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محمد با اشاره به وعده وزیر مسکن و شهرسازی:

ساخت »یک میلیون 
مسکن« تورم 70 تا 80 
درصدی  در پی دارد

نگاهی به »ویلی کو   ویلی کو   بدو«

 هفت شب خواب 
خون آلود شهرزاد

4 نکته در مورد نبرد تیم ملی با سوریه

قدم زدن به سمت قطر

اتحادیه اروپا پس از برگزاری نشست سران طالبان 
پیشنهاد داد؛ 

تشکیل نیروی واکنش 
سریع برای مقابله با آنارشی

باوجود گذشت بیش از 17 ماه از شیوع بیماری؛ 

هنوز برای کرونا پروتکل 
درمانی تدوین و ابالغ 
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 برنامه وزیر کار در بخش 
 حقوق و دستمزد اعالم شد

 وعده تکراری مهار تورم 
و بهبود فضای کسب و کار
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 ادامه رکوردشکني ها در توکیو

 روز هشتم، 
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رئیس جمهور گفت: اخبار خوبــی از افزایش 
واردات و توامــان تولید داخلی واکســن دریافت 

کرده ایم که جای خوشحالی دارد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی پیش از ظهر 
دیروز چهارشنبه در جلســه هیات دولت با اشاره 
به پیشنهاد تخصیص زمین ساخت ۵ هزار واحد 
مسکونی برای خانواده ایثارگران، گفت: این پیشنهاد 
را به فال نیک می گیریم و خیلی مناسب است که 
نهضت مسکن سازی در دولت سیزدهم با ساخت 
مسکن برای ایثارگران و خانواده های معظم شهدا و 

جانبازان آغاز شود. 
وی در ادامه با بیــان اینکه دغدغه هایی درباره 
ذخایر کاالهــای اساســی وجود داشــت که با 
پیگیری  های انجام شده مرتفع شده است، افزود: 
ذخیره کاالهای اساسی انجام شده بود، اما با میزان 
مصوب فاصله داشت که با اقدامات انجام شده در 
روزهای اخیر این نگرانی برطرف شده و دوباره به 
وزارتخانه های ذیربط تاکید می کنم با رصد دقیق 
وضعیت بازار اجازه ندهند در زنجیره تامین کاال از 
تولید تا مصرف هیچ اجحافی در حق تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان اعمال شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، افزایش 
آمار واکسیناســیون در برابر بیماری کرونا را قابل 
تقدیر اما ناکافی دانســت و گفت: یکی از مقدمات 
ضروری برای رونق کســب و کارها و بازگشــایی 

مدارس و مراکز علمی و دانشــگاهی، رسیدن به 
حدنصاب واکسیناسیون عمومی است.

رئیس جمهور اضافه کرد: مراکز واکسیناسیون 
به همت وزارت بهداشت و همکاری نهادهای ذیربط 
۲ تا ۳ برابر شده است. امیدواریم با تامین واکسن های 
مورد نیاز از محل واردات و تولیدات داخلی هرچه 
سریع تر امکان بازگشــایی مراکز آموزشی فراهم 
شود و اگر رسیدن به حدنصاب الزم با تاخیر انجام 
شود، بازگشایی مراکز آموزشی نیز با تاخیر انجام 

خواهد شد.
رئیســی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به 
رخدادهای اخیر در افغانستان، آنچه حداقل در ۲ 
دهه گذشته در افغانستان رخ داده را تابلویی گویا 
از تجاوز و نقض آشکار حقوق انســان ها در عصر 
حاضر توصیف و تصریح کرد: اگر فقط به تعداد زنان 
و کودکانی که در این سال ها در افغانستان کشته یا 
دچار جراحت یا نقص عضو شده اند، توجه کنیم، 
خواهیم دید که چه فاجعه ای به شکل خاموش در 

این کشور در جریان بوده است.
رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه تجربه حضور 
آمریکا در کشورها و نقاط مختلف جهان گواه آن 
است که این حضور هیچ گاه امنیت آفرین نبوده بلکه 
برعکس مخل امنیت و ثبات و آرامش بوده است، 
ادامه داد: آمریکایی ها با چنین سابقه و عملکردی به 
جای آنکه در دادگاه افکارعمومی جهانیان پاسخگو 

باشند، با بهانه سازی های مختلف به فضاسازی علیه 
کشورهای دیگر می پردازند.

