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رئیسجمهور:

 نمیگذاریم مردم از طرح
عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند

خوشرویی ریسمان محبت است .امام علی (ع)

2 0 2 2

M a y

3 5 4 9

S a t

N o

کامیونهای فرسوده

عبدالجالل ایری

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

ب��ا توجه به مش��کالت
کامـــــی��ون داران در
خصـــ��وص رس��وب
کامیونهای وارداتی در
گمرکهای کشور و ضرورت اصالح آیین
نامه اجرایی بند  3ماده  30احکام دائمی
در خصوص ش��رط اس��قاط یک خودرو
برای واردات کامیونهای کارکرده جلسه
فوق العاده ای با حضور رئیس و اعضای
کمیسیون عمران ،رئیس کمیته حمل و
نقل جاده ای کمیسیون عمران ،داریوش
امانی ،رئیس سازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ای و تعدادی از کامیون داران
برگزار کردیم .در این جلس��ه مقرر شد،
رون��د اصالح آیین نامه اجرایی اس��قاط
کامیون های فرسوده تسریع شده و...

www.asre-iranian.ir
صفحه2

صبح جمعه معیاری برای سنجش دولتها؛

رئیسجمه��ور صبح دی��روز (جمعه) ب��رای نظارت و
ارزیابی وضعیت اقدامات اقتصادی اخیر دولت با حضور
سرزده در یکی از میادین میوه و ترهبار و گوشت و مرغ
تهران ،بدون واس��طه با مردم گفتگ��و کرد .در فرآیند
مردم ساالری ،دولتها پس از آنکه موفق به...
صفحه2

رئیس مجلس:

خاماندیشی در
صنعت نفت بدتر از
خامفروشی است

خودروهای وارداتی شهریور به ایران میرسند

خأل بازار خودرو با واردات پر میشود؟

ادامه در همین صفحه


یادداشت

غربیهاموضوعاتمختلفیرا

رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر داد؛ خأل 500هزار دستگاهی بازار خودرو

در مذاکرات دنبال میکنند

محمدحسن آصفری

عض�و کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و
شوراها در مجلس

تأثیر رفت و آمد غربیها
ب��ه ای��ران ب��ر مواضع
جمهوری اسالمی ایران
در مذاک��رات برجام باید
ریشه یابی ش��ود ،متاسفانه در دولت قبل
چنان با برجام کشور را به بن بست بردند
که خروج از این بن بس��ت مشکل است،
اعتماد بیش از حد به طرف غربی سبب شد
امروز آنها زیر میز بزنند و متعهد به وعدهها
و تعهدات خود نباش��ند .آنها سبب شدند
تا امروز مذاکرات سخت شود .قانون اقدام
راهبردی مجلس ،فعالیتهای هستهای و
تولید اورانیوم سبب شد تا غربیها و آمریکا
مجدد پای میز مذاکره بیایند ،متاس��فانه
غربیها ب��ه وعدههای حدقل��ی خود در
برجام هم پایبند نیستند...

صفحه2

اطمینان خاطر وزیر صمت به مردم؛

کمبودیدر
کاالهاییاساسینداریم

وزیر صمت گفت :همه واحدهای تولیدی االن ذخیره
روغن خام دارند ،بنابراین ما به هیچ وجه در مورد ذخایر
روغن خام و بسته بندی شده دچار مشکل نیستیم.به
گزارش عصرایرانیان ،سید رضا فاطمی امین گفت :به
لحاظ موجودی کاال کمبود نداریم ،روزانه نزدیک...
صفحه6

آمریکا با تورم باال
و دراز مدت مواجه است
همین صفحه

شورای حقوق بشر سازمان ملل گزینشی عمل می کند
باره این شورا را به تحمل و نادیده گرفتن تجاوز برخی
کش��ورها و محکوم کردن برخی دیگر متهم کرد .ژائو
در این ب��اره گفت :اس��تانداردهای دوگانه سیاس��ی و
گزینش��ی در شورای حقوق بشر در حال افزایش است.
دلی��ل اینکه چین برض��د اوکراین رأی داد بر اس��اس
موض��ع اصولی پکن در قبال مس��ئله اوکراین اس��ت.
وی افزود :ش��ورای حقوق بشر بارها در برخی کشورها
جلس��ات ویژه ای برگزار کرد ،اما نتوانسته است برضد
برخ��ی دیگر از کش��ورها اقدامی انجام دهد .ش��ورای

