پنجشنبه  26آبان 1401

◾

خبر
روز

 30نوع حمایت
برای کسب و
کارهای اینترنتی

عیسی زارعپور وزیر
ارتباطات و فناوری
اطالعات با اعالم اینکه
در دولت آییننامهای
برای حمایت از
کسبوکارهای
اینترنتی و
پلتفرمهایی که میزبان
این کسبوکارها
هستند به تصویب
رساندیم ،گفت:
 ۳۰نوع حمایت
و قابلیت جدید
در آییننامه
حمایتی دولت از
کسبوکارهای
اینترنتی پیشبینی
شده و از تسهیل
صدور مجوز تا
معافیت مالیاتی در آن
آمده است.

خبـر

در حاشيه

◾شهادت یک طلبه بسیجی با پرتاب کوکتل مولوتف
شامگاه سه شنبه یک طلبه بسیجی در شیراز به شهادت
رسید .به گزارش قدس ،دادستان مرکز استان شیراز گفت:
طلبه شهید محمد زارع مؤیدی امــام جماعت یکی از
مساجد شهرک گلستان در مسیر برگشت از مسجد
توسط اغتشاشگران به دلیل پرتاب کوکتل مولوتف توسط
اغتشاشگران و اصابت به ناحیه سر به بیمارستان منتقل
شد که باوجود تالش کادر درمان به شهادت رسید.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

یک جاسوس موساد
که قصد انجام عملیات
خرابکارانه در کشور را
داشت روز گذشته توسط
سازمان اطالعات سپاه
در استان کرمان دستگیر
شد .به گزارش قدس،
این جاسوس موساد در
اعترافات خود اظهار کرد:
در اینترنت تبلیغی دیدم
که متعلق به سرویسهای
اسرائیل بود و سبب شد
به سمت این کار بروم.
این تروریست با بیان
اینکه برای جلب رضایت
طرف مقابل اعالم کردم
آمادگی انجام هرنوع
اقدامی در راستای اهداف
سرویس اطالعاتی
رژیم صهیونیستی در
ایران را دارم ،ادامه داد:
سرویسهای اطالعاتی
اسرائیل ،من را به
پیامرسانهایی نظیر
واتساپ ،اینستاگرام و
تلگرام و در نهایت به فضای
دارک وب هدایت کردند .
هیچوقت فکر نمیکردم
دستگیر شوم.

 09350000571پیامهای بازرگانی درصداوسیما
با کیفیت تصویروصدا درتمام شبکهها پخش
میشود .چه خوب است سخنان عالمان بزرگ
ازجمله حضرت امام خمینی(ره)درحد یک یا
دو دقیقه البهالی برنامهها پخش بشود تا تأثیر

◾

◾صدور حکم اعدام سه تروریست
قوه قضائیه از محکومیت سه نفر دیگر از دستگیرشدگان
ناآرامیهای اخیر در تهران به اعدام خبر داد .به گزارش
ایسنا ،در یکی از احکام صادر شده توسط دادگاه انقالب
تهران ،فــردی که در اقدامی تروریستی ،به قصد جان
مأموران پلیس ،با خودرو سواری به سمت آنها هجوم برده
و یک پلیس را به شهادت رسانده بود ،به اتهام مستدل
افساد فی االرض به اعدام محکوم شد.

معنوی در جوانان بیشتر شود و تشویق شوند
برای شنیدن سخنان دینی و مذهبی که قطع ًا در
زندگی آنان مؤثر است.
 0996000587سکوت درمقابل اعتراضات مشروع
عامل ایجاد اغتشاشات نامشروع شد.

وزیر امورخارجه از استمرار تبادل پیام با ایاالت متحده خبرداد

ن محمدی
حسی 
اصــل ای ــن روزه ــا
سـ ـ ــردس ـ ـ ـت ـ ـ ـگـ ـ ــاه
تخــارجــی
س ـیــاس ـ 
ک ـشــورمــان آنچنان
شـلــوغ اس ــت کــه به
گفته وزیر امورخارجه روابــط مستمر و
تبادل پیام با آمریکاییها یکی از موارد
کاری این وزارتخانه شده است .برخالف
ادوار گذشته که صحبت از ارتـبــاط با
آمریکا با واکنشهای تند رسانهها همراه
بــود امــا همزمان با تحریم چندینباره
ایران از سوی خزانهداری آمریکا ،دیروز
حسین امیرعبداللهیان در حاشیه
نشست هیئت دولت ،به رسانهها اعالم
کرد آخرین تبادل پیامها با آمریکاییها
در کمتر از  ۷۲ســا عــت گذشته بــوده
و آنهــا در پیغامهایشان بــرای برجام
شتاب دارنــد ،امــا مصاحبه میکنند و
میگویند اولویتمان نیست .بر اساس
گ ــزارش منتشر شــده از ســوی شبکه
یک آلمان به نقل از سخنان «رابــرت

