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اخبار
امروز دو ناو جدید به نیروی دریایی
ارتش ملحق میشوند

طی مراس��می با حضور مقامات کش��وری و
لش��کری ناو بندر مکران و ناو موش��کانداز
زره ب��ه ناوگان نی��روی دریایی ارتش ملحق
میشوند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ،امروز
در اولی��ن روز رزمایش دریای��ی اقتدار ،طی
مراس��می ناوبندر مکران و ناو موش��ک انداز
زره با حضور س��ردار سرلش��کر باقری رئیس
س��تادکل نیروهای مس��لح و امیر سرلشکر
موسوی فرمانده کل ارتش به ناوگان جنوب
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ملحق می ش��وند .بر اس��اس ای��ن گزارش،
ناوبندر مکران ،بزرگترین شناور نظامی کشور
اس��ت که با ت�لاش متخصص��ان مجموعه
کارخانجات نیروی دریایی راهبردی ارتش به
یکی از بزرگترین ناوبندرهای بالگردبر تبدیل
ش��ده تا پش��تیبانی از ناوگروه های این نیرو
در آب های دور دست به ویژه منطقه شمال
اقیان��وس هند ،تنگه باب المن��دب و دریای
س��رخ را بر عهده داشته باش��د .این گزارش
حاکی اس��ت ،الحاق ناوموش��ک انداز زره با
قابلیت مانور و س��رعت باال به ناوگان جنوب
نداجا امکان حراست از آبهای تحت حاکمیت
جمهوری اس�لامی ایران را فراهم می آورد.
همچنین روز گذش��ته تعدادی از یگان های
ش��ناوری نیروی دریایی ارت��ش در محدوده
آب های دریای عمان و شمال اقیانوس هند
برای اجرای رزمایش اقتدار دریایی گسترش
یافتند.
شرکتهای چندملیتی داروسازی به
دنبال کسب سود هستند نه سالمت مردم

نماینده مردم رباطکریم در مجلس با بیان اینکه
آمریکا به دنبال تس��ت واکس��ن روی ماست
نه فروش آن ،گفت :ش��رکتهای چندملیتی
داروسازی به فکر سود خود هستند نه سالمت
ملت ایران و ملل دیگر .حجتاالسالم حسن
نوروزی نماینده م��ردم رباط کریم در مجلس
شورای اس�لامی در گفتوگو با فارس ،گفت:
در ارتباط با تأمین نیاز کش��ور در حوزه واکسن
کرونا ما باید به توان داخلی تکیه داشته باشیم
و بدانیم آمریکا و دیگر کشورهایی که تا همین
چند روز قبل با ما دشمنی داشتند نمیخواهند
برای سالمت ملت ایران به ما واکسن بدهند.
وی افزود :آمریکا داراییهای ما را بلوکه کرده،
اش��خاص حقیقی و حقوقی ما را تحریم کرده
و حتی اجازه ف��روش داروهای بیماران خاص
به ایران را هم نمیدهد ،چگونه ممکن اس��ت
چنین کشوری بخواهد واکسن کرونا را در اختیار
ما قرار دهد .نماینده مردم رباط کریم در مجلس
شورای اسالمی اظهار داشت :آمریکا نمیخواهد
به ما واکسن بدهد ،بلکه میخواهد واکسنش را
روی ما آزمایش کند و ما نباید فریب هم آمریکا
و هم غرب را در این مس��أله بخوریم .نوروزی
خاطرنش��ان کرد :ما تجربه فروش خونهای
آلوده توسط فرانسه به کشورمان را داریم و این
تجربه تلخ به ما ثابت میکند که غرب به ویژه
در حوزه دارویی قابل اعتماد نیست.
وزارت جهاد توپ سوءمدیریت را به
زمین کشاورزان نیندازد

