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با هواپیمای باری 
خبرگزاری فارس نوشت: برخی از زائران  و موکب داران اربعین کشورمان با پرواز 
باری و در دو طبقه به عراق سفر کرده اند که  مورد توجه بسیاری از رسانه های این 
کشــور قرار گرفت. در آستانه اربعین دل های عاشقان حسینی در مسیر پیاده روی 
اربعین اســت و هر کســی در تالش است تا خود را به خیل زائران اربعین برساند. 
امسال با توجه به سهمیه ۶۰ هزار نفری ایران در اربعین، بسیاری از قافله عشق جا 
ماندند. با وجود این، دل های خود را با زائرانی که در حال تشرف به عراق هستند، 
همراه می کنند. با توجه به باال بودن هزینه های بلیت پروازهای اربعین و سر پیچی 
بسیاری از دفاتر از عرضه بلیت با قیمت مصوب، برخی از زوار و  به ویژه موکب داران 

با هواپیمای باری به عراق سفر کردند. 

اخبار ویژه ...

تغییر مسیر آب 

فایزر و جانسون اند جانسون 

مرگ های کرونایی 

وزیر منابع آبی عراق ضمن تایید عدم دســتیابی بــه توافق با ایران در مورد حقابه 
کشورش، تاکید کرد که قصد دارند این پرونده را به مراجع بین المللی ارجاع دهند. 
»مهدی رشید الحمدانی«، وزیر منابع آبی این کشور ضمن تاکید بر این که کارت 
های فشار مهمی برای گرفتن حقوق آبی خود در اختیار دارند، اعالم کرد که هیچ 
گونه توافقی با ایران در مورد حقابه کشورش به دست نیامده است الحمدانی همچنین 
اظهار داشت: شواهدی داریم مبنی بر این که ایران اقدام به حفر تونل و تغییر مسیر 
آب می کند؛ وزیر منابع آبی عراق در ادامه نیز ضمن ادعای این که ایران قوانین بین 
المللی مربوط به آب را نقض می کند، تصریح کرد: ما رسما تخلفات ایران را بدان 

اطالع دادیم، با این حال پاسخی دریافت نکردیم. 

حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو اظهار کرد: 
ایران در حال خرید دو میلیون دوز واکســن کرونای محصول شرکت های آلمانی 
»فایزر« و »بیو ان تک« از کشور بلژیک است. او افزود: فایزر و جانسون اند جانسون 
مجوز مصرف اضطراری ایران را گرفته اند اما چون خوش قول نیستند، خیلی روی 
آن حســاب باز نمی کنیم. محمدی تاکید کرد: از آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم 
صهیونیســتی واردات واکسن نخواهیم داشت. فایزر و جانسون اند جانسون را از 
بلژیک و آلمان تهیه خواهیم کرد. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا 
و دارو تصریح کرد: این واکسن ها به عنوان دوز بوستر )سوم( کادر درمان استفاده 

خواهد شد.

دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران از آغاز طرح ده 
روزه ضربتی برای تسریع واکسیناسیون در تهران با کمک بیمارستان ها، خبر داد و 
گفت: مردم می توانند با شماره ۶۰۷۰ تماس گرفته و از مراکز واکسیناسیون ۲۴ ساعته 
و ... اطالع پیدا کنند. وی افزود: در عین حال وضعیت بیماری در تهران رو به کاهش 
اســت و میزان فوتی ها و تعداد بیماران بدحال هم کاهش یافته است. طبق آخرین 
آمارها، تقریبا بستری روزانه مان ۱۴۰۰ مورد است، تعداد کل بیماران هم حدود ۶ هزار 
و ۳۰۰ نفر است و میزان مرگ هم به زیر ۱۰۰ آمده است و مرگ های کرونایی تهران 

چند روز است که دو رقمی شده است. 

