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وزیر صمت وعده جدید داد؛

تظاهرات میلیونها آمریکایی؛

وزی��ر صمت گفت :برنامه ما ب��رای تحول در صنعت
خودرو یک برنامه تا سال  1404است اما تا سال 1402
به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.س��ید
رضا فاطمی امین در نشس��ت خبری که در نمایشگاه
بین المللی تهران برگزار شد اظهار داشت...

موج تازه هرج و مرج
آمریکا را فراگرفت

صفحه6

وزیر اقتصاد خبر داد؛

پرداخت ۳۰۰۰
میلیارد تومان وام به
بازنشستگان کشوری

فروش  ۵۰۰هزار تن نهاده کذایی در سامانه
بازارگاه و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!

جیب پر شرکت وارد کننده
نهاده و شکم خالی دامها!

ش��رکت وارد کننده نهاده های دامی با وجود حمایت
گس��ترده وزارت جهاد نتوانست به تعهدات سنگین و
پرهزینه خود عمل کند و حاال رییس جمهور و رییس
دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده پرابهام را داده
اند .وابستگی حدود  ۸۰درصدی کشور به...
صفحه3

کاهش ۳۰هزار تومانی
صفحه6

به مبادالتی اشاره دارد که به سرمای ه گذارانی که روی نکول
ی دهد ،بدهی خود را پرداخت
مسکو شرط میبندند ،اجازه م 
کنند .ممنوعیت خرید اوراق بهادار روسیه در بازارهای ثانویه،
اوایل این ماه ،توسط اُفِک اعمال شد ،هدایت مبادالت مالی
با  CDSدر اوراق قرضه دولتی روس��یه را برای موسسات
مالی ایاالت متحده دشوار می سازد .تصمیم نهایی ،ممکن
اس��ت ،پس از پایان اجالس سران گروه هفت در آخر این
هفته گرفته شود.والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،روز
چهارشنبه فرمانی مبنی بر ایجاد روندی موقت برای پرداخت

بدهی عمومی خارجی امضا کرد .براساس این طرح ،تعهدات
به صورت پرداخت با روبل محقق خواهند شد .وزارت دارایی
روسیه تأیید کرد ،اگر مسکو قادر به پرداخت به ارز خارجی
نباشد ،به منظور دفاع از اعتبار و سابقه خود به عنوان یک وام
گیرنده قابل اعتماد ،تعهدات «یوروبوند» خود را به پول ملی
پرداخت خواهد کرد .این وزارتخانه بارها ادعا کرده است ،از
آنجایی که روسیه بودجه الزم برای پرداخت بدهیهای خود
را دارد ،واش��نگتن تالش می کند تا یک نکول مصنوعی
مهندسیکند.

تداوم کشتار آمریکاییها با تیراندازیهای کور در گیرودار اختالفات سیاسی

قانونگذاران آمریکایی در حالی س��رانجام قانونی را برای
کنترل سالح تصویب کردند که پیش از آن دیوان عالی
ایاالت متحده حکمی جنجالی را صادر کرد که میتواند
الگویی برای به چالش کش��یدن قوانین کنترل سالح در
این کشور باشد .دو تحول مهم و در عین حال متضاد در
روزهای گذش��ته در ارتباط با س�لاح گرم در آمریکا رخ
داد که بار دیگر حاکی از ش��کاف داخلی در سطوح عالی
این کشور در خصوص این معضل بود .جنجالها در بین
مقامات آمریکایی در حالی است که اغلب نظرسنجیها
نش��ان داده ،اکثر مردم آمریکا فارغ از جهتهای سیاسی
از شدت و فراوانی خشونتهای مسلحانه در سراسر این
کشور به ستوه آمده و خواستار کنترل آن هستند.
نگاه اجمالی


