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◾

خبر
روز

خروج کاال از
گمرک شتاب
میگیرد

رئیس سازمان
بازرسی به رسوب
کاالها ،خودروها و
سایر محمولههای
وارداتی دیگر در
بنادر واکنش نشان
داد .ذبیحاهلل خدائیان
روز گذشته در بازدید
از محوطه عملیاتی
بندر بوشهر و
بررسی روند تخلیه
و بارگیری کاال از
تسهیل در ورود
و خروج کاال در
بندر بوشهر خبر
داد و بیان کرد:
تالش میشود با
برنامهریزیهای
الزمشرایط ورود و
خروج کاال در بندر
بوشهر تسهیل
شود.

خبـر

در حاشيه

سند 20ساله
دردستورکار
سفررئیسی
نیست
همزمان با انتشار
خبر سفر قریبالوقوع
رئیس جمهور
به روسیه برخی
تحلیلگران و رسانههای
داخلی و خارجی از
مذاکرات احتمالی
حول سند همکاری
 20ساله ایران و روسیه
خبر دادند .در واکنش
به این گمانهزنیها،
عباس زاده مشکینی
سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی گفت:
سند 20ساله ایران و
روسیه هنوز در مرحله
ابتدایی قرار دارد و به
این سفر رئیس جمهور
به روسیه نخواهد
رسید.

◾روزهای خوب سربازی با طعم اشتغال و مهارت
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اعطای تسهیالت برای
ایجاد اشتغال پس از دوره سربازی خبرداد .به گزارش
فارس،سرلشکر محمد باقری با بیان اینکه مصوبه قانون
بودجه  ۱۴۰۰این است که  ۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
قرضالحسنه برای این موضوع توسط بانکهای عامل
پرداخت شود ،افزود :براساس گزارشهای موجود تنها به
 10درصد از تسهیالت اعطایی عمل شده است.

◾

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

◾

◾رد مداخالت فرانسوی
کاظم غریبآبادی ،در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه فرانسه
و اظهارات رئیس جمهور این کشور در مورد شرایط فریبا
عــاد لخــواه گفت :خانم عــاد لخــواه تبعه ای ــران اســت و
دخالت سایر کشورها در فرایند قضایی مربوط را کامال ً
محکوم میکنیم .دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان افزود:
این عنصر ضدامنیتی دوتابعیتی مقررات مربوط به پابند
الکترونیکی را نقض کرده و به زندان برگردانده شده است.

 9010000419باسالم خدمت شما .اینجانبان
اهالی هفت روستای بخش مرکزی کرمانشاه
دهستان میاندربند هستیم که در سال  ۵۷تا۵۹به
حکم حضرت امام زمین به ما مستضعفان واگذار
شد .اکنون ۴۰سال است که ما به کار کشاورزی

◾داللی زنگنه برای مجلس محرز است
طاهری ،عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر محرز
شدن داللی زنگنه در پرونده های نفتی از استمرار زیانهای
کرسنت خبر داد .طــاهــری گفت :کارشناسان ب ــرآورد
2.5میلیارد دالر ضرر در مراحل بعدی را دارنــد  .اسامی
افرادی در این پرونده مطرح است که به دلیل حساسیت
موضوع ،بیم خــروج آنهــا از کشور وجــود دارد ،بنابراین
قوهقضائیه باید مراقب این مسئله باشد.

روی این زمینها مشغولیم ولی متأسفانه مالک
مستبد زمان شاهنشاهی به نام وکیل الدوله حاال
از کشورهای خارجی برگشته و میخواهد تمام
زمینهای هفت روستا را از ما بگیرد وتاکنون هیچ
اداره و ارگانی پاسخگوی۲هزارو500کشاورز این

توضیحاتمتناقضمسئوالندربارهصدایمهیب
شنیده شده در شهرهای غربی به شایعات دامن زده است

مهدی خالدی شامگاه
شنبه ب ــود کــه شنیده شدن
صدایمهیبیدربرخیمناطق
غرب کشور بازار گمانهزنیها را
داغ کرده و شایعات متعددی
درب ــاره علت آن منتشر شد.
برپایه گزارشهای غیررسمی این صداها در چهار
استان کرمانشاه ،کردستان ،همدان و ایالم شنیده
شــده اســت .در پی ایــن اتفاق برخی در فضای
مجازی در شیطنت رسانهای این رویداد را به وقوع
انفجار ربط دادند که این موضوع بازتاب بسیاری
در رسانههای معاند و آنــور آبــی داشــت .امــا در
محیط داخلی کشور بسیاری فارغ از علت حادثه،
از کم کاری مسئوالن بابت عدم آگاه سازی و اطالع
رسانی دقیق درباره این اتفاق گله کردند.

