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ابتالی معاون پوتین به کرونا

نخستوزیر روسیه از ابتالی معاون رئیسجمهوری این کشور به ویروس کرونا خبر داد.به
گزارش ایلنا به نقل از اینترفکس« ،میخائیل میشوستین» ،نخستوزیر روسیه اعالم کرد
که «ماکسیم اورشکین» ،معاون «والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهوری این کشور به ویروس
کرونا مبتال شده است.میشوستین گفت« :اورشکین متاسفانه به کرونا مبتال شده و من از
این فرصت استفاده کرده و برای او آرزوی تندرستی میکنم .او با ما در تماس است».

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1201مش��اوران امالک اگر از رکود معامالت
ب��ه خاطر گران��ی ام�لاک ناراحت هس��تند به
فروش��ندگان توصیه کنند قیمته��ای پرت به
مش��تری ندهند .با این وصف کسی قدرت خرید
ندارد)12/9( .
 -1151این ایستادن در صفها برای خرید مرغ
شایسته مردم ما نیست .نباید آنقدر مردم در رنج
و عذاب باشند)12/9( .
 -1131وام ودیعه مسکن قرار بود پرداخت شود
اما نش��ده حاال قرار اس��ت س��ال آینده پرداخت
کنند؟ ()12/9
 -1121آق��ای حدادعادل اگر از تایید صالحیت
ی��ا عدم صالحیت اف��راد ب��رای کاندیداتوری در
انتخابات خب��ر دارد زودتر اعالم کند تا این افراد
تکلیف خود را با انتخابات بدانند)12/9( .
 -1110به خاطر درگذشت آن پرستار یا ماما در
اهواز بسیار اندوهگین ش��دیم .ما شاهد اتفاقات
تلخی در ایام کرونایی هستیم)12/9( .
 -1101گرانیه��ا ب��ه ح��دی زی��اد اس��ت که
دس��تمزدهای طبقات ضعیف فق��ط  30درصد
هزینههای آنان را تامین میکند)12/9( .
 -1041شایعه شده بازار تهران شاید تعطیل شود.
این موضوع صحت دارد؟ ()12/9
 -1031متاسفانه رئیسجمهور جدید آمریکا هم
اهل برداشت تحریمها نیس��ت .خالف ادعاهای
انتخاباتی خود عمل میکند)12/9( .
 -1020آم��ار وزارت صنع��ت و معدن میگوید
بس��یاری از کاالها افزایش بی��ش از صددرصدی
دارن��د .واقع��ا تکلیف م��ردم با ای��ن گرانیهای
کمرشکن چه میشود؟ ()12/9
 -2231وقتی ش��رکای اقتصادی م��ا هم بدون
پیوس��تن ما ب��ه افایت��ی اف با م��ا همکاری
نمیکنند ،پس چرا نباید عضو این گروه بشویم؟
()12/10
 -2112مش��کل آقای یامینپور مجری معروف
در صدا و س��یما با رئیس این س��ازمان چیست؟
ایش��ان که از آدمهای پای ثابت خود این رسانه
بود؟ ()12/10
 -2012چرا اروپاییها درس��ت هنگامی که باید
برای حفظ برجام تالش کنند دنبال کارش��کنی
هس��تند؟ چرا کاس��ه داغت��ر از آش ش��دهاند؟
