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خبر
روز

تحولآفرینی
جبلی
در سهمحور

پیمان جبلی،
رئیس رسانه ملی
گفت :رویکرد
تحولی در
صداوسیما باید در
سه محور اتفاق
بیفتد؛ تحول در
رویکردها ،تحول
در محتوا و تحول
در سازوکارها.
به گزارش فارس،
وی اظهار
کرد :با توجه
به اقدامهای
کارشناسی متعدد،
قصدمان این است
که تحول ریشهدار
و پایدار و ماندنی
انجام دهیم تا
رسانه ملی به
ظرفیت الزمی که
دارد برسد.

خبـر

در حاشيه

گزارشفقط
گزارشهای
برجامیشما!
عباس عبدی از فعاالن
اصالحطلب در مطلبی
انتقادی در رابطه با نحوه
اطالعرسانی از مذاکرات
وین در توییتی نوشت:
«برای اعالم کردن
زمان مذاکرات نیازی
به انتشار خبرهای
آنچنانی از درگیری
خیالی نظامی نیست.
مذاکره کنید مذاکره کار
خوبی نیست» .محمد
ایمانی نیز در پاسخ به
او نوشت :گزارش ،فقط
گزارشهایی که شماها
درباره «فتحالفتوح»
بودن برجام و شکستن
شاخ غول میدادید!
وی ادامه داد :برجام
چک بیمحل لغو
تحریمهاست؛
بدون تضمین ،بدون
پیشبینی تأدیه
خسارت ،بدون امکان
شکایت مؤثر ،بدون
توازن در تعهدات و
ناهمزمان در اجرای آن!

تبریک انتصاب تولیتهای اعتاب مقدس حسینی و عباسی

تولیت آستان قدس رضوی در پیامهایی جداگانه انتصاب
«حاج حسن رشید العبایجی» و «سیدمصطفی مرتضی
عبود آل ضیاءالدین» به عنوان تولیتهای اعتاب مقدس
حسینی و عباسی را تبریک گفت .بخشی از پیام تبریک
حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی خطاب به تولیت
آستان مقدس حسینی به شرح زیر است:

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

آسـتــان قــدس رضــوی ضمن آرزوی توفیقات روزاف ــزون
حضرتعالی ،برای همکاری در جهت همافزایی تجربیات
در زمینههای فرهنگی ،علمی ،عمرانی و اقتصادی برای
شكوفایی و توسعه هر چه بیشتر آستانهای مقدس
رضوی و حسینی اعالم آمادگی مینماید.
در بخشی از پیام تبریک به تولیت آستان مقدس عباسی

 9360000158برای بیشتر مناطق دور از مرکز شهر
خط مستقیم به حرم مطهر تدارک دیده شده ولی با
وجود تقاضای چندین ساله ساکنان منطقه بازهشیخ
و خیابان پورسینا برای امتداد خط ۵۵تا حرم،
موافقت نمیشود .این در حالی است که برای مناطق

هــم آم ــده اس ــت :خدمت بــه آسـتــان مقدس اهــل بیت
علیهمالسالم و عاشقان و دلــدادگــان حضرت عباس
علیهالسالم نعمتی شایسته شكرگزاری و موهبتی بس
ارزنده و فرصتی ارزشمند برای ترویج آموزههای دینی و قرآنی
باپشتوانهعظیممرجعیت،تسهیلزیارتزائرانوخدمت
شایسته به آنان است و آستان قدس رضوی آماده همكاری

نزدیکی مانند مهرآباد و مهریز هر کدام دو خط به
حرم اختصاص داده شده است .از شورای شهر انتظار
تغییر دیدگاه داریم .از طرف جمعی از اهالی منطقه.
 9150000633نقش پلیس در جلوگیری از تخلفات
رانندگی چیست؟ مگر غیر این است که این نهاد

