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اميرمهدي نعمتي

در دوران طاليي اســام و زماني که
مســلمانان در اوج قدرت قرار داشتند
و سرزمينهاي بســياري توسط سپاه
اسالم فتح شده بود کشورهاي اروپايي
براي تصرف اندلس و اسپانياي فعلي
از دســت مسلمانان بارها با آنها درگير
جنگ شدند ولي هر بار شکست سختي
را متحمل ميشدند تا اينکه فهميدند
تــا زماني که روح ايمــان و اعتقاد به
ارزشهاي اسالميو شهادت طلبي در
ميان مسلمانان رواج داشته باشد پيروزي
بر آنها ميســر نخواهد شد بنابراين
رويکرد خود را عوض کردند و به جاي
تهاجم نظاميبه تهاجــم فرهنگي و
سست کردن ايمان و اعتقادات در ميان
مسلمانان روي آوردند بدين صورت که
به بهانه ايجاد موسسات خيريه در جامعه
مسلمانان نفوذ کرده و به گسترش فساد
و بي بند باري و شراب خواري پرداختند
تا اينکه توانســتند ايمان مســلمانان
را سســت کننــد و روحيه مبــارزه...

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

نمرهپائينايران
در فضاي کسب وکار

گروه اقتصادی :رئيس کميســيون حمايت
از توليد ،بررسي و تهيه گزارش از رنکينگ
ايران در شــاخصهاي جهاني سهولت در
فضاي کســب و کار را از دستور کارهاي
فعلي اين کميسيون...
صفحه5

قاسميضمن رد ارائه بسته
پيشنهادي جديد به ايران

درباره هيچ موضوعي فراتر
از برجام مذاکره نميکنيم

وزارت اطالعات طي گزارشي به کميته تحقيق و تفحص مجلس اعالم کرد

حضور 198مديردوتابعيتي
در بدنه دولت
گــروه انرژی :در حالــي که با خروج
آمريکا از برجام ،سياسيون اروپا اعالم
ميکننــد که به ايــران تضمينهاي
الزم جهت همکاري و عمل به برجام
را ميدهند ،شرکتهاي اروپايي رسما
اعالم کردهاند همــکاري با ايران از
لحاظ فني و مالي امکانپذير نيست...

پروژه راهآهن سرخس-چابهار با
بازدهی ۱۵درصدی معطل بودجه

صفحه4

کالهبرداری مجازی به سبک
سلبریتیها

صفحه11

صفحه6

گمانهزني از احتمال هالکت يا زخميشدن
محمدبن سلمان حکايت دارد

صفحه7

زنگ خطر افزايش طالق در روستاها نواخته شد

وليعهد سعودي
در دسترس نيست!

وقتي قبح طالق شکسته ميشود!
صفحه8

صفحه3

گزارشي ويژه از اجراي طرح کشف استعدادهاي ادبي مناطق
محروم با همراهي عليرضا قزوه شاعر و نويسنده انقالب اسالمي

با خط خوردن سيد جالل و حسين حسيني فهرست  ۲۴نفره تيم ملي اعالم شد

کسب تندیس سالمت
توسط بيمه «ما»
صفحه11

جام جهاني بدون سيد

تهاجم فرهنگي مهلکتر از تهاجم نظامياست
ادامه از همين صفحه

صفحه2

خادمي :نبايد به وعدههاي اروپاييها اميدوار بود

در گزارشي ويژه کندي اجرا کريدور
شمال ـ جنوب کشور بررسي شد

صفحه9

ادامه در همين صفحه

گزارشي ويژه از تضمينهاي سياسيون اروپا تا خروج شرکتهاي اروپايي از ايران

همین صفحه

گــروه راه و مســکن :پروژه ريلــي ۱۳۴۰
کيلومتري چابهار ـ سرخس که قرار بود محور
توسعه استانهاي محروم و مرزي شرق کشور
قرار گيرد هماکنون بعد از گذشت...