()12/10
 -1801چرا آقای علیکریمی هنگام مش��خص
شدن نتیجه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال
آنقدر عجیب و غریب عکسالعمل نشان داد و فورا
جلسه را ترک کرد؟ ()12/10
 -1745مردمی که ق��درت تامین مواد مغذی و
پروتئینی الزم برای بدن را ندارند مس��لم اس��ت
زودتر درگیر بیماری میشوند حتی بدنشان در
مقابل کووید  19مقاومت کمتری خواهد داشت.
()12/10
 -1731اگر شورای حکام تصمیم نامعقولی درباره
برنامه هس��تهای بگیرد احتماال برج��ام کامال با
شکست روبرو میشود)12/10( .
 -1721آقای مرعشی به طنز گفتند دست مردم
را ببوسیم تا رای بدهند)12/10( .
 -1710چرا مردم باید در به در دنبال یک روغن
یا مرغ در صفها باش��ند .این در ش��أن مردم ما
نیست)12/10( .
 -1650واقعا این حرف درستی است سودجویی
کاس��بان تحریم فش��ارهای اقتصادی بیشتری
بر م��ردم تحمیل کرد .عدهای ب��ر موج تحریم و
گرانیها سوار شدند)12/10( .
 -1621بررس��ی لوایح افایتیاف در مجمع به
کجا کش��ید؟ اگر به صالح مردم است چرا زودتر
آن را تصویب نمیکنند؟ ()12/10
 -1548چه خبر ش��ده ک��ه دولت خبر میدهد
ش��رایط تولید و ف��روش نفت با س��الهای قبل
متفاوت خواهد بود؟ ()12/10
 -1521آقای روحانی مس��لم است قیمت امروز
ارز قیمت واقعی نیست اما چند سال است همین
قیم��ت غیرواقعی در ب��ازار برای خ��ود میتازد.
()12/10
 -1510م��ردم نگ��ران هس��تند ش��ورای حکام
تصمیمات عجی��ب و غریبی بگیرد .آن وقت چه
باید کرد؟ ()12/10
 -1420کرونای انگلیسی درحال پخش شدن در
سطح کشور است .اگر ضرورت دارد امسال جلوی
سفرهای نوروزی گرفته شود)12/10( .
 -1410آقای جهانگیری قصد کاندیداتوری دارید
که حرفهای تبلیغاتی میزنید؟ ()12/10
 -1321مسئوالن! به فکر بازیگران سالمندی که
دچار بیماری شده و زمینگیر شدهاند هم باشند.
باید از اینان حمایت شود)12/10( .
 -1310آیا بیماران دیابتی هم باید واکسن کرونا
را بزنند آیا در اولویت هستند؟ ()12/10
 -1235افشای فساد مالی در برخی شهرداریها
برای مردم بسیار تاسف انگیز است)12/10( .
 -1221آی��ا ترکی��ه درحال ح��ذف خرید گاز از
ایران است؟ واقعا برخی از همسایگان ما کملطفی
میکنند)12/10( .
 -1212آقای نمکی! آیا واقعا دنیا از کنترل کرونا
در کشورمان حیرت کرده؟ ()12/10
 -1210اگر اقتصاد را در شرایط تحریمها کنترل
میکردند و جلوی افزایش قیمتها را میگرفتند
آنقدر مردم دلخوش به رفع تحریمها نبودند .حاال
هم به خاطر برخی مسائل آن امیدشان هم به رفع
تحریمها کمرنگ شده)12/10( .

