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تازههای مطبوعات
••دنــیــای اقتصاد -خــرج زنــدگــی در تیر ۹۹
براساس حداقل کالری موردنیاز برآورد شد .بر
این اساس ،خانوارهای کشور برای تامین سبد
مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک
میلیونو ۸۰۰هزارتومانبرایخوراکیهاهزینه
کنند.امابرایدهکهایپایینوطبقاتمحرومتر
این عدد پایینتر است و نمیتوان سبد وزارت
بهداشت را بهعنوان کف زندگی در نظر گرفت.
••آرمــان ملی -سعید لیالز در گفت وگو با این
روزنامه در خصوص قرارداد راهبردی بین ایران و
چیننوشت«:منمعتقدمایراناگرباچینیاباهر
قدرت جهانی ،برای شکستن این بنبست و ظلم
آمریکا ،قرارداد ببندد ،مجاز است .من از برخی
افــرادی که با قــرارداد با چین مخالف هستند،
شگفتزده هستم .به نظر من بسیاری از این افراد
هیچ استدالل خاصی ندارند .من میگویم بهجز
چین با 10کشور دیگر هم باید قرارداد ببندیم» .

انعکاس
••آفــتــاب نیوز خــبــرداد :حبیبی رئــیــس کل
دادگستری استان اصفهان با تکذیب اجرای
حکم پنج نفر در اصــفــهــان اظــهــار کـــرد« :در
ایــن زمینه اصــا رای قطعی آمــاده اجــرا وجود
ندارد».پیشتربرخی منابع خبری مدعی شده
بودند که این پنج نفر در خصوص اعتراضات دی
ماه  ۱۳۹۶بازداشت و هر کدام به جرم محاربه و
قیام مسلحانه علیه حکومت محاکمه شدهاند.
د ۲۴نوشت  :به تازگی روزنامه انگلیسی
••رویدا 
ایندیپندنت ،ادعــا کــرده که به موجب توافق
نظامی که اخیرا میان تهران و سوریه منعقد شده
است ،ایران به دنبال ایجاد پایگاهی برای حضور
طوالنی مدت خود در سوریه است .بر اساس این
گزارش  ،این توافق که به امضای «علی ایوب»،
وزیــر دفــاع سوریه و سرلشکر «محمد باقری»،
رئیس ستاد کل ارتش ایران رسیده است ،نتیجه
سالها همکاری نظامی و امنیتی میان ایران و
سوریه است.
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رویترز:آمریکاجلویمبادلهبشردوستانهبا ایران راگرفتهاست
رویترز در گزارشی اعالم کرد که دولت آمریکا
جلوی مبادله کاالهای بشر دوستانه به ایران را
گرفتهاستوهمزمانیکمقامکرهایگفتکه
آمریکا اجازه انتقال پول به ایران را نمیدهد.
رویترز در گزارش خود نوشته است« :با آن که
دولت آمریکا ادعا میکند مبادله دارو و مواد
غذایی مشمول تحریم نیست ،اما بانکها و
دولتها میلی به قبول پول ایــران یا انتقال
آن ندارند زیــرا نگرانند که ایــن اقــدام آن ها
ممکن است به صورت ناخواسته شبکه پیچیده
تحریمهای آمریکا را نقض کند».
این رسانه انگلیسی با اشاره به این که بانک
مرکزی ایران نمیتواند میلیاردها دالر پول نقد
حاصل از صادرات نفت بین سالهای ۲۰۱۶
تا ۲۰۱۸را به حسابهای بانکی خود از طریق
کانال های مالی حتی بشردوستانه همچون
«تمهیدتجاریانساندوستانهسوئیس»انتقال
دهد ،از انباشت این پول ها در کشور هایی که
به ایران نفت فروخته اند به خصوص کشور های
آسیایی خبرداد.
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود به نقل از
منابع آگاه اعالم کرد که مقامهای کره جنوبی
و ژاپن از انتقال پول نقد به سوئیس بدون اجازه
آمریکا خــودداری میکنند .موضوعی که به
گفته رویترز وزارت خارجه کره جنوبی آن را
تایید می کند.

▪کره جنوبی :آمریکا نظر مثبتی ندارد!

در همین زمینه ،یکی از مقام های وزارتخانه
کره جنوبی که در دو سال اخیر  9میلیارد دالر از
اموال ایران را برای خوشامد آمریکا ،بلوکه کرده
به این رسانه گفته است«:با توجه به تحریمهای
آمریکا بازگرداندن پول به صورت نقد امکانپذیر
نیست .هر گونه مجوز درباره این وجوه باید از
طرف آمریکا صادر شود ».این مقام کره ای با
اشاره به این که سئول درباره انتقال پول ایران
به مسیر کانال سوئیس رایزنیهایی را انجام
داده است ،تصریح کرد« :آمریکا نظر مثبتی
درب ــاره چنین طر حهایی نـــدارد ».در همین
راستا ،وزارت خارجه آمریکا روز گذشته با صدور

