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با اشاره به ادعای بولتون مبنی بر دروغگویی ایران به آژانس
گرت پورتر: آژانس مسخره بازی آمریکا را جدی نمی گیرد

روزنامه نگار و کارشناس برجسته آمریکایی در واکنش به تالش جدید 
آمریکا برای متهم کردن ایران به دروغگویی به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تاکید کرد که نه آژانس و نه اروپایی ها، این مسخره بازی ها را جدی 

نمی گیرند.
به گزارش ایسنا، گرت پورتر روزنامه نگار تحقیقی و کارشناس برجسته آمریکایی 
با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به گزارش جدید بلومبرگ درباره تالش آمریکا 
برای اعمال فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازگشایی پرونده ابعاد نظامی 

احتمالی در برنامه هسته ای ایران )پیامد( واکنش نشان داد.
کار هرگز دست  این جنگ طلب در رأس  بولتون،  نوشت:  پیام  این  در  وی 
برنمی دارد. آخرین نیرنگ او: تالش برای راه انداختن یک بحران جدید درباره ایران 
از طریق طرح این ادعا که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی - دیده بان هسته ای 
سازمان ملل دروغ گفته است. اما این تالش به جایی نرسید. نه آژانس و نه اروپایی ها 

این مسخره بازی ها را جدی نمی گیرند.
شبکه بلومبرگ به تازگی گزارش داده است که جان بولتون بر مبنای تحلیل 
دو مخالف دیرین توافق هسته ای یعنی بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مؤسسه علوم 

و امنیت بین الملل این ادعا را مطرح کرده است که ایران درباره برنامه هسته ای اش 
به آژانس دروغ گفته بود. آنها با به دست آوردن داده های جدید ارائه شده توسط 
رژیم صهیونیستی که ادعا می شود بخشی از بانک اطالعاتی بزرگ تری است که 
این رژیم سال گذشته از ایران دزدیده، مدعی آن هستند که در فواصل گزارشات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تأسیسات هسته ای در ایران شناسایی کرده اند که 

پیش تر اطالعاتی از آن در دست نبوده است.
در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس مدارک ارائه شده و مدارکی که 
بلومبرگ به دست آورده است، افشاگری های یادشده مستلزم آن هستند که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بازرسی برنامه پیشین و احتماالً ادامه دار مربوط به سالح های 

هسته ایران را از سر بگیرد.
این ادعاهای نخ نما در حالی از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارش نهایی خود از مسائل باقیمانده درباره برنامه 
هسته ای گذشته و کنونی ایران که پیش از اجرای برجام منتشر شد، تاکید کرد 
که هیچ مدارکی دال بر وجود انحراف در فعالیت ها ومواد هسته ای اعالم شده ایران 

وجود ندارد. 
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دختران صبر، دختران انتظار
بسیاری از دختران دارای معلولیت، سال هاست که از داشتن زندگی مشترک، قطع امید کرده اند
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بودجه پیش بینی شده برای بخش 
مسکن چگونه هزینه شود؟

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

»پالرمو« در جلسه مجمع تشخیص به نتیجه نرسید
در جلسه امروز مجمع

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی 
در روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع نیز به تسنیم گفته، علی رغم اصرار 
مجلس و دولت برای تصویب الیحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این الیحه 
مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این الیحه 
استدالل های خود را برای اعضای مجمع ارائه کنند. فرارو- مجمع تشخیص 
مصلحت نظام صبح امروز شنبه 29 دی ماه به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی و 

با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد. در جلسه امروز که برخی از اعضای شورای 
نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی 
رئیس جمهور نیز حضور داشتند، بررسی الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( که از سوی شورای 
نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع 

شده بود، در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در جلسه امروز پس 
از طرح دیدگاههای مختلف پیرامون الیحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و 
همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دولت، ادامه بررسی ها 
به کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول گردید تا نتایج آن 

