به دلیل حمایت برلین از توافق هستهای

رئیس جمهوری در دیدارن شهردار جدید تهران:

سعودیها آلمان را
تحریمکردند!

برای کسب درآمدهای پایدار
در پایتخت اهتمام شود

صفحه 15

صفحه 2

سال پانزدهم  -شماره  16 - 3999صفحه  1000 -تومان

یکشنبه6خرداد11 - 97رمضان 27 - 1439مه 2018

«ابتکار» دالیل کاهش ارزش لیر در ترکیه و آثار آتی آن را بررسی کرد

بحران«لیر» درسایه
صندوقهایرای

گروه تولید و تجارت  -کاهش ارزش لیر نسبت به دالر در روزهای اخیر ،اقتصاد ترکیه را با هیجانات ناخوشایندی مواجه
کردهاست .لیر ترکیه روز پنجشنبه  ۳درصد از ارزش خود را از دست داد .یک روز قبل ،بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را
برای مقابله با کاهش ارزش لیر افزایش داده بود.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را پس از یک جلسه ویژه در روز چهارشنبه به  ۱۶.۵درصد افزایش داد تا به روند سقوط
ارزش لیر که چندین هفته ادامه یافته ،پایان دهد .گفتنی است لیر ترکیه در سال جاری میالدی حدود  ۲۳درصد از ارزش
خود را از دست داده است .کاهش ارزش لیر منعکس کننده نگرانی سرمایهگذاران نسبت به توانایی بانک مرکزی در
کنترل تورم دو رقمی در ترکیه است.
ارزش لیر به ویژه پس از آن که رجب طیب اردوغان ،که خود را دشمن نرخ بهره خوانده است ،اعالم کرد پس از انتخابات
 ۲۴ژوئن کنترل بیشتری در مورد سیاستهای مالی خواهد داشت ،کاهش بیشتری پیدا کرد.
شرح در صفحه 5

دو روز پس از لغو مالقات رهبران آمریکا و کرهشمالی
ترامپ از احتمال دیدار با اون در  22خرداد خبر داد

کمپینهای فرهنگی مردمنهاد چقدر در توسعه کتابخوانی
و فرهنگسازی کشور مؤثر هستند؟

توسعه فرهنگی
با دستهای خالی

گروه فرهنگ و ادب  -آفتاب تند بر کپرهای منطقه میتابد ،هوای داغ
و خشک شرایط را برای ساکنان سخت کرده است .دغدغه اولیه افراد
برطرف کردن نیازهای اولیه است .در چنین شرایطی حرف از کتاب خریدن
و کتابخوانی شاید خندهدار به نظر برسد .این جمله کلیشهای را بسیار
شنیدهایم که «کتاب غذای روح است» ،پس همانطور که غذا خوردن ،لباس
پوشیدن و برطرف کردن نیازهای اولیه جسمانی اهمیت دارد ،رسیدگی به
آنچه روح را پربار میکند مهم است.
صفحه 8

چرا حصارکشی سیوسهپل علیرغم مغایرت
با ضوابط میراث فرهنگی تصویب شد؟

نازهای کره ای
غمزههای آمریکایی

سی و سه پل در حصر

«ابتکار» از جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره بررسی ورود ایران
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گزارش می دهد

چرخه بازتولید بحران ،تعارض و جنگ در خاورمیانه از همه نقاط جهان فعالتر است و آینده روشنی برای
رسیدن به صلح ،رفاه و معیشت در این نقطه از زمین نفرین شده متصور نیست.

شرط های مجلس برای CFT

صفحه 9

صفحه 10

ادامه در صفحه 2

طرح :محمد طحانی

ِ
پایان کاله مخملی

صفحه 3

خاورمیانه و هیوالی مداخله خارجی

وزیر دفاع:

خبر
عضو هیات رئیسه مجلس:

نماینده مردم تهران ،ری و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی گفت :اگر
اروپایی ها پای برجام ایستادند و تضمین های الزم را دادند و نظام تصمیم
گرفت در «برجام اروپایی» بماند ،باید حول شروط رهبری ،روایت یکسانی
از نحوه صیانت از این برجام داشته باشیم .محمدعلی وکیلی روز گذشته
در گفت و گو با ایرنا افزود :رهبر معظم انقالب به روشنی شرایط مذاکره و
تداوم «برجام اروپایی» را بیان کرده اند؛ ایشان به درستی تفکیک بین
برجام اروپایی و برجام قبل آن قائل شده اند و اینکه این برجام هویت
اروپایی دارد.
نماینده مردم تهران ،ری و شمیرانات با تاکید بر این که باید از برجام اروپایی و
تضمین های سه کشور اروپایی ها یک روایت ثابت و یکسان داشته باشیم ،گفت:
حتی اگر اروپایی ها تضمین ها و تعهدات الزم برای حفظ برجام را نیز ندهند و یا
برجام را در هر مرحله ای نقض کنند ،ما در صورتی موفق خواهیم بود که بر مبنای
شروط رهبری در برجام اروپایی ،باید متحد و منسجم باشیم و تصمیم گیری کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد :همین شرایط هفت گانه که
رهبری برای حفظ برجام تبیین کردند مبنای خوبی برای اجماع و انسجام داخلی و
پایه اصلی اتحاد ملی و انسجام همه قوا در درون نظام است.
وکیلی گفت :اتفاقا ماجراجویی ترامپ و خروج آمریکا از برجام فرصت خوبی را
در افزایش اتحاد ملی و تقویت انسجام ملی در کشور ایجاد کرده است؛ پایه این
انسجام ملی در کشور دیدگاه های رهبری است و همان طور که ایشان تاکید کردند
خروج آمریکایی ها از برجام نباید منجر به بحث ها و جدال و تسویه حساب های
داخلی شود.
** آمریکایی به دنبال انشقاق در ارکان نظام هستند
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود :از طرفی همین برجام با هویت
اروپایی نیز در صورتی که شرایط هفت گانه که رهبر معظم انقالب اسالمی بیان
کردند تامین و رعایت شود ،امکان تداوم خواهد داشت.
نماینده مجلس تصریح کرد :االن باید همه ما در تمام سطوح و در همه ارکان نظام،
بار دیگر یکصدا ،منسجم و متفق القول حول محور بیانات و شروط تبیین شده ایشان
اجماع کنیم و در هر شرایطی چه حفظ برجام چه بر هم خوردن برجام از سوی
طرفین دیگر اتحاد ملی خود را حفظ کنیم.
وکیلی با بیان اینکه «آمریکایی ها به دنبال انشقاق و دو قطبی سازی کاذب
در نظام جمهوری اسالمی ایران هستند» ،تاکید کرد :ما نباید در مسیر خواست
آمریکایی ها که تفرقه و انشقاق درون نیروها و ارکان نظام است ،حرکت کنیم.
به گزارش ایرنا ،سران قوا ،مسئوالن ،کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد
دستگاههای مختلف کشوری و لشکری عصر چهارشنبه ،در هفتمین روز از ماه
مبارک رمضان ،با حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار در سخنان مهمی در دو محو ِر «رفتار صحیح در
قبال آمریکا ،برجام و اروپا» و نیز «لوازم و ضرورت های حرکت راهگشای اقتصادی
در داخل کشور» ،چندین تجربه عبرت آموز در روابط ایران و غرب را یادآوری و
تضمینهای الزم اروپا برای ادامه یافتن برجام را تشریح کردند.

«ابتکار» چهره سینمایی «ناصر ملک مطیعی» را در گفتوگو با فرزاد مؤتمن
احمد طالبی نژاد و چنگیز جلیلوند بررسی میکند

روزگار روبان های نارنجی

جهانبخش محبی نیا

باید روایت یکسانی از برجام اروپایی داشته باشیم

صفحه 7

به بهانه روز جهانی «ام اس» مسائل بیماران مبتال بررسی شد

صفحه 15

سرمقاله

پیشخوان

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :هر گروهی
در آمریکا بر سرکار می آیند باید درس تاریخ به آنها یاد
بدهیم و بدانند که قبلی هایشان این راه را پیموده اند
و عبرت بگیرند.به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت
دفاع ،امیر سرتیپ امیر حاتمی در مراسم بزرگداشت روز
ملی مقاومت و روز دزفول افزود :دفاع مقدس درسهای
بسیار آموختنی دارد و از هر بعدی که نگاه کنیم ،این
دوران سرشار از عزت و بزرگی است .امیر حاتمی با بیان
اینکه در دوران  8سال جنگ تحمیلی برای نخستین بار
وجبی از خاک کشورمان جدا نشد ،اضافه کرد :در دو سال
اول جنگ آنهایی که توطئه ساقط کردن نظام جمهوری
اسالمی ایران را طراحی کرده بودند به این نتیجه رسیدند
که امروز باید مراقب باشیم جمهوری اسالمی پیروز جنگ
نباشد و آمریکایی ها تمام تالش و کمک های خود را برای
جلوگیری از شکست عراق متوجه صدام کردند.
وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس با فرمانبران الهی
مواجه بودیم ،خاطرنشان کرد :رزمندگان عزیزمان و فرماندهان
در دوران جنگ به معنای واقعی فرمانبری الهی کردند و حال و
هوای جبهه های ایران اسالمی با هیچ جنگی قابل مقایسه نبود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه به ذکر خاطره
ای از عملیات بیت المقدس پرداخت و گفت :زمانی که عملیات
بیت المقدس تمام شد شهید سپهبد صیاد شیرازی درخواست
مرخصی کرد ،اما ایشان با استفاده از زمان مرخصی ،در تمام

