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اخبار
شاخص اقتصادی کشور با توزیع
عادالنه یارانه بهبود می یابد

مع��اون اول رئیس جمه��ور گفت :دولت به
دنبال اصالح ش��اخصهای اقتصادی کشور
است تا ضمن پایین آوردن نرخ تورم ،قدرت
خرید با پرداخت یارانه ه��ا افزایش یابد .به
گ��زارش «عص��ر ایرانیان» ،محم��د مخبر
(جمعه) با حضور در موسسه نیکوکاری رعد
الغدیر از بخشهای مختلف س��امانه تلفنی
 ۶۳۶۹وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی
ک��ه در این مرکز ب��ه منظور رس��یدگی به
ش��کایات و سواالت مردمی در اجرای طرح
«مردمی س��ازی و توزیع عادالنه یارانه ها»
مستقر است ،بازدید کرد .وی در این بازدید
ک��ه ب��ا همراهی وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی انجام ش��د ،از نزدی��ک در جریان
روند پاس��خگویی به درخواستها ،شکایات
و س��واالت مردم در خص��وص جاماندگان
دریاف��ت یاران��ه در طرح مردمی س��ازی و
توزیع عادالنه یارانهها و همچنین س��واالت
پیرامون این طرح ق��رار گرفت .معاون اول
ریی��س جمهور در حاش��یه ای��ن بازدید در
گف��ت و گو با خبرن��گاران ،عدالت در توزیع
یارانهه��ا را از مهمتری��ن هدفهای اجرای
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها
برش��مرد و تاکید ک��رد :تاکنون بخشهایی
از ای��ن یارانهها اس��تفاده میکردند که دور
ری��ز س��فره آنها ب��ه اندازه چن��د هفته یک
خانواده نیازمند اس��ت که باید این مس��أله
را ح��ل میکردی��م .مخبر با اش��اره به آثار
مثب��ت این طرح برای اقش��ار و دهکهای
پایی��ن جامعه افزود :پس از اجرای این طرح
ضریب جینی در کشور وضعیت مناسبی پیدا
میکند و در کنار این مهم س��االنه  ۳۰۰تا
 ۴۰۰ه��زار میلیارد توم��ان نقدینگی و نرخ
ب��االی تورم به دلیل تزریق یارانه ارز ۴۲۰۰
به جامعه ایجاد میش��د که پ��س از اجرای
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها
شاخصهای اقتصادی کشور بهبود مییابد.
تقریب�� ًا  ۷دهک از جامعه از این طرح منتفع
میش��وند چراکه بیش از هزین��های که به
آنها تحمیل میش��ود ،به آنها پرداخت شده
است و دولت به دنبال اصالح شاخصهای
اقتصادی کشور است تا ضمن پایین آوردن
نرخ تورم ،با پرداخ��ت یارانهها قدرت خرید
افزایش یابد.
پدافند هوایی ارتش بازدارندگی فعال
را برای کشور ایجاد کرده است

فرمانده نیروی پدافن��د هوایی ارتش ،گفت:
پدافند هوایی در تعامل با شرکتهای دانش
بنی��ان با تولید و س��اخت انواع س��امانههای
راداری و موش��کی ،بازدارندگی فعال را برای
کشور ایجاد کرده اس��ت .به گزارش «عصر
ایرانی��ان» ،امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده
نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع فرماندهان
و کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال غرب با
بیان اینکه آسمان کشور تحت سیطره کامل
پدافند هوایی است ،اظهار داشت :پدافند هوایی
در تعامل با شرکتهای دانش بنیان با تولید
و ساخت انواع سامانههای راداری و موشکی،
بازدارندگی فعال را برای کش��ور ایجاد کرده
است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند.
وی با اش��اره به اینکه پدافند هوایی با تمرکز
بر دانش بومی و ات��کا به جوانان متخصص
ای��ن مرز و بوم توانس��ته اس��ت ب��ه یکی از
نیروهای موفق در بومیس��ازی تجهیزات و
تس��لیحات دفاعی و نظامی دست پیدا کند،
افزود :پدافند هوایی ارتش با طراحی و ساخت
انواع س��امانههای راداری و موشکی به یکی
از نمادهای خودباوری در کش��ور تبدیل شده
است.
آمریکا تصمیم سیاسی بگیرد توافق
خوب در دسترس است

