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چرتکه 3

 اختالفات جدی دولت و اتاق بازرگانی
 بر سر واگذاری اموال دولتی

 جيب به جيب کردن
 یا خصو صی سازی؟

سياست 2

 عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:

 مردم حق دارند عصبانی
 باشند و اعتراض کنند

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1075   یکشنبه اول خرداد   1401  /    22 شوال 1443  /  22 مه   2022

پرسشی که در روزهای هجوم ریزگرد ها بیشتر مطرح است:

ایستگاه های سنجش آلودگی  هوا 
تاچه حد قابل اعتمادند؟

سياست 2

شهرنوشت 6

ازبرلینتادوحهصداینگرانیمیآید

برجام در مرحله 
کالفگی و هشدار

زمزمه ناامیدی از احیــای برجام کم کم 
به حرف هایی با صدای بلند تبدیل می شود. 
در یکی دو روز گذشته، از طرفی الرا روزن، 
خبرنگار برجسته دیپلماسی در گزارشی در 
وب گاه شــخصی اش، از ناامیدی و کالفگی 
دیپلمات های اروپایی پیگیــر برجام گفت 
و از طرف دیگر، در ســفری که امیر قطر به 
آلمان داشت نیز ابراز نگرانی درباره وضعیت 
مذاکرات راه خود را به نشست خبری باز کرد. 
این البته همزمان با تماس دوباره وزیر خارجه 
ایران و مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا بود که البته در آن حرف های پیشــین 

تکرار شد.روزن در گزارش خود درباره روند 
گفت وگوها خبر می دهــد، مقامات فعلی و 
پیشین اروپایی به مرحله کالفگی و هشدار 
رسیده اند، از این بابت که احساس می کنند 
این احتمال وجود دارد کــه ایاالت متحده 
بگذارد، روند احیای برجام شکست بخورد، 
آن هم به خاطــر چیزی که از نــگاه آن ها، 
احتیاط سیاسی دولت بایدن درباره موضوعی 
عمدتا نمادین اســت. موضــوع »نمادین« 
اشاره شــده، همان بحث قرارداشتن سپاه 
در فهرست سازمان های تروریستی ایاالت 

متحده است.

خطیب زاده:جهان 5

تامین حقابه ایران از هیرمند 
پیگیری حقوقی می شود

 جشن جهانی شدن والیبال 
در اختتامیه نه چندان دلچسب

اشک معروف

 ورود دامپزشک اندونزیایی
  به کشور برای نجات
 توله یوز باقی مانده

دستگیری هشت ملوان ایرانی 
توسط گارد ساحلی کویت

بخشنامه غیرقانونی دولت، صدای همه 
فعاالن اقتصادی را درآورد

 تظلم خواهی کارگران
 از دستگاه قضا

 افزایش ۲۵ درصدی 
قیمت بستنی از امروز

دسترنج 4

سياست 2

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

چرتکه 3

سخنگوی دولت اعالم کرد: »شورای راهبری 
فناوری ها و تولیــدات دانش بنیان« به ریاســت 
رئیس جمهوری و حضور چند تن از وزرا و جمعی از 
اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای 

اسالمی تشکیل جلسه خواهد داد.
علی بهادری جهرمی، در گفت وگو با ایســنا، 
ضمن اعالم این خبر، اظهار کــرد: طرح »جهش 
تولید دانش بنیان« به تایید شورای نگهبان رسیده 
و به عنوان قانون الزم االجرا در دســتور کار دولت 
قرار گرفته اســت.وی با یادآوری اینکه دولت قبل 
در سال ۹۹ طی نامه ای به امضای رئیس دفتر سابق 
رئیس جمهوری با تصویب این طرح مخالفت کرد، 
گفت: دولت سیزدهم با توجه به منویات رهبر معظم 
انقالب و نیاز حتمی و فوری کشور، از همان ابتدای 

کار حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان را در 
دســتور کار جدی خود قرار داده و از تصویب طرح 

»جهش تولید دانش بنیان« حمایت کامل کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: به همین منظور دولت 
سیزدهم طی مصوبه ای نظر مثبت خود را درباره 
تصویب این طرح به مجلس اعالم کرد. معاونان امور 
مجلس و علمی فناوری رئیس محترم جمهوری 
هم از چند ماه پیش برای به سرانجام رساندن این 
طرح در مجلس تالش زیادی کردند.دبیر هیئت 
دولت تاکید کرد: اگر موافقــت دولت با این طرح 
اعالم نمی شد، به دلیل بار مالی آن، به احتمال زیاد 
اعضای محترم شورای نگهبان طرح را مشمول اصل 

۷۵ قانون اساسی دانسته 
و آن را تاییــد نمی کردند. 
در نهایت طــرح »جهش 
تولیــد دانش بنیــان« 
۲۱ اردیبهشــت ماه بــه 
تاییــد شــورای نگهبان 
رســید و تبدیل به قانون 
الزم االجرا شــد.بهادری 
جهرمی با بیان اینکه قانون 

»جهش تولیــد دانش بنیان« در ۲۰ مــاده و ۱۰ 
تبصره مزایای قابل توجهی را در نظرداشته است، 
تصریح کرد: در این قانون دســتگاه های اجرایی 
ملزم به تعییــن اولویت های فناورانه و اســتفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیــان جهت رفع 
نیازمندی های فناورانه شــده اند.رئیس شورای 
اطالع رسانی دولت تصریح کرد: یکی از مشکالت 
گریبان گیر شرکت های دانش بنیان، خام فروشی و 
در اختیار قرار نگرفتن مواد اولیه ارزان است. قانون 
جدید التصویب به منظور رفع این مشکل و کاهش 
انگیزه خام فروشی، برای صادرات مواد نیمه خام هم 

مالیات وضع کرده است.

خبر

بهادری جهرمی خبر داد؛

تشکیل شورای راهبری تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهوری 
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می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

اصالحیه
آگهی مناقصه عمومی  با شماره
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شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.
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عواقب خروج روسیه از سوریه از منظر طرف های درگیر  

 تداوم ناموازنه
 و افزایش تنش در دمشق


