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تازههای مطبوعات
••صبح امــروز – ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان نامه
سرلشکر سلیمانی به رئیس جمهور مورد حمله سه جریان
سیاسی قرار گرفت ،نوشت :دسته نخست از حامیان و
طرفداران رئیس جمهور نهم و دهم بودند که نهتنها تحلیل
درستی از شرایط کنونی ندارند بلکه شرایط کنونی را
بهترین فرصت برای عبور از دولت کنونی میدانند .دسته
دوم طرفداران هاشمی و حامی دولــت بودند؛ افــرادی
همچون مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی .دسته
سوم تندروترین و افراطیترین نیروهای طیف اصالحات
بودند که به شدت با وحــدت در جبهه داخلی به تقابل
میپردازند.
••آفتاب یزد – این روزنامه در گزارشی با عنوان «پدیده
جام جهانی» نوشت :اگر تا پیش از جام جهانی ،کرواسی
کشوریکوچکباجمعیتیاندکوکمترشناختهشدهبود،
به مدد این تیم فوتبال و این رئیس جمهور جوان و خاص،
حاال طرفداران زیادی پیدا کرده است .البته این اولین باری
نیست که رئیس جمهور کرواسی این چنین مورد توجه
ایرانیان قرار میگیرد .پیشتر هم وقتی که او به ایران آمده
بود با بازخوردهای جالبی از سوی ایران روبهرو شده بود.
مثل یه
کاربری دراین باره نوشت« :رئیس جمهورکرواسی ِ
بازیکنان خودش رو بغل کرد وآخرین
تموم
مادر با عشق
ِ
ِ
کسی بود که براش چتر آوردن!»

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :عبدا ...ناصری ،فعال اصالحطلب
و عضو شـــورای مشورتی اصــا حطــلــبــان بــه تــازگــی در
مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره ماجرای «طرح استعفای
جهانگیری» گفته است :گویا جهانگیری به تازگی در یکی از
محافلیکهحضورداشتهبهشوخیموضوعاستعفارامطرح
کرده است و این شوخی به بیرون درز پیدا کرده که در پس
آن این حواشی ایجاد شده است .او در عین حال تصریح
میکند :جهانگیری به شدت منتقد تیم اقتصادی کابینه و
در رأس آن ها آقای نوبخت است.
••انتخاب نوشت :امیرحسین مقصودلو ،مشهور به
امیرتتلو ،خواننده ای که حواشی فراوانی درباره او ایجاد
شده سال گذشته و پس از دیداری عجیب بارها و بارها از
اصولگرایانمختلفومشهور،تعریفوتمجیدشنیدهاست.
مواضع خود او هم در مــواردی مانند حجاب تغییر یافته
بود اما در ماه های اخیر در عمل بار دیگر به همان مواضع
پیشین خود بازگشته است .از همین رو ،اصولگرایانی که
زمانی به شدت از او تمجید می کردند مدتی است در سکوت
به سر می برند.
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ظریف :اقدامات عملیاتی اروپا شروع شده است
وال استریت :اروپا فعال سازی حساب بانک مرکزی ایران را بررسی می کند

وزیـــر خــارجــه کــشــورمــان در نشست هــم انــدیــشــی بــا حــضــور فعاالن
اقتصادی اعالم کرد :اقدامات عملیاتی گروه  4+1برای حفظ برجام
شروع شده است .ظریف در عین حال توضیح نداد که این اقدامات عملیاتی
در چه حوزه ای است و تنها به گفتن این عبارت بسنده کرد که «در همین
هفته همکاران من این موضوع را در پایتخت کشورهای اروپایی و دو عضو
دیگر برجام ادامه خواهند داد و اطمینان داریم در این زمینه می توانیم
راهکارهایی را پیدا کنیم ».به گفته ظریف در سفر اخیر او به وین که حدود دو
هفته پیش انجام شده ،جزئیات اقداماتی که اروپا قرار است در حوزه بانکی
و نفتی انجام دهد با ایران در میان گذاشته شده است.
▪وال استریت :اروپا فعال سازی حساب بانک ایران را بررسی می کند

