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* از نسل سوم انقالب هستم. معتقدم انقالب و راهی که حضرت امام خمینی)ره( 
پیش پای ما گذاشت مظلوم واقع شده است و امیدوارم با همت نسل جوان و ورود 

آنان به عرصه های مدیریتی از این مظلومیت بیرون بیاید.
0918---1283
* رئیس دادگاه انقالب اســالمی گفته است 8 عضو داعش که به اعدام محکوم 
شده بودند به حکم صادره اعتراض کرده اند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر می رود. 
می خواستم بگویم اعدام، کمترین مجازات این جرثومه های پلیدی است. چگونه 
به این جنایتکاران وحشی اجازه تجدیدنظر داده می شود. تا حاال هم اجرای حکم 

اعدام آنها خیلی به تأخیر افتاده است.
حسینی و تعداد قابل توجه دیگری از شهروندان
* دولتمردان به ویژه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشور پاسخ بدهند چگونه 
است که بیش از 100 سال قبل قرارداد ترکمانچای بین ایران و تزارهای روس 

نسخه فارسی داشته ولی برجام امروزی آنان نسخه فارسی ندارد؟
0913---4108
* اوباما در پاسخ انتقادات ترامپ گفت، ما هسته ای را از ایران گرفتیم شما موشکی 
را از ایران بگیرید! آیا دولتمردان ما به چرایی اصرار غربی ها بر تداوم مذاکرات در 

موضوع برجام واقفند؟!
0912---4862
* با تحریم شدن افراد و نهادهای جدید توسط آمریکا مانند تحریم رئیس صدا و 
سیما پیشنهاد می شود به عنوان مقابله به مثل خرید فیلم و سریال های آمریکایی 

برای پخش در سیمای جمهوری اسالمی ممنوع بشود.
0913---3393
* چگونه است که دولت برای افطاری های اشرافی پول دارد اما برای حل مشکالت 

و باز کردن گره مشکالت جوانان، ندارد؟!
حسامی
* بازیگرهایی که ســنگ بازگشت هنرپیشه های فاسد دوران طاغوت رابه سینه 
می زنند حداقل از فیلم های سراسر ابتذال و مستهجن آنان خجالت بکشند و نشان 
بدهند برای حریم انسان و خانواده ارزش حداقلی قائل هستند، بی حیایی چقدر؟!
0935---0220
* وقتی مأمور ویژه مالی یا همان FATF می تواند به تمام اسناد مالی کشورمان 
دسترسی داشته باشد و حتی تنبیه کند دولتمردان و نمایندگان مجلس پاسخ 

بدهند هدفشان از تصویب این قرارداد چیست؟
0910---0692
* از ملتی که همه امکانات کشور را در اختیار دولتی قرار داد که وعده و وعیدهای 
زیادی برای حل مشکالت کشور با بستن با کدخدا داد و حال آن وعده ها دروغ از 

آب درآمد آیا یک عذرخواهی خشک و خالی هم نمی شود کرد؟
0911---8495
* تا وقتی افراد دوتابعیتی که خانواده آنها در اروپا و آمریکا ساکنند در دولت صاحب 

مناصب مهم هستند نباید از امضای سند 2030 و FATF و ... تعجب کرد؟!
دشتی
* وقتی آموزش، تجاری ســازی  می شود و دستگاه اجرائی کشور برخالف قانون 
اساســی و سیاســت های کلی نظام گام بردارد و به دنبال واگذاری همه جانبه 
مدارس باشد، همین وضع پیش می آید. ای کاش بررسی می شد مدارسی که در 
سال های 92 و 93 واگذار شدند از چه نیروهایی برای آموزش استفاده می کنند؟!
0912---2665
* در مورد اتفاق مدرسه غیرانتفاعی منطقه 2 تهران که روح همه را سخت متاثر 
کرد به عنوان یک معلم با 29 ســال خدمت، که ســردی و گرمی بسیاری را با 
دولت های مختلف تجربه کرده، به  همه قانون گذاران و مجریان عرض می کنم، اگر 
این فرمایش رهبری که نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه سرمایه گذاری باشد نه 
مصرفی مورد توجه قرار داشت هرگز چنین غده های چرکین ایجاد نمی شد! نگاه 
کاسبکارانه در امر تعلیم و تربیت یعنی مثال شخصی به دلیل مسئولیت تبلیغات 
در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری از ذیل به صدر آموزش و پرورش منطقه صعود 

می کند! در چنین وضعیتی از سند تحول بنیادین جز الشه ای باقی می ماند؟! 
0915---1382
* در غــرب موارد متعددی از تجاوز و تعرض به دانش آموزان اتفاق می افتد که 
حاصل فرهنگی اســت که سند 2030 را شکل داده است، از زمانی که برخی از 
مهدهای کودک و مدارس کشــورمان اجرای بی ســرو صدای این سند ذلت بار 
و فاجعه آفرین را آغاز کرده اند خانواده ها حضور فرزندانشــان در این مراکز را با 
حساسیت و دلشوره دنبال می کنند! ولی تا کی باید این روند ادامه داشته باشد؟
0910---5568
* با وجود نرم افزارهای مهندسی مکانیک خودرو و نخبگان علمی کشور چرا صنایع 
خودروسازی داخل محصوالت آیرو دینامیک شکیل با آپشن باال تولید نمی کنند؟ 
دانش فنی و نیروی متخصص در این زمینه به صورت کافی در کشور وجود دارد.
0916---0685
* همه مسئوالن و کارگزاران باید بدانند آبادانی کشور از مسیر حمایت از تولید 
داخلی و فعال نگه داشتن کارخانه ها می گذرد که از جمله آنها کارخانه های نساجی 
و کارگاه های تولید پوشاک می باشد. این موضوع باید به باور دولتمردان تبدیل 

شود تا نجات پیدا کنیم.
سمیعی
* مســئوالن وزارت نیرو به جای تحت فشار قراردادن بدنه مردم جلوی اسراف 
آب توسط مرفهین بی درد جامعه  را بگیرند که با ویالهای چند هزار متری خود 

در شهرهای کشور ثروت و قدرت خود را به رخ می کشند.
0935---9020
* یکی از اقدامات قابل تقدیر و تحســین ســتاد نماز جمعه تهران، تمهیدات 
ارزشمندی است که این ستاد برای تفریح فرزندان نمازگزاران فراهم آورده است. 
خداوند رحمان به همه دست اندرکاران این حرکت تاثیرگذار فرهنگی، عمر با عزت 
و توفیق خدماتی بیشتر به آحاد مردم مومن و مظلوم این شهر و کشور عطا کند.
0919---2470
* هرســال عــده ای با اهداف خاص موضوع ســهمیه ایثارگــران و آزادگان در 
دانشگا ه های کشور را مسئله اول کشور کرده و ناتوانی خود در کسب نمره قبولی 
فالن رشــته تحصیلی را با این بهانه توجیه می کنند. بنده خودم پزشک هستم 