کنگره آمری��کا در مصالح ه غیرمنتظره دو حزبی ،الیح ه
ت کنترل س�لاح در آمری��کا را تصویب کرد که
محدودی 
بعد از امضای بایدن قانون خواهد شد .این اقدام یک روز
پ��س از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمایت از
کنترل سالح در نیویورک انجام شد و قضات محافظهکار
آن را مغایر با متمم دوم قانون اساس��ی خواندند .به باور
تحلیلگ��ران ،حک��م دادگاه و تقابل آن با اقدام س��نا در
تصویب قانون کنترل سالح ،نشاندهنده شکاف عمیق
در خصوص سالح گرم در ایاالت متحده است و عملکرد
این قان��ون را تضعیف میکند .در عی��ن حال ،مخالفت
اکثریت قانونگ��ذاران جمهوریخواه ب��ا قوانین کنترل
سالح و احتمال کنترل آنها بر مجلس نمایندگان و سنا
در انتخابات میاندورهای نوامبر ،سرنوش��ت اقدامات آتی
کنگره در مورد س�لاح را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
ارزیابی وضعیت کنگره آمریکا در مصالحه غیرمنتظره دو
حزب��ی پس از تیراندازیهای جمعی خونین در تگزاس و
ت
نیویورک در ماه مه ،الیحهای را که بیشترین محدودی 
چند دهه اخیر بر کنترل سالح در آمریکا را اعمال میکند،
تصویب کرد .مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه الیحه
کنترل اس��لحه را با اخت�لاف  ۲۳۴رای موافق در مقابل
 ۱۹۳رای ب��ه تصوی��ب رس��اند و آن را ب��رای امضا به
میز جو بایدن ارس��ال کرد .مجلس س��نا پیش از آن در
اواخ��ر روز پنجش��نبه این اقدام را با اخت�لاف  ۶۵بر ۳۳
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یادداشت

تغییر موازنه قدرت اقتصادی
و سیاسی دردنیا

یعقوب رضازاده
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بانکهای آمریکایی خواستار دریافت مجوز داد و ستد با روسیه شدند

گروهی متش��کل از  13بانک و شرکت مدیریت دارایی ،از
اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا
(اُفِک) درخواست کرده اند تا به طور موقت اجازه داد و ستد
مب��ادالت نکول اعتب��اری ( )CDSدر اوراق بهادار دولتی
روس��یه را بدهد .گروهی متش��کل از  13بانک و شرکت
مدیری��ت دارایی ،از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت
خزانه داری آمریکا (اُفِک) درخواست کرده اند تا به طور موقت
اجازه داد و ستد مبادالت نکول اعتباری ( )CDSدر اوراق
بهادار دولتی روسیه را بدهد .بنا براین گزارش ،این درخواست

«جوزپ بورل» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه
اروپا به تهران سفرکرده
است ،این سفر در حالی
انجام شد که اعتماد ایران به اروپاییها به
دلیل بدعهدیهای مکرر کم رنگ ش��ده
اس��ت .اروپاییها بعد از خ��روج آمریکا از
برجام هرچه تعهد کردند را اجرای نکردند
و ص��دور قطعنامه ش��ورای حکام آژانس
بعد از س��فر آقای گروسی به ایران را هم
میتوان به عنوان آخرین بدعهدی آنها نام
برد .مش��کالت درونی آمریکا و غربیها
س��بب ش��ده آنها از یک طرف خود را در
بات�لاق اوکراین گرفتار کنند و از س��وی
دیگر تعهدات برجامی خ��ود را فراموش
کنند .این سفر هم که گفته شده در...

امروزه احترام گذاشتن به
منافع ملی کشورها و حق
تصمیم گیری برای آینده
ملت ها موضوعی است
ک��ه مورد توجه ق��رار دارد .در واقع غربی
ها خصوصا آمریکایی ها با بهره گیری از
ابزارهای ق��درت و اقتصاد همواره تالش
کردند کشورها را به خودشان وابسته کنند
تا منافعشان تامین ش��ود .طی چند دهه
گذشته روند حاکم بر موازنه قدرت در دنیا
تغییر کرد و این مهم موجب شد ملت ها
و دول��ت ها درصدد ابزار قدرت در عرصه
های سیاس��ی ،اقتصادی و غیره باش��ند،
بر این اس��اس شاهد ابتکارهای جمعی و
تش��کیل نهادها و گروه های اقتصادی،
سیاسی و غیره هستیم که...

