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واکنش عادل آذر درمورد پاداش های
غیر متعارف درقوه قضاییه

...

ویژه های خراسان
مدیران مراقب حساب های فعال
دربانک های غیردولتی باشند
بر اساس درخواست یک نهاد نظارتی از مدیران مالی برخی
دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها ،تاکید شده است با
توجه به الزامات قانون محاسبات عمومی و تاکیدات مکرر
اعالم شده در سال های قبل ،باید در اسرع وقت نسبت به
انتقال حساب های فعال موجود از بانک های غیردولتی به
بانک مرکزی یا یکی از بانک های عامل دولتی اقدام و پس
از انجام این موضوع ،نسبت به ارسال درخواست انسداد
حسابهایغیرقانونیمذکوراقدامکنندتاموجباتپیگرد
قانونی و اداری این موضوع فراهم نشود.

ترکیب جالب برخی هیئت های اروپایی در
سفر به ایران
بر اساس گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مسئوالن
اجــرایــی ،با اشــاره به تــداوم سفر هیئت هــای اقتصادی
خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی به ایران ،اعالم شده
است بر اساس بررسی صورت گرفته از ترکیب اعضای
حاضر در سفر  2هیئت از اروپــای غربی به کشورمان در
هفته های آینده ،موضوعاتی چون مصالح و دکوراسیون
ساختمان ،سیستم های گرمایشی و سرمایشی ،مواد
غذایی و نوشیدنی ها ،سرگرمی و مراکز تفریحی به چشم
می خورد که به نظر نمی رسد عایدی چندانی برای اقتصاد
کشور داشته باشد .

...

قوه قضائیه

رژه نیرو های مسلح ؛ امروز در تهران و سراسرکشور

امیر سرتیپ حیدری :نیروی زمینی ارتش  ،هجومیتر می شود

پوردستان :اگر تهدیدی وجود داشته باشد قبل از آنکه به مرزها برسد با پاسخکوبنده مواجه میشود
فرمانده نیروی زمینی ارتــش در گفت و گویی تفصیلی
از تهاجمی تر شدن ساختار نیروی زمینی ارتش سخن
گفت و با بیان اینکه ما ذر های به دفاعی عمل کردن
نیندیشیدهایم چون بهترین پدافند (دفاع) را آفند (حمله)
میدانیم ،گفت :در ُبعد ساختاری میخواهیم نیروی
زمینی را به یک نیروی متحرک هجومی تبدیل کنیم.
یعنی تعدادی از تیپهای پرشمار نزاجا را از حالتی که
االن دارند ،خارج میکنیم و با یک ساختار کامال حرفهای
و بهروز شده و مجهز به سالحهای روز ،به تیپهای محرک
هجومی تبدیل خواهیم کرد.
▪حیدری :می خواهیم چند تیپ در تراز نوهد ایجاد
کنیم

به گزارش فارس امیر سرتیپ کیومرث حیدری درباره
نیروهای تیپ  65ویــژه هوابرد (موسوم به نوهد) هم
گفت :بنا داریــم چند تیپ در تراز نوهد ایجاد کنیم که
به عنوان «تیپهای واکنش سریع مخصوص» نامیده
میشود و بنایمان بر این است که هر سال بر تعداد این
تیپها بیفزاییم.
حیدری درخصوص تانک جدید ایرانی با نام «کرار» نیز
ضمن مثبت ارزیابی کردن ویژگیهای این تانک ،آن
را دارای قابلیتهای عمده نمونه  T90روسی معرفی
کرد و گفت :تمرکز بر روی این تانک میتواند ما را از
خرید خارجی بینیاز کند .فرمانده نزاجا این را هم
گفت که علیرغم عملیاتی بــودن تانک دیگر ایرانی
با نام «ذوالفقار» ،تانک «کــرار» نسبت به «ذوالفقار»
ارجحیت دارد.

