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◾

خبر
ويژه

دیدار جمعی از
مداحان
اهل بیت(ع)
با رهبر انقالب

به مناسبت سالروز
والدت حضرت
فاطمه زهرا سالماهلل
علیها ،جمعی از
مداحان اهلبیت
علیهمالسالم با رهبر
انقالب دیدار میکنند.
این دیدار با رعایت
دستورالعملهای
بهداشتی امروز
 ۳بهمن ،به صورت
حضوری در حسینیه
امام خمینی(ره)
برگزار خواهد شد و
تعدادی از مداحان
در ابتدای این مراسم
به مدیحهسرایی
خواهند پرداخت.

خبـر

در حاشيه

تأییددریافت
رشوه
حسینفریدون
در نخستین جلسه
دادگاه رسیدگی به
پرونده شرکت کروز در
زمینه مبارزه با جرایم
اقتصادی ،گرفتن رشوه
توسط حسین فریدون
از کانال دوستانش
تأیید شد .نماینده
دادستان در این جلسه
گفت :ردیابی چکهای
پرداختی شرکت کروز
نشان میدهد مبالغی
به حساب مسعود
احمدی زاده واریز
شده؛ فردی که به عنوان
صندوق مالی فریدون
ایفای نقش میکرده
است .وی ادامه داد :با
توجه به اینکه شرکت
کروز یک شرکت
خصوصی بوده ،نشان
میدهد حمید کشاورز
و فطرتی از متهمان برای
پیشبرد کار خود اقدام
به پرداخت این مبالغ به
احمدیزاده میکردند تا
مسیرهای کاری آنها از
طریق حسین فریدون
هموار شود.

◾مردم با زاویه مناسب تصادف کنند!
علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از
عملکرد سازمان استاندارد کشور در بررسی ایمنیها
گفت :باید به مــردم گفت بــرای باز شدن ایربگ خودرو
هنگام تصادف و خطر از زاویه مناسبی تصادف کنند تا
صدمه نبینند! به گزارش مشرق وی ادامه داد :ساختار
خــودروســازی ما رقابتی نیست و خــودروســازان به وقوع
چنیناتفاقاتیعادتکردهاندوخودراپاسخگونمیدانند.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
سید مصطفی خوش
چشم با آغــاز اج ــرای سند
همکاری  25ساله میان ایران
و چین و در ادامه سفر رئیس
جمهور کشورمان به روسیه
شاهد گسترده تر شدن دایره
بازی ایران برای بی اثر کردن دور باطل تحریمهای
غربی خواهیم بود .در چنین فضایی رفتار رژیم
صهیونیستی نسبت به تحوالت مرتبط با غرب
آسیا به سمت رادیکالیزم و اقدامات تهدید آمیز
نمایشی و البته مانند گذشته تروریسم پنهان
سوق داده خواهد شد .صهیونیستها از اینکه
معادالت منطقه برخالف آنچه آنها تمنا دارند
در حرکت اســت تحت فشار هستند و ممکن
است با حمایت معنوی آمریکاییها رفتار غلطی
از آنهــا سر بزند .با توجه به اراده تیم مذاکره
کننده ایــرانــی بــرای احیای حقوق ملت شریف
ایران و تالش همهجانبه دولت برای عبور از چتر
توگو
دیپلماسی غربگرا و حرکت به سمت گف 
با دولتهای شرقی مانند چین و روسیه ،اگر رژیم
صهیونیستی و آمریکاییها به دنبال بــازی در
فضای جنگ و صلح باشند ،سخت در اشتباه
هستند؛ زیرا مدل بازی تغییر کرده است.

