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مهياکنيمخودمانرابرایضيافهًْاهلل
اين قدر دست و پا نزنيد اين طرف و آن طرف برويد. شام خدا را مى خواهيد، 

برويد دنبال هامن كه مى خواهيد. فطرت شام توجه به خدا دارد، خودتان متوجه 

نيستيد. همه فطرت ها توجه به خدا دارد. اين ماه رمضان و هر ماه رمضان ديگرى 

مهيا كنيد خودتان را. در اين روز آخر- فرضاً- آخر شــعبان است شايد، بيشرت مهيا 

كنيد و مهيا كنيم خودمان را براى ورود در »ضيافهًْ الله«؛ در مهامىن خدا كه ان شاء 

الله با سالمت نْفس، با نور هدايت خداى تبارك و تعاىل وارد بشويم در اين ماه عزيز 

معظم و فرق بكنيم. در اين ماه فرق داشته باشيم با ساير ماه ها.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

صنعت داروسازی کشور در خطر تعطیل 
تکلیف یکی دیگر از میوه های برجام مشخص شد!

صفحه10
پنجشنبه۲۷اردیبهشت1۳۹۷

اولرمضان1۴۳۹-شماره۲1۹0۸

سرویسسياسی-
روزنامه شــرق در یادداشــتی به مشکالت دارویی مردم پرداخته و نوشت : در شهریور سال گذشته به مناسبت روز 
داروساز، در مطلبی با عنوان »حال ناخوش صنعت داروسازی« همراه با اشاره به وضعیت نابسامان این حیطه استراتژیک و 
حیاتی، به مصائب متعددی که در سال های اخیر دامنگیر آن شده است، اشاره کردم؛ اینکه با ادامه این روند و بدون مداخله 
مسئوالن و اصالح تصمیمات افراد مؤثر در این زمینه، نتیجه ای جز توقف تولید دارو در داخل کشور حاصل نخواهد شد. 
متأسفانه نه تنها مشکالت یادشده از قبیل وصول نشدن معوقات چندهزارمیلیاردی و قیمت گذاری های دستوری و ایجاد 
رقابت های ناسالم و خانمان برانداز کاهش نیافته اند، بلکه با توجه به شرایط بین المللی پیش آمده و وابستگی باالی صنایع 
داخلی به وضعیت تأمین ارز، امکان ادامه کار در اکثر خطوط تولید شرکت های داروسازی با شک و تردید مواجه شده است.

در ادامه این یادداشت آمده است : به واسطه موقعیت شغلی خویش شاهد قطع تولید برخی داروها در شرکت های 
مختلف نیز بوده ام. هم اکنون عالوه بر مشکالت پیش آمده در قیمت تمام شده دارو به واسطه تغییر یک شبه و خلق الساعه 
نرخ ارز با تخصیص ندادن به موقع و صحیح ارز مورد نیاز صنعت دارو برای خرید مواد اولیه، کار ســخت تر از قبل شــده 

است. هر روز معضلی جدید خودنمایی می کند.
نویسنده افزوده است : یک روز بانک مرکزی یورو ندارد، یک روز سیستم ثبت سفارش قطع است، روز دیگر کارشناس 
مدنظر با شرکت در کالس های آمادگی برخورد با سیستم جدید در سر کار حاضر نشده است یا سازمان مربوطه به دلیل 
انباشته شــدن کارها از صدور مجوز ســر باز می زند و در نهایت هم بانک واسطه یا کارگزاری پیدا نمی شود که بتواند ارز 
مربوطه را به حساب اعالم شده واریز کند. ناگفته نماند در برخی از موارد نیز باالخره این انتقال وجه انجام می شود، اما 

برایند این فرایندها و هزینه های مالی و انسانی جانبی آن، فراتر از حد انتظار است.
گفتنی اســت در نزدیک دو ســال گذشته روزنامه های زنجیره ای بهبود و تسهیل دسترسی مردم به دارو را یکی از 
موفقیت های برجام خوانده بودند موفقیتی که ســراب بودن آن این روزها برای همگان حتی مدعیان اصالحات عیان و 

در یک کالم تکلیف یکی دیگر از میوه های برجام مشخص شده است!
تحریف مخاطب اعتراض مردم برای توجیه جنایات آمریکا!

روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشــتی با عنوان »مردم آمریکا را نرنجانیم « آتش زدن پرچم آمریکا را توهین و 
رنجاندن مردم این کشور دانست!

در بخشــی از این یادداشت آمده اســت : »اکنون نوبت بازي ماست تا با طرح ادعانامه علیه پیمان شکني آمریکا و 
مانور بر آن در سطحي وسیع، سایر کشورهاي مستقل و در رأس آنها اتحادیه اروپا، روسیه و چین را که خود زخم خورده 
از تک روي ها و انحصارطلبي هاي آمریکا هســتند، در یک جبهه قرار دهیم. شــکي نیست که اگر از این نیز فراتر رویم و 
افکار عمومي ملت آمریکا را نیز به سو و سود خود بسیج کنیم، کاري خواهد شد کارستان. در این راستا، رنجاندن ملت 
آمریکا با بي احترامي به پرچم این کشــور که نماد اســتقالل این کشور است و مردمان آن سرزمین، آن را بسي مقدس 

مي پندارند، تالش هاي بین المللي ما را در محکومیت دولت آمریکا تحت تأثیر قرار خواهد داد.«
درباره این یادداشت نکاتی حائز اهمیت است که به اختصار به آن می پردازیم ، نخست آنکه آمریکا در نزدیک صد 
سال گذشته از هیچ جنایتی علیه مردم ایران دریغ نکرده است جنایاتی که نویسنده نیز به بخش هایی از آن اشاره کرده 
ولی آتش زدن پرچم آمریکا را توهین به ملت آمریکا قلمداد نموده است، این در حالی است که پرچم آمریکا نماد دولت 
آن است و مردم ایران با مردم آمریکا مشکلی ندارند که اعتراض اصلی آنان به دولت ایاالت متحده است و این اعتراض 

را با آتش زدن نماد رسمی دولت این کشور نشان می دهند.
جالب اینکه روزنامه های زنجیره ای سال گذشته زمانی که یک آشوبگر پرچم ایران را آتش زد او را بی گناه خوانده 
و به توجیه اقدام خائنانه او پرداختند و نوشتند پرچم نماد دولت و حاکمیت است نه ایران، عجیب اینکه برای مدعیان 
اصالحات آتش زدن پرچم ایران از ســوی یک به اصطالح و ظاهر ایرانی ایرادی ندارد و آن را با لطایف الحیل توجیه و 
تفسیر می کنند ولی آتش زدن پرچم آمریکا از سوی یک ملت دیگر برای اعتراض به دولت ایاالت متحده را برنمی تابند!
مدعیان اصالحات تفاوت این دو حرکت را نمی دانند و یا خود را به نفهمیدن زده اند، آتش زدن پرچم یک دولت و 
آن هم آمریکا از سوی مردم یک کشور دیگر توهین به هیچ ملتی نیست بلکه ابراز انزجار از جنایات آمریکا است ولی 
زمانی که شهروند یک کشور و آن هم فرقی نمی کند ایرانی باشد یا آمریکایی پرچم خود آن کشور را آتش می زند مرتکب 