احمد مسعود 

زندانی  های سرشناس 

شب دراز است

دخالت نکنند

با ایران مشکلی نداریم

سید  ابراهیم رییسی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به هفته دفاع مقدس و همچنین تسلیت اربعین 
حسینی، گفت: رمز عبور از مشکالت کشور برخورداری از 
روحیه بسیجی و جهادی و همان روحیه ای است که دفاع 
مقدس را اداره و آن روزهای ســخت را به روزهای روشن 

پیروزی تبدیل کرد.
رییس جمهوری با بیان اینکه اگر روحیه جهادی به میدان بیاید 
نه تنها کرونا که همه سختی ها و مشکالت پشت سرگذاشته 
خواهد شــد، گفت: با تالش های ارزشمند انجام شده برای 
واکسینه کردن سراسری به ۵۰ میلیون رسیده ایم و الزم است 

برای کسب و کارها مطابق شرایط جدید برنامه ریزی شود.
رییسی همچنین با قدردانی از دست اندرکاران طرح شهید 
سلیمانی اظهار کرد: این طرح باید با سرعت ادامه یابد چرا که 
نظام بهداشتی کشور را از جایگاه واکنشی و انفعالی به موضع 

فعال در مقابل گسترش بیماری ارتقا داده است.
وی تصریح کرد: نکته مهم در کنار گسترش واکسیناسیون 
این اســت که رعایت شیوه نامه های بهداشتی کاهش پیدا 
نکند. اعمال قانون و نظارت بر اجرای شیوه نامه ها همزمان 
با گسترش واکسیناسیون باید تشدید شود تا واکسیناسیون 

سراسری به نحو احسن اثربخش باشد.
رییــس جمهوری با تاکید بر ضــرورت کنترل دقیق ورود 
و خروج افراد از کشــور، گفت: افرادی که در این کنترل ها 

مشکوک به ابتال باشند حتما باید قرنطینه شوند.
رییســی با بیان اینکه محدودیت های هوشمند باید جای 
محدودیت ها و تعطیلی کسب و کارها را بگیرد و این موضوع 
نیازمند برنامه ریزی دقیق است، گفت: سامانه هوشمند طراحی 
شده برای کنترل کرونا باید به شکل آزمایشی اجرا شود و همه 
دستگاه ها با هماهنگی کامل اطالعات الزم برای تکمیل این 

سامانه  را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
رییس جمهوری با استقبال از پیشنهاد استفاده از کارشناسان 
هوش مصنوعی در تکمیل این ســامانه اظهار داشت: نکته 
مهم دیگر، تهیه پیوســت اطالع رسانی درباره کارآمدی این 
سامانه است تا همزمان با اجرای آزمایشی سامانه از عملکرد 
آن اطمینان حاصل شود و به نگرانی ها درباره عملکرد آن نیز 

پاسخ داده شود.
وی گفت: مسئوالن کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا 
و همه کسانی که تریبون در اختیار دارند باید با اطالع رسانی 
دقیق جامعه را از شرایط جدید و اقتضائات آن و لزوم رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی با وجود بهبود وضعیت و کاهش 

محدودیت ها اقناع کنند.
رییسی افزود: برای موفقیت این کار باید از رویکرد دستوری 
پرهیز شود و تبیین و اقناع سازی برای جلب همکاری بیش از 

پیش مردم در دستور کار قرار گیرد.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به تدابیر اجرا شده برای 
اعزام زائران اربعین با همکاری دولت عراق، گفت: با وجود 
تاکید فراوان، عده ای یا به دلیل اطالع نداشتن از محدودیت ها 
و یــا به هر دلیل دیگری به ســوی مرزها عزیمت کرده اند. 
موکــداً تاکید می کنــم که با این افراد که به عشــق زیارت 
اباعبداهلل الحسین)ع( به طرف مرزها رفتند در نهایت احترام و 
با حفظ کرامت برخورد شود و درباره محدودیت های موجود 
در تعداد ســهمیه اختصاص داده شده از سوی دولت عراق 

مطلع و اقناع شوند.
وی با بیان اینکه باید خداوند را به خاطر کاهش آمار ابتال و 
فوتی های کرونا شکر کنیم، گفت: الزمه شکرگزاری به درگاه 
خداوند تالش مضاعف برای کاهش آمار ابتال و جان باختگان 

و تسکین آالم مردم ناشی از این بیماری است.