تهاجم فرهنگي مهلک تر از
تهاجمنظامياست

روزنامهصبحايران

وضعيت کسب و کار کشور بر خالف
ادعاي دولت خوب نيست

سرمقاله

...و شهادت طلبي را در آنها تضعيف نمايند سپس وقتي از سستي و ضعف مسلمانان آگاه شدند
با حمله نظاميتوانستند آنها را شکست داده و اندلس و اسپانياي فعلي را فتح کنند.در عصر حاضر
نيز يکي از اقدامات اساســي استعمار براي تسلط بر کشورهاي اسالميهمين موضوع تهاجم
فرهنگي اســت به طوري که پس از فروپاشي امپراطوري عثماني غربيها سعي کردند عمال
خود را در کشورهاي اسالميروي کار آورند و نسبت به اجراي سياستهاي استعماري خود در
منطقه اقدام کنند.در ترکيه از طريق به روي کار آوردن رژيم الئيک کمال آتاتورک به مبارزه
با مذهب و ارزشهاي اسالمي ،هدف قرار دادن بنيان خانواده و از ميان بردن حجاب به بهانه
ترقي خواهي روي آوردند.در همين حال ايران نيز رژيم پهلوي روي کار آمد که با ارزشهاي
اســاميمقابله کرده و به مبارزه با حجاب و جا انداختن فرهنگ غربي پرداخت.متاسفانه طرز
تفکر برخي روشنفکران در آن زمان اين بود که غربيها نماد پيشرفت و ترقي هستند و ما هم
اگر ميخواهيم پيشرفت کنيم بايد مثل آنها رفتار کنيم در حالي که اين تفکر يک تفکر مسموم
و غلط است.در پاسخ به اين افراد بايد گفت که در دوران طاليي اسالم همين غربيها ممالک
عقب افتادهاي بودند و پس از شکست از مسلمانان در جنگهاي صليبي بود که با دانش و تمدن
اسالميآشنا شده و بسياري از اثرات علميمسلمانان را مطالعه و به زبانهاي خود ترجمه کردند
و در مسير پيشرفت قدم برداشتند بنابراين پيشرفت علميو صنعتي دال بر درست يا غلط بودن
يک روش و سبک زندگي نيست و ما بايد به جاي الگوي ترقي خواهي و تقليد از غربيها به
دنبال الگوي تعالي خواهي و عمل به ارزشهاي اسالميباشيم چراکه اين غربيها هستند که
بايد از دين اسالم به عنوان آخرين دين الهي و کاملترين نسخه نجات انسانها تبعيت نمايند
و دين و روش اسالميروش صحيح است و اگر به ارزشهاي اسالميو تاکيدات اين دين الهي
عمل شود قطعا پيشرفت و توسعه هم همراه آن خواهد بود زيرا در دين مبين اسالم تاکيد فراواني
بر کســب علم و دانش شده اســت به طوري که رسول خدا(ص) ميفرمايند :علم را حتي در
چين(دورترين مکان آن زمان) نيز بجوييد.اما متاسفانه تفکر غلط غربي در ذهن عوامل استعمار
و استکبار جهاني نفوذ کرده و آنها را به تقليد از غربيها واداشت.در ايران هم رضاشاه پهلوي
مانند آتاتورک ولي با شــدتي کمتر به مبارزه با ارزشهاي اسالميو به ويژه حجاب پرداخت و
در دوره پهلوي دوم مبارزه با دين از طريق تهاجم فرهنگي با جديت دنبال شــد و حکومت با
ترويج فساد و بي بندوباري جوانان را به جاي روي آوردن به ارزشهاي اسالميبه سمت تقليد از
غربيها در سبک و روش زندگي سوق ميداد.پس از پيروزي انقالب اسالميايران که با هدف
تعالي معنوي جامعه صورت گرفت سعي شد تفکر اسالميجايگزين تفکر غربي و با نمادهاي
فساد ،فحشا و بي بندباري مبارزه شود.در طول اين مدت جبهه استکبار با تهاجم نظامياز سوي
رژيم بعث عراق و بسياري از توطئهها و تحريمها سعي کرد نظام جمهوري اسالميرا به زانو
درآورده و ساقط نمايد ولي موفق نشد لذا پس از دهه اول انقالب اسالميکه دهه بحران شناخته
ميشد ،دشمن تهاجم فرهنگي خود را به منظور سست کردن بنيان خانواده و ترويج فرهنگ ضد
اسالميغربي آغاز کرد اما تفاوت اين بار اينجا بود که در گذشته حکومت ايران خود همراه غربي
در ترويج اين فرهنگ فاسد بود اما اين بار حکومت که به دنبال عمل به ارزشهاي اسالميبود
در جبهه مقابل قرار داشت اما با وجود رسانههايي نظير ماهوارهها و گسترش فضاي مجازي و
اينترنت دست دشمن براي سست کردن ارزشهاي اسالميدر جامعه و تهاجم شديد فرهنگي
بازتر از گذشته است.در حالي که در سالهاي پس از انقالب اسالميحجاب به عنوان نماد عفاف
و مصونيت زنان شناخته ميشد و حکومت ايران تاکيد زيادي بر روي حجاب داشت متاسفانه
با تهاجم فرهنگي غرب به تدريج حجاب در ميان زنان کمرنگ شد و بدحجابي گسترش پيدا
کرد.بسياري از مردم کشور هم مخاطب ماهوارهها شدند که همواره فرهنگ غربي را تبليغ و با
ساخت سريالها و فيلمهايي که روابط ضد اسالميو نامشروع را ترويج ميکنند بنيان خانواده
را در هدف قرار داده اند.در اين مسير هم دشمنان تا حدي موفق بودهاند به طوري که توانستند
فرهنگ غربي را در ميان بســياري از مردم ايران حاکم کنند و جوانان ايران را به جاي روي
آوردن به مفاهيم قرآن و اسالم ناب به سمت ضد ارزشها سوق دهند.اين پروژهاي حساب شده
از سوي استکبار جهاني به منظور دور کردن مردم نه تنها ايران ،بلکه تمام کشورهاي اسالمياز
ارزشهاي دين مبين اسالم است تا بتوانند بر اين ممالک تسلط يابند.در خصوص کشور ما هم
دشمن به خوبي اين موضوع را درک کرده است که از طريق تهاجم نظامينميتواند بر ايران
تسلط يابد و با تهاجم فرهنگي سعي دارد تا در بلندمدت به اهداف پليد خود جامه عمل بپوشاند
و بر ايران اسالميتســلط يابد لذا ميطلبد که مسئوالن نظام نه از طريق اجبار بلکه از طريق
آگاه کردن جامعه و سوق دادن آنها به سمت قرآن و اسالم ناب با روشهاي صحيح با تهاجم
فرهنگي استکبار مقابله کند چراکه حمله فرهنگي از حمله نظاميمهلک تر است.