حقوق بش��ر سازمان ملل متحد روز گذشته قطعنامهای
را برای تحقیق در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر
توسط نظامیان روسیه در اوکراین تصویب کرد .برخی
اعض��ا از جمله چین به این قطعنامه رأی مثبت ندادند.
غربیها از هر گونه تالش��ی برای تحت فشار گذاشتن
روس��یه در قبال اوکراین از جمله با ارسال تسلیحات و
کمکه��ای مالی و نظامی و اکن��ون نیز موارد ادعایی
نقض حقوق بشر توسط نظامیان این کشور دراوکراین،
کوتاهی نمیکنند.

ترامپ:

چرا باید  ۴۰میلیارد دالر به اوکراین کمک کنیم؟

رئیسجمهور س��ابق آمریکا ضمن انتقاد از تالش دولت
بای��دن برای ارائه کمک  40میلی��ارد دالری به اوکراین
مدعی ش��د ،او توانست کش��ورهای اروپایی را وادار کند
که س��هم خود را به ناتو بپردازند و بایدن هم باید همین
کار را بکند« .دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا
در بیانیهای از ت�لاش ایاالت متحده برای ارائه بیش از
 ۴۰میلی��ارد دالر کمک به اوکراین در بحبوحه عملیات
نظامی ویژه روس��یه انتقاد کرد و از اروپا خواست تا برای
مقابل��ه با نگرانیهای منطقهای خود اقدامات بیش��تری
انجام دهد .به گزارش «بیزنس اس��تاندارد» ،ترامپ روز
پنجش��نبه در بیانیهای گفت :چرا ما بیش از  ۴۰میلیارد
دالر به اوکراین میدهیم در حالی که اروپا ،در مقایس��ه،
کمک بسیار کمی میکند و بدیهی است که آنها تحت

ادامه از همین صفحه


تأثیر تهاجم روسیه بسیار بیشتر از آمریکا هستند .ترامپ
مدعی شد که توانسته کشورهای اروپایی را وادار کند که
سهم خود را به ناتو بپردازند و دولت بایدن نیز باید همین
کار را انج��ام دهد .وی در ادامه گفت که چین و دیگران
با توجه ب��ه میلیاردها دالری که ایاالت متحده از فوریه
به اوکراین ارس��ال کرده ،پ��ول زیادی به جیب میزنند.
طبق این گزارش ،اگر الیحه کمک  ۴۰میلیارد دالری به
اوکراین هفته آینده در سنا تصویب شود ،ایاالت متحده
در سالهای اخیر در مجموع مجوز ارائه  ۶۰میلیارد دالر
به اوکراین را داده است« .رند پال» سناتور آمریکایی روز
پنجشنبه گفت که تنها پنج کشور برتر جهان بیش از ۶۰
میلیارد دالر برای هزینهه��ای نظامی هزینه میکنند و
این رقم تقریب ًا برابر با هزینههای روسیه است .وی افزود

ک��ه ایاالت متحده باید این پول را از چین قرض کند تا
آن را به اوکراین بدهد .پال همچنین در ادامه انتقاد خود
گفت که مجموع  ۶۰میلیارد دالر بیش از هزینهای است
که برای تحقیقات سرطان هزینه شده یا بیش از مالیات
بر گاز جمع ش��ده است و از بودجه وزارت امنیت داخلی
و وزارت انرژی آمریکا بیشتر است .رسانههای آمریکایی
صبح روز سهش��نبه گزارش دادند که مجلس نمایندگان
ک حدود  ۴۰میلیارد دالری این کشور به
آمریکا بسته کم 
اوکراین را تصویب کرد و آن را به مجلس سنای آمریکا
ارج��اع داد .با تصویب این ط��رح در مجلس نمایندگان
آمری��کا ،حاال این طرح به مجلس س��نای آمریکا ارجاع
ش��ده تا بعد از تصویب ،به منظور تبدیل آن به قانون به
کاخ سفید برای امضای رئیسجمهور آمریکا ارائه شود.