وزیر امور خارجه کشورمان سفر مورا به تهران
را فرصتی برای حل موضوعات باقیمانده در
مذاکرات وین دانس��ت و گفت :توافق خوب
و قابل اتکا در دس��ترس اس��ت ،اگر آمریکا
تصمیم سیاس��ی بگیرد .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» ،حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب
کاربری خود با اش��اره به حضور انریکه مورا
به کشورمان ،نوشت :در توافق با آقای بورل،
س��فر آقای مورا به ته��ران و گفتگوهایش با
همکارم آقای باقری ،فرصت مجددی بود تا
بر ابتکارات برای ح��ل موضوعات باقیمانده
مذاکرات وین متمرکز شویم.وی افزود :توافق
خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا
تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش
پایبند باشد .تماسها ادامه دارد.

خاماندیشی در صنعت نفت بدتر از خامفروشی است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :بدتر
از خامفروش��ی ،خاماندیشی و بد حکمرانی
ک��ردن بر حوزه صنعت نف��ت ،گاز و انرژی
در کشور است .به گزارش «عصر ایرانیان»،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای
اس�لامی که صبح امروز به منظور حضور
در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

در محل نمایش��گاههای بینالمللی تهران
حضور یافته بود ،بعد از بازدید از س��النهای
این نمایشگاه در سالن خلیج فارس با بیان
اینکه همواره خامفروش��ی را نقد میکنیم
و میگوییم هزینه ک��ردن  ۷۰یا  ۸۰درصد
آن در هزینههای کشور بد است ،اما باز هم
این ش��یوه را در پیش گرفتهایم ،گفت :بدتر
از خامفروش��ی ،خاماندیشی و بد حکمرانی

ک��ردن بر حوزه صنعت نف��ت ،گاز و انرژی
در کش��ور است که در حقیقت باید از ثروت
حاصل از نفت صیانت کنیم به جای اینکه
از خو ِد نفت خ��ام صیانت کنیم.وی با بیان
اینکه دولت و مجلس وظیفه دارند به اقتصاد
مردمی ایمان داشته باشند ،اظهار کرد :باید راه
فرصتطلبیهای زشت اقتصاد بیمار کشور
را ببندیم و نقدینگی را به سمت تولید سوق

رئیس کشور امارات درگذشت

دهیم.رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید
کرد :ب��رای دور زدن تحریمها ،ثبات درآمد
و افزای��ش ارزش افزوده باید جهتگیریها
را اصالح کنیم.قالیباف افزود :در این راس��تا
الزم است گاز را مبنای صادرات قرار دهیم
که با ثباتتر بوده و ارزش افزوده آن کمتر از
حوزه نفت در فناوری است.بیست و ششمین
نمایش��گاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و

پتروشیمی با شعار «نفت دانشبنیان؛ تولید
ایرانی ،صادرات جهانی» تا  ۲۶اردیبهش��ت
ماه در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران
دایر است.

صبح جمعه معیاری برای سنجش دولتها؛

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

رئیسجمه��ور صبح دیروز (جمعه) برای نظارت و ارزیابی
وضعی��ت اقدامات اقتصادی اخیر دولت با حضور س��رزده
در یکی از میادین میوه و ترهبار و گوش��ت و مرغ تهران،
بدون واسطه با مردم گفتگو کرد .در فرآیند مردم ساالری،
دولته��ا پ��س از آنکه موفق به جل��ب رای مثبت مردم
نسبت به خود شوند ،شکل میگیرد؛ حفظ این نظر مثبت و
پشتوانهی مردمی کاری دشوارتر است که معمو ًال دولتها
در میانهی راه بخشی از آن را از دست میدهند.
حف�ظ اعتماد مردم�ی پس از اس�تقرار دولت دش�وار