جهادي براي خواندن
صفحه10

روحاني:

برخی هنوز  29اردیبهشت  96را باور نکردهاند

رئيسجمهور  ۲۹ارديبهشت را يادآور صحنههايي دانست
که زنان و جوانان شکوهآفرين آن بودند و با تأکيد بر اينکه
بزرگترين آرمان  ۲۹ارديبهشت استقالل ،آزادي و جمهوري
اسالمياســت ،اظهار داشــت :مهمترين پيام انتخابات
 ۹۶اين بود که به عقب برنميگرديم.به گزارش تســنيم،
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني شامگاه شنبه
در ديدار صميميبا جمعي از زنان ،جوانان و دانشــجويان
با بيــان اينکه «ماه رمضان ،ما را بــراي تحمل و گذر از
ســختيها آماده ميکند» ،گفت :راه ما بهسمت پيروزي،
اســتقامت و اميد اســت.رئيس جمهور با ابراز اينکه «از
 29ارديبهشــت  96تاکنون يعني در يک سال گذشته با
ســختيها و حوادث بســيار زيادي مواجه بوديم» ،اظهار
داشت :گاهي اين مشــکالت بهخاطر رفتار طبيعت با ما
بود آنجايي که ســيل و زلزله را تجربه کرديم و گاهي هم
سخنان و شيوههاي ناپسندي که نشان ميداد که برخي
هنوز هم  29ارديبهشــت  96را بــاور نکردهاند.روحاني با
يادآوري اينکه «بزرگترين افتخار ما در انتخابات اين است
که انقالبمان يعني استقالل ،آزادي و جمهوري اسالميرا
بهنمايش بگذاريم» ،خاطرنشان کرد :آن زماني که مستقل
و بدون اجازه دخالت به بيگانگان صحنه عظيم انتخابات
را ميآفرينيم و آزادانه در اجتماعات باشکوه رفته و حرف،
سخن و شــعار خود را بهراحتي عنوان ميکنيم و به همه
اعالم ميکنيم که چه ميخواهيم؛ آنجا هم استقالل ،هم
آزادي و هم جمهوري اسالمياست.رئيس جمهور با اشاره
به اينکه ملت بزرگ ايران در هفتههاي آخر منتهي به 29
ارديبهشــت  96بهويژه در استانهاي کشور صحنههاي
نابي از حضور را آفريدند ،گفت :در مشــهد در يک روز 2
اجتماع بزرگ از سوي دو رقيب انتخاباتي با فاصلهاي کم
برگزار شــد ،اما هيچ برخورد ،نزاع و سخن درشتي بين دو
طرف بهوقوع نپيوســت و اين نهتنها در مشــهد ،بلکه در
ساير شهرها و استانها هم ديده ميشد.روحاني افزود :اين
بهمعناي آزموده شدن ملت ايران و ظرفيت يافتن روح همه
جوانان است.رئيس جمهور ماه رمضان را ماهي براي ايجاد
تحمل جديد برشمرد و گفت :اين اميد و تحمل است که
ما را از پيچ و خمهــاي تاريخي نجات ميدهد.روحاني با
بيان اينکه «ما با هم پيمان بســتيم که هرگز به عقب باز
نخواهيم گشت» ،اظهار داشت :ما خواستيم با صداي رسا
بگوييم در اقتصاد به عقب برنميگرديم و نميگذاريم کشور
داراي رشد منفي باشد و در سختترين شرايط بازار ناآرام
شده و نميگذاريم اشــتغال خالص ما در سال  12هزار و