و از نزدیک شاهد تالش های علمی و درخشش همکاران ایثارگر خود هستم.
دکتر غفاری
*  چرا یک جانباز 40 درصدی نباید مستمری بگیرد. از مسئوالن بنیاد شهید و 

امور ایثارگران درخواست رسیدگی دارم.
0901---8677
* در شهرداری شهرستان الشتر لرستان کارگران شهرداری 9 ماه است حقوق 
نگرفته اند. اعضای شورای شهر چرا برای احقاق حق این کارگران کاری نمی کنند؟
0919---5133
* سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان را با تاخیر واریز می کند. عالوه بر 
این افزایش حقوق سال 97 تا به امروز هنوز اعمال نشده است، بیمه تکمیلی هم 
نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان امتناع می کند با این توجیه که سازمان تامین 
اجتماعی هزینه بیمه را پرداخت نکرده است در حالی که از حساب بازنشستگان 

این حق بیمه کسر شده است.
013---3297
* وزیر نیرو از یک سو اعالم می کند می توانستیم انرژی ارزان تر تولید کنیم ولی 
آن را بــه بخش خصوصی دادیــم و گرانتر خریدیم! یعنی مردم هم به تبع باید 
گرانتر بخرند! و از سوی دیگر اعالم می کند ما انرژی را مفت به مردم می دهیم؟! 
اگر به بخش خصوصی واگذار شده دیگر چرا مفت می فروشید به مردم! امیدوارم 
خریــدار بخش خصوصی از حقوق بگیران نجومــی و از فرزندان مظلوم و بیکار 

مسئوالن دولتی نباشد!
0919---8895

غربیهابهاندازهکافیفرصتسوزیکردهاند
نبایدبیشازاینمعطلغرببمانیم

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان می گوید نباید بیش از این معطل 
غربی ها در برجام ماند. بنیاد امید ایرانیان به ریاست محمدرضا عارف فعالیت می کند.

به گزارش »امیدنامه«، محمدصادق مشایخ رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد 
امید ایرانیان در نشست این کمیسیون گفت:

طبق فرمایشــات مقام معظم رهبری، در بحث برجام، نباید بیش از این معطل 
اقدامات و نظرات غربی ها ماند. به اندازه کافی تاکنون غربی ها برای ما فرصت سوزی 
کرده اند، لذا می بایست به ویژه از هم اکنون به سرعت به پیشبرد برنامه های راهبردی 

و چشم انداز نظام پرداخت.
وی افزود: جهت بهبود شرایط اقتصادی و گذار از شرایط ویژه کشور، می بایست با 
تعامل آگاهانه با کشورهای جهان به ویژه غربی ها، به پیشبرد منافع ملی بپردازیم. از آن 
مهم تر جهت شکوفایی اقتصاد کشور، نیاز به عزم راسخ ملی در برخورد با مفاسد اقتصادی، 
به ویژه قاچاق خانمان ســوز 30 میلیارد دالری کاال پرداخت. باید با تمرکز بر واردات 
قاچاق کاال، افراد شاخص هدایت کننده، دست اندرکار قاچاق و کسانی که از پدیده شوم 
قاچاق سود می برند شناسایی گردند و آنها را به آحاد ملت معرفی و سپس محاکمه کرد.
مشایخ تصریح کرد: در راستای حمایت از اقتصاد داخلی کشور، باید تولید ملی را 
حمایت و تقویت کنیم و از دانشمندان و متخصصین کشور چه در داخل کشور و چه 

در خارج از کشور استقبال شود.
در ادامه این جلســه ســید محمد هاشــمی اصفهانی، مشاور اســبق وزیر نفت 
گفت:کشورهای غربی دراقتصاد متاثر از آمریکا هستند، از طرفی غربی ها با ما فعالیت 
اقتصــادی کالنی هم ندارند، لذا در بحث مذاکرات برجام، ما به اروپایی ها نمی توانیم 

دل ببندیم.
محمدمهدی رئیس زاده، مشاور امور بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن ایران نیز در این نشست گفت: برخی از مشکالت سیاسی و اقتصادی کشور 

ناشی از بی تدبیری و عدم صداقت برخی مسئولین است.
وی افزود: در مسائل اقتصادی و بانکی سال گذشته، به ویژه در بحث ارز، اتفاقی 
کــه در دی ماه رخ داد و قیمت دالر 4/200 تومانی، ناگهان افزایش یافت،  ناشــی از 
تصمیمات محرمانه و اقدامات بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اقدام به پیش فروش طال 
کرد، اما ارز را حبس کرد، نتیجه آن که با کسب سود14 درصد، نرخ ارز افزایش یافت 

و از طرف دیگر بانک مرکزی مجبور شد، طال وارد کند.
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا تصریح کرد: متحیرانه، 
از طرفی طبق بخشــنامه ابالغی از سوی بانک مرکزی، صرافی ها حق خرید و فروش 
اسعار را ندارند. از طرفی با ارز متقاضی، بخش عمده ای از واردات صورت می گیرد، که 
در اینجا صنایع کوچک و متوسط متضرر می شوند. از سوی دیگر دکتر نوبخت اعالم 
می کند ارز 4/200 تومانی به وفور موجود اســت. از سوی دیگر در بحث نرخ تبادلی، 
وزارت اقتصاد هنوز دچار ابهام است. همچنین اعالم شده است ما به التفاوت نرخ ارز 
رسمی کشور 4/200 تومانی و نرخ ارز صادراتی 6/400 تومانی، مشمول مالیات است. 