است

یکی از عواملی که موجب س��لب اعتماد جامعه نس��بت
به دولت میش��ود ،عدم توجیه و آگاهی مردم نس��بت به
برنامههای قوه مجریه است .نمونهی واضح این موضوع،
نحوه عملکرد دولت دوازدهم در اجرای طرح افزایش قیمت
بنزین بود و دولت حسن روحانی به یکباره و بدون اطالع
قبلی ،صبح جمعه قیمت بنزین را افزایش داد که در نهایت
منجر به بروز حوادث آبان سال  ۹۸شد و خسارات سنگینی
برای کش��ور به بار آورد و موجب کاهش چشمگیر اعتماد
مردمی نس��بت به دولت وقت شد .البته در این گزارش به
دنبال بررسی تخصصی طرحهای اقتصادی دولت نیستیم
بلکه از پنجرهی سیاست ،نوع رفتار دولت مستقر در اقناع و
آگاهسازی مردم از طرحهای خود را برسی کردهایم.
حکمرانی انقالبی با حضور پررنگ مردم میسر است


سید ابراهیم رئیسی که از همان ابتدای کار با شعار تشکیل
دولت مردمی پا به عرصهی انتخابات ریاس��ت جمهوری
ِ
س��ال  ۱۴۰۰گذاشت ،در این مدت کوتاه از تشکیل دولت
سیزدهم در کنار کارهای بزرگ و اساسی ،شیوهی جدیدی
از حکمرانی انقالبی برای بازسازی اعتماد مردم را در پیش
گرفت و در مواقعی که مردم نیاز به حضور دولتیها در کنار
خود داشتند ،رئیسجمهور ش��خص ًا به میدان آمده است.
مث ً
ال در همان روزهای آغازین تشکیل دولت ،سامانههای
سوختی کشور مورد حمله قرار گرفت و شایعهی افزایش
قیمت بنزین در فضای مجازی مطرح ش��د که با حضور
و بازدید رئیس جمهور از فرآیند حل این مش��کل ،نقشه
دشمنان خنثی شد.

همچنی��ن این موضوع یکی از محورهای توصیهی رهبر
انقالب در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به رئیس جمهور
بود؛ ایشان فرموده بودند :مردمی بودن مقولهی گستردهای
است و جلوههایی دارد .یک جلوه همین رفتن میان مردم
و شنیدن بیواسطه از مردم اس��ت .ایشان افزودند« :این
حرکت بسیار خوب و مستحسنی که جناب آقای رئیسی
انجام دادند که رفتند خوزستان در میان مردم ،با مردم ،از
آنها ش��نیدند ،با آنها حرف زدند ،این یک جلوه از مردمی
بودن است که بسیار کار خوبی است ».اما این روزها پیکر
بیم��ار و زخمی اقتصاد ما در اتاق عمل اس��ت و الزمهی
ادامه حیات آن ،جراحی اس��ت .طبیعی اس��ت که هر نوع
جراحی نیز سختیها و مشکالتی را در پیش خواهد داشت
و الزم اس��ت عموم مردم از جزئیات این فرآیند س��خت
آگاه باشند.

جزئیات برنامههای خود سخن گفت و تاکید کرد :اصو ًال
ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات
اس��ت و موجب کاهش بهرهوری در اقتصاد ،ایجاد رانت،
فساد و تبعیض در کشور میشود که بسیاری از کارشناسان
نسبت به این موضوع انذار داده بودند.
رئیس جمهور با اش��اره به تجرب��ه خود در زمان تصدی
قوه قضائیه و روبرو ش��دن با حجم زیادی از پروندههای
فس��اد در تخصیص ارز ترجیحی ،گفت :بسیاری در این
پروندهه��ا یا پول گرفته بودند ،ی��ا واردات بیرویه کرده
بودن��د ،یا قرار بود کاالهای اساس��ی بیاورند ،اما کاالی
دیگری وارد کرده بودند ،یا پول را گرفته بودند و در بازار
به ارز آزاد تبدیل کرده بودند .وی پیرامون نظارتها پس
از اجرای این طرح نیز گفته بود :از س��وی دیگر اینگونه
نیس��ت که بازار رها ش��ود و هر کس��ی در هر جایی هر
کاالیی را بتواند با هر قیمتی بفروشد .به هیچ عنوان این
اجازه داده نخواهد شد.

