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خبر
ويژه

سعید لیالز ،تحلیلگر
اقتصادی در
حاشیه حضورش
در نمایشگاه کتاب
تهران ،با بیان اینکه
دولت با کمترین
تالطم اجتماعی،
طرح اصالح یارانه
را اجرا کرده است،
گفت :در آخرین
جلسهای که با آقای
رئیسی داشتهایم،
عنوان کردیم از
واکنشها نترسید.
من معتقدم ملت
ایران هر واکنشی
نشان بدهند ،حق
دارند،اما چارهای
جز انجام این
اصالحات نداریم،
مردم نیز درک
میکنند.

خبـر

اینستاگرام ،صفحه رسمی آستان قدس رضوی و تولیت این آستان را مسدود کرد

اینستاگرام در اقدامی عجیب و بدون اعالم قبلی صفحه
رسمی آستان قدس رضوی را مسدود و عالوه بر آن صفحه
رسمی تولیت این آستان را نیز از دسترس خــارج کــرد .به
گ ــزارش آسـتــان نـیــوز ،پــس از شـهــادت شهید حــاج قاسم
سلیمانی و بــه دنـبــال پوشش گسترده حضور میلیونی
مردم مشهد در تشییع با شکوه سردار دلها ،اینستاگرام،

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
حسین محمدی اصل
روز گــذشـتــه رئ ـیــس جمهور
در ب ـی ـســت و یـکـمـیــن سفر
استانی دولت ،وارد آذربایجان
غربی شد .در این سفر وزرای
راه و شـهــرســازی ،ارتـبــاطــات و
فناوری اطالعات ،میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی ،معاون اجرایی رئیسجمهور و
همچنین رئیس دفتر حجتاالسالم والمسلمین
سیدابراهیم رئیسی وی را همراهی کردند .بررسی
مشکالت مردم ،دیدار با اقشار مختلف جامعه و
شرکتدرجلساتمختلفازمهمترینبرنامههای
رئیسجمهور کشورمان در جریان سفر به این
استان بود.

دو توله از سه یوزپلنگی
که قرار بود امیدبخش
احیای جمعیت
یوزپلنگ آسیایی شوند
به دلیل نداشتن دانش
و تجربه کافی از بین
رفتهاند و جان توله سوم
نیز در خطر است! به
گزارش فارس ،مرگ توله
یوز اول به بهانه نقص
مادرزادی و مرگ یوز دوم
به دلیل آسپیره شدن
شیر در ریه سبب شد
شایعه تلف شدن آنها
به دلیل نحوه شیردهی
اشتباه ،داغتر شود .در
مجموع در نظرنگرفتن
تمهیدات الزم برای
نگهداری از یوزها سؤالی
است که سازمان محیط
زیست باید در قبال آن
پاسخگو باشد.

تعاون روستایی مشهد جو را به همین قیمت
11هزار و 300تومان از کشاورز بخرد تا کشاورز
مجبور نباشد جو را ارزان به دالل بدهد تا هم دامدار
ضرر کند هم کشاورز .اگر این اتفاق بیفتد کشاورز
پشت دستش را داغ میکند که در پاییز جو بکارد.

از رونمایی«ارومست»

تا وعده گسترش «تمرچین»

◾

در آیینی با حضور معاون علمی رئیسجمهور صورت گرفت

رونماییازهواپیمایترابریسیمرغ

◾

◾رونمایی از ماهواره ایرانی «اروم ست»

در ادامــه این سفر ،دکتر رئیسی ضمن بازدید از
نمایشگاهدستاوردهایمرکزرشدهواوفضاشهید
بابا ساعی ارومیه ،در جریان توانمندیهای داخلی
در ساخت هواپیمای نیمه سبک ،ماهوارههای
سهند و اسپوتا و پهپاد سمپاشی قــرار گرفت و
از ماهواره اروم ست که در ارومیه ساخته شده
نیز رونمایی کــرد .ماهواره اروم ست ،با باالترین
رزولوشن تصویری قابلیت این را دارد که با حداکثر
۶۰۰هزار دالر در مدار زمین قرار گیرد که در مقایسه
با مدل خارجی بسیار کم هزینهتر است.

