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سرمقاله

 مواجهه منطقي مجلس 
با دولت در حال فرود

 مجلس گام اول ساماندهی 
بازار مسکن را برداشت

پروتكلهايبهداشتی
بيضمانت!

مبادالت27هزارميلياردتوماني
بورسوفرابورسدريكروز

محمدجواد اخوان

یكي از مهم ترین محورهاي بيانات دیروز رهبر معظم انقالب 
اسللالمي در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم   ذیل 
چهارمين توصيه معظم له   در خصوص »تعامل و هم افزایي قوا« 
مطرح شد. بر این اساس ایشان اجراي دقيق و كامل مصوبات 
مجلس را وظيفلله قواي مجریلله و قضائيلله   و در نظرگرفتن 
ظرفيت ها و واقعيت هاي كشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه 
دانسللتند. در همين بخش بود كه در ميان نكات مطروحه در 
بيانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایي از سوي 

نمایندگان مجلس نيز اشاره شد| صفحه2

   دوفوریت طرح »ماليات بر خانه هاي خالي« در حالي روز 
گذشته به تصویب مجلس رسيد كه شاهد افزایش ۴۵۰درصدي 
قيمت مسكن در هفت سال گذشته هستيم و دولت ها در اجرای 
این طرح سال ها مقاومت كردند، چراكه بخش زیادي از دارایي 
بانك هاي دولتي و عمومي در بخش مسكن بلوكه شده است 
و بعيد به نظر مي رسللد كه بانك هاي دولتي به دولت ماليات 
بدهند. اكنون نمایندگان در خانه ملت بر تصویب سریع تر این 
الیحه اصرار دارند و معتقدند كه تصویب آن در تابستان بر بازار 

مسكن تأثير مثبت خواهد داشت | صفحه12

   رئيس كميسيون بهداشت مجلس: محدودیت هاي ایجاد 
شده در ماه هاي گذشته به موقع نبوده و با تأخير شروع شده اند 
و به رغم نامه هاي نوشته شللده به ریاسللت جمهوري توسط 
مسللئوالن بهداشللت و درمان كشللور، پيگيري الزم صورت 
نگرفت. مردم هم در ابتدا با رعایت توصيه هاي بهداشتي بسيار 
به جلوگيري از شلليوع این بيماري كمك كردند، اما با اجراي 
پروتكل هاي جدیللد در خصوص باز شللدن برخي مكان هاي 
عمومي ضمانت اجرایي وجود نداشت و با رعایت نكردن موارد 

بهداشتي، شاهد افزایش روند ابتال هستيم | صفحه3

   جهش هاي بي سابقه بازار سللرمایه ادامه دارد، حتي در 
روزهایي هم كه بازار كمي اصالح مي  خواهد مشخص است 
كه برخي از نمادهاي شاخص سللاز خيز برداشللته اند تا در 
ابتداي روز دیگر در ابتداي سللاعت معامالت جهت شاخص 
را رو به آسللمان كنند تا سللهامداران تازه وارد كه اطالعات 
 كمي دارند و به اصطالح سر به هوا سرمایه گذاري مي كنند 

وارد بازار شوند | صفحه4

 مجلس يازدهم
مظهر اميد و انتظار مردم است

   سیاسی
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وزیللر بهداشللت پللس از سللخنرانی رهبر انقللالب با 
نمایندگان مجلس شللورای اسللالمی، طی نامه ای به 
رهبر معظم انقللالب آورده اسللت: بی تردیللد دوباره 
برمی گردیم بلله روزهایی كه مردم عزیز كشللورمان با 
سالمتی و شللادمانی در كنار هم زندگی كنند و دیری 
نخواهد پایيد تا بر چهره نازنيللن فرمانده مهربان مان 

لبخند رضایتمندی بنشانيم. 
رهبر انقالب روز گذشته طی دیدار تصویری نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی راجع به بيماری كرونا فرمودند:  
»وقتی می بينم كسی ماسللك نمی زند از آن پرستار و 
پزشك فداكار خجالت می كشم«. پس از این اظهارات، 
وزیر بهداشت طی نامه ای به رهبر انقالب از ایشان تشكر 