▪بیانیه سپاه :به احدی اجازه داده نمی شود امنیت
امروز را با وعده های فریبنده مورد تعرض قرار دهد

سپاه پــاســداران انــقــاب اســامــی هــم در آستانه 29
فروردین با صدور بیانیهای روز ارتش را فرصتی برای
بازخوانی وحدت و هم افزایی راهبردی و اقتدار آفرین
ارتش و سپاه دانست و اعالم کرد :نیروهای مسلح ایران
به احدی اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش کشور را مورد
تهدید و تعرض قرار دهد .به گزارش تسنیم در این بیانیه
بیست و نهم فروردین ماه «به آحاد ارتشیان غیرتمند و

شجاع»تبریکگفتهوتأکیدشدهاست«:نیروهایمسلحبه
احدی اجازه نخواهند داد این امنیت و آرامش مثال زدنی
را با بهانه جویی ها و دغل بازی های مدرن و وعده های
فریبنده و مغایر با عقالنیت و مقتضیات زندگی عزتمندانه
در عصر پرماجرای امروز مورد تهدید و تعرض قرار دهند».
همچنین رؤسای قوای مقننه ،قضاییه ،ستاد کل نیروهای
مسلح و جمعی از مقامات و نهادهای گوناگون کشورمان
در بیانیه ها و اظهارنظرهای جداگانه ای فرارسیدن این
روز را به ارتشیان غیور کشورمان تبریک گفتند.

...

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده
کل ارتش نیز روز گذشته به مناسبت فرارسیدن روز
ارتش ،به همراه جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش
با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) ،با آرمانهای
امــام راحــل ،تجدید میثاق کردند .به گــزارش میزان
پوردستان در این مراسم درباره قدرت قرارگاه پدافند
هوایی خاتم االنبیاء گفت :هیچ ارتفاعی وجود ندارد
که از دید قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء پوشیده
بماند و برای اهداف پیشبینی شده سال حهای الزم
در نظر گرفته شده است .وی با اشاره به اینکه امروز با
تهدیدات ترکیبی و هیبریدی مواجه هستیم ،عنوان
داشت :در جنگ هیبریدی دشمن به دنبال آن است که
از طریق اهرمهای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و
فرهنگی اهداف خود را پیادهسازی کند .فرمانده سابق
نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه گروههای تکفیری
درسال  93نزدیک مرز کشورمان بودند اما نتوانستند
کاری انجام دهند ،گفت :اگر تهدیدی وجود داشته
باشد قبل از آن که به مرزها برسد با پاسخ کوبنده مواجه
میشود .وی همچنین با حضور در محل مجلس شورای
اسالمی با علی الریجانی رئیس نهاد قانونگذاری
کشورمان دیدار کرد.
امروز نیز یگان های مختلف نیرو های مسلح کشورمان
در تهران و سراسر کشور با برگزاری مراسم رژه  ،تازه ترین
دستاورد ها و تجهیزات دفاعی و اقتدار و آمادگی خود را
به نمایش می گذارند.

درحاشیه

قاسمی  :نشست کارشناسی مذاکرات
آستانه امروز در تهران برگزار می شود
امیدواریم رفراندوم  ،به صلح ،ثبات ،امنیت و
ایجاد اجماع در ترکیه کمک کند
هادی محمدی – سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ
به سوالی در ارتباط با نتایج برگزاری اجالس مسکو و
غیبت ترکیه و تاثیر آن بر روند گفتوگوهای حل بحران
سوریه تصریح کــرد :نشست مسکو بر اســاس ضرورت
خاص زمانی خود برگزار شد.بحث حضور ترکیه در
ایــن اجــاس مطرح نبوده و ایــن اجــاس در چارچوب
رایزنیهای قبلی که بین سه کشور در حوزه نظامی و
سیاسی و غیره وجود دارد برگزار شد البته ترکیه در
نشست آستانه حضور دارد و قرار است ،امروز(سه شنبه)
به مدت دو روز نشست کارشناسان آستانه در تهران
برگزار شود و در همین چارچوب هیئت هایی از روسیه
و ترکیه به تهران خواهند آمد.ضمن این که احتماال در
نیمه اول اردیبهشت ماه نیز نشست آستانه  4در سطح
معاونان وزیران خارجه در آستانه برگزار می شود که در
جای خود نشست مهم و قابل اعتنایی است.