مالی» آمده است :ایاالت متحده دیگر
نمیخواهد برای احیای توافق هستهای
با ایران تالش کند .هرچند در مذاکرات
یمــانــد ،امــا دول ــت آمریکا اکـنــون بر
مـ 
سیاست تحریم و فشار تمرکز خواهد
کرد.امیرعبداللهیاندرپاسخبهپرسشی
در خصوص تــاش طــرف اروپــایــی برای
ت ـصــویــب قـطـعـنــامــه ض ــدایـ ـران ــی در
نشست شــورایح ـکــام تصریح کــرد:
پیامهای الزم را بــه طــرفهــای اروپــایــی
یخ ــارج ــی
دادهای ـ ــم و بــا بــرخــی از وزرا 
فبـ ــورل،
اروپـ ـ ــا از ج ـم ـلــه آق ـ ــای جـ ــوز 
مسئو لعالیسیاستخارجی ارو پــا
یهــا این
صحبت کــردهایــم ،اگــر اروپــایـ 
مسیر غیرسازنده را متوقف نکنند ،با
پاسخ متقابل اما مؤثر ما مواجه خواهند
شــد و بــه آق ــای راب ــرت مالی و مقامات
آمریکا توصیه میکنم دست از ریاکاری
بردارند.رئیس سازمان انرژی اتمی هم
با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره
به پیشنویس قطعنامه تهیه شده از
ســوی غربیها تأکید کــرد طــرف مقابل

خبر مشروح

مثلث فتنه
به دنبال آشوب

محمدسجاد کاشانی در روزهای اخیر باز هم
شاهد ردپای عربستان سعودی در عملیاتهای
تروریستی و به اغتشاش کشاندن مطالبه ملت
بودیم .در اسناد منتشر شــده از ســوی روزنامه
االخبار لبنان که روز گذشته منتشر شده ،ثابت

نسبت بــه درســت نـبــودن ادعاهایش
مطلعاست واین موارداز سویجمهوری
اسالمی هم مردود است .اسالمی تأکید
کرد :ایــران برای پیشبرد برنامه خود در
بخش هستهای برنامه مصوب دارد و در
همان چارچوب ادامه میدهد .میخائیل
اولیانوف ،نماینده دائم فدراسیون روسیه
در سازمانهای بینالمللی نیز با حضور
در جمع خبرنگاران با اشــاره به زمزمه
طرحقطعنامهضدایرانیدرشورایحکام
هشدار داد اگر شرکای اروپــای غربی و
آمریکایی این پیشنویس را پیش ببرند،
مطمئنا ًبرای همکاری ایران با دبیرخانه
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکرات
وین بسیار منفی خواهد بود.
ام ـیــر سعید ای ــروان ــی ،نـمــایـنــده دائــم
کشورمان نزد سازمان ملل متحد هم
در سخنانی در مجمع عمومی تأکید
کرد قطعنامه مذکور برای نخستین بار
در تاریخ سازمان ،به ایجاد مکانیسمی
غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از
طریق مجمع عمومی مبادرت میکند.

میشود ام ــارات ،عربستان و آمریکا چگونه از
سال  2016روی جوانان تمرکز کردهاند تا به باور
خود بتوانند جنگ را به داخل ایران بکشانند .این
گزارش نشان میدهد همکاری سهجانبهای بین
اضالع یک مثلث سعودی-آمریکایی-اماراتی
بــرای فروپاشی ای ــران شکل گرفته اســت کــه در
نهایت منجر به ارائه یک طرح برای خروج دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور پیشین آمریکا از برجام
شده است .در این طرح ریاض متعهد شده کمبود
نفت ایران که معلول تحریمهاست را جبران کند.
اطالعات بدست آمده نشان میدهد عربستان
به عنوان یکی از بازیگران اصلی طرح آشوبگرانه
مذکور علیه ایــران ،در تاریخ  30نوامبر  2018در
نشست گــروه  ،20مجموعهای از اقدامات برای
همگام شدن با راهبرد رسانهای موسوم به «طرح
تضعیف ایران از درون» را با هیئت آمریکایی در
میان گذاشته است .در سند شماره 5آمده؛ ریاض
به آمریکاییها قول داده پس از اعمال تحریمها
علیه ایران ،مقادیر نفت ایران را جبران کرده تا به
مشتریان نفت ایران در این زمینه تضمین دهد و

