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هاموند :تالش میکنیم مکانیسمی برای تبادالت بانکی
با ایران ایجادکنیم

تازه های مطبوعات
••آرمان  -شنیدهشدکهرئیسکمیسیوننامگذاریشورای
شهر تهران آخرین جزئیات نامگذاری خیابانی به نام « شیخ
نمر» را بیان کرد .مجتبی شاکری گفت :در نامگذاری معابر
به نام افرد خارجی ،نظر وزارت امور خارجه نیز استعالم
میشود که با اعتراض وزارتخانه مربوطه به این نامگذاری
خودجوش ،مجددا تابلوی تغییر نام از این خیابان برداشته
شد .سرانجام وزارت امورخارجه در یک نامه دیگر اعالم
کرد که نامگذاری به نام شیخ نمر درخیابان یا معبری که در
نزدیکی سفارت عربستان نباشد بالمانع است.
••ایران  -دادگاه نیویورک درخواست وکیل ضراب برای
برگزاریجلسهاستماعارائهوثیقهبرایآزادیمشروطویرا
پذیرفت«.ریچاردبرنمان»قاضیدادگاهنیویورکاعالمکرد
که جلسه استماع دفاعیه «رضا ضراب» تاجر ایرانیاالصل
ساکن ترکیه برای بررسی مسئله وثیقه آزادی او در دومین
روز ماه ژوئ��ن برگزار خواهد شد .به نوشته وبگاه خبری
«ترکیشمینت»،دفتردادستانینیویورکاخیر ًادرخواست
وثیقه از سوی ضراب را رد کرده و دلیل آن را کافی نبودن
مبلغ  50میلیون دالری پیشنهادی از سوی وی اعالم کرد.
••کیهان  -دبیرکل ح��زب ک��ارگ��زاران در اظهارنظری
مغالطهآمیز،بهتوجیهمالقاتعضومرکزیتاینحزببایکی
از سران شبکه صهیونیستی -انگلیسی بهائیت پرداخت و
مدعی شد مسئوالن زندان که فائزه هاشمی را کنار زندانی
بهایی انداخته باید پاسخگوی موضوع مالقات با وی در
منزلشباشند!
••آرمان  -شنیده شد که مشاور رسانهای رئیسجمهور
در کانال تلگرامی خود نوشت :جناب روحا ...جمعهای که
سالهابهعنوانمشاوررسانهایمرحومعلیکردانفعالیت
میکرددرروزیکهاستیضاحآنمرحومدرمجلسهشتمدر
جریان بود برایم تعریف کرد « :در بحبوحه دورهای که مرحوم
علی ک��ردان به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده فساد
قرارداد کرسنت در وزارت نفت تعیین شده بود ،نماینده
شرکت کرسنت تقاضای مالقات با مرحوم کردان را داشت
وپسازحضوردردفترایشانوتعارفاتمعمول،تالشکردتا
یکفقرهکیفمملوازجواهراتوسنگهایقیمتیازجمله
الماس که ارزشی بالغ بر ده میلیون دالر داشت را به عنوان
رشوه به مرحوم کردان تقدیم کند .مرحوم علی کردان اما نه
تنها جواهرات را نپذیرفت بلکه بالفاصله مسئوالن حراست
وزارت نفت را به اتاق خود فراخواند و پس از تهیه صورت
جلسه الزم ،نماینده شرکت کرسنت را به اتهام تالش برای
پرداخت رشوه به حراست وزارت نفت تحویل داد» .

