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مسکن قسطی؛ هماهنگی 
انبوه سازان با بانک مسکن

 وزیر نفت: 
سقف تولید نفت اوپک 

تغییر نمی کند 

مالنوروزی خبرداد:
امضای تفاهمنامه دو موزه 

ایران و ایتالیا

رئیس جمهور در دیدار وزیر امورخارجه یونان:

بایدتحرکمناسبیدرروابطتهران–آتنایجادشود

یونسی:اسالمباتکفیریهامخالفاست

حضورفعالبانکملیایراندرنمایشگاهایرانپروژهباکو

گــروه ایــران: رییس  جمهــور با اشــاره به 
ظرفیت های ایران و یونان برای گســترش و تقویت 
همکاری های مشــترک تصریح کــرد: باید با بهره 
گیری از این توانمندیها، تحرک مناسبی در مناسبات 
و روابط تهران و آتن در همه عرصه های مورد عالقه 

ایجاد کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، آقــای روحانی روز یکشــنبه در دیدار 
»نیکوالس کوتزیاس« وزیر امورخارجه یونان گفت: 
نام یونان نــزد افکار عمومی ایران، قرین فلســفه و 
تمدن کهنی در غرب است و یونان همواره از جایگاه 

و احترام ویژه ای برخوردار بوده است.

رییس جمهور با اشاره به اشتراکات فرهنگی و 
تاریخی ایران و یونان به عنوان دو تمدن تاریخ ســاز 
اظهارداشــت: این اشتراکات، بســتر مناسبی را برای 
تقویــت بیــش از پیــش همکاریهای دانشــگاهی، 
تحقیقاتی ، فناوری های پیشــرفته ، گردشــگری و 
اقتصادی میان ایران و یونان فراهم کرده اســت. دکتر 
روحانی، روابط تهران – آتن را صمیمی، دوســتانه 
و تــوام با احترام متقابل دانســت و گفــت: بعد از 
اجرایی شــدن برجام و رفع تحریم های ظالمانه علیه 
جمهوری اسالمی ایران روابط دو کشور باید بیش از 

پیش گسترش یابد.
رییــس جمهــوری با اشــاره به اثــرات منفی 

تحریمهای ظالمانه روی ســطح همکاریهای مشترک 
و بین المللی اظهارداشــت: جمهوری اســالمی ایران 
چنانچه اعضای گروه 1+5 و آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی به اجرای کامل توافقات هســته ای در برجام 
متعهد باشــند ، مصمم به اجرای برجام است و این 
موضوع نیز می تواند به ســرعت سطح همکاریهای 
اقتصادی تهران و اتحادیــه اروپا را به نقطه مطلوب 
برســاند.»کوتزیاس« وزیر امورخارجه یونان نیز در 
این دیدار با گســترده و عمیق توصیف کردن وجوه 
اشــتراک فرهنگی و دوســتی دیرینه دو ملت و دو 
دولت ایران و یونان گفت: روابط گسترده با ایران در 
زمینه های سیاســی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی 
برای ما بســیار مهم اســت و دو کشــور با توجه به 
برخورداری از تمدن کهن و فرهنگ ریشــه دار خود 

زمینه های همکاری فراوانی دارند.
وزیر امور خارجه یونان بــا تاکید بر اینکه »به 
نمایندگــی از دولــت یونان، برنامــه مفصلی درباره 
زمینه ها و موضوعــات مورد عالقه برای همکاری با 
جمهوری اسالمی ایران دارم« ، گفت: این برنامه ها را 
به همراه تیم اقتصادی که در این سفر حضور دارند، 
ارائه خواهم کرد و در عین حال بر این نکته تأکید می 
کنم که در کنار همکاری های اقتصادی، تمایل زیادی 

به گسترش تعامل در همه زمینه ها با ایران داریم.
وی با اشــاره بــه برنامه ریزی ها جهت ســفر 
نخســت وزیر یونان بــه جمهوری اســالمی ایران، 
زمینه سازی برای برقراری پروازهای مستقیم میان دو 

کشور را نیز خواستار شد.

گروه ایران: بانک ملی ایران با برپایی غرفه ای 
در نمایشــگاه ایــران پــروژه 2015 باکو حضور 
فعال داشــت. اولین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز 
و پتروشــیمی، ســاختمان و انرژی، آب و برق و 
خدمات فنی مهندســی جمهوری اسالمی ایران با 
عنوان نمایشــگاه تخصصی ایــران پروژه با هدف 
توســعه و افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور 
و برقــراری امکان مراودات و مبادالت تجاری بین 
تجار ایران و آذربایجانی با مشــارکت سازمان ها و 
شرکت های دولتی و خصوصی ایران از 26 تا 28 
آبان ماه امســال در محل نمایشگاه بین المللی باکو 

برگزار شد.
در مدت برگزاری این نمایشــگاه، مســئوالن 
مختلفــی از جمله ســفیر ایــران در آذربایجان و 
مسئوالن کشــور آذربایجان و همچنین تجار کشور 

از غرفه بانک ملی ایران بازدید کردند و با خدمات 
مختلف این بانک بویژه شــعبه باکو آشنا شدند.

در روز پایانــی نمایشــگاه نیــز مدیر عامل 
شــرکت برگزار کننده نمایشگاه با حضور در غرفه 
بانک ملــی ایران لوح تقدیری به مســئوالن غرفه 

اهدا کرد.
همچنین در روز قبل از افتتاح نمایشگاه ایران 
پــروژه، همایشــی اقتصادی به همت اســتانداری 
گیالن با همکاری ســفارت ایران در آذربایجان با 
حضور بیش از 100 نفر از مســئوالن و نمایندگان 
نهادهای اقتصادی ایــران و تعدادی از کارآفرینان 
آذربایجان برگزار شــد که در این همایش مسئوالن 
بانــک ملی ایران بــا حضور در پانــل تخصصی، 
درخصوص  شــرکت کنندگان  سواالت  پاسخگوی 

خدمات مختلف بانک بویژه شــعبه باکو بودند.

