سایهروشن

سعید نمک 
ی
وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی

سیدکمال خراز 
ی
رئیس شورای راهبردی
روابط خارجی

عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی

مهدی گلشن 
ی
عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی

با قانون جدید ،دامنه شمول ماده 976قانون
مدنی در اعطای تابعیت ازطریق سیستم خون
توسعه یافته است و شامل پدر و مادر هردو
میشود .البته موضوع ماد ه 1060در اجازه
دولت به ازدواج با مرد خارجی لغو نشده است
ولی مانع از اعطای تابعیت نیست .این قانون
تابعیت را به پدر خارجی نمیدهد ،بلکه فقط
فرزندان حاصل از این نوع ازدوا جها دارای
تابعیت و هویت ایرانی میشوند( .ایرنا)
در سایه انسجام ملی از این وضعیت عبور
خواهیم کرد .در این شرایط هرکسی وظیفه
دارد به سهم خود بهجای مسئولیتگریزی
و فرافکنی ،مشارکت فعاالنه داشته باشد و
هما کنو ن فر صتی ا ســت که به فعا ال ن
بنگا ههای اقتصادی کمک کنیم تا بآوری
داشته باشند؛ چون بهعقیده بسیاری از
کارشناسان اگر ما 9ماه باقیمانده سال پیش
رو را بگذرانیم ،دشمن از ادامه فشارها ناامید
خواهد شد( .تسنیم)
تکرارمداومجمالتینظیردنبالسازوکارمالی
بودن ،ا زسوی مسئوالن اروپایی ،گزار های
تکراری و نخنماشده خواهد بود .ساد هترین
کار برای عملیاتیکردن فعالیت سازوکارهای
«اینستکس» و «ساتما» ،برداشت نفت توسط
شرکتها و نها دهای اروپایی یا اعطای یک
خط اعتباری به صادر کنندگان اروپایی
برای شروع صادرات به ایران است .اگر نگران
واکنش آمریکا درباره نوع کاالهای صادراتی
به ایران هستند ،میتوانند توانایی خود را با
صدور کا الهای اساسی و دارو تست کنند.
حال میتوان گفت :توپ در زمین اروپاست!
(صداوسیما)
شا یستهسا ال ر ی د ر ا نتخا ب ر ؤ ســا ی
دانشگا هها رعایت نشده است .البته رؤسای
شایستهای هم در بعضی دانشگا هها داریم
و من در سا لهای اخیر اثر وجودی بعضی
رؤسای شایسته دانشگاهها را به چشم دیدهام،
اما تعداد آنها کم است و بعضی از آنها حتی
شایستگی اداره یک دبیرستان را نیز ندارند.
(ایلنا)
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اهل سنت مرزداران صدیق کشور هستند
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تکذیب شروط جدید ایران برای اروپا

سخنگوی وزارت امــور خارجه شروط
اعال مشده در رویترز بــرای باقیماندن
ایران در برجام را تکذیب کرد .رویترز ،عصر
دوشنبهبهنقلازمنابعمطلعازگفتوگوهای

اذان ظهر12:28

اذان صبح فردا 3:45

اذان مغرب 19:51

طلوع آفتاب فردا 5:25

چهره روز:حسین انتظامی

ایران و اروپا گفت که جمهوری اسالمی
برای باقیماندن در برجام ،شرط خود را
صــادرات روزانــه 1 .5میلیون بشکه نفت
در روز ،اعالم کرده است .بلومبرگ هم روز
گذشته در خبری ضمن اعالم این شرط،
«دسترسی کامل به دالرهای نفتی» را دیگر
شرط ایران معرفی کرده بود .بااینحال،
سیدعباس موسوی ،ضمن رد این خبرسازی
گفت :نظرات و مطالبات بحق ایــران در
نامه ۱ ۸اردیبهشت رئیسجمهور محترم
کشورمان به سران کشورهای باقیمانده
در برجام ،بهوضوح و باصراحت بیان شده
است .سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور
ادامه داد :پرداختن به اینگونه خبرسازیها
و گمانهزنیهای ناقص و غیردقیق در فضای
رسانهای و عمومی نهتنها سازنده نیست،
بلکه میتواند به تخریب فضا منجر شود.

