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ایـــران

اس��داهلل عباس��ی نماینده مردم رودس��ر و املش در
مجلس  ،با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان
گفت :با شفافیت آرای نمایندگان در چارچوب قانون
موافق��م و بای��د این کار دس��تورالعمل الزم خود را
داش��ته باش��ند و آئیننامه داخلی مجلس باید برای
اجرای این امر اصالح ش��ود و بر اس��اس آنچه در
قانون اساس��ی پیشبینی ش��ده باید شفافیت وجود
داش��ته باش��د و مردم باید بدانند نمایندگانش��ان در
مجل��س چ��ه کار میکنند .به گ��زارش فارس،وی
افزود :مردم باید بدانند عملکرد نمایندگانش��ان در
مجلس به چه شکلی است و در جریان حضور و غیاب
و نحوه عملکرد نمایندگان قرار گیرند .س��خنگوی
هیأترئیس��ه مجلس اظهار داشت :طرح شفافیت
در کمیس��یونهای تخصصی مورد بحث و بررسی
قرار میگیرد و امیدواریم شفافیت در مجلس وجود
داشته باشد و مردم ما عملکرد نمایندگانشان را زیر
نظر داشته باشند.

ایران موفقترین کشور در مبارزه با
دزدان دریایی است

فرمان��ده تکاوران دریایی نی��روی دریایی ارتش با
تاکید بر این که ایران موفقترین کش��ور در مبارزه
با دزدان دریایی است گفت :امروز ما به بسیاری از
کشورها در بحث تامین امنیت کشتیهایشان کمک
می کنیم و توانسته ایم کشتی های به سرقت رفته
کشورمان را بدون باج دادن پس بگیریم .به گزارش
ایلنا ،امیر دریادار دوم تکاور سیدمرتضی درخوران
افزود :تکاوران دریایی نیروی دریایی ارتش یکصدو
سی و سه شهید در خرمشهر  تقدیم ایران اسالمی
کردند اما اجازه عرض اندام به دش��من ندادند .امیر
دریادار درخوران افزود :ما همچنان هم در حال دفاع
هس��تیم ،زیرا هم اکنون تع��داد زیادی از نیروهای
م��ا در دری��ا در حال خدم��ت و تامین امنیت خطوط
کش��تنی رانی جمهوری اسالمی ایران در آب های
آزاد هستند.

وعدهکاندیدایجانشینی
آمانو درباره ایران

کاندی��دای مقام مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی ب��ر داوری بیطرفانه این نه��اد درباره ایران
تاکی��د ک��رد .به گزارش ایس��نا ،به نق��ل از روزنامه
نش��نال ،رافائل گروسی ،کاندیدای جانشینی یوکیا
آمانو برای سمت مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی ب��ا توجه به کاهش تعه��دات برجامی ایران
گفت که بهترین اقدام از س��وی آژانس این اس��ت
که یک داور بیطرف باشد .این سفیر آرژانتینی در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در شصتوس��ومین
کنفرانس عمومی این نهاد در وین به نشنال گفت
که آژانس باید درباره آنچه نقض توافق هستهای
از س��وی ایران خوانده میشود ،بیطرفانه قضاوت
کن��د .گروس��ی گفت که وی ت�لاش خواهد کرد تا
ب��ا هرگون��ه «تصور متعصبان��ه» در زمینه تعامل با
ای��ران ،مب��ارزه کند .وی در این باره گفت :آژانس با
این مورد به گونه رضایتبخش��ی س��ر و کار داشته
است .این یک فعالیت تحقیقی و بازرسی است که
با نظریه سنخیت ندارد.

