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رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس:رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس:

بازار بالتکلیف شب عید

شرح در صفحه  10

افزایش گرانی ها و مدیران سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خواب

با نزدیک شدن به خط پایان سال ۱۴۰۱، با تدبیر دولت رئیسی و با دالر ۴۹ هزار تومان و سکه ۲۷ میلیون تومان، 
گوشت نیم میلیون تومانی و پسته یک میلیون تومانی خیلی عجیب و غریب نیست حاال از سایر قیمت کاال های 
اساسی و ضروری هم همه با خبرند که هر کدام از قیمت ها رشد چند برابری نسبت به اوایل سال جاری داشته 
است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات برای کنترل و تنظیم قیمت کاال های اساسی بیشتر شد، اما نه 
تنها این مهم محقق نشد بلکه هر روز وضعیت قیمت ها از روز قبل بحرانی تر شده است تا جایی که افسار قیمت 

کاال های ضروری از دست متولیان این دولت خارج شده است.
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 صفحه  10

سرگردانی ۵۰ هزار میلیارد 
ویی ح تازه خودر تومان با طر

آمارسازی برای پیش فروش ۵۰۰ هزار خودرو

ادامه در صفحه  2

توافق ایران و عربستان؛ بازخورد 
سیاست های منطقه ای و بین المللی

با گذر به تاریخ معاصرخاورمیانه و رخدادهای مختلف آن، 
می توان شاهد جنگ ها و کشمکش های بسیاری بود، که 
نقشی اساسی در عدم توسعه یافتگی و پیشرفت کشورهای 
منطقه داشته اند و علی رغم برخورداری ملت های مسلمان 
و  مذهبی  نژادی،  اشتراکات  و  گسترده  منابع  از  منطقه 
فرهنگی، نتنها از بسیاری از محرومیت ها رنج می برند، بلکه 
آتش اختالفات سیاسی آنها، همچنان شعله ور و تبعات 
زیانباری داشته است. به طوری که این منطقه پرمنازعه، 
و  بزرگ  قدرت های  مختلف  منافع  دلیل  به  و  همچنان 
سیاست های نادرست برخی کشورهای، درگیر منازعات 
مختلفی است، به نحوي كه نمی توان منطقه ای را با این 
درجه از حساسیت، اختالف و کنش بازیگران منطقه ای و 

فرامنطقه ای، در یک قرن اخیر جستجو نمود.
و  امنیتی  تهدیدهای  با  خاورمیانه  کشورهای  هرچند 
رقابت های مختلفی مواجه هستند، با این وجود، می توان 
سیاست های موثر قدرت های فرامنطقه ای را شاهد بود 
که ثبات، توسعه و همچنین پیشرفت کشورهای منطقه، 
در سیاست »مهار چندجانبه«  آنها قرار دارد و در مقابل 
نیز شكاف های کاذبی را در مناسبات این کشورها ایجاد 
سيال  همچنان  خاورميانه،  ژئوپليتيكي  محيط  تا  نموده، 
تر و معادالت سياسي _ امنيتي آنها نیز پيچيده تر باشد 
.تاریخ رقابت و کشمکش ایران و عثمانی، که زمینه ساز 
تجزیه و مصائب مختلفی برای آنها گردید، تجربه تلخی 
است که همچنان، در حال تکرار تاریخ و در مسیر تضعیف 
کشورهای منطقه و تقویت سیاست ها و منافع قدرت های 
اتخاذ هرگونه  از  به جهات مختلف،  قرار دارد که  بزرگی 
سیاست مستقل ملی توسط آنها، ممانعت و یا با فشارهای 

مختلف روبرو می سازند.