دو روز پیش اروپا با به روزرسانی قوانین مقابله کننده با تحریم های آمریکا
موافقت کرد و همزمان دیروز روزنامه وال استریت ژورنال اعالم کرد که
دولت های فرانسه ،انگلیس و آلمان به تهران اعالم کرده اند در حال
بررسی فعال سازی حساب های بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی
کشورهای خود هستند که این موضوع می تواند یک نشانه خوب برای ادامه
برجام تلقی شود .براساس گزارش ایسنا ،مقامات درگیر در این رایزنیها
به والاستریت ژورنال گفتهاند :گزینه فعال کردن حسابهای جدید یا
قدیمی بانک مرکزی ایران در بانکهای اروپا یکی از چند گزینهای است
که دولتهای انگلیس ،فرانسه و آلمان بهطور جدی در حال بررسی آن
هستند ،با این هدف که با فعال شدن این حسابهای غیر دالری ،ایران
راحتتر بتواند درآمدهای نفتی خود را (پس از وضع مجدد تحریمهای
آمریکا) به کشور بازگرداند.به گزارش ایرنا ،کشورهای اروپایی عضو برجام
تصریح کرده اند :سایر کشورهای اروپایی شامل اتریش و سوئد نیز اعالم
کرده اند که آن ها نیز چنین کاری را خواهند کرد.
▪اختصاص اعتبار توسط اتحادیه اروپا برای ارتباط با شرکتهای کوچک
و متوسط ایران

به گزارش فارس ،همزمان پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
از اختصاص اعتبار توسط شبکه زیر مجموعه اتحادیه اروپا جهت تسهیل
در روابط تجاری بین شرکت های کوچک و متوسط ایران و اروپا خبر داد و
گفت :یک تشکل اقتصادی اروپایی مسئول این کار شده تا در ارتباط با اتاق
بازرگانی ایران زمینه همکاری میان بنگاههای کوچک و متوسط طرفین
را به وجود آورد .وی افزود :مدیریت بین منابع مالی و شرکتهای کوچک
و متوسط در اتحادیه اروپا تحت شبکهای است که زیر مجموعه اتحادیه
اروپاست و کمیسیونر صنایع کوچک و متوسط اتحادیه اروپا سه هفته پیش
در ایران بود و قرار است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی با آن
ارتباط برقرار کند.
▪سفیر اتریش :اتحادیه اروپا خواهان باز شدن کانالهای مالی است

در همین زمینه سفیر اتریش در ایران اعالم کرده اتحادیه اروپا خواهان باز
شدن کانالهای مالی است زیرا بهدلیل قطع صادرات به ایران حدود ۱۰
میلیارد دالر متضرر شده است .به گزارش مهر ،اشتفان شولتز افزود :ما
تحتتاثیررهبریایراندرمقابلهباتحریمهاییکجانبهآمریکاقرارگرفتیم

و شاهد بودیم ایرانیها در حال تبدیل کردن این تحریمها به یک فرصت
هستند و سیستم اقتصادی خود را تقویت میکنند که این امر میتواند مدل
جالبی برای فعاالن اقتصادی اروپا باشد.
▪اشاره  2سفیر خارجی به موضوع FATF

