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شهرنوشت 6

 زارع پور: »سرعت اینترنت تلفن همراه
 و خانگی افزایش داشته است«

 همه ناراضی اند
 جز وزیر ارتباطات!

آدرنالين 8

 مهاجرت، واژه آشنای
 این روزهای وزنه برداری

هر روز یک کوچ! 
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روایت متضاد دولتمردان و کارشناسان از حذف ارز ترجیحی در کشور

 بازار در   بند
 دستور آقایان نیست

سياست 2

دسترنج 4

کنایه  های توئیتری معتمد ایران در برجام ادامه دارد

ونة  تحرکات وار
جناب اولیانوف!

خوب یا بد، از ابتدای ازسرگیری مذاکرات 
احیای برجام در دولت سیزدهم، از بلندگوهای 
اصلی وین بود. در میــان کم حرفی ایرانی ها، 
بی توجهی چینی ها، محافظه کاری آمریکایی ها 
و احتیاط اروپایی ها؛ بیــش از همه روس ها و 
بیش از همه روس ها، این میخائیل اولیانوف بود 
که درباره وضعیــت مذاکرات به موضع گیری 
و ارائه گــزارش به عمــوم، به خصــوص در 
توئیتر می پرداخت. نماینده دائم روســیه در 
ســازمان های بین المللی وین و رئیس هیأت 
روســیه در مذاکرات احیای برجام، در بیشتر 
موضع گیری هایش موضعی مثبت، امیدوارانه 

و با تأکید بر عزم برای حصول نتیجه داشت و 
البته رویکردی مایل به ایران. حاال اما آن روزها 
گذشته اند و لبه تیز کنایه تند اولیانوف است که 
به سمت ایرانی ها نشانه رفته شده. رئیس هیأت 
روسی مذاکره کننده احیای برجام، در پاسخ به 
توییت البته تند یک کاربر ایرانی پاسخی تند و 
تاحدی غیرمنتظره داد که به سرعت با واکنش 
شبکه های اجتماعی فارسی مواجه شد. کاربر 
ایرانی با اسم مستعار خطاب به اولیانوف با اشاره 
همزمان به ماجرای برجام و چالش های روسیه 
در اوکراین نوشته بود: »تاریخ تکرار می شود و 

خیانت شما هم تمامی ندارد. 

هشدار افقه نسبت به شرایط اقتصادی جامعه در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

فقر فراگیر با یارانه 400 هزارتومانی 
چرتکه 3برطرف نمی شود

نماینده دزفول:

فرد کشته شده در تجمعات 
خوزستان، از اهالی 

اندیمشک بود

تشدید هشدارهای داخلی و خارجی در پی 
درگیری  طالبان و جبهه ملی افغانستان؛ 

پنجشیر؛ عرصه رویارویی،  
التهاب و مقاومت

در نشست سران قوا تأکید شد؛
ساختار استفاده از کاالبرگ 
الکترونیکی در کوتاه ترین 

زمان آماده و اجرا شود

جهان 5

سياست 2

سید حسن خمینی:

 همه مسائل کشور 
 به حوزه سیاست خارجی

 گره خورده است
سياست 2

لیگ برتر و انتظار معرفی یک قهرمان ایرانی جدید

مرد دهم! 
آدرنالين 8

همين صفحه

نشست سران سه قوه به میزبانی رییس مجلس 
شورای اســامی برگزار و تاکید شد در کوتاه ترین 
زمان ساختار استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای 
عرضه کاالهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ 

آماده و اجرا شود.
به گزارش  ایرنا، در نشست عصر دیروز سران قوا 
که با حضور ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسامی 
و غامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه در 
مجلس شورای اســامی برگزار شد، روسای قوای 
مقننه و قضائیه ضمن تشــکر از دولت برای اجرای 
طرح عادالنه کردن یارانه ها، بر همراهی و همکاری 

همه دستگاه ها با دولت برای اجرای این طرح تاکید 
کردند.در این جلسه، سران قوا ضمن بررسی مسایل 
مربوط به اجری طرح عادالنه کردن یارانه ها، توجه 
به مسائل مختلف این طرح و رسیدگی به شکایات 
و مطالبات مردم درباره پرداخت کمک معیشتی به 
صورت دقیق و در کوتاه ترین زمان ممکن را مورد 

توجه قرار داده و بر برخورد با تخلفات احتمالی در 
روند توزیع کاالهای ضروری تاکید کردند.

