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اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی

عضو انجمن صنفی مدیران رسانه
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خبر

مخبر :هیچ کمبودی در
حوزه کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم وجود ندارد
معــاوناولرئیــسجمهــوریتصریح کــرد:توجه
بهبحــثعدالتاز جملــهاهدافو افتخــاراتمهم
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها اســت
که انشــاءاهلل دولت با همکاری و همراهی مردم این
هدفمهمرابهسرانجامخواهدرساند
معــاون اول رئیس جمهوری عصــر دیروزبا حضور
در شهرســتان ربــاط کریــم از مجتمــع انبارهــای
کاالهــای اساســی و ســیلوی  ۱۲۰هــزار تنــی شــهید
مدرسشرکتبازرگانیدولتیایرانبازدید کرد.
دکتــر محمــد مخبــر در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور
وزیر جهــاد کشــاورزی و اســتاندار تهران انجام شــد،
بــا توضیحــات مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی در
جریــان ذخیــره و وضعیــت انبارهــای گنــدم و برنج و
همچنینذخیرهسازیروغنموردنیاز مردمتوسط
شــرکت بازرگانی دولتی ایــران قرار گرفت.معــاون اول
رئیسجمهوریدر اینبازدیدبااشارهبهتالشهای
وزارتخانــه های جهاد کشــاورزی و صنعــت ،معدن و
تجــارتدر راســتایذخیرهســازیو تکمیلظرفیت
انبارهــای کاالهــایاساســیدر سراســر کشــور تاکید
کرد:هیچگونــه کمبــودی در حــوزه اقــام و کاالهــای
اساسیو موردنیاز مردموجودندارد.همچنیندکتر
مخبــر در حاشــیه ایــن بازدیــد در جمع خبرنــگاران
گفــت :وضعیــت کاالهــای اساســی در منطقــه و
کشــورهای جهان بــا مشــکالت اساســی روبرو شــده
استامابهدلیلپیشبینیهاوتامینمالیموردنیاز
توسط دولت ســیزدهم و با تالش های شــبانه روزی
برای خرید کاالهای اساســی مردم ،هیچ مشــکلی در
کشور در زمینهذخیرهســازیو انبار این کاالهاوجود
نــدارد و ذخایــر بســیار خوبــی از کاالهــای اساســی و
محصوالت وابســته به آنهــا در انبارها موجود اســت.
دکتر مخبر تاکید کرد :اجــرای طرح مردمی ســازی و
توزیععادالنهیارانهجزءالزاماتقانونیبود کهدولت
طبقبودجهو مصوبهمجلسشــورایاسالمیملزم
بــه اجــرای آن اســت.وی تصریــح کــرد :بــرای تعیین
قیمت های ۴قلم کاالی اساسی لبنیات ،مرغ ،تخم
مرغوروغنمحاسباتدقیقیانجامشد.

3کیوسک

www.shahrvand-newspaper.ir

توگو کرد
رئیسی به یکی از مرا کز بزرگ توزیع مر غ و یک فروشگاه زنجیرهای رفت و با مردم گف 

www.shahrvand-newspaper.ir

3

شــنبه |  24اردیبهشــت 1401

«صبح جمعه» در میدان

وزیر نفت اعالم کرد:

آغاز عملیاتاجرایی۲۵طرحعظیم
نفتیباسرمایهگذاری۳۰میلیارددالری

هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنهسازی یارانهها آسیب ببینند

سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری
ت مــاه از
صبــح جمعــه  ۲۳اردیبهشــ 
فرآینــد توزیــع کاالهــای اساســی در
تهــران بازدیــد و از نزدیــک بــا مــردم
حاضــر در محلهــای توزیــع گفتوگــو
کــرد .موضوعی که مورد توجه رســانهها
و فعــاالن فضــای مجــازی قــرار گرفــت و
«صبــح جمعــه» ســرفصلی بــرای بیــان
تفاوت دو دیدگاه در حکمرانی نســبت
بــه مــردم قــرار گرفــت .فضــای مجــازی
دیروز بــا ایــن عمل رئیســی مجــددا به
تفاوت دو دولت در بحبوبه تصمیمات
ســخت و فضــای بحرانســاز پرداخــت
و قریــب بــه اتفــاق کاربــران و فعــاالن
رســانهای ،ایــن عمــل رئیســی را در
راســتای اعتمادســازی مــردم مثبــت
قلمداد کردند.
رئیسجمهــوری کــه صبــح دیــروز
بــرای گفتوگــو بــا مــردم بــه میــدان
بهمــن تهــران رفتــه بــود ،در پاســخ بــه
دغدغــه یکــی از شــهروندان گفــت« :تا
من زنده هســتم اجازه نمیدهم مردم
از طــرح اصــاح نظــام یارانههــا آســیب
ببینند».بازدید از یکی از فروشگاههای
زنجیــرهای از برنامههــای دیگــر
رئیسجمهــوری بــود .او در گفتوگــو با
مــردم اظهــار داشــت« :یارانــهای که به
ا کثریــت مــردم داده شــده ،بــه صورتــی
اســت کــه یکمیلیــون تومــان بیــش از
افزایــش قیمــت ناشــی از اصــاح نظــام
یارانههاست».رئیسجمهوری تصریح
کرد« :یقین داشــته باشــید که دولت در
کنار مردم است».

