساند.
 نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد نیز روز 
گذشته در پاسخ به سخنان نیکی هیلی در بیانیه ای 
اعالم کرد که »این نمایش نماینده آمریکا اشــک 
تمســاحی تهوع آور بود«. در این بیانیه آمده است: 
جمهوری اســالمی ایران ســخنان مداخله جویانه 
نماینده آمریکا و سایر مقامات آمریکایی را در حمایت 
از خشونت و اغتشاش بشدت محکوم می کند. این 
سخنان برای سرپوش گذاشــتن بر سیاست های 
شکست خورده آمریکا و متحدانش در منطقه بیان 
شده است و می خواهند از این طریق از مردم شجاع 

و شریف ایران انتقام بگیرند. 
درخواست آمریکا برای برگزاری نشست شورای 
امنیت سازمان ملل درحالی رد شده که از نخستین 

روزهای شــروع اعتراضات در ایران، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریــکا و معاونش، مایک پنس در 
پست هایی توییتری آشکارا به حمایت از معترضان 
خیابانی پرداختند. این اقدام رئیس جمهوری آمریکا و 
معاونش درحالی انجام شد که حتی در داخل آمریکا 
بسیاری از رسانه ها و برخی از مقامات ارشد پیشین 

آمریکا با این اقدام مخالف بودند. 
ســازمان ملل متحد البته نســبت به اعتراضات 
در ایران واکنش نشــان داد، اما این واکنش بســیار 
محتاطانه بود. دبیرکل سازمان ملل با اعالم این که 
گزارش های مربوط به اعتراض ها در برخی شهرهای 
ایران را به دقت دنبال می کند، نسبت به کشته شدن 
چند نفر در این ناآرامی ها ابراز تاسف کرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، فرهان حق، سخنگوی آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز سه شنبه در مقر 
ســازمان ملل در نیویورک گفت که این سازمان از 
گزارش های مربوط به تلفات در جریان اعتراض های 
اخیر در چند شــهر ایران متاسف و امیدوار است که 
از هرگونه خشــونت در این ناآرامی ها پرهیز شود. 

سخنگوی گوترش افزود: دبیرکل گزارش های مربوط 
به اعتراض های ایران را به دقــت دنبال می کند. ما 
نسبت به تلفات اخیر بسیار متاسفیم و امیدواریم که 
از خشونت های بعدی جلوگیری شود. وی همچنین 
گفت: ما انتظار داریم که حقوق مردم ایران مبنی بر 

تجمعات مسالمت آمیز رعایت شود.
تالش آمریکا برای اعمال فشــار بر ایران به بهانه 
برگزاری تجمعات اعتراضی چند روز اخیر، به دلیل 
همراهی نکردن اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای 
تاثیرگذار منطقه تاکنون ناموفق بوده است. اتحادیه 
اروپا نیــز در واکنش به اعتراضــات اخیر ضمن به 
رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز مردم 
ایران، از هرگونه موضعگیری عجوالنــه در این باره 
خودداری و اعالم کرد که اعتراضات در ایران را دنبال 

می کند. 
برخی دیگر از کشــورها نظیر روسیه و ترکیه نیز 
هرگونه مداخلــه در امور داخلی ایــران را محکوم 
کردند. روز گذشــته نیز وزیر امور خارجه ترکیه در 
اظهاراتی با انتقاد از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا 

و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که 
ترکیه مخالف مداخله هــای خارجی در امور داخلی 
ایران اســت. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 
پشتیبانی های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
از معترضان در ایــران تأکید کرد که آنکارا با دخالت 
خارجی در امور ایران مخالف اســت. وی در ادامه با 
اشــاره به اعتراض های اخیر در ایران تصریح کرد: ما 
با هرگونه مداخله در ایران مخالفیم چراکه این، یک 
مســأله داخلی اســت. امیدواریم که آرامش هرچه 