در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

تشبیه خودرو سازان ایرانی به ترامپ
تجمع خریداران خودرو در مقابل وزارت صنعت
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از یک اشتباه سیاسی تا اعتباربخشی به سینما ایران از قطر جلو افتاد
ناگفته هایی درباره عزت اهلل انتظامیخبر خوش وزیر نفت
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براساس  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
گزارش سازمان ملل در 17 سال گذشته با وجود 
حوزه  در  کشور  تحمیلی،  جنگ  و  ترور  تحریم، 

توسعه انسانی 38 درصد رشد یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمدباقر نوبخت« 
روز شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت 10 هزار 
واحد مسکونی با کمیته امداد امام خمینی)ره( و بنیاد 
محل  در  کرمان  استان  روستاهای  در  انقالب  مسکن 
سازمان برنامه و بودجه، گفت: کمتر از دو هفته دیگر دهه 
پنجاه نظام جمهوری اسالمی آغاز خواهد شد؛ در 40 سال 

گذشته اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه اکنون توسعه، هدف مشترک و معیاری 
برای رتبه بندی کردن کشورهاست، افزود: آخرین تعریف 

توسعه و مبنای عمل توسعه انسانی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآوری گفت: آموزش، 
بهداشت و درآمدسرانه کشور سه شاخص توسعه انسانی 
است و سازمان ملل براساس این معیارها کشورها را رتبه 

بندی می کند.
نوبخت ادامه داد: در حالی وارد دهه 50 انقالب شده 
ایم که در هر سه شاخص و در نهایت توسعه انسانی موفق 
بودیم؛ در بازه صفر تا یک رتبه توسعه انسانی از نیم درصد 
به 0.8 درصد رسیده است و در رتبه باالی توسعه انسانی 

قرار گرفتیم.
های  فعالیت  ها،  زیرساخت  نظر  از  اظهارداشت:  وی 
علمی و رشد علمی در رتبه نخست و از نگاه فناوری های 

نو و فضایی در رتبه دوم منطقه هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: برپایه آخرین 
آمار صندوق بین المللی پول، از نظر اقتصادی هجدهمین 

اقتصاد بزرگ جهانیم و پیش بینی شده تا سال 2021 در 
جایگاه پانزدهم قرار خواهیم گرفت.

نوبخت با بیان اینکه ایران همچنان رو به پیشرفت است، 
گفت: پیشرفت خود را تنها در آبادانی شهرها نمی دانیم و 
روستاها نیز موردنظرند؛ در سفر به کرمان شاهد بودیم که 

کاستی هایی در مسکن جنوب کرمان وجود دارد.
وی ادامه داد: براین اساس در قالب تفاهم نامه ای با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
امضا شد تا 10 هزار واحد مسکونی در مدت یک سال 
در جنوب استان کرمان ساخته و کپرها تا حدودی جمع 

آوری شود.
نوبخت تصریح کرد: مشکالت مختص کرمان نیست 
بلکه برای مناطقی همچون هرمزگان، خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان و حتی اطراف شهرهای بزرگ نیاز 

به برنامه ریزی داریم.
رئیس کمته امداد امام خمینی )ره( نیز در این مراسم 
گفت: مشارکت سازمان برنامه و بودجه برای ساخت 10 
هزار واحد مسکونی در جنوب استان کرمان اقدام مناسب 

و خبر خوبی در ایام دهه فجر است.
را  مسکونی  واحد  تعداد  این  انتخاب  فتاح«،  »پرویز 
حاصل بررسی ها برای نیاز مردم منطقه دانست و گفت: 
این طرح استثنایی است زیرا بدون آورده مردم و وام، 

تحویل مردم می شود.
واحدهای  ساخت  برای  طرح  این  از  استقبال  با  وی 
مسکونی در جنوب کرمان، گفت: کمیته امداد آماده تعامل 
برای ساخت واحدهای مسکونی در دیگر مناطق با این 

شیوه است.
همچنین »علیرضا تابش« رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی نیز گفت: امضای این تفاهم نامه پس از سفر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه به کرمان و زمان کوتاه تحویل این 

واحدها، از ویژگی های طرح یاد شده است.
وی افزود: به جز این این طرح، گام بعدی باید در زمینه 

معیشت مردم منطقه باشد.