حضــور معــاون اول در ســامانه
پاسخگویی
در راســتای اعتمادســازی و دریافــت
دیدگاههای مردمی دیروز عصر هم معاون
اول رئیــس جمهــور با حضــور در موسســه
نیکــوکاری رعــد الغدیــر از بخــش هــای
مختلفسامانهتلفنی۶۳۶۹وزارتتعاون،
کار ورفاهاجتماعی کهدر اینمرکز بهمنظور
رسیدگی به شــکایات و ســواالت مردمی در
اجرایطرح«مردمیسازیوتوزیععادالنه
یارانــهها»مســتقر اســت،بازدیــد کرد.دکتر
محمدمخبــر در اینبازدید کــهباهمراهی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام شد،
از نزدیــک در جریــان رونــد پاســخگویی به
درخواســت هــا ،شــکایات و ســواالت مردم
در خصوص جامانــدگان دریافــت یارانه در
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنــه یارانه
ها و همچنین ســواالت پیرامون این طرح
قرار گرفت.
#تغییر_به_نفع_مردم
کاربــران زیــادی پــس از انعــکاس اخبــار

حضــور رئیســی در میــدان و انتشــار
سهــای او نســبت بــه ایــن عمــل
عک 
رئیسجمهــوری ،عکسالعمــل نشــان
دادند.یک کاربر نوشت«:باور کنید کهفرق
اســتبیــننظرســنجیروزانهقیافــهمردم
از پشــت شیشــه خودرو ،بازدیــد کارخانه از
درون خــودرو و صبح جمعه از گرانی بنزین
مطلعشدن ،با کنار مردم بودن در روزهای
ســختو صبــحجمعــهراباشــنیدنحرف
مردمآغاز کردن».
کاربــر دیگــری نوشــت« :همیــن کــه در
فاصله کمتر از یکسال،از وحشتنا گهانی
صبــح جمعه رســیدیم بــه حضــور میدانی
و آرامشبخــش رئیسجمهــوری در صبح
جمعه ،یعنی قطــار #تغییر_به_نفع_مردم
روی ریــل درســت حرکــت میکنــه ...بــازم
یگــم ..فــرق میکنــه بــه کــی رأی بدیــم».
م
کاربــریهمنوشــت«:فــک کنــماهالیتیم
کلیدتدبیر و امیدروحانی!حاال بعدهشت
سال یادشــون افتاده باید برای مردم چکار
میکردن! کهبلبلسخنور شدنوبهدولت
انقالبــی و مردمی امــر و نهــی میکنن .یکی

به گوششــون برسون آقای ــون به ســفراتون
برســید! اون صبــح جمعــه تکــرار نخواهــد
شــد».یک کاربر دیگر نوشــت« :رئیســی تو
صحبتمستقیمبامردم گفتماتواینراه
از آبرومون هم مایــه میذاریم؛ یکی هم بود
بعد عصبانیت مــردم با پوزخنــد گفت من
خودم صبــح جمعــه فهمیدم!»یک فعال
رســانهای هم توییت کرد« :برنامه #صبح_
جمعــهرئیسجمهــور.۱:حضــور در یکیاز
مرا کز اصلی توزیع مرغ و گوشت در جنوب
تهــران  .۲بازدیــد از یکــی از فروشــگاههای
زنجیرهای مرکز شــهر  .۳شــرکت در جلســه
ســتاد تنظیم بازار با حضور اعضــای دولت
و ســایر نهادها ».یک فعال فضای مجازی
همنوشت«:یهرئیسجمهور صبحجمعه
یشــه و در اتاقــش
تهــا م 
متوجــه قیم 
وضعیترصدمیکنه.یهرئیسجمهور هم
میاددر بینمردم:تامنزندههستماجازه
نمیدهم مردم از این طرح آسیب ببینند.
رئیســیصبحجمعهپاشــدهرفتهبازار االن
روحانــی فکر میکنــه که رئیســی با ایــن کار
خواســته بهــش تیکــه بندازه!»کاربــری
نوشــت« :صبــح جمعــه داریــم تــا صبــح
یشــه
جمعــه ...یکــی صبــح جمعه بلند م 
میرهمرا کز اصلیتوزیعمرغوفروشگاههای
زنجیــرهای بــرای شــنیدن مشــکالت و از
نزدیکدیدنجریانوضعیت.یکیهمبود
فقطپشــتمیز مینشست.میگفتمنم
تازه صبــح جمعه شــنیدم ».کاربــر دیگری
نوشت«:از جمله کارایخوبآقایرئیسی:
_صبح جمعه متوجه نمیشه _.روال زخم
بســتر و پیش نگرفتــه _.از انتقاد اســتقبال
میکنه_.بهمردمتوضیحمیده».

