یکشنبه  26دی 1400

◾

خبر
روز

آمریکا
در حال التماس
به ایران است

وزیر خارجه سابق
آمریکا در سخنانی با
انتقاد از رویکرد دولت
کنونی آمریکا در
مذاکرات برجام ،گفت
به نظر میرسد دولت
آمریکا در حال التماس
به ایران است .مایک
پمپئو با بیان اینکه به
نظر میرسد دولت
بایدن به دنبال توافقی
است که قادر نخواهد
بود مانع خطرات
مرتبط با داشتن
سالح هستهای از
سوی ایران شود،
گفت :ما نیازمند
توافقی هستیم
که به واقع ،مانع
ایران از غنیسازی
هستهای به شیوهای
که اسرائیل و آمریکا
را تهدید میکند،
بشویم.

خبـر

در حاشيه

◾ایران راه حل بحران سوریه است
أیمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت« :ما خواهان روابط
مبتنی بر حسن همجواری با ایران هستیم» .الصفدی با
اشاره به ناتوانی دولتهای عربی ،ایران اسالمی را عامل حل
بحران سوریه و یمن دانست .به گزارش فارس هفته گذشته
«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان در کنفرانس
خبری مشترک با الصفدی از آمادگی ریاض برای گفتوگو
با ایران خبر داد.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

 9360000158برای چندمین بار است در روز جمعه
دستگاههای شارژ من کارت از کار افتاده یا دچار
اختالل میشوند .این مسئله ورود مسافر به اتوبوس
و مترو را دچار مشکل میکند .عدم پاسخگویی
مسئوالن مربوط هم بر مشکالت آن میافزاید.

 9360000365چرا هیچ نهادی نظارتی بر
عطاریها ندارد؟ هر کس یک قیمتی اعالم میکند.
کیفیتها هم نامشخص است و گاهی بعضی
دمنوشها حاوی ذرات خاک و ناخالصی است که
باعث بیماریهای جدید میشود.

طی ماههای گذشته
روابط ایران و عربستان
رنگ و بوی همگرایی
گرفته است و برخی بر
این باورند حرکت تهران
و ریاض به سمت
هم افزایی زمینه ساز
کاهش تنشها در
جهان اسالم خواهد
شد .جلیل رحیمی
جهان آبادی نماینده
اهل سنت مجلس
شورای اسالمی با انتشار
توییتی از بازگشایی
سفارتخانههای ایران
و عربستان سعودی
در آینده نزدیک
خبر داد و نوشت:
نهادهای امنیتی و
رسانهها مراقب رذالت
صهیونیستها باشند.

◾

◾ارزیابی شما از سفر امیرعبداللهیان
بهچینچیست؟

◾

◾ایران در این معاهده
در چه موقعیتی قرار دارد؟

با اجرایی شدن این توافق موقعیت اروپا و آمریکا
درمنطقهوجهانچندقطبیدستخوشتغییراتی
بنیادین میشود .غربیها در حال حاضر هم از
سوی دولتهای منطقه مطرود هستند .این سند
میتواندتبدیلبهفکتتاریخیروابطموفقغربو
شرق آسیا شود و دیری نخواهد پایید که کشورهای
منطقه زاویه تعامالتشان با غرب را نشان خواهند
داد و رویکرد آنها در عمل تغییر خواهد کرد.
در روابط بینالملل گفتوگوی یکطرفه به هیچ
وجه معنا ندارد .از سویی ایران بارها بر این اصل
تأکید داشته که ما با پیش شرط احترام به حقوق و
منافع ملی آماده گفتوگو با دنیا هستیم .در روابط
با چین شرایط متقابل احترام به حقوق یکدیگر

تولیت آســتــان قــدس رضــوی همزمان بــا شب
رحلت حضرت امالبنین(س) و سالروز تکریم
مادران و همسران شهدا ،با خانوادههای معظم
شهیدان موسوی و نظری دیدار کرد.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین
احمد مروی شامگاه شنبه  25دی ماه در منازل

گزارش خبری

هشدار بارندگی سیلآسا در کشور
شاهدآبگرفتگیومسدودشدنآزادراهخرمزال
بین استانهای لرستان و خوزستان بودهایم،
امــا مــورد خــاص و مفقودی وجــود نداشت.
محمدباقرمحمدیبااشارهبهوضعیتاستان
آذربــایـجــان غــربــی ،خاطرنشان کــرد :در این
استان سه مفقودی داشتهایم.
همزمان مسئوالن در م ــورد احتمال وقــوع
سیالب در مناطق سیل زده جنوب و جنوب
شرق کشور هشدار داده است .گفته میشود
احتمال بارندگی از ۱۵۰تا ۲۰۰میلیمتر طی سه
روز آینده در مناطق سیل زده استان کرمان
بسیار بــاالســت .هواشناسی هرمزگان نیز
اعــام کــرده از روز شنبه تا سه شنبه ۲۵ ،تا
 ۲۸دی ،بارش رگباری باران در هرمزگان سبب
آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانههای
فصلی میشود .این در حالی است که مصائب
ناشی از سیل هفته گذشته همچنان ادامه
داشته و  2هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان خسارت
در بخشهای مختلف به جای گذاشته است.

 9360000884در بولوار مصلی و بولوار حر که در
مسیر خط (۳بی آرتی) هستند به علت پارک دوبله
خودروها شبانه روز و همیشه ترافیک است .از
شهرداری منطقه۶درخواست میشود مسیر ویژه
(بی آرتی) در این بولوارها ایجاد کند.

خبر

مرعشی:

اشتباه کردیم از رهبری
فاصله گرفتیم

◾

◾

◾انگیزههای چین در حوزه تولید و فراوری کداماند؟

چین به مواد خام ما نیاز اساسی دارد .ما باید آنها
را به سمت سرمایهگذاری و تولید در داخل هدایت
کنیم تا بتوانیم در آینده شاهد توسعه گام به گام
صنعت داخل هم باشیم .باید از سند  25ساله به
عنوانکلیدخروجازاقتصادنفتیبهسمتاقتصاد
مولداستفادهکنیمومسئوالنمانعازوارداتکاالی
غیر ضروری شوند و تمام تمرکز و مدیریت کشور
به سمت توسعه تولید داخلی و ایجاد بازارهای
بینالمللی قوی معطوف شود.
دو ل ــت چین ظرفیت بــاال یــی در همه زمینهها
دارد؛ زیرا جمعیتش  20برابر کشور ماست .اگر
پیشرفتهترین صنایع را هم نیاز داشته باشیم،
میتواند با تعامل به دست ما برساند .دولت باید
تصمیمبگیرد تغییریاساسیدراقتصاد سیاسی
و تحول آفرینی تولیدی ایجاد کند .ما نیازمند
تحقیق و توسعه در حوزه های تعاملی با چین و
اقدام سریع برای ورود به فناوری و افزایش سطح
همکاریهایعلمیصنعتیهستیم.

رعایت شــده اســت و طــرف چینی با حسن نیت
به میدان آمد که در نهایت به سند  25ساله ختم
شد .طرف غربی همواره در اغلب توافقها به سمت
نقض مفاد رفته است .برجام نماد ناتوانی غرب در
عمل به تعهداتش است .به همین خاطر میتوان
گفت غرب بزرگترین بازنده تغییر موازنه در جهان
بینالملل است.

◾

◾تأثیر اجرایی شدن همکاریهای تهران -پکن بر
دور هشتم مذاکرات وین چه خواهد بود؟

ما از بیانیه الجزایر تا امروز شاهد تکرار بدعهدی و
نقض توافقات از سوی آمریکا و غرب بودهایم .به
عنواننمونهدرقضیهافغانستانو 11سپتامبرنیزبا
آنها تعامل اتفاق افتاد ،اما آنها ما را محور شرارت
نامیدند و این خیانت بزرگ آمریکاییها بود .به

شهیدان «سیدمحمد ،سیدطاهر و سید علیرضا
موسوی» و شهیدان «محمدمهدی ،عزیزهللا،
حمید و محمدتقی نــظــری» حضور یافت و با
خانوادههای معظم آنها دیدار و گفتوگو کرد.
تولیت آســتــان ق ــدس رض ــوی در ای ــن دیــدارهــا
ضــمــن تــســلــیــت فـ ـرارس ــی ــدن س ــال ــروز رحــلــت

◾

◾گزینه نظامی بدترین راهبرد برای ایران است
اندیشکده خاورمیانه با انتشار مقالهای ،گزینه نظامی را
بدترین راهبرد برای مقابله با ایران دانسته است .در این
مقاله با تشکیک در گزینه حمله نظامی به تأسیسات
هستهای ایران و حدود امکان مهار «طوالنیتر و قویتر»
برنامه هستهای ایران در این حمالت آمده است«:تجربه
نشان داده ایران نهتنها متوقف نخواهد شد ،بلکه انگیزه
بیشتری برای رشد برنامه هستهای خواهد یافت».

◾پروپاگاندای اروپا علیه پکن
به چه علت است؟

این سند میتواند تبدیل به فکت تاریخی روابط موفق غرب و شرق آسیا
شود و دیری نخواهد پایید که کشــورهای منطقه زاویه تعامالتشان با
غرب را نشان خواهند داد و رویکرد آنها در عمل تغییر خواهد کرد.

در آستانه روز تکریم
مقام مادران و همسران شهدا

در پ ــی وق ـ ــوع ب ــارن ــدگــیه ــای
سیلآسا روز گذشته در استان
ایــام ،که به گفته کارشناسان
ظرف چند ساعت  ۹۵میلیمتر
بارندگی بــوده اســت ،بخش «مــورمــوری» از
تــوابــع شهرستان آبــدانــان دچــار آبگرفتکی
معابر شد که این اتفاق خسارتهای فراوانی
به زیرساختهای ایــن مناطق وارد آورد .به
گــزارش ایرنا ،بدین جهت جلسه اضطراری
ستاد بحران برای امدادرسانی به سیلزدگان با
حضور حسن بهرام نیا ،تشکیل شد .استاندار
ایالم در این نشست آمادهباش دستگاههای
امدادرسان تا پایان بارندگیها در استان ایالم
را ابالغ کرد .بر اساس برآوردهای نخست ،در
این بارندگیها به بیش از  ۷۰منزل مسکونی
و  ۳۰بــاب مغازه خسارت وارده شــده است.
معاون سازمان امداد و نجات هاللاحمر هم
با اشاره به آخرین وضعیت مناطق سیلزده
در استان لرستان ،گفته است :در این استان

واسطه همین تجربیات باید تأکید کرد در مقابل
چینیها با برنامهریزی و پرهیز از شتابزدگی
خروجیهای مثبتی از این سند  25ساله بگیریم.
عـلــت ضـ ــرورت اح ـت ـیــاط و کـنـتــرل دیپلماسی
برمیگردد به رقابت بــزرگ دولتها بــرای گرفتن
منافع ملی و در این زمینه با کسی تعارف ندارند.

یکی از اتهاماتی که اروپــا به چین وارد میکند،
یهــا از
مـسـئـلــه ســرقــت فـ ـن ــاوری تــوســط چـیـنـ 
شرکتهای اروپایی است .چینیها برای دستیابی
به فناوری حدومرزی قائلنیستند،بههمینخاطر
شما هرچه از آنها مطالبه کنید ،برایتان تولید و یا
تهیهمیکنند.
باید در اوج هوشمندی و کنترل روابط نهایت بهره
برداری از رابطه با پکن را داشته باشیم .نباید اجازه
دهیم در این مقطع حساس اتالف زمان و غفلت
از ظرفیتها اتفاق بیفتد .باید ظرفیتهای چین
را بشناسیم و خیلی سریع آنها را به داخل کشور
منتقل کنیم .در صنعت نانو شاهد بودیم تعامل
هوشمندانه سریع و موفق اثبات کرد میتوان به
دست برتر رسید ،به همین خاطر ما توانستیم به
قلههای نانوفناوری برسیم.

گزيده

تولیت آستان
قدس رضوی با
خانواده معظم شهدا
دیدار کرد

 9220000239با رفتن نسبی کرونا و آبی شدن
وضعیت ،شاید تزریق دُز سوم واکسن جدی گرفته
نشود .از عزیزان وزارت بهداشت و صدا و سیما
خواهان تبلیغ و اطالع رسانیهای فراگیر هستیم.
مردم هم این مسئله را جدی بگیرند.

چینش شرقی

خبر
سفارتخانههای
ایران و سعودی
درآستانه
بازگشایی

◾

◾کرونا ،کرباسچی را به بیمارستان کشاند
غالمحسین کرباسچی دبیر سابق حزب کارگزاران سازندگی
در پی ابتال به ویروس مرگبار کرونا در یکی از بیمارستانهای
تهران بستری شــده اســت .حــال غالمحسین کرباسچی
چندان مساعد نیست و گفته شده باید تحت مراقبت ویژه
قرار بگیرد .ویروس کرونا روزانه جان هزاران انسان را در سراسر
کره زمین به خطر می انــدازد که جمعیت اندکی از آنها به
دلیل ضعف جسمی و روانی جان خود را از دست میدهند.

سفیر پیشین کشورمان در چین از دالیل اهمیت
امضای توافقنامه همکاری  25ساله تهران و پکن میگوید

حسین محمدی اصل
توافق میان جمهوری اسالمی
ای ــران و جمهوری خلق چین
کــه ب ــرای توسعه همکاریها
در بــازه زمانی بلندمدت که با
امـضــای تــوافـ قنــامــه همکاری
 25ساله میسر شد را باید یکی از مهمترین و
تأثیرگذارترین رویدادهای سیاست بینالملل طی
چند سال گذشته خواند؛ چراکه این سند خط
ربط روابط فرامنطقه ای دو قدرت از شرق تا غرب
آسیا محسوب شده و به واسطه این ارتباط همه
کشورهای دخیل در تحوالت غرب و شرق آسیا از
حیث اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و تجاری متأثر
خواهند شد .برخی معتقدند سند همکاری 25
ساله تهران و پکن موجب انتقال روابط دولتهای
عرب منطقه از زمین بازی غرب و آمریکا به زمین
بازی شرق و مثلث ایران ،روسیه و چین خواهد شد.
سفر امیرعبداللهیان به چین در نهایت منجر به
آغاز اجرای تفاهمهای اولیه درباره این سند شد.
توگو
برای واکاوی ابعاد اهمیت این توافق در گف 
با جواد منصوری کارشناس ارشد و سفیر سابق
کشورمان در چین ،اهمیت همکاریهای آتی
تهران ،پکن را به بحث گذاشتهایم که در ادامه
میخوانید.

این روزها شرایط ویــژهای بر تحوالت غرب و شرق
آسیا حاکم اســت ،به همین خاطر روابــط ایــران
و چین حساسیت باالیی دارد .در ایــن شرایط
دو کشور با درک حساسیتها دریافتهاند باید
به سمت همکاریهای مؤثر و راهـبــردی حرکت
کنند .در حال حاضر بخشی از سند توافق شده
قابل اجراست و بخش دیگر نیازمند بررسیهای
تخصصی است ،به همین خاطر باید راهکارهای
اجرایی دقیقی تدوین کنیم .سفر امیرعبداللهیان
سرآغاز ورود به جزئیات بندهای مختلف این سند
 25ساله همکاری است .شاید ماهها و سالهای
آینده سطوح باالتری از مسافرتها بین دو کشور
را شاهد باشیم .سفر آینده رئیس جمهور ایران
به مسکو و دیدار وی با پوتین هم در همین راستا و
برای بررسی مسائل راهبردی است .مثلث ایران،
روسیه و چین ظرفیتهای گسترده ای دارد که باید
با تعامل هر سه بازیگر فعال شود.

◾

◾خبر خوش زمستانی برای سربازان وظیفه
ســردار عبداللهی گفت :در سال  ۱۴۰۱با تدابیرستاد کل
نیروهای مسلح ،حقوق سربازان وظیفه به قدری افزایش
می یابد تا بتوانند به راحتی درمحل خدمت حاضر شوند.
معاونهماهنگکنندهستادکلنیروهایمسلح،میانگین
حقوق سربازان را مبلغ ۹۰۰هزار تومان عنوان و تصریح کرد:
حقوقهاییکهسربازاندریافت میکنند،بستگیبهمیزان
تحصیالت ،شرایط تأهل و مناطق خدمتی آنها دارد.

 13جمادیالثانی 1443

 16ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9723

WWW.QUDSONLINE.IR

حضرتامالبنین(س) و گرامیداشت روز تکریم
مـ ــادران و همسران شــهــدا؛ صبر ،استقامت و
فداکاری همسران ،مادران و خانواده شهدا را ستود
و ابــراز کــرد :ایمان و اعتقاد شهدا و خانوادههای
معظم آنهــا مایه غبطه اســت و انسان در برابر
ت روحیه آنها احساس شرمندگی میکند.
عظم 
وی عزت و اقتدار ایران اسالمی را مرهون خون
شهیدان و صبر خانواده شهدا دانست و عنوان
ک ــرد :تــاریــخ پــرشــکــوه ای ــران اســامــی بــه ایــثــار،
اخ ــاص و رش ــادته ــای شــهــدا مــزیــن اســت و
خانواده شهدا پشتوان ه معنوی کشور هستند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه
شهدا پرورش یافته دامان پاک مادرانی پارسا و
متدین هستند ،ابراز کرد :زنده نگهداشتن نام
و یاد شهدا ،برافراشتن پرچم ایثار ،رشــادت و
ایمان در کشور است.

قاب

نمایش سکههای طالی رشوه در دادگاه شهرداری لواسان

روز گذشته سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان برگزار شد .در
این جلسه به عنوان مستندات پرونده کیفهای حاوی پول نقد ،دالر و یورو معادل ۴۰میلیارد تومان
و بیش از  ۷۰۰سکه طال که به عنوان رشوه توسط متهمان دریافت شده بود ،به نمایش گذاشته شد.
این پرونده  ۵۱متهم دارد.

دبیرکل حــزب کــارگــزاران در گفتوگوی تفصیلی
خود با روزنامه ستاره صبح با بیان اینکه ما یک
اشتباه تاریخی داشتیم که از رهبری فاصله گرفتیم
یا عدهای کوشیدند این فاصله را ایجاد کنند ،گفت:
آیا در سال  ۸۸نمیشد این چهار بزرگوار(هاشمی،
خاتمی ،موسوی و کروبی) باهم بنشینند و بسته
سیاسی روشنی را به رهبری ارائه کنند که نظر ما این
است و مسئله را باید اینطور جمع و جور و حل کرد؟
آیا باید اعتراضات همین طور ادامه پیدا میکرد؟
آیا باید اینطور ختم میشد؟ حسین مرعشی ،با
بیان اینکه امروز هم برای رفرم میتواند شروع خوبی
باشد ،افزود :من به عنوان کسی که ایران را دوست
دارم و دلم برای ایران میتپد و به عنوان کسی که از
حجم مشکالت مردم ایران آگاه است ،عقیده دارم
عقالی قوم از هر دو جناح باید دور رهبری حلقه
بزنند و راهحلهای کارشناسی برای برونرفت کشور
از بحرانها را به ایشان ارائه دهند.
وی با انتقاد از برخی اصالح طلبان یاد آور شد :این
سیاست که اگر بوی پیروزی میآید ما هستیم
غیرحرفهای است .از این حرف ممکن است بوی
فرصتطلبی هم بیاید .ما باید هر کاری از دستمان
برمیآید برای بهبود امور انجام دهیم.

مفاد طرح پیشنهادی ایران برای
یمن به روایت «المیادین»

منابع مطلع در گفتوگو با شبکه «المیادین»
بارزترین مفاد طرح پیشنهادی ایــران بــرای یمن
را توضیح دادن ــد .ایــن منابع اعــام کردند ،طرح
ایران برای حل بحران یمن که چند سال پیش ارائه
شده ،شامل آتشبس ،لغو محاصره و بازگشایی
گذرگاههای دریایی ،هوایی و زمینی است .منابع
مذکور افزودند ،ورود به مذاکرات سیاسی برای
توافق روی مرحله انتقالی پس از توقف جنگ و
لغو محاصره و تشکیل دولت توافقی به منظور
مدیریت وضعیت عمومی از دیگر مفاد این طرح
است .این منابع تصریح کردند ،مفاد طرح ایران
نیازمند توافق کشورهای عضو ائتالف سعودی،
عربستان ،امارات ،آمریکا ،انگلیس به عالوه ایران
به عنوان صاحب طرح است و همچنین روسیه
به عنوان حامی در کنار سازمان ملل به عنوان
هماهنگکننده و میانجی نیز باید ورود کنند.

رصد
گزارش اندیشکده آمریکایی

حضور داعش در
استان عراقی هممرز با ایران

گ ــزارش اندیشکده آمریکایی «جیمز تــاون»
حاکی از آن است که داعش از اختالفات دینی
و ضعف هماهنگی میان دولت فدرال در بغداد
و دولــت منطقه کردستان بــرای حفظ حضور
خود در کوههای حمرین در استان دیالی سوء
استفاده میکند .پایگاه خبری «المعلومه» با
انتشار ترجمه این گــزارش نوشت :استانهای
سلیمانیه ،واسط ،دیالی با ایران همسایه و دارای
منطقهجغرافیاییناهموارمشابهیهستند.این
ویژگیهای طبیعی ،دیالی را به مکانی مهم برای
دسترسی تروریستها بهویژه در کوههای حمرین
تبدیلمیکند؛جاییکهدامنهآنبهسمتشمال
غربی از مرز دیالی با ایران تا رود دجله امتداد دارد و
از شمال از صالح الدین و جنوب کرکوک می گذرد.
در پایان این گزارش آمده است« :دولت عراق باید
اعتماد مردم محلی دیالی را بازگرداند و استان را
کنترل کند و داعش را از بین ببرد و در عین حال
مشکالت با منطقه کردستان را از طریق مذاکره
برای تقسیم اراضی مورد مناقشه با مقامات کرد
حل کند» .حمالت جسته و گریخته داعش در
مناطق مختلف عراق در حالی افزایش یافته که
گفته میشود مأموریت رزمی نیروهای آمریکایی
در عراق پایان یافته است .بسیاری از کارشناسان،
دلیل این حمالت را آمریکا میدانند که به دنبال
توجیه حضور نظامی علنی در عراق است.

