
سخنگوی اتحادیه اروپا بر تعهد اتحادیه اروپا به 
برجام تاکید کرد و گفت: از آغاز به کار اینستکس 
بس��یار راضی هس��تیم و معتقدیم این س��ازکار 
می تواند تاثیر تحریم ها را کم کند و به شرکت های 
اروپایی برای ادامه تجارت مشروع و قانونی با ایران 
امکان دهد. مایا کاس��یانچیچ، سخنگوی اتحادیه 
اروپ��ا و فدریکا موگرینی اس��ت. متن گفت وگوی 
ای��ن دیپلمات اروپای��ی که در خبرگ��زاری ایلنا 

منتشر شده را می خوانید.
تحلی�ل�ش�ما�از�توافق�هس�ته�ای�با���

ایران�چیست؟
معاه��ده هس��ته ای با ای��ران به اتف��اق آرا یک 
ق��رارداد خوب به ش��مار می آمد ک��ه در تطابق با 
قوانین ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اس��ت. این 
تواف��ق روش کلی��دی برای غیرهس��ته ای کردن 
ای��ران و عاملی مهم برای امنیت منطقه به ش��مار 
م��ی رود و اتحادی��ه اروپ��ا همچن��ان متعه��د به 
اجرای آن اس��ت. احترام ما به برجام نش��انه ای از 
احت��رام به توافق بین المللی اس��ت. انتظار داریم 
ایران نقش س��ازنده ای در ای��ن زمینه ایفا و تمام 

تعهدات هسته ای خود را اجرا کند؛ البته براساس 
گزارش های آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای، 

ایران از تعهدات خود پیروی می کند.
آیا�تالش�های�اروپا�می�تواند�به�دور�زدن���

تحریم�های�امریکا�علیه�ایران�منجر�شود؟
اتحادی��ه اروپا اقدام ه��ای غیرقانونی یک طرفه 
شریک امریکایی اش را مورد بررسی قرار می دهد. 
م��ا ب��ه تحریم ه��ا نمی پیوندی��م و ای��ن موضوع 
نش��ان دهنده اقدام قوی ما برای حمایت از برجام 
اس��ت چراکه آن )برجام( را در تطابق با قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل می دانیم. 
ه��دف ما حفاظ��ت از ش��رکت های اروپایی برای 
ادامه تجارت با ایران است. ۳ کشور عضو اتحادیه 
اروپ��ا یعن��ی فرانس��ه، آلمان و انگلیس س��ازکار 
اینس��تکس را راه ان��دازی کرده ان��د که هدف آن 
تس��هیل تجارت مشروع بین ایران و جهان است. 
این موضوع در تطبیق با قوانین و مقررات اتحادیه 
اروپا و استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با 

تامین مالی تروریسم به شمار می آید.
به�نظر�ش�ما�اینس�تکس�می�تواند�به���

رفع�مش�کالت�اقتص�ادی�ای�ران�کمک�
کند؟

باید بگویی��م ایران به توافق هس��ته ای پایبند 
اس��ت و لغو تحریم ها بخش مهمی از برجام است. 
باور داریم سود حاصل از برجام باید به مردم ایران 
تعلق یابد. از آغاز به کار اینس��تکس بس��یار راضی 
هس��تیم و معتقدی��م این س��ازکار می تواند تاثیر 
تحریم ها را کم کند و به شرکت های اروپایی برای 
ادامه تجارت مشروع و قانونی با ایران امکان دهد.

البت��ه این س��ازکار نیاز به زمان ب��رای تطابق 
با س��اختار ای��ران دارد. اینس��تکس ب��ه قوانین 
ضدپولش��ویی و مقابل��ه با منابع مالی تروریس��م 
توجه دارد. در آینده س��ه کشور اصلی اینستکس 
یعنی فرانس��ه، آلم��ان و انگلیس به ارائه جزئیات 

