
  م�ردم اعالن عمومي حق�وق و مزاياي مديران 
 و ش�اغالن دس�تگاه هاي اجراي�ي را مي خواهند 

نه بارگذاري اطالعات در يك سايت و سامانه را

از سوي ستاد  قيمت گذاري سبوس  موضوع    
جهاد  وزارت  اعتراض  آن  از  بعد  و  بازار  تنظيم 
يك  به  ظاهراً  قيمت گذاري،  اين  به  كشاورزي 

حاشيه جدي در دولت تبديل شده است

 رئيس قوه قضائيه: اتهام  بدون سند
 به روند مبارزه با فساد ضربه مي زند

  نماينده دادستان در جلسه بيست ونهم بانك 
س�رمايه: رد پول هاي حاصله از طريق فس�اد در 
مؤسس�ه مالي اعتباري نور زده ش�ده است؛ اگر 
آقاي�ان بانك مرك�زي به دنبال مبارزه با فس�اد 

هستند، بايد وارد عمل شوند

ادبيات دفاع مقدس در روزهای رخوت ادبيات 
روشنفکری حرف اول را در جذب مخاطب می زند

 2 كارت زرد مجلس
 به دژپسند

 يك كابينه
 درگير »سبوس«

جانسون: نمايندگان پارلمان 
به برگزيت رأي منفي دهند  

اخراج مي شوند! 

 سامانه اموال مسئوالن
 فعال شد

 روشنايی چراغ ادبيات
 با كتاب هايی از زندگی شهدا

دم خروس فساد بانك 
سرمايه در كرج !
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گام سوم  ایران روی بی عملی اروپا

سازمان ملي استاندارد: 

توليد خودروهایي كه ارتقاي كيفيت نداده اند، متوقف می شود

محمد جواد ظريف ديروز در مسکو 
با مقام ه�ای روس مالق�ات كرد،   جهان

سياس�تمدارانی كه ظريف آنها را »دوس�تان دوران س�خت « 
خوانده و گفته كه هدف س�فرش اين اس�ت كه بعد از رفتن به 
پکن، روس  ها را هم در جريان آخري�ن تحوالت برجام و طرح 
ميانجيگری فرانسه قرار دهد. در حالی كه ظريف برداشتن گام 
سوم را به اجرا نشدن تعهدات اروپا تا روز پنج  شنبه منوط كرده، 
برخی مناب�ع می گويند احتم�ال اينکه طرف اروپاي�ی تا روز 
پنج  شنبه قادر به انجام كار قابل مالحظه ای باشد، اندک است. 
از طرفی سخنگوی س�ازمان انرژی اتمی ديشب اعالم كرد كه 
»گام سوم قطعًا برداشته می ش�ود.« از عراقچی كه به پاريس 
رفته است نيز تنها يك خبر سربسته درباره اينکه مذاكرات 10 
ساعته ايران و فرانس�ه س�ناريوهای مختلف را بررسی كرده 

است، بيرون آمد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی یک  شنبه ش��ب در مسکو قبل از شروع 
مالقات هایش با مقام های روس، روابط ایران با روس��یه را»روابط 
راهبردی«  توصی��ف کرده و گفته بود این رواب��ط » نوعی جدید از 
روابط را بین دو کشور رقم زده است به دلیل اینکه دولت روسیه در 
دوران های سخت در کنار ایران بوده و ما با دوستان دوران سخت 
حتماً معامله دیگری خواهیم کرد .« ظریف دیروز هم با س��رگئی 
الوروف همتای روسش مالقات و در این دیدار تأکید کرد که روسیه 
و چین شرکای کلیدی ایران برای حفظ اعتبار برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( هستند. ظریف گفته اس��ت:  »روابط با مسکو و 
پکن با روابط ما با سایر طرف های توافق هسته ای متفاوت است و به 
همین دلیل ما بر این باوریم که ایران، روسیه و چین هیچ گاه دست 
از همکاری با یکدیگر پیش از برجام و پس از آن برنداشته اند.« به 
گفته ظریف، ایران ، روسیه و چین را شرکایی می داند که به ما برای 
حفظ برجام کمک کرده اند. رئیس دس��تگاه دیپلماسی سپس به 
طرح میانجیگری پاریس در چارچوب طرح پیش��نهادی امانوئل 
مکرون اش��اره کرد و گفت:» هدف اصلی طرح ما اجرای تعهدات 
اروپاست. آنچه رئیس جمهور فرانسه با شرکای امریکایی خود ادامه 
می دهد مربوط به فرانس��وی   ها و اتحادیه اروپاست. آنچه برای ما 
اهمیت دارد اجرای تعهدات اروپا در برجام است.«  ظریف گفته که 
دوستان روسیه و چین ما تعهدات شان را در حد امکان عملی کردند 
ولی این را هم روشن کرد که البته توقع داریم روش   ها و راهکار  هایی 
که برای اجرای برجام دیده می ش��ود منافعش برای همه اعضای 