این مقام اتریشی گریزی هم به موضوع FATFزد و ادامه داد :در ارتباط با
 FATFو برطرف کردن موانع زمان کمی تا اکتبر باقی مانده که باید سریعتر
عمل کنیم .هفته جاری یک بانک ایرانی به سیستم الکترونیکی برای
همکاری وارد شده که این شرایط فرصتهایی را برای اروپا برای همکاری
با ایران ایجاد میکند .راب مککر سفیر انگلیس در تهران نیز در مصاحبه
با تسنیم ،به مسئله لزوم تصویب  FATFدر ایران اشاره کرد و گفت :ایران
لیست بلندی دارد از گامهایی که باید بردارد .همه اعضای FATFنیاز دارند
ببینند که ایران درباره اتخاذ اقدامات در خصوص آن لیست جدی است.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات اعضای برجام در چارچوب بسته
پیشنهادی به ایران چه زمان بندی را دنبال خواهد کرد؟ گفت :من فکر می
کنم که ارائه زمان بندی دشوار است؛ برخی اقدامات سریع خواهند بودو
ی خواهند برد.
برخی موارد زمان طوالن 
▪عراقچی :شرایط فعلی به مراتب آسانتر از گذشته است
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عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه هم که در هند مشغول رایزنی است
با بیان این که ما میدانیم که فشارهایی از بیرون وجود دارد ،گفت :با وجود
این روی دولت هند حساب کردهایم تا مذاکرات مناسبی به سود منافع ملی
هند داشته باشد .وی گفت :هند در گذشته هم این کار را کرده و روابطش
را با آمریکا باالنس کرده است .این اتفاق میتواند بار دیگر تکرار شود.
عراقچی ادامه داد :شرایط فعلی به مراتب آسانتر از گذشته است چراکه
هم اکنون تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای شورای امنیت که برای
همه کشورها الزام آور است ،وجود ندارد .به گزارش ایلنا به نقل از «تایمز
آو ایندیا» مقامات ایرانی تاکید دارند که اروپاییها به آن ها گفتهاند هند و
اتحادیه اروپاباهمبرایحفظبرجامتالشمیکنند.مقاماتهند در اینباره
هیچ پاسخی ندادهاند.

موگرینی:همه راه های همکاری با ایران
درحال بررسی است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درحالی که وزیر خارجه آمریکا دو روز
قبل از اروپایی ها خواسته بود به ائتالف برای منزوی کردن ایران بپیوندند
گفت که همه راه های همکاری با ایران در حال بررسی است .به گزارش
ایلنا ،فدریکا موگرینی پس از نشست وزیران خارجه اروپا که به نهایی شدن
موضوع به روزرسانی قوانین اروپا علیه تحریم های آمریکا منتهی شد ،با
بیان این که اروپا به طور مصمم به این توافق پایبند است ،گفت :اما ابزار ما
برای این منظور محدود است .یک راه می تواند حمایت قاطعانه از شرکت
های اروپایی دربرابر تحریم های آمریکا باشد که در روز دوشنبه درباره آن
تصمیم گیری شد .اشاره موگرینی به فرایند به روز رسانی مقررات مقابلهای
اروپا با تحریم های آمریکاست که به گفته موگرینی «در زمینه اقداماتی که
اتحادیه اروپا برای ضمانت مزایای اقتصادی ناشی از برجام انجام داده ،گام
مستحکمی محسوب می شود ».به گزارش تسنیم ،روزنامه "دی ولت" آلمان
در مطلبی نوشت :وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا نگران این مسئله هستند
که ایران (بعد از خروج ترامپ از برجام) مجدد برنامه هسته ای خود را آغاز
کند .از این رو شرکت هایی که درایران فعال هستند باید در برابر تحریم های
آمریکا مورد حمایت قرار گیرند .اما کارشناسان در این باره تردید دارند که
تالش های اتحادیه اروپا در این راستا موثر باشد .موگرینی در عین حال
افزود :این که چقدر اطمینان دارم ،باید بگویم که تجربه دشواری است
زیرا وزن آمریکا در اقتصاد جهانی و نظام مالی دنیا ،آشکارا تأثیرگذار است.
اما ما مصمم به حفظ این توافق هستیم.همزمان میخائیل اولیانوف نماینده
روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی از توافق میان چین ،روسیه و سه
حمایتی اقتصادی در برابر
کشور اروپایی در زمینه اتخاذ اقدامات مشترک
ِ
تحریمهای آمریکا علیه ایران خبر داد .وی همچنین به آمریکا هشدار داد اگر
آمریکا شروع به تخریب و سنگ اندازی در اجرای ابعاد فنی توافق هسته ای
کند ،این مسئله می تواند باعث شود ایران به تعهداتش در چارچوب برجام
عمل نکند و آن را رها کند .وی در عین حال خطاب به ایران هم گفت که ایران
بعد از خروج آمریکا از برجام باید به تعهدات خود به ویژه در زمینه دسترسی
بازرسان آژانس عمل کند.
▪توضیحات بهرام قاسمی درباره مذاکرات ایران و اروپا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در گفت و گویی با میزان درباره
مهلت بررسی بسته اروپایی ها در ایران گفت :هم اکنون در مذاکرات
کارشناسی ما با طرف اروپایی مشخصا تاکید روی همکاری میان ایران و آن
بخش از صنایع متوسط و کوچک اروپایی است که آمریکاییها در آن سهام
ندارند یا در بازارهای آمریکا فعال نیستند .همچنین موضوعات مرتبط
با فروش نفت ،ارتباطات بانکی ،نقلوانتقال
پولی ومالی ،بیمه و حمل و نقل از دیگر
محو رهای مذاکرات کارشناسی ایران
و اروپــا در زمــان فعلی اســت .در نهایت
یک تا دو ماه آینده ما میتوانیم به یک
جمعبندی مشخص از مجموع این
محورها که برای تصمیمگیری در
خصوص پایان یا استمرار برجام
موثر است ،دست یابیم.
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گزارش خبری
سرلشکر باقری با عالی ترین مقامات
سیاسی و نظامی پاکستان دیدار کرد

