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خبر
روز

دانشجویان و وظیفه
حماسهسازی
درخاکریزهای
جدید

نماینده رهبر انقالب در
ی عالی امنیت ملی
شورا 
در روز دانشجو ،آزادگی
و عدم محافظهکاری
را ویژگی دانشجویان
دانست و گفت :برخی
دانشجویان حسرت
میخورند که چرا
دوران جنگ را درک
نکردهاند؛ بدانید که
دفاع و حماسه فقط
در خاکریزهای خاکی
نیست و امروز باید
توسط دانشجویان در
سایر خاکریزها نیز رقم
بخورد .سعید جلیلی
افزود :عرصه جهاد،
جهش و پیشرفت و
عدالت ،تقسیم کار و
کا ِر جبههای میطلبد.
اینگونه ما باید آمریکا
را از تحریم کردن
پشیمان کنیم.

خبـر

در حاشيه

کشتهشدنیک
داعشیمظلوم
دراصفهان!
در روزهای گذشته
حسابهای معاند
بسیاری مدعی
کشتهشدن یک فرد
در اعتراضات اصفهان
شدند و تصویری را با نام
«احمد رحمتآبادی»
به عنوان این فرد کشته
شده منتشر کردند.
این در حالی است که
نامبرده سالها پیش
در سوریه به عنوان
نیروی داعش شرکت
کرده و کشته شده
است! دراینباره یک
کاربر فضای مجازی
در توییتر نوشت:
«جمهوریاسالمی
این جوون مظلوم به نام
احمد رحمتآبادی رو
به قتل رسوند ،البته
اینکه اسمش ابو ایمان
بوده و سه سال پیش
تو سوریه به درک
واصل شده هم چیزی
از مظلومیتش کم
نمیکنه!».

◾جبلی :صداوسیما تریبون هیچ دستگاهی نیست
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در نخستین دیــدارش با
دانشجویان گفت :هیچ ترس و واهمهای نداریم از اینکه
رسانه ملی را تریبون حکومت اسالمی برآمده از انقالب
اسالمی ،رأی مردم و خون شهدا معرفی کنیم .رسانه ملی
روابــط عمومی نیست؛ همه باید بــاور کنند صدا و سیما
روابطعمومی هیچ دستگاهی نیست ،اما با افتخار اعالم
میکنیم تریبون نظام جمهوری اسالمی است.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
آرش خلیلخانه سخنگوی
قــوه قضائیه با تأکید بر اینکه
هیچ خط قرمزی در رسیدگی
ب ــه جــرای ــم افـ ـ ـراد م ـس ـئــول یا
غیرمسئول وجود ندارد ،گفت:
در رابطه با رئیس جمهور سابق
چنانچه شکایتی صورت گرفته باشد ،در دادگاه
ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.
ذبــی ـحهللا خــدایــیــان کــه بــه پــرســش خبرنگار
قــدس درب ــاره وضعیت سه شکایت از حسن
روحانی رئیسجمهور سابق درباره مداخله غیر
قانونی در بازار ارز و بورس ،ترک فعل در ابالغ و
اجرای برخی قوانین و عملکرد وی در ستاد ملی
مبارزه با کرونا پاسخ میداد ،اظهار کرد :دستگاه
قضایی در رسیدگی به جرم افراد ،چه مسئول یا
غیرمسئول ،خط قرمزی ندارد و دیدید به جرایم
افرادی رسیدگی شد که جزو نزدیکان مسئوالن
عالیرتبه کشور بودند و برخی در حال تحمل
مجازات هستند.
وی افزود :درباره رئیسجمهور سابق ،با توجه به
اینکه وی روحانی است ،به جرایم وی در دادگاه
ویژه روحانیت رسیدگی میشود؛ زیرا دادگستری
صالحیت ن ــدارد و طبعا ًپــرونــدهای هم در آنجا
تشکیل نشده است و باید از دادگاه ویژه روحانیت
پرسید که آیــا پــرونــدهای بــرای وی تشکیل شده
است یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا مردم
ایــران با وجــود برخی خألهای قانونی مــورد اشاره
آقــای اژهای ،شاهد بــرگــزاری دادگ ــاه رسیدگی به
تــرک فعل مسئوالنی که منجر به خسارتهای
عمومی شدهاند ،خواهند بود؟ گفت :بسیاری از
ترک فعلها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و
زمانی میتوان با آنها برخورد کرد که ترک فعل آنها
جرم شناخته شود؛ اما به این معنی نیست که اگر
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◾