 رئیسی خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی ها به 
بهانه مسائلی، علیه کشورمان فضاسازی می کنند 
که پاسخ آنها موجود است و اینجا از دستگاه های 
مسئول و از جمله رسانه ملی می خواهم که پاسخ 
اینگونه اتهامات و انگ زدن ها را به شــکل مناسب 

ارائه کنند.
رئیس جمهور در پایان ارتقای سطح تعامالت 
و افزایش تبادالت با کشــورهای همسایه را جزو 
اولویت های دولت ســیزدهم برشــمرد و گفت: 
فعال ترین دیپلماســی دولت باید با همسایگان 
جریان داشته باشد و باید همه تالش خود را برای 
افزایش تجارت و همکاری اقتصادی با همسایگان 
به کار بگیریم چرا که زمینه های مناسبی نیز برای 
تقویت این مناسبات و افزایش سهم ایران از تبادالت 

منطقه ای وجود دارد.

استاندار خوزستان از تقویت مراقبت از مرزهای 
استان خوزستان در پی بروز جهش جدید کرونا در 

کشورهای همســایه به منظور جلوگیری از ورود 
سویه المبدا به کشور خبر داد. 

قاســم سلیمانی دشــتکی در حاشیه جلسه 
فوق العاده ستاد مدیریت کرونا در استان خوزستان 
که دیروز )۱۰ شــهریورماه( برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران گفت: راهکارهــای جلوگیری از ورود 
جهش المبدا را بررســی کردیم و قرار شد میزان 
مراقبت ها در مرز که بسیار خوب بود، قوی تر شود. 
تقسیم کار کردیم و قرار شد مرزها را به طور کامل 

تقویت کنیم و از تمام افرادی که وارد می شوند هم 
از نظر تست گیری و هم قرنطینه، مراقبت شود.

اســتاندار خوزســتان بیان کرد: در جلسه 
ستاد، وضع موجود را نیز بررسی کردیم. در وضع 
کنونی سرعت ابتال و فوت کمتر شده است البته 
مفهوم این نیست که میزان فوت و ابتالی باال در 
خوزستان نداریم. باید پیشــگیری کنیم یعنی 
باید پروتکل ها را رعایت کنیم و واکسیناسیون 

را انجام دهیم.

خبر

خبر

رئیسی در جلسه هیات دولت:

اخبار خوبی از افزایش واردات و تولید داخلی واکسن دریافت شده است

استاندار خبر داد
تقویت مراقبت از مرزهای خوزستان برای جلوگیری از ورود المبدا 

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با »توسعه ایرانی« هشدار داد:

خطر ریزش ناگهانی در کمین 
بورس است

سياست 2

چرتکه 3

منابع از تاخیر چندین ماهه برای ازسرگیری مذاکرات در  وین  خبر می دهند؛

یم ها؛ کماکان  لغو تحر
دور   از    دسترس

یک ماه پیش، در حالی که دولت رئیسی 
هنوز در پاستور مستقر نشــده بود، مجتبی 
ذوالنوری، رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس درباره سرنوشت 
برجام و مذاکــرات وین در دولت رئیســی، 
گفت: »آقای رئیسی و دولت وی اگر بخواهند 
برجام را اجرایی کننــد از دولت روحانی نه 
تنها چیزی کم ندارند بلکه دارای ظرافت ها، 
باهوشــی های بیشتری هســتند و توانایی 
شناسایی بزنگاه هایی را دارند که ممکن است 

در این توافقات به منافع ملت آسیب بزند.«
او همچنیــن تصریح کرده بــود: »یقین 
بدانیم اگر قرار بوده در گذشته برجام منفعتی 

برای ملت داشته باشد در دولت آقای رئیسی 
نه تنها آن منفعت کاهش نخواهد داشــت، 

بلکه افزایش هم خواهد داشت.«
حاال که دولت رئیســی مســتقر شــده 
و وزرایــش هــم رأی اعتمــاد را از مجلس 
گرفته انــد، ایــن ســوال اساســی مطرح 
اســت که آن منفعــت برجامی زیر ســایه 
»ظرافت ها و باهوشــی های« دولت رئیسی 
 کی و کجــا قرار اســت بــه بار بنشــیند؟

درباره کجا بودنش کــه باید گفت »وین« اما 
درباره ِکــی بودنش، هیچ شــواهد و قرائنی 
مبنی بر اینکه زمان احیــای برجام نزدیک 

است، وجود ندارد...

تاالب انزلی در آتش طمع می سوزد

 تغییر شیوه زمین خواران 
از درختکاری به آتش افروزی

شهرنوشت 6


