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یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  ورزشی

تله ای دیگر برای روزهای 
احتضار ترامپ

عباس حاجی نجاری

سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده

سعید احمديان

پس از شکس��ت های زنجی��ره ای ترامپ و ناتوان��ی در کنترل 
اعتراضات مخالفان با نژادپرستی نهادینه شده در نظام سیاسی 
امریکا وپیامدهای اقتصادی واجتماعی ناشی از کرونا و همچنین 
شکست در پروژه فشار حداکثری علیه ایران واجرای طرح معامله 
قرن،در روزهای اخیر تالش هایی در حال انجام است تا با استفاده 
ابزاری از دستگاه قضایی امریکا ،کاخ سفید را وارد ورطه جدیدی 
نمایند ،که شکس��ت در آن برای ترامپ که این روزها ماه های 
پایانی حضورش را در کاخ س��فید تجربه می کند،ممکن است 
سنگین تر و پرهزینه تر از شکست های  قبلی باشد. هرگونه اقدام 
در ایجاد محدودیت فیزیکی برای نفتکش های ایرانی، می تواند 
به ایجاد یک  بحران جدید انرژی در جهان بینجامد که اولین 
قربانی آن ترامپ وباقی مانده اعتب��ارش در نزد رأی دهندگان 
امریکایی خواهد بود وپس از او کسانی آسیب می بینند که در 
س��ال های اخیر با ریختن هیزم بر آت��ش تندروی های ترامپ 
،نومیدانه شکست ایران را انتظار می کشند،اما این بار در این آتش 

خودساخته خواهند سوخت | صفحه2

    چهره های سیاس��ی در عراق با اس��تناد به تشدید 
تحرکات امریکا و ترکیه در خاک کشورشان، به خصوص 
بعد از آزمایش سامانه دفاع پدافندی در سفارت امریکا در 
بغداد، خواستار پاس��خگویی نخست وزیر عراق شده اند.  
پارلمان عراق خواسته است که پارلمان طی روزهای آتی 
برای بررسی سه پرونده امنیت، بهداشت و اقتصاد، میزبان 

مصطفی الکاظمی باشد

    روز گذش��ته در دادگاه گروه عظام مشخص شد که 
این گروه به مدیریت عباس ایروان��ي اکنون پس از 10 
سال هنوز هم حاضر نیست تسهیالت ارزي گرفته شده را 
پس بدهد ! عباس ایرواني در حالي به بدهکار بانکي بودن 
افتخ��ار کرد که به گفت��ه نماینده بانک ص��ادرات یکي 
از دالیل آش��فتگي اوضاع اقتص��ادي کنوني، مربوط به 
همین بدهکاراني است که تس��هیالت مي گیرند، اما باز 
نمي گردانند. روز گذشته همچنین مشخص شد که یکي 
دیگر از متهمان هم در سازمان استاندارد براي دریافت 

رشوه جدول تعرفه اي مشخص کرده بود !

  رئیس مرک��ز ارزیاب��ي و نظارت راهب��ردي اجراي 
سیاس��ت هاي کلي نظام: شتاب بخش��یدن به اقتصاد 
ملي، گسترش مالکیت در سطح عمومي، ارتقاي کارایي 
بنگاه هاي اقتصادي، افزایش رقابت پذیري اقتصاد ملي، 
افزایش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني ها، کاستن 
بار مالي دولت، افزایش سطح عمومي اشتغال و تشویق 
مردم به پس ان��داز و افزای��ش درآمد خان��وار، اهداف 
تعیین شده از س��وي مقام معظم رهبري براي اجراي 
اصل 44 است که طبق گزارش  هاي شش ماهه وزارت 

اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است

  ی��ک ایران��ي ب��راي خرید ی��ک اکانت یک س��اله 
»وي او دي« ه��اي ایران��ي بای��د بی��ش از10 درصد از 
درآمد ماهانه خ��ود را هزینه کند، این در حالي اس��ت 
که یک آلمان��ي فقط 4 درص��د براي خرید اش��تراک 
»دیزني« هزینه پرداخت مي کند! چرا مردم ایران باید 

گران فروشي »وي او دي« ها را تحمل کنند؟!

مردمعتادكهبرايتركاعتيادبهكمپمنتقلشده
بود،پسازسهساعتشكنجهبهكاممرگرفت

روايتيكشاهدعينيازشكنجهمرگبار
معتاداندركمپتركاعتياد

فقط18درصدواگذاريها
بهبخشخصوصيواقعيرسيدهاست

 زمزمه  عراقی     ها 
برای سؤال از الکاظمی

جدولتعرفه
براياخذرشوه!

اژهاي:بهرانتوكالت
پايانمیدهيم

 ایران از هيچ کوششي 
در حمایت از فلسطين 

دریغ نخواهد کرد

هيچ یک از اهداف هشت گانه 
 اجرای سياست های 

اصل ۴۴ محقق نشده است

گرانفروشي»وياودي«ها
بهمردم

سگوحشی
دركمپتركاعتياد!
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 پرسش های جدی 
روی میز الکاظمی

 در دادگاه پرونده ویلموتس 
مي بینیم تان!