پاسخ خطیبزاده به پرسش قدس درباره روند مذاکرات وین

آرشخلیلخانه سخنگوی
وزارت امــور خارجه کشورمان
یه ــا و
بـ ــه ب ــرخ ــی گـ ـم ــانـ ـهزنـ ـ 
یه ــای رس ــانـ ـهای
فـ ـض ــاس ــاز 
در روزهـ ـ ـ ــای اخـ ـی ــر دربـ ـ ــاره
عقبنشینی ایــران از موضع
خود در مورد مسئله راستیآزمایی و تضمینهایی
که دولت آمریکا الزم است برای بازگشت به برجام
ارائه دهد واکنش نشان داد و تأکید کرد :اگر قرار
بود از خطوط قرمز خود کوتاه بیاییم در  6دور اول
گفتوگوها این اتفاق رخ میداد.
سـعـیــد خــطــیــبزاده ک ــه ب ــه پــرســش خبرنگار
قــدس دربـ ــاره عملیات روان ــی جــدیــد در فضای
مجازی و رسانهها در مــورد کوتاه آمــدن تهران از
خواستههایش برای تضمین دادن دولت بایدن
در مــورد تکرار نشدن خــروج این کشور از برجام
بــرای توافق سریعتر پاسخ مــیداد بدین نحو با
یــادآوری موضع محکمتر دولــت رئیسی نسبت
به دولــت پیش خاطرنشان کــرد :بـرای رسیدن به
توافق؛ محورها و خطوط قرمز خودمان را فراموش
نمیکنیم .توافقی که ایران به دنبال آن است دو
ویژگی اصلی دارد؛ قابل اتکا و پایدار باشد و ترجمه
این دو در اتاقهای مذاکرات به طرفهای اروپایی و
آمریکا گفت ه شده است.

 15جمادیالثانی 1443
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سال سی و پنجم

کوتاه نمیآییم ،آمریکا باید
تضمین سهگانه بدهد

وظیفه دارد رانندگان خاطی را سر جایشان بنشاند.
شما ماشین را سوار شو و با هر سرعتی هر کاری که
میخواهی انجام بده و روی اعصاب مردم راه برو،
ببین یک مأمور پیدا میشود که به تو گیر بدهد.
این چه وضعیتی است؟ چرا پلیس در شهر حضور

تصمیمات خاص سیاسی را میطلبد و واشنگتن
باید تصمیمات خــودش را دربــاره رفــع تحریمها و
مسائل باقی مانده که برخی موضوعات جدی است،
اعالم کند .این دیپلمات ارشد کشورمان در واکنش
به تهدید وزیر خارجه آمریکا در مورد مهلت چند
هفتهای برای توافق در وین و وجود گزینههای دیگر
روی میز ،گفت :بلینکن بهتر از هر کسی میداند
هر کشوری برای خودش «پلن بی» دارد و شاید پلن
بی ایــران برای آنها خیلی جذابیت نداشته باشد
بنابراین به ایشان توصیه میکنیم تمام تــاش و
همت و اگر ابتکاری دارد را به کار بگیرد که همین
«پلن آ» که در دست است به نتیجه برسد.
وی همچنین در واکنش به برخی گمانهزنیها
دربــاره احتمال بازگشایی سفارتخانههای ایران
و عربستان ،با اشــاره به صــدور ویــزای شماری از
دیپلماتهابرایعزیمتبهاینکشور،گفت:تمرکز
بر آغاز فعالیت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران
نزد سازمان همکاری اسالمی در جده است و سفر
برای امکانسنجی این مسئله انجام میشود.

◾
سوم تضمینهایی برای انتفاع اقتصادی ایران از
برجام .اینها موضوعات بسیار جدی هستند که
در هر توافقی باید باشند.
بزادهباانتقاداز نبود طرحهای مدون و فقدان
خطی 
ابتکار در طرف اروپایی و آمریکا ،آن را عامل کند
بودن روند مذاکرات خواند و اضافه کرد :تاکنون
تمامی ابتکارها در جایی که ممکن بوده از طرف
هیئت ایرانی ارائ ه شده اما برخی امور در دست ما
نیستمثلموضوعتحریمهاکهتصمیمسیاسی
است و باید توسط آمریکاییها گرفته شود ،روزی
که طرفهای مقابل با ابتکارات مکتوب خودشان