انعکاس
••سایت  598مدعی شد  :در سفر رئیس جمهور به قم
و دیدار ایشان با مراجع معظم تقلید از خبرنگاران برای
پوشش اخبار دیدارها دعوت نشد و هیچ یک از خبرنگاران
اجازه حضور در دیدارهای دکتر روحانی با مراجع معظم
تقلید را پیدا نکردند و خبرگزاری ها هم اخبار دیدارها را از
روی خروجی پایگاه اطالع رسانی دولت دریافت و منتشر
می نمودند.اما در این بین سانسور شدید و تقطیع سخنان
مراجع معظم تقلید در دیدار با دکتر روحانی این بار کار
دست دولتی ها داد و پس از انتشار خبر ناقص و سراسر
تعریف و تمجید گونه آیت ا ...مکارم از فعالیت های دولت در
پایگاهاطالعرسانیدولتوخبرگزاریرسمیدولت،سایت
اطالع رسانی دفتر آیت ا ...مکارم باانتشار متن سخنان این
مرجعتقلیددردیدارباحسنروحانینسبتبهایناقدامغیر
اخالقی واکنش نشان داد.
••صراطنیوزنوشت :محمدرضاحیاتیکهفعالیتچندانی
در بخش خبری شبکه یک ندارد و از ابتدای اردیبهشت ماه
حضور وی کمرنگ شده است در سخنان کوتاهی درباره
نبودشدراینیکماهبهعنوانگویندهبخشخبریگفت:من
امسالتاابتدایاردیبهشتماهبهعنوانگویندهحضورداشتم
وبعدازآنبهنوعیبهاستراحتاجباریرفتمکهانشاءا ...رفع
میشود.ویادامهداد:امیدوارمباتغییراتجدیدمشکالتما
همرفعشودومننیزدوبارهبتوانم،فعالیتکنم.
•• انتخابنوشت:المانیتورنوشت:هرچندنتایجانتخابات
مجلسنشانازافزایشاعتمادبهرئیسجمهورحسنروحانی
وتوافقبرجاماوداردامابسیاریازمشاورانسیاسینزدیکبه
دولتبهالمانیتورگفتهاندکهاوازسویمخالفانوهمینطور
هوادارانشتحتفشارسختیقرارگرفتهتاجلوهایازفایده
اقتصادیمذاکراتهستهایرانشاندهد.
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ظریف:درکنار بیانیهها باید اقدام عملیهم انجام شود

بعیدی نژاد :انتقال ارز از بانک های ایرانی به موسسات خارجی
در هفته اخیر تسهیل شده است

فیلیپ هاموند ،وزی��ر خارجه انگلیس در دی��دار با ول �یا...
سیف رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در لندن ،ضمن
اشاره به اقدامات دولت دیوید کامرون برای تسریع در شروع
همکاریهایبانکیدوکشورتصریحکردکهانگلیسمتعهد
به اجرایی شدن برجام است .به گزارش ایرنا ولیا ...سیف
رییسکل بانک مرکزی در این دیدار با اشاره به اجرایی شدن
برجام و انتظار طرف ایرانی به اجرایی شدن تعهدات طرف
غربی ،خواستار حضور فعال بانکهای انگلیس در مبادالت
بانکی دو کشور و همچنین ازسرگیری فعالیتهای کامل
بانکهای ایرانی مستقر در لندن شد .فیلیپ هاموند نیز در
این دیدار تأکید کرد :دولت انگلیس تالش دارد با همکاری
سایر کشورهای اروپایی ،مکانیسمهای مناسبی را برای
تسهیلدرتبادالتبانکیبینایرانوسایرکشورهایاروپایی
ایجادکند.همزمانباایناظهاراتهاموند،بعیدینژادرییس
هیات کارشناسی تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان نیز
ازانتقالقسطاولبدهیشرکتهایهندیبهحساببانک
مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد« :انتقال مبلغ معادل 750
میلیوندالربهیوروازقسطاولازپرداختبدهیشرکتهای
هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه ،نشان داد که
محدودیتهای انتقال بانکی مبالغ باال و همچنین تبدیل
آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده
اس��ت ».به گ��زارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز گ��زارش داده
استکههنداینمبلغرابهیورووبهواسطههالکبانکترکیه
به ایران پرداخت کرده است .بعیدی نژاد همچنین از «لغو
محدودیتهایورودکشتیهایباریبرایحملنفتومواد
پتروشیمیودیگرکاالهابهبنادرایرانویاعزیمتآنهاازایران
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برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا» خبرداد و در
کانال تلگرامی خود نوشت« :چندین رابطه کارگزاری مهم
بانکیمیانبانکهایایرانیوبانکهایمتوسطاروپاییبرای
اولین بار برقرار شده و امکان انتقال ارز از بانکهای ایرانی به
موسساتخارجازکشوررادرهفتهاخیرتسهیلکردهاست».