جنایتی و خیانتی به کشور و میهن خود شده و این در هیچ کشوری قابل بخشایش نیست.
نکته دیگر آنکه زنجیره ای ها برای بزک کردن برجام دست به هر کاری می زنند این روزها و با مشخص شدن دستاورد 
تحقیقا هیچ برجام برای ملت ایران مدعیان اصالحات به اروپا پناه برده و از آن طلب کمک می کنند ولی خود نیز معترفند 

و اذعان دارند که کاری از اروپا برای زنده کردن مرده برجام بر نمی آید.
مغلطه به سبک زنجیره ای ها

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»آنچه که باعث تعجب و شگفتی بوده این مطلب است که منتقدان خروج از برجام 
همان منتقدان ورود به برجام هستند! این تعارض و دوگانگی برای مردم قابل هضم نیست. آنان که دلواپسی خود را از 

آغاز برجام اعالم می داشتند چگونه امروز طلبکارانه خروج از برجام را نکوهش می کنند؟«.
وقتی برجام هیچ دستاوردی نداشته باشد مجبور می شوی که با مغلطه و توهین به شعور مخاطبان، همچنان این 

خسارت محض را بزک کنی.
این روزنامه زنجیره ای مدعی شده است که منتقدان برجام هم با ورود و هم با خروج از برجام مخالف هستند!

این ادعای مضحک در حالی است که منتقدان برجام با اصل این توافق که »اقدامات نقد ایران در مقابل وعده های 
نسیه طرف مقابل« است، مخالف هستند. اینکه دولت ایران یک توافق یکطرفه و خسارت بار را امضا و اجرا کرد و حتی 

پس از خروج آمریکا از برجام نیز واکنش قاطع و متقابلی به گستاخی طرف مقابل نشان نداد.
آمریکا در حالی از برجام خارج شد که ده ها امتیاز نقد از ایران گرفت، برنامه هسته ای کشورمان را نابود کرد و نه 
فقط به هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و تحریم ها را که لغو آن موضوع مذاکرات بود لغو نکرد، بلکه ده ها 
تحریم جدید هم به آن افزود. و به وضوح می توان دید که هیچ یک از امتیازاتی که داده ایم قابل برگشــت نیســت و یا 
اینکه بازگشت آنها با دشواری و صرف هزینه های فراوان همراه است. به بیان دیگر، آمریکا شیره برجام را تا آخرین قطره 
مکیده اســت و حاال تفاله آن را دور انداخت! آمریکا از برجام خارج شــد اما به فاصله کوتاهی از خروج آمریکا از برجام، 
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که روحانی به ما تضمین داده بود که علیرغم خروج آمریکا 
از توافق، در برجام می ماند!. از سوی دیگر در روزهای گذشته رسانه های منطقه ای محتوای مذاکرات اخیر دولت آمریکا با 
اروپا را فاش کردند که نشان می دهد آمریکا قبل از خروج از برجام از اروپا برای ادامه فشار به ایران تضمین گرفته است. 

اروپا به دنبال منافع ایران نیست
»اروپا - همان طور که منتقدین غرب اعتقاد دارند - طبیعتاً به دنبال منافع ایران نیست. پافشاری اروپا بر تداوم برجام، 

در راستای تأمین منافع اروپا است.« این گزاره را دیروز روزنامه ایران بدان تصریح کرد.
ارگان دولت در مطلبی نوشــت: »با خروج ترامپ از برجام، نقش اروپا در حفظ توافق برجسته شده است. به همین 
خاطر، گمانه زنی ها در مورد »نیت واقعی اروپا« و رویکرد نهایی آن نیز در رسانه های داخلی شدت گرفته است. برخی با 
طرح گزاره هایی از قبیل »اروپا و آمریکا تقسیم وظیفه کرده اند«، »اروپا و آمریکا سر و ته یک کرباس هستند«، »سگ زرد 
برادر شغال است« و »اروپا در نهایت به منافع اقتصادی خود نگاه می کند« معتقدند رایزنی با اروپا فایده چندانی نخواهد 
داشت. عده ای هم معتقدند این قبیل نتیجه گیری های از پیش ساخته شده - که مبتنی بر یک رویکرد »تقدیری« یا یک 
ایدئولوژی »ماهیت گرایانه« به کشورهای غربی است - بدرستی صحنه روابط بین المللی امروزی را به تصویر نمی کشد. 
شــخصاً معتقدم - جدا از اینکه ســوابق تاریخی و ماهیت اروپا چه باشد - موضعگیری های فعلی و اقدامات پیشنهادی 
آن در برابر ترامپ - آن هم در حمایت از ایران - آنقدر جدی، بی سابقه و از دید منافع بلندمدت ایران »قابل مالحظه« 

هست که ارزش امتحان و واکاوی داشته باشد.«
»اروپا شریک دزد است« چون در پسابرجام برخالف نص صریح توافق هسته ای بارها ایران را تحریم کرد. چون با 
وجود پیمان شکنی آمریکا و نقض مکرر برجام معتقد بود همه طرف ها به برجام پایبند بوده اند! »اروپا برادر شغال است« 
چون نقش پلیس خوب را بازی می کند. به نیابت از آمریکا تالش می کند توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را محدود 
کند. چون آمریکا قبل از خروج از برجام، از ســه کشــور اروپایی برای مقابله با برنامه موشکی و منطقه ای ایران ضمانت 
گرفته است. همین آلمان ها از ترس آمریکا به هواپیمای ظریف هم سوخت ندادند. آخر از وزارت دفاع و وزارت خارجه 
کمک گرفتند. ظریف می گوید »هنوز یک حساب بانکی هم نمی توانیم در انگلیس باز کنیم.« اصال مگر همین اروپا نبود 

که در دوره اصالحات، پس از بستن معاهده ای با ایران در مسئله هسته ای، زیر امضا و تعهداتش زد؟
ارگان دولت خاطرنشان کرد: »اروپا - همان طور که منتقدین غرب اعتقاد دارند - طبیعتاً به دنبال منافع ایران نیست. 
پافشاری اروپا بر تداوم برجام، در راستای تأمین منافع اروپا است؛ اما این منافع به هیچ عنوان محدود و محصور به منافع 
»اقتصادی« نمی شود. به عبارت دیگر، جدا از اینکه حفظ برجام و به تبع حفظ ثبات در منطقه  خلیج فارس به صورت 
مستقیم به امنیت، آسایش و بافت جمعیتی اروپا گره خورده است، ماجرای »توافق هسته ای ایران« نیز مستقیماً حاکمیت 

)استقالل( اتحادیه اروپا را به عنوان یک بلوک مدعی تأثیرگذاری در صحنه جهانی درگیر کرده است.«

عضوفراکســيوناميدکهمدیرمسئول
یکیازروزنامههایزنجيرهاینيزهستطی
سخنانعجيبوتاســفباردرصحنعلنی
مجلسباتاکيدبراینکهبایدمنتقدانبرجام
رادرکشورمهارکردگفت:حتیاگراروپانيز
باترامپهمراهیکندبایدبرجامراحفظکنيم!

