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إلیه ْم ما َق َد ْر ُتم و ا ّ
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برآورده کردن نیازهای برادران تان و نیکی به آن ها ،در حد توانُ ،مهر قبولی بر اعمال نیک شماست و اگر چنین نکنید ،هیچ
عملی از شما پذیرفته نخواهد شد.
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تازههای مطبوعات
••آرمــان – ایــن روزنــامــه در گزارشی با عنوان«صدمات
ساکتین حزبی شورای شهر؟» با بیان این که اکنون که
بیش از  20جلسه از جلسات شورای شهر میگذرد ،برخی
اعضا که اتفاقا از دو حزب تاثیرگذار بودند ،از اظهارنظر
دربــاره موضوعات مختلف خــودداری میکنند ،نوشت:
درباره حزب اتحاد نمیتوان به راحتی به قضاوت نشست،
چرا کهاین حزب ظاهرا در پشت پرده فعال است و ترجیح
میدهدحضوراعضایشدرمناصبشهریرسانهاینشود.
••کیهان – مرکز آمار با انتشار نسخه الکترونیکی گزارش
فصلی اقتصاد ایران مربوط به بهار ،١٣٩٦آمار رسمی
صادرات نفت خام کشور را از سانسور بیرون آورده است که
نشان میدهد ادعای دو برابر شدن صادرات نفت کشور
پس از برجام ،کذب محض است.
••اعتماد –سعیده غالبی ،نفر دوازدهم شورای شهر یزد و
جانشین احتمالی سپنتا نیکنام ،درباره پیشنهاد شکایت
ازآقــای نیکنام که وی آنان راافراطیون می نامد ،گفت:
چند نفر از طریق پیامک به من گفتند شما ذینفع هستید
و شکایت کنید که من به هیچوجه قبول نکردم.میگفتند
حضور آقای نیکنام در شورای شهر از لحاظ شرعی درست
نیستوچونشماذینفعهستید،میتوانیدشکایتکنید.

...

انعکاس
••الف نوشت :پس لرزه های مجازی زلزله ،پدیده جدیدی
نیست و در پس هر حادثه غم باری رخ می دهد .داستان
معدنیورتوپالسکورابهیادبیاوریم.تقریبابههمینمنوال
گذشت .جک ساختند .لجن پراکنی سیاسی کردند .به هر
فرد و نهاد غیرمسئولی ،ربط اش دادند و هیچ کار خاصی
هم ،برای آسیب دیدگان انجام ندادند .از سیاسیون گرفته
تا آن جماعت همیشه آنالین مجازی! حال زلزله رودبار را
به یاد بیاورید .چقدر افراد به طور خودجوش برای کمک به
آن جا رفتند .چقدر کمک های مردمی برای آن افراد جمع
کردند  .آن زمان دغدغه مردم کمک بود نه الیک یا سیاست.
••عصرایراننوشت:آنچهبیشترازهرچیزمیتوانددراین
روزهابرایتوئیتربازهاجذابباشد،آمدنسیداحمدخاتمی،
امامجمعهموقتتهرانبهاینشبکهاجتماعیاست.مردیکه
نظراتشدرخطبههاینمازجمعهوسخنرانیها،بهگونهای
استکهشایدحتیخوشبینترینافرادهمتصورنمیکردند
کهاوبهتوئیترفیلترشدهدرایرانبپیوندد...حاالمیتوانیمبه
ایننتیجهبرسیمکهدسترسیبهتوئیترکهحاالابزاریبرای
استفادهسیاستمدارانایرانیشده،ممکناستدرآیندهای
نه چندان دور ،حتی برای کسانی که مجوز کارگروه تعیین
مصادیقراندارند،بهراحتیدردسترسباشد.