هواپیمای ترابری سبک «سیمرغ» ساخت متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در شرکت «هسا»ی اصفهان رونمایی شد .این هواپیما که در حقیقت نسخهای بهروز
از هواپیمای ایران  140است روز پنجشنبه پرواز هم کرد و اولین محموله خود را از فراز آبهای نیلگون
خلیج فارسبهیکیاز کشورهای عربیجابهجا کرد.ساختهواپیمایمسافربریایران ۱۴۰-باهمکاری
اوکراین ،طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین ابابیل ،تولید هلیکوپتر شاهد  ،278ساخت
هلیکوپتر ظفر  ،300-ساخت هلیکوپتر شاهد  ،274-تولید هلی کوپتر شاهد ،285ساخت پروانه با
مواد کامپوزیت ،تعمیرات هواناو ،طراحی و ساخت قطعات آذرخش ،هواپیمای جنگی صاعقه ،شفق
و هواپیمای آموزشی سیمرغ ،گوشه ای از دستاوردهای این شرکت است.
جمع رانندگان خودروهای باری و ترانزیتی حاضر
شد و بعد از شنیدن مشکالت آنهــا ،دستورات
الزم را به منظور رفع نواقص و کمبودها صادر کرد.
تمرچین نقطه صفر مرزی با کردستان عراق و یکی
از فعالترین پایانههای مرزی کشور است .رئیسی

 9370000044از تدبیر تولیت محترم آستان قدس
رضوی به منظور تدارک نانوایی سیار در سطح
شهرمشهد مقدس (خاصه حاشیه شهر) بسیار
تشکر و قدردانی میکنیم .جزاکم اهلل خیرا
 9220000239باعرض سالم وادب .نظام اسالمی که به

ارومیه و اقدامهای انجام شده در این طرح بازدید
و دستورات الزم را برای تسریع در روند احیای این
دریاچه صادر کرد.

تویکمینسفراستانیرئیسجمهور،آذربایجانغربیمیزباندولتبود
دربیس 

رئـیــس دول ــت بــا حـضــور در جمع خـبــرنـگــاران،
آذربایجان غربی را نمونه کاملی از فرهنگ تاریخی
و تمدنی ذکر کرد و با اشاره به ظرفیتهای بیشمار
ایــن اسـتــان در بخشهای مختلف اظـهــار کــرد:
آذربــایـجــان غربی در بخش کـشــاورزی و معادن
یکی از قطبهای مطرح در کشور به شمار میرود
و وجود مراکز علمی و فعال دانشگاهی نشان از
ظرفیت و توانایی باالی استان دارد.

◾

سازمانمحیط
زیستپاسخگو
باشد

به اشتراک گذاشتن اقــدامهــای اجتماعی را دارد ،گویا با
پویشهایاینچنینی،مشکلیبنیادیندارد.بههمیندلیلدر
اقدامی سازماندهی شده ،صفحه رسمی اینستاگرام آستان
قدس رضوی و صفحه رسمی تولیت این آستان را از دسترس
خــارج کــرده اســت .با وجــود ایــن ،به دنبال حضور گسترده
ارادتمندان به حضرت رض ــا(ع) و مخاطبان فعالیتهای

◾آذربایجانغربینمونهکاملفرهنگوتمدنایران

◾توسعه «تمرچین» و احیای دریاچه
رئیسی همچنین پس از بازدید از پایانه مرزی و
گمرک «تمرچین» در شهرستان پیرانشهر در

در حاشيه

صفحه رسمی آستان قدس رضوی را مسدود و سپس در
مراتب متعددی آن را به بهانههای گوناگون محدود کرد .با
این حال این صفحه در راستای ترویج معارف رضوی و مبانی
انقالبی،خدمات اجتماعی و پویشهای مردمی خیران و
خادمیاران این آستان را مورد حمایت قرار داد .اما متأسفانه
این پلتفرم خارجی که داعیه آزادی بیان و فراهم آوردن فرصت