بیشتری از این سازکار خواهند پرداخت.
باتوج�ه�به�وق�وع�س�یل�در�ایران�و���

جلوگی�ری�امری�کا�از�ورود�کمک�ه�ای�
بشردوس�تانه�ب�ه�ای�ران،�این�رفت�ار�را�

چگونه�تحلیل�می�کنید؟
م��ن درب��اره امریکا نظ��ر نمی دهم ام��ا درباره 

اتحادیه اروپا سخن می گویم. 
اتحادی��ه اروپا اعالم کرد ۱.۲ میلیون یورو برای 
پش��تیبانی از سیل زدگان ش��مال و جنوب غرب 
ایران اختصاص داده اس��ت. فکر و ذهن ما درگیر 
خانواده هایی اس��ت ک��ه تحت تاثیر س��یل قرار 
گرفته اند. اتحادیه اروپا کمک های خود را ارس��ال 
کرده اس��ت. این کمک ها ازس��وی هالل احمر و 
صلیب س��رخ به مردم رسید. اتحادیه اروپا همواره 
اهداف بشردوستانه را دنبال کرده است. کارهایی 
در زمین��ه بهداش��ت، آب و خاک، دسترس��ی به 
خدمات آموزش��ی و امنیت غذایی در این سال ها 

در ایران انجام داده ایم.
پیش�بینی�شما�از�آینده�روابط�ایران���

و�جهان�چیست؟
پیش بینی س��خت اس��ت. اما ما ی��ک رویکرد 
متعادل و مشخص در قبال ایران داریم که مبتنی 
بر گفت وگو اس��ت. همواره بر تعامل سازنده وقتی 
پای منافع ملی در میان است، تاکید داریم. ما به 
برجام متعهدیم و توقع داریم ایران هم به تعهدات 

خود متعهد بماند.
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�ایس�نا-�س��ید عباس موس��وی که در سمت 
معاون سخنگویی وزارت امور خارجه مشغول کار 
بود، با انتصاب بهرام قاس��می به عنوان سفیر ایران 

در فرانسه، سخنگوی جدید وزارت خارجه شد.
�پای�گاه�اطالع�رس�انی�دول�ت-�اس��حاق 
جهانگیری با ارسال بخشنامه ای، همه شرکت های 
دولتی و همچنین موسسه های انتفاعی وابسته به 
دولت را ملزم ک��رد با معرفی نماینده تام االختیار 
خ��ود به دفتر امور ش��رکت های دولتی در وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، اطالعات خ��ود را در 
»س��امانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی« 

تکمیل و بارگذاری کنند.
�مه�ر-�حس��ین جابری انص��اری از س��وی 
محمدج��واد ظریف، وزیر ام��ور خارجه به عنوان 
مع��اون ام��ور مجل��س و ایرانی��ان وزارت خارجه 
منصوب ش��د. پیش از این جابری انصاری دستیار 

ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی بود.
�فارس-�به نوش��ته پایگاه »سی ان اس«، پاپ، 
رهب��ر کاتولیک های جه��ان ۱۰۰ هزار یورو برای 
قربانی��ان س��یل ارس��ال کرده که ب��ا کمک دفتر 

نمایندگی واتیکان در تهران توزیع خواهد شد.
�ایلنا-�به دنبال اعالم توقف ارس��ال مراس��الت 
و بس��ته ها از مقص��د لن��دن ب��ه تهران از س��وی 
ش��رکت »رویال میل« سفیر ایران در لندن اعالم 
کرد در صورت حل نش��دن این مش��کل سفارت 
ای��ران ترتیباتی را برای ارس��ال مراس��الت ایجاد 
می کند. حمید بعیدی نژاد در توییتر خود نوشت: 
براساس پیگیری انجام شده وزارت امور خارجه و 
ش��رکت پس��ت انگلیس خود نیز از بیانیه شرکت 
خدمات رسانی پستی یادشده شوکه شده اند و قول 
داده اند با جدیت به دنبال اصالح فوری این تصمیم 
باش��ند. وی ادام��ه داد: برای آرامش هموطنان در 
صورتی که مش��کل ارس��ال مراس��الت پستی تا 
نخس��تین روز اداری هفته یعنی دوشنبه برطرف 
نش��ود، سفارت کش��ورمان در لندن تا رفع قطعی 
مش��کل، ترتیباتی را برای دریافت نامه های پستی 
به مقصد ایران و تحویل رایگان آنها به پست ایران 

