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: هیچ کمبودی در  مخبر
حوزه کاالهای اساسی مورد 

نیاز مردم وجود ندارد
معــاون اول رئیــس جمهــوری تصریح کــرد: توجه 
به بحــث عدالت از جملــه اهداف و افتخــارات مهم 
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها اســت 
که انشــاءاهلل دولت با همکاری و همراهی مردم این 

هدف مهم را به سرانجام خواهد رساند
معــاون اول رئیس جمهوری عصــر دیروزبا حضور 
کریــم از مجتمــع انبارهــای  در شهرســتان ربــاط 
کاالهــای اساســی و ســیلوی 120 هــزار تنــی شــهید 

مدرس شرکت بازرگانی دولتی ایران بازدید 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 
همچنین ذخیره سازی روغن مورد نیاز مردم توسط 
شــرکت بازرگانی دولتی ایــران قرار گرفت.معــاون اول 
رئیس جمهوری در این بازدید با اشاره به تالش های 
وزارتخانــه های جهاد کشــاورزی و صنعــت، معدن و 
تجــارت در راســتای ذخیره ســازی و تکمیل ظرفیت 
کید  انبارهــای کاالهــای اساســی در سراســر کشــور تا
کرد:هیچگونــه کمبــودی در حــوزه اقــالم و کاالهــای 
اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد.همچنین دکتر 
مخبــر در حاشــیه ایــن بازدیــد در جمع خبرنــگاران 
و  منطقــه  در  اساســی  کاالهــای  وضعیــت  گفــت: 
کشــورهای جهان بــا مشــکالت اساســی روبرو شــده 
است اما به دلیل پیش بینی ها و تامین مالی مورد نیاز  
توسط دولت ســیزدهم و با تالش های شــبانه روزی 
برای خرید کاالهای اساســی مردم، هیچ مشــکلی در 
کشور در زمینه ذخیره ســازی و انبار این کاالها وجود 
نــدارد و ذخایــر بســیار خوبــی از کاالهــای اساســی و 
محصوالت وابســته به آنهــا در انبارها موجود اســت. 
کید کرد: اجــرای طرح مردمی ســازی و  دکتر مخبر تا
توزیع عادالنه یارانه جزء الزامات قانونی بود که دولت 
طبق بودجه و مصوبه مجلس شــورای اسالمی ملزم 
بــه اجــرای آن اســت.وی تصریــح کــرد: بــرای تعیین 
غ، تخم  قیمت های 4 قلم کاالی اساسی لبنیات، مر

غ و روغن محاسبات دقیقی انجام شد. مر

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

وزیر نفت اعالم کرد:
آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح عظیم 
نفتی با سرمایه گذاری ۳۰میلیارد دالری

کیــد  تا بــا  نفــت  وزیــر 
براســاس  اینکــه  بــر 
اصولــی  سیاســت های 
اولویــت  دولــت،  کالن  و 
پروژه هــای  تکمیــل  مــا 
بــود،  خواهــد  نیمه تمــام 
گفــت: »همســو بــا ایــن موضــوع تالش مــان 
اولویــت داِر  و  کالن  طــرح   4۸ اســت  ایــن 
نیمه تمــام در صنعت نفت را تا پایان امســال 
تکمیــل  دالر  1۳میلیــارد  ســرمایه گذاری  بــا 
کنیــم و بــه بهره بــرداری برســانیم و در همین 
ســال عملیــات اجرایــی 25 طــرح عظیــم بــا 

سرمایه گذاری ۳0میلیارد دالر را آغاز کنیم.«
جواد اوجی با بیان اینکه نمایشگاه نفت ایران 
یکــی از بزرگ ترین نمایشــگاه های نفت جهان 
است، اظهار داشــت: »شعار امسال نمایشگاه 
ایرانــی،  تولیــد  دانش بنیــان،  نفــت  صنعــت 

صادرات جهانی است.«
او بــا بیــان اینکــه برنامــه اصلــی وزارت نفــت 
دانش بنیان کــردن و توجــه بــه ســاخت داخل 
در شــرایط کنونــی اســت، افــزود: »در راســتای 
توســعه فناوری جدید قرارداد با 2۳ دانشگاه و 
100 شرکت دانش بنیان در دستور کار جدی ما 