سردمداران آمریکا از گذشته عبرت بگیرند
طول مرخصی در یک اتاقی سر به سجده گذاشت و زمانی که
از ایشان علت را جویا شدند ،گفت امام فرمودند خرمشهر را خدا
آزاد کرد و من خواستم متوجه این موضوع باشم که خرمشهر را
خدا آزاد کرد و من صیاد در آن نقشی نداشتم.
امیر حاتمی با تاکید بر اینکه درس های دفاع مقدس باید گفته
شود ،تصریح کرد :از درس های ماندگار دفاع مقدس همین روز
ملی مقاومت و پایداری مردم دزفول قهرمان است که پارادایم
شهری که زیر بمباران و جنگ است را عوض کرد چرا که تصور
از شهری که زیر بمباران است این بود که مردم آن در حال ترک
آنجا هستند ،اما دزفول  2700روز زیر موشک باران ها مردانه
مقاومت کرد و این شهر  2600شهید و  4هزار جانباز تقدیم
انقالب اسالمی کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد :دزفول امروز
الگوی دیگری در مقابل شهرهای جنگ زده قرار داده است به
طوری که قبل از آن باید شهر زیر بمباران را تخلیه کرد ،اما
دزفول ثابت کرد می شود ایستاد و مقاومت کرد و بدون کمک
گرفتن از کسی به دیگران هم کمک کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در دوران
دفاع مقدس آموختیم که باید روی پای خود بایستیم ،ادامه داد:
به لطف الهی و کوری چشم دشمنان با همین درس آموخته
ها ،تمام نیازمندی های نیروهای مسلح در همه عرصه های
رزم از جمله موشکی ،پدافندی ،زمینی ،دریایی ،هوایی ،جنگ
الکترونیک ،سایبر و  ...را خودمان به بهترین نحو و از نوع خوب

تامین میکنیم و چشممان به کسی نیست و از کسی اجازه
نخواهیم گرفت و این راه را در جنگ یاد گرفته ایم و محکم
ادامه خواهیم داد.
امیر سرتیپ حاتمی تاکید کرد :به همین دلیل است که امروز
دشمنان ملت ایران و در صدر آنها آمریکای جنایتکار فریادشان
بلند است که باید قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران را
محدود و با آن مقابله کرد و از روز اول هم هر چه توانسته در این
مسیر فروگذار نکرده است.
وی با بیان اینکه آمریکا با محدودیت و تحریم به دنبال
جلوگیری از اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی ایران بود ،اضافه
کرد :روزی هم که عهدی بست به آن پایبند نبود و تمام عهدها
را شکست و هر چه می توانست محدودیت ایجاد می کرد و در
آخر هم یک عهدشکنی به این آشکاری و واضحی انجام داد و در
برابر چشمان جهانیان مفتضح شد.
امیر سرتیپ حاتمی با برشمردن دیگر علت های جنجال
آمریکایی ها برای جلوگیری از اقتدار دفاعی ایران گفت:
آمریکایی ها به خوبی می دانند با تکیه بر قدرت دفاعی عزتمان
را حفظ خواهیم کرد و اگر آن روزی که هواپیمای ایران را بر
روی خلیج فارس مورد اصابت قرار دادند و جنازههای مردان
و زنان و کودکان را روی آب پرپر کردند ،توان دفاعی امروز را
داشتیم هرگز اجازه نمی دادیم فرمانده جنایتکار آن ناو جنگی را
تشویق کنند و حتما آن ناو را به قعر خلیج فارس می فرستادیم.
وی ادامه داد :امروز کسی جرات نگاه نامناسب به جمهوری

