◾

خبر
روز

بعید است
سازمانهای
اطالعاتی نتوانند
ریش ه قاچاق را
شناساییکنند
حجت االسالم
والمسلمینمنتظری
در همایش رؤسای
پلیس مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس
امنیت اقتصادی
سراسر کشور
گفت :سازمانهای
اطالعاتی که
میتوانند یک
جنایتکار را از
هواپیماپایین
بکشند،بعیداست
نتوانند ریشههای
قاچاق را در کشور
شناساییکنند.شما
بایدریشههای قاچاق
را شناساییکنید
و نگذارید اتفاقات
شومیبیفتد.

خبـر

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
آرش خلیلخانه سخنگوی
وزارت امــور خارجه کشورمان
بـ ــاب ـ ـیـ ــان ایـ ـنـ ـک ــه در س ـفــر
سید ابراهیم رئیسی به مسکو
یشــود در حــوزههــای
تــاش مـ 
مختلف سـیــا ســی ،امنیتی،
فرهنگی ،نظامی ،اقتصادی ،تجاری و موضوعات
مختلف دیگر بین دو رئیسجمهور مــورد بحث
و تبادلنظر قرار بگیرد ،ابــراز امیدواری کرد سند
همکاریهای راهبردی دو کشور نیز در این سفر
نهایی شود.سعید خـطـیـبزاده کــه بــه پرسش
خبرنگار قدس دربــاره امکان امضای نهایی این
سند در سفر رئیسجمهور به روسیه و همچنین
اخبار منتشر شــده دربــاره احتمال امضای یک
قرارداد خرید نظامی بین دو کشور پاسخ میداد،
اظهار کرد :این سفر به دعوت آقای پوتین انجام
میشود و همانطور که اشــاره شد در حوزههای
مختلف ،برخی اسناد و تفاهمنامهها هم در دست
پیگیری است که اجازه دهید دفتر رئیسجمهور
توضیح مبسوطتر را دربــاره این سفر بدهند .وی
خاطرنشان کرد( :تا آن زمــان) سند باالدستی در
خصوصتنظیمروابطراهبردیدوکشوروجوددارد
وبهصورتخودکاردرحالتمدیداست.سخنگوی
دستگاه دیپلماسی کشور در ادامــه با اشــاره به
اسناد همکاری راهبردی ایران با روسیه و چین و
همچنین همکاریهای منطقهای در سوریه ،قفقاز
و آسیای مرکزی تا افغانستان ،خاطرنشان کرد :این
روابط شناختهشده است ،ولی بعضیها به دنبال
دوگانه سازی هستند.

◾

◾در نقطه شناسایی طالبان قرار نداریم
وی در پاسخ به پرسش دیگری درب ــاره اظهارات
اخیر سفیر کشورمان در کابل در مورد اینکه اگر
تغییراتی در ساختار دولت طالبان به وجود بیاید،

در حاشيه

اولسیاهنمایی
سپسمصادره
طرحبنزین
در حالی که برخی
جریانات خاص
در هفته گذشته
فضاسازی گستردهای
علیه طرح اختصاص
بنزین به هر نفر به جای
هر خودرو را ترتیب
دادند ،استاندار سابق
سمنان مدعی شد :این
طرح مزیتدار ،طرح
روحانی بوده است!
مقامات دولت اعالم
کردهاند قصد دارند
طرح اختصاص
 ۱۵لیتر بنزین به هر نفر
را جایگزین اختصاص
 ۶۰لیتر بنزین به هر
خودرو کنند .مزیت
این طرح آن است که
 ۴۰میلیون شهروند
فاقد خودرو ،یارانه
بنزین دریافت میکنند
وخانوادههایی که از
چندین خودرو استفاده
میکنند،مجبورند
بنزین مازاد را به نرخ
آزاد تهیه کنند.

◾

◾توصیه سردار سلیمانی به تیم مذاکرات هستهای
حسین امیرعبداللهیان وزیــر امــور خارجه کشورمان در
خصوص نقش توصیههای سردار سلیمانی در پیشبرد
مذاکرات گفت :شهید سلیمانی با استفاده از تجارب خود
در رفتار شناسی آمریکا در سالهای جنگ افغانستان
و عراق ،یــادآوری میکرد به دشمن اعتماد نکنید و قوی و
منسجم باشید .عبداللهیان افــزود :نتیجه آنچه شهید
سلیمانیانجامداد،عالوهبرامنیتبرایکشورهایمنطقه،
عقبهای برای ایران اسالمی در مذاکرات ایجاد کرد.

