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شبی که از شیخ دیاباته درس گرفتیم

غریب آشنا! 

در گفت وگو با ایلنا اعالم شد؛ 

برخورد قاطع با کانال های 
خرید و فروش سالح

گزارشی در رابطه با کشف و پیدایش اسکلت های 
تخت جمشید در دوره  چهارم کاوش

صوراسرافیل در 
آبراهه های تخت جمشید

 کاسبی میلیونی دالالن 
از بازار داغ رحم اجاره ای

 اجاره به شرط 
عدم تملیک!

قالیباف: 

طرح »سوال از 
 رئیس جمهور« 
دنبال خواهد شد
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سياست 2

سياست 2

 واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

واکسن کرونای مورد تایيد 
WHO را قطعا می خریم

سياست 2

 رئیس فراکسیون ورزش:

 مجلس در مورد قرارداد 
ویلموتس کوتاه نمی آید
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 گزینه های متعددی برای پاسخ ایران 
به اسنپ بک وجود دارد؛

وی   دو دست ر
دو ماشه

سياست 2

بیشتر چیزی شبیه به دوئل اســت؛ دونالد ترامپ سعی دارد دست 
خود را به ماشه برساند و آن را بچکاند. همزمان ایران هم دستش روی 
ماشــه اســت و تهدید می کند که به محض چکاندن ماشه در شورای 

امنیت، ایران هم ماشه را خواهد کشید. 
ماشه ای که دست آمریکا روی آن است، تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران را بازمی گرداند و ماشه ای که دســت ایران روی آن است، 
گزینه های متعددی پیش رو دارد؛ از خروج از ان پی تی گرفته و محدود 
کردن نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی تا افزایش سطح غنی سازی 

به 190 هزار سو. 
ایران هنوز دقیقا اعالم نکرده که کدام یک از این ماشه ها را خواهد 
چکاند؛ شاید هم همه آنها را همزمان بچکاند، اما به هر حال آمادگی برای 
این دوئل در حال حاضر نقل محافل سیاسی در ایران است. هرچند که 

تمام پیش بینی ها حکایت از شکست دوباره آمریکا دارد. 
جمعه گذشــته پیش نویس قطعنامه آمریکا بــرای تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران که اکتبر منقضی می شــود، به طور مفتضحانه ای 
شکست خورد؛ به طوری که از 15 عضو شــورای امنیت دو عضو به آن 
رأی منفی و 11 عضو رأی ممتنع دادنــد. دومینیکن و آمریکا نیز تنها 

کشورهایی بودند که به آن پیش نویس رأی مثبت دادند. 
پس از این شکست بی سابقه، دونالد ترامپ با این جمله که »هفته 
آینده خواهید دید«، خط و نشان کشید که هفته آتی مکانیزم ماشه را 

علیه ایران فعال خواهد کرد. 
چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا بالفاصله بیانیه هایی داده و تاکید 
کردند که آمریکا به دلیل خروج از برجام حق استفاده از مکانیزم های 

پیش بینی شده در این توافق را ندارد. ..

هیأت دولت موافقت کرد؛

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار
همين صفحه

جهان 3

خروج نظامیان آمریکا از آلمان و استقرار در حوزه نفوذ روسیه 

لهستان؛ نقطه تنبیه برلین و تهدید مسکو!  

هیات وزیران با هدف ارتقای ســطح درآمدی 
مشــموالن قانون کار، با افزایــش کمک هزینه 
مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1۳99 

موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، 
در جلسه دیروز هیات دولت که به ریاست حسن 
روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، هیات وزیران 
با هدف ارتقای سطح درآمدی مشمولین قانون کار، 
با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول 

قانون کار در سال 1۳99 موافقت کرد.
بر این اســاس، کمک هزینه مسکن کارگران 
مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال 1۳99 مبلغ 

سه میلیون ریال تعیین شد.
گــزارش وزارت دفــاع از پیشــرفت ها و 

دستاوردهای صنعت دفاعی کشور
ســرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح به مناســبت روز صنعت دفاعی، 
گزارشــی از پیشرفت ها و دســتاوردهای صنایع 
دفاعی کشــور پس از انقالب اســالمی و به ویژه 
ســال 1۳9۸ در حوزه های پدافنــد هوایی، رزم 
هوایی، دریایی، زمینی و صنایع راهبردی موشکی 