▪ ▪سیف:آمریکاواتحادیهاروپانتوانستهاندبهطورکاملبه
تعهداتشانتحتبرجامعملکنند

در همین حال سیف ،رئیس کل بانک مرکزی که در لندن به
سر می برد ،در مصاحب ه با روزنامه «گاردین» از پایبند نبودن
آمریکا و اتحادیه اروپا به تعهداتشان در توافق هستهای انتقاد
کرد.ویافزود«:موانعیکهباعثمیشوندبانکهایایرانی
نتوانند به نظام مالی جهان متصل شوند نشان میدهند که
آمریکاواتحادیهاروپانتوانستهاندبهطورکاملبهتعهداتشان
تحت برجام عمل کنند ».سیف در این گفت و گو اضافه کرد:
«الزم است دولتهای غربی حرف هایشان را به عمل تبدیل
کنند و نقش فعالتری در ضمانت به بانکها برای در امان
ماندن از گزند جریمههای سنگین واشنگتن در صورت
بازگشت به ای��ران ب��ازی کنند ».به گفته سیف «بعضی از
مقامهای غربی ،اعالنیههای مثبتی منتشر کردهاند ،اما
بانکها نیاز به ضمانتهای ملموسی دارند مبنی بر اینکه از
ادعاهایبیپایه(نقضتحریمها)مصونخواهندبود».سیف
افزود« :اگر ما بخواهیم ریال عمان را به یورو تبدیل کنیم،
نیازیبهدالرنداریم،امانظام(مالی)بهگونهایطراحیشده
که این پول باید اول به دالر تبدیل شود و بعد به یورو .آنها باید
راهی برای حل این مشکل پیدا کنند».

بسیج دانشجویی

 3روز پس از انتشار بیانیه
آمریکا و اروپ��ا درب��اره تجارت
با ایران که تأکید کرده بودند
«متعهدهستیمبرایهمکاری
باایراناطمینان بدهیم» وزیر
خ��ارج��ه ک��ش��ورم��ان تصریح
کرد« :در کنار این بیانیه باید
اقدامعملینیزصورتگیرد».
به گ��زارش ایرنا محمدجواد
ظریف در نشست خبری با
همتاینیوزلندیخودصدور
ای��ن بیانیه را نشان دهنده
این موضوع دانست که «این
کشورها احساس می کنند باید تعهد خود را به اجرای
برجام نشان دهند» .وی با بیان این که هنوز به اندازه
کافی به آنچه که باید میرسیدیم ،نرسیدیم ،افزود:
«باید اقدامات بیشتری از سوی آمریکا انجام شود».
این اشاره ظریف همزمان با انتقاد مدیران بانک ها و
شرکت های بزرگ دنیا نسبت به عدم ارائه تضمین از
سوی آمریکا انجام می شود؛ از جمله «جاستین واکر»،
مدیر جرایم بانکی «انجمن بانکداران انگلیس» در
مصاحبهای با «رویترز» گفت« :وزیر خارجه آمریکا در
نشست با بانکداران اروپایی ضمانتی درباره مبادله با
ایران فراهم نکرده است ».ظریف نیز شنبه در نشست
خبریمشترکباموریمککالیوزیرخارجهنیوزلند
با اش��اره به عالقه جامعه بینالملل به همکاری با
ایران ،یادآور شد « :موانعی که در دهه گذشته در مسیر

دولت

همکاریاقتصادیجمهوری
اسالمیایرانبادیگرکشورها
ایجاد شده ،قسمت عمدهای
از آن به دلیل سیاستهای
خصمانه آمریکا و تحریمهای
اینکشوروجامعهبینالمللی
بوده که به تدریج در حال کنار
رفتن اس��ت ».ظریف اف��زود:
«البتهقسمتیازاینتحریمها
ب��ا ت��ع��ه��دات��ی ک��ه ب��ه ب��رج��ام
داش��ت �هان��د ،ب��ه ط��ور رسمی
کنار گذاشته شده است اما ما
اعتقاد داریم اقدامات عملی
همدرکناربیانیههابایدصورتبگیرد».وزیرامورخارجه
ادامه داد :گفتوگوهایی برای اقدامات عملی هم در
نیویورک و وین با آقای کری و هم با آقای هاموند و خانم
موگرینی داشتیم .در این گفتوگوها توافق کردیم
اقدامات عملی برای رفع موانع صورت بگیرد و ما اینها
را پیگیری میکنیم.وزیر خارجه نیوزلند در ادامه با
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز
دیدارکرد.شمخانیدرایندیدارگفت«:باوجودحسن
نیتجمهوریاسالمیبرایاجرایبرجامرفتاردوگانه
و سراسر ابهام آمریکا مهمترین عامل کندی اجرای
تعهدات  5+1اس��ت ».نیوزلند به تازگی به عضویت
شورایامنیتسازمانمللمتحددرآمدهوریاستاین
شورا را بر عهده دارد ،وزیر خارجه این کشور نیز برای
دومینسالپیاپیاستکهبهایرانمیآید.

