عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد؛
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صفحه2

تحریم راه فراری برای خودروسازان؛

 ۲۰دی م��اه یک تصادف زنجی��ره ای در بهبهان رخ
داد؛ ابتدا مه گرفتگی علت بروز حادثه اعالم شد اما در
ادامه شاهد موج انتقادات نسبت به کیفیت خودروهای
داخل از سوی مراجع مختلف بودیم.صبح روز دوشنبه
 ۲۰دی ماه در محور بهبهان-رامهرز در یک...
صفحه6

توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه با سفر رئیسی به مسکو وارد فاز اجرایی میشود

اتحاد استراتژیک ابرقدرتهای انرژی

معاون اول رئیس جمهور:

هیچ افزایش قیمتی تا
پایان سال نداریم
همین صفحه

کوره پولسوزی بورس ،وقوع سیل،
ماجرای ایربگ و ...

طلسم برگزاری دادگاههای رسیدگی به
ترک فعل مدیران چه زمانی میشکند؟

گروه اجتماعی -محمودرضا زارع :عملکرد محس��نی
اژهای تا به اینجای کار نش��ان داده اس��ت او مدیری
عملگراست تا مسئولی شعارزده ،از سوی دیگر انتظار
م��ردم ب��رای برخورد ب��ا مدیران منفعل و کارش��کن
سالهاست که مورد مطالبه قرار گرفته و...

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه:

صفحه5

زمینه ارتقای حجم تجارت دو غول انرژی جهان تا  ۲۵میلیارد دالر وجود دارد

هجوم پوشاک ترک قاچاق
به بازار ایران

صفحه6

صفحه2

معاون اول رئیس جمهور:

معاون اول رئیسجمهور گفت :تا پایان سال درخواست
هیچ افزایش قیمتی در ستاد تنظیم بازار بررسی نخواهد
ش��د و دس��تگاههای ذیربط با اهتمام بیشتری در این
ح��وزه عمل نمایند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از پایگاه اطالعرس��انی دولت ،محمد مخبر معاون اول
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه باید اقدامات
انجام شده س��تاد تنظیم بازار برای فراوانی اقالم ،ثبات
بازار و جلوگیری از گرانیها تا پایان سالجاری و به ویژه
در ای��ام نوروز و ماه مبارک رمض��ان به صورت ویژهتر
ادامه یابد تا شاهد هیچگونه افزایش قیمت و گرانی در
کاالهای هدف و اقالم اساس��ی و نیازهای مردم وجود
نداشته باشد ،گفت :با تالشها و اقدامات دولت عالوه بر

تهران حضور داشتند ،وزارت راه گزارشی از وضع موجود
و نیازمندیهای بخش خدمات حمل بار برونشهری و
همچنین اقدامات و سیاستهای حمایتی اتخاذ شده در
کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کش��ور ارائه کرد.
همچنی��ن در ادامه جلس��ه در راس��تای حمایت و حل
مش��کالت کامیونداران و ش��رکتهای حمل و نقل
جادهای مقرر ش��د سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
الزم در جه��ت تأمی��ن و توزی��ع لوازم یدک��ی ،روغن
موتور دیزلی با قیمت کارخانه ،تأمین الستیک سنگین
و نیمهس��نگین با کیفیت و قیمت مصوب و تسهیل و
تسریع در نوس��ازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور
اتخاذ شود.
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تیم مذاک��ره کننده
بس��یار ق��وی و با
اقتدار در وین حضور
پیدا کرده و مسائل
را ب��ه صورت دقیق
رصد و پیگیری میکند .برابر اذعان تیم
مذاکره کننده ایرانی و رسانه های غربی
نتایج خوبی حاصل شده و پیشرفتهایی
درباره رفع تحریمها هم داش��تیم .بایدن
در تالش اس��ت تا توافق سال  2015را
احیاء کند اما یکی از ناتوانی دولت بایدن،
دادن تضمین مبنی بر عدم خروج مجدد
از توافق بنا به درخواس��ت تهران اس��ت.
جمهوری اسالمی ایران هیچ اعتمادی به
دولت و سیاس��ت گذاران امریکایی ندارد
و آنها باید تضامی��ن الزم را به ما دهند.
غربیه��ا و امریکا در مس��یر رفع تحریم
دنبال وقت ُکشی هستند ،آنها میپندارند
که تیم مذاکره کننده ایرانی سیاستهای
تیم قبل را ادامه میدهد ،در صورتی که
اینگونه نیست و تیم ایرانی با اقتدار وارد
ش��ده اما غربیها با بازیهای سیاس��ی
میخواهند کمترین دسترسی را به ایران
دهند .غربیها نمیخواهن��د مردم ایران
به حق و حقوق خود دس��ت پیدا کنند لذا
دنبال بیشترین بهره برداری از توافق مانند
دوره های قبل هستند .بنابراین مذاکرات
در مرحله س��خت پیش م��یرود و تمام
کارش��کنیها از طرف امریکاییهاست،
کش��ورهای غرب��ی هم که تح��ت تاثیر
آنها هستند .امریکا باید تمام تحریمها را
مطابق برجام و تمام تحریمهایی که بعد
از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرد را
لغو کند .امریکاییها نمیتوانند به صورت
قطره چکانی اقدام به لغو تحریمها کنند.
حق مردم در این س��الها پایمال ش��ده
و خس��ارت فراوانی دیدن��د لذا تحریمها
را یک جا باید برداند و پاس��خگو باشند.
همانطور که رهبری فرمودند به مذاکرات
اعتماد نیس��ت و ما باید اقتدار جمهوری
اس�لامی را حفظ کنیم و دنبال راس��تی
آزمایی امریکا باش��یم تا مجدد از توافق
خارج نشوند.