قرار دارد.«

رئیس مجلس:
برخی ۲۰ برابر بیشتر از انرژی کشور 

استفاده می کنند
رئیس مجلس تصریح کرد: 
»ما چــه آن زمان کــه قبل از 
از  یکــی  ســفیر  انقــالب 
ابرقدرت هــا بــرای نفــت و 
کشــور  سیاســت 
تصمیم گیری می کرد و چه 
گر درآمد نفتی مستقیم  امروز تجربه کردیم که ا
وارد بودجــه شــود، نعمــت منابــع تبدیــل بــه 

نقمت می شود.«
قالیبــاف گفــت: »در حــال حاضــر 5میلیــون 
بشــکه در روز مصــرف انــرژی داریــم که ســاالنه 
هزینــه  آن  بابــت  دالر  150میلیــارد  از  بیــش 
اســراف،  منهــای  کشــور  در  مــا  می شــود، 
ناعدالتی در مصــرف داریم، یعنــی فاصله یک 
به 20 مصــرف دارند، در حالی که ســرمایه همه 
نسل هاســت و عدالــت بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیرد.«
گذشــته  کــرد: »تجربــه تلــخ  کیــد  قالیبــاف تا
حســاب ارزی مقابــل چشــمان مــا اســت کــه 
چگونــه پــول را به آنجــا بردیــم، هزینــه کردیم و 
نتوانستیم این ثروت بین نسلی را حفظ کنیم 

و افزایش دهیم.«

 هشتگ  روز

»چه خبره ایــران واقعا؟!! تا میــام یه خبر و پیگیری کنم خبر بــد بعدی میاد :طرح »اســتفاده بهینه از 
اشیای باستانی و گنج ها« دیگه چه کوفتیه؟ سرگیجه گرفتم... .«یا »ظاهرا طرحی موسوم به »استفاده  
بهینه از اشیای باســتانی و گنج ها« در مجلس مطرح شده اســت. آیا می خواهید آثار تاریخی و هویتی 
ک ایران است.«یا »طرح استفاده  #ملت_ایران را به حراج بگذارند؟ هر #اثر_باستانی مانند تکه ای از خا
بهینه از اشیای باستانی و گنج ها! از سوی نمایندگان به مثابه شرکت دادن همه تخریبگران و غارتگران 
آثار ملی و فرهنگی در حراج نوامیس ملی و فرهنگی ایران است.«یا »چرا نمایندگان خبر ندارند که طرح 
»استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« در تضاد با  مواد 11 و 1۶ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 
سال 1۳0۹ و مواد 1۸ ، 2۹ و ۳۷ آیین نامه اصالحی قانون راجع به حفظ آثار عتیقه الیحه قانونی راجع به 
جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز مصوب 5۸ می باشــد.«یا »می دانید که در مواد 11 و 15 
طرح »استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« صحبت از قیمت گذاری و فروش اشیای باستانی و 
گنج شده، این در صورتی است که حســب اصل ۸۳ قانون اساســی: »بناها و اموال دولتی که از نفایس 

ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست...« این طرح که آشکارا با قانون اساسی در تضاد است!«
»خدا روشکر تو قرن جدید زنده بودم و دیدم دســت جیره خواران و فاسدان با #پایان_ارز_جهانگیری 
قطع شد و #یارانه_ده_برابری به مردم رسید.«یا »عزیزان یه طوری از قیمت جدید کاالها تعجب می کنید 
انگار یارانه رو دادن برای پس انداز کردن، خیر! واریز شده برای اینکه اون شکاف قیمتی جدید رو پوشش 
بده تا شما قدرت خرید داشته باشید.«یا »می بینم که قشر مرفه جامعه از سیستم جدید توزیع یارانه 
ناراحت و نگرانن و سعی دارن جو روانی جامعه رو متشنج کنن تا بازی به نفع اونها تموم بشه، اما دیگه 
دوران بزن و در رو تموم شــده... گذشــت اون زمون که همه چی به نفــع آقازاده ها بود.«یا »با اختصاص 
مستقیم یارانه به مردم و با فرمول پرداختی جدید، خانواده های کم درآمد از یارانه یک میلیون و۶00 هزار 
تومانی بهره مند شدند. در این شرایط می توان مدعی شد دیگر این خانواده ها با شکم خالی نخواهند 
خوابید.«یا »دوستان یارانه جدید واریزشده به  حساب تان برای پرادخت مقداری قیمت افزایش یافته 
غ۳0 تومنی شــده ۶0 تومن، شــما ۳0 تومن گران شــده را از  غ و... می باشــد، مثال مر غ و تخم مر بر روی مر
گر دقت کنید #دولت_مردمی  غ را مثل همیشــه خودتان می دهید! ا یارانه پرداخت می کنید و پول مر

