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صفحه2

محصوالت غیر بهداشتی با قیمت بیش از
نرخ مجاز به شهروندان فروخته می شد؛

پذیرایازمهمانانبزرگترین
شهربازیپایتختبا
قیمههاییخزده
گروه اجتماعی  :گش��ت سیار تعزیرات حکومتی
به سراغ غرفههای یکی از پارک شهربازیهای
پایتخت رفت و پس از بررسی و کشف قیمههای
یخ زده چندبار پخته شده و گوشتهای فاسد با
متخلفان برخورد کرد...
صفحه5

اتمام ضرباالجل  60روزه به قاره سبز

گام دوم برجامی؛ پاسخ قاطع ایران
به بدعهدیهای اروپا
عضو کمیسیون قضایی مجلس:

فتنه تقلب کار دست خاتمی داد

عذرخواهی رییس

ش
فدراسیون جهانی ورز 

 ۲سال حبس مجازات
ادعای بدون مدرک

کارگری از ایران

صفحه7

قیمت و تعداد معامالت اندکی بهبود یافت

خیزاوراقتسهیالتمسکن
برای خروج از کما

صفحه2

صفحه3

رشد بیش از  ۲۵۰۰درصدی
مشارکت مردمی در
بازسازیعتبات

اروپا به اینستکس هم پایبند نمیماند

عضو کمیس��یون قضایی مجلس گفت:
خیلی امیدوار نیس��تم ک��ه اروپاییها در
بحث اینس��تکس هم پایبند باش��ند؛ ما
کار خ��ود را باید طبق منافع ملی و منافع
ملت انجام دهی��م .بهمن طاهرخانی در
گفتوگو با صبح قزوین با اشاره به عدم
اجرای تعهدات برجامی اروپا طی مهلت
 60روزه اظه��ار کرد :تعهدات بینالمللی
دو جانبه اس��ت ،بنابراین هر طرفی از قرارداد اگر از اجرای تعهدات س��رباز بزند،
حقوق��ی برای طرف مقابل پیشبینی ش��ده و در معاهداتی مانند برجام همچنین
حقوقی پیشبینی شده است که برای ما هم حقوقی قائل شده و...
صفحه2

شاخص بورس وارد کانال
 ۲۴۵هزار واحدی شد

صفحه6

صفحه3

تحلیلگر ارشد وکس:

چمران:

از «فشار حداکثری» ،چیزی بهجز توئیتهای ترامپ و سبیل بولتون ندیدیم
گزارش��گر ارشد تارنمای تحلیلی وکس با اشاره به اقدامات
دولت آمریکا علیه ونزوئال ،چین و ایران سیاس��ت موس��وم
به «فش��ار حداکثری» را فاقد تعریف مشخص دانست .به
گزارش مهر ،شبکه بی بی سی با بررسی رویکرد رسانههای
آمریکای��ی ب��ه تحوالت بی��ن المللی اخیر نوش��ت« :زک
بیشاپ» گزارش��گر ارشد وبسایت خبری تحلیلی وکس در
برنامه پادکس��ت خ��ود با عنوان «وردلی» به ریش��ه ظهور
سیاست «فشار حداکثری» در دکترین سیاسی دونالد ترامپ
پرداخت و با دو کارش��ناس ثابت ای��ن برنامه درباره میزان
کارآم��دی این راه��کار بحث کرد« .آلک��س وارد» در این
پادکس��ت که به صورت زنده اجرا و ضبط شد از تاریخچه
ظهور سیاست فش��ار حداکثری گفت و اینکه چه طور ابتدا
در سیاس��ت مقابله با برنامه اتمی کره شمالی از این راهکار
س��خن به عمل آمد ام��ا خیلی زود به اصلیترین شناس��ه
سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ بدل ش��د و او از کرهشمالی
تا مکزیک و از ونزوئال تا چین و کانادا و باالخره علیه ایران
این روش را اعمال کرد .هر چند به گفته او در زمینه کارآیی