◾سفر بن زاید به ایران ،تغییر راهبرد ابوظبی
روزنــامــه صهیونیستی جــروزالــم پست با اشــاره به سفر
شیخطحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امــارات به ایران
نوشت :پس از این سفر روابط دوجانبه میتواند تقویت
شود .علی باقری معاون وزیر خارجه ایران هم در ماه نوامبر با
مقامات ارشد اماراتی در ابوظبی دیدار کرده است .این بهبود
روابط میان ایران و امارات میتواند بر منطقه تأثیر بگذارد و
بیانگرتغییرراهبردعربستانواماراتدرعصرجدیداست.

 9010000301سازمان آب مشهد پس از  ۷۰سال
دست از کاغذ بازی بردارد! خدا نکرده سال ۱۴۰۰
شده! تا کی اربابهای بولوار توس آب دهقانها را
سرقت کنند! باید در هر مدار آب ،ساعت و دقیقه
و روز آبگیری هر دهقان ذکر شود و به سامانه

◾

 3جمادیاالول 1443

 8دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾دستگاههای امنیتی و فعالیت سامانههای ارز فردایی
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با
بیان اینکه دستگاههای امنیتی به فعالیت سامانههای ارز
فردایی ورود کنند ،گفت :بازار ارز تحت تأثیر فعالیتهای
التهابآور این سامانهها قرار گرفته است .در سامانههای ارز
فردایی که معموال ًدر شبکههای اجتماعی مستقر است،
هیچگونهارزیخریدوفروشنمیشوداماساعتبهساعت
بر قیمت ارز اضافه میشود.

سازمان آب ارسال شود و همزمان برای دهقان
ذینفع ارسال شود!
 9150000473طبرسی شمالی با این همه جمعیت
یک پارک ندارد .لطف ًا به گوش مسئوالن برسانید.
 9110000820از همه عوامل و دست اندرکاران

سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری مطرح کرد

صدور احکام سنگین
درسه پرونده فساد اقتصادی

سریال سرجوخه تشکر میکنیم و برایشان توفیق
روزافزون آرزو داریم .خیلی عالی بود.
 9220000239اگر افزایش حقوقها حساب شده
باشد و با گرانیها برابری کند دیگر فشار گرانیها
بر حقوق بگیران تحمیل نخواهد شد.

طلب بیش از  ۹۹درصد افــراد متضرر پرداخت و
سیدجعفر طباطبایی متهم پرونده به جرم اخالل
در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دو
فقره حبس به مــدت  ۲۰ســال حبس و دو سال
حبس محکوم شد .وی گفت :در پرونده شرکت
هرمی یونیک فاینانس نیز با حکم نهایی ،محسن
درخشان به ۲۰سال و مجید فریدی به پنج سال
حبس محکوم شدند.

◾

◾نفوذیها تجمع آرام اصفهان را
به اغتشاش کشاندند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اعتراضات
اصفهانهمگفت:مردماصفهاندررابطهباحقابه
چندین روز تجمع آرام داشتند اما همین تجمع
مسالمتآمیز و شعور مردم ،دشمنان را عصبانی
کرد و سبب شد افرادی در تجمع مردم نفوذ و اقدام
به تخریب امــوال مــردم کنند .با همکاری مردم
اصفهان حدود  130نفر بازداشتشدند که برخی
همانروز و برخی دیروز آزاد شدند یا خواهند شد
و برای کسانی که جرم مرتکب شدهاند ،قرار صادر
شده است.
مسئولی ترک فعل کند ،هیچ مسئولیتی ندارد ،او
مسئولیت کیفری ندارد ،اما مسئولیت حقوقی و
مدنی او همچنان وجود دارد و در صورت طرح دعوا
منجر به جبران خسارت میشود.
سخنگوی دستگاه قضا بــا اش ــاره بــه اینکه در
معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین الیحه قانون
تعزیرات را در دسـتــور کــار داری ــم کــه تـعــدادی از
ترک فعلها در آن پیشبینی شده است ،افزود:
با مطالبات صورتگرفته و همچنین توجه رئیس
قوه قضائیه به موضوع ترک فعل ،انتظار است در
این الیحه پیشبینیهای الزم برای تعیین ضمانت
اجرای کیفری صورت گیرد.