◾

◾ 3تضمینی که آمریکا باید بدهد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره
به اینکه هیچ اختالفی درباره اصل مسئله ضرورت
ارائهتضمینهاوراستیآزماییوجودندارد،تصریح
کرد :تضمینهای سهگانهای که آمریکا باید بدهد
ایــن اســت که اوال ًدر آینده دوبــاره نظام و حقوق
بینالمللرابهسخرهنخواهدگرفتوتضمینهایی
که حاکی از آن باشد که هیچ دولتی در آمریکا از
سازوکارهای برجام بر ضد برجام استفاده نکند و

به پیشرفت مذاکرات کمک کنند ،قطعا ًمذاکرات
بهتر پیش خواهد رفت.

◾

◾پرانتزها کمتر شده اما مسائل کلیدی باقی است

وی در پــاســخ بــه پرسشی دربـ ــاره رون ــد مــذاکــرات
ویــن اضافه کــرد :بسیاری از جــداول آمــادهشــد ه و
ستونهای این جداول نیز آماده است و بخشی از
پرانتزها نیز پاکسازی شدند .توافقات درباره ایدهها
هم تا حدود بسیار زیادی انجا م شده و در حال تبدیل
به جمالت و کلمات هستند .البته آنچه باقیمانده
موضوعات مهم و کلیدی است که بهصورت ویژه

◾درجا پاسخ هر تعرضی را میدهیم
خطیبزاده دربــاره ادعــای رژیم صهیونیستی در
مورد هدف قرار دادن پایگاههای مقاومت و نیروهای
ایران در سوریه هم تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایــران بهخوبی منافع خودش را میشناسد و هم
بهخوبی بلد است از جان و منافع خــودش دفاع
کند .هیچ طرفی در مناطقی که ایــران بهصورت
مستشاری حضور داشته و جاهایی که ایــران به
حاکمیت ملی کشورها کمک کرده ،نتوانسته بزند
و در برود ،درجا پاسخ هر تعرضی را میدهیم .وی
درباره توافق تبادل زندانیان بین ایران و انگلیس که
با کارشکنی آمریکا معطلمانده و احتمال اجرای
آن در پی مذاکرات وین همگفت:منتظر تصمیمات
لندن هستیم تا آنچه توافق شده اجرایی شود.

عدلیه

علمی فناوری

سیاست خارجی

دستوراژهایبرایتخریببنای
غیرمجازقوهقضائیه

نمایشگاه
دستاوردهاینانو

دیدارسردارقاآنیبارهبران
هیئتهماهنگیشیعیعراق

رئیس قوه قضائیه در نشست روز گذشته شورای عالی قوه
قضائیه ،دربــاره موضوع چالشبرانگیز تصرف اراضــی ملی
مطالبی مطرح کرد و دستور داد بنای مربوط به قوه قضائیه در
حاشیه رود چالوس باید تخریب شود .محسنی اژهای در ادامه
تأکید کرد :در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی
اراضی و تغییر کاربریهای غیرمجاز باید دستگاههای مسئول
اعم از شهرداریها ،منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم
که در وهله نخست نسبت به پیشگیری اهتمام ورزند.

در ادامه فعالیتهای علمی و فناورانه ،روز گذشته معاون
علمی رئیس جمهور از  55محصول جدید رونمایی کرد.
به گــزارش فــارس ،سورنا ستاری صبح دیــروز با حضور در
نمایشگاه دستاوردهای نانو ،از  ۵۵محصول پیشرفته که
با فناوری نانو توسعه یافته اســت ،رونمایی کــرد .در این
نمایشگاه که به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار
م ـیشــود ،بیش از  ۲۰۰محصول منتخب در حــوزههــای
مختلف حضور دارد.