آزمون جنگ روایتها

◾

◾توضیحات متناقض درباره علت حادثه
هرچندهنوز هم(تالحظهتنظیماینگزارش)هیچ
مقام رسمی بلندپایه درباره این ماجرا توضیحی
نداده ،ولی با گذشت ساعاتی از این اتفاق برخی
منابعخبریبهارائهجزئیاتیدراینبارهپرداختند.
سعید کتابی فرماندار شهرستان اسدآباد همدان
نخستین فردی بود که به اظهارنظر در این باره
پرداخت .وی درباره شنیده شدن صدای مهیب
در غرب کشور گفت« :صدایی در حول و حوش
ساعت  ۲۴شنیده شد .ابتدا گمان رفت صدای
رعد و برق با توجه به شرایط جوی است ،اما این
امکان رد شد» .این مقام محلی افزود« :هیچ گونه
انفجاری در سطح شهرستان نداشتیم .امکان
اینکه صدا بهخاطر زلزله باشد هم وجود دارد که
در حال پیگیری هستیم».
در ادامه پایگاه خبری «صابرین نیوز» در خبری
تأیید نشده مدعی شد صدای انفجار مذکور،
در نتیجه رزمــایــش پدافند هــوایــی ای ــران بــرای

آزمایش سامانههای پدافند هوایی جدید است
که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران
پیوستهاند .براساس این خبر ،این تمرینهای
ناگهانی و شبانه بخشی از راهــبــرد آمــادگــی
پدافند کــشــور اس ــت .ایــن در حــالــی اســت که
کمی بعد یک منبع در قرارگاه مشترک پدافند
هوایی خاتماالنبیا(ص) ادعای مربوط به تمرین
پدافندی را نیز رد کرده است.
اماسیدمجیدمیراحمدیمعاونامنیتیوانتظامی
وزارت کشور هم درباره شنیده شدن صدای مهیب،
گفته اس ــت :بــا بــررســی دستگاههای امنیتی و
انتظامی مشخص شد صدای شنیده شده ناشی
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سال سی و پنجم

از رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است.
ایــن مقام آگــاه همچنین برخی گمانه زنیها در
فضای مجازی که علت صداهای شنیده شده را به
انجام عملیات خرابکارانه و حمله خارجی نسبت
سزاده
میدادند را نیز رد کرد .در نهایت محمود عبا 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره
این ماجرا اظهار کرد :تا بدین لحظه تماسهایی را
با نهادهای ذی ربط داشتیم اما هنوز دالیل اصلی
این موضوع مشخص نشده است.

◾

◾مضحک مانند آیدی کوهن
بر خالف داخل ،در خارج کشور رسانههای معاند از

روستاها نبوده .ما سند نداریم؛ چرا بعد از 40سال
به ما سند نمیدهند .لطف ًا کمک کنید.
 9150000633همه دولت ها هنگامی که روی کار
میآیند تأکید دارند میخواهند اقتصاد بدون نفت
را شکل داده و مدیریت کنند ،اما این موضوع همه این

همان ابتدا سعی کردند همچون گذشته با انتشار
اخبار نادرست ،افکار عمومی را منحرف کنند .این
رسانهها با در پیش گرفتن خطی واحد تالش کردند
تا صــدای شنیده شــده را به حمله جنگندههای
رادارگــر یــز به تونلهای موشکی سپاه و سکوهای
پــرتــاب موشکی ارت ـبــاط ده ـنــد! در ادام ــه برخی
رسانههای درو غپــرداز از خالی شدن آسمان غرب
کشورخبردادندواحتمالمضحکحملهبهسمت
پایگاههای نظامی و موشکی ایران را مطرح کردند.
برخی دیگر از رسانههای معاند هم سعی کردند
با بزرگنمایی ماجرا ،فضا را ملتهب کنند ،آنها
همچنین به دروغ مدعی شدند تعدادی از پاسداران
در سایت های موشکی به شهادت رسیدهاند .این
در حالی است که معاون سازمان هواپیمایی کشور
درباره حواشی ایجاد شده درباره توقف پروازها در
آسمان غرب کشور گفت :تنها دلیل توقف پروازها
در غرب کشور شرایط جوی است.
به موازات این خط خبری ،جالبترین اتفاق توییت
«ایدی کوهن» درباره این ماجرا بود .این شخصیت
اسرائیلی با انتشار یک ویدئوی قدیمی که ماهها
از انتشار آن می گذرد ،با انتساب آن به انفجارات
غرب کشور ،مدعی انفجار در ایــران شده است.
کوهن که ارتباط نزدیکی با سرویسهای جاسوسی
و اطالعاتی رژ یــم صهیونیستی (مــوســاد) دارد،
مشاور نخست وز یــر اسرائیل بــوده و در مواقع
بهخصوصی نقش سخنگوی غیر رسمی این
رژیم اشغالگر را بازی میکند .کوهن در ژوئیه 2020
میالدی در توییتی اظهار کرده بود اسرائیل توانسته
بزرگترین تأسیسات غنیسازی ایــران را توسط
هواپیماهای اف ۱۶اسرائیلی بمباران و تخریب
کند .این در حالی است که مسئوالن کشورمان
انفجار نطنز را خرابکاری دانستهاند .اینکه این
اتفاق توسط هواپیمای جنگی بوده باشد ،تقریبا ً
غیر ممکن است.

