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 رام کردن 
بخت سرکش!

وزیر بهداشت:

موضوع جاسازی 
قرص در کیک ها 

امنیتی است

پرداخت نشدن به موقع مطالبات از سوی بیمه ها، 
داروخانه ها و داروسازان را به مخاطره افکنده است

 بیم رکود، ورشکستگی 
و  زندان

مسئولیت جان کارگران در کارگاه با چه کسی است؟
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 از سوی رهبر انقالب صورت گرفت؛

انتصاب دبيرکل مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی

همين صفحه

 ظریف در همایش دوحه تاکید کرد:

 ضرورت همکاری 
 منطقه ای و طرح

 صلح هرمز
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وزیــر امورخارجه کشــورمان، در همایش 
»دوحه« یک بار دیگر بر »طــرح صلح هرمز« 

تاکید کرد.
محمد جواد ظریف، در پایتخت قطر با اشاره 
به تنش در منطقه افــزود که هیچکس به هیچ 
عنوان از رقابتی که بخواهد دیگری را حذف کند 

سودی نخواهد برد.
وی همچنیــن ضمن بیان اینکــه برخی از 
کشــورهای منطقه »فکر می کنند همه چیز از 
جمله صلح خریدنی اســت« گفــت که رئیس 
جمهوری ایران با تمامی هفت کشــور حاشیه 
خلیج فارس نظر خود را دربــاره »طرح صلح« 

مطرح کرده است.
ظریف تاکیــد کرد که برای آغــاز این طرح 

می توان »کار گروه مشترک« تشکیل داد.
وزیر خارجه ایران در ادامه ســخنرانی اش با 
بیان اینکه همکاری های امنیتی مشترک باید زیر 
چتر سازمان ملل صورت بگیرد، تاکید کرد:: این 
امر نگاه تازه ایران نیست بلکه کشور ما »از ۱۹۸۵ 

به سازمان ملل پیشنهاد« کرده است.
ظریف همچنین خودداری از »خشــونت 
و دخالــت در امــور داخلی یکدیگــر« را برای 
رویکردی تــازه در منطقه ضروری دانســت و 
گفت: »راه حل های دوستانه و صلح آمیز را باید 
درخصوص تمامی تنش های منطقه ای بر اساس 

گفت وگو پیش ببریم.«
 دیدار »گروه الدرز« سازمان ملل

وزیر امور خارجه کشورمان در قطر همچنین 
در دیدار با »گروه الدرز« متشکل از دبیران کل و 
مقامات ارشد سابق سازمان ملل متحد، اهداف 

ایران از طرح صلح هرمز را تشریح کرد.
به گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه، »گروه الدرز« 
متشــکل از دبیران کل و مقامات ارشــد سابق 
سازمان ملل متحد عصر دیروز در حاشیه نشست 
»فروم دوحه« با »محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجه دیدار و در خصوص موضوعات مهم مورد 

عالقه گفت وگو وتبادل نظر کردند.

در این دیــدار که »بان کی مــون« دبیرکل 
سابق سازمان ملل متحد نیز به عنوان عضو این 
گروه شرکت داشت، ظریف در خصوص اهداف 
مورد نظــر ایران در ارتباط با طــرح صلح هرمز 

توضیحاتی ارائه کرد.
همچنین در این دیــدار، درخصوص اقدام 
یکجانبه آمریکا در خروج از تعهدات چند جانبه 

از جمله برجام تبادل نظر شد.
بنابراین گزارش، محمدجواد ظریف که روز 
شــنبه برای شــرکت در فروم دوحه در قطر به 
ســر می برد، تاکنون با شیخ عبداهلل بن ناصر آل 
ثانی، نخست وزیر و وزیر کشور قطر؛ شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخســت وزیر و 
وزیر امور خارجه؛ وزیر امور خارجه لهســتان و 
فالح الفیاض، مشــاور امنیت ملی عراق دیدار و 

گفت وگو کرده است. 
تحریم های ضد ایرانی نوعی دیکتاتوری 

بین الملل است 
نخست وزیر مالزی دیروز با مخالفت از اعمال 
تحریم هــای یکجانبه واشــنگتن علیه تهران 
گفت: این نــوع تحریم ها بدتــر از دیکتاتوری 
داخلی است و به نوعی دیکاتوری بین الملل به 

حساب می آید.
ماهاتیرمحمد که برای شرکت در یک مجمع 
بین المللی در دوحه قطر همایش دوحه ۲۰۱۹ به 
سر می برد، در گفت وگو با با شبکه الجزیره گفت: 
مالزی بازار بزرگی را بعــد از تحریم های آمریکا 
علیه ایران از دست داد، ما به اعمال تحریم ها برای 
وادار کردن کشورها به پذیرش ایدئولوژی های 

خاص و تغییر دولت ها اعتقاد نداریم. 

