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ظریف:خروجازبرجام اشتباهدردناکبرایآمریکاست
باشگاهخبرنگاران-وزیر خارجه ایران گفت :اگر آمریکا
بخواهد از برجام خارج شود ،حتم ًا این اشتباه دردناکی
برای آمریکاییها خواهد بود.
محمدجواد ظریف پس از پایان سفر دو روزه به باکو و
قزاقستان افزود :در این سفرها حرکتهای منطقهای
جمهوری اسالمی را پیگیری کردیم.
وی ادامه داد  :ما برای کریدور شمال  -جنوب از
طریق آذربایجان بحثهای بسیار خوبی داشتیم و در
هفتههای آینده توافق تکمیل راهآهن رشت  -آستارا با
آذربایجان امضا خواهد شد .
ظریف با اشاره به اجالس کمیسیون مشترک در وین
خاطرنشان کرد :ایران بر ضرورت اجرای کامل برجام
و توقف نقضهای برجام توسط آمریکا تأکید دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :جمهوری
اسالمی در زمان مذاکرات خود را برای شرایط مختلف
آماده کرده بود و در برجام هم کام ً
ال پیشبینی شده

استکهاگرجمهوریاسالمینتواندازمنافعاقتصادی
برجام بهرهمند شود چه اقداماتی را انجام خواهد داد و
ضمن ًا با توجه به آن چه که در برجام در حوزه تحقیق و
توسعه دیده شده است و اقداماتی که ایران برای تحقیق
و توسعه توان هستهای خود در حوزه صلحآمیز ادامه
داده ،این واقعیت وجود دارد که اگر آمریکا این اشتباه را
مرتکب شود که بخواهد از برجام خارج شود ،حتم ًا این
اشتباه دردناکی برای آمریکاییها خواهد بود.
ظریف در ادامه عنوان کرد :در آستانه برای اولین بار بعد
از  14ماه که از ابتکار آستانه میگذرد ،جلسه وزرای
خارجه سه کشور ضامن آتشبس در سوریه را داشتیم.
همکاران ما هشت دور مذاکره در  14ماه گذشته
داشتند که مذاکرات مقدماتی خوبی بین نمایندگان
سه کشور انجام شد.
وی خاطرنشان کرد :روند آستانه هم توانسته به کاهش
تنش در سوریه و هم به مساعدت های انسانی کمک

عراقچی :تصور ما این است که
برجام ادامه پیدا نخواهد کرد

جریمه آمریکا قرار گیرند با ایران وارد تعامل نمی شوند،
اظهار داشت :بنابراین انتظاری هم نبوده است که بعد
از برجام ،آمریکا دشمنی خود را با ایران کنار بگذارد و
مثال همکاری های اقتصادی ما با آمریکا شکل بگیرد و
یا گسترش پیدا کند.

مهر –معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مورد موضع
وزارت خارجه درباره ادامه حضور در برجام بدون حضور
آمریکا گفت :موضع و جمع بندی ما این نیست که بدون
حضور آمریکا و خروج یکجانبه آن ها از برجام و نقض
تمامی تعهدات آمریکا ،برجام بتواند ادامه پیدا کند.
عراقچی افزود :جمع بندی ما این است که اگر آمریکا از
برجامخارجوتحریمهاییکجانبهآنهابرگردد،حتما
ما برجام را ادامه نخواهیم داد چرا که منافع ما تامین
نخواهد شد؛ هم به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا و
هم به دلیل نقض فاحش برجام توسط آمریکا .تصور ما
این است که برجام ادامه پیدا نخواهد کرد.
وی با بیان این که ما «به طور کامل» نتوانسته ایم از
دستاوردهای برجام استفاده کنیم ،اظهار داشت:
واقعیت این هست که وقتی آمریکا دید نمی تواند برجام
را از بین ببرد ،شرایطی را ایجاد کرد که کشورهای دیگر
نگرانباشندازکارکردنباایرانوبراثرهمکاریباایران
مورد جریمه های آمریکا قرار بگیرند و امروز به دلیل
این فضای روانی ،خیلی از شرکت ها و بانک ها با ایران
کار نمی کنند و این یک واقعیت است .عراقچی با بیان
این که شرکت ها و بانک ها بعضا از ترس این که مورد

پیشنهاد نمایندگان کارگری برای
افزایش 189هزار تومانی حداقل
دستمزد

ایرنا -نمایندگان کارگری در نشست با وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادند با احتساب رقم تهیه
سبد معیشت کارگری به مبلغ 2میلیون و 669هزار
تومان ،به قدرت خرید از دست رفته معیشت کارگری به
میزان 189هزار تومان کمک شود تا حداقل دستمزد
به یک میلیون و  110هزار تومان برسد.
براساس جزئیات منتشر شده در پایگاه های خبری
تشکل های کارگری درباره نشست علی ربیعی با
نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل مزد سال ،97
اگر قدرت خرید از دست رفته کارگری در سال  96در
حداقل مزد سال  97در نظر گرفته شود باید حداقل
 19درصد افزایش داشته باشد تا با این افزایش ،حداقل
دستمزد کارگری در سال  97به رقمی نزدیک به یک
میلیون و  110هزار تومان برسد.

