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◾

خبر
ويژه

توجه به
معیشت مردم
اولویت اصلی
دولت

در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی
دولت بر ضرورت
« ایجاد انسجام و
پیوستگی بین شبکه
تأمین و توزیع مواد
غذایی و کاالهای
اساسی» و «بسیج همه
امکانات و ظرفیتها
از جمله اتحادیهها
و اصناف برای اعمال
نظارت سازمانی بر
این شبکه» تأکید
شد .حجت االسالم و
المسلمین سید ابراهیم
رئیسی در این باره
گفت :خدمت به مردم،
گرهگشایی از مشکالت
و توجه به معیشت و
سفره مردم ،اولویت
اصلی دولت است.

خبـر

در حاشيه

وقتیشبکه
ملکهبهاسرائیل
نانقرض
میدهد!

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
آرش خــلــی ـلخــانــه
سخنگوی وزارت امــور خارجه
کـ ـش ــورم ــان در واک ـ ـنـ ــش به
پیشنهاد دولــت آمریکا برای
مذاکرات محرمانه و دوجانبه
در یک کشور ثالث که منابع
رسانهای از عراق در اینباره نام بردهاند ،با اشاره به
مغایرت رفتار دولت بایدن با ادعای تمایل به احیای
برجام ،گفت :تا زمانی که رفتار آمریکاییها در
عمل و روی زمین تغییر نکند ،هیچ شکل و فرمتی
از تماس و گفتوگو میان ما قابل تصور نیست.
سعید خطیبزاده که به پرسش روزنامه قدس
پاسخ میداد ،با یــادآوری اینکه مدتهاست بین
جمهوری اسالمی و آمریکا گفتوگویی نبوده،
خاطرنشان کــرد :تماسهای ما پس از برجام در
قالب کمیسیون مشترک بود ،اما با خروج آمریکا از
این توافق هیچ مالقات مستقیم و غیر مستقیمی
بین ما نبوده و موضع ما نیز درباره مذاکره مستقیم
روشــن اســت .رئیس مرکز دیپلماسی عمومی
و رسانهای وزارت امــور خارجه با اشــاره به نقض
برجام و قطعنامه  2231از سوی دولــت آمریکا و
تالش این کشور برای بر هم زدن و اجرا نشدن این
توافق حتی از سوی دیگر طرفهای آن و اعمال
تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی و تنبیه کشورها
به منظور مانعسازی در برابر روابط ایران با جهان
تأکید کرد :تا موقعی که این واقعیتها و رفتارها
در عمل تغییر نکند ،تصور نمیشود هیچ تماس
و گفتوگویی بین تهران و واشنگتن برقرار شود.
مذاکره غیرمستقیم و باواسطه  4+1ما با آنها
نیز برای مطمئن شدن از عزم آنها برای بازگشت
متعهدانه به برجام و اطمینان از ایــن اســت که
کارشکنیها و پیچیدهسازیهای آنها که منجر به
بنبست در مذاکرات وین شد ،تکرار نشود ،اما تا
این لحظه رفتار آنها تغییر نکرده است.

 9050000621شرایطی که برای ثبت نام و دریافت
مسکن گذاشتهاند برای قشر پایین نیست اگه
کمی به شرایط اقشار پایین اشراف باشد متوجه
میشوند اینگونه وامها نصیب و روزی آنها
نمیشود و در آخر قشر باالتر صاحب آن میشوند.

◾

◾درگیری ارتش با دزدان دریایی در خلیج عدن
تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش کشورمان مستقر بر
نفتکش ایرانی بامداد دیروز در مسیر عزیمت به خلیج
عدن ،پیش از ورود به تنگه باب المندب با دزدان دریایی
درگیر شد .در این عملیات چهار فروند قایق مشکوک
حامل  6نفر سرنشین مسلح قصد حمله به نفتکش را
داشتند که با اقدام بهموقع تیمهای اسکورت و تبادل
آتش اخطار از موقعیت کشتی مذکور متواری شدند.

 9360000158بیتوجهی به تیم پدیده ازهم اکنون
آ ن را فانوس به دست کرده و باید برای لیگ دسته
اول آماده بشود .همیشه با خودداری از کمک
به تیمهای بحرانزده و یا اسیر خیانت ،آ ن را
به نابودی میکشانیم و برعکس سایر استانها

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به پرسشهای قدس در نشست خبری

برای این کار یک هدف داریم! تا نابودی آن تیم
خستگیناپذیر به دشمنی میپردازیم.
 9040000537به شهردار مشهد بگویید چرا کارانه
سهماهه اول نیروهای شهرداری مرکز پرداخت
شده ولی به فکر ما رانندههای اتوبوسرانی نیستند.

