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موسوی الرگانی:

روحانی با عدم حضور 
در جلسه رأی اعتماد به 

مجلس اهانت کرد

به هم ریختگی فضای روابط کار در میان غفلت 
دستگاه های اجرایی و نظارتی

سند کار شایسته باید 
چشم انداز بازار کار را 

روشن کند

عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار:

سیگنال فروشی جرم است

گاندو به یک کودک چابهاری دیگر آسیب زد

نقص عضو برای یک 
کوزه آب

 این هیجان انگیزترین شنبه 
سال فوتبال ایران است

شب بیست و نهم! 
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سياست 2

 واکنش ظریف به توافق ابوظبی 
 و رژیم صهیونیستی؛

خنجری از پشت بر لبنان و 
دیگر کشورهای منطقه

کتاب 8

 اصغر نوری، مترجم و کارگردان تئاتر
  در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 

صدای نویسنده باید در 
ترجمه شنيده شود
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جنگتازهبرسرنفتکشها؛

توقیف هایی که 
ایران تکذیب می کند

سياست 2

آیا ایران در حال انتقال مخفیانه نفت خود با پرچم کشورهای دیگر 
به مناطق مختلف در جهان اســت؟ اخبار چند روز گذشــته حاکی از 
توقیف نفتکش هایی منتسب به ایران، این سوال را ایجاد کرده است؛ 
توقیف هایی که ایران آنها را تکذیب و بخشــی از جنگ روانی آمریکا 

اعالم کرده است. 
هفته گذشته دبیر کمیته امور داخلی سنای پاکستان خبر داد که 
دولت این کشور به درخواست آمریکا یک کشــتی ایرانی را به خاطر 

انتقال نفت در بندر کراچی توقیف کرده  است.
رحمان مالک گفته بود: »این کشــتی ایرانی توســط یک سازمان 
آمریکایی رهگیری شده و سپس این سازمان به دولت پاکستان برای 
توقیف آن اطالع داده و از دولت پاکستان خواســته است تا نسبت به 
تبعات واردات، صادرات و همچنین پاالیش نفت ایران اقدامی قانونی 

انجام دهد.«
این سناتور پاکستانی همچنین ابراز نگرانی کرده بود که این مسائل 

درنهایت منجر به اعمال فشار علیه پاکستان شود. 
ایران اما این ادعا را رد کرد. نه تنها هیچ یــک از مقامات ایرانی این 
خبر را تایید نکردند، بلکه آن را تکذیب نیز کردند. محمدعلی حسینی، 
سفیر ایران در اسالم آباد گفت که »مقام های پاکستانی درباره توقیف 

این نفتکش رسما اطالعی به او نداده اند.«
صاحب صادقی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفتکش هم اظهار 
کرد که »نفتکش متعلق به ایران نبوده و اطالعی از این موضوع نداریم.«

رسانه های پاکستانی اما در عین حال که هیچ اشاره ای به مالکیت 
کشتی و اینکه متعلق به کدام کشور است، نمی کردند، موضوع قاچاق 

نفت ایران را مورد تاکید قرار می دادند. ..

وضعیت همچنان غیرعادی است

تب داغ حواله فروشی در بازار خودرو
چرتکه 3

جهان 5

 آغاز رسمی روابط امارات و اسرائیل زیر سایة مخالفت ها و موافقت های بین المللی 

 واسطه گری آمریکا 
و تکرار کمپ دیوید! 

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی در دیدار 
با رئیس جمهوری لبنان، ابراز امیــدواری کرد با 
همکاری همه طرف های سیاسی در صحنه داخلی 

لبنان، شرایط پایداری در این کشور شکل گیرد.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، آخرین دیدار محمد 
جوادظریف در سفر به لبنان، عصر دیروز در قصر 
بعبدا و با میشل  عون رئیس جمهور لبنان انجام شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار مراتب 
همدردی و همبستگی رئیس جمهور و مردم ایران 
را به رئیس جمهور و مردم لبنان برای انفجار اخیر در 

بندر بیروت اعالم کرد.
ظریف با تبریک به مناســبت سالگرد پیروزی 
لبنان در جنگ ۳۳ روزه مقابل رژیم صهیونیستی 
که امروز چهاردهمین ســالروز آن اســت، آن را 
به عنوان نشانه ای از غلبه مردم لبنان بر سختی ها 

و عبور موفق از شرایط حاضر یاد کرد و بر آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران برای ادامه کمک ها به 