صفحه2

این رویکرد سواالت فراوانی وجود دارد .با وجود این «جنیفر
ویلیامز» دیگر کارش��ناس ثابت پادکست وردلی معتقد بود
سیاس��ت فشار حداکثری را ترامپ از دنیای تجاری خودش
در نیویورک و تجربهاش در زمینه ساخت و ساز به کاخسفید
برده و از این لحاظ نه تنها ترفند جدیدی به حساب نمیآید
بلکه تداعی کننده س��بک «قلدرمآبانه» تجاری وی است.
کارشناس��ان شرکت کننده در این برنامه در ادامه به نتیجه
بودن سیاس��ت ترامپ اش��اره کرده و افزودند :هنگامی که
آمریکا با کش��وری که اقتصادی ق��وی و بزرگ چون چین
دارد روبرو ش��د سیاست فشار حداکثری جواب نداد چرا که
چین توانست روبروی آمریکا بایستد و در برابر وضع تعرفه
از سوی دونالد ترامپ ،پکن هم بر میلیاردها دالر کاالهای
صادراتی آمریکا از جمله س��ویا و غالت روغنی تعرفه ببندد
و فع ً
ال هم مذاکرات میان دو کش��ور بدون پیشرفت متوقف
ش��ده اس��ت .نکته قابل توجه در این میزگرد رادیویی این
بود که تقریب ًا ش��رکتکنندگان متفقالقول بودند که وقتی
سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ با مقاومت دولتهای

مقابل او مواجه میشود به نوعی این پیغام را میفرستد که
واشنگتن ممکن است از تهدید گزینه نظامی به عنوان ابزار
بعدی اس��تفاده کند اما وی با وجود داشتن سیاستمداران
جنگطلب��ی چون جان بولتون و مای��ک پومپئو در اطراف
خود ،نش��ان داده که تمایلی ب��ه وارد کردن آمریکا به یک
جنگ گرم و رویارویی مستقیم نظامی ندارد .جنیفر ویلیامز
برای استدالل بیشتر مثال ونزوئال را طرح کرد .اینکه آمریکا
ب��ا حمایت از حوآن گوآیدو ،رهب��ر مخالفان و تحریم نفتی
کاراکاس ت��ا به آنجا پیش رفت که حت��ی مایک پومپئو و
جان بولتون از روی میز بودن گزینه نظامی س��خن گفتند.
اما در نهایت وقتی نیکالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال
تسلیم نشد ،عم ً
ال «سیاس��ت فشار حداکثری پشتبندی»
نداش��ت .بیش��اپ حتی به نقل از مقامهای کاخسفید گفت
ک��ه دونالد ترامپ اخیراً جایی اظه��ار کرده «حوصلهاش از
قضیه ونزوئال س��ر رفته» و این موضوع کمکم به حاش��یه
توجه رئیسجمهوری آمریکا رفته اس��ت .جنیفر ویلیامز در
نهایت به روند این سیاس��ت در برابر ایران پرداخت و گفت:

مهلت  60روزه ایران به طرفهای اروپایی
برجام بعد از فراز و نشیبهای زیاد امروز
به پایان رس��ید ،البته بدون اینکه آنها به
تعهداتشان عمل کنند ،این امر بار دیگر
ثابت کرد که تنها اقدام عملی و دس��ت
پر میتواند برگ برنده ایران در تحوالت
پیش رو باش��د و ادام��ه روند قبلی باعث
از دست رفتن عوامل اقتدار ایران خواهد
شد .اروپاییها در این  14ماه ثابت کردند
که با ش��یطان بزرگ هماهنگ بوده و با
بهانههای مختل��ف تنها به دنبال معطل
کردن ایران در برجام بیفرجام هس��تند،
آنه��ا روزی پای��ان دوران ترامپ را بهانه
میکنند و روزی آبنبات چوبی اینستکس
را پیشنهاد میدهد تا ایران فرصتسوزی
بیشتری کند در حالی که تعهدات برجامی
آنها بر زمین مانده است.اگرچه این دو ماه
هم برای ایران فرصتس��وزی بود اما بار
دیگر عقالنیت جمهوری اسالمی به همه
جهان به اثبات رسید و تهران با دیپلماسی
عمومی نش��ان داد که طرفهای مقابل
قص��د انج��ام تعه��دات قانونی خ��ود را
ندارند .در مقاب��ل ،مواضع قاطع ایران در
کاهش تعهدات برجامی خود بر اس��اس
بند  36این توافقنامه باعث سردرگمی و
دستپاچگی اروپا و آمریکا شد ،از سویی
به راهاندازی اینس��تکس شتاب دادند و از
سویی انگلیسیها در یک راهزنی دریایی
به دس��تور ارب��اب خود اق��دام به توقیف
نفتک��ش ایران��ی آن ه��م در آبهای
بینالمللی کردند تا شاید مانع ایران شوند.
همین امر نش��ان داد که تنها با اقدامات
قاطع میتواند ب��ا باجخواهی غربیهای
مقابل��ه کرد اقدامی که بای��د به خوبی از
سوی جمهوری اسالمی صورت گیرد.گام
دوم برجامی ایران باید چنان قاطع باشد
که در فضای بینالمللی قابل درک بوده
و طرفهای مقابل نتیجه بدعهدیهای
خود را به صورت عملی ببینند .دش��منان
قطع ًا اگر اقتدار ایران را مش��اهده کنند از
مواضع خود عقبنشینی خواهند کرد اما
اگر کوچکترین ضعف و تعللی را ببینند
قطع ًا به اقداماتی فراتر از گذش��ته دست
خواهند زد.