بازگشت آمریکا به برجام و رفع یکجا و مؤثر همه
تحریمها بهسرعت انجام میشود.
وی در واکنش به تصویب بودجه  1/5میلیارد
دالریرژیمصهیونیستیبرایحملهبهتأسیسات
اتمی ایران هم این رژیم را عامل ناامنی و بیثباتی
در منطقه خواند و گفت :آنها توان محدود خود و
توانمندیهای ایران را میدانند و مطلعاند که ما در
مورد امنیتمان با کسی شوخی نداریم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مذاکرات ایران
و عربستان و فشارهای ریاض بر دوستان و متحدان
ایران همچون حزبهللا لبنان و انصارهللا و تأثیر
آن بر روند گفتوگوها ،با یادآوری اینکه مذاکرات
تهران  -ریاض دربــاره مسائل دوجانبه و منطقه
اســت ،تأکید کــرد :ما دربــاره دوستانمان با کسی
مذاکره نمیکنیم و در کنار دوستانمان هستیم.
ریاض هم میداند سیاست فشار و محاصره علیه
دیگر کشورها مدتهاست که اثر خود را از دست
داده است.

گفتوگوی مستقیم با
آمریکا در عراق؟ نه!

◾
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما دربــاره
اظهارات اخیر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی
آمریکا که همزمان با تهدید تهران به گزینههای
روی میز مدعی آمــادگــی آمریکا بــرای مــذاکــره با
حسننیت شده بود ،گفت :امیدواریم آنچه آقای
سالیون عنوان کرده ،درست باشد ،اما اقدامها و
برنامههاییکهتوسطدولتبایدناجراشده،خالف
این است .وی با اشاره به اینکه اگر ذهن مقامات
آمریکایی دچار آلزایمر مقطعی شده ،باید به آنها
یادآوری شود چه طرفی از برجام خارج شده ،افزود:
این اظهارات بیشتر ما را در مورد نیت آنها دچار

تردید میکند ،ضمن اینکه برخی اظهارات ،تکراری
و به تعبیر دقیقتر بــیروح و نخنماشده است.
آمریکا مـیدانــد گزینهها چیست و آنهــا را در
افغانستان به نمایش گذاشت.
خطیبزاده تصریح کــرد :اگــر آمریکا روزی که
به وین میآید ،با برنامه اجرایی درست بیاید و
سیاست قبلی خــودش مبنی بر حفظ بخشی
از تحریمهای تــرامــپ علیه ملت ای ــران را کنار
بگذارد و انــرژی و وقت مجموعه  ۴+۱و ایــران را با
استداللهای بی سروته برای نگهداشتن بخشی
از تحریمها تلف نکند ،تــوافــق بــرای چگونگی

◾طعنه به سفارت کره جنوبی
حقآبه هیرمند و پذیرش آن توسط طالبان یکی
دیگر از پرسشهای خبرنگاران در این نشست
بود که خطیبزاده درباره آن گفت :هیئت حاکمه
سرپرستیافغانستانبهاندازهدولتافغانستاندر
گذشته و نظامهای قبل از آن متعهد به این موضوع
هستند و مهم این است که اینها اجرایی شود و
قطعا ًدر تماسهای دو طرف این موضوع پیگیری
میشود .وی در واکنش به اقدام سفارت کره جنوبی
در هدیه دادن  2هزار ماسک به یک بیمارستان در
تهران ،این اقدام را یک شوخی خواند و با اشاره به
پولهای بلوکه شده ایران در این کشور ،گفت :هیچ
ملتی تحمل نمیکند که دست کشور دیگری در
جیبش باشد و بهتر است سئول اموال مردم ایران
را پس بدهد.