◾

◾ 15سال  حبس برای یک کالهبردار شبکهای
خداییان در بخش دیگری از این نشست در
تشریح احــکــام ص ــادره در ســه پــرونــده بــزرگ
مفاسد اقتصادی و کالهبرداری گفت :در یک
پــرونــده اخ ــال در نــظــام اقــتــصــادی از طریق
کــا هبــرداری شبکهای متهم اصلی پرونده به
نام علیرضا برخوردار کاشانی به  15سال حبس
و جــزای نقدی و رد مــال محکوم شد که یکی
از شقوق این حکم رد  1/3میلیون یــورو بود.
متهمان ردیف دوم و سوم پرونده هم به ترتیب
به  15و پنج سال حبس محکوم شدند.
وی دربـ ــاره پــرونــده تـعــاونــی وح ــدت نیز گفت:

◾

◾دستور رهبری درباره پرونده عراقچی
خداییان دربــاره صحتوسقم اخبار منتشره
درباره دستور رهبر انقالب در پرونده عراقچی با
یادآوری اینکه هرگاه ایشان دستور و توصیهای
داشتهاند بــرای ایــن بــوده که حقی از کسی در
صــدور و ا جــرای حکم تضییع نشود ،تصریح
کــرد :در ایــن مــورد هــم بــر اج ــرای قــانــون و عدم
تضییع حقوق تأکید شده است .در این پرونده
محکومان درخواست اعاده دادرســی دارند که
باید رسیدگی شــود .اگــر چنانچه دیــوان عالی
در جریان رسیدگی ببیند اعاده وارد است ،رأی
نقض میشود.

دفاعی امنیتی

انرژی هستهای

مجلس

 ۱۶تغییردرساختار
فرماندهیکلنیرویانتظامی

اعترافرئیسسیابهصلحآمیز
بودنصنعتهستهایایران

طرحشفافیت
اصالحوبررسیمیشود

ساختار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با حضور
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و
سرتیپ ایوب سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل
نیروهای مسلح ،صبح دیروزبه سرتیپ حسین اشتری فرمانده
ناجا ابالغ شد .به گزارش مهر ،در این مراسم سرتیپ سلیمانی
که از طراحان اصلی این طرح بوده است  ۱۶تغییر اساسی در
کلیات این طرح را تشریح کرد که جزئیات آن بهزودی رسانهای
میشود .از جمله این تغییرات میتوان به «فرماندهی کل»
شدننیرویانتظامیوتغییردرساختاردانشگاهعلومانتظامی
امین اشاره کرد.

رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در یک نشست
اعتراف کرد هنوز هیچ شواهد و مدرکی مبنی بر تصمیم ایران
برای تسلیحاتی کردن برنامه هستهای پیدا نشده است.
به گزارش مهر ،ویلیام برنز در این نشست همچنین درباره
مــذاکــرات ویــن مدعی شــد :ایرانیها همچنان مــذاکــره را
جدی نمیگیرند و البته خیلی زود معلوم خواهد شد آنها
چقدر جــدی هستند .وی در حالی به نبود شواهد برای
اهــداف تسلیحاتی برنامه هستهای ایــران اشــاره کــرده که
آژانسبینالمللی انــرژی اتمی نیز در گزارشهای پیشین
خود پایبندی ایران به تعهداتش را مورد تأیید قرار داده بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از اصالح طرح شفافیت آرای
نمایندگان خبر داد که در صورت تصویب کلیات آن ،به صورت
دو ُ
شوری بررسی خواهد شد .به گزارش ایرنا ،سیدنظامالدین
موسوی در اینباره با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم شفافترین
نهاد کشور است ،گفت :در نشست دیروز تأکید شده مجلس
موافقپیگیریموضوعشفافیتاست،امابهجایاینکهمسئله
شفافیت را در آینده از مجلس به دیگر نهادها تعمیم دهیم،
یک طرح متمرکز و جامعتری که شامل شفافیت همه نهادها
و دستگاهها باشد ،ارائه شود .مقرر شد کمیسیون آییننامه
داخلی مجلس در این باره نظر سایر کمیسیونها را بگیرد.

گزارش دو

اروپا مدعی است پیشنهادهای ایران ،متوازن نیست!