هدف آمریکا ایجاد تنش بین ایران و
عربستاناست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان اینکه «آمریکا به دنبال ایجاد منازعه
جدید در منطقه اس��ت» گفت :هدف آمریکا بعد از
انفجار تاسیسات نفتی آرامکو ایجاد تنش بین ایران
و عربس��تان اس��ت .سید حس��ین نقوی حسینی در
گفتوگو با ایسنا در تحلیلی درباره اتفاقات رخ داده
بعد از حمله یمنیها به تاسیس��ات نفتی آرامکو در
عربستان و به دنبال آن تالش برای افزایش فشار
به ایران ،گفت :در دنیای امروز حرکت هواپیماهای
جنگی ،موشکی و پهپادها قابل پنهان کردن نیست.
آنقدر امکانات راداری پیش��رفته اس��ت که میتوان
مسیر هر موشکی که از زمین بر میخیزد را رصد کرد
و مح��ل پ��روازش را دنبال نمود .لذا این موضوعات
قابل پنهان کردن نیس��ت .وی افزود :امروز دیگر
کشورها نمیتوانند بدون سند یکدیگر را متهم کنند.
آنها در قضیه فجیره هم میخواستند ایران را متهم
کنند اما همه اسناد نشان داد ایرانیها نقشی نداشتند.
امروز آمریکاییها به دنبال این هستند که ایران را
در منطق��ه درگی��ر کرده و منازعات منطقهای ایجاد
کنند .آمریکاییها بدشان نمیآید در منطقه صدام
جدید و منازعه جدید علیه جمهوری اسالمی ایجاد
کنند .به گفته نقوی حس��ینی ،هدف آمریکا ایجاد
تنش بین عربستان و ایران است و اال اینکه پهپاد،
از یمن برخاس��ته و آرامکو را مورد هدف قرار داده
مشخص است و قابل اثبات .سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس خاطرنشان
کرد :آمریکاییها با این س��ناریو میخواهند عالوه
بر ایجاد تنش بین ایران و عربستان نشست مجمع
عموم��ی س��ازمان ملل را ه��م تحت تاثیر قرار داده
تا برخی از س��خنرانان در مجمع به این فضا ورود
کرده و در سازمان ملل صحبتهای تحریک آمیز
علیه ایران مطرح کنند.

خــبرویـژه

مردم باید از عملکرد
ن مطلع باشند
نمایندگا 

برنامه دولت حمایت
همه جانبه از تولید
کشور است

جلسه بررسی نحوه حمایت از بخش تولید و صنعت کشور در سالهای  ٩٨و  ٩٩به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اعالم اینکه برنامه دولت در سال رونق تولید حمایت همه جانبه از بخشهای مختلف تولیدی است ،اظهار داشت :باید برنامهریزی
دقیقی برای حمایت ویژه از طرح ها و تولیدات صادرات محور ،طرح های محرک و پیشران اقتصاد ،بخش مسکن و تولیدات اشتغال زا و زودبازده بویژه در بخش کشاورزی داشته باشیم.
همچنین معاون اقتصادی رییس جمهور ماموریت یافت برنامه ویژه ای برای افزایش سرمایه گذاری تدوین و ارائه کند.

ظریف پیش از عزیمت به نیویورک تاکید کرد؛

برای دفاع از خود لحظهایتعللنمیکنیم
برای آمریکا نفت اعراب از خون آنها مهمتر است

گ�روهسیاس�ی:محمد جواد ظری��ف وزیر امور
خارجهایرانبامدادجمعهوپیشازترکایرانبه
مقصدنیویورک،درپیامیدرتوئیتربهبیاهمیتی
آمریکابهجانوخونمردمیمنوازطرفیدیگر
اهمیت نفت اعراب برای واشنگتن اشاره کرد.
به گزارش اس��کناس،وی در این پیام توئیتری
نوشت«:خونعربدرمقابلنفتعرب/آغازگر
سیاست آمریکا ۴:سال ازبمبارانبیتفوت یمن
و کشته شدن  ۱۰۰هزار یمنی -سوء تغذیه ۲۰
میلیون یمنی -مبتال شدن  ۲.۳میلیون نفر به
وبا=دادناختیارکاملبهجنایتکار-حملهتالفی
جویانهیمنیهابهمخازنذخیرهسوخت=اقدام
جنگیغیرقابلقبول».ارتشیمنشنبهگذشته
( ۲۳شهریور ۱۴ /سپتامبر) اعالم کرد که یگان
ن سرنش��ین) با۱۰
پهپ��ادی (هواپیماهای بدو 
پهپاد تأسیس��ات نفتی عربس��تان در شرق این
کشور را هدف قرار داده است .وزیر امور خارجه
ایراندرتوییتیدیگرنوشتهبود:فقطتصورکنید
که آمریکا از اینکه متحدانش با بیرحمی برای
بیش از چهار سال کودکان یمنی را با سالحها
و کمک نظامی آمریکا بمباران میکنند ناراحت
نیست .اما وقتی که قربانیان (یمنیها) به تنها
طریقیکهمیتوانند-یعنیعلیهپاالیشگاههای
نفت متجاوز  -واکنش نشان میدهند ،ناراحت
میشود.