 -1201هر روز که به مغازهای میرویم که کاالیی
بخریم متوجه میشویم قیمتها افزایش مجدد
دارد .چند بار باید در طول س��ال قیمتها گران
شوند؟ ()12/10
 -1201آی��ا صح��ت دارد ای��ن وی��روس جدید
انگلیس��ی  3روز میتوان��د فرد را از پ��ا درآورد؟
()12/10
 -1131در مورد بازگشایی دانشگاهها و مدارس
در سال آینده چه پیشبینیهایی صورت گرفته؟
()12/10
 -1120یک��ی از بدتری��ن آثار تحریمه��ا ،بروز
فساد و رانتبازی اس��ت .عدهای به بهانههایی با
باندبازیهای خود کانالهای مالی ایجاد میکنند
که فسادآور است)12/10( .
 -1112ما باید در قرارداد با چینیها هم مراقب
باشیم .هر کشوری در درجه اول دنبال منافع خود
است)12/10( .
 -1101اصولگرایان از حاال خود را پیروز انتخابات
ندانند .هیچ چیز مشخص نیست .اگر هم پیروزی
به دست آورند با رای حداقلی است)12/10( .
 -1041با این وضعی��ت اقتصادی و تورمها باید
گفت هیچوقت ارزش پول ملی تا این حد کاهش
نیافته بود)12/10( .
 -1031باالخره مشخص شد تکلیف دفترچههای
بیم��ه چه میش��ود؟ حذف میش��ود ی��ا خیر؟
()12/10
 -1021چرا در شرایط کرونایی میل مردم برای
اهدای خون کم ش��ده است؟ درحالی که کمبود
اهدای خون کامال حس میشود)12/10( .
 -0905کرونا همین حاال هم طوفان به پا کرده.
چرا میگویند مراقب باش��ید طوفان کرونا در راه
اس��ت؟ این حجم از فوتیها و ابتال نش��ان از ایام
طوفانی کرونایی میدهد)12/10( .
 -0821مس��ئوالن حراس��تی و نگهبانهای آثار
میراث فرهنگی مراقب باش��ند از این آثار گرانبها
سرقتی صورت نگیرد .سارقین در کمین این آثار
تاریخی و فرهنگی هستند)12/10( .
 -0812ارزش پول ملی به ش��دت کاهش یافته
ب��ا افزایش قیمت دالر ارزش آن روز به روز کمتر
میشود .برای حفظ ارزش پول ملی چه برنامهای
دارند؟ ()12/10
 -1401بازداش��ت برخی شهردارها در شهرهای
مختلف این نگرانی را ایجاد میکند که فساد مالی
در برخی مدیریتها روند افزایشی دارد)12/11( .
 -1353چرا م��ردم باید تاوان گرانی محصوالتی
را بدهن��د که هیچ ربطی هم ب��ه تحریم ندارد؟
چ��را باید ما تاوان س��ودجویی ع��دهای خاص را
بدهیم؟ ()12/11
 -1341لط��ف دول��ت نس��بت به رف��ع نگرانی
بازنشستگان اقدام کند .این قشر ضعیف نیازمند
حمایت است)12/11( .
 -1310آقای روحان��ی! کاش بودجه ما آنقدر به
نفت متکی نبود .همین ات��کای به نفت برای ما
خیلی دردسرساز شد .خصوصا در ایام تحریمها.
()12/11
 -1301آیا اگر تحریمها لغو ش��ود آژانس انرژی
اتمی اجازه دسترس��ی به تصاویر تاسیسات پیدا
میکند؟ ()12/11
 -1235وزیر سابق امور خارجه آمریکا چرا آنقدر
زب��ان به یاوهگویی باز میکن��د؟ دولتی که او در
آن کار میکرد رفته است بهتر است دهانشان را
ببندند حرفهای مفت علیه ایران نزند)12/11( .
 -1210آمری��کا که رد پیش��نهاد مذاکره ایران
ب��ا آمری��کا را رق��ص دیپلماتیک مینام��د ،آیا
میدان��د ای��ن ادا و اطواره��ای آمری��کا درعدم
پایبن��دی ب��ه برجام و ع��دم تحق��ق وعدههای
انتخابات��ی هم ی��ک نمایش مضحک از س��وی
آمریکاست؟ ()12/11
 -1201مس��ئول گرانیها و این بازارچه دولت و
سوءمدیریت یا هر دلیل دیگری باشد فقط بدانند
زندگی به کام مردم تلخ شده)12/11( .
 -1145آقای احمدینژاد توهم زده که میگوید
میخواهند مرا ترور کنند؟ ()12/11
 -1131مسئوالن دائم از ارزان شدن قیمت ارز و
برخی اقالم دیگر میگویند .اما مدتهاست قیمت
اقالم دربازار فقط روی ریل گرانی است)12/11( .
 -1112ما مردم چش��م به راه هستیم که جامعه
زودتر واکسینه بشود .باید زودتر مردم را واکسینه
کنند .آمار فوتیها افزایشی شده .وضعیت بیشتر
شهرها نگرانکننده است)12/11( .
 -1105این حق مس��لم ماست که آمریکاییها
تضمین بدهند که تحریمها را لغو میکنند و به
برجام در عمل برمیگردند)12/11( .
 -1021متاس��فانه بازار ارز و س��که و طال فقط
چشم به خبرهای سیاس��ت خارجی دوخته و با
هر خبری قیمتها و بازار واکنش نشان میدهند.
با این وصف این بازار فعال ثبات نخواهد داش��ت.
()12/11
 -1011آی��ا رئیسجمه��ور جدی��د آمریکا هم
نمیدان��د که در ش��رایط کرونای��ی تحریمهای
ای��ران ی��ک نق��ض کام��ل حق��وق بش��ری
است؟ ()12/11
 -0920واقعا متاسف و اندوهگین هستیم از اینکه
مجدد شاهد سه رقمی شدن آمار فوتیهای کرونا
باشیم)12/11( .
 -0810ای��ن موضوع ترور آقای احمدینژاد البد
یک شوخی از طرف ایشان است .وی برای مطرح
ش��دن هر حرفی می زند .وگرنه کسی چه کار به
احمدینژاد دارد؟ ()12/11