صفحه3

قیمت گوشت قرمز

رفتوآمد اروپاییها تأثیری
در سیاست ایران ندارد

روزنامهصبحايران
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سرمقاله

تصویب کرده بود .به نوش��ته «فایننش��ال تایمز» قانون
جدید اس��لحه ضعیفتر از آن چیزی اس��ت که بایدن و
بسیاری از دموکراتهای کنگره از آن حمایت میکردند.
آنها برای ممنوعیت کامل انواع س�لاحهای تهاجمی و
خش��اب با ظرفیت باال که در اکثر تیراندازیهای جمعی
در آمریکا اس��تفاده میشود ،فشار میآوردند؛ با این حال،
قانون جدید ،تاثیرگذارترین اقدام کنگره از زمان تصویب
ممنوعیت س�لاحهای تهاجمی در سال  ۱۹۹۳است که
اکنون منقضی شده ،و شامل تشدید بررسیهای پیشینه
برای خرید اسلحه میش��ود ،به ایالتها اجازه میدهد تا
قوانین «پرچم قرمز» (برای دور نگه داش��تن سالح گرم
از افرادی که برای خود یا دیگران خطر تلقی میشوند) را
معرفی کنند ،و برنامهها برای مقابله با بیماریهای روانی
را تقوی��ت کنند .این قانون در پی قتلعام یک ماه پیش
 ۱۹کودک و دو معلم در مدرسه ابتدایی در شهر «یوالده»
تگزاس و کش��تار  ۱۰شهروند سیاهپوست آمریکایی چند
روز قبلتر از آن در «بوفالو» نیویورک به تصویب کنگره
رس��ید« .کریس مورفی» س��ناتور دموکرات که پس از
تیراندازی در مدرس��ه ابتدایی «سندی هوک» در ایالت
خود (کنتیکت) در یک دهه پیش ،برای کنترل خشونت
مس��لحانه پیش��گام بوده ،گفت :ما ای��ن کار را به خاطر
افرادی در سراسر این کشور انجام دادیم که در طول ۱۰
سال گذشته ،با شکست پشت شکست ،موانع پشت موانع
روبرو شدند و استقامت کردند.به نوشته فایننشال تایمز،
ای��ن توافق تا حدی به این دلیل حاصل ش��د که «میچ
مککان��ل» رهبر جمهوریخواهان در س��نا برای جلب
حمایت از حزب خود در انتخابات میاندورهای آتی با آن
مخالفت نکرد تا تالش دموکراتها برای افراطی نش��ان
دادن جمهوریخواهان را خنثی کند .اما نکته قابل توجه،
همزمانی این رای ب��ا حکم جنجالی دیوان عالی آمریکا
در حمایت از مالکیت و حمل س�لاح بود .روز پنجش��نبه
قضات در حکمی که از سوی اکثریت محافظهکار دیوان
عالی آمریکا مورد حمایت ق��رار گرفت ،قانون نیویورک
را ک��ه توانای��ی مردم برای حمل س�لاح های مخفی را
محدود میکرد ،لغو کردند .دیوان عالی استدالل کرد که
این قانون که در س��ال  ۱۹۱۳تصویب ش��د ،حق افراد را