ایجاد خواهد کرد.
�ایرنا-�س��فارت فرانس��ه در ته��ران از تحویل 
دومی��ن محموله کمک های انسان دوس��تانه این 
کش��ور به س��یل زدگان به هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران خبر داد.
�ایرنا-�مس��ئوالن اقلیت های دینی در ش��یراز 
اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا مبنی 
بر تحریم سپاه پاسداران و تروریستی اعالم کردن 
ای��ن نهاد انقالبی را اقدامی نابخردانه دانس��تند و 
آن را محک��وم کردن��د. ائم��ه جمعه اهل س��نت 
شهرس��تان گنب��دکاووس نیز با محک��وم کردن 
اق��دام رئیس جمه��وری امریکا در ق��رار دادن نام 
س��پاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی، 
خاطرنش��ان کردند: سپاه همزاد و همراه انقالب و 

از بطن مردم است.
�ایلنا-�بهرام قاس��می، س��خنگوی وزارت امور 
خارجه با محکومیت ش��دید حمله تروریستی به 
بازاری در شهر کویته که منجر به کشته و زخمی 
ش��دن دهها تن شد، این حادثه را به دولت و ملت 
پاکستان به ویژه خانواده قربانیان آن تسلیت گفت 

و با آنان ابراز همدردی کرد.
�ایس�نا-�به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، 
انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه در 
دیدار با مقامات ارشد سازمان ملل و در رأس آنها 
آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان در نیویورک 
ادعاهای��ی مبنی بر دخالت ایران در بحران یمن و 
ت��الش امارات برای حل این بح��ران مطرح کرد. 
ان��ور قرقاش مدعی ش��د ائت��الف عربی به رهبری 
عربس��تان ب��ه توافق های اس��تکهلم و تالش های 
مارتین گریفیث، نماینده ویژه سازمان ملل متحد 
در امور یمن پایبند اس��ت. یمن نیازمند رس��یدن 
به راه حل سیاس��ی اس��ت و امارات از این راه حل 

حمایت می کند.
��ایسنا-�اسداهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون 
ان��رژی مجلس با بیان اینک��ه ترکیه، ژاپن، چین، 
هند و برخی کشورهای دیگر برای تمدید معافیت 
از تحری��م در خرید نفت ایران مذاکراتی با امریکا 
داش��ته اند، گفت: امریکا می خواهد به طور جمعی 
به برخی کشورها برای خرید نفت از ایران معافیت 
بدهد؛ ب��ا این تفاوت که این بار میزان خرید نفت 

ایران را نسبت به دور گذشته کمتر کند.
�ایلن�ا-�حس��ینعلی امیری مع��اون پارلمانی 
رئیس جمهوری درباره اینکه عده ای از نمایندگان 
مطرح می کنند عملکرد دولت در برخورد با حادثه 
س��یالب های اخیر ضعیف بوده و رئیس جمهوری 
بای��د اس��تعفا دهد یا مجلس باید او را اس��تیضاح 
کن��د، گف��ت: خیر؛ به هیچ عن��وان چنین چیزی 

مطرح نیست.
�مهر-�س��خنگوی هیات رئیسه مجلس شورای 
اس��المی از بررسی موضوع سیل با حضور وزیران 
مربوط در جلس��ه امروز مجلس ش��ورای اسالمی 
خب��ر داد. به��روز نعمت��ی اظهار کرد: قرار اس��ت 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور، اردکانیان وزیر نیرو، 
اس��المی وزیر راه و شهرسازی، حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی و مسئوالنی از سازمان هواشناسی امروز 