مبلغ بیشتری به شما داده.«

#میراثفرهنگی گاردین
به گزارش گاردین، در بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکه 
تنش های مرزی ایرلندشمالی و بریتانیا می تواند صلح و 
ثبات را به خطر بیندازد، هیأتی از نمایندگان کنگره آمریکا 
به لندن مــی رود. ایــن گروه توســط ریچی نیل کــه قدرت 
قابل توجهــی بر توافــق احتمالی تجــاری آینــده بریتانیا و 
آمریکا دارد، رهبری می شود و هشــدار داده که در صورت 
کرات  وجــود »هر گونــه خطری« بــرای توافــق خــوب، مذا

نمی تواند پیشرفت کند.

نیویورک تایمز
فنالند خواستار پیوستن سریع به ناتو شد تا مرزهای 
هم پیمانان اروپایی به روســیه نزدیک شــود. بــه گزارش 
نیویورک تایمــز به دنبــال افزایش حمایــت عمومی مردم 
فنالند از عضویت کشورشــان در ناتو، رئیس جمهوری و 
نخســت وزیر این کشــور در بیانیه ای مشــترک خواستار 
پیوســتن »فوری« به ائتالف نظامی ناتو شــدند. دبیرکل 

ناتو نیز از این درخواست استقبال کرده است.

دیلی میل
بــه گــزارش دیلی میــل، از مجمــوع مشــاغل خدمــات 
ک -حــدود 91هــزار کارمنــد- حــذف خواهــد شــد و  امــال
نخســت وزیر بوریــس جانســون پیشــنهاد کــرده کــه از 
پس انداز 3.5میلیارد پوندی برای مقابله با بحران هزینه 
زندگی با کاهش مالیات اســتفاده شود. جانسون به این 
روزنامه می گوید: »ما باید هزینه های دولت را برای کاهش 

هزینه های زندگی کاهش دهیم.«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#یارانه

سید ابراهیم رئیسی، رئیس   جمهوری 
از  اردیبهشــت  مــاه  صبــح جمعــه 2۳ 
در  اساســی  کاالهــای  توزیــع  فرآینــد 
مــردم  بــا  نزدیــک  از  و  بازدیــد  تهــران 
حاضــر در محل هــای توزیــع گفت وگــو 
کــرد. موضوعی که مورد توجه رســانه ها 
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 بحران ســاز پرداخــت 
کاربــران و فعــاالن  اتفــاق  بــه  و قریــب 
در  را  رئیســی  عمــل  ایــن  رســانه ای، 
مثبــت  مــردم  اعتمادســازی  راســتای 

قلمداد کردند.
دیــروز  صبــح  کــه  رئیس جمهــوری   
میــدان  بــه  مــردم  بــا  گفت وگــو  بــرای 
بهمــن تهــران رفتــه بــود، در پاســخ بــه 
دغدغــه یکــی از شــهروندان گفــت: »تا 
من زنده هســتم اجازه نمی دهم مردم 
از طــرح اصــالح نظــام یارانه هــا آســیب 
ببینند.«بازدید از یکی از فروشگاه های 
دیگــر  برنامه هــای  از  زنجیــره ای 
رئیس جمهــوری بــود. او در گفت وگــو با 
مــردم اظهــار داشــت: »یارانــه ای که به 
کثریــت مــردم داده شــده، بــه صورتــی  ا
اســت کــه یک میلیــون تومــان بیــش از 
افزایــش قیمــت ناشــی از اصــالح نظــام 
یارانه هاست.«رئیس جمهوری تصریح 
کرد: »یقین داشــته باشــید که دولت در 

