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تازههای مطبوعات
••ایران -قیمتمجوزتأسیسداروخانهدرپیشوای
ورامین به ارزش ۷۰۰میلیون تومان است .این رقم
درمناطقلوکستهرانبهبیشاز ۱۸میلیاردتومان
نیز میرسد .مجوزها هم اغلب دست دالالن است.
سرمایهگذار با مــدرک تحصیلی فــارغ التحصیل
داروسازی پروانه تأسیس داروخانه را اجاره میکند
ودرعوضداروسازبهعنوانمسئولفنیدرداروخانه
مشغول به کار میشود .این معاملهای است که بین
سرمایهگذاروداروسازانجاممیگیرد...
••آرمان ملی  -برخی بسیجیان طلبه از روحانی
خواستهاند تا همان طور که بــرای حادثه سقوط
هواپیما خواستار تشکیل دادگاه ویژه شده است،
برایمقصرانماجرایسهمیهبندیبنزینکهباعث
کشتنعدهایشدهاستنیزتقاضایتشکیلدادگاه
ویژهدهد.
••ایران  -علیربیعیسخنگویدولتدریادداشت
خود در این روزنامه نوشت :در پاسخ به بیان رئیس
جمهوری ،در کمال تأسف و شگفتی ،سخنگوی
شورای نگهبان از جایگاهی ناهم تراز با عالیترین
مقام انتخابی با رأی مستقیم و پــاســدار قانون
اساسی ،رئیس جمهوری را به اقدام (پروژه) ضد
ملی متهم کــرد .در حالی که سخنگوی شورای
نگهبان باید در شأن اکثریت بزرگان این شورا و
پاسداران قانون اساسی باشد؛ نه مانند سخنران
اقلیتی خاص.
••وطن امروز -رسانههایخارجیگمانمیکردند
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی ،هدف قرار گرفتن
اشتباهی هواپیمای مسافری اوکراین و پساز آن
فعالشدنمکانیسمماشهدرتوافقهستهایتوسط
سه کشور اروپایی ،متن صحبتهای رهبر انقالب
را بهگونهای تغییر خواهد داد که میتوان از این
سخنرانی بهعنوان سخنرانی در شرایط سخت یاد
ن حال نهتنها هیچکدام از محورهای ذکر
کرد .با ای 
شدهدرسخنرانیایشاننشاندهندهچنینموضعی
نبود ،بلکه در واقع صحبتهای رهبری نقشه راه
ایرانبرایدورانپسازپیروزینظامیبود.
••صبح نو   -نزدیک به هشت ماهی میشود که از
سروصدای قتل توسط نجفی میگذرد و التهابات
فروکش کــرده است اما خبر میرسد شش سال و
شش ماه حبس به دلیل قتل عمدی و یکسال و سه
ماهبراینگهداریسالحتنهامحکومیتنجفیاست.