دو رسانه مطرح غربی از آغاز مذاکرات آمریکا با اروپا،
بر سر اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر دادند
و در عین حال تأکید کردند که اروپا به این مسئله مایل
نیست و به تصریح مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا برنامه ای برای رایزنی بر سر افزایش تحریم ها
نــدارد .به گزارش وال استریت ژورنــال و رویترز ،یک
مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید :واشنگتن رایزنی
با متحدان اروپاییاش را برای اجرای راهبرد جدید
دولت این کشور علیه ایران آغاز کرده است .منظور این
مقام وزارت خارجه آمریکا از راهبرد جدید علیه ایران،
اظهاراتماهگذشتهترامپرئیسجمهورآمریکاستکه
طی آن بدون اعالم خروج از توافق هستهای ،پایبندی
ایران به برجام را تأیید نکرد و از کنگره آمریکا خواست
قوانین داخلی آمریکا را برای نظارت بر توافق هستهای،
تقویت کند .روزنامه وا لاستریتژورنال به نقل از
این مقام آمریکایی که اشارهای به نامش نکرده است،
مینویسد« :ایران تهدیدی جدی علیه ایاالت متحده
و متحدان ما در اروپا به شمار مـیرود ».دولت آمریکا
بعد از راهبرد جدیدش در قبال ایــران ،از متحدانش
خواسته است ،فشارها بر ایران را بابت برنامه موشکی
و فعالیتهای منطقهای این کشور افزایش دهند .این
مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد« :ما
رایزنیها را با بسیاری از شریکان و متحدانمان درباره
این موضوعات  ،آغاز کردهایم و مشتاق هستیم در اسرع
وقت پیش برویم.
▪موگرینی:برنامه ای برای افزایش فشارها علیه ایران
در موضوعات موشکی نداریم

روزنامه وا لاستریتژورنال بهرغم اظهارات این
مقام آمریکایی ،به نقل از فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت که این اتحادیه
برنامهای برای رایزنی دربــاره اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران ندارد .به گزارش تسنیم «مقامهای
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گزارش جدید آمانو برخالف
ادعای ترامپ بود

رسانه های غربی از آغاز رایزنی های
ضدبرجامی آمریکا با اروپا خبردادند

وال استریت ژورنال :اروپا
تمایلی برای رایزنی درباره
تحریم ایران ندارد

اروپایی گفتهاند برای افزایش فشارها علیه ایران در
موضوعات موشکی و منطقهای با واشنگتن همراه
خواهند شد ،اما آن ها در عین حال در تالش هستند
آمریکا را به ماندن در توافق هستهای با ایران ترغیب
کنند ».موگرینی بعد از نشست شــورای وزیــران
خارجه اتحادیه اروپــا ،دربــاره اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران گفت« :ما نه امروز ،نه هفته گذشته
[در سفر واشنگتن] درباره اعمال تحریمهای بیشتر
از جانب اتحادیه اروپا علیه ایران صحبت نکردیم».
موگرینی تأکید کرده بود که «موشکهای بالستیک
جزو توافق هستهای ایران نیستند و ما هیچ گاه در
ماههای اخیر این موضوع را سر میز مذاکره مطرح
نکرد هایم و پیشبینی نمیکنم این اتفاق در آینده
نزدیک هم بیفتد».

...

رژیم صهیونیستی

نتانیاهو :شانه به شانه اعراب علیه ایران میایستیم
فارس  -نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت این رژیم شانه به شانه
کشورهای جبهه میانهرو در جهان عرب ،علیه ایران و داعش میایستد.
این صفبندی برای امنیت خوب است و در نهایت برای صلح هم خوب
خواهد بود .بنیامین نتانیاهو ،همچنین گفت :ایران باید بداند که ما
اجازه تثبیت حضور نظامیاش در سوریه را نخواهیم داد .هیچ چیز مانع
ما نخواهد بود.او همچنین گفت که نامهای از «دونالد ترامپ» دریافت
کرده که در آن رئیسجمهور آمریکا از وی بابت مواضع اش در خصوص
توافق هستهای ایران تقدیر کرده است.
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آژانس :میزان اورانیوم غنی شده و آب سنگین
ایران ،کمتر از میزان مجاز در برجام است

