واعظی تأکید کرد؛

ذوالنور مطرح کرد؛

لزوم تصمیمگیری شجاعانه
در برابر آمریکا

گرد و خاک آمریکا
برای گرفتن امتیاز است
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پنجشنبه  26اردیبهشت 1398

 10رمضان 1440

سال نوزدهم

سرمقاله

شنبه است نه جمعه
پاریس است نه تهران

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

قابل توجه آقای ترامپ اکنون  26هفته است که مردم فرانسه هر شنبه به خیابان میآیند
و علیه دولت ماکرون تظاهرات میکنند .این شنبه  28اردیبهشت هم هفته بیست و هفتم این تظاهراتها
برگزار میشود و از ترامپ دعوت میکنیم که با در دست داشتن یک عدد تقویم تحوالت
ت روز شنبه است نه جمعه و پاریس است نه تهران.
این روزهای فرانسه را ببیند تا بفهمد که تظاهرا 

ماهورا کیهان�ی رهبر معظم انقالب در
ج�اده انقالب
دیدار با کارگزاران و مسئوالن نظام صراحتا
اعالم کردند« :مذاكره س��م است؛ جنگ هم نمیشود ».به نوعی
حج��ت را بر طرفداران مذاکره با امریکا تمام کرده و برای آنهایی
ک��ه مدام ت�لاش دارند با توهم جنگ افکار عمومی را به س��مت

مذاک��ره با امریکا س��وق دهن��د پیامی واضح فرس��تادند .بر این
اس��اس میتوان به آنهایی که دائ��م دنبال تلفن ترامپ میگردند
گفت ،اگر خودتان قصد خودکش��ی با سم امریکایی را دارید ،این
سم را به بهانه دوای درد مردم ،برای آنها تجویز نکنید.
ادامه در صفحه 3

توقف برخی تعهدات برجامی آغاز شده است

 51روز تا واکنش قاطعتر ایران

ایران به اروپا  60روز مهلت داده که به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا کند،تا امروز  9روز از این
مهلت گذشته و اروپا نیز اقدامی تاکنون انجام نداده است پس باید در انتظار پاسخ قاطعتر ایران باشد
صفحه 2

خطکش

در حاشیه
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جای نظارت همچنان خالی است؛

تزریق موقت
یا تشویق به واردات؟
گزارش یک

فواد ایزدی:

ایران باید ثابت کند تحلیل اطرافیان ترامپ عملی نمیشود

عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به فرمایش��ات اخیر حضرت آیتاهلل خامنهای گفت:
جمهوری اسالمی ایران باید ثابت کند تحلیل اطرافیان ترامپ عملی نمیشود و نشان دهد ایران اهل
مذاکره نیست تا آمریکا سطح کار خودش را عوض کند.
فؤاد ایزدی با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ که گفته «دوست دارم از ایران به من زنگ بزنند» ،گفت:
ترامپ واقعاً عالقهمند اس��ت که رئیس جمهور ایران به وی زنگ بزند و فراتر از آن عالقهمند به دیدار
است ،این مسأله هم به حالت روحی و روانی ترامپ برمیگردد که دوست دارد توجهات را جلب کند و
مخصوصاً کارهایی را که دیگران و رؤسای جمهور قبلی آمریکا نتوانستند انجام دهد را انجام دهد.
این کارش��ناس مسائل آمریکا تأکید کرد :رؤسای جمهور قبلی آمریکا هیچ کدام نتوانسته بودند
با مقامات ایران مالقات کنند و ترامپ عالقه دارد که این کار را انجام دهد.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :مس��ألهای که کمتر به آن توجه میش��ود این اس��ت که فرق
اس��ت میان مالقات و مذاکرات و فرق اس��ت میان گفتوگو و مذاکره .مذاکره یعنی بده و بس��تان و
آمریکاییه��ا ش��اید عالقه هم دارند با ایرانیها دیدار و گفتوگوکنن��د و بعد هم کاری را میخواهند
دیکته کنند یعنی همان کاری که آقای پمپئو روی کاغذ نوشت را برای ایران بخوانند.
ایزدی گفت :آن چیزی که آمریکا به آن عالقه ندارد این است که مذاکره کنند ،چون مذاکره بده
و بس��تان اس��ت و حتی اگر این را هم قبول کنند باید چیزی بدهد حتی اگر کم باشد .ولی آمریکایی
ال عالقهمند به مذاکره نیستند و گرنه در گذشته این را ثابت میکردند.
اص ً
این کارش��ناس مسائل آمریکا گفت :یکی از نقدهایی که افرادی مانند بولتون به دولتهای قبلی
ال با ایران مذاکره میکردید و معتقد بودند مذاکره با ایران عمر
آمریکا دارند این است که شما چرا اص ً
جمهوری اسالمی ایران را افزایش میدهد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد :رهبری هم فرمودند با آمریکا و این دولت مذاکره نمیکنیم چون
برای مذاکره باید یکسری ویژگیها وجود داشته باشد که دولت آمریکا این ویژگیها را ندارد.
وی گفت :اطرافیان ترامپ به او گفتهاند فش��ار را زیاد کنیم ،ایران پای میز مذاکره میآید.کاری
که جمهوری اس�لامی ایران باید بکند این اس��ت که نشان دهد تحلیل اطرافیان ترامپ درست از آب
در نمیآید و نشان دهد ایران اهل مذاکره نیست تا آمریکا سطح کار خودش را عوض کند یعنی یقین
پیدا کند که نمیشود از ایران امتیاز گرفت.
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بنیاد برکت و کاهش نرخ بیکاری
در استان اردبیل
نماین��د ه م��ردم اردبیل در مجلس ش��ورای
برکت ستاد اجرایی فرمان
ِ
اسالمی ،عملکرد بنیاد
حوزه اش��تغالزایی در
حض��رت ام��ام(ره) را در 
مناطق محروم مناسب و قابل دفاع ارزیابی کرد.
صدی��ف بدری با بیان این مطلب و با اش��اره
به اقدامات بنیاد برکت در اس��تان اردبیل افزود:
بنیاد تا به ام��روز اقدامات خوبی را در حوزههای
اش��تغالزایی ،س��اخت مدرس��ه و فعالیته��ای
عمرانی و زیربنایی در مناطق و روستاهای محروم
استان و بهخصوص شهرهای اردبیل ،نمین ،نیر و
سرعین به پایان رسانده یا در دست اقدام دارد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای اشتغالزایی
اجتماعمح��ور در اس��تان اردبیل توس��ط بنیاد
برک��ت تصری��ح ک��رد :بنی��اد برکت ب��ا ایجاد
اش��تغال بهخص��وص کس��بوکارهای خ��رد و
خانگی در مناطق روس��تایی و محروم میتواند
به محرومیتزدایی و توانمندس��ازی اقتصادی و
اجتماعی استان اردبیل یاری رساند.
ب��ه گفتهی نماین��دهی م��ردم اردبیل ،نیر،
نمین و س��رعین در مجلس ش��ورای اس�لامی،
بنیاد برکت تا به امروز  400طرح اش��تغالزایی
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اجتماعمحور را در استان اردبیل به بهرهبرداری
رسانده یا در دست اقدام دارد.
ب��دری با اش��اره ب��ه دیدارش ب��ا مهندس
جعف��ری ،مدیرعام��ل بنیاد برکت خاطرنش��ان
کرد :در این دیدار اقدامات بنیاد مورد بررس��ی
قرار گرفت و مقرر شد به همراه استاندار اردبیل
در دیداری با محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) ،گزارشی از ظرفیتهای
اس��تان و فرصته��ای بالقوه بهوی��ژه در حوزه
اشتغالزایی را ارایه دهیم.
وی یادآور ش��د :بنیاد برکت عالوه بر ایجاد
شغلهای اجتماعمحور خرد و خانگی و ساخت
م��دارس در روس��تاها و مناطق محروم اس��تان
اردبیل ،در قالب مدل توانمندس��ازی اقتصادی
و اش��تغالزایی بنگاهمح��ور در ی��ک ش��رکت
سازندهی سرم به عنوان یکی از بزرگترین
مجموعهه��ای صنعت��ی در اس��تان اردبیل
مشارکت و سرمایهگذاری کرده است.
نماین��ده م��ردم اردبی��ل ،نی��ر و
س��رعین در مجل��س ش��ورای
اس�لامی اظهار امیدواری کرد
ک��ه اقدام��ات اینچنینی
بنیاد برکت در س��ال
 98ه��م در اس��تان

اردبیل ادامه داشته باشد.
س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجلس با
اش��اره به نرخ باالی بیکاری در اس��تان اردبیل
تصری��ح کرد :ن��رخ بی��کاری در می��ان جوانان
تحصیلکردهی استان بیشتر از  15درصد است.
بنیاد برکت با ورود به حوزهی ایجاد فرصتهای
ش��غلی بهویژه از نوع خرد و خانگی میتواند به
رفع معضل بیکاری در منطقه کمک کند .برخی
از مناطق استان مانند ش��هر نمیر و روستاهای
آن در حوزه صنایعدس��تی دارای اس��تعدادها و
تواناییهای بالقوهای است.
وی از گردش��گری ،کش��اورزی ،دامپروری
سبک و س��نگین ،صنعت و معدن و محصوالت
گلخانهای به عنوان دیگر رس��تههایی نام برد که
امکان ایجاد اشتغال در آنها وجود دارد.
ب��دری در پای��ان از آمادهس��ازی
طرحه��ای مرتب��ط با اش��تغالزایی در
اس��تانداری اردبیل خب��ر داد و گفت:
ای��ن طرحها که با توجه به ش��رایط
و قابلیته��ای هر منطقه تهیه
شده است در دیدار با رئیس
ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) پیشنهاد و ارایه
خواهد شد.
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ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کاغذ

بازار لوازم خانگی
در انحصار گرانفروشان
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برای درد مردم
سم تجویز نکنید

Dailymail

ادامه در صفحه 2

جنگ نمیشود و مذاکره هم نمیکنیم؛

قابل توجه آقای ترامپ؛

این دالرهای مظلوم باد آورده!