كرد و وعده داد بيماری كرونا یقيناً مهار خواهد شد. 
متن نامه وزیر بهداشت به این شرح است:

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

سالم عليكم  
فراز اول فرمایشات حكيمانه تان كه همچون پيش، مایه وفاق 
و همگرایی ملی بود پس از چند هفته تالش شللبانه روزی 
و نفسللگيرمان در مدیریت بيماری كرونللا به خصوص در 
استان های مرزی و پرمشكل كشور كه به لطف پروردگار به 
مهار نسبی آن نيز انجاميد بارانی لطيف بود بر تن های رنجور 
و دل های داغدیده مان اما آهنگ محزون صدای تان در فراز 
دوم كه غمگينانه از افتادن آتش دوباره بيماری بر نيستان 
وجود هموطنان مان گفتيد و سوز دل مهربان تان را از داغ 
فقدان عزیزان مان بر زبان جاری فرمودید وجودم را گداخت 
و نگاشتن سوز دل را تنها راه عالج این رنج جانگداز یافتم.  اگر 
در دوره اول بيماری سربازان حضرتعالی به عنوان مدافعين 

سالمت در كنار دیگر عزیزان دسللتاوردی شگرف در اوج 
تحریم و تنگدستی نثار ملت شریف ایران كردند عالوه بر همه 
جانفشانی  ها، همدلی    ها و هم افزایی  های مردم و كارگزاران 
نظام، حمایت های بزرگ منشانه رهبری مهربان و فرزانه بود 
كه یقين دارم در تاریخ این سرزمين به عنوان برگ زرین بی 

بدیل، جاودانه به یادگار خواهد ماند. 

اینجانب به عنوان سربازی كوچك كه از روزهای قبل از 
ورود بيماری به كشور خدمتگزار بوده ام و یاد هر روزش را 
در دفتر خاطراتم می نگارم، گرانبها  ترین اوراق این نگارش 
را سرشللار از ردپای كالم، عمل و محبللت حضرتعالی 
می بينم و امروز كه پس از آن  هملله بردباری و حمایت، 
به جای شللادمانی و رضایت، اندوه در آهنگ صدای تان 

می شنوم، برایم بسيار، بسيار غم انگيز است. 
قبل از این موج جدید بالخيز پيش بينللی ایام را به دليل 
غفلت های ساده انگارانه به محضرتان تقدیم كرده بودم دلم 
نمی خواست آنچه می دیدم، تحقق یابد. دلم می خواست 
در عالم پيش بينی و رؤیا بماند، همچون انسانی كه خوابی 
تلخ می بيند و در عالم بيداری خوشحال می شود كه خواب 
بود ولی متأسفانه به حقيقت پيوست. اما بگویم عزیز دل، 
هنوز دیر نشده است، تا خدا هست كه یاری مان كند، شما 

هسللتيد كه نصيحت و دعای مان كنيد، مردمی هستند 
كه حرف های مان را بشللنوند و همراهی مان كنند، قوای 
سه گانه ای هستند كه دسللت در دست هم حمایت مان 
كنند، نيروهای مسلح، سازمان  های مردم نهاد و خيرینی 
هستند كه دسللت مان را بگيرند، جوانان و دانشگاهيان 
فرهيخته ای هستند كه در راه پيشگيری و درمان، معجزه 
خلق كنند. مدافعين عاشق سالمتی هستند كه مهر بورزند 
و خسته نشوند، مادران و پدران شهدایی هستند كه دعای 
نيمه شبان شان عطر دل  انگيز كاروان مان باشد هراسی از 
هجمه بيماری نداریم و یقين داریم كه مهارش می كنيم 
و بی تردید دوباره بر می گردیم به روزهایی كه مردم عزیز 
كشورمان با سالمتی و شادمانی در كنار هم زندگی كنند و 
دیری نخواهد پایيد تا بر چهره نازنين فرمانده مهربان مان 

لبخند رضایتمندی بنشانيم. 

