
یوزهای خانه به دوش
استاد دانشگاه پورتو از اهمیت روش های نوین

 در حفاظت از  یوز می گوید

کمتر کســی اســت که همچون ضیاء موحد با شــجاعت پای 
حرفش بایستد. او معتقد اســت درباره اشعار هوشنگ ابتهاج 
اغراق شــده اســت و شــعرهای او قابل مقایســه با شعرهای 
نیما یوشــیج، احمد شــاملو، فروغ فرخزاد و ســیمین بهبهانی 
نیســت. در میان این شــاعران، او بیش از همه نیما یوشــیج را 

ستایش می کند...

آنچه از سایه می ماند
گفت وگوی احمد غالمی با ضیاء موحد 

درباره امیرهوشنگ ابتهاج

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۲ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۳۰     ۱۴۴۴ صفــر   ۲     ۱۴۰۱ شــهریور   ۸ سه شــنبه 
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در «شرق» امروز  می خوانید: اورشلیم پست در گزارشی ادعا کرد: ۴ گام اتحادیه اروپا تا احیای برجام، چالش هایی بر سر اجباری بودن یا اجباری نبودن سربازی   و یادداشت هایی از  ساالر سیف الدینی، حامد خانجانی، فریدون مجلسی 

این روزها پای ثابت صحبت اکثر روزنامه ها و خبرگزاری ها یوزها 
هستند؛ این مسئله شاید یک دستاورد مهم باشد اما نکته مغفول 

در اکثر موارد، استناد به گزارش های علمی و مستند است. یکی از 
تازه ترین تحقیقات انجام شده در مورد یوز آسیایی، مطالعه ای است 

که لیلی خلعتبری از دانشگاه پورتو و همکارانش درباره رژیم غذایی 
یوز آسیایی با استفاده از روش متابارکدینگ انجام داده و در ادامه آن 
راهکارهای حفاظتی را برای این زیرگونه منحصربه فرد ارائه کرده اند...

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال که حالت فوق العاده ای به 
خود گرفته، قرار است امروز از ساعت ۹ صبح شروع شود. این 

انتخابات در شرایطی برگزار می شود که دوره چهارساله ریاست 
شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس معزول فدراسیون فوتبال، 

کامل نشد و او کمتر از یک سال بعد از انتخاب به عنوان رئیس 
جدید، از کار عزل شد.

با نزدیک شدن مذاکرات به خط پایان ماراتن «توافق هسته ای» و 
احیای برجام، تالش های مخالفان در خارج و داخل برای تأثیرگذاری 
بر این روند شدت گرفته اســت. اسرائیل به عنوان مهم ترین (و البته 
تأثیرگذارترین) مخالف احیــای برجام به هر دری می کوبد تا مانع از 
تصویب توافقی شود که دیوید برنیع، رئیس موساد، آن را «فاجعه ای 
اســتراتژیک» برای تل آویو توصیف کرده اســت. در راســتای همین 
تالش ها، در مدت ۱۰ روز گذشته، چند مقام ارشد رژیم صهیونیستی 
به  شــمول دبیر شــورای امنیت ملی و وزیر دفاع به واشنگتن سفر 
کردند. بایدن از مالقات با مقام های اســرائیلی شــانه خالی کرده و 
بر اساس اخبار موثق تالش نخست وزیر این رژیم برای تماس تلفنی 
را نیز بی پاســخ گذاشته اســت؛ اقدامی که یادآور روش باراک اوباما 
ســلف دموکرات او در رد مالقات با نتانیاهو است. از یاد نبرده ایم که 
نخســت وزیر پیشین اسرائیل نهایتا مجبور به سخنرانی تند در کنگره 
شــد تا از این طریق نارضایتی اسرائیل از توافق با ایران را اعالم کند. 
مخالفت اسرائیل با توافق به فشار به آمریکا محدود نیست. مقامات 
این رژیم رایزنی فشرده با حلقه های ضعیف تر تأثیرگذار بر مذاکرات 
را نیز به  طور هم زمان انجام می دهند که فرانسه و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در زمره این حلقه ها هستند. اظهارات امانوئل مکرون در 
الجزایر و رافائل گروسی درباره مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس 

