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تازههای مطبوعات
••آف��ت��اب ی���زد -ع���ادل ف��ردوس��ی پ���ور م��ج��ری برنامه
نود از  3700میلیارد تومان سوء مدیریت و هدر رفت
بیتالمال در دولت گذشته به خاطر ساخت پروژ ههای
ورزشی بالاستفاده خبرداد.
فردوسی پور به سختی میتوانست قانع شود که در دولت
قبل میلیاردها تومان از پ��ول م��ردم ص��رف ساخت یک
استادیوم ورزش��ی ش��ده اس��ت ،ام��ا به خاطر ع��دم انجام
کارشناسیهای درست این استادیوم قابل بهره برداری
نیست .
•• آرم��ان -مسئوالن تاکنون نه تنها از تولیدکنندگان
داخلی چادر حمایت نکردند ،بلکه با گسترش واردات
پارچه چینی و بیکیفیت بیش از  500کارگاه تولیدی
دوخت چادر مشکی در ایران را در معرض ورشکستگی
قرار دادهاند.
••کیهان–این روزنامه درگزارشی با عنوان «دفتر اتحادیه
اروپا در تهران مرکز دیپلماتیک یا النه جاسوسیجدید»
به خبر احتمال بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا انتقاد کرد و
نوشت :به اعتقاد بسیاری ازتحلیلگران ،این دفتر نه محلی
برای ارتقای روابط دو طرف که به النهای برای جاسوسی و
دخالت درامور داخلی ایران تبدیل خواهد شد.
••آرمان  -احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراهای
مجلس با تاکید بر لزوم نظارت بر صالحیت نامزدها در
چارچوب استعالم از مراجع چهارگانه از تالش نمایندگان
برای انتقال ستاد برگزاری انتخابات شوراها از وزارت
کشور به مجلس خبر داد.
••صبح نو -همزمان با سفر اسحاق جهانگیری معاون اول
دولت به استان چهارمحال و بختیاری برخی از مردم در
مقابل استانداری تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش
دولت برسانند .یک فعال محیط زیست دلیل این تجمع
را اظهارات اخیر معاون اول رئیسجمهور درباره اجرای
سه پروژه کوهرنگ ،3گالب و بهشت آباد از سرشاخههای
کارون به فالت مرکزی ایران یعنی اصفهان عنوان کرد.
او گفت :مردم مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار
توقف پروژههای انتقال آب از سرشاخههای کارون شدند.
تجمعکنندگان نگران معیشت ،سالمتی و اقتصاد خود
هستند.
•• آرمان  -محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی
اعتماد ملی گفت :در سه سال گذشته رئیسجمهور به
مطالبات جریان اصالحات به عنوان مهمترین جریان
سیاسی حامی دولت توجه جدی نکرده و به محض اینکه از
پل گذشت دیگر به پشت سر خود نگاه نکرد .به نظر من آقای
روحانی نباید پلهای پشت سرخود را خراب کند.
••وطن ام��روز – این روزنامه در ادام��ه انتقاد نسبت به
اظهارات رئیس جمهوردرگزارشی باعنوان« دولت :باید
بکوبیم!»نوشت :اظهارات رئیس قوه قضائیه در افشای
سفارشات حسن روحانی ،برای توقیف مطبوعات ،باعث
حیرت افکار عمومی شده است.

...