ایران و پاکستان در عصر جدید
مناسبات امنیتی
طاهری -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در
ادامه سفر خود به پاکستان که در  4دهه گذشته بی سابقه
بوده است با رئیس جمهور و سایر مقامات نظامی و سیاسی
این کشور دیدار و گفت و گو کرد .در دیدار سرلشکر باقری
و ممنون حسین که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد
دو طرف با اشاره به اشتراکات فراوان دو کشور و نزدیک به
هزار کیلومتر مرز مشترک بین ایران و پاکستان بر تقویت
همکاری های بین دو کشور در زمینه های مختلف تاکید
کردند .به گــزارش ایرنا و خبرگزاری صداوسیما ،رئیس
جمهور پاکستان در این دیــدار گفت :پس از سفر رئیس
جمهوریاسالمیایرانبهپاکستانوسفرژنرال«قمرجاوید
باجوا» فرمانده ارتش به ایران ،عصر جدیدی در روابط میان
تهران  -اسالم آباد آغاز شده است .ممنون حسین گسترش
روابط با جمهوری اسالمی ایران را راهبرد کشورش خواند.
سفر مقام عالی رتبه نظامی کشورمان به پاکستان در حالی
بــرگــزار می شــود که چندی پیش خبر تشکیل ائتالفی
امنیتی ضد داعش میان کشورهای ایران ،روسیه ،چین
و پاکستان در رسانه ها مطرح شده بود .نشست امنیتی
مقامات اطالعاتی چهار کشور در هفته گذشته در اسالم
آباد با هدف جلوگیری از ورود تروریستهای داعش از عراق
و سوریه به افغانستان برگزار شده و براساس برخی گزارش
ها به توافقاتی نیز منجر شده است .همزمان سردار رسول
سناییراد مسئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده
کل قوا موضوع حضور تروریست ها در افغانستان را نیز یکی
از محورهای موضوعات مشترک میان ایران و پاکستان ذکر
و اظهار کرد :معضل حضور گروههای تروریستی در مرزهای
شرقیکشوروحمایتسرویسهایاطالعاتیخارجیازآن
ها در سفر سرلشکر باقری بررسی خواهد شد تا با کمک دو
کشور این مشکل حل شود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان در جریان سفر خود به پاکستان با فرمانده نیروی
دریایی ،فرمانده ارتش ،رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر
امورخارجه دولت انتقالی پاکستان دیدار و گفت و گو کرد.
وی همچنین در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما گفت:
در این سفر درباره مسائل آموزش نظامی ،آموزش خلبانی
و آموزش عالی نظامی و سایر ابعاد آموزشی و رزمایش های
نظامی و ارتباطات صنایع دفاعی بین دو کشور مذاکره می
شود .سرلشکر باقری افزود :تالش می کنیم محصوالت
دفاعی مشترک با پاکستان تولید کنیم که به عنوان یک
محصول مشترک کشورهای اسالمی مطرح شود.
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