ب��ه هر ح��ال ،رئیس دس��تگاه اجرا برای نج��ات اقتصاد
ایران نیازمند این جراحی بزرگ اس��ت از این رو در مقابل
دوربینها حاضر ش��د و با مردم ب��ه تفصیل در خصوص

ام��ا امروز اتفاق جالب توجهای در میدان بهمن تهران رخ
داد .مردم تهران که معمو ًال با اس��تفاده از فرصت تعطیلی
روزهای جمعه برای خرید مایحتاج روزانهی خود روانهی
بازارها میش��وند ،رئیس جمهور را بدون هیچ واسطهای

رهب�ر انقالب :یک جل�وه (مردمی ب�ودن) همین رفتن

میان مردم و شنیدن بیواسطه از مردم است

رئیس�ی :ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش

دهنده واردات است

رئیسی صبح جمعه در بین مردم بازار


در میان خود دیدند که این حضور میدانی شخص رئیس
جمهور برای نظ��ارت بر فرآین��د عملیاتهای اقتصادی
دولت ،بیانگر این اس��ت که تعریف رئیسی از واژه نظارت
تا چه اندازه دقیق و جدی اس��ت .رئیس��ی ترجیح داد به
جای آنکه صبر کند ت��ا «صبح جمعه دولتش بدمد» و با
لبان خندان مسئولیت عملکرد دولت را از خود سلب کند،
ش��خص ًا به میدان نظارت و مسئولیتپذیری وارد شد و با
حضور در چند فروشگاه زنجیرهای ،بیواسطه حرفهای
مردم را ش��نید و با حضور خود پیامی برای س��ایر وزرا و
مدیران داش��ت که باید هرچه س��ریعتر سرعت خود را با
س��رعت باالی رئیسجمهور برای پیشبرد امور هماهنگ
کنن��د .رئیس قوه مجریه همچنین ب��رای راهبری دقیق
برنامهها ،پس از بازدید میدانی ،در جلس��هی ستاد تنظیم
بازار حضور یافت؛ این اقدام رئیسی از همان لحظات اولیه
مورد استقبال و تحسین کاربران فضای مجازی و مردم قرار
گرفته است .محمد امین میرزایی فعال رسانهای در صفحه
شخصی خود نوشت: «رئیس جمهور «صبح جمعه» برای
گفتگو با مردم در یکی از مراکز توزیع مرغ تهران و یکی از
فروشگاههای زنجیرهای حضور یافت تا نشان دهد میتوان
برای کاستن نگرانیهای مردم کنارشان بود ».این کاربر
فض��ای مجازی مطلب خود را با هش��تک «صبح جمعه
فهمیدم بنزین گران شده» منتشر کرد!

صبح جمعه تبدیل به معیاری برای س�نجش دولتها

شد

کاربر دیگری نیز صبح جمعه را به عنوان معیار س��نجش
دولتها تلقی کرده است و یک فعال توئیتری در صفحهی
خود نوش��ت« :قطع��ا کار فقط با حضور بی��ن مردم حل
نمیش��ود ،اما اینکه در این شرایط پاشی بری بین مردم،
مرد میدان میخواهد که عجالت ًا رئیسی نشان داد هست.
خالصه فرق داره ظهر جمعه از خواب پاشیم ببینیم بنزین
گران ش��ده با اینکه صبح اول وقت جمعه میدون بهمن
(کشتارگاه سابق) باش��یم!» در نهایت میتوان این رفتار
مردمی رئیس��ی را در راستای تحکیم رابطهی بین مردم
و حاکمیت و همچنین ایجاد حس اعتماد نسبت به دولت،
ارزیابی کرد.