عمال با یک بخشنامه همه را زیر سوال بردند.
ریزشبیشترحامیانبرجام
رازحملهافراطیونبهوالیتی

هجمه برخی عناصر دولتی و مدعیان اصالح طلبی به دکتر والیتی نشان می دهد 
انتقادات والیتی به برجام و عملکرد آن برای این طیف که با ریزش طرفداران مواجه 

هستند گران آمده است.
روزنامه صبح نو در گزارشی با اشاره به هجمه های برخی مدعیان اصالح طلبی و 
مشاوران رئیس جمهور به علی اکبر والیتی و طرح این سؤال که چرا مواضع والیتی بر 
این طیف خوش نیامده نوشت: علی اکبر والیتی در همایش تجربه ماندگار انتقادهایی را 
علیه توافق برجام و کوتاهی صورت گرفته در عدم نگارش این توافق نامه به زبان فارسی 
متوجه دولت کرد. او در بخشی از انتقادهای خود گفته بود: »یک اشکال دیگر برجام 
نداشتن متن فارسی بود که احساس حقارت به انسان دست می داد، حتی عهدنامه های 
گلستان و ترکمنچای هم با آن متن ذلت بار نسخه فارسی داشتند اما درباره برجام این 
انجام نشد. رهبر انقالب درباره همه این ها بارها تذکر دادند و گفتند از مقامات آمریکایی 
تضمین مکتوب بگیرید. اما متأسفانه این کار توسط مسئوالن کشور انجام نشد. طرف 
مقابل خیلی از کارها را با جنگ روانی پیش می برد. اما یک متخصص جنگ روانی در 

تیم ما نبود و نقص متخصصان در گروه برجام یک مشکل دیگر بود.«
بالفاصله پس از این اظهارات توپخانه دولتی ها علیه والیتی روشــن شد، برخی 
مشــاوران و مدیران ارشــد دولتی نظیر آقایان حمید ابوطالبی، حسام آشنا، حمید 
بعیدی نژاد و انبوه رسانه ها و سایت ها و کانال های دولتی با ادبیاتی نامناسب از خجالت 

والیتی که اتفاقاً وی عضو هیئت نظارت بر برجام نیز هست، درآمدند.
خوب است برای پی بردن به مواضع یک بام و دو هوایی دولتی ها درباره والیتی 

به پنج سال قبل یعنی انتخابات ریاست جمهوری 92 برگردیم.
ماندن والیتی در انتخابات 92 خوشحالی بی حدوحصر دولتی ها و اصالح طلبان را 
به همراه داشت. اما سؤال اساسی اینجاست چه شده است که علی اکبر والیتی مورد 

هجمه حسام الدین آشنا و رسانه های حامی دولت شده است؟
اینکه روزگاری والیتی شــاه مهره پیروزی حسن روحانی برای انتخابات ریاست 
جمهوری 92 تلقی می شد اما االن در ادبیاتی نامناسب جایگاه مشاور بودن او با مباشر 

تشبیه می شود و در ادبیاتی نامناسب تر روزنامه جمهوری اسالمی به او می تازد و او را 
اینگونه توصیف می کند؛ »حرف توده ای ها را تکرار می کنید آقای دکتر اطفال!« غیر از 

این است که به روحیه منفعت طلبی برخی از این چهره ها برمی گردد؟
چرا انتقاد از برجام ولو از ســوی حامیان سابق شان خط قرمز محسوب می شود؟ 
برخی کارشناســان سیاسی در خصوص علت هجمه به آقای والیتی در دو روز اخیر 
اینگونه تفسیر می کنند که آنچه بر آقای آشنا و دوستان شان گران آمده، تشدید ریزش 
عوام و خواص درباره نگاه خوش بینانه به توافق برجام است. برای حامیان پر و پا قرص 
برجام ناراحت کننده است که والیتی، وزیر اسبق امور خارجه و حامی مذاکره و توافق 
در انتخابات 92، اکنون از دایره گفتمانی خوش بین به توافق با غرب خارج می شــود 
و با جدا کردن مســیر خود از روحانی،  در داخل مدار گفتمانی انقالب بی اعتمادی به 

آمریکا و غرب می ایستد.
گالیهدیرهنگامبعیدینژاد

نظمینیستتاآمریکاراتنبیهکند
عضو تیم مذاکره کننده می گوید اگر یک نظم قانونمند بین المللی وجود داشــت 

اکنون بایستی آمریکا محکوم و تنبیه می شد.
حمید بعیدی نژاد )مسئول هیئت کارشناسی ایران در مذاکرات هسته ای و سفیر 
فعلی ایران در لندن( تأکید کرد: آمریکا با نقض برجام در حال نقض قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل است و اگر یک نظم بین الملل قانونمند وجود داشت اکنون بایستی 
آمریکا به شورای امنیت احضار می شد و شورای امنیت آن را محکوم می کرد، تنبیه 

و حتی تحریم می کرد.
به گزارش »تابناک« وی در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی ســی ان ان در پاسخ به 
سؤالی درباره توان اروپا برای عمل به وعده هایش درباره برجام و حمایت از شرکت های 
اروپایی فعال در ایران، اظهار داشت: ما می دانیم که اروپا برای ارائه تضمین و حمایت 

از فعالیت شرکت های اروپایی در ایران بسیار مصمم است.
بعیدی نژاد افزود: ما واقع گرا هستیم و می دانیم که برای اروپا محدودیت هایی وجود 
دارد و لذا به دنبال راهکارهای عملی هســتیم و هر زمان که تضمین های اروپا روشن 
شد مسیر فعالیت عادی این شرکت ها در ایران مشخص می شود. می خواهیم بدانیم 
اروپا در عمل چه اقدامی می تواند انجام دهد، در واقع دریافت تضمین هایی از اروپا را 
دنبال می کنیم و می خواهیم مطمئن شویم که آنها می توانند از شرکت های اروپایی 

برای همکاری با ایران حمایت کنند.
وی افزود: آمریکا با نقض برجام در حال نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
است و اگر یک نظم بین الملل قانونمند وجود داشت اکنون بایستی آمریکا به شورای 
امنیت احضار می شد و شورای امنیت آن را محکوم می کرد، تنبیه و حتی تحریم می کرد. 

متأسفانه واقعیت نظم جهانی متفاوت است.
سخنان اخیر بعیدی نژاد در حالی است که رئیس جمهور و وزیر خارجه و برخی 
اعضای تیم مذاکره کننده تا پیش از انعقاد و اجرای برجام می گفتند برجام توافق محکمی 
است که امضای شورای امنیت را هم پای خود دارد و آمریکا نمی تواند برجام را به هم 
بزند. آنها همچنین امضای کری را تضمین می دانستند و می گفتند وزیر خارجه آمریکا 
قول داده است. همچنین ادعا می شد خروج از برجام مورد بی اعتباری آمریکا می شود 

و دارای هزینه های حیثیتی است، بنابراین آمریکا قادر نیست از برجام خارج شود.
بعیدی نژاد توضیح نداده که آیا درک این که نظم بین الملل قانونمندی وجود ندارد، 
فهم پسابرجامی و عبرت برجام است یا قبل از آن هم می دانستند که نظم و قاعده ای 
وجود ندارد؟ اگر پاسخ، گزینه دوم است چرا بدون اخذ تضمین معتبر، تمام امتیازات را 
یکجا و نقد واگذار کردند و پس از آن 28 ماه به انتظار نشستند که آیا دل آمریکایی ها 

برای عمل به حداقل تعهدات خود نرم می شود یا خیر؟!
معاونتاقتصادیوزارتخارجه
هنوزدرحدنامماندهاست