طرحه�ای دیپلماتیک و صلحآمیز ایران را

برای آمریکا

«محمدجوادظریف»همچنیندرتوئیتدیگری
باانتقادازتالشهایآمریکا،عربستانسعودیو
دیگرشرکایآنهابرایایجادائتالفضدایرانیبه
بهانهحفاظتازامنیتمنطقه،تالشهایایران
در این زمینه را برای آنها یادآوری کرد .ظریف در
صفحهشخصیتوئیتربهکنایهپرسید«:ائتالف
راهکار مس��المتآمیز؟» .وی س��پس لیستی

از «طرحه��ای دیپلماتی��ک ایران» برای حفظ
امنیتمنطقهوافزایشهمکاریهایصلحآمیز
رامجدداذکرکرد 1985«.امنیتدرخلیجفارس
تمدنه��ا
گفتوگ��وی
1997
 2013جه��ان علی��ه خش��ونت
 2013ط��رح صل��ح س��وریه
 2014انجم��ن گفتوگوه��ای منطق��های
یم��ن
صل��ح
ط��رح
2015
 2017رون��د [مذاک��رات] آس��تانه
 2019معاهده عدم تجاوز منطقهای».
ظریف در طعنهای توئیتری دیگری به «مایک
پامپئو» همتای آمریکایی خود نوش��ت که گویا
طرفخواستارجنگرااشتباهگرفتهاست.ظریف
در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت« :پامپئو
اشتباهمتوجهشدهاست؛آخرینآمریکاییرادارد.
بلکه این “تیم ب” است که میخواهد تا آخرین
آمریکاییباایرانبجنگد».ویدرادامهتاکیدکرد:
«ایرانهیچتمایلیبهجنگندارد،البتهماازمردم
و کشور خود دفاع کرده و خواهیم کرد».

اقدامنظامیعلیهایرانبهجنگیتمامعیار

میانجامد

همچنین محم��د جواد ظریف وزیر امورخارجه
کش��ورمان در گفتوگوی اختصاصی با شبکه
سیانانخاطرنشانکردکهایرانخواهانپرهیز
ازجنگومایلبهمذاکرهبارقبایمنطقهایخود،
یعنی عربستان و امارات متحده عربی است اما
امکان بازگشت به میز مذاکره با آمریکا به وجود
نخواهد آمد مگر اینکه واشنگتن بهطور کامل،
آنگونهکهدرتوافقهستهای2015متعهدشده،
تحریمها را بردارد .وی با رد ادعاها مبنی بر نقش
ایران در حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان
گفت که حوثیهای یمن ظرفیتهای نظامی
خود را افزایش داده و قادرند عملیات پیچیدهای
همچ��ونحمل��هبهتاسیس��اتآرامکوراانجام
دهن��د.ویادام��هداد:منهیچگونهاطمینانیاز
ای��ن موضوع ن��دارم؛ چراکه ما تنها بیانیه آنها
را ش��نیدیم .من مطلعم که ما این کار را انجام
ندادیم و میدانم که حوثیها یک بیانیه منتشر و