شریعتمداری«:افتتاحرسمی»،
اسممستعار«افتتاحدوباره»است

مراسمترحیمسرداردانشیار باحضور
فرماندهسپاهقدسبرگزارشد

پیام تسلیت امیر کویت به روحانی
در پی سیل آذربایجان

بهکارگیری 20هزارنیروییگان
ویژهبرایبرگزاریانتخاباتیامن

ناطق نوری فعالیتی در فضای
مجازی ندارد

فــــــارس – ش ــری ــع ــت ــم ــداری
مدیرمسئول کیهان بابیان اینکه
«افــتــتــاح رس ــم ــی» ی ــک واژه
مـندرآوردی و یک اسم مستعار است که برای
«افتتاح دوباره» اختراع کردهاند ،افزود :اگر این
پروژههاقب ً
الافتتاحشدهوبهبهرهبرداریرسیده
اســت ،افتتاح رسمی آن چه مفهومی دارد.

تسنیم  -مراسم ترحیم سردار
دانشیار جانشین رئیس دفتر
دبیر شورای عالی امنیت ملی
روزگذشتهبرگزارشد.دراینمراسمسرلشکر
سلیمانی  ،دریابان شمخانی ،سردارقاآنی ،
قالیباف شــهــردار تــهــران وجمعی دیگراز
مسئوالن لشکری وکشوری حضور داشتند.

الــعــالــم -امــیــر کــویــت پیام
تسلیتی را خطاب به «حسن
روحانی» رییس جمهور ایران
بابت فاجعه سیل اخیر که منجر به کشته
شدن جمعی از ایرانیان شد ،ارسال کرد.
امیرکویت در این پیام همدرد یاش را با
بازماندگان این حادثه  ،بیان کرد.

ایرنا  -سردار کرمی فرمانده
ی ــگ ــان هــــای ویـــــژه نــیــروی
انـــتـــظـــامـــی گــــفــــت29 :
اردیبهشت ؛ روز مهمی برای ایران است ،به
همین دلیل  20 ،هزار نیروی یگان های
ویژه کشور ،برای برگزاری انتخاباتی امن و
باشکوه انجام وظیفه می کنند.

ایسنا  -روابــط عمومی دفتر
حجت االســام ناطق نــوری
طی اطالعیهای با اشــاره به
فعالیت غیر رسمی برخی با جعل نــام و
عــنــوان رجــال سیاسی کــشــور در فضای
مــجــازی ،اعـــام کــرد کــه وی هیچ گونه
فعالیتی در فضای مجازی ندارد.

به گــزارش خراسان ،بهرام قاسمی در اولین نشست
خبری خود در سال  ، 96در پاسخ به سوالی در مورد
بــرگــزاری رفــرانــدوم در ترکیه و تأثیر آن بــر مسائل
منطقهای اظهار کرد :بحث برگزاری رفراندوم در ترکیه
یک بحث داخلی است .ترکیه کشور همسایه ما است
و هر آ نچه را که اکثریت مردم ترکیه بپذیرند و به آن
رأی بدهند مورد احترام ما خواهد بود .اما اینکه این
رفراندوم و نتیجه آن در صورت تأیید چه تأثیری میتواند
در کل منطقه داشته باشد ،باید صبر کرد .ما امیدواریم
که این رفراندوم بتواند به صلح ،ثبات ،امنیت و ایجاد
اجماع در داخل ترکیه کمک کند و با اجماعی که در این
کشور ایجاد میشود ،این کشور را به سمت یک کشور با
ثبات سوق دهد.

