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 ادامه بازگشايي ها 
با تصميمات تازه ستاد كرونا

   راه��كار رئيس جمهور ب��راي مديري��ت دوگانه متناقض 
چرخش چرخ هاي اقتصادي و بازگشايي ها و با نگراني از شيوع 
بيشتر كوويد19، اين اس��ت كه با رعايت دستور العمل هاي 
بهداشتي و ادامه تالش براي مقابله با كرونا كسب و كارها هم 

برقرار شود | صفحه3
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جناب  آقای مجيد فکوری
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مغفرتمسئلتمينماييم.
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جناب  آقای محمدصادق فقفوری
برادر گرامى جناب آقاى دکتر محمد باقرقالیباف 
ریاست محترم مجلس شوراى اسالمى

ــوي  ــى را از س ــته حضرتعال ــاب شایس انتخ
نماینــدگان خانــه ملــت بــه عنــوان ریاســت 
محتــرم قــوه مقننــه تبریــک و تهنیــت عرض  
ــد  ــنگر جدی ــی در س ــراي جنابعال ــوده ب نم
ــم. ــربلندي می نمائی ــق و س آرزوي توفی

همرزم هایتــان در دوران دفــاع مقــدس لشــکر 5 نصــر خراســان، 
ــدس،  ــاع مق ــال دف ــت س ــازندگى هش ــرداران س ــالم و س ای
ــتان، وزارت راه و  ــتان، خوزس ــالم، کردس ــگ زده ای ــق جن مناط
شهرســازى، فرماندهــى ســپاه بیت المقــدس کردســتان، ســردار 
ســید صــادق حســین حســینى، ســرداراحمد محمدى فــر، نــادر 
هدایتــى، حــاج فریــدون ســلیمانى، ســید مهــدى تخت فیــروزه، 
ــدس  ــور، مهن ــى رحمان پ ــدس باق ــى، مهن ــد صدیق ــاج احم ح

ــژاد  ــن صادقى ن افشــین شــبانى، پروی

ورزشی

زنان
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 سياسی کاری عليه نيروهاي مسلح
 دعوت اصالح طلبان به واقع بيني
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آژانس بين المللی انرژی اتم��ی روز جمعه گزارش 
جديدی درباره برنامه  هس��ته ای ايران منتشر كرد 
كه در آن، بار ديگر راس��تی آزماي��ی و عدم انحراف 
ايران از تعهدات هس��ته ای خود ذيل برجام را تأييد 

كرده است. 
به گزارش فارس، آژان��س بين المللی انرژی اتمی 
در تازه    ترين گزارش خود درباره توافق هس��ته ای 
اي��ران و 1+5، آورده اس��ت كه تا تاري��خ 5 ژوئن 
2020، آژانس هيچ گونه تغيير در اجرای تعهدات 
هسته ای ايران تحت برجام، يا در سطح همكاری 
ايران با فعاليت های نظارت و راستی آزمايی آژانس 
تحت برجام مشاهده نكرده است. در اين گزارش 
يادآور شده اس��ت كه از روز اجرای برجام، آژانس 
اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ايران ذيل برجام 
را منطبق با رويه های پادمانی استاندارد آژانس و به 
شيوه ای بی طرفانه و عينی راستی آزمايی و نظارت 
كرده اس��ت. آژانس با تأييد اجرای تعهدات ايران 
ذيل برجام، نوشته اس��ت:»ايران ساخت رآكتور 
تحقيقاتی آب سنگين اراک )رآكتور IR-40( را 
طبق طراحی اوليه آن پيگيری نكرده است. ايران 
قرص های اورانيوم طبيعی، ميله های س��وخت يا 
مجموعه های س��وخت طراحی ش��ده به صورت 
ويژه برای رآكتور IR-40 طب��ق طراحی اوليه را 
توليد يا آزمايش نكرده و همه قرص های سوخت 

اورانيوم طبيعی و مجموعه های سوخت موجود در 
انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است«. 
همچنين، ايران به اطالع رس��انی ب��ه آژانس در 
خصوص موجودی آب سنگين در ايران و توليد آب 
سنگين در كارخانه توليد آب سنگين ادامه داده و 
به آژانس اجازه داده است كه بر ميزان ذخاير آب 
سنگين ايران و مقدار آب س��نگين توليد شده در 
HWPP نظ��ارت نمايد. در ادام��ه گزارش آمده 
است:»ايران فعاليت های مربوط به بازفرآوری را در 
رآكتور تحقيقاتی تهران و تأسيسات توليد ايزوتوپ 
موليبدن، ي��د و زنون و يا در هر تأسيس��ات اعالم 
شده ديگر به آژانس، انجام نداده است«. بر اساس 
اين گزارش، همه سانتريفيوژ   ها و زيرساخت های 
مربوطه در انبار، تح��ت نظارت مداوم آژانس باقی 
مانده اند. آژانس دسترسی منظم به ساختمان های 
مرتبط در نطنز شامل همه FEP و كارخانه نيمه 
صنعتی غنی سازی را ادامه داده و دسترسی روزانه 
طبق درخواس��ت آژانس انجام شده است. آژانس 
كماكان دسترس��ی منظم ب��ه FFEP، از جمله 
دسترس��ی روزانه در صورت درخواس��ت، داشته 
اس��ت. ايران اظهارنامه ه��ای مربوط ب��ه توليد و 
موجودی لوله های روتور سانتريفيوژ و بيلوز را به 
آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمايی اقالم در 

موجودی را به آژانس داده است. 