 09350000571تخلفات رانندگان وسایل نقلیه
عمومی و شخصی و موتورسیکلت بسیار زیاد است
ودرگیری بهوجود میآورد و اعصاب مردم و عابران
بههم میریزد ،راهنمایی ورانندگی باید برخورد
قاطع داشته باشد و فقط به جریمه اکتفا نکند.

گزارش

یک بام و دوهوای آمریکا

اسناد جدیدی از طرح بنسلمان برای
کشیدن جنگ به داخل ایران منتشر شد

بازداشتیک
جاسوسموساد
درکرمان

◾

◾تالش ضدانقالب برای به آشوب کشاندن بازار
عناصر ضدانقالب روز گذشته و در ادامه تالشهای خود
برای اغتشاشگری و آشوبافکنی تالش کردند با تهدید
کسبه به تعطیلی ،با محاسبات غلط خــود،اختاللی در
جریان فعال اقتصادی کشور ایجاد کنند .به گزارش فارس،
البته کسبه به فعالیت روزمره خود ادامه دادند ،اما برخی
کسبه از بیم خسارتها ،کرکرههای مغازه را به صورت نیمه
به پایین کشیدند یا کال ًمغازه خود را بست ه بودند.

 22ربیع الثانی1444

 17نوامبر2022

سال سی و پنجم

امام جمعه اهل سنت سراوان در دیدار با هیئت اعزامی
از سوی دفتر رهبر معظم انقالب به استان سیستان و بلوچستان:

مردم ما هرگونه اقدام تروریستی
را محکوم میکنند

هیئت اعزامی از سوی دفتر رهبر معظم انقالب به استان
سیستان و بلوچستان روز گذشته با جمعی از بزرگان ،سران
طوایف،ریشسفیدان،علمایشیعهوسنیونخبگاندیدار
و گفتوگو کردند .به گزارش قدس ،در این دیدار امام جمعه
اهل سنت سراوان با بیان اینکه سراوان مردم خوبی دارد که از اول انقالب
همراه بودهاند ،گفت :اول انقالب در بسیاری از شهرها مشکل پیش آمد،
اما مردم سراوان از همان روز نخست با دل و جان ،انقالب را پذیرفتند .وی
ادامــه داد :مــردم ما اعمال تروریستی به هر نحوی که باشد را محکوم
میکنند .بهتازگی حوادثی در استان به وجود آمد و عدهای شهید شده و
عدهای آسیب دیدند که در این زمینه تفاوتی ندارد شیعه باشند یا سنی و
دلجویی نیاز است؛ خواسته رهبری هم از شما همین است و کسانی که
تقصیر داشتند هم باید مطابق با قصور آنهــا بــرخــورد شــود .سپس
حجتاالسالم محمدجواد حاج علیاکبری؛ رئیس هیئت اعزامی از سوی
رهبر معظم انقالب به سیستان و بلوچستان در جمع علما ،معتمدان و
نخبگان شهرستان سراوان با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به عنوان
کلید وحدت و امنیت ملی شناخته میشود ،گفت :امام خامنهای به این
استان عالقه و توجه ویژهای دارند .براساس شنیدهها سراوان از انسانهایی
فرهیخته و با سطح علمی باال بهرهمند است که این موضوع در این جلسه
به خوبی ملموس است .وی خاطرنشان کرد :بهتازگی حوادثی پیش آمد
و زمینهای برای سوءاستفاده دشمن و نفوذیها فراهم شد که در این
زمینه استان شما دارای حساسیت ویژهای است .تصمیم رهبر معظم
انقالب بر اعزام هیئت ویژه به این استان ناظر بر دو مسئله است؛ ابتدا
محبت و عالقه قدیمی ایشان به استان شما که به هر مناسبتی در
زمینه استان شما سخن میگویند و دوم اینکه استان شما هم به اعتبار
جایگاه مرزی و هم به مناسبت تنوع قومیتی و مذهبی و استعدادهای
انسانی و طبیعی بر کل کشور و در امنیت ملی تأثیر دارد .در آخر نیز
آیتهللا مصطفی محامی ،نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان
با اشاره به تدبیر حکیمانه رهبری در اعزام هیئتی ویژه به استان گفت:
برخی در استان بداخالقی کرده و از این فرصت استفاده نکردند و به
عبارتی فرصتسوزی کردند .دشمن از دشمنی دست برنمیدارد و
دیدن قوت و پیشرفت امت او را ناراحت میکند.