شهاب زمانی سرمقاله

با  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  اول  معاون  دیدار  در 
رئیس جمهوری بالروس زمینه های اجرای هرچه سریع تر 

توافقات فیمابین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر عصر روز دوشنبه در دیدار 
با »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهوری بالروس با اشاره به 
اراده جدی دولت های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
در  اقتصادی  تعامالت  و  مناسبات  ارتقای  برای  بالروس 
باالترین سطح ممکن، بر آمادگی و عزم دولت سیزدهم برای 
حمایت و پشتیبانی جدی از ارتقای روابط بین دو کشور 
تأکید و تصریح کرد: باید مناسبات اقتصادی بین تهران – 
مینسک همپای روابط مناسب سیاسی دو کشور توسعه و 

تقویت یابد.
معاون اول رئیس  جمهوری امضای نقشه راه همکاری های 
همه جانبه و هفت سند همکاری میان ایران و بالروس را پایه 
گذار سطح جدیدی از مناسبات دو کشور دانست و افزود: 
بالروس  و  ایران  جمهوری  روسای  مشترک  راهبرد  و  اراده 
فرصتی مناسب برای گسترش همه جانبه روابط ایجاد کرده 

است که باید به خوبی از آن استفاده کنیم.
مخبر همچنین به ظرفیت ها و قابلیت های ایران و بالروس 
برای تأمین نیازهای متقابل اشاره و خاطرنشان کرد: با ارتقای 
همکاری ها در زمینه های صنعت، نفت، بیمه، کشاورزی 
و حمل و نقل شاهد تغییرات اساسی در سطح مبادالت دو 
کشور خواهیم بود و با توجه به توانایی های ایران در حوزه 
نفت و پتروشیمی و ظرفیت های بالروس می توانیم به یک 

محور مهم منطقه ای در این بخش تبدیل شویم.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین تأکید کرد: شرکت های 
خودروسازی  و  دارویی  زمینه  در  ایرانی  دانش بنیان 
پیشرفت های چشمگیری در سال های گذشته داشته اند و 
آمادگی کامل داریم تا با تأسیس کارخانه های صنعتی تولیدی 
با کمک متخصصان و بخش خصوصی صفحه جدیدی از 

مناسبات دو کشور پایه ریزی شود.
اسالمی  جمهوری  رئیس  تأکیدات  به  اشاره  با  مخبر 
درخصوص اجرایی شدن هر چه سریعتر توافقات بین ایران 
و بالروس بر ساماندهی مسائل پولی و بانکی بین دو کشور 
تأکید کرد و افزود: یکی از ظرفیت های همکاری بین دو کشور 
کریدور شمال – جنوب است که باید امکانات مورد نیاز در 
زمینه ریلی، دریایی و هوایی برای توسعه حمل و نقل باری 
و مسافر در این کریدور مهم با کمک دو کشور نهایی شود 
که این موضوع می تواند پایه گذار فعال کردن بیش از پیش 

بخش خصوصی دو پایتخت شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد:  باید برنامه زمان 
بندی شده همراه با تعیین اولویت ها بین روسای کمیسیون 
های همکاری دو کشور هرچه سریع تر برای اجرای موافقت 

نامه های این سفر ایجاد شود.
مخبر همچنین با اشاره به تحریم های کشورهای غربی علیه 
ملت های آزادیخواه تصریح کرد: تحریم ها فرصتی مناسب 

جمهوری  و  است  دانشمندان  داخلی  توان  بر  تکیه  برای 
اسالمی ایران توانست با گذر از این تحریم ها به پیشرفت های 
قابل مالحظه ای در زمینه های علمی و فناوری برسد که این 
تجربیات در مقطع کنونی می تواند در تسهیل و گسترش 

روابط فی مابین بکارگرفته شود.
این  در  نیز  بالروس  رئیس جمهوری  لوکاشنکو  الکساندر 
دیدار با اشاره به رشد باالی فناوری های شرکت های دانش 
بنیان ایرانی تأکید کرد: تولیدات شرکت های ایرانی قابلیت 
عرضه در سطح جهانی دارد که می توان با ارتقای همکاری های 
مشترک، زمینه ساز صادرات این محصوالت در سطح بین 