برای «نگهداری و حمل اس��لحه» بر اس��اس متمم دوم
قانون اساس��ی ایاالت متحده نقض میکند .بنابر تحلیل
رویترز ،رای مهم دادگاه و اقدام سنا در مورد ایمنی اسلحه
نشاندهنده شکاف عمیق در مورد سالح گرم در ایاالت
متحده چند هفته پس از تیراندازیهای مرگبار اخیر است.
نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا
در واکن��ش به حکم روز پنجش��نبه قضات و در کنایه به
س��ه قاضی محافظهکار منصوب ش��ده توسط ترامپ و
تایید ش��ده توسط س��نا که رهبر اکثریت وقت آن «میچ
مککان��ل» بود ،گفت :دادگاه ترامپ -مککانل به طور
ضمنی تراژدی تیراندازیهای جمعی و کش��تار روزانه با
اسلحه را که ملت ما را آزار میدهد ،تأیید میکند .در سنا،
همه دموکراته��ا و  ۱۵جمهوریخواه به الیحه کنترل
سالح رای مثبت دادند که تنها دو تن از این سناتورهای
جمهوریخواه در سال آینده مجدداً انتخاب خواهند شد .اما
به طور کلی ،کمتر از یک سوم سناتورهای جمهوریخواه
و تنه��ا یک نفر از هر  ۱۵نماینده جمهوریخواه مجلس
نماین��دگان آمریکا از این اقدام حمایت کردند .به تحلیل
رویترز ،این بدان معناس��ت که سرنوش��ت اقدامات آتی
کنگره در مورد سالح مبهم به نظر میرسد؛ این در حالی
اس��ت که انتظار میرود با توجه به نارضایتی از عملکرد
بایدن و دموکراتها ،حزب جمهوریخواه کنترل مجلس
نمایندگان و احتما ًال س��نا را در انتخاب��ات میاندورهای
نوامبر کنگره به دس��ت گیرد .موض��وع دیگر ،کارآمدی
قان��ون مصوب کنگره و دولت آمری��کا با توجه به حکم
دیوان عالی ایاالت متحده اس��ت .به نوش��ته خبرگزاری
رویترز ،این تصمیم الگویی برای پروندههای آتی اس��ت
ک��ه چگونه دادگاهه��ا باید ارزیابی کنند ک��ه آیا مقررات
تحت متمم دوم معتبر هس��تند یا خی��ر و آنها را با نوع
محدودیتهایی که به طور سنتی در طول تاریخ ایاالت
متحده در قرنها قبل تصویب شده ،به مقایسه میگذارد.
طبق این تحلیل ،از آنجا که بسیاری از قوانین اسلحه به
راحتی با محدودیتهای تاریخی قابل مقایسه نیستند ،در
برابر حمالت قانونی آسیبپذیر میشوند .این موارد شامل
ممنوعیت اس��تفاده از س�لاحهای تهاجمی و خشاب با
ظرفیت باال و همچنین قوانین «پرچم قرمز» میشوند.
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ĄēđĄȿİĔąąɯĄʔĈąąɃɳĈʅɆļĄ¢ĒąąɯĄĒąąńćŀɟĄĹĈąąɚɎćĄȆȆȆ¢ȂǴȃǰǳǸȁǰǽ¢ǸȁĄĕēđȰĄłąąɋĄ§ĄđĈɆąąĘĄ¨ĄȿąąĸĿđ
ĄņńćŀĴĄȿʇĈɌŖđĄĿĄĹĈąąɎĄȿąąɂɐĄĄĄĄĄłąąɋĄȿɂąąėɎĄ£łɎĈļĈąąĘĄēđĄȿąąɌřɲĤĄĹĒąąĤĄȺēřąąĜĄēđĄʔćŀąąɟćĔʇ
ĄņɎĈļɤĈąąĘĄĔŃļĄĿĄɤĈąąɚļĄŅĈąąɲļćĄʔĈąąɂĐĈĜĄłąąɃķİĄŅćĔąąɋĄ§ĞąąɟĔɋĄȺēřąąĜĄłąąɋ¨ĄņąąįɃɎĿŗʽįĸćĄŅĈąąɲļć
¢ĒąąɎēŘȰĄĶąąĻĤĄłąąɋĄćēĄĹɤŇĄĹćĒąąʈć
¥ĄņɢĈļɸĄĒĤćŀļ
çêæç/æê/æëĄəɌŖĈɏĄîĄȿĤĈĘĄ¥ĄʨćŀɳćĔʛĄēĈʂɚɢćĄɭɠŖĈɣ
çêæç/æê/çìĄəɌŖĈɏĄçèĄȿĤĈĘĄĈɏĄ¥ĄʨćŀɳćĔʛĄđĈəĘćĄɓʛĈɠŖđĄɓķŃļ
çêæç/æê/èìĄəɌŖĈɏĄçèĄȿĤĈĘĄĈɏĄ¥ĄɎćđĈŃəʂˎ˘ĄĵĈĘēćĄɓķŃļ
çêæç/æê/èîĄəɌŖĈɏĄîĄȿĤĈĘĄ¥ĄĈńĄɓİĈɡĄŜ˗ĈʂĴɸĈɟĄʨĈļɸ
¥ĄēĈİĄġĈɱēćĄĒəɠɄĔʛĄēđĄɓİĔʃĄʪɗĻʆɣĄʎķɖļĄĿĄġŀɢ
§ĄĒʅɎĄłɝĿĄ¨ĄņįɎĈɋĄɭɃʇĄ–ĄņįɎĈɋĄłļĈɅɆɎĈĻɳĄ¥ĄʪɗĻʆɣĄġŀɢ
ĄĵĈɌŖĄé¤èëæ¤ççì¤íçî ¥ĄʪɗĻʆɣĄʎķɖļ
ĄĔɚąąʂɗ˖ĄɎĈąąĤňĠćĄɓąąʛĈɠŖđĄɓąąŃɱĄēćɼąąĴĄłąąěʜĈəļĄŁĈĳɚąąĘđĄĕēđɄĄĿĄĕĈąąĻɣĄɎĈąąĤňĠć
¥ĄɎćđĈŃəąąʂˎ˘ĄłąąɦćēćĄĿĄłąąěʜĈəļĄđĈəąąĘćĄęŀąąěɳĄēđ
ĄēřąąļćĄĒąąĐćĿĄ¨ĄʖɃąąĘĔńĄʨŖćđĔŃąąɯĄ–ĄʔćēćĒąąĘĈɍĄŁĈɄąąĘĄēćŀąąķɋĄ–ĄʖɃąąĘĔńĄĔŃąąɯĄ¥ĄĕēđɄ
§ĄĈąąńđćđēćĔʈ
§Ąæîé ) êëçèêëèè ¥ĄĖįʛĄ£Ą§Ąæîé ) êëçèêêêæ-çĄĄ¥ĄʪʘķɣĄ

ʾɫĘĔńĄēćđĔŃʗĄĄņķĤēřɶĄņķĤ