بهارستان

دادگاه مطبوعات

قوه قضائیه

تعاملنظارتی
مجلسوقوهقضائیه

پروندهرجانیوز
به دادگاه رفت

اژهای:منافقینباشعارهای
ارزشیآمدند

رئیس مجلس اعــام کــرد :در نشستی با حضور مسئوالن
قوه قضائیه مقرر شد آییننامهای در حوزه مباحث نظارتی و
همکاریهای بین دو قوه مقننه و قضائیه تهیه شود .به گزارش
خانه ملت قالیباف با اشاره به اینکه هفته گذشته در نشستی با
حضورمسئوالنقوهقضائیهوحجتاالسالموالمسلمیناژهای
مقرر شد آیین نامهای در حوزه مباحث نظارتی و همکاریهای
بین دو قــوه مقننه و قضائیه تهیه شــود ،گفت :با همکاری
بخشهاینظارت،قوانینوکمیسیونقضاییوحقوقیمجلس
آیین نامه مذکور تنظیم شود تا موضوعات نظارتی کمیسیون
اصل ۹۰و بر اساس ماده ۲۳۴آیین نامه داخلی بایگانی نشوند.

پایگاه خبری رجانیوز که به تازگی یادداشتی در نقد آیت هللا
صافی گلپایگانی منتشر کرده ،اعالم کرد :با پیگیری اعضای
هیئت نظارت بر مطبوعات ،جلسه اضطراری این هیئت پس
از  10سال و با موضوع رسیدگی به نقد رجانیوز تشکیل شد
و در این جلسه پایگاه خبری رجانیوز تذکری کتبی با درج در
پرونده دریافت کرد و پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه
ارسال شد .بنا بر این گزارش در این جلسه آقایان محسن
قمی ،جمشیدی ،قطبی و غفاری به ارجاع پرونده به دادگاه
رأی مثبت دادنــد .در همین حال آیت هللا جــوادی آملی با
حضور در بیت آیت هللا صافی ،با این مرجع تقلید دیدار کرد.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای
عالی قوه قضائیه با اشاره به سالروز «شهادت آیت هللا قاضی
طباطبایی» گفت :منافقین با شعارهای ارزشی وارد میدان
شدند ،اما انحراف و جدایی آنها از راه حق از جایی شروع شد
که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکردند .زاویه
منافقین از حق در جایی بیشتر شد که اگر چه شعارهای به
ظاهر خوبی سرمی دادند ،اما آرام آرام به مرحلهای از انحراف
رسیدند که عالمان دین و افرادی همچون آیت هللا بهشتی،
آیت هللا قدوسی و  ...را به عنوان سد راه اسالم به شهادت
رساندند و خون ۱۷هزار انسان بی گناه را بر زمین ریختند.

گزارش کوتاه

در جلسه ویژه مجلس برای بررسی حمله سایبری اخیر چه گذشت؟

ترک فعلی دیگر...

سخنگوی کمیسیون ا ن ــرژی
مجلس با اشــاره به جلسه ویژه
اینکمیسیونبرایبررسیحمله
سایبری بــه سامانه هوشمند
کارت سوخت گفت :دولت روحانی در زمینه
عــدم ب ـهروزرســانــی ایــن سامانه مقصر بــود.
آنگونه که گفته شــده در ایــن جلسه رئیس
شرکت پــاالیــش ،مدیرعامل شرکت پخش
فــراوردههــای نفتی ،مدیر سامانه هوشمند
سوخت ،مدیران سازمان پدافند غیرعامل
و رؤســای تـعــدادی از دستگاههای امنیتی و
نظارتی حضور داشتند.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،مصطفی نخعی
با بیان اینکه برخی تصمیمگیریهای غلط
در گذشته زمینهساز بروز این حمله سایبری
شــده اس ــت ،عـنــوان ک ــرد :سامانه هوشمند
سوختبرایسهمیهبندیبنزیندردولتنهم
راهاندازی شد .اما تصمیماتی که در دولتهای

یــازدهــم و دوازده ــم گرفته شــد ،موجب شد
سامانه هوشمند سوخت کــارآیــی خــود را از
دســت بــدهــد .وی تصریح ک ــرد :ب ــرای مدت
طوالنی بنزین تکنرخی در کشور عرضه و این
موضوع موجب شد توجهات برای بهروزرسانی
ا یــن سامانه از ب ُعد تجهیزات سامانههای
هوشمند بــه شــدت کاهش یــابــد .مصطفی
نخعی گفت :مقرر شد کمیتهای با محوریت
کمیسیون انــرژی با حضور نهادهای امنیتی
و تخصصی ،تشکیل و بــرنــا مــه مشخص
زمانبندی شدهای برای بهروزرسانی این سامانه
تدوین شود.
برگزاری نشست ویژه خانه ملت درباره اتفاقات
اخیر در حالی اســت که روز گذشته ســردار
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز با
اعالم ورود مأموران معاونتهای فاوا و فتا به
موضوع هک جایگاههای سوخت از اقدامهای
خوب و مؤثر پلیس در این زمینه خبر داد.