محبوبیت (شامل خیلی محبوب و تاحدودی محبوب) را
در نظر بگیریم 67 ،درصد پاسخگویان قالیباف را خیلی
محبوب یا تاحدودی محبوب ارزیابی کرد هاند این در
حالی است که  62درصد پاسخگویان چنین ارزیابی از
حسن روحانی داشتهاند .این شاخص برای احمدی نژاد،
رئیسی ،جهانگیری و بقایی به ترتیب 29 ، 32 ،52 ،و 18
درصد است.

«خیلی محتمل» است .همچنین  42درصد پاسخگویان
عنوان کردهاند که شکست روحانی «تاحدودی محتمل»
اســت .بر این اســاس 56 ،درصــد پاسخگویان ایرانی
نسبت به پیروزی روحانی خوشبین نبوده و شکست
وی را محتمل میدانند .بر اساس بخش دیگری از این
نظرسنجی 72 ،درصد بر این باورند که برجام وضعیت
اقتصادی مردم معمولی را بهتر نکرده است .حدود 25
درصد هم گفته اند برجام وضعیت اقتصاد ایران را کم و
بیش بهتر کرده است.

▪اقدامات اخیر آمریکا در سوریه و افغانستان  ،یک
ژست است

از نــظــر ع ــدم محبوبیت یــا هــمــان آرای منفی نیز
محمود احمد ینژاد از نظر  46درصــد پاسخگویان،
نامحبو بترین فــرد ارزیــابــی شــده اســت .در واقــع از
نظر میزان عدم محبوبیت براساس شاخص «خیلی
نامحبوب» احمد ینژاد ،روحانی و بقایی (به ترتیب با
 19 ،28و  )18درصد به عنوان نامحبو بترین افراد
از سوی پاسخگویان ایرانی ارزیابی شد هاند .بررسی
نتایج منتشر شــده نشان میدهد که از نظر مجموع
میزان شاخص عدم محبوبیت (شامل خیلی نامحبوب و
تاحدودی نامحبوب) نیز احمدینژاد ،روحانی و بقایی
به ترتیب از سوی  35 ،46و  28درصــد پاسخگویان
افرادی نامحبوب ارزیابی شدهاند.

▪ 51درصــد شرکت کنندگان :وضعیت اقتصادی
خانواده مان تغییری نکرده است

...

انتخابات

▪حرف های سخیفی دربــاره حساب های قوه قضاییه
زدند که بعد ًا کذب آن ثابت شد

آملی الریجانی افزود :متأسفیم که عدهای با فریبکاری و
به کار بستن ابزارهای نخ نما شده به میدان می آیند و علیه
قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می کنند .البته این حرف
ها و فریب ها پس از چند روز بر همگان آشکار می شود کما
اینکه در مورد حساب های قوه قضاییه حرفهای خالف و
سخیفی زدند که بعد ًا کذب ادعاهایشان ثابت شد.

▪احمدی نژاد با  46درصد رأی منفی ،نامحبوب ترین
فرد

▪انتقاد از عملکرد مسئوالن نباید رنگ تخریب ،افترا و
توهین به خود بگیرد

وی در بخش دیگر سخنانش با اشــاره به در پیش بودن
انتخابات ،تأکید کرد :انتقاد از روشها و عملکرد مسئوالن
بحثدیگریاستامااینانتقاداتنبایدرنگتخریب،افتراو
توهینبهخودبگیرد.رئیسدستگاهقضاشیوهفعلیثبتنام
نامزدهایانتخاباتراموجبوهننظامدانستوازمجلسو
شورای نگهبان خواست این موضوع را پیگیری کنند.

...