برجام باشد، نه منحصر به یک عضو. 
 جعبه پاندورای برجام

ظریف در مس��کو، برجام را به یک »جعبه پاندورا« تش��بیه کرده 
که »امکان اینکه این جعبه پاندورا باز ش��ود و دوباره آن را ببندیم 
وجود ندارد.«  او به همین دلیل ب��ر موضع اصلی تهران در این باره 
تأکید کرده وگفت��ه که تهران هیچ مذاک��ره ای در زمینه بازنگری 
مفاد برجام انجام نخواهد داد و اصاًل امکان آن وجود ندارد. او گفته 
است:  »درباره برجام نیاز است دوستان روسی را در جریان آخرین 
تحوالت و گفت وگو  ها در فرانسه قرار دهیم. بالفاصله به چین رفتم 
و آنها را در جریان آخرین تحوالت قرار دادم و امروز که به روس��یه 
آمدم در دیدار با الوروف دوستان روس را در جریان آخرین تحوالت 
قرار خواه��م داد.«  وزیر خارجه ایران بع��د از مالقات با الوروف در 
پاسخ به سؤالی گفت: »برجام در مورد موضوع هسته ای توافق شد و 
به رغم اختالف   هایی که ما و کشورهای غربی درباره سایر موضوعات 
داش��تیم، اجرای برجام را به هیچ وجه منوط به ح��ل و فصل آن 
اختالفات نمی توانیم بکنیم. چون برجام توافقی است که از سوی 
شورای امنیت به عنوان یک قطعنامه الزم االجرا تصویب شده است 
و حتی برجام این گونه نیست که فقط از سوی شورای امنیت تأیید 
شده باشد بلکه خود برجام را شورای امنیت تصویب کرده است و 
کشور  ها نمی توانند بعد از اینکه توافقی کردند و آن توافق قطعنامه 
شورای امنیت شد اجرای آن را به موضوعات دیگر مرتبط کنند.« 
 ظریف گفته که دوست داریم اروپایی   ها تعهدات خود را اجرا کنند و 
موظفند این تعهدات را اجرا کنند   او با اشاره به سفر همزمان عباس 
عراقچی به پاریس، گفت: »دوستان من امروز در پاریس درباره نحوه 
اجرای این تعهدات صحبت می کنند، در هیئت ما هم مس��ئوالن 
سیاسی، مالی و نفتی حضور دارند که تعهدات اروپا را مورد بررسی 
قرار می دهند. « وزیر خارجه تصریح کرد: گام سوم ما طبق برنامه 
پیش خواهد رفت، کاماًل شفاف عمل کردیم، بند 36 برجام حقوق 
ایران را تعریف می کند و به این حقوق پایبند هستیم و اقدامات مان 
را انجام دادیم و اگر اروپایی   ها نتوانند تعهدات شان را اجرا کنند گام 
س��وم اجرا خواهد ش��د. همانطور که تصریح کردیم همواره آماده 
مذاکره هس��تیم و اقدامات ما هم در صورت اجرای تعهدات طرف 
مقابل قابل برگشت است. این سخنان ظریف در شرایطی ابراز شده 
که برخی مناب��ع پیش بینی کرده اند ط��رف اروپایی طی روزهای 
اندک باقی مانده تا روز پنج شنبه، نخواهد توانست گامی بردارد که 
تهران را قانع به برنداشتن گام سوم نماید، به خصوص که خبرگزاری 