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

طرح جنجالی مجلس تصویب شد؛ اینترنت گران میشود

طرح جنجالی کمیسیون تلفیق که باعث «گران» شدن
اینترنت میش��ود ،باالخره در صحن علنی مجلس به
تصویب رسید.
به گ��زارش ایرن��ا ،اوایل اس��فندماه ،طرحی توس��ط
کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید که حکایت
از افزایش ۱۰درصدی حقالسهم دولت از اپراتورها داشت .افزایش
مالیات��ی که به گفته وزیر ارتباطات  ۱۰۰درصد به گرانی اینترنت
منجر خواهد شد.

ب��ا اینکه تحلیلهای این مدت نش��ان م��یداد که
تصوی��ب این قان��ون به ضرر کاربران اس��ت و حتی
مصوب��ه ش��ورای عالی فضای مج��ازی در خصوص
سهم  ۲درصدی اینترنت در سبد خانوار را زیر سوال
میب��رد ،اما مجلس در صحن علن��ی این مصوبه را
به تصویب رس��اند.بر این اساس ،حقالسهم پرداختی شرکتهای
اینترنتی از سال  ،۱۴۰۰به میزان  ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.
س��ه ه��زار میلی��ارد تومان درآم��د حاص��ل از این اق��دام نیز به

«صداوسیما» برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی به «شرکت
مخابرات ایران» برای توس��عه اینترنت خانگی ب��رای «مقابله» و
رقابت با اینترنت ماهوارهای  SpaceXو همینطور تولید محتوا در
فضای مجازی تخصیص خواهد یافت.
همچنینبندی از این تبصره که قبال در مجلس تصویب شده بود
و بر اساس آن هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعالم کرده
بود ،از مصوبه حذف ش��د .به نظر میرسد فشار تامین این ۳هزار
میلیارد تومان از جیب مردم خواهد بود.

دغدغههای حقوق بشری پرزیدنت

آقای بایدن! این گوی و این میدان

تنها در سال 2020اسرائیل  273خانه فلسطینیان را تخریب و  1,006فلسطینی  -شامل  519کودک  -را بیخانمان کرد .حکومت اسرائیل در سه سال قبل از آن نیز  925خانه دیگر را
تخریب کرده است .البته به باور بسیاری از کارشناسان آمار واقعی سال  2020بیشتر از اعداد اعالم شده توسط نهادهای آماری رسمی در سرزمینهای اشغالی است
"جو بایدن" رئیس جمهور جدید آمریکا گفته اس��ت که در دوران او،
رابطه آمریکا با کشورهای جهان تابعی از مسئله "حقوق بشر" خواهد
بود.
عص��ر ایران در ادامه نوش��ت :این که رئیس جمه��ور قدرتمندترین
کش��ور جهان ،حقوق بشر را مبنای روابط خارجی دولتش با ممالک
دیگر جهان قرار دهد ،حتماً خوش��حالکننده است و اگر از شعار به
عمل برس��د ،نام بایدن را باید در زمره حکمرانان انسان گرای جهان
قرار داد ،اما طبق آخرین آماری که در دس��ترس اس��ت ،هم اکنون
 450فلسطینی با همین قانون که احتماالً از ابداعات اسرائیل است،
ت اداری» و بدون تفهیم اته��ام یا محاکم ه
تح��ت عن��وان «بازداش�� 
زندانی ش��دهاند .بنابر آمار اعالم ش��ده توس��ط منابع اسرائیلی ،این
رژیم تنها از ابتدا تا  31اگوس��ت س��ال گذش��ته می�لادی()2020
براب��ر با  4,027فلس��طینی از جمله  153ک��ودک را به بهانه جرائم
امنیتی  -بیش��تر آنها به دلیل پرتاب س��نگ بوده است -را بازداشت
کرده است.