گروه ایران: دســتیار ویژه رییــس جمهور در 
امور اقــوام و اقلیت های دینی و مذهبی اســالم را 
مخالف فعالیت تکفیری ها دانست و گفت: در ایران 
نیز جریان همســو با گروهک تروریســتی تکفیری 
وجود ندارد.حجت االسالم علی یونسی روز یکشنبه 
افزود: در ایران جریان همســو با داعش نداریم و در 
بین اهل ســنت نیز چنین افرادی نداریم و اگر کسی 
هم به صورت فردی و موردی پیدا شود، قطعا مورد 

سرزنش اهل سنت است.
وی ادامــه داد: ایران را پشــتاز مبارزه با داعش 
اســت، کشــورهایی که ادعای مبارزه با تروریسم و 
داعش را دارنند، باور نمی کردند قربانی تروریســم 
قرار گیرنــد و اکنون می بینیم که فرانســه به جایی 

رسیده است که ایران چند سال پیش هشدار داده بود.
دســتیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و 
اقلیت های دینی و مذهبی اضافه کرد: همه کشورها 
تصمیــم بگیرنــد که در مبــارزه با داعش بــا ایران 
همــکاری کنند؛ در مبارزه با تروریســم با جدیت و 
در عمــل به میدان بیایند؛ به خود باوری برســند که 

گروهک تکفیری داعش قدرت ایستادگی را ندارد.
یونســی با تاکید بــر این کــه بزرگترین عامل 
قدرت مســلمانان، اسالم، وحدت، مودت و رحمت 
اســت، تصریح کرد: کتاب آسمانی مسلمانان با بسم 
اهلل الرحمن الرحیم شــروع می شود و سالم، صلح و 

آرامش اولین آموزه مسلمانان و شعار اسالم است.
وی گفت: اســالم به شــدت بــا تکفیری ها 

مخالف است و آنچه عامل نا امنی شده این است که 
مسلمانان از اسالم دور شده اند.

دســتیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و 
اقلیت های دینی و مذهبی درباره اقدامات تروریستی 
اخیر در کشــورهای مختلف نیز گفت: جریان اسالم 
و ایران هراسی ریشه در صیهونیسم دارد و متاسفانه 
برخــی دولت های غربی را هم تحت تاثیر قرار داده 

است .
دســتیار رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال 
که جلوگیری از ســخنرانی های قانونی به چه هدفی 
صورت می گیرد؟ افزود: اگر جلســه قانونی برگزار 
می شــود، مقامات امنیتی باید تدبیری اتخاذ کنند که 

از هرگونه تعرضی جلوگیری شود.

ایران با اقتدار در کنار سوریه ایستاده است؛

قدردانی بشار اسد از تدبیر رهبری 
در حمایت از سوریه

گروه ایران: رییس جمهور سوریه از تدبیر 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در حمایت از 
سوریه قدردانی کرد.بشار اسد در دیدار با علی اکبر 
والیتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری 
افزود: پیروزی های اخیر ارتش و نیروهای مردمی 
سوریه بر گروه های تروریستی تکفیری فقط در 
سایه حمایت ها و کمک های کشورهای دوست 
و هم پیمان از جمله جمهوری اسالمی ایران و 
روســیه امکانپذیر بوده است.بشار اسد و علی 
اکبر والیتی در این دیدار که با حضور خانم بثینه 
شعبان وزیر مشاور ریاست جمهوری سوریه در 

امور سیاسی و محمدرضا شیبانی سفیر ایران در سوریه صورت گرفت بر اهمیت روابط راهبردی تهران و دمشق برای مقاومت 
و رویارویی با نقشه های غربی ها تاکید کردند.علی اکبر والیتی صبح دیروز در راس هیئتی برای دیدار با مسئوالن بلندپایه 
سوری وارد این کشور شد.مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران با صراحت و اقتدار 
تمام در کنار دولت و مردم سوریه ایستاده است.علی اکبر والیتی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی دمشق در گفتگو با 
خبرنگاران افزود: مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران در کنار دولت و مردم سوریه ایستاده اند و از خواست مردم قهرمان 
این کشور در مسیر حفظ استقالل و دفاع از تمامیت ارضی این کشور حمایت می کنند و به این حمایت ادامه خواهند داد.
وی خاطر نشان کرد ایران و سوریه روابط بسیار برادرانه و نزدیکی با یکدیگر دارند و در چنین شرایط حساس و حیاتی که 
دولت و ملت سوریه در برابر دشمنان قسم خورده خود ،ایستاده اند جمهوری اسالمی ایران وظیفه خود می داند که 
از این کشور قهرمان، دولت مقاوم و شخص بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت کند.مشاور مقام معظم رهبری 
در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد در چهار سال اخیر که یک جنگ محدود جهانی از سوی غربیها و بعضی 
کشورهای منطقه علیه سوریه شکل گرفته، روابط  تهران و دمشق نزدیکتر شده است.والیتی افزود در جریان دیدار با 
مقامات ارشد سوریه ، پیروزیهای پی درپی ارتش و نیروهای مردمی این کشور بر دشمنان ملت سوریه را به شخص 
بشــار اسد رئیس جمهور و مردم سوریه تبریک خواهم گفت.مشاور رهبر معظم انقالب که پیش از ظهر دیروز در 
سفری یک روزه وارد دمشق شد و بالفاصله برای دیدار با بشار اسد راهی دفتر وی شد. والیتی همچنین با ولید المعلم 

وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار خواهد کرد.
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