لزوم مقابله با احتکار کامیونهای فرسوده

...همچنی��ن مقرر ش��د اختی��ارات ویژه ای ب��ه وزارت
راه و شهرس��ازی برای حل مش��کالت ای��ن افراد داده
ش��ود .برای حل مش��کالت کامیون داران پیشنهاد شد،
فرصت دوس��اله ای به کامی��ون داران و ترخیص کاران
برای اس��قاط خودرو داده ش��ود تا در این مدت با وسیله
نقلی��ه خود کار کرده و هزینه اس��قاط خودرو را تامین و
پرداخت کنند .همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی

مشکالت موجود را با توجه به اختیارات داده شده به وزیر
راه مورد بررس��ی قرار داده و حل کند .هدف کمیسیون
عمران برای ورود به این موضوع قطع دس��ت دالالنی
بوده که از این موقعیت سوءاس��تفاده کرده و بازار س��یاه
ایجاد کردند و کامیون های اس��قاطی  ۵۰ساله را که به
قیم��ت  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون توم��ان خریداری کرده اند
هم اکنون با ایجاد انحص��ار بیش از یک میلیارد تومان
به فروش می رسانند .کمیسیون عمران مجلس قاطعانه

در براب��ر جوالن دالالن و تضعیف حقوق کامیون داران
خواهد ایستاد .به نحوی که احتکارکنندگان کامیون های
کار کرده و اس��قاطی نه تنها از این اقدام سودی کسب
نکنند بلکه به ش��دت متضرر شوند .مصوبه کمیسیون و
افزایش اختیارات به وزارت راه برای حل مشکل اسقاط
و حل مشکل کامیونداران در جهت کوچک کردن حلقه
انحصار و سودجویی شرکت های واسطه و دالالن بوده
است.

غربیها موضوعات مختلفی را در مذاکرات دنبال میکنند

ادامه از همین صفحه


...لذا به جای رفتوآمد برای اقناع جمهوری اس�لامی
ایران بای��د به تعهدات خود عمل کنند .عقب نش��ینی
بی��ش از حد جمهوری اس�لامی ای��ران در دولت قبل
س��بب ش��د تا آنه��ا خواس��تههای بیش��تری را مطرح
کنند .خواس��تههای آمریکا و غربیها در یک مجموعه

ادامه در همین صفحه


صفحه3

سخنگوی وزارت خارجه چین:

س��خنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که شورای
حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ضد روسی،
باز هم ماهیت استانداردهای دوگانه اش را بر مال کرد.
به گزارش س��ی ان ان ،وزارت خارجه چین از ش��ورای
حقوق بش��ر سازمان به دلیل استانداردهای دوگانه اش
انتقاد کرد .انتقاد پکن پس از تصویب قطعنامه شورای
حقوق بش��ر س��ازمان ملل در مورد تخلفات روسیه در
اوکرای��ن صورت میگیرد« .ژائو لیجیان» س��خنگوی
وزارت خارج��ه چین در نشس��ت خبری ام��روز در این

لزوم مقابله با احتکار

V o l . 1 3

روزنامهصبحايران

پیام حضور «صبح جمعه»
رئیسی در بازار چه بود؟

سرمقاله

گنجانده نمیشود ،ایران همیشه اعالم کرده که حاضر
به همکاری اس��ت اما غربیه��ا نباید موضوعات جدید
مطرح کنند .خواس��ته غربیها و آمریکا محدود به یک
موضوع خاص نیس��ت و آنها م��دام موضوعات و موارد
مختلف��ی را دنبال میکنند .از این رو ایران الجرم باید
محک��م پای خواس��تههای خود بماند .غربیها نش��ان

