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◾

خبر
ويژه

ذخایر کشور
باالی  ۶۵درصد
است

معاون اول
رئیسجمهورضمن
دعوت از دانشجویان
برای ارائه
طرحهایشان به دولت
گفت :دانشجویان با
تشکیلهستههای
مشاورهای به دولت
کمککنند.
به گزارش فارس،
محمدمخبر
در نشستی با
دانشجویان افزود:
دولت توانست
با اتخاذ اقدامات
بهموقعجلومشکالت
دشمنشادکن را بگیرد
تا جایی که ذخایر
کاالهای اساسی را
بهنقطهاطمینان
رساندیم و در حال
حاضرمیانگین
ذخایر باالی ۶۵
درصد است.

خبـر

در حاشيه

چرخش
عربهابه
سمتایران
عبدالباری عطوان،
سردبیر رأی الیوم در
مقاله جدید خود به
بررسی سفر مشاور
امنیت ملی امارات به
تهران و تالش کشورهای
عربی برای همگرایی با
ایران پرداخته است .او
نوشته است :درحالی
که کشورهای عربی
مرکزی در وضعیت
انفعال و درگیری و
تنشهای داخلی و
خارجی بهسر میبرند،
کشورهای حاشیه خلیج
فارس این روزها شاهد
تحرکاتی بیسابقه برای
بازگشت بهسمت ایران
هستند .سفر طحنون
بن زاید -که تبدیل به
مفسر سیاست جدید
امارات شده است  -به
ایران ،از این جهت
حائز اهمیت است که
بیانگر نرم شدن مواضع
امارات در قبال ایران
است.

◾مردم کنایههای تلخ نمیشنوند
منوچهر متکی در مصاحبه با مهر گفت :در دولت قبل،
بخش قابل توجهی از جامعه بر اثر نوع کشورداری ،نوع
نگاه در سیاست خارجی و نوع ادبیات دولت ،آرام آرام
احساس حقارت میکردند .وزیــر اسبق امــور خارجه
افزود :دیگر رئیسجمهور نمیگوید :شما مگر مذاکره
بلدید؟ مگر شما را در دنیا تحویل میگرفتند؟ وکنایههای
آزاردهنده دیگر.

تلخ و

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
برخالف ســال گذشته که به
علت کرونا ،فضای دانشگاه
سـ ــوت و کـ ــور ب ـ ــود ،امــســال
مقامات مختلف کشوری به
جمع دانشجویان رفتهاند؛
دیـ ـ ــروز رئ ــی ــس مــجــلــس در
نشستی بــا دانشجویان در دانــشــگــاه شهید
بهشتی اظــهــارات داغــی را شنید و پاسخ های
جالبی هم داد .رئیس قوه قضائیه هم میزبان
تعدادی از دانشجویان بــود .امــروز هم رئیس
جمهور میهمان دانشگاه صنعتی شریف است.

◾

◾عــدم شفافیت  ۸۱ه ــزار میلیاردتومان در بهداشت

نشستهای اصالحطلبان برای آسیبشناسی
عـضــو بـنـیــاد ام ـیــد ای ـران ـیــان گ ـفــت :جــریــان اصــاحــات
ـبش ـنــاســی
ـته ــای م ـف ـص ـلــی جـ ـه ــت آس ـیـ 
نـ ـشـ ـس ـ 
انتخابات ۱۴۰۰برگزار کرده که به محض روشن شدن نتایج
نهایی ،سخنگوی جبهه اصالحات آن را اعالم میکند .به
گزارش مهر ،سیدحسن رسولی افزود :صحبت تغییر آقای
خاتمی به عنوان رئیس جبهه اصالحات مطرح نیست و
بهزاد نبوی هم اعمالنظر انفرادی نداشته است.

 9150000215اتحادیه نانوایان مشهد برای خالی
نبودن عریضه یک شماره تلفن روی دیوار و تابلو
نانواییها نوشته و باعدم پاسخگویی ،نانواییها را از
هرگونه اعتراض مردم مصون نگه داشته چون خود
مسئوالن اتحادیه عضو صنف هستند و در منافع این

سخنگوی کمیسیون ا ص ــل  90مجلس گ ـفــت :عــدم
شفافیت  ۸۱هــزار میلیارد تومان در بخش بهداشت و
درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،آنهم در شرایطی
که دولت برای تدوین منطقی و عاقالنه الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد ،قابل قبول
نیست .به گزارش فارس ،علی خضریان افزود :این رقم فاقد
هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینهکرد آن است.
 9330000734دیروز رفتم امور مشترکین که قبض
تلفن بگیرم با کمال تأسف براى صدور قبض  6هزار
تومان گرفتند به اضافه  6هزارتومان برای پرداخت .در
صورتى که خود قبض مبلغش9هزار تومان بود!
ب است و قناتها
ی کشور آ 
 9150000986بحران اصل 

آب گلآلود شریکاند! وگرنه چرا باید نانواییهایی که
آرد دولتی میگیرند ،بدون توجه به انتظار مشتریان
نانها را برای فروش آزاد درسوپرمارکتها بستهبندی
کنند ،در حالی که هیچ نظارت و برخوردی از سوی
مسئوالن دیده نمیشود!

صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد،
به امــارات و ترکیه رفتند چــون فکر میکردند
فضای مــجــازی بسته م ـیشــود .در حالی که
اینها توطئه دشمن بود .ماجرای علی اصغر
عنابستانی نماینده مــردم ســبــزوار و برخورد
وی با سرباز راهــور هم موضوع دیگری بود که
قالیباف درباره آن اظهار کرد :در این باره هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان باید محکمتر پیگیری
میکرد ،اما مأمور قانون هم نباید خالف قانون
عمل کند .آقــای عنابستانی در این ماجرا به
سرباز سیلی نزده و فقط او را هل داده بود .وی
در عین حال خاطرنشان کرد :البته در دوره قبل
نمایندهای به گمرک رفت و تخلفی مرتکب شد
اما از او پشتیبانی شد ،اما در این دوره هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان به این نتیجه رسید
که باید پرونده به دادگاه برود.
رئ ــی ــس ق ـ ــوه قــضــائــیــه ن ــی ــز بـ ــا تـ ــعـ ــدادی از
نمایندگان تشکلهای دانشجویی دیدار کرد.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای که خود به
عنوان سخنگوی قوه بارها به جمع دانشجویان
رفــتــه ،در ایــن نشست بیشتر شنونده بــود و
سخنان نمایندگانی از بسیج دانشجویی،
جامعه اســامــی دانــشــجــویــان ،دانشجویان
مــســتــقــل ،دفــتــر تــحــکــیــم وح ـ ــدت ،جنبش
عــدالــتخــواه دانشجویی ،انجمن اسالمی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه علوم قضایی
و گــروههــای جهادی دانشجویی را شنید .به
گزارش میزان رئیس قوه قضائیه در ابتدای این
دیدار به بیان مطالبی در اهمیت حرکت پیشرو
و مطالبهگرایانه جنبش دانشجویی در مسیر
آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی پرداخت.

یکند
قالیباف و اژهای دیروز به جمع دانشجویان رفتند ،رئیسی امروز سخنرانی م 

 16آذر با تمام قوا

◾

◾نقدهای صریح دانشجویان به قالیباف
بــه گـ ــزارش فـ ــارس در نــشــســت قــالــیــبــاف در
دانشگاه شهید بهشتی ابتدا نوبت به دبیر
جامعه اسالمی دانشگاه میرسد.
ای ــن فــعــال دانــشــجــویــی خــطــاب بــه قالیباف
م ـ ـیگـ ــویـ ــد :م ـ ـ ــردم از م ــج ــل ــس ان ــق ــاب ــی
ان ــت ــظ ــار ت ــح ــول در س ــاخ ــت ــاره ــای مــعــیــوب
گــذشــتــه را دارنـ ـ ــد ،امـ ــا عــمــلــکــرد ی ــک ســال
و ن ــی ــم گ ــذش ــت ــه مــجــلــس چ ــی ــز دیـ ــگـ ــری را
نشان میدهد.
او گریزی هم به عطش برخی نمایندگان برای
مسئولیتهای اجــرایــی مـیزنــد و میپرسد:
آیــا راه پاستور از بهارستان م ـیگــذرد؟! یک
دانشجوی دیگر هم خطاب به قالیباف میگوید
یک بار برای همیشه تکلیفتان را با اطرافیانتان
روشن کنید! این گفته او با تشویق دانشجویان
مواجه میشود و فضا دانشجوییتر میشود
و در نهایت هم تذکر میدهد که «مگر فقط
خــروج ـیهــای یکی دو دانــشــگــاه خــاص باید

مسئولیتهای کشوری را به عهده بگیرند؟»

