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در گرداب اما و اگرها

پیشخوان
نهادهای حاکمیتی باید به تامین فضای استیجاری
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 120میلیارد تومانی

دالیل مهاجرت خوانندگان
به خارج از کشور چیست؟

قمار بر سر موسیقی

صفحه 3

صفحه 4

تحقیق و تفحص از نهاد ریاست
جمهوری کلید خورد
صفحه 2

صفحه 10

رویای ناتمام نامزد حزبی
گروه سیاسی  -در انتخابات « ۱۴۰۰کاندیدای اختصاصی» داریم؛ این جمله ای است
که این روزها از سوی برخی احزاب چپ و راست مطرح می شود اما آیا ساختار سیاسی و
انتخاباتی ایران پذیرای نامزدهای حزبی است؟
در حالی که فقط هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰باقی مانده است.

سرمقاله

محمد یوسفی آرامش

سیاسیونی که احساس تکلیفشان برای نامزدی در این انتخابات قطعی است باید نهایتا تا
یک ماه دیگر تحرکات جدی خود را آغاز کنند .تا آن موقع نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا نیز مشخص خواهد شد .در این میان فهرست بلندباالیی از چهرههای سیاسی وجود
دارند که آنها را در مظان کاندیداتوری قرار داده است.
شرح درصفحه 2

جشن زودهنگام بایدن
یا رقابت شدید انتخاباتی؟!

رئیس قوه قضائیه:

انتخابات آمریکا یکی از پرچالشترین و اثرگذارترین
اخبار ماههای اخیر برای ایرانیان بوده است و حاال که یک
هفته به روز نهایی آن نزدیک میشویم به باالترین سطح
اهمیت خود رسیده است .علیرغم اینکه باور دارم نمی
توان نوسانات کوتاه مدت بازارهای مالی را در ابعاد وسیع
و کالن تحلیل کرد ،اما حقیقت این است در هفته های
اخیر بازارهای مالی ایران پیرو اخبار ضد و نقیض انتخابات
آمریکا دست خوش تغییراتی بزرگ و بعضا قابل توجه
شده اند .ریزش هایی که در هفته گذشته توجه همگان
را به سرنوشت انتخابات آمریکا جلب کرد و بازارهای مالی
ایران منتظر این واقعه مهم هستند ،تا به واسطه آن برای
آینده خود تصمیم بگیرند ! .اما حقیقت در پی این اخبار
چیست ؟ آیا واقعا جوبایدن رئیس جمهوری زودهنگام
آمریکاست؟ این روزها بسیاری با تکیه به نظرسنجی
موسسات افکارسنجی آمریکایی و پیشتاز بودن جو بایدن
در بعضی ایالت ها ،او را گزینه اول ریاست جمهوری آمریکا
می دانند .در آمریکا ،موسسات افکارسنجی زیادی فعالیت
دارند که هر یک در تالش اند تا با ارائه دقیقترین تحلیل
سهم بازار مناسبی برای آینده خود پدید آورند؛ اما آیا این
نظرسنجیها قطعی هستند؟ برای یافتن این جواب ،باید
نگاهی کوتاه به گذشته داشته باشیم که آشکارا مطرح می
کند که در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
این نظرسنجی ها با درصد خطاهایی همراه بوده اند.

هتک حرمت نسبت به هر
شخصی مذموم و محکوم است
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پس از تذکر رهبر انقالب
به نمایندگان مجلس و سیاسیون

اظهارات ماکرون درباره پیامبر اسالم با اعتراضات گسترده و درخواست تحریم کاالهای فرانسوی در کشورهای اسالمی مواجه شد

جهان اسالم علیه فرانسه و ماکرون
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مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ:

تحریم دیگری برای ایران نمانده است!
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ می گوید ایاالت
متحده گزینه چندان دیگری برای اعمال تحریم
های جدید علیه ایران ندارد.
به گزارش سبزوارنیوز ،رابرت اوبراین در پاسخ
به سوالی درباره واکنش آمریکا به دخالت ایران
و روسیه در انتخابات ایاالت متحده گفت :یکی از
مشکالت ما با ایران و روسیه این است که در حال
حاضر به قدری دو کشور را تحریم کرده ایم که کار
چندانی نمانده که انجام دهیم.
اوبراین همچنین در مصاحبه با شبکه سی بی
اس ،ایران را متهم کرد که با دخالت در انتخابات
آمریکا می خواهد به دونالد ترامپ ضربه بزند.
در روزهای گذشته ایاالت متحده با متهم کردن
ایران و روسیه به تالش برای دخالت در انتخابات
ریاست جمهوری این کشور ۵ ،موسسه ایرانی را
تحریم کرد.
بنا بر اعالم وزارت دارایی آمریکا ،سپاه پاسداران،
نیروی قدس سپاه ،موسسه بیان رسانه گستر،
انجمن اسالمی صدا و سیما و انجمن بین المللی
رسانه های مجازی به خاطر تالش برای انتشار

اطالعات گمراه کننده پیش از انتخابات سوم نوامبر
آمریکا هدف تحریم قرار گرفتهاند.
آمریکا پیش از این  ۱۸بانک و موسسه مالی ایران
را در راستای سیاست فشار حداکثری خود هدف
تحریم قرار داده بود.
این اقدام پس از اعالم فعال شدن مکانیسم
ماشه از سوی آمریکا اعالم شد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا میگوید

درصورت پیروزی او در انتخابات ،ایران و ایاالت
متحده به سرعت وارد مذاکره خواهند شد و توافق
خواهند کرد.
رابرت اوبراین هفته گذشته گفت تبعات اقتصادی
تحریم های ایاالت متحده به قدری شدید بوده
است که درصورت پیروزی ترامپ در انتخابات،
خودداری از مذاکره با آمریکا برای ایران بیشتر از
یک یا دو ماه امکانپذیر نخواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی شماره 203423
(مرحله دوم)
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد جهت احداث جاده دامپتراکی“ ،انجام عملیات

خاکبرداری و روسازی جاده دامپتراکی را از دمپ  500به پشت باسکول  300تنی” مجتمع توسعه فراگیر سناباد
واقع در منطقه صنعتی سنگان خواف را با برگزاری مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک

شرکت دارای صالحیت واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای توانمند در این حوزه دعوت میگردد در صورت

تمایل به دریافت اسناد مناقصه ،به یکی از آدرسهای ذیل مراجعه نمایند.

تهران ،خ مالصدرا ،خ شیراز شمالی ،کوچه پردیس ،پالک  ،55طبقه سوم ،دبیرخانه ،تلفن 021-41089000 :

خراسان رضوی ،شهرستان خواف ،منطقه صنعتی سنگان ،دبیرخانه مجتمع توسعه فراگیر سناباد ،تلفن :

051-54154070

مهلت تحویل اسناد جهت شرکت در مناقصه ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ  1399/08/14است و میبایست

در مهلت تعیین شده به آدرس ذیل تحویل گردد.

تهران ،خ مالصدرا ،خ شیراز شمالی ،کوچه پردیس ،پالک  ،55طبقه سوم ،دبیرخانه ،تلفن 021-41089000 :

قالیباف سکوت خود
در مقابل توهین نمایندگان
به روحانی را شکست
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آیا احزاب میتوانند طلسم رویکرد واقعی حزبی را در انتخابات  1400بشکنند؟

