
جهانگیری: »یارانه « در سال 95 هم ادامه دارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: در حال حاضر در دولت هیچ بحثی در مورد انحالل وزارت نیرو نداشته ایم لذا 
وزارت نیرو با قوت و قدرت به کار خود ادامه می دهد چون در حال حاضر جمع بندی دولت نخواهد بود که راجع 
به تشکیالت، کار مهمی انجام دهد. اسحاق جهانگیری در حاشیه نشست مدیران ارشد وزارت نیرو در رابطه 
با احتمال انحالل وزارت نیرو، گفت: طرح این موضوع نه شیطنت است و نه پیشنهاد جدی. وی توضیح داد: 
طرح انحالل وزارت نیرو شیطنت نیست چون سازمان هایی که کار تدوین برنامه را دارند  ...

سید عباس عراقچی:

برنامهموشکیخودراباشتاببیشتریادامهمیدهیم
ســیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون وزیر امور خارجه درباره تاثیر برنامه موشکی ایران بر اجرایی شدن برجام توضیح داد: یکی از 

مهمترین موضوعاتی که در دو ســال گذشته در حین مذاکرات دنبال می کردیم جدا کردن موضوع سیستم های دفاعی و موشکی ایران از بحث هسته ای 
بود. یک خط قرمز بســیار پررنگی را جلوی مذاکره کنندگان می گذاشتیم که به هیچ وجه وارد مسایل دفاعی ما نشوند. نهایتا در برجام هیچ اشاره ای به موضوع 

موشکی نشــد و کال چنین بحثی مطرح نیست، فقط در قطعنامه به آن پرداخته شده است. قطعنامه در ادامه قطعنامه های قبلی است که در آن ها بحث موشکی 
و تســلیحاتی بود. این تفکیک بسیار روشنی است که مشخص شده نقض قطعنامه، نقض برجام نیست. این بحث ها قبال انجام شده است. وی با بیان 

این که »تاکید می کنم سیســتم های دفاعی جمهوری اسالمی به ویژه بحث های موشکی قابل مذاکره نبوده و نیست چه برسد به این که  ...

معــاون نظــارت و پایــش اداره 
حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران گفت: شاخص کیفی هوای 

امروز تهران در شرایط سالم  ...

اینانلــو - مجری،  محمدعلــی 
روزنامه نگار و کارشــناس محیط 
زیســت - صبح امروز - شنبه - 

درگذشت. الهام پیرهادی ...

دبیر فدراسیون وزنه برداری گفت: 
امیدواریم به زودی با حمایت های 

ویژه وزارت ورزش و  ...
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