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دوربين های فراپادمانی را 
فعال روشن نمی کنيم
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سخنگوی وزارت خارجه:   

برنامه ای برای کاهش سطح 
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تل آویو خواستار مقابله  به مثل با مسکو شد 

 تعطیلی »آژانس یهود«،
پیام تهدید  روسیه به اسرائیل
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سياست 2

چه خواهد شد؟ این ســوال خیلی هاست که 
باالخره چه می شود؛ این تورم و شکاف اجتماعی و 
التهاب درونی از ناامنی در تمام ابعادش، حال مزمن 
ما ایرانیان می شود که درنهایت به آن خو می گیریم 
و جزئی از زیستمان می شود یا اینکه دستی از غیب 

فرو خواهد افتاد و نجاتمان خواهد داد؟ 
از تیرمــاه 97 که علی مطهری در کســوت 
نماینده مجلس نسخه پیچید که »اگر مردم شش 
ماه مقاومت کنند، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد 
شد«، دقیقا چهار سال می گذرد. در آن تیرماه، دو 
ماه بود که دونالد ترامپ آمریکا را از برجام خارج 

کرده بود و ایرانی جماعت برای تاب آوری تحریم 
تازه نفس تر بود. حاال اما بعد از چهار ســال مدام 
از خود می پرســد که پایان این وضــع چگونه و 

کجاست؟
در میان مردم عادی و تحلیلگران پاســخ ها 
متفاوت اســت؛ برخی آن را مقدمــه یک گذار 
سیاسی- اجتماعی دیگر در ایران می دانند و برخی 
دیگر آن را تداوم انقالب 57 که حاال با فراز و فرود 
بیشتری مواجه شده اما لزوما آبستن تحول بزرگی 
نیست و مردم ناگزیر، هرچند با ِشکوه و شکایت و 

اعتراض خود را با آن وفق خواهند داد.

بانک ها برای افزایش سود وام، ترفندهای گوناگون دارند 

کارمزد تسهیالت بانکی 
در هزارتوی ابهام

چرتکه 3

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور: 

قیمت کامیون های وارداتی 
قبل از ترخیص دو برابر شد 

انتشار ویدئویی دردناک از بدرفتاری
 با یک معلول ذهنی در اهواز

بهزیستی خوزستان توجیه کرد، 
کمپین معلوالن هشدار داد

از ویلموتس تا قلب درد و حاال انتخابات؛

صدای پای تاج!

نمایندگان بازنشستگان کشوری خواستار شدند: 

افزایش حقوق متناسب با 
تورم و تثبیت همسان سازی 

 مبارزه با بدحجابی
در بهشت زهرا 

با اصالح  ۹۸ سنگ قبر!

پنیر لیقوان 
کیلویی ۳۸۰ هزار تومان شد
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شهرنوشت 6

چرتکه 3

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بررســی موضوع حقوق بازنشستگان در 
مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که 
هر چه سریع تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، 

در مسیر ابالغ و اجرا قرار گیرد.
به گزارش ایرنا،  ابراهیم رئیسی، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت برای 

حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقالنیت در تصمیم گیری ها خود 
را مکلف به اجرای عدالت می داند، گفت: چنانکه پیش از این هم بارها اعالم شده، 
دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف 
از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مسئله حیاتی و تالش برای بهبود 
آن، لحظه ای از اولویت های اینجانب خارج نشــده اســت. رئیسی با تاکید بر 
اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، 
بخش های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع تر تصمیمات مؤثر 
و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابالغ و اجرا قرار گیرد.

در این جلسه عالوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، تصمیماتی نیز 
درباره الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شد.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از وضع تولید 
خودرو، موتورسیکلت و کامیون در کشور، پیشنهاد خود در زمینه حل مشکالت 

موجود در اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح کرد.
اعضا پس از بحث و بررسی در این باره مقرر کردند دولت در راستای اجرای 
قانون جدید ســاماندهی صنعت خودرو، الزامات اجرا، راهکارهای رفع موانع 
و مشــکالت و نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب الیحه ای دو فوریتی به 
مجلس شورای اسالمی ارائه کند تا هر چه سریع تر زمینه اجرای قانون مذکور 

فراهم شود.
در پایان جلسه نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تکالیف 
مندرج در قانون مصوب بودجه کل کشــور در راستای اجرای هر چه سریع تر 
قانون واگذاری سهام براساس اولویت های گوناگون تعیین شده، مورد بررسی 

قرار گرفت.