 14هزار نفر باشــد ،بهگونهاي که در سال گذشته ميزان
اشتغال خالص در کشور ،بيش از  790هزار اشتغال خالص
بوده است.رئيس جمهور افزود :در سال گذشته بخش اعظم
آنهايي که جوياي کار بودند بهاســتثناي چند ده هزار نفر
مشغول کار شدند ،البته اين بهمعناي آن نيست که مشکل
اشتغال در کشور از بين رفته است ،بلکه هنوز راه درازي در
پيش داريم ،اما ايجاد اين ميزان شغل يک تحرک بزرگ
براي اداي پيمان بوده است.روحاني با اعالم اينکه صادرات
غيرنفتي کشور در فروردين سال جاري بيش از  15درصد
افزايش داشته است ،خاطرنشان کرد :اين نشانگر آن است
که مسير ما درست و صحيح بوده است.رئيس جمهور با ابراز
اينکه «در برابر توطئه بيگانگان در سياست خارجي موفق
بوده و قرارمان اين است که اين موفقيت را ادامه دهيم»،
گفت :ما اولين توطئه بزرگ را پشــت سر گذاشتيم.مبناي
آمريکا اين بود که بهمحض خــروج از برجام ايران نيز از
برجام خارج شده و پرونده ايران بهسرعت به شوراي امنيت
رفته و همه قطعنامهها و تحريمها برگشته و ايران تنها در
برابر دنيا قرار داشته باشد.روحاني ادامه داد :ما در مرحله اول
اجازه نداديم که آمريکا به هدف خود برســد و در گام اول
توطئه آمريکا شکست خورد و بهجز چند کشور و يک رژيم
جعلي تمام جهان در برابر آمريکا ايستاد و اين بهمعناي آن
است که سياست خارجي ايران موفق بوده است و اين در
حالي اســت که روزي همه کشورها در تحريم عليه ايران
مشارکت داشتند و شــوراي امنيت عليه ايران رأي صادر
ميکرد.رئيس جمهور گفت :امروز کشورهاي بزرگ اتحاديه
اروپا ،روسيه ،چين و همه کشورهاي مهم جهان کار ترامپ
را غيرصحيــح ،غيرقانوني و خالف صلح و امنيت جهاني
تلقي ميکنند و اين موفقيت ماســت.روحاني با طرح اين
پرسش که «چگونه ميتوانيم اين مسير را ادامه دهيم؟»،
گفت :بايد با اميد ،پشتکار ،استقامت و مقاومت راه را ادامه
دهيم.اين مسئوليت در بلندمدت بهعهده شما جوانان و در
کوتاهمدت بهعهده ما در دولت است.شما بايد آينده کشور