zz

تأکید اروپا بر پایبندی به برجام

مسئو ل سیا ست خا ر جه ا تحا د یه ا ر و پا
تأکید کرد که همه اعضای اتحادیه اروپا
کامال مصمم هستند توافق هستهای با ایران
بهطور کامل اجرا شود .فدریکا موگرینی،
پساز نشست اتحادیه اروپا که درباره موضع
برجامی اخیر ایران تشکیل شده بود ،با اشاره
به تنشهای میان ایران و آمریکا بیان کرد:
به حداکثر خویشتنداری نیاز است تا کار
به درگیری نظامی نکشد .وی بار دیگر تأکید
کرد که اتحادیه اروپا و همه اعضای آن کامال
مصمم هستند که توافق هستهای با ایران
بهطور کامل اجرا شود .مسئول سیاست
خارجه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد
که نخستین تراکنش اینستکس ظرف چند
هفته آینده انجام شود.

مخاطب خاص
متولد ســا ل 46در مشهد است .در مقطع
کارشناسی و ارشد ،شیمی خواند ،اما از اواخر
دهه 60واردعرصهرسانهوروزنامهنگاریشد.
خیلی زود پلههای ترقی را طی کرد و اوایل
دهه70جوانترینمدیرکلوزارتارشادشدو
مطبوعات داخلی را در این وزارتخانه مدیریت
میکرد.چندسالبعد،رسانهکاغذیرسانهملیرابانام
جام جم راه انداخت و آنجا اولین سایت آنالین یک
روزنامه را هم ایجاد کرد .بعدها و در دهه ،80راهی
بزر گترین بنگاه رسانهای کشور ،همشهری و
مدیرعامل آنجا شد .در همین ایام (تا  )۱۳۸۶این

روزنامهنگارمشهدی،سخنگویشورایعالیامنیت
ملی نیز بود و دکترای خود را هم در دانشگاه عالی دفاع
گرفت .با رویکارآمدن دولت یازدهم ،او هم دوباره به
خانه سابق خود ،وزارت ارشاد رفت و معاون امور
مطبوعاتیواطالعرسانیارشادشد.اماچندماهیاست
که آقای دکتر ،با حکم جناب وزیر ،سرپرست سازمان
سینماییدراینوزارتخانهشدهاست.اینمسئولیتدر
دهههای اخیر ،از پرچالشترین مسئولیتهای
فرهنگی کشور بــوده اســت ،بهخصوص که آقای
روزنامهنگار،تجربهچندانیدرعرصههنرهاینمایشی
در کارنامه نداشت .زمانیکه سرپرست بود ،درباره

خبر ویژه

گزارش خبری

وقف کارساز

شیطنتمشکوک

آیتا ...علمالهدی از رویکرد اوقاف در اشتغالزایی با موقوفات
بانوگوهرشادتقدیرکرد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از رویکرد جدید اداره کل اوقاف استان
در ایجاد اشتغال با موقوفات گوهرشاد تقدیر کرد .به گزارش شهرآرا،مراسم
بزرگداشت بانو گوهرشاد ،در آستانه نهم رمضان و پانصد و هفتاد و نهمین سالگرد
وفات واقف مسجد جامع گوهرشاد ،عصر دیروز در تاالر نور مشهد برگزار شد.
آیتا ...سید احمد علمالهدی در این مراسم با برشمردن تمایز نگاه مکتب اسالم با
جریانهای دیگر به زن ،افزود :اسالم ،تنها مکتبی است که به دنبال دفاع از حقوق
انسانی زن است .وی «تحولسازی» را ویژگی اصلی زنان برجسته اسالم خواند و
ادامهداد:حضرتزهرا(س)وحضرتزینب(س)،ویژگیهایانسانیزیادیمانند
وفاداری ،صبر و مقاومت داشتند اما ویژگی اصلی آنان همان قدرت تحولسازی
بود.امامجمعهمشهدباتشریحوضعیتعصراین 2بانویبزرگاسالم،تصریحکرد:
در آن مقاطع ،جامعه در حال انحطاط و سقوط بود و این بانوان گرانقدر با اقدامات
خود ،مانع این حرکت نزولی شدند.
آیتا ...علمالهدی ویژگی شاخص بانو گوهرشاد را نیز همین قدرت تحولسازی
برشمرد و ادامه داد :سلسله تیموریان جریانی غدار و قاتل شناخته شده بود که
فرهنگ مغول را ادامه میداد اما این بانو با حضور در این حکومت ،این جریان را به
حکومتی هنر و علمدوست و فرهنگی تبدیل کرد .نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی با اشاره به نسبت اجدادی این بانو در جغتای و ارادت وی به سادات ،این
احتمال را مطرح کرد که وی قلبا شیعه بوده است .امامجمعه مشهد در پایان با
قدردانیاز زحمات مدیرکل فعلیو سابقاوقافاستانخراسان رضوی در مدیریت
و تحول موقوفات گوهرشاد ،از رویکرد این نهاد در ایجاد اشتغالزایی به وسیله
این موقوفات در زمینههای گوناگون نظیر دامپروری ،کشاورزی و  ...قدردانی
کرد

.

