شنبه  6آذر 1400

◾

خبر
روز

مرزهای کشور را
2هزار کیلومتر
دورتر بردهایم

فرمانده نیروی
دریایی ارتش با بیان
اینکه امروز مرزهای
کشور را حداقل
2هزار کیلومتر
دورتر بردهایم ،گفت:
هماکنون ناوگروه 79
رزمی در عمق اقیانوس
هند در حال اسکورت
شناورهایی است که
در حوزه اقتصادی در
حال فعالیت هستند.
به گزارش فارس،
امیر شهرام ایرانی
پیش از خطبههای
نمازجمعه تهران
گفت :نیروی دریایی
راهبردی ارتش
توانسته با بهرهمندی
از دانشمندان و
صنعتگران عزیز
ت خود را
تجهیزا 
بهروز نگه دارد.

خبـر

◾پاسخ 30صفحهای الریجانی به شورای نگهبان
به گــزارش فــارس ،علی الریجانی داوطلب عدم احراز
صالحیت شــده انتخابات ریــاســت جمهوری 1400
پس از آنکه دالیــل شــورای نگهبان را دریــافــت کرده
اســت با متنی حــدود  30صفحهای به تمام مسائل
و شبهات مطرح شــده پاسخ داده و آن را بــرای سران
ق ــوا و بــســیــاری از شــخــصــیـتهــای ســیــاســی کشور
ارسال کرده است.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
درحالیکهرئیسجمهورسابق
هیچاعتقادیبهتوسعهصنعت
راهـ ـب ــردی فـضــایــی نــداشــت و
جلسه ش ــورای عالی فضایی،
تهــای
حـتــی یــک ب ــار در دول ـ 
یازدهمودوازدهمتشکیلنشد،
سیدابراهیم رئیسی صبح دیــروز پس از بازدید از
نمایشگاهآخریندستاوردهایصنعتفضاییکشور
در محل وزارتخانه ارتباطات ،این جلسه را تشکیل
داد.جلسهایکهدرآنوزرایارتباطات،دفاع،صمت
و خارجه و البته امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی
هوافضایسپاهپاسدارانحضورداشتند.
ح ـج ـتاالســام والمسلمین رئـیـســی در ایــن
نشست گفت :اینکه بعد از نزدیک به  ۱۱سال
نخستین جلسه شــورای عالی فضایی تشکیل
یش ــود ،ن ـشــانده ـنــده ع ــزم ای ــن دولـ ــت ب ـرای
مــ 
توسعه صنعت فضایی اســت .به گــزارش ایرنا،
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت صنعت فضایی
در جهان در تولید قدرت با مؤلفههای اقتصادی،
تجاری،امنیتیوتأمیننیازهایبشربهپیشرفتبا
تأثیرات کاربردی و ملموس در زندگی امروز و آینده،
افــزود :صنعت فضایی دیــروز تنها مظهر اقتدار
کشورها بود ،اما امروز به عنوان یکی از پیشرانهای
اقتصادی مطرح است و در آینده نزدیک به عنوان
بخشی از ز یــرســاخــت حکمرانی در حــوزههــای
مختلف تجاری و اقتصادی و امنیتی خواهد بود.
رئیسجمهور تأکید ک ــرد :ا مـ ــروز شرکتهای
شب ـن ـیــان ،صـنـعــت ،تــج ــارت ،کـ ـش ــاورزی و
دان ـ 
گردشگریعبورازمشکالتاقلیمیازجملهکمآبی
و دهها حوزه دیگر میتوانند از خدمات فضایی برای
توسعه و رشد خود استفاده کنند.

◾

◾ضرورت رسیدن به مدار ۳۶هزار کیلومتری
رئیسجمهوربرارزانوبومیسازیصنعتفضایی

در حاشيه

پولپاشی
امارات برای
رئیسکردنیک
شکنجهگر!
برخی کاربران
شبکههای مجازی
دیروز به اخبار مربوط
به انتخاب رئیس
جدید اینترپل واکنش
نشان دادند« .احمد
ناصر رئیسی» که
به گفته رسانههای
مختلف بینالمللی
مأمور شکنجه
بوده  ،با پولپاشی
گسترده امارات و
باوجودمخالفت برخی
سازمانهای حقوق
بشری به مدت چهار
سال به ریاست اینترپل
(پلیس بینالمللی)
انتخاب شد .این
کاربران به شکایتهای
در دست اقدام فراوان
در دادگاههای چندین
کشور مختلف از جمله
فرانسه و ترکیه از رئیس
جدید اینترپل اشاره
و از این انتخاب ابراز
تعجب کردهاند .برخی
از کاربران هم نوشتند:
جوری میگید احمد
ناصر شکنجهگر بوده
که انگار بقیه رؤسای
اینترپل این کاره
نبودند!