انعکاس
••تابناک نوشت :امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه
با مفاسد اقتصادی مجلس از بالتکلیفی  ۵۰هزار میلیارد
تومان در یکی از بانکهای کشور خبر داد و گفت :عملکرد
مجلس نهم و دهم در برابر فساد مطلوب نبوده است.
••جماران خبر داد :حزب اتحاد ملت به مناسبت صدور
پروانه فعالیت این حزب از سوی وزارت کشور این اقدام
را مبارک دانست و آن را گشایشی ب��رای فعالیتهای
ح��زب و نشانهای از بازتر ش��دن فضای سیاسی د راین
دولت دانست.
••رجا نیوز مدعی شد  :بررسی عملکرد دولت یازدهم
نسبت به مطالب منتشر شده در  ۱۲رسانه شناخته شده
کشور نشان میدهد که معاونت حقوقی و دیگر مجموعهها
و دستگا ههای دولتی بیش از  ۱۰۲بار از این رسانهها
شکایت کردهاند.
••عصرایران نوشت :قشقاوی معاون کنسولی وزارت
خارجه گفت :سومالی با ما قطع رابطه کرده وچون دو
طرف در کشورهای یکدیگر دیپلماتی ندارند ،نتوانستیم
کار زیادی برای ملوانان زندانی درسومالی انجام دهیم.
وی گفت :تحریم سگ موادیاب لغو شده و از چند کشور از
جمله فرانسه و استرالیا سگ وارد کردیم.
••افکار نیوز نوشت   :خبرگزاری روس��ی اسپوتنیک
مدعی برگزاری رزمایش ارتش آمریکا در سواحل ژاپن و
تمرین مقابله احتمالی باتهدیدهای ایران ،روسیه ،چین
و کره شمالی شد.
••عصر ایران نوشت :ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان تهران با بیان اینکه شهرستان ری و
اسالمشهر دو کانون اصلی بوی بد فرودگاه امام هستند
گفت :در مرحله اول تالش میکنیم مشکالتی که در
شهرستان ری هست را برطرف کنیم.
••انتخاب مدعی شد :اصولگرایان در جلسات اخیری که
درباره انتخابات سال  ۹۶داشتهاند از اینکه بتوانند نامزد
جدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند مایوس
شدهاند بنابراین تالش میکنند که  ،تعداد آرای روحانی
به حداقل برسد.
نکته دیگر آن است که نباید قالیباف در انتخابات ۱۳۹۶
سوزانده شود و باید در پیروزی انتخابات ش��ورای شهر
تهران سعی کرد تا قالیباف در سمت شهرداری باقی بماند
و به عنوان کاندیدای ذخیره اصولگرایان برای انتخابات
 ۱۴۰۰حفظ شود.
••الف نوشت  :معصومه آباد عضو شورای اسالمی شهر
تهران با تاکید بر اینکه یاشار سلطانی با پرچم مبارزه با
فساد اقدام به انتشار خبر واگذاری امالک شهرداری کرد،
گفت :از وی شکایتی ندارم.
••تابناک نوشت :محسن مهرعلیزاده عضو ش��ورای
سیاستگذاری اصالحطلبان با اشاره به تغییرات اخیر در
کابینه دولت یازدهم تصریح کرد :طبق گفته رئیس جمهور
برای تغییر هیچ وقت دیر یا زود نیست تغییر در هر حوزه و
هر زمانی که متوجه ایراد است میتواند در جهت برطرف
شدن مشکالت مثمر ثمر باشد.
••برنا نوشت :جابری انصاری معاون عربی-آفریقایی
وزارت خارجه گفت :به دلیل اینکه هنوز شرایط عمومی
و کلی ملوانان برای ما مشخص نیست نمیتوانیم برخی
از جریانات اتفاق افتاده را رسانهای کنیم زیرا جان آنان در
خطر میافتد و ما نمیخواهیم چنین اتفاقی رخ دهد.
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منتجب نیا :دولت تجدیدنظری در همراهانش داشته باشد

کدخدایی :شورای نگهبان طرح استفساریه قانون
انتخابات را بار دیگر به مجلس فرستاد

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان این که «دولت روحانی
در برخی زمینهها کارهای بزرگی انجام داده و گامهای
بلندی برداشته ولی بسیاری از مطالبات مردم بر زمین
مانده و بسیاری از خواستههای م��ردم همچنان وجود
دارد و خیلی از مشکالت هنوز باقی است که باید برطرف
شود» درباره مشکالت معیشتی و بیکاری گفت :نیاز است
دولت تجدیدنظری در ی��اران و همراهانش داشته باشد
و کار ترمیم کابینه هم کار بسیار بجایی بود .به گزارش
تسنیم ،حجتاالسالم رسول منتجبنیا در جمع شماری
از دانشجویان دانشگاه کردستان به نقاط ضعف و قوت
دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت :هر دولتی نقاط قوت
و ضعفی دارد و اینطور نیست که بتوان گفت همه نقاط
قوت مربوط به یک دولت و همه نقاط ضعف مربوط به یک
دولت دیگر است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان به گذشت هفت
سال از وقایع سال  88اشاره کرد و افزود :قضیه تلخی برای
همه بود ،حادثهای اتفاق افتاد و این امر یا باید بهصورت
ریشهای بررسی شود و آنهایی که عامل این بحران بودند
یکی پس از دیگری مورد بازخواست قرار گیرند یا از آن
بگذریم و وحدت و انسجام را جایگزین کنیم .منتجبنیا با
بیان این که «قانون باید بر حاکمان و حکومت ،حاکم باشد و
چه در حکومت دینی و چه غیردینی هیچکس نباید خود را از
مدار قانون خارج بداند» افزود :قانون اگر نباشد آغاز هرج و