به این ترتیب روند ضربه زدن به ایران و اقتصاد آن
تسهیلشود.تالشهایعربستانکهدرچهارماه
نفت خود را دو برابر کرد ،منجر به کاهش قیمت
سوخت در آمریکا شد و سعودیها آن را یک
دستاورد بزرگ برای دولت ترامپ میدانستند.
شبکهها و رسانههای اجتماعی مهمترین بازوی
اجرایی این طرحها محسوب میشوند .طرحهایی
کــه قصد داشتند بــه فرهنگ اســامــی آسیب
برسانند شامل موارد زیر است .طرح نخست که
در آن با اشاره به پورتال «ایرانیان هاب» و وبسایت
« »iranianshub.comو شبکههای آنالین،
تأکید شده آموزش در جامعه ایران بسیار ارزشمند
بــوده و جوانان ایــران آرزو دارنــد آخرین ابزارهای
فـنــاوری را در اختیار داشـتــه باشند .بــر اســاس
این طــرح ،پلتفرم مذکور میتواند با شبکههای
اجتماعی مانند فیسبوک ،توییتر ،اینستاگرام،
یوتیوب ،آپارات ،فیسنامیا و همچنین با تبلیغات
موتورهای جستوجو مرتبط باشد که به جلب
توجه و افزایش شانس انتشار آن در بین ایرانیان
کمکمیکند.

کمپین آنالین «تصور کن اینجا ایران است» :در
این طرح شخصیتهای مشهور مانند هنرمندان
شروع به تبلیغ روشهای تغییر فرهنگ جامعه
ایــران میکنند.در ایــن کمپین از کــاربــران ایرانی
خواسته میشود داستانها و نظرات خود درباره
مشکالت کشور را با استفاده از حس طنز و کنایه
در پلتفرمهای فیسبوک ،اینستاگرام و یوتیوب
مطرحکنند.
کمپین «فکر کن-بپذیر-تغییر کن» :هدف از این
طرح به چالش کشیدن اصــول فرهنگی ایــران و
تحریک جوانان ایرانی برای مبارزه با فرهنگ این
کشور و تبلیغ زندگی مرفه اینفلوئنسرهای ایرانی
مقیم خارج از طریق رسانههای اجتماعی است.
درنتیجه این طرح ،آنچه مورد هجوم قرار گرفته
است ابتدا اقتصاد ایران ،سپس فرهنگ و جامعه
و به تبع آن امنیت کشورمان مــورد تهدید قرار
میگیرد ،این موجب افزایش سود صادرات نفتی
عربستان ،افزایش روابط خارجی امارات با جامعه
بین الملل و حذف مانعزدایی حضور ایران در برابر
آمریکا در منطقه میشود.

دیدگاه
فاطمه ســادات حمدی به
بـهــانــه نــزدیــک ش ــدن بــه پخش
پـنـجـمـیــن ق ـس ـمــت از مستند
غیررسمی؛سراغسیدمحمدعلی
صدرینیا ،کارگردان این مجموعه رفتهایم تا
بیشتر با شخصیت اصلی این مستند آشنا
شویم .صدرینیا در گفتوگو با خبرنگار قدس
میگوید :رهبر انقالب از سال  ۹۵تا  ۹۸یعنی
تا پیش از شیوع کرونا ،دیدارهایی با نخبگان و
فعاالن حوزههای مختلف ،از فعاالن فرهنگی
گرفته تا نخبههای علمی و چهرههای هنری
داشتند که ایــن جلسات در قالب جلسات
غیررسمی برگزار میشد و بنا بر این بود که این
جلسات خصوصی است و تصمیم بر انتشار
آنهــا نبود .امــا پس از مدتی به دلیل همین
خصوصی بــودن و غیررسمی بــودن ؛ اقبال
ودرخــواســت حــاضــران در جلسات ایــن بود
که تصاویری از آن به همراه روایتش منتشر
ش ــود .ایــن اقــبــال و استقبال مقدمه تولید
مجموعه مستندهای «غیررسمی» شد .از
اسفند  ۹۷پروژه غیررسمی و گپ و گفتهای