در س��ه س��ال قبل از آن نیز  925خانه دیگر را تخریب کرده است.
البته به باور بس��یاری از کارشناس��ان آمار واقعی سال  2020بیشتر
از اعداد اعالم ش��ده توس��ط نهادهای آماری رسمی در سرزمینهای
اشغالی است.
>کارشکنیکرونایی

تحقیقات تخصصی نشان میدهد اسرائیل در حمالت
خود به منطقه غزه کمترین توجهی به جان غیر نظامیان
ندارد .برای مثال در سال  2018حمالت هوایی و گلوله
باران نوار غزه توسط نیروهای اسرائیل موجب مرگ 28
غیرنظامی ،از جمله  10کودک فلس��طینی ش��د که در
درگیریها شرکت نداشتند

>20سال زندان برای کودکان

هر س��اله تقریبا  500تا  700کودک فلس��طینی در سیستم دادگاه
نظامی اسرائیل بازداش��ت و مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند .اتهام
اکثر این کودکان ،پرتاب س��نگ به سمت نیروهای مهاجم اسرائیلی
اس��ت .دادگاههای اس��رائیل برای این کودکان تا  20سال زندان در
نظر میگیرند.
>محدودیتهای آب و برق برای اهالی غزه

اس��رائیل آب را آنهم با محدودیت به س��اکنین غزه میفروش��د .در
ش��رایطی که اسرائیل آب را از شمال سرزمین خود به جنوب انتقال
میدهد ،اما فلس��طینیها اجازه انتقال آب از کرانه باختری به غزه را
ندارند .هر وقت هم که اسرائیل اراده میکند ،برق غزه را قطع میکند.
>نقض حقوق بشرهای زنده و مرده!

نه تنها زندگان که کشتکان هم از دست حقوق بشر اسرائیلی امنیت
ندارند .به عنوان مثال در سال  ،2020اسرائیل یک فلسطینی به نام
محمد النعم را در نوار غزه به شهادت رساند .پس از کشته شدن النعم،
سربازان اسرائیلی به سوی فلسطینیانی که در تالش برای حمل جسد

اس��رائیل به توصیه کارشناسان حقوق بشر س��ازمان ملل در آوریل
 2020که خواستار تس��هیالتی برای زندانیان فلسطینی شده بودند
تا دچار کرونا نشوند ،توجهی نکرد بلکه در همان ماه ،پلیس اسرائیل
یک مرکز آزمایش کرونا را که توس��ط ساکنان محله سلوان در شرق
بیت المقدس راهاندازی ش��ده بود ،به دلیل همکاری با تش��کیالت
خودگردان فلسطین تعطیل کرد.
>کشتار معترضین در خیابان ها

به گ��زارش دفتر هماهنگی امور بشردوس��تانه س��ازمان ملل متحد
( ،)OCHAارت��ش و نیروه��ای امنیتی اس��رائیل در س��ال 2019
دست کم  38فلسطینی ،از جمله  11کودک را طی تظاهرات در نوار
غزه و کرانه باختری کشته اند .بسیاری از آنها در شرایطی که تهدیدی
برای جان دیگران وجود نداشت ،کشته شدند .بسیاری از این قتلهای
غیرقانونی عمدی بوده اس��ت که جنایات جنگی محسوب میشوند.
این قبیل از آمار بس��یار محدود ،با فاصله زمانی طوالنی و به سختی
بروزرسانی میشوند زیرا نهادهای اسرائیلی مسیر انتشار اطالعات را
تحت کنترل دارند.

وی بودند نیز شلیک کرده که به مجروح شدن دو نفر از آنها منجر شد
و یک بولدوزر نظامی اسرائیل با پرتاب جسد به آن بیحرمتی کرد.
>به تشخیص خودت آدم بکش!

آتش باز را
سال هاست که اسرائیل سیاس��ت غیر قانونی و بیپروای ِ
در کرانه باختری اجرا میکند .این سیاست از پشتیبانی کامل دولت،
ارتش و دادگاههای اس��رائیل برخوردار است و اسرائیلیها میتوانند
به تش��خیص خود به سمت فلسطینیان ش��لیک کنند و اگر نتوانند
ثاب��ت کنند که برای دف��اع از خود ای��ن کار را کردهاند نیز مجازات
خاصی ندارند .به عنوان مثال در س��ال  ،2020دو سرباز اسرائیلی که
فلسطینیان را در دو رویداد جداگانه کشته بودند به دلیل قتل از روی
بیمباالتی تنها به  45و  90روز کار خدماتی نظامی محکوم شدند!