پارلمان عراق در همان روز اول حمله ترکیه را محکوم کرد اما 
بیانیه الکاظمی هم خیلی دیر ب��ود و هم اینکه به نحو عجیبی 
زب��ان مالیم داش��ت. واکن��ش الکاظمی به توهین س��عودی 
االشرق االوسط آن قدر ضعیف بود که به شدت از سوی برخی 
سیاستمداران عراقی مورد انتقاد قرار گرفت و سید عالء الدین 
الجزائری، معاون دبیر کل مقاومت اس��المی نجباء، او را متهم 
به سس��تی و ضعف در مقابل این موضوع کرد. گفته می شود 
اس��تقرار س��امانه پاتریوت با مجوز دولت الکاظم��ی بوده اما 
پارلمان آن را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت عراق دانسته 
است. این اتفاقات سریالی و واکنش نامتناسب الکاظمی به آنها 
باعث شده این سؤال مطرح ش��ود که آیا الکاظمی برای حفظ 
استقالل و عزت عراق انتخابی درست بوده به خصوص با توجه 
به مذاکرات راهبردی بین عراق و امریکا که از 11 ژوئن شروع 
شده است و گفته می شود که الکاظمی قصد دارد در سفر آینده 
خود به واشنگتن این مذاکرات را دنبال کند. تردید    ها نسبت به 
شایستگی الکاظمی در این موضوع و مسائل دیگر آن قدر هست 
که نمایندگان فهرست پرسش های خود را آماده کرده اند و قصد 
دارند با کشاندن الکاظمی به پارلمان او را ملزم به پاسخ دادن به 

این پرسش     ها کنند | صفحه15

آن طور که قوه قضائیه خبر داده، پرونده قرارداد مارک ویلموتس 
که ضرر هنگفتي به بیت المال زده، در دادسراي تهران در حال 
بررس��ي اس��ت و متهمان این پرونده از مدیران فدراس��یون 
فوتبال گرفته تا وزارت ورزش باید با حضور در دادگاه نس��بت 
به چنین قراردادي که عالوه بر پرداخت 2 میلیون یورو به این 
مربي، فوتبال ایران را در آستانه یک جریمه 6 میلیون یورویي 
دیگر هم قرار داده اند، پاسخگو باش��ند. در چنین شرایطي به 
نظر مي رس��د مس��ئوالن وزارت ورزش با فرافکن��ي به دنبال 
این هس��تند که نقش وزیر ورزش در قرارداد ترکمنچاي گونه 

سرمربي بلژیکي را انکار کنند | صفحه13

هنوزرابطي
بينقوهوتشكلهانيست

توجهبهتربيتنيرويكارآمد
وكارآزموده

 دانشجویان 
دنبال قدرت و نام نيستند

دانشگاه

پرونده
صفحه10

نشجويي
مطالبهدا

    معاون اول قوه قضائیه:  امتیازاتی به قضات داده شده بود 
که بعد از بازنشستگی یا منفک شدن می توانستند از کانون 
وکال تقاضا کنند و بدون آزمون، وکالت خود را بگیرند، برای 
برخی از نمایندگان حقوقی در دستگاه های دیگر نیز همین 
طور بود. یکی از چیزهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و البته 
نهایی نشده ، این است که وقتی وکال و تحصیلکردگان جوان 
هستند و می توانند به میدان بیایند و با حق الزحمه کمتری 
هم همان دفاع را انجام دهند، چرا باید یک امتیاز و به قولی 
رانتی را برای یک عده ایجاد کنیم؟! یکی از کارهایی که به 

نفع مردم می کنیم، این است که این رانت ها را کم کنیم

    از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با مجاهدت و ایستادگی 
خود در برابر توطئه های امریکا و رژیم صهیونیستی، موجبات 
ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، عزت و سربلندی 
امت اسالمی را باعث گردیده اس��ت، خداوند سبحان را شکر 

می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم

پاسخرهبرمعظمانقالببهمرقومهاسماعيلهنيه

حساب کشی از دالرها

حساب کشی از دالرها

رئيسكلبانكمركزي:قوهقضائيه،وزارتصمتونهادهاینظارتی
صادركنندگانیراكهبهتعهدخوددربارهبازگرداندنارزبهداخلكشورعملنكردهانداحضارمیكنند

    اقتصادی

غلبهکرونابرتختبیمارستانها!
تهرانبرایكرونايیهاتختخالینداردوبرخیبيمارستانهابيمارانمنتظررادرپاركينگتنفسمصنوعیمیدهند

    اوضاع کرونا در کش��ورمان به قدري وخیم شده اس��ت که 
تصاویر منتش��ر شده نش��ان مي دهد با پر ش��دن تخت ها، گویا 
پارکینگ بیمارس��تان ها جاي جدید کرونایي ها اس��ت. رئیس 
بخش عفوني بیمارستان مسیح دانشوري با بیان اینکه در حال 
حاضر در این بیمارس��تان تخت خالي براي بیم��اران کرونایي 