انعکاس
••مشرق نیوز نوشت  :هادی طحاننظیف عضو
حقوقدان شورای نگهبان اعالم کرد که برای حفظ
انسجام و وحدت کشور پاسخ نامه وزیر کشور درباره
اظهارات رئیسجمهور بهطور محرمانه بــرای او
ارسال شده است.
••خبرآنالین نوشت  :علی تاجرنیا فعال سیاسی
اصــاح طلب پیش بینی کــرد که اصالحطلبان
نهایت یک سوم صندلیهای مجلس را به دست
خواهند آورد .وی افزود :به نظر من با توجه به این
که ساختار انتخابات در کشور ما حزبی نیست و
معروفیت اشخاص و مسائل قومی به خصوص در
شهرهایکوچکتعیینکنندهاستوازآنجاییکه
در شهرهای بزرگ اکثر اصالحطلبان رد صالحیت
شدند؛ از هم اکنون میتوان پیش بینی کرد دو سوم
صندلیهای پارلمان برای جریان اصولگراست.
••اقتصادآنالین مدعی شد :  هندکهتحتفشار
آمریکا واردات نفت ایران را متوقف کرده است به
شرط پیشنهاد قیمت مناسب از سوی آمریکا و
جبران هزینه باالی حمل ،قصد دارد خرید نفت
خود از آمریکا را دو برابر کند.
••انصاف نیوز مدعی شد  :رای پرونده هشت
ادمین کانالهای تلگرامی که سال  ۹۵بازداشت
شده بودند صــادر شد .رای این پروندهها که در
روزهای اخیر صادر شده نسبت به رای اولیه کاهش
چشمگیری داشته است .اسفند سال  ،۹۵هشت
ادمین کانالهای تلگرامی حامی دولت بازداشت
شدند .دو نفر از آن ها بعد از یک ماه و شش تای
دیگر بعد از حدود پنج ماه و نیم ،همگی با وثیقه
آزاد شدند.رای اولیه نسبت به دو نفر  6ماه حبس
و نسبت به شش نفر دیگر از  2تا  5سال حبس در
شعبه ۱۵دادگاهانقالبتهرانتعیینشدهبودکهبا
اعتراض متهمان و وکالی آن ها پرونده به شعبه۳۶
دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
••تابناک نوشت  :هماکنونپنجنامزدبالقوهبرای
ریاست مجلس مطرح هستند که البته صالحیت
همگی آنها هم تایید شده است و احتمال رأی
آوری شان هم در حوزههایی که نامزد شده اند
باالست .در بین این پنج نفر هم چهرههای اصولگرا
و هم چهرههای اصــاح طلب حضور دارنــد که
همگی آنها برای تصدی کرسی ریاست قوه مقننه
شانس دارنــد؛ هرچند این شانس بسته به میزان
رأی آوری نامزدهای این دو جناح (اصولگرایان
و اصالح طلبان) متغییر خواهد بود .محمد باقر
قالیباف ،مرتضی آقا تهرانی و مصطفی میرسلیم از
اصولگرایان ،مجید انصاری و مسعود پزشکیان از
اصالح طلبان این نامزدهای بالقوه هستند .
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انتقادسیانانازمخفیکاری
کاخسفیددربارهعیناالسد

نخستیناعترافرسمیپنتاگونبهآسیبدیدن
تعدادی از سربازانش در پایگاه آمریکا در عین
االسد عراق در پی حمالت موشکی ایران ،باعث
بروز انتقادها از کاخ سفید و به خصوص دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مخفی کردن
واقعیت ها درباره خسارت های سیلی موشکی
ایران شد؛ موضوعی که به چالشی جدید برای
آمریکا تبدیل شده است .سخنگوی وزارت دفاع
آمریکا نیز در اظهارنظری عجیب گفته است
که تــازه روز پنج شنبه (هشت روز پس از حمله
ایــران) متوجه آسیب دیــدن این سربازها شده
است! این درحالی است که در  18دی ماه که
حملهموشکیایرانانجامشدهبود،گزارشهای
متعددی از انتقال سربازان مصدوم آمریکایی به
بیمارستان هایی در تل آویو و آلمان منتشر شد.
حتی برخی منابع آمریکایی از مرگ چندین نفر
تا ده ها تن در این حمالت خبردادند تاجایی که
در اتفاقی نــادر ،نشریه نیوزویک از مرگ 270
نفر در حمالت ایــران خبرداد اما بالفاصله این
بخش از خبرش را پاک کرد!به گزارش ایرنا ،روز
گذشته شبکه خبری س ـیانان در گزارشی به
مخفیکاری و تناقضگویی مقامهای پنتاگون
درباره تلفات ناشی از حمالت موشکی ایران به
پایگاهعیناالسدپرداختونوشت:زمانیکهاین
شبکه از مقامهای پنتاگون درباره گزارشهای
متناقضناشیازتلفاتاینحملهپرسید،درپاسخ
به سیانان گفته شد که این موضوع مربوط به
گزارش و برآورد فرماندهان حاضر در منطقه بود.
براساسگزارشسیانان«،بیلاربان»سخنگوی
فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه دراین باره
ادعا کرد :پس از این حمله موشکی و مدت زمانی
بعد ،مقامهای نظامی آمریکایی متوجه وجود