از تحرکات معاونت اقتصادی وزارت خارجه هنوز هم خبری نیست و این درحالی 
است که بازارهای مهم منطقه در اثر بی عملی از دسترس فعاالن اقتصادی ایران دور 

می شود.
جهان نیوز در این باره نوشــت: محمدجواد ظریف پس از اخذ رای اعتماد دوباره 
از مجلس یکی از برنامه های خود برای آینده وزارتخانه اش را توسعه اقتصاد بین الملل 

عنوان کرد.
ظریف در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما برنامه ویژه وزارت خارجه کشورمان 
را افزایش ارتباطات و مناسبات اقتصادی عنوان و اعالم کرد که معاونت اقتصادی در 
وزارت امور خارجه احیا می شــود. این صحبت های ظریف در حالی بود که تا همین 
چند سال گذشته هم معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال بود و خدماتی به 
بازرگانان و فعاالن اقتصادی بین المللی ارائه می داد، اما این معاونت برای مدتی تعطیل 

شد و دوباره احیا شد.
معاونتی که به نظر می رسد می تواند دوباره قلب تپنده اقتصاد ایران را تند کند. در 
این راستا بازارهای بین المللی فراوانی در گوشه و اطراف جهان و بخصوص در کشورهای 

همجوار وجود دارند که دیپلماسی اقتصادی می تواند در گشایش آن بسیار موثر افتد. 
موضوعی که کشورهای دیگر از جمله چین و ترکیه بسیار بر روی آن سرمایه گذاری 
کرده اند و با دیپلماسی اقتصادی به بازارسازی برای کشورهای خود می پردازند و یکی از 
عوامل موفقیت این کشورها در امر اقتصادی همین موضوع است. تا جایی این موضوع 
برای این کشــورها اهمیت دارد که ســفرای چین و ترکیه درواقع خود به عنوان یک 
بازاریاب مجرب فعالیت عمده ای در زمینه بازاریابی و بازارســازی برای اقتصاد کشور 

خود انجام می دهند.
در این زمینه تحوالت منطقه ای به یاری کشورمان آمدند و می توانستند برای منافع 
کشورمان مفید باشند. مثال در سال گذشته بحران میان عربستان و قطر که به آچمز 
شدن و محاصره اقتصادی قطر توسط کشورهای عربی منجر شد، فرصتی بود که ایران 
بخشی از اقتصاد و بازار این کشور را در اختیار بگیرد. چه اینکه مقامات این کشور از 

کمک ایران که تنها راه ارتباطی این کشور بود سخن گفتند.
اما فعاالن اقتصادی می گویند که این فرصت را ایران هدر داده و کشــور ترکیه 
با اقتصاد و رایزنی دیپلماتیک باال توانست این بازار را از آن خود کند. مورد مشابهی 
هم برای روســیه در زمانی که اروپا این کشور را تحریم کرد بوجود آمد که متاسفانه 
سیاست خارجی کشورمان متمرکز روی آمریکایی بود که با بدعهدی از برجام خارج شد.
بسیاری بر این باورند که با وجود اینکه برجام نتوانسته نیاز اقتصادی کشور را برآورده 
سازد، بازاریابی بین المللی و استفاده از توان اقتصادی داخلی کشورمان می تواند جایگزین 
خوبی برای برجام باشد. کاری که از قبل باید انجام می شد و ابزار فشار آمریکا یعنی 
تحریم ها را می توانست از اثر بیندازد. اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که 

دارد می تواند بسیار شکوفا شود.
توضیحبانکمرکزی

دربارهمحاسباتنرختورم
در پی انتشار خبر ویژه به نقل از روزنامه شرق در تاریخ 97/3/12، بانک مرکزی 

جوابیه ای ارسال کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به خبر »شرق: دولت روی کاغذ، نرخ تورم 
را منجمد کرده است« نوشت براساس تعریف، تورم بیانگر تغییرات قیمتی سبدی 
از کاالها و خدمات مصرفی خانوار می باشد که در قالب شاخص قیمت مصرف کننده 
تهیه می شود. با توجه ضریب اهمیت متفاوت اقالم داخل شاخص، تغییرات شاخص 
قیمت مصرف کننده متوســط تغییرات اقالم درون شاخص بوده و لذا همواره تورم 
بخشی از اقالم مذکور بیشتر و برخی دیگر نیز کمتر از تغییرات شاخص کل قیمت 
می باشد. لذا استناد به تحوالت قیمتی یک یا دو گروه از 12 گروه اصلی موجود در 
سبد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، به عنوان شاخص تحوالت تورم فاقد 

پشتوانه کارشناسی می باشد.
باید توجه داشــت که براساس تعریف، تورم به افزایش مستمر سطح عمومی 
قیمت ها اطالق می شود و بر همین اساس تورم، تغییرات سطح عمومی قیمت ها در 
24 ماه گذشته را پوشش می دهد؛ لذا این نرخ از حافظه بلندمدتی برخوردار بوده و 
تغییرات کوتاه مدت و مقطعی، خود را در قدم نخست در رشد ماهانه شاخص بها 
)تغییرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه قبل( و در گام بعدی در رشد نقطه به 
نقطه )تغییرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل( نشان داده و 
بعد از گذشت چند دوره، اثر این تغییرات در نرخ تورم نمایان می شود. طی ماه های 
اخیر اثر افزایش قیمت ها ناشــی از افزایش نرخ ارز و ســایر عوامل اقتصادی دیگر، 
خود را در افزایش رشد ماهانه و رشد نقطه به نقطه شاخص بهاء نشان داده است 
تا جایی که در اردیبهشت ماه سال جاری، رشد ماهانه شاخص کل با افزایش 0/8 
واحد درصدی نسبت به فروردین ماه به رقم 1/6 درصد را ثبت  با توجه به افزایش 
2/5 درصدی رشد ماهانه گروه »خوراکی و آشامیدنی ها«، تورم این زیرگروه با گذر 
از کانال تک رقمی، در اردیبهشت ماه به 11/4 درصد رسیده است. درخصوص تورم 
این گروه و روند افزایشی آن طی ماه های اخیر، باید متذکر شد که با توجه به اهمیت 
مواد خوراکی در ســبد هزینه ای خانوار و به ویژه گروه های درآمدی پایین، دولت 
و بانک مرکزی نگاه ویژه ای به این موضوع داشــته و به منظور به حداقل رساندن 
اثرات افزایش نرخ ارز، طبق تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 8987/ت 
55200-ه مورخ 1397/02/02  نسبت به تخصیص 30 هزار میلیارد ریال یارانه به 