الیاس حضرتی نماینده تهران و عضو فراکسیون 
امید در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز 
مجلــس گفت: توافق برجام محصول ایجاد یک عزم 
مشــترک ملی برای گفت وگو با جهان و حل و فصل 
مســائل فی مابین از طریق مذاکره است. دشمنان با 
طراحی برنامه های فراوان و حســاب شده در صدد 
بودند یک تفاهم جهانی علیه جمهوری اسالمی ایجاد 
کنند و ایران را در انزوای کامل قرار دهند و به تدریج 
نظام اســالمی را از درون و در صورت مساعد بودن 
شرایط و با یک اقدام مستقیم از بیرون سرنگون کنند. 
نماینده تهران در مجلس شــورای اســالمی 
اظهار داشت: متاسفانه برخی از مواضع اعالم شده 
و اقدامات انجام شده در داخل هم به برنامه دشمن 
کمــک کرد و وضعیتی پدیده آمد که بدون ایجاد 
یک عزم ملی و با انتخاب ســاز وکاری تازه قادر به 

تغییر شرایط نبودیم. 
وی در ادامه و بــا تکرار ادعاهای خالف واقع 
بزک کننــدگان برجام که این قــرارداد را حاصل 
نظرات رهبر معظم انقالب القا می کنند  گفت:  در 
آن زمان همه مســئوالن نظام البته با تحلیل های 
متفاوت به این جمع بندی رســیدند که از طریق 
مذاکره و با ابزار دیپلماتیک برنامه دشمنان ایران 
را خنثی کنند و ایران را از انزوای تحمیلی برهانند. 
برجام این رســالت را به خوبی به انجام رســاند و 
دکتــر روحانی و دکتر ظریــف تحت هدایت ها و 
راهنمایی های رهبر معظم انقالب و با کمک مجلس 
و تمام ارکان نظام در این مســیر کامیاب بودند و 
حاصل آ ن گشایشــی بود که به صورت نسبی که 

در چند سال اخیر شاهد آن بودیم. 
این نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفــت: در این باره عمل نکنیم و هیچ فرصتی را که 
برجام برای ایران فراهم کرده است مطابق میل ترامپ 

و نتانیاهو از دست ندهیم. 
وی افزود: در شــرایط کنونی تالش برای حفظ 
توافق برجام بدون حضور آمریکا یک هدف مهم برای 
جمهوری اســالمی ایران می تواند باشد. باید در این 
مسیر برنامه ریزی و اقدام الزم صورت گیرد،  برجام یک 
توافق دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست که اکنون 
با خروج آمریکا ملغی شــده باشد. این توافقنامه به 
صورت چند جانبه تنظیم شده و از حمایت سازمان 
ملــل برخوردار اســت و چندین قطعنامه شــورای 
امنیت علیه ایران را تعلیق کرده است. بنابراین نباید 
با اقدامات عکس العملی و بدون پشتوانه کارشناسی 

بی اعتبار شود. 
حضرتی اضافه کرد: بر همین اساس باید مذاکره 
با 5 کشور باقی مانده در برجام برای گرفتن تضمین 
الزم بــرای وفاداری آنها به مفاد برجام با تدبیر ادامه 
یابد، طرح شــکایت حقوقی علیه آمریــکا به عنوان 
طرف ناقض برجام باید پیگیری شود. تالش در حوزه 
دیپلماسی عمومی برای نشان دادن چهره جنگ طلب 
و بدعهد ترامپ باید افزایش یابد و برخی از عناصر و 
جریان های داخلی که از ابتدا با مذاکره و برجام مخالف 

بودند باید مهار شوند.
نماینده تهران ادامه داد: در این شــرایط خروج 
فوری و عجوالنه ایران از برجام تکمیل پروژه ای است 
که آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان آن را شروع 
کردند و هوشــیاری انقالبی ایجاب می کند که ما در 
زمین آنها بازی نکنیم حتی اگر کشورهای اروپایی در 
کنار آمریکا قرار بگیرند و دستاورد جمهوری اسالمی 
ایران از برجام ناچیز باشد باز هم باید تعلیق تعهدات 
را جایگزین خروج از برجام کرد تا این سند که روح 
و مفاد آن به نفع ایران است از نظر حقوق بین المللی 
معتبر باقی بماند و بازگشــت به آن در شرایط دیگر 

میسر گردد. 
اظهارات نماینده تهران و عضو فراکســیون امید 
که باید منتقدان برجام را مهار کرد و ایران حتی اگر 
اروپا در کنار آمریکا بوده و دستاوردهای برجام برای 
ایران ناچیز باشد از آن خارج نشود عجیب و تاسف بار 
است، این اظهارات ادامه تالش های مدعیان اصالحات 
و روزنامه های زنجیره ای در طول دو ســال گذشته 
برای بزک کردن برجامی است که دستاورد آن برای 

ایران تحقیقا صفر بوده است.
در دو سال گذشته ایران به تمامی تعهدات خود 
ذیــل برجام عمل کرده و در مقابل هر روز به میزان 
تحریم ها نسبت به قبل افزوده شده و پس از خروج 
آمریکا از برجام حتی رئیس بانک مرکزی نیز مشمول 

تحریم ها شده است.
با این وجود نماینده عضو فراکسیون امید و مدیر 
مسئول روزنامه حامی دولت پیشنهاد می کند که ایران 
تحت هیچ شــرایطی از برجام خارج نشود تنها اگر 
صــالح بود آن را تعلیق کند و صد البته با تضمینی 
که اروپا پیش از خروج ترامپ از برجام به آمریکا داده 

است چنین اجازه ای به ایران نیز داده نخواهد شد!
جالب این که فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا روز سه شــنبه گفته است این 
اتحادیه قادر نیست ضمانت های حقوقی و اقتصادی 
بــه ایران بدهد، اما برای یافتن راهی به منظور حفظ 
ســرمایه گذاری های پســابرجام اروپایی ها در ایران 

جدی است.
به نظر می رســد بزک کنندگان برجام و حامیان 
دولت می خواهند خود را برای شــرایط بعد از خروج 
اروپا  از برجام و انجام وظایف پیشین نیز آماده کنند.