المللی باشیم.
اجرای  در  تسریع  ضرورت  بر  بالروس  جمهوری  رئیس 
توافقات اقتصادی، تجاری و صنعتی فیمابین تأکید کرد و 
گفت: موافقتنامه های بسیار خوبی با رئیس جمهوری ایران 
در این سفر به امضا رسیده است و امیدواریم با اراده و عزم 
راسخ روسای دولت دو کشور زمینه های همکاری بین ایران و 

بالروس بیش از گذشته افزایش یابد.
وی با اشاره به نقش اجرایی و مدیریت اقتصادی معاون اول 
رئیس جمهوری در دولت، از مخبر برای سفر به این کشور 
دعوت و اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی دقیق و تالش 
مضاعف، دو کشور بتوانند در کمترین زمان ممکن شرایط را 

برای اجرای توافقات فیمابین آماده کنند.
تاکید رئیسی بر پیگیری اجرایی شدن توافقات میان تهران 

و مینسک 
همچنین رئیس جمهوری تعامالت ایران و بالروس طی 
۳۰ سال گذشته از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو 
کشور را خوب و سازنده توصیف و بر استفاده از ظرفیت های 

موجود برای تسریع در تقویت روابط فیمابین تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دوشنبه 
به اتفاق آقای الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بالروس 

نشست هیئت های عالی رتبه دو کشور را برگزار کردند.
رئیس جمهوری در این نشست با ابراز رضایت از روند رو 
به رشد روابط دو کشور گفت: امضای یادداشت تفاهم ها در 
حوزه های مختلف نشانگر عزم و اراده دو کشور برای توسعه 

همه جانبه روابط است.
بالروس طی ۳۰ سال  و  ایران  تعامالت  ادامه  در  رئیسی 
گذشته از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را 
خوب و سازنده توصیف و بر استفاده از ظرفیت های موجود 

برای تسریع در تقویت روابط فیمابین تاکید کرد.
از ظرفیت پیمان های  رئیس جمهوری همچنین استفاده 
اتحادیه  و  شانگهای  همکاری های  سازمان  نظیر  منطقه ای 
اقتصادی اوراسیا را در افزایش مبادالت و مراودات اقتصادی 

میان دو کشور و دیگر کشورهای مستقل موثر دانست.
و  ایران  میان   توافقات  اجرایی شدن  پیگیری  بر  رئیسی 
بالروس تا حصول نتیجه و ملموس شدن منافع اقتصادی آن 

برای ملت های دو کشور نیز تاکید کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در واکنش به اظهارات مقامات کاخ سفید مبنی بر اینکه 
توافقی بین ایران و آمریکا در مورد تبادل زندانیان انجام 
و  غافلگیری  حرفه ای  غیر  موضع  این  که  گفت  نشده، 
عصبانیت کاخ سفید از توافق پکن و نادیده انگاشته شدن 

آمریکا را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایسنا، وحید جالل زاده در مطلبی در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: موضع غیر حرفه ای جان 
حاوی  آنکه  از  بیش  زندانیان  تبادل  خصوص  در  کربی 

حقیقت باشد، غافلگیری و عصبانیت کاخ سفید از توافق 
پکن و نادیده انگاشته شدن آمریکا را به نمایش گذاشت و 

اینکه راهبرد ایران در منطقه پیشتاز است.«
روز یکشنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه گفته بود 
که در موضوع تبادل زندانیان به یک توافق در روزهای اخیر 
دست یافتیم و اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش 

برود، در روزهای آینده انجام خواهد شد.
در پی اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر انجام شدن توافق 
میان ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان، ند پرایس سخنگوی 

و  کرد  تکذیب  را  این موضوع  آمریکا،  امور خارجه  وزارت 
گفت: ما به طور خستگی ناپذیری برای آزادی سه شهروند 
آمریکایی تالش می کنیم که به طور غیر قانونی در ایران 
زندانی شده اند و تا زمانی که نزد عزیزانشان بازنگشته اند، 