کارگردان مجموعه مستند «غیررسمی» در گفتوگو با قدس:

رهبر معظم انقالب حلقه وصل نخبگان هستند
ابتدایی آن اتفاق افتاد؛ همچنین بازبینی فیلم
جلسات ،طراحی سناریو و مدل پرداخت به
جلسات و ضبط گفتوگو با افــراد حاضر در
نشست ،چند ماه طول کشید .صدری نیا در
ادامه گفت :آن چیزی که بیشتر مدنظر تیم
تولید کننده بود؛ این مسئله بود که به واسطه
این نشستهای خودمانی بتوانیم روایتهای
غیررسمی از شخصیت رهبر انقالب را ارائه
دهیم؛ چون در سالهای گذشته معموال ًعمده
تصاویری که از ایشان منتشر میشد و مردم
مـیدیــدنــد؛ بیشتر در خصوص جلسات و
کنشگریهای رسمی رهبری بوده است؛ یعنی
فیلم سخنرانیها  ،دیــدارهــای عمومی و این
جنس تصاویر .اما به واسطه این نشستهای
خصوصیتر ،این فضا فراهم شد کمی سراغ
زاویههای غیررسمی برویم و یک روایــت تازه
از ایشان را در چند قسمت ارائه بدهیم .وی

اضافه کرد :فضای غیررسمی جلسات و نوع
ارتباطی که حضرت آقا با نخبگان حوزههای
مختلف برقرار میکنند بسیار جالب است.
ایــشــان ،عــاقـه دارن ــد بــراســاس فلسفه این
جلسات ،دغدغه ها را بدون هیچ واسطهای
بشنوند .رهبری معتقدند بــدون واسطه با
نخبگان فعال ،ارتباط بگیرند .این نوع ارتباط
و مدل ارتباطی که ایشان دارند و واکنشهای
رهبری نسبت به نکاتی که مطرح میشود؛
مهمترین بخشی است که در این دیدار ها به
چشم میآمد .این دیدارها ،شاهد اتفاقات و
ماجراهایی است که هرکدام جذابیت خاص
خودش را دارد .بخشی از این اتفاقات در چهار
قسمت گذشته پخش شده و بخش دیگری
نیز در قسمت پنجم پخش خواهد شد .در
کل نکته ویژه ای که باید به آن اشاره کرد ،مدل
ارتباط گیری حضرت آقا با نخبگان حوزههای

مختلف است .چیزی که بهنظر بنده ضعف
الیـههــای بعدی حاکمیتی مــا را مــورد بحث
قرار میدهد .به نظر می رسد که تاکنون کمتر
کسی از الیه های پایین تر حاکمیت ،این مدل
ارتباط را با نخبگان حوزههای مختلف برقرار
نکرده است!
وی افــزود :یکی دیگر از اقدامات رهبر معظم
انــقــاب ،وصــل کــردن حلقههای مختلف به
همدیگر است .یعنی در این جلسات حضرت
آقاانگارداشتندحلقههایمختلفیازگروههای
مختلف را به هم وصــل میکردند .ایــن ،یکی
از نکات جــذاب این دیدارها بود که به چشم
من آمد .قسمت پنجم «غیررسمی» در واقع
آخرین قسمتی است که اکنون آمــاده پخش
اســت و به دیــدار جمعی از فعاالن جهادی و
اعــضــای گــروههــای خدمترسانی بــه مناطق
محروم ،با رهبرانقالب می پردازد .این قسمت
قرار است روز جمعه ساعت  ۱۵از شبکه سه و
ساعت  ۲۰از شبکه یک پخش شود .بازپخش
این مستند هم روز شنبه و یکشنبه از شبکه
افق و مستند پخش خواهد شد.
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◾

◾ شهادتیککودک،یکزنو سهمأمورحافظامنیتدرایذه
در حاشیه تجمعات شب گذشته شهر ایذه واقع در استان
خوزستان ،راکبان دو دستگاه موتور سیکلت در اقدامی
تروریستی با سالح جنگی به شهروندان تیراندازی کردند.
به گزارش قدس ،این حادثه موجب شهادت مأموران حافظ
امنیت ،یک کودک و مجروح شدن حدود۱۰نفر شد که حال
برخی مصدومان وخیم است .براساس آخرین خبرها تعداد
شهدای این اقدام تروریستی پنج تن اعالم شده است.
 09050000621جالبه بعضی دکترها با آنکه
پولشان از پارو باال میرود باز هم بیمار را بیرون
میفرستند کارت به کارت کند .اگه هر شغل دیگری
بود تا بهحال برخورد شده بود ،ولی چون دکتر اند
پارتی دارند ،راحت خالف میکنند.

