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خبر
افزایش حقوق
مستمریبگیران
ن اجتماعی
تامی 
بـــه دنبال اجرای سیاســـتهای
حمایتی دولت و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از حداقل بگیران،
برای دومین ســـال متوالـــی میزان
دریافتـــی حداقـــل بگیـــران تحت
پوشش ســـازمان تأمین اجتماعی
و صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــور
افزایش یافت .به گزارش« ایران»،
براساس تصمیم هیأت دولت و با
هدف تقویت قـــدرت خرید و بهتر
شدن وضعیت معیشـــت حداقل
حقـــوق مســـتمری بگیـــران تحت
پوشش سازمان تأمین اجتماعی و
صندوق بازنشستگی کشوری14/5 ،
درصد به میزان حداقل مستمری
و  ۱۲درصـــد به عالوه  ۶هزار و ۷۶۶
ریـــال نیز به ســـایر ســـطوح اضافه
شـــده است .براســـاس این گزارش
آن دسته از مستمری بگیران که به
رغم افزایـــش  14/5درصدی ،رقم
ی آنها کمتـــر ازیک میلیون
دریافتـــ 
و  ۱۰۰هزار تومان باشـــد ،ســـازمان
تأمیـــن اجتماعی مکلف اســـت تا
حداقـــل مســـتمری را بـــه مرز یک
میلیون و صدهزار تومان برساند.

فرمانده سپاه :برنامههای
دشمنان علیه انقالب
شکست خورده است
فرمانده کل سـ ــپاه گفـ ــت :امروز با
یاری خدا همه برنامه دشـ ــمنان و در
رأس آنها امریکا ،اسرائیل و عربستان
منفـ ــور و ضـ ــد اسـ ــام علیـ ــه انقالب
اسالمی با شکست مواجه شده است.
به گزارش فارس ،سـ ــردار سرلشـ ــکر
محمدعلـ ــی جعفری در نخسـ ــتین
همایش سراسـ ــری تکریم اندیشه با
هدف تجلیـ ــل و تکریم مقام معلم و
تبیین نقش نظام تعلیم و تربیت در
افق  1400که با حضور بیش از هزار نفر
از معلمان و مدیران برتر و فرهیخته
مـ ــدارس تحـ ــت پوشـ ــش مؤسسـ ــه
آموزشیفرهنگیراهیانکوثردرسالن
 5آذر سـ ــازمان بسـ ــیج مستضعفین
برگزار شد ،گفت :موضوع مشترک ما
و شما که باید روی آن متمرکز شویم،
انقالب اسالمی است که وظیفه سپاه
و همـ ــه بسـ ــیجیان حفظ ،توسـ ــعه و
تعمیق آن اسـ ــت .فرمانده کل سپاه
در ادامـ ــه تصریح کرد :هر چند از نظر
امنیتی و دفاعی کمترین مشکل را به
نسبت دیگر کشورها داریم؛ اما از نظر
مجاهدت در سایر عرصهها از جمله
مسائلعلومانسانی،تربیتی،فرهنگی
و اعتقادی در شأن تراز انقالب اسالمی
باکاستیهاییمواجههستیم.

ایران مخالف حضور امریکا
در نشست آستانه
به دنبال انتشـــار خبری مبنی بر
دعوت دولـــت قزاقســـتان از امریکا
بـــرای حضـــور در مذاکرات آســـتانه
 ،4ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه
کشـــورمان گفـــت که ایـــران همانند
گذشـــته همچنان مخالـــف حضور
ســـایر کشـــورها به غیر از کشـــورهای
اصلـــی مذاکـــرات آســـتانه در ایـــن
مذاکرات اســـت .بهرام قاســـمی در
گفتوگـــو با «آنـــا» افـــزود« :موضع
ایـــران از ابتـــدا این بود کـــه اجالس
آستانه باید در حد سه کشور (ایران،
روسیه و ترکیه) باقی بماند ».او تأکید
کرد« :بـــه هر حـــال ً
فعـــا از دید ما
گســـتردگی حضور کشورها میتواند
به کیفیت مذاکرات لطمه وارد کند».
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجه
همچنیـــن حادثه ســـقوط هواپیما
در کوبـــا که منجر به کشـــته شـــدن
مسافران آن شده است را به دولت
و ملـــت کوبـــا تســـلیت گفـــت و با
خانواده قربانیان ایـــن حادثه ابراز
همدردی کرد.