سیاست داخلی

بودجه

مجلس

ادامه شیطنتهای رسانهای
درباره علت درگذشت هاشمی

کاهشسقففروشاوراقاسالمی
در بودجه۱۴۰۱

واگذاریسهامدولتدرهلدینگ
خلیجفارسمتوقفشود

پنج سال از خبر درگذشت آیـتهللا رفسنجانی میگذرد و
هنوز برخی تالش میکنند آن را سیاسی کنند .حتی برخی،
پا را فراتر از این گذاشته و نظام را متهم به ترور و حذف فیزیکی
رفسنجانیکردند.ایندرحالیاستکهمحمدهاشمیایست
قلبی مرحوم را تأیید میکند و پس از آن نیز محسن هاشمی
با استناد به گزارش پزشکی درمانی بر ضرورت کالبد شکافی
و بررسی تصریح میکند .اما امــروز ،برخی اعضای خانواده
رفسنجانی ،بر خالف آنچه قبال ًبه آن اذعان کرده بودند تالش
میکنند تا در فضای کشور موج دوبــارهای از شایعه را درباره
کیفیت فوت پدر خود مطرح کنند.

رحیم زارع در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق
بودجه ،گفت :تبصره یک الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور
در حوزه نفت و روابط مالی آن با دولت مورد بحث و بررسی
قرارگرفتودولتمکلفشددرصورتافزایشمنابعحاصل
از فروش نفت ،به همان میزان سقف فروش اوراق اسالمی
را کاهش دهد .وی اظهار کرد :دولت مکلف شد در صورت
فــروش مــازاد نفت خام تا سقف  ۵/۵میلیارد یــورو ،منابع
حاصله را صرف تولید مسکن ،رفع تنش آبی ،اشتغالزایی،
حمایت از تولید و پــروژههــای پیشران جدید مانند بنادر
راهبردی ،توسعه میادین و افزایش نیروگاهها کند.

 100تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامهای خطاب
به رئیس دولت ،خواستار لغو واگذاری سهم۱۸درصدی دولت
در هلدینگ خلیج فارس شدند .در بخشی از این نامه آمده
است :چنین حجمی از واگذاری ،نه در فروش مستقیم و نه در
فروشهای رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم
و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل میباشد .نکته قابل توجه
آن است که عرضه  ۱۵درصــدی آن به صورت بلوکی صورت
میپذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران
بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ (که قریب به
 ۲میلیارد دالر میباشد) را دارا خواهند بود.
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◾

◾جلسه کارگروه رفع تحریمها برگزار شد
جلسه کارگروه رفع تحریمها با حضور کارشناسان ایران
و گروه  4+1روزگذشته در هتلکوبورگ وین برگزار شد .به
گزارش شفقنا ،براساس تفاهم انجامشده میان رؤسای
هیئتها ،مذاکرهکنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی
عصر جمعه بــرای انجام امــور مربوط به خود و مشورت،
موقتا ًبهمدتدوروزبهپایتختهابازگشتندواینبهمعنای
توقف گفتوگوها نیست.
مدت در حد شعار باقی مانده است .تحریم فرصت
بسیار خوبی بود که کشور روی درآمدهای داخلی
متمرکز شود ،اما باز هم می بینیم همچنان راهکار
دولت فروش نفت برای اداره مملکت است .کی قرار
است این مدیریت تغییر کند ،خدا میداند.

گزارش

ادامه واکنشها به گاف رئیس پیشین
بانک مرکزی درباره صادرات نفتی

«همتی» دقت کن!