اک��ب��ری  -سخنگوی ش���ورای نگهبان گ��ف��ت« :ط��رح
استفساریه م��اده  52قانون انتخابات مجلس از سوی
شورای نگهبان باردیگر مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس
فرستاده شد ».اشاره کدخدایی به طرح استفساریهای
است که  25مهر ماه در مجلس تصویب شد .براساس این
استفساریه«شوراینگهبانپسازاعالمنظرقطعیونهایی
درمهلت 20روزهمذکوردرقانونانتخابات(دربارهصحت
انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه) ،نمیتواند اظهارنظر
مجددی درباره صالحیت نامزد یا منتخب داشته باشد و
چنان چه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد
این مدارک طبق ماده  30قانون آییننامه داخلی مجلس
در زمان بررسی اعتبارنامههای منتخبان مورد رسیدگی
قرار میگیرد ».این استفساریه قبال نیز توسط شورای
نگهبان رد شده بود و قرار بود مجلس آن را تغییر دهد.
به گزارش خراسان عباسعلی کدخدایی روز گذشته در
نشست خبری خود در حاشیه نمایشگاه مطبوعات اظهار
کرد :اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که این طرح
سبب محدود کردن حق نظر شورای نگهبان مغایر اصل
 99است همچنین ایراد جدیدی که برآن مطرح شد این
بود که در استفساریه دو تاریخ ذکر شده است .کدخدایی
درباره ارسال طرح استفساریه ماده  52قانون انتخابات
مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت وجود
اختالف میان ش��ورای نگهبان و مجلس نیز گفت« :در

با استقبال از ترمیم کابینه



مرجاست.ویبهموضوعوالیتفقیهاشارهکردوگفت:مقام
معظم رهبری بارها در صحبتهای خود نکاتی را فرمودهاند
و بهویژه بعد از سال  88و هنگامی که ایشان دعوت کردند
که نمایندگان کاندیداهای معترض خدمتشان برسند
بنده هم خدمت ایشان رسیدم.یکی از مباحثی که مقام
معظم رهبری در آن جلسه مطرح کردند مسئله تعریف
والیت مطلقه فقیه است که فرمودند «تفسیری را که برای
والیت مطلقه میشود ابد ًا قبول ندارم و اص ً
ال والیت مطلقه
بهمعنای قانون شکنی و فراقانونی نیست و همه باید در
چارچوب قانون حرکت کنند ،حتی من و کسی که در
این سمت باشد فقط در مورد بسیار استثنایی که قانون و
دستگاههای قانونی و اجرایی نتوانند مشکل را حل کنند
و گره کوری برای کشور به وجود بیاید یک نفر باید این گره
را باز کند ،والیت مطلقه را من اینگونه تفسیر میکنم و این
تفاسیر که دیگران کردهاند را من قبول ندارم»؛ ایشان تعابیر
دیگری داشتند که من نقل به مضمون کردم.
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شاید قلب حمید باز هم میتپید اگر ...

حال حاضر با توجه به ابهاماتی که از سوی اعضای شورای
نگهبان مطرح شده است امکان بررسی طرح استفساریه
ماده  52انتخابات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت
نظام وجود ندارد ولی شورای نگهبان در هر صورت تابع
قانون است و از آن تبعیت میکند».
▪ ▪واکنش به ادعای مشاور هاشمی و اعالم آمادگی
ارائه مستندات

کدخدایی در بخش دیگری ازتوضیحات خود به سواالت
خبرنگاران درباره اظهارات مشاور هاشمی رفسنجانی
درمورد حضور مصلحی در زمان روند بررسی صالحیت
هاشمی ب��رای انتخابات ریاست جمهوری در سال
 92و این که آیا شورا میتواند مستندات الزم را در این
ب��اره ارائ��ه ده��د؟ تصریح ک��رد :ما حاضریم ویدئوهای
همه مذاکرات شورا را منتشر کنیم و در این باره هیچ
محدودیتی نداریم.
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مسائل منطقه