صدای مردم

سهشنبه  14دی 1400

◾

◾افزایش همکاریها میان ایران و عمان
روز گــذشــتــه امــیــر عــبــدالــلــهــیــان وزی ــر ام ــور خــارجــه
کشورمان بــا بــدر بن حمد البوسعیدی وزیــر خارجه
عمان به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
به گــزارش قدس؛ وزیــران دو کشور بر استمرار رایزنی
در مسائل مختلف تأکید کردند .وزیرخارجه عمان
ضمن تمجید از روابــط مثبت دو کشور ،اعــام کرد
مسقط همواره قائل به گفتوگو و مذاکره در مسیر
صلح است.

 9050000621در ستون مردم بهتر است از هزاران
مشکالتی که به شما مردم مینویسند ،استفاده
کنید .تنها دلخوشی مردم همین جراید هستند.
ستون مردم را سیاسی نکنید .اگر مشکالت مردم را
ننویسید یعنی مردم مشکل ندارند؟

 1جمادیالثانی 1443

 4ژانویه 2022

سال سی و پنجم

◾استیضاح یک وزیر رئیسی کلید خورد
کمال حسین پور نماینده مردم سردشت در مجلس
بــا تأکید بــر عملکرد ضعیف بــهــرام عین اللهی در
مناطق محروم ،افزود :ضعف وزیر بهداشت در تحقق
وعدههایش سبب شد تا استیضاح وی به زودی تقدیم
هیئت رئیسه شود.
ب ــه گـ ـ ــزارش ای ــرن ــا ت ــاک ــن ــون بــیــش از  ۲۱نــمــایــنــده
اســتــیــضــاح دکــتــر عــیــن الــلــهــی وزیـ ــر بــهــداشــت را
امضا کردهاند.

 9150000633خداوندا تو را سپاس میگویم بابت
تمام نعمتهایی که به ما ارزانی داشتی .باشد که با
مصرف درستتر آب قدر این نعمت بزرگ را بیشتر
پاس بداریم.
 9370000079چرا نهادهای ناظر و حمایت کننده از

خطیبزاده در پاسخ به قدس تشریح کرد

حقوق مصرف کنندگان روی کار تعمیرگاههای موبایل
نظارت نمیکنند؟ چه کسی مسئول جوابگویی به
مشکالت مردم است؟
 9010000301مجلس با تصویب قانونی برای زمینهای
کشاورزی ،امکان سنددار شدن زمین با مساحت
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت
امــور خارجه درب ــاره واکنشها به انتشار عکس
مالقات نماینده روسیه در مذاکرات با رابرت مالی
و شایعات درباره اینکه اولیانوف سفیر روسیه در
وین به نمایندگی از ایران با فرستاده آمریکا مذاکره
میکند نیزبا تأکیدبراینکه سازوکارهایی که در وین
پیگیری میشود مشخص است و برخی به خاطر
اینکهنمیتوانندازمتنخبرسازیخاصیکنند،به
دنبال حواشی شاذ میروند و حاشیه میسازند،
تصریح کرد :بین ایران و آمریکا مسیر مشخصی
برای تبادلنظر در مذاکرات وین وجود دارد که روش
مکتوب و غیررسمی است که توسط انریکه مورا
معاون هماهنگکننده انجام میشود.

بررسی سند راهبردی
در دیدار رئیسی و پوتین

◾

ایران دیگران را برای به رسمیت شناختن این گروه
تشویق میکند؟ با اشاره به موضع اصولی تهران
در مــورد ضــرورت تشکیل دولــت فراگیر در این
کشور همسایه ،گفت :مسیر آینده افغانستان
مسیر تحقق اراده م ــردم بــه شمول همه اقــوام
است .وی افــزود :با همه گروهها و ازجمله طالبان
در ارتباط هستیم .ازجمله در سفر آقای کاظمی
قمی به افغانستان مواضع ما و نکات ما با دقت
به طالبان گفتهشده اســت .ما اکنون در نقطه
حاکم
شناسایی قرار نداریم و امیدواریم هیئت
ِ
سرپرستی در افغانستان امروز در مسیری حرکت
کند که خودش بتواند این شناسایی بینالمللی
را از مسیر اقداماتی که انجام میدهد و تحقق

خواست و اراده مردم بدست بیاورد.