در این نشست، سران سه قوه همچنین بر توجه 
به حفظ آرامش معیشــتی مردم به عنوان ستون 
اصلی اجرای این طرح تأکید و خاطرنشان کردند 
که همانگونه که مدیران اجرای طرح پیگیر هستند، 
باید به نحوی اقدام شود که هم کاالها و اقام مورد 
نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم 
اجرای طرح به گونه ای پیش برود که در کوتاه ترین 
زمان، ساختار استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای 
عرضه کاالهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ 

آماده و اجرا شود.

ریکاردو کابریساس، معاون نخست وزیر و فرستاده 
ویژه رییس جمهور کوبا که برای برگزاری هجدهمین 
نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
میان جمهوری اســامی ایران و جمهوری کوبا به 
تهران سفر کرده اســت بعد از ظهر امروز با حسین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و 
در خصوص موضوعات مورد عاقه به گفتگو و تبادل 
نظر پرداخت.به گزارش ایسنا، امیر عبداللهیان در 
این دیدار با نام بردن از کوبا بعنوان شریک راهبردی، 
خواستار گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف 
شد و برگزاری کمیســیون مشترک همکاری های 
اقتصادی را فرصت مناسبی برای دو طرف به منظور 

بررسی راه های توسعه روابط فیمابین در حوزه های 
اقتصادی و تجاری و همچنین تعمیق همکاری های 
سیاسی دانست.وزیر امورخارجه کشورمان با قابل 
اتکا دانستن سطح روابط دوکشــور در حوزه روابط 
سیاســی و همچنین همکاری های قابل توجه در 
بخش بهداشــت و درمان، خصوصا در زمینه تولید 

واکسن مشترک، اراده دولت ســیزدهم بر اجرای 
اسناد همکاری و تفاهمات گذشته و توافقات جدید را 
مورد تاکید قرار داد و ارتقای همکاری ها در عرصه های 
اقتصادی و تجاری را  با توجه به ظرفیت های موجود در 
دوطرف حائز اهمیت دانست و خواستار تاش هرچه 
بیشتر دو کشور برای به فعلیت رساندن ظرفیت های 
اقتصادی همکاری ها شد.امیر عبداللهیان در این 
دیدار ضمن محکوم کردن اعمال تحریم های ایاالت 
متحده علیه جمهوری کوبا و با اشاره به گستردگی 
تحریم های یکجانبه ایاالت متحده آمریکا علیه دو 
کشور، بر ضرورت بهره گیری از تجربیات یکدیگر در 

حوزه بی اثر کردن تحریم ها تاکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به کاهش 
چشــمگیر آمار قربانیان و مبتایان 
بیماری کرونا در کشور به مسئوالن 
وزارت بهداشت توصیه کرد با استفاده 
از این فرصت نسبت به تهیه شناسنامه 
ســامت و تکمیل بانک اطاعات 
سامت شــهروندان اقدام کنند.به 
گزارش ایسنا ســید ابراهیم رئیسی 

دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با اشاره به کاهش چشمگیر 
آمار قربانیان و مبتایــان کرونا، از 
زحمات و تاش هــای کادر درمان 
کشــور برای صیانت از جــان مردم 
و همچنین مشــارکت و همکاری 
دســتگاه های مختلــف بــا وزارت 
بهداشت برای تامین نیازهای کادر 

درمان قدردانی کرد.رئیس جمهور 
در عین حال بر تــداوم آموزش های 
عمومی و همچنین تقویت پیشگیری 
و نظارت بر رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی تاکید و با توجه به کاهش 
شدت شیوع کرونا به مسئوالن وزارت 
بهداشــت توصیه کرد از این فرصت 
برای تهیه شناسنامه و تکمیل بانک 

اطاعات سامت آحاد جامعه استفاده 
کنند.رئیسی همچنین گفت: همه 
بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور 
و مجموعه هال احمر باید با تجهیز 
امکانــات و تامین داروهــا، همواره 
آمادگی خود را در برابر ســویه های 
جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ 

کنند.

خبر
در نشست سران قوا تأکید شد؛

ساختار استفاده از کاالبرگ الکترونیکی در کوتاه ترین زمان آماده و اجرا شود

در دیدار امیر عبداللهیان و معاون نخست وزیر کوبا انجام شد

تاکید تهران و هاوانا بر لزوم گسترش همه جانبه روابط فی مابین

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

آموزش های عمومی برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی تداوم یابد