جزئیاتی از خنثی سازی اقدام
تروریستی در مراسم سالگرد ارتحال امام

سفیر فرانسه:هیچ ارزشی برای
تحریمهای آمریکا قائل نیستیم

پرویز فتاح :آثار برجام را در زندگی
مردم ندیدم

آیتا...مکارمشیرازی :رژیمدیوانه
سعودی 19ماهاستکهآدممیکشد

دف��اع پ��رس  -جانشین رئیس س��ازم��ان بسیج
مستضعفین از خنثیسازی اقدام تروریستها در
مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در 14خرداد ماه
خبر داد.سردار«علی فضلی»  ،با اشاره به اقدامات
خصمانه عربستان مبنی بر تطمیع برخی گروههای
معاندانقالبگفت:برخیازگروهکهایتروریستی
که در گذشته تسلیم فرزندان انقالب شده بودند،
امروز به تحریک عربستان دوباره مشغول فعالیت
شدهاند.وی افزود :برخی از این افراد فریبخورده
قصد داشتند که درمراسم سالگرد ارتحال امام (ره)
اقداماتیراانجامدهندوهمچنیندرشیرازدستبه
کارهایضدامنیتیبزنند؛اماخوشبختانهقبلازهر
اقدامی به درک واصل شدند.

ایسنا -فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران روز
گذشتهدردانشگاهفردوسیمشهد گفت :فرانسه
هیچگونه ارزشی برای تحریمهای آمریکا قائل
نیست ،چرا که یک جانبه و فراسرزمینی است؛ به
اینمعناکهدرخودخاکآمریکامیتواندتاثیرگذار
باشد .سنمو ضمن بیان این که تحریمهای ایجاد
شده در سیستم بانکی به وضوح قابل احساس
است ،اف��زود :تحریمهای بانکی تاثیرات بسیار
بدی بر بانکهای بزرگ دنیا گذاشتهاند و دولت
فرانسه صحبتهای زی��ادی با انگلیس و آلمان
دارد و درباره تحریمهای بانکی به صورت مستمر
صحبتهایی با آمریکا میکند که امیدواریم به
نتیجه برسد.

خبرگزاری دانشجو -رئیس کمیتهامداد امام
دربارهاحتمال نامزدی اش در انتخابات 96گفت:
جامعهمحرومانبرایماخیلیمهمهستند،خیلی
برای نظام و انقالب باید مهم باشند وهستند ،چرا
من باید واقعا دنبال چیز دیگری باشم؟ چرا؟ فتاح
تاکید کرد :به کارم عالقه مندم و نمیخواهم وقتم
را صرف هیچ چیز حاشیهای دیگری بکنم .وی
افزود :ما به زندگی مردم سر میزنیم.
آثار پسابرجام را در زندگی آنها ندیدیم ،اشتغال
باید رونق بگیرد ،کسب وکار باید رونق بگیرد ،به
اقتصاد مقاومتی که رهبری عزیز فرمودند باید
بیشتر پرداخته شود تا وضع زندگی مردم بهتر
شود.

فارس  -آیتا ...مکارمشیرازی گفت :رژیم دیوانه
سعودی 19م��اه است که آدم میکشد،تخریب
میکند وآت��ش م�یزن��د .دی��گ��ران ک��اش سکوت
میکردند اما کمک میکنند .این مرجع تقلید
گفت :معبودها همین سنگ و چو بها نیست،
برخی معبودها بسیار بدتر است .قرآن میگوید
عدهای معبودشان هوای نفس است که باید آن
را شکست ،درهم ودینار دو بت دیگر است .وی
ادام��ه داد:اکنون این بت در دنیا چه میکند.
عربستان به این بت چسبیده و جنایت میکند و
همه قوانین را زیر پا میگذارد .عدهای را دریمن
دره��م میکوبد ودر مکا نهای دیگر مثل یمن
آتشافروزی میکند.