 9160000616باسالم .خودرو باید از صنعت مادر به
کاالی مصرفی تبدیل شود.
 9390000757دولت نرخ جو را 11هزار و 300تومان
اعالم کرد .چون در مناطق سردسیر مثل مشهد از
اواسط خرداد جو برداشت میشود باید سازمان

صدای مردم

اصالحات با
کمترین تالطم

 19شوال1443

 21می 2022

سال سی و پنجم

◾

◾وحدت و انسجام ملی مورد توجه باشد

رئیس جمهور بـا حضـور در جمع مـردم مهابـاد با
تأکیـد بـر اینکـه توجـه بـه معیشـت مـردم مسـئله
اصلـی و محـوری دو لـت محسـوب میشـود،
تأکیـد کـرد دولت بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـاد و
معیشت خانوادهها از هیچ تالشـی دریغ نخواهد
کـرد .وی گر یـزی بـه همهگیـری ویـروس کرونـا در
یهـای کرونـا از  ۷۰۰بـه
کشـور زد و افـزود ،امـروز فوت 
هفت نفر تقلیل یافته و این نتیجه تالش دولت و
مـردم برای فایـق آمدن بـر این بیمـاری و کنتـرل این
همهگیـری اسـت.
رئیسی با تأکید بر تولید علم پایه ،بومی گزینی در
ت اصلی دولت دانست و
آذربایجان غربی ر ا اولوی 
افزود :دولت توجه ویژهای به اشتغال جوانان دارد به
همینخاطرفعالکردنبازارچههایمرزیبهویژهدر
شهرستان مهاباد از اهمیت باالیی برخوردار است.
رئـیــس جمهور ک ـشــورمــان یـ ــادآور شــد تاکنون
50درص ــد افــزایــش ص ــادرات از مــرزهــای استانی
داشتهایم و ایــن زمینه فعالیت بیشتر مــرزی را
میطلبد؛ زیرا آذربایجان غربی ظرفیت بسیاری
دارد .رئیسی خاطرنشان کرد :رفع بیکاری و ایجاد
اشتغال از برنامههای محوری و اساسی دولت
خواهد بود.

◾

در دوران ریاست بر قوه قضائیه ضمن حضور در
این منطقه ،دستوراتی برای بازگشایی و توسعه
مرز و حل مشکالت عبور و مرور خودروها صادر
کرده بود .رئیسجمهور در مسیر سفر از ارومیه
به مهاباد بهصورت هوایی از روند احیای دریاچه

◾ساخت  40هزار مسکن در آذربایجان غربی
در ادامــه این سفر وزیــر راه و شهرسازی در آیین
بهرهبرداری از پاالیشگاه قیر ارومیه با تأکید بر اینکه
استان آذربایجان غربی در تأمین زمین جهت
ساخت مسکن جــزو استانهای پیشرو است،
گفت :عملیات اجــرایــی بیش از ۴۰ه ــزار واحــد
مسکن شروع شده است.
اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در
جریان سفر دولت به آذربایجان غربی نشان درجه
یک هنر معادل دکترای هنر را به ماموستا «خله
درزی» هنرمند بالمنازع هنر «بیت و حیران»
اعطا کرد.

مذاکرات

عدلیه

صداوسیما

خواهشآلمانازمذاکرهکنندگان

قوهقضادانشبنیانترمیشود

ناراحتی«آقایآرامش»تلویزیون!