رس��انههای فوتبالی در بلژیک از نهایی شدن
پیوستن مارک ویلموتس به تیم ملی فوتبال ایران
ب��ا مبلغ س��االنه  ۱.۵میلیون دالر خب��ر دادند اما
رس��انههای داخلی بر این اساس با افشای جزییات
ت��ازه از قرارداد ویلموتس نوش��تند ک��ه این مربی
بلژیک��ی در طول مدتی که در ایران اس��ت «س��ه
سال»  ۴.۵میلیون دالر فقط برای قراردادش روی
دستمان خرج میگذارد و اگر مانند کیروش قرار
باش��د خانه آنچنانی و امکانات الزم و حتی درصد
تبلیغات بگیرد که رقم قابلیت بیش��تر شدن حتی
تا دو برابر را دارد!! اما در ش��رایطی که کش��ور به
دلیل مش��کالت ناش��ی از مدیریت نامناسب ارزی
دچار نوس��انات شدید مبلغ ارز و به دلیل تحریمها
نمیتواند ارز وارد کند ،چطور میتوان این ارقام را
دید و دم نزد؟!
یادمان نرفته که برای کیروش هم مبالغی نظیر
همین رقم خرج شد ،گرچه برای رشد و ارتقای فوتبال
کش��ور باید هزینه ش��ود و مردم جامعه هم دوست
دارن��د تیمملی خوشتکنیک��ی را در داخل میادین
ورزشی ببینند ،اما اگر از همین مردم فوتبال دوست
هم بپرس��یم که دوست دارند مشکالت زلزلهزدگان
و س��یلزدگان مرتف��ع ش��ود یا س��رمربی خارجی
داشته باش��ند ،قطعا حل مشکالت هموطنانشان را
در اولویت میبینند و با همه فوتبالدوستی خود از
اولویتشناسی دقیقی برخوردارند.
نبای��د فرام��وش کنیم که س��یل س��همگین
اوایل س��الجاری ،متاسفانه به  ۲۵استان و حدود
 ۵۰۰شهرس��تان و  ۴هزار و  ۴۰۰روس��تای کشور
خس��ارات مالی و زیرس��اختی فراوان��ی وارد کرد،
خسارتی که گفته شده در حدود  ۳۵هزار میلیارد
تومان است ،یادمان نرفته با وجود گذشت دو سال
از زلزله کرمانش��اه برخی از مردم آن منطقه هنوز
در کانک��س گذران زندگی میکنن��د و از امکانات
اولیه مناسبی برخوردار نیستند .آنجا هم براساس
ن عمرانی اس��تانداری کرمانش��اه ،از
اع�لام مع��او 
برآورد خس��ارت  ۲۶۰۰میلیارد تومانی واحدهای
مس��کونی ،اداری و تاسیس��ات زیربنایی در زلزله
خبرهایی منتشر شده است که نشان از نیاز مردم
برای حل مشکالتشان دارد.
اما برای کرمانش��اه براساس جلسه هیات دولت
تنها مصوب شد مبلغ  ۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت
بالعوض به مردم برای جبران خس��ارت داده شود،
ی
چیزی ک��ه ما نصف��ش را برای س��رمربی تیممل 
کشورمان در نظر گرفتیم!!!
ایسنا نوش��ته مبلغ قرداد مارک ویلموتس اگر
با همین ش��رایط منعقد ش��ود ت��ا جامجهانی قطر
با س��ایر هزینهها ح��دود  ۱۰۰میلیارد تومان برای
فوتب��ال ایران هزینه خواهد داش��ت! ب��رای اینکه
بزرگی این رقم بیش��تر درک ش��ود باید اخباری را
بخوانیم و بدانیم که کل پولی که مردم برای کمک
به سیلزدگان هدیه کردند با اعالم هاللاحمر 100
میلیارد تومان بود! ی��ا باید بدانیم که هزینهای که
برای کارآفرینی مددجویان کمیته امداد شده است
مبلغی براب��ر 100میلیارد تومان اس��ت .همچنین
خوب است بخوانیم که رسانهها چطور کمک صنایع
معدنی کشور را برای اختصاص  100میلیارد تومان
کمک به سیلزدگان تیتر کردند.
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