◾

◾قالیباف :تنها طرح شفافیت را امضا کرده ام
در ادامه نوبت به رئیس مجلس رسید که در
برابر سیل انتقادات دانشجویان از خود دفاع
کند .محمدباقر قالیباف تحول در حکمرانی را
بزرگترین چالش امروز کشور دانست و تأکید
کرد :یکی از مشکالت کشور شایستهگزینی
است ،قطعا ًهمه نخبگان کشور الزاما ًدر یک
دانشگاه نیستند .قالیباف در خصوص موضوع
مطرح شده از سوی یکی از دانشجویان درباره
شائبه وکیلالدوله شدن نمایندگان تأکید کرد:

 2جمادی االول 1443

 7دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

مجلس نباید وکــیـلالــدولــه بــشــود؛ نقد وارد
است و نباید در مجلس بیانیه امضا و منتشر
میشد که مثال ًقالیباف یا آقــای رئیسی برای
ریاست جمهوری بیاید .این اقدام اشتباه بود و
به همین خاطر اجازه ندادم آن نامه از تریبون
مجلس قرائت شود .قالیباف با بیان اینکه برای
هیچ عزل و نصبی با کسی تماس نمیگیرم،
گفت :دو نمایندهای که به دولت رفتند ،اصال ً
البی نکردند .وی با بیان اینکه مطمئن باشید
در مجلس به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی
نیستیم ،گــفــت :بــرخــی کسانی کــه در حــوزه
نــرمافــزارهــا کــار میکردند تــا صحبت از طرح

قوه قضائیه

دفاعی امنیتی

سیاست خارجی

اژهای :روال بورس عادی نیست

ایجادقرارگاهاقتصادیوزارتدفاع

خطیبزاده:توافقموقتنداریم!

رئ ــی ــس قـ ــوه قــضــائــیــه گ ــف ــت :ق ــرائ ــن و ش ــواه ــد حــاکــی
اســت روال ع ــادی و متعارفی در ب ــورس رقــم نمیخورد؛
ب ــن ــاب ــرای ــن ب ـ ــار دی ــگ ــر رس ــی ــدگ ــی بـ ــه ای ـ ــن مـ ــوضـ ــوع را
درخـ ــواسـ ــت مــیکــنــم .دس ــت ــور مــکــتــوب ایـ ــن مــوضــوع
بــه رئــیــس ســازمــان بــازرســی کــل کــشــور هــم اب ــاغ شــد که
گــزارشهــای قبلی خــود را بــهروز و ایــن مــوضــوع را دنبال،
پیگیری و تعقیب کند .بــه گ ــزارش مــیــزان ،غالمحسین
محسنی اژهای در جلسه دیروز شورای عالی قضایی افزود:
بخشی از ضررها در بورس طبیعی است ،اما بسیاری از
افــراد تقریبا ًهستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل
جدی مواجه شدند؛ بنابراین این موضوع را به صورت جدی
دنبال و پیگیری و تخلف و جرم را گزارش کنید.

وزیر دفاع با بیان اینکه ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز
ایجاد شود ،گفت :با هدف هماهنگی بیشتر بین بخشهای
اقتصادی و همچنین نظارت بر فعالیتهای مذکور ،قرارگاه
اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد.به گزارش مهر ،امیر آشتیانی
در نشست شــورای راهبردی وزارت دفــاع با گرامیداشت یاد
و خاطره دانشمند شهید محسن ف ـخــریزاده ،تصریح کرد:
امیدواریم این قرارگاه بتواند ظرفیتهای مولد و بالقوه در وزارت
دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهرهوری قرار دهد.
وی افــزود :شورای راهبردی برای هماهنگیهای هر چه بیشتر
بین قسمتهای مختلف وزارت دفاع است و امیدواریم این
هماهنگیهامنجربهپیادهشدنهرچهبهترمنویاتوانتظارات
رهبر انقالب و همچنین رئیسجمهور شود.

سخنگوی وزارت امــور خارجه گفت :ما در ویــن بر اساس
پیشنویسهایی که بــرای رفع تحریمها و چگونگی توقف
اقدامات جبرانی ایران در مقابل رفع تحریمها دادهایم ،مذاکره
میکنیم و ایــن پیشنویسها هم کامال ًدر جلسات قبلی
توضیح داده شده و چیزی به نام توافق گامبهگام یا طرح موقت
اساسا ًمطرح نیست .به گزارش ایرنا ،سعید خطیبزاده در
نشست خبری دیروز با بیان اینکه آخر این هفته دور بعدی
مذاکرات وین آغاز میشود ،گفت :روز گفتوگوها را آقای مورا
و آقای باقری مشخص میکنند .وی افــزود :به دلیل برخی
بدعهدیها و بیعملیهای قبلی؛ اگر راستیآزماییها انجام
نشود ،به اذعــان خود غربیها هیچ کار و فعالیت تجاری و
اقتصادی با ایران قابل انجام نیست.