تأیید راستی آزمایی ایران از سوی آژانس اتمی 

لندن،پاريس،يونان،هلند،استراليا،ژاپن،كرهجنوبی
وبخشهایديگریازجهانبهصفخروشجهانی

عليهنژادپرستیغربپيوستند

يکصف7ميليونیتشكيلشدوهفتهبعدهمچونحبابیازهمپاشيد.عوارضتشكيلچنينصفیبیشماراست
25هزارنفرازتفاوتقيمتكارخانهخودروتابازاربهرهمیبرندوميليونهابیپالکديگردركفخودرومیمانند.دنياوخودروسازیدنياداردبهمانگاهمیكند

بی شک 7 ميليون نفری كه در طرح قرعه كشی برای 25هزار خودرو جزو 
برندگان نبودند، مجدد ياد بخت برگشته خود در قرعه كشی های برنده نشده 
زندگی می افتند و از اينكه چرا در زمان ثبت نام خودروی قرعه كشی شانس 
ديگری به بخت خود دادند تا يک بار ديگر خود را بيازمايند پشيمان هستند  و 
نمی توان از تأثير روانی آن غافل بود اما خود كرده را تدبير نيست و بايد پذيرفت 
در بخت آزمايی فروش خودرو ميليون   ها نفر پياده ماندند و  به تماشای چند 

هزار نفر سواره نشستند! 
دوقلوهای خودروس��از كه تا چندی پيش به دليل زيان های انباشته چند 
ده هزار ميليارد تومانی در صورت های مالی خود در مرز ورشكستگی قرار 
داش��تند، به مدد افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی   ها از اين 
وضعيت خارج شدند تا هم سهامشان در بازار سرمايه جهش كند و هم اينكه با 
برگزاری طرح قرعه كشی برای 25هزار خودرو صف ميليونی به راه بيندازندكه 

خروجی آن عده معدودی برنده و عده كثيری بازنده بودند.  

البته ادعا شد كه بخش��ی از صف ثبت نام خودرو متعلق به دالالن بوده 
است كه اين نيز برای خود يک آسيب است زيرا به نظر می رسد دالالن 
و سفته بازان آنقدر قدرت گرفته اند كه پای ثابت تقاضا برای هر كااليی 
هستند تا آن كاال را با س��ودی به مراتب بيشتر از س��ود توليد كننده به 

متقاضيان عرضه كنند. 
روز گذش��ته در اين مرحله از فروش محصوالت اي��ران خودرو 4 ميليون و 
360 هزار و 153 نفر شركت كرده بودند كه در نهايت به 15 هزار نفر از آنها 
محصوالت اين گروه خودروس��ازی عرضه ش��د و امروز نيز قرار است ميان 
 يک  ميليون و اندی متقاضی 10 هزار محصول گروه خودروس��ازی سايپا 

قرعه كشی شود. 
خودرو سازان كه از ديدن صف های ميليونی تعداد اندكی خودروی قرعه كشی 
حيرت زده شده اند، طرح های ديگری برای پيش فروش خودروی قرعه كشی 
دارند ولی با اين شرط كه بعد از پيروزی در قرعه كشی نيمی از بهای خودرو 

را اخذ می كنند و خودرو را يک سال بعد تحويل می دهند و در اين ميان هيچ 
سود مشاركتی هم برای متقاضی در نظر نمی گيرند!

چهپيامیبهجهانمیدهيم؟!
با تش��كيل صف های ميليونی برای خريد خودرو عماًل به خودرو سازان 
جهان��ی اين پي��ام را می دهيم ك��ه خودروس��از داخلی ف��ارغ از مقوله 
كيفيت حتی توان توليد خودرو به اندازه نياز ب��ازار داخلی ندارد. البته 
اگر مديران ش��ركت پژو روز گذش��ته در جريان قرعه كشی قرار گرفته 
باشند و ديده باش��ند كه برای خودروی پژو توليدی سال 1987 هنوز 
صف 600هزار نفری در ايران وجود دارد، متوجه می شوند كه در آينده 
بايد در قراردادهای محرمانه با خودرو س��ازی كشور امتيازات بيشتری 

اخذ كنند! 
رواجعادتبد

عادت دادن مردم برای ايس��تادن در صف تهيه كاال به شرط پيروزی در 

قرعه كشی ش��ايد در هيچ يک از اقتصاد های دنيا رواج نداشته باشد. در 
همه دنيا قيمت كاال در بازار مشخص است و اينگونه نيست كه برای يک 
كاال چندين قيمت با عناوين قيمت در كارخانه ، قيمت در حاشيه بازار ، 
قيمت در بازار ومانند آن  وجود داشته باشد وتازه فروشنده به متقاضی 
بگويد بخر كه اگر نخری همانند گذش��ته كه در خريد تعلل كردی بايد 

فردا گران تر بخری! 
قيمت كاال در اغلب كشورهای دنيا متعادل و تورم و گرانی نيز در عمده 
كشورهای دنيا كنترل ش��ده اس��ت، از اين رو نه از ناحيه خلق شبانه 
روزی پول ، قدرت خريد دارندگان نقدينگی پيوس��ته كاهش می يابد 
كه مردم به دنبال تبديل پول به كاال باشند و نه اينكه قيمت   ها آنقدر 
نوسان دارد كه متقاضيان مصرفی و س��رمايه ای برای تهيه كاال حتی 
حاضر باش��ند صف های ميليونی برای عرضه تعداد محدودی خودرو 

تشكيل دهند. 

حباب 7ميليونی جناب خودرو!

 خروش جهانی
 عليه  نژادپرستی غرب
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