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جایگزین یارانه ارزی چیست؟ 

 بازی خطرناک 
با ارز ۴٢٠٠ تومانی 

سياست 2

چرتکه 3

 کمالوندی: ذخایر اورانیوم غنی شده 60 درصدی ایران
 به 25 کیلوگرم رسید

 یک گام به پیش
 یک گام به پس

در شرایطی که هشتمین روز از آذرماه به عنوان 
روز مقرر برای آغاز مذاکرات وین از ســوی ایران 
معرفی  شده است، اظهارات رئیس سازمان انرژی 
اتمی در گرامیداشت سالروز 13 آبان به نظر چالش 
جدیدی را بر سر راه مذاکرات هسته ای ایران ایجاد 
کرده است.همین سه روز قبل بود که علی باقری  در 
توئیتر نوشت: در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا، 
آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم های غیرقانونی 
و غیرانسانی، در روز 8 آذرماه در وین مورد موافقت 
قرار گرفت. هم چنین سرویس اقدامات خارجی 
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد کمیســیون 

مشترک برجام، ۲۹ نوامبر )هشتم آذر( کار خود را 
در وین حضوری آغاز می کند: طرف های مذاکره به 
بحث درباره امکان بازگشت آمریکا به برجام ادامه 
می دهند و اینکه چگونه اطمینان پیدا کنند همه 

طرف ها این توافق را کامل و مؤثر اجرا می کنند.
اعالم این خبر کافی بود تا بارقه هایی از امید 
برای شــروع مذاکرات ایجاد کند اما، بارقه های 
امید تنها نیم شبانه روز ادامه داشت که سخنرانی 
کمالوندی رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران 
آتش های زیر خاکستر مخالفان مذاکرات اتمی 

ایران را روشن کرد.

 اژه ای وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار توصیف کرد؛

تعیینضرباالجلدوهفتهای
برایساماندهیکاالهایدپوشده

چرتکه 3

 ایرانی ها، فقیرترین مردم 
حوزه خلیج فارس

یحیی علیه نبرد قبلی، گل گهر علیه آمار بد 
روبه روی پرسپولیس

بازی تالفی

 ازسوی  رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
صورت گرفت؛

ابراز نگرانی از مهاجرت 
پزشکان در نامه به رهبری

 افزایش قیمت سبد زندگی ماهانه 
به ۱۱میلیون و ۴۷۹ هزارتومان

 زندگی کارگران
 لنگ می زند

 سفر هیاتی از طالبان 
به ایران

 واکنش دادستان به 
گم شدن پانسمان بیماران ای بی
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سياست 2

جیحون بایــرام اف، وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجان تاکید کرد: باکو 
عالقه مند به توسعه روابط با تهران با 
توجه به اشتراکات فراوان دو کشور در 

زمینه های مختلف است.
وزیر خارجه آذربایجــان اعالم 
کرد که آذربایجان همانند گذشــته 

به دنبال توسعه روابط با ایران است.
به گــزارش ایســنا، بــه نقل از 
خبرگزاری ترند، جیحون بایراموف 
گفت: در طــول هفته هــای اخبر 
پیام های مثبتی از ســوی ایران به 
آن ها رسیده است و باکو از این پیام ها 

استقبال می کند

وزیر خارجه آذربایجــان در این 
رابطه مشــکالت اخیر پیش آمده 
میان ایران و آذربایجان گفت: طرف 
ایرانی مطلع شد که آذربایجان نگران 
ورود غیرقانونی کامیون های ایرانی 
به منطقه قره باغ اســت. با این وجود 
مسئله ورودهای غیرقانونی ادامه پیدا 
کرد؛ سپس هنگام بازرسی در خاک 
آذربایجان مشخص شد که دو وسیله 
نقلیه متعلق به شرکت های ایرانی به 
طور غیرقانونی وارد حریم آذربایجان 
شده اند و راننده های این وسایل نقلیه 
بازداشت شدند. مذاکرات نیز از طریق 
کانال های دیپلماتیک ادامه پیدا کرد.