الجزیره بررسی کرد؛

وب��گاه ش��بکه الجزی��ره با انتش��ار مطلبی،
ضمن تش��ریح مواضع فع��االن حقوقی در
خص��وص جنایت ترور «ش��یرین ابوعاقله»
اعالم کرد که این فعاالن خواستار محاکمه
صهیونیس��تها در دیوان کیفری بینالمللی
هس��تند .وبگاه ش��بکه الجزی��ره مطلبی را
در خصوص ش��هادت «ش��یرین ابوعاقله»
خبرنگار فلسطینی این ش��بکه منتشر کرد.
در ادامه مش��روح گزارش شبکه الجزیره را
مطالعه میکنید؛ در جریان مراس��م تش��ییع
پیک��ر ش��هید ابوعاقل��ه همگان خواس��تار
مج��ازات و محاکمه رژیم صهیونیس��تی در
دیوان کیفری بین الملل��ی به دلیل ارتکاب
جنایات مختلف علیه خبرنگاران شدند .این
خواستهای است که هر دفعه بعد از شهادت
یک خبرنگار به دس��ت رژیم صهیونیستی،
مطرح میش��ود .البته ناگفت��ه نماند که این

قتل «ابوعاقله» جنایت جنگی است

تنها خواس��ته و مطالبه شرکت کنندگان در
مراسم تش��ییع پیکر شیرین ابوعاقله نیست
بلکه افکار عموم��ی ازجمله روزنامه نگاران،
سیاس��تمداران و حقوقدان��ان نی��ز چنی��ن
مطالب��های دارند .اما س��وال اینجاس��ت که
از لح��اظ حقوقی ،آیا ام��کان محاکمه رژیم
صهیونیس��تی در دیوان کیفری بین المللی
وجود دارد؟ در همین ارتباط« ،فرانچس��کو
آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در
امور فلسطین سخنانی را مطرح کرده است.
وی میگوید :اتفاقی که روز چهارش��نبه رخ
داد ی��ک جنایت جنگی بود .از لحاظ قوانین
بی��ن المللی ،میتوان گفت که قتل ابوعاقله
یک جنایت جنگی محسوب میشود .علت
این مس��أله هم آن اس��ت که تأمین امنیت
خبرنگاران یک مس��ئولیت قانونی اس��ت و
بای��د رعایت ش��ود .چنین چی��زی حتی در

مناطق محل درگیری نیز باید اجرایی شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه داد :بر این
اس��اس ،اس��رائیل باید تحت پیگرد قانونی
ق��رار گیرد .الزم اس��ت اس��رائیل در دیوان
کیفری بین المللی محاکمه ش��ود .این مقام
س��ازمان ملل متحد همچنی��ن عنوان کرد:
کام ً
ال واضح اس��ت که جنایت علیه ابوعاقله
به ص��ورت تعم��دی اتفاق افتاده اس��ت .از
آنجای��ی ک��ه وی دارای تابعی��ت آمریکایی
نی��ز بوده اس��ت ،بنابراین ش��رایط پیگیری
قانون��ی این اتفاق توس��ط خانواده ش��هید
فلسطینی تسهیل خواهد ش��د .ما معتقدیم
که تیراندازی به س��مت ابوعاقله به صورت
عمدی اتفاق افتاده اس��ت .از س��وی دیگر،
«شعوان جبارین» مدیر مؤسسه «حق» نیز
سخنانی را در این زمینه مطرح کرد و گفت:
مؤسس��ه ما از طریق بررسیهای میدانی و

شنیدن اظهارات شاهدان عینی به این نتیجه
رسید که یک جنایت تمام عیار اتفاق افتاده
اس��ت .این جنایت کام ً
ال عامدانه بوده است.
وی اظهار داش��ت :تحت پیگ��رد قرار دادن
عامالن این جنای��ت میتواند نقطه عطفی
در مس��یر تحقیق��ات پیرام��ون جنایتهای
جنگی در فلس��طین باش��د .تاکنون جنایات
فراوانی علیه خبرنگاران اتفاق افتاده اس��ت.
از همین روی ،باید از فضای ایجاد شده پس
از ش��هادت شیرین اب عاقله ،برای محاکمه
صهیونیس��تها اس��تفاده کرد .اکنون شاهد
ش��کلگیری یک حمایت مردمی گس��ترده
از شهیده شیرین ابوعاقله هستیم .در همین
حال« ،حلمی االعرج» مدیر مرکز آزادیها
نیز میگوید :فلس��طینیان در مستندس��ازی
جنای��ات رژی��م صهیونیس��تی نقش مهمی
دارند .همین مستندسازیها زمینه محاکمه