>حمالت هوایی و توپخانهای به مناطق مسکونی

تحقیقات تخصصی نشان میدهد اسرائیل در حمالت خود به منطقه
غزه کمترین توجهی به جان غیر نظامیان ندارد .برای مثال در س��ال
 2018حمالت هوایی و گلوله باران نوار غزه توسط نیروهای اسرائیل
موجب مرگ  28غیرنظامی ،از جمله  10کودک فلسطینی شد که در
درگیریها شرکت نداشتند.
آنچه ذکر شد ،تنها گوشهای از جنایات اسرائیل است که جلوی چشم
جهانیان و از جمله روسای جمهور آمریکا صورت میگیرد و اال شرح
این جنایات ،حکایتی مفصل اس��ت و پر از قتل و شکنجه و اشغال و
غارت و ...این گوی و این میدان آقای بایدن!

>حکومت خانه خراب کن

تنها در سال 2020اسرائیل  273خانه فلسطینیان را تخریب و 1,006
فلسطینی  -شامل  519کودک  -را بیخانمان کرد .حکومت اسرائیل

رئیس شورای تامینکنندگان دام کشور:

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه:

مصرف گوشت نصف شد

اطالعاتی از رقم پولهای بلوکه شده در ترکیه نداریم

رئیس ش��ورای تامینکنندگان
دام کش��ور گف��ت :ب��ا کاهش
تقاضا از س��وی پ��ر مصرف ها،
می��زان مص��رف گوش��ت قرمز
نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۵۰درصد کاهش یافته اس��ت.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،منصور پوریان با اشاره به
اینکه گرانیهای اخیر گوش��ت در بازار بهانهای
بیش نیس��ت ،اظهار کرد :با وجود آنکه انباشت
دام ،دام��داران را با مش��کالت متع��ددی روبرو
کرده است ،اما مغازه داران به بهانههای مختلف
نظیر بارش برف و باران و مس��دود ش��دن راهها
گوشت را گران کردند.وی قیمت کنونی هر کیلو
دام در بخش س��بک را  ۴۶تا  ۴۷هزار تومان و
دام س��نگین  ۳۷هزار تومان اعالم کرد و افزود:
ب��ا توجه به قیم��ت دام زنده ،ن��رخ منطقی هر
کیلو گوشت گوس��اله  ۹۵هزار تومان و گوشت
گوس��فندی ۱۱۵هزار تومان است .پوریان ادامه
داد :با توجه به انباشت دام زنده و فشار سنگین
بر روی دامداران و همچنین مازاد  ۴۰۰هزار تنی

گوشت در سردخانه ها ،نوسان
قیم��ت در بازار توجی��ه ندارد.
رئیس ش��ورای تامینکنندگان
دام کشور از انباشت  ۳۰۰هزار
راس دام در کش��ور خبر داد و
گفت :ب��ا توجه به گرانی نهاده،
نب��ود بازار مناس��ب و ش��یوع
وی��روس کرون��ا ،فش��ار زیادی
بر بخش تولید وارد ش��ده ب��ه طوری که حدود
 ۳۰۰ه��زار راس دام در بخش س��نگین و  ۶تا
 ۷میلیون راس در بخش س��بک در دامداریها
انباشت ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه مصرف
گوشت به شدت کاهش یافته است ،افزود :بنابر
آمار امسال با کاهش تقاضا از سوی پر مصرف ها،
میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۵۰درصد کاهش یافته است .این مقام
مس��ئول در پایان تصریح کرد :علی رغم کاهش
مصرف و مازاد تولید در بخش دام و گوش��ت با
نرخهای غیرمنطقی گوشت گوسفند و گوساله
در س��طح خرده فروش��یها روبرو هستیم که با
واقعیت همخوانی ندارد.

