دوشنبه  8آذر 1400

◾

خبر
روز
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6
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4
3000

معلمان نگران
الیحه رتبهبندی
نباشند

رئیس مجلس شورای
اسالمی گفت :معلمان
نگران نباشند؛ قانون
رتبهبندی فرهنگیان
هر زمان به تصویب
برسد از  ۳۱شهریور
 ۱۴۰۰شامل حال آنان
خواهد شد .به گزارش
ایرنا ،محمدباقر
قالیباف در جلسه
دیروز مجلس اظهار
کرد :همه مجلس
در بحث رتبهبندی
معلمان اتفاق نظر
داریم و نظر دولت را
هم گرفتهایم و اعتبار
مورد نیاز این بحث در
سال  ۲۵هزار میلیارد
تومان قطعی شده
است .البته کمیسیون
نمیتواند مصوبهای
با بار مالی بیشتر
از  ۲۵هزار میلیارد
تومان داشته باشد.

خبـر

در حاشيه

ما وارد میکنیم
رسانه سعودی
صادر!
سایت خبرپراکنی
«سعودی اینترنشنال»
در اقدامی عجیب
سخنان سیدابراهیم
رئیسی در اجالس اکو را
با تحریفی  180درجهای
منتشر کرد تا پازل چند
هفته گذشته خود
مبنی بر التهاب آفرینی
در کشور را تکمیل کند.
این پایگاه در شرایطی
به نقل از رئیسی از
«آمادگی ایران برای
صادرات آب» خبر داد
که رئیس جمهور در
سخنرانی خود تأکید
کرده بود« :جمهوری
اسالمی عالقهمند
است پروژههای انتقال
آب به کشورهای
متقاضی از جمله
جمهوری اسالمی ایران
در دستور کار سازمان
اکو قرار گیرد».

◾همه چیز از شورآباد شروع شد!
پایگاه انصاف نیوز در مطلبی ریشه شناسایی شهید
فخریزاده را در سرقت اسناد شورآباد دانست و نوشت:
در شبی زمستانی ،در انباری که از ماهها پیش ،زیر نظر
جاسوسان اسرائیل بــود ۲۰ ،مامور عملیاتی اسنادی
فوق سری را به سرقت بردند .به روایتی دو وانت از اسناد
سرقتی ،پیش از روشن شدن هوا از انبار شورآباد خارج
شدند و به طرف مرز حرکت کردند.

◾

◾آمریکا :جان دو ایرانی را نجات دادیم!
نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد جان دو ایرانی سرگردان
در قایقی ماهیگیری در دریای عمان را نجات داده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از تایمز آو ایندیا ،نیروی دریایی
آمریکا روز یکشنبه اعالم کرد دو ایرانی را که به مدت هشت
روز در قایقی ماهیگیری در دریای عمان گرفتار شده بودند
را نجات داده است .بنا بر این گزارش این دو ماهیگیر «در
شرایط جسمی و روحی خوبی هستند».

 9360000158قیمت یک بسته سیگار در کشور
مصیبتزده سومالی400هزار تومان است و بعد
در ایران با قیمت مفت!  25هزار تومان در رده دوم
ارزانترین سیگارهای جهان قرار دارد ،هزینه
درمان بیماریهای کشنده ناشی از سیگار برای هر
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سال سی و چهارم

◾

◾نشست رؤسای ادوار مرکز بررسیهای استراتژیک
بهدعوتدکترخیاطیانرئیسمرکزبررسیهایاستراتژیک
ریاستجمهوری ،این نهاد دیروز میزبان رؤسای سابق این
مرکز بود .به گزارش ایران آنالین در این نشست افرادی چون
دکتر تاجیک ،دکتر ربیعی و حسام الدین آشنا رؤسای
سابق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری درباره
تجارب خود در مدیریت مرکز سخن گفتند و در خصوص
چالشها و مسائل پیشروی کشور به گفتوگو پرداختند.

ایرانی 10،هزار برابر قیمت یک بسته سیگار است،
مجلس قیمت سیگار این زهر سرطانزا را واقعی کند.
 9150000443شب جمعه پارکینگ پروما با نام اسآپ
ساعت خروجی 10را 11محاسبه و از الیت کم کرده
است .خواستار بررسی مسئوالن محترم هستم.