تقدیر از نقشمردمدر همراهیباطرح توزیعیارانهها
جلسهستادتنظیمبازار پیشاز ظهر دیروز باحضور رییسجمهور،معاون
اولوسایر وزراودستگاههایذیربطبرگزار ومسائلوچالشهایمختلفدر
بازار کاالهای اساســی پس از اجرای طرح ملی مردمی ســازی و توزیع عادالنه
یارانه ها مورد بررســی قرار گرفت .ســید ابراهیم رییســی در این جلســه پس از
استماع گزارش دستگاه های مختلف ،نقش مردم را در همراهی با این طرح
ملیستودنیتوصیفو از همراهی آنهابانظامو بیتوجهیبهخواستههای
معاندینو دشــمنانانقالبتقدیر کرد .ویرســیدگیعادالنهو ضابطهمند
برایرســیدگیبهمعترضانبهعدمدریافتیارانهرایکیاز مهمترینمسائل
دستگاههایذیربطخواندوبهمسئوالنمربوطهدستور دادهر چهسریعتر،
جاماندگانی که اســتحقاق واقعــی دریافــت یارانــه را دارند شناســایی و یارانه
جبرانی برای آنها واریز شود .رییســی بر ضرورت وجود شاخص های عادالنه
در تعییندهکهایدریافتیارانههاتا کید کردو گفت:تمامرسالتوهدف
اجرایطرحمردمیسازیوتوزیععادالنهیارانهها،برقراریعدالتاقتصادی
در کشور بودهاستلذابایدوزارترفاه ،کار وتعاوناجتماعیباهمکاریسایر
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دستگاههایمربوطهباشــاخصهایدقیق،استحقاقافرادرااحراز نمایند
و مراقب باشــند در حق کسی اجحاف نشــود.وی همچنین از دستگاههای
ذیربطخواستتادر کوتاهترینزمانممکن،بهشکایاتمردمیدر خصوص
حذف از لیســت یارانه ها و یا تعیین دهــک ها ،رســیدگی و اعالم نظر نمایند.
آقایرییسیبااشارهبه کفایتحجمذخایر کاالهایاساسیدر کشور دستور
داد نســبت به مدیریت بهینه توزیع در اقصی نقاط کشــور اقدامات الزم را به
عملآوردهواز هرگونهافزایشقیمتباالتر از قیمتمصوبجلوگیرینمایند.
وی خاطر نشــان کرد« :وزرای دولت و همچنین رسانه ها باید ابعاد مختلف
اجرای این طرح که به برقراری عدالت در توزیع یارانه ها و از بین بردن و ریشه
کن کردنفقر مطلقدر کشور منجر میشودبهخوبیبرایمردمتبیین کنند.
“وی از وزیر جهاد کشــاورزی خواســت تا با رصــد و پایش دقیق بازار کشــور به
رفعبرخیمشــکالتموجوددر راســتایرفع کمبودهاو نیازهایتوزیعاقالم
اساسیموردنیاز مردمبهویژه4قلم کاالیاساسیروغن،لبنیات،مرغوتخم
مرغبپردازد.

وزیــر نفــت بــا تا کیــد
بــر اینکــه براســاس
سیاس ـتهای اصولــی
و کالن دولــت ،اولویــت
مــا تکمیــل پروژ ههــای
نیمهتمــام خواهــد بــود،
شمــان
گفــت« :همســو بــا ایــن موضــوع تال 
دار
ایــن اســت  ۴۸طــرح کالن و اولوی ـت ِ
نیمهتمــام در صنعت نفت را تا پایان امســال
بــا ســرمایهگذاری ۱۳میلیــارد دالر تکمیــل
کنیــم و بــه بهر هبــرداری برســانیم و در همین
ســال عملیــات اجرایــی  ۲۵طــرح عظیــم بــا
سرمایهگذاری ۳۰میلیارد دالر را آغاز کنیم».
جواد اوجی با بیان اینکه نمایشگاه نفت ایران
یکــی از بزرگترین نمایشــگاههای نفت جهان
است ،اظهار داشــت« :شعار امسال نمایشگاه
صنعــت نفــت دانشبنیــان ،تولیــد ایرانــی،
صادراتجهانیاست».
او بــا بیــان اینکــه برنامــه اصلــی وزارت نفــت
نکــردن و توجــه بــه ســاخت داخل
دانشبنیا 
در شــرایط کنونــی اســت ،افــزود« :در راســتای
توســعه فناوری جدید قرارداد با ۲۳دانشگاه و
 ۱۰۰شرکت دانشبنیان در دستور کار جدی ما
قرار دارد».
رئیس مجلس:

برخی۲۰برابر بیشتر از انرژی کشور
استفادهمیکنند
رئیسمجلستصریح کرد:
«ما چــه آن زمان کــه قبل از
انقــاب ســفیر یکــی از
تهــا بــرای نفــت و
ابرقدر 
کشــور
سیاســت
تصمیمگیری میکرد و چه
امروز تجربه کردیم کها گر درآمدنفتیمستقیم
وارد بودجــه شــود ،نعمــت منابــع تبدیــل بــه
نقمتمیشود».
قالیبــاف گفــت« :در حــال حاضــر ۵میلیــون
بشــکه در روز مصــرف انــرژی داریــم که ســاالنه
بیــش از ۱۵۰میلیــارد دالر بابــت آن هزینــه
یشــود ،مــا در کشــور منهــای اســراف،
م
ناعدالتی در مصــرف داریم ،یعنــی فاصله یک
به ۲۰مصــرف دارند ،در حالی که ســرمایه همه
نسلهاســت و عدالــت بایــد مــورد توجــه قــرار
گیرد».
قالیبــاف تا کیــد کــرد« :تجربــه تلــخ گذشــته
حســاب ارزی مقابــل چشــمان مــا اســت کــه
چگونــه پــول را به آنجــا بردیــم ،هزینــه کردیم و
نتوانستیم این ثروت بیننسلی را حفظ کنیم
وافزایشدهیم».

هشتگ روز

گاردین

به گزارش گاردین ،در بحبوحه نگرانیها مبنی بر اینکه
تنشهایمرزیایرلندشمالیو بریتانیامیتواندصلحو
ثباترابهخطر بیندازد،هیأتیاز نمایندگان کنگره آمریکا
به لندن م ـیرود .ایــن گروه توســط ریچی نیل کــه قدرت
قابلتوجهــی بر توافــق احتمالی تجــاری آینــده بریتانیا و
آمریکادارد،رهبریمیشودو هشــدار داده کهدر صورت
وجــود «هر گونــه خطری» بــرای توافــق خــوب ،مذاکرات
نمیتواندپیشرفتکند.

نیویورکتایمز

فنالند خواستار پیوستن سریع به ناتو شد تا مرزهای
همپیمانان اروپایی به روســیه نزدیک شــود .بــه گزارش
نیویورکتایمــز بهدنبــالافزایشحمایــتعمومیمردم
فنالند از عضویت کشورشــان در ناتو ،رئیسجمهوری و
نخس ـتوزیر این کشــور در بیانیهای مشــترک خواستار
پیوســتن «فوری» به ائتالف نظامی ناتو شــدند .دبیرکل
ناتونیز از ایندرخواستاستقبال کردهاست.

دیلیمیل

بــه گــزارش دیلیمیــل ،از مجمــوع مشــاغل خدمــات
امــا ک -حــدود91هــزار کارمنــد -حــذف خواهــد شــد و
نخس ـتوزیر بوریــس جانســون پیشــنهاد کــرده کــه از
پسانداز 3.5میلیاردپوندیبرایمقابلهبابحرانهزینه
زندگی با کاهش مالیات اســتفاده شود .جانسون به این
روزنامهمیگوید«:مابایدهزینههایدولترابرای کاهش
هزینههایزندگیکاهشدهیم».

