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توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اصول سیاست خارجی ایران است
رئیس جمهور ،توسعه روابط با کشورهای آفریقایی را از اصول سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران دانست و تاکید کرد که تهران از گسترش و تعمیق روابط و همکاریهای خود با
همه کشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا به عنوان یک کشور دوست ،استقبال می کند.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم روحانی روز چهارشنبه در دیدار
"اگوستین ماهیگا "وزیر خارجه تانزانیا ،با ابراز عالقه مندی به ارتقای سطح مناسبات و همکاریهای دو کشور
در تمامی عرصهها به ویژه اقتصادی ،اظهارکرد :تانزانیا دروازه دسترسی ایران به بازار شرق آفریقاست و اراده
دولت دوازدهم توسعه روابط با کشورهای دوست در سراسر جهان به ویژه در قاره آفریقاست.

اگر آمریکا ایران را تحریم کند ،تهران حق دارد از برجام خارج شود
مدیرکل بخش آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد :خروج آمریکا از برجام
خاورمیانه را بیثبات میکند و اگر واشنگتن ایران را مجدد ًا تحریم کند ،ایران حق دارد از
برجام صرف نظر کند.به گزارش مهر «گئورگی بوریسنکو» اعالم کرد که برجام فعال و اجرایی
است و همه کشورها باید به آن متعهد باشند.در حالی که برخی گزارش ها حکایت از تصمیم
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام دارد ،این دیپلمات روسی تأکید کرد که احتمال خروج
ایاالت متحده از توافق هسته ای ،ادامه روند اجرای برجام را با ابهام مواجه خواهد کرد و در این صورت ممکن
است ایران نیز به تعهدات خود دیگر پایبند نباشد.

تضعیف دستگاه قضا به نفع هیچ کس نیست
دادستان کل کشور گفت :همه باید بدانند تضعیف دستگاه قضا به نفع هیچ کس نیست چون
قوه قضاییه باید مقتدر باشد.به گزارش ایرنا ،منتظری با بیان اینکه چنان چه نماینده ای در
تریبون مجلس قوه قضاییه را بکوبد درست نیست؛ افزود :بگذارید دستگاه قضا اقتدار خودش
را داشته باشد ،قوه قضاییه باید مقتدر در برخورد با مسائل بیرونی و درونی باشد.وی ادامه
داد :تاسف بارتر این است که کسی که کوچکترین اطالعات از پرونده ای ندارد اظهار نظر ماهیتی درباره آن و
بدون اطالع تیری را به سمت قوه قضاییه رها می کند.

ترامپ مراقب لفاظیهایش علیه کرهشمالی باشد
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا به دونالد ترامپ هشدار داد که مراقب لفاظیهایش علیه
کرهشمالی باشد .کاندولیزا رایس همچنین گفت :رئیسجمهور آمریکا باید به دیپلماسی
اجازه دهد تا سطح تنشهای میان دو کشور را کاهش دهد .به گزارش ایسنا ،وی در مصاحبه
با فاکس نیوز گفت :میخواهید شاهد نتیجه لفاظیهایتان باشید؟ میتوانم بگویم بحران
پشت بحران ،لفاظیهای تندتر یکی پس از دیگری و تنشهای حاد پشت سر هم به وجود آمده است .در
واقعیت ،شرایطی حول یک مشکل ایجاد میشود که حل آن را دشوار میسازد .بنابراین ،کامال درک میکنم
معنای حرفهای رئیسجمهور چیست.

چهار استاندار جدید انتخاب شدند
سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد :با تعیین چهار استاندار جدید در هیئت وزیران ،تاکنون
استانداران  17استان تغییر کرده اند.به گزارش صداوسیما ،سیدسلمان سامانی گفت :در
جلسه چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست آقای روحانی برگزار شد ،گزینه های پیشنهادی
وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری های آذربایجان غربی ،کردستان ،گلستان و
مرکزی معرفی و با تصویب هیئت وزیــران ،بــرای این مسئولیت انتخاب شدند.وی افــزود :بر این اساس،
محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی ،بهمن مرادنیا به عنوان استاندار کردستان،
سیدمناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان و سیدعلی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند.

اسپانیا درگیر مناقشات سختی است
صدر اعظم آلمان با توجه به مسئله استقالل کاتالونیا ،اسپانیا را درگیر مناقشات سختی
دانست و ابراز امیدواری کرد که این اختالفات با مذاکره حل شود.به گزارش تسنیم" ،آنگال
مرکل" ،در گفت وگو با پایگاه خبری  RNDآلمان درباره نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر در
کشورش اظهار کرد که اتحادیه احزاب متحد مسیحی حدود  8درصد از آرای خود را نسبت به
دوره قبلی انتخابات در سال  2013از دست داد .این یک حقیقت است؛ اما ما با فاصله زیاد قدرتمندترین حزب
شدیم و یک مسئولیت آشکار داریم که یک دولت بسازیم و حاال در این راستا کار می کنیم.
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برجام آزمون بزرگی برای همه
تهای جهان است
دول 

داد :دیپلماتهای کشور به عنوان نمایندگان
ملت ایــران ،در مذاکرات چند جانبه و به یک
معنا بینالمللی ،حضور پیدا کردند که در نتیجه
آن توافقی به نام برجام تحقق پیدا کرد و بعد از
حدود  6ماه اجرایی و عملیاتی شد.وی با بیان
ایــن که برجام یک آزمــون بسیار بــزرگ برای
همه دولتهای شرکتکننده در مذاکرات و
سایر دولتهای جهان است ،خاطرنشان کرد:
تعهد و وفــای به عهد ،اســاس اطمینان جهان
بــه یــک دولــت اســت؛ مــا بــه عــنــوان جمهوری

اخبار

روی خط سیاست

روحانی:

رئیس جمهور برجام را یک آزمون بسیار بزرگ
برای همه دولتهای شرکتکننده در مذاکرات
و سایر دولتهای جهان خواند و خاطرنشان
کــرد :تعهد و وفــای به عهد ،اســاس اطمینان
جهان بــه یــک دولــت اســت.بــه گ ــزارش ایرنا،
حجتاالسالم روحانی روز چهارشنبه در جلسه
هیئت دولت تاکید کرد :دشمنان و بدخواهان
ملت ایــران باید بدانند که این ملت در مسیر
حرکت خود به سمت پیشرفت و تعالی ،هرگز
اهــداف بلند خــود را از یــاد نبرده اســت و ذره
ای از اعتماد آنها نسبت به نظام و ایستادگی
شان در برابر دشمنان کاسته نخواهد شد.وی
استقبال و رأی مردم به نظام جمهوری اسالمی
ایــران و کاندیداهایی را که مــورد تأیید نظام
بودند بهترین پاسخ کوبنده و قاطع ملت به
بدخواهان با یک اقدام کام ً
ال دقیق ،حقوقی و
قانونی و با نمایش شکوه و اقتدار ملی دانست
و افزود :البته بدخواهان دست بردار نبوده اند
و ممکن است هر زمانی اقــدام به توطئه علیه
انقالب و کشورمان کنند که در این راستا ما
باید همیشه برای مقابله با حــوادث احتمالی
توانمند ،قدرتمند و آماده باشیم.روحانی ادامه
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اسالمی ایران ،دقت کردیم و حواسمان جمع
بــوده اســت ،وقتی تعهد دادیــم ،تا آخر پای آن
ایستادگی کردیم و این افتخاری برای ماست.
روحــانــی بــا اشـــاره بــه اینکه اگــر طــرف دیگر
مذاکره ،بدخواه ،رقیب یا دشمن ما از تعهد
خارج شود ،این برای ما شکست نیست بلکه
شکست برای طرف مقابل است ،گفت :ما در
زمان و مقطع الزم راه درست را انتخاب کردیم
و به خوبی وارد مذاکره شدیم و در مذاکره با
همه توان و دقت پیش رفتیم و آن چه را که به
دست آوردی ــم ،بهترین ممکن بــود.وی تاکید
کرد :اگر همه طرف های مذاکره پای این توافق
بایستند به معنای این است که حیثیت خودشان
را حفظ کرده اند و اگر کسی پای توافق نایستد
در حقیقت حیثیت خودش را خدشهدار کرده
است.
رئیس جمهور ادامه داد :امروز نسبت به سیاست
هــای آمریکا شاهد دو صــف بندی داخــلــی و
جهانی هستیم؛ ببینید در داخل آمریکا صاحب
نظران ،اندیشمندان و سیاستمدارها ،نسبت به
اقدامات اخیری که دولت آمریکا انجام میدهد
چگونه موضع میگیرند و حرف میزنند.

از میان خبرها
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای خرید هواپیما
تسنیم :سراج ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی قراردادهای خرید هواپیما توسط وزارت راه به ویژه هواپیماهای فالیت چک
گفت :سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است.

انفجار در پاالیشگاه نفت ترکیه
میزان :رسانههای ترکیه از وقوع انفجار در یک پاالیشگاه نفتی در غرب استان ازمیر خبر دادند.پایگاه روزنامه «حریت دیلینیوز» به نقل از مقامات
محلی گزارش داد که این انفجار روز چهارشنبه در پاالیشگاه نفتی «توپراش» در منطقه «علیاگا» در غرب استان ازمیر روی دادهاست.بنا بر بیانیه
پاالیشگاه نفتی «توپراش» بر اثر این انفجار  4نفر کشته و  2نفر نیز زخمی شدند.

 ۱۶دفتر کنسولگری عراق برای زائران روادید صادر میکنند
مهر :به نقل از «موازین نیوز» ،وزارت خارجه عراق در راستای مقدمه چینی و آماده سازی برای استقبال از زائران ایرانی در مراسم اربعین امام
حسین (ع) اعالم کرد که  ۱۶دفتر کنسولگری مسئولیت صدور روادید برای زائران ایرانی را برعهده خواهند داشت.

حضور ایران در سید  ۳جام جهانی  ۲۰۱۸قطعی شد
ایسنا :بر اساس نتایج و رتبه تیمها در رنکینگ فیفا ،تیم ملی فوتبال ایران در سید  ۳جام جهانی روسیه قرار خواهد گرفت و فرصت خوبی برای
صعود از گروهش خواهد داشت.رقابتهای انتخابی جام جهانی در شرف پایان است و در این بین چهره  ۲۳تیم از  ۳۲تیم حاضر در جام جهانی
مشخص شده است .فیفا برای تعیین سیدبندی جام جهانی به قرعهکشی آتی خود اکتفا میکند .در این بین با توجه به مشخص شدن  ۲۳تیم
حاضر در جام جهانی ،سیدبندی خیلی از تیمها مشخص شده که از این بین تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سید  ۳قرار خواهد گرفت.

تام کاتن؛ جوان ترین سناتور ضد ایرانی کاندیدای
ریاست سازمان سیا
تسنیم« :تام کاتن» ۳۹ساله از حزب جمهوریخواهان ،جوان
ترین سناتور کنونی ایاالت متحده آمریکاست که در روزهای اخیر
زمزمه هایی مبنی بر انتخاب وی برای ریاست سازمان سیای
آمریکا به گوش میرسد.کاتن از جمله طرفداران قاطع رژیم
صهیونیستی و جزو ضد ایرانی ترین سناتورهای آمریکایی است.

ارتش عراق رسم ًا آزادی «الحویجة» را اعالم کرد
فارس :سرلشکر ستاد «عبداالمیر رشید یارا »...فرمانده عملیات
آزادس ــازی «الحویجة» در ارتــش عــراق از آزادس ــازی کامل این
شهرستان از دست داعش خبر داد.

علی اکبر صالحی با وزیر خارجه انگلیس دیدار کرد
ایرنا :علیاکبر صالحی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمی ،صبح روز چهارشنبه با «بوریس جانسون» وزیرخارجه
انگلیس در لندن دیدار و گفت و گو کرد.

حمالت ارتش میانمار با هدف اخراج اقلیت مسلمان
روهینگیا انجام شد
میزان :سازمان ملل در تــازه ترین گــزارش خود دربــاره اوضاع
میانمار اعالم کرد که تحقیقات نشان میدهد حمله نیروهای
دولتی میانمار به ایالت راخین هدفمند بوده و به منظور اخراج
اقلیت مسلمان روهینگیا از این سرزمین انجام شده است.

از گوشه و کنار
ازدواج ساالنه  7.5میلیون دختر زیر سن قانونی
ایسنا :بر اساس گزارش مشترک صندوق نجات کودک و بانک
جهانی که به تازگی منتشر شده است ،در سال حدود  7.5میلیون
دختر زیر سن قانونی در جهان ازدواج میکنند و نزدیک به ۱۰۰
میلیون دختر به دلیل عدم حمایت قانونی در کشورهای شان در
معرض «ازدواج کودکان» قرار دارند.

درخواست  ۱۵۲نماینده برای سوال از رئیس جمهور
مهر 152 :نماینده مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار به
جریان افتادن طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص موسسات
مالی و اعتباری علی رغم گذشت سه ماه شدند.

از هر  4ایرانی یک نفر از اختالالت روانی رنج میبرد
مهر :رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت :از هر چهار ایرانی
یک نفر از اختالالت روانی رنج میبرد.سیدحسن موسوی چلک
ادامــه داد ۲۳ :تا  ۲۵درصــد مــردم ایــران دست کم از یک نوع
اختالل روانی رنج می برند.

کاهش قیمت گوشت گوسفند در بازار
صــدا وسیما :ملکی  ،رئیس اتحادیه توزیع کنندگان گوشت
گوسفندی از کاهش هــزار تــا  ۱۵۰۰تومانی قیمت گوشت
گوسفند در بازار خرده فروشی خبر داد.