وزارت اطالعات

انتقاد بسیج دانشجویی از حذف بخش آمریکاستیزی
در کتب دوره متوسطه

جهانگیری :برخی روزنامه ها میگویند همه نگاه
دولت به آمریکا بوده است!

توضیحات یک مقام امنیتی درباره دستگیری 2
تروریست با تابعیت ایرانی

ف��ارس -بسیج دانشجویی  ۵۶مرکز دانشگاه فرهنگیان در نامه ای
به مراجع تقلید از «برخی تغییرات در کتب درسی مدارس» که با «نام
مرجعیت درحال انجام است و با اصول انقالب و امام (ره) همخوانی
ندارد»انتقادکردند.درایننامهبهتغییراتیدرکتبدرسیمتوسطهمانند
حذفبخشآمریکاستیزی،حذفبخشپیشنهادمراجعهدانشآموزانبه
بسیجوحذفبخشیازمشکالتاجتماعیواخالقیکشورهایاروپاییو
آمریکایی از «برخی نهادهای دولتی» اشاره شده است.

ایسنا -معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از برخی روزنامه ها گفت« :این
روزنامهها مطرح میکنند که همه نگاه دولت به آمریکا بوده ،همه بار
دولت بر دوش وزارت امور خارجه است و تمام تالش وزارت امور خارجه
هم برای گفتوگو با آمریکاست! این اظهارات آدم را کسل میکند».
جهانگیری با بیان اینکه ع��د های سعی میکنند اقتصاد مقاومتی را
پیچیده کرده و مردم را نگران کنند ،تأکید کرد که اقتصاد مقاومتی،
اقتصاد ریاضتی نیست.

میزان -ابطحی مدیرکل اطالعات استان همدان در جمع خبرنگاران با
اشاره به اینکه استان در مسیر مرکز و استانهای مرزی قرار دارد ،گفت:
ادارهکلاطالعاتاستاندردومرحلهدرانتقالگروههایتروریستیبهویژه
داعشازمرزبهسمتتهرانموفقشددوتنازتروریستهاکهازاتباعایرانی
بودند را شناسایی و در محدوده استان دستگیر کند .وی ادامه داد :با وجود
اینکه استان همدان همجوار استانهای مرزی است اما در سایه خدمت
نیروهای امنیتی و عزیزان در اداره اطالعات از بهترین امنیت برخورداریم.

 /٩٥٠١٣٧٦٩آ

 /٩٥٠٦٤٤٨٧م

 /٩٥٠٦٤٤٥٦آ

 /٩٥٠٦٢٤٣٤ل
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این بار خرمشهر باید ما را آزاد کند!