کنار مردم است.« 

ســامانه  در  اول  معــاون  حضــور   
پاسخگویی

دریافــت  و  اعتمادســازی  راســتای  در 
دیدگاه های مردمی دیروز عصر هم معاون 
اول رئیــس جمهــور با حضــور در موسســه 
هــای  بخــش  از  الغدیــر  رعــد  نیکــوکاری 
مختلف سامانه تلفنی ۶۳۶۹ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که در این مرکز به منظور 
رسیدگی به شــکایات و ســواالت مردمی در 
اجرای طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانــه ها« مســتقر اســت، بازدیــد کرد.دکتر 
محمد مخبــر در این بازدید کــه با همراهی 
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 

انتشــار  و  میــدان  در  رئیســی  حضــور 
عمــل  ایــن  بــه  نســبت  او  عکس هــای 
نشــان  عکس العمــل  رئیس جمهــوری، 
دادند. یک کاربر نوشت: »باور کنید که فرق 
اســت بیــن نظرســنجی روزانه قیافــه مردم  
از پشــت شیشــه خودرو، بازدیــد کارخانه از 
درون خــودرو و صبح جمعه از گرانی بنزین 
مطلع شدن، با کنار مردم بودن در روزهای 
ســخت و صبــح جمعــه را با شــنیدن حرف 

مردم آغاز کردن.«
کــه در  کاربــر دیگــری نوشــت: »همیــن 
گهانی  فاصله کمتر از یک سال، از وحشت نا
صبــح جمعه رســیدیم بــه حضــور میدانی 
و آرامش بخــش رئیس جمهــوری در صبح 
جمعه، یعنی قطــار #تغییر_به_نفع_مردم 
روی ریــل درســت حرکــت می کنــه... بــازم 
می گــم.. فــرق می کنــه بــه کــی رأی بدیــم.« 
کاربــری هم نوشــت: »فــک کنــم اهالی تیم 
کلید تدبیر و امید روحانی! حاال بعد هشت 
سال یادشــون افتاده باید برای مردم چکار 
می کردن! که بلبل سخنور شدن و به دولت 
انقالبــی و مردمی امــر و نهــی می کنن. یکی 

به گوششــون برسون آقایـــون به ســفراتون 
برســید! اون صبــح جمعــه تکــرار نخواهــد 
شــد.«یک کاربر دیگر نوشــت: »رئیســی تو 
صحبت مستقیم با مردم گفت ما تو این راه 
از آبرومون هم مایــه می ذاریم؛ یکی هم بود 
بعد عصبانیت مــردم با پوزخنــد گفت من 
خودم صبــح جمعــه فهمیدم!«یک فعال 
رســانه ای هم توییت کرد: »برنامه #صبح_
جمعــه رئیس جمهــور: 1. حضــور در یکی از 
غ و گوشت در جنوب  کز اصلی توزیع مر مرا
تهــران 2. بازدیــد از یکــی از فروشــگاه های 
زنجیره ای مرکز شــهر ۳. شــرکت در جلســه 
ســتاد تنظیم بازار با حضور اعضــای دولت 
و ســایر نهادها.« یک فعال فضای مجازی 
هم نوشت: »یه رئیس جمهور صبح جمعه 
اتاقــش  در  و  می شــه  قیمت هــا  متوجــه 
وضعیت رصد می کنه .یه رئیس جمهور هم 
میاد در بین مردم: تا من زنده هستم اجازه 
نمی دهم مردم از این طرح آسیب ببینند. 
رئیســی صبح جمعه پا شــده رفته بازار االن 
روحانــی فکر می کنــه که رئیســی با ایــن کار 
بندازه!«کاربــری  تیکــه  بهــش  خواســته 
نوشــت: »صبــح جمعــه داریــم تــا صبــح 
جمعــه... یکــی صبــح جمعه بلند می شــه 
غ و فروشگاه های  کز اصلی توزیع مر میره مرا
زنجیــره ای بــرای شــنیدن مشــکالت و از 
نزدیک دیدن جریان وضعیت. یکی هم بود 
فقط پشــت میز می نشست. می گفت منم 
تازه صبــح جمعه شــنیدم.« کاربــر دیگری 
نوشت: »از جمله کارای خوب آقای رئیسی: 
_صبح جمعه متوجه نمی شه._ روال زخم 
بســتر و پیش نگرفتــه._ از انتقاد اســتقبال 