حسین محمدی بررسی آمــارهــای صــادرات
نفت ایران نشان میدهد در دولت سیزدهم رقم
صادرات جهش چشمگیری داشته است .رئیس
جمهور هفته گذشته در حاشیه سفر استانی
خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای
دورزدن تحریمها گفت :ما دیگر نگران صادرات آن
نیستیم ،صــادرات نفت  ۴۰درصد افزایش یافته
و پــول حاصل از ص ــادرات نیز در حــال بازگشت
به کشور اســت .امــا در واکنش به ایــن اظهارات
رئیسجمهور ،عبدالناصر همتی رئیس پیشین
بانک مرکزی  ،نقش دولت سیزدهم در بیاثر کردن
تحریم را بیتأثیر خواند و اظهار کرد :قیمت جهانی
نفت و فراوردههای نفتی در سال  2021نسبت به
سال 2020بیش از 60درصد افزایش داشته است.
حال سؤال این است که سهم تالش دولت رئیسی
در خنثیسازی تحریم (و افــزایــش  40درصــدی
درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟
نکته جالب توجه اینکه همتی منظور رئیس
جمهور از افزایش  40درصــدی صــادرات نفت را
متوجه نشده است؛ زیرا تأکید رئیسجمهور بر
افزایش «رقم» صادرات نفت است ،ولی برداشت
همتی بر افزایش  40درصدی «درآمــد» صادرات
نفت بوده اســت.در واقع همتی عمدی یا سهوی
گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در
دولت سیزدهم داده که سوژه برخی کاربران فضای
مجازی شده است.

◾

◾صادرات نفت به چین در اوج!
به عنوان مثال براساس گزارش شرکت کپلر ،چین
در ماه نوامبر حدود  18میلیون بشکه نفت از ایران
وارد کردهاست .این رقم حدود 40درصد باالتر از ماه
اکتبر و باالترین رقم از اواسط تابستان است.البته
باید توجه داشت هیچیک از اعداد و ارقام ذکر شده
رسمی و دقیق نیست؛ زیرا صادرات چراغ خاموش
نفت ایران به کشورهای مختلف امکان رهگیری و
شناسایی همه محمولههای صادراتی ایران را از بین
بردهاست.بنابراینارقامصادراتنفتایرانطبیعتا ً
رقمی باالتر از گــزارش مؤسسات خارجی است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که رقم صادرات
نفت و میعانات ایران به بیش از یک میلیون بشکه
در روز رسیده است و در برخی ماه های بعد از روی
کار آمدن دولت سیزدهم صادرات نفت و میعانات
گازی به عدد روزانــه  1.2میلیون بشکه در روز نیز
رسیده است .اطمینان دولت به صادرات حداقل
 1.2میلیونبشکهاینفتسببشدهرقمصادرات
نفت ایران در الیحه بودجه  1.2میلیون بشکه در
روز ذکر شود .روز گذشته جواد اوجی وزیر نفت
در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
سال 1401در مجلس شورای اسالمی در مورد میزان
تحقق تولید و فروش یکمیلیون و 200هزار بشکه
نفت در بودجه سال آینده ،بیان کرد :با استفاده از
تمامی ظرفیتها و شناسایی بازارهای مختلف،
تمام تالش ما این است که این عدد تحقق یابد.

◾
خبر

پیام رئیسجمهور به مناسبت
روز تکریم مادران و همسران شهدا

همزمان با سالروز وفات حضرت
امالبنین(س)مراسمآیینتجلیل
از م ــادران و همسران شهدا در
مرکز همایشهای صدا و سیما
برگزار شد .به گزارش قدس ،رئیس جمهور با
ارســال پیامی به این همایش فرهنگی گفت:
ملت شهید پرور ایــران به وجود چنین بانوان
شکیبا و شایستهای بر خــود میبالد و راه و
منش و سلوک آنــان را سرمشق همه زنــان و
مادران نسلهای کنونی و آتی این سرزمین کهن
میداند.حجتاالسالموالمسلمین رئیسی با
تأکید براینکه جمهوری اسالمی همواره مدیون
همت و تالش بانوان با ایمان و صبور است،
افــزود :به یقین در سایه جایگاه صبر و تقوا ،
مادران و همسران معظم شهدا از منزلت واالیی
برخوردارند و پروردگار متعال آنان را که در ایمان
و ایثار ،الگوی همه بانوان ملت شریف ایران
هستند،درزمرهجرعهنوشانکوثرنبیمنعمان