بازداشت یک ایرانی
در ترکیه
دیروز رسانههای ترکیه از بازداشت
یک ایرانی در این کشور خبر دادند که
بنا بر ادعای این رسانهها ،این فرد دو
موشـ ــک ضدتانک به همراه داشـ ــته
اسـ ــت .به گزارش تسنیم ،رسانههای
ترک اعالم کردند که این فرد در نتیجه
یـ ــک عملیـ ــات در بنـ ــدر زونگولداک
دریای سیاه دستگیر شده است.
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جبهه جدید انتخاباتی به میدان آمد

ورود «اصولگرایان معتدل» به عرصه انتخابات با پرچم حمایت از روحانی
علی رضایی

دیـــروز ،اصولگرایانـــی کـــه میـــان ابراهیم
رئیســـی و محمدباقر قالیباف ،دودل بودند با
ظهور جبههای جدیـــد در این اردوگاه غافلگیر
شدند .جبهه اصولگرایان اعتدالی که پیش از
ایـــن بهروز نعمتی در گفت و گـــو با ایران خبر
تشکیل آن را داده بود .بدنه جبهه جدید محل
تأمل بسیار اســـت؛ چه بخش اصلی این گروه
نزدیکان فکری و سیاسی علی الریجانی رئیس
اصولگرایمجلسدهمهستند.
بهروز نعمتی ،دبیرکل جبهـ ــه اصولگرایان
میان ـ ـهرو ،یکی از کسـ ــانی اسـ ــت کـ ــه در جریان
انتخابـ ــات مجلـ ــس دهم شـ ــورای اسـ ــامی ،از
فهرسـ ــت ائتـ ــاف «امیـ ــد» وارد پارلمان شـ ــد.
همـ ــان ائتالفی که در انتخابـ ــات اخیر مجلس،
اصالحطلبـ ــان ،اعتدالگرایـ ــان و اصولگرایـ ــان
میان ـ ـهرو حامی دولـ ــت را همپیمان کـ ــرد تا به
پارلماننشـ ــینی  12سـ ــاله اصولگرایـ ــان خاتمه
دهد .کاظم جاللی ،رئیـ ــس مرکز پژوهشهای
مجلس و دیگر راه یافته به پارلمان از فهرسـ ــت
«امید» هم در جرگه جبهه جدید برای پیروزی
حسن روحانی تالش میکند .چهرههایی که به
دلیل قرابت با علی الریجانی ،سـ ــایه او را بر سر
جبهه جدید پررنگتر میکند .سایهای که نشان
میدهد ائتالف نانوشـ ــته میـ ــان اصالحطلبان،
اعتدالگرایان و اصولگرایان میانهرو که نطفهاش
در خرداد سـ ــال  92بسـ ــته شـ ــد ،حاال قوام یافته
و سـ ــه ضلعی اصالحطلبـ ــان ،میانهروهـ ــا و
اصولگرایـ ــان اعتدالـ ــی را در حمایـ ــت حسـ ــن
روحانی تشکیل داده است.
نخسـ ــت اینکه اصولگرایان اعـ ــم از ائتالفی
و غیـ ــر ائتالفـ ــی دو هفتـ ــه مانده بـ ــه انتخابات،
تشکیالتمتمرکزیبرسرحمایتازگزینهواحد
ندارند .تمام تالشهای چند سـ ــاله و چندماهه
اصولگرایان منتقد و مخالف دولت که مصمم
به تغییـ ــر رئیس جمهوری هسـ ــتند ،تاکنون به
حضور سه نامزد در صحنه انتخابات منجر شده
اسـ ــت که علیالظاهر تمایلی به کنار کشیدن به
نفع همدیگر ندارنـ ــد« .جبهه مردمی نیروهای
انقالب» موسوم به «جمنا» که ساز و کار طویلی
برای رسـ ــیدن به نامزد نهایی تـ ــدارک دیده بود

نیز فعالً میان قالیباف و رئیسی مردد ایستاده و
منتظر است ببیند تا کدام نامزد ،توان رأیآوری
باالتری خواهد داشت .رویهای که نشان میدهد
این تشـ ــکل اصـ ــاً به تـ ــوان «رأیسـ ــازی» خود
امیدوار نیست و قافیه را به خود قالیباف و رئیسی
واگذار کرده و منتظر است بعد از اتمام فرصت
تبلیغاتی ،نامزدی کـ ــه نگاهها و آرای کمتری به
خود معطوف کرده اسـ ــت را راضی کند به نفع
دیگریانصرافبدهد.
در چنیـ ــن شـ ــرایطی جبهـ ــه جدیـ ــد میـ ــان
اصولگرایـ ــان ،حتمـ ــاً شـ ــرایط را بـ ــرای ائتـ ــاف
اصولگرایـ ــان دشـ ــوار خواهد کـ ــرد؛ چرا کـ ــه اوالً
تکلیف این گروه مشخص است و میداند نامزد
تحتالحمایهاشکیست؛دوماینکهاصولگرایان
پرشماری هسـ ــتند که میخواهند ضمن حفظ
هویت سیاسـ ــی خود ،گزینهای فراتر از رئیسی و
قالیباف را انتخاب کنند و دست آخر اینکه جبهه
جدید اصولگرایـ ــان ،از حمایت اصالحطلبان و
اعتدالگرایاننیزبرخوردارخواهدبود.
اصولگرایـ ــان ائتالفی در انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری سال  92و انتخابات مجلس سال ،94
میدان و نتیجه را به این ائتالف سـ ــه گانه واگذار
کردهانـ ــد و هنوز نتیجـ ــه  30به هیـ ــچ در تهران،
از خاطـ ــر آنها نرفته اسـ ــت .بخصـ ــوص که حاال
چهره هـ ــای نزدیک به علـ ــی الریجانی در رأس
این تشکل قرار دارند .نکته قابل تأمل اینجاست
کـ ــه به اعتقـ ــاد ناظـ ــران ،حمایـ ــت اصولگرایان
اعتدالـ ــی به رهبری رئیس مجلـ ــس از روحانی،
بیش از آن که «سیاسی» باشـ ــد« ،ملی» است.
رئیس مجلس که هیچ گاه همسـ ــویی با دولت
حسـ ــن روحانی را کتمان نکرده اسـ ــت ،شیوه او
در کشـ ــورداری را میپسـ ــندد و بر همین اساس
در روزهای گذشـ ــته نسبت به تبعات شعارهای
ناپختـ ــه و فاقد کارشناسـ ــی نامزدهای اصولگرا،
هشدار داده است.
گام سـ ــوم اصـ ــاح طلبـ ــان ،اعتدالگرایـ ــان
و اصولگرایـ ــان میان ـ ـهرو ،فـ ــارغ از نتیج ـ ـهای که
در انتخابـ ــات پیش رو به دسـ ــت خواهـ ــد آورد،
پررنگتر کردن خطوط جدید آرایش سیاسـ ــی
اسـ ــت؛ خطوطـ ــی کـ ــه سـ ــعی دارد بـ ــه جـ ــای
اصالحطلبـ ــی و اصولگرایی ،مرز میان اعتدال و
تندروی را پررنگتر کند.

نعمتی دبیر جبهه اصولگرایان معتدل در گفتوگو با «ایران»:

هدف ما تداوم مدیریت عقالنی است

نیم نگاه

انگیزهتشکیلاینستادچهبود؟
طیـــف گســـتردهای از اصولگرایـــان هســـتند که در
«جمنا» حضور ندارند ،اما این طیف از مدعیان اصلی
و افراد باســـابقه و ریشهدار جریان اصولگرا هستند .در
ایـــن دوره از انتخابات این دوســـتان تصمیم گرفتند
ســـتادی با عنـــوان «اصولگرایان معتـــدل» و با هدف
حمایت از آقای دکتر روحانی ایجاد کنند که این ستاد
از امروز (یکشـــنبه) به صورت رســـمی کار خود را آغاز
کرد .در روزهای آینده نیز احکام دوستان استانی ستاد
ما صادر خواهد شد و این ستاد به صورت گسترده کار خود را در سراسر کشور آغاز خواهد کرد.
بازتاباعالمتشکیلاینستاددرمیانجریانهایسیاسیچهبود؟
واقعیت این است که طیف گستردهای از اصالحطلبان ،چهرههای مستقل و اصولگرایان
حامی آقای روحانی هستند .این ستاد نیز در کنار ستادهای دیگر آقای روحانی وظیفه خود
را انجام میدهد .مراجعاتی که به ما شده ،نشان دهنده استقبال گرمی است که از این ستاد
شـــده است .از این رو فکر میکنم تشکیل این ســـتاد کار بسیار بزرگی است و موفقیت آقای
روحانی را به دنبال خواهد داشت .هرچند طیفهایی با سالیق مختلف از روحانی حمایت
میکنند ،اما این حمایتها در کنار یکدیگر هستند و نافی هم نیستند.
به نظر شـــما ،چه اقدامات یا سیاستهای روحانی بود که سبب شـــد اصولگرایان معتدل به
چنینتصمیمیبرسند؟
مـــن در مجلس نهم حضور داشـــتم .میتوانم قضـــاوت کنم که رویکـــرد روحانی برای
اداره کشـــور ،عاقالنه ،همراه با تدبیر و پرهیز از تندروی بوده اســـت .این سیاستها توانست
مشکالت کشور را ترمیم کند ،مشکالتی چون مسأله هستهای که با نتیجه برد -برد به پایان
رسید .در زمینه ترمیم زیرساختهای کشور اقدامات خوبی صورت گرفته و ما شاهد بازگشت
فرآیندها به روال سالم خود هستیم .مجموعه این اقدامات ما را به این نتیجه رساند که ما
همچنان نیازمند اداره کشور به صورت عاقالنه و توأم با تدبیر هستیم ،زیرا دیدیم که تندروی
و تصمیمات ناگهانی کشـــور را با چه مشـــکالتی روبهرو کرد .کسانی که دیروز فریادهای ما را
تاب نمیآوردند ،امروز در حال اعالم انزجار از سیاســـتهای گذشته هستند .در هر صورت،
هدف ما تداوم مدیریت کشـــور با عقالنیت و تثبیت بازگشـــت کشور به ریل تدبیر و مشورت
است.
باچهرههایارشداصولگراییهمرایزنیکردهایدوآناندراینستادحضوردارند؟
طیف گســـتردهای از عقال و چهرههای ارشـــد اصولگرایی در این ستاد هستند .در صورت
نیـــاز ،آنان به صورت رســـمی حمایـــت خود را از آقـــای روحانی اعالم خواهنـــد کرد .اکنون
میتوانم بگویم که بســـیاری از بزرگان اصولگرایی که مخالف تندروی هستند ،در این ستاد
حضور دارند.
حضورآنانفکریاستیااجرایی؟
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بزرگان حضور اجرایی داشته باشند .اما قطعاً کمک
فکری و معنوی دارند و ما از این کمکها بهرهمند میشویم.

سخنگوی قوه قضائیه:

برخی نامزدها از خط قرمز نظام عبور میکنند

ســـخنگوی دســـتگاه قضا بـــا انتقـــاد از
دوقطبی کردن فضای انتخابات گفت:
برخـــی افراد از مســـائلی کـــه خط قرمز
نظام است ،عبور میکنند که این مسأله
به نفع خودشان و کشور نیست.
به گزارش «ایران» ،حجتاالســـام
والمسلمین محسنی اژهای روز گذشته
در ابتدای نشســـت خبری خود افزود :از
آنجا که تبلیغات انتخاباتی شروع شده
اســـت ،امیدواریم یک انتخابات پرشور
با مشـــارکت بســـیار باالی مردم در روز
 29اردیبهشت داشته باشیم لذا به همه
نامزدها توصیه میکنم با التزام کامل به
قانـــون و در چارچوب اخالق و صداقت
و در چارچـــوب بیان مســـائل بـــا مبانی
مســـتحکم و با ارائه آمارهای درســـت و
قابل اتکا حرف بزننـــد ،کمااینکه مردم
ما بصیرند و خود انتخاب میکنند.
معاون اول قوه قضائیه به ســـخنان
اخیـــرش در مشـــهد اشـــاره و تصریـــح
کـــرد :ســـخنان بنده از ســـوی رســـانهها
تحریـــف شـــد .در رابطه بـــا حقوقهای
نجومـــی گفته بودم برخـــی از بانکها و
شرکتهای وابســـته به دولت از گذشته
یـــک پاداشها و وامهایـــی را میدادند
و در مـــواردی حقوقهـــای باالیـــی هم
میگرفتند ،در دو سال اخیر این موضوع
رشد چشمگیری داشـــت و حقوقهای
نجومی واقعاً سرسام آور بود.
ســـخنگوی دســـتگاه قضـــا گفـــت:
حتی یـــک مـــورد از حقوقهای نجومی
در دولتهـــای نهـــم و دهـــم نبـــود که
مدیری به طور متوســـط ماهانـــه  100تا
۱۵۰میلیون حقوق دریافت کند.
اژهای گفت :حقوقهای ســـنگین در
صنـــدوق توســـعه ملی صحبـــت دیگر
مـــن بـــوده کـــه گفتـــم این مختـــص به
ســـالهای اخیر بوده و قبالً نبوده است.
مثالً متوســـط حقوق ریاست عامل 57
میلیـــون در ماه غیـــر از پـــاداش و وام با
درصد پایین بوده اســـت .سخنگوی قوه
قضائیـــه تصریح کرد :مـــن گفتم که در
زمانی که خودم دادســـتان کل کشـــور و
جزو هیأت امنـــا بودم مصوبهای بود که
طبق یکی از مادههای آن میخواســـتند
وظایـــف هیـــأت امنا را به هیـــأت عامل
تفویـــض کنند و با اکثریـــت آن تصویب
شـــد اگرچـــه هیأت امنـــا وظایفـــی دارد
که بایـــد خـــودش انجام بدهـــد و قابل
تفویـــض نیســـت .وی افـــزود :تفویض
در آن دولـــت اتفـــاق افتـــاد امـــا در این

دولت هیأت جدید آمد و برای خودش
مصوب کرد.
محســـنی اژهای در پاســـخ به ســـؤال
«ایران» مبنی براینکه یکی از نامزدهای
کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره
خطاب به آقای روحانی ادعا کرده است
که رئیس قوه قضائیـــه بیان کرده که در
ســـال  92یک مفســـد اقتصادی (بابک
زنجانـــی) به ســـتاد شـــما کمـــک مالی
کرده اســـت آیـــا این اظهـــارات صحت
دارد ،گفـــت :چنین حرفی زده شـــده و
ریاست قوه قضائیه در یکی از نشستها
به نقل از متهم ایـــن را اعالم کردند که
البته رئیس قـــوه قضائیه گفت این فرد
متهـــم اســـت و نمیتـــوان به ســـخنان
متهم اکتفا کرد چرا که ســـخنان دیگری
هم زده اســـت .وی درخصوص تخلف
کاندیداها تا روز شـــنبه [ 9اردیبهشـــت
مـــاه] گفت :حـــدود  101پرونـــده در کل
کشـــور به مرجع قضایی ارسال شده که
در مرحله رســـیدگی اســـت و  100مورد
نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده
اســـت .اژهای گفـــت :امـــروز [یکشـــنبه]
هـــم وزارت کشـــور برخی از نشـــریات را
برای دادســـتان فرستاده که به نظرشان
تخلفات رسانهای داشته اند.
محســـنی اژهای در پاســـخ به ســـؤال
دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت
پرونـــده بابـــک زنجانـــی و دانیـــال زاده
متهمان پروندههای مفاســـد اقتصادی
در چه مرحلهای است ،اظهار کرد :حکم
بابک زنجانی قطعی شده و کماکان در
مورد دو نفر که حکمشـــان نقض شـــده
بود ،در حال تحقیق هســـتند .اموال وی
همچنان در مرحله کارشناســـی است،
هنـــوز هـــم اینکه موجـــودی نقـــدی در
خارج از کشور داشـــته یا نه ثابت نشده.
همچنین هنوز کســـی پیدا نشـــده برای

بدهی او راه اطمینان بخشی را ارائه کند.
ســـخنگوی قوه قضائیـــه اضافه کرد:
پرونده دانیالزاده نیـــز هنوز در مرحله
مقدماتی اســـت .حکمی صادر نشـــده
و قطعی نشـــده اســـت  ،اما این پرونده
بیـــش از یـــک متهـــم دارد .متهمی که
اســـم بردیـــد بازداشـــت اســـت .در این
راســـتا برخی در مرحله تحقیق هستند
و بعضی در رفت و آمد برای بررسیها
هستند.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص
نظر پزشـــکی قانونی در رابطـــه با فوت
عارف لرســـتانی گفت :پزشـــکی فانونی
اعـــام کرده اســـت که ربطـــی به قصور
پزشـــکی نداشته است .محســـنی اژهای
در رابطه با انتشار شایعه کشف محموله
مشکوک به قاچاق در منزل یکی از وزرا
نیز گفت :نیروی انتظامی هفته گذشته
اعـــام کرد کـــه محموله تبـــادل قاچاق
در یکی از ویالهای لواســـان دیده شـــده
اســـت که در بازرسیها این مسأله تأیید
میشـــود و اعالم شـــده اســـت کـــه این
پوشاک مربوط به دختر یکی از وزرا بوده
که البته مجوز هم داشته است .این فرد
گویا نمایندگی یکی از شرکتها را دارد.
معاون اول دستگاه قضا درخصوص
آخریـــن وضعیـــت پرونـــده ادمینهای
تلگـــرام و اینکه آیـــا از وزیر اطالعات هم
سؤالی شده است یا نه گفت؟ هیچ سؤال
قضایی از ایشـــان پرســـیده نشده است و
وضعیت جدیـــدی هم در ایـــن پرونده
بـــه وجود نیامده اســـت .ســـخنگوی قوه
قضائیه به ابهامـــات موجود در ماده 68
انتخاباتی پرداخت و گفت :در قســـمت
رســـمی و دولتی آن جای اختالف است؛
بعضیهـــا میگوینـــد هـــر وســـیله و هر
رســـانهای که از بودجـــه دولت به نحوی
استفاده کند جزو رسمی و دولتی میشود
که اگر این تفســـیر درســـت باشـــد ،تمام
نشریات را شامل میشود چرا که از یارانه
دولت استفاده میکنند در صورتی که در
برخی از این نشریات قطعاًتبیین رسمی
دولتـــی صدق نمیکند کـــه در این مورد
اختالف شدید حقوقی است .اژهی گفت:
شنیدهام که وزارت ارشاد لیستی را اعالم
کرده و رسمی دولتی بودن را تعیین کرده
اما آیا مرجع تشـــخیص رســـمی دولتی
وزارت ارشـــاد اســـت یا نه .سخنگوی قوه
قضائیه اعالم کرد :قطعاً وزارت ارشـــاد
نمیتواندمرجعتشخیصرسمیدولتی
باشد.
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تحلیل رویترز از نزدیکی اروپا به ایران

خبرگزاری رویتـــرز گزارش داد اتحادیـــه اروپا که نگران
لحن تند «دونالد ترامپ» رئیـــس جمهوری امریکا علیه
ایران اســـت ،تالش میکند تا برای نشان دادن تعهد خود
به توافق هســـتهای بـــه ایران نزدیک شـــود و به وعدههای
ت جمهوری ایران در تاریخ  19مه (29
اقتصادی خود در آستانه انتخابات ریاس 
اردیبهشـــت ماه) عمل کند .به گزارش جماران به نقل از رویترز«میگل آریاس
کانیته» کمیســـیونر تغییرات آب و هوایی و انرژی اتحادیـــه اروپا در رأس هیأتی
متشکل از بیش از  50شرکت اروپایی در یک اجالس اقتصادی در تهران شرکت
کرده است .این اقدام در تالش برای همکاری تجاری جدید با ایران  16ماه پس از
محدود شدن برنامه هستهای ایران در ازای لغو بسیاری از تحریمهای این کشور
صورت میگیرد .از میان شـــش کشـــوری که توافق هستهای با ایران را مهندسی
کردهاند ،کشـــورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از سایر کشورها از منافع اقتصادی
پسابرجام که آن را «پیروزی دیپلماسی اروپایی» میبینند ،سود میبرند .برخی
از شرکتهای غربی  -شرکتهای هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس و شرکتهای
خودروســـازی پژوسیتروئن و رنو  -به ایران بازگشتهاند اما بسیاری دیگر از ترس
محدودیتهای امریکا و تندرویهای ترامپ در قبال ایران ،دست نگه داشتهاند.
به نوشته رویترز ،سرعت و میزان سرمایه گذاریهای غرب در ایران به موضوعی
برای به چالش کشـــیدن رئیس دولت از ســـوی رقبای وی در آســـتانه انتخابات
تبدیل شده است.

ترامپ :توافق هستهای به نفع امریکا نیست
رئیسجمهوری امریکا بار دیگر با انتقاد از توافق هستهای ایران و گروه
 5+1گفـ ــت که پایبندی به این توافق به نفع امریکا نیسـ ــت .به گزارش
شبکه سیانان ،دونالد ترامپ روز شنبه همزمان با یکصدمین روز آغاز
دوره ریاسـ ــت جمهوریاش در پنسیلوانیا در بخشی از سخنرانی خود
به توافقهای حاصل شـ ــده در دوران ریاست جمهوری پیشین امریکا
از جملـ ــه توافق آب و هوایـ ــی پاریس ،توافق مشـ ــارکت اقیانوس آرام
و برنامه جامع اقدام مشـ ــترک اشـ ــاره کرد و گفت« :ما هر توافقی را که
از منافع کشـ ــورمان محافظت نکند ،متوقف خواهیم کرد .پایبندی به
توافق هستهای با ایران به نفع امریکا نیست».

شناسایی برخی عوامل حادثه تروریستی «میرجاوه»
نایب رئیس کمیســـیون امنیت ملی و سیاســـت خارجـــی مجلس گفت:
طبق اطالع ما برخی از عوامل حادثه تروریســـتی میرجاوه شناســـایی شـــده
کـــه اکنون در خاک پاکســـتان هســـتند .طبق گفتـــه وزارت خارجه قرار اســـت
پاکســـتان همـــکاری الزم را برای دســـتگیری این تروریســـتها انجـــام دهد.
توگو با ایسنا با بیان اینکه تعداد تروریستها
ابوالفضل حســـن بیگی در گف 
زیاد اســـت و هویت آنها شناسایی شده است ،گفت :قطعاً با همکاری دولت
پاکســـتان و تالش بیشتر وزارت خارجه این تروریستها دستگیر خواهند شد.
وی افـــزود :طبق برنامهریزی قبلی قرار بود هیأت پارلمانی از پاکســـتان برای
بازدید از چابهار و بررســـی حادثه تروریستی میرجاوه یکشنبه به ایران بیایند
که این هیأت دلیل حضور نداشتنشـــان را شـــرایط پیش آمـــده عنوان کرد و
طبیعتاً این جلســـه به زمان دیگری موکول میشود.چهارشنبه هفته گذشته
در درگیری اشرار مسلح با مرزبانان نیروی انتظامی در میرجاوه دو مرزبان و
هفت سرباز شهید و دو نفر مجروح و یک نفر مفقود شدند.