کند و هم از طریق اجالس سران سوچی و کنگره ملی
سوریه توانسته قدم بسیار مهمی در مسیر را هحل
سیاسی سوریه بردارد.
وزیر خارجه کشورمان ادامه داد :در آینده نزدیک
اجالس سران سه کشور در ترکیه که ادامه اجالس
سران در سوچی است برگزار خواهد شد که اطمینان

نتایج اولیه آزمون استخدامی
وزارت بهداشت اعالم شد
ایرنا  -سازمان سنجش آموزش کشور اطالعیه ای
درخصوصاعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی متمرکز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کشور در سال  1396صادر کرد .در این اطالعیه آمده
است به اطالع داوطلبانی که در آزمون استخدامی
متمرکز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کشور در روز یکم دی ماه
 96شرکت کردند ،میرساند که کارنامه نتایج اولیه
داوطلبان در سایت سازمانسنجش آموزش کشور به
نشانی  www.sanjesh.orgقرار گرفته است.

تلویزیون سراسر بهار میشود
صدا و سیما  -رسانه ملی با ارائه برنامه های متنوع،
جذاب و مفرح تالش می کند دقایق خوشی را برای
مخاطبانش در نوروز  ۹۷رقم بزند .تیم «ماه عسل» در
قالب «بهار نارنج» همراه با مردم در شبکه سه  ،سال
 ۹۷را تحویل میکند .تیم «فرمول یک» نیز ویژه برنامه
تحویل سال شبکه یک با نام ِ
«یک یک» را روی آنتن
میبرد .همچنین سری جدید «کاله قرمزی» امسال
از شبکه دو در ایام نوروز پخش خواهد شد و «مردان

حاصل شود میتوانیم از طریق گفتوگوی سیاسی به
راهحل دست یابیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد :متأسفانه تعدادی
از کشورهای غربی همواره تالش کرد هاند که روند
آستانه را با مشکل مواجه کنند و از طرق مختلف این
اقدامات را صورت دادند.
در هفتههای گذشته به دلیل سیاستهای غلط آمریکا
ما شاهد درگیر یهای بیشتری در سوریه بودیم که
امیدواریم از طریق روند آستانه بتوانیم با وضعیت
جدیدی که پیدا شده مقابله کنیم و به سمت آرامش
بیشتری در سوریه برویم و ان شاءا ...در مسیر تداوم
روند سیاسی حرکت کنیم .وی در خصوص آینده برجام
نیز عنوان کرد :ترامپ از روزی که بر سر کار آمده و از قبل
از اینکه سر کار بیاید تالش خودش را برای از بین بردن
برجام انجام داده و در همه این دوران ،برجام شاهد
نقضهای گسترده آمریکا بوده است.

آهنین» پس از سا لها به شبکه سه باز میگردند.
محمد صالح اعال با ویژه برنامهای در حوزه معارف و
اندیشه مهمان مخاطبان شبکه چهار میشود و شبکه
مستند عالوه بر نمایش مستندهای جدید ،فینال «ضد
گلوله» را روی آنتن میبرد .شبکه پنج نیز با شبهای
«فیروزهای» شب نشینی میکند.
محبوبترین برنامه سال  ۹۶نیز تصمیم دارد در نوروز
 ۹۷مردم را مهمان یک «دورهمی» صمیمی کند.

تلگرام ایران را تحریم کرد
تسنیم  -تلگرام اعالم کرد که ایران و چند کشور دیگر
حق خرید ارز رمزنگار «گرم» را از پلت فرم این شرکت
ندارند .شرکت تلگرام اعالم کرد :افراد یا کشورهایی
که در فهرست تحریم های آمریکا ،بریتانیا ،اتحادیه اروپا
و سازمان ملل قرار دارند ،اجازه مشارکت در خرید ارز
رمزنگار «گرم» تلگرام را ندارند .این افراد حق مشارکت
در عرضه اولیه ژتون های دیجیتال تلگرام را نخواهند
داشت و خرید ژتون ها توسط این افراد ممنوع است.
همچنین اقوام نزدیک افراد تحریم شده از قبیل همسر،
فرزندان و خواهر و برادر آن ها هم ممنوعیت خرید
«گرم» را خواهند داشت .بر اساس اعالم تلگرام ایران،
کوبا ،کره شمالی ،سوریه و شبه جزیره کریمه شامل این
ممنوعیت می شوند.