نماین��ده اردبی��ل در مجل��س ب��ا انتق��اد از
س��وءمدیریت وزارت جهاد در عدم حمایت از
کشاورز گفت :نباید توپ را به زمین کشاورزان
بیندازند و عدم رعایت الگوی کش��ت از سوی
آنان را همچون پتک بر سر کشاورزان بکوبند.
به گزارش فارس ،صدیف بدری نماینده مردم
اردبیل در مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه
علنی مجلس شورای اسالمی ،در تذکر شفاهی
خطاب به کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی
اظهار داش��ت :یک��ی از مهمترین روشهای
توس��عه اش��تغال و افزایش درآمد در کشور به
خصوص در مناطق روس��تایی ایجاد و توسعه
صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی
است .وی افزود :ساالنه  4.5میلیون تن انواع
محصوالت کش��اورزی در اس��تان اردبیل که
ب کشاورزی کش��ور است تولید می شود
قط 
و  4درصد کل محصوالت کش��ور در اردبیل
تولید و توزیع میش��ود اما متاس��فانه کمبود
صنایع تبدیلی در اس��تان اردبیل همه س��اله
س��بب ضرر و زیان هنگفت به کشاورزان می
ش��ود .نماینده اردبیل در مجلس تصریح کرد:
صنایع فرآوری کشاورزی می تواند در راستای
جلوگیری از ضایعات کشاورزی ،ایجاد ارزش
افزوده در بحث کش��اورزی و افزایش س��طح
درآمد روس��تایی ،باال بردن بهره وری بخش
کش��اورزی و افزایش سهم اشتغال صنعت در
مناطق روس��تایی به عنوان جزی��ی از فرآیند
توسعه روستایی ایفای نقش کند.

انتظار مردم از قوای سهگانه اقدامات امیدآفرین و گرهگشاست

رئیس قوه قضاییه گفت :امروز مردم انتظارشان از قوای سهگانه آن است
که در اقداماتشان امیدآفرین و گرهگشا باشند و دغدغههای معیشتی مردم
باید گشوده ش��ود و هر چه بیشتر اقدامات قوای حاکمیتی به امیدآفرینی
در میان مردم بیانجامد و دش��من را ناامید کند .به گزارش فارس ،آیتاهلل
سید ابراهیم رئیسی در پایان نشست مشترک سران قوا با ابراز خرسندی
از تشکیل زودبهزود جلسات مش��ترک سران قوا اظهار کرد :این جلسات
حتم ًا میتواند منجر به طرح مشکالت مردم و گشایش در آنها بشود.وی
افزود :امروز مردم انتظارش��ان از قوای سهگانه آن است که در اقداماتشان
امیدآفرین و گرهگشا باشند و دغدغههای معیشتی مردم باید گشوده شود

و هر چه بیش��تر اقدام��ات قوای حاکمیتی به امیدآفرین��ی در میان مردم
بیانجامد و دشمن را ناامید کند.آیتاهلل رئیسی با اشاره به سخنان رهبری
در  19دیماه و تأکید ایش��ان بر خنثیسازی تحریمها گفت :همه باید در
راستای خنثیس��ازی تحریمها تالش کنند و تالش همه دستگاهها باید
در راستای تحقق شعار ما میتوانیم باشد.ما نیروهای کارشناس ،انقالبی
و مجاهد کم نداریم و کارآفرینان و س��رمایهگذارانی هستند که میتوانند
تولید را جهش بدهند لکن باید موانع تولید رفع بش��ود و ما باید در جهت
آن ت�لاش کنیم .مجموع��ه این اقدامات اقداماتی اس��ت که میتواند در
نهایت به خنثیکردن تحریمها بیانجامد و این کار ش��دنی اس��ت.رئیس

ق��وه قضاییه با تأکید بر حمایت همهجانب��ه حاکمیت از فعاالن اقتصادی
گفت :نکته مهم آن است همه اقدامات ما باید بتواند گره از زندگی مردم
باز کند.معیش��ت و سالمت دو محور اصلی در صحبتهای نشست امروز
ب��ود و این دو محور البته باید مورد توجه همه دس��تگاهها قرار بگیرد.وی
با اش��اره به اهمیت سالمت اداری ،تأکید کرد :سالمت در سازمان اداری
کش��ور مورد توجه مردم است و ما بر این سالمت تأکید میکنیم؛ چراکه
سالمت اداری ،س�لامت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را رقم میزند و
اگر نظام اداری ما بر نظامی قانونمند و س��الم باشد نتیجه آن رفع دغدغه
مردم خواهد بود.

کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد تصویب شد؛

دست مجلس بر گلوی رانتخواران فوالد

چاراویماق ،عادل نجفزاده نماینده خوی و چایپاره ،بهزاد
علیزاده نماینده دهلران و دره ش��هر ،محمدصفائیدلوئی
نماینده گناباد و بجستان و حسین گودرزی نماینده دورود
و ازنا به عنوان ناطقان امروز به کار خود ادامه داد.

گروه سیاس�ی :مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه روز
گذشته ضمن بررسی کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰در
جلس��ه غیررسمی خود ،کلیات طرح توسعه و تولید پایدار
زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاس��تهای تنظیم بازار
و س��وال دو نفر از نماین��دگان را از وزرای عل��وم و راه و
شهرسازی مورد بررسی قرار داد.

نج�ف زاده :معاش مردم را به معادالت پیچیده بودجه

گره نمیزنیم

نماین��ده مردم خوی و چایپاره به عن��وان اولین ناطق در
نشس��ت امروز نماین��دگان ،مجلس یازده��م را به جهاد،
تالش ش��بانه روزی در جهت اصالح ام��ور و رفع موانع
توس��عه در شرایط سخت کش��ور ،فراخواند و گفت :آقای
رئیس جمهور! هرچقدر نفت بفروش��ید نه تنها بارکاهلل،
قطع��ا هزاران آفرین خواهیم گف��ت اما معاش مردم را به
معادالت پیچیده بودجه گره نخواهیم زد.

گام نخس�ت مجلس برای قطع دس�ت رانتخواران از

بازار فوالد کشور

مجلس پس از بررسی سوال از وزرا وارد دستور کار رسیدگی
به کلیات طرح طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با
رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار شد و وکالی ملت
بعد از استماع اظهارات شش نماینده موافق و مخالف و با
وجود جنجالآفرینیها و حمالت سوادگران و حامیان آنها
به مجلس ،برای قطع دست رانتخواران و کنترل قیمتها
با کلیات این طرح با  186رأی موافق 22 ،رأی مخالف و 8
رأی ممتنع از مجموع  228نماینده حاضر در صحن علنی
موافق��ت کردند .مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و
طارم ،علیرضا س��لیمی نماینده مردم محالت و دلیجان،
رضا تقیپ��ور انوری نماین��ده مردم تهران ،ش��میرانات،
ری ،اسالمش��هر و پردیس به عن��وان موافقان و علیرضا
نظری نماینده مردم خمین ،الی��اس نادران نماینده مردم
تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس و محمدرضا
صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم
و ابرک��وه به عنوان مخالفان کلیات طرح توس��عه و تولید
پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم
بازار در صحن علنی صحبت کردند.

آش�فتگی بازار محصوالت ف�والدی ناش�ی از ناتوانی

دولت

حجتاله فیروزی س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس قبل از س��خنان موافقان و مخالفان درباره طرح
توس��عه و تولید پای��دار زنجیره فوالد ب��ا رویکرد اصالح
سیاس��تهای تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه آشفتگی
بازار محصوالت فوالدی ناش��ی از ناتوانی دولت اس��ت،
گفت :این طرح موجب اصالح سیاس��تهای تنظیم بازار
خواهد شد ،در سال  98حدود  22میلیون تن محصوالت
فوالدی تولید ش��د که از این میزان  18میلیون تن میزان
مص��رف داخلی ب��ود و  10میلیون تن م��ازاد تولید وجود
داشت.
جلوگی�ری از رانت  ۱۸۰هزار میلیاردی دالالن با طرح

توسعه زنجیره فوالد

رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی در جریان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره
فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار در موافقت