منظور تامین کاالهای اساسی با ارز 3800 تومانی اقدام کرده است.
درخصوص تحلیل ارائه شده درباره افزایش قیمت مسکن در سه ماهه پایانی سال 
1396 در تهران و شــهرهای بزرگ و عدم همخوانی این تحوالت با تورم اعالمی در 
زیرگروه »مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها«، توجه به دو نکته ضروری است. 
اول آن که تحوالت قیمتی مورد اشاره در این زیر گروه برای کل مناطق شهری کشور 
بوده و تنها مختص به تهران و شــهرهای بزرگ نمی باشــد و این در حالی است که 
تحوالت بازار مسکن طی ماه های اخیر در شهرهای کوچک و متوسط شبیه به کالن 
شهرها نبوده است. دوم آن که در شاخص قیمت مصرف کننده، تحوالت قیمت مسکن 
براساس استانداردهای بین المللی، به صورت نرخ اجاره در دو حالت »اجاره بهای مسکن 
پرداختی توسط مستاجر« برای مستاجرها و همچنین برآورد »ارزش اجاری مسکن 
شخصی« برای مالکین مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که طی ماه های 
اخیر تحوالت قیمت ها در بازار اجاره نظیر بازار خرید و فروش مسکن نبوده و با توجه 
به قرارداد 12 ماهه در بازار مسکن اجاری، انتظار بر آن است که این تعدیل به تدریج 

طی 12 ماه آتی در شاخص این زیرگروه نمایان شود.

گفت و شنود

دار...!
گفت: نتانیاهو از ســران کشــورهای اروپایی خواسته است که 

راهپیمایی روز قدس را ممنوع اعالم کنند!
گفتم: دیگه چی؟! 

گفت: از اقتدار ایران ابراز نگرانی شدید کرده و گفته است شرکت 
در روز قدس یعنی حمایت از ایران.

گفتم: خب، برای اینکه ایران اسالمی پرچمدار مبارزه با 
رژیم صهیونیستی است.

گفــت: نتانیاهــو به نخســت وزیر انگلیس گفته اســت؛ اروپا 
نبایــد با برگــزاری روز قــدس موافقت کند و توضیــح داده که 
 هــدف ایــران از برپایــی روز قدس زمینه ســازی بــرای نابودی 

اسرائیل است.
گفتم: حیوونکی تازه فهمیده؟! یارو رو می خواستند دار 
بزنند، ازش پرسیدند خواسته ای نداری؟ گفت؛ نه! ولی باالی 
دار که رفت با دست عالمت داد که بیارید پایین، وقتی پایین 
آوردند پرسیدند خواسته ای داشتی؟ گفت؛ نه بابا، داشتم اون 

باال خفه می شدم!

 رهبر معظم انقالب اسالمی در بخشــی از سخنرانی روز 
14 خرداد در حرم مطهر امام خمینی)ره( به راهبرد سه وجهی 
دشمن در مقطع فعلی پرداخته و »فشار اقتصادی، فشار روانی 
و فشار عملی« را محورهای این راهبرد معرفی کردند. شناخت 
مختصات هر کدام از این محورها، چگونگی پیوند و اثر تشدید 
کنندگی آنها بر یکدیگر برای شــناخت نقشــه راه دشمن و 
خنثی سازی آن ضروری است. درباره طرح دشمن برخی نکات 

قابل تامل و مهم است.
همانطور که رهبر معظم انقالب اســالمی در این سخنرانی 
 اشــاره فرمودند، برخالف تبلیغات رایج دشمن هدف اصلی 
تحریم ها مردم ایران هستند و نه حکومت ایران. دوگانه سازی 
میان مردم و نظام جمهوری اســالمی مسئله ای است که در 
اغلــب موضع گیری های مقامات طــراز اول آمریکایی دیده 
می شود. ترامپ در سخنرانی نوروزی امسال خود و سخنرانی 
8 می )روز خروج از برجام( آشکارا سعی کرد چنین دوگانه ای 
بســازد و مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و جان بولتن 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در موضع گیری های مهم خود 
این دست فرمان را حفظ می کنند. اما ترامپ و مردانش درباره 
هوش ایرانی ها دچار خطای محاسباتی در حد فاجعه هستند. 
ترامپی که سفر ایرانی ها به آمریکا را ممنوع کرده و بولتن که 
معتقد بود برای توقف فعالیت های هســته ای ایران باید این 
کشور را بمباران کرد، چطور انتظار دارند مردم ایران ادعاهای 

ابلهانه شان را باور کنند؟! 
آنهایی که درباره میزان خصومت و دشمنی آمریکا با ملت 
ایران دچار شبهه و سؤال هســتند، کافی است کتاب جدید 
ریچارد نفیو -مشهور به معمار تحریم های ایران- را که از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس ترجمه شده، مطالعه کنند. نفیو در 
این کتاب با عنوان »هنر تحریم ها« که به طور ویژه به موضوع 
تحریم های ایران می پردازد، به طور صریح و واضح می نویسد 
نباید از ترس مســائل بشردوستانه و تحت فشار قرار گرفتن 
مردم کشــور هدف، فشار تحریم ها را در برخی موارد کم کرد 
چرا که اساســاً هدف تحریم ایجاد درد است و با دغدغه های 
اینچنینی تضاد دارد. وی می نویســد؛ »هدف غایی از اعمال 
تحریم ها، درد و تغییر در سیاســت های کشور هدف است و 
اگر بخواهیم بعضی از این دردها و فشــارها را از برنامه تحریم 
برداریم ممکن است جنبه تبلیغاتی بهتری پیدا کند، اما هدف 
تحریم ها و کارایی و اثرگذاری آن در جنبه عملی از بین خواهد 
رفت و اگر تحریم کننده بخواهد مسائل بشردوستانه را نیز مد 
نظر قرار دهد عماًل دردی که از تحریم ها به وجود می آید را نیز 

کاهش داده است.«
تمام شدن رادیو داروهای ایران که در درمان بیماری سرطان 
کاربرد دارد و ممانعت غربی ها از دادن سوخت 20 درصد برای 
تولید رادیو دارو به ایران یکی از این نمونه های دردآور و البته 
عبرت آموز اســت. ماجرایی که در نهایت با مجاهدت علمی و 
گمنام دکتر شهریاری منجر به خودکفایی کشور در این زمینه 
شد و دشمن را چنان عصبانی و خشمگین کرد که پاسخ این 