دست از کار نمی کشیم.
در واکنش، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
به  آمریکایی نسبت  واکنش تعجب برانگیز طرف  پی  در 
تبادل  درباره  امیرعبداللهیان  حسین  امروز  اظهارات 
ماه مارس سال گذشته میالدی  از  اظهار کرد:  زندانیان 

تبادل  مکتوبی در خصوص  توافق  واسطه  از طریق یک 
به امضا رسیده که نماینده معرفی شده رسمی  زندانیان 
بهانه های  به  اما  است  نموده  امضا  را  آن  نیز  آمریکا 
مختلف تاکنون از سوی دولت آمریکا اجرا نشده است؛ 
در هفته های اخیر نیز تبادل پیام های غیر مستقیم برای 

به روزرسانی آن در جریان بوده است.
کنعانی تاکید کرد: از نظر جمهوری اسالمی ایران تبادل 
زندانیان موضوعی کامال انسانی است که نباید دستمایه 

بازی های سیاسی قرار گیرد.

معاون اول رئیس  جمهوری در دیدار با رئیس جمهوری بالروس:

وابط بین تهران و مینسک ایجاد شده است فرصتی مناسب برای گسترش همه جانبه ر

دولت به تکلیف قانونی و مصوبه مجلس عمل نکرده است

واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به تکذیب خبر تبادل زندانیان 

اخبار

ماموریت ویژه دولت به معاونت حقوقی رئیس  جمهوری

دولت به معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای حمایت از بخش خصوصی 
و رفع موانع توسعه اقتصادی ماموریت ویژه داد.

هم اندیشی  نشست  در  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون  دهقان  محمد 
»زیرساخت های حقوقی پیشرفت اقتصادی« با بیان اینکه کشور ما درگیر یک 
جنگ ترکیبی و چندبعدی است که یکی از مهمترین عرصه های آن  اقتصادی 
است، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی کارآفرینان و فعاالن اقتصادی به مثابه 

افسران این جنگ هستند که در خط مقدم این نبرد قرار دارند.
وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم بنابر تدابیر مقام معظم رهبری 
و دستورات رئیس جمهوری محترم حمایت از فعاالن اقتصادی را سرلوحه 
برنامه های خود قرار داده است، افزود: بر همین مبنا دولت ماموریت ویژه ای 
به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه ها و مشکالت 

حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.
در  کشور  اقتصادی  فضای  بهبود  اینکه  به  اشاره  با  دهقان  محمد 
گفت:  است،  متفاوتی  اقدامات  نیازمند  خرد  و  میانی  کالن،  سطوح 
زمینه های  در  مختلف  ابعاد  با  جامع  سیاستی  بسته  یک  در  دولت 
در  پیروزی  درصدد   ... و  بازرگانی  درآمدی،  مالی،  پولی،  سیاست 
است. مردم  معیشت  سفره  پاسداشت  و  اقتصادی  جنگ   عرصه 
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مشکالت عمده کسب و کار 
در کشور مساله تورم قوانین و مقررات است، ادامه داد: با همفکری و همیاری 
نمایندگان جامعه اقتصادی کشور این ظرفیت وجود دارد تا با تنقیح و تصریح 

قوانین و مقررات شرایط کسب و کارها تسهیل گردد.
وی همچنین عدم اجرا و یا اجرای سلیقگی قوانین مرتبط با فعاالن اقتصادی 
را آسیب پذیری دیگر کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی از منظر 
مسئولیت اجرای قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون در این زمینه خود را 

مسئول می داند و پیگیر مطالبات به حق کارآفرینان خواهد بود. 
دهقان از فعالیت کمیته ویژه حمایت از کسب و کارها در معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری خبر داد و گفت:  مرکز أمور حقوقی بین المللی معاونت 
حقوقی نیز آمادگی دارد تا در عرصه منطقه ای و بین المللی نسبت به مشاوره 