با کلیات این طرح اظهار داشت :سال گذشته دولت در بازار
فوالد نظارت داش��ت ،اما متاسفانه از اوایل سال جاری به
دلیل عدم تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی نظارت
بر بازار فوالد برداشته شد و فاجعه اقتصادی رخ داد .نماینده
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :بدین
ش��کل که در هفت ماهه اول سال رانتی بین  ۱۵۰تا ۱۸۰
هزار میلیارد تومان به جیب دالالن و واس��طهگران رفت
فقط در ی��ک نمونه در  ۱۷میلیون تن ش��مش ۸۵ ،هزار
ن فروشی شده که باید جلوی این وضعیت
میلیارد تومان گرا 
گرفته شود .وی ادامه داد :قیمت شمش در داخل  ۱۰۲دالر
گرانتر از نرخ جهانی در بازار است حال اینکه برای تولید
آن انرژی یارانهای داده میشود .به هرحال هدف این طرح
ت خواران
جلوگیری از این گرانی بیش از اندازه و مقابله با ران 
است و اتاق ایران نیز با عرضه زنجیره فوالد موافقت کرده
است .بعد از پایان قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن
درباره این طرح ،موافقان کلیات آن با اشاره به اینکه حجم
ب��االی گردش مالی بازار فوالد بال��غ بر  900هزار میلیارد
تومان در سال است ،اعالم کردند :این مبلغ دو برابر بودجه
عمومی دولت است که نسبت به سال گذشته جهش داشته
ولی هزینههای آن افزایش نیافته بنابراین برای ساماندهی
زنجیره فوالد با توجه به کاربرد وس��یع آن در س��اختمان،
وس��ایل خانگی و  ...نیازمند س��اماندهی هستیم .موافقان
طرح ،گردش مالی فوالد را در س��ال بس��یار باال دانسته و
اع�لام کردند؛  80هزار میلیارد تومان آن رانت اس��ت که
باید جلوی این رانت عظیم گرفته شود و برای تولید فوالد
گاز یارانهای به میزان  40هزار میلیارد تومان در سال تعلق
میگی��رد که بیش از یارانه توزیعی میان مردم اس��ت17 .
میلیون تن شمش ،هر کیلو  5هزار تومان به فروش رفته

یعنی  85هزار میلیارد تومان گرانتر فروخته ش��ده که به
جیب دالالن رفته اس��ت و ما قصد داریم جلوی این روند
را بگیریم.

مخالف�ان :عرض�ه فوالد در ب�ازار بورس مشکلس�از

است

اما مخالفان طرح در این مورد بیان کردند که طرح توسعه
و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای
تنظیم بازار ،راهکاری را برای جلوگیری از رانت اطالعاتی
و ارتباطی مس��ئوالن ذی ربط توسط سوداگران و عرضه
ش��مش مازاد بر نیاز بازار در ب��ورس را پیش بینی نکرده
اس��ت .همچنین آنها تاکید کردند؛ بحث صادرات که در
این طرح از عرضه هفتگی و صادرات ماهانه صحبت کرده
باید کامال مشخص شود که این هفتگی و ماهانه چگونه
تطبیق داده می شود ،بنابراین ابهامات طرح باید رفع شود
و در ادامه از نمایندگان خواستند ،ضمن مخالفت با کلیات
این ط��رح در صورت امکان آن را به صورت دو ش��وری
مطرح کنند تا ابهامات طرح مرتفع شود.

تنفس نیم س�اعته مجلس برای رعایت پروتکل های

بهداشتی

بعد از پایان رایگیری درباره طرح توس��عه و تولید پایدار
زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار،
با اعالم دکتر قالیب��اف و به منظور رعایت پروتکل های
بهداشتی ،نیم ساعت تنفس اعالم شد تا بعد از آن مجلس
رأس س��اعت  11جلس��ه علنی خود را ادامه دهد .بعد از
گذش��ت حدود  30دقیقه ،مجلس ساعت  11و  13دقیقه
به ریاست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس
مجلس و با حضور  144نفر از نمایندگان مجدداً جلسه خود
را آغاز و با قرائت اسامی سیدحمزه امینی نماینده هشترود و

علیزاده :سوداگران و رانت خواران را از ضیافت تصمیم

سازان خارج کنیم

نماینده مردم ایالم در مجلس هم در نطق میان دس��تور
خود اعالم کرد که مردم از مجلس انقالبی در این شرایط
س��خت و حس��اس ،انتظار اقدامات به موقع و کارشناسی
شده برای کم کردن بخشی از نگرانیهایشان را دارند.

