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ایران  استقبال می کنيم
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ادامه سریال عدم صدور ویزا؛
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نماینده مجلس: 8۰ درصد ایرانی ها  از فیلترشکن استفاده می کنند  

  دو دهه لجاجت در
پاپس نکشیدن از یک اشتباه

شهرنوشت 6

سياست 2

بازیگران برجام درقبال تمایل ایران به تداوم مذاکرات،  
استراتژی بی رغبتی و تهدید پیش گرفته اند

سـرد واکنش 
حاال نوبت آمریکایی ها رسیده که برای ادامه 
مذاکرات ناز کنند و اما و اگر بگذارند. البته این ناز 
کردن به کشورهای دیگر هم فرصت داده با لحن 
تهدیدآمیز و تندتری نســبت به گذشته، ایران 
را خطاب قرار دهند. ادبیاتی که می تواند مســیر 
مذاکرات ایران برای احیای برجام را به طرز عجیبی 

منحرف کند یا به تعویق طوالنی بیندازد.
گذشت زمان نشان می دهد نقشه ایران برای 
اســتفاده از فرصت مذاکرات دوحه تا چه میزان 
اشتباه بوده است. هماهنگی های رسمی و آشکار 
شده با روس ها قبل و بعد از مذاکرات، اصال به مذاق 

طرف های دیگر برجامی خوش نیامده است.
اما مهمتر از نقش محوری روس ها، پالس های 
فراوان ایــران برای تداوم مذاکره بــود که حاال با 
واکنش سرد طرف آمریکایی روبرو شده است. با 

انتشار اخبار منفی گفت وگوهای دوحه در رسانه ها، 
مقام های غربی نسبت به احتمال شکست مذاکرات 
احیای برجام هشدار دادند؛ اما نماینده جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد، برای تغییر 
فضای افکار عمومی گفت که تیم مذاکره کننده 
ایرانی آماده است تا برای دستیابی به توافق نهایی، 
مجددا به شــکل ســازنده همکاری کند. مجید 
تخت روانچی، یادآور شد که »ایران ضمانت های 
قابل راستی آزمایی و عینی از آمریکا خواسته است 
تا توافق هســته ای دوباره به هم نخورد و ایاالت 
متحده از تعهداتش تخطی نکند و تحریم ها تحت 
سایر عناوین و بهانه ها از نو اعمال نشود« و گفت 
که تهران »برای مرحلــه بعدی مذاکرات احیای 
برجام با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا« در تماس 

خواهد بود...

دسترنج 4

هشدار یک کارشناس؛ 

 با تداوم روند فعلی
عراق و امارات جایگزین ایران 

در بازار نفت می شوند 

نگاهی به نمایش »تا اطالع ثانوی«

 دستورالعملی برای تولید
یک نمایش ارزان قیمت

پسران والیبال و یک شاهکار به یاد ماندنی 

رستگاری درآتش!

کاالبرگ در هاله ای از ابهام؛ 

 تکلیف مهمترین برنامه دولت 
روشن نیست 

گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال نشان داد:

کاهش 98هزار شغل و افزایش 
بیکاری در بهار امسال
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فرهنگ و هنر 8

چرتکه 3

رئیس جمهور گفت: شــرکت های بزرگ 
اقتصادی بــه عنوان جریان پیشــران اقتصاد 
کشور، فعال شــده اند و مردم در آینده نزدیک 
ثمرات و نتایج این اقدامات را شــاهد خواهند 

بود.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشنبه در جلســه هیأت دولت با تأکید بر 
ضرورت اســتفاده از فرصت های ایجاد شــده 
برای تقویــت مبادالت تجاری با کشــورهای 
منطقه به ویژه همسایگان، به دیدارهای خود 
در حاشیه اجالس ســران کشورهای ساحلی 
خزر در ترکمنستان اشاره و تصریح کرد: وزارت 
جهادکشــاورزی از جمله دستگاه هایی است 
که می تواند با توجه بــه زمینه و ظرفیت تولید 
محصوالت کشاورزی در کشورهای همسایه، 
در زمینه مبادالت اینگونه محصوالت فعال تر 

شود.
رئیسی همچنین به فرصت استفاده از خط 
اعتباری و نیز ســرمایه های داخلی و خارجی 
برای رشد ســرمایه گذاری در کشور، توسعه 
صنعت و اجرای طرح های مشــترک با دیگر 
کشــورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور 
رشت- آســتارا و ادامه آن از طریق جمهوری 
آذربایجان اشــاره کرد و بر تسریع در پیگیری 
توافق های انجام شده بین ایران و دیگر کشورها 
از ســوی وزارت امور خارجه و دســتگاه های 