◾

◾عدمتواناییجنگمستقیم
مــمــکــن اســـت آنهـ ــا بــخــواهــنــد ب ــا اق ــدام ــات
خرابکارانه از جمله بمبگذاری ،ترور ،خرابکاری
و حمالت مخفیانه ،افکار عمومی را تحت فشار
بگذارند و با تهدید رونــد گفتو گوهای ایــران
را تحت تأثیر قــرار بدهند .در چنین شرایطی
آنها باید بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند ،در
همان سطح بلکه باالتر ازآن پاسخهای سنگینی
دریافت خواهند کرد.
صهیونیستها توان جنگ مستقیم ندارند،

◾

◾علت بستری شدن چمران در بیمارستان
کبیری معاون ارتباطات و امــور بینالملل شــورای شهر
تهران ،در توییتی با اشاره به وضعیت جسمانی مهدی
چمران نوشت« :رئیس شورای اسالمی شهر تهران برای
چکاپ و تکمیل فرایند درمانی خود در بیمارستان بستری
است .حال عمومی وی خوب است و پس از مراحل درمانی
در جلسات حضور خواهند داشت .در غیاب وی ،پرویز
سروری نایب رئیس شورا ،اداره جلسات را بر عهده دارد.

 9370000100درانتهای خیابان توس 103مشهد
همراه اول در حال ساخت دکل آنتن موبایل است
که همجوار با مهدکودک و دبستان دخترانه بوده
و خود محل هم از جمعیت باالیی برخوردار است.
تا جایی که من میدانم و تحقیقات هم نشان داده

 20جمادیالثانی 1443

 23ژانویه 2022

سال سی و پنجم

◾

◾ایران حمالت به مناطق غیرنظامی یمن را محکوم کرد
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه حمالت
هوایی چند روز اخیر ائتالف سعودی به مناطق مسکونی و
غیرنظامی یمن را محکوم کرد و حامیان نیروهای متجاوز را
در این جنایت شریک دانست و گفت :آنها باید به خاطر
این حمایتها به افکار عمومی دنیا و مردم یمن پاسخگو
باشند .وی تصریح کرد :بیتفاوتی جامعه بینالملل مسیر
دستیابی به صلح عادالنه را بیش از پیش دشوار کرده است.
انسانی یا راننده .باید بپذیریم که اصالح تمام جاده
های کشور و استاندارد شدن آن زمانبر است .امید
ما از خودروسازان کشور برای ساخت خودرو
بهتر و باکیفیت هم که چیز بیهودهای است .در این
بین ما خودمان باید به خودمان رحم کنیم.

اشعه و امواج تلفن همراه ضررها و خسارات
باالیی برای انسان دارد .لطف ًا مسئوالن جلوگیری
کنند.
 9150000633در تصادفات رانندگی معمو ً
ال سه
عامل مهم دخیل است ،خودرو ،جاده و عامل

شهید محسن فخری زاده دقیقا ً فــردی مهم
از مجموعه هــوافــضــای رژی ــم صهیونیستی
در منطقه عکا هــدف قرارگرفت و ایــن هشدار
مهمی برای آنهاست که در مراحل بعدی اگر
صهیونیستها به دنبال افزایش تخاصم باشند
ضربات سنگینتری را متحمل خواهند شد.
در نمونهای دیگر در جریان جنگ نفتکشها،
کشتیهای اسرائیلی در خلیج فــارس ،دریــای
عــمــان و مــدیــتــرانــه امنیتشان ازبــیــن رف ــت و
وضعیت آنها بحرانی شد تا جایی که مقامات
آنها از نتانیاهو خواستند عقبنشینی کند ،در
غیر اینصورت تجارت دریایی آنها دچار یک
شکست سهمگین میشد.

یادداشتی از سید مصطفی خوش چشم
به بهانه آغاز اجرای سند همکاری  25ساله ایران و چین

تغییرمدلبازیدر دیپلماسیایرانی

◾

به همین خاطر به گزینه اقــدام غیر مستقیم
علیه امنیت ملی روی میآورند .با این اوصاف
شاهد بودهایم در مواردی مثل بمبگذاریها یا
اقدامات سایبری و ترور دانشمندان هستهای
در هــمــان سطوحی کــه ضــربــه زدهانـــد جــواب
دریافت کردهاند.
به طور نمونه آنگاه که خرابکاریهای سریالی
علیه ایران شروع شد ،دو مرکز ساخت موشک
بالستیکی و تولید کالهکهای جنگی اسرائیل
در یک بــازه زمانی منهدم شد و از بین رفت.
در م ــوردی دیــگــر صنایع دف ــاع ایــن رژی ــم که
مــرکــز ســاخــت ســوخــت جــامــد موشکی بــود،