گزارش جلسه

▪پوردستان :اگر تهدیدی وجود داشته باشد قبل از
آن که به مرزها برسد با پاسخ کوبنده مواجه میشود

آملی الریجانی :هجمه ها به قوه قضاییه
موجب می شود در مقابله با فساد ،نفوذ و
فتنه ،قاطع تر عمل کنیم
رئیس دستگاه قضایی «افزایش هجمه ها به قوه قضاییه»
را نشانه عملکرد درست این قوه عنوان و تأکید کرد :چنین
رویکردهایی موجب می شود که قوه قضاییه در مقابله با
فساد ،نفوذ و فتنه ،قاطع تر از گذشته عمل کند و اعتقاد
داریم اگر قوه قضاییه این چنین همانند سدی مقابل نفوذ
دشمن نمی ایستاد یا دست چپاولگران و رانت خواران
را از بیت المال قطع نمی کرد این قدر آماج حمالت قرار
نمی گرفت .به گزارش میزان آیت ا ...صادق آملی الریجانی
روز گذشته در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،با بیان اینکه
«چند سالی است که قوه قضاییه به شدت با هجمه های
دشمن و متاسفانه برخی افــراد در داخــل مواجه است»
گفت :ما به توصیه حضرت امام(ره) ،رهبر معظم انقالب و
دلسوزان نظام وقتی می بینیم که دستگاه قضایی با هجمه
های زیادی از سوی دشمن مواجه میشود ،می فهمیم که
مسیر را درست طی کرده و در برخورد با مفاسدکار خود را
درستانجامدادهایم منتهیآنچهباعثتاسفاست،نهتنها
همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل
حمالت دشمن است.

خبرگزاری صدا وسیما -رییس دیوان محاسبات کشور درباره اخبار برخی رسانه ها در مورد پاداش های غیر متعارف در قوه قضاییه گفت :من این موضوع را دررسانه ها
شنیده ام وبالفاصله دستوررسیدگی داده ام .عادل آذر با بیان اینکه جمع بندی گزارش تهیه شده در این زمینه نشان می دهد ،هیچ گونه گزارشی در داخل دیوان محاسبات
یا ازجانب دیوان محاسبات راجع به پرداخت پاداش در قوه قضاییه به قضات یا مدیران این قوه وجود نداشته و ندارد گفت :نمی دانیم این خبر به چه شکلی پخش شده است.

نظرسنجی «ایران ُپل» درباره نامزدهای انتخابات

وضعیت آرا ی روحانی ،احمدی نژاد ،قالیباف ،رئیسی ،بقایی و جهانگیری چگونه است؟
در یکی از نخستین نظرسنجی های انتخاباتی که توسط
یک موسسه خــارج از ایــران انجام شده اســت ،موسسه
«ایــران ُپــل» در یک پیمایش که طی روزهــای  22تا 25
فروردین و با جامعه آماری  1005نفر از هموطنان انجام
شده ،نظرات آن ها درباره  6تن از نامزدهای انتخابات،
وضعیت اقتصادی فعلی و آینده و تأثیر برجام بر آن را
پرسیده است .به گزارش بلومبرگ ،تسنیم و فارس این

نظرسنجی نشان می دهد که مجموع محبوبیت شهردار
تهران از نظر شهروندان ایرانی از میزان محبوبیت رئیس
جمهور پیشی گرفته است .بنابراین گزارش ،براساس
شاخص «خیلی محبوب» 23 ،درصد پاسخگویان ایرانی
روحانی را خیلی محبوب ارزیابی کردهاند که  4درصد
بیش از ارزیابی انجام شده از قالیباف به عنوان یک فرد
خیلی محبوب ( 19درصد) است ،اما اگر مجموع میزان

▪پاسخ شرکت کنندگان دربــاره احتمال شکست
روحانی در انتخابات

در ب ــخ ــش دیــــگــــری از ایـــــن نــظــرســنــجــی ،نــظــر
پاسخگویان دربـــاره احتمال شکست روحــانــی در
انتخابات ریاست جمهوری آتــی مــورد سنجش قرار
گرفت .براساس نتایج منتشر شده ،از نظر  14درصد
پاسخگویان ،شکست روحانی در انتخابات پیشرو