در مجلس حاضر شوند.
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با سیاسی کردن موضوع لوایح چهارگانه مخالفیم
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تصویب 
»پالرم��و« و »CFT« در مجم��ع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام عنوان ک��رد: ب��ه تصویب این 
لوایح در مجمع تش��خیص خوشبین هستم و با 
سیاسی کردن موضوع لوایح چهارگانه مخالفیم. 
لعیا جنیدی در گفت وگو با ایلنا درباره سرنوشت 
»پالرمو و CFT« در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و اینکه گفته می ش��ود براساس شنیده ها 
مجمع به این لوایح رأی نخواهد داد، بیان کرد: 
امیدمان را همیشه حفظ کرده ایم زیرا معتقدیم 
از لحاظ کارشناسی و مصلحت کار درستی انجام 
ش��ده اس��ت. معاون حقوق��ی رئیس جمهوری 
تاکی��د ک��رد: از لحاظ کارشناس��ی الحاق ما به 
این معاهدات مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد 
ک��رد و مزای��ای زیادی هم خواهد داش��ت. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: ممکن اس��ت دغدغه هایی 
وجود داش��ته باشد که در پاس��خ گفته ایم این 
دغدغه ها قابل اداره و مدیریت اس��ت. جنیدی 
با تاکید بر اینکه ما پیگیر این موضوع هس��تیم 

و من نس��بت به تصویب ای��ن لوایح تا حدودی 
خوش��بین هس��تم، بیان ک��رد: در فرصت های 
بعدی ما دیدگاه ها، نظرها، مواضع کارشناس��ی 
و مصالح��ی ک��ه پش��ت آن می بینی��م را بازگو 
خواهی��م کرد. وی ادامه داد: مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام مرجع تشخیص مصلحت کشور 
اس��ت؛ بنابراین مصالح را دوباره تبیین می کنیم 
و براس��اس آن توقع همکاری از مجمع با درنظر 
گرفتن دیدگاه کارشناسی، مدیریتی و مصلحتی 
دول��ت را داریم. معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه عده ای 
پش��ت تریبون های عمومی نس��بت به تصویب 
لوای��ح چهارگانه موضع گیری و مطالبی را بیان 
می کنند که خالف واقعیت اس��ت، از نظر ش��ما 
چرا این افراد دست به چنین کارهایی می زنند، 
بی��ان ک��رد: بعضی ها نظر مخالف کارشناس��ی 
دارن��د که در این حد ای��رادی ندارد. وی تاکید 
کرد: انصافا سیاس��ی کردن موضوع و اس��تفاده 
از تریبون های سیاس��ی برای این منظور درست 

نیست. جنیدی خاطرنش��ان کرد: هنگامی که 
کار به اینجا کش��یده می شود، در واقع مثل این 
اس��ت که گفته باش��یم بحث های کارشناسی، 
دقت ه��ای مدیریت��ی و ه��ر موض��وع فنی که 
می تواند آث��ار مهمی بر مصالح جامعه داش��ته 
باش��د را در هیاهیوی سیاسی گم کنیم که این 
اصال درست نیست. وی درباره اینکه آیا یک تیم 
کارشناسی منسجم و قوی در بررسی این لوایح 
حض��ور دارند، بیان ک��رد: بله، از دولت این طور 
است؛ مخالفان هم دیدگاه هایی برای خودشان 
دارند که هیچ ایرادی ندارد اما با سیاسی کردن 
موضوع و کش��اندن آن ب��ه تریبون های عمومی 
موافق نیستیم. معاون حقوقی رئیس جمهوری 
همچنین در گفت وگو با ایسنا گفت: تروریست 
خواندن س��پاه پاس��داران یک بدعت در روابط 
بین الملل اس��ت؛ برای چنین موضوعی س��ابقه 
تاریخ��ی وجود ندارد. لعی��ا جنیدی اظهار کرد: 
تصمی��م دولت امریکا درباره س��پاه پاس��داران 
از منظ��ر حقوق��ی ه��م خالف ضواب��ط حقوق 