عارضههای مغزی در میان ماموران این پایگاه
شدندوآنهاموردمعایناتآسیبولطماتمغزی
قــرار گرفتند .تحلیل گر ســیانان نیز با به رخ
کشیدن دروغگویی های پنتاگون نوشت« :هفته
گذشتهمارکاسپروزیردفاعآمریکااعالمکردکه
بنابربرآوردهایاولیهحمالتموشکیایرانتنها
خساراتغیرانسانیداشتهاست،اماایندرحالی
بود که پنج شنبه گذشته وزیر دفاع آمریکا و دیگر
مقامهای پنتاگون توسط ژنــرال (جــان هیتن)
معاونت ستاد مشترک ارتش آمریکا از ماهیت
مجروح شدن این افــراد مطلع شدند ».ادعای
آمریکامبنیبراینکه 11سربازاینکشوردرعین
االسددچار«ضربهمالیممغزی»شدهاندباتمسخر
کاربران شبکه های اجتماعی همراه شد و برخی
بهکنایهنوشتندکهدراینصورتزمانزیادیالزم
است تا واشنگتن باالخره اعالم کند چند سرباز
آمریکاییدچار«مرگمالیم»شدهاند!
▪رای الــیــوم :عین االســد بــه صــورت کامل
تخریبشدهاست

همچنین رای الیوم روز گذشته گــزارش کرد
که در تازه ترین برآوردها پایگاه عین االسد به
«صــورت کامل تخریب شده اســت» .همچنین
براساس گــزارش هــای منتشر شــده ،سامانه
های راداری پیشرفته آمریکا که در این پایگاه
قرارداشته و با داشتن قابلیت جاسوسی ،بزرگ
ترین سامانه راداری آمریکا در منطقه نیز بوده،
تخریبشدهاست.شبکهالجزیرهنیزدرگزارشی
بهنقلازسربازانآمریکاییمستقردرعیناالسد
نوشت«:مابرایسختترینشرایطجنگیآماده
بودیماماهرگزبرایمقابلهبااصابتموشکهای
بالستیکآمادهنشدهبودیم».
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تیغتحریمهاکماکانزیرگلویبیمارانخاص

سفیر ایران در اسپانیا :تحریم ها دسترسی بیماران خاص به دارو را
با مشکل مواجه کرده است
خبرها حکایت از ممنوع بودن هرگونه انتقال
دارو از جمله داروی بیماران خاص به ایران
به سبب تحریم های آمریکا علیه کشورمان
دارد .مسئله ای که یــادآور موضوع تلخ مرگ
تعدادی از بیماران پروانه ای در نتیجه همین
تحریمهاست.درجدیدترینگزارشها،حسن
قشقاویسفیرکشورماندراسپانیابابیاناین
کهتحریمهادسترسیبیمارانخاص بهدارورا
بامشکلمواجهکردهاست،افزود«:شرکتهای
دارویی به دلیل تحریم و قطع سیستم بانکی از
طریق آمریکا نمیتوانند هیچ دارویی به کشور
ایرانصادرکنند ».ایندرحالیاستکهرئیس
جمهور و وزیر خارجه آمریکا در گزافه گویی
های روزانه شان درباره ایران ،مدعی هستند
که «کنار» مردم ایران ایستاده اند و تاسف بار تر
اینکهبهتازگیفرزندشاهمخلوعایراننیز گفته
بودکهمردمایران«قدردانتحریمها»هستند!
به گزارش ایسنا ،حسن قشقاوی با اعالم این
موضوعبهرسانههایاسپانیا افزود:دوماهقبل
مدیر عامل بنیاد بیماریهای نادر سفری به
مادرید داشتند و یک سری دارو برای بیماران
نادر میخواستند و یک هفته در مادرید ماند تا
داروی مورد نیاز را تامین کند ،اما شرکتهای
دارویــی اعالم کردند که به دلیل تحریمهای
آمریکا و از آن جایی که سیستم بانکی آمریکا
قطع اســت ،نمیتوانیم هیچگونه دارویــی
بدهیم.براساساینگزارشبنابراعالمپایگاه
اطالعرسانی بنیاد بیماریهای خاص ایران،
با توجه به کمبود داروهای بیماران ام پی اس و
نیازهایداروییدیگربیماراننادر،مدیرعامل
بنیاد بیماری های نادر ایــران طی نامه ای از
قشقاوی درخواست کرد مسیر دسترسی این
بیمارانبهداروهایشانازطریقوزارتبهداشت
وسازمانغذاوداروهموارشود.ماهگذشتهنیز
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خبرگزاری رسمی کره جنوبی با اشاره به لغو
معافیتهایتحریمیاینکشوردربهارامسال
ازسویآمریکانوشتهبود«:کرهجنوبیدرزمینه
فروشدارو،تجهیزاتداروییودیگرمحصوالت
بشردوستانه به ایران با مشکالتی مواجه شده
است».همچنیناوایلآبان،مدیرخانهبیماران
پروانه ای ایران ( )EBگفته بود که «بعد از شدت
یافتن تحریم ها با شرکت «مولن لی که» سوئد
که تولیدکننده پانسمان ها برای بیماران EB
است ارتباط برقرار کردیم و تقاضای پانسمان
کردیم آن ها پاسخ دادند که به دلیل تحریم
ها امکان فروش این نوع پانسمان به ایران
را نــدارنــد ».وی گفته بــود :درحالی که «از
بدو تاسیس خانه EB  تا سال  ۹۵حدود ۵۲
بیمار فوت کردند اما از اردیبهشت امسال
تا امــروز به دلیل این که بــرای این بیماران
پانسمان مورد نیازشان تأمین نشده است،
 ۱۵نفرفوتکردهاندکهباتاییدنظامپزشکی
و پزشکان معالج مشخص شد ،این فوت ها
ناشی از عفونت ها بوده است» .همچنین به
گزارش ایسنا ،در این زمینه مهدی شادنوش
رئیسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهای
وزارت بهداشت نیز آذر امسال برای تسهیل
در دسترسی داروهــــای بــیــمــاران نــادر به
اسپانیا سفر کرده بود و در دیدار با قشقاوی
در خصوص تخصیص منابع از طریق وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تامین
داروهای بیماران نادر گفتوگو کردند .در
عین حال پیش از این نیز محمدرضا شانهساز
رئیس سازمان غذا و دارو ،اعالم کرده بود که
آمریکا برای تامین داروهای بیماران MPS
سنگ انــدازی کــرده و برخی شرکت های
دارویی تولید کننده این داروها را تهدید به
تحریم و همکاری نکردن کرده است.
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دیپلماسی