منابعخبریعراقیازدیدارفرماندهنیرویقدسسپاهپاسداران
با رهبران هیئت هماهنگی شیعی در عــراق خبر دادنــد .به
گزارش مهر ،هیئت هماهنگی شیعیان اعالم کرد این هیئت بر
ضرورتتداومگفتوگوهایسیاسیبرایبرونرفتازوضعیت
حساسفعلیعراقوضرورتتحققمنافعشهروندانوتحقق
یکپارچگی ملی در عراق تأکید دارد .سردار قاآنی در ادام ه سفر
خود ،پس از زیارت اعتاب مقدسه بر مزار شهدای مقاومت از
جمله شهید حاج ابومهدی المهندس حاضر شد.

خبر

در جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی چه گذشت؟

 5فرمان رئیسی به نظام بانکی

قدس آی ـتهللا سیدابراهیم
رئــیــس ــی صــب ــح روز گــذشـتــه
در نشستی بــا مــدیــران عامل
کهــا بــا ب ـیــان ایـنـکــه دولــت
بــانـ 
اصلیترین وظیفه خــود را ایـجــاد تـحــول در
عرصههای مختلف و به ویــژه تحول در وضع
موجود نظام بانکی به سطح مطلوب میداند،
گفت :عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت،
مبنایعملدولتدرایجادتحولدرنظامبانکی
اســت .رئیسجمهور همچنین در دستوری
به نظام بانکی کشور خواستار بهبود عملکرد
نهادهای مالی به نفع مــردم شــد .دستورات
سجـمـهــور خ ـطــاب بــه مــدی ـران
م ـحــوری رئـیـ 
بانکها را میتوان در این پنج فصل خالصه
کرد؛ سختگیری بر بدحسابها (به بدهکاران
بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشر
کنیدودستشانراقطعکنید)،تسهیلپرداخت
وام به مردم (در تسهیالت خرد به مردم به جای
وثیقه و ضامن ،اعتبارسنجی کنید) ،واگذاری
بنگاههای تولیدی تملیک شده توسط بانکها

(سریعا ًواحدهای تملک شده تولیدی را یا راه
ان ــدازی کنید یا واگ ــذار) ،اسـتــرداد ســود مــازاد
دریافتی از مردم و تولیدکنندگان (سود مازاد
دریافتی از نــرخ اعالمی بانک مرکزی را پس
بدهید) و بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به
نفع مردم و اجرای عدالت (حداکثر تا پایان سال
کارگروهیبهمنظوربازنگریدرنظاماتومقررات
بانکیتوسطبانکمرکزیتشکیلواعالمنتیجه
کند) .در پی این نشست سخنگوی دولت نیز
در گفتوگویی رســان ـهای اظهار کــرد :یکی از
خبرهای خوش بعد این جلسه این است که با
دستور رئیسجمهور احتماال ًنوع وثیقهگذاری
وامهای زیر  100میلیون تومان تغییر میکند تا
مردم بتوانند تسهیالت خرد را آسان دریافت
کنند.علیبهادریجهرمیافزود:رئیسجمهور
دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل
بــانــک مــرکــزی مسئول گ ــزارشده ــی شدند.
بهادری جهرمی پیش از این با انتشار توییتی
نوشته بود :تغییر به نفع مــردم؛ محور جلسه
رئیسجمهور با مدیران عامل بانکهاست.

گزارش

خوشحالی مردم و کشاورزان از بارش نعمت الهی در  24استان

برف شادی

خالدی سامانه بارشی فعالی
که از روز شنبه وارد کشور شده،
باوجود ایجاد برخی مشکالت
در رفت و آمد شهروندان ،زمینه
شــادی مــردم و ک ـشــاورزان در  24اسـتــان را به
دنبال داشته است .بر این اساس روز گذشته
استانهای لرستان ،کردستان ،کرمانشاه ،شرق
گیالن ،غرب مازندران ،ارتفاعات خوزستان و
ارتفاعات البرز مرکزی در تهران ،البرز ،زنجان
و قزوین شاهد بارش برف و کوالک بود .جلیل
باالیی سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه با
اشــاره به بارش یک متری برف در برخی نقاط
این شهرستان ،گفت :مسیر ۲۵روستا به علت
بــارش سنگین بــرف در شهرستان پــاوه بسته
شد .جالبترین نکته اما بارش برف در شهر
کویری یــزد بــود که موجب شــادی مــردم شد.
منطقهسخویدیزددرشهرستانتفتوازتوابع
دهستان سانیج است که روز گذشته شاهد
بارش برف بود و مردم خطه کویر حتی با کمترین
میزان بارش راهی «سخوید» شدند تا لذت یک