میزان هم دیروز از قول بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی نوشت که »گام سوم کاهش تعهدات برجامی قطعاً برداشته 

می شود و طی روزهای آینده آن را اعالم خواهیم کرد.«
  مسکو درک می كند

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نیز موضع ایران درباره برجام 
را تأیید کرده و گفته که بحث های اساسی و مهمی با وزیر خارجه 
ایران در خصوص مسائلی که در دستور کار ایران و روسیه قرار دارد، 
صورت دادیم. الوروف گفته اس��ت: »ما همچن��ان بر موضع خود 
مبنی بر ادامه اجرای برجام هستیم و معتقدیم که وضعیت کنونی 
که امروز برای برجام به وجود آمده است، نتیجه مستقیم اقدامات 
مخرب واشنگتن است و امروز واشنگتن تمام تالش خود را به کار 
گرفته تا دیگر اعضای برجام را به خروج از این توافق ترغیب کند.« 
 وزیر خارجه روس��یه در خصوص پیامدهای اقدامات تحریک آمیز 
واشنگتن علیه توافق هسته ای نیز گفت: »تردیدی نداریم که این 
اقدامات واشنگتن، شرکای ایرانی ما را وادار به کناره گیری از برخی 
تعهدات شان ذیل برجام کرد.«  وزیر امور خارجه روسیه همچنین 
ابراز امیدواری کرده که ابتکار عمل »امانوئل مکرون« در خصوص 
توافق هسته ای ایران و 1+4 )انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به عالوه  

آلمان( نتیجه بخش باشد. 
  كريدور اوراسيا

وزیر امور خارجه روس��یه در ادامه از توافق برای فعال سازی ایران 
در منطقه اوراسیا س��خن گفت و تصریح کرد: »ما امروز به توافق 
رس��یدیم که می توانیم از طری��ق ایجاد یک منطق��ه تجارت آزاد 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا ب��رای تجارت و همکاری 
خ��ود انگیزه ایج��اد کنیم.« رض��ا اردکانیان، رئیس کمیس��یون 
مشترک اقتصادی ایران و روسیه نیز با »الکس��اندر نوواک « وزیر 
انرژی روسیه و رئیس طرف روس کمیسیون مشترک و همچنین 
»تیگران سارکیسیان « دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و 
راه های گسترش مناسبات دوجانبه را بررس��ی کردند. اردکانیان 
پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اتفاقی مهم برشمرده 
و گفته شاید برای اولین بار است که ایران در یک پیمان منطقه ای 
اقتصادی به شکل فعال وارد می شود و این مهم پنجره موثری برای 
همکاری های منطقه ای خواهد بود. البته حمید زادبوم، سرپرست 
سازمان توسعه تجارت گفته که قرار نیست ایران به عضویت اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا درآید و فقط اجرایی شدن یک موافقتنامه تجاری 

بین طرفین مطرح است. 

جانسون: نمایندگان پارلمان به برگزیت رأي منفي دهند  اخراج مي شوند! 
وزي�ر  نخس�ت 

انگليس ك�ه عزم   جهان
خود را جزم كرده تا لندن را بدون قيد و شرط از 
اتحاديه اروپا خارج كند، ب�ه تعطيلي پارلمان 
راض�ي نش�ده و در اقدام�ي خ�الف ع�رف 
دموكراتيك، هم حزبي هاي خود را تهديد كرده 
كه در صورت دادن رأي منفي به برگزيت بدون 
توافق، از حزب محافظه كار اخراج ش�ده و به 
عنوان نمايندگان مستقل فعاليت خواهند كرد. 
حزب كارگر هم امروز آخرين تالش هاي خود را 

مي كند تا جلوي طرح جانسون را بگيرد. 
به گزارش »جوان« سرنوشت تصمیم انگلیسي ها 
براي خروج از اتحادیه اروپا درحالي همچنان در 
هاله اي از ابه��ام قرار دارد که بوریس جانس��ون، 
نخس��ت وزیر جدید این کش��ور با ب��ه تعطیلي 
کشاندن پارلمان، سعي دارد برگزیت بدون توافق 
را رقم بزند اما این مس��ئله تنش ها در این کشور 
را تشدید کرده اس��ت. بوریس جانس��ون که در 
روزهاي اول نخس��ت وزیري خ��ود تنها با حزب 