رئیس اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و ترکیه
اظهار داشت :اظهار نظر آقای اردوغان مطمئنا
ای��ن روزنه برای آینده باز میش��ود که تجار و
س��رمایهگذاران ترکیهای با فکر راحت و خیال
آس��وده در ایران س��رمایهگذاری کنند و کار
انج��ام دهن��د و در کل ای��ن موض��وع مثبتی
اس��ت .به گزارش ایلنا ،مهرداد سعادت اظهار
داشت :آقای اردوغان خواستار لغو تحریمهای
ی��ک طرفه علیه ایران ش��دهاند ،م��ا این را به
فال نیک گرفته و از ایشان تشکر میکنیم که
نظر خود را صریح و شفاف گفتند .در صورتی
که تحریمها برداش��ته شود تجار ترکیهای نیز
منتفع میش��وند و روابط تج��اری ما میتواند
به زمانی که دو کش��ور  21میلیار دالر ساالنه
با هم تجارت داش��تند ،برگ��ردد .بنابراین آنها
ه��م به دنبال منافع ملی خود هس��تند .وی با
اشاره به تاثیر اظهار نظر رئیس جمهور ترکیه
بر رواب��ط تجاری دو کش��ور گفت :ب��ا اظهار
نظر آق��ای اردوغان مطمئنا ای��ن روزنه برای
آینده باز میش��ود که تجار و س��رمایهگذاران
ترکیهای با فکر راحت و خیال آسوده در ایران

سرمایهگذاری کنند ،کار انجام دهند و در کل
این موضوع مثبتی است .رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ای��ران و ترکیه در م��ورد تنشهای
به وجود آمده بین س��فرای دو کش��ور تصریح
کرد :ما همیش��ه به دنبال ارتقای دیپلماس��ی
اقتصادی هستیم ،فکر نمیکنم اینگونه مسائل
در تجارت دو کش��ور تاثیری داشته باشد .این
موضوعات بین کش��ورها طبیعی اس��ت ،این
بحثه��ا رد و بدل میش��ود و بع��د هم حل
میش��ود ،به نظر میرسد بیش��تر سوءتفاهم
باش��د .وی در مورد داراییهای مس��دود شده
ای��ران در ترکیه گفت :من از مقدار پول بلوکه
ش��ده ای��ران در ترکی��ه اطالع ن��دارم .رئیس
بانک مرکزی به طور ش��فاف میزان پول بلوکه
ش��ده ای��ران در ک��ره جنوبی را اع�لام کرده
اما این اتف��اق در مورد ترکیه نیفتاده اس��ت.
مطمئن��ا پولهایی در ترکی��ه داریم اما میزان
آن به طور رسمی اعالم نشده است .امیدواریم
با حل مشکل تحریمها دو کشور بتوانند کامال
شفاف و راحت با یکدیگر تراکنش مالی داشته
باشند.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی بخش کشاورزی ایران:
دبیر فدراسیون صنایع غذایی بخش کشاورزی ایران از توزیع رانتی
روغن دولتی در صنایع غذایی خبر داد و گفت :ایجاد رانت و انحصار
در روغ��ن موجب افزایش  100درصدی قیمت این کاال برای بخش
زیادی از صنایع غذایی شده است.
به گزارش ایلنا ،محسن نقاشی با بیان اینکه بسیاری از موانع تولید
داخلی است و ارتباطی به تحریمها ندارد ،اظهار کرد :افرادی در حال
تش��کیل انحصار و ایجاد رانت در کاال اساسی هستند تا با استفاده
از ش��رایطی که تحریمها ایجاد کردهاند سودهای سرشار عاید خود
کنند .وی ادامه داد :این افراد هر روز قویتر شده و بیشتر رمق تولید
را میگیرد.نقاشی از جمله کاالی که در آن انحصار و رانت در حال
تشکیل است را روغن عنوان کرد.
وی با اشاره به مشکالت اخیر مردم و صنایع غذایی در تامین روغن
مورد نیاز خود ،اظهار کرد :بخش عمده این مشکالت به دلیل انحصار

توزیع روغن صنف و صنعت رانتی است
و ایجاد رانت که در این کاال شکل گرفته ،به وجود آمده است .نقاشی
یادآور شد :روغن یکی از کاالهای اساسی پر مصرف مردم و ماده مهم
اولیه تولید در صنایع غذایی است به همین دلیل دولت برای واردات
آن ارز ترجیحی تخصیص داده است.
به گفته نقاش��ی؛ به رغم تخصیص ارز ترجیحی ب��ه واردات روغن،
انحص��ار و رانت اجازه توزی��ع عادالنه این کاال بین مردم و صنایع با
نرخ دولتی نمیدهد.وی افزود :در حال حاضر روغن دولتی با افزایش
 100درصدی نرخ به دست بخش زیادی از صنایع غذایی میرسد.
نقاش��ی با بیان اینکه قیمت دولتی هر کیلوگرم روغن برای صنایع
 7هزار و  500تومان اس��ت ،گفت :صنایع غذایی روغنی که باید با
نرخ دولتی به دستش��ان برس��د را حداقل  15هزار تومان خریداری
میکنند .دبیر اجرایی فدراس��یون صنایع غذایی بخش کش��اورزی
ایران مدعی شد؛ فدراسیون افرادی که در روغن رانت ایجاد کردهاند