برای رفع محدودیت ها باید برنامه  ریزی 
و تصمیم گیری کنیم

سایت "اینترسپت" در گزارشی ادعا کرد، رهبران مقاومت افغانستان علیه طالبان به 
تاجیکستان فرار کرده اند. ماتیو کول و کین کلیپنستین، نویسندگان سایت اینترسپت 
اعالم کردند که عقب نشینی نیروهای احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود و امراهلل 
صالح، مشاور سابق اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان ادعاها درباره حضور 
آن ها در افغانســتان را رد می کند. رهبران مقاومت افغانستان که سازمان اطالعات 
آمریکا "سیا" از آن ها حمایت می کند، فرار کرده اند. این دو نویسنده ادعا کردند: پسر 
فرمانده نظامی معروفی که با طالبان جنگید، بعد از یک ماه از تعهدش برای جنگ 
با طالبان به تاجیکستان رفت. احمد مسعود بعد از دوره کوتاهی از ورود نیروهای 
طالبان به پنجشیر در ششم سپتامبر فرار کرد. یک مسئول اطالعاتی ارشد آمریکایی و 
مشاور پنتاگون و دو مسئول سابق افغانی این اظهارات را تأیید کردند. به گفته آن ها 

احمد مسعود و امراهلل صالح با یک بالگرد نظامی فرار کردند.

ذبیح اهلل خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در  نشست خبری خود گفت: مرخصی 
زندانیــان اختصاص به گروه خاصی ندارد و اینطور نیســت که افراد خاصی از 
مزایایی بیشتری استفاده کنند و یا مرخصی بیشتری به آنها داده باشیم. وی افزود: 
حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ما در مرخصی هستند که وابستگی به فرد و 
افراد خاصی ندارند و ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده کردند. 
خداییــان بیان اینکه افرادی مانند فریدون، نعمت زاده، رضوی و هاشــمی االن 
در زندان هســتند گفت: این افراد مرخصی رفته بودند و بازگشته اند و بقایی در 
مرخصی استعالجی است و طبق گزارش های به دست آمده در خارج از زندان 
تحت معالجه است. سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت اسفندیار رحیم مشایی 
نیز اظهار کرد: آقای مشایی مرخصی بودند و غیبت کردند و اگر کفیل ایشان در 
موعد مقرر نسبت به معرفی وی اقدام نکند از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد 

اقدام می شود.

عضو کمیســیون امنیت مجلس گفت : »تفاوت این دولت و دولت قبل در ارتباط 
با پرونده برجام این است که برجام از اولویت اول نظام خارج شده است.« عباس 
عبدی در این خصوص نوشت : یکی از نزدیکان ۴۰ تا مرغ و جوجه دارد که به دلیل 
فقدان دان، در حال مردن هستند.اثر دوم شدن اولویت برجام را در پاییز و زمستان 

خواهیم دید. شب دراز است.

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی گفت: دولت حق انتخاب و نصب 
مدیران اجرایی را دارد، ورود نمایندگان در تعیین مصادیق و تحمیل آنها به دولت 
با فلسفه تفکیک قوا سازگاری ندارد و غصب حق دولت است.حجت االسالم 
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در واکنش به برخی 
فشــارهای سیاسی به وزارت کشور برای انتخاب استانداران، گفت: معتقدم قوه 
مجریه و قوه مقننه دو حیطه کاری جدا از هم هستند. کار مجلس وضع قانون و 
نظارت اســت.وی ادامه داد: دولت حق انتخاب و نصب مدیران اجرایی را دارد، 
ورود نمایندگان در تعیین مصادیق و تحمیل آنها به دولت با فلسفه تفکیک قوا 

سازگاری ندارد و غصب حق دولت است.