را بســازيد و راه را براي آزادي انديشه هموار کنيد.رئيس
جمهور با بيان اينکه نميتوان همه بارها را بهعهده دولتي
گذاشت که با دهها مشکل و فشار روبهروست ،اضافه کرد:
وقتي موفق خواهيم بود و از مشکالت عبور خواهيم کرد که
همه به صحنه بيايند.جامعه ايران با نظرات دولت منتخب
خود و رئيس جمهور منتخب خود آشناســت و آگاه است
کــه ما در دولت معتقد به فضاي باز اطالعات در کشــور
هســتيم.روحاني ادامه داد :دولت محدوديت در ارتباطات
بين مردم را نميپســندد و معتقد است مردم بهخوبي راه
خودشان را تشــخيص ميدهند.رئيس جمهور با يادآوري
اينکه «ميان همه مخلوقات و انسانهاي برتر تاريخ باالتر
از پيامبر عظيمالشــأن اسالم(ص) نداريم» ،گفت :خداوند
بــه پيامبر(ص) ميفرمايد «تو فقط و فقط يادآوري کننده
راههاي درست براي وجدانهاي بشري هستي و نميتواني
بهزور مردم را به اين ســمت و آن ســمت هدايت کني».
روحاني با بيان اينکه «همه اختالف ما در  29ارديبهشت
 96سر همين يک کلمه بود» ،خاطرنشان کرد :دعوا در 29
ارديبهشت بر سر رقابت دو يا چند نفر نبود بلکه بر سر اين
موضوع بود که آيا ملت بايــد آزادانه و با اختيار راه خود را
برگزيند يا اينکه مردم داراي اختيار نيستند و بايد به هرآنچه
ما پسنديديم و به آنها گفته شد ،عمل کنند.رئيس جمهور با
اشاره به اينکه مسأله در  29ارديبهشت پارسال رقابت بين
دو انديشه بود ،گفت :يک انديشه ميگويد تا آنجا که ممکن
است بايد با دنيا تعامل کرد تا جايي که وجدان عموميبپذيرد
که اين ايران نيست که از تعامل رويگردان است.اگر مردم
اين مسأله را بپذيرند کنار دولت و حاميدولت ميمانند و آن
وقت ميتوانيم راه را ادامه داده و با وحدت از همه مشکالت
عبور کنيم.روحاني با يادآوري اينکه «عهد ما با هم اين بود
که به عقب بازنميگرديم» ،اضافه کرد :معتقديم جوانان و
زنان بايد مديريت کشور را بهعهده بگيرند و بر اين تصميم
که تا پايان دولت دوازدهم بايد  30درصد مديريت کشــور
بهعهده زنان شايسته قرار گيرد ،ايستادهايم.رئيس جمهور با
ابراز اينکه دولت بر مبناي اين وعده خود که سن مديريت
بايد کاهش يابد ،اقدام کرده است ،اظهار داشت :بايد سن
مديريت در کشــور از  48سال به  40سال کاهش يابد ،بر
اين مبنا امروز شــاهد هستيم که در تمام نهادهاي دولتي
جوانان بيش از گذشــته بهکار گرفته شدهاند و حداقل 12
معاون وزير و رئيس سازمانهاي مستقل ما و  46مديرکل
در دســتگاههاي اجرايي از زنان شايسته و جوانان انتخاب
شدهاند و اين راه گام به گام ادامه خواهد داشت.

راهاندازي سامانه جامع امالک و مسکن راهکار کنترل بازار مسکن
ادامه از همين صفحه

...و چون بازار خريدوفروش مسکن در ماههاي اخير آشفته
شده است مردم به بازار اجارهبها تمايل پيداکردهاند ازاينرو
رشــد نرخ اجارهبها طبيعي و قابل پيشبيني بود.مجلس
براي کســاني که حقوقبگير بودند افزايش حقوق را در
نظر گرفت تا بتوانند قســمتي از اين افزايش اجارهبها را
جبران کند.عدم راهاندازي سامانه جامعه اطالعات امالک

کشور هم يکي از داليل نابساماني در بازار مسکن است.
بهعنوانمثال نرمافزارهاي تاکسي برخط باعث شدند آمار
شفافي از تعداد مسافرتهاي روزانه و تثبيت شدن قيمت
هر سفر از مبدأ و مقصد مشخص شدند.سامانه مسکن هم
توانايي ثبات در بازار مسکن رادار چراکه شفافيت در بازار
باعث تناسب و کنترل در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.
با راهاندازي اين ســامانه ميزان خانههاي خالي موجود در

کشور کاهش مييابد بنابراين اين مهم نقش مؤثري در
بهبود وضعيت بازار رهن و اجاره خواهد داشت .بايد ساخت
مسکن بر اساس نيازسنجي و الگوي مصرف صورت گيرد؛
در حاليکه در برخي از مناطق کشور با افزايش و در برخي
نقــاط با کاهش توليد روبه رو هســتيم؛ به طور مثال در
بخش لوکسنشيني ،مسکن بسيار زياد داريم که تا چندين
سال آينده نياز به ساخت و ساز اين واحدها نيست.