زودتر به ایران بازگردد.
چــاووش اوغلو همچنیــن درباره درخواســت 
واشنگتن برای تشکیل نشست فوری شورای امنیت 
سازمان ملل درباره ایران گفت: ترامپ تنها به دلیل 
رویکرد ضد ایرانی اش این درخواست را مطرح کرده 
است، درحالی که این مسأله هیچ گونه ابعاد بین المللی 
ندارد و تالش ترامپ نیز نتیجه ای نخواهد داشــت. 
وی تأکید کرد که دولت کنونی ایران توســط مردم 
این کشــور و از طریق انتخابات روی کار آمده است 
و کشورها هنگام انتقاد از تهران باید از سیاست های 
دوگانه پرهیز کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه 
افزود: مثل روز روشن است که چه کسی می خواهد 
در ایران مشــکل ایجاد کند. اگر قرار باشد تغییری 
ایجاد شود باید از طریق انتخابات باشد. در این میان، 
بیانیه حســن روحانی، رئیس جمهــوری ایران در 
حمایت از اعتراض مسالمت آمیز بسیار حایز اهمیت 
بود. چاووش اوغلــو عالوه  بر ایــن جزییاتی درباره 
گفت وگو با محمد جــواد ظریف، همتای ایرانی اش 
ارایه داد و گفت که وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده 
است که اعتراضات در این کشور آن طور که رسانه ها 
می گویند گسترده نیست و شــبیه به ناآرامی های 
ترکیه موسوم به پارک گزی است که ابتدا در اعتراض 
به موضوعات زیست محیطی شــروع اما به سرعت 
با وقوع درگیــری میان پلیس و معترضان تبدیل به 
اغتشــاش های ضددولتی و خشونت  در سراسر این 

کشور شد.

 مخالفت شورای امنیتاخبار    دیپلماسی
 با درخواست آمریکا درباره ایران

رئیس جمهوری ایران مناسبات و همکاری های دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی ایران و فرانسه را در راستای توسعه و تقویت صلح، ثبات و امنیت 
منطقه برشمرد و بر ضرورت ادامه رایزنی ها و گسترش و تحکیم روابط 
تهران- پاریس تأکید کرد. حسن روحانی شامگاه سه شنبه در گفت وگوی 
تلفنی »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه با وی، ضمن تبریک  سال 
نو میالدی به دولت و ملت فرانسه، اظهار امیدواری کرد تا در  سال جدید 
شاهد تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های دوستانه و همه جانبه ایران 

و فرانسه باشیم.
رئیس جمهوری با بیان این که سیاســت اصولی جمهوری اســالمی 
ایران بر پایه توسعه صلح و آرامش و تقویت ثبات پایدار در منطقه است، 
اظهار داشت: حضور ما در عراق و سوریه به دعوت رسمی دولت های این 
کشورها و برای مبارزه با تروریسم بوده و امروز برای همگان روشن است 
که تالش ها و کمک های ایران منجر به نابودی تروریسم تکفیری داعش 
در منطقه شده اســت. روحانی با اشاره به این که معتقدیم سرنوشت هر 
کشوری تنها با اراده و خواست مردم تعیین می شود، افزود: همه باید برای 
برگزاری انتخاباتی آزاد در عراق تالش کنیم. رئیس جمهوری با اشاره به 
لزوم تالش برای پایان دادن به محاصره مردم در ســوریه و یمن و ارسال 
کمک های بشردوستانه به مردم و مجروحان در این مناطق، بر ضرورت 
ادامه تالش ها و روند مذاکرات برای برقراری گفتمان سازنده و آشتی ملی 

در سوریه تأکید کرد.
روحانی برقراری آرامش در لبنــان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بیان 
ســخنان تحریک آمیز علیه لبنان از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و 
نقض حاکمیت ســرزمینی و قلمرو هوایی این کشور از سوی آنها هرگز 

پذیرفتنی نیست.
رئیس جمهوری مواضع اخیر دونالد ترامپ نسبت به بیت المقدس را در 
شرایط منطقه مخرب دانســت و بر ضرورت اعالم موضع صریح اروپا در 
راستای توسعه و تقویت ثبات و آرامش در منطقه و عدم همراهی با آمریکا 
در این زمینه تأکید کرد. روحانی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران در 
برجام به تعهدات خود در چارچوب مقررات و همکاری با آژانس پایبند 
است، افزود: برجام توافقی بین المللی و به نفع همه بوده و همه باید برای 

پابرجا ماندن این توافق تالش کنیم. رئیس جمهوری ادامه داد: تا زمانی که 
احساس کنیم از منافع برجام برخورداریم به آن پایبند خواهیم بود.

