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 نقطه مغفول   روز حرف ▼
ای کننااده هسااتهدر حااا ک کااه اعتااای ااایم ماا اکره 

اندرکاران انعقاد برجام و حتک کارشناساان  دست کشورمان،

در روزهای اخیر از نگرانک خود در اجرای اعهدات برجاامک  

برداری کردند، متأسفانه پرده آمریکا اًو مشخص طرف مقابل

در  جمهاور کشاورمان  رئیسنقطه مغفول در سخنان دیروز 

به بدعهادی طارف مقابال در     نکردن اشارهنشست خبری، 

ابااراز انهااا بااه اجاارای اعهاادااد بااود. آقااای روحااانک نااه

برجاام   بااره درهای آقایان ظریف، عراقچک و صا حک نگرانک

های آنان را اصدیق نکارد، بلکاه حتاک    اوجه بود و گفتهبک

دانست و از آثار مثبت آن بر اقتصاد  «اابانآفتاب »برجام را 

رانه باه دشامن   مقتد بایدکشور سخن گفت. در صوراک که 

شود کرد که احرکااد در اجرای برجام رصد مکگوشزد مک

باید منتظر اقدام متقابال   ،و چنانچه نقض عهدها ادامه یابد

اوجاه   بارهجمهوری اسالمک ایران باشد. به هر حال، در این

 است: ضرورینکته  دوبه 

اظهاارات و انفعاال در برابار بدعهادی و      قبیال این  -1

وجاه باه نفان مناافن ملاک      شکنک دشامن باه های    پیمان

کناد. در هماین   اار ماک  کشورمان نیست و دشمن را جری

جمهور بداند که یک کشاور و  آقای رئیسالزم است  ،راستا

ملتااک کااه باارای   ؛کناادملاات مقتاادر را نمایناادگک مااک 

دشمن دهد دستاوردهای خود ارزش قائل بوده و اجازه نمک

 این دساتاوردها را در ازای های   گادمال کناد. از ایان رو     

در رصاد اجارای اعهادات طارف مقابال در      شایسته اسات  

اجرای برجام به این نکته مهم اوجه شود اا دیگار باید از   

گوناه  واقن، همان دراین شاهد انفعال در این حوزه نباشیم. 

که اسرین در اجرای برجام به ضرر منافن ما بود، انفعال در 

 برابر بدعهدی دشمن نیز به ضرر ماست.

آقاای روحاانک چاون احقاق هماه       ،رسدبه نظر مک -2

داناد، حاضار   منوط به اجرای برجاام ماک  را های خود وعده

، واقعیات صحنه را به طور دقیق ببیناد. باه عبااراک    نیست

ها از سوی دو ت در سبد ما اکرات و  قرار دادن همه گزینه

هاای دروناک   به ظرفیات  نداشتن اعتمادبرجام و از سویک، 

آقاای روحاانک    استبرای حل مشکالت کشور، سبب شده 

کاه   حاا ک حسااب کناد. در   « زیااد »طرف مقابل را « کم»

اوافق)برجاام(   منطقک آن است که بار اسااس ساند ماورد    

 اعهدات طرف مقابل باشیم. خواهان اجرای دقیق 

 

 

 آدرس غلط!        روز گزارش▼ 

های ایران شاد و بار   انها ایتر یک رسانه؛ حکمک که نهحکم او یه بابک زنجانک« اعدام»

های جهان نیز بازاابک گسترده نقد بست، بلکه در رسانهاسفند  17 هایصفحه اول روزنامه

 او» :نویساد مک ،با اشاره به حکم زنجانک سک انگلیسکبکبک .شیطنتبازاابک همراه با  ؛یافت

 ستفهر در هااحریم زمان در ایران نفت فروش و هااحریم زدن دور د یل به که است فردی

 انایار  دو ات  جاناب  از 2111 سال از زنجانک ت.اس داشته قرار اروپا ااحادیه و آمریکا سیاه

 آمریکاا  «نیوز اسبکسک» «.رساند فروش به ا مللکبین بازارهای در را نفت بشکه هامیلیون