◾

◾

◾برنامهریزی برای دیدار اعضای خانه احزاب با رئیسی
حسین کنعانی م ـقــدم بــا ب ـیــان ایـنـکــه بـ ــرای دیـ ــدار با
رئیسجمهور برنامههایی داریم ،گفت :روحانی در هشت
سال گذشته با مسئوالن احــزاب دیــداری نداشت .دبیر
سیاسی جبهه ایستادگی در گفتوگو با مهر ،دربــاره
کاهش فعالیتهای سیاسی حزبی و انفعال خانه احزاب
در ماههای اخیر توضیح داد :از احزاب کشور عمدتا ًبه عنوان
ابزاری برای مشارکت مردم در انتخابات استفاده میشود.

 9150000286بیش از هفت ماه است پروژه خط۳
قطارشهری مشهد تعطیل شده به خاطر بودجه
شهرداری ،چرا شورای شهر و شهردار مشهد به
فکر بودجه خط ۳مترو نیستند ؟
 9360000158برای دریافت واکسن برکت به هر
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سال سی و چهارم

◾آمریکا و تروئیکا بیانیههای متقلبانه صادر میکنند
سخنگوی وزارت امورخارجه ایــران نوشت :در آستانه
گفتوگوهای وین ،آمریکا و تروئیکای اروپایی بیانیههای
متقلبانه ص ــادر میکنند .بــه گـ ــزارش ایــرنــا ،سعید
خطیبزاده افزود :آمریکا و تروئیکای اروپایی بر تحریمها
ف شده سرهم میکنند .در
میافزایند ،روایتهای تحری 
مقایسه رویکرد غرب و ایران ،کافی است اولویتهای دو
طرف را مقایسه کنید.

مرکز بهداشتی در مشهد مراجعه کردم نداشتند
و من را به دیگری پاس میدادند؛ خالصه یک
روزم حرام شد تا توانستم در ساعت۱۶واکسن
بزنم .از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تقاضا
میشود به این بلبشوی نبود واکسن ایرانی در

شورای عالی فضاییکشور پس از  11سال وقفه تشکیل جلسه داد

صنعت فضایی
نفس تازه میکند

کالنشهر مشهد رسیدگی کند.
 9330000215واقع ًا راهنمایی و رانندگی مشهد
با رانندگان تعارف داره که حتی وقتی جلوی
چشمشون در خیابان اصلی سوبله پارک کردهاند،
هیچ واکنشی نشون نمیده!؟

یش ــود م ـ ــردم و جـ ــوانـ ــان احـ ـس ــاس ق ــدرت
مـ ـ 
و غرور میکنند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پس از این
جلسه با انتشار توییتی نوشت :برگزاری جلسه
شــورای عالی فضایی پس از  10ســال نویدبخش
آینده روشــن فضایی ایــران است که میتواند در
بهبود کیفیت محیط زیست ،مخابرات ،مدیریت
آب و کشاورزی ،دریانوردی ،هواشناسی و ...مؤثر
باشد .جهرمی همچنین وعده داد :عقبافتادگی
سالهای اخیر کشور در صنعت فضایی ،جبران و از
دانشمندان ایرانی این عرصه حمایت خواهد شد.
همچنین در حاشیه این جلسه وز یــر ارتباطات
هم با بیان اینکه ظرفیتهای بسیار خوبی در
حوزه فضایی داریم ،گفت :دولت به دنبال ارتقای
صنعت فضایی کشور اســت .صنعت فضایی
کشور عالوه بر اقتدار ،میتواند مشکالت کشور
را حل کند.

◾

◾واکنش کاربران به راه افتادن صنعت فضایی
پس از یک دهه

تأکید کرد و گفت :همه بخشهای فعال در این
صنعت باید با همپوشانی و همگرایی و استفاده از
تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی دست
به دست هم بدهند و خواسته رهبر معظم انقالب
را برای رسیدن به مدار ۳۶هزار کیلومتری محقق
سازند .رئیسی افزود :البته دستیابی به این هدف
یک مسیر حداقل  ۱۰ساله اســت ،امــا مطمئن
هستیم که به فضل خداوند با روحیه جهادی
متخصصان کشور و با حمایتی که دولت خواهد
کرد این مسیر کوتاه و کوتاهتر خواهد شد.