به عنوان آخرین مانع در توافق هسته ای، در زمره این حلقه هستند.
در کنار فعالیت های مخرب و تالش های مذبوحانه رژیم اسرائیل، 
آتش تهیه توپخانه مخالفان داخلی برجام  نیز همچنان به آتش باری 
به «مواضع خودی» ادامــه دارد. در آخرین مرحله از این روند یکی 
از روزنامه هــای داخلی، دولت و مذاکره کنندگان را توصیه به دو ماه 
صبر کرده تا به ادعای نویسنده شاهد «تفاوت زمین تا آسمان» شرایط 
باشیم. مقصود نویســنده در پیش بودن زمستان سرد در اروپا در پرتو 
جنگ اوکراین و قطع گاز اســت که بــه نظر مقاله غرب را مجبور به 

دادن امتیازات بیشتر خواهد کرد.
در صورت دستیابی به توافق، ایران قادر خواهد بود بی هیچ مانع 
تحریمی دوونیم  میلیون بشــکه صادر کند که با احتســاب صد دالر 
کنونی برای هر بشکه، روزانه ۲۵۰ میلیون دالر و هفت ونیم میلیارد 
در ماه را روانه خزانه کشور خواهد کرد. براساس اطالعات منتشرشده 
از ســوی منابع نفتی درآمد عربستان سعودی از قبل بحران اوکراین 
در شش ماه گذشته بالغ بر ۸۰ میلیارد دالر بود. براساس برآوردهای 
منابع نفتی حدود ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون بشــکه نفت و میعانات نفتی 
ایران در آب هــای بین المللی منتظر توافق هســته ای برای فروش 
در بازار ملتهب انرژی است. براســاس گمانه زنی ها آمریکا با هدف 
مدیریت بحران و تأثیرگذاری بر قیمت نفت، با روانه شدن ۵۰ میلیون 
بشــکه نفت ایران در بازار موافقت کرده است. کسانی که با «خواب 
آشــفته زمســتان ســرد اروپا» مســئوالن را به صبر دوماهه دعوت 
می کنند، باید پاســخ دهنــد که چه امتیازی می توانــد جبران چنین 

خسارتی باشد.
توصیه کننــدگان با ســواد جغرافیایی اندک احتمــاال نمی دانند 
که طرف اصلی ایران در مذاکرات نه اروپا، بلکه کشــوری اســت که 
هزاران کیلومتر از جنگ اوکراین فاصله دارد، کمترین خســارت را از 
جنگ متحمل می شــود و اتفاقا تمایل شدیدی به ادامه بحران دارد. 
طوالنی شــدن جنگ در اوکراین برای واشنگتن در حکم تحلیل رفتن 
اقتصاد روسیه و غرق شدن پوتین در گردابی است که خود مسبب آن 
بود. در کنار این هدف، تأثیرات مخرب جنگ اوکراین و زمســتان سرد 
اروپا فرصتی برای ایاالت متحده آمریکاست که عالوه بر امنیت، قاره 

سبز را از نظر انرژی نیز بیش از پیش به خود وابسته کند.
زمســتان سرد اروپا یک واقعیت اســت؛ اما به این واقعیت از دو 
منظر می توان نگاه کرد. اول دستیابی به توافق و حضور قدرتمندانه 
در استفاده از این زمستان سرد که اروپا نیز به شدت مشتاق آن  است 
و دیگر تعویق آن به امید گرفتن امتیاز بیشــتر که در واقع حواله دادن 
به ناکجاآباد در شرایطی است که دولت به شدت نیازمند درآمدهای 
بیشــتر برای غلبه بــر وضعیت نابســامان اقتصــادی، بحران های 
متعدد و تحقق وعده هایی اســت که مردم آن را انتظار می کشــند. 
تصور می کنم نزد توصیه کنندگان به ســناریوی دوم، جنگ اوکراین، 
زمستان سرد اروپا و خواب آشفته امتیاز بیشتر دستاویزی برای تحقق 
جلوگیری از توافق هســته ای است که سال هاست از منابع مختلف 
رســانه ای آن را فریاد می زنند. هم نوایی و همراهی این قشر با رژیم 
صهیونیســتی در مخالفت با رها شدن کشــور از بحران هسته ای که 
تمام ظرفیت های مادی و فکری کشــور را درگیر خود کرده، مصداق 
این بیت سخن ســرای نامی شیراز اســت که فرمود: از دشمنان برند 

شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم.
به دلیل اطالع رســانی قطره چکانی درباره مذاکرات، پاسخ ایران 
به طرح اتحادیه و نظــرات آمریکا دراین باره، نمی توان درباره موانع 
اندک باقی مانده ای که دستیابی به توافق را به تعویق انداخته، سخن 
گفت. باوجود این با کنکاش در البه الی سطور خبرها چنین برمی آید 
که موضوع خاتمه یافتن پرونــده ایران در آژانس درباره اماکن آلوده 
همچنان اختالف اصلی در دستیابی به توافق است. عبور از این  مانع 
نیازمند درک واقع بینانه از سوی ایران و آمریکاست و نمی توان انتظار 
داشــت که این مســئله به عنوان یک بند در توافق گنجانده شود. در 
توافــق ۲۰۱۵ نیز طرفین توافق کردند که بــدون ذکر در متن توافق 

موضوع PMD خاتمه یابد که چنین شد.

 
راســتش را بخواهید از دیروز خیلی دارم به این مسئله فکر می کنم 
که به آقای رئیســی نامه بنویسم و از او بخواهم مرا هم ببرد جایی که 
خودش زندگی می کند. دلم نمی خواست نشست خبری رئیس جمهور 
تمام شود و کاش آن قدر این نشست طول می کشید که حتی یک دقیقه 
بعد از نشست را به چشم نبینم! واقعیت این است که آقای رئیسی در 
یک ایران زندگــی می کند و ما مردم در یک ایران دیگــر. در ایران آقای 
رئیسی کشور در بهترین حالت خودش از لحاظ مدیریت قرار دارد و حتی 
رکوردهایی هم در آن شکســته شده است. در ایران مردم اما وضعیت 
نیازی به توصیف ندارد و داریم زندگی اش می کنیم. در زمان شــوروی 
از یکی از مقامات دستگاه امنیت شوروی پرسیده بودند که چه عاملی 
باعث ناکامی ایده اداره کشور با سیستم کمونیستی شد. او پیش از اشاره 
به وضعیت اقتصادی کشــور  یا جنگ ســرد طوالنی با آمریکا و مسائل 
کلیدی دیگر، یک مسئله را به عنوان عامل اصلی عنوان کرد؛ «جور دیگر 
دیدن». الیه های پایین حزب برای اینکه موقعیت شان در حزب به خطر 
نیفتد، واقعیت موجود کشور را به مسئول باالتر از خود انتقال نمی دادند. 
مســئول باالتر نیز آب و تاب چیزهایی ر ا که از الیه پایین تر شــنیده بود، 
بیشــتر می کرد چون او هم نمی خواست موقعیتش در حزب به خطر 
بیفتــد. این چرخه تا باالترین الیه حــزب ادامه پیدا می کرد و چیزی که 
اتفاق می افتاد، یک نگاه غیرواقعی نســبت به وضعیت کشور در میان 
تصمیم  گیران بود. پایان این مســیر هم که تاریخ روایت کرده و نیازی به 
بازگوکردن نیست. واقعیت این است که فکر می کنم آقای رئیسی با یک 
اطالعات غیرواقعی در مدیریت کشور روبه روست که باعث می شود از 
یک ایرانی صحبت کند که برای ما غریبه باشــد. حتی مشاوران او برای 
بیان مشکالت دست به دامن همان ایده قبلی سایر رؤسای جمهور شده 
بودند. اینکه عامل نارسایی ها را «پیشینیان» نام گذاری کنیم. با این تفاوت 
که آقای رئیســی همه رؤسای قبل از خود را با یک آهنگ نواخت و بین 
هیچ کدام تفاوتی هم قائل نشــد. غافل از اینکه خود آقای رئیســی بود 
که پیش تر گفته بود که «نباید مدام بگوییم دولت قبل» و نارسایی ها را 
به گردن رؤســای دولت های قبل بیندازیم و باید بگوییم خودمان برای 
اداره کشور چه در «چنته» داریم. در بدبینانه ترین حالت، به نظر می رسد 
مدیران دولت شما همه واقعیت های کشورداری را به شما نمی گویند. 
حالت خوش بینانه ماجرا هم این است که همه این اتفاقات در این کشور 
در حال رخ دادن است، منتها مردم در این کشور زندگی نمی کنند. لطفا 
یا مواردی را که در این نشست گفتید در ایران پیاده سازی کنید یا مردم را 

به کشوری که درباره آن گفتید، ببرید.