می کنه._به مردم توضیح میده.«

غ و یک فروشگاه زنجیره ای رفت و با مردم گفت و گو کرد  کز بزرگ توزیع مر رئیسی به یکی از مرا

»صبح جمعه « در میدان
ح عادالنه سازی یارانه ها آسیب ببینند هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طر

جلسه ستاد تنظیم بازار پیش از ظهر دیروز با حضور رییس جمهور، معاون 
اول و سایر وزرا و دستگاه های ذیربط برگزار و مسائل و چالش های مختلف در 
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 
ملی ستودنی توصیف و از همراهی آنها با نظام و بی توجهی به خواسته های 
معاندین و دشــمنان انقالب تقدیر کرد.  وی رســیدگی عادالنه و ضابطه مند 
برای رســیدگی به معترضان به عدم دریافت یارانه را یکی از مهمترین مسائل 
دستگاه های ذیربط خواند و به مسئوالن مربوطه دستور داد هر چه سریعتر، 
جاماندگانی که اســتحقاق واقعــی دریافــت یارانــه را دارند شناســایی و یارانه 
جبرانی برای آنها واریز شود. رییســی بر ضرورت وجود شاخص های عادالنه 
کید کرد و گفت: تمام رسالت و هدف  در تعیین دهک های دریافت یارانه ها تا
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، برقراری عدالت اقتصادی 
در کشور بوده است لذا باید وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی با همکاری سایر 

دستگاه های مربوطه با شــاخص های دقیق، استحقاق افراد را احراز نمایند 
و مراقب باشــند در حق کسی اجحاف نشــود.وی همچنین از دستگاههای 
ذیربط خواست تا در کوتاهترین زمان ممکن، به شکایات مردمی در خصوص 
حذف از لیســت یارانه ها و یا تعیین دهــک ها، رســیدگی و اعالم نظر نمایند. 
آقای رییسی با اشاره به کفایت حجم ذخایر کاالهای اساسی در کشور دستور 
داد نســبت به مدیریت بهینه توزیع در اقصی نقاط کشــور اقدامات الزم را به 
عمل آورده و از هرگونه افزایش قیمت باالتر از قیمت مصوب جلوگیری نمایند. 
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 کردن فقر مطلق در کشور منجر می شود به خوبی برای مردم تبیین کنند. 
“وی از وزیر جهاد کشــاورزی خواســت تا با رصــد و پایش دقیق بازار کشــور به 
رفع برخی مشــکالت موجود در راســتای رفع کمبودها و نیازهای توزیع اقالم 
غ و تخم  اساسی مورد نیاز مردم به ویژه 4 قلم کاالی اساسی روغن، لبنیات، مر

غ بپردازد. مر

همراهیباطرحتوزیعیارانهها نقشمردمدر از تقدیر
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رونمایی از آلبوم »گاه فراموشی«

شجریان فعال قصد همکاری 
با صدا و سیما را ندارد

همایون شجریان در نشست رونمایی 
کــرد در  کیــد  از آلبــوم »گاه فراموشــی«، تا
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.
ایــن  از  بخشــی  در  شــجریان  همایــون 
نشســت، در توضیحاتی گفــت: »این کار، 
هم آمیزی موســیقی ایرانی و موســیقی َجز 
است که نقطه مشترک اثر، بداهه پردازی 
اســت. ایــن شــیوه، در تاریــخ موســیقی 
ایرانی در آثار بزرگانی چون عارف و شــیدا 
کــه شــعر و آهنــگ را خــود  پیــدا می شــد 
می ســرودند. 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 می دانم 
کــه می توانــد 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 کنســرت های 
گفــت: »چنــد ســال پیــش،  رایــگان هــم 
کنســرت های  حاضــرم  دادم  پیشــنهاد 
خیابانــی را بــه صــورت رایــگان برگــزار کنم 
و االن هــم می گویــم کــه آمــاده حمایــت از 
چنیــن پــروژه ای 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 
برنامه های ما بیایند. این تنها کاری است 
که از من برمی آید و امیدوارم روزی شرایط 
آن فراهم شــود که بتوانم کنسرتی با تعداد 