بین الملل است؛ چراکه بخشی از نیروهای مسلح 
دولت��ی را نادیده گرفته و هم یک بدعت اس��ت 
و ه��م کمکی به آرامش منطق��ه نمی کند. وی 
ادامه داد: در موقعیت های حساس چه نیروهای 
ای��ران و چه امریکا جایی ک��ه خطر بود مجبور 
می ش��دند هماهنگی هایی بکنند. درست است 
ک��ه رابطه رس��می دیپلماتیک نداری��م اما این 
رابطه وجود داشت؛ االن همه مواردی که باعث 
می شد امنیت منطقه را تامین کنند، تحت تاثیر 
قرار گرفته اس��ت. این فض��ا فضای ایجاد خطر 
و تضعیف امنیت اس��ت. جنیدی خاطرنش��ان 
کرد: این موضوع )تحریم س��پاه پاسداران( یک 
بدع��ت در روابط بین الملل اس��ت؛ یعنی برای 
چنین موضوعی س��ابقه تاریخ��ی وجود ندارد. 
وی در پایان گفت: ایران هم نس��بت به بخش��ی 
از نیروه��ای نظامی امریکا اقدام هایی کرد. برای 
تبیی��ن این موض��وع چارچوب ها و ضوابطش را 
بای��د در نظر بگیرند. روی هم رفته این مس��ئله 

هیچ کمکی به صلح منطقه نکرده است.

در روزه��ای پایان��ی س��ال ۱۳۹۷ در آیی��ن تجلیل از 
برنامه های رس��انه ملی دکتر عادل فردوس��ی پور به عنوان 
نفر نخس��ت از دید تماش��اگران این رس��انه انتخاب شد و 
بع��د از چند روز خبر رس��ید که برنامه ن��ود دیگر با عادل 
فردوس��ی پور اجرا نخواهد ش��د؛ خبری ک��ه واکنش های 
زیادی را درمیان بینندگان پروپاقرص برنامه و دوستداران 

عادل فردوسی پور به دنبال داشت.
ح��ذف حض��ور ع��ادل و حذف یک ش��به برنام��ه نود و 
پخش نش��دن پربیننده ترین برنامه رسانه ملی را می توان 
از دیدگاه��ی نو بررس��ی کرد که در این یادداش��ت قصد 
پرداختن به آن را داریم. به قول رولف دوبلی در کتاب هنر 
ش��فاف اندیشیدن ترجمه عادل فردوس��ی پور و همکاران، 

چرا شفاف نمی اندیشیم؟
۱- چرا نسبت به بازار واکنش درست نشان نمی دهیم؟

در ه��ر فرآیند تجاری ب��ازار و مصرف کنن��دگان، رکن 
اصلی در تولید محصول و خدمات هس��تند و این نیازهای 
بازار اس��ت که از س��ویی موجب رقابت برای بهینه کردن 
محصوالت و خدمات و ارتقای کیفیت می ش��ود و ازسوی 
دیگر نیازه��ای بازار حرکات نوآوران��ه را تداعی و حمایت 
می کن��د. ح��ذف برنامه ن��ود در س��اعات پایانی س��ال از 
جدول پخش برنامه ش��بکه ۳، بار دیگر نشان می دهد که 
تصمیم گیران در رسانه ملی مانند بسیاری از تصمیم سازان 
در بخش ه��ای اقتص��ادی ب��ه ب��ازار و نی��از آن اهمی��ت 
نمی دهند؛ با این تفاوت که حتی نظرس��نجی عمومی نیز 
درباره محصول )برنامه نود( و خدمت )شفافیت در فوتبال( 
به اج��را درآمده بود و این برنامه توانس��ت نظر مخاطبان 
را جل��ب کند اما به مدیر پروژه ن��ود و بنیانگذار آن عادل 
فردوس��ی پور به جای پیشنهاد منابع مالی بیشتر و توسعه 
کیفی برنامه، نامه خروج داده ش��د. این سیاست با رفتار با 
یک تولیدکننده کش��ور که محصول خوب تولید کرده اما 
به سبب س��اختار اقتصادی ایران و سیاست های ارزی و... 