بالستیک و کروز، ارائه کرد.
در گزارش وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح، بر اهمیت اقتدار دفاعی کشور با توجه به 

موقعیت راهبردی آن و اســتمرار دشــمنی های 
استکبار جهانی تأکید شد و پیشرفت های صنایع 
دفاعی در حفظ اقتدار دفاعی به صورت مشــروح 
تبیین شد. رئیس جمهوری و سایر اعضای هیات 
دولت ضمن تبریک روز صنعت دفاعی به تمامی 
دانشمندان، مستضعفان و کارکنان صنایع دفاعی، 
از تالش های مؤثر آنان در حفظ و ارتقای بازدارندگی 
دفاعی قدردانی کردند. در ادامه جلســه، تعدادی 
از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به 

تصویب هیات وزیران رسید.
اختصاص اعتبار برای طرح های مصوب 

کارگروه نجات دریاچه ارومیه
با تصویب دولت، مبلــغ  ۶۴09 میلیارد و ۴90 
میلیون ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 
برای طرح های مصوب کارگــروه نجات دریاچه 
ارومیه، پس از کســر اعتبار مصوب ســال 1۳99 
برای عملیات اجرایی مربوط و به منظور مدیریت 

خشکســالی در حوضــه آبریز دریاچــه ارومیه، 
اختصاص یافت. دولت همچنین دســتگاه های 
اجرایی مربوط را موظف کرد آن بخش از اعتبارات 
را که از محل منابع عمومی در قالب جدول مربوط 
تعیین شده است، در اولویت تخصیص و پرداخت 
خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در 
موافقتنامه مربوط اعمال کنند. دستگاه های اجرایی 
مربوط نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی 
بر روند انجام عملیات مذکــور، گزارش عملکرد 
اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و 

بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی 

به برخی از لوایح
دولت در اجرای مــاده )100( قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی، از مجلس تقاضا 
کرد تا با اولویت نســبت به رسیدگی به تعدادی از 

لوایح در دست بررسی اقدام کنند.
رفع اختالف میان وزارت نیرو و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درخصوص بهره بــرداری از پالک های 

ثبتی واقع در بخش ۳ تهران.
دولت در ادامه، درخصوص رفع اختالف میان 
وزارتخانه های نیرو و تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مورد تعیین بهره بردار پالک های ثبتی واقع در 

بخش ۳ تهران، تصمیم گیری کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان این که 
انتصاب سرپرســت جدید وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت نیاز به استجازه از رهبر معظم انقالب داشت، 
گفت: هنوز گزینه وزارت صمــت برای معرفی به 
مجلس، نهایی و مشخص نشده است.  حسینعلی 
امیری در گفت و گو  با خبرنگار ایرنا درباره روند معرفی 
گزینه جدید برای وزارت صنعت،   معدن و تجارت به 
مجلس شورای اسالمی و محدوده زمانی استجازه از 
رهبر معظم انقالب برای انتصاب سرپرست وزارت 

صمت اظهار داشت: طبق فراز آخر اصل 1۳5 قانون 
اساسی مورد تفسیر حاضر شورای نگهبان رییس 
جمهوری نمی تواند بیش از ۳ ماه وزارتخانه ای را با 
سرپرست اداره کند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
یادآور شد: با عنایت به این که مدت ۳ ماهه سرپرستی 
حسین مدرس خیابانی در این وزارتخانه منقضی و 
به اتمام رسیده بود و مجلس شورای اسالمی نیز به 
وزارت او رای اعتماد نداد، بنابراین تنها راه باقی مانده 
این بود رئیس جمهوری برای انتصاب سرپرســت 

جدید از رهبر معظم انقالب استجازه می کرد. امیری 
تاکید کرد: رئیس جمهوری بــه منطوق فراز آخر 
اصل 1۳5 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره  
۲۴۴9۸/۳/۸۶  مــورخ ۴ دی ماه 1۳۸۶ شــورای 
نگهبان عمل کــرده و با اســتفاده از ظرفیت اصل 
5۷ قانون اساسی با استجازه از رهبر معظم انقالب 
تا معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس و رای اعتماد 
مجلس سرپرســت دیگری را برای وزارت صمت 

منصوب کند.

خبر

خبر

هیأت دولت موافقت کرد؛

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

معاون پارلمانی رئیس جمهوری: 

گزینه پیشنهادی وزارت صمت هنوز مشخص نشده است


