بیانیه پایانی نشست لهستان بدون نام ایران

پمپئو
دست خالی
از ورشو برگشت
گروه بینالملل :نشســت دو روزه ورشــو که میزبانی آن را آمریکا و لهســتان
مشــترکا بر عهده داشتند بدون تصویب سندی به پایان رســید .بیانیه پایانی این
نشست تنها توسط دو کشور برگزارکننده صادر شد و در آن نامی از ایران برده نشد.
دولت ترامپ از ماهها قبل تالش زیادی انجام داد تا بتواند ائتالفی بزرگ علیه ایران
تشکیل دهد ،اما نقشه کاخ سفید با نقش کمرنگ اروپا در ورشو نقش برآب شد.
روز گذشــته ویدیویی از یک بخش غیرعلنی نشســت ورشــو منتشــر شد که
حکایت از آن داشت که نمایندگان سه کشور عربستان ،امارات و بحرین ،در حضور
نخستوزیر اسرائیل از این کشور دفاع کردهاند و در مقابل ایران را بزرگترین تهدید
منطقه خواندهاند .این ویدیو برای نخســتینبار از ســوی دفتر نتانیاهو ،در یوتیوب
منتشر شد ،اما این ویدیو اندکی بعد از یوتیوب حذف شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان پس از پایان کنفرانس ورشو گفت :به
رغم تالشهای گســترده واشــنگتن برای برگزاری یک نشست فراگیر و ایجاد یک
ائتالف جدید علیه جمهوری اســامی ایران ،تعداد و سطح پایین شرکت کنندگان
کــه آنان نیز از همراهی با هرگونــه تصمیم ضد ایرانی امتناع کردند ،در فرجام این
نشســت از پیش شکســت خورده ،بیانیه پایانی آن را به سندی بیخاصیت تبدیل
کرد؛ متن و نوشــتهای که تنها از سوی دو کشور برگزارکننده صادر شد و فاقد هر
گونه اعتبار و تصمیم بود.
به گزارش ایســنا« ،بهرام قاسمی» ،سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید
کرد :برای همه دوراندیشــان و تحلیلگران و سیاستمداران برجسته و فهیم جهان
این شکســت کامال از قبل و از همان آغاز طــرح اولیه آن قابل تصور و پیش بینی
بود .کنفرانسی تحت عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه چگونه میتواند موفق باشد؛
در حالــی که بازیگران اصلی منطقه همچون ایران ،ترکیه ،لبنان ،ســوریه ،عراق و
فلسطین در آن حضور ندارند و کشورهای مهمی چون چین و روسیه ،و بسیاری از
کشورهای مهم اروپایی و غیراروپایی در آن حضور نداشته و یا صرفاً در سطح بسیار
پایین و کمرنگی در آن شرکت کردند؟
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار کرد :رفتار و کردار عصبی و متشــنج
وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا در ســخنرانیها و مصاحبهها که علناً
از اروپا گله و شکایت کرده و...
صفحه3
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تروریستهای تحت حمایت پاکستان  46نیروی نظامی هند را کشتند

حمله انتحاری در قلب کشمیر
صفحه11

همسر دکتر علی شریعتی درگذشت

بیانیه حزب مردم ساالری در پی حادثه تروریستی جاده زاهدان  -خاش

خشکاندن ریشه تروریسم در منطقه ،وظیفه فوری تمامی
دستگاههای امنیتی ،انتظامی ،اطالعاتی و دیپلماتیک است

دربیانیه پایانی نشست سوچی صورت گرفت

تأکید بر پایبندی به حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی سوریه

صفحه2

هزینه ماهانه زندگی کارگران  ۳میلیون و  ۷۶۰هزار تومان اعالم شد

دور باطل افزایش تورم
و فقر طبقه متوسط

صفحه2

صفحه5

گزارش «مردمساالری آنالین» از همدستی شکاربان و شکارچی

کشتار پرندگان تاالب لپوی زاغمرز
با پروان ه حفاظت محیطزیست
صفحه6

علی پروین :مربی ایرانی برای تیم ملی بیاورند

رؤســای جمهوری اسالمی ایران ،روسیه و ترکیه در بیانیهای مشترک ،بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به
حاکمیت ملی ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین اهداف و اصول منشور ملل متحد تأکید کردند.
به گزارش ایسنا ،این بیانیه مشترک که عصر پنجشنبه و در پایان اجالس سوچی منتشر شد ،به امضای حسن
روحانی ،والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رســیده اســت .در این بیانیه مشــترک رؤســای جمهوری ایران،
فدراســیون روسیه و جمهوری ترکیه آمده است :رییس جمهوری اسالمی ایران جناب آقای حسن روحانی ،رئیس
جمهور فدراسیون روسیه جناب آقای والدیمیر پوتین و...
صفحه2

