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تازههای مطبوعات
••جامجم-نگاهیبهسوددهیبازارهادریکسال
اخیر نشان میدهد بورس ،پرسودترین بازار برای
پولهای مردم بوده است .این در حالی است که ارز
و سکه پس از رشد چند برابری از اواخر سال  96تا
اواسط سال  ،97دیگر سوددهی چندانی ندارد.
بازار مسکن هم در میانه ایستاده اما همچنان سود
باالتریازسپردههایبانکیبهجیبمردممیریزد.
بــازار خــودروهــای خارجی و داخلی هم پس از
گرانیهای چند برابری ،دیگر رمق افزایش ندارد.
••ایران -محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر
مشهد در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات دی 96
در مشهد گفت :یکی از مسائلی که برای ما هم
محل بحث است ،این است که بدانیم باالخره
کسانی که آن جریان را علیه دولت راهانــدازی و
خودشان اذعان کردند که ماجرا از کنترلشان
خارج و به مسئلهای جدی در حیطه امنیت ملی
تبدیل شد چرا به مردم معرفی نشدند .این یک
ابهام جــدی اســت .اگــر ایــن اتفاق از خاستگاه
جریان دیگری در ایــن شهر اتفاق میافتاد،
سرنوشت کسانی که مرتکب شده بودند چه بود؟

انعکاس
••جمهوریت مدعی شد :عماد خاتمی فرزند
رئیس دولت اصالحات از چند روز پیش به خارج
از کشور سفر کرده است.یک عضو حزب اتحاد
ملت ایــران ،ضمن تأیید این مطلب گفت :عماد
خاتمی برای ادامه تحصیل به همراه خانواده به
خارج از کشور رفته است.بنابراین گــزارش ،در
تماس دیگری با جواد امام عضو دفتر رئیس دولت
اصالحات،ویازتأییدیاتکذیباینخبرخودداری
و اظهار کرد که اطالعی از این موضوع ندارد.
••عصرخبر نوشت :سید حسن خمینی گفت :
نکته مهم این است که چرا امام در آخر عمر خود
دایم به تحجر حمله می کردند؟ امام به اندازه
ای که به استکبار حمله کرده به تحجر هم حمله
کرده است ،ولی تلویزیون را که باز می کنید فقط
موضوع اول را می شنوید و دومی را نمی شنوید.
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ظریف :ایران هیچ مذاکرهای باآمریکا ندارد
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد که ایران
هیچ مذاکره ای با آمریکا ندارد و «آمریکا اگر
بخواهد مذاکره کند باید به توافق هستهای
احــتــرام بــگــذارد و بلیت بازگشت به برجام
را بخرد ».این اظهارنظر ظریف همزمان با
گزارشی است که شبکه الجزیره در آن از تالش
ترامپ برای دیدار با همتای ایرانی خود ،در
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
خبر داده اســت .به ادعــای الجزیره «دولــت
سر ی ،برای این
آمریکا به آرامی و به صورت ّ
دیدار ،تالش میکند» اما محمد جواد ظریف با
اشاره به تروریسم اقتصادی ایجاد شده توسط
آمریکا علیه مردم ایران تأکید کرد :این امکان
وجود ندارد که ما با آمریکا وارد مذاکره شویم،
مگر این که آن ها از تحمیل جنگ و تروریسم
اقتصادی ضد مردم ایران دست بردارند .وی در
گفتوگویی با خبرگزاری «برناما»ی مالزی که
پس از سفرش به این کشور انجام شده ،خطاب
به اروپایی ها هم گفت  :ایران به هر اندازه که
اروپا به برجام پایبند باشد ،به این توافق پایبند

خواهد ماند .ظریف در عین حــال گفت که
ایران آمادگی دارد برای «اجرای بهتر برجام»
با سایر طرف ها گفت و گو کند .به گزارش
فارس ،ظریف خطاب به اروپایی ها گفت« :اگر
 4+1برای پایبندی به تعهدات شان ،نیاز به

خبر مرتبط

تعامل با آمریکا دارنــد ،مسئلهای است که به
آن ها مربوط میشود و ایران هیچ نقشی در
آن نــدارد ».این سخنان همزمان با مذاکرات
دیروز وزیران خارجه انگلیس ،فرانسه و آلمان
در فنالند است .گفت و گوهایی که تا این لحظه

جزئیاتی از آن منتشر نشده و همزمان با آن
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته
است که طرح فرانسه درباره برجام میتواند
مکمل این طرح باشد .موگرینی با بیان این
که «موضع شفاف و قاطع اتحادیه اروپــا بر
حمایت از حفظ و اجرای توافق هستهای ایران
است» توضیح داد« :نقش من به عنوان یکی از
اعضای اتحادیه اروپا ،محافظت از اجرای کامل
توافقات موجود است و هر چیز قابل اعتماد
دیگری مورد استقبال قرار میگیرد و اتحادیه
اروپا از آن حمایت میکند».موگرینی در عین
حال در اظهارنظری قابل تأمل تصریح کرد
که سازوکار اینستکس «هنوز به زمان زیادی
احتیاج دارد ».ظریف و الوروف هم قرار است
روز دوشنبه با هم دیدار و گفت و گو کنند .وزیر
خارجه روز چهارشنبه هم با نخست وزیر ژاپن
دیدار کرد .شینزو آبه یک روز بعد از این دیدار در
یک سخنرانی عمومی از تمایل خود برای دیدار
با روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل خبر داد.

