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چرتکه 3

عضو هیات مدیره اتاق ایران و هند: 

استفاده مطلوبی
از بندر چابهار نداریم

آدرنالين 8

كي روش فاصله اي تا بازگشت
به نیمكت تیم ملي ندارد  

بمب ساعتی
در جيب اسکوچيچ!
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رئیسی در دیدار فرستاده ویژه رئیس جمهور ونزوئال: 

 گسترش روابط با کشورهای 
آمریکای التین موردتأکید ایران است

سياست 2

سياست 2

اقدامات دولت گذشته در »جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران« 
چرا در این مقطع بازخوانی شد؟

تسویهحساب
باکاسبانتحریم

انتشار بخش هایی از کتاب »بدون دود و آتش 
و خون« با عنوان فرعی »گزارشــی تحقیقی از 
جزئیات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران« چند 
روزی است فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر 
قرار داده است. این کتاب روایت هایی ناگفته از 
درون دولت دوازدهم اســت و بر مقطع خروج 
آمریکا از برجام، آغاز تحریم های بی سابقه این 
کشور علیه ایران و تاثیر این اقدامات بر اقتصاد 
کشورمان متمرکز است. ســه بخش اول این 

کتاب سه روایت از سه دیدار است. 
روایت اول مربوط است به گزارش نویسندگان 
از جلسه ای که با حضور رئیس جمهور، برخی 
وزرا و کارکنان نهاد ریاست جمهوری تشکیل 

شده است و هدف جلســه هم بازگویی برخی 
اقدامــات دولت دوازدهــم در جریان »جنگ 
اقتصادی« آمریکا علیه ایران است. روایت دوم، 
به گفت وگوی نویســندگان کتاب با اسحاق 
جهانگیری، معــاون اول وقت اختصاص دارد و 
روایت سوم نیز گزارش دیدار نویسندگان کتاب 
با محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حســن 
روحانی است. زمان تمام دیدارها هم بهار سال 
گذشته است؛ یعنی واپسین روزهای کار دولت 
دوازدهم و جالب اینجاست که زمان انتشار این 
کتاب هم سال گذشته است اما بخش هایی از 
آن حاال منتشر شده و فضای رسانه ای ایران را 

تحت تاثیر قرار داده است...

وام آسان اربعین، راهی جدید پیش روی نظام سختگیر بانكی 

شیوه پرداخت تسهیالت تغییر کرد!

چرتکه 3

تیم به تیم با شب جذاب لیگ قهرمانان

چهارشنبه در بهشت!
آدرنالين 8

دسترنج 6

جهان 8

سياست 2

سياست 2

چرتکه 3

سخنگوی دولت در واکنش به مساله دستگیری 
قاسم مکارم شیرازی به عزم جدی دولت در مبارزه 
با فساد بدون توجه به هیچ خط قرمزی اشاره کرد و 
از همکاری دفتر بازرسی رئیس جمهوری و وزارت 
اطالعات با نهادهای نظارتی خارج از دولت در امر 

مبارزه با فساد در بدنه اجرایی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست 
خبری این هفته خود گفت: یکی از برنامه های دولت 
این بوده است که اولویت خود را به پیشگیری از فساد 
اختصاص دهد. وی افزود: ما تاکید داریم که مسیر 
مبارزه با فساد را به خود قوه مجریه بیاوریم تا نتیجه 
مطلوب حاصل شود. یعنی جلوی بروز فساد را از خود 

دولت آغاز کنیم.
بهادری جهرمی همچنین یادآور شد: همانطور 
که می دانید نهادهــای نظارتی، نهادهای قضایی 
نیستند و در نتیجه برای انجام وظایف خود با ارائه 

گزارش های موثق، بــدون اغماض ورود می کنند 
و وظیفه خود را انجام می دهند و کار به دست قوه 
قضاییه سپرده می شود. ما معتقدیم که این روند 
زمینه ساز بازگشت دولت به ریل خدمت صادقانه 