کارگر تنش داش��ت اما در روزه��اي اخیر با هم 
حزبي هاي محافظه کار خود هم دچار تنش شده 
و به آنها اولتیماتوم داده است. نخست وزیر بریتانیا 
روز دوشنبه نمایندگان حزب محافظه کار را تهدید 
کرد و گفت که اگر به طرح دولت براي خروج بدون 
قید و ش��رط از اتحادیه اروپا، رأي منفي دهند، از 
این حزب اخراج خواهند شد. روزنامه ساندي تایم 
انگلیس، ه��م دیروز گزارش کرد که جانس��ون و 
دستیاران ارشد وي در حال بحث در این خصوص 
هستند که اعضاي شورش��ي حزب محافظه کار 
را که با تالش هاي جرمي کوربی��ن، رهبر حزب 
مخالف کارگر براي جلوگی��ري از برگزیت بدون 
توافق همراهي کنند، از حزب اخراج کنند. دیوید 
گائوک، وزیر دادگستري سابق انگلیس که قرار بود 
عصر دوشنبه همراه با یک گروه دیگر از مخالفان 
برگزیت بدون توافق با نخس��ت وزیر این کش��ور 
دیدار کند، گفت: »چنی��ن رویکردي ارزش این 
هزین��ه را دارد.« گائوک به ش��بکه اس��کاي نیوز 
تصریح کرد: گاهي اوقات شما در زمان هایي باید 

بین منافع شخصي خودتان و منافع ملي قضاوت 
کنید و بای��د اول منافع ملي مطرح باش��د، البته 
امیدوارم که کار به آنجا نرس��د. برخي از اعضاي 
حزب محافظه کار که تهدید به اخراج شده اند به 
وجود استثناهایي براي تهدیدات جانسون اشاره 
کرده و مي گویند که هر چند آنها به توافق خروج 
دولت رأي دادند اما بس��یاري از وزراي فعلي این 
کار را نکردند.«  بوریس جانسون وعده داده است 
بریتانیا را در روز 31 اکتبر با توافق یا بدون توافق 

از اتحادیه اروپا خارج کند. 
این در ش��رایطي اس��ت که برخي از نمایندگان 
محافظه کار تهدید کرده اند ک��ه براي جلوگیري 
از برگزی��ت بدون توافق، علی��ه وي رأي خواهند 
داد و به همین خاطر جانس��ون براي جلوگیري 
از رأي مخالف نمایندگان، چند روز پیش از ملکه 
الیزابت درخواست کرد پارلمان را تعطیل کند تا 
نمایندگان فرصتي براي مخالفت با طرح برگزیت 

بدون توافق نداشته باشند. 
بقيه در صفحه 15

يادداشت هاي امروز

فقط بيرانوند مقصر نيست
فريدون حسن

13

پيشران ها و پسران ها در الگوي مقاومت فعال
عباس حاجي نجاري

2

تثبيت معادله قدرت
محمود حكيمي

15

علت انفجار در سكوي 
پرتاب ماهواره فني بود

  سخنگوي دولت: انفجار در س��کو بوده و هنوز ماهواره اي به 
سکو منتقل نشده بود و در محل تست بوده و نه عملیات پرتاب. 
در دنیا حوادثي شبیه به این زیاد رخ مي دهد. حتي در کشورهاي 

پیشرفته هم انفجارهاي متعدد و مهیبي داشته ایم.  | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 اهم اقدامات مردمي فراكسيون اميد 
مشخص شد!

 آقاي رهامي! نيازي نبود تا آلمان برويد 
صفحه 2

آیين سنتی »علم بندان« در بيرجند | مسعود نوفرستي |فارسآیين نخل برداری در ميبد یزد | اميرحسين شفيعی سورک | تسنيم

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  12 شهريور 1398   -    3 محرم 1441

سال بيست و يکم- شماره 5740 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

 صهیونیست ها:  زخمی نشديم 
خون مصنوعی بود !