#یارانه

 #میراثفرهنگی

«چه خبره ایــران واقعا؟!! تا میــام یه خبر و پیگیری کنم خبر بــد بعدی میاد :طرح «اســتفاده بهینه از
اشیایباستانیو گنجها»دیگهچه کوفتیه؟سرگیجه گرفتم»....یا«ظاهراطرحیموسومبه«استفاده
بهینهاز اشیایباســتانیو گنجها»در مجلسمطرحشدهاســت .آیامیخواهید آثار تاریخیو هویتی
#ملت_ایرانرابهحراجبگذارند؟هر #اثر_باستانیمانندتکهایاز خاکایراناست».یا«طرحاستفاده
بهینهاز اشیایباستانیو گنجها!از سوینمایندگانبهمثابهشرکتدادنهمهتخریبگرانوغارتگران
آثار ملیوفرهنگیدر حراجنوامیسملیوفرهنگیایراناست».یا«چرانمایندگانخبر ندارند کهطرح
«استفادهبهینهاز اشیایباستانیو گنجها»در تضادبامواد۱۱و۱۶قانونراجعبهحفظآثار ملیمصوب
سال ۱۳۰۹و مواد ۲۹، ۱۸و ۳۷آییننامهاصالحیقانونراجعبهحفظ آثار عتیقهالیحهقانونیراجعبه
جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز مصوب ۵۸میباشــد».یا «میدانید که در مواد 11و15
طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» صحبت از قیمتگذاری و فروش اشیای باستانی و
گنج شده ،این در صورتی است که حســب اصل ۸۳قانون اساســی« :بناها و اموال دولتی که از نفایس
ملیباشدقابلانتقالبهغیر نیست»...اینطرح کهآشکاراباقانوناساسیدر تضاداست!»
«خدا روشکر تو قرن جدید زنده بودم و دیدم دســت جیره خواران و فاسدان با #پایان_ارز_جهانگیری
قطعشدو#یارانه_ده_برابریبهمردمرسید».یا«عزیزانیهطوریاز قیمتجدید کاالهاتعجبمیکنید
انگار یارانهرودادنبرایپسانداز کردن،خیر!واریز شدهبرایاینکهاونشکافقیمتیجدیدروپوشش
بدهتاشماقدرتخریدداشتهباشید».یا«میبینم کهقشر مرفهجامعهاز سیستمجدیدتوزیعیارانه
ناراحتو نگراننو سعیدارنجو روانیجامعهرو متشنج کننتابازیبهنفعاونهاتمومبشه،امادیگه
دورانبزنو در رو تمومشــده ...گذشــتاونزمون کههمهچیبهنفــع آقازادههابود».یا«بااختصاص
مستقیمیارانهبهمردموبافرمولپرداختیجدید،خانوادههای کمدرآمداز یارانهیکمیلیونو600هزار
تومانیبهرهمندشدند.در اینشرایطمیتوانمدعیشددیگر اینخانوادههاباشکمخالینخواهند
خوابید».یا«دوستانیارانهجدیدواریزشدهب هحسابتانبرایپرادختمقداریقیمتافزایشیافته
نشــدهرااز
بر رویمرغو تخممرغو...میباشــد،مثالمرغ ۳۰تومنیشــده ۶۰تومن،شــما ۳۰تومن گرا 
یارانهپرداختمیکنیدو پولمرغرامثلهمیشــهخودتانمیدهید!ا گر دقت کنید#دولت_مردمی
مبلغبیشتریبهشماداده».

رویداد
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3چهره روز
رونمایی از آلبوم «گاه فراموشی»