معاون سیاسی وزیر خارجه انتخاب زمان برگزاری نشست روند آستانه در تهران 
را نشانه هوشمندی دیپلماسی ایران و برنامه ریزی این اجالس را نماد برتری گفتمان 

تعامل منطقه ای جمهوری اسالمی ایران دانست.
به گزارش ایسنا، علی باقری با اشاره به نشست روز یکشنبه دوم مردادماه خود 
با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
در این جلسه ضمن تبیین سیاست های منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی 

ایران، به پرسش های نمایندگان پاسخ داده شد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت منطقه ای و بین المللی، 
»فرصت ربایی« را یکی از ویژگی های دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد 
و اظهار داشت: در سیاست همسایگی، روابط با همسایگان سقف ندارد. باید از همه 
ظرفیت های بالفعل و بالقوه استفاده کرد تا با »تعامل حداکثری با همسایگان« بستر 
الزم برای »پیوندهای پایدار و بلندمدت اقتصادی میان کشورهای منطقه« فراهم 
شود. باقری، آشکار شدن ضعف های بنیادین یکجانبه گرایی و چالش های بزرگ 
سیاسی و اقتصادی آمریکا در حفظ جایگاه هژمون جهانی را یادآور شد و تصریح 
کرد: پیوستن ایران به »سازمان همکاری شانگهای« و »مجموعه بریکس«، قدرت 

راهبردی و جایگاه ژئواستراتژیک چندجانبه گرایی را به صورتی معنادار، ارتقاء می 
بخشد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به ناکامی رئیس جمهور آمریکا در 
تحقق اهداف سفرش به منطقه، تاکید کرد: برنامه ریزی اجالس آستانه به فاصله چند 
روز پس از سفر ناموفق بایدن به منطقه، نشانه »هوشمندی دیپلماسی ایران« و نماد 

برتری »گفتمان تعامل منطقه ای جمهوری اسالمی ایران« است. 
باقری، الگوی تدوین برنامه های بلندمدت روابط بــا قدرت های منطقه ای و 
جهانی را بااهمیت توصیف و تصریح کرد: »الگوی برنامه های بلندمدت در روابط 
دوجانبه« که در مقطع اخیر عالوه بر چین، روسیه، ونزوئال و ترکیه را هم دربرگرفت، به 
»پایدارسازی روابط اقتصادی« منجر شده و به طور موثر مانع تأثیرگذاری تکانه های 
سیاسی و اقتصادی بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور گردیده و خنثی سازی 

تحریم ها را در میدان اقتصاد و تجارت معنا می بخشد.
در این نشست معاون سیاســی وزارت امور خارجه به پرسش های نمایندگان 
درباره موضوعات مختلف سیاســت خارجی از جمله مذاکرات رفع تحریم ها نیز 

پاسخ داد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد: درحال حاضر ایران برنامه ای برای 
کاهش سطح روابط سیاسی با دولت سوئد ندارد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی صبح دیروز در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در مورد اظهارات اخیر پادشاه اردن مبنی بر اینکه اردن نیز مانند سایر کشورهای 
عربی از گسترش روابط با ایران استقبال می کند ولی درخصوص فعالیت های نیروهای 
تحت حمایت ایران در سوریه در مرز اردن نگرانی هایی داریم، تصریح کرد: ما از نگاه های 
مثبت کشورهای عربی برای گسترش روابط با ایران استقبال می کنیم و در همین 

چهارچوب منتظر اقدامات عملی این کشورها در این زمینه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اردن از جمله کشورهای عربی است که ما با آن رابطه رسمی داریم، 
افزود: سیاست اصولی ایران این است که روابط خود را با کشورهای عربی و اسالمی 

گسترش دهد و اردن نیز در زمره این کشورها قرار دارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه ایران امنیت کشورهای منطقه را 
امنیت خود می داند، گفت: ما اتهامات مبنی بر مداخله ایران در امور داخلی کشورهای 
عربی و منطقه را رد می کنیم و تاکید بر این داریم که باید اظهارات سازنده باشد، چرا که 

اظهارات سازنده ما را به سمت جلو هدایت می کند.
کنعانی ادامه داد: گفت وگوها در مورد اختالف نظرها از پشت تریبون ها کمک 
کننده نیست و ما دوستان خود در منطقه و کشورهای منطقه را به انجام گفت وگوهای 
دو جانبه و چند جانبه در خصــوص موضوعات احتمالی اختالفی و همچنین دیگر 

مسائل منطقه دعوت می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه ایران در تامین امنیت منطقه از جمله 
امنیت اردن نقش مهمی ایفا کرده است افزود: اگر نقش ایران در مقابله با تروریسم 
افراطی در سوریه و مبارزه با تروریسم سیاه در سوریه و عراق نبود که اردن نیز با هر دوی 

این کشورها همسایه است امنیت اردن و منطقه از این موضوع متاثر می شد.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: نقش ایران در تامین امنیت منطقه سازنده 
و ثبات آفرین بوده و ایران به این نقش خود ادامه می دهد و همچنین از نقش سازنده 
کشورها برای رفع سوء تفاهم ها و برداشــتن گام هایی به سمت جلو برای گسترش 

روابط استقبال می کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا 
آقای رئیس جمهور قصد دارد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که در اواخر 
شهریور ماه در نیویورک برگزار می شود به صورت حضوری شرکت کنند، تصریح کرد: 
در مورد این موضوع در زمان خودش از سوی مراجع رسمی و ریاست جمهوری اطالع 