 برناماه  بارای  حسااس  اجهیزات خرید زنجانک در بابک ،هاگزارش اساس بر» نویسد:مک نیز

هایک که به نوشته ؛است کرده زیادی هایکمک زمینه این در ایران دو ت به ایران، ایهسته

ند این پیام را انتقال دهند که هرگونه کمک های غربک در االشرسانه ،دهدکوضوح نشان م

 ربا  دادن اار  عاقبت خوشک نخواهد داشت. ا بتاه عجیاب  ریم، اح انبه دو ت ایران در دور

  به اغییر دو ت در ایران است. اقتصادیاین مفسد  محاکمه

 باین  قادرت  ااند  ای ازنشاانه  زنجاانک  محکومیات  :نویساد باره مکدر این «بلومبرگ»

 همچناین  و ایرانیاان  باه  خواهاد ماک  یاازدهم  دو ات  اسات و چاون   روحانک و نژاداحمدی

صادر  زنجانک بابک را برای حکم این است، جدی فساد با مبارزه در که دهد نشان هاخارجک

 نسابت  رانایا  در هاا دو ت گردش به را زنجانک بابکحکم نیز  «آرپکان»است. پایگاه  کرده

اظهاارات وزیار نفات کاه     باه  با استناد گیرد و پک مک هم «نیوز یاهو». خطک که داده است

 ،کنایم ماک  مقابلاه  بمکناد،  را ملات  خون خواهندمک که فاسدی افراد با کید کرده بود مااأ

ایان   ا بتاه  .حکم زنجانک نتیجه روی کاار آمادن دو ات یاازدهم اسات     که گیرد نتیجه مک

مساتقل   ایقاوه یه در جمهوری اسالمک ئگیرد که قوه قتاصورت مکانگاری در حا ک وارونه

ها یا نام متهمان براید افاواک اغییر دو ت و جدی برای مبارزه با فساد دارد کعزم است که

یا بابک زنجانک؛ عزمک کاه   هدی هاشمک باشد، خواه محمدرضا رحیمکفسد مندارد، خواه م

 ده کرسنت نیز ابلور خواهد یافت.محاکمه مفسدان پرون در آینده بااردید بک

 

 هاشورش مردم رقه علیه داعشی   ویژه خبر ▼

هایک از سااکنان ایان اساتان و    منابن خبری از درگیری سنگین در رقه سوریه بین گروه

اباوعلک  »ها، در جریان این درگیرید. دهناکفیری داعد خبر مک -اروریستک اعتای گروه

 منبن یک از نقل به «ا یوم روسیا»د. انشدهسرکرده داعد و محافظان وی کشته « ا تونسک

 از گ شاته  روز دو طاک  اروریساتک  عتو 211 حدود ،داد گزارش شهر این در حاضر محلک

 ارکیه «عنتاب غازی» شهر از سوری فعال «حسن عمار» .اندشده جدا داعد اکفیری گروه

 گروه این در موجود اختالفات د یل به داعد اروریستک اعتای شدن جدا ،داد گزارش هم

 اعتاای  درگیاری . اسات  شاده  منجر نفر هاده شدن کشته و مسلحانه درگیری به که است

 شاهر  ایان  در را خاود  هاای بازرساک  و ایسات  گروه این که شد سبب رقه ساکنان با داعد

 شاهر  ایان  داخال  باه  بخواهد ،دارند حتور رقه ریف در که خود نیروهای از و دهد افزاید

 -ها وارد ایان کشاور شادند. ایان گاروه اروریساتک      با آغاز بحران سوریه، داعشک .بازگردند

هاایک از  ، باه سارعت بخاد   برخک از کشورهای منطقهو نظامک های ما ک کمک با اکفیری

 .پایتخت خود انتخاب کردندشمال شرقک سوریه را اصرف کرده و شهر رقه را به عنوان 



 اخبار ▼

 اردیبهشت 01فروردین یا  72مرحله دوم انتخابات؛ 

برگازاری مرحلاه دوم   بااره  در نگوی وزارت کشاور مقام وزیار و ساخ  قائم ،حسینعلک امیری

به شورای نگهبان پیشانهاد   اردیبهشت 11فروردین یا  27گفت: دو ااریخ انتخابات مجلس 

با قطعک شدن زمان دقیق انتخابات به مردم  که شده است و جلسااک در حال برگزاری است

اوانند در مک ،ی نداده باشندأکسانک که در مرحله اول رادامه داد:  وی شود.رسانک مکاطالع

اند انها در هماان  کسانک که در انتخابات شرکت کرده ، همچنینانتخابات شرکت کننداین 

: برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اساالمک  اوانند رأی دهند. امیری افزودحوزه مک

های مرحله اول به هی  عناوان بارای مرحلاه دوم قابال     شود و اعرفهاعرفه جدید چاپ مک

ماناده مجلاس   کرساک بااقک   91استان و بارای   21استفاده نیست. انتخابات مرحله دوم در 

 شورای اسالمک دوره دهم برگزار خواهد شد.

 هزار قاچاقچی مواد مخدر در سال جاری 731دستگیری 

از آغااز امساال اااکنون     رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجاا گفات:   ،یدیؤسردار علک م

هزار نفر را احت عناوین قاچاقچک و معتاد متجاهر در سطح کشاور دساتگیر و    431حدود 

یدی با اشاره باه  ؤمسردار  هزار نفر قاچاقچک بودند. 241آوری کردیم که از این اعداد جمن

گفات: در آغااز    ،کنندها در راستای او ید مواد مخدر صنعتک جدید فعا یت مکاینکه برخک

ماواد مخادر صانعتک     سااخت ای را برای قرار است مواد او یه باندیمتوجه شدیم  13سال 

د شناسایک و از او یا های این باند روزه پلیس همه بخد 277د که با االش جدید او ید کن

هزار دستگیرشاده حاوزه    241وی افزود: بستر الزم برای نگهداری  .شداین مواد جلوگیری 

ای چااره مواد مخدر در دستگاه قتایک وجود ندارد و دو ت و مجلاس بایاد در ایان زمیناه     

 بیندیشند.

 هیچ ابهامی وجود نداردو  است سوئیفت برقرار شده

 متصال نشادن  انتشاار اخبااری مبناک بار      بااره اهلل سیف، رئیس کل باناک مرکازی در  و ک

رسانک است و در حال حاضر در : سوئیفت یک وسیله پیامگفتهای ایرانک به سوئیفت، بانک

ت ماا ک و معاامالت در   وانتقااال وی افزود: همه نقال  های ایران برقرار شده است.کلیه بانک

 1رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انها  .نیز باز شده است هاسکالدست انجام است و 

: به یادآور شد ،اندبانک احریمک در گ شته وجود داشت که آنها نیز به سوئیفت متصل شده

هاا  اما به د یال مساائل فناک در برخاک از باناک      ؛محض اجرای برجام، سوئیفت متصل شد

سساه  ؤمگفتناک اسات،    خیر فعا یت خود را آغاز کردناد. أای شد که آنها با ای  به گونهشرا

افتاد کاه   گ اری در ایران انها با ساوئیفت راه ماک  : سرمایهنویسدمکاین ادعا  گریالک با ردّ

 هنوز آغاز نشده است.

 اند کامالً مشخص استدرباره کسانی که استعفا ندادهقانون 

کساانک کاه مسایو یت     یاستعفازمان با بیان اینکه ااریخ عتو کمیسیون شوراهای مجلس 

نبایاد   اصاالً  ،در قانون به صراحت ذکر شده است، گفت: اگر کسک استعفا نداده باشد ،دارند

 نویساک ناام باشاد،  چراکه اخلف کرده و اگار چناین اماری صاورت گرفتاه       ؛کند نویسکنام

خاطرنشان کارد: قاانون    دارایک. رسیدگک شوداز سوی مراجن قانونک باید غیرقانونک بوده و 

نیز کامالً مشخص است و باید این موضاوع  است کسک که استعفا نداده و رأی آورده  بارهدر

 د.را پیگیری کر

 کنددولت سهام عدالت را ساماندهی می

هاای کلاک   قانون اجارای سیاسات   ساماندهک سهام عدا ت موضوع اصالح موادی از» الیحه

ت دو ت اصویب شد. ایان الیحاه باا هادف انعطااف      ییجلسه ه در «قانون اساسک 33 اصل

مندی از سهام عدا ت، کارآمادار شادن شایوه مادیریت     بیشتر در شناسایک مشموالن بهره

سهام، اسرین در آزادسازی سهام، احقق گسترش ما کیت عمومک و حفظ و اراقاای ثباات   

 مایه و منابن مشموالن به اصویب رسید.بازار سر

 کوتاه اخبار ▼

نااامزد جمهوریخواهااان در انتخابااات  ،دونا ااد اراماا ◄

 :گفات  ،کاقدرت آمری ضعیف شدنحزبک با اشاره به درون

ماا یاک دشامن در     .خندناد رقبای واشنگتن باه ماا ماک   

رد و مردم را درون قفس غرق بُخاورمیانه داریم که سر مک

هاا و  بایاد روش  ،کند. ارام  پید از ایان گفتاه باود   مک

نظیر غرق مصنوعک و کشتن اعتای  ،های شکنجهاکنیک

یم. وی بااه روزنامااه هااا را احیااا کنااخااانواده اروریساات

از هرگوناه قادرت مشاروع و     ت:گف «ژورنالستریتاوال»

ان اروریسات آمریکاا را   کند اا دشامن قانونک استفاده مک

 متوقف کند.

وزارت دارایک پاکستان در گزارشک اعالم کرد: به علت ◄

هاای سانگین و عادم بازپرداخات آنهاا، هاار      دریافات وام 

بااه جامعاه جهااانک  هاازار روپیاه   111پاکساتانک معاادل   

میلیاارد   01های خارجک پاکستان بدهکار است. مبلغ وام

میلیاارد دالر رسایده اسات. از     01به  امسال کهدالر بود 

هاای خاود را   وام ااکنون پاکستان نتوانساته  2117سال 

 .کندبازپرداخت 

آمار اجارت خارجک گمرک جمهاوری اساالمک ایاران    ◄

 141 و هازار  47مااه ساال جااری     11دهد، در نشان مک

 ،اسااس ایان گازارش    بر خودرو به کشور وارد شده است.

هازار   117میلیون و  170ارزش این اعداد خودرو با غ بر 

 ،همچناین  ست.میلیارد اومان بوده ا 808/2دالر، معادل 

یک کل واردات خودرو به همراه قطعات آن طک این مدت 

 هزار دالر ارزش دارد. 043میلیون و  701میلیارد و 

سک از ورود او ین محمو ه نفتک ایاران باه   بکشبکه بک◄

ها خبر داد. پاید از ایان   از رفن احریم پسااحادیه اروپا 

از افازاید صاادرات نفات ایاران باه       کشورمانوزیر نفت 

هازار بشاکه در روز خبار داده     711حدود یک میلیون و 

ارین مشتریان نفتک بود. کشورهای ایتا یا و یونان از عمده

 ایران در اروپا هستند.

ئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیاه قام گفات:    ر◄

 ،اهلل یازدی دار و مغرضانه درباره آیتانتشار اخبار جهت

یاساک  هاای خااس س  ای برخک جریاان فتاسازی رسانه

ی ماردم  أراهلل یزدی اعالم کردند بناده باه   است و آیت

هاا  نباید به ایان فتاساازی   از این رو ؛گ ارماحترام مک

 اوجهک کرد.

 به سفر آستانه در ارکیه وزیرنخست ،اوغلو ودودا احمد◄

 ارضاک  امامیات  یکپاارچگک   ازوم  بار  ، با اأکیاد بروکسل

وی  .کرد رد را سوریه اقسیم برای سناریو هرگونه ،سوریه

 یک و داریم کیدأا یکپارچه سوریه حفظ روی بر ما: گفت

  .خواهیمنمک را شدهاقسیم سوریه