روز برفی را تا مدتها در ذهن داشته باشند.
بارشرحمتخداوندیبرسرزمینتفتیدهایران
هر چند خوشحالی مردم را به دنبال داشت ،اما
مشکالتی که در پی آن با وقوع سیالب در مناطق
جنوبی کشور ایجاد شده کام هموطنان را تلخ
کرد .روز گذشته امین باقری فرماندار ریگان در
جنوب استان کرمان از مفقود شدن دو کودک
بر اثر بارندگی ها و همچنین بسته شدن راه ۴۵
روستا خبر داد .این در حالی است که در پی
بارندگیها در استان هرمزگان و جنوب کرمان
فرمانداری ویــژه میناب خواستار تخلیه سه
روستای مازغ پایین ،مازغ باال و تمبک در پایین
دست سد استقالل شد .اما این اتفاق در حالی
می افتد که هواشناسی از هفته گذشته در مورد
بارندگیها در این مناطق هشدار نارنجی صادر
کرده بود و در صورت مدیریت درست تخلیه این
سد شاید میشد از این خسارات جلوگیری به
عمل آورد .این حوزه چندروز پیش هم شاهد
سیالب بود که خسارت آن افزون بر ۲هزار و۲۰۰
میلیارد تومان برآورد شد.

شماره 9725

WWW.QUDSONLINE.IR

درجهتهمافزاییتجربیاتدرزمینههایفرهنگی،علمی،
عمرانی و اقتصادی برای شكوفایی و توسعه هر چه بیشتر
آستانهای مقدس رضوی و عباسی است.
در جوار مضجع شریف و مطهر امام علی بن موسی الرضا
علیه آالف التحیّة والثناء ،مزید توفیقات جنابعالی را از
درگاه خداوند سبحان مسئلت مینمایم.
ندارد .اینکه در اتاق بنشینند و با دوربین مردم را
جریمه کنند که راه حل نیست .برخی رانندگان
متخلفبههیچصراطیمستقیمنیستندوبایدقوه
قهریه مانع آنها شود .از این نهاد انتظامی خواهان
جدیت در این زمینه هستیم.