بنده خدا هنوز  43بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود که در
آستانه دومین ماه پاییز ،همین چند روز پیش ناگهان گل
وج��ودش پژمرد و از خانه کوچک اما پر مهر و محبتی که در
آن با همراهی مهربانانه و فداکارانه همسر نجیب و زمانه
س��ازش ،دو دختر خوب و مهربان پرورانده ب��ود -حتی بی
فرصت خداحافظی – راهی خانه ابدی شد .قلب حمید به
باتری تقویت کننده نیاز داشت و اگرچه پزشک برای تهیه
این وسیله تاکید میکرد اما گویا او چندان جدی نمیگرفت،
تعدادی از بستگانش در حاشیه مجلس ترحیم میگفتند
هزینه دستگاه و عمل جاگذاری آن ،علت اصلی امروز و فردا
کردن خدا بیامرز در انجام آن عمل بوده است! بگذریم ،چند
روز پس از مراسم دفن و تعزیه ،چند نفر از اقوام نزدیک حمید،
بی ریا و بی سروصدا از بین خودشان مبالغی جمع کردند
برای تامین هزینههای مراسم  ،تا شاید الاقل در همین ابتدای
فقدان پدر جوان ،بخشی از فشار اقتصادی از دوش خانواده
مرحوم برداشته شود ،این جریان را که شنیدم به خاطر این
همراهی بی ریا و صادقانه خوشحال شدم اما با خود گفتمای
کاش همین اقوام خوب و دلسوز ،کمی زودتر به فکر کمک،
همراهی و مهربانی کردن با حمید و خانواده اش میافتادند،
و چه بسا که اگر این خویشاوندان برای تامین هزینه باتری قلب
حمید،عزمجزممیکردندشایدسالهایسالقلبحمیددر
سینه اش و در کنار همسر و دختران عزیزش میتپید ،شاید!
آیا در بین خویشاوندان ما یا در میان همسایگان و همشهریان
و هموطنانمان ،بیمار سخت احوالی وجود ندارد که کمک و
همراهیمابتواندزندگیدوبارهبهایشانببخشدیاالاقلرنجی
از رنج هایشان یا دردی از دردهایشان بکاهد آیا واقعا تا زندهایم
و نفس میکشیم نمیتوانیم در ادامه نفس کشیدن و تداوم
تپش قلب همنوعان بیمار خود سهم و نقشی داشته باشیم؟!

...
خبر

نقوی :توهینهای رئیسجمهور در 2 -3
سال اخیر بیسابقه بوده است
فارس – نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
بابیاناینکهدولترویصداقتوشفافیتکارکند ،افزود:
توهینهاییکهرئیسجمهوردرسهسالاخیربهمنتقدانروا
داشتهنسبتبهکلروسایجمهورسابق،بیسابقهبودهاست.

حاشیه نگاری از غرفه خراسان؛ از پیشنهاد یک مقام نظامی
تا حوصله وزیر ارتباطات
غرفهخراساندرروزهایپایانیبیستودومیننمایشگاه
مطبوعات همچنان میزبان چهرههای سیاسی ،علمی،
فرهنگی و هنری بود به طوری که هر یک نگاه و نظر خود
را نسبت به روزنامه به گونههای مختلفی ابراز داشتند.
*مصطفیکواکبیاننمایندهتهراندرمجلسوعضودبیر
کل حزب مردمساالری ضمن گرفتن عکس یادگاری در
غرفه خراسان با بیان اینکه خراسان را بهترین الگوی
روزنامه محلی برای ملی و کشوری شدن میدانم ،گفت:
این روزنامه با تجربه زیاد در عرصه مطبوعات ایفای نقش
مناسبی دارد.
*بهروزبنیادینمایندهکاشمردرمجلسگفت:خراسان
خانه من است و روزنامه خراسان شناسنامه رسانهای
خانه ام به شمار میرود.
*سردار داوود غیاثی راد معاون فرهنگی هیئت امنای
رزمندگان غرب و شمال غرب کشور هم گفت :روزنامه
خراسان توانسته در بحث یاران خراسانی رهبر معظم
انقالب با انتشار ویژه نامههایی چون رازهای سوسنگرد
 ،سند عزت و پالک عزت اقدامات شایستهای داشته
باشد .سزاوار است با انتشار ویژه نامهای در خصوص
سند ایثارگری جبهه غرب و شمال غرب نیز کارنامه خود
را درخشانتر کند.
*حجت االسالم علی عسگری مشاور پارلمانی مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با اعالم
اینکهخراسانعنوانچهارمروزنامههایسراسریکشور
را داراست ،گفت :مشی اعتدال و رعایت انصاف شیوه
حرفهای خراسان در تهیه و تولید خبر است.
* محمود واعظی وزیر ارتباطات با حوصله خاصی مقابل
تابلوی خراسان ایستاد و به عکاسان این فرصت را داد تا
عکسهای متعددی از او در کنار نشان خراسان بگیرند
و در پایان گفت :روزنامه خراسان وزین است و زمانی که
نامش را میشنوم به یاد امام رضا(ع) میافتم.
*عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پس
از انجام نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در غرفه
خراسان حضور یافت و ضمن احوالپرسی و مصافحه با