دانشمند بزرگ و مخلص را با ترور دادند. 
شاید برخی مدعی شوند آنچه امروز با آن مواجهیم و تهدید 
به تحریم و ایجاد مشکل برای ملت ایران مربوط به فالن حزب 
یا چهره سیاسی است و عمومیت ندارد و مثاًل دموکرات ها اهل 
تعامل و مذاکره اند و جمهوری خواهان اهل فشار و جنگ افروزی! 
بررسی روند کاری ریچارد نفیو برای ایجاد حداکثر فشار به ایران، 
برای ابطال این فرضیه کفایت می کند. نفیو کار خود را در دولت 
بوش پسر از حزب جمهوری خواه آغاز کرد و با روی کار آمدن 
باراک اوبامای دموکرات، وی جزو معدود مدیرانی بود که تغییر 
نکــرد و به قول خود آمریکایی ها این پیامی برای ایران بود که 

سیاست فشار تغییر نکرده است. 
اما اینکه چرا عده ای در داخل کشور اصرار دارند پیام ها و 
مواضع صریح و بی پرده آمریکایی ها را در داخل به نحو دیگری 
جلوه دهند، به محور دوم نقشه دشمن یعنی »عملیات روانی« 
باز می گردد. مشاهدات و تجربیات -به خصوص در چند سال 
اخیر- نشان می دهد این محور اصلی ترین محور فعالیت دشمن 
است و بیشــترین تمرکز و سرمایه گذاری در این جبهه انجام 
شده است. گزارش چندی پیش رویترز از آموزش فارسی در 
سرزمین های  اشغالی به صهیونیست ها یکی از هزاران نشانه این 
جبهه گسترده و پیچیده است. فضای مجازی با مختصات خاص 
خود که فراگیری و سهل الوصول بودن، از مهم ترین ویژگی های 
آن است، انعطاف پذیری و پتانسیل بسیار باالیی به این موضوع 
بخشیده است. می توان و باید این مسئله را از زوایای متنوع و 
گسترده ای مورد تحلیل و موشکافی قرار  داد اما در این مجال 

به سه نکته کوتاه بسنده می شود؛
اول آنکه نباید مقهور قابلیت های تکنیکی و سخت افزاری، 
فعالیت گسترده و پر ســر و صدای دشمن در این حوزه شد. 
هیچ آفتی باالتر از مرعوب شدن در جبهه نبرد نیست. آنکه 
مرعوب می شود، با دست خود، خود را نابود می کند. اگر قرار 
به محاسبات تحمیلی دشمن باشد، ایران باید همان سال 1359 
و در پی هجوم ارتش بعث با پشــتیبانی بلوک شرق و غرب، 
دست ها را باال برده و تسلیم می شد. نکته دوم آنکه در جنگ 
روانی طرفی برنده است که در حالت آفند قرار دارد. نقل قولی 
انگلیسی می گوید؛ تا حقیقت شلوار خود را باال بکشد، دروغ 
نصف دنیا را طی کرده است! نمی شود و نباید همیشه در موضع 
واکنش و انفعال بود. فضای مجازی و جهان شبکه ای همانقدر که 
برای دشمن فرصت است برای ما نیز می تواند فرصت ساز باشد. 
همت و خالقیت الزم دارد و البته کار گروهی و هم افزایی. نکته 
سوم آنکه عملیات روانی دشمن که زمانی رهبر معظم انقالب از 
آن به عنوان تهاجم و شبیخون فرهنگی نیز یاد کردند، نسبتی 
فوق العاده ظریف و البته حساس و موثر در زمینه فشار اقتصادی 
دشمن دارد. نفیو در کتاب خود به ظرایف این موضوع به خوبی 
می پردازد. بطور خالصه در این زمینه می توان گفت؛ استحاله 
فرهنگی جامعه، پیش زمینه و جاده صاف کن فشــار اقتصادی 
دشمن است و آنان که به ایمان، فرهنگ و باورهای عمیق جامعه 
می تازند، پیشقراوالن چریک های اتاق جنگ آمریکا یعنی وزارت 

خزانه داری این کشورند.
فشار اقتصادی دشمن مشکل و مانع ایجاد می کند و عملیات 
روانی آن، مشکالت را صدچندان و البته الینحل نشان می دهد. 
ترکیب این دو محور شــوم، زمینه را برای فشار عملی فراهم 
می ســازد که عبارت از ایجاد ناآرامی و آشــوب در کشور با 
سوءاستفاده از مطالبات طبیعی و برحق مردم است. رسیدگی 
به موقع و صادقانه مطالبات بحق مردم از ســوی مسئوالن و 
پرچم داری رسانه های خودی در طرح و پیگیری این مطالبات، 
از جمله سرفصل هایی هستند که فشار عملی دشمن را خنثی 
می کند. ترامپ برخورد با ایران را با معامالت تجاری  اشــتباه 
گرفته اســت. شش رئیس جمهور پیش از او نیز روی شکست 
جمهوری اسالمی شــرط بندی کرده بودند و باختند. سیاست 
او نیز تا کنون تنها یک نتیجه بیشــتر نداشته است؛ افزایش 

انسجام و اتحاد ملت ایران.

هفتمین بازنده
خود را گرم می كند!

محمد صرفی

یادداشت روز
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

اللَُّهمَّ إِنِّ أَْســأَلَُك ِفيِه َما يُرِْضيَك َو أَُعوُذ ِبَك ِممَّ يُْؤِذيَك 

َو أَْســأَلَُك التَّْوِفيــَق ِفيِه ِلَْن أُِطيَعــَك َو ال أَْعِصَيَك يَا َجَواَد 

ائِلِنَي السَّ

»خدایا! در این روز آنچه را که مورد پســند توست خواهانم و 
از آنچه ناخشنودت کند به تو پناه می برم و توفیق فرمانبرداری و 
ترک نافرمانی ات را می طلبم. ای برآورنده درخواست کنندگان.«

مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: 
آمریکا کاله گشاد برجام را سر ایران 
گذاشــت و حاال اروپا همان کاله را 
به دســت خودمان داده و می گوید 
خودتان این کاله را سرتان بگذارید.

حسین شریعتمداری مدیر مسئول 
روزنامه کیهــان در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم، با  اشــاره به لزوم عدم اعتماد به 
کشورهای اروپایی که یکی از محورهای 
اصلی  ســخنان رهبر معظم انقالب در 
حرم مطهر امام خمینی)ره( بود،  گفت: 
رفتار اخیر سران کشورهای غربی نشان داد 
که  آنها اهل تضمین دادن به ایران نیستند.

