
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دستگیری باند قاچاق و 
فروش دختران ایرانی

مزد ٧٠درصد کارگران در مشاغل پایین دست 
۶٠٠هزار تومان است

 سایه اقتصاد غیررسمی 
بر زندگی مردم

کمیسیون اصل 9٠ مجلس گزارش داد

زنجیره ای از تخلفات 
عامل سقوط هواپیمای 

تهران-یاسوج

 درباره جماعتی که به محمود فکری 
هم رحم نمی کنند

بحران بی فکری!

 به بهانه ثبت ملی سردیس حکیم توس؛  
اثری از ابوالحسن صدیقی

نمادی از قابلیت هاي 
فرهنگ ملي ایران

سياست 2

شهرنوشت 6

دسترنج 4

آدرنالين 7

تجسمی 8

همين صفحه 

 روحانی در تماس تلفنی با برهم صالح:

ثبات سياسی عراق برای 
منطقه اهميت دارد

جهان 5

 نگاهی به موانع پیش روی عبداهلل عبداهلل
  در راه صلح افغانستان 

انتحار و تشدید اختالف!

قیمت  2000  تومان  /   شماره 521   سه شنبه 30  اردیبهشت   1399  /  25 رمضان 1441  /  19  مه   2020

مشکل بازار خودرو، آقازاده ها هستند یا مافیا؟

بحران متصل

چرتکه 3

بازار خودرو روزگار خاصــی را می گذراند، روزگاری که پیش از این 
بازار سکه و ارز تجربه آن را داشته اند و اگر سالطین خودرو هم بازداشت 
شوند دقیقا سرگذشت ســه بازار ارز، طال و خودرو یکسان خواهد بود. 
حتی در بی سر و سامانی چند سالی است که بازار طال، ارز و خودرو گوی 
سبقت را از بازار مسکن که زمانی یکه تاز گرانی و رشد قیمت بود گرفتند 
و به فراخور برای خود امپراطوری راه انداخته اند و با پاسکاری های به 
موقع موجب شــده اند عده ای دالل و یا به زعم برخی کارشناســان و 

فعاالن این بازار، عده ای آقازاده به پول های کالن برسند.
شــاید اگر زمانی خــودرو را کاالی ســرمایه ای معرفی می کردند 
همگان بر این ایده می خندیدند و ابراز می کردند که مگر کســی برای 
آهن قراضه ای که با اولین فشار پدال گاز چند میلیون تومان از قیمت 
آن کاسته می شود هزینه می کند؟ اما همین کاالی مصرفی در طی سه 
تا چهار سال گذشــته چنان خود را به رخ کشیده که برخی حاضرند با 
فروش خانه و زمین شان در این بخش سرمایه گذاری کرده و با معطلی 
در صف های خرید و پیش خرید خودرو جاده مخصوصی ها اســکناس 

روی اسکناس های قبلی شان بگذارند.
البته ظاهــرا همان رویکردی کــه در بازار ارز و طــال روی داد و به 
دستگیری عده ای از ســالطین جدید منجر شد در بازار خودرو هم در 
حال روی دادن است و به زودی شاهد دستگیری عده ای هستیم که با 
احتکار خودروهای مختلف داخلی و خارجی قصد بر هم زدن تعادل بازار 

را داشته و از این گپ بازار تنها بر دارایی های خود افزوده اند.
 کســانی که این روزها از ســوی مقامات دولتی و نمایندگان ادوار 
مختلف به راحتی »آقازاده«، »دستان پشت پرده«، »مدیران دارای زد 

و بند دولتی« و ... خوانده می شوند.
 البته پیش از این و همان سالی که نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، 
معدن و تجارت سایت ثبت سفارش خودرو را بست و آشفته بازار خودرو 

را سبب شد؛ عده ای از مدیران واردکننده...

سخنگوی وزارت خارجه:

آمریکابهنفتکشهایایرانیتعرضکند،اقداممتقابلمیکنیم
سياست 2

شهرنوشت 6

 بررسی کاهش بی سابقه زاد و ولد و سرعت رشد پیری در کشور 

پیشنهاد تدارک وزارتخانه  و  وز�ر  »تنها�یی«
بهبهانهسیاماردیبهشت؛روزملیجمعیت

رئیس جمهور گفت: ثبات سیاســی در عراق 
برای منطقه حائز اهمیت است و مطمئناً این روند 
پیش زمینه بازیابی نقش برجسته عراق در منطقه 

خواهد بود.
حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با برهم صالح 
رئیس جمهور عراق، ضمن تبریک پیشاپیش فرا 
رسیدن عید سعید فطر و ابراز خرسندی از اینکه 
امروز روند سیاسی در عراق به نتیجه مثبتی رسیده و 
همه گروه ها و طوایف عراقی در کنار هم قرار گرفتند 
و کابینه جدید در این کشــور تشکیل و از پارلمان 
رأی مثبت گرفته است، تاکید کرد: ثبات سیاسی 

در عراق برای منطقه حائز اهمیت است و مطمئناً 
این روند پیش زمینه بازیابی نقش برجسته عراق 