روحانی با اشــاره به این که برنامه های موشــکی و دفاعی ایران هرگز 
ناقض قطعنامه های بین المللی نیســت، تأکید کرد: سالح ما برای دفاع 
از کشورمان است و هرگز نسبت به دســتیابی به آنچه باید برای دفاع از 
کشورمان داشته باشــیم، تردید نخواهیم کرد. رئیس جمهوری با بیان 
این که امروز در ایران دموکراســی دقیقی حاکم است و نمونه بارز آن در 
انتخابات ریاســت جمهوری با حضور پرشــور ملت پای صندوق ها، در 
پیشگاه جهانیان به نمایش درآمد، افزود: ترویج خشونت به هیچ عنوان 
ارتباطی با آزادی های مشروع، نقد و بیان مطالبات ندارد و هیچ کشوری 
درخصوص امنیت مردم خود مســامحه نمی کند. روحانــی با انتقاد از 
این که یک گروهک تروریستی در پاریس پایگاه داشته و علیه ملت ایران 
فعالیت و مردم را تحریک و ترغیب به خشونت در ایران می کند، گفت: از 
دولت فرانسه انتظار داریم تا در راستای مبارزه با تروریسم و خشونت به 
وظیفه قانونی خود در قبال این گروهک تروریســتی عمل کند. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز در این تماس تلفنی با اشاره به این که 
فرانسه نسبت به اجرای برجام کامال پایبند بوده و آن را به نفع صلح و ثبات 
بین المللی می داند، بر ضرورت ادامه گفت وگوها و رایزنی ها برای ایجاد 
ثبات و آرامش در منطقه و پایان دادن به ناآرامی ها در یمن، سوریه و عراق 
تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه با بیان این که هرگز منطقی که ایران را 
محور شرارت در منطقه قلمداد می کند، قبول نداریم و آن را باعث افزایش 
تنش های منطقه ای می دانیم، افزود: باید با توسعه همکاری ها و رایزنی ها 
در راستای توسعه و تقویت آرامش، صلح و ثبات منطقه تالش بیشتری 

کنیم.
مکرون با اشاره به این که به هیچ عنوان نقشی که سپاه قدس در نابودی 
داعش داشــته را انکار نمی کنیم و قدردان این حضور هستیم، بر ادامه 
گفت وگوها و رایزنی ها برای تدوین نقشه راه در مسیر توسعه ثبات منطقه 
و کمک به حل بحران انسانی در یمن تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه 
خاطرنشان کرد: ما هرگز از گروه های تروریستی حمایت نکرده و اجازه 

اقدام علیه دیگر کشورها را از فرانسه نخواهیم داد.

تماس تلفنی روحانی با اردوغان
روســای جمهوری اســالمی ایران و ترکیه نیز در تماسی تلفنی، 
درباره راه های توســعه بیش از پیش همکاری های تهران و آنکارا در 
حوزه هــای دوجانبه، منطقه ای و بین المللــی گفت وگو و تبادل نظر 
کردند. حسن روحانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی »رجب طیب 
اردوغان« با وی، ضمن ابراز خرســندی از روند مثبت همکاری های 
دو کشــور در حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، تصریح کرد که 
با اجرای طرح های در دســتور کار دو کشور، بی تردید در  سال جاری 
میالدی شــاهد جهش و تحرکی اساســی در روابط تهران - آنکارا 