شریعتمداری افزود: خانم موگرینی 
در روزهــای اخیر  به صراحت اعالم کرد 
که اروپا هیچ گاه به خاطر ایران در مقابل 
آمریکا نمی ایســتد. این حرفی است که 
رهبران فرانسه و آلمان نیز بازگو کرده اند. 
بنابرایــن بــه هیچ عنــوان نمی توان به 
کشــورهای اروپایی در چارچوب برجام 

اعتماد کرد. 
به گفته شریعتمداری،  اینکه آمریکا 
حاضر شــد به آن راحتی از برجام خارج 
شــود به دلیــل اطمینانــی بود که از 
کشورهای اروپایی گرفته بود و اروپایی ها 
به آمریکا اطمینــان داده  بودند که پس 
از خروج این کشــور از برجــام،  تمامی 
خواســته های آمریکا را به نحوی دیگر از 

ایران طلب خواهند کرد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: 
دولت جدید آمریکا از ابتدا حرفش این بود 
که عالوه بر محدودیت هایی که در بحث 
هسته ای به واسطه برجام به ایران تحمیل 
شده، ایران باید مسائل موشکی و منطقه 
را نیز  به برجام اضافه کند که  اروپایی ها 
نیز این خواســته را با ادبیات دیگر بازگو 
می کنند. بنابراین دلیلی ندارد که ما هم 
تحریم های ظالمانه را تحمل کنیم و هم 
فعالیت های هسته ای مان را به حالت تعلیق 
نگه داریم.  وی گفت: اینکه رهبر معظم 
انقالب در سخنرانی اخیرشان به صراحت 
گفتند که این خواب آشــفته کشورهای 
غربــی که هم تحریم ها باقی بماند و هم 
فعالیت های هسته ای ایران تعلیق باشد،  
تعبیر نمی شود یک واقعیت بیرونی دارد 
و به این معنی اســت که قرار بر این بود 
که نتیجه مذاکرات برای ایران به برداشته 
شدن تحریم ها منجر شود و اگر قرار باشد 
که تحریم ها باقی بماند دیگر دلیل ندارد 

که فعالیت هسته ای ما محدود بماند. 
شریعتمداری با بیان اینکه ما شاهد 
این واقعیت هســتیم که مذاکرات ایران 
با کشــورهای اروپایی در ســال 82 در 
حال تکرار شــدن اســت، یادآور شد: در 
آن مذاکرات نیز وقتی اروپایی ها اطمینان 
پیدا کردند که فعالیت هسته ای ایران به 
حالت تعلیق درآمده، خواسته های خود را 
افزایش دادند و از ایران درخواست کردند 

که فعالیت  هسته ای خود را به طور کلی 
متوقف کند. 

به گفته این کارشناس سیاسی،  تنها 
راه مقابله با اروپایی ها ایستادگی در برابر 
خواســته های نامشروع آنهاست. در واقع 
مــا باید تمام تالش خود را به کار بندیم 
تا ضربه پیش دســتانه ای به طرف های 
غربــی وارد کنیم تا آنها مجبور شــوند 
که از خواســته های غیــر متعارف خود 

عقب نشینی کنند. 
مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به 
اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی که از 
عملیاتی شدن اقدامات الزم برای دستیابی 
به 190 هزار سو خبر داده است، گفت: باید 
این سؤال را از ایشان پرسید که  چرا پس 
از خروج آمریکا از برجام اقدامی از سوی 
دولت و ســازمان انــرژی اتمی  صورت 
دیپلماسی  دســتگاه  مسئوالن  نگرفت. 
کشــورمان در زمان مذاکرات هسته ای 
می گفتند کــه قطعنامه 2231 تضمین 
برجام اســت و با خروج آمریکا از برجام 
این قطعنامه نقض شــده ولی متاسفانه 
دولت به این نقض عهد آشــکار واکنش 

درخوری نشان نداد.
شریعتمداری تاکید کرد: آمریکا کاله 
گشاد برجام را سر ایران  گذاشت و حاال 
اروپا همان کاله را به دست خودمان داده 
و می گوید خودتان این کاله را ســرتان 

بگذارید. 

اسرائیل از زمان انتخاب روز قدس 
نتوانست منطقه ای را تسخیر کند

مدیرمسئول روزنامه کیهان همچنین 
در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با  اشــاره 
به راهپیمایی روز قدس اظهار داشــت: 
حضرت امام)ره( با انتخاب روز قدس، آن 
هم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، 
در واقع »قدس« را از حالت فراموشــی 

بیرون آوردند.
وی افزود: حضرت امــام)ره( اجازه 
ندادند کــه قدس، در میــان ملت های 
مســلمان یا حتی افــکار عمومی جهان 
به فراموشــی سپرده شود و جنایاتی که 
صهیونیست ها در این مدت انجام دادند، 
از یاد برود.  شــریعتمداری با بیان اینکه 
روز قدس باعث شــده مسئله فلسطین 
بر سر زبان ها باقی بماند، تصریح کرد: از 
زمانی که حضرت امام)ره( آخرین جمعه 
ماه رمضان را به عنوان روز قدس انتخاب 
کردند، شاهد تغییر و تحوالت زیادی در 

معادالت منطقه بوده ایم.
وی در همیــن باره اضافه کرد: رژیم 
صهیونیســتی پس از ســال 1967 که 
بــه راحتی و ظــرف 6 روز بســیاری از 
قســمت های منطقه را به تسخیر خود 
درآورد، از زمــان انتخــاب روز قــدس، 
نتوانسته منطقه ای را تسخیر کند یا اگر 
قصد تجاوزگری داشته، سریعا عقب نشینی 

کرده است.

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

اروپامیخواهدکالهگشادبرجامرا
بادستخودمانسرمانبگذارد

تاکید مقامــات ایرانی بر تحمل 
نکردن همزمان تحریم ها و محدودیت 
هســته ای و اعالم افزایش ظرفیت 
غنی ســازی در چارچوب برجام، با 
واکنش مقامات آمریکایی و اروپایی 
مقامات  این  مواجه شــد. عالوه بر 
اروپایی همصدا با ترامپ و نتانیاهو در 
اظهاراتی گستاخانه بر تعمیم خسارت 
محض برجام به دیگر مولفه های قدرت 

ایران تاکید کردند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم 
بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینی)ره( فرمودند:»ملت و دولت ایران 
این را تحمل نخواهد کرد که هم تحریم 
باشد هم در محدودیت و حبس هسته ای«.
انرژی  ســازمان  مســئوالن  ایشان 
هســته ای را موظف کردند به ســرعت 
آمادگی های الزم را برای رسیدن به 190 
هزار ســو )البته فعاًل در چارچوب برجام( 
فراهم آورند و مقدمات اجرای مسائلی را 
که رئیس جمهور دستور داده اند را از 15 

خرداد آغاز کنند.
غنی سازی 190 هزار سو

علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی اتمی- سه شنبه 
هفته گذشــته)15 خرداد(- در نشستی 
خبری در پی دستور رهبر معظم انقالب 
به سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: رهبر 
انقالب فرمانی صادر کردند که ســازمان 
در یکســری زمینه ها کــه در چارچوب 
برجام اســت فعالیت هایی را آغاز کند و 