یادداشت
گامی مهم در راستای
عادیسازی روابط تهران و ریاض

سیدمرتضیموسویخلخالی
این روزها و پس از گذشت هفت سال
از آغاز تنشهای جدی در روابط ایران
وعربستانشاهدمیلبههمگراییطرفینهستیم.
مسائلی مانند حمایت ر یــاض از ترویستهای
داعش ،شهادت جمعی از مردم ایران در فاجعه منا
و حادثه مسجدالحرام ،برجام و فتنهگریهای رژیم
صهیونیستیازجملهعواملشکلگیریتنشبین
دو کشور به شمار میروند.
با وجود همه این مشکالت ،روی کار آمدن دولت
جدید در ایران و راهبرد رشد همگرایی منطقهای
در ایــن دوره همزمان با ضعف شدید سعودی و
انزوای بینالمللی زمینهساز شکلگیری این روابط
شده است .با عطف به نقش دو کشور در جهان،
امروز حتی میتوان گفت روابط میان تهران و ریاض
مهمتر از احیای برجام است .ایران و عربستان دو
وزنه مهم در جهان اسالم بوده و بیشک نزدیکی
یتــوانــد در
آ نه ــا پــس از هفت ســال بـحــرانــی مـ 
حل چالش منطقه راهگشا باشد .از سوی دیگر
این برقراری رابطه در زمینه اقتصادی برای ایران
آوردههای خوبی دارد؛ چراکه بسیاری از کشورهای
عربی تحت نفوذ ریاض در چند سال اخیر روابط
خود با ایران را کاهش دادند .سعودیها روابطشان
با کشورهای خلیجفارس را طوری تنظیم کردهاند
که همه اعراب از تهدید ریاض در فشار هستند.
به عنوان نمونه امروز سیاسیون کشور عراق عدم
شکلگیری ثبات در این سرزمین را ثمره نبود روابط
حسنه بین ایــران و عربستان تلقی میکنند .به
همین خاطر بغداد تــاش میکند با شکلدهی
به روابط جدید ایرانی عربی قدری از ناآرامیهای
کـشــورش بکاهد .از ســوی دیگر رشــد همگرایی
منطقهای با ایــران منجر به عقبنشینی آمریکا
در وین میشود زیرا بخشی از دالیل اعمال فشار
کاخ سفید علیه ایران استفاده از اهرم عربی است.
اما این تیرگی روابــط به ضرر ریاض هم شده زیرا
برخی دولتهای عربی مانند عمان ،قطر و حتی
کویت دیگر حاضر به پیروی از سعودی نبوده و
ترجیح میدهند منافع دوطرفه خود با تهران را
مستقل دنبال کنند .از سویی در حالی که ریاض با
خرید و انباشت هنگفت سالحهای غربی به انبار
باروت و قبرستانی از سالح تبدیل شده اما در سایه
ناکارآمدی حس شکست آنها را عذاب میدهد.
تحت تأثیر این موضوعات و به ویژه تبعات جنگ
ویرانگر یمن ،سـعــودی در روزه ــای اخیر دست
دوستی به سمت کشورمان دراز کــرده اســت .در
ایــن شرایط سفر دیپلماتهای ایــرانــی به کشور
عربستان که در راستای راهان ــدازی قریبالوقوع
سفارتخانههای دو کشور قابل تعبیر است مهم به
نظر میرسد .اکنون شرایطبهتر ایران در میز مذاکره
با سعودیها نباید موجب تصمیمگیری اشتباه
شده و دو طرف باید به سمت نزدیکی پیش روند.
حقیقت ایــن اســت که ما در طــول  40سالی که
از عمر انـقــاب م ـیگــذرد هرگز ب ــرای کشورهای
منطقه و جهان تهدیدآفرین نبودهایم .مشکل
اصلی ایرانهراسی است که از سوی غرب و رژیم
صهیونیستی به آن دامــن زده شده و ریــاض هم
در ایــن دام گرفتار شــده اســت .بــه همین خاطر
باید هر چه سریعتر روابــط را به سمت همگرایی
ببریم .در موضوع یمن هم ریاض دیر یا زود باید
بپذیرد هر کشوری که وارد ایــن سرزمین شده،
شکست خـ ــورده اس ــت .جـمــال عبدالناصر با
ارتش مجهز وارد این سرزمین شد اما در نهایت
با 30هزار کشته از آن خارج شد .میدان یمن ختم
به پیروزی ملت یمن خواهد شد .در نهایت ما با
دیپلماسی قوی میتوانیم روابط منطقهای مبتنی
بر نقش امنیتساز ایران اسالمی را ایجاد کنیم.
باید دیپلماتهای مسلط را وارد میدان کرده و با
گفتوگو و رفت و آمدهای مستمر اقدام به احیای
روابط خارجی منطقهای بکنیم.

خبر
فرماندهسنتکام:
ایران شکستناپذیر است

فرمانده سنتکام در روزهای پایان خدمتش اعتراف
کرده است که با وجود تالشهایش برای تضعیف
توانایی ای ــران در منطقه ،تـهــران از نظر نظامی
قدرتمندتر از هر زمان دیگری است .روزنامه تهران
تایمز در ارزیابی عملکرد مکنزی ،فرمانده ناوگروه
تروریستی سنتکام آمریکا نوشت :اعترافهای
مکنزی نشانگر این است که حضور آمریکا در
منطقه پرهزینه شده و خــروج از منطقه ممکن
است بهترین انتخاب برای واشنگتن باشد.