اولينکارتزردمجلسبهصالحی
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
ســوال علی مطهری نماینده تهران از ســیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی درباره »علت 
عدم اجــرای قانون منع اســتفاده از کلمات بیگانه 
چیســت؟« مطرح و به دنبال قانع نشدن نمایندگان 
صالحی اولین کارت زرد خود را از بهارستان دریافت 

کرد.
سوال درخصوص علت ســهل انگاری در اجرای 
قانــون ممنوعیت بــه کارگیری اســامی، عناوین و 

اصطالحات بیگانه مصوب سال 75 می باشد.
علی مطهری در طرح ســوال خود گفت: شاهد 
هســتیم به کارگیــری کلمات انگلیســی و التین 
در نامگــذاری فروشــگاه ها، غذاخوری هــا، هتل ها، 
مهمان پذیرها، شرکت ها و بسته بندی کاالها افزایش 
یافتــه و حالت فرهنگی و هویت جامعه اســالمی را 

مخدوش کرده است.
نایــب رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
معموال کلمات انگلیسی و فارسی با حروف انگلیسی 
در بسته بندی کاالهای تولید داخل بر کلمات فارسی 
غلبه دارد و کلمه فارسی گوشه ای ریز آورده می شود 
به گونه ای که نمی توان متوجه شد کاال ایرانی است 

یا خارجی!
مطهری در همیــن زمینه گفت: این گونه موارد 
مخالف صریح قانون ممنوعیت به کارگیری عناوین 
و اصطالحات بیگانه اســت. تبصره 5 قانون می گوید 
کارخانه هــا، کارگاه ها و اماکــن تولیدی، خدماتی و 
تجاری موظف هســتند ظرف مدت 2 سال از طریق 
ابالغ قانون اسامی تولیدات و ظرف یک سال نام اماکن 

خود را به نام ها و واژه های غیربیگانه تبدیل کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در پاسخ از تهیه 
و تصویب دســتورالعمل متن و طرح تابلوهای سردر 
اماکن و سامانه سردر اصناف در راستای منع استفاده 

از کلمات بیگانه خبر داد.
سیدعباس صالحی ادامه داد: دبیرخانه پاسداشت 
زبان فارسی و کارگروه های پاسداشت زبان فارسی و 
شورای آن تشــکیل وتاکنون 8 جلسه داشته است. 
در دولت دوازدهم نیز یک جلســه این شورا برگزار 
شده است. همچنین بانک اطالعاتی از واجدان مجاز 
و غیرمجاز تشــکیل شده که به ادامه مسیر ما کمک 

می کند.
وی در پایــان گفت: در صورتی کــه از واژگان 
غیرمجاز و بیگانه استفاده شود به موجب این سامانه به 
سرعت می توان برخورد و تعقیب کرد البته در تبلیغات 
محیطی نیز مشــکالتی وجود دارد که در دستورکار 
وزارت ارشــاد قرار گرفته است، در حوزه همکاری با 
ثبت شرکت ها نیز معاهداتی منعقد شده تا مشکلی 
برخــالف قوانین داخلی در هنگام تبلیغات داخلی و 

ثبت آن ها به وجود نیاید.

وکالی ملت پس از اســتماع نظرات مطهری و 
پاسخ های صالحی با 117 رای موافق، 47 رای مخالف 
و 3 رای ممتنع به عدم قانع شدن از پاسخ های وزیر 

رای دادند.
مصوباتنمایندگان

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال 

نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان کارمندانی 
کــه پایین ترین پایــه حقوقــی را دریافت می کنند 

حقوقشان 20 درصد افزایش پیدا می کند.
در جلســه علنی دیروز بهارســتان سوال ملی 
نمایندگان از وزیر علوم درباره علل رواج فروش مقاله 

و پایان نامه اعالم وصول شد.
نمایندگان ارومیه و تهران نیز در تذکری به وزیر 
بهداشت خواستار جلوگیری از گران فروشی در عرضه 

و توزیع داروهای خارجی شدند.
حمایتنمایندگانازصنعتICTدرایران

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی دیروز 
بهارســتان بیانیه 172 نفر از نمایندگان مجلس در 

حمایت از صنعت ICT در ایران را قرائت کرد.
  ICT در بخشی از این بیانیه آمده است : صنعت
ایران عالوه بر اینکه پرتحول ترین و به روزترین صنعت 
کشور است که ســبب خلق فرصت های بی نظیر در 
اشــتغال جوانان ایرانی همواره از مزیت های بسیار 
برخوردار است و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به همراه سایر بخش های حاکمیت همواره بر حمایت 

از فعاالن این عرصه تأکید داشتند.
این بیانیه می افزاید: اجــرای موفق کامل ثبت 
شناسه گوشی های تلفن همراه، رجیستری در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف جلوگیری از 
روند فزاینده قاچاق تلفن همراه در نیمه دوم سال 96 
آغاز شد علی رغم همه دشواری ها در مسیر قانونمند 
شــدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت نشانه 
عزم جدی دولت در مقابله با پدیده شوم قاچاق بود.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: 
احقاق حقوق ملی، حمایت از فعاالن قانونمند و متعهد 
این بازار بزرگ، توجه به سالمت عمومی وحفاظت از 
کیان ملی در مقابل قاچاق صد میلیاردی کاال از جمله 
دستاوردهای اجرای این طرح است که بدون مشارکت 
کم نظیر همه ذی نفعان این بخش به خصوص حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات میسر نمی شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی 
از پوشش های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که 
بار دشوار هماهنگی این طرح را به دوش کشیدند و 
همچنین سایر دستگاه های مرتبط اظهار امیدواری 
کردنــد  که ثبت گوشــی های تلفن همــراه به یک 
الگــوی ملی و موثر در جلوگیری از پدیده قاچاق در 

کشور بدل شود.

پيشنهادتاسفبارعضوفراکسيوناميددرصحنعلنیمجلس

حتی اگر اروپا هم با ترامپ همراهی كند 
باید برجام را حفظ كنیم!