شجریان فعال قصد همکاری
با صدا و سیما را ندارد

خوشبینی امیرعبداللهیان و بورل به دورنمای توافق

چراغمذا کراتدوبارهسبز شد

حســین امیرعبداللهیــان روز جمعــه در
حســاب کاربــری خــود در توییتــر در خصــوص ســفر
هماهنگکننــده مذا کــرات ویــن بــه تهــران نوشــت:
«در توافــق با جوزف بــورل ،ســفر انریکه مورا بــه تهران
و گفتوگوهایــش بــا همــکارم علــی باقــری ،فرصــت
مجــددی بــود تــا بــر ابتــکارات بــرای حــل موضوعات
باقیماندهمذا کراتوینمتمرکز شویم».
وی ادامه داد« :توافق خوب و قابل اتکا در دسترس
اســت ،ا گر آمریکا تصمیم سیاســی خــود را گرفتــه و به
تعهداتش پایبند باشــد ».امیرعبداللهیان همچنین
نوشــت که تماسها ادامــه دارد .همچنین اظهار نظر
فــوری بــورل بعــد از ماجــرای بازداشــت موقــت و غیــر
قانونی معاون او در فرودگاه فرانکفورت ،مبنی بر اینکه
پیشــرفت مذا کرات انریکه مــورا در تهران بیــش از حد
انتظار بودهودورنمایدستیابیبهتوافقنهاییدیده
میشود،بهمعنایتحولیمهمدر روندمذا کراتوین
است کهصهیونیستهارادوبارهنگران کردهاست.
جــوزف بــورل ،مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه
اروپــا که بــرای شــرکت در نشســت وزرای امــور خارجه
گــروه هفت به آلمان ســفر کرده اســت ،ســاعاتی بعد از
اقدام غیر قانونی پلیس این کشــور درباره همکارانش
در فــرودگاه فرانکفــورت کــه از ماموریــت بــه تهــران
یهــای صورتگرفته
بازمیگشــتند ،اعالم کرد که رایزن 
در خصوص مذا کرات رفع تحریمها را «بسیار مثبت»
ارزیابیمیکند.
وی توضیــح داد« :دو مــاه بود که مذا کــرات به دلیل
اختالفنظر در موردسپاهپاسداران(انقالباسالمی)
به بنبســت رســیده بود .آقای مورا بــا پیامی ملموس
از طــرف من به ایران ســفر کرد و پاســخ به انــدازه کافی
مثبت بوده اســت تا باور کنیم که میتوانیم مذا کرات
بینطرفینرادوبارهاز سر بگیریم».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه
یشــوند ،افزود« :اما
این نوع مسائل یکشبه حل نم 
نطــور بگوییم کــه مذا کرات مســدود
اجازه دهیــد ای 
شــده بــود و دوباره از مســدودیت خارج شــده اســت.
یعنیچشمانداز رسیدنبهتوافقنهاییوجوددارد».
دور هشــتم مذا کــرات رفــع تحری مهــا کــه از ششــم
دیماه ســال گذشــته آغــاز شــد ،از  ۲۰اســفند ۱۴۰۰به
پیشــنهاد مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا
وارد یــک دوره تنفــس شــده بــود و مذا کرهکننــدگان
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تهــای خــود
بــرای مشــورتهای سیاســی بــه پایتخ 
بازگشــتهاند .انریکه مــورا ،هماهنگکننــده مذا کرات
رفع تحریمها سهشنبه گذشته راهی تهران شد و طی
روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه چندیــن ســاعت با
علی باقــری ،مذا کرهکننده ارشــد کشــورمان گفتوگو
کرد .ایــران و اتحادیه اروپا معتقدند که جلســات برگزار
شــده ،فرصت مجــددی حاصل کــرد تا دو طــرف روی
ابتکارات بــرای حل موضوعــات باقیمانــده مذا کرات
وین متمرکز شــوند .حاال پیشــرفت حاصل شده رژیم
صهیونیستیرانگران کردهوالبیآنرادر اروپادوبارهبه
تکاپو انداخته اســت .مورا در بازگشت از سفر به تهران
برای نی مســاعت در فرودگاه فرانکفورت بهطور موقت
بازداشتو گذرنامهو گوشیهمراهشضبطشد.این
مســاله از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم البی
صهیونیستیدر بخشیاز دستگاههایامنیتیآلمان
نفوذ خوبی دارد و برخی از گزارشهای ســرویسهای
امنیتی این کشــور ب هطــور اختصاصی در رســانههای
اسراییلیودربارهموضوعایرانمنتشر شدهاند.
معــاون بــورل در اعتــراض بــه رفتــار پلیس آلمــان در
توییتــر یــادآور شــد کــه او یــک مقــام رســمی اتحادیــه
اروپا و دارای گذرنامه اســپانیایی اســت .بــه گفته وی،
رفتــار و امتنــاع پلیــس از ارائــه هرگونــه توضیــح بــه او،
خالف کنوانســیون وین اســت .در همین حال ،سفیر
و نماینده دائم روســیه نــزد ســازمانهای بینالمللی
مســتقر در ویــن در وا کنــش بــه ایــن ماجــرا گفــت کــه
امیدوار اســت مشــابه ایــن اتفاق دوبــاره تکرار نشــود.
میخائیــل اولیانــوف کــه ریاســت هیــات روســیه در
مذا کــرات ویــن را بــر عهــده دارد ،در توییتــی نوشــت:
«ا گر با مقامات ســطح باالی اتحادیه اروپا با پاسپورت
یشــود ،مردم عــادی چه
دیپلماتیک چنیــن رفتار م 
انتظــاری بایــد داشــته باشــند؟» وی افــزود« :بیاییــد
امیدوار باشیم این یک ســوءتفاهم بود که دیگر تکرار
نخواهدشد».
بــه هــر روی ،مذا کــرات ا کنــون در مرحل ـهای اســت
کــه قریــب بــه اتفــاق کشــورهای مشــارکتکننده در
گفتوگوها ،خواهان جمعبندی ســریعتر مذا کرات و
حصول توافق نهایی هســتند ،اما دســتیابی به نقطه
پایــان در انتظــار تصمیمات سیاســی ایــاالت متحده
آمریــکا در خصــوص چنــد موضــوع باقیمانــده مهم و
کلیدیاست.