موجود نیس��ت، درباره تصاویر منتشر ش��ده از این بیمارستان 
در فضاي مجازي گفت: در حال حاضر در این بیمارستان تخت 
خالي براي بیماران کرونایي موجود نیس��ت. طبیعي است که با 
زیاد ش��دن تعداد بیماران، تعداد تخت  هاي بیمارس��تان کفاف 
نمي  دهد. بیماران در پارکینگ نگهداري نمي  ش��وند؛ تصویري 

که منتشر شده اس��ت تصویر قسمتي اس��ت که بیمارستان در 
آنجا سایه  بان زده   و کپسول اکسیژن قرار داده است و تا زماني که 
تخت  هاي بستري خالي شوند و بیماران بتوانند به درون بخش 
منتقل شوند، حداقل در آنجا بتوانند اکسیژن مورد نیاز خود را 

دریافت کنند | صفحه3
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خط و نش��ان کش��یدن  ها ب��رای صادرکنندگانی که 
ارزهای خود را به کشور بازنگردانده اند، شدت گرفته 
اس��ت. از یک س��و رئیس کل بانک مرکزی از احضار 
قانونی صادرکنندگانی که ت��ا دو هفته دیگر تعهدات 
ارزی خود را ایفا نکنند، خبر می دهد و از سوی دیگر 
س��ازمان توس��عه تجارت نیز از ابطال و تعلیق کارت 
بازرگانی تجاری که تا پایان تیرماه تعهدات ارزی خود 
را انجام ندهند ، می گوید. در این میان ، رئیس دیوان 
محاسبات از تشکیل » هیئت حسابرسی ویژه رسیدگی 
و نظارت بر شرکت   ها جهت بازگش��ت ارز صادراتی « 
خبر داده است. همه این اخبار در کنار یکدیگر نشان 
می دهد به فصل حساب کشی ارزی از صادرکنندگان 

کاالهای غیر نفتی نزدیک شده ایم. 
ماه عس��ل صادرکنن��دگان کاالهای غی��ر نفتی که 
ارزه��ای صادراتی را ب��ه کش��ور بازنگردانده اند دارد 
به پایان می رس��د. حجم ارزهای عودت داده نش��ده 
به کش��ور میلیارده��ا دالر ارزیابی می ش��ود. برخی 
کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د صادرکنندگان 
مذک��ور صادرکننده های خ��رد نیس��تند و بعضاً در 
صف صادرکنندگان ش��رکت های عمومی و وابس��ته 
به دولت قرار می گیرند. این دس��ت از صادرکنندگان 
ش��اید در هلدینگ  هایی قرار گرفته باشند که در این 

هلدینگ  ه��ا در کنار ص��ادرات کااله��ای غیر نفتی ، 
ش��رکت های وارداتی نیز وجود دارد و ممکن اس��ت 
این شرکت  ها ارزناش��ی از صادرات را یا به شکل کاال 
به کشور بازگردانده باشند  یا اینکه در خارج از کشور 
سرمایه گذاری کرده باشند. البته احتمال این نیز وجود 
دارد که در قبال دریافت ریال در داخل کشور ، ارز ناشی 

از صادرات را به ش��خص خارج کننده سرمایه از ایران 
ارائه داده باشند. 

با توج��ه به موارد مطرح ش��ده به نظر می رس��د باید 
از صادرکنن��دگان کاالهای غیر نفتی ف��ارغ از اینکه 
مالک شرکت صادرکننده دولتی ، عمومی غیر دولتی ، 
تعاونی و خصوصی باشند حساب کشی شود تا جامعه 

از سرنوشت ارز صادرات انجام گرفته از ایران به مقصد 
سایر کشور  ها خبر دار شود. 

روزگاری صادرکنندگان در دولت روحانی خواستار ارز 
6هزار تومانی بودند تا به واسطه صادرات کاال از ایران 
رشد و توسعه برای کشور به همراه بیاورند اما حاال باید 
گفت رشد و توسعه پیشکش! ارزهای ناشی از صادرات 
را به کشور بازگردانید زیرا بهای دالر در مرز 22هزار 
تومان قرار گرفته است و این جهش ارزی روی قیمت 

بسیاری از بازارهای موازی اثر گذاشته است. 
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان 
تا پاپان تیرماه فرصت داد که تعهدات ارزی خود را ایفا 
کنند، در غیر این صورت دس��تگاه قضایی و نهادهای 
نظارتی آنها را برای حساب کشی احضار خواهد کرد. 

در همین راس��تا س��ازمان توس��عه تجارت ایران، در 
اطالعی��ه ای عنوان داش��ت تمام��ی صادرکنندگان 
مکلفند تا پایان تیرم��اه مطابق با برنام��ه زمانی و به 
روش ه��ای مذکور در دس��تورالعمل بان��ک مرکزی 
نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود اقدام 
کنند و در غیر این صورت کارت بازرگانی آن دس��ته 
از بازرگانانی که تا تاریخ 31 تیر م��اه رفع تعهد ارزی 
نکنند، ابطال می شود و رفع این تعلیق یا ابطال صرفاً در 

صورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. 