گام سوم  ایران 
روی بی عملی اروپا

   بین الملل

صهيونيس�ت ها برای الپوش�انی »موازنه جديد« در مرزهای شمالی با 
لبنان اعالم كردند كه در حمله حزب اهلل هيچ زخمی يا كشته ای نداده اند 
و خودشان برای فريب حزب اهلل خون مصنوعی روی لباس سربازانشان 

ريخته اند. صرف نظر از اينکه اين برای فريب بوده چرا اعالم كرده اند؟!  
فيلم اصابت موش�ك حزب اهلل به خودروی زرهی ارتش اسرائيل حرف 
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ديروز ظريف در مسکو، روس ها را »دوستان روزهای سخت« ناميد و با 
آنها درباره سرنوشت برجام رايزنی كرد. از عراقچی كه به پاريس رفته 
اس�ت تنها يك خبر سربسته درباره اينکه مذاكرات 10 ساعته ايران و 
فرانسه سناريوهای مختلف را بررسی كرده است، بيرون آمد. اما گفته 

می شود به نظر نمی رسد اروپا تا 48 ساعت آينده كه به زمان گام سوم 
كاهش تعهدات اصلی ايران مانده اس�ت، كاری انجام دهد. در ايران اما 
كمالوندی، سخنگوی انرژی اتمی گفت: »شواهد و قرائن نشان می دهد 

ايران گام سوم را در موعد خود قطعًا برمی دارد.«  | همين صفحه

رئيس سازمان ملي 
استاندارد ايران در   اقتصادی

ديدار با مديران خودروس�ازي از توقف توليد 
برخي از خودروهاي غير استاندارد خبر داد و 
تأكيد ك�رد: خودروهايي كه ارتق�اي كيفيت 

نداشته اند، توليدشان متوقف خواهد شد .
روز گذش��ته مدی��ران و مس��ئوالن صنع��ت 
خودروسازي کشور با رئیس و مسئوالن سازمان 
ملي استاندارد ایران در این سازمان دیدار کردند.  
در این دیدار نیره پیروزبخت - رئیس سازمان ملي 
استاندارد ایران - خواس��تار همراهي و مشارکت 
همه جانبه در اجراي اس��تانداردها شد و با اشاره 

به اینکه سختگیري هاي ما به نفع خودروسازان و 
مردم است، تصریح کرد: حتي اگر سخت و دشوار 
باش��د، باید الزامات سازمان ملي اس��تاندارد در 
خودروسازي لحاظ شود. طبق برنامه، خودروهایي 
که ارتقاي کیفیت نداده اند بای��د از چرخه تولید 
خارج ش��وند. پیروزبخت، خواستار ادامه فعالیت 
کمیته ارزیاب��ي مش��کالت و رفع موان��ع تولید 
ش��د و ابراز امیدواري کرد که با همراهي س��ایر 
بخش ها در صنعت خودروس��ازي، ش��اهد رونق 
تولی��د در این صنعت باش��یم.  فرش��اد مقیمي، 
مدیرعامل ایران خودرو نی��ز با بیان اینکه رعایت 
اس��تانداردها در فرآیند تولید خودرو، ضرورتي 

انکارناپذیراست، گفت: تالش خواهیم کرد براي 
اجراي اس��تانداردها در چرخه تولید مکانیزمي 
طراحي کنیم. ت��ا حد ام��کان و ظرفیت صنعت 
کش��ور، قول مي دهیم حتي یک ق��دم از اجراي 
استانداردها عقب نش��یني نکنیم.  در این دیدار 
خودروس��ازان خواس��ته هاي خود را در مقابله با 
چالش هاي موجود در صنعت خودروسازي اعالم 
کردند و مسئوالن س��ازمان ملي استاندارد ایران 
ضمن تأکید بر اجراي قوانی��ن و مقررات مصوب 
در ش��وراي عالي استاندارد، خواس��ت و مطالبه 
مردم براي ارتقاي کیفیت و ایمن��ي خودرو را از 

اولویت هاي این سازمان برشمردند. 


