رهبر معظم انقالب در دیدار امیر قطر با بیان اینکه برای اداره منطقه
احتیاجی به دخالت دیگران نیست ،تصریح کردند

توقع از جهان عرب ورود صریح در مقابل
جنایات رژیم اشغالگر است
گزارش سفر امیر قطر را در صفحه سیاسی بخوانید

سال بیست و هشتم شماره  7906شنبه  24اردیبهشت  12 1401شوال 1443

رئیسجمهور در بازدید سرزده از میادین توزیع اقالم با اشاره به طرح عادالنهسازی یارانهها تأکید کرد

«ایران» از سفر مورا به تهران و مذاکرات صورت گرفته گزارش میدهد

اجازه نخواهم داد مردم آسیب ببینند

بازگشت نبض مذاکرات
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
پنجره مذاکرات متوقف شده هستهای ایران دوباره باز شده است

سفر هماهنگ کننده اروپا به تهران که از سهشنبه هفته گذشته
آغاز شده بود روز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که زمزمهها
برای آغاز مذاکرات بیشــتر به گوش میرســد .خبرها حاکی از
آن اســت که مذاکــرات مورا و باقــری در فضایی مثبت برگزار
شــده و روند و پیشــرفت خوبی داشــته و گفتوگوها تقریباً به
مراحل نهایی خود رســیده اســت.وزیر امور خارجه کشورمان

 24صفحه قیمت تهران و کرج  4000تومان شهرستانها  3000تومان Saturday 14 May 2022

آیتاهلل رئیسی در ستاد تنظیم بازار  :هر چه سریع تر ،جاماندگان مستحق دریافت یارانه شناسایی و یارانه جبرانی برای آنها واریز شود

در ایــن خصوص گفت :توافق خوب و قابل اتکا در دســترس
است ،اگر امریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش
پایبند باشد .امیر عبداللهیان روز جمعه در توئیتی با اشاره به
ســفر اخیر انریکه مورا هماهنگ کننــده گفتوگوهای وین به
تهران و رایزنیهایش با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی
در صفحه توئیتر خود نوشت ...
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گزارش «ایران» از رشد چند برابری قیمت کاالهای اساسی در دوران ارز ترجیحی

تورم ارز آزاد  85درصد
تورم اقالم با ارز دولتی  91درصد
 75میلیارد دالری که مانع افزایش قیمتها نشد

یارانه جاماندگان «دارای شرایط دریافت» محفوظ است
درآمد ،ملک ،خودرو و تراکنش بانکی معیار شناسایی
تزریق آرامش به بازار با ورود  120هزار تن روغن
بازار از امروز با توزیع 7هزار تن مرغ آرام میگیرد

President.ir

راهی برای خروج از دوگانه «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»
13 ، 9 ، 8 ، 6
گپ و گفت رئیسی با مردم در حاشیه بازدید از میادین توزیع اقالم President.ir /

شطرنج
سرنوشت
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نظامیان اسرائیلی یک روز بعد از شهادت خبرنگار شبکه الجزیره ،خبرنگاران را در جنین بازداشت کردند

کمین صهیونیست ها
برای خبرنگاران

نظامیــان اشــغالگر بامداد دیروز در جریان عملیات  6ســاعته
دســتگیری یــک جــوان فلســطینی و یــورش بــه اردوگاه جنین
دســت کــم  13نفر را مجــروح و خبرنــگاران حاضــر در صحنه
را بازداشــت کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه پــس لرزههــای
شــهادت خبرنــگار زن شــبکه خبری الجزیــره هــراس به جان
صهیونیســتها انداخته و در آســتانه انتقال پیکــر او به قدس،

برای کنترل شــرایط مجبور به افزایش نیروهای خود شدند .به
گزارش روزنامه القدس فلســطین ،صهیونیســتها از ســاعت
 6صبــح جمعه با شــلیک خمپارههایی به منطقــه الهدف در
جنین و اطــراف خانه «محمود الدبعی» ،مبارز تحت تعقیب
فلســطینی حمله خود را آغاز کردند و قصــد یورش به اردوگاه
جنین را داشتند...