صهیونیستها در دیوان کیفری بین المللی
را فراه��م میکند .اس��رائیل بای��د به خاطر
جنایتهای��ش علیه خبرن��گاران در اراضی
اش��غالی مج��ازات ش��ود .این اولی��ن باری
نیس��ت که آنها مرتکب جنایت میش��وند.
اس��رائیلیها در کش��تار خبرنگاران س��ابقه
طوالن��ی دارند .وی در ادام��ه اظهاراتش در
این زمینه عنوان کرد :تمامی س��ازمانها و
نهادهای بین المللی از جمله س��ازمان ملل
متحد باید به مس��ئولیتهای قانونی خود در
قبال اقدامات غیرقانونی اسرائیل عمل کنند.
آنها باید جنایت��کاران جنگی را تحت پیگرد
قانونی قرار دهند .با تمامی اینها اکنون شاهد
استانداردهای دوگانه نهادهای بین المللی در
قبال جنایات جنگی اسرائیل هستیم .هرگاه
پای صهیونیسم در میان باشد ،جامعه جهانی
سکوت میکنند.

رئیسجمهور:

نمیگذاریم مردم از طرح عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند

ئیسجمهور با حضور در میدان بهمن تهران و بازدید
از یک��ی از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک با مردم
گفتوگو و تاکید کرد :تا من زنده باش��م به هیچ وجه
اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه سازی یارانهها
آس��یب ببینند .به ایرنا ،آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیسی
صب��ح جمعه با حضور در میدان بهمن از مرکز بزرگ

توزی��ع مرغ در جنوب تهران بازدید کرد .ئیسجمهور
همچنین در یکی از فروش��گاههای زنجیرهای حضور
یافته و ضمن گفت وگو با مردم از نزدیک در جریان
وضعیت توزیع برخی کاالها و مش��کالت مربوط به
آن قرار گرفت .آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی پس از
بازدی��د از یکی از مراکز ب��زرگ توزیع مرغ در تهران

در جلس��ه ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای دولت و
بقیه نهادها هم ش��رکت کرد .سیاست مردمیسازی
و توزی��ع عادالنه یارانه با ح��ذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰
تومانی و اعطای یارانه به خود مردم و افزایش قیمت
رس��می چهار کاالی اساس��ی مرغ ،تخممرغ ،روغن
و لبنیات از روز گذش��ته (پنجش��نبه) آغاز شده است.

دولت س��یزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰
هزار تومان به هر نفر در س��ه دهک اول تا س��وم و
مبل��غ  ۳۰۰هزار تومان ب��ه هر نفر از دهک چهارم تا
نهم پرداخت کرده اس��ت .در این بازدید س��ید جواد
س��اداتی نژاد وزیر جهاد کش��اورزی رئیس جمهور را
همراهی می کرد.

همزمان با اجرای اصالحات اقتصادی؛

افزایش رفت و آمدهای مقامات برای توسعه تجارت خارجی

همزمان با تالش دولت برای اصالح اقتصاد داخلی ،تالشهای خارجی برای
افزایش تجارت خارجی و گس��ترده کردن حوزه تعامالت اقتصادی ایران نیز
وارد فاز جدیدی شده که سفر امیر قطر به ایران را میتوان در چارچوب این
سیاس��ت خارجی تحلی��ل کرد.امیر قطر امروز در حالی وارد تهران ش��د و با
مقامات کش��ورمان دیدار و گفتوگو میکند که دولت س��یزدهم همزمان با
اج��رای طرح بزرگ اص�لاح اقتصادی در داخل به اس��تفاده از ظرفیتهای
منطقهای و جهانی همه توان خود را به کار گرفته اس��ت.در حالی که انریکه
مورا ،مس��ئول هماهنگ کننده مذاکرات هستهای برای پیگیریها مذاکرات
وی��ن در تهران حضور دارد ،همزمان حض��ور امیر قطر در ایران نیز حاکی از
تالشه��ا برای فعال س��ازی ظرفیت اروپا و منطقه برای توس��عه اقتصادی

کشور است.