زمستان سرد اروپا 
و خواب آشفته مخالفان توافق

آقای رئیسی ما را هم ببرید پیش خودتان!

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  آقــای مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و از روحانیــون بانفوذ در عرصــه اقتصادی اخیــرا در مصاحبه با 
یك خبرگزاری ســخنانی گفت که با توجه به ارزش ها، ســازوکارها 
و ساختارهای اقتصادی حاکم بر کشــور بسیار عجیب و البته قابل 
توجه اســت. ایشــان می گویند: «در حوزه اقتصاد اسالمی فقه ما و 
روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت ها را تعیین کند... 
قیمت گذاری بدعت اســت، اصل بر آزادی قیمت اســت». (ایسنا، 
۶/۶). ایشــان البته در ادامه ســعی در توضیح تفاوت این موضع با 
الگوی اقتصــاد آزاد دارد و عنوان می کند: «هــر آزادکردن قیمتی، 
اقتصاد لیبرال نیســت. اقتصاد لیبرال اقتصادی اســت که عدالت 
مبنایش نیست. عدالت محورش نیســت. اقتصاد اسالمی پایه اش 
عدالت اســت» و براســاس این تعریــف، از اقدامــات دولت آقای 
رئیســی در توزیع یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هــزار تومانی دفاع می کند 
و می گوید: «دولت آقای رئیســی دارد مسائل را عدالت محور دنبال 
می کند و می بینید که در همه مسائل تالش دارد که عدالت را اجرا 
کند... یعنی کسانی که ثروتمندند نباید یارانه بگیرند، کسانی که فقیر 
هستند هم نباید به اندازه بقیه یارانه  بگیرند». درباره این سخنان چند 

نکته قابل ذکر است:
- طرفداران اقتصاد آزاد سال هاســت که بر این اصل تأکید دارند که 
این تنها نظام قیمت هاست که با آدرس دهی درست و بیان کمیابی 
منابع، اســتفاده و تخصیــص بهتر منابع را ممکــن می کند. در این 
مــدل «رضایت» مصرف کنندگان و «ســود» تولیدکنندگان از طریق 
نظام عرضه و تقاضا و ســازوکار قیمت ها فراهم می شود. با تثبیت 

قیمت ها مستقل از واقعیت های اقتصاد کالن نه فقط عدالت ایجاد 
نمی شــود بلکه بر روند غیرقابل کنترل مصرف منابع محدود کشور 
افزوده شــده و کار به نابودی یك سرزمین کشیده می شود. بنابراین 
اینکه ایشــان به نوعی این گفتار اقتصاددانــان بازار را موافق فقه و 
روایات دانسته اند، امر مهم و قابل توجهی است و نتیجه این سخنان 
آن اســت که نظام قیمت گذاری که اکنون به  شدت و حدت اعمال 

می شود، نسبتی با فقه و شرع ندارد!
- اما اینکه گفته اند «هر آزادکردن قیمتی اقتصاد لیبرال نیست» نیز 
تا حدی ســخن درستی است. چراکه آزادی اقتصادی با هرج ومرج 
اقتصادی متفــاوت اســت و پیش نیازهایــی را الزم دارد. چنان که 
ابتنای لیبرالیســم بر «حقوق طبیعی» اســت کــه آزادی، امنیت و 
مالکیت از مؤلفه های آن است. همچنین لیبرالیسم بر اصل تفکیك 
قوای مقننه، مجریه و قضائیه اســتوار اســت و بر دموکراسی تأکید 
می کنــد. بنابراین نمی توان از آزادی قیمت ســخن گفت و حرمت 
حق مالکیت، آزادی کســب وکار، اصل رقابــت، حق انتخاب مردم 
و پاسخ گویی حکومت ها را به عنوان ســتون های نگهدارنده آن به 