فرا خبر

روایت عراقچی از پیشنهادهای روحانی به ماکرون

پالس منفی موگرینی به بسته های فرانسه؟

معاون وزیر خارجه کشورمان که با بخش خبری شبکه یک گفت و گو می کرد ،توضیحاتی
درباره گفت و گوهای تلفنی مکرر روحانی و ماکرون ارائه کرد .سیدعباس عراقچی گفت:
حرفی که آقای روحانی به ماکرون زد ،این بود که اگر اروپایی ها خواهان حفظ برجام
هستند باید امکان فروش نفت ما را فراهم کنند .این مقام وزارت خارجه در توضیحات
بیشتر افزود :دو گزینه به آن ها معرفی شد یا این که در تعامالتی که خودشان با آمریکایی
ها دارند دوباره مجوزهای نفتی را برای خریداران نفت ایران بگیرند و آن ها بتوانند نفت
را از ایران بخرند یا اگر نمی توانند این کار را انجام دهند ،خودشان آن میزان فروش نفت
ما را به صورت خطوط اعتباری در اختیار کشورمان قرار دهند تا ایران بتواند مانند این
که نفت خود را فروخته ،از آن اعتبارات برای تامین کاالهای مورد نیاز خود استفاده کند.
عراقچی افزود :هیچ مذاکره ای با آمریکایی ها وجود ندارد و شرط ما در سفر به فرانسه
مالقات نکردن با آمریکاییها ولو به صورت تصادفی بود  .

مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاکهدریکماهاخیرحتیاظهارنظریهمدربارهتوافق
هسته ای نداشته است ،اکنون در اظهاراتی قابل تامل گفته که اینستکس برای فعال شدن
به «زمان زیادی» نیاز دارد .البته موگرینی توضیح نداده که پس از گذشت  16ماه از خروج
آمریکا از برجام  ،چقدر باید زمان سپری شود تا اروپا در عمل ثابت کند که به برجام پایبند
است؟ این اظهارنظر موگرینی درحالی که گفته می شود فرانسوی ها در بسته پیشنهادی
خود روی یک اعتبار  15میلیاردیورویی برای فعال کردن اینستکس کار می کنند ،پالس
منفی به این فرایند محسوب می شود .مسئله ای که نشان می دهد حتی ممکن است
اتحادیه اروپا از فعال شدن اینستکس جلوگیری کند! مسئله ای که بار دیگر این سوال
را پررنگ می کند که اروپایی ها چقدر قابل اعتمادند؟ رفتار اروپا در  16ماه اخیر پس از
خروج آمریکا از برجام و اکتفای آن به بیانیه های سیاسی بی اثر ،نشان می دهد که در کنار
آمریکایی ها ،در مذاکره با اروپا نیز باید مراقب ترفندهای آن ها بود.
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ازمیانخبرها

پیام تبریک احمدی نژاد
برای تولد مایکل جکسون!
رئیس جمهور سابق در توئیتی تولد «مایکل
جکسون» خواننده پرحاشیه آمریکایی را تبریک
گفت تا بار دیگر صفحه توئیتر محمود احمدی
نژاد ،سوژه رسانه ها شود .احمدی نژاد در این
توئیت که به زبان انگلیسی نوشته شده ،بخشی
از متن یکی از کارهای جکسون با نام «مرد درون
آینه» را منتشر کرد« :من از مرد درون آینه شروع
میکنم /از او میخواهم که خود را عوض کند».
این نخستین بار نیست که احمدی نژاد با توئیت
هایجنجالی،موردتوجهرسانههاقرارمیگیرد.
اما تبریک تولد مایکل جکسون توسط احمدی
نژاد درحالی است که این خواننده آمریکایی در
سال  2009درگذشت و شائبه مرگ او به دلیل
مصرف بیش از انــدازه مواد مخدر پررنگ بود.
همچنین اتهام های زیادی به جکسون درباره
کودک آزاری زده می شود از جمله این که چندی
قبل دو مرد به نام های «وید رابسون»  ۳۶ساله و
«جیمز سیفچاک»  ۴۰ساله به بیبیسی گفتند
هنگامی که  7تا  10ساله بودند ،صدها بار از
سوی مایکل جکسون مورد آزار و اذیت جنسی
قرار گرفتند .همچنین به گــزارش تابناک ،در
یک واکنش توئیتری به توئیت جنجالی احمدی
نــژاد ،پژمان راهبر سردبیر سایت ورزش سه
نوشت« :روزنامه همشهری در هفته اول انتشار
در دهه  ۷۰شمسی بابت انتشار خبری در صفحه
آخر درباره صدرنشینی ترانه heal the world
مایکل جکسون در چارت بریتانیا تذکر جدی
دریافت کرد و وادار به عذرخواهی شد 20 .سال
بعد رئیسجمهور سابق ما تولد مایکل جکسون
را تبریک میگوید».برخی تحلیلگران معتقدند
که رویه اکانت رئیسجمهور پیشین ،دیده شدن
است و او با این توئیتها به دنبال سوژه شدن در
شبکه های اجتماعی است .ولو توئیت زدن درباره
تبریک تولد یک خواننده پرحاشیه غربی که متهم
به کودک آزاری باشد.