سنگاندازی چشمآبیها در آستانه مذاکرات

◾

◾بحث فیلترینگ تلگرام باالتر از دستور قاضی بود
حجتاالسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور
با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام باالتر از دستور قاضی بود،
گفت :در دولت قبل هرچه کردم کارگروه مصادیق مجرمانه
بــا حضور وز ی ــران تشکیل بدهم تــا مصادیق مجرمانه
اصالح شود ،ممکن نبود ،فقط دو بار موفق شدم .یا شرکت
نمیکردند یا معاونان شرکت میکردند و به آنها میگفتند
رأی ندهید.
 9120000949تهران و برخی مراکز استانها از تعداد
باالی پزشکان و ساختمان پزشکان به خصوص
در مناطق شمال تهران در حال انفجار است و الزم
است برنامه ریزی در زمینه توزیع متعادل این همه
پزشک صورت پذیرد!

گزارش خبری

رئیس جمهور در جمع دانشجویان «شریف»:

آینده را بسیار روشن میبینم

رئیسجمهورکهبرایشرکتدرمراسمبزرگداشت
روزدانشجودردانشگاهصنعتیشریفسخنرانی
میکرد ،گفت :ما تالش کردیم فاصله مردم با دولت
را کم کنیم؛ فاصله دولت با دانشگاه هم باید کم
شود .وی با اشاره به مراسم تنفیذ و ۹مسئله اصلی
کشور که در آنجا مطرح شد ،اظهار کرد :ما تالش
کردیم برخی سیلوهای خالی را پر کنیم و مردم
نگرانی برای کاالهای اساسی نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حجتاالسالم
رئیسی بــا ا شـ ــاره بــه اینکه از تجربیات سایر
کشورها استفاده خواهیم کرد ،ادامه داد :راهکار
رفع مشکالت را باید در داخل دنبال کنیم؛ باید
نسخهها را به کارشناسان بدهیم و ببینیم این
نسخه به درد کشور میخورد؟ برخی نسخهها را
گران نوشتند ،اما مشکالت حل نشد .وی با اعالم
اینکه دولت شبانهروزی کار میکند ،گفت :گفتند
تیم اقتصادی ناهمگون است ،اینطور نیست،
البته اختالفات هست و ما در دولت میخواهیم
همه حــرفهــا از همه دیــدگــاههــا شنیده شــود.
رئیسی با اشاره به الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱گفت:
تالش شده ،بودجه بدون کسری و تورمزایی باشد.
اکنون تورم کنترل شده  ،اما نه آنچنانی که مورد
انتظار مردم است .تالش شده بازار کنترل شود.
رئیسجمهوربااشارهبهسخنیکیازدانشجویان
درباره شرایط و وضعیت اقتصادی در زمان تحویل
دول ــت گفت :یکی از اقـتـصــاددانــان تأکید کرد
بهجای عنوان خزانه خالی از عنوان خزانه مقروض
استفاده شود و امروز دولت در کنار پرداخت حقوق
و دستمزد ،ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان سررسید
فاکتورهای گذشته را میپردازد ،اما باوجود همه
این مشکالت تالش شده تا درآمدهای کشور و
صادرات نفت و میعانات افزایش یابد ،همچنان
که میزان صادرات در این مدت  ۴۰درصد افزایش
پیدا کرده است.
رئیسجمهور با اش ــاره به اینکه فــروش نفت و
صــادرات افزایش پیدا کرده است ،گفت :دولت
تــاش کــرده اولویتهای خــود را فراموش نکند.
انتخاب مسئوالن اجــرا یــی و کابینه هــم دیگر
موضوعی بود که رئیسجمهور به آن اشــاره کرد
و گفت :اکثر اعضای دولــت عضو هیئت علمی
دانـشـگــاه هستند .رئیسجمهور بــا اش ــاره به
مذاکرات وین اظهار کرد :این بار در قضیه مذاکرات
عدهای شبانه روز در تالشاند نرخ ارز را باال ببرند
و ثابت کنند (نرخ) دالر به مذاکرات وصل است.
دستگاههای امنیتی پیگیری میکنند .اما هرگز
سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد .رئیسی
در ادامه با بیان اینکه با حرفهای حاشیهای جا
نخواهیم خــورد ،گفت :من برخالف عــدهای که
آینده را تاریک میبینند ،آینده را بسیار روشن
میبینم.