همایون شجریان در نشست رونمایی
از آلبــوم «گاه فراموشــی» ،تا کیــد کــرد در
حــال حاضــر ،قصــدی بــرای همــکاری بــا
صدا و ســیما نــدارد .او همچنیــن خبر داد
در کنســرت دبــی ،بــرای خوانــدن قطعــه
«ایران» ،تحت هیچ فشــاری نبوده است.
همایــون شــجریان در بخشــی از ایــن
نشســت ،در توضیحاتی گفــت« :این کار،
همآمیزی موســیقی ایرانی و موســیقی َجز
است که نقطه مشترک اثر ،بداههپردازی
اســت .ایــن شــیوه ،در تاریــخ موســیقی
ایرانی در آثار بزرگانی چون عارف و شــیدا
پیــدا میشــد کــه شــعر و آهنــگ را خــود
میســرودند .فردیــن هــم در ایــن آلبــوم،
شــعر و موســیقی هشــت قطعه را نوشته و
ســاخته اســت».این خواننده ادامــه داد:
«ایــن تجربــه بــرای خــود مــن هــم جالــب
توجه بود ،حتــی در جایــی ترکیب مفهوم
موســیقی و شــعر برایم ســنگین بود اما به
تدریج کار بــرای مــن روان شــد و میدانم
کــه میتوانــد بــا مخاطبــان ارتبــاط خوبی
برقــرار کنــد .پیشــنهاد مــن این اســت که
مخاطب بیشتر روی فضایی که موسیقی
با همراهی شعر ایجاد کرده ،تمرکز کند و بر
این باورم این آلبوم ،مورد توجه مخاطبان
و منتقدان قرار خواهد گرفت».او در پاسخ
بــه پرسشــی دربــاره اجرای کنســرتهای
رایــگان هــم گفــت« :چنــد ســال پیــش،
پیشــنهاد دادم حاضــرم کنســرتهای
خیابانــی را بــه صــورت رایــگان برگــزار کنم
و االن هــم میگویــم کــه آمــاده حمایــت از
چنیــن پــروژهای هســتم .بــرای مــن مهــم
این اســت آن دسته از مخاطبانی که هیچ
دسترســی به کنســرت ندارنــد ،بتوانند به
راحتــی و بــا تعــداد بیشــتری بــه تماشــای
برنامههای ما بیایند .این تنها کاری است
که از من برمیآید و امیدوارم روزی شرایط
آن فراهم شــود که بتوانم کنسرتی با تعداد
زیادی تماشا گر برگزار کنم».
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تزریق پول به بورس
رئیسهیاتعاملصندوق
تثبیتبازار سرمایهبااشارهبه
تصمیمصندوقتوسعهملیبه
سرمایهگذاریمستقیمدر بازار
سهاماعالم کرد«:صندوق
توسعهملیدر ازایسوداز
پیشتعیینشدهنسبتبه
سرمایهگذاری۱۲هزار و۵۰۰
میلیاردتومانیدر بازار سهام
اقدام کردهاست».
امیرمهدیصبائیدر گفتوگو
باایسنا،بااشارهبهاینکه
صندوقتوسعهملیدر ازای
سوداز پیشتعیینشده
نسبتبهسرمایهگذاری
۱۲هزار و۵۰۰میلیاردتومان
در بازار سهاماقدام کرده
است،اظهار کرد«:از آنجایی
کهصندوقتوسعهملی
سرمایهگذار است،ماهیت
قراردادی کهبهامضای
صندوقتثبیتبازار سرمایه
رسیده،محرمانهاست؛یعنی
مبادلهقراردادبهصورت
محرمانهانجامشدهاست؛
هرچند کهصورتهای
مالیصندوقتثبیتطبق
برنامهریزیانجامشدهوپس
از اخذمجوزهایمربوطقرار
استبهزودیافشاشودوپس
از آننرخو شرایطقرارداددر
یادداشتهایصورتهای
مالیمنتشرشدهقابلمالحظه
است».رئیسهیاتعامل
صندوقتثبیتبازار سرمایه
در موردمبالغی کهصندوق
توسعهملیتاکنونبهحساب
صندوقتثبیتبازار سرمایه
واریز کردهاست،توضیحداد:
«صندوقتوسعهملیمقرر
استمعادلریالی۵۱۰میلیون
دالر رابهحسابصندوق
تثبیتواریز کند.تاکنون
۳۹۸۴میلیاردتومانمعادل
حدود۱۶۸میلیوندالر به
حسابصندوقتثبیتواریز
شدهاست.

ایرنــا -هرســاله در فصــل بهــار ،عشــایر بختیــاری از خوزســتان بــه
مناطــق مختلــف چهارمحــال و بختیــاری کــوچ میکننــد؛ عبــور از عــرض
رودخانــه بازفــت یکــی از دغدغ ههــای عشــایر اســت .آنهــا و کوهنوردانــی
کــه قصــد صعــود بــه آبشــار زردلیمــه را دارنــد بــا «ســینی» (پوســت
گوســفند بــاد شــده) و در برخــی مــوارد بــا َ
«جــره» رفــت و آمــد میکننــد.