در منطقه خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز کشــورهای 
منطقه با مشکالت فراوانی همچون کاهش قیمت 
نفت، همه گیری ویروس کرونا، معضالت امنیتی 
و مهمتر از همه مداخالت آمریــکا در امور داخلی 
کشورها مواجه هستند، اظهار داشت: توسعه همه 
جانبه روابط و همکاری ها میان دولت ها و ملت های 
دوســت می تواند برای عبور از مشکالت راهگشا 

باشد. 
روحانی با بیان اینکه سیاســت اصولی ایران 
تقویت مناســبات و همکاری های همه جانبه با 
عراق است، گفت: جمهوری اسالمی ایران همچون 
گذشــته در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود و 
خواهان حفظ حاکمیت عــراق و عدم مداخالت 
قدرت های خارجی در سرنوشت ملت و دولت این 

کشور است.

 تأکید بر توسعه مناسبات 
و همکاری های فی مابین

رئیس جمهور عراق نیز در این گفتگو با تبریک 
متقابل فرا رسیدن عید ســعید فطر در روزهای 
آتی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک 
رمضان، روابط دو کشور را در سطح مطلوبی ارزیابی 
کرد و بر ضرورت تالش همه جانبه مســؤوالن دو 
کشور در راستای توسعه بیش از پیش مناسبات و 

همکاری های فی مابین تاکید کرد.
برهم صالح با اشــاره به اهمیت روابط سیاسی 
دو کشور، تاکید کرد: ثبات و امنیت عراق نیازمند 
همکاری کشــورهای دوست و همســایه بویژه 

جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس جمهور عراق با اشاره به مداخالت مخرب 
قدرت های خارجــی در منطقــه، گفت: منطقه 
خاورمیانه تاب و تحمل بحران های جدید را ندارد 
و از ایــن نظر دخالت بیگانــگان در منطقه باید به 

سرعت پایان یابد.

وزیر بهداشت اقدامات انجام شده در کشور جهت 
مقابله با کرونا را در نشست ویدئوکنفرانسی مجمع 
سازمان جهانی بهداشت ارایه کرد و گفت: گزارشی 
که در نشست سازمان جهانی بهداشت ارایه دادیم 
سرشار از موفقیت بود و این موفقیت را به ملت ایران و 
همه دست اندرکارانی که در این راستا کمک کردند 
تبریک می گویم. به گزارش ایسنا، سعید نمکی در 
ارایه گزارشی از نشست ویدئو کنفرانسی سازمان 
جهانی بهداشت با اعضای این سازمان و همچنین 
گزارش ارایه شده از ســوی ایران در این نشست، 
گفت: پس از چند دهه، این اولین باری است که به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، سازمان جهانی بهداشت 
به جای نشست اعضای این سازمان در سطح وزرا و 
روسای جمهور در ژنو، نشست خود را به شکل ویدئو 
کنفرانس برگزار کرد و ما نیز در این نشست مشارکت 
داشــتیم و مواردی را بیان کردیم. وزیر بهداشت 

ادامه داد: در بیانیه ایران که در این نشست ارایه شد، 
حمایت خود را از سازمان جهانی بهداشت به عنوان 
سازمانی که می تواند در شــرایط کنونی به عنوان 
حلقه وصل کشورها برای مبارزه با کووید-19 نقش 
آفرینی کند را اعالم کردیم و تضعیفی که متاسفانه 
از سوی آمریکایی ها در این سازمان اتفاق افتاده را 
محکوم کردیم. نمکی با اشاره به گزارش مربوط به 
مدیریت کرونا در ایران که در نشست مذکور ارایه شد، 
گفت: مدیریت، کنترل و مهار این بیماری در کشور 
و در شرایط سخت تحریم ها را به عنوان دستاوردی 
بزرگ در ســطح بین الملل بیان کردیم. وی افزود: 
همچنین عدالت در خدمت رسانی به مبتالیان کرونا 
در ایران را به اطالع جهانیان رساندیم؛ به طوری که 
پیر و جوان و غنی و فقیر و اتباع سایر کشورها را به 
شــکل رایگان درمان کردیم. وزیر بهداشت گفت: 
همچنین از سازمان جهانی بهداشت خواستیم که 

در تحریم های اعمال شده علیه کشور ما و کشورهای 
دیگر که ممکن است تهیه واکسن و دارو را مشکل 
کند، مداخله کند. وزیر بهداشــت در پایان گفت: 
گزارشی که ما در نشست سازمان جهانی بهداشت 
ارایه دادیم سرشــار از موفقیت بود و این موفقیت 
را به ملت ایران و همه دســت اندرکارانی که در این 
راســتا کمک کردند چه در داخل وزارت بهداشت 
و چه خارج از وزارت بهداشت و به خصوص عزیزان 

رسانه ها تبریک می گویم.
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وزیر بهداشت اعالم کرد

گزارش موفقیت کشور در مقابله با کرونا در سازمان جهانی بهداشت 