قاب

نماز اول وقت در پارک دانشجو

◾

◾ 2حقوقدان جدید شورای نگهبان چ ه کسانی هستند؟

سخنگویکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهاازبررسی
دیدگاه ها و سوابق دو حقوقدان پیشنهادی رئیس قوه
قضائیه جهت عضویت در شورای نگهبان در جلسه این
کمیسیونخبرداد.بهگفتهروحهللانجابتدراینجلسه
سوابق آقایان غالمرضا مالبیگی و سید محمدهادی راجی
به عنوان حقوقدانان پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای
عضویت در شورای نگهبان بررسی شد.
 9130000143برخالف برخی کشورها که هر روز بر
کیفیت و کمیت تولیدات خود میافزایند ،در کشور
ما به علت عدم نظارت مراکز ذیصالح و مدیریت
صحیح کانون های حمایتی از مصرف کنندگان هر
روز از کیفیت و کمیت محصوالت کم میشود.

یادداشت
چرا اظهارات برجامی
مقام روس مهم است؟

سیدمصطفی خوش چشم ،تحلیلگر
سیاسی اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در
حاشیه نشست گروه ۲۰در رم ایتالیا و تأیید موضع
تهران در مورد برجام از نکاتی بود که مورد توجه
تحلیلگران قرار گرفت« .سرگئی الوروف» با بیان
اینکههرگونهتعدیلدرشکلاصلیتوافقهستهای
بــرای ایــران غیرقابل قبول بــوده و مسکو نیز این
موضع را کامال ًتأیید میکند ،اظهار داشته احیای
این توافق به صورت اصلی و بدون وارد کردن هرگونه
تغییری ،تنها راه ممکن است .اما این سخنان مقام
روس از چه جهاتی مهم است؟ واقعیت آن است
باوجود اعــام تمایل جو بایدن بــرای بازگشت به
توافق هسته ای ولی تحوالت چند ماه اخیر نشان
میدهد آمریکاییها به دنبال آن هستند یک ورژن
و نوع بهروزرسانی شده از برجام را به وجود آورند .در
این راستا قرار است به جای برجام  ، 2015به برجام
 2021برسند تا برخی محدودیتهای هسته ای
و همچنین تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران را
برگردانند .بامداد یکشنبه  ۲۷مهرماه تحریمهای
تسلیحاتی شورای امنیت درست پنج سال پساز
پذیرش برجام و برپایه آنچه ایران و کشورهای بزرگ
در قطعنامه ۲۲۳۱توافق کرده بودند به پایان رسید،
رونــدی که واشنگتن از ایــن اتفاق چندان راضی
نیست و به دنبال تمدید دوباره این پروسه است.
همچنین در نظر دارند بندهای محدودیتدار در
برجام را به تعویق انداخته و یا اینکه برای یک دوره
دیگرتمدیدکنند.
ایــن یعنی تغییر بــرجــام بــر اس ــاس خــواســت و
منافع غرب؛ یعنی به صورت حداکثری به دنبال
امتیازگیری از ایران هستند .چیزی که مشخص
به نظر می رســد ،این است که کشورمان با این
زی ــاده خــواهــی بـهشــدت مخالف اســت .از دید
دیپلماتهای رئیسی و کل حاکمیت ما تاکنون
امتیازات زیادی دادهایم و حال نوبت آنهاست،
نه اینکه باز هم طلبکار شوند .دوم اینکه تغییرات
احتمالی در توافق هستهای به یک دور تسلسل
منجر شده که انتهایی نخواهد داشت و سالها به
درازا کشیده شده و حتی ممکن است به قراردادی
جدید بینجامد .بر اساس این واقعیتهاست که
جمهوری اسالمی محکم روی حرف خود ایستاده
و خواستار بازگشت همه طرف ها به اصل توافق
انجام شده است ،نه چیزی کمتر یا بیشتر .روسیه
به عنوان شریک راهبردی تهران نیز به واقعیت
نقش آمریکا در تخریب این توافق آگاه است و
به خوبی می داند ادامه این زیاده خواهی جز بن
بست بیشتر نخواهد بود .سخنان الوروف نیز با
آگاهی از همین واقعیت بیان شده است .روسها
پیشتر نیز چنین اظــهــاراتــی داشتند و آن هم
هنگامی بود که در حمایت از تهران اعالم کردند
از آنچه که در  6دور مذاکره وین تفاهمی حاصل
نشده ،طبق آنچه جمهوری اسالمی مطرح کرده،
ما می توانیم از هر مرحله ای که مد نظر است،
دوب ــاره گفت و گــو را آغــاز کنیم .دولــت رئیسی
توگوها در
اعالم کرده اگرچه فرمت وین را در گف 
نظر دارد ،اما حاضر نیست از ادامه این روند که
در بن بست قــراردارد ،وارد مذاکره شود .آمریکا
طبق معمول با این ایده مخالفت کرده ،ولی آنچه
برای ما مهم است منافع ملی و پرهیز از مذاکره
برای مذاکره است .روسیه و چین هم که اکنون
تنشهای بیشتری با واشنگتن را تجربه کرده و از
سوی دیگر با استقرار دولت جدید در تهران نشان
داده اند خواستار ایجاد ارتباط راهبردی تری با
جمهوری اسالمی هستند ،با این موضعگیریها
تقابلبیشتری راباآمریکابهویژهدر موضوعبرجام
را کلید زده اند که قطعا ًمانعی بزرگ بر سر زیاده
خواهیهای غرب خواهد بود .