خبرگان مجلس رئيسه هيئت سخنگوی
رهبریگفت:برخیافــرادبهدنبالتخریب
مجلــسخبرگانونمازجمعههســتندوبه
بهانههــایمختلفنهادهایاصلــینظامرا

میکوبند.
به گزارش فارس، آیت اهلل ســید احمد خاتمی 
پیش از ظهر دیروز در نشست خبری که در ساختمان 
مجلس خبرگان رهبری در قم برگزارشــد، در پاسخ 
به سوالی در خصوص بیانیه اخیر مجلس خبرگان و 
سواالت و ابهاماتی که در این زمینه مطرح شده است 
تصریح کرد :بیانیه ای که صادر شد، بیانیه مجلس یا 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نبود، بلکه بیانیه 
رئیس مجلس خبرگان رهبری بود که توسط آیت اهلل 

احمد جنتی صادر شد.
وی گفت: اینکه در رســانه ها منعکس شــد که 

بیانیه اخیر، بیانیه مجلس خبرگان رهبری اســت، 
درست نبود البته در ابتدا در سایت مجلس خبرگان 
با عنوان بیانیه مجلس خبرگان رهبری منتشــر شد 

که بالفاصله اصالح شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
اظهار کــرد: در تمام بند های این بیانیه در خصوص 
نظرات مجلس خبرگان رهبری مطلبی بیان نشــده 
است و انتظار می رفت پس از اصالح، افرادی که اظهار 

نظر کردند به اصالح نیز توجه می کردند.
وی افزود: احساس می کنم برخی افراد به دنبال 
تخریب مجلس خبرگان و نماز جمعه هســتند و به 
بهانه بیانیه ای نهاد های سرمایه ای نظام را می کوبند و 

این کار درستی نیست.
امــام جمعه موقت تهران بیان کرد: بر اســاس 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، همه افراد 

در خصوص مسائل جزئی و کلی سیاسی حق اظهار 
نظر دارند و نظام ما بر این اساس شکل گرفته است 
و رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز مانند همه افراد 

حق اظهار نظر دارد.
وی با اشــاره به اینکه گفته می شــود مجلس 
خبرگان در دیپلماســی خارجی دخالت کرده است، 
گفــت: دخالتی در این زمینه صورت نگرفته اســت 
و تنها اظهار نظر شــده است، چراکه دخالت زمانی 
محقق می شود که شخصی بخواهد به  وسیله قدرت 
خود مسئله ای را تغییر دهد در حالی که آنچه در بیانیه 

رئیس مجلس خبرگان بیان شد تنها توصیه  است.
خاتمی خاطرنشــان کرد: در روز های اخیر بیان 
شــده است که وظیفه مجلس خبرگان تنها مراقبت 
بر واجد بودن شرایط رهبری است ولی سوالی که در 
این زمینه وجود دارد این اســت که چگونه خبرگان 

رهبری از جایگاه شخصیت حقیقی خود نباید اظهار 
نظر کند و البته حق مجلس خبرگان رهبری اســت 

که در مسائل مهم کشور اظهار نظر کند.
وی بیان کرد: اینکه گفته می شــود که مجلس 
خبرگان مخالف برخی مســائل است صحیح نیست، 
چراکه مخالفت و موافقت تاکنون اصاًل مطرح نشده 

است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
عنوان کرد: همه افــراد برخی از بند های این بیانیه 
از جمله پیمان شــکنی آمریکا و قابل اعتماد نبودن 
اروپایی ها را قبول دارند، در این بیانیه آیت اهلل جنتی 
گفتند که چرا تضمین حقوقی گرفته نشــده است و 
رئیس جمهور دیگر آمریکا می تواند پیمان شکنی کند 
و اگر عذرخواهی در بیانیه مطرح شده است تنها به 

دلیل همین است که تضمین گرفته نشده است.

آیتاهللخاتمی:

اظهارنظردربارهمسائلمهمکشورحقمجلسخبرگاناست

روشاسالم
درایجادانگیزهجهاد

یکی از شبهات شیطانی که به صورت های مختلف مطرح می شود این است که 
چرا این همه جنگ در عالم اتفاق می افتد، چرا باید دشمنی با دیگران در این عالم 

وجود داشته باشد و چرا در اسالم جنگ و جهاد مطرح شده است؟
خداوند متعال در قرآن صریحاً مي فرماید که اگر خدا می خواست، هرگز جنگی 
واقع نمی شــد و حتی همه را هدایت شــده قرار می داد؛ اما سؤال این است که چرا 
خداوند متعال چنین نخواست؟ پاسخ اجمالي این است که کمالی که خداوند برای 
انســان در نظر گرفته و انســان می تواند به آن برسد، در گرو رفتارهای اختیاری او 
است و یکي از لوازم اختیار، وجود سلیقه های مختلف و فراهم بودن زمینه انتخاب 
مسیرهای گوناگون توسط افراد و در نتیجه، امکان بروز اختالف، جنگ و درگیري 

بین انسان ها است.
این شبهات از گذشته وجود داشته و مصلحان و انبیاء سعی کرده اند با در نظر 
گرفتن میزان فهم مردم، این مســائل را بــرای آنها حل کنند. امروزه نیز که همه 
مسائل به زبان علمی مطرح مي شود، جا دارد که چنین موضوعاتی به صورت علمی 
تبیین شود و روشن است که حوزویان در این زمینه مسئولیت بیشتری نسبت به 

سایرین بر عهده دارند.
کساني که به این شبهات پاسخ داده اند، به دو گروه الهیون و مادی گرایان تقسیم 
می شــوند. مادیین نیز به دو گروه سنتی و دیالکتیک تقسیم مي شوند. دسته اول 
از مادیین معتقدند عالم ماده در نتیجه یک انفجار اتفاقي ایجاد شــده و پس از آن 
سلســله اي از اتفاقات منجر به خلقت کره زمین، رویش گیاهان، پیدایش حیوانات 
و سرانجام، پدید آمدن انسان در روي زمین شده است. از جمله این اتفاقات، نزاع، 
درگیری و جنگ هایي اســت که بین موجــودات مختلف از ابتدا بوده و پس از آن 
نیز ادامه یافته است.باید در حد توان از بروز درگیري ها کاست؛ لذا نهادهایي مانند 
سازمان ملل تشکیل شده است. البته اگر آمار دقیقی ارائه شود، شاید مشخص شود 

که بعد از تشکیل این سازمان ها آمار جنگ و جنایت بیشتر شده است.
اما از نظر دیالکتیست ها اساس هستی بر پایه تضاد است و اگر تضاد وجود نداشت، 
هیچ پدیده ای در عالم به وجود نمی آمد. طبیعتاً پیدایش جنگ ها نیز نتیجه تضاد 
بین جوامع است. گاهی نیز براي توجیه نظریه خود ادعا می کنند که در سایه این 
جنگ ها، پیشرفت هایی هم حاصل شده که بدون جنگ و درگیري به دست نمي آمد.