به ویژه در حوزه اقتصادی خواهیم بود.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه 
درباره نقش برخی رسانه های غربی و صهیونیستی در ایجاد ناآرامی در 
کشــورها و ازجمله در ترکیه، گفت: حضور مدبرانه و آرام بخش پلیس 
ایران در ناآرامی های محدودی که اخیرا در برخی از شهرها شاهد بودیم، 
نشان دهنده این است که ما به امنیت و ثبات کشور اطمینان کامل داریم و 
با توجه به حضور گسترده مردم در مخالفت با آشوبگران ، امنیت و آرامش 
کامل خواهیم داشت. روحانی افزود: در جمهوری اسالمی ایران مردم در 
چارچوب قانون آزادند تا انتقادات و اعتراض خود را بیان کنند و بی تردید 
برای ما امنیت و آرامش مردم بسیار حایز اهمیت است و در همین راستا 
در برابر اعمال خشونت و اقدامات غیرقانونی سوءاستفاده کنندگان سکوت 
نخواهیم کرد. رئیس جمهوری ترکیه نیز در این تماس تلفنی تأکید کرد 
که آنکارا مصمم است روابط خود را در همه حوزه ها با جمهوری اسالمی 
ایران گسترش دهد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اشاره به برخی 
ناآرامی ها در روزهای اخیر در ایران به حوادث مشابهی که برخی قدرت ها 
در کشــورش ایجاد کرده بودند، پرداخت و گفت: ترکیه ثبات و امنیت 
ایران را از ثبات و امنیت خود جدا نمی داند. اردوغان با اشــاره به عملکرد 
رسانه های غربی و اظهارات مقام های ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی 
درباره برخی ناآرامی ها در ایران اظهار داشت: ما تبلیغات رسانه های غربی 
را علیه خودمان دیده و به اظهارات تکراری و مداخله جویانه افرادی مانند 

ترامپ و نتانیاهو عادت کرده ایم.

رئیس جمهوری در گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی: 
سیاست اصولی ایران، توسعه صلح و تقویت ثبات پایدار در منطقه است
امانوئل مکرون: به هیچ عنوان نقش سپاه قدس در نابودی داعش را انکار نمی کنیم

اخبار  جهان

 درگیری های مجدد 
نیروهای کرد سوریه و داعش در 

حومه شرقی دیرالزور
ایســنا| دیده بان حقوق بشــر ســوریه 
از درگیری هــای مجدد نیروهای ســوریه 
دموکراتیــک و داعــش در حومه شــرقی 
دیرالــزور خبــر داد. این مرکز با اشــاره به 
آغاز مجــدد درگیری هــا میــان نیروهای 
سوریه دموکراتیک )قسد( و نیروهای گروه 
تروریســتی داعش در حومه شرقی دیرالزور 
اعالم کرد؛ نیروهای قســد تــالش می کنند 
داعشــی ها را که هنوز کنترل پنج روستا در 
شرق رودخانه فرات را در دست دارند، نابود 

کنند.
 همچنین این مرکز گــزارش داد، در پی 
شــلیک خمپاره هایــی از ســوی مخالفان 
مســلح به منطقه االســد در حومه دمشق 
هفت تن زخمی شدند. دیده بان حقوق بشر 
سوریه مدعی شــد: »با آغاز درگیری هایی 
شــدید میــان نیروهــای دولت ســوریه و 
مخالفــان در حرســتا در حومــه دمشــق 
مخالفــان توانســتند در منطقه پیشــروی 
کرده و کنترل نقاطی که در دست نیروهای 

دولت دمشق بود را به دست آوردند.«

ترامپ با تهدید به قطع کمک مالی فلسطینی ها: 

 صدها  میلیون دالر می دهیم
 دریغ از هیچ تشکری!

ایســنا| دونالد ترامپ تهدید کــرد، »اگر 
فلسطینی ها به مذاکرات صلح بازنگردند و در 
آن شــرکت نکنند، تأمین مالی آنها را متوقف 
می کنیــم.« دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در توییتر خود نوشــت: »واشــنگتن 
به فلســطینی ها صدها  میلیون دالر ســاالنه 
می دهد، دریغ از هیچ تشــکر و احترامی! آنها 
حتی نمی خواهند روی توافــق صلحی که با 
اسراییل مدت هاست به تعویق افتاده، مذاکره 
کنند. واشنگتن بعد از این صدها  میلیون دالر 

به آنها نمی دهد.«
ترامپ که قبال از پاکستان انتقاد کرده بود، 
در این توییت جدید نوشــت: »تنها پاکستان 
نیســت که به آن میلیاردها دالر در ازای هیچ 
چیــز می دهیم، بلکــه کشــورهای دیگر نیز 
هســتند، مثال ما میلیون ها دالر ســاالنه به 
فلســطینی ها می دهیــم، درحالــی  که هیچ 

احترامی برای ما قایل نیستند.«

سلفی تروریست داعشی در 
نیویورک!