سفرهصبرزینبیوازهمنشینانصلحاوشهدا
قــرار خواهد داد .رئیس جمهور با سپاس از
برگزار کنندگان این همایش ،از زحمات معنوی
و فرهنگی آنان قدردانی کرد .در ادامه این مراسم
رئیس رسان ه ملی با قدردانی از خانواده معظم
شهداو ایثارگران گفت :صحبت در جمع برای
من کار سختی نیست ،ولی وقتی فکر کردم در
جمع همسران و مادران شهید و ایثارگر و بزرگوار
چه میتوان گفت ،غیر از ناتوانی و سرگردانی
در بیان مطالب چیزی ندارم عرض کنم .پیمان
جبلی با تأکید بر اینکه شهدا ناظر رفتار ما
هستند ،گفت :همانطور که شما رفتار ما را
تحت نظاره دارید ،شهید هم ناظر و نگران رفتار
و منتظر حرکت ماست .وی خاطرنشان کرد :در
دوره جدید صدا و سیما افتخار میکنیم قاب
رسانه ملی دائما ًبه شهدا مزین شود .امیدوارم
بتوانیم طوری در این مسیر قدم برداریم که در
قیامتسربلندباشیم.

گزارش خبری

حل بحران دمشق؛
همه راهها به تهران ختم میشود

قدس بحران سوریه رو به پایان
نهاده و خبرها حکایت از تالش
همهجانبهدولتهاوسازمانهای
بینالمللی در جهت ثبات هرچه
بیشتر ایــن کشور دارد .در همین راستا روز
گذشته «گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل
سازمان ملل متحد در امور سوریه به منظور
گفتوگو در خصوص تحوالت سوریه در محل
وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
امیر عبداللهیان در ایــن دیــدار ضمن تأکید
بر تــاش تهران بــرای موفقیت رونــد برقراری
صلح و ثبات در سوریه با تصریح بر دیدگاه
جمهوری اسالمی در خصوص راه حل سیاسی
بحران سوریه ،سازمان ملل متحد را بخشی از
روند حل بحران این کشور دانست .وزیر امور
خارجه کشورمان حضور غیرقانونی نیروهای
آمریکایی در سوریه و همچنین حمالت رژیم

صهیونیستی به این کشور را عامل ایجاد خلل
در روند حل بحرانها دانست و بر ضرورت توجه
جامعهبینالمللوسازمانمللبهسوریهتأکید
کرد .امیرعبداللهیان اضافه کرد ،بدون توجه
به مسئله آوارگــان و تحریمهای اعمالی علیه
سوریه ،نمیتوان بحران این کشور را در مسیر
درست راهبری و هدایت کرد.
گیر پدرسون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل
متحد در امور سوریه نیز در این دیدار اوضاع
سوریه را باثبات توصیف کرد و افزود ،در شرایط
حاضر هیچ یک از طرفها از تغییر رژیم در این
کشور صحبت نمیکنند .پدرسون همچنین
با مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه
سیاسی دیدار کرد .علی اصغر خاجی در دیدار
پدرسون بر ضرورت استمرار تالش سازمان ملل
برای رفع تحریمها علیه سوریه ،کمکرسانی
به مردم ،بازگشت آوارگــان و آغاز بازسازی این
کشور تأکید کرد.

◾پول نفت وصول میشود
محسنخجستهمهرمدیرعاملشرکتملینفت
ایران درباره وصول تمامی درآمدهای نفتی حاصل
از صــادرات نفت میگوید :درآمدهای حاصل از
یگــردد ،یعنی
ص ــادرات نفت هــم بــه کشور بــرمـ 
وصول مطالبات انجام میشود .وی ادامه میدهد:
از موقع روی کارآمدن دولت آقای رئیسی که بنده در
جزئیات کار هستم ،پول نفت دریافت میشود.
در مجموع تمامی آمارهای رسمی و غیررسمی
از افزایش درآمدهای نفتی و وصول این درآمدها
حکایت دارد .دراین بین برخی سعی میکنند با
تعبیر وارونه ،دستاورد دولت سیزدهم در بازارسازی
برای نفت ایران را زیرسؤال ببرند ،ولی اعداد و ارقام
خود گویای همه چیز است.

خبر
هیئت ازبکستانی در راه ایران

مهدی صفری مـعــاون اقـتـصــادی وزارت امــور
خــارجــه در گفتوگویی بــا اش ــاره بــه بــرگــزاری
جـلـســه س ـتــاد هـمــاهـنـگــی روابـ ــط اق ـت ـصــادی
خارجی با موضوع مناطق آزاد تصریح کرد :در
آینده هیئتی از ازبکستان به ایران میآید و به
چابهار که یکی از مکانهای صادرات و واردات
است ،سفر خواهند کرد .این مناطق از تحریم
مستثناست و ما میتوانیم از ا یــن امتیاز در
جهت ترانزیت کاال از کشورهایی مانند هند
و چین ،سریالنکا و بنگالدش به سمت شمال
استفاده کنیم.