تاریخمعلمانسانهاست.برایدرسگرفتنازاینمعلمبزرگ،
الزمنیستقرنهارابهعقببرگردیم.گاهیمعلمتاریخدرکوچه
هایزمانماپرسهمیزندوبههزارزبان،درسمیدهدامااین
کهگوشهوشماچقدربشنودبهظرفیتوجودیوسعهادراکی
خود ما بستگی دارد .گاهی یک واقعه در نزدیکی خود مان آن
قدرتاریخسازمیشودکهبتوانازآندرسهایتاریخیآموخت
مثلواقعهشکوهمند«آزادسازیخرمشهر»کهچشمروحالهی
امام،دراینشکوهسرفرازی«یدا»...رابهعینهدیدوبهیادماهم
آوردکه«خرمشهرراخداآزادکرد»ودرآنحماسهمادستخدا
بودیموبااینباورکه«ومارمیتاذرمیتولکنا...رمی».درتیر
انداختنهامانهمگمانایننبودکهماخودبرگلولههاامیریم
که باور به کمال رسیده ما بود که در دایره مشیت و قدرت الهی
ما نقطه تسلیم و باالتر از آن ،نقطه رضاییم و حکم آن است که
حضرتدوستمیفرماید.رازآنپیروزیبزرگهمهمینبود؛
تمشیت و تدارک به اندازه توان ،جهاد تا پای جان و در نهایت
«افوض امری الی ا »...جهان! یعنی ما در این کار بزرگ ،خود را
ندیدیموچونهمهجاخدارادیدیم،خداهمدستماراگرفت.
آنروز،منیتدربینماچنانمردهبودکههمه"ما"شدهبودیم.
"یدا...معالجماعه"هموعدهخداوندصادقالوعدبود.بله،تاریخ
رابایدخواند.همتاریخدورراوهمتاریخنزدیکراوازقضاتاریخ
آزادسازیخرمشهر،ملموستربهمادرسمیدهدکههرزمانو
درهرزمینوزمینهکهبرمدارخداحرکتکنیم،پیروزینیزبرای
همراهیباماشتابمیکند.هرگاههم–خداینکرده–چشم
مانبهدستخودمانبیفتد،راهشراازماچنانجدامیکندکه
سایهاشراهمنمیبینیم.امروزهمحرفهمیناست.خرمشهر
های علمی و هسته ای و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و
سیاسی و ....بر اساس همان مدل مجرب ،آزاد شدنی است و
اال از آزمون های بی توجه به آن تجربه معلوم نیست چند درصد
خطا برخیزد که خطا  ،همزاد آزمون است .در فتح خرمشهر،
اختالف اگر در ساحت نظر متولد می شد در عرصه عمل علیه
دیگری،بلندگوبرنمیداشتچراکههدفخدابوداماامروزدر
مرامونگاهوعملبرخیهاآن«هدفمقدس»گمشدهاست!آن
روزمیانرزمندگانومردمومسئوالن،جایتولیوتبریدقیقا
مشخص بود اما امروز ...نگوییم بهتر است! آن روز ،همه پشت
همبودیماماامروزبرخیهامانچنانبههمپشتمیکنیمکه
دشمنرابهخندهمیاندازد!احساستکلیفمیکنیماگرروبه
روشدیمدستهاماندریقههمدیگربنشیند!خب،بااینروش
و منش ،دیگر هیچ خرمشهری آزاد نمی شود که آزاد سازی ،
آزادهمیخواهدنهمثلبرخیازماهاکهبهاسارتخواستههای
جناحی و هواهای نفسانی گرفتار شده ایم .حاال باید خشت،
خشتخرمشهرسربازشودتاخودماراآزادکند.

 /٩٥٠٦٤٤٨٤م

 /٩٥٠٠٩١٨٥د

 /٩٥٠٦١٢٣٥ل

 /٩٥٠٦٣٠٨٧ب

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ

 /٩٥٠٦٢٤٢٨ل

ﺷﺮ�ﺖ ﻧﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� درﻧﻈﺮ دارد ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ� ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ز�ﺮ از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ�ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺷﺮ�ﺖ در
ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٣٫١٣در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ آدرس ﺷﺮ�ﺖ :ﻣﺸﻬﺪ ،اﺑﺘﺪا� ﺑﺰرﮔﺮاه آﺳﻴﺎ��،
ﺟﻨﺐ ﻣﻴﺪان ﺑﺰرگ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٩دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺖ ﭘﺮ�ﻨﺘﺮ
 -١ﻓﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗ�
 - ١٠ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺧﻤﻴﺮ
� -٢ﺎﻧﻮا�ﺮ ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﻴﻤ�
 -١١ﻗﺎﻟﺐزن دوﻧﺎت
 -٣د�ﮓ ﺳﺮخ�ﻦ دوﻧﺎت
� -١٢ﺨﭽﺎل ا�ﺴﺘﺎده
 -٤ﻣﺨﺎزن ﺳﻴﻠﻮ
 -١٣ﻣﻠﺰوﻣﺎت �ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
� -٥ﻮﻟﺮ آﺑ�٧٠٠٠
 -١٤ﭼﺮخ دﺳﺘ� ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫ�
 -٦دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪ� ﺗﺌﻮﻓﺎرم
 -١٥ﺑﻠﻮﺋﺮ ﺑﺰرگ
 -٧ﻣﺸﻌﻞ
-١٦دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﺳﻴﺎر
 -٨ﻣﺨﺎزن ﻓﺎ�ﺒﺮﮔﻼس

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻧﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

 /٩٥٠٦٢٢٧٣ف

 /٩٥٠٦١٢٦١آ
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