در آن اعالم کردند که حمله را انجام دادهاند .به
گزارش سیانان ،مقامات آمریکایی و سعودی
میگویندکهحملهکارنیروهایحوثینبودهاست
و ایران پش��ت آن قرار دارد .آمریکاییها در این
می��ان حتی تهدید به جنگ کردهاند اما مقامات
ای��رانتاکی��دمیکنندکهادعاهامبنیبرنقش
جمهوری اسالمی در این حمله بیاساس بوده
و س��ند معتبری برای اثبات آن نیز ارائه نش��ده
اس��ت .رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ
به این سوال که پیامدهای اقدام نظامی آمریکا
یا س��عودیها علیه ایران چه خواهد بود ،تاکید
کرد :یک جنگ تمام عیار .ظریف تصریح کرد:
من یک بیانیه بسیار جدی درباره دفاع از کشور
خودمان میدهم .من یک بیانیه بس��یار جدی
مبن��ی بر این میدهم ک��ه ما نمیخواهیم وارد
درگیرینظامیشویمامابرایدفاعازخاکخود
لحظهای تامل نمیکنیم .هرگونه پاسخ نظامی
بهحمالتاخیر(بهعربس��تان)براس��اسدروغ
و نیرنگ منجر به تلفات گستردهای خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مذاکره
بر س��ر برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) که
دولتآمریکاس��الگذش��تهبهطوریکجانبهاز
آن خارج ش��د و تعهداتش را نقض کرد ،اظهار
داش��ت:این،توافقیاس��تکهماباآمریکابهآن
دس��ت یافتیم .چرا باید دوباره درباره آن مذاکره
کنی��م؟ چرا ما باید چی��ز دیگری (توافق) را آغاز
کنیم که ممکن اس��ت دوباره یک س��ال و نیم
دیگر بی اعتبار شود .این مقام ارشد ایران افزود:
اگ��ر آنها تحریمهایی را که بهطور غیرقانونی
مجددا وض��ع کردند ،بردارند وضعیتی متفاوت
خواهد بود .در آن صورت ما گفتوگو (با آمریکا)
را بررسی خواهیم کرد .ظریف تاکید کرد :آنها
هرکاری قادر بودند را انجام دادند اما نتوانستهاند
ما را به زانو دربیاورند.

سرلشکرصفویتاکیدکرد:

ترامپ با حسرت تسلیم کردن ملت ایران به تاریخ خواهد پیوست

گروه سیاسی:سرلش��کر س��ید یحیی صفوی ،دس��تیار و مشاور عالی
فرمانده کل قوا در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته
تهران با موضوع فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد :دو رخداد
عظیم پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس که با مجاهدت ملت
صبور و ش��جاع و در س��ایه پیروی از والیت فقیه و به برکت خون
پاک ش��هیدان بدس��ت آمد نظام سلطه جهان را در منطقه غرب آسیا
و در جه��ان ب��ه ه��م ریخت .این پیروزی ها و مقاومت مدافعین حرم
در حوادث چند سال اخیر غرب آسیا نشأت گرفته از منطق و فلسفه
عاشورای حسینی است .حقیقتا کربالی ایران و  ۸سال دفاع مقدس
در راستای کربالی حسینی معنا و مفهوم پیدا میکند .مشاور عالی
فرمانده معظم کل قوا در ادامه این سخنرانی خاطرنشان کرد :پمپئو
قب ً
ال رئیس سازمان سیا بوده است .کار آنها فریب دادن ،خدعه کردن
و دروغ گفتن است .آمریکایی ها می دانند که قدرت انقالب اسالمی و
جبهه مقاومت در حال اوج گیری است و قدرت آمریکا و طرفداران آنها
در حال افول و نزول است .سیاست آمریکاییها در منطقه غرب آسیا

در رابطه با ایران با شکست مواجه شد ه است .وی افزود :آمریکاییها
در مقیاس جهانی در تک قطبیس��ازی قدرت و در هژمونی قدرت
با شکس��ت مواجه ش��دهاند و جهان به سمت چند قطبی شدن قدرت
و چندجانبهگرایی حرکت میکند .صفوی با اش��اره به سیاس��ت های
دول��ت ه��ای آمریکا اظهار کرد :آقای ترامپ به سرنوش��ت  ۶رئیس
جمهور قبل از خودش که آمدند و رفتند و همه آنها نتوانس��تند اراده
سیاسی خود را بر ملت و حکومت ایران تحمیل کنند ،دچار خواهد شد.
ترامپ با حسرت تسلیم کردن ملت ایران به تاریخ خواهد پیوست و
رهبری قدرتمند و خردمندانه مقام معظم رهبری ،اتحاد و یکپارچگی
قوای سه گانه و ملت ایران سد تحریمهای ظالمانه آمریکا را خواهد
شکست و غرور و تکبر سیاست مداران آمریکا را لگدمال خواهد کرد.
مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه با تاکید بر اقتدار ملت
ایران گفت :ملت مومن ،مقتدر و صبور ایران پس از  ۳۰سال از پایان
جنگ ،درس اقتدار و پیشرفت را به مردم جهان آموختند و مردم جهان
ملت ایران را ستایش میکنند .هیچ دولت و ملتی نتوانسته این حجم