بایراموف عنوان کــرد که از این 
طریق، نتیجه عادی حاصل شــده 
اســت.وی تاکید کرد که آذربایجان 
همیشه آماده حل و فصل مشکالت 
از طریق گفت وگو بر پایه اصل رابطه و 
احترام متقابل و عدم دخالت در امور 

یکدیگر است.
به گزارش ایســنا، الهام علی اف، 
رئیس جمهور آذربایجــان اخیرا در 
گفت وگویــی با روزنامــه ایتالیایی 
ریپابلیکا در اظهاراتــی ضدایرانی با 
اشاره به تردد کامیون های ایرانی در 
مسیر تجاری همیشگی خود مدعی 
شده بود: پس از آزادی قره باغ، ما در 

مرزهای خودمستقر شــدیم و آنجا 
ماندیم. مسیر میان برخی شهرهای 
ارمنســتان از محدوده آذربایجان 
عبور می کند. ما مشــاهده کردیم 
که از این مســیر برای عبور کاالهای 
غیرقانونی به قره بــاغ و محدوده ما 
استفاده می شود. این غیرقابل قبول 
اســت. ما خواهان این هستیم که به 
مرزهای مان احترام گذاشته شود. ما 
به طور غیرقانونــی به مرزهای دیگر 
کشورها ورود نمی کنیم. پیام ما ساده 
بود. دیگر کافی اســت. ما یک بیانیه 
دوستانه فرستادیم تا جلوی این اتفاق 
را بگیرم. این مسیرها تحت کنترل 
ماســت و دلیلی ندارد که فریبکاری 
کنیم و بگوییم این اتفاق نیفتاده است. 
متاسفانه به خوبی به این هشدار پاسخ 

داده نشد.

رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
درخصوص انتصابات فامیلی، گفت: انتصابات فامیلی 
اکنون به عنوان یک پدیده منفی در جامعه ما قلمداد 
می شود. البته اینکه بحث شایسته ساالری وجود دارد 
و اگر کسی ظرفیت و شایستگی دارد باید از توانایی 
او استفاده شود، درست است اما نگاه عامه مردم این 
است که وقتی یک وزیر منصوب شد، اقوام و فامیل 
خود را به هیچ عنوان به کار نمی گیرد؛ این جزو نگاه 

و مطالبات مردم است و مطالبه درستی هم است.
محمدصالح جــوکار نماینده یــزد در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: 
فرهنگ عمومی امروز جامعه ما اجازه چنین کاری 
را نمی دهد لذا بهتر است از توانمندی و قابلیت های 
این افراد در جاهای دیگری استفاده شود و در کنار 
خود فردی که مسئولیتی دارد و نسبت فامیلی دارند، 
نباشد. به این صورت هم نظر مردم تامین می شود 
و هــم از ظرفیت ها و قابلیت های فــردی که واجد 

شایستگی است استفاده می شود.
وی در رابطه با برخی انتصابات فامیلی در دولت 

و نهادهای دیگر که اکنون در اختیار جریان انقالبی 
قرار گرفته است، علیرغم انتقاداتی که این جریان 
سیاسی نسبت به همین مســاله در دولت گذشته 
داشت، گفت: مردم آنچه که نسبت به آن در دولت 
قبل اعتراض و انتقاد داشــتند به کارگیری افراد با 

نسبت فامیلی در مناصب مختلف و بازگذاشتن دست 
آن ها در مسائل مالی مانند واردات و صادرات بود. در 
اثر این اتفاق یک نگاه منفی در اذهان مردم ایجاد شد 
و انتظار داشتند و دارند که این اتفاق در دولت فعلی 

سیزدهم انجام نشود.
رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
همچنین تصریح کرد: فرهنگ عمومی امروز جامعه 

ما اجازه چنین کاری را نمی دهد لذا بهتر اســت از 
توانمندی و قابلیت های این افراد در جاهای دیگری 
استفاده شود و در کنار خود فردی که مسئولیتی دارد 
و نسبت فامیلی دارند، نباشد. به این صورت هم نظر 
مردم تامین می شود و هم از ظرفیت ها و قابلیت های 

فردی که واجد شایستگی است، استفاده می شود.
وی ادامه داد: مساله انتصابات فامیلی یک مشکل 
دیگر دارد و آن ایجاد شــبهه فساد است، به ویژه در 
بحث های اقتصــادی باید به شــدت از بکارگیری 
افراد نزدیک خود در مسائل اقتصادی که بوی رانت 
و انحصار بدهد به کلی حــذر کنند. این وجه تمایز 

مشخص نظام اسالمی ما با سایر نظام ها است.
جوکار گفت: آنچه که ما امروز انتظار داریم این 
است که مسئوالن، افرادی که قابلیت و توانایی ای 
دارند را به دیگران معرفی کنند که در جای دیگری 
باشند و در کنار خودشان نباشد که خدای نکرده این 
شائبه به وجود نیاید که فردی که منصوب شده از 
اقوام خودش اســتفاده کرده و شائبه های زدوبند و 

مسائلی مانند این به وجود بیاید.

گفتوگو

خبر

وزیر خارجه آذربایجان: 

باکو عالقمند به توسعه روابط با تهران است

جوکار در گفت وگو با ایلنا:

 مطالبه مردم در حوزه انتصابات فامیلی درست و بحق است 