◾پاسخهمسطح
صهیونیستها میدانندهر اقدامی که انجام
دادهانــد پاسخ همسطح دریافت کــردهانــد .اما
از این به بعد هر اقدامی انجام بشود با پاسخ
سنگین تــری روبـ ـهرو میشوند و تمامی افــراد
دخیل در این اقدامات تروریستی هم مجازات
خواهند شد .در صورت بروز هر خطایی از سوی
آنهــا طبق قانونی که ما در بــازی تعریف کرده
ایم ،پاسخ سریع ،سخت و خشن خواهد بود.
آنها حتی در حوزه جنگ سایبری این را دیدند
که وقتی به سیستمهای حساس کشور حمله
کردند ،همه سیستمهای حساسشان هدف
قرار گرفت ،به همین خاطر فعال ًبه نقش پلیس
بد بسنده خواهند کرد تا آمریکاییها بتوانند در
میدان مذاکرات شرایط بهتری داشته باشند.
در نهایت فارغ از اینکه قراردادی در وین حادث
بشود یا نه ،یک موضوع قطعی به نظر میرسد؛
اینکه رژیم اسرائیل و آمریکا هر اقدامی بکنند،
پــاســخ سنگین و در ســطــح و حــتــی شدیدتر
دریافت خواهند کرد.

مــنــهــدم شــد و در هــمــان روزهـ ــا یــک موشک
بــه 30کــیــلــومــتــری نــیــروگــاه اتــمــی دیــمــونــا در
منطقه قــدس اشغالی رسید .اینها بخشی
از پاسخهای جمهوری اســامــی بــه اقــدامــات
تروریستی صهیونیستها در گذشته بوده
است.

◾

◾درز اطالعات
امـ ــروز هــم شــاهــد هستیم آنه ــا در الیـههــای
خاص امنیتیشان درگیر نفوذ و درز اطالعات
هستند و حتی در ح ــوزه اطــاعــات و امنیت
نیز شرایط سابق را ندارند .حتی به تالفی ترور

سازمان ملل

دهه فجر

خصوصی سازی

سازمان ملل در نقش
پیادهنظامرژیمصهیونیستی

عناوین ایاماهلل دهه فجر
اعالم شد

حراج سهام پتروشیمی
خلیج فارس لغو شد

وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیهای ضمن منفک کردن
ایــران از قطعنامه صادرشده دربــاره هولوکاست در سازمان
ملل ،این اقدام را سوءاستفاده صهیونیستها برای سرپوش
گذاشتن بر جنایات خود دانست و آن را رد کــرد .به گزارش
شفقنا ،مجمع عمومی سازمان ملل بهتازگی قطعنامهای
را به تصویب رساند که انکار هولوکاست را ممنوع میکند.
این قطعنامه از تمام کشورها و شرکتهای مالک شبکههای
اجتماعیمیخواهدباانکاریاتحریفهولوکاستمبارزهکنند.
این درحالی است که این رژیم دههها است با کشتار مردم
فلسطین ،به یک رژیم ضدبشری آپارتاید تبدیل شده است.

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر با اعالم شعار محوری این ایام
گفت :با توجه به اینکه دهه فجر سال گذشته تحت تأثیر
ویروس کرونا قرار داشت امسال با شعار محوری «جشن
ملی فجر  »۱۴۰۰با نشاط و حضور منسجم آحاد مختلف
مردم برگزارمیگردد .به گزارش فارس ،سید نظام موسوی
افزود :عناوین روزهای دهه فجر نیز با تأکید بر موضوعات
مختلف ،نامگذاری شده تا همه مسائل کشور در این ایام
مورد توجه قرار گیرد .وی تأکید کرد ایام هللا دهه فجر به
عنوان سالروز پیروزی انقالب از اهمیت ویژهای برخوردار
است که باید در تراز انقالب اسالمی برگزار شود.

حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصیسازی با
بیان اینکه حــراج هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس لغو
شد ،گفت :اما در عین حال برای بررسی نحوه واگذاری و
شیوه ارزشگذاری ،نحوه واگذاری سهام این شرکت دوباره
در هیئت واگ ــذاری بررسی مـیشــود .قــربــانزاده افــزود:
سهام دولت در بانکها باید به شیوهای واگــذار شود که
صالح دولت و منافع خزانه رعایت شود ،چون این آخرین
سهام باقیمانده در بانکها و سهام طالیی مهم است
که باید به گونهای واگــذار شود که حداکثر انتفاع خزانه
رعایت شود.