بازیکنانپرسپولیس
نباید سمت داور بروند
صفحه8

وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید از شرکت دانشبنیان «نیان الکترونیک» اعالم کرد

استـقبال دولـت از سـرمایهگذاری
در انـرژیهای تجـدیدپذیر

نشســت ،چمنیان از توان باالی رقابتی تولیــدات مجموعه کارخانجات نیان
الکترونیک در بازار خارجی کشورهای همسایه گفت و با اشاره به نقش ایران
در بازســازی کشورهای عراق و ســوریه ،حمایتهای دولت را الزمه برقراری

ارتباط صحیح بخش خصوصی و دولتهای همســایه دانست .آذری جهرمی
نیز از عزم دولت برای حمایت از بخش خصوصی در بازارهای خارجی گفت و

اضافه کرد که دولت میتواند با البیهای سیاسی ،شرایط حضور شرکتهای
دانش بنیان ایرانی در کشورهای همسایه ،مساعد کند.

چمنیان ،عضو هیات مدیره انجمن مدیران خراسان همچنین از تداوم حضور
شــرکتها و صنایع وابسته به نیروهای مسلح در بخش خصوصی گالیه کرد
و آن را مخالف با منویات رهبری و وعدههای مســئوالن دانست که بخشی از
توان رقابتی را از بنگاههای اقتصادی داخلی میگیرند .آذری جهرمی در پاسخ
به این گالیه ،اعالم کرد که حضور نیروهای مســلح و شرکتهای وابسته به
آنها نیز طبق اصل رقابت است و در همین وضع برخی شرکتها از جمله خود
نیان الکترونیک توانستهاند موفق باشند و بخشی از نیازهای داخلی را در این
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز گذشــته در حاشــیه سفر به

مشــهد ،از محل کارخانه شرکت شــرکت دانشبنیان «نیان الکترونیک»
بازدید کــرد .طی این بازدید ،محمد علی چمنیان مدیر عامل شــرکت از

دســتاوردهای اخیر مجموعه رونمایی کرد و بــه معرفی محصوالت جدید
گــروه پرداخت .این گروه که در حــوزه  ICTو تولید مبدلهای موجود در

تاسیسات انرژیهای تجدیدپذیر فعال است ،ضمن تامین بخش اعظم نیاز
اپراتورهای داخلی ،به روسیه و چند کشور همسایه نیز صادرات دارد.

آذر جهرمــی در نشســت خبری پس از ایــن بازدید گفت کــه امروز در

استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان ،مهمترین مشکل ،تامین
انرژی است .وی با اشــاره به برخی پروژههای ناتمام در استانهای محروم

به خاطر تامین نشــدن انرژی مورد نیاز ،از ســرمایهگذاری دولت و بخش

خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اســتقبال کــرد .در ابتدای این

فضای رقابتی پوشــش دهند .وی افزود :شما در بخش مهمی از بازار ایرانسل
که ســهامدار بخش عمده آن وزارت دفاع است حضور دارید و باید با پذیرش
شــرایط ،به حضور در این بخش ادامه دهید .چمنیــان در ادامه بازدید وزیر
ارتباطــات ،ادعا کرد که مجموعه کارخانجات مشــهد و چناران هلدینگ ،در
وضعیــت فعالیت با حداکثر توان میتوانند تا صد میلیون دالر به افزایش تراز
ارزی کشــور کمک کنند .این بهبود تراز شامل افزایش صادرات و جلوگیری
از واردات محصوالت مختلف این چند حوزه اســت .در پایان این بازدید ،آذر
جهرمی ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای موفق این گروه ،دولت را موظف
به حمایت از شــرکتهای دانش بنیان دانست و با اعالم خبر حضور ایران در
نمایشگاه بهار  98در افغانستان ،این شرکت را نیز به حضور در این نمایشگاه
دعــوت کرد و همچنین از امکان کمک و هماهنگیهای دولت برای ورود این
بنگاهها به بازار کشورهای ارمنستان و آذربایجان سخن گفت.