یادداشت

راهاندازي سامانه جامع امالک و

مسکن راهکار کنترل بازار مسکن
ســيد ابوالفضل موسوي بيوکي،
عضو کميسيون عمران مجلس

نوســانات بــازار مســکن از ابتداي
ســال تاکنون تأثير منفي هم بر بازار
خريدوفــروش و هم بــازار اجاره خانه
داشته است .محدود شدن خريدوفروش
مسکن نيز تأثير منفي بر بازار اجارهبها
داشته است .متأسفانه در سالهاي اخير
همزمان با کاهش تمايل به خريد مسکن
به داليل مختلف بازار اجارهبها داغ شده
اســت.کاهش نرخ ســود بانکي بازار
اجارهبها ملتهب و نرخهاي غيرمنطقي
اعمالشده است؛ تأثيرپذيري اين بازار از
بازارهاي موازي همچون سکه و ارز نيز
دليل ديگري بر رشد غيرمنطقي اجارهبها
در ماههاي اخير بوده اســت.با توجه به
شــرايط اقتصادي کشــور و بازارهاي
موازي مسکن در حال حاضر اين بازار
دچار التهاب شــده است.بر هم خوردن
تعادل ميان عرضه و تقاضا بازار اجارهبها
را از حالت ثبات قيمتي خارج کرده است...
ادامه در همين صفحه

قاسميضمن رد ارائه بسته
پيشنهادي جديد به ايران

دربارههيچموضوعيفراتر
ازبرجاممذاکرهنميکنيم

ســخنگوي وزارت خارجه کشــورمان با بيان
اينکــه درباره هيچ موضوعي فراتــر از برجام
مذاکره نميکنيم ،انتشــار اخبار مربوط به ارائه
بسته پيشــنهادي جديد به ايران را بي ربط و
انحرافي و با هدف فضاســازي منفي خواند.به
گزارش فارس ،بهرام قاسميسخنگوي وزارت
امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در
خصوص اخبار منتشره از رسانههاي خارجي به
نقل از منابع ديپلماتيک ناشناس مبني بر ارائه
بســته جديد به ايران در قبال پذيرش توافق
جديد اظهار داشــت :چنين اخبــار و ادعاهاي
بي ربط ،ريشــه در اتاق فکرهاي رســانهاي
صهيونيســتها و ديگر هــرج و مرج طلبان
بين المللــي و بدخواهان ملت ايران دارد که با
هدف فضاسازي منفي و منحرف کردن مسير
گفتگوهــاي ايران و ســاير طرفهاي برجام
صــورت ميپذيرد .قاسميخاطرنشــان کرد:
جمهوري اسالميايران به عنوان طرف متعهد
بــه برجام پس از خروج يکجانبه و غير قانوني
و مفتضحانه آمريــکا از اين توافق بين المللي
و در پاسخ به درخواســت ساير طرفها براي
ماندن جمهوري اسالميايران در اين توافق به
صراحت اعالم کرده است چنانچه ساير طرفها
بتوانند حقوق مصرح ايران در برجام را رعايت
و بطور کامل بدان عمــل کنند در اين توافق
باقي ميماند و ديگر مسائل مطروحه بي پايه،
انحرافي و غير قابل اعتناست .آنچه مهم است
اينکه آيا ديگر طرفها ميتوانند به تعهدات خود
ذيــل برجام عمل کنند يا خير که اين موضوع
طي مذاکرات فشرده آتي مشخص خواهد شد.
وي تاکيد کرد :بر اساس چارچوبهاي تعيين
شده در اولين کميسيون مشترک برجام بدون
امريکا که روزهاي آينده به پيشنهاد ايران برگزار
ميشــود تنها موضوعات مرتبط با برجام بين
جمهوري اسالميايران و ساير طرفها بررسي
خواهد شــد .به گزارش فــارس ،يک روزنامه
آلماني مدعي شــد که ديپلماتهايي از اروپا،
چين و روسيه درصددند هفته آينده در «وين»
درباره توافق جديدي با ايران گفتوگو کنند تا
طبق آن به ايران در قبال محدود کردن برنامه
موشکي و فعاليتهاي منطقهاي کمک مالي
ارائــه دهند .روزنامه آلماني «ولت آم زونتاگ»
روز يکشنبه ديروزدر اين خصوص مدعي شد،
ايــن مقامات قرار اســت در هفته آينده تحت
رهبري «هلگا اشميد» ديپلمات ارشد اتحاديه
اروپــا در «وين» پايتخت اتريش ديدار کنند و
درباره گامهاي بعــدي بعد از خروج  8مي(18
ت ماه) «دونالد ترامپ» رئيسجمهور
ارديبهش 
آمريکا از برجام بحث و گفتوگو کنند.