دادند که قابل اعتماد نیستند و ما ناچاریم به طور دقیق
ضمانته��ای الزم را بگیریم و از ط��رف دیگر آنها را
ملزم به اجرای تعهدات کنیم .جمهوری اسالمی ایران
از مواضع اصولی و راهبردی خود عقب نشینی نخواهد
ک��رد زیرا به نفع مردم و مصلحت جمهوری اس�لامی
نیست.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

مذاکرات با ایران به زودی از سر گرفته میشود

مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا جمعه با
اش��اره به س��فر اخیر معاون خود ب��ه تهران اعالم
کرد که مذاکرات رفع تحریم های ایران قرار است
به زودی از س��ر گرفته شود .به گزارش خبرگزاری
فرانس��ه« ،جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی
اتحادی��ه اروپا اعالم ک��رد که مذاک��رات با ایران
جه��ت رفع تحریمه��ا در آیندهای نزدیک از س��ر
گرفته میش��ود .وی با اشاره به سفر اخیر «انریکه
م��و را» معاون خ��ود به تهران گفت :ب��ر این باور
است که این سفر موانع را در زمینه مذاکرات ایران

بر س��ر رفع تحریمها ،برطرف کرده اس��ت .بورل
که برای ش��رکت در نشست وزرای خارجه «گروه
هفت» ( )G7در آلمان به این کش��ور س��فر کرده
است ،در این باره گفت :این مسائل نمیتواند یک
شبه حل ش��ود .بیایید در نظر بگیریم کهمذاکرات
به بن بس��ت رسیده بود و (حال) از بن بست خارج
شده است و این مسئله بدین معناست که دورنمای
دس��تیابی به توافق نهایی وجود دارد .پیش��تر مو را
در پیامی در حس��اب کاربری خود در توئیتر ،ضمن
اعالم سفر خود به تهران ،نوشت که در سفر دوباره

ب��ه ایران با علی باقری کنی معاون سیاس��ی وزیر
امور خارج��ه و مذاکره کننده ارش��د ایران و دیگر
مقامات جمهوری اس�لامی در خصوص مذاکرات
وی��ن رایزنی خواه��د کرد .وی در ای��ن پیام ادامه
داده ب��ود :کار برای رفع ش��کافهای باقیمانده در
مذاکره ادامه دارد .مذاکرات وین از سال گذشته با
هدف برچیدن تحریمهای اعمال شده بر ضد ایران
در قال��ب  ۴+۱در جریان بود ،ام��ا همچنان زیاده
خواهیهای آمریکا مانع از حصول توافق نهایی در
این زمینه شده است.

آمریکا با تورم باال و دراز مدت مواجه است

تورم در آمریکا در حال اوج گیری است و این شرایط
ب��رای مدت طوالنیتری ادام��ه خواهد یافت و حتی
ش��دید هم میش��ود« .اس��تفانی لینک» کارشناس
بورس آمریکا در گفتگو با ش��بکه سی ان بی سی از
اوج گیری ت��ورم در آمریکا خبر داد واعالم کرد :این
ش��رایط برای مدت طوالنیتری ادامه خواهد یافت و
حتی شدید هم میش��ود .وی همچنین وضعیت این

هفته بورس آمریکا را نا امید کننده توصیف کرد .این
کارشناس بورس در ادامه گفت :این هفته بازار سهام
آمریکا هفته ناامید کنندهای را پش��ت س��ر گذاش��ت
چ��را که دیگر نمیتوان ارزش ش��اخصها در بازار را
حف��ظ کرد .به نظ��ر من اقدامات فراوان��ی باید برای
احیای بورس صورت گیرد .کارش��ناس مذکور گفت:
ش��اخصهای تولید کننده و مصرف کننده همخوانی

پایین��ی با یکدیگ��ر دارد و من فک��ر میکنم تورمی
ک��ه االن در آمریکا وج��ود دارد در آینده ،طوالنیتر
و ش��دیدتر باقی خواهد مان��د و نتایج آن را اکنون در
بازار میبینیم .این تورم اکنون س��هام بخش فناوری
را هدف قرار داده و رش��د سهام این بخش را متوقف
کرده است .ارزش داراییهای بازار سرمایه نیز تحت
تاثیر تورم بسیار باال قرار دارند.
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