اسالمی ایران را ندارد .برای همین است که فریاد آمریکایی ها
بلند است و تالش دارند قدرت دفاعی و مولفه های قدرت دفاعی
ایران را محدود کنند ،اما با تکیه بر دانش بومی خودمان مولفه
های قدرت جمهوری اسالمی ایران را تقویت کرده ایم.
امیر حاتمی یکی از مولفه های مهم قدرت جمهوری اسالمی
ایران را حضور در منطقه برشمرد و افزود :با حضورمان به ثبات
و امنیت منطقه کمک می کنیم چون دشمن ایران ،آمریکا و
رژیم اشغالگر قدس است و بقیه کشورها دوستان ما هستند به
غیر از برخی سرانی که با آنها همراهی می کنند و حتما توان
دفاعی جمهوری اسالمی در خدمت امنیت مردم منطقه خواهد
بود و اگر دشمن بخواهد تجاوزی در منطقه کند این توان دفاعی
کاربرد خودش را نشان خواهد داد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد :از ملت ایران
در مقابل حرکت جدید شما جز یکپارچگی ،انسجام و وحدت
چیز دیگری نخواهید دید و راه مستقیم و راه الهی انقالب
اسالمی ،راه شهدا و جانبازان را به لطف الهی با قدرت ادامه
خواهیم داد.
وی تاکید کرد :همه باید سربلند باشیم که دشمن و توطئه
های آنها را شناختیم و به وظیفه خود عمل کردیم و فرزندان
برومند ملت ایران اسالمی در وزارت دفاع برای تقویت لحظه به
لحظه قدرت دفاعی با دعای شهدا ،جانبازان و مردم عزیزمان
لحظه ای از پای ننشسته و دشمن بداند دیگر دستش به خاک
جمهوری اسالمی ایران نخواهد رسید.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

خودمان را برای بدترین شرایط هم آماده کردهایم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از آمادگی ایران برای رویارویی با بدترین
شرایط ممکن سخن گفت و بر لزوم پایبندی عملی اروپا به ادعای حفظ برجام
تاکید کرد.
توگویی
به گزارش ایلنا ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گف 
تلویزیونی ،در خصوص خروج آمریکا از برجام و تمهیدات سازمان انرژی اتمی برای مقابله
با این اقدام عنوان کرد :ما در همان ابتدا سعی کردیم تا تمامی دستاوردهاو همچنین
زیرساخت های صنایع هسته ای کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم در زمان مورد نیاز فعالیت
های خود را از سر بگیریم .به عبارتی دیگر ،ما حتی خود را برای بدترین و بدبینانهترین
شرایط آماده کرده بودیم و از این رو ،اگر بخواهیم به عقب برگردیم و فعالیت های هسته ای
خود را باری دیگر آغاز کنیم ،هیچ مشکلی سد راه ما وجود نخواهد داشت .وی تصمیم اخیر
رئیس ایاالت متحده آمریکا را نقض آشکار قوانین بین المللی دانست و در رابطه با ادعاهای
ترامپ در خصوص عدم پایبندی این کشور به مفاد برجام ،گفت :قضاوت در مورد پایبندی
ایران به معاهده هسته ای بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است و در  ۱۰بازدیدی
که این آژانس از مراکز هسته ای داشته ،صراحتا بر پایبندی ایران نسبت به تعهداتش تاکید
شده است .به اعتقاد من ،آمریکا به دنبال توجیه اقدامات اشتباه خود است و این کشور در
جایگاهی نیست که بخواهد در خصوص مسائلی که تحت کنترل و مدیریت آژانس است،
دخالت کند .خوشبختانه آژانس نیز در این زمینه بسیار موفق و حرفهای عمل کرده و با
نگاهی به گزارش های منتشر شده از سوی این سازمان ،می توان به پایبندی کامل ایران
به تعهداتش پی برد .کمالوندی در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم ایران برای پایبندی
به برجام در صورت از بین رفتن برجام ،خاطرنشان کرد :پاسخ این سوال بسیار ساده است؛
اگر توافق خاتمه یابد و شاهد وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی

باشیم ،دلیلی بر ماندن بر سر تعهداتمان نمی بینیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمیدر خصوص کاربردهای دیگر انرژی هسته ای عنوان کرد:
در طی چند سال اخیر شاهد معرفی دستاوردهای متعددی در زمینه های مختلف بودیم.
ما همچنان به تحقیق وتوسعه به منظور طراحی و ساخت نسل جدید سانتریفیوژهای خود
ادامه خواهیم داد و خوشبختانه توانستیم سانتریفیوژهای آیآر  ،۸آیآر  ۴و آیآر  ۶را که
از جمله نمونه های جدید سانتریفویوژ ها هستند ،تولید کنیم .همچنین در زمینه های
دیگری همچون پزشکی ،کشاورزی و صنعت نیز شاهد پیشرفت هایی بودیم که در طی
دو سال و نیم اخیر طراحی و معرفی شدند .وی در پاسخ به سوالی در خصوص تمایل
ایران برای ماندن در معاهده منع گسترش سالحهای هسته ای( )NPTدر صورت از بین
رفتن برجام گفت :ما از سال  ۱۹۷۴عضو NPTبودیم و تا زمانی که ماندن ما در NPT
برای کشور فایده داشته باشد ،از آن خارج نخواهیم شد .با این حال ،در صورت از بین
رفتن برجام ،تمامی تعامالت ما در خصوص مسائل هسته ای ،مورد بازنگری قرار خواهند
گرفت و این مسئوالن کشور هستند که در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد .وی
از تمایل کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و پایبندی به تعهدات سخن گفت و افزود:
کمیسیسون اروپا به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا اقداماتی را در این زمینه انجام دهد که
یکی از این موارد ،حفظت از شرکت های اروپایی در برابر تحریم ها و جرایمی است که در
صورت همکاری با ایران ،از سوی آمریکا متوجه آنها خواهد شد .از دیگر اقدامات اروپا در
این زمینه می توان به حمایت از کسب وکارهای های کوچک و متوسط ،سیستم بانکی،
حفظ و افزایش حجم تجارت انرژی اشاره کرد .اما مسئله مهم این است که می بایست این
اقدامات در سریعترین زمان ممکن به تصویب برسد .با این حال ،اروپا تمایل زیادی را برای
حفظ برجامی که به گفته خودشان یک معاهده تاریخی است ،نشان داده است .برجامی

که به نفع جامعه بین المللی است و تنها به نفع چند کشور اروپایی و یا ایران نخواهد بود.
بهروز کمالوندی در خصوص ضمانتهایی که ایران از طرف هایی اروپایی خود در
خصوص مسائل مالی و اقتصادی درخواست کرده ،عنوان کرد :ضمانت هایی که از سوی
اروپایی ها داده می شود ،تغییری را در متن برجام به وجود نخواهند آورد .اروپا باید به
ما این تضمین را بدهد که محدودیت ها و تحریم های جدید ،تهدیدی را برای اقتصاد
ایران ایجاد نخواهد کرد .اروپایی ها باید راهکارها و یا مجموعه قوانینی را تصویب کنند
که عملی باشد و در حقیقت ،بتواند تحریم ها را بردارد و تا حد امکان ،خسارت های
ناشی از محدودیت هایی را که به واسطه تحریم های آمریکا به وجود خواهند آمد ،به
حداقل برساند.وی ادامه داد :در حال حاضر سیستم بانکداری ،سرمایه گذاری و انرژی جزو
مهمترین بخش هایی هستند که نیازمند سازوکارهای ویژه ای از سوی اروپایی هستند تا
بتوان همچنان ارتباط تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان حفظ شود و خطری ناشی از
تحریم های جدید متوجه شرکت های حاضر در بازار ایران نشود .اگرچه ممکن است این
کار بسیار سخت و شاید هم کمی زمانبر باشد اما نکته مهم در اینجا ،اراده سیاسی است
که اروپایی ها در همان ساعات نخست خروج آمریکا از برجان ،اراده سیاسی و همچنین
اقداماتی را که قصد انجام آن ها را دارند ،اعالم کردند .اکنون اروپا باید زمینه های الزم را
برای پیاده سازی این اقدامات فراهم کند تا از این طریق ،راه برای فرآیند تجارت ،امور بانکی
و همکاری مالی میان شرکت های اروپایی و ایرانی فراهم شود .سخنگوی سازمان انرژی
اتمی به همکاری های مثبت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در طی سال های اخیر
اشاره و خاطرنشان کرد :اگر توافق هسته ای به پایان برسد ،ما رویه ای را که قبل از معاهده
برجام انجام میدادیم ،در پیش خواهیم گرفت .ما برنامه های صلح آمیز هسته ای خود را
افزایش خواهد داد که شامل توسعه در ابعاد ،سطح ،درصد غنی سازی و غیره می شوند.