صدراعظــم آلمــان در نشســت خبــری بــا امیــر قطــر بــر
فهــای مذاکـرات هســتهای بــا ایـران در
درخواســت خــود از طر 
ویــن تأکیــد کــرد .بــه گــزارش فــارس ،اوالف شــولتز روز گذشــته
در نشســت خبــری بــا شــیخ «تمیــم بــن حمــد آل ثانــی» امیــر
فهــای حاضــر در مذاکـرات وین
قطــر گفــت از ایـران و دیگــر طر 
میخواهدفرصــت موجــود بـرای رســیدن بــه توافــق را از دســت
ندهند .به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،امیر قطر نیز در زمینه
حصــول توافــق در مذاک ـرات ویــن اب ـراز امیــدواری کــرده و ب ـرای
کمک به این توافــق اعــام آمادگی کــرد .این در حالی اســت که
روز گذشــته مدیر کل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی با حضور
در نشســت خبری توکیو گفت هیچ نشــانهای مبنــی بر اینکه
ای ـران در مذاک ـرات هســتهای جــدی نیســت ،وجــود نــدارد.

صبح روز گذشته جلسه مشترک اعـضــای ش ــورای عالی
قوه قضائیه با مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری بــرگــزار شــد .بــه گ ــزارش ایسنا ،حجتاالسالم
محسنی اژهای در جریان این نشست بااشاره به تجارب
معاونت علمی رئیس جمهور ،اظهار کرد :برای «تسهیل و
تسریع در دسترسی مردم به عدالت» و «شفافیت» جلسات
مستمر معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات
با معاونت علمی پیگیری شود .در ادامه سورنا ستاری نیز
با اشــاره به خدمات هوشمندی که امــروز دستگاه قضا از
آن استفاده میکند ،نظیر احراز هویت برخط ،آن را نتیجه
تشکیل مرکز نوآوریهای قوه قضائیه دانست و خواستار
استمرار حمایتهای عدلیه از این مرکز شد.

برخی از رسـانهها کماکان تیتری را دستبهدست میکنند
مبنـی بـر اینکـه «نجمالدیـن شـریعتی کنارهگیـری کـرده
اسـت»؛ حـاال شـریعتی کـه بـه آقـای آرامـش ِ تلویزیـون
شـناخته میشـود ،میگویـد بیجهت درگیر حاشـیه شـده
اسـت! او در اینبـاره گفتـه اسـت :مـن خیلـی ناراحت شـدم
از اینکـه باردیگر ایـن مطالب همهگیر میشـوند .بـه گزارش
تسـنیم ،وی افـزود15 :سـال اسـت باافتخـار برنامه «سـمت
خـدا» را روی آنتـن دارم و احسـاس کـردم شـاید پـس از ایـن
سـالها ،یـک فاصلـ ه کوتـاه بـرای اسـتراحت الزم باشـد .وی
تأکیـد کـرد :صحبـت از کنارهگیـری و برکنـاری نبـوده اسـت.
شریعتی چهار سال است که ویژه برنامه سحر ِماه رمضان
شـبکه سـه را نیـز اجـرا میکنـد.

گزارش

بازار ماشین نسبت به اخبار منتشر شده واکنش نشان داد

قیمت خودرو در سراشیبی

قــدس اگـ ــرچـ ــه هـ ـن ــوز هیچ
دستورالعملی درب ــاره چگونگی
واردات خودرو صادر نشده است،
اما حتی خبر آزادشــدن واردات،
تأثیر خودش را در بازار گذاشته است .این تأثیر
البته تنها در خودروهای ساخت داخل دیده
میشود .به گزارش قدس ،پراید  111که تا همین
چـنــدروز پیش به مــرز 215میلیون تومان هم
رسید ،روز پنجشنبه تا 200میلیون سقوط
کــرد .دنا پالس توربو ســانروف دار هم که قبل
از عید  500میلیون معامله میشد این روزها
تا 460میلیون پایین آمده .پژو 207دنــدهای هم
حــدود 30میلیون افت قیمت را طی چندروز
گذشته تجربه کــرده اســت .در گفتوگوهای
میدانی بیشتر دستاندرکاران حوزه خودرو،
اخبار مربوط به آزادسازی واردات را عامل اصلی
ایــن افــت قیمت داخلیها میدانند .ایــن در
حالی است که هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی

نبــاره از سوی دولــت صــادر نشده و حتی
درایـ 
به همان قانونی هم که مطرح است ،انتقادات
جــدی وارد اســت .بهعنوان مثال یکی از این
انتقادات شرطی است که در نتیجه آن تنها
آنهایی میتوانند خودرو وارد کنند که خودرو یا
قطعاتآنراصادرکنند!البتهشنیدههاحکایت
از آن دارد که دولــت قصد دارد بــرای اولین بار
تعرفه واردات خودرو را هم معقولتر کند و این
امر قاعدتا ًسبب کاهش نهایی قیمت خودرو
میشود .در سالهایی که واردات خــودرو آزاد
بود ،دولتهای وقت بعضا ًبین  85تا  90درصد
بوده است .این امر ضمن درآمدزایی برای دولت،
موجب میشد حمایتهای بیچونوچرا از
صنعت خودرو ادامه پیدا کند .اما حاال که همه
حتی رهبر انقالب نسبت به وضعیت کیفیت
و قیمت خودروها انتقاد دارند ،آیا دولت واقعا ً
تعرفهها را معقولتر خواهد کرد؟ پاسخ به این
پرسش را باید در روزهای آینده بشنویم.
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حضور معاون اول رئیسجمهور در بین مردم
در حاشیه نماز جمعه روز گذشته
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آستان قدس رضوی در اینستاگرام ،تالش برای تداوم حضور
در این شبکه اجتماعی را ضروری میدانیم و پیگیریها برای
رفع آن ادامــه خواهد داشــت .بر همین اساس تا بازگردانی
صفحاتقبلی،درحالحاضرفعالیتصفحهرسمیآستان
قدسرضوی در صفحه جدید  aqr.irو صفحه تولیت این
آستان در صفحه ahmadmarvi_irدنبال خواهد شد.
برکت خونهای مطهرشهدا ومجاهدتهای بزرگان
دین از جمله امام راحل به ثمر نشست و پا برجامانده
است به عزت وسربلندی آن خللی وارد نمیشود،
این نظام نیاز به حمایت دارد و قطع ًا آثارش دامن
حمایتکنندگان را میگیرد.