بیانیهای ،اقدام به گسترش تحریمهای فلزات
علیه ایــران کرد .آمریکا در حالی کانال های
بشر دوستانه را به روی ایران می بندد و تحریم
های خود را شدت می بخشد که به اعتراف خود
وزیر خارجه این کشور ،دولت آمریکا تاکنون به
هدف خود در طرح « کارزار فشار حداکثری بر
ایران» نرسیده است« .مایک پمپئو» پنج شنبه
هفته گذشته در جلسه کمیته روابط خارجی
سنا حضور یافت و در پاسخ به سوال یک سناتور
درباره اثرگذاری سیاست آمریکا در قبال ایران
اظهار کرد که کارزار فشار حداکثری ،اثرگذار
بوده اما «نتوانسته» به هدفش برای تغییر رفتار
حکومت ایران دست پیدا کند .فشار حداکثری

که به گفته خود او «با تمام قوا» صورت گرفته
و توانسته  ۹۰درصد از درآمدهای نفتی ایران
را کاهش دهد .عدم موفقیت دولت ترامپ در
اجرایی کردن این طرح کار را به جایی رسانده
که در عین حالی که ایــران هر روز به موعد «
لغو تحریم تسلیحاتی» در مهرماه نزدیک می
شود ،آمریکا در همراه کردن حتی همپیمانان
خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ناکام مانده
است .در همین راستا ،روز گذشته سفارت ایران
در لندن در صفحه توئیتری خود از شکست
آمریکایی ها در همراه کردن انگلیس برای طرح
تمدید تسلیحاتی ایران خبرداد« :یک شکست
دیگر برای سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه
ایــران .دولــت آمریکا نتوانست حمایت برای
تمدید تحریمهای تسلیحاتی شــورای امنیت
سازمان ملل علیه ایران را به دست آورد .برایان
هوک نیز پس از وزیر خارجه آمریکا ،لندن را
دست خالی ترک کرد ».گفتنی است چندی
قبل برایان هوک دستیار ویژه ترامپ در امور
ایران ،از سفر خود به کشور های مختلف ازجمله
انگلیس برای رایزنی با مقامات و راضی کردن
آنهابرایمخالفتباطرحلغوتحریمتسلیحاتی
ایــران خبرداده که سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان آن را «دوره گردی» مقامات آمریکایی
اعالم کرده بود.
منابع :ایسنا ،فارس

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبرداد:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد
احتمالحملهموشکیوپهپادیبهسایتنطنز
از منشأ انفجار از طریق عناصر داخلی خبر
داد .حجت االسالم ذوالنوری در باره ماجرای
نیروگاه نطنز اظهار کــرد «:با بررسیهایی

عنصرداخلی،منشأ انفجار نطنز

که انجام شده و بازدید میدانی که از محل
حادثه داشتیم و طی ارتباطاتمان با سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،ستاد کل نیروهای
مسلح،سازمانانرژیاتمی،سازمانپدافندی
ارتش ،وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه و

همچنین هوا و فضای سپاه پاسداران ،موضوع
روشــن شــده امــا بــرای اعــام کــردن محذور
هستیم ».به گزارش ایسنا ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی در ادامه خاطر نشان کرد «:آن چه
مسلم است این که احتمال حمله پهپادی،

موشکی و پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی
است و صرفا منشاء انفجار از طریق عناصری
در داخل وجود دارد که چون موضوع در حال
بررسی است جزئیات آن را بیان نمی کنم البته
ابعاد موضوع برای ما روشن شده است».
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ویژه های خراسان

راز عجیب کم کاری برخی ادارات
در دفاع از بیت المال
گزارش یک عضو کابینه به تعدادی از مدیران
ارشد نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد به
رغم اقامه دعاوی متعدد در مراجع قضایی علیه
برخی پروژه ها و طرح های در دست اجرا توسط
دستگاه هــای دولتی ،برخی از وزارتخانه ها
هیچ گونه ردیف اعتباری برای پرداخت هزینه
های دادرســی در پرونده های مذکور ندارند و
کمکهای پرداختی نیز کفاف هزینه های مذکور
را نمی دهد که این خأل ،عمال امکان دفــاع یا
تجدیدنظر خواهی درباره آرای صادرشده را از
بین می برد و موجب ورود خسارت به دولت و
بیتالمال می شود.

مسئوالن دوباره یاد بهره وری
افتادند
طبق ابالغیه روزهــای اخیر یک مسئول مهم
اجرایی به همه سازمان ها و ادارات دولتی ،از آن
هاخواستهشدهدرراستایتاکیداتسال1393
دولــت و مصوبات شــورای عالی اداری ،برای
ارتقای فعالیت های مربوط به افزایش بهره وری
در دستگاه ها اقدام کنند و در صورتی که موضوع
بهره وری در وظایف و ماموریت های کمیته های
تخصصی موجود در استان ها پیش بینی نشده،
به تشکیل کمیته ای مستقل برای این موضوع
اقــدام کنند و اعضای متناسب با اجــرای این
ماموریت انتخاب شوند.