سرعت ببخشد.
وی درباره مقدمات غنی سازی 190 
هزار و زمان رســیدن به این میزان گفت: 
مقدمات آن یک ســالن مونتاژ است که 
خیلی از کارهای این سالن را انجام دادیم 
و امیدواریــم ظرف هفته ها و یکی دو ماه 
آینده از هر حیث آماده باشد، ولی این به 
معنای شروع مونتاژ سانتریفیوژهای جدید 
به مفهوم تولید انبوه نیست. این امکانات 
هست که اگر خدای نکرده برجام فروریخت 
که امیدوارم چنین نشــود، ما دنبال این 

نباشیم که بخواهیم سالن ایجاد کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان 
کرد: در صورتی که برجام فرو بریزد ظرفیت 
این سالن مونتاژ اینقدر باالست که در زمان 
کوتاهــی می توانیم به این ظرفیت )190 

هزار سو( برسیم.
گفتنی است ایران در روزهای گذشته 
در نامه ای رســمی به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، برنامه زمانی مدنظر خود برای 
تولید هگرافلوراید اورانیوم را اطالع رسانی 
کرده بود. همه این اقدامات در چارچوب 

برجام است.
»هیثــر نوئرت« ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، سه شــنبه هفته گذشته 
به حرکت ایران به ســمت تقویت میزان 

غنی ســازی اورانیوم واکنش نشــان داد. 
نوئرت در اظهارنظری گســتاخانه گفت: 
وزیر خارجه ]مایک[ پمپئو در سخنرانی 
خود سیاســت ما درباره نحوه حرکت به 
پیش را تشــریح کرد. او در آن سخنرانی 
به صراحت گفت که ایران باید غنی سازی 
]اورانیوم[ را متوقف کرده و از بازفرآوری 

پلوتونیوم خودداری کند.
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
نیز پنج شــنبه هفته گذشته در حساب 
کاربری خود در توئیتر به قصد ایران برای 
افزایش ظرفیت غنی سازی چنین واکنش 
نشان داد: گزارش ها درباره قصد ایران برای 
افزایش ظرفیت غنی ســازی را تحت نظر 
داریم. به ایران اجازه نخواهیم داد ســالح 

اتمی بسازد. ایران از عزم ما آگاه است.
»مایا کوکســیانچیچ« ســخنگوی 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
نیــز در واکنش به اظهــارات صالحی در 
اظهارنظری گستاخانه اعالم کرد که اقدام 
جدیــد ایران در راه اندازی ســالن مونتاژ 
سانتریفیوژ، ناقض تعهدات برجامی تهران 
نیست ولی به گام های »اعتمادسازی« که 
ایران باید به ســمت اروپا بردارد، کمکی 
نمی کند. »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه 
فرانســه نیز در واکنش به تصمیم ایران 
برای افزایش غنی سازی اورانیوم، این اقدام 
را بــه عبور از خط قرمز تعبیر کرد اما در 
عین حال اعالم کرد که چنین اقدامی در 

راستای توافق وین است.
تولید باالی ماشین ها

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی نیز )سه شنبه هفته گذشته( 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به سؤالی 
گفت: ما خــارج از برجــام انتخاب های 
متعددی داریم، اما فعال براساس فرمایشات 
رهبری در چارچوب برجام پیش می رویم، 
منتها کارهایی که شاید می شد سال های 
بعد انجام دهیم در زمان کوتاه تری انجام 

می دهیم.
کمالوندی درخصوص اقدامات ایران 
در صورت خروج از برجام گفت: چو فردا 
شود فکر فردا کنیم، وقتی قرار شد که ما 
از برجام خارج شــویم بهتر است درباره 
آن صحبت کنیم اما بارها این مســئله را 
گفته ایم که ما ظرفیت های الزم را ایجاد 
کرده ایم، اما این به معنای آن نیست که 
از این ظرفیت ها تا زمانی که برجام ادامه 
دارد، استفاده کنیم. ..ما این سال ها دست 
روی دســت نگذاشته و کارهای زیادی را 
انجام داده ایم و زمانی که شرایط تغییر کند 
ایران به هیچ وجه دست بسته نخواهد بود 
و شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که 
طرف مقابل متحیر خواهد شد. یک نمونه 
از این اقدامات ما تولید باالی ماشین هاست 
بخصوص ماشــین های جدید و وقتی که 
اینها نصب شوند ذخیره ما که االن هفت 

هزار سو اســت می تواند چند برابر شود 
که اجازه بدهید آمار دقیق افزایش آن را 
اینجا مطرح نکنیم، اما طبیعی است که 
در آن صورت انباشت محصول ما خیلی 

باال خواهد بود.
نامه نگاری اروپا

به گزارش اســپوتنیک، وزرای امور 
خارجه و دارایی انگلیس، آلمان و فرانسه در 
نامه ای به تاریخ چهارم ژوئن )14 خرداد( 
برای »مایک پمپئو« و »استیون منوشین« 
وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا با ابراز 
نگرانی از احتمال خــروج ایران از توافق 
هسته ای از آمریکا خواستند تا شرکت هایی 
را که با ایران کار می کنند، تحریم نکند. 
این نامه به امضــای »فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم 

رسیده است.
همکاری در بخش هــای مربوط به 
داروسازی، بهداشت و درمان، صنعت برق، 
هواپیماهای غیرنظامی و زیر ساخت ها و 
امور بانکی مواردی هستند که در این نامه 

به آنها اشاره شده است. این موضع گیری 
در شــرایطی صورت گرفت که پیشــتر 
سازمان انرژی اتمی ایران به اطالع آژانس 
بین المللی انرژی اتمی رســانده بود که 
تهران قصــد دارد ظرفیت غنی ســازی 
اورانیوم را افزایش دهد. کمیســیون اروپا 
چهارشنبه هفته گذشته ساز و کار موسوم 
به قوانین مسدودساز را به منظور مقابله با 
تحریم های آمریکا علیه ایران به روزرسانی 
کرد اما تحلیلگران، این اقدام را بیشتر گامی 
نمادین می دانند تا اقدامی که احتماال آثار 

عملی خواهد داشت.
بعید است!

»ویلبر راس« وزیر بازرگانی آمریکا در 
مصاحبه با شبکه »سی. ان. بی. سی« در 
پاسخ به سؤالی درباره نامه سه کشور عضو 
اتحادیه اروپا به آمریکا گفت: بعید اســت 
که دولت این کشور با درخواست اتحادیه 
اروپا برای معاف شدن از تحریم های ایران 

موافقت کند.
بقیه در صفحه 10

در مرحله نخست پاسخ به عهدشکنی غربی ها صورت می گیرد

گام ایران برای رسیدن به 190 هزار سو