▪فرانسه :در برجام بازنگری نمی کنیم

در عین حــال و بهرغــم ایــن اظــهــارات ،روز دوشنبه
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته بود ،اتحادیه اروپا
ممکن است تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کند.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم چندی پیش
در امارات مدعی شده بود ،ایران باید به مذاکره درباره
برنامه دفاعی و موشکی خود تن بدهد و در این مسیر اگر
الزم باشد ،می توان از تحریم های جدید نیز استفاده
کــرد .به گــزارش فــارس ،روز گذشته نیز مشاوران
«امانوئلماکرون»رئیسجمهورفرانسهاعالمکردندکه
فرانسه قصد ندارد در توافق هستهای با ایران بازنگری
کند .بنا بر گزارش المیادین ،ماکرون در عین حال ،بر
اهمیت بحث درباره دو پرونده موشکهای بالستیک و
نقش ایران در منطقه تأکید کرده است.

...
مجلس



آژانس بین المللی انرژی اتمی در نخستین گزارش نوبه
ای خود پس از اعالم راهبرد جدید آمریکا علیه ایران،
تصریح کرد که ایران به تمام تعهدات برجامی اش پایبند
بوده است .این گزارش که نهمین گزارش یوکیا آمانو از روز
اجرای برجام بود ،برخالف ادعای دولت ترامپ است که
مدعی است ،ایران به برجام پایبند نبوده است .بر اساس
این گــزارش ،ذخیره اورانیوم غلیظ شده ایــران 96/7
کیلوگرم بوده که از  202/8کیلوگرم (سقف تعیینشده
در توافق هستهای) بسیار کمتر است .همچنین میزان
غلظت آن نیز به حداکثر تعیین شده یعنی  3/67درصد
نمیرسد .به گزارش ایرنا ،بر اساس گزارش آمانو ،ذخیره
آب سنگین ایران نیز حدود  114/4تن بوده که کمتر از
سقف در نظر گرفته شده در توافق هسته ای یعنی ۱۳۰
تن است .آژانس در گزارش خود تأیید کرده که ایران در
حوزه نظارت و دسترسی منظم به ساختمان های مربوط
در نطنز ،به تمام وظایف خود عمل کرده است .در همین
زمینه رضا نجفی سفیر و نماینده دایم کشورمان در آژانس
بین المللی انرژی اتمی ،در واکنش به این
گــزارش جدید مدیر کل آژانس
تصریح کــرد« :گــزارش جدید
آژانـــس بــر خــاف ادعــاهــای
آمریکا بار دیگر تأیید میکند که
اقدامات و فعالیت های هسته
ای ایــران کامال منطبق بر
برجام است».

...

دیپلماسی

تنها راه ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد به
روایت کولیوند

وزیرکار :وزارت کار و خارجه پیگیر وضعیت
ماهیگیران ربوده شده هستند

تسنیم  -رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ،از ارسال نامهای به رئیس
قوه قضاییه برای استمهال رای دیوان عدالت اداری ،دربــاره منتخب
زرتشتیشورایشهریزدخبردادوگفت:کارگروهاصالحقانونانتخابات
شوراها در این کمیسیون تشکیل شده است .کولیوند افزود :درصورت
موافقتآیتا...آملیالریجانیبااستمهالرایدیوانعدالتاداری،آقای
نیکنام به شورا بازمیگردد.درغیراین صورت برای برطرف شدن مشکل،
طرح دو فوریتی برای اصالح قانون انتخابات شوراها ،ارائه میکنیم.