کوتاه از سیاست

علی حدادی اصل  -خبرگزاری مهر

تلویزیون بی بی سی
فارسی تمام تالش
خود را برای تخفیف
حمله سایبری اخیر به
رژیم صهیونیستی به
کار بسته و در آخرین
گزارش خود مهمترین
نگرانی از حمله سایبری
در اسرائیل را نگرانی
از انتشار اطالعات
اقلیت های جنسی
اسرائیل دانسته است!
عبدهللا گنجی فعال
رسانه ای با اشاره به
این موضوع نوشت:
«اطالعات پرسنل
ارتش صهیونیستی
تخلیه شده اما شبکه
ملکه برای بی اهمیت
نشان دادن موضوع،
مسئله ای را محور
میکند که برای دو طرف
دعوا هیچ ارزشی ندارد.
اطالعات اقلیتهای
جنسی به چه درد هکر
میخورد؟ در عین اینکه
ایران را متهم میکند،
میخواهد بگوید ایران
به کاهدان زده است».

◾انهدام  ۷۸باند قاچاق اسلحه و مهمات
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد با اقدامهای
ســربــازان گمنام امــام زمــان (عــج) در نیمه اول امسال،
 ۷۸باند قاچاق اسلحه و مهمات شناسایی و منهدم
شدهاند .به گزارش فارس به نقل از وزارت اطالعات در
این عملیاتها مهماتی از جمله 2هزارو 170قبضه انواع
سالح کشف و با هماهنگی دستگاه قضایی  ۲۰۱نفر در
این خصوص دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدهاند.

◾

◾واکنش چین به بیانی ه تهدیدآمیز اروپا علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسشی
درب ــاره بیانیه آمریکا و سه کشور اروپــایــی با تأکید بر
حمایت پکن از اجــرای مؤثر برجام گفت :آمریکا باید
سیاست اشتباه «فشار حداکثری» علیه جمهوری
اسالمی ایــران را کامال ًاصــاح کند .به گــزارش تسنیم
وانگ ونبین افزود :اجرای مؤثر برجام تنها شیوه درست
و مناسب برای حل موضوع هستهای ایران است.
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حــجـتاالســام سید محمود نبویان نایب
رئــیــس کمیسیون اصــل  ۹۰مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینکه تحریمها با برجام بیشتر
شــد ،گفت :تعامل ایــران و آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی باید در چارچوب پادمان باشد و ما
نظارتهای فراپادمانی آژانس را نمیپذیریم.
«پــل پیالر» استاد دانشگاه «جــرج تــاون»
آمریکا کــه در کــارنــامــه حرفه ای خــود سابقه
ریــاســت واح ــد تحلیل عملیا تهای سیا در
شرق نزدیک ،خلیج فارس و جنوب آسیا را دارد؛
در یادداشتی که بــرای مؤسسه «کوئینسی»
نوشت؛ به دولت واشنگتن هشدار داد «تکیه
کالم اسرائیل مبنی بر حمله به ایــران ،خطری
علیه منافع آمریکا محسوب می شود».