پی�ام حضور امی�ر قطر و انریکه م�ورا همزمان با اج�رای طرح هدفمندی

پرداخت یارانه ارز ترجیحی

در همی��ن زمین��ه امروز امیر قطر به تهران س��فر کرده و ب��ا رئیس جمهور
کش��ورمان دیدار می کند .یکی از موضوع��ات مورد بحث در گفتگوهای در
تهران توس��عه روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود .این سفر
همچنین در پاس��خ به سفر س��ه ماه پیش رئیس جمهور کشورمان به دوحه
انجام می ش��ود که در جریان آن  14سند همکاری امضا شد .در گفتگوهای
امروز قرار اس��ت اجرای اسناد امضا شده و همچنین توافقات جدید پیگیری
ش��وند.ایران و قطر همچنان قرار اس��ت در زمینه میزبانی جام جهانی 2022

با هم همکاری کنند.پس از این س��فر ،قرار اس��ت رئیس جمهور کشورمان
در راس��تای سیاست حسن همسایگی و توسعه همکاری های منطقه ای به
یکی از کشورهای خلیج فارس سفر کند.این سفر که در ادام ه رویکرد جدید
دولت س��یزدهم در حوزهی دیپلماسی است ،به منظور پیگیری تسهیل روند
دیپلماسی اقتصادی کشور صورت میگیرد .پیش از این هم عضویت دائمی
در سازمان همکاری ش��انگهای ،تفاهم راهبردی برای سوآپ گازی ،اجرای
قرارداد راهبردی  25ساله با چین و همچنین امضای تفاهمنامههای گسترش
همکاریهای اقتصادی بین ایران و روس��یه ،با هدف ایجاد بس��تر مناس��ب
برای حمایت سیاس��ت خارجی از اصالحات اقتصادی داخلی ،از سوی دولت
سیزدهم اجرایی شده بود.

خبرگزاری رسمی امارات از درگذشت «خلیفه
بن زاید آل نهیان» رئیس این کشور خبر داد.
خبرگزاری رسمی امارات از درگذشت «خلیفه
بن زائد آل نهیان» رئیس این کشور خبر داد.
بر اس��اس این گزارش ،وزارت امور ریاست
امارات درگذشت خلیفه بن زائد آل نهیان را
به مردم این کشور تسلیت گفت .طبق اعالم
خبرگزاری رس��می امارات (وام) درگذش��ت
رئیس این کشور جمعه اتفاق افتاده است.
به دنبال کشاندن آمریکا به جنگ با
ایران نیستیم

مش��اور امنی��ت داخلی رژیم صهیونیس��تی
گف��ت که این رژیم به دنبال راه حل نظامی
پیرامون برنامه هس��ته ای ایران یا کشاندن
آمریکا به جنگ با تهران نیست .به گزارش
آکس��یوس ،یک مقام صهیونیست گفت که
این رژیم ب��ه دنبال تقابل نظام��ی با ایران
نیس��ت« .ایال هوالتا» مشاور امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی گفت :ما خواهان راه حل
نظامی در خصوص برنامه هسته ای ایران یا
سوق دادن آمریکا به جنگ با تهران نیستیم.
«رافائ��ل گروس��ی» مدی��ر کل آژانس بین
المللی انرژی اتمی پیش از این گفته بود که
همچنان به ش��کل گیری توافق میان ایران
و کشورهای طرف برجام امیدوار است .مدیر
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز س��ه
ش��نبه ،با یادآوری مشکالت فعلی در مسیر
توافق در وین گفت :البته هنوز امیدواریم در
یک بازه زمانی معقول ،توافقی حاصل شود،
اگرچه باید این واقعیت را بپذیریم که پنجره
فرصت (توافق) هر زمان ممکن است بسته
شود.
رژیم صهیونیستی هالکت افسر
نیروهای ویژه خود در «جنین» را
تأیید کرد

