
دریکفضایعزتمندمذاکرهکردهایم
سیدحسیننقویحسینیدربارهیجلسهروزگذشتهاظهارکرد:درقسمتاولجلسهمسئولیندفاعی
-نظامیمهمانکمیسیونبودندودومحوراصلیبحثمربوطبهفعالیتهایموشکیونظامیدر
چارچوببرجاموقطعنامهوهمچنینبازرسیهاوکانالخریدوتاثیرآنبرفعالیتهاینظامیودفاعی
بود.بهگفتهیوی،دراینجلسهاینمسائلازدونگاهدرونمتنیوبرونمتنیموردبررسیقرارگرفتو
تهدیدهاوفرصتهایبرجامواسنادضمیمهآندرزمینهیمسائلدفاعینظامیتجزیهوتحلیل...

ه  ر بــا ر د فرهــادی  عیســی 
ساخت وســازهای غیرمجــاز در 

تهران گفت: ...

مهرماه ســال 80 بود که خبری 
فضای رســانه ای کشور را تحت 

شعاع قرار داد...

جلســه رای گیری مجدد درباره  
قطعنامــه مخالفــت بــا توافق 

هسته ای در مجلس ...

تخریب ۱۵۰ 
ساخت وساز 

غیرمجاز 

"واکسن 
مورفین" 

همچنان در ابهام

ناکامی دوباره 
جمهوری خواهان 

در رد برجام

آیت اهلل 
خزعلی 
درگذشت
آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی، از اعضای مجلس خبرگان 
 رهبری و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی 
صبح امروز دار فانی را وداع گفت
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رئیس جمهور:

قطعنامه های غلط گذشته را ملغی کردیم
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در نخستین گردهمایی شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت با تأکید بر اینکه در مذاکرات قطعنامه های غلط گذشته را 
ملغی کردیم و همزمان تحریم ها را برخواهیم داشت، افزود: فضای کشور را برای علم و دانش، تجارت و صادرات باز خواهیم کرد. رئیس دولت یازدهم گفت: امروز 
باید در فضای پســاتحریم جهان را ببینیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. البته ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که دیگر زمان در دسترس بودن دانش ها از 
کشورهای دیگر به عنوان فرصتی طالیی برای شرکت های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان سپری شده است. اما این خطایی بزرگ است چون ما در تمام مذاکراتی 

که در دو ماه اخیر با کشورها اروپایی و غیراروپایی که به تهران آمده اند داشته ایم تأکید کرده ایم در صورتی در ایران مورد استقبال ما خواهند بود که با سرمایه و 
تکنولوژی بیایند. روحانی ادامه داد: به کشورهای اروپایی و غیراروپایی گفته ایم در صورتی از آنها استقبال می کنیم که سرمایه و تکنولوژی نو بیاورند و 

از بازار جهانی به صورت مشترک استفاده کنیم و از نیروهای تحصیلکرده داخل کشور بهره بگیریم. البته باید حواسمان باشد و ساده لوحی نکنیم و ...