رسمیت نشناخت و امری حاشیه ای دانست.
- امــا آنچه درباره مواهب و رعایت عدالت در «جراحی اقتصادی» 
دولت آقای رئیســی عنوان کردند، بایــد گفت به رأی و نظر اکثریت 
قاطع اقتصاددانان آنچه در قالب این طرح اجرا شــد، هیچ ربطی با 
آزادی قیمت ها و حاکمیت نظام عرضه و تقاضا نداشــته و ندارد و 
صرفا دســتکاری در قیمت ارز آن هم به اجبار بوده که بارهای دیگر 
نیز در کشــور اجرا شده و نتیجه ای جز حادترشدن مشکالت نداشته 
است. در جراحی اخیر نیز بر مبنای سیستم حسابداری، قیمت دالر 
باالی ۲۰ هزار تومان محاســبه شده و ســپس مثال قیمت یك لیتر 
روغن نباتی طبق این نرخ محاســبه و توســط دولت اعالم شــده و 
سازمان های تعزیراتی با متخلفان از این قیمت برخورد کرده است. 
درحالی که آزادســازی قیمت ها نه کنترل قیمت ها در ســطح خرد 
بلکه کنترل سطح عمومی قیمت ها در سطح کالن و از طریق کنترل 

رشد نقدینگی است. درواقع دولت باید با رهاسازی قیمت کاالها در 
ســطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت های نسبی را 
دهد و در سطح کالن با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم 

کند. (نیلی، ۱۴۰۱/۲/۳۱).
- نکته مهم دیگر اما ارتباط تنگاتنگ آزادســازی قیمت ها و انجام 
اصالحات ســاختاری اقتصادی و بهبود فضای سیاســی داخلی و 
خارجی اســت. اینکه بدون تضمین حقوق شــهروندی و تعامل با 
خــارج بتوان نظام عرضه و تقاضا و آزادی قیمت ها را شــکل داد، 
غیرممکن اســت. چراکه از مهم ترین عوامل شکل گیری نظام بازار 
ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش انتظارات تورمی است. چنان که 
توماس ســارجنت برنده جایزه نوبل اقتصاد درباره کنترل تورم های 
باال می گوید: «این کشــورها تنها زمانی می توانند بر تورم فائق آیند 
کــه انتظارات مــردم را مدیریت کننــد... مدیریت انتظــارات هم با 
پیش بینی پذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی 

و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام می شود».
به گفته سارجنت البته «بخش اقتصادی مسئله تورم ساده است» 
اما دشــواری حل مسئله «بخش اقتصاد سیاسی» آن است. چراکه 
به اعتقاد وی «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران 
تورم باال ایجاد شــده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل 
ناصــواب یافــت». بازیگرانی ماننــد دولت، بانك هــا، بخش هایی 
از جامعه و...» که هر کاری در توانشــان هســت انجام می دهند تا 
خود را با شــرایط وفق دهند. مثال اگر قرار باشــد نظام قیمت ها در 

کشورمان پیاده شــود، جایگاه ســازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان چیســت که 
مرجع قیمت گذاری کاال و خدمات اســت   یا ستاد 
تنظیم بازار و دفاتــر و معاونت های وزارتخانه ها 
و ســازمان های تعزیراتــی و...؟! ســخن آقــای 
مصباحی مقــدم را البته باید بــه فال نیك گرفت 
و نوعی سنت شکنی دانســت اما تحقق آن اراده 
بزرگــی را در ســطوح باالی تصمیم گیــری برای 
اصالحات ســاختاری الزم دارد که عجالتا نشانی 
از آن دیده نمی شــود و گرایش قالب آن است که 
مشکالت فعلی زیاد اهمیت ندارند و گذرا هستند.

یادداشت

صورتي در  زیر دارد آنچه در باالستي!