◾

◾غرب عقبنشینی داشته نه ما
خطیبزاده در واکنش به انتشار برخی اخبار در
مورد عقبنشینی ایران از برخی خواستههایش
در مــذاکــرات ویــن هم گفت :ما در بستر فضای
عمومی گفتوگوها را جلو نمیبریم ،اما با توجه
به برخی نکات الزم است تأکید کنم اگر امروز متن
مشترکی داریم به این دلیل است که طرف غربی
متوجه شد باید از درخواستهای حداکثری و فراتر
از برجام عقبنشینی کند .ما امروز در نقطهای قرار
داریم که مذاکرات وین وارد بحثهای محتوایی
خواهد شد.

◾توپ توافق در زمین اروپا و آمریکاست
خطیب زاده در م ــورد اب ــراز خوشبینی برخی
رسانههای غربی در مورد به نتیجه رسیدن توافق
در این دور از گفتوگوها نیز تصریح کرد :در وین
هستیم که اولازه ـمــه مطمئن شویم که منافع
رفع برجامی ملت ایران تأمین شود و اکنون بسیار
زود است که بتوانیم قضاوت کنیم آمریکا و سه
کشور اروپایی با یک دستور کار واقعی آمدند که
بهتمامی ابعاد رفع تحریم متعهد شوند؟ وی افزود:
ما در چهار حــوزه تحریم ،هستهای ،تضمین و
راستی آزمایی پیشرفتهایی را داشتیم .در برخی
حوزهها بیشتر و در برخی حوزهها کمتر و به همین
خاطر میگویم که امــروز توپ در زمین غربیها و
آمریکاست که نشان دهند آمدهاند به وین تا به
یک تفاهم در کمترین زمان ممکن برسند .طبیعی
اســت جمهوری اسالمی ایــران به خاطر سابقه
بسیار بد آمریکا و بیعملی اروپاییها باید مطمئن
شود کسی در آینده حقوق بینالملل و این توافق
را به سخره نگیرد .به همین منظورتضمینهای
الزم نیاز است.

قوه قضائیه

سیاست خارجی

امنیت

حضورپنجقاضیجدید
درمجتمعجرایماقتصادی

مکتبحاجقاسم
باترور ازبیننمیرود

کشفدومحمولهبزرگسالح
قاچاق در پاوه و اهواز

رئیس کــل دادگـسـتــری تـهــران در حاشیه دادگ ــاه متهمان
اقـتـصــادی ش ـهــرداری و ش ــورای شهر لــواســانــات،از حضور
پنج قاضی جدید در مجتمع جــرایــم اقـتـصــادی خـبــرداد.
القاصی تأکید کرد با حضور قضات جدید فرایند رسیدگی به
پرونده های این مجتمع تسریع خواهد شد .به گزارش مهر ،وی
افزود :عزم ریاست قوه بر آن است با مفسدان نظام اقتصادی
کشور بــدون اغماض و تخصصی رسیدگی و برخورد شود.
در پرونده شهردار و شورای شهر لواسانات به اتهامات  ۵۱نفر
از جمله شهردار ،اعضای شــورای شهر ،برخی از کارمندان
شهرداری و پیمانکاران توسط دادگاه کیفری رسیدگی میشود.

رئیسجمهور با بیان اینکه مکتب حاج قاسم سلیمانی در
ادامه مکتب امامین انقالب است ،گفت :این مکتب با ترور و
موشک از بین نمیرود .حجت االسالم و المسلمین رئیسی
عصر روز گذشته در مراسم سالگرد شهید سلیمانی در
مصالی امام خمینی(ره) اظهار کرد :حاج قاسم عقیده داشت
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند« .نمیشود» و «باید یک
جوری سازش کرد» در منطق او نبود .وی گفت :در این جنایت
هولناک که بر تمام امت اسالمی گذشت ،باید متجاوز ،قاتل
و جنایتکار اصلی یعنی رئیس جمهور وقت آمریکا محاکمه
و قصاص شود.

محمود صــحــرایــی دادســتــان پ ــاوه در اســتــان کردستان
در گفت و گو با رسانه ها با تأکید بر اشراف باالی نیروهای
انتظامی در این مناطق از عملیات دقیق نیروهای امنیتی
در شهر پاوه و کشف یک محموله اسلحه قاچاق در شهر
نوسود خبر داد که شامل  ۶۵قبضه کلت ،چهار قبضه
کالشنیکف و تعداد  ٧۵٠عدد فشنگ بوده است .به گزارش
فــارس ،همزمان با ایــن اتفاق ،ستاد فرماندهی انتظامی
خوزستان هم از انهدام دو باند قاچاق سالح خبرداد که در
این عملیاتها دو محموله سنگین اسلحه شامل  ۸۷قبضه
سالح جنگی و مقادیری مهمات کشف شده است.