به هر حال در برخي شرایط گریزي از تضاد و تقابل بین جوامع نیست،سؤالي 
که در چنین شرایطي مطرح مي شود این است که چگونه باید با این پدیده مواجه 
شد؟ اشخاص منصف و معتدل در برابر این سؤال معتقدند باید کوشید با گسترش 
محبت و عدالت از درگیري و نزاع پیشگیري و کاري کرد که حتي المقدور از خسارات 
جنگ کاسته شود. اما سخن در این است که کدام نظام ارزشی مي تواند از افزایش 

خسارت ها جلوگیری کند و این نظام چگونه حاصل می شود؟
مسئله مهم این است که چگونه باید جنگ را مدیریت کرد که از درگیري هاي 
بي حاصل پیشــگیري شود و خسارات کمتري وارد گردد؛ چون به هر حال حداقل 
یک طرف نزاع در اختیار ما نیست. شاید کساني مثل رئیس جمهور آمریکا بخواهند 
بــا بمب های اتمی نقاط مختلف دنیــا را مورد تهاجم قرار دهند. طبیعتاً در چنین 
شرایطي نمی توان دست روي دست گذاشت و بي تفاوت بود؛ بلکه باید برنامه دفاعی 

مناسبی داشته باشیم.
بدون دفاع در برابر متجاوزان، همه ارزش ها و مصالحي که خداوند از خلقت انسان 
بر روي زمین  در نظر داشته، از بین می رود. لذا وجود قوانین مناسب براي دفاع و 
جهاد در جهت تأمین مصالح جامعه و تحقق اهداف الهی امری الزم و ضروری است.

شيوههایاسالمبرایایجادانگيزهجهاد
قوانین جنگ در اسالم مشخص است، اما نیاز به تبیین دارد،طبع انسانی ابتدائاً 
تمایل به جنگ ندارد؛ حال اگر وظیفه الهی و انسانی اقتضا کند که کساني در جنگ 

شرکت کنند، چه باید کرد که انگیزه جنگیدن در افراد به وجود بیاید؟
اســالم از شیوه های مختلفی در جهت ایجاد انگیزه برای شرکت مسلمانان در 
جهاد اســتفاده کرده است.  یکي از این روش ها که براي افراد ضعیف االیمان مورد 
استفاده قرار گرفته، تشویق مسلمانان به شرکت در جهاد برای کسب غنائم جنگي 
است؛ البته مخاطب این آیات کسانی هستند که غیر از جلب منفعت دنیایي به فکر 
امور دیگر نیستند و این امر لطف  خدا نسبت به این گروه است که حتی این عده 

نیز از جهاد محروم نشوند.
تهییج حس غلبه بر دشمن شیوه دیگر قرآن براي تشویق به مشارکت در جهاد 
است. باید توجه داشته باشیم که این اهداف در اسالم اصالت ندارد و از جمله عوامل 
مشــترک بین متدینین و مادیون است که اسالم نیز آنها را نفی نمی کند، تا افراد 
ضعیف االیمان نیز انگیزه اي براي شــرکت در جنگ بیابند و از این طریق مصالحی 

که برای جامعه در جهاد نهفته است، تأمین شود.
این روش شــبیه کار پدر و مادری اســت که داروی تلخ را با شــربتي شیرین 
آمیخته و به فرزند بیمارشان می دهند. گرچه کودک این دارو را به خاطر شیرینی 
آن می خورد؛ اما در عین حال از منافع دارو نیز بهره مند می شــود. لذا تشــویق به 
شــرکت در جهاد برای رســیدن به غنیمت یا انگیزه هاي شبیه آن، شیوه  ای است 
براي اینکه حتی افرادي با پایین ترین درجه ایمان نیز از منافع جهاد بهره مند شوند.

قرآن کریم برای ایجاد انگیزه در افرادی که ایمان متوسطی دارند، روش دیگری 
را به کار مي گیرد و آن وعده معامله ای پرسود است؛ خداوند متعال جان شما را در 
مقابل بهائی ارزشمند می خرد. طبیعتاً در یک معامله هرچه سود بیشتر باشد، برای 
فرد مطلوب تر است. خداوند متعال مسلمانان متوسط االیمان را به معامله ای دعوت 
می کند که در آن جان خود را بدهند و در مقابل، از سودی بی نهایت بهره مند شوند. 
در این معامله انســان، باقی مانده عمر خود را که روزي به پایان مي رســد، به خدا 
می فروشد و در مقابل، خداوند او را از عذاب ابدی نجات داده و عمری بی نهایت از 

نعمات بهشتی بهره مند مي کند.
پیشــنهاد چنین تجارتی از سوی خداوند حکیم، عادل و صادق، نقش مهمی 
در ایجاد انگیزه برای مؤمنان واقعي ایفا می کند،بنده کسي را می شناسم که چهل 
شب جمعه از شهری دیگر به قم مي آمد و در مسجد جمکران احیا می گرفت، براي 
اینکه خداوند شــهادت را نصیبش کند! شما کدام مکتب را می شناسید که بتواند 

افرادی را با چنین انگیزه هایی پرورش دهد؟
اعتالیکلمهاهلل؛هدفواالیشهدا

خداوند متعال برای افرادی که معرفت و ایمانی قوی تري دارند، با شــیوه هایي 
فراتر از امور مادي ایجاد انگیزه مي کند.ازسخنان، وصیت نامه ها و خاطرات برخي شهدا 
می توان فهمید که آنها انگیزه ای فراتر از بهشت و تجارت با خدا داشتند و بقدری 
همتشــان باال بوده که نه نگرانی از عذاب جهنم داشتند و نه طمعی برای رفتن به 
بهشت. کسی که عاشق باشد، نگاهش به هدیه معشوق نیست؛ بلکه خود معشوق 
براي او اصل است و همین که از دست معشوق هدیه ای بگیرد، برایش ارزشمند است.

امام حسین)ع( به کربال نرفت که از طریق شهادت به بهشت برسد؛ او به دنبال 
معامله با خدا نبود؛ بلکه فقط به خاطر عشــق به خدا، چنین کرد؛ او خود را فدا و 

خانواده اش را بي سرپرست کرد تا خدا را ببیند.
اگر کسي بپرسد چنین ادعایي از شخصیتي مثل سیدالشهدا )ع(که امام معصوم 
اســت، پذیرفته است؟مي گوییم: آری؛ ما هرگز نمی توانیم مراتب کمال آن حضرت 
را حتی درک کنیم؛ اما سیدالشهدا مکتبی را معرفي کرد که هزاران شاگرد در این 
مکتب و بر اســاس مبانی آن تربیت شــدند و نمونه های درخشاني از کاري که آن 

حضرت کرد تا روز قیامت به منصه ظهور خواهند رسید.
اگر تاریخ دفاع مقدس را بررســی کنیم، نمونه های بارزی از شــاگردان مکتب 
سیدالشهدا را خواهیم دید که برای نجات از عذاب جهنم یا به طمع به بهشت، به 
جبهه نرفتند؛ برخی از شهدا در وصیت نامه هایشان تصریح کردند که تنها هدفشان 

از آمدن جبهه این بوده که »لتکون کلمهًْ اهلل هی العلیا«.
بياناتآیتاهللمصباحیزدي)دامظله(دردهمينیادوارهشهدای
مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمينی)ره(؛قم؛96/11/24