مدیریتشهریفعلیتهرانتوانایی
«احداث یک متر تونل مترو» را هم ندارند

«کاخس��فید میخواهد همین سیاست را علیه حکومتی به
کار ببرد که فلس��فه وجودی آن مقاومت و مقابله اس��ت و
خب این طور میش��ود که تهران با نه گفتن به واش��نگتن
دهنکجی میکند و باز شاهدیم که سیاست فشار حداکثری
به بنبس��ت میرس��د بدون اینکه کاخس��فید برای چنین
وضعیتی استراتژی مشخصی تعیین کرده باشد» .در انتهای
این پادکس��ت بیشاپ کمی هم مایه طنز به گفتگو افزود و
توضیح داد :البته ما این همه درباره سیاست فشار حداکثری
ح��رف زدیم اما در حقیقت تعریف مش��خص و مکتوبی از
سوی کاخس��فید در این باره که این سیاست چیست وجود
ن��دارد؛ البته توییتهای ترامپ و «س��بیل ج��ان بولتون»!
هس��ت اما ورای آن کاخس��فید تاکنون دکترین مشخصی
برای سیاست خارجی خود ارائه نکرده است.

رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به گذشت حدود  ۲سال از فعالیت دوره پنجم شورای
ش��هر تهران گفت :اعضای شورا و ش��هرداری در این دوره حتی توانایی احداث یک متر تونل
مترو را هم نداش��تهاند .مهدی چمران در گفتوگو با تس��نیم با اش��اره به اینکه از مدت حضور
اعضای شورای شهر پنجم تهران و تیم جدید شهرداری تهران حدود دو سال میگذرد ،اظهار
کرد :طی این مدت هیچ کار جدی و بزرگ از سوی مدیریت شهری بهجز فعالیتهای سیاسی
دیده نش��ده است.وی تصریح کرد :بت مروری بر عملکرد مدیریت شهری در این  2سال اخیر
کام ً
ال مشهود است که اقدام خاصی در شهر انجام نشده و جلسات شورای شهر تهران بیبرنامه
و فاقد خروجی مؤثر بوده است.رئیس سابق شورای شهر تهران ادامه داد :بیکاری و بیبرنامگی
را میتوان دو ویژگی شورای شهر فعلی تهران دانست و البته باید نطقهای سیاسی و حزبی را
باید به آن اضافه کرد و بهطورکلی طی این مدت کار خاصی از شورا و شهردار تهران ندیدهایم.
چمران متذکر ش��د :طی این مدت اعضای شورای ش��هر تهران توانایی کندن یک متر تونل
مترو را هم نداشتند و نمیدانند کندن تونل در برخی از مناطقی مثل خیابان مولوی و شریعتی
با توجه به ش��رایط زمین و خاک ،چگونه است.وی تأکید کرد :در زمان حضور مدیریت شهری
تهران در این دوره ،شهروندان شاهد اضافه شدن واگنهای جدید برای مترو هم نبودند و تعداد
اتوبوسهای تهران هم نهتنها زیاد شده بلکه کاهش هم داشته است.