◾

◾دانشجویان به رئیسی چه گفتند؟

قاب

در حاشیه بازدید رئیسکل بانک مرکزی
ازصرافیهای میدان فردوسی

فارس  -سجاد طلوعی

دور بعدی مــذاکــرات ب ــرای رفع
تحریمها از فردا در وین پیگیری
خواهد شد .علی باقری معاون
وزی ــر خــارجــه در مسکو بــه سر
میبرد تا هماهنگی حداکثری بین مواضع ایران
و روسیه ایجاد شود .معاون وزیر امور خارجه
ایران پس از دیدار با مقامات روسی در مسکو
گفت :ایران با پیشنهادهای مفید و سازندهای
وارد دور جدید گفتوگوهای وین شده است و
منتظر گامهای عملی غرب هستیم .به گزارش
انتخاب ،علی باقری در مسکو با اشاره به اینکه
مناسبات ایران و روسیه ممتاز و در عرصههای
مختلفی امتداد دارد ،افزود :ما در موضوعات
مختلف با روسیه رایزنی و مشورت دار یــم و
درباره گفتوگوهای وین نیز از قبل با مقامات
روسی مشورتهایی داشتیم .موضع ایران در
شرایطی است که دیروز وزارت خارجه فرانسه
مدعی شد پیشنهادهای ایـران ،پایه معقولی

برای هیچ توافقی نیست .یک سخنگوی وزارت
خارجهآلمانهممدعیشدپیشنهادهایایران
در خصوص برنامه هستهایاش قابل قبول
نیستوافزودبرلینهمچنانمایلاستمسیر
دیپلماتیک را در این زمینه دنبال کند .همه این
موضعگیریها بعد از ابراز نارضایتی بلینکن
وزیرخارجهآمریکاازمتنهایپیشنهادیایران
مطرح شده است .به نظر می رسد کشورهای
غربی بــه دنـبــال ایــده تــوافــق موقت هستند.
ایدهای که روزنامه ایران در یادداشتی درباره آن
نوشته است :این طرح چهار هدف دارد؛ خرید
زمان برای آمریکا با هدف به سرانجام رساندن
فرایند بازپخت تحریمها ،پاک کردن گذشته
منفی آمریکا بــدون پــرداخــت کوچکترین
هزینه ،دامــن زدن به پدیده اجتماعی شدن
مذاکره و همچنین شرطیسازی اقتصاد کشور
و مسلطسازی دوباره نظام بازرسیهای شدید
آژانس بین المللی انرژی اتمی.
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پیشازسخنانرئیسیدرایننشستنمایندگان
تشکلهای دانشجویی سخنرانی کردند .متین
فارابی نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی
گفت :در برخی موارد میبینیم حرف و عمل دولت
با هم نمیخواند؛ مثال ًمیبینیم رئیسجمهور
اصول دوازدهگانه مقابله با فساد اداری-اقتصادی
را ابالغ میکند و وعده حل مشکل تعارض منافع
را میدهد ،اما انتصاباتش در وزارت بهداشت و
بانک مرکزی خالف آن اصــول ابالغی اســت .به
گ ــزارش ف ــارس ،محمدحسین کاظمی دبیرکل
جــامـعــه اســامــی دان ـش ـجــویــان نـیــز خ ـطــاب به
رئیسجمهور گفت :مردم دیگر تحمل التهاب و
تصمیمات خلقالساعه که موجب کاهش قدرت
خریدشان میشود را ندارند و آنچه پس از  ۱۰۰روز
از دولتتان مردم را نسبت به آینده اقتصاد نگران
میکند ،مشخص نبودن برنامههای اقتصادی و
وجود صاحبنظرانی با نظریههای مختلف در تیم
اقتصادیتان است .همانطور که آگاهید ماشین
اقتصاد میتواند فقط با یک راننده به مسیر خود
ادامــه دهد .وی ادامــه داد :حضرتعالی با توجه
به مؤلفههای اقتصادی کشور به دشــواریهــا و
ناهمواریهای مسیر واقف بودید و با وجود این
برای گرهگشایی از مشکالت مردم ،بهبود وضعیت
اقتصادی و سروسامان دادن به بازار سرمایه و ارز،
وعدههایی دادهاید پس آقای رئیسی مردم از شما
تابلوقرمزبورسودالر ۳۱هزارتومانیرابرنمیتابند.
علی بزرگخو نماینده دفتر تحکیم وحــدت نیز
در این نشست با بیان اینکه یکی از پایگاههای
تئوریزه کــردن چپاول ملت ،دانشکده اقتصاد
شریف اس ــت ،گفت :ح ــوادث آب ــان  ۹۸نتیجه
بستن دستبند بنفش و مانور سیاسی و کشیدن
جیغ بنفش بود.