کارت اخراج از بازار می گیرد تفاوت چندانی ندارد.
۲- آیا سرمایه گذاری نیاز به چشم انداز دارد؟

فردی محص��ول یا خدمتی را با بهتری��ن کیفیت تولید 
می کند که به پرتقاضاترین محصول بازار در طول س��ال ها 
تبدیل می ش��ود؛ اتفاقی که برای برنام��ه ای با تولید عادل 
فردوس��ی پور افتاد و برنامه نود به طور مستمر در ۲۰ سال 
ب��ا بهترین کیفیت و جلب نظر باالی مخاطب تولید ش��د. 
مانند س��ازنده بزرگ محصوالت موبایلی که ۲۰ س��ال در 
ب��ازار حضور دارد و اول اس��ت. حال تصور کنید ش��رکت 
تولیدکننده یک ش��به آن محصول را ح��ذف و به بایگانی 
محصوالتش می س��پارد. تص��ور کنید کمپان��ی اپل دیگر 
آیف��ون یا کمپانی »ب ام و« دیگر س��ری ۵ )پرس��ودترین 
خودرو شرکت(تولید نکند؛ آیا با این تصمیم ها و اقدام های 
ناگهان��ی در دید س��رمایه گذاران این ش��رکت های بزرگ 
دیدگاه منفی ایجاد نمی شود و بر روند سرمایه گذاری شان 
تاثیر نمی گذارد؟ آیا هزاران س��وال بی ج��واب در ذهن ها 
ایجاد نمی کند؟ و آیا باز س��رمایه گذاران به سرمایه گذاری 
خود در آن بنگاه ادامه می دهند؟ بدون ش��ک پاس��خ یک 

کلمه است: خیر.
زمان��ی که رون��دی در ح��ال حرکت صعودی اس��ت و 
ای��ن صعود هر س��ال در نظرس��نجی ها و حج��م دریافت 
آگهی های تبلیغاتی رخ می نمایاند، حذف برنامه سیگنالی 
ناامیدکننده به این مضمون است: »هر قدر هم سود داشته 

باشد و به نفع ما، آن را حذف خواهیم کرد!«
آیا این روند مش��ابه اقتصاد ایران نیس��ت؟ شرکت ها با 
تالش گس��ترده و بس��یار روابط بین المللی ایجاد می کنند 
و قرارداده��ای خارج��ی مناس��ب می بندند اما به س��بب 
مش��کالت بین المللی حت��ی در نقل و انتق��ال اولیه مالی 
درمی مانن��د، بازارهای صادراتی را از دس��ت می دهند و به 
سبب باال رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران )دور جدید 
تحریم ها( از همان سرمایه گذاران اولیه هم خارج می شوند.

۳- درک قدرت »برند« اینقدر سخت است؟
فرید زکریا سال هاست برنامه »جی پی اس« را در شبکه 
»س��ی ان ان« اجرا می کن��د. این برنامه مانند بس��یاری از 
برنامه های دیگر س��ی ان ان مبتنی بر تفکر مجری و متفکر 

برنامه است؛ دقت کردید »تفکر و مجری«.
زکریا در هاروارد درس خوانده و چندین کتاب نوشته و 
منتشر کرده و البته برنامه جی پی اس را هم در کنار آن با 
میلیون ها بیننده و رشد مخاطب و کلی طرفدار در کارنامه 
کاری خ��ود دارد. ای��ن فرید زکریای متفکر اس��ت که به 
برنامه جی پی اس ش��خصیت می بخشد، نه الزاما سی ان ان؛ 
چه بسا این برنامه می تواند در بسیاری از شبکه ها نیز اجرا 
شود! عادل فردوس��ی پور با شیوه تفکرش در ایران تبدیل 
ب��ه برند بزرگی ش��ده و کاش یاد می گرفتی��م که از تمام 

ظرفیت های ایشان بهره الزم را ببریم.
سخن�آخر:

امیدوارم فضای جامعه ایران به گونه ای ش��ود که همگان 
برای رش��د تک تک اف��راد و موفقیت آنها ت��الش کنند و 
شاهد اس��تفاده حداکثری از ظرفیت انس��ان های توانمند 
و خوش��فکر در تمام عرصه ها باش��یم. به ق��ول موالنا که 

می فرماید:
رومیان آن صوفیانند ای پدر بی  ز تکرار و کتاب و بی هنر
لیک صیقل کرده اند آن س��ینه ها پ��اک از آز و حرص و 