ایســنا|  مردی که صورت خود را با پرچم 
داعش پوشانده است، تصویری از خود مقابل 
موزه متروپولیتن هنر در نیویورک با نوشــته 
»ما در خانه شما هستیم،  ای بردگان صلیب« 
منتشر کرد. این تصویر ســی دسامبر در یک 
کانــال حامی داعــش در تلگــرام بارگذاری 
شد و نشــان می دهد مردی در خیابان برفی 
نیویــورک درحالی  کــه عابران پیــاده دیده 

می شوند، ایستاده است.
تصویر مقابــل موزه متروپولیتن از ســوی 
یک گروه نظارتی بر تروریســت ها موسوم به 
ام ای ام آرآی در اختیــار دیلی میل قرار گرفته 
اســت. این گروه صحت این تصویــر را تأیید 
نکرده و ممکن است تصویر فوق فتوشاپ شده 
باشد. پیش از این، داعش ویدیویی با تصاویری 
از نیویورک منتشر کرد و خواستار بمب گذاری 
و حمالت با سالح ســرد حین تعطیالت  سال 

نوی میالدی شده بود.
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یک عضو سازمان نظام مهندســی ساختمان اجرای 
مقررات ناظر بر بیمه تضمین کیفیت ســاختمان را به 

صورت یکپارچه در کشور خواستار شد.
امیرحسین مفید در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مســکن - هیبنا، با بیان این مطلب،اقدام بانک مسکن 
در گارانتی 5 ساله بهره برداری از ساختمانی که تامین 
مالی ساخت آن به وسیله تشکیل اولین صندوق زمین و 
ساختمان صورت گرفت را بی نظیر توصیف کرد. مفید 
با بیان اینکه پیش از پروژه صندوق زمین و ســاختمان 
نســیم، حتی در مگاپروژه های ســاختمانی، موضوع 
گارانتی و تضمیــن کیفیت عملیاتی نشــده بود و این 
اتفاق برای اولین بار رخ مــی دهد، گفت: صندوق های 
زمین و ســاختمان به دلیل برخورداری از نظارت های 
عالیه سازمان بورس بر پروژه ای که با استفاده از این ابزار 
بازار سرمایه، تامین مالی می شود، از ابتدا در یک سیکل 
نظارتی قرار می گیرند و در نتیجه به دلیل کنترل تمام 
فرآیندهای اجرای پــروژه، امکان بیمه تضمین کیفیت 
برای آنها وجود دارد. وی با بیان اینکه به رغم پیش بینی 
مقرراتــی در زمینه بیمه تضمین کیفیت ســاختمان، 
هنوز گامی برای عملیاتی شــدن آن در ساخت و سازها 
پیموده نشده است، اظهار کرد: پیش زمینه این موضوع، 
تن دادن شهرداری ها به الزامی شدن استفاده از مجری 
ذی صالح در ســاخت و سازها اســت. مفید با اشاره به 
اینکه اقدام صندوق زمین و ســاختمان نسیم در زمینه 
برخورداری از بیمه تضمین کیفیت و گارانتی 5 ســاله 
پروژه ای که اخیرا تکمیل شــده، قابل ســتایش است، 
افزود: بانک مسکن بدون اینکه الزام قانونی وجود داشته 

باشد، در این زمینه پیش قدم شده است.
وی افزود: در عین حال برای فراگیر شدن این موضوع 
الزم اســت بخش حاکمیتی درباره ضــرورت گارانتی 
ساختمان به اجماع برســد و موضوع به صورت فراگیر 
و یکپارچه با شــکل گیری یک عزم ملی در کل کشور 

پیاده شود.

یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان:
پیشگامی بانک مسکن در اجرای »بیمه 

تضمین کیفیت ساختمان« بدون الزام قانونی

ویژه

فوکوسدوربین
  گالستونبری، بریتانیا- ماه کامل، اولین ماه بزرگ »supermoon« سال 2018 از پشت تپه سربرآورده است.

 

Stephen Spraggon

  کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در ســخنرانی ســال نو میالدی به آمریکا هشــدار داده بود که همواره دکمه سالح های 
هسته ای روی میزش آماده فشــار دادن اســت. ترامپ نیز دیروز گفت که »من هم دکمه هســته ای دارم که بسیار بزرگتر و 

قدرتمندتر از مال اوست«
Benjamin Kikkert
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