رصد

نگاهی به حلقه گمشده مدیریت در
نقشآفرینی ایران برای جام جهانی قطر

وعدههایی برای محقق نشدن!

قدس از زمان انتخاب قطر به عنوان میزبان جام
جهانی ۲۰۲۲وعدههای زیادی درباره همکاری ایران
در میزبانی این مسابقات شنیدهشد .در حالی
تنها سه روز دیگر به آغاز بازیهای جام جهانی
وقت داریم که چند هفته پیش خبر کنارگذاشته
شدن سعید محمد از دبیری شورای عالی مناطق
آزاد همه را در فکر فروبرد و هفته گذشته ناوگان
حمل و نقل در یــایــی کشورمان هم از بازیهای
دوحه جاماند .از جمله وعدههای محقق نشده
برای بهره وری ایران از منافع منطقهای ،سیاسی
و اقـتـصــادی بــازیهــای جامجهانی م ـیتــوان به
وعدههایی مثل :اسکان هواداران تیمهای مختلف
در مناطق جنوبی کشورمان ،برگزاری چند بازی
جام جهانی در ایــران ،فراهم کردن تورهای ارزان
قیمت برای مسافران ایران ،برقراری سفر دریایی
در مسیرهای کیش و بوشهر به قطر اشــاره کرد.
براساس گزارش منتشر شده از سوی پایگاه خبری
خراسان ،در ماه های گذشته نیز مسئوالن وزارت
راه از راه اندازی خطوط دریایی برای جام جهانی
صحبت کــرده بــودنــد؛ امــا در نهایت اعــام شد
سفرهای دریایی برای جام جهانی لغو شده است.
با وجود اینکه اعالم شده بود نرخ بلیت هواپیما به
قطر در ایام جام جهانی بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان
است ،اما بستههای ویژه این ایام با نرخهای باالتر
و حتی تا  ۸۰میلیون تومان به فروش میرسند .بر
اســاس گزارشی از یک مطالعه تحقیقی توسط
شرکت اطــاعــات سفر  ،ForwardKeysرزرو
بلیت پرواز از امــارات به قطر در طول جامجهانی
فوتبال در مقایسه با مدت مشابه در یک سال
استاندارد۱۰۰ ،برابر شده است و در این بین سهم
تمام کشورهای خلیج فارس و منطقه بیش از ایران
است و  ۶۵درصد از افرادی که در دوره جام جهانی
به قطر میروند ،برای سکونت عازم دوبی۱۴،درصد
ابوظبی۸ ،درصد جده عربستان۶ ،درصد مسقط
عمان و۳درصد عازم مدینه میشوند و سهم ایران
در این بین «صفر» است! شاید گفته شود دلیل
بیرغبتی مسافران جام جهانی برای اسکان در
ایران ناآرامیهای چندهفته گذشته بوده است،
اما به گفته رئیس جامعه هتلداران ،این موضوع
صادق نیست؛ زیرا «هرکه بخواهد رزرو انجام دهد
باید از سه ماه پیش اقدام کند ،بنابراین استقبال
نکردن تماشاگران جامجهانی ارتباطی به وقایع و
ناآرامیهای اخیر استانهای مختلف نداشته و
فرصتی طالیی بود که ما از دست دادیم».

خبر

رئیس جمهور در تجلیل
از بانوان مدالآور ورزشکار:

بانوان،جلو ه قدرت ملی

رئیس جمهور پیش ازظهر دیروز در آیین تجلیل
از بانوان م ــدالآور ورزش ایــران اسالمی که در
سالن اجــاس ســران برگزار شــد ،با بیان اینکه
امــروز زنــان سهم باالیی از افتخارات کشور در
عرصههای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
و هنری دارند ،کسب هزار و  ۳۶۳مدال و عنوان
قهرمانی ورزشی در دولت سیزدهم را یک رکورد
تاریخی و نشانه عزم و اراده جوانان ایرانی برای
افتخارآفرینی توصیف و تصریح کــرد :امــروز
بــانــوان مــا نــه فقط در عرصه ورزش ،بلکه در