مربوطه تاکید کرد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه ۷ میلیارد 
دالری توســعه میدان نفتی مشترک آزادگان، 
این اقدام را یکی از شــاخص های مهم اتکاء به 
توان داخلی و استفاده از سرمایه ها و نقدینگی 
موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید 
خواند و گفت: اگر نقدینگی در امر رونق تولید به 
کار گرفته شود، رشد آن باعث نگرانی نخواهد 
بود. این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم 

و نابسامانی های اقتصادی در کشور می شود.
رئیس جمهور افزود: با امضای این تفاهم نامه 
که گامی مهم در مسیر تالش های دولت برای 
افزایش سرمایه گذاری در امر رونق تولید است، 
شرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان 

پیشران اقتصاد کشــور، فعال شده اند و مردم 
در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را 

شاهد خواهند بود.
رئیسی مشارکت بانک ها در اجرای اینگونه 
طرح ها را عامل تحرک و اعتماد بیشتر بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور خواند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر لزوم جلوگیری از رســوب کاال در گمرکات 
کشور گفت: واردات هر نوع کاال به کشور باید 
مســتند و تابع مقررات و دارای اسناد قانونی 
الزم باشــد. پیش از آنکه کاالیی به گمرکات 
وارد و در آنجا دپو و بــه دالیل مختلف معطل 
شــود، باید همه ابعاد قانونــی واردات آن در 
مبدأ مورد رســیدگی قرار گیرد تا از انتقال به 
گمرک و ســپس توقف آن به دالیل مختلف، 

جلوگیری شود.
رئیسی در ابتدای ســخنان خود با تسلیت 
شــهادت حضرت امام محمدباقر)ع( به نقش 
آن بزرگوار در توسعه علوم و معارف الهی اشاره 
و تاکید کرد: معرفت الهی یکی از شروط مهم 
موفقیت برای انسان های سالک است و جامعه 
امروز به ویژه مومنان نباید از کســب معارف 
الهی و رشــد معنوی غافل بمانند. هر فردی 
حتی در باالترین مسئولیت اجرایی می تواند 
با بهره گیری از معارف الهی، پیشرفت در کار و 

زندگی خود را تکمیل و تسریع کند.
رئیسی همچنین با گرامیداشت روز عرفه 
و تبریک فرارسیدن عید ســعید قربان و ایام 
یوم الترویه، بر لزوم توجه خــاص به این ایام و 
بهره برداری معنوی برای قرب الهی تاکید کرد.

پرداخت یارانه به افراد برخوردار 
و قطع یارانه نیازمندان ناحق است

رئیس جمهور همچنین در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی گفــت: پرداخت یارانه به 
افراد برخوردار و قطع یارانــه نیازمندان ناحق 

است. 
رئیسی افزود: بررســی اعتراض کسانی که 
یارانه دریافت نکرده اند، دقیــق، با نگاه مثبت 
و اعتمــاد بــه خوداظهاری هــا و تفکیک بین 
حساب های تجاری و شخصی انجام شود تا حق 

کسی پایمال نشود.
در جلســه هیأت دولت، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گزارشــی از روند رسیدگی به 
اعتراض کسانی که یارانه آنها در جریان اجرای 
طرح مردمی ســازی یارانه ها، قطع شده است، 

ارائه کرد.
در این گزارش با مرور شــاخص های تعیین 
دهک هــای مشــمول و دالیل حــذف برخی 
خانوارها از شمول دریافت یارانه تاکید شده که به 
اعتراضات رسیدگی و پرداخت یارانه، به تناسب 

شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفته است.
رئیس جمهور پس از اســتماع این گزارش 
تاکید کرد: بررســی ها دقیق، با نــگاه مثبت 
و اعتمــاد بــه خوداظهاری هــا و تفکیک بین 
حســاب های تجاری و شــخصی انجام شود تا 
حقوق ملت کامال مــورد توجه قرارگیرد و حق 

کسی پایمال نشود.
وی اظهارداشــت: یارانــه کســانی که در 
بررســی ها، صالحیت آنها برای دریافت یارانه 
احراز شده است به سرعت و بدون وقفه پرداخت 

شود.
رئیس جمهور گفت: هــم پرداخت یارانه به 
افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت به 
نیازمندان ناحق است و باید با اتقان کامل در این 

زمینه عمل کرد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که وزارت تعاون، 
شــرایط و تمهیدات الزم برای تفکیک اعضای 
خانوار، بررســی درخواست ها و اعالم نتیجه به 
متقاضیان را با رعایــت زمان بندی های تعیین 

شده و در حداقل زمان ممکن فراهم کند.

خبر

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

مردم به زودی شاهد نتایج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خواهند بود

کاهش مصرف کاالهای خوراکی در خانوارهای کارگری 

بالییکه»گرانیها«
برسرمحرومانآورد