یادداشت

«درعا»
مرز جدید مقاومت

علیرضا تقوینیا  -تحلیلگر مسائل منطقه
در روزهـ ــای گذشته نظامیان روسـیــه در سوریه،
بعضی پایگاههای خود در مناطق مرکزی ،مرز غربی و
همچنین جنوب سوریه را به نیروهای مقاومت اعم
از حزبهللا لبنان و نیروی قدس سپاه واگذار کردهاند.
در تازهترین موارد از این دست روز گذشته روسیه،
پایگاههایش در الذقیه و درعا را واگذار کرد .این اتفاق
بهاندازهای مهم هست که بتوان درباره آن درنگ کرد؛
زیراجنبههاینظامی،سیاسیوامنیتی فراوانیدارد.
دولت روسیه به واسطه گرفتاری در جنگ اوکراین
اقدام به فراخوان نیروهای نظامی خود از پایگاههای
خارجی کرده است و علت اصلی این واگذاریها،
بحران ایجادشده در روابط مسکو و کییف است.
در همین راستا میتوان گفت سفر اخیر بشار اسد
به تهران برای هماهنگی با دولت و فرماندهی معظم
کل قوا بوده است.
بشار اسد رئیس دولت سوریه با این سفر این پیام
را اعالم کرد باید همزمان با خروج روسیه از این نقاط،
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و حزبهللا
لبنان خأل نظامی و امنیتی بهوجود آمده را پرکنند.
این اتفاق بــرای جمهوری اسالمی ایــران اوال ًابعاد
امنیتی دارد؛ یعنی امروز دیگر این شائبه که پیش از
این ایران در سوریه بازی را تحویل رقیب گردنکلفتی
چون روسیه داده ،رنگ باخته و دیگر خبری از این
رقابت نیست؛ ز یــرا نیروهای مقاومت حــرف اول
تأمین امنیت سوریه را میزنند .در حوزه اقتصادی
نیز حضور پر رنگ ایران در کنار مردم سوریه میتواند
مراودات بین دو کشور را تقویت کند و بهگونهای بازار
جدیدی برای رفع نیاز اقتصادی تهران و دمشق را
فراهم خواهد کرد .در حوزه سیاسی نیز جمهوری
اسالمی ،میتواند با دقت در امور دو کشور و تقویت
هـمــد لــی ،وزن و موقعیت بهتری ن ــزد نهادهای
بینالمللی و دولتهای منطقه برای خود به ارمغان
بیاورد .آنچه در حــوزه مبارزه با تهدیدات امنیتی
بینالمللی بهخصوص تهدید رژ یــم تروریستی
اسرائیل حائز اهمیت است ،این است که ما امروز
شاهد تقویت نقطه تماس مــرزهــای مقاومت با
مرزهای رژیم غاصب اسرائیل هستیم.
با مستقر شدن نیروهای مقاومت در مواضع تخلیه
شده روسهــا شاهد استقرار بخشی از نیروها در
مرزهای شمالی رژیم اشغالگر قدس خواهیم بود.
به همین ترتیب اسرائیلیها از جنوب هم توسط
نیروهایمقاومتفلسطینیغزهمحاصرههستندو
از طرف مرزهای شرق نیز نهضت مردمی خودجوش
فلسطین دست به اسلحه شده و در حال تقویت
زیرساختهای نظامی خویش است و به زودی نوار
غزه جدیدی در آن مناطق خلق خواهد شد که باید
رشد و حرکت آن را به مــرور زمــان بررسی و تحلیل
کنیم .دولــت بشار اسد نیز باوجود استقرار رژیم
صهیونیستی در جوالن همچنان مالکیت معنوی و
قانونی منطقه را در دست دارد .شایان ذکر است به
لحاظ بینالمللی این حق برای دولت بشار اسد وجود
دارد که هروقت اراده کند این سرزمینها را پس بگیرد.
دولــت سوریه و رژ یــم صهیونیستی در وضعیت
«نهجنگ ،نهصلح» هستند و در آینده نهچندان دور
ممکن است نظام سوریه بتواند ایده بازپسگیری
سرزمینهای اشغالشده توسط رژیم صهیونیستی
را اجرایی کند .حضور این مثلث در اطراف مرزهای
رژیم کودککش اسرائیل امکان نسبی برتری بشار
اسد بر تلآویو را فراهم کرده است.
به همین خاطر میتوان گفت شرایط کلی مقاومت
در منطقه روزب ـهروز در حال بهترشدن است و این
سقف از بازدارندگی بیسابقه است.
نکته دیگری که باید ی ــادآوری شــود ،ایــن اســت که
شبکه مقاومت اسالمی در منطقه زنجیرهوار عمل
میکند و در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواهد
اقدامی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دهد از
سه ضلع نظامی و سرزمینی مورد تهاجم سنگین
ق ــرار خــواهــد گــرفــت .ام ــروز سامانههای موشکی
زمینبهزمین و زمینبههوای ای ــران که در سوریه
مستقر هستند ،یکی از عوامل بازدارندگی علیه
اقدامات رژیم اسرائیل محسوب میشود.
مسلح شدن مقاومت فلسطین به موشکهای برد
کوتاه و پهپادهای انتحاری نقطه عطف دیگری است
که برای مقابله با تهدیدها کاربرد دارند.
توسعه زیرساختهای مقاومت مسئله بسیار
مهمی است و رشد خطی و مستمر توانمندیهای
این محور ،تأمینکننده امنیت همه کشورهای عضو
محور مقاومت خواهد بود.
جمهوری اسالمی ایــران میتواند با درنظر گرفتن
همه ظرفیتهای خود در سوریه روابطش با دمشق
را بیش از پیش تقویت کند و به فراخور این روابط از
مواهب ارتباط بین دو کشور بهرهمند شود.