از چالش ها و بحرانهای داخلی و خارجی را مانند ترورها ،فتنههای
 ۷۸و  ۸۸را دنبال کند و با پیروزی بر آنها غلبه پیدا کند .وی با اشاره
به دشمنی آشکار دولت آمریکا با جمهوری اسالمی ایران یادآور شد:
آمریکایی ها انواع و اقسام دشمنیها و حیله ها را برای ترور رهبران
و ب��زرگان ای��ران و تحمی��ل جنگ و هم اکنون محاصره اقتصادی و
جن��گ و ت��رور اقتص��ادی علیه ایران به کار گرفتند اما در همه قضایا
شکست خوردند و ترامپ باید بداند در یک مقابله به مثل در جریان
های اخیر ،ملت ایران یک ملت و یک قدرت الهی و شکست ناپذیر
است چرا که یک جریان حق طلب است و آنها یک جریان شیطانی
و باطل هستند .وی ادامه داد :ملت صبور ایران فشارهای اقتصادی
و تحریم ها را پش��ت س��ر خواهد گذاش��ت و از این تنگنای اقتصادی
عبور خواهد کرد .میراث ترامپ از ریاس��ت جمهوری آمریکا و ظلم
های آن به ملت ایران و ملتهای منطقه جز شکست ،انزوا و اختالف
ب��ا متح��دان تاریخ��ی مثل اروپاییها ثمری نخواهد داد و ترامپ تلخ
ترین تجربه ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.

عضوهیئترئیسهمجلسخاطرنشانکرد؛

مجلسدربرخوردبانجومیبگیرانتعارفندارد

گروهسیاسی:عضوهیئترئیسهمجلسبابیاناینکهمابهصورتجدی
پیگیر راهاندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران هستیم ،گفت:
مجل��س در برخ��ورد با نجومیبگیران تعارف ندارد .اکبر رنجبرزاده در
گفتگو با مهر ،درباره پرداخت حقوق نجومی به برخی از مدیران ،اظهار
داشت :حقوق و مزایای همه افراد باید به صورت شفاف در معرض دید
مردم قرار گیرد .وی با اشاره به اینکه سامانه شفافیت حقوق و مزایای
مدیرانهنوزراهاندازینشدهاست،گفت :دولتبایدهرچهسریعتر این
سامانهراراهاندازیکندوازسویدیگردرصورتیکهبرایمجلسمحرز

شود که ارگان و دستگاهی به کارکنان خود حقوق باالیی میدهد ،این
موضوعراپیگیریکردهوباخاطیانبرخوردمیکنیم.عضوهیئترئیسه
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ما در برخورد با نجومیبگیران
تعارف نداریم ،تصریح کرد :مجلس به صورت جدی پیگیر راهاندازی
سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران است و نمایندگان به صورت
ق میان دس��تور و مصاحبههای خود خواس��تار
مرتب در تذکرات ،نط 
راهاندازی این س��امانه هس��تند و به صورت کتبی هم به دولت نامه
نوشتهایم که این سامانه باید راهاندازی شود .رنجبرزاده گفت :قرار بر

این است که مسئوالن دولتی پس از تعطیلی مجلس در صحن علنی
حضور یابند و گزارشی از اقدامات خود به ما ارائه کنند که قطعا از آنان
میخواهیم که درباره آخرین وضعیت راهاندازی سامانه شفافیت حقوق
و مزای��ای مدی��ران هم به ما گ��زارش دهند .وی با تاکید بر اینکه باید
حقوق همه مدیران و مسئوالن شفاف باشد ،گفت :اصرار مجلس بر
این است که همه دستگاهها مبادرت به این کار کنند تا مردم بدانند که
مدیران و مسئوالن نظام چه مقدار حقوق دریافت میکنند و آیا میزان
دریافتی آنان با عملکردشان مطابقت دارد یا خیر.