ظریف :درباره توافق جدید
مذاکره نمی کنیم

وزیر خارجه کشورمان ضمن اعالم آمادگی ایران
برای مذاکره با عربستان و دیگر کشورهای حوزه
خلیج فارس ،درباره شایعات درباره توافقی دیگر
در موضوع هسته ای ،تصریح کــرد که به هیچ
عنوان دربـــاره توافق جدید هسته ای مذاکره
نمی کنیم.به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف در
جمع تجار هندی در شهر بمبئی (مومبای) مرکز
ایالت ماهاراشترا این مطلب را درپاسخ به سوالی
مبنی بر امکان میانجی گری هند بــرای کاهش
تنش بین جمهوری اسالمی و آمریکا بیان کرد و
افــزود :قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل در
خصوص برنامه هسته ای ایران  159صفحه است
که احتما ًال طوالنی ترین قطعنامه سازمان ملل
است.امادرصورتآمادگیآمریکابرایبازگشتبه
برجاموتوافقهایقبلی،هندمیتواندایفاینقش
کند .براساس این گزارش وزیر خارجه همچنین به
پایان دوران قلدری و زورگویی کشورهای به ظاهر
ابرقدرت اشــاره کرد و حرکت زورگویانه قدرت
های خارجی را اشتهایی سیری ناپذیر خواند که
به تدریج گریبان گیر تک تک کشورهای منطقه و
متعاقب ًا دیگر کشورهای جهان می شود.همچنین
به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه کشورمان در
گفتوگویی با شبکه تایمز نــاو ،در پاسخ به این
سوال که با توجه به رخدادهای اخیر از جمله به
شهادت رسیدن ســردار قاسم سلیمانی توسط
آمریکا و حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی ،شرایط تا
چه اندازه خطرناک است و آینده آن چگونه به نظر
میرسد؟ گفت :بسیار خطرناک اســت ،چرا که
ترکیبی بسیار خطرناک در آمریکا وجود دارد و آن
گستاخی و نادانی است .آنها نمیدانند که در
این منطقه چه اتفاقی میافتد و به اندازهای گستاخ
هستند که به دنبال پاسخهای صحیح نمیگردند
و صرفا آماده درگیری تسلیحاتی با کوچکترین
تحرک و انجام دادن اقداماتی کامال غیرقابل قبول
و غیرقانونی هستند.