جاوید قربان اوغلی

سینا رحیم پور

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

شرق: رئیس جمهوری از« تضمین های اطمینان آور، راستی آزمایی عینی و عملی، رفع تحریم ها به صورت معنادار و پایدار 
و بسته شدن ادعاهای سیاسی درباره پادمان به عنوان شروط اصلی ایران در مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام یاد 

کرد که به شروط محقق نشده ایران در مذاکرات اخیر که در مرز توافق قرار داشت، تعبیر شده است. 
نشســت خبری رئیس جمهور با اصحاب رســانه در یک ســالگی دولت سیزدهم در حالی برگزار شــد که از شور و نشاط رسانه ای سال 
گذشته خبری نبود و خأل حضور رسانه های معتبر خارجی به خصوص اروپایی بسیار پررنگ بود. سؤاالت خبرنگاران چنان گزینشی پرسیده 
می شــد که حتی درباره روند مذاکرات برجام هم سؤال مهمی پرسیده نشد و خود رئیسی در پایان جلسه به چهار شرط ایران برای احیای 
برجام اشاره کرد. سیدابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی توپ مشکالت عدیده کشور را 
در زمین دولت های قبل انداخت و گفت: نگاه به درون نه بیرون برای حل مشکالت مدنظر بوده است تا بدانیم بیگانگان برای ما مشکلی 

حل نمی کنند و برای هیچ کس هم حل نکرده اند. 

  هیچ کس حقهیچ کس حق
 کار سلیقه ای ندارد کار سلیقه ای ندارد  

میانجی  در تهران
وزیر امور خارجه عراق میهمان ایران؛ تحلیلگران از یک گشایش منطقه ای 

و احتمال برگزاری دور ششم مذاکرات با عربستان سخن می گویند

رئیس جمهوری  با  اشاره به ضرورت های رئیس جمهوری  با  اشاره به ضرورت های 
امنیت اجتماعی در نشست خبریامنیت اجتماعی در نشست خبری

 معصومه معظمی: یک سال از عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و در 
این مدت وزرا فرصت کافی داشتند تا کارنامه ای درخور بررسی ارائه 
دهند؛ اما براساس همین عملکرد کارشناسان معتقدند برخی از آنها 
نتوانســتند رضایت خاطر مردم و نمایندگان مجلس را فراهم کنند. 
ازاین رو در ماه های گذشته استیضاح برخی وزرا از جمله فاطمی امین، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دســتور کار نمایندگان قرار گرفت؛ 
استیضاحی که با اگر و اما و وساطت مستقیم رئیس مجلس به مدت 
دو ماه به تعویق افتاد. دخالتی که صدای برخی نمایندگان معترض 
را درآورد و قالیباف را متهم به زیرپاگذاشتن آیین نامه و البی با دولت 
کردند.  درســت زمانی که اســتیضاح پس از بازگشــت از کمیسیون 
تخصصی به صحن آمد و قرار بر اعالم وصول بود، محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس، اعالم کرد که طبق توافق انجام شده با رئیس جمهور، 
به دولت دو ماه فرصت داده است تا دست به ترمیم کابینه بزند. او از 
۱۷ نماینده استیضاح کننده خواست امضای خود برای استیضاح وزیر 
صمــت را پس بگیرند تا دولت الیحه تفکیک وزارت صمت را به دو 

وزارتخانه صنعت و وزارت بازرگانی به مجلس ارائه دهد. 

بلندپروازی در باکو
کناره گیري «صدر»

از سیاست

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان مجلس بررسی کرد
 بیم و امید رفتن یا ماندن 

وزیر صمت

۴

۵

جمهوری آذربایجان دوباره بر احداث کریدور جنجالی 
زنگه زور پافشاری کرد

بعد از اعالم  کناره گیری صدر، هواداران او پایتخت عراق را 
به آشوب کشیدند 

سفارت ایران در عراق اعالم کرد: شهروندان ایرانی فعال از 
سفر به بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند

این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

  عکس: مریم کامیاب، مهر

عزیز اهللا  محمدی میرشاد  ماجدی مهدی تاج

معمای مثلث سئول
چه کسی رئیس می شود؟
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خانواده گرامى بنفشى
مصیبت درگذشت مرحوم مغفور حمید بنفشى 
را صمیمانه تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند 

سبحان براى آن مرحوم علودرجات و براى شما و 
سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

مهدى رحمانیان، کیانوش مظاهرى و ابوالفضل سلطانى