وزیر فرهنگ و اطالع رســانی طالبان با بیان اینکه ضمن تالش برای برقراری 
روابط با همه کشــورها به دنبال به دســت آوردن کرسی دائم در سازمان ملل 
هســتیم، در خصوص رابطه طالبان با ایران نیز گفت: »در حال حاضر اختالفی 
با تهران نداریم و تالش می کنیم روابط خود را با ایران توسعه دهیم.« ذبیح اهلل 
مجاهد، ســخنگوی سابق و وزیر فرهنگ و اطالع رسانی دولت موقت طالبان 
در مصاحبه با رســانه های روس زبان، به بیــان مواضع این گروه در خصوص 
موضوعات مختلف کرد.او به خبرگزاری اســپوتنیک گفت که طالبان به دنبال 
برگرداندن »اشرف غنی« به افغانستان نیست و فقط می خواهد که او اموالی که با 
خود از افغانستان برده است تا به یکی از شعب بانک  های افغانستان بازگرداند؛ 

چرا که این اموال برای مردم این کشور است.

سرویس سیاسی-  رییس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: طرح شفافیت آرای 
نمایندگان مجدداً در ســامانه مجلس بارگذاری شده و در طی روزهای آینده در 

صحن بررسی می شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در یادواره شهدای دفاع مقدس گیالن که در صومعه سرا 
برگزار شد، افزود: امروز باید همه از خود بپرسیم که آیا نظام اداری و اجرایی کشور 
ما در خدمت مردم قرار دارد یا اینکه مردم همیشه باید در پشت درهای مجموعه 

اداری ما بدوند؟
وی با اشاره به مشکالت بخش های مختلف کشور از جمله حوزه تولید گفت: من 
به عنوان نماینده مردم در مجلس باید بپذیرم بخشی از این اشکاالت بر عهده بنده 

است و همه ما مسئولین باید بپذیریم در این بخش کوتاهی کرده ایم.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید کاستی ها جبران شود، افزود: 
امکانات مادی و ظرفیت اقتصادی در کشور بسیار باال است اما باوری که روزی 

جوانان با آن به میدان جنگ عازم شدند اکنون در مدیران متزلزل شده است.
قالیباف با بیان اینکه ما در یک برنامه پنج ســاله قادر هســتیم ثبات اقتصادی را به 
کشور برگردانیم، اظهار داشت: برای جبران کاستی ها باید جوانان را به میدان آورد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی در قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار 
تصمیم گرفته است که در حوزه اشتغال، دیگر مردم به دنبال دستگاه های دولتی 

و اداری نباشند.
رییس مجلس گفت: در این برنامه فقط مردم درخواست خود را ثبت خواهند کرد 

و برای بررسی دستگاه ها باید پیگیری کنند.
قالیباف به الیحه رتبه بندی معلمان نیز اشاره کرد و افزود: این الیحه نیز در دستور 
کار مجلس قرار گرفت و از کمیسیون به صحن اصلی آمد و حتما تا یک ماه آینده 

تصویب خواهد شد.
وی اظهار داشت: ما با فرهنگ دفاع همچنان متعهد به آرمانهای انقالب و متعهد 

به افتخار آفرینی برای کشور هستیم و مردم را صاحبان اصلی انقالب می دانیم.
رییس مجلس شــورای اسالمی پیگیری خواست مردم را وظیفه همه مسئوالن 
دانست و تاکید کرد : باید با فراهم کردن امکانات و با توجه به ظرفیت های جوانان، 