بخل و کینه ها
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عکسروز

احتمال اتصال خطوط راه آهن ایران اروپا مصمم به حفظ برجام است
عراق و سوریه

محموله کمک های سازمان بهداشت جهانی به ایران رسید

وزیر امور خارجه فرانس��ه تصریح کرد: به دنبال تصمیم امریکا 
در خروج از توافق هس��ته ای برجام که باعث تاسف ما شد، اروپا تا 
زمان احترام جمهوری اس��المی ایران به ای��ن توافق، تصمیم به 
حف��ظ آن دارد. به گزارش ایرنا، ژان ایو لودریان، ش��امگاه جمعه 
در گفت وگو با رس��انه ها در پاسخ به این پرسش که بعد از تصمیم 
امریکایی ها در اعالم کردن س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی به 
عنوان تروریس��ت خارجی باتوجه به نق��ش برتری که در اقتصاد 
ایران دارد، به ش��رکت های فرانس��وی که مایل به تجارت با ایران 
برای اجرای طرح های شان هس��تند، چه توصیه ای دارید، افزود: 
روابط اقتصادی با ایران برپایه توافق هسته ای است که زمینه های 
اقدام های برابر یا نابرابر با این کش��ور را فراهم می کند و براس��اس 
مقررات اروپا ترجمه ش��ده اس��ت. وی گفت: بعد از خروج امریکا 
از توافق هس��ته ای و اعمال تحریم ها روی ایران که باعث تاس��ف 

ما ش��د، اروپا تصمی��م به حفظ برجام تا زمانی ک��ه ایران به تعهد 
خود عم��ل کن��د، دارد. وی ادام��ه داد: در قال��ب همکاری های 
فرانس��ه، آلمان و انگلیس، مکانیس��م مالی اینس��تکس اجرا شد 
که باید ش��رایط معامالت مال��ی را برای ش��رکت ها و بازرگانانی 
ک��ه مایل به برقراری روابط تجاری با ایران هس��تند آس��ان کند 
و در چارچوب قوانین اروپا باش��د. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
امریکا ۱۸ اردیبهشت ۹۷ در سخنانی از خروج این کشور از توافق 
بین الملل��ی ایران و ۱+۵ و بازگردان��دن تحریم ها علیه ایران خبر 
داد. این تصمیم امریکا با مخالفت صریح اتحادیه اروپا روبه رو شد. 
همچنی��ن فدریکا موگرینی در س��خنانی پس از اظهارات ترامپ 
گف��ت اروپا به هم��کاری با ایران و ماندن در برج��ام ادامه خواهد 
داد. تصمیم ترامپ برای خروج از برجام با مخالفت روسیه و چین 

نیز روبه رو شد.

وزی��ر حمل ونقل ع��راق از احتمال 
برگ��زاری نشس��ت س��ه جانبه میان 
ایران، عراق و س��وریه به منظور اتصال 
خط��وط راه آهن میان س��ه کش��ور 
خب��ر داد. ب��ه گزارش ایس��نا به نقل 
از الس��ومریه نیوز، طالب الحس��ینی، 
مدیرکل ش��رکت راه آه��ن عراق در 
حاش��یه نشس��ت کارگروه مشترک 
عراق و س��وریه در دمشق اعالم کرد 
بنا به دس��تورات عبداهلل العیبی، وزیر 
حمل ونقل عراق در زمینه حمل ونقل 

و اهمی��ت وصل خطوط راه آهن میان 
دو کش��ور در محوره��ای عکاش��ات، 
التنفس و خنیفیس، هماهنگی هایی 
می��ان عراق، ای��ران و س��وریه برای 
برگزاری نشستی سه جانبه به منظور 
وصل خطوط راه آهن سه کشور انجام 
ش��ده اس��ت. براس��اس این گزارش، 
پی��ش از ای��ن نیز علی حم��ود، وزیر 
حمل ونقل س��وریه اعالم ک��رده بود 
اتصال خطوط راه آهن س��وریه، ایران 

و عراق از اولویت های ما است.

