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از سوی پلیس اعالم شد:

 بازداشت تعدادی از
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رئیس جمهور دستور داد

 رسیدگی سریع به درخواست های 
معترضان به عدم دریافت یارانه ها

سياست 2

همين صفحه

ایران و اتحادیه اروپا از رفع بن بست مذاکرات خبر می دهند

آینده مذاکرات؛ 
همان همیشگی؟!

»امید بــه احیــای برجام«. این شــاید 
مهمترین جمله ای اســت که هم ایران و هم 
سایر طرف های برجامی ســخت به آن نیاز 
دارند. تالش ها برای شکســتن یخ مذاکرات 
دیپلماتیک به نحو فزاینده ای شدت گرفته 
است. ســفر انریکه مورا به ایران، آمدن امیر 
قطر به تهران و ســفر قریب الوقــوع ابراهیم 
رئیســی به عمان همه حکایت از بازشــدن 
مجدد کانال های ارتباطی و دیپلماتیک دارد.

مورا پس از بازگشت پرحاشیه خود به اروپا 
در خصوص مذاکرات با علی باقری ســکوت 
اختیار کرده اســت. معاون مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا البته در حساب توییتر 
از بازداشــت خود و دو همکارش در فرودگاه 
فرانکفورت در مســیر بازگشــت از تهران 
خبر داد. او که به نظر می رســد از این اتفاق 
سخت آزرده خاطر شــده در حساب توئیتر 
خود نوشــت که »پلیس آلمان در فرودگاه 
فرانکفورت بدون حتی یک توضیح ساده، یک 
مقام رسمی اتحادیه اروپا را در یک ماموریت 
رســمی با گذرنامه دیپلماتیک اســپانیایی 
بازداشــت کرد.« او همچنین اضافه کرد که 
پلیس پاسپورت و گوشی های او را هم ضبط 

کرده است. 

یارانه های حمایتی جدید از حفظ قدرت خرید مردم ناتوانند

آغاز افزایش دومینووار قیمت ها در بازار 
دسترنج 4

6 نکته از الکالسیکوی فوتبال ایران 

امیدوار به معجزه 

فرانسه خواستار آزادی فوری 
اتباع دستگیر شده خود شد

دعوت نشدن در نشست کمک به فلسطین و 
سوریه، به اختالف روسیه با بروکسل دامن زد؛ 

 مسکو و سناریوی
 بایکوت در خاورمیانه 

افزایش جمعیت سگ های ولگرد، تهدید 
اکوسیستم و جان انسان هاست؛

 ژست های حمایتی
 و بی تدبیری های دردسرساز 

جهان 3

 شعار نمازگزاران تهرانی 
علیه روحانی و جهانگیری

سیاست 2

 ادامه اعتراضات معلمان 
در شهرهای مختلف کشور

شهرنوشت 6

سیاست 2

آدرنالین 8

شهرنوشت 6

رهبــر انقالب گفتند: مســائل 
منطقه به دست کشورهای منطقه 
و از طریق گفت وگو قابل حل است. 
مسائل سوریه و یمن نیز با گفت وگو 
قابل حل است البته گفت وگو نباید 
از موضع ضعف باشــد، در حالی که 
طرف های مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و 
دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی 
هســتند.به گزارش ایلنا، آیت اهلل 
خامنه ای، عصر پنجشنبه در دیدار 
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
قطر و هیات همراه با تأکید بر افزایش 
همکاری های سیاسی و اقتصادی 
دو کشور، راه حل مســائل منطقه 
را گفت وگو بــدون دخالت عوامل 
خارجی دانستند و با اشاره به استمرار 
جنایات رژیم صهیونیســتی علیه 
مردم فلسطین، گفتند: توقع از جهان 
عرب ورود صریح بــه میدان عمل 
سیاسی در مقابل این جنایت های 

آشکار است.
ایشان در این دیدار، استحکام و 
پایداری روابط ایران و قطر را به نفع 
هر دو کشور دانستند و افزودند: سطح 

کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور 
بسیار پایین اســت و باید چند برابر 
شود، همچنین در مسائل سیاسی 
نیز زمینــه بــرای تبادل نظرهای 
بیشتر وجود دارد که امیدواریم این 
سفر مبدأ جدیدی برای گسترش 
همکاری ها باشــد.رهبر انقالب با 
تأیید سخنان امیر قطر در محکومیت 

جنایات رژیم صهیونیستی، ظلم چند 
ده ساله صهیونیست های خبیث به 
مردم فلســطین را واقعیتی تلخ و 
ضربه ای به دنیای اســالم و جهان 
عرب خواندند و گفتند: در مقابل این 
جنایت ها، توقع جمهوری اسالمی 
ایران از دنیای عــرب ورود صریح به 
میدان عمل سیاســی است.ایشان 

با اشاره به سخنان امیر قطر درباره 
حوادث سال گذشــته محله شیخ 
جّراح، خاطرنشــان کردند: در آن 
قضیه، حمایت برخی کشــورهای 
عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه 
بعضی اروپایی ها هم نبود و هیچ گونه 
موضع گیری نکردند که اکنون نیز 

همین گونه عمل می کنند.

آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
این رویکرد کشورهای عربی اگر از 
ترس رژیم صهیونیســتی یا از روی 
طمع به آن است، باید بدانند امروز 
رژیم اشــغالگر نه در شرایطی است 
که می توان به او طمع داشت و نه از او 
ترسید.ایشان راه حل مسائل منطقه را 
به دست کشورهای منطقه و از طریق 

گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل 
سوریه و یمن نیز با گفت وگو قابل حل 
است البته گفت وگو نباید از موضع 
ضعف باشــد، در حالی که طرفهای 
مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به 

قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
در این دیــدار که رئیس جمهور 
ایران نیز حضور داشت، امیر قطر با 
ابراز خرسندی از دومین سفر خود به 
ایران، به جایگاه برجسته رهبر انقالب 
اسالمی در جهان اسالم اشاره کرد و 
گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در 
فلسطین ناگوار است و همه باید در 
برابر حوادث فلســطین ایستادگی 
کنیم.امیــر قطر با اظهار تأســف از 
شهادت یک خبرنگار زن در جنین 
به دست نظامیان صهیونیست افزود: 
صهیونیست ها با خونسردی تمام این 
جنایت را انجام دادند.شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی همچنین راه حل مسائل 
کشورهای منطقه از جمله سوریه، 
عراق و یمن را گفت وگو دانســت و 
درباره روابــط اقتصادی ایران و قطر 
نیز خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی 
بین دو کشور فعال شده و امیدواریم 
تا سال آینده همکاری های اقتصادی 

ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

رئیس جمهور پس از استماع آخرین گزارش ها از 
نحوه اجرای طرح ملی مردمی سازی و عادالنه کردن 
یارانه ها از مسئوالن مربوطه خواست که به درخواست 
های معترضان عدم دریافت یارانه ها در کوتاه ترین 
زمان ممکن و به شکل عادالنه و ضابطه مند، رسیدگی 
کنند.به گزارش ایسنا، دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش 
از ظهر جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور 
معاون اول، وزرا و مسئوالن دستگاه های ذیربط برگزار 
شد، 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 دشمنان انقالب قدردانی کرد.رئیس جمهور 

رســیدگی عادالنه و ضابطه مند به درخواست های 
معترضان به عدم دریافت یارانه را یکی از مهمترین 
وظایف دستگاه های مســئول خواند و به مسئوالن 
مربوطه دستور داد هر چه سریع تر، جاماندگانی را که 
استحقاق واقعی دریافت یارانه دارند، شناسایی و یارانه 
جبرانی برای آنها واریز شود.رئیسی بر ضرورت وجود 
شاخص های عادالنه در تعیین دهک ها برای دریافت 
یا عدم دریافت یارانه ها تاکید کرد و گفت: تمام رسالت و 
هدف اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه 
ها، برقراری عدالت اقتصادی در کشور بوده است، لذا 
وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی باید با همکاری سایر 
دستگاه های مربوطه با شاخص های دقیق، استحقاق 

افراد را احراز نمایند و مراقب باشــند در حق کسی 
اجحاف نشود.رئیس جمهور با اشاره به کفایت حجم 
ذخایر کاالهای اساسی در کشور به دستگاه های متولی 
دستور داد نسبت به مدیریت بهینه توزیع کاال در اقصی 
نقاط کشور اقدامات الزم را به عمل آورند تا از هرگونه 
افزایش قیمت باالتر از قیمت مصوب جلوگیری شود.

رئیس جمهور از وزیر جهادکشاورزی خواست تا با 
رصد و پایش دقیق بازار نسبت به رفع برخی مشکالت 
موجود در زمینه کمبودها و نیازهــای توزیع اقالم 
اساسی مورد نیاز مردم به ویژه ۴ قلم کاالی اساسی 
یعنی روغــن، لبنیات، مرغ و تخم مــرغ تدابیر الزم 

اتخاذ شود.
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