خواهد بود. 
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره 
وضعیت سالمت رستم قاسمی اظهار کرد: وزیر راه 
به دلیل ضربه ای که در جریان حادثه ای در منزل به 
کمر وی وارد شده بود، بستری شد و تزریقی هم به 
ستون فقرات داشــت. اما وضعیت سالمت خوبی 
دارد و  از شنبه به وزارتخانه خواهند رفت. هرچند در 

دوران بستری هم پیگیر کارهای وزارتخانه بودند.
بهادری جهرمی گفت: در جلســه اخیر دولت 
رئیس جمهوری به همه دستگاه ها دستور داد که 

حداکثر امکانات را برای سفر اربعین فراهم کنند.
وی افــزود: یکــی از شــرکت ها امــکان 

اشتراک گذاری وسیله نقلیه را برای زائران فراهم 
کرده اند تا از طریق این ســامانه با هــم قرارهای 
مشترکی در رفت و برگشت به مرز داشته باشند. 
این امکان برای اسنپ، تپسی و ماکسیم هم فراهم 
شده است. خدمات پزشــکی آنالین برای زوار نیز 

فراهم خواهد شد.
رئیس شورای اطالع رســانی دولت در پاسخ 
به پرسشــی درباره روند مذاکــرات اظهار کرد: 
گفت وگوها در خصوص توافــق ادامه دارد و طرف 
مقابل هم باید از زیاده خواهی دست بردارد چراکه 

مسیر سازنده ای طی شده است.
بهادری جهرمی گفت: چهار موضوع در توافق 
دنبال شده که شامل تضمین ها و راستی آزمایی، 
رفع تحریم ها  و بسته شــدن ادعاهای سیاسی در 
مورد مسائل پادمانی است و جمهوری اسالمی ایران 

گفت وگوها را ترک نکرده و نخواهد کرد.

شرکت آرمان تجارت آرون)پیوان( این روزها خود را برای حضوری 
چشمگیر در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب، 
ماشــین آالت، یراق آالت و تجهیزات وابســته طی روزهای 17 الی 20 

شهریور  به میزبانی شهر تاریخی تبریز مهیا می کند. 
به گزارش مرکز اطالع رســانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت 
آرون)پیوان(؛ این شرکت با ســال ها فعالیت متمادی، مستمر و موثر در 
تامین و توزیع انواع تخته های نراد نقش اساسی را در حوزه تامین و توزیع 
محصوالت مختلف چوبی ایفا کرده است تا ضمن ایجاد رضایت مندی، 

محصوالت با کیفیتی را در اختیار مشتریان ارجمند قرار دهد. بی شک 
فعالیت گســترده و فراگیر شــرکت پیوان مرهون عملکرد و خدمات 
 شایان و قابل توجه طی چند دهه اخیر و حکایت از اعتماد وافر مشتریان 

وفادار است.
گفتنی است؛ با عنایت به نقش و اهمیت محصوالت چوبی در اقتصاد 
کشور و صنایع وابسته به آن و همچنین مراقبت و صیانت از منابع طبیعی 
و حیاتی کشور، همواره شرکت پیوان تامین و توزیع محصوالت پایه ای 

چوب را به عنوان یک هدف اساسی در چشم انداز خود داشته  است.

نشست خبری

خبر ویژه

سخنگوی دولت خبر داد:

همکاری ریاست جمهوری و وزارت اطالعات در برخورد با مدیران فاسد 

تدارک چشمگیر پیوان برای حضور در نمایشگاه چوب تبریز 

مشاور تیم مذاكره كننده: 

 بورل متحد امریکاست 

حکم اعدام سه متهم آبان 98 
به پنج سال حبس کاهش یافت

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز :

 بحران مهاجرت گسترده 
نخبگان جدی است

مصرف گوشت خانوارهای كارگری ایران 
كمتر از نصف استاندارد جهانی است  

ناتوانی مزد کارگران در پوشش 
نیازهای حیاتی زندگی 

لیز تراس با كوهی از انتقادهای داخلی
در خانه شماره 10 مشغول به كار شد؛ 

روزهای سخت
خانم نخست وزیر در لندن


