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فشار آمریکا بر اروپا برای اقدام علیه ایران؛

 از مصادره دارایی 
 تا لغو ویزای 

دیپلمات های اروپایی

وزیر آموزش و پرورش در آستانه سال 
تحصیلی جدید اعالم کرد؛

گروه بندی دانش آموزان 
برای حضور در مدارس

سیستان و بلوچستانی ها همچنان با مشکالت 
تامین آب شرب مواجه هستند

آب رسانی سقایی 
و تانکری در کرانه 

آب های آزاد

 روحانی در دومین جلسه توسعه همکاری 
با همسایگان:

همه وزارتخانه ها برای 
گسترش روابط خارجی 

وارد عرصه شوند
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همين صفحه

شهرنوشت 6

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل:

 نتيجه مسافرت مردم 
به شمال 2 تا ۳ هفته دیگر 
مشخص می شود

جهان 5

 با 90 رای موافق، »مصطفی ادیب« 
 مامور تشکیل کابینه لبنان شد

گزینة پاریس در بيروت!
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نشستکمیسیونبرجامامروزبرگزارمیشود؛

سی  یپلما د
فشرده در  وین

سياست 2

آخرین مرتبه ای که نشست کمیســیون مشترک برجام در سطح 
معاونان و مدیران سیاسی ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانسه، روسیه، 
چین و انگلیس( به ریاست ســیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
خارجه ایران، و »هلگا اشمید« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا برگزار شد، هفتم اسفندماه ۱۳۹۸ و در شهر وین بود.
آن زمان بحث اجرای گام آخر ایران برای کاهش تعهدات برجامی اش 
مطرح بود که طرف های ایران در آن نشست نگرانی جدی خود پیرامون 
این گام های ایران را ابراز کردند و البتــه در عین حال تاکید کردند که 
وضع مجدد تحریم های آمریکا، مانــع بهره مندی کامل ایران از منافع 

ناشی از رفع تحریم ها شده است.
موضوع اجرای پروژه ایزوتوپ های پایدار در ایران توســط روس ها 
نیز در آن نشست مطرح شد که در پی آن، اعضای حاضر از روسیه برای 

تداوم اجرای این پروژه حمایت کردند. 
حساس ترین نشست کمیسیون مشترک

شرایط نشست امروز کمیسیون مشترک برجام اما کامال متفاوت با 
نشست شش ماه پیش است. اکنون وضعیت به قدری پیچیده شده که 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
دیروز در صفحه توییترش نوشت: »اعضای کمیسیون مشترک برجام 

موضوعات زیادی برای گفت وگو دارند.«
انتخابات آمریکا نزدیک اســت، انقضای تحریم تســلیحاتی ایران 
نزدیک اســت، چین و روســیه بیش از پیش به ایران نزدیک شده اند، 
آمریکا در کمتر از یک ماه اخیر دو بار علیه ایران در شورای امنیت اقدام 

کرده که هر دو بار به سنگ خورده...

سرمایه های ترسو از بورس به بازار آسیب پذیر ارز کوچ می کنند؟

روزگار بیمناک دالر
چرتکه۳

دسترنج 4

جغرافیایی به نام ایران و حاکمیت قوانین چندگانه

 مناطق آزاد در مقابل اجرای 
قانون کار مقاومت می کنند

رئیس جمهور توســعه و تقویت روابط راهبردی با همسایگان بویژه 
در حوزه های تجــاری و اقتصادی را از اولویت های جمهوری اســالمی 
ایران برشــمرد و تاکید کرد که پیوندهای تاریخی و فرهنگی ملت های 
منطقه، پایه مستحکمی برای توسعه و ارتقاء بیش از پیش سطح همکاری  
کشورهای همســایه و به تبع آن، تامین کننده منافع مشترک ملت ها و 

دولت های منطقه است.
به گزارش ایلنا،  حســن روحانی دیروز در دومین نشســت »توسعه 
همکاری بــا همســایگان« که برای بررســی راههــای تقویت هر چه 
بیشــتر روابط با کشــورهای همســایه و با حضور وزیــران مرتبط در 
کابینه و روســای کمیســیون های مشــترک همکاری های دوجانبه 