نخست وزیر مالزی به تحریم های آمریکا علیه 
ایران و نیازمندی های بازار جهانی اشاره کرد و 
ادامه داد که با اعمال تحریم ها تنها یک کشــور 
رنج نخواهد برد بلکه تمام شرکای تجاری وی نیز 

از نظر اقتصادی رنج خواهند برد.
نخست وزیر مالزی همچنین درباره وضعیت 
اقتصاد جهانی و بهم پیوســتگی آن پرداخت و 
اظهار داشــت که آمریکا وقتی صحبت از چند 
جانبه گرایی می شود، جهان را در جهت اشتباه 

سوق می دهد. 
ماهاتیر در مــورد جنگ تجــاری آمریکا و 
چین گفت: جنگ های تجــاری چیزی را حل 
نمی کنند. آن ها فقط با مردم و ســایر افراد غیر 

مرتبط با جنگ دشمنی می کنند. 
وی افزود: سیاست بیش از حد درگیر است، 
اگر شما قوانین اقتصادی را رعایت کنید شاید 
بتوانید مسئله را به روشی بسیار بهتر از رویارویی 

و تالش برای نابودی یکدیگر حل کنید. 
همایش بین المللی دوحه در سال ۲۰۰۰ به 
عنوان بستری برای کشورهای مختلف جهان 
برای گفت وگو و تبادل نظر در مورد چالش های 

مهم جهانی تاسیس شد.
در این مجمع ساالنه مهمترین شخصیت های 
بین المللی شامل رهبران کشورها، اندیشمندان 
و سیاســت گذاران را برای ارائــه جدیدترین 
دیدگاهها در مورد وضعیت حاکمیت جهانی و 

چالش های آن گردهم می آیند. 
»تجدید مدیریت در دنیــای چند قطبی« 
مهمترین محور مجمع امســال دوحه عنوان 

شده است. 
همایش دوحه ۲۰۱۹ صبح شنبه با سخنرانی 
»شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در دوحه 

آغاز به کار کرد. 
این همایش بــا حضور ۳ هــزار میهمان از 
کشورهای مختلف به موضوعاتی مانند مهاجرت، 
پناهجویان، افراطی گری، چالش های حکومت ها 
در جهان، جنگ های نیابتی و مکانیســم های 
همکاری های منطقه و توازن جهانی می پردازد. 

خبر

ظریف در همایش دوحه تاکید کرد:

ضرورت همکاری منطقه ای و طرح صلح هرمز

تشدید آلودگی هوا و هشدار برای توقف 
پیش فروش خودروهای یورو ۴ 

تداوم تقابل 
وسازان و  خودر

یست  محیط ز

چرتکه 3

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به 
شرکت ایران خودرو هشدار داد و خواستار توقف پیش فروش 4 خودرو 
با آالیندگی یورو 4 شد. البته چالش بر ســر استانداردهای آالیندگی 
بین خودروسازان و محیط زیســت از زمانی آغاز شد که در آیین نامه 
اجرایی ماده 4 قانون هوای پاک )مصوب مجلس شــورای اسالمی(، 
مقرر شد فروش و شــماره گذاری خودروهای دارای استاندارد یورو4 
از ابتدای ســال ۹۸ ممنوع شود. خودروســازان در همان زمان نیز از 
پذیرش این قانون خودداری کرده و برای تعویق اجرای این ماده قانونی 
با محیط زیست وارد مذاکره شدند که نتیجه آن تعامل سازمان محیط 
زیست با درخواست خودروسازان بود که برپایه آن مقرر شد ممنوعیت 
فروش خودروهای دارای استاندارد یورو4 یک سال به تعویق بیافتد و 
از ابتدای سال ۹۹ اجرایی شود. اما خودروسازان این بار دست به دامن 
دولت شدند تا اجرای استاندارد آالیندگی از یورو 4 به یورو ۵ را بیش از 
این به تعویق بیندازند. بر این اساس، انجمن خودروسازان ایران با ارایه 
دو پیشنهاد به دولت مبنی بر تعویق استاندارد یورو۵ تا پایان تحریم ها و 
دیگری معافیت »خودروهای مونتاژی در حال ترخیص«، »خودروهای 
گیربکس اتوماتیک« و »خودروهای گازسوز« از این استاندارد درصدد 
خرید زمان از دولت بود که با مخالفت محیط زیســت مواجه شد.  در 
نامه  محمد مهدی میرزایی قمی، به فرشــاد مقیمی، مدیرعامل ایران 

خودرو عنوان شده...

نگاهی به یکی از آخرین روزهای مجلس دهم؛

از »تهران جنوبی« تا »ابطال اسناد مالکیت پهلوی«
سياست 2

جهان 5

   واکاوی دالیل بازگشت ناآرامی ها به بیروت در آستانه انتخاب مجدد حریری     

مصائب َسعد! 