رضوی از مردم برای حضور در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی دعوت
کرد .در متن پیام آمده است :از زائران و مجاوران مضجع منور رضوی به ویژه حضرات آیات،
روحانیت معظم ،خانوادههای معزز شهیدان و ایثارگران ،دانشگاهیان و همه مردان و زنان مؤمن
دعوت میکنم در مراسم باشکوه سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی که روز چهارشنبه اول
فروردین ماه  1397در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار میشود ،شرکت کنند.

• •الریجانی قانون بودجه  ۹۷را به روحانی ابالغ کرد

تسنیم-علیالریجانیرئیسمجلسشورایاسالمی،درنامهایبهحجتاالسالمحسنروحانی
رئیسجمهور ،قانون بودجه سال  1397کل کشور را برای اجرا ،ابالغ کرد.
طبق قانون ،دولت موظف است ،پیش از پایان سال جاری ،آییننامههای اجرایی قانون بودجه
سال  97کل کشور را تصویب و به بخشها ،برای اجرا ،ابالغ کند.

• •استیضاحهای اخیر اوج جناحگرایی بود

باشگاه خبرنگاران  -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پست اینستاگرامی خود
استیضاحهای اخیر را اوج جناحگرایی و فاصله از مردم دانست و تأکید کرد :این موضوع یک بار
دیگر زنگ خطر را برای مسئوالن به صدا در آورد.
محسن رضایی در پست اینستاگرامی خود استیضاحهای اخیر را اوج جناحگرایی و فاصله از
مردم دانست و افزود :پس از دهه اول انقالب اسالمی ،جناحهای سیاسی در اداره کشور جان
گرفتهاند ،هر چه حضور جناحها پررنگتر شد ،ارتباط دولت با مردم و مجلس نیز کاهش یافت.

• •معیارها و شرایط رجل سیاسی مشخص شد

فارس  -سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود تعریف معیارها و شرایط الزم برای
تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تشریح کرد.
کدخدایی با اشاره به این که جزء  5بند  10سیاستهای کلی انتخابات ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری  ،تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر
و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را برعهده شورای نگهبان قرار داده است گفت  :تعاریف،
معیارها و شرایط مذکور در نشست روز  20دی ماه این شورا به تصویب رسید.

• •واکنش شورای عالی فضای مجازی به خبر فیلترینگ تلگرام

ایلنا  -مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در مورد فیلتر شدن تلگرام
گفت :هیچ مصوبهای در مورد فیلتر شدن یا نشدن تلگرام وجود ندارد.
محمد حسین پور اعال افزود :فیلتر تلگرام در صورت تصویب روی سایت مرکز یا ریاست جمهوری
قرار میگرفت .همیشه در این موارد در شورا بحث میشود اما این بحث منجر به صدور مصوبه
نشده است.
وی گفت :من به اظهارات دبیر شورا در همایش افتا استناد میکنم که گفتند اگر الزم باشد تلگرام
را فیلتر میکنیم.

• •خبر تازه یک نماینده مجلس از فیلترینگ تلگرام
ایلنا  -یک عضو اصال حطلب کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اظهارات اخیر دبیر

شورایعالی فضای مجازی مبنی بر احتمال اعمال محدودیتهایی برای تلگرام در سال آینده
اعالم کرد :بنابر اطالعات موثقی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دارم ،فیلترینگ دائم
تلگرام در سال آینده به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسیده است و این اظهارات بهنوعی
زمینهسازی برای انجام این تصمیم در افکار عمومی است.
حمیده زرآبادی اضافه کرد :با این حال شاهدیم که وزارت ارتباطات حتی به همین میزان نیز
شفافیت ندارد و طبیعی است که مردم فکر کنند دولت مخالف این تصمیم نبوده است.

• •خروج واشنگتن از برجام هنوز قطعیت ندارد

فارس  -دیپلماتهای آمریکا بعد از نشست ایران و  5+1در وین ،تأکید کردند که خروج واشنگتن
از برجام هنوز قطعیت ندارد.
واشنگتن از همپیمانان اروپایی خود میخواهد که درباره اقدامات بیشتر علیه ایران در قبال حفظ
برجام توافق کنند .در همین راستا ،آلمان ،فرانسه و انگلیس به منظور ترغیب دونالد ترامپ ،برای
ماندن در توافق هستهای ایران و گروه  5+1به اتحادیه اروپا پیشنهاد دادهاند تحریمهایی جدید
علیه ایران اعمال کند.