کشور بر اساس شایسته ساالری و شایسته گزینی اداره شود. 
قالیباف مدیریت بر اساس رابطه، حزب، گروه، جناح بندی و قبیله گرایی را مناسب 
نظام جمهوری اسالمی ندانست و افزود: هر کسی که الیق تر است باید مدیریت را 
در دست بگیرد و اداره کند. ما مسئولین باید بدانیم هر تصمیمی که میگیریم اولویت 

اول محرومین و مستضعفین هستند و عدالت را در توزیع امکانات رعایت کنیم.
وی همچنین گفت: در دوران دفاع مقدس ۲ اتفاق بر پیروزی جبهه انقالب مهم و 
اثرگذار بود که یکی از آنها حضور مردم به خصوص جوانان جبهه های جنگ و 

دیگری باور الهی مردم بود.
رییس مجلس ادامه داد: امروز به پشــتوانه همین ۲ عامل در بخش تجهیزات و 

تولیدات نظامی ، علم و صنعت ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا است.
قالیبــاف تصریح کرد: امروز اگر ماهواره ای در مدار قرار می گیرد و امکاناتی که 
میبینیم در داخل کشــور و به توان جوانان کشــور ساخته می شود و اینکه شاهد 
تداوم فرهنگ بسیج ، گذشت، فرهنگ جهاد و شهادت هستیم به برکت دوران 

دفاع مقدس است.

رییس مجلس شورای اسالمی:

کشور باید بر اساس شایسته ساالری 
اداره شود

سرویس سیاسی-  سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر 
امور خارجه کشورمان درباره زمان از سرگیری مذاکرات وین خواستار توضیح ایران 

درباره زمان شروع مجدد این رایزنی ها شد. 
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود در 
پاسخ به سوالی درباره اظهارات حسین امیرعبداللهیان مبنی بر اینکه مذاکرات وین به 
زودی از سرگرفته می شود، گفت: البته ما هم اظهارات امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه 
ایران که گفته است این کشور به میز مذاکرات باز می گردد را شنیده ایم. الزم است از 

آنها پرسیده شود که منظور از عبارت »زود« یا »خیلی زود« چیست.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، پرایس افزود: این چیزی است 
که در هفته گذشته بارها شنیده ایم اما هنوز به طور دقیق متوجه نشده ایم که معنی آن 

چیست.
وی در ادامه مدعی شــد: ما به نوبه خود آماده بازگشــت به وین و به نتیجه رساندن 
مذاکرات مان هستیم؛ مذاکراتی که باید به سرعت پیش از بسته شدن پنجره فرصت 

بازگشت به برجام به نتیجه برسد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا خاطر نشان کرد: ما کامال آشکارا اعالم کرده ایم 
که آماده انجام این کار هستیم. تمام اعضای گروه ۱+۵ نیز این هفته و هفته های اخیر بر 
لزوم از سرگیری هر چه سریعتر مذاکرات توافق داشته اند و مهم است که این مذاکرات 

از جایی که در ماه ژوئن متوقف شد، از سرگرفته شود.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم مذاکرات وین از سرگرفته شود و اگر ما تمام تالش خود 
را برای به نتیجه رساندن مذاکرات در اسرع وقت انجام دهیم، باید مد نظر داشته باشیم 

که نقطه شروع می بایست بازگشت متقابل به پایبندی به برجام باشد.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اخیرا گفته بود: برخی در مالقات ها 
دوست دارند مدام بگویند اینکه شما می گویید به زودی این "به زودی" یعنی چند 
روز، چند هفته، چند ماه؟ به زودی یعنی به محض کامل شدن بررسی های ما، این 

اقدام را انجام خواهیم داد.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: البته من به طرف های اروپایی وعده هایشان از جمله 
اینستکس ]کانال مالی اروپا[ را یادآوری می کنم که مدام می گفتند ظرف چند ماه آینده 

و به زودی انجام می شود.
این دیپلمات عالی رتبه ایرانی افزود: تفاوت بین به زودی ایرانی و به زودی غربی خیلی 
زیاد است. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در اولین فرصتی که بررسی هایمان تکمیل 
شود. مهم این است که ما اراده بازگشت به مذاکره را داریم، اما مذاکره ای جدی و تأمین 

کننده حقوق و منافع ملت ایران.

واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنان امیرعبداللهیان؛ 

خیلی زود یعنی کی؟!

رئیس جمهور :

آگهی مناقصه
ح ذیل جهت خرید خدمات  کت معت�ب در صنعت آی �ت در نظر دارد مناقصه به �ش یک �ش

یان خود برگزار نماید: مدیریت و پاسخگو�ی مرکز تماس و پشتیبا�ن مش�ت
کت در مناقصه مبلغ 1.000.000.000 ریال بوده که یم بایست به  * ضمانت نامه �ش

کت انجام پذیرد. صورت ضمانت نامه بانیک معت�ب و یا واریز وجه به حساب �ش
* هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000ریال یم باشد.

* متقاضیان یم بایست دارای پروانه معت�ب خدمات مرکز تماس از سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیو�ی باشند.

تماس  با شماره  آن  اسناد  دریافت  و  مناقصه  در  کت  متقاضیان یم توانند جهت �ش  *
ی) در روزهای اداری از  7-02126741005 داخیل 226 و یا 228) واحد ارتباط با مش�ت

شنبه تا چهارشنبه ساعت 09:30 ایل 14:00 تماس حاصل نمایند.
* آخرین زمان ارسال پاکات 1400/07/20 ساعت 14:00 به نشا�ن تهران، سعادت آباد، 

ن تر از میدان شهید طهرا�ن مقدم )کاج( ، خیابان کیان )13 ( ، پالک 2 یم باشد. پای�ی
* بازگشا�ی پاکات و برریس اسناد و اعالم نتیجه حداک�ث تا تاریــــخ 1400/08/19 یم باشد.

ن و یا  ل یم گردد و در پذیرف�ت * رزومه و اسناد ارسایل متقاضیان توسط مناقصه گذار کن�ت
ن ترین   متقاضیان، مناقصه گذار اختیار تام خواهد داشت و اعالم پای�ی

گ
رد هر یک و یا همیک

له برنده شدن در مناقصه نیم باشد. ن قیمت به م�ن
ایط شیوع بیماری کرونا امکان تمدید و یا لغو فرآیند مناقصه وجود خواهد  * با توجه به �ش

داشت.
له قبول اختیارات، تکالیف و مقررات مناقصه گذار یم باشد ن کت در مناقصه به م�ن * �ش

    سرویس سیاسی - رییس جمهوری با تاکید بر برنامه ریزی مطابق شرایط جدید برای کسب و کارها گفت: امروز به نقطه ای
 رسیده ایم که به جای اعمال محدودیت های جدید باید درباره رفع محدودیت ها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنیم.

سخنگوی وزارت  خارجه: 

ایران از گفت وگوی نتیجه محور استقبال می کند
 سرویس سیاسی -  سخنگوی وزارت امور خارجه ، گزارشی از رایزنی های روز جمعه 
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

نیویورک در صفحه توییتر خود منتشر کرد . 
سعید خطیب زاده، در صفحه توییتر خود  در این ارتباط نوشت: »روز دیگری در مجمع 
عمومی ملل متحد: وزیرخارجه امیرعبداللهیان با وزرای خارجه اندونزی، نروژ، ساحل 
عاج، کوبا، پرتغال، آفریقای جنوبی، فرانسه، سوئد، بلژیک، و نماینده ویژه سازمان ملل 

پدرسون مالقات کرد.
همچنین وزیر خارجه در دیدار با رسانه ها و اندیشکده های آمریکایی گفت که ایران از 
گفت وگوی نتیجه محور استقبال می کند، اما بر اساس اقدام طرف مقابل عمل می کند و 

نه حرف و کلمات.