رسانی خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارات اخیر 
مهدی صفری معاون رئیس جمهور مبنی بر اینکه به زودی شاهد لغو روادید بین ایران 
با تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی و آفریقا خواهیم بود و نام این کشورها چیست؟ 
افزود: جمهوری قزاقستان رسما اعالم کرد که شهروندان ایرانی می توانند بدون روادید 
به این کشور سفر کنند و ما نیز در ســایت وزارت خارجه در این زمینه اطالع رسانی 
کردیم. این اتفاق مثبتی است که به توسعه روابط دو کشور کمک می کند. در حوزه 
کشورهای آفریقایی نیز در حال حاضر حضور ذهن ندارم که کدام کشورها هستند و 

باید بپرسم و سپس اطالع رسانی خواهم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه ایران هفته 
گذشته در پی حکم دادگاه سوئد در ارتباط با حمید نوری تبعه بازداشتی ایران در این 
کشور، سفیر ایران در سوئد را برای انجام مشورت های بیشتر در ارتباط با این موضوع 
به تهران فراخواند و آیا این به منزله تصمیم تهران جهت کاهش روابط با سوئد است، 
گفت: ما در حال حاضر هیچ برنامه ای برای کاهش سطح روابط سیاسی با سوئد نداریم. 
با توجه به حکم غیر اصولی و غیر سازنده دادگاه سوئد در مورد شهروند ایرانی ما سفیر 
خود در این کشور اروپایی را به تهران برای پاره ای مشورت ها فراخواندیم و همانطور 
که گفتم هیچ برنامه ای برای کاهش سطح روابط سیاسی با سوئد نداریم. ما نگاهمان 
این است که باید در سایه گفت وگوی دو جانبه با مقامات سوئد این مشکل را حل کنیم. 
ما دیدگاه های خود را با صراحت به مقامات سوئد منتقل کردیم و گفت وگوهایمان 
در این زمینه ادامه دارد. همانطور که در جلسه قبل گفتم دیدگاه های یک سازمان 
بدنام و تروریستی نباید مبنای بازداشت و برخورد قضایی با یک شهروند ایرانی قرار 
بگیرد و ما صالحیت این دادگاه را از نظر قضایی به رسمیت نمی شناسیم. اتفاق افتاده 
ناخوشایند است و در تالش هستیم که مقامات این کشور اروپایی را متقاعد کنیم که 
این روند را اصالح کنند. ما از تمام امکانات خود برای آزادی این شهروند ایرانی استفاده 

خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
دولت بارها تاکید کرده است که موضوع معیشت مردم را به برجام گره نزده است ولی 
برخی از گروه های سیاسی تاکید بر این دارند که دولت شتابزده هر توافقی را در زمینه 
احیای برجام بپذیرد و در این زمینه احساسی عمل کند، تصریح کرد: همانطور که بارها 
اعالم کرده ایم سیاست اصولی دولت سیزدهم در این راستا که اقتصاد و معیشت مردم 
را به روند مذاکرات رفع تحریم ها گره نزند و همزمان رویکرد دیگر هم این است که ایران 
به روند مذاکرات به عنوان یک انتخاب جدی ملتزم و پایبند است و این مسیر را تا زمان 
رسیدن به یک توافق خوب قوی و پایدار ادامه خواهد داد و ما به این مسیر ملتزم هستیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه روند گفت وگوها از طریق کانال های 
ارتباطی ادامه دارد، افزود: تاکنون پیشنهادهای مختلفی رد و بدل شده است و وزرای 
برخی از کشورها با نگاه دوستانه و در راستای تسهیل امور ورود پیدا کرده و پیشنهاداتی 
را برای نزدیک کردن دیدگاه هــا به هم مطرح کرده اند. در منطقــه وزرای خارجه 
کشورهای دوست از جمله عمان، قطر و عراق تالش هایی را انجام داده اند و برخی از 
کشورهای اروپایی در این زمینه ورود کرده اند. از جمله ایتالیا و فرانسه و تالش هایی را 

مبتنی بر حسن نیت برای ایجاد نزدیکی دیدگاه ها انجام داده اند.
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خبر 
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت

مأموریت رئیس جمهور به دستگاه ها برای بهبود معیشت بازنشستگان 

در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی:

باقری: روابط با همسایگان سقف ندارد

سخنگوی وزارت خارجه: 

برنامه ای برای کاهش سطح روابط سیاسی با سوئد نداریم  

ــی  ــه عموم ــزاری مناقص ــوان برگ ــی فراخ ــت دوم  آگه ــت اول و نوب در نوب
ــی  ــه ای  شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان غرب بصــورت یــک مرحل
ــی  ــعه ایران ــه توس ــای 30 /1401/04 و 05/01/ 1401 در روزنام ــه در روزه ک
ــه اشــتباه 1401/05/30  ــت اول ب منتشــر شــده اســت تاریــخ نشــر آگهــی نوب
درج شــده اســت کــه بدینوســیله اعــام می شــود تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت اول 

ــردد. ــاح می گ ــیله اص ــه بدینوس ــد ک ــح می باش 1401/04/30 صحی

آگهی اصالحیه 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی

برآیند دو روایت اصالح طلبانه و اصولگرایانه
از وضع موجود:

»اسفناک«
سانسور« زمند  »نیا

ِ