رئیسجمهور تأکید کــرد :اگــر اراده کنیم ،حتما ً
میتوانیم به فناوری تثبیت شده برای مدارهای
 LEOبرسیم و در گــام بعد باید بــا برنامهریزی
دقیق و کار مجاهدانه ،بهسرعت به سمت مدار
۳۶هــزار کیلومتری  GEOحرکت کنیم .رئیسی
اف ــزود :اگــر در صنعت فضایی حضور نداشته
باشیم ،مجبور خواهیم شد در اتــوبــان ساخته
ش ــدۀ دی ـگ ــران حــرکــت کـنـیــم .صنعت فضایی
یــک نــوع بــازدارنــدگــی ب ــرای تعرض دشمنان به
کشور ایـجــاد میکند .وقتی م ــاه ــوارهای پرتاب

اینکه عالیترین مقام دول ــت پــس از یــک دهه
به این جلسات برگشته است از چشم کاربران
فضای مجازی دور نماند؛ یک کاربر توییتر در این
بــاره نوشت« :جــای تأسف دارد که ایــن صنعت
توسعهآفرین ،درآمــدزا و پیشرو در طول سالیان
گذشته به حال نیمه تعطیل درآمده و شورای عالی
فضایی بیش از۱۰سال تشکیل نشده بود».
محمدشلتوکیکارشناسمسائلنظامیهمبااشاره
بهیکیازتصاویربازدیدرئیسجمهورازیکماکت
طراحی شده در نمایشگاه دیــروز نوشت :به نظر
میرسداینماکتطرحنهاییپایگاهفضاییچابهار
باشد؛ در این ماکت مخازن کرایوژنیک هم دیده
میشود که نشان از برنامه جدی کشور برای حرکت
بهسمتپیشرانهایسرمازا(کرایوژنیک)است.

قوه قضائیه

سیاست خارجی

برجام

دستور اژهای برای
ارفاقاتقانونیمحکومانآبان۹۸

وزارت خارجه :رونق تجارت
خارجیآغازشدهاست

باقری:موفقیتدروین
مستلزملغوهمهتحریمهاست

رئیس عدلیه پس از مطالعه موردی پروندهها و درخواستهای
متقاضیان ،دستورات الزم را جهت رسیدگی شامل بررسی
عفو ،اعمال ارفــاقــات قانونی ،مرخصی ،استفاده از پابند
الکترونیکو…صادرکرد.بهگزارشمهر،درسلسلهبرنامههای
مالقات مردمی اژهای ،وی به مدت دو ساعت با تعدادی از
خــانــواد ههــای محکومان امنیتی ،حــوادث آبــان  ۹۸و جرایم
عمومی دیدار کرد .دستورات رئیس قوه قضائیه عمدتا ًحول
محورهای «بررسی عفو»« ،اِعمال ارفاقات قانونی»« ،اعطای
مرخصی به زندانی»« ،اِعمال مجازات جایگزین حبس برای
زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای متهم» بود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعالم کرد این
وزارتخانه برنامه های منسجمی را تدوین و حل مشکالت
و رفــع موانع تجارت خارجی را آغــاز کــرده اســت .به گــزارش
ایسنا مهدی صفری در نشست هم اندیشی سفارت ایران
در ترکمنستان افزود :خوشبختانه قدم های خوبی در بخش
حمل و نقل ،صــدور خدمات فنی  -مهندسی و صــادرات
محصوالت غیرنفتی برداشته شــده و شاهد شــروع رونق
تجارتخارجیهستیم.ایندیپلماتکشورمانازحلبرخیاز
مشکالت پیشین در حوزه گاز با ترکمنستان و همچنین اتخاذ
تصمیمات مهمی برای رونق کریدورهای بینالمللی خبر داد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت ،لغو تحریمها شرط
موفقیت مذاکرات هستهای پیشرو خواهد بود .به گزارش
فارس ،علی باقری کنی روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه
«ایندیپندنت» تأکید کــرد :مــذاکــرات هستهای در ویــن در
صورتی نتیجهبخش خواهد بود که تمام تحریمهای آمریکا
لغو شوند .وی افــزود :درخواست برای تضمین از طرف دیگر
برای عدم خروج از توافق ،عدم اعمال تحریمهای جدید و عدم
بازگرداندن یا اعمال دوباره تحریمهای قبلی با این هدف دنبال
میشود که این احتمال خنثی شود که هرجومرج سیاسی در
ایاالت متحده بر رفتارهای بینالمللی این کشور تأثیر بگذارد.