گزارش کوتاه

نمره کاربران به دولت رئیسی

ـسجـ ـمـ ـه ــور ی ـک ـش ـن ـبــه
رئـ ـی ـ 
شــب در سومین گفتوگوی
ت ـلــویــزیــونــی خـ ــود ب ــا مـ ــردم،
از م ـخــا ط ـبــان خ ــوا س ــت به
عملکرد دولت نمره بدهند .حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی در صحبت خود تأکید
کرده بود داوری و قضاوت مردم درباره دولت
منصفانه و عادالنه خواهد بــود .بالفاصله
پــس از ایــن مــوضــوع ،چند کــانــال تلگرامی
اقدام به طراحی نظرسنجیهایی کردند که
نتایج بدست آمده در نوع خود جالب است.
هر چند کانالهای تلگرامی ممکن است در
نتایج نظرسنجیها دستکاری کنند ،اما به
نظر میرسد آشنایی با فضای کلی نتایج
این نظرسنجیها که اتفاقا ًروح یکسانی بر
آن حاکم است ،برآیندی از افکار عمومی را
بدست دهد.
در نظرسنجی یک کانال خبری که حدود
 170هــزار نفر در آن شرکت کردند ،حدود

 40درصـ ــد مـ ــردم ن ـمــره  10تــا  15و حــدود
 12درصد مردم نیز نمره  15تا  20را به دولت
دادهانــد 37 .درصــد نیز با دادن نمره صفر
تــا  5نــارضــا یـتــی مطلق خــود را از عملکرد
دو لــت نشان دادها نـ ــد .نکته جالب اینکه
در نظرسنجی یک کانال دیگر با محتوای
سرگرمی نیز نتایج مشابهی بدست آمده
اسـ ــت .در ای ــن نـظــرسـنـجــی ن ـیــز ب ـیــش از
 150هزار نفر شرکت کرده و دقیقا ً 12درصد
نمره عالی و  46درصد نیز نمره  10تا  15را به
دولت دادهاند.
همچنین در یــک نظرسنجی تلگرامی
دیگر کــه توسط کــانــالهــای خبری انجام
شــده ،حــدود  130هــزار شرکتکننده ،رأی
دادهان ــد .بر اســاس نتایج ایــن نظرسنجی
نیز  31درصــد مــردم با دادن نمره صفر تا
 4نارضایتی شدید خود را مطرح کردهاند.
متقابال ً 9درصد مردم نیز با نمره  16تا 20
رضایت زیاد خود را از دولت نشان دادهاند.
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نحوه خوشو بش بن زاید با رئیسجمهور
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◾
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◾در آرزوی گفتوگو با الریجانی
عضو اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل
گفت :مجلس یازدهم و دولت سیزدهم میراثداران جریان
بیعملی هستند که هنوز هم تهماندههایشان ،مسئولیت
ناپذیرتر از قبل به انقالب هجمه میکنند .به گزارش مهر،
معین رضیئی در مراسم ۱۶آذر دانشگاه شهید بهشتی به
قالیبافگفت:در12سالریاستالریجانیبرمجلسحتی
یک بار نشد که رودررو با ایشان سخن بگوییم.
ن میکرد ه و باید
ب مناطق کویری را تأمی 
لآ 
از قرنها قب 
ک ردیف بودجه امسال ،اعتبارات بالعوض قنوات
در ی 
و آبرسانی روستاها بیاید تا مشکالت اورژانسی آب
ت حاد شد ن مسئله آب،
کشاورزان کم شود؛ زیرا یک عل 
ی بود.
ف بودج ه قنات توسط روحان 
حذ 

گزارش خبری

ایران دیروز میزبان وزیر خارجه سوریه
و مشاور امنیت ملی امارات بود

ترافیک دیپلماتیک در تهران

تهران دیروز میزبان دو مقام خارجی بود؛ نخست
بن زایــد آل نهیان مشاور امنیت ملی امــارات به
تهران آمد که با توجه به نگاه دولت جدید ایران در
گسترش مراودات اقتصادی با امارات بسیار مهم
ارزیابی می شود .در ادامه نیز فیصل المقداد وزیر
خارجه سوریه وارد کشورمان شد که به گفته او،
این سفر نیز با محوریت روابط اقتصادی بین ایران
و سوریه است.

