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در تعطیالت طوالنی ابتدای ســال، حوادث متعددی رخ داد که بررسی هر کدام 
می تواند موضوع یک یادداشــت سیاســی مفصل باشــد. اما بی تردید مهم ترین 
اتفاق از نگاه رسانه هایی که افکار عمومی جهان را شکل می دهند، همانا حمالت 
تروریستی در بروکسل بود. همان طور که انتظار می رفت پیامد این واقعه، موجی از 

همدردی های معمول در فضای مجازی درگرفت. برج ایفل به رنگ

اروپا و تداوم مماشات با ریشه های تروریسم

کارشناسان از روند تخریب بافت های فرهنگی ابراز نگرانی می کنند

نامهربانی نهادهای عمومی با بناهای تاریخی

 بیــن الملــل  در حالــی کــه آمانو 
می گویــد ایران فراتــر از توافــق انجام 
شــده با آژانس به تعهداتش عمل کرده 
امــا اوباما که اصلی تریــن طرف مذاکره 
 ایــران در موضوع برجام بــود به صراحت 
می گوید ایران نیازی به اســتفاده از دالر 

در معامالت خود ندارد و محدودیت ها  در 
این حوزه برقرار خواهد ماند. مســؤوالن 
آمریکایی مــی گویند به دلیــل قوانین 
بازدارنده ای که مانع از تجارت مســتقیم 
میــان ایــران و آمریکا می شــود، ایران 
همچنان توانایی ورود به سیســتم مالی 

آمریــکا را نخواهد داشــت.اوباما نیز در 
ســخنان خود مدعی شد: ضروری نیست 
که ما رویکردی مبنی بر استفاده ایرانی ها 
از مبــادالت دالری اتخــاذ کنیــم. آنها 
می توانند از طریق موسسات مالی اروپایی 
هم کارشان را پیش ببرند.ادعاهای اوباما 

در حالی مطرح شــد که هفته گذشــته، 
»جیکــوب لو« وزیر خزانــه داری آمریکا 
از بررســی امــکان اجازه به ایــران برای 
اســتفاده از دالر در مبــادالت خارجــی 
 ســخن گفته بود. از ســـــوی دیگــــر 

»یوکیــا آمانــو«
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جوانان اصفهانی
 دغدغه شغل دارند

 فصل
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بیکاری !

  اوباما باز هم در اجرای برجام دبه کرد  
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صدا پیشه »جناب خان«
 با » بهمن کوچیک« می آید

ماجراجویی های جدید غرب 
جنجال آفرینی تبلیغاتی است

حذف یارانه 24 میلیون نفر2
 در سال جاری!
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دشمن با تمام قوا علیه نظام و مذهب به میدان آمده است 
 معــارف    آیت اهلل مکارم شــیرازی آیت اهلل مکارم شیرازی:

گفــت: هرچه کــه بــه فعالیت های 
دشــمن افزوده می شــود، حوزه های 
علمیه نیز باید فعالیت بیشتری کنند 

تــا توطئه های آنــان را خنثی کنند.   
آیت اهلل مکارم شــیرازی با اشــاره به 
خاطرنشــان  مجید  قرآن  آموزه های 

 ............ صفحه 8کرد: خدای متعال

در یک اجرای نمایشی؛سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر دادالریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان قوه مقننه:

سرنوشت 3 متغیر اقتصادی زیر ذره بین کارشناسان قرار می گیرد

نگرانی از تشدید فاصله 
تورم و سود بانکی

گزارش قدس از اجرای موفق طرح های فروش نوروزی

گام تازه برای تغییر نظام 
یارانه کتاب  ............ صفحه 6 ............ صفحه 11

حضرت  محمد
)صلی اهلل علیه و آله(:

دنیاخواهی
غم و اندوه را

 زیاد می کند و
 زهد به دنیا باعث 
آسایش دل و بدن 

می شود .
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