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برشی از یک زندگی قسطی

 دردهایی که 
 برای بازنشستگان 

تکثیر می شوند

 در جریان یک رأی گیری آنالین 
و برای تشکیل دولت جدید صورت گرفت

 ائتالف جنبش 
 پنج ستاره  ایتالیا  
با حزب دموکرات 

 به رغم وضع قوانین جدید، 
مشکل »مهریه« همچنان پابرجاست

گرفتار در   بهای  متالطم 
سکه و بی پولی مردان

رئیس سازمان امور مالیاتی:

پیشنهاد اخذ مالیات از 
سود سپرده ها جدی نبود

شهرنوشت 6

دسترنج 4

جهان 5

چرتکه 3

جهان 5

 پس از سه ماه درگیری؛

 رهبر هنگ کنگ
  قانون استرداد متهمين 
را به کلی لغو کرد

آدرنالين 7

 تقسیم 90 - 10 سکوها در دربی؛
  نزدیک به غیرممکن

 سنگ بزرگ، 
عالمت نزدن!

قیمت  2000  تومان  /   شماره 331  پنجشنبه  14 شهریور   1398  /    5 محرم 1441  /   5 سپتامبر   2019

سياست 2

تکلیف گام سوم روشن شد؛ تصمیم گیری 
درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته ای 
ایران منوط به نتیجــه مذاکرات عراقچی 
با فرانســه بود. مقامات ایران اعالم کرده 
بودند که اگر این مذاکرات تا روز پنجشنبه 
و جمعه به نتیجه برسد، ایران از برداشتن 
گام ســوم منصرف خواهد شد. مذاکرات 
سرنوشت ســاز عراقچی در فرانسه روز 
سه شنبه انجام شــد؛ اما رئیس جمهوری 
دیروز در جلسه هیأت دولت گفت: »بعید 
می دانم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم. 
گام سوم ایران را که باطن فوق العاده مهمی 
دارد و شتاب ویژه ای به فعالیت های سازمان 
انرژی اتمی خواهد داد، اعالم خواهیم کرد.«

عباس عراقچــی، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه که روز گذشته پس از مذاکرات در پاریس، 
در اسلوونی به سر می بُرد؛ توضیح داد: »به مکرون 
تاکید شــده که یا اروپا می بایســت از ایران نفت 
خریداری کند یا معادل فروش نفت را به صورت 
خط اعتباری که با درآمدهای نفتی ایران تضمین 

می شود و...

روحانی: به توافق نهایی نرسیدیم؛ 
گام سوم را برمی داریم

ایران سه  
هیچ وپا  ار

وزیر امور خارجه در خصوص آخرین وضعیت 
مذاکرات با اروپایی ها گفت: ما از روز اول اعالم کردیم 
که آمادگی مذاکره داریم، اما گام های خودمان را 

برمی داریم.
به گزارش خبرنــگار اعزامی ایرنا، محمد جواد 
ظریف عصر چهارشنبه و پس از نشست خبری با 
رسانه های بنگالدشی در جمع خبرنگاران افزود: اگر 
مذاکرات به نتیجه برسد، این گام ها می تواند متوقف 
شــود و حتی به عقب برگردد. اما اگر مذاکرات به 
نتیجه نرسد و اروپایی ها نتوانند تعهداتشان را حداقل 
در رابطه با فروش نفت و بازگشت پول نفت ایران به 
شکل های مختلف انجام دهند، ایران گام هایش را 
ادامه می دهد. ظریف تصریــح کرد: اظهارات وزیر 
امور خارجه فرانســه مثبت بود؛ ولی آنچه برای ما 
تعیین کننده اســت تحوالت روی زمین و اقدامی 
است که اروپایی ها در پرداخت و خرید نفت ایران 

باید انجام دهند.
 وی ادامه داد: ما در فاصله دو روز آینده گام سوم 
را بر خواهیم داشت و  آقای رئیس جمهوری امروز 
اعالم کردند که گام ســوم گامی است که تأثیرات 
چشمگیری در برنامه هسته ای ایران دارد و بعد از 

آن هم در مذاکره حضور خواهیم داشت. وزیر امور 
خارجه یادآور شد: بعد از دو ماه طبق رویه خودمان و 
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد گام چهارم اتخاذ خواهد 
شد و باز هم مذاکرات را ادامه خواهیم داد. ظریف 
گفت: مذاکره وظیفه وزارت امور خارجه اســت و 
ادامه پیدا می کند و ما وظایف خودمان را تعطیل 
نمی کنیم ضمن اینکه سیاست ما اتخاذ اقدامات 