گزارش خبری

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نحوه استفاده دولت گذشته از صندوق را تشریح کرد

بچه پولداری ملی

رئـیــس هیئت عــامــل صندوق
توسعه ملی در نشست خبری
خود با انتقاد از دولــت گذشته
و بیان اینکه دولت قبل در همه
بخشها از صـنــدوق بــرداشــت ک ــرده اســت،
گفت :بهطور نمونه برای هواپیمای اوکراینی،
کرونا ،سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت
صورت گرفته است .پرداختها را غیرقانونی
نمیدانیم ،اما بر اساس مأموریتهای صندوق
نبوده اســت .اگر فرض کنیم منابع صندوق
۱۵۰میلیارد دالر بوده ۵۰ ،درصد آن به دولت
در  10ســال گذشته اختصاص یافته است.
بــه گ ــزارش ایسنا ،مهدی غضنفری یــادآور
شد :سالهایی که قرار نبود منابع صندوق در
اختیار دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق
برداشت صــورت گرفت .اگر بودجه بــرای ۸۵
میلیون نفر است ،باید توجه داشت که منابع
صندوق توسعه ملی بــرای نسلهای آینده

پیشبینی شده و نمیدانم چرا در بخشهایی
مانند کرونا استفاده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع
حمایت از بورس هم اشاره کرد و گفت :تاکنون
 ۳هزار میلیارد تومانبهبازار سرمایه اختصاص
یافته،همچنین ۵هزارمیلیاردتومانازسازمان
امــور مالیاتی طلب داشتیم کــه بــا موافقت
وزیر اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه
پرداخت میشود .وی با اشاره به واریز سومین
بخش از سهم ص ـنــدوق ب ــرای تثبیت بــازار
سرمایه ،اظهار کرد :دستور پرداخت سومین
سهمواریزیبهصندوقتثبیتبازارسرمایهروز
چهارشنبه گذشته صادر شد ،در این مرحله
 ۶۵۰میلیارد تومان واریزی صورت گرفت ،کل
منابع ارزی ۵۱۰میلیون دالر که معادل ریالی آن
 ۱۱هزار میلیارد تومان میشود ،پرداخت خواهد
شد .امیدواریم تزریق این منابع موجب رونق
بورس و اعتماد به بورس شود.

قاب

تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس

شماره 9729
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◾

◾مصرف گاز روی تخته گاز !
سیدجالل نور موسوی مدیر هماهنگی امور گازرسانی
شرکت ملی گاز از رکوردشکنی مصرف گاز در کشور خبر
داد .به گزارش قدس ،وی گفت :با توجه به برودت هوا ،در
روزهــای اخیر مصرف گاز در بخشهای خانگی ،تجاری
وصنایع کوچک به شدت افزایش یافت ،به گونهای که
رکورد مصرف گاز در این بخش با ثبت عدد  662میلیون
متر مکعب در روز شکسته شد.
 9120000482با سالم .حقوق بازنشستگان امسال
آموزش و پرورش استثنایی تهران و اغلب استانهای
کشور بعد از گذشت چهار ماه به دلیل عدم واریز
سنوات ارفاقی که برعهده دولت است ،هنوز برقرار
نشده است .لطف ًا رسیدگی فرمایید.

خبر

رئیسجمهور در پاسخ به
تماس تلفنی اردوغان:

به رابطه با ترکیه نگاه بلندمدت
و همهجانبه داریم

رؤس ــای جمهور ای ــران و ترکیه در گفت و گوی
تلفنی ،روابط دوجانبه و منطقهای را مورد بررسی
قرار داده و بر ضرورت تقویت سطح همکاریها
و هماهنگیهای تــهــران -آنــکــارا تأکید کردند.
به گــزارش ایسنا ،حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیسی شنبه شب در پاسخ به تماس تلفنی
رجب طیب اردوغان همتای ترکیهای خود با اشاره
به ظرفیتهای توسعه رواب ــط و همکاریهای
تهران -آنکارا در حوزههای دوجانبه و منطقهای
اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران به رابطه
و همکاری با ترکیه نگاه بلند مدت و همه جانبه
دارد و از برنامهریزی برای همکاریهای راهبردی با
ترکیهاستقبالمیکنیم.
رئیسجمهور کــشــورمــان بــر ل ــزوم احــتــرام به
حاکمیت و تمامیت ارضــی کشورها به عنوان
تنها راه امنیت و ثبات پایدار در مناطق مختلف
منطقهتأکیدکرد.
رجــب طیب اردوغ ــان رئیسجمهور ترکیه نیز
با بیان اینکه ترکیه فهرستی از همکاریهای
اقتصادی مختلف را برای تقویت و تحکیم روابط
با جمهوری اسالمی ایران آماده کرده است ،ابراز
عالقمندی کرد که به زودی به تهران سفر کند.
رئیسجمهور ترکیه با تأکید بر استمرار تأمین
انــرژی ترکیه توسط ایــران ،گفت :ترکیه ایــران را
تامینکنندهقابلاطمینانانرژیمیداندوبدنبال
افزایش سطح همکاری های خود با تهران است.
اردوغان همچنین با اشاره به سفر حجتاالسالم
رئیسی به مسکو و دیدار با پوتین ابراز امیدواری
کرد بزودی نتایج و دستاورهای مفید این سفر در
مناطقمختلفنمایانشودوبرهمراهیکشورش
با ایران برای امنیت منطقه تأکید کرد.

سفر روسیه و بودجه
دو محور نشست سران قوا

س ــران ســه ق ــوه در نشست خ ــود بــه میزبانی
دفتر رئیس جمهور موضوعات داخلی و بین
المللی را مــورد بــررســی ق ـرار دادن ــد .بــه گــزارش
ایسنا ،در نشست هفتگی سران سه قوه که به
میزبانی حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی،
رئیسجمهور برگزار شــد ،مهمترین مسائل و
موضوعات داخلی و بینالمللی مــورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت .سفر دو روزه رئیسجمهور
به روسیه و دستاوردهای این سفر در گسترش
روابط دو جانبه تهران و مسکو و همچنین تاکید
بــر اهمیت راهــبــردی منطقهای و بینالمللی
همکاریهایدوکشوربویژهمخالفتبایکجانبه
گرایی از جمله محورهای گفتگو سران قوا در این
نشست بود.
موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۱در کمیسیون تلفیق
مجلس شورای اسالمی و لزوم توجه به محورها،
اهــداف و جهتگیریهای بودجه متناسب با
ظرفیتها و منابع کشور نیز در ایــن نشست
مطرح و بررسی شد.
همچنین در ای ــن نشست س ــران ســه ق ــوه بر
همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر قوای مجریه،
مقننه و قضائیه و همه نهادها در جهت اهداف
عدالتخواهانه نظام مقدس جمهوری اسالمی
با توجه به قرار گرفتن در آستانه چهل و سومین
سالگرد پیروزی انقالب و تقویت امید و اطمینان
در مردم تاکید کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به
بخشنامه جدید خبر داد

بانکها به پرداخت وام
بدون ضامن مکلف شدند

پس از گذشت پنج روز ،وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قضائیه در
بستر رود چالوس ،صبح روز گذشته بعنوان اولین مکان در منطقه ،تخریب شد.

به گزارش ایسنا ،احسان خاندوزی اعالم کرد :با
بخشنامهوزارت اقتصاد ،بانکهای زیرمجموعه
این وزارتخانه مکلف شدند تسهیالت زیر ۱۰۰
میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر
دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل
دریــافــت حــقــوق خ ــود) را ب ــدون ضــامــن انجام
دهند.
پیش از این ،در نشست رئیسجمهور با مدیران
عامل بانکها مصوب شد تا پرداخت تسهیالت
خــرد به مــردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ
وثیقه شود و سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع
وثیقه برای وامهای زیر  ۱۰۰میلیون تومان خبر
داد و گفت :در پی این تغییر ،کسی که کارمند یا
حقوق بگیر ثابت دولت است میتواند حقوق
خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