سازمان جهانی بهداش��ت )WHO( به منظور 
پاس��خگویی به نیازهای رو به افزایش بهداشتی و 
سالمت هزاران نفر از مردم آسیب دیده از سیل های 
اخیر در بس��یاری از استان های کشور، محموله ای 
ش��امل اقالم و تجهیزات پزش��کی ض��روری را با 
هواپیم��ای اختصاص��ی وارد جمهوری اس��المی 
ایران کرد. به گزارش ایسنا، براساس گزارش دفتر 
نمایندگی س��ازمان ملل در تهران، این تجهیزات 

ش��امل بس��ته های مورد نیاز برای درمان بیماران 
تروما، بس��ته های حاوی دارو و تجهیزات پزشکی 
اورژان��س، کنت��رل بیم��اری وب��ا و بیماری های 
غیرواگیر و س��ایر اقالمی اس��ت که ازسوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم نیاز شده 
ب��ود. براس��اس اطالعات مرکز عملی��ات اورژانس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکنون 
۷۸ مورد مرگ و ۱۱۳۷ مصدوم در اثر سیل اخیر 

گزارش شده و ۲۹۵۷۸۷ نفر مجبور به ترک محل 
س��کونت خود ش��ده اند. در این میان بیش از یک 
میلی��ون و ۶۶۰ ه��زار نفر نیاز ب��ه دریافت فوری 
خدم��ات بهداش��تی و درمانی دارن��د. آغاز بارش 
ش��دید باران از تاریخ ۲۸ اس��فند ۱۳۹۷ منجر به 
جاری شدن سیل در ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور 
شد و ۴۲۲۶۹۱۲۹ نفر از ساکنان ۲۵۳ شهرستان 
را تحت تأثیر قرار داد و باعث خسارت گسترده به 

امکانات شهری، از جمله مراکز بهداشتی، درمانی و 
بیمارستان ها شده است. براساس آمارهای وزارت 
بهداشت خسارت جدی به زیرساخت های سالمت 
در ۱۷ استان به شدت آسیب دیده از سیل، گزارش 
شد. ۵۷۷ خانه بهداشت، ۵۲ مرکز بهداشت، ۲۰۱ 
مرکز جامع س��المت، ۷۰ مرکز خدمات اورژانس، 
۲۴ کلینیک و ۴۳ بیمارس��تان در مناطق یادشده 

تحت تاثیر خسارات ناشی از سیل قرار گرفته اند.

ویژهترازخبر

بازارسازیمنابعبرداشتیخسارت
سیلازصندوقتوسعهملی

رئیس بانک مرکزی در یادداش��ت اینستاگرامی خود برنامه بازارسازی منابع 
برداش��تی تامین خس��ارت سیل از صندوق توسعه ملی را اعالم کرد. به گزارش 
ایبنا، عبدالناصر همتی در اینس��تاگرام خود نوش��ت: نیاز به برداش��ت از منابع 
صندوق توس��عه ملی، برای تامین بخش��ی از خسارت های سیل، اجتناب ناپذیر 
اس��ت. فروش این منابع موجب عرضه بیش��تر ارز در بازار می شود و منابع ریالی 
الزم را تامین می کند. برای تسهیل این فرآیند، بانک مرکزی نقش ثبات سازی 
در ب��ازار را ادام��ه خواه��د داد و مناب��ع حاصل را صرف کنت��رل هدفمند نرخ و 
تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد. بانک مرکزی در سال جاری بر تغییر ترکیب 
ترازنامه خود )پایه پولی( تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداش��ت بانک ها، 
افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها، افزایش فروش 
ارز ازس��وی صادرکنن��دگان و... تحقق خواهد یافت. این ش��یوه می تواند منابع 
ریال��ی الزم ب��رای کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رش��د پایه پولی را 
فراهم آورد. در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه های 
تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها نخواهد داشت. به طور قطع کمک دولت 
در ارائه منظم اوراق در بازار و ش��کل گیری عملیات آن نتایج خوبی را در س��ال 

جاری به دنبال خواهد داشت.

تجارت

به تحریم ها علیه تهران نمی پیوندیم