◾

◾تکذیب غنی سازی  90درصدی

وز یــر خارجه کشورمان در نشست خبری خود
بــا همتای س ــوری تصریح کــرد تــوافـقــات بسیار
خوبی بین دو کشور انجام شــده و حرکت رو به
جلو مناسبات ت ـهــران در زمینههای مختلف
در هفته های آینده بیش از پیش نمود پیدا خواهد
کــرد .به گــزارش ایرنا امیرعبداللهیان گریزی هم
به مــذاکــرات هسته ای زد و گفت« :بــرای اینکه
طرفهای مقابل بدانند برنامه داریم دو متن پیش
نویس ارائــه دادیــم که کامال ًدر چارچوب برجام
اســت و چیزی فراتر از آن مــورد درخــواســت قرار
نگرفته اســت .برخی از رسانهها و البیها تالش
کردند القا کنند ایران همزمان با مذاکرات برجامی
در وین ،غنی سازی  ۹۰درصد خود را آغاز کرده ،اما
با صراحت به آقای بورل اعالم کردم این اظهارات
جــوســازی اســت و غنی س ــازی  ۹۰درص ــد کذب
محض اســت» .وی افــزود :دستورالعمل این بود
که رئیس تیم و تیم مذاکرهکننده برگردند ،اما تیم
کارشناس در وین حضور داشته باشد .ما به دنبال
توافق خوب و از مسیر مذاکرات متین ،منطقی و
قوی هستیم و از طرفهای خود هم چنین انتظاری
را داریم و امیدوارم به توافقی مرضی الطرفین که
تأمین کننده حقوق ملت ایران است ،برسیم.

◾

◾رئیسی :حجم تبادالت اقتصادی با سوریه
چند برابر شود

وز یـ ــر خــارجــه ســور یــه پــس از ای ــن نشست با
رئیس جمهور دیدار و پیام کتبی بشار اسد را به
سیدابراهیم رئیسی تقدیم کرد .رئیس جمهور
کشورمان نیز در این دیدار حجم مبادالت تجاری
و اقتصادی دو کشور را بسیار پایینتر از سطح
مطلوب دانست و گفت :ظرفیتهای زیادی برای
افزایش حجم و میزان تبادالت اقتصادی دو کشور
وجــود دارد که با فعالسازی همه ظرفیتهای
موجود مـیتــوان حجم تـبــادالت اقتصادی را به
چندین برابر افزایش داد.

◾

◾بن زایــد :موانع همکاری اقتصادی با ایــران
رفع شود

میهمان دیگر تهران در روز گذشته بن زاید مشاور
امنیت ملی امارات بود .او ابتدا با علی شمخانی
همتای ایرانی خود دیدار کرد .دبیر شورای عالی
امنیت ملی در این نشست اظهار امیدواری کرد
سفر این مقام اماراتی به ایران ،سرآغاز دور جدیدی
از روابط فی ما بین و بسترساز تحکیم و گسترش
همهجانبه مناسبات میان دو کشور باشد .بنزاید
هم ظرفیتهای اقتصادی قابل مبادله میان دو
کشور در حوزههای ترانزیتی ،انرژی ،حمل و نقل،
بهداشتودرمانوسرمایهگذاریرابسیارگسترده
عنوان کرد و افزود :الزم است با تشکیل کارگروههای
تخصصیضمناحصایدقیقزمینههایهمکاری
مشترک در حوزههای مختلف اقتصادی ،موانع
پیش رو شناسایی و رفع شود.

◾

◾دعوت رسمی امارات از رئیسی برای سفر
بن زایــد که پیش از سفر به ایــران با وزیــر خارجه
آمریکا گفت و گوی تلفنی مفصلی داشت ،پس از
دیدار با شمخانی با رئیس جمهور کشورمان دیدار
کرد .حجت االسالم و المسلمین رئیسی در دیدار
بن زاید با اشاره به اینکه روابط حسنه با کشورهای
منطقه از اولویتهای سیاست خارجی در دولت
جدید اســت ،گفت :از توسعه روابــط با امــارات
استقبال می کنیم .رئیسی همچنین هشدار داد
صهیونیستها در منطقه به دنبال اهداف شوم
خود هستند و هرجا بتوانند جای پایی پیدا کنند
آن را به وسیلهای برای توسعه طلبی و فتنه انگیزی
تبدیل میکنند؛ بنابراین کشورهای منطقه باید
مراقب باشند .بن زاید آل نهیان با دعوت رسمی
از رئیسی برای سفر به امارات تأکید کرد« :آماده
توسعه همکاریها هستیم و امیدواریم با سفر
آقای رئیسی به امــارات فصل تازه ای از روابط دو
کشور آغاز شود».