شبکه  ۱۱تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر
هالکت افس��ر ویژه نیروه��ای ویژه ارتش
این رژیم در ش��هر «جنی��ن» را تأیید کرد.
ش��بکه  ۱۱تلویزی��ون رژیم صهیونیس��تی
خب��ر هالکت افس��ر ویژه نیروه��ای ویژه
ارتش این رژیم در ش��هر «جنین» را تأیید
کرد .این در حالی اس��ت که پیش��تر اعالم
ش��ده بود این افس��ر نیروهای ویژه زخمی
ش��ده اس��ت .نظامیان رژیم صهیونیس��تی
جمع��ه به اردوگاه جنی��ن در کرانه باختری
ی��ورش بردند .نظامیان صهیونیس��ت پس
از یورش ب��ه اردوگاه جنی��ن از گلولههای
جنگی علیه فلس��طینیان اس��تفاده کردند.
رس��انههای فلسطینی اعالم کردند که تک
تیراندازان صهیونیس��ت ،فلسطینیان ساکن
اردوگاه جنی��ن را هدف قرار دادند .به دنبال
تیراندازی تک تیران��دازان ،داوود الزبیدی،
اس��یر آزاد شده فلسطینی به شدت مجروح
ش��د« .حازم قاس��م» س��خنگوی جنبش
مقاومت اس�لامی حماس در س��خنانی به
تح��والت اخی��ر در اردوگاه جنین و یورش
وحش��یانه صهیونیس��تها در این اردوگاه
اش��اره کرد .س��خنگوی جنب��ش مقاومت
اس�لامی حماس گفت :جنین ،دالورانه و با
روحیهای باال ،به مقاومت قهرمانانه در برابر
نظامیان اشغالگر اس��رائیلی ادامه میدهد.
جنین از ع��زم و ارادهای پوالدین برخوردار
است که به آن امکان ادامه خیزش در برابر
اش��غالگران تا بیرون راندن آنان از سرتاسر
سرزمین فلسطین را میدهد.
کره شمالی برای آزمایش اتمی
آماده شده است

کره جنوبی میگوید همس��ایه شمالی آنها
برای آزمایش اتمی آماده ش��ده و این اقدام
تأثیر کوتاه مدتی بر اقتصاد س��ئول خواهد
داش��ت .یک مقام دفتر ریاس��ت جمهوری
کره جنوبی (جمع��ه) اعالم کرد که به نظر
میرسد کره شمالی برای هفتمین آزمایش
اتمی خود آماده اس��ت .ب��ه گفته این مقام
کره جنوبی ،که نام یا س��متش اعالم نشد،
دول��ت پیونگیان��گ ممکن اس��ت قبل از
آزمایش اتمی ،موش��کهای بالس��تیک را
آزمای��ش کن��د .خبرگ��زاری «یونهاپ» به
نقل از این مقام نوش��ت« :دولت قصد دارد
برنامهه��ای عملیات��ی بس��یار دقیقی را در
مورد کره ش��مالی و دیگر مسائل منطقهای
و جهانی قبل از نشس��ت آت��ی بین رئیس
جمه��ور یون س��وک ی��ول و ج��و بایدن،
رئیس جمهور ایاالت متح��ده تهیه کند».
وی همچنین اظهار داش��ت آزمایش اتمی
کره ش��مالی تأثی��ر کوتاهمدتی ب��ر اقتصاد
کره جنوبی خواهد داش��ت ،اما بس��یاری از
کارشناس��ان بر این باورند که حمله روسیه
ب��ه اوکراین و بنیاده��ای اقتصادی جهانی
احتما ًال «متغیرهای ساختاری بزرگتری»
خواهن��د بود .روز پنجش��نبه ب��ود که کره
شمالی سه موش��ک بالستیک کوتاه برد به
سمت دریای ش��رقی شلیک کرد که اولین
اق��دام تحریکآمیز آنه��ا از زمان روی کار
آمدن یون در کره جنوبی بود.