شماره 9681

◾
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◾خطیب تهران :خودروسازان کشور با تحول بیگانهاند
امامجمعهموقتتهرانبابیاناینکهرسالترئیسجمهور
و دستگاههای کلیدی اجرایی و قضایی این است که راه را
برایورودفناوریهایجدیدبهعرصهمدیریتیکشورهموار
کنند تا با یک تحول عظیم روبهرو شویم ،گفت :شرکتهای
بزرگ خودروسازی کشور با این مقولههای تحول فناورانه
تقریبا ًبیگانهاند.به گزارش فارس ،ابوترابی فرد مهمترین
اصل در نظامسازی اسالمی را شایستهساالری عنوان کرد.
 9350000950آقای رئیسی! هنوز هم نمیخواهید
مدیران رده دوم و سومی که همراه مردم نیستند
و به کارشکنی مشغولاند یا رنگ عوض کردهاند
را با نیروهای سالم و کاربلد و دلسوز جایگزین
کنید؟

گزارش
فراخوانها برای التهاب آفرینی
در اصفهان و مشهد به نتیجه نرسید

ماهیگیری ضدانقالب
از تنش آبی

در حالی که کشاورزان اصفهانی پس از  16روز
تحصن با صدور بیانیهای به کار خود پایان داده
بودند ،اما ظاهرا ًاین اقدام به مذاق ع دهای خوش
نیامد! صبح دیروز در شرایطی که تعداد اندکی
از مــردم در بستر زایــنــدهرود حضور داشتند و
تحصن کشاورزان هم پایان یافته بود ،عدهای
اندک با شعارهای تند ،با پلیس درگیر شدند.
شاهدان میگویند ظاهر این عده به هیچ وجه به
کشاورزان شباهتی نداشت .بنا بر تصاویری که
صداوسیما منتشر کرده ،پس از آنکه این عده
اقــدام به آت ـشزدن برخی چادرهای کشاورزان
کردند ،پلیس با گاز اشکآور مجبور به متفرق
کردن آنان شد .همچنین عدهای از افراد بهظاهر
کشاورز در مقابل صداوسیمای اصفهان تجمع
کردند و شعارهایی علیه صداوسیما سر دادند
که این شعارها نیز در گــزارشهــای بخشهای
مختلف خبری صداوسیما منتشر شد.
به گ ــزارش ف ــارس ،روشــن کــردن آتــش در معابر
گپرانی به پلیس و آت ـشزدن اموال
اط ـراف ،سن 
عمومی از جمله یک آمبوالنس ،نمونهای از دیگر
اقدامات تجمعکنندگان دیروز است که شباهتی
به تجمعات دو هفته گذشته نداشت .در یکی
از فیلمهایی که از اتفاقات دیــروز منتشر شده،
چــادرهــای کــشــاورزان توسط چند نفر به آتش
کشیده میشود و در این بین یکی از کشاورزان
میگوید «با این کار ما بدنام میشویم اما افرادی
که مشغول آتش زدن چادرها هستند همچنان
به این کار ادامه میدهند.
در تصاویری که صداوسیما منتشر کرده افراد
ضمن تخریب امــوال عمومی ،آتشهایی در
خیابانهای اطراف بهپا کردهاند.
این در حالی است که از روز پنجشنبه ضدانقالب
بــا پخش شبنامههایی فــراخــوانهــایــی بــرای
تجمعات گوناگون در شهرهای بزرگ کشور صادر
کــرده بــود .فراخوانهایی که در آنهــا ادعــا شده
است «در حمایت از مردم اصفهان» است اما
شعارهای آماده شده برای این تجمعات ارتباطی
به مسئله کم آبی ندارد .در تصاویری که کانالهای
گروهکتروریستیمنافقینمنتشرکرده،افرادی
با صورتهای پوشیده شده ،خیابانهایی در چند
شهر را مسدود کردهاند و اجازه عبور و مرور را به
مردم نمیدهند .این کانالها همچنین رسما ًاز
مردم خواستهاند که با اقدامات مشابه ،راههای
اصلی شهرها را مسدود کنند .روز گذشته از
سوی حسابهای کاربران ضدانقالب در فضای
مجازی ،فراخوانهای کوری برای تجمع در مشهد
نیز منتشر شد که با بی تفاوتی کامل کاربران و
مردم هوشیار مشهد روبهرو شد.