و معاضدت های حقوقی به کارآفرینان و صادرکنندگان یاری رساند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین به سیاست های کالن اقتصادی 
نظام و دولت برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آنجایی که 
بخش خصوصی ظرفیت الزم برای تامین نیازهای کشور را دارد ورود بخش های 
دولتی و رقابت با بخش خصوصی ممنوع است. گفتنی است در این نشست 
سه ساعته فعالین برتر اقتصادی کشور نسبت به طرح دیدگاه ها و دغدغه های 
خود پرداختند.  بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه های خلق الساعه 
از سوی برخی دستگاه ها، نقش مخرب دولت به عنوان بازیگر اقتصادی و 
رقیب بخش خصوصی، ضرورت حمایت حقوقی از کسب و کارهای نوپدید 
به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، تشکیل دادگاه های تخصصی حوزه کسب 
و کارها، رفتارهای سلیقه ای برخی مجریان قانون، بی توجهی به بخش تعاون 
از  ناشی  به دلیل مشکالت  ایرانی  افزایش هزینه  تمام شده محصوالت  و 

تحریم های ظالمانه آمریکا از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه بود. 

در حالی مدیرعامل شرکت ملی گاز می گوید که مجموعه تحت مدیریت وی 
براساس تکالیف قانونی خود در رابطه با افزایش قیمت قبوض گاز عمل کرده که 
رئیس کمیسیون انرژی معتقد است؛ دولت در این رابطه به تکلیف قانونی و مصوبه 
مجلس عمل نکرده لذا قرار است کمیته ای جهت بررسی این موضوع تشکیل شود.

با  انرژی  کمیسیون  گذشته  روز  جلسه  اتمام  از  پس  ملت،  خانه  گزارش  به 
موضوع رسیدگی به دالیل افزایش غیرمتعارف قبوض گاز فریدون حسنوند و مجید 
چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سواالت 
خبرنگاران در این زمینه پاسخ دادند، که در ابتدا مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ 

به این سوال که دولت افزایش قیمت گاز را به دلیل مجوزی می داند که به آن ها در 
قانون بودجه داده است اما نمایندگان معتقدند مجلس چنین مجوزی را به دولت 
نداده است، توضیح داد: شرکت ملی گاز براساس تکالیف قانونی خود عمل کرده 
است چراکه باید براساس بند )م( تبصره )1( و بند )ک( تبصره 15 ، اصالح الگوی 
مصرف و اصالح تعرفه ها را انجام می دادیم که چنین نیز کردیم و هیات دولت نیز 
آیین نامه های اجرای این دو بند را برای اجرا به ما ابالغ کرد. فریدون حسنوند رئیس 
کمیسیون انرژی گفت: از آنجا که امسال سال سردی بود و پلکانی کردن قبوض گاز 
نیز همین سال صورت گرفت طبیعتا قیمت قبوض گاز پیش از سال ها و ماه های 

قبل شد که این مسئله نگرانی و اعتراض آن ها را به دنبال داشت بر همین مبنا 
رئیس مجلس به کمیسیون انرژی ماموریت بررسی موضوع را دادند که در این 
راستا آقای چگنی و همکاران شان به کمیسیون دعوت شدند. حسنوند تاکید کرد: 
ما اعتقادمان بر این است که به تکلیف قانونی عمل نشده است یعنی هیات دولت 
آیین نامه تدوین شده خود را در این رابطه منطبق بر قانون مصوب مجلس مصوب 
نکرده است، ضمن آنکه معتقدیم نواقصی در جداولی که در موضوعات مشخص 
شده و پلکان تعریف شده و براساس آن نیز قیمت گذاری شده، وجود دارد که این 

نواقص باید برطرف می شد.

در سفر رئیس جمهوری بالروس به ایران رقم خورد امضای نقشه راه همکاری های تهران- مینسک