گزارش کوتاه

در پیام شیخ زکزاکی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی تأکید شد

استراتژیستی که نقش ه دشمن را نقش برآب کرد
دومین سالگرد شهادت حاج
قــا ســم سلیمانی و ا ب ــو مهدی
المهندس در حالی روز گذشته
بــا بــرگــزاری تجمعات مختلف
برگزارشدکهبسیاریازشخصیتهایداخلی
و خارجی با صدور بیانیه و پیام های جداگانه
ارادت خــود به ســردار د لهــا را نشان دادنــد.
از جمله شیخ «ابراهیم زکــزاکــی» در پیامی
شهید سلیمانی را «یــک استراتژیست که
همه نقشههای دشمنان» به ویژه در سوریه و
عراق را نقش برآب کرد ،خوانده و گفت مسیر
مقاومت ا نشــاءهللا به ظهور امام زمان (عج)
ختمخواهدشد.رهبرجنبشاسالمینیجریه
با بیان اینکه آمــران تــرور ســردار سلیمانی با
این اقدام حقیقت خودشان را نشان دادند،
اظهار کرد :آنها اشتباه کردند؛ همانند ترور
سید عباس موسوی و عماد مغنیه اشتباه
کردند؛ چراکه خون آنها بیداری را در نسلهای

بیشتری بهوجود آورده است .شیخ نبیل قاووق
معاون اجرایی حزب هللا لبنان ،فالح الفیاض
رئیس سازمان الحشد الشعبی و عمار حکیم
رهبر جریان حکمت ملی عراق ،عبدالعزیز بن
حبتور نخستوزیر دولــت نجات ملی یمن
و رهبران مقاومت فلسطین نیز در اظهاراتی
جداگانه نقششهیدان سلیمانی والمهندس
درخنثیسازیتوطئههایغربراستودهومورد
تأکید قرار دادند .همزمان در داخل کشور نیز
سالروز شهادت سردار سلیمانی با عرض ارادت
افــراد مختلف گرامی داشته شــد .جمعی از
دانشجویاندانشگاههایتهراندرمحکومیت
اق ــدام تروریستی آمــر یـکــا ،مقابل سفارت
سوئیس تجمع کــردنــد .شــب یکشنبه نیز
تجمع دهها هزار نفری مردم عراق در فرودگاه
بغداد و نزدیک پایگاه نظامیان آمریکا برگزار
شد .پخش سرودهای ملی ایران و عراق در این
مراسم در رسانهها بازتاب بسیاری داشت.
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◾تالش حداکثری برای اجرا نشدن قصاص!
ح ــج ــت االس ـ ـ ــام والــمــســلــمــیــن مــحــســنــی اژهای
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه
دستور داد حداکثر تا پایان سال جاری محکومان قدیمی
پروندههای قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه
است در زندان هستند ،تعیین تکلیف شوند .به گزارش
جام جم وی بر ضــرورت استفاده حداکثری از ظرفیت
مردم ،صاحبان نفوذ و صاحبان کالم برای گذشت اولیای
دم از تقاضای قصاص تأکید کرد.

و حدود اربعه مشخص را فراهم کند .امروز فقط
به بزرگ مالکان و کشاورزان صاحب نسق زراعی
مشمول اصالحات اراضی قبل انقالب و کشت
موقت بعد انقالب سند با مساحت و حدود اربعه
میدهند! تکلیف خرده مالکان کشاورز چیست؟

خبرمشروح

دبیر کل حزبهللا لبنان در سالروز شهادت
فرماندهان مقاومت:

قاتالن در همین دنیا
مکافات خواهند دید

دبــیــرکــل ح ــزبهللا لــبــنــان بــه مناسبت دومــیــن
سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت :عامالن
ایــن جنایت ،مکافات عمل خــود را در ایــن دنیا
قبل از آخرت خواهند دید ،این وعده انقالبیون
و آزادگان است و تنها وعده ایرانیها نیست .به
گزارش تسنیم ،سید حسن نصرهللا در سخنرانی
دیــشــب خ ــود کــه بــه مناسبت دومــیــن ســالــروز
شــهــادت س ــردار سپهبد «قــاســم سلیمانی» و
«ابــومــهــدی الــمــهــنــدس» انــجــام داد ،شــهــادت
«حسن ایرلو» سفیر جمهوری اسالمی ایران در
یمن را تسلیت گفت و از ویژگیهای بــزرگ این
مجاهد شهید در جبهه مقاومت یاد کرد و گفت:
ایشان از مؤسسان سپاه در لبنان بودند که در
منطقه بقاع حضور داشتند و تجربههای خود را
به نیروهای مقاومت انتقال داده و آنها را آموزش
م ـیدادنــد .دبــیــر کــل ح ــزبهللا لبنان همچنین
بهسالروز اعــدام ظالمانه شیخ «نمر النمر» در
عربستان اش ــاره کــرد و ایــن مناسبت را نیز به
خــانــواده ایشان و امــت اسالمی تسلیت گفت.
وی همچنین سالگرد رحلت آیــت هللا مصباح
یزدی را نیز تسلیت گفت .نصرهللا در ادامه تأکید
کــرد اقــدام آمریکا در تــرور فرماندهان مقاومت
و پذیرش مسئولیت صریح آن توسط مقامات
آمریکایی سبب شد دیگر مسائل نیازمند تحقیق
و جستوجو نباشد و عــامــان ایــن ت ــرور کامال ً
مشخص باشند .ایــن حــادثــه بــزرگ پیامدهای
سیاسی و نظامی و مردمی بزرگی در ایران و عراق
و دیگر کشورهای منطقه داشت که این پیامدها
همچنان نیز ادامه دارد.
سیدحسن در ادامــه تأکید کــرد :مــا در دومین
سالروز شهادت سردار سلیمانی اشاره میکنیم
ایــن شهید در دو ســال گذشته غــایــب نــبــوده و
مــا هرگز ایــن شهیدان و افــکــار و مجاهد تها و
موفقیتها و دســتــاوردهــای آنه ــا را فــرامــوش
نکرده ایم و صدای انقالبی آنها در قلوب تمامی
دوستدارانشان همچنان طنینانداز است .هدف
از برگزاری مراسمهای مختلف در ایران و عراق و
بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی در درجه
اول حق شناسی نسبت به این شهداست.
سید حسن نصرهللا ادامــه داد :من میخواهم
به عنوان بخشی از ملتهای منطقه مقایسهای
میان قاتالن و شهدا انجام دهیم .ملتهای ما در
قبال این دو بخش باید موضع جدی اتخاذ کنند
و تنها نباید به شهدا معطوف شوند .آ نها باید
حقیقت مواضع خود را در این اردوگاه مشخص
کنند و در این مسیر ثابت قدم باشند.

◾

◾ملت عراق اعالم موضع کنند
دبیر کل حــزبهللا تصریح کــرد :در ایــن رابطه از
عراق آغاز میکنیم که سرزمین شهادت این شهدا
بود .ملت عراق باید موضع خود را در خصوص
شهید حاج قاسم سلیمانی و دوستان و همراهان
آنها در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای
الحشد و همچنین قاتالن آنها اتخاذ کنند.
وی تأکید کرد :درحال حاضر آمریکاییها مدعی
هستند عملیات نظامی خــود را در عــراق پایان
دادهاند و اگر عدهای نیز در عراق باقی ماندهاند،
گروه کوچکی از مستشاران و نیروهای فنی این
کشور هستند .امــروز مسئولیت ملت و دولت
عراق این است که این موجودیت را نادیده نگیرند
کــه اگــر ایــن مــوضــوع را نــادیــده بگیرند ،شهدای
مقاومت را نادیده گرفته اند و وفــاداری خود به
این شهدا را زیر سؤال برده اند .وفاداری به شهدا
پاسخ به درخواست میلیونی ملت عراق است که
موجودیت آمریکا و اشغالگری این کشور در عراق
را برنمیتابند.
سید حسن نصرهللا در پایان تأکید کرد :این شهدا
که خونشان به صورت مظلومانه روی زمین ریخته
شد ،مردان خدا و افراد با بصیرت و پیروزی بودند
که همه اندیشهها و تفکرات را در جهان عربی و
اسالمی کنار هم جمع کرده و میخواهند قاتالن
حقیقی را به تمام ملتهای عربی و اسالمی نشان
دهند و بگویند ام الفساد و ظالم حقیقی و مفسد
و مستکبر حقیقی و اساس اشغالگری در منطقه
همان آمریکاست که دشمن اصلی و راهبردی
همه ملتهای منطقه است .این پیام خونهای
پاکی است که در فرودگاه بغداد بر زمین ریخته
شد و اشتباه بزرگ و راهبردی این است که دشمن
را دوست بدانیم و به او پناه ببریم و از او حمایت
بخواهیم و کسانی که فــرزنــدان خــود را به گرگ
میسپارند ،هرگز روی سعادت را نخواهند دید.