الزم در کنار مذاکره  است.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره عدم اجرای 
تعهدات از سوی شــرکت های اروپایی برجام و 
اینکه آیا ایران همچنان به این مذاکرات امیدوار 
هست، گفت: اقتصاد ما حتماً نباید متصل به عامل 
خارجی باشد بلکه باید بر اساس اقتصاد مقاومتی 

باشد همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و 
سیاست دولت هم همین است.ظریف گفت: ما 
از ابتدا میز مذاکره را  ترک نکردیم، کماکان هم 
ترک نمی کنیم. ضمن اینکــه مذاکره به معنای 
کوتاه آمدن و قبول شرایط طرف مقابل نیست و 

تاکنون هم مذاکره به این معنا نبوده است.
دوگانه مذاکره و مقاومت غلط است

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: مذاکره 
یک ضرورت است و حتی نتیجه مقاومت هم از طریق 
مذاکره به نتیجه می رسد. مذاکره خودش نوع جدی 
از مقاومت در صحنه دیپلماسی است و لذا ایجاد این 
دوگانه که مذاکره باید به جای مقاومت باشد دوگانه 
غلطی است. وی افزود: مذاکره خودش مقاومت، 
ادامه مقاومت و بهره برداری از مقاومت است. کما 
اینکه مقاومت هم بهره برداری از دســتاوردهای 
مذاکره است ما همه یک کشــور هستیم. وی در 
خصوص اظهارات اخیر وزیر دارایی فرانسه درباره 
مذاکراتش با آمریکا گفت: حتماً این اظهارات مثبت 
است ولی آنچه برای ما تعیین کننده است تحوالت 
روی زمین هست یعنی اقدامی که اروپایی ها باید در 

پرداخت و یا خرید نفت ایران انجام دهند.

وزیر بهداشت ضمن اشاره به اقدامات انجام شده 
در جهت شفاف ســازی در وزارت بهداشت و بویژه 
سازمان غذا و دارو، گفت: آرزو می کنم روزی کسوت 
وزارت را کنار گذارده و با مردم راحت و بی مالحظه 
صحبت کنم و بگویم گاهی سازش ما با فساد که به 
صغیر و کبیر مملکت رحم نکرده، چه بالیی سر آنها 

آورده است.
به گفته سعدی، »مرا دردیســت اندر دل اگر 
گویم زبان ســوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز 

استخوان سوزد«
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در اجالس 
معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور، گفت: ٣٠ ســال قبل که معاون بهداشت 

وزارت بهداشــت بودم، در آن زمان، به عنوان لکه 
ننگ سیستم دارویی کشور به یکی از سیستم های 
امنیتی پناه بردیم که ناصر خسرو از محدوده کنترل 
ما خارج است و کمک الزم داریم، طبق یک قرارداد 
بنا شد که سرویس دریافت کنیم و سقف ریالی هم 
برای قرارداد تعیین شد و بعداز مدتی کوتاه، کوپن 
سقف ما تمام شد و حاصل آن تنها شناسایی وانت 
مملو از داروی قاچاق زیر یکی از پل های شهر بود. 
از ٣٠ سال قبل که در نظام ســالمت حضور دارم، 

مشکل ناصر خسرو را داریم.
نمکی ادامه داد: در ســازمان غــذا و دارو که 
متاسفانه گاهی تعدادی از مجرمین این مجموعه 
یا شریک و یا رقیب مجموعه های خارج از سازمان 

بودند، افراد خالــص دانشــگاهی را جایگزین 
کردیم.

 وزیر بهداشــت گفت: روزی باید همه ما پاسخ 
دهیم در روزهای سخت مملکت کجا بودیم و چه 
کردیم؟ امیدوارم آن روز مجبور نباشــیم بگوییم 
زیر چشــمان ما با IRC پودر کاکائــو و نارگیل، 
داروی قاچاق وارد کــرده و توزیع کردند و کارمند 
ما هم پشت سیستم و سامانه این موضوع را تایید 
کرده اســت؛ یعنی به جــای چرتکه، بــه دزدها، 
ماشین حساب دادیم! خدا کند که نگوییم سامانه 
ای داشتیم که در آن، این قابلیت وجود داشته که 
یک خانم دکتر در ۱٣ یا ۱۴ مرکز، مسئول فنی بود و 

سیستم و سامانه او را ریجکت نکرده بود.

خبر

خبر

ظریف:

آمادگی مذاکره داریم، اما گام های خودمان را برمی داریم

افشاگری  جدید وزیر بهداشت درباره فساد در حوزه دارو و بازار ناصرخسرو