گر برگزار کنم.« زیادی تماشا

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
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وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت: »کســانی که 
یارانه نگرفتند و در ســامانه حمایت ثبــت نام کردند 
ماه هــای  یارانــه  اعتراض شــان،  تاییــد  صــورت  در 

گذشته را نیز دریافت می کنند.«
»حجــت عبدالملکــی« در گفت وگــوی تلویزیونــی 
اظهار داشــت: »به محض اینکه فردی وارد ســامانه 
ثبــت شــکایات یارانه معیشــتی می شــود اعتــراض او 

ثبت خواهد شد.«
وی افــزود: »بــرای ثبــت اعتــراض بــه دهک بندی 
یارانه هــا، فقــط کافــی اســت وارد ســامانه وزارت رفاه 
بــه آدرس hemayat.mcls.gov.ir شــوید و اطالعات 
کار بیــان داشــت:  کنیــد.« وزیــر  خــود را بارگــذاری 
»یارانــه مــورد نیــاز ۹0 درصد مــردم تامین شــده و در 
گر تا ۳ ماه دیگر مشخص  حساب دولت است، پس ا
شــود فــردی نیازمنــد بــوده، امــا دریافتــی نداشــته، 
یارانــه معیشــتی ماه هــای گذشــته نیز به حســاب او 

واریز می شود.«
بــرای  شــاخص  و  متغیــر   10 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دهک بنــدی یارانه هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت، 

گــردش حســاب،  گفــت: »شــاخص هایی از جملــه 
خــودرو،  حســاب،  ســود  و  ســهام  ســود  حقــوق، 

سفرهای خارجی و سایر موارد مد نظر است.«
وزیــر کار افــزود: »بــرای اینکــه تحــوالت مقطعی در 
زندگی افــراد و جابه جایــی دهک ها موثر نباشــد، در 
دوره ســه تــا پنج ســاله دهک بندی هــا مــورد توجــه 
قرار گرفته و حســاب می شــود؛ به عنوان مثال فردی 
خانــه خریــده و فروختــه اســت که ایــن جــزو دارایی 
حســاب نمی شــود. برای اینکه دهک بندی ها درگیر 
نوسانات نشود، شــاخص ها در دوره سه تا پنج ساله 
در فرمولــی دقیــق ضریب بنــدی می شــود.« وی بــا 
اشــاره به اینکه دو اعتراض در یارانه مورد بررسی قرار 
می گیــرد، گفــت: »کســانی کــه تــا فروردین مــاه یارانه 

کنــون یارانــه نگرفته انــد، می تواننــد  ا می گرفتنــد و 
بــه هــر دلیــل  کــه  افــراد دیگــری  کننــد و  اعتــراض 
یارانــه دریافــت نمی کردنــد یــا از قبــل و به هــر دلیلی 
قطــع شــده بــود، می تواننــد بعــد از تکمیــل ســامانه 

هدفمندی یارانه ها به آن مراجعه کنند.«
بــه  معتــرض  »افــراد  داشــت:  بیــان  عبدالملکــی 
دهک بندی یارانه در ســامانه حمایــت می بینند که 
به چه علت و شــاخص هایی دهک بنــدی فرد تغییر 
کــرده اســت؛ در همیــن رابطــه پیامکــی بــرای همــه 
کنــون قطــع  کســانی کــه از قبــل یارانــه می گرفتنــد و ا
شــده، ارســال شــده اســت تــا وارد ســامانه حمایــت 
کید کرد: »افراد تا ۳ ماه آینده فرصت  شــوند.« وی تا
گر مستحق دریافت یارانه  ثبت در سامانه را دارند و ا
باشــند به آنها یارانــه پرداخــت می شــود. یارانه ها در 
حســاب های دولتی موجود اســت و تقریبا برای ۷۸ 

تا ۷۹ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.«
وی خاطرنشــان کرد: »پنج میلیون نفــر یارانه بگیر 
جــزو دهــک دهــم بودند کــه بایــد یارانــه آنهــا حذف 

می شد.«
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عددخبر3چهره روز3

تزریق پول به بورس
رئیس هیات عامل صندوق 

تثبیت بازار سرمایه با اشاره به 
تصمیم صندوق توسعه ملی به 
سرمایه گذاری مستقیم در بازار 