دهم�رده :رم�ز موفقی�ت س�ردار ش�هید س�لیمانی

کارخالصانه برای خدا بود

با نزدیک ش��دن به دقایق پایان��ی صحن علنی ،تذکرات
شفاهی وکالی ملت آغاز شد .نماینده مردم زابل ،زهک و
هیرمند در تذکر شفاهی خود خطاب به روسای قوای سه
گانه گفت :به یاد می آورید در تبلیغات انتخابات ریاس��ت
جمهوری چه می گفتید؟ هرگز فکر می کردید که روزی
هر س��ه نفر شما رئیس قوه ش��وید؟ از زنده باد و مرده باد
بپرهیزید! سردارس��لیمانی چه کرد که امروز مورد تعظیم
انس و جن جهان می ش��ود ،رمز موفقی��ت او ،خالص و
مخل��ص برای خدا کار ک��ردن بود .دنب��ال همان روش
باشید.

دش�تیاردکانی :واردات صد درصدی الکترود گرافیتی

به کشور تهدیدی برای صنعت فوالد

نماینده م��ردم اردکان دیگر نمایندهای بود که طی تذکر
ش��فاهی اعالم کرد؛ به طور میانگین ساالنه  800میلیون
دالر الکترود گرافیتی وارد کش��ور میش��ود و این میزان
معادل  65هزار تن است که به صورت صددرصد واردات
ش��ناخته میش��ود از این رو تهدیدی برای اقتصاد کشور
خصوصا صنعت فوالد است .وی در ادامه تاکید کرد :چرا
بعد از  20س��ال هنوز کارخانه مربوط��ه در اردکان یزد با
پیش��رفت  50درصدی به نتیجه نرسیده است؛ چه پشت
پرده و دستی در کار است که این کارخانه نتوانسته شروع
به کار کند.

عاقبت بدهی چشمبادامیها چه میشود؟

کره جنوبی  ۷میلیارد دالر ایران را گروگان گرفته است

نزدیک به دو س��ال است که بیش از  ۷میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در کره
جنوبی متوقف ش��ده و این کش��ور به بهانههای مختلف از پس دادن این مبلغ
ش��انه خالی میکند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سالهاست که حجم
زیادی از منابع ارزی ایران که عمدتا حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی
است در کشور چین بلوکه شده و این کشور به بهانههای مختلف از پس دادن
این منابع ارزی ،سر باز می کند .گفتههای مختلفی درباره حجم این مبلغ شنیده
میش��ود که از  ۷میلیارد تا  ۹میلیارد دالر برآورد میش��ود ،به طوری که علی
ربیعی س��خنگوی دولت درباره منابع ارزی بلوکه شده ایران در ُکره اعالم کرد:
اگر کسی گروگانگیر باشد دولت کره جنوبی است که به بهانههای واهی بیش از
 ۷میلیارد دالر ما را گروگان گرفته است .این حرف ربیعی به این دلیل است که
دولت کره جنوبی برای برگشت ندادن پولها بهانههای مختلی میآورد .حجم
کل صادرات ایران به کره جنوبی در سالهای  ۹۷و  ۹۸کمتر از  ۲میلیارد دالر
بوده که عمده کاالهای صادراتی میعانات گازی ،دیکان و ایزوپرن است همچنین
قطعات منفصله جهت تولیدات خودرو نیز عمده کاالی وارداتی از این کش��ور
اس��ت همچنین تراز تجاری ایران و کره در سال  ۹۷برابر با منفی  ۱۱۶میلیون
دالر بود .رئیس کل بانک مرکزی نیز چند روز گذشته اعالم کرد این پولهای
بلوکه شده حدود  ۷میلیارد دالر است که دولت کره جنوبی به بهانه تحریمهای
بانکی آمریکا ،این پولها را به ما پس نمیدهد ضمن این دولت از این پولها در
زمینههای مختلف سرمایه گذاری کرده است و حتی سود این سرمایه گذاریها
را نیز عودت نمیدهد.

 ۸میلیارد دالر در دستان کره جنوبی!