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران بیان کرد؛

آیت اهلل رئیسی مچ دزدها را گرفته است

گروه سیاسی:خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت :فصل انتخابات
میآید و همه وعده میدهند؛ گول شعارها را نخورید بلکه خود شخص
را بشناس��ید ،اگ��ر امی��ن و درس��ت بود رای بدهید .ب��ه گزارش ایلنا،
حجتاالس�لام موحدیکرمانی در خطبههای نماز جمعه این هفته
تهران با اشاره به ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین(ع) گفت:یاد خداوند
موج��ب نورانیت دل اس��ت .ممکن اس��ت هر ف��ردی گرفتار بیماری
فراموشی یاد خداوند شود ،هرگاه یاد خداوند را فراموش کنیم ممکن
اس��ت مرتکب به هر جنایتی ش��ویم .وی ادامه داد:به نامه اعمال چند

ساله خود نگاه کنیم و ببینیم چه کردیم .چرا انقالبی که آن قدر شهید
داد ،داده و میدهد را به بازی گرفتیم و با خون ش��هدا بازی کردیم؟
ب��ا بیتالم��ال چه کردیم؟ به اندازه حقوقی که برداش��تیم برای مردم
کار کردیم؟ آیا میدانیم درد مردم چیست؟ خطیب نمازجمعه تهران
افزود :آقای رئیسی مچ دزدها را گرفته و دانه دانه محاکمه و برخورد
قاطع میکند؛ برای ایش��ان دعا کرده و آرزوی توفیق داریم .خداوند
انش��ااهللحافظایش��انباشد.حجتاالسالم موحدیکرمانیبااشاره
به  این که بازگشایی مدارس نزدیک است گفت :روز دوم مهر مدارس

باز خواهند شد ،دانشآموزان چند ساعت در اختیار آموزگاران هستند.
آموزگاران و معلممان باید بدانند اینها امانت هستند و در فصلی قرار
دارندکهبهدس��تآنان  س��اختهمیش��ود.ویتاکیدکرد:روحوقلب
دانشآموزان مانند یک زمین خالی برای کشت است؛ هرچه بر روی
آن بپاشند میوه میدهد و ساخته میشود .اگر خدایی نکرده از زبان
شما بعضی از موارد دین متزلزل شد ،این بچهها متزلزل بار می آیند
زیرا بیش از آن که شنوای پدر و مادر باشد شنوای استاد هستند؛ پس
مبادا بذرهای متزلزل پاشیده شود .

جــهان

شکستحزبنتانیاهو
در انتخابات رژیم صهیونیستی

کمیت��ه مرک��زی انتخابات رژیم صهیونیس��تی
آخری��ن اخب��ار را از نتایج تقریب ًا نهایی بیس��ت و
دومی��ن دور از انتخاب��ات پارلمان��ی این رژیم به
اس��تثنای نتای��ج  ۱۵صندوق رای منتش��ر کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه عرب  ،۴۸کمیته
مرکزی انتخابات رژیم صهیونیس��تی تاکید کرد
که روز چهارش��نبه نتایج نهائی اعالم میش��ود.
طب��ق اع�لام این کمیته ،این نتایج اعالم ش��ده
از ش��مارش آراء در انتخابات پارلمانی اس��رائیل
ش��امل نتایج  ۱۴صندوق نمیش��ود ،چراکه در
جری��ان انتخاب��ات در این صندوقه��ا ابهاماتی
در مورد ش��فافیت آراء وجود داش��ته اس��ت و به
همی��ن دلیل این صندوقها در دس��ت بررس��ی
ق��رار دارن��د .همچنی��ن صندوق رای روس��تای
الفریدی��س ب��ا ای��ن ادعا که تقلب��ی در نتایج آن
رخ داده اس��ت ،هن��وز ش��مارش نش��ده و برای
تحقیق��ات ب��ه مرکز پلیس منتقل ش��ده اس��ت.
طبق این نتایج ،پس از ش��مارش  ۹۹.۸درصد از
مجموع آراء ،حزب بزرگتر حزب آبی سفید است
که در مجموع  ۳۳کرسی به دست آورده و پس از آن
نیز حزب لیکود به ریاست نتانیاهو  ۳۱کرسی را از
مجموع  ۱۲۰کرسی پارلمان از آن خود کرده است.
لیست عربی مشترک هم قدرت سوم در کنست
ش��ده و  ۱۳کرس��ی را به دس��ت آورده است .پس
از آن حزب سیاس��ی مذهبی "ش��اس"  ۹کرسی،
حزب "اسرائیل خانه ما" و حزب "اتحاد یهودیت
توراتی" هر کدام هش��ت کرس��ی ،حزب "جناح
راس��ت یکپارچه" هفت کرسی ،ائتالف دو حزب
"کارگر – غیش��ر" و "اردوگاه دموکراتیک" نیز
هر کدام پنج کرسی به دست آوردهاند.