سهام اعالم کرد: »صندوق 
توسعه ملی در ازای سود از 

پیش تعیین شده نسبت به 
سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومانی در بازار سهام 

اقدام کرده است.« 
امیرمهدی صبائی در گفت وگو 

با ایسنا، با اشاره به اینکه 
صندوق توسعه ملی در ازای 

سود از پیش تعیین شده 
نسبت به سرمایه گذاری 

۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
در بازار سهام اقدام کرده 

است، اظهار کرد: »از آنجایی 
که صندوق توسعه ملی 

سرمایه گذار است، ماهیت 
قراردادی که به امضای 

صندوق تثبیت بازار سرمایه 
رسیده، محرمانه است؛ یعنی 

مبادله قرارداد به صورت 
محرمانه انجام شده است؛  

هرچند که صورت های 
مالی صندوق تثبیت طبق 

برنامه ریزی انجام شده و پس 
از اخذ مجوزهای مربوط قرار 

است به زودی افشا شود و پس 
از آن نرخ و شرایط قرارداد در 
یادداشت های صورت های 

مالی منتشرشده قابل مالحظه 
است.« رئیس هیات عامل 
صندوق تثبیت بازار سرمایه 
در مورد مبالغی که صندوق 

کنون به حساب  توسعه ملی تا
صندوق  تثبیت بازار سرمایه 

واریز کرده است، توضیح داد: 
»صندوق توسعه ملی مقرر 

است معادل ریالی ۵۱۰ میلیون 
دالر را به حساب صندوق  

کنون  تثبیت واریز کند. تا
۳۹۸۴ میلیارد تومان معادل 

حدود ۱۶۸ میلیون دالر به 
حساب صندوق تثبیت واریز 

شده است. 

عکس خبر3

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کسانی که یارانه نگرفته اند در سامانه حمایت ثبت نام کنند

کجا و چطور اعتراض کنیم؟

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

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

ایرنــا- جمعی از مردم و اصحاب رســانه در پی شــهادت شــیرین ابوعاقله، 
خبرنــگار الجزیــره توســط نظامیــان صهیونیســتی بــا روشــن کــردن شــمع 
مقابل ســفارت فلســطین، با مردم مظلوم این کشــور ابراز همــدردی کردند.

در  جمعــه  روز  امیرعبداللهیــان  حســین 
حســاب کاربــری خــود در توییتــر در خصــوص ســفر 
کــرات ویــن بــه تهــران نوشــت:  هماهنگ کننــده مذا
»در توافــق با جوزف بــورل، ســفر انریکه مورا بــه تهران 
و گفت وگوهایــش بــا همــکارم علــی باقــری، فرصــت 
مجــددی بــود تــا بــر ابتــکارات بــرای حــل موضوعات 

کرات وین متمرکز شویم.«  باقیمانده مذا
وی ادامه داد: »توافق خوب و قابل اتکا در دسترس 
گر آمریکا تصمیم سیاســی خــود را گرفتــه و به  اســت، ا
تعهداتش پایبند باشــد.« امیرعبداللهیان همچنین 
نوشــت که تماس ها ادامــه دارد. همچنین اظهار نظر 
فــوری بــورل بعــد از ماجــرای بازداشــت موقــت و غیــر 
قانونی معاون او در فرودگاه فرانکفورت، مبنی بر اینکه 
کرات انریکه مــورا در تهران بیــش از حد  پیشــرفت مذا
انتظار بوده و دورنمای دستیابی به توافق نهایی دیده 
کرات وین  می شود، به معنای تحولی مهم در روند مذا

است که صهیونیست ها را دوباره نگران کرده است.
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 
کــه از ماموریــت بــه تهــران  در فــرودگاه فرانکفــورت 
بازمی گشــتند، اعالم کرد که رایزنی هــای صورت گرفته 
کرات رفع تحریم ها را »بسیار مثبت«  در خصوص مذا

ارزیابی می کند.
کــرات به دلیل  وی توضیــح داد: »دو مــاه بود که مذا
اختالف نظر در مورد سپاه پاسداران )انقالب اسالمی( 
به بن بســت رســیده بود. آقای مورا بــا پیامی ملموس 
از طــرف من به ایران ســفر کرد و پاســخ به انــدازه کافی 
کرات  مثبت بوده اســت تا باور کنیم که می توانیم مذا