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

مشاورفرماندهکلودبيرقرارگاهمحروميت
زداییسپاهپاسدارانانقالباسالمیگفت:23
هزارو942طرحعمرانیوغيرعمرانیتوسط
تمامردههایســپاهپاسداراندرسيستانو
بلوچستاندرراستایمحروميتزداییانجام

شدهاست.
به گزارش ایرنا، سرتیپ سید ضیاء الدین حزنی در 
نخستین همایش تجلیل و تکریم شبانان و گله داران 
عشایر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این تعداد 
طرح با اعتبار افزون بر 338 میلیارد و 164 میلیون 

تومان در این استان اجرا شده است.
وی بیان کرد: این طرح ها توسط نیروی زمینی 
ســپاه، قرارگاه قدس، سپاه ســلمان، نیروی دریایی 
ســپاه، نیروی هوا فضای ســپاه، قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( و گروه های مردمی در سیســتان و 

بلوچستان انجام شده است.
وی تصریح کرد: با همه مشــکالتی که در بحث 
بودجه و اعتبارات بود سپاه پاسداران توجه خاصی به 

سیستان و بلوچستان داشته است.
وی گفت: همچنین پنج هزار و 359 خانه محروم 
توسط سپاه پاســداران به منظور رفع محرومیت در 

سیستان و بلوچستان ساخته شده است.
مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: هزار و 
417 هکتار از زمین های سیســتان و بلوچســتان با 
ماشین آالت سپاه برای کشاورزی تسطیح شده است.
ســردار حزنی بیان کرد: همچنین 475 مسجد 

توسط سپاه در سیستان و بلوچستان ساخته شد.
وی افزود: الیروبی قنوات، حفر چاه، آبرســانی و 
برق رسانی، ساخت راه روستایی، خانه های عالم، سیل 
بند و استخر پرورش ماهی توسط تمام رده های سپاه 
در سیستان و بلوچستان انجام شده است. وی تصریح 
کرد: همچنین 9 هزار و 791 سبد جهیزیه به اقشار 

ضعیف سیستان و بلوچستان توسط سپاه اهدا شد.
وی بیان کرد: هزار واحد مسکونی مددجویی در 
سیستان و بلوچستان نیز توسط سپاه ساخته می شود.

دبيرقرارگاهمحروميتزداییسپاهاعالمکرد

اجرای افزون بر 23 هزار طرح 
توسط سپاه در سیستان و بلوچستان

ستادکلنيروهایمسلحدربيانيهایاقدام
آمریکا رئيسجمهور وشيطانی تحریکآميز
درانتقالســفارتاینکشــورازتلآویوبه
قدساشغالیرامحکوموتصریحکرد:ایناقدام
جنایتکارانهبــههمگراییووحدتملتهای
مســلمانوحقطلبکمکخواهدکردودر
آیندهایکهچنداندورنخواهدبود،براساس
وعدهالهیطوماررژیماشغالگرقدسرابرای

هميشهدرهمخواهدپيچيد.
به گــزارش فارس، در این بیانیه آمده اســت: 
تصمیم فتنه انگیزانه آمریکا در انتقال ســفارت این 
کشور به بیت المقدس و به رسمیت شناختن قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت 
این دولت جنایتکار در ایجاد آشوب و ناامنی در منطقه 

را پیش چشم جهانیان آشکار ساخت.
این بیانیه می افزاید: اقدام گستاخانه ترامپ که 
همزمان با روز نکبت و هفتادمین ســال  اشغالگری 
رژیم جعلی صهیونیستی صورت گرفته است، برخالف 

تصور طراحان آن، نه تنها به استحکام پایه های سست 
و بی ریشه رژیم صهیونیستی نخواهد انجامید، بلکه 
خون های پاک شهیدان و مجاهدان فلسطینی و به 
ویژه کودکان و زنان و سالخوردگان بی گناه، نویدبخش 
توسعه و رشد انتفاضه ملت فلسطین علیه این اقدام 

تجاوزکارانه خواهد بود.
ســتاد کل نیروهای مســلح در پایان با تقبیح 
ســکوت مرگبار مجامــع بین المللــی و دولت های 
اســالمی در قبال به خاک و خون کشــیدن ملت 
بی دفاع و مظلوم فلســطینی که به شهادت بیش از 
60 نفر و مجروحیت بیــش از 2 هزار نفر انجامید، 
تأکید کرده است: شمارش معکوس برای فروپاشی 
رژیم پوشالی صهیونیستی آغاز شده و تردید نیست 
این اقدام جنایتکارانه به همگرایی و وحدت ملت های 
مسلمان و حق طلب کمک خواهد کرد و در آینده ای 
کــه چندان دور نخواهد بود، بر اســاس وعده الهی 
طومار رژیم اشــغالگر قدس را برای همیشــه درهم 

خواهد پیچید.

ستادکلنيروهایمسلحدربيانيهایتصریحکرد

درآیندهنهچنداندورطوماررژیمصهيونيستی
برایهميشهدرهمخواهدپيچيد

رئيسفرهنگستانعلومپزشکیایراناز
ارســالنامهاینفرهنگستانبهسازمانمنع
سالحهایشيمياییسازمانمللمتحدبهمنظور
حقيقتیابیحادثهحملهشيمياییدردومای

سوریهخبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علیرضا 
مرندی دیروز در نشست بررسی ابعاد حمله شیمیایی 
در دومای سوریه درجمع خبرنگاران گفت: پس از نامه 
هفته های گذشته به دبیرکل سازمان ملل متحد امروز 
نامه ای به مدیرکل سازمان منع سالح های شیمیایی 
)opcw( به منظور حقیقت یابی درباره حادثه حمله 

شیمیایی در دومای سوریه ارسال شد.
مرندی با بیان اینکه ایران نخستین کشوری بود که 
از حمله با گاز های شیمیایی )سارین( آسیب دید، افزود: 
ما تحقیقات و تجارب قابل توجهی در سطح بین المللی 

در زمینه اثرات سالح های شیمیایی در اختیار داریم.
وی تصریح کرد: شواهد و مدارکی که سه کشور 
آمریکا، انگلیس و فرانســه براساس آن ادعا کردند که 
حمله شیمیایی در سوریه رخ داده است و به این شدت 

حمله کردند ابهامات زیادی از نظر پزشکی دارد.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران ادامه داد: ما 
خواهان معاینه آسیب دیدگان این حمله و آزمایش های 
الزم در آزمایشگاه های بی طرف بین المللی هستیم تا 

ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.