در پرسشی دیــگــر ،ســـوال شــده وضعیت اقتصادی
خانوادهتان نسبت به  4سال قبل چه تغییری کرده که 11
درصد گفته اند بهتر شده 35 ،درصد گفته اند بدتر شده
و  51درصد گفته اند تغییری نکرده است .همچنین 52
درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به
این پرسش که وضعیت اقتصاد کشور به کدام سو میرود
گفته اند به سمت بدتر شدن 31 .درصد هم معتقدند
وضعیت اقتصاد به سمت بهتر شدن می رود .پرسش دیگر
این بوده که روحانی چقدر در بهبود وضع اقتصاد موفق
بوده است؟ در پاسخ آمده است« :خیلی موفق  5درصد،
نسبتا موفق 37درصد ،نسبتا ناموفق 29درصدو کامال
ناموفق 26درصد».
▪مهمترین مسئله کشور؛ بیکاری

بنابراین نظرسنجی  66درصد مردم ،مهمترین مسئله
کشور را بیکاری 8 ،درصد هزینه باالی زندگی 5 ،درصد
اختالف طبقاتی 5 ،درصد مسائل اجتماعی مختلف و 3
درصد روابط خارجی دانسته اند.

...

گزارش خبری

روایت عارف و ناصری از ارتباط اصالح طلبان با رهبر انقالب
 2تن از چهره های برجسته اصالحات به بهانه دیدار
اخیر منتجب نیا و رهامی با رهبر انقالب ،توضیحاتی
در این باره ارائه کردند .محمدرضا عارف در گفت و گو با
اعتماد در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدار منتجب
نیا و رهامی با رهبر انقالب با هماهنگی شورای عالی

سیاستگذاری اصالح طلبان بوده است یا خیر ،گفت:
نیازی به هماهنگی نیست .حق همه افراد است که از
مقام معظم رهبری تقاضای وقت مالقات کنند و ایشان
هم بر اساس شرایط و زمانی که دارند همیشه این زمان را
در اختیار ما قرار دادهاند.
رئیس فراکسیون امید در پاسخ به سوالی درباره ارتباطش
با رهبر انقالب با تأکید بر اینکه هر وقت الزم باشد با ایشان
تماس میگیریم ،گفت :ما همیشه با دفتر آقا تعامل
داشتهایم و ایشان هم صمیمانه به ما محبت کرد هاند.
عارف همچنین درباره تشکیل کمیته گفت و گوی ملی
نیز گفت :نظر ما این است که این کمیته ابتدا در سطح
مجلس تشکیل شود و بعد با تفاهم خوبی که در سطح
مجلس ایجاد میشود دامنه آن را به سطح جامعه ببریم.
مجلس مرکز نخبگان و سیاسیون اســت اگــر بتوانیم
گفتوگوی ملی را در مجلس پیش ببریم ا نش ــاءا...

خواهیم توانست در سطح جامعه هم آن را عملی کنیم.
▪ناصری :رونــد دیدارها با رهبر انقالب در آینده
بیشتر خواهد شد

عبدا ...ناصری عضو شــورای مشورتی اصــاح طلبان
نیز در خصوص دیــدار اخیر حجج اســام منتجبنیا و
محسنرهامی با رهبر انقالب گفت :اصال حطلبان
رابطهای را که با رهبری داشتند همچنان ادامه میدهند
و این دیدارها نیز تشکیالتی و از پیش تعیین شده نیست
که حاصل تصمیم جمعی باشد؛ خود دوستان چنین
تصمیمی را گرفته انــد و مالقاتی را انجام دادنــد که
پیشبینی میشود با توجه به شرایط کشور ،روند این
دیدارها بیشتر شود.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه این دیدارها نیازی
به هماهنگی با جبهه اصالحات ندارد،تصریح کرد:این

