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چرتکه 3

دستوراتجهادیرئیسجمهوری
بهصنعتخودرو

 توليد خودرو سال آینده
 50 درصد افزایش یابد)!(

شهرنوشت 6

سرانجامزنانآسیبدیده»خانهخورشید«
درهالهایازابهاماست؛

 وجود اراده ای 
 برای و اگذاری سمن ها
 به نهادهای دولتی؟! 

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1025  پنجشنبه 12   اسفند   1400  /    29 رجب 1443  /  3 مارس   2022

سیگنالعدماعالمقیمتمشخصبرایواحدهایطرحملیمسکن؛

اقتصاد ایران برای دولت هم 
قابل پیش بینی نیست

سياست 2

چرتکه 3

مذاکرات وین به مویی بند است

 فضای خاکستری
 و تداوم مقصرنمایی

مسابقه طناب کشــی مذاکرات وین به 
زورآزمایی های آخر خود رســیده اســت. 
احتمال اینکه یکی از طرف ها با زور بیشتر 
پیروز نهایی مذاکرات باشد، قوت بیشتری 
گرفته اما این احتمال هــم وجود دارد که 
در لحظات آخــر طناب پاره شــده و بازی 

مذاکرات بدون سرانجام به پایان برسد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تعدادی 
از نمایندگان جلســه گذشــته و آخرین 
وضعیــت مذاکرات را شــرح داده اســت. 
معلوم نیســت حرف های ویژه آن جلســه 
چه بوده و بین نمایندگان و شــمخانی چه 

حرف هایی رد و بدل شده اما اخبار رسمی 
منتشر شده از این جلسه هم نشان از فضای 
خاکســتری مذاکرات را دارد. شــمخانی 
گفته که تجربیات تلخ ناشــی از بدعهدی 
آمریکا و بی عملــی اروپا، تامیــن الزامات 
شــکل گیری توافقی قابل اتــکا، متوازن و 
پایدار را اجتناب ناپذیر کرده است. او تاکید 
کرده که »راهبــرد اصلی کشــور در کنار 
تالش برای رفــع تحریم ها، تمرکز بر ایجاد 
سازوکارهای بی اثر کردن ابزار تحریم است 
و خوشبختانه در این زمینه اقدامات بسیار 

خوبی انجام شده است.«

دیوانکیفریبینالمللیتحقیقدربارهجنایاتجنگیروسیهدراوکراینراآغازمیکند؛

جنگ حقوقی الهه علیه مسکو 
جهان 5

کرهجنوبیهمبهتحریمهاپیوست

 قطع دسترسی هفت
 بانک روسی به سوئیفت

چهرهنگاریدرمورد10چهرهخاصهفتهبیستم

 دادزن ها، گل نزن ها 
و یک جوانمرد!

روابطعمومیوزارتخارجهاعالمکرد

ادامه فعالیت سفارت ایران 
در  پایتخت اوکراین

مهاجرتنیرویماهرکاررابایدجدیگرفت

 سیاست های غلط
  سرکوب مزدی

 و زیان تولید در کشور

 رئیس جمهور  جمعه 
به گلستان می رود

دسترنج 4

چرتکه 3

سياست 2

آدرنالين 8

سياست 2

رئیس جمهــور تعامل موثر 
و ســازنده وزرا و اســتانداران را 
باعث ارتقای کیفیت تصمیمات و 
اقدامات دولت عنوان کرد و اظهار 
داشــت: وزرا اختیار آن دسته از 
تصمیم گیری هــا را کــه نیازی 
به بررســی و اتخاذ آنها در مرکز 
نیست، به اســتانداران تفویض 

کنند.
به گزارش ایلنا،  سید ابراهیم 
رئیســی صبــح چهارشــنبه 
در جلســه هیــات دولت گفت: 
اســتانداران نماینــدگان عالی 
دولت در اســتان ها هســتند و 
تعامل موثر و ســازنده میان وزرا 
و اســتانداران تاثیــر قطعی در 
ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها 

و اقدامات دولت خواهد داشت.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه 
تمرکززدایی از ضرورت های مهم 
در افزایش کارآمدی نظام اداره 
کشور اســت، افزود: وزرا به طور 
جدی در راســتای تمرکززدایی 
اقدام کنند و اختیار آن دســته 
از تصمیم گیری هــا را که نیازی 

به بررســی و اتخاذ آنها در مرکز 
نیست، به اســتانداران تفویض 

کنند.
دکتــر رئیســی در بخــش 
دیگری از ســخنانش بــا بیان 
اینکــه خصوصی ســازی برای 
ســامان دادن اقتصاد کشــور 
ضرورت دارد، تصریح کرد: البته 

خصوصی ســازی باید به قیمت 
واقعی، واگذاری به افراد و بخش 
خصوصی واقعی و واجد شرایط و 
حمایت دولت از بخش خصوصی 
پس از واگذاری ها انجام شود تا 
به ســامان دادن اقتصاد کشور 

کمک کند.
رئیســی بــر رعایت ســه 
اصــل »هدایــت«، »حمایت« 
و »نظــارت« دولــت در اجرای 
کیــد  تا ی  ز صی ســا خصو
و خاطرنشــان کــرد: اصــل 
خصوصی ســازی یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است و دولت باید 
تصدی گری های خود را واگذار 
کرده و بخش خصوصی اداره امور 

را در دست بگیرد.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی مکلف شــد ضمن 
دهــک بنــدی درآمــدی همه 
خانوار های یارانه بگیر، به حذف 
یارانــه نقدی و طرح معیشــتی 
خانوار هــای پردرآمد اقدام کند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی 
روز چهارشــنبه)۱۱ اسفندماه( 
مجلس شورای اسالمی بررسی 
بخش درآمدی الیحــه بودجه 
۱۴۰۱ و بند )الف(  تبصره )۱۴( که 
مربوط به هدفمندسازی یارانه  ها 
است در دستور کار قرار گرفت و به 

تصویب نمایندگان رسید.
ر اســاس بنــد )ب( تبصره 
۱۴ وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی با همکاری ســازمان 
هدفمندســازی یارانه هــا و با 
اســتفاده از پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف 
سه)۳( ماه پس از ابالغ این قانون، 
ضمن دهک بندی درآمدی کلیه 
خانوارهای یارانه بگیر از طریق 
شاخص ها و اطالعات و داده های 

متقن و ثبتی قابل اتکاء نســبت 
به حــذف یارانه نقــدی و طرح 
معیشــتی خانوارهای پر درآمد 
اقدام نماید، شناســایی و دهک 
بندی توسط وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی انجام می گیرد. 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
موظف است نســبت به ثبت نام 

افراد جدید متقاضی یارانه طبق 
ضوابط اقــدام نماید.همچنین 
در بند )ج( تبصــره )۱۴( آمده 
است: منابع ارزی مندرج در بخش 
منابع جدول این تبصره بالفاصله 
توسط شرکت های تابعه وزارت 
نفت به حساب ارزی افتتاح شده 
توســط خزانه داری کل کشور 
نزد بانک مرکزی به نام سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها واریز و به 
محض وصول توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به نرخ 
سامانه معامالت الکترونیکی)ای.

تی.اِس( تســعیر و مستقیماً به 
حساب ریالی ســازمان مذکور 

واریز می شود.

خبر
رئیسیدرجلسههیاتدولت:

تعامل سازنده وزرا و استانداران کیفیت تصمیمات دولت را ارتقا می دهد

یارانه بگیران دهک بندی می شوند