کارشناس امنیتی عراق:

هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم
تأمین اقالم اساسی مورد نیاز مردم در مرحلهای هستیم
که میتوانیم تبدیل به صادرکننده و تأمینکننده نیازهای
کشورهای همسایه شویم .وی تأکید کرد :تا پایان سال
درخواست هیچ افزایش قیمتی در ستاد تنظیم بازار بررسی
نخواهد شد و دستگاههای ذیربط با اهتمام بیشتری در
این حوزه عمل نمایند .معاون اول رئیسجمهور همچنین
با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی شبکه توزیع و خدمات
در بخشهای مختلف تصریح کرد :هوشمندسازی تنها
راه مبارزه با فس��اد ،ش��فافیت اطالعات و قطع ش��دن
واس��طهگری در کشور اس��ت .در این جلسه که وزرای
صمت ،جهاد کش��اورزی ،دادگستری ،راه و شهرسازی،
ارتباطات و فناوری اطالعات ،سخنگوی دولت و شهردار

آمریکا به دنبال لغو

قطرهچکانیتحریمهاست

روزنامهصبحايران

استانداردهایی که در تولید
خودرو رعایت نمی شود

یادداشت

آمریکایی ها هنوز از خاک عراق عقب نشینی نکرده اند

«هیثم الخزعلی» کارشناس امنیتی عراق امروز چهارشنبه
اعالم کرد که انتقال کاروان نظامی آمریکا از س��وریه به
شمال عراق به معنای عدم عقب نشینی آمریکا از خاک
عراق اس��ت .به گزارش پایگاه خبری المعلومه« ،هیثم
الخزعلی» کارش��ناس امنیتی عراق امروز چهارشنبه با
بیان اینکه انتق��ال کاروان نظامی آمریکا از س��وریه به
شمال عراق نشان از حضور نظامی آمریکا در عراق دارد،

اظهار داش��ت که وارد کردن سالح و تجهیزات نظامی
توسط نظامیان آمریکایی بدون موافقت دولت ،برخالف
تصمیم پارلمان و توافق میان بغداد و واشنگتن است .وی
با اعالم اینکه آمریکاییها همچنان نظامیان ،سالحها و
تجهیزات نظامی خود را میان س��وریه و عراق رد و بدل
میکنند ،افزود :حضور نظامی��ان آمریکایی در مرزهای
این دو کش��ور به منظور تس��هیل ورود تروریستها به

عراق و حمایت از گروههای جدایی طلب س��وریه است.
گفتنی است که منابع خبری سوریه روز گذشته از انتقال
ی��ک کاروان نظامی آمریکایی از پایگاه خود در فرودگاه
«خراب الجیر» واقع در حومه منطقه «الحسکه» سوریه
به ش��مال عراق خبر دادند .انتقال این کاروان که شامل
 ۱۵۰خودرو نظامی بود با حمایت شبه نظامیان «قسد»
انجام شد.

سخنگوی «انصاراهلل» یمن:

ارتکاب جنایات وحشیانه توسط سعودیها آتش جنگ را شعلهورتر میکند

س��خنگوی جنبش «انصاراهلل» یمن با اشاره به جنایات
اخیر ائتالف س��عودی در این کش��ور ،گف��ت :ارتکاب
جنایات وحش��یانه در یمن تنها موجب شعله ورتر شدن
آتش جنگ می ش��ود .ب��ه گزارش المس��یره« ،محمد
عبدالس�لام» سخنگوی جنبش «انصاراهلل» یمن امروز
چهارشنبه به جنایت اخیر ائتالف سعودی در صنعاء که
به دنبال آن  ۱۴غیر نظامی به شهادت رسیدند ،واکنش
نش��ان داد .بر اساس این گزارش ،محمد عبدالسالم در
این خصوص گفت :ارتکاب جنایات وحشیانه در یمن تنها

موجب شعله ورتر شدن آتش جنگ میشود .با ارتکاب
این جنایتها ،اوضاع جنگ خطرناکتر از گذشته خواهد
شد .س��خنگوی انصاراهلل یادآور شد :ملت یمن در حال
حاضر با تجاوز و محاصره مواجه اس��ت .لذا این حق را
دارد که با اس��تفاده از تمامی ابزارهای مش��روع ،انتقام
قربانیان خود را از متجاوزان س��عودی و اماراتی بگیرد.
عبدالس�لام در پایان نیز اف��زود :یمنیها بدون توجه به
جهانی که چش��م خود را به روی جنایات فجیع ائتالف
س��عودی بسته است ،به سلس��له عملیاتهای نظامی و
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استراتژیکش��ان علیه این ائتالف ادامه میدهند .پیش
از این« ،شیخ علی االسدی» رئیس شورای سیاسی این
جنبش از عملیات موش��کی پهپادی نیروهای یمنی در
پاس��خ به تجاوزهای رژیم امارات استقبال کرد و گفت:
پیروزیه��ای محقق ش��ده در مقابله ب��ا رژیم کوچک
امارات که منبع ویرانی و بازوی ش��رارت و اس��تکبار در
منطقه اس��ت را به برادران آزادهمان در جنبش انصاراهلل
و فرمانده پیروزشان «سید عبدالملک الحوثی» تبریک
میگوئیم.
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