شناس��ایی کرده و حاضر است تا اس��امی آنها را در اختیار مراجع
قضائی قرار دهد.
نقاش��ی تصریح کرد :با توجه ب��ه آنکه رهبر انقالب ،مجلس محترم
ش��ورای اس�لامی ،قوه قضائیه و ریاس��ت محترم جمهوری همواره
حمای��ت خود را از تولید اعالم نمودهان��د ،به جریانهای ضد تولید
و س��ودجو اخطار و اعالم میش��ود به منظور معیشت و رفاه مردم
و جهش تولید به سودجوییهای بیحساب و رانتها پایان دهند.
وی تاکید کرد :در صورت ادامه این روند این افراد مطمئن باش��ند
فدراس��یون صنایع غذایی کشاورزی ایران ،بنا به رسالت تشکیالتی
خود اقدام به طرح دعوا در محاکم قضائی خواهد کرد.
نقاشی همچنین به مسئولین دست اندرکار تامین روغن یادآور شد:
اگر در مقابل توزیع ناعادالنه روغن س��کوت کنند فدراسیون صنایع
غذایی بصورت قانونی علیه آنها نیز اقامه دعوا خواهد کرد.

قدردانی مدیرعامل متروی تهران  از تالشها و خدمات پرسنل شرکت

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با اشاره به اینکه
 ۱۶اس��فند س��الگرد بهرهبرداری از مترو است گفت :بعد از گذشت
 ۲۱سال بهره برداری ،متروی تهران بزرگترین شبکه ریلی در شبکه
حمل و نقل ریلی درون ش��هری است.به گزارش مدیریت ارتباطات
و امور بینالملل ش��رکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه فرنوش
نوبخت ضمن تبریک بیست و دومین سالگرد متروی تهران و حومه
اظهار کرد :در شانزدهم اسفندماه  ۱۳۷۷اولین روزی که قطار مترو
در مسیر تهران(صادقیه)  -کرج حرکت کرد ،روز ویژه و به یادماندنی
ب��ود و همه عالقمند بودند که بدانند بعد از آن چه اتفاقی میافتد.
وی افزود :امروز متروی تهران بیش از  ٢۵٠کیلومتر ش��بکه و ١٣٢
ایستگاه فعال دارد و در حال خدماترسانی به شهروندان هستیم.
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه با اش��اره به اینکه طی بیس��ت و یک س��ال گذشته

میلیاردها س��فر در خطوط متروی تهران و حومه ثبت شده است،
گفت :این سفرها را مدیون زحمات و تالش خستگی ناپذیر پرسنل
ش��رکت متروی تهران و شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه

اس��ت و امروز نتیج��ه این پیگیریها و اقدامه��ا را در رضایتمندی
شهروندان میتوان مشاهده کرد.وی خاطرنشان کرد :امروز فرصت
را غنیمت شمرده و به بهانه بیست و دومین سالگرد بهرهبرداری از
متروی تهران و حومه از تمام کس��انی که برای تاسیس مترو تالش
کردهاند قدردانی و سپاس��گزاری میکنم .وی خاطرنشان کرد:قطار
مترو در تهران اگرچه برروی ریل وارداتی به حرکت درآمد اما امروز
بعد از گذش��ت  ۲۱سال قطار مترو در ایران نیز به حرکت در آمد و
متروی تهران نیز برروی ریل ملی در حرکت اس��ت.نوبخت تصریح
کرد :در آغاز بهرهب��رداری از مترو واردکننده این صنعت بودیم ،اما
امروز صادرکننده این صنعت ریلی هستیم.نوبخت در ادامه با اشاره
به کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خطوط هفتگانه گفت :در حال
حاضر سرفاصله حرکت قطارها در خط دو به  ۳دقیقه رسیده و در
خطوط یک و چهار ۳و نیم دقیقه کاهش یافته است.