برگزار شــد، گفت: تقویت و گســترش هر چه بیشــتر همکاری های 
 اقتصادی با کشــورهای همســایه می توانــد نقش مهمــی در عبور 

از مشکالت ایفا کند.
رئیس جمهور در این جلســه با تاکید مجدد بر این موضوع که روابط 
خارجی معنای گسترده و بسیار وسیع تری از سیاست خارجی دارد، گفت: 
البته سیاست خارجی بر عهده وزارت خارجه اســت و در زمینه روابط 
خارجی همه وزارتخانه ها از فرصت ارتباط و تبادالت خارجی برخوردارند 

و باید از همه ظرفیت ها بهره برداری نمایند.
روحانی با بیان اینکه ملت و دولت ایران همواره در کنار ملت و دولت 
های دوست و برادر همسایه بوده و از گسترش روابط دوجانبه و منطقه ای 
با همسایگان استقبال می کند، گفت: ما باید با همه برادرانمان در منطقه و 
همسایگان ایران با صمیمیت برای توسعه کل منطقه تالش کنیم. اقتصاد 
هماهنگ و اشتراکی در منطقه به تأمین صلح و امنیت کمک خواهد کرد.

رئیس جمهور تقویــت رفت و آمد میان ملت های منطقه و توســعه 
گردشگری ، سرمایه گذاری های مشــترک و گسترش همکاری های 
بانکی و مالی میان همسایگان را گامی مهم و ارزنده در مسیر تقویت بیش 

از پیش روابط خواند.
در این جلســه پــس از گــزارش وزرای مختلــف، همکاری های 
گمرکــی و حمــل و نقل و تبــادل کاال میــان بخش هــای خصوصی 
ایــران و کشــورهای همســایه از دیگر مــواردی بود که در جلســه 
 »توســعه همکاری بــا همســایگان« مــورد تأکید رئیــس جمهور

 قرار گرفت.

معاون پارلمانــی رئیس جمهوری گفت: 
مطلبی که تعدادی از نمایندگان به سران قوا 
برای برکناری وزیر نفت نوشته اند، صرفا یک 

نامه اداری است.
به گزارش ایســنا، حســینعلی امیری در 
گفت وگو با »برنــا« درباره نامــه تعدادی از 
نمایندگان به سران قوا مبنی بر برکناری وزیر 
نفت تصریح کرد: بخشــی از قانون اساســی 
مربوط به اختیارات نهادهای سیاسی و قوای 
سه گانه است و سازوکارهای مربوط به نصب 
و عزل وزرا در قانون اساســی کامال مشخص 

شده است. 
مطلبی که تعدادی از نمایندگان به سران 

قوا برای برکناری وزیر نفت نوشــته اند، صرفا 
یک نامه اداری است.

او ادامه داد: آثار حقوقــی راجع به نصب و 
عزل یک وزیر در قانون اساســی وجود دارد و 
این نامه فاقد آن سازوکار است. اینکه نماینده 
یا نمایندگانی بخواهند به روســای قوه نامه 

بنویسند، تاکنون سابقه  نداشته است.
امیری بــا بیان اینکــه »تفکیک وظایف و 
اختیارات در قانون اساسی باید معیار و مالک 
برای همه باشد«، اظهار کرد: سوال، تحقیق و 
تفحص و استیضاح از حقوق نمایندگان است 
اما اینکه نامه ای به روسای ســه قوه راجع به 
نصب یک وزیر یا عزل یک وزیر بنویسند، در 

قانون اساسی وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ 
به این ســوال که آیا این نامه را فاقد اعتبار و 
وجاهت قانونی می دانید؟ گفت: این یک نامه 

اداری است.

خبر

خبر

روحانی در دومین جلسه توسعه همکاری با همسایگان:

همه وزارتخانه ها برای گسترش روابط خارجی وارد عرصه شوند

نامه عجیب نمایندگان به سران قوا درباره زنگنه!