غروب آفتاب 19:31

نیمه شب شرعی 23:38

گزارش خبری

رئیسجمهور با اشارهبه اینکه طی  5تا 6سال
گذشته و در دولت یازدهم و دوازدهم ،حضور
برادران اهل سنت در عرصههای مختلف
سیاسی و اجتماعی بهطور شایا نتوجهی
افزایش یافته است ،گفت :نماد این موضوع
حضور دونفر از عزیزان اهل سنت بهعنوان
سفیر جمهوری اسالمی ایران است و دولت
و نظام ،شما را مرزداران صدیق کشورمان
میدانند .حجتاالسالم حسن روحانی در
دیدار صمیمی با علما و فرهیختگان اهل
سنت سراسر کشور تصریح کرد :آبادانی
ایــران ،خدمت به مــردم ،حس بــرادری و
استفاده از همه ،اعم از شیعه و سنی ،برای
اداره کشور اراده ماست و این نشانه رعایت
حقوق شهروندی مردم ایران است .وی ادامه
داد :امروز شاهدیم که شیعه و سنی چگونه
د رکنار هم برای توسعه و پیشرفت کشور
قرار گرفتهاند .رئیس دولت تدبیر و امید
تأکید کرد :مبنای دولت ،این است که عزت
و کرامت اسالمی و جایگاه اجتماعی همه
عزیزان از اقوام و مذاهب مختلف محفوظ
بماند و با روحیه برادری در اداره امور کشور
حضور و مشارکت فعال داشته باشند.شیخ
عبدالباعث قتالی ،امام جمعه اهل سنت
بندرعباس و مولوی عبدالحمید اسماعیل
زهی ،امام جمعه اهل سنت زاهدان ،از جمله
حاضران و سخنرانان این مراسم بودند.

شـــــهر آ ر ا
در ســروش
مـــنشـــور
اخـــــالقی

رسول رضایی

محمد نهاوندیا 
ن
معاون اقتصادی
رئیسجمهور

جمهوری اسالمی ایران بهدنبال رقابت با
عربستان یا کشور دیگری در منطقه نیست.
واقعیت آن است که گرو ههای تروریستی
د رصدد سرنگونی دولتهای سوریه و عراق
بودند که ایران به دعوت آن دولتها و برای
مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات و تمامیت
ارضی این کشورها به کمک آ نها شتافت؛
درحالیکه عربستان با حمایت از گرو ههای
تروریستی درصدد سرنگونی این دو دولت
بوده است .بنابراین مسئله رقابت بین ایران
و عربستان نیست؛ مسئله حمایت عربستان
از تروریسم و مقابله ایران با تروریسم است.
(فارس)
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سرور بانوان دو جهان ،چهار بانو
هستند که عبارتند از :خدیجه،
فاطمه (س) ،آسیه و مریم.

پیش یکی از مشایخ گله کردم که
فالنی به فســاد مــن گواهی داده
است .گفتا :به صالحش خجل کن.
تو نیکو روش باش تا بدســگال ،به
نقص تو گفتن نیابد مجال.