فریدون انتظاری سفیر پیشین ایران در کره جنوبی در این خصوص اظهار کرد:
مبلغ بلوکه ش��ده در کش��ور چین حدود  ۸میلیارد دالر است و ضرری که کره
جنوبی در خصوص توقف این پولها در این سالها به ما زده بیش از  ۵۰میلیارد
دالر است به طوری که ایران میتوانست با استفاده از این پولها در زمینههای
مختلف بالخص صنعت و تکنولوژی سرمایه گذاری کند .بر اساس این گزارش،
عبدالناصر همتی رئی��س کل بانک مرکزی درباره آخرین مناظره خود با چوی
جونگ کان ،قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی توضیح داد :نه تنها بانک های
کره جنوبی بلکه بانک دیگر کشورها از جمله چین ،هند و ترکیه جزو کشورهایی
هس��تند که منابع ارزی زیادی به ایران بدهکار هستند اما ایران توانسته از این
منابع به شیوه های مختلف استفاده کند پس اظهار دولت کره جنوبی در خصوص
تحریم ایران از س��وی آمریکا بهانه ای بیش نیست .وی افزود :تاکنون ایران و
کره جنوبی روابط تجاری خود با یکدیگر گذرانده اند و این کشور به عنوان یکی
از بزرگترین شرکای تجاری ما محسوب می شود اما به نظر می رسد دولت کره
جنوبی در خصوص آزاد کردن منابع ارزی از کش��ور ثالث تبعیت می کند و این
موضوع می تواند در آینده شراکت این کشور با ایران اختالل ایجاد کند.
انسداد دو ساله پول های ایران در کره جنوبی


رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد :بیش از  ۲سال است که این حجم از پول در
کشور کره جنوبی مسدود شده و حدود یک سال و نیم پیش مذاکراتی با مقامات
پولی و بانکی این کشور داشتیم و قول حل این مشکل را در کوتاه مدت دادند،

اما در حال حاضر هیچ نتیجهای حاصل نشده بنابراین چنانچه بانکهای کرهای
به توافقهای بینالمللی خود با ایران پایبند نباشند ،ما این حق را داریم که تحت
قوانین بین المللی به اقدامهای قانونی روی آوریم .بر اس��اس این گزارش سید
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی چند روز گذشته با اشاره به
موض��وع منابع ارزی ایران در کره جنوبی افزود :در گذش��ته روابط خوبی میان
ایران و کره جنوبی برقرار بود ،اما در حال حاضر متأسفانه به دلیل تبعیت دولت
کره از فش��ارهای آمریکا  ۷میلیارد دالر داراییهای ایران در بانکهای کرهای
گروگان گرفته ش��ده است و ما حتی برای خرید دارو نمیتوانیم از حسابهای
خود برداش��ت کنیم .با تمام این تفاسیر اینطور که مقامات سیاسی و اقتصادی
کشور مطرح میکنند ،دولت کره جنوبی چندین سال مشارکت تجاری و دوستانه
با ایران را زیرپا گذاشته و از کشور دشمن ایران یعنی آمریکا پیروی میکند در
صورتی که پولهای رس��وبی در این کشور حق مسلم هر ایرانی است .در این
حدود  ۲سالی که منابع ارزی ملی در کشور ترکیه متوقف شده ،ایران در صورت
پس گرفتن آنها میتوانست در زمینههای مختلف از این پول استفاده کند که از
مهمترین آنها میتوان به واردات اقالم اساسی و مورد نیاز اشاره کرد همچنین
در برخی بازارهای کشور از جمله تلفن همراه ،شکر و روغن با حجم بیشتر تقاضا
نسبت به عرضه مواجه هس��تیم که رفع این کمبودها راحتتر حاصل میشد.
همچنین در برخی از صنایع ،واحدهای تولیدی نیاز شدیدی به سرمایه در گردش
و سرمایههایی برای افزایش تولیدات خود نیاز دارند تا کسریها و ضررهای چند
ماه گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا حاصل شده بود را جبران کنند.