دیدارها بر اساس تقاضای شخصی صورت میگیرد و هر
فرد اصالحطلبی که بتواند وقتی برای دیدار بگیرد قطعا
این دیدار و گفت و گو را صورت خواهد داد .معتقدم دفتر
رهبری نیز در بستهای را برای دیدارها قرار نداده است و
این روند دیدارها در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

▪امیدواریم رفراندوم بتواند به صلح ،ثبات ،امنیت و
ایجاد اجماع در ترکیه کمک کند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی در
ارتباط با اقدامات اخیر آمریکا در سوریه و افغانستان
و استفاده این کشور از "مادر بمبها"ی غیر هستهای
اظهار کــرد :به نظر ما این اقدامات بیش از آ نکــه آثار
نظامی اثربخش داشــتــه بــاشــد ،یــک نــوع سردرگمی
مقامات آمریکایی را در ارتباط با مسائل داخلی این
کشور نشان میدهد .به نظر میرسد این اقدامات آثار
نظامی جدی نخواهد داشت .اقدام آمریکا در حمله به
سوریه غیر قانونی بود و آ نچه که در افغانستان انجام
داد هاند هیچ تناسبی با مسائل افغانستان ندارد و گروه
داعش در افغانستان در آن حد نیست که نیاز به استفاده
از اینگونه بمبها در ارتباط با آنها باشد.
وی افزود  :اقدامات اخیر آمریکا در سوریه و افغانستان را
بیشتر یک ژست و حرکت میدانیم که برخی از آنها ناشی
از مسائل داخلی آمریکاست و از طرف دیگر آمریکاییها
میخواهند به همپیمانان خود نشان دهند که در منطقه
حضور دارند.
▪هر دولت و فردی که در ایران انتخاب شود اجرای
برجام را ادامه خواهد داد

در ادامه نشست خبری خبرنگاری پرسید :آقای روحانی
در روز ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفتند
هــووهــایــی کــه میخواستند نـــوزاد بــرجــام را بکشند
نمیتوانند سرپرست آن باشند ،اگر امکان دارد شما
این هووها را معرفی کنید که چه کسانی هستند  ،از
طرف دیگر بر اساس صحبتهای اعضای دولت طرف
مقابل یعنی آمریکاییها بــود هانــد که با عــدم اجــرای
تعهدات خود میخواستند نوزاد برجام را بکشند .مگر
آنها قصد کاندیداتوری در انتخابات ایران را دارند که
آقای رئیسجمهور اعالم کرده آنها نمیتوانند سرپرست
برجام باشند؟ قاسمی در پاسخ به این سوال گفت :این
سوالی است که شما باید از سخنگوی دولت بپرسید.
وی با تاکید بر اینکه ایران پیش قدم برای نقض برجام
نخواهد بود ،ادامه داد :برجام برآمده از یک عزم ملی
است و هر دولت و هر فردی که در ایران در راس حاکمیت
و دولت قرار بگیرد در نهایت برجام را ادامه خواهد داد
مگر اینکه طرفهای مقابل به تعهدات خود عمل نکنند.
در آن صورت ایران اقداماتی مناسب را انجام میدهد.
▪چارچوب بازگشت پولهای ایران در عمان مشخص
شده است

قاسمی در ادامه در ارتباط با گفتوگوهای بین ایران
و عمان درباره پو لهای بلوکه شده ایران در این کشور
و روند این گفتوگوها اظهار کرد :این یک بحث فنی
بود .در ارتباط با بازگشت این پولها و انتقال آن برخی
مشکالت فنی وجود داشت که در ما ههای گذشته بین
هیئت های دو کشور مذاکراتی صورت گرفت و در پی
این مذاکرات را هحلهایی حاصل شد.فکر میکنم این
یک مسئله تمام شده است و درقالب تفاهم بین مقامات
دو کشور و تیمهای فنی و بانکی چارچوب بازگشت این
پو لها و چگونگی آن مشخص شده و تصور نمیکنم
ابهامی وجود داشته باشد.
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