4

گــروه سیاســی« /تــا مــن زنــدهام ،اجــازه نخواهــم داد مــردم از
طــرح عادالنهســازی یارانههــا آســیب ببیننــد ».ایــن جمله ،پاســخ
رئیسجمهــور بــه صحبتهــای یــک بانــوی تهرانی اســت کــه روز
گذشــته به صــورت رودررو و بیواســطه دغدغههای خــود را درباره
ت برخی کاالهــا در بازار ،بــا آیتاهلل رئیســی درمیان
افزایــش قیمــ 
گذاشــت .همین یک اقدام آیتاهلل رئیســی به تنهایی نشان دهنده
یک تفاوت اســت؛ تفاوت میان رئیسجمهــوری که «پس از اجرای
یک طرح اقتصادی» خطاب به مردم میگوید «من هم تازه صبح
جمعه متوجه شدم» و رئیسجمهوری که «از ابتدای اجرای طرح»
بــه میان آنــان میرود و با گفتار و رفتار خود نشــان میدهد پای کار
اســت و عرصه را رها نمیکند .پای کار بودن و عرصه را رها نکردن،
بــه مثابــه یک تفــاوت عمــده دیگــر ،پیشتر هــم از ســوی آیتاهلل
رئیســی بیــان شــده بــود .رئیسجمهــور فروردینمــاه در نشســت
مشترک دولت و مجلس ،با اشاره به اینکه دولت با اراده و تصمیم
جــدی به دنبال انجام اقدامات شــجاعانه بویژه در حوزه اصالحات

بازدید مخبر از مجتمع انبارهای کاالهای اساسی /سایت معاون اول

نکونام  -مجیدی
گلمحمدی  -نویدکیا؛
دوئلهایی که لیگ را داغ میکند

اقتصــادی اســت ،گفته بــود« :در روند اجــرای آن آمادگــی داریم از
آبروی خود هزینه کنیم».
 ëëحضور رئیسجمهور در میدان بهمن تهران
به گزارش ایرنا ،روز گذشــته رئیسجمهور بازدید میدانی و ســرزده
خــود از فرایندهــای بازار و تأمین نیازهای غذایــی مردم را با حضور
در میــدان بهمن تهــران و بازدید از یکی از مراکــز بزرگ توزیع مرغ
در جنوب تهران آغاز کرد .آیتاهلل رئیســی در جریان این بازدید که
طی آن مردم میتوانســتند بیواســطه نظــرات و دغدغههای خود
را بــا عالیتریــن مقــام اجرایی کشــور درمیان بگذارند ،در پاســخ به
یــک بانوی تهرانــی تأکید کرد« :تا مــن زندهام ،به هیــچ وجه اجازه
نخواهــم داد مردم از طرح عادالنهســازی یارانهها آســیب ببینند».
رئیــسجمهور همچنین در یکی از فروشــگاههای زنجیرهای حضور
یافتــه و ضمــن گفتوگــو بــا مــردم از نزدیــک در جریــان وضعیت
توزیــع برخــی کاالها و مشــکالت مربوط بــه آن قرار گرفــت .در این
بازدیدها سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی ،رئیسجمهور

را همراهی میکرد .آیتاهلل رئیســی پس از این بازدیدها در جلســه
ســتاد تنظیم بازار شــرکت کــرد که با حضــور اعضای دولــت و بقیه
نهادها برگزار شد.
ت جاماندگان یارانه
 ëëبررسی سری ع درخواس 
رئیسجمهــور پــس از اســتماع آخریــن گزارشهــا از نحــوه اجــرای
طــرح ملــی مردمیســازی و عادالنــه کــردن یارانههــا از مســئوالن
مربوطــه خواســت بــه درخواســتهای معترضــان عــدم دریافــت
یارانهها در کوتاهترین زمان ممکن و به شکل عادالنه و ضابطهمند،
رسیدگی کنند .آیتاهلل ســیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر جمعه در
جلســه ســتاد تنظیم بازار که با حضــور معاون اول ،وزرا و مســئوالن
دستگاههای ذیربط برگزار شــد ،پس از استماع گزارش دستگاههای
مختلــف ،نقــش مــردم را در همراهــی بــا این طــرح ملی ســتودنی
توصیف نمود و از همراهی آنها با نظام و بیتوجهی به خواستههای
معاندین و دشمنان انقالب قدردانی کرد.
ادامه در صفحه 2

«ایران» از برنامه های دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن گزارش می دهد

افزایش  550درصدی صدور
پروانه ساختمانی در نیمه دوم 1400
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«ایران» از آغاز به کار بیستوششمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی گزارش میدهد

 160میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری
روی میز مذاکرات نمایشگاهی
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اما و اگرهای محل میزبانی نمایشگاه کتاب تهران در گفتوگو با برخی اهالی نشر و بازدیدکنندگان

تمایل ناشران برای تداوم میزبانی ّ
مصلی

سیوســومین دوره نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران
ی اســت امــا هنــوز اختالفنظــر بــر ســر
در حــال برپایــ 
محــل میزبانــی ایــن رویــداد عرصــه نشــر حــل نشــده
باقــی مانده اســت .معاونت فرهنگــی وزارت فرهنگ،
مصلی را مناســب میداند و مدیران شهری هم اصرار

بــه مجموعه نمایشــگاهی شــهر آفتاب دارنــد .در این
بیــن اغلــب ناشــران با مجریــان برگــزاری ایــن رویداد
فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی همعقیده
هستند و ...
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