رسوایی که گران تمام شد؛

دختر ارش��د رئیسجمه��ور آمریکا ب��رای حفظ آینده
سیاس��ی خود ،در مراس��م تحلیف جو بایدن ش��رکت
میکند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از
دیلی میل ،به نظر میرسد آشوب آفرینی هفته گذشته
دونالد ترامپ که به یورش حامیانش به کنگره آمریکا
منجر ش��د ،برای او گران تمام ش��ده اس��ت ،تا جایی
که دختر او نیز قص��د دارد برغم مخالفتهای ترامپ
در مراس��م تحلیف جو بایدن ش��رکت کند .یک منبع
مطلع در کاخ س��فید اعالم کرد ایوان��کا ترامپ برغم

ایوانکا هم به ترامپ پشت کرد

مخالفتهای پدرش برای نجات آینده سیاسی خود در
مراس��م تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا شرکت
میکن��د؛ تصمیمی ک��ه موجب ناراحتی ترامپ ش��ده
است .این منبع آگاه میگوید ایوانکا بسیار نگران است
آینده سیاسی نوید بخش او به مخاطره بیفتد بنابراین
برای حف��ظ اعتبار خود هر کاری خواه��د کرد .دیلی
میل مینویسد تصمیم ایوانکا به شدت موجب رنجش
ترامپ شده است .رئیس جمهور فعلی آمریکا تصمیم
دخترش ب��رای رفتن به مراس��م رقی��ب دموکراتش

را بدترین تصمیم ممکن دانس��ته و معتقد اس��ت او با
این��کار به ترامپ توهین کرده اس��ت .به گفته ترامپ،
ایوانکا میخواهد با ش��یادانی تعامل کند که س��عی در
ب��ه زانو درآوردن او دارن��د .رئیس جمهور آمریکا گفته
اس��ت خانواده باید با تشکیل یک جبهه متحد در برابر
بایدن ایستادگی کند .اما ایوانکا نظری برخالف پدرش
دارد و بر این باور اس��ت میتواند در مراس��م تحلیف
بایدن نقش موثری برعه��ده گیرد و حامیانی را برای
خود دس��ت و پا کند .دخت��ر ترامپ این کار را تضمین

کننده آمال سیاسی خود میداند و قصد دارد در مراسم
آغازی��ن کمپین انتخاباتی  ۲۰۲۴ترامپ که مصادف با
روز تحلیف بایدن برگزار میش��ود ،پ��در و بردارش را
تنها بگذارد .پیش از این نیز مایک پنس ،معاون رئیس
جمهور آمریکا ،که از هفته گذشته مورد غضب ترامپ
قرار گرفته ،اعالم کرد درمراسم تحلیف بایدن حضور
مییابد .به نظر میرسد تبعات حمله حامیان ترامپ به
کنگره بیش از حد برای او گران بوده وبه ایجاد شکاف
در میان اعضای خانواده او نیز کشیده شده است.

اخبار
تمامی جریانهای سیاسی عراق با
اخراجنیروهایآمریکاییموافقهستند

نماین��ده پارلمان عراق در س��خنانی تأکید
ک��رد ک��ه تمامی اح��زاب و جری��ان های
سیاس��ی این کش��ور ب��ا اخ��راج نیروهای
نظامی ایاالت متحده آمریکا موافق هستند
ام��ا برخی از آنه��ا موافقتش��ان را اعالم
نمیکنند .به گزارش مهر به نقل از الفرات
نیوز« ،حسن فدعم» نماینده پارلمان عراق
س��ه ش��نبه س��خنانی را در خصوص لزوم
اخ��راج نیروه��ای نظامی ای��االت متحده
آمریکا از کشور عراق مطرح کرد .بر اساس
ای��ن گزارش ،وی در ای��ن خصوص گفت:
تمام��ی احزاب و جریانهای سیاس��ی این
کش��ور با اخ��راج نیروه��ای نظامی ایاالت
متح��ده آمری��کا موافق هس��تند اما برخی
از آنه��ا موافقتش��ان را اع�لام نمیکنند.
این نماینده عراقی تأکی��د کرد که مصوبه
سال گذش��ته پارلمان مبنی بر لزوم اخراج
نیروه��ای نظام��ی بیگان��ه و در رأس آنها
آمریکاییها از خاک عراق الزم االجراست
و دولت باید س��ریعتر نس��بت به عملیاتی
س��اختن آن اق��دام کند .پیش��تر تعدادی از
نمایندگان فراکسیونهای مختلف پارلمانی
اعالم کردند ک��ه باید مداخالت و اقدامات
غیر قانونی آمریکا در عراق به ویژه در حق
شخصیتهای سیاس��ی این کشور متوقف
ش��ود« .بدر صائغ» نماینده ائتالف سائرون
بی��ان کرد که اخراج نظامی��ان آمریکایی از
عراق به یک ضرورت تبدیل ش��ده اس��ت
به ویژه آنکه ش��رایط ب��رای پایان دادن به
حضور آنها در خاک عراق و اجرای مصوبه
پارلمان مهیا است.
آمریکا تحریمهای ضدایرانی را
یکجانبه احیا کرد

س��خنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس
مطبوعاتی هفتگی خ��ود اعالم کرد :آمریکا
تحریمهای ضدایرانی را یکجانبه احیا کرد؛
این کشور از محل برگزاری سازمانملل سوء
اس��تفاده می کند .به گزارش مهر به نقل از
وب��گاه وزارت خارجه چی��ن« ،ژائو لیجیان»
سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه
در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود خطاب
به خبرنگاران اعالم کرد :این ایاالت متحده
است که بزرگترین عامل بیثبات کننده بوده
و صلح و امنیت جهانی را تهدید و همکاری
چندجانب��ه را تضعیف میکند .س��خنگوی
وزارت خارج��ه چین در این خصوص گفت:
این کشور با تداوم گسترده یکجانبهگرایی
آشکارا از معاهدات و سازمانها کناره گیری
میکن��د و خودس��رانه به تهدی��د به تحریم
متوس��ل می ش��ود .آمریکا تاکن��ون از ۱۰
کنوانس��یون و سازمان بینالمللی خارج شده
اس��ت .وی در ادامه افزود :ای��االت متحده
به طور یکجانبه تحریمهای ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل متحد علیه ایران را احیا کرد
و از محل برگزاری سازمان ملل برای بدنام
کردن آشکار سایر کشورها سوء استفاده کرد
که مخالفت گس��ترده جامع��ه جهانی را در
پی داش��ت .چنین رفتارهایی همکاری بین
المللی در زمینههای مختلف ،نظم و س��از و
کار بینالمللی موجود و صلح ،ثبات و امنیت
جهانی را به شدت زیر سئوال میبرد.
فیسبوک صفحه پرستیوی را
حذف کرد

ش��بکه اجتماعی فیس��بوک ،صفحه شبکه
س تیوی ایران را بدون هیچگونه
خبری پر 
هش��دار یا توضیحی در این باره حذف کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،
س تیوی اعالم کرد
شبکه انگلیسی زبان پر 
که فیس��بوک ،صفحه این ش��بکه خبری را
بدون هیچگونه هش��دار یا توضیحی حذف
س تیوی در فیسبوک
کرده است .صفحه پر 
در حالی بدون هیچگونه اطالع قبلی حذف
شد که حدود  4میلیون نفر مطالب این شبکه
را در فیسبوک پیگیری میکردند .فیسبوک
چندی پیش نیز صدها حساب کاربری را در
فضای مجازی به بهانه انتش��ار پیامهایی در
حمای��ت از حکومت ایران ح��ذف کرده بود.
فیسبوک ،بدون ارائه مستندات کافی مدعی
شده بود صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۱
به این سو ،برای اثرگذاشتن بر رأیدهندگان
در کش��ورهای مختل��ف از جمل��ه انگلیس
و آمریکا و انتش��ار پیامهای��ی در حمایت از
حکوم��ت ایران از صدها «حس��اب کاربری
جعلی» اس��تفاده کرده است .از سوی دیگر،
فیس��بوک در حالی مدعی حمایت از آزادی
بیان میش��ود ک��ه نظراتی را ک��ه موضوع
آنه��ا «ان��کار یا تحری��ف» روی��داد ادعایی
«هولوکاست» باشد را حذف میکند .شرکت
فیس��بوک در بیانیهای دلی��ل این تصمیم را
«افزایش یهودیستیزی» در سراسر جهان»
و بیاطالعی درباره هولوکاست به خصوص
در می��ان جوانان اعالم ک��رد .این در حالی
اس��ت که بسیاری از این کشورها ،اهانت به
اس�لام و مقدسات اسالمی را جزو مصادیق
«آزادی بیان» به شمار میآورند.