ایرنــا -مانــور اضطــراری امــداد و نجــات بــه مناســبت یکصدمیــن ســالگرد
تاســیس هــال احمــر ایــران در روســتای چنــداب گرمســار برگــزار شــد.

ایرنا -آزمون سراسری وکالت دادگستری صبح دیروز در دانشگاه
علوم و تحقیقات برگزار شد.

ایرنــا-جمعیاز مردمو اصحابرســانهدر پیشــهادتشــیرینابوعاقله،
خبرنــگار الجزیــره توســط نظامیــان صهیونیســتی بــا روشــن کــردن شــمع
مقابل ســفارت فلســطین ،با مردم مظلوم این کشــور ابراز همــدردی کردند.

اینفوگرافی
3
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :کسانی که یارانه نگرفتهاند در سامانه حمایت ثبت نام کنند

کجا و چطور اعتراض کنیم؟
وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت« :کســانی که
یارانه نگرفتند و در ســامانه حمایت ثبــت نام کردند
ضشــان ،یارانــه ماههــای
در صــورت تاییــد اعترا 
گذشته را نیز دریافت میکنند».
«حجــت عبدالملکــی» در گفتوگــوی تلویزیونــی
اظهار داشــت« :به محض اینکه فردی وارد ســامانه
یشــود اعتــراض او
ثبــت شــکایات یارانه معیشــتی م 
ثبت خواهد شد».
وی افــزود« :بــرای ثبــت اعتــراض بــه دهکبندی
یاران ههــا ،فقــط کافــی اســت وارد ســامانه وزارت رفاه
بــه آدرس  hemayat.mcls.gov.irشــوید و اطالعات
خــود را بارگــذاری کنیــد ».وزیــر کار بیــان داشــت:
«یارانــه مــورد نیــاز  ۹۰درصد مــردم تامین شــده و در
حساب دولت است ،پس ا گر تا  ۳ماه دیگر مشخص
شــود فــردی نیازمنــد بــوده ،امــا دریافتــی نداشــته،
یارانــه معیشــتی ما ههــای گذشــته نیز به حســاب او
واریز میشود».
وی بــا بیــان اینکــه  ۱۰متغیــر و شــاخص بــرای
دهکبنــدی یاران ههــا در نظــر گرفتــه شــده اســت،

گفــت« :شــاخصهایی از جملــه گــردش حســاب،
حقــوق ،ســود ســهام و ســود حســاب ،خــودرو،
سفرهای خارجی و سایر موارد مد نظر است».
وزیــر کار افــزود« :بــرای اینکــه تحــوالت مقطعی در
زندگی افــراد و جابهجایــی دهکها موثر نباشــد ،در
یهــا مــورد توجــه
دوره ســه تــا پنجســاله دهکبند 
یشــود؛ به عنوان مثال فردی
قرار گرفته و حســاب م 
خانــه خریــده و فروختــه اســت که ایــن جــزو دارایی
یشــود .برای اینکه دهکبندیها درگیر
حســاب نم 
نوسانات نشود ،شــاخصها در دوره سه تا پنجساله
یشــود ».وی بــا
در فرمولــی دقیــق ضریببنــدی م 
اشــاره به اینکه دو اعتراض در یارانه مورد بررسی قرار
میگیــرد ،گفــت« :کســانی کــه تــا فروردینمــاه یارانه
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میگرفتنــد و ا کنــون یارانــه نگرفتهانــد ،میتواننــد
اعتــراض کننــد و افــراد دیگــری کــه بــه هــر دلیــل
یارانــه دریافــت نمیکردنــد یــا از قبــل و به هــر دلیلی
قطــع شــده بــود ،میتواننــد بعــد از تکمیــل ســامانه
هدفمندی یارانهها به آن مراجعه کنند».
عبدالملکــی بیــان داشــت« :افــراد معتــرض بــه
دهکبندی یارانه در ســامانه حمایــت میبینند که
به چه علت و شــاخصهایی دهکبنــدی فرد تغییر
کــرده اســت؛ در همیــن رابطــه پیامکــی بــرای همــه
کســانی کــه از قبــل یارانــه میگرفتنــد و ا کنــون قطــع
شــده ،ارســال شــده اســت تــا وارد ســامانه حمایــت
شــوند ».وی تا کید کرد« :افراد تا  ۳ماه آینده فرصت
ثبت در سامانه را دارند و ا گر مستحق دریافت یارانه
یشــود .یارانهها در
باشــند به آنها یارانــه پرداخــت م 
حســابهای دولتی موجود اســت و تقریبا برای ۷۸
تا  ۷۹میلیون نفر در نظر گرفته شده است».
وی خاطرنشــان کرد« :پنج میلیون نفــر یارانهبگیر
جــزو دهــک دهــم بودند کــه بایــد یارانــه آنهــا حذف
میشد».
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