درحالیكهجزئياتس�ندتوافقنامههمكاریايران
وچينمنتشرنشدهاس�ت،روزنامهنيويورکتايمز
باانتش�اربخش�یازجزئياتاينتواف�قتأكيدكرد
اي�نمش�اركتضرب�هبزرگ�یب�هسياس�تهای
تهاجم�یترام�پعلي�هاي�رانواردمیكن�د.
روزنامه نيویورک تایمز، روز یك  شنبه در گزارشی تحت 
عنوان »چين و ایران، با ایستادگی و مقاومت در مقابل 
امریكا به همكاری تجاری و نظامی نزدیك می شوند«، 
سند »برنامه ۲۵ ساله همكاری های جامع ایران و چين « 
را اقدامی در جهت تضعيف تالش های ضدایرانی دولت 

دونالد ترامپ توصيف كرد. این روزنامه با مطرح كردن 
این ادعا كه نسخه ای از این پيش نویس توافق پيشنهادی 
۱۸ صفحه ای را در اختيار دارد، نوشت كه ایران و چين 
پيش نویس یك توافق همكاری گسللترده اقتصادی و 
امنيتی را تهيه كرده اند كه راه را برای سللرمایه گذاری 
چندصد ميليارد دالری چين در بخش های انرژی و دیگر 
بخش های ایران فراهم می كند و با این اقدام تالش های 
دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور امریكا را  برای انزوای 
ایران تضعيف خواهد كللرد. نيویورک تایمللز ادامه داد 
كه سند »برنامه ۲۵ سللاله همكاری های جامع ایران و 

چين«، مشاركت چين در پروژه های بانكداری، مخابرات، 
بنللادر، راه آهن و دهها پللروژه دیگر را به طرز وسلليعی 
گسللترش می دهد. نيویورک تایمللز، در ادامه گزارش 
خود به توسللعه همللكاری نظامی ميان ایللران و چين 
اشاره كرد و نوشت كه طبق سند جامع همكاری ایران 
و چين، آموزش   ها و رزمایش های مشللترک، تحقيقات 
مشترک و توسعه تسليحات و اشتراک گذاری اطالعات 
ميان دو كشور برای مبارزه بی وقفه با تروریسم، قاچاق 
انسان و مواد مخدر و جرایم مرزی افزایش می یابد. این 
رسللانه امریكایی در گزارش خود نوشت:»مشللاركت 

ميان ایران و چين، نقطه اشللتعال خطرناک و جدیدی 
در روابط رو به وخامللت چين و ایللاالت متحده ایجاد 
خواهد كرد و ضربه بزرگی به سياست  تهاجمی ترامپ 
در قبال ایران از زمان خروج از برجام در سللال ۲۰۱۵ 
تاكنون وارد خواهد آورد«. طبق ایللن گزارش، به رغم 
آنكه ایللران یكللی از بزرگ ترین توليدكننللدگان نفت 
جهان است اما به واسطه تحریم های سال ۲۰۱۸ دولت 
ترامپ، صادرات نفت ایران كاهش داشته است. از طرف 
دیگر، چين حدود ۷۵ درصد از نفت مورد نياز خود را از 
خارج وارد می كند و بزرگ ترین واردكننده نفت جهان 

محسوب می شود و سال گذشته ميالدی، روزانه بيش از 
۱۰ ميليون بشكه نفت وارد كرده بود. نيویورک تایمز با 
اشاره به ایستادگی ایران و چين در مقابل سياست های 
خصمانه امریللكا ادامه داد كه برخالف اكثر كشللورها، 
چين خود را در جایگاه ایستادگی و مقاومت در مقابل 
ایاالت متحده می بيند و به انللدازه ای خود را قدرتمند 
می داند كه در مقابل اقدامللات تنبيهی امریكا مقاومت 
و ایستادگی كند. آنطور كه در این گزارش آمده است، 
سرمایه گذاری چين در ایران بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دالر 

در ۲۵ سال خواهد بود.

نیویورک تایمز: سند توافق ایران- چین ضربه سنگینی به سیاست  های ترامپ است

رهبرمعظمانقالبدرارتباطتصويريبانمايندگانمردمدرمجلس:

وزيربهداشتدرنامهایبهرهبرانقالب:

کرونا را مهار می کنیم تا لبخند رضایتمندی را بر چهره فرمانده  مهربان مان بنشانیم
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