بین طرفین را دوباره از سر بگیریم.«
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه 
این نوع مسائل یک شبه حل نمی شــوند، افزود: »اما 
کرات مســدود  اجازه دهیــد این طــور بگوییم کــه مذا
شــده بــود و دوباره از مســدودیت خارج شــده اســت. 
یعنی چشم انداز رسیدن به توافق نهایی وجود دارد.«

کــرات رفــع تحریم هــا کــه از ششــم  دور هشــتم مذا
دی ماه ســال گذشــته آغــاز شــد، از 20 اســفند 1400 به 
پیشــنهاد مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 
کره کننــدگان  وارد یــک دوره تنفــس شــده بــود و مذا

بــرای مشــورت های سیاســی بــه پایتخت هــای خــود 
کرات  بازگشــته اند. انریکه مــورا، هماهنگ  کننــده مذا
رفع تحریم ها سه شنبه گذشته راهی تهران شد و طی 
روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه چندیــن ســاعت با 
کره کننده ارشــد کشــورمان گفت وگو  علی باقــری، مذا
کرد. ایــران و اتحادیه اروپا معتقدند که جلســات برگزار 
شــده، فرصت مجــددی حاصل کــرد تا دو طــرف روی 
کرات  ابتکارات بــرای حل موضوعــات باقیمانــده مذا
وین متمرکز شــوند. حاال پیشــرفت حاصل شده رژیم 
صهیونیستی را نگران کرده و البی آن را در اروپا دوباره به 
تکاپو انداخته اســت. مورا در بازگشت از سفر به تهران 
برای نیم ســاعت در فرودگاه فرانکفورت به طور موقت 
بازداشت و گذرنامه و گوشی همراهش ضبط شد. این 
مســاله از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم البی 
صهیونیستی در بخشی از دستگاه های امنیتی آلمان 
نفوذ خوبی دارد و برخی از گزارش های ســرویس های 
امنیتی این کشــور به طــور اختصاصی در رســانه های 

اسراییلی و درباره موضوع ایران منتشر شده اند.
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 ســازمان های بین المللی 
کنــش بــه ایــن ماجــرا گفــت کــه  مســتقر در ویــن در وا
امیدوار اســت مشــابه ایــن اتفاق دوبــاره تکرار نشــود. 
کــه ریاســت هیــات روســیه در  میخائیــل اولیانــوف 
کــرات ویــن را بــر عهــده دارد، در توییتــی نوشــت:  مذا
گر با مقامات ســطح باالی اتحادیه اروپا با پاسپورت  »ا
دیپلماتیک چنیــن رفتار می شــود، مردم عــادی چه 
انتظــاری بایــد داشــته باشــند؟« وی افــزود: »بیاییــد 
امیدوار باشیم این یک ســوءتفاهم بود که دیگر تکرار 

نخواهد شد.«
کنــون در مرحلــه ای اســت  کــرات ا بــه هــر روی، مذا
کشــورهای مشــارکت کننده در  کــه قریــب بــه اتفــاق 
کرات و  گفت وگوها، خواهان جمع بندی ســریع تر مذا
حصول توافق نهایی هســتند، اما دســتیابی به نقطه 
پایــان در انتظــار تصمیمات سیاســی ایــاالت متحده 
آمریــکا در خصــوص چنــد موضــوع باقیمانــده مهم و 

کلیدی است.

خوش بینی امیرعبداللهیان و بورل به دورنمای توافق

کرات دوباره سبز شد چراغ مذا
بــه  خوزســتان  از  بختیــاری  عشــایر  بهــار،  فصــل  در  هرســاله  ایرنــا- 
از عــرض  کــوچ می کننــد؛ عبــور  مناطــق مختلــف چهارمحــال و بختیــاری 
رودخانــه بازفــت یکــی از دغدغه هــای عشــایر اســت. آنهــا و کوهنوردانــی 
)پوســت  »ســینی«  بــا  دارنــد  را  زردلیمــه  آبشــار  بــه  صعــود  قصــد  کــه 
آمــد می کننــد. گوســفند بــاد شــده( و در برخــی مــوارد بــا »َجــره« رفــت و 