تدارک کره شمالی برای بهکارگیری
زیردریاییجدید

محققان “انستیتوی مطالعات بینالملل میدلبری”
و همی��ن طور یک ش��رکت اپرات��ور ماهوارهای به
نام ش��رکت "پلنت لبز اینکورپوریش��ن” با اس��تناد
ب��ه یک س��ری تصاوی��ر ماه��وارهای از بندری در
ش��رق کره ش��مالی ادعا کردند این کشور در آستانه
عملیات��ی ک��ردن یک زیردریایی ب��ا قابلیت حمل
موش��کهای هس��تهای است .به گزارش ایسنا ،به
نوش��ته خبرگزاری اسپوتنیک ،شبکه خبری NHK
ژاپن به نقل از محققان این شرکتهای آمریکایی
نوش��ت :کره ش��مالی به احتمال زیاد قصد استقرار
یک زیردریایی جدید با قابلیت حمل موش��کهای
بالس��تیک را برای اس��تفاده ارتش خود دارد .در این
گزارش تصریح ش��د :یک س��ری تصاویر مربوط به
عملیات احداث یک سازه بزرگ که از اسکله مربوط
به بندر س��ینپو در ش��رق کره ش��مالی به باالی آب
آمده است دیده میشود .این تصاویر مربوط به روز
پنجش��نبه بوده و مقایس��ه آنها با تصاویر قدیمیتر
مربوط به اوایل سپتامبر نشان میدهد که این سازه
حدود  100متر توسعه یافته است.

تیلرسون :نتانیاهو با اطالعات غلط
ترامپ را بازی میداد

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا اذعان کرد ،بنیامین
نتانیاه��و ب��ا ارائه اطالعات غلط به دونالد ترامپ ،او
و دولت واشنگتن را بازی میداده است .به گزارش
ایس��نا ،به نقل از بیبیس��ی ،رکس تیلرسون ،وزیر
امور خارجه پیش��ین آمریکا در سخنانی در دانشگاه
هاروارد ،بنیامین نتانیاهو را سیاستمداری ماهر ،اما
سیاس��تباز خوان��د .او گفت :در رابط��ه با نتانیاهو،
همیش��ه بای��د با حدی از تردی��د با او صحبت کنید.
دونالد ترامپ بیش از یک سال پیش پس از مدتها
اختالف نظر با رکس تیلرسون او را از وزارت خارجه
آمریکا برکنار کرد .توافق هستهای با ایران یکی از
مسائلی بود که ترامپ دربارهاش از عملکرد تیلرسون
راضی نبود .تیلرسون در اظهاراتش تصریح کرد که
اس��رائیل در صورت نیاز برای پیش��برد اهداف خود،
دولت آمریکا را گمراه کرده است.

منصور هادی تغییراتی در دولت
مستعفی اعمال کرد

رئیس جمهوری مستعفی یمن رئیس بانک مرکزی
و وزرای خارج��ه و دارائ��ی را تغیی��ر داد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،عبد ربه منصور هادی،
رئیس جمهوری مس��تعفی یمن با صدور دستوری
مس��ئوالن چند پس��ت را تغییر داد .این تصمیمات
ش��امل تعیین احمد عبید الفضلی به عنوان رئیس
بان��ک مرک��زی یم��ن که مقر آن در عدن اس��ت،
میباش��د .پیش از الفضلی ،فاخر میعاد تصدی این
پست را برعهده داشت.