ایلنا  -ربیعی درباره ربوده شدن ماهیگیران ایرانی توسط دزدان دریایی
سومالی ،گفت :بخشی از این اتفاقات ،ناشی از آشنانبودن ماهیگیران
ما با آبهاست ،آنان به سمتی میروند که دچار مشکل میشوند.وزیر کار
افزود:رسیدگیبهاینمسئلهتوسطوزارتکارودستگاهدیپلماسیدرحال
پیگیریاست.ویدرباره پیشگیریازحوادثدرپاالیشگ اههاگفت:موضوع
آتش سوزی اخیر را بررسی کردیم .اینبار تجهیزات نقصی نداشتهاند بلکه
این بار تجمع گاز و مهارت نداشتن پیمانکاران ،حادثه آفریده است.
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گزارش خبری
مجوز تغییر ساختار وزارت خارجه دریافت و ابالغ شد

وزارت خارجه در آستانه یک انقالب اداری؟
ادیــب -سخنگوی وزارت امــور خارجه گفت :مجوزهای
تغییر ساختار در وزارت امور خارجه از سازمان امور اداری و
استخدامی کشور دریافت و ابالغ شده است .بهرام قاسمی
این مطلب را در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه خود اعالم
کرد .وی همچنین از ارائه یک زمان دقیق برای اجرایی شدن
ساختار جدید وزارت امور خارجه خودداری کرد و با بیان این
که بسترهای الزم برای اجرایی شدن ساختار جدید فراهم
شده اســت ،گفت :این تغییرات به زودی اجرایی و عملی
خواهد شد.از چند و چون مصوبات و مجوزهای سازمان امور
اداری و استخدامی چندان اطالع دقیقی در دست نیست،
اما بنا به گفته های پیشین محمدجواد ظریف ایجاد معاونت
اقتصادی ،حذف معاونت های منطقه ای و ایجاد یک معاونت
سیاسی از جمله تغییرات اساسی وزارت خارجه است .در
اظهاراتمقاماتوزارتخارجه«،چابکسازی»و«ورودبیشتر
وزارت خارجه به دیپلماسی اقتصادی» به عنوان دو هدف این
تغییرات ذکر شده است.در ایام انتخابات اردیبهشت و پس از
آن که محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات
پیشنهاد تأسیس «وزارت خارجه و تجارت بینالملل» را ارائه
کرد،بحثلزومتغییراتدروزارتخارجهداغشد.اینموضوع
پسازانتخاباتنیزدنبالشدتاجاییکهوزیرخارجهکشورمان
از ضرورت ایجاد تغییراتی در ساختار وزارتخانه خود سخن
گفت .مــرداد امسال خبرگزاری تسنیم در گزارشی ایجاد
«معاونت همسایگان»« ،معاونت سیاسی»« ،معاونت حقوق
شهروندی و ایرانیان» و «معاونت اقتصادی» را از مهم ترین
سرفصل های تغییرات احتمالی در وزارت خارجه اعالم کرده
بود .بنا بر گزارش تسنیم معاونتهای میدانی وزارت خارجه
یعنی معاونت اروپا و آمریکا ،معاونت عربی و آفریقا ،معاونت
آسیا و اقیانوسیه حذف و در سطح مدیر کل می شود .همه
این مدیران کل به وسیله یک معاونت که "معاونت سیاسی"
نامیده خواهد شد ،به وزیر خارجه مرتبط میشوند و امور از
طریق این مدیر کلها دنبال خواهد شد .بنا بر این گزارش در
تغییری دیگر ،پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی
و بینالملل به معاونت سیاسی منتقل می شود که هدف از
این تغییر ،ارسال پیامی به طرف آمریکایی است مبنی بر این
که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل
بازنگری نیست .بعدها در اظهارات مسئوالن وزارت خارجه
بر این جابه جایی تصریح شد.با اظهارات اخیر بهرام قاسمی
که به صراحت از نهایی شدن مجوز تغییرات در وزارت خارجه
سخن می گوید ،به نظر می رسد این وزارتخانه در آستانه یک
تغییر ساختار اساسی قرار گرفته است .تغییری که در مقایسه
با دیگر تغییرات وزارت خارجه از ابتدای انقالب تا کنون می
توان از آن به انقالب اداری یاد کرد.
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