 9360000851به صفر رسیدن آمار فوت ناشی از
ابتال به ویروس منحوس کرونا در سه استان کشور
خبر خوش و مسرتبخشی است که لطف خدا و
نتیجههمکاری مردم فهیم و فرهیخته کشورمان
و خدمات خالصانه کادر عزیز درمان گرانقدر

سجمهور در اجالس ترکمنستان تأکید کرد شبکه مواصالتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود
رئی 

صدای دیپلماسی منطقهای در «اکو»

گروه خبر نخستین سفر
خارجی سیدابراهیم رئیسی
بـ ـ ــرای ش ــرک ــت در اجـ ــاس
شانگهای به تاجیکستان بود
و دومین سفر او هم دیروز برای
دیــدار با ســران عضو سازمان
«اکــو» در ترکمنستان انجام شد؛ سازمانی که
در کنار «اوراســیــا» و «شانگهای» یکی از سه
پیمان اقتصادی منطقهای مهم دیگری است
که ایران در آن حضور دارد و اتفاقا ًاز این جهت
که ایران یکی از پایهگذاران این سازمان اقتصادی
اســت ،شاید بــرای ما از دو پیمان دیگر مهمتر
باشد .کشورمان به دلیل داشتن مرز زمینی با
پنج کشور عضو اکو و داشتن موقعیت راهبردی
جغرافیایی بــرای بــرقــراری اتــصــال سایر اعضا
به آبهــای بینالمللی و نیز به دلیل استقرار
دبیرخانه دائمی اکو در تهران از موقعیت محوری
در این سازمان برخوردار است و دقیقا ًبه همین
دلیل رئیسجمهور در سخنرانی خود در اجالس
سران اکو به کریدورهای در دست ساخت و مهم
مواصالتی منطقه اشاره کرد و گفت :ظرفیتهای
تجاری ِ منطقهای و فرامنطقهای به حدی است
که دیر یا زود ،تمام مسیرهای بالقوه در منطقه
اکو باید گشوده شود .برای منطقه اکو ،کریدور
حــیـرَتــان» به
«خ ــواف– هــرات – مــزارشــریـف– ِ
حیرَتان
همان انــدازه اهمیت دارد که کریدور « ِ
– مزارشریف – پیشاور»؛ کریدور ریلی «رشت
– آستارا – باکو» به همان اندازه ضروری است
که کــریــدور آبــی «امــیــرآبــاد – اُکــتــائــو»؛ کریدور
«استانبول – سرخس – آلماتی» به همان اندازه
نقشآفرین اســت که کــریــدور «بندرعباس –
سرخس -آلماتی»؛ بندر چابهار به همان اندازه
مهم است که بندر گوادِر؛ بنادر ایران در شمال و
جنوب ،زیرساختهای بیبدیل همکاری و رفاه
و برادری در منطقه هستند.
رئیسجمهور در سخنرانی خود در اجالس سران
اکو به تغییر سیاست خارجی ایران و محوریت
سیاست «تعامل حداکثری» با همسایگان
هم اشاره کرد و افزود :مجموعه «اکو» عالوه بر
بهره بردن از ویژگیهای مادی قدرت همچون
جمعیت نیم میلیاردی ،مالکیت یک سوم منابع
انــرژی جهان ،موقعیت بینظیر ارتباطی میان
اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس

رئیسجمهور خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایرانازتشکیلدولتفراگیردرافغانستانکههمه
مردم ،اقوام و گروههای سیاسی افغان را نمایندگی
کــنــد ،حمایت میکند و در ای ــن زمینه آم ــاده
همکاری با پاکستان هستیم .امامعلی رحمان،
رئیسجمهور تاجیکستان نیز در این دیــدار با
اشاره به دیدار گذشته خود با رئیسی در حاشیه
اجالس شانگهای بیان کرد :پس از آن دیدار سطح
روابط دو کشور توسعه پیدا کرده و رشد مبادالت
تجاری در آینده چند برابر خواهد شد.

◾
هند ،نیروی انسانی جوان و پرتوان ،در بردارنده
هویتی ممتاز به نام اسالم است.

◾

◾تحقیر تحریمهای آمریکا
رئــیــســی در پ ــای ــان ســخــنــرانــی خـ ــود افــــزود:
تحریمهای ظالمانه آمــریــکــا علیه ای ــران نیز
کوچکتر از آن است که خللی در اراده جمهوری
اسالمی ایــران در سیاست تعامل حداکثری با
همسایگان و منطقه ایجاد کند .ایاالت متحده
آمریکا با خــروج غیرقانونی از برجام و تحمیل
تحریمهای غیرقانونی یکجانبه و همچنین
استقرار سیاست «ظلم حــداکــثــری» ،نشان
داد منافعش با منافع جمعی منطقه ما سازگار
نــیــســت .منفعت منطقه مــا هــمــکــاریهــای
سودمند و برادری ملتهای منطقه است.

◾

◾سرمایهگذاری تضمینشده ایرانیان خارج از
کشور در ایران تضمین شده است

حــجـتاالســام والمسلمین رئیسی شامگاه
شــنــبــه در ب ــدو ورود ب ــه عــش ـقآبــاد از ســوی
«قــربــانقــلــی بــردیمــحــمــداف» رئیسجمهور
ترکمنستان مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
او در جمع ایرانیان مقیم ترکمنستان آنهــا را
سفیران جمهوری اسالمی و نماینده مقاومت
ملت ای ــران در بــرابــر  40ســال زیــادهخــواهــی و
سلطهطلبی دانست و تأکید کــرد باید زمینه
جذب ،اشتغال و سرمایهگذاری آنان در کشور

وجــود داشته باشد و چنانچه کسی خواهان
سرمایهگذاری در ایــران بــود ،مطمئن باشد که
سرمایه او تضمین شده است.

◾

◾قرارداد گاز ایران و ترکمنستان احیا خواهد شد

دی ــدار بــا بــازرگــانــان و فــعــاالن بخش خصوصی
کشورمان در ترکمنستان برنامه دیگر رئیسی
بود که وی در آن تأکید کرد :با حضور در سازمان
شانگهای بستر مناسبی بــرای توسعه روابــط
منطقهای کشور ایجاد شده است .رئیسجمهور
با تصریح بر اینکه قرارداد گاز ایران و ترکمنستان
حتما ًاحیاخواهدشد،افزود:باپیگیریهایانجام
شده ،ترکمنستان اطمینان یافته دولت جمهوری
اسالمی ایران برای رفع مشکالت و موانع موجود
اراده جــدی دارد .در ایــن دی ــدار مهدی صفری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در
سخنانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی سفر
رئیس جمهور به تاجیکستان و دیدار و گفتوگو
با رئیسجمهور این کشور ،اظهار کــرد :پس از
این سفر گشایشهای اقتصادی قابل توجهی
در مناسبات و همکاریهای اقتصادی تهران و
دوشنبه ایجاد میشود.
رئیسی در ادامـ ــه سفر خ ــود در دیـ ــدار عــارف
علوی رئیس جمهور پاکستان گفت 20 :سال
حضور بیگانگان در افغانستان نه تنها مشکالت
افغانستان را برطرف نکرده ،بلکه نتیجهای جز
ظلم ،کشتار ،غ ــارت و ناامنی نداشته اســت.

◾رئیسی خطاب به اردوغان چه گفت؟
رئیسی سپس با رجب طیب اردوغــان مالقات
کرد و با اشاره به اینکه ظرفیتهای توسعه روابط
و تبادالت تجاری و اقتصادی تهران آنکارا فراتر
از سطح کنونی است ،اظهار کرد :ایران و ترکیه
میتوانند با ارتــقــای سطح تجارت و مبادالت
کنونی ،روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به
سطح راهبردی نزدیک کنند .رئیسجمهور در
ادامه همکاری و ارتباط نزدیک ایران ،جمهوری
آذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت دانست و
گفت :سه کشور از اشتراکات فــراوان فرهنگی،
دینی و اعــتــقــادی بــرخــوردار هستیم و ضمن
اینکه نباید اجازه داد اخاللی در این روابط ایجاد
شــود ،بلکه بــا نزدیکی هــر چــه بیشتر روابــط،
دشمنان مشترک خود را ناامید کنیم .اردوغان
نیز با اشاره به ضرورت ترتیبات امنیتی مبتنی
بر حضور فعال کشورهای منطقهای ،اظهار کرد:
جمهوری اسالمی ایران ،روسیه و ترکیه میتوانند
با همکاری سایر کشورهای منطقه ،امنیت و
ثبات منطقه را حفظ کنند.

◾

◾یک قرارداد نقد در سفر رئیسی

رئیسی همچنین با الهام علیاف رئیس جمهور
آذربایجان دیــدار کرد که تا لحظه تنظیم خبر
محتوای گفت و گوی این دیــدار منتشر نشده
است .پس از پایان این مالقات ،در قراردادی که
توسط وزرای نفت دو کشور به امضا رسید ،توافق
شد ساالنه یک و نیم تا  ۲میلیارد متر مکعب
گاز ترکمنستان از خاک کشورمان به آذربایجان
انتقال یابد.
رئیسی پس از دیدار با رئیس جمهور ازبکستان،
عشق آباد را به مقصد تهران ترک کرد.

گزارش خبری
سرانجام تکلیف سکاندار وزارت آموزش و پرورش
مشخص شد .وزارتی که با  15/6میلیون دانش
آموز ،حدود یک میلیون معلم و چند صد هزار
مسئول ،پــر جمعیتترین وزارت کشورمان
محسوب میشود .نمایندگان مجلس شورای
اسالمیپسازدفاعیاتسومینوزیرپیشنهادی
آموزش و پرورش از برنامههایش و شنیدن نطق
موافقان و مخالفان ،به «یوسف نوری»به عنوان
وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.
به گــزارش مهر ،نشست علنی صبح د یــروز
مجلس ش ــورای اســامــی بــا دس ـتــور جلسه
بــررســی برنامهها و صالحیت یوسف نــوری
وز یـ ــر پـیـشـنـهــادی آم ـ ــوزش و پ ـ ــرورش و در
غـیــاب سیدابراهیم رئیسی کــه در سفر به
تاجیکستان بهسر میبرد ،با حضور محمد
مخبر معاون اول رئیس جمهور و به ریاست
محمدباقر قالیباف برگزار شد که در پایان این
جلسه از  268نماینده حاضر در مجلس،
با  ۱۹۵رأی موافق ۵۷ ،رأی مخالف و  ۱۷رأی
ممتنع ،یوسف نــوری رسـمــا ًبــه عـنــوان وز یــر
آموزش و پرورش انتخاب شد.

◾

◾نوری« :تربیت» در جمهوری اسالمی برنامه
نیست؛ هدف است

یوسف نوری در جلسه رأی اعتماد اظهار کرد :به
فضل الهی در گام دوم انقالب اسالمی جهشی
به سمت تمدن نوین اسالمی داریم که باید نسل
تمدن ساز را پرورش دهیم.
وی افــزود :ما نیازمند آن هستیم که اهــداف
متعالی را از عــرش بــه فــرش بــیــاوریــم ،تصور
بنده بر این است تا زمانی که نتوانیم نمونه
عینیتیافته انسان تــراز انقالب اسالمی را
پیش روی نظام تعالی و تربیت قــرار دهیم،
اه ــداف مــا ناتمام خــواهــد مــانــد .وزیــر جدید

با  195رأی موافق نمایندگان« ،یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد

سکاندار وزارت  17میلیونی

پــرورش آشنا نبودن مدیران با اقتصاد تعلیم و
تربیت است.
هاجر چنارانی در مخالفت با نــوری گفت:
وزی ــر پیشنهادی آم ــوزش و پ ــرورش فــردی
فرمایشی نیست و بنده مخالفتی با شخص
وی ندارم بلکه باید بگویم برنامههای یوسف
نوری عملیاتی نیست.
نمایندهنیشابوربابیاناینکهچالشهایآموزش
و پ ــرورش بسیار عمیق و چند وجهی اســت،
ادامه داد :آقای نوری! آیا تصمیم به نــوآوری در
وزارت آموزش و پرورش دارید؟ صندوق ذخیره
فرهنگیان مشکالت مــالــی ز ی ــادی دارد؛ چه
برنامهای برای حل مشکالت این بخش دارید؟

◾

◾نیکبین :وزیر پیشنهادی برنامهاش را برای
مقابله با مافیای کنکور اعالم کند

آمــوزش و پــرورش گفت :آمــوزش و پــرورش ما
باید دانش آموزانی با شاخصههای علمی در
زمینههای مختلف تربیت کند که نتیجه آن
شهید احمدی روشن و شهید رضایی نژادی
باشد که تربیت یافته همین مدرسهها بودند.
ن ــوری بــیــان ک ــرد :جایگاه آم ــوزش و پــرورش
را متأسفانه به یک مسئله درو نسازمانی
تقلیل دادهایم که باید این نگرش تغییر کند
و با نگاه ملی به آن بنگریم که میدانداری آن
برعهده وزارت آمــوزش و پــرورش اســت ،اگر
تربیت انسان مجاهد را شاهبیت آمــوزش و
پرورش میدانیم این وزارتخانه را باید در قله
قرار دهیم.
علیاکبر بسطامی در موافقت با رأی اعتماد به
وزیر پیشنهادی ،گفت :نوری همرزم شهیدان

بوده و در دوران خوف و خطر در یک دست کتاب
و در یک دست دیگر سالح داشته است.
◾زنگنه :ن ــوری ،اقتصاد آم ــوزش و پ ــرورش را
میشناسد
محسنزنگنهنمایندهمردمتربتحیدریههمدر
موافقت با وزیر پیشنهادی ،گفت :ضروری است
فردی در آمــوزش و پــرورش در مسند مدیریتی
قرار گیرد که عالوه بر نگاههای تربیتی و آموزشی،
نگاههای اقتصادی دقیقی داشته باشد .امروز
کسی را میخواهیم که اقتصاد آموزش و پرورش را
بشناسد و با تأمین منابع مالی و نظامهای برنامه
و بودجه آشنا باشد.
وی بــا بیان اینکه صـنــدوق ذخـیــره فرهنگیان
مشکل دارد ،افزود :نوری عضو هیئت امنای این
صندوق است .مشکل ما در اقتصاد آموزش و

◾

جواد نیکبین هم «چند سؤال جدی» داشت
و پرسید :وز یــر پیشنهادی چه برنامهای برای
مافیای کنکور کــه ســاالنــه چند بــرابــر بودجه
آموزش و پرورش در آن هزینه جابهجا میشود
و کشور را میبلعد ،دارد؟ برنامه شما برای چاپ
کتابهای درســی و حذف مافیای کتب درسی
چیست؟ وزارتخانههای مختلف هر کــدام به
نوعی با تعارض منافع مواجه هستند؛ برنامه
شما برای تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش
چیست؟برنامهشمابرایتبعیضساختاریافته
در حوزه آموزش و پرورش چیست؟

◾

◾موافقت کمیسیون آموزش با صالحیت نوری
رضا حاجیپور سخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس هم در جلسه علنی دیروز،
گزارش این کمیسیون را درباره برنامه و صالحیت
«یوسف نــوری» وزیــر پیشنهادی بـرای تصدی
وزارتخانه آموزش و پرورش قرائت کرد.

شماره 9683

◾
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◾پیشنهادسعیدجلیلیبهوزارتصنعت
ســعــیــد جــلــیــلــی عــضــو مــجــمــع تــشــخــیــص مصلحت
نظام در دیــداری مجازی با جمعی از فعاالن اقتصادی
استان لرستان تأکید کرد :باید سهم هر استان در انجام
مأموریتهای مهم ملی نظیر ایجاد اشتغال و ارزآوری
مشخص شود و وزارت صمت نیز با تعیین رایزن صادراتی
در هر استان کمک کار فعاالن تولید در پیدا کردن بازارهای
هدف باشد.
است .تبریک به همه ایرانیان.
 9150000942وقتی یک جوان 3میلیون حقوق
می گیرد از کجا بیاورد حتی خانه اجاره کند
وهزینههای اولیه زندگیاش را تأمین کند تا چه
رسد به ازدواج کردن و بچهآوری.

تحلیل
ظرفیتهای مغفول «اکو»

امید ادیب رئیس جمهور دیروز در سخنرانی
خــود در اجــاس اکــو برخی از ظرفیتهای این
سازمان اقتصادی را برشمرد ،اما واقعیت این است
که طی یک دهــه گذشته دیپلماسی اقتصادی ِ
منطقهای به هیچ وجه در دستور کار جدی دولت
ایران نبوده و ظرفیتها یا به هدر رفته و یا در دست
رقبای منطقهای و فرامنطقهای به اب ــزاری برای
تشدید فشارها به ایران تبدیل شده است .باید
به ایــن نکته توجه کنیم که تــراز تجارت ایــران با
کشورهای عضو اکو در هفت ماه نخست امسال
در مقایسه با هفت ماهه نخست سال ( 1398که
سال قبل از همه گیری کرونا بود) 2درصد کاهش
یافته اســت .بر اســاس آمــارهــای موجود ترکیه،
افغانستانوپاکستانبهترتیبجدیترینشرکای
اقتصادی ایران در اکو هستند و تنها حجم تجارت
ایران با دو کشور ترکیه و افغانستان با کل هشت
کشور دیگر عضو اکو برابری میکند .سهم ایران
از بازار حدودا ً 500میلیون نفری کشورهای عضو
اکو با تراز تجاری تقریبا ًهزار میلیارد دالری تنها
چیزی بیش از  2میلیارد دالر بوده که به هیچ وجه
شایسته کشورمان نیست .این سهم ناچیز در
شرایطی است که ایــران درســت در نقطه میانی
شاهراه مواصالتی  10کشور عضو اکــو قــرار دارد
و بـنــادر شمال و جنوب و کــریــدورهــای جــادهای
و ریلی ای ــران میتواند بستر خوبی بــرای نقل و
انتقال کــاال بین ایــن کشورها باشد .کشورهای
اکو عمدتا ًمحدود در زمین هستند و به دریا راه
ندارند و معموال ًاز مسیر ایران استفاده میکنند؛
بنابراین به نظر میرسد اصلی ترین دستور کار این
اجالس در سالهای آینده باید توسعه مسیرهای
ترانزیتی و البته مذاکره برای متنوعسازی جادههای
ترانزیتی باشد .به عنوان نمونه ساخت خط آهن
رشــت  -آس ـتــارا بــرای تکمیل کــریــدور شمال به
جنوب بسیار مهم است و ضروری است از سوی
ایران با جدیت پیگیری شود .ایران باوجود آنکه
خود از پایهگذاران اکو بوده نتوانسته به اندازه سایر
کشورها از این سازمان بهره برداری مناسب ببرد.
مثال ًخط انتقال گاز به پاکستان با مشکالت جدی
و انتقال گاز به ترکیه هم با نوسان همراه شده است.
در این مسیر یکی دیگر از اتفاقات مبارک میتواند
اضافه شدن برخی کشورهای متقاضی به سازمان
اکو باشد؛ کشورهایی مانند ارمنستان و عراق که
پیشتر درخواست عضویت خود را ارائه کرده اند،
اما فرایند آن تاکنون با جدیت دنبال نشده است.

خبر
نشست مشترک مجلس
و قوه قضائیه در بهارستان

رئیس مجلس در نخستین نشست مشترک قوای
مقننه و قضائیه گفت :امروز هر سه قوه با یکدیگر
هماهنگ و همدل هستند ،اما این کافی نیست .باید
هماهنگی و همدلی منجر به هم افزایی و کارآمدی
شود و نتیجه آن را ذی نفعان یعنی مــردم ببینند؛
یعنی اگر جلسه ای برگزار می شود خروجی آن باید
اثرملموسدرزندگیمردمداشتهباشد.امروزفرصت
بسیار تنگ است ،مردم بیش از هر زمان دیگری به
کارآمدی ما نیاز دارند .به گزارش فارس قالیباف افزود:
ام ــروز فرصتی اســت کــه ســه قــوه دســت در دست
یکدیگردهندومسائلکشورراآسیبشناسیجدی
کنند و ما باید با یکدیگر راهحلهای مشترک بیابیم و
نقشههای دشمنان را خنثی کنیم .همچنین در این
نشست رئیس قوهقضائیه با اشاره به اینکه ما باید
مشکالت را خنثی و برطرف کنیم و مردم ما میتوانند
تحریمها را خنثی کنند ،گفت :اگر سه قوه دست به
دست هم دهند و از ظرفیتهای مردمی استفاده
کنند ،قطعا ًمیتوانند تحریمها را خنثی کنند و به
اهداف عالی نظام برسند.

رویترز :آمریکا ایده توافق
موقت را مطرح کرده است

در آستانه مذاکرات ایران و کشورهای باقیمانده در
برجامخبرگزاریرویترزمدعیشدآمریکاایدهمذاکره
بر سر «توافق موقت» با ایران را مطرح کرده است .به
نوشته رویترزایرانیهااصراردارند تمامی تحریمهای
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا که از سال  ۲۰۱۷اعمال
شده است ،از جمله تحریمهای غیرمرتبط با برنامه
هستهای این کشور (ایران) ،لغو شود اما آمریکا این
را نمی پذیرد .به روایت رویترز در صورت شکست
مــذاکــرات ،این احتمال وجــود دارد ایــاالت متحده
و متحدانش با ارائــه درخواست برای برگزاری یک
نشست اضطراری آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
ماه آینده با ایران مقابله کنند.