مرندی با بیان اینکه این فرهنگستان قصد ورود به 
بحث های سیاسی را ندارد، گفت: هدف ما بررسی شواهد 
ناقص علمی است که به هیچ وجه حمله شیمیایی مورد 
ادعای این سه کشــور را اثبات نمی کند و اثبات این 
حمالت نیازمند آزمایش های بین المللی در مجامع بی 
طرف اســت که به این منظور نامه ای به سازمان منع 
سالح های شیمیایی سازمان ملل متحد ارسال کرده ایم.
اســتفادهازگازکلریندردومایسوریه

اثباتنشدهاست
یک عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و فوق 

تخصص بیماری های ریوی نیز در این نشست استفاده 
از گاز کلرین در حمله شــیمیایی به دومای سوریه را 
اثبات نشده اعالم کرد. دکتر حمید سهراب پور گفت: 
در ســالح های شــیمیایی تنها دو نوع گاز اســتفاده 
می شود.گاز تاول زا )خردل( و گاز های اعصاب )سارین( 
از جمله این مواد شیمیایی هستند، اما کلرین تاکنون 
در سالح های شیمیایی استفاده نشده است. سهراب پور 
افزود: مســمومیت با کلرین تنهــا در برخی حوادث 
شهری همچون حادثه منبع سازمان آب مشاهده شد 
که متناســب با غلظت گاز و میزان حضور مصدوم در 

مجاورت گاز، اختالالت تنفسی و چشمی ایجاد می شود.
ادعایاستفادهازگازسارین
دردومایسوریهعلمینيست

یک عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و فوق 
تخصص قرنیه چشم نیز استفاده از گاز سارین در حادثه 
شــیمیایی دومای سوریه را از نظر علمی تأیید نشده 
دانست. دکتر محمدعلی جوادی در این نشست گفت: 
استفاده از گاز سارین موجب تنگی شدید مردمک چشم 
و ایجاد درد برای بیماران می شــود. براساس شواهد و 
فیلم های موجود و مشاهده مصدومان هیچ گاه عالئم 
مصدومان با افرادی که در معرض گاز سارین قرار گرفته 

اند مطابقت نداشته است.
جوادی با بیــان اینکه کوچک شــدن مردمک 
موجب درد چشــم شده و چند روز ادامه دارد، افزود: 
در این مصدومان تنگی مردمک در کنار تاول پلک و 
خراشیدگی قرنیه که نیاز به معاینه بالینی برای تایید 
دارد مشــاهده نشد. به گفته وی،اثبات استفاده از گاز 
سارین در سوریه نیازمند آزمایش های دقیق در مراجع 

بی طرف بین المللی است.
این فوق تخصص قرنیه با اشاره به اینکه عالوه بر 
گاز های اعصاب )سارین(، گاز خردل نیز در سالح های 
شیمیایی اســتفاده می شود، گفت: گاز خردل پس از 
مدتی موجب تاول زدن و التهاب چشــم و بخش های 

مرطوب پوست می شود.

رئيسفرهنگستانعلومپزشکیایران:
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عضوهيئترئيسهکميسيونعمرانمجلس
گفت:پروندهمســکنمهربرخالفوعدهدولت

امسالهمبستهنمیشود.
شــادمهر کاظم زاده در گفت و گو با فارس در ایالم 
افزود : با اشاره به اینکه برخی مسئوالن وعده داده اند که 
مسکن مهر در سال جاری به اتمام می رسد، گفت: شاید 
ســخت افزار مسکن مهر به پایان برسد، اما دیگر موارد 

مرتبط با آن همچنان ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم دهلران ، بدره و دره شهر در مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: به عنوان مثال در مکانی 

شهری ایجاد شده است و جمعیتی بالغ بر 80 هزار نفر در 
یک منطقه گرد هم آمده اند که نیازمند خدمات روبنایی، 
مدرســه، مرکز بهداشت، فضای سبز، امکانات ورزشی، 

آسفالت، جدول بهسازی معابر و... هستند.
وی توضیح داد: از سوی دیگر ایجاد زیرساخت های 
آب، برق، گاز ، تلفن و... نیز باید در این مناطق فراهم شود.
کاظم زاده تأکید کرد: مجلس و نمایندگان تخصصی 
قطعاً می دانند که دولت نمی تواند در حوزه ســاخت و 
ساز در طول یک سال، یک و نیم میلیون واحد بسازد و 

این وعده درستی نیست که دولت از آن سخن بگوید.

عضوهيئترئيسهکميسيونعمرانمجلس:

پروندهمسکنمهرامسالهمبستهنمیشود

بقيهازصفحه2
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در اعالم موارد تحریمی جدید 
علیه کشورمان، ضمن محکومیت شدید این اقدام، گفت: این 
سیاســت و حرکت نابجا را بخشی از ادامه رفتار نابخردانه و 
سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران می دانیم 
که طی دهه های گذشته همواره و به اشکال گوناگون استمرار 
داشته است؛ این سیاست های کینه توزانه نه تنها دستاوردی 
برای آمریکا نداشته و نخواهد داشت بلکه دولت و ملت ایران 
را مصمم تر، صبورتر و مقاوم تر از همیشه  و گذشته برای مقابله 

با اقدامات ضدایرانی آمریکا، آماده کرده است.
پایانسفربرجامی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از پایان سفر 
برجامی اش به چین، روســیه و بلژیک و شرکت در نشست 
مشترک با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
وزرای خارجه سه کشور اروپایی )آلمان، فرانسه و انگلیس( 

بروکسل را به مقصد تهران ترک کرد.
ظریف در پایان نشســت بروکسل در جمع خبرنگاران 
گفت: حرکت مناســبی آغاز شــده و امیدوارم این حرکت 

به نتیجه برســد. ما زمان زیادی نداریم در چند هفته آینده 
خواهیم دید که آیا در عمل درباره اقداماتی که امروز توافق 

کردیم انجام شود چقدر می توانیم پیش برویم.
وزیــر امور خارجه پیش از عزیمت به تهران و در پایان 
سفرش به بروکسل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نشست 
بروکســل پایان کار نیســت و چند هفته  پرکاری پیش رو 
داریم، گفت: ما دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا روابطش 

را با آمریکا به هم بزند.
کميسيونمشترکبرجام

نشست مشترک وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی 
با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا سه شنبه شب در بروکسل پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه 

اروپا برگزار شد.
براساس توافقات حاصله و در بیانیه ای که توسط موگرینی 
پس از پایان نشست قرائت شد، قرار است نشست کمیسیون 
مشترک برجام با حضور ایران و 5 کشور دیگر )بدون حضور 
آمریکا( هفته آینده در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزرای 
خارجه ایران، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس و با حضور 

نماینده اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش برگزار شود.

نشانهدیگریازضرورتبازگشتبهظرفيتهایعظيمداخلی

موگرینی: تضمین نمی دهیم!
دولت روی دیوار اروپا یادگاری ننویسد