◾

◾آب انتقالی به يزد به خاطر تخریب خط لوله
انتقال ،قطع شد

گزارش کوتاه

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور:

در تأسیسات کرج مواد هستهای نداریم
سخنگوی سازمان انــرژی اتمی
گفت :سازمانهای بینالمللی
تهــای بــزرگ
تحت نـفــوذ قــدر 
هستند و رفتار نامناسب آژانس
با ایــران واقعیتی است که در این مــورد بارها
تذکر دادهایم.
به گــزارش ایرنا ،بهروز کمالوندی با اشــاره به
سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
ایران ،اظهار کرد :قدرتهای جهانی ،بخشی از
صنعت هستهای صلحآمیز ایران را سیاسی
کردهاند ،اما ایران به دنبال صنعت هستهای
صلحآمیز اســت و تمام تعهدات خــود را در
چارچوب پادمانی انجام داده است.
سخنگویسازمانانرژیاتمیتصریحکرد:باید
برای احقاق حقوق ایــران تالش و از مخدوش
کردن چهره کشورمان جلوگیری کنیم که در
گفتوگوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در تهران با وزیر امور خارجه به همه این

نکات تأکید شد.
کمالوندی با بیان اینکه تمام تولیدات هستهای
ایـ ـران در چــارچــوب قــانــون اســت امــا عــدهای
درص ــدد متهم کــردن ای ــران هستند ،گفت:
رسانههای داخلی بــرای خنثی کــردن توطئه
آنها باید هوشیار باشند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح
کرد« :در تأسیسات کرج ،ما مواد هستهای
ن ــداری ــم و بــه همین دلــیــل آنــجــا مشمول
پــادمــان نمیشود .ما در آنجا سانتریفیوژ
تولید میکنیم .آنه ــا میگویند ای ــران در
تأسیسات کــرج سانتریفیوژهای پیشرفته
تولید میکند .بله ،ما ابایی از ایــن نداریم.
الحمدلله کشور ما قادر است با ظرفیت باال
چنین سانتریفیوژهایی را تولید کند و برای
این کار ما از کسی اجازه نمیگیریم ،براساس
م ـ ــاده 4انپـ ـیت ــی ای ــن حــق مــاســت و هیچ
محدودیتی هم ندارد».

عکسنوشت

استراحت پس از مجاهدت

در این شرایط مدیرعامل شرکت آب منطقهای
یــزد ،از قطع آب انتقالی به یزد بر اثر تخریب
تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد
خبر داد و گفت :حوضچههای  337و  330با
لــودر تخریب شده و خسارات زیــادی را ایجاد
کرده است و آب انتقالی به یزد بر اثر این اتفاق
در حال حاضر قطع است .همچنین فیلمی از
لحظه تخریب لولههای انتقال آب اصفهان
به یــزد با لــودر در فضای مجازی منتشر شده
که از عامالن این حرکت تاکنون خبری واصل
نشده است.

خبر
وزیر اقتصاد :حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی به تعویق افتاد

تداشتنیکهاینطورخاکیوساده
یکفعالفضایمجازیباانتشاراینتصویرنوشت:اینوجوددوس 
خطشکنحاجمصطفیربیعیاستکهزمانیمنشأبسیاری
مشغولاستراحتاست،سردارمجاهدو 
ازتحوالتمدیریتیدرسپاهبودوحاالهمجانشینفرماندهکلسپاهدرامرمحرومیتزداییاست.

وزیر اقتصاد و امور دارایی از به تعویق افتادن حذف
ارز ترجیحی خبر داد .احسان خاندوزی دراینباره
گفت :دولــت به این نتیجه رسید که با توجه به
پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف
ارز ۴ه ــزارو 200تومانی حرکت کند و با توجه به
اینکه این الیحه در مجلس به تصویب نرسید به
تعویق خواهد افتاد .وی این مطلب را در جلسه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعالم
و اظهار کرد :بود و نبود ارز ترجیحی در نوع واردات
و نوع محصوالت تولید داخل تعیین کننده است.
به گــزارش فارس خاندوزی افــزود :مشکل پنجره
واحد ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی را میتوانیم
حلکنیمووقتیاینمسائلنادیدهگرفتهمیشود
چرخ اقتصاد سخت میگردد.