ر و ز نــــا مه
الکترونیــک

طرح  :مرتضی شادنایی

لعیا جنید 
ی
معاون حقوقی
رئیس جمهوری

برآورد ما این است که ۱۵میلیون ایرانی ،مبتال
به فشار خون هستند .حداقل ۴۰درصد از افراد
مبتال به فشار خون از این بیماری خبر ندارند
که این موضوع بسیار خطرناک است .فشار
خون یکی از اولویتهای اصلی نظام سالمت
است که باتوجهبه آمارهای مر گومیر ناشی
از این بیماری میتوانیم آن را قاتل خاموش
بخوانیم .در این زمینه اولین گامی که باید
برداریم ،این است که به مردم هشدار دهیم
که فشار خون آ نها مهم است .د رعینحال
متأسفانه برخی از پزشکان ما از دستگاه فشار
خون در مطبهای خود استفاده نمیکنند و
باید به طبیبان هم اهمیت کنترل فشار خون
را گوشزد کنیم( .ایسنا)
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شایعهموقتیبودنمسئولیتشگفت«:قراربرایناست
که اگر بتوانم خدمتی به سینما بکنم و این خدمت
موردپسندسینماگرانباشد،خدمتمادامهپیداکند».
روحیه تعاملی او موجب شد آقای وزیر بعداز چند ماه،
حکمرسمیاشراهمامضاکند«.حسینانتظامی»در
جدیدترین تصمیمش برای سینما در توئیتر خود
نوشت« :یک شورا با تخصصهای مکمل ،درجهبندی
سنیفیلمهاراازتابستانآغازمیکند.نظامنامهاکران
هماصالحمیشودوچنینفیلمهاییمحدودیتاکران
خواهندداشت.ازمنتقدانهمبهخاطرنکاتمهمیکه
مطرحکردند،ممنونیم».

انفجارهایفجیرهپشتدرهایبستهبهارستانبررسی شد
انفجار در بندر فجیره امارات و معمــای آن همچنان موضوع بحث
مقامات داخلی و خارجی است .اخبار مربوطبه حمله به چند کشتی
تجاری در نزدیکی بندر فجیره ،نخســتینبار روز یکشنبه در برخی
رســانهها و شــبکههای اجتماعی انعکاس یافت .این خبــر ابتدا بر
انفجارهــای پیدرپی هفت نفتکش در بندر فجیــره امارات تأکید
میکرد .بندر فجیره ،یکی از 7بندر امیرنشــین امارات متحده عربی
است و در شــمال غربی این کشــور قرار دارد .این بندر ،در حاشیه
دریای عمان قرار دارد و بزرگترین بندر سوختگیری دنیا شناخته
میشــود .انفجار 7نفتکش ابتدا ازســوی دولت امــارات تکذیب
شد ،اما این کشور در شامگاه روز یکشــنبه از «عملیات خرابکارانه
خطرناک» به 4کشتی تجاری در نزدیکی آبهای بندر فجیره خبر
داد .بااینحال مقامات فجیره بهعنوان یکی از 7شیخنشین امارات،
بهمنظــور تأکید بر عادیبــودن عملیات بارگیــری در این بندر ،با
انتشار یک توییت ،اخبار مربوطبه انفجار را رد و روز بعد در بیانیهای
رســمی ،اتفاقات اخیــر را عملیاتهایی خرابکارانــه اعالم کردند.
عربستان ســعودی نیز باوجود هدف قرارگرفتن نفتکشهایش در
بندر فجیره ،یک روز بعد به انتشار بیانیه رسمی و محکومکردن این
حمالت اکتفا کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بهعنوان اولین مقــام ایرانی به این
موضوع واکنش نشان داد و آن را مشکوک خواند .روز گذشته مجلس

شورای اسالمی هم در بخشی از جلسه غیرعلنی خود به این موضوع
پرداخت .پس از این نشست ،بهروز نعمتی ،سخنگوی هیئترئیسه
مجلس شورای اسالمی ،با اشارهبه محتوای این جلسه مجلس گفت:
یکی از مباحث مطرحشده در این جلسه ،اتفاقاتی بود که در امارات
رخ داد و به نظر میرسد شــیطنت اسرائیلیهاست .نظر نظام همان
نظری اســت که وزارت خارجه بهعنوان دستگاه رسمی کشور اعالم
کرده است.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان که در هند به سر
میبرد ،نیزپساز دیدار با همتای خود در این کشور ،به این موضوع
اشــاره کردو گفت :درباره مســائل منطقه نیز با وزیــر خارجه هند
بحث و گفتوگو کردیم؛ همچنین دربــاره خطراتی که افراد تندرو
در داخل حکومت آمریکا و نیــز افرادی در منطقه تالش دارند آن را
تحمیل کنند ،و نگرانیها دربــاره اینکه با اقدامات و خرابکاریهای
مشــکوکی که در منطقه ما درحال وقوع است ،به تنش دامن بزنند،
بحث و تبادلنظر شــد؛ البته مــا قبال هم پیشبینی کــرده بودیم
اینگونه اقدامــات را صورت خواهنــد داد .بااینحــال ،رویترز در
گزارشــی به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایران ،مظنون
اصلی در ماجرای حمله به 4نفتکش در نزدیکی امارات اســت ،اما
آمریکا سند قطعی درباره اینکه تهران پشــت این اتفاق بوده است،
ندارد.