لبنان تاکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
همچنین ابــراز امیدواری کرد بــا همکاری همه 
طرف های سیاســی در صحنه داخلی و انسجام 
لبنان، شرایط پایداری در فضای سیاسی این کشور 

شکل گیرد.
میشــل عون، رئیس جمهور لبنان نیز در این 

دیدار از اعالم همبستگی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط با انفجــار در بندر بیروت قدردانی 

کرد.
ایران برای رفع نیازهای شرایط حاضر لبنان 

آمادگی دارد
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
دیدار با »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان، آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران را برای همکاری با دولت 
این کشور در رفع نیازهای شرایط حاضر لبنان اعالم 
کرد و دیدگاه دوطرف در این زمینه مورد تبادل نظر 

قرار گرفت.
ظریــف در دیدار بــا نبیه بری ضمــن ابراز 
همبســتگی و همدردی با مردم و دولت لبنان 
در حادثه انفجار در بنــدر بیروت، چهاردهمین 
ســالروز پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه را نیز 

تبریک گفت.

نماینده دائم فرانســه در سازمان ملل در پیامی 
توییتری با اشاره به اهمیت توافق هسته ای بر پاینبدی 
تروئیکای اروپا نســبت به این توافق اشاره کرد.  به 
گزارش ایسنا، نیکوالس دی ریوایر نماینده دائمی 
فرانسه در سازمان ملل در پیامی توییتری در حمایت 
تروئیکای اروپا از توافق هسته ای نوشت: برجام نقشی 
کلیدی در پایبندی به مقررات عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای و اطمینان حاصل کردن از این دارد که ایران 
هیچ گاه یک سالح هسته ای تولید نمی کند.  ریوایر 
در ادامه مطرح کرد: تروئیکای اروپا) آلمان، فرانسه و 
انگلیس( به برجام)توافق هسته ای( و مذاکرات برای 
بازگرداندن ایران به پایبندی کامل پایبند هستند. 

این مستلزم مشارکتی سازنده از سوی همه است.
تروئیکای اروپا پیشنهاد مکتوبی برای تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران ارائه نکرده اند
همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت 
که تروئیکای اروپا گفته اند پیشنهاداتی درباره تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران دارند، اما هنوز چیزی به 

صورت مکتوب ارائه نکرده اند.  کلی کرفت، نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل با گفتن این که »کاســه 
صبرش در حال سرریز شدن است«  از فرانسه، آلمان 
و انگلیس درخواست کرده است راه حلی مصالحه 
آمیز را برای اطمینان حاصل کردن از تمدید تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران ارائه کنند. دولت ترامپ پس از 
پیش برد رای گیری بر سر پیش نویس قطعنامه ای 
برای تمدید نامحدود تحریم تســلیحاتی ایران که 
این هفته به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد، 
در حال مواجه شدن با شکست است. نتیجه این رای 
گیری بعد از ظهر جمعه)به وقت محلی( اعالم می 
شود. کرفت پس از آخرین مذاکرات کانالیزه شده 

اش با آلمان، انگلیس و فرانســه به فایننشال تایمز 
گفت که »من در حال زورآزمایــی و قدرت نمایی 
نیستم، وضعیت بسیار جدی است« نماینده آمریکا 
در سازمان ملل گفت که این سه کشور اروپایی که از 
اعضای شورای امنیت و توافق هسته ای می باشند، 
پیشنهاداتی درباره قطعنامه آمریکا دارند اما هنوز  
چیز مکتوبی در این باره ارائه نکرده اند. کشورهای 
اروپایی به دنبال پیدا کردن راهحلی مصالحه آمیز 
هستند که بدون از بین بردن توافق هسته ای بازتاب 
دهنده نگرانی های امنینی خودشان درباره تهران 
باشــد. ریچارد گوان مدیر گروه بین المللی بحران 
در سازمان ملل گفت که طرح های متعددی برای 
تمدید موقت تحریم تســلیحاتی میان تروئیکای 
اروپا)آلمان، فرانســه و انگلیس( در جریان است. 
همچنین پیشــنهادهایی مطرح بوده اســت که 
بخش هایی از این تحریم به جز  )بند های مربوط به( 
تسلیحات حساس بخصوصی مانند موشک های ضد 

ناو می تواند لغو شود.

خبر

خبر

ظریف در دیدار با رئیس جمهور لبنان

امیدوارم با همکاری همه طرف ها شرایط لبنان پایدار شود

تاکید نماینده فرانسه در سازمان ملل بر پایبندی تروئیکای اروپا به برجام