خبرنگاران و اعضای غرفه خراسان تاکید کرد :برای این
روزنامه نام نیکی برگزیده شده است ،چرا که در میان
روزنامهها هرگاه به این نام میرسم ناخودآگاه یاد بارگاه
نورانی امام رضا علیه السالم میافتم.
*علی اصغر عنابستانی معاون شهردار مشهد با بیان
اینکه روزنامه خراسان پنجر های به جلوه گر یهای
سرزمین خراسان است ،گفت :توصیه من به روزنامه
باسابقه خ��راس��ان ای��ن اس��ت که در موضوع پایتخت
فرهنگی به عنوان رسانهای تمام قد بایستد و مبلغ این
موضوع مهم فرهنگی باشد.
* سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون
درحالی که میان خیل سوال کنندگان و خبرنگاران
مستقردر راهروی اصلی درحرکت بود با توقف در مقابل
غرفه خراسان و احوالپرسی با خبرنگاران این روزنامه
گفت :خراسان با سابقه و معتبر است و همچنان یکی از
مخاطبانش هستم.
*حسن ن��وروزی نماینده رب��اط کریم گفت :روزنامه
خراسان را میخوانم و نگاه منصفانه آن را میپسندم .این
روزنامه اخبار صادقانهای منتشر میکند.

در جریان سفر ظریف به بخارست انجام شد

امضای یادداشت تفاهم لغو روادید دیپلماتیک
بین ایران و رومانی
وزی���ران ام��ور خارجه ای��ران و روم��ان��ی پس از دور اول
م��ذاک��رات خ��ود ،دو ی��ادداش��ت تفاهم در زمینه ت��داوم
رایزنیهای سیاسی و همچنین لغو روادید دیپلماتیک
امضا کردند .ظریف شامگاه سه شنبه در آغاز دور جدید
سفر به اروپای شرقی وارد بخارست پایتخت رومانی شد.
سفرظریفبهرومانیبهدنبالسفراسفندماهسالگذشته
وزیر امورخارجه رومانی به ایران است که از وی برای سفر
به بخارست دعوت کرد.دکتر محمد جواد ظریف والزار
کومانسکو پس از دور اول مذاکرات و امضای دو یادداشت
تفاهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند .وزیر امور خارجه
کشورمان همچنین عالوه بر دیدار با همتای رومانیایی
خود وامضای دوسند همکاری مشترک با رئیس جمهور
این کشور دیدار و گفت و گو کرد و در همایش اقتصادی

رومانی و ایران و کنفرانس مبارزه با تروریسم وافراطی
گری حضور یافت .در همین حال ایسنا گزارش داد محمد
جواد ظریف ضمن بازدید از ساختمان پارلمان رومانی که
بزرگترین پارلمان اتحادیه اروپا به شمار میرود با رئیس
مجلس نمایندگان رومانی دیدار و گفت و گو میکند.
ظریف در ادامه سفر به بخارست قرار است با نخست وزیر
رومانی و ایرانیان مقیم رومانی دیدار کند.حدود  30نفر
از فعاالن اقتصادی ایران در راستای توسعه مناسبات و
تحققاهدافاقتصادیپسابرجاممحمدجوادظریفوزیر
امور خارجه کشورمان را در این سفر همراهی میکنند.
ظریف پس از رومانی به اسلواکی و چک سفر و با مقامات
عالی رتبه این کشورها دیدار و درباره همکاریهای دو
طرف گفت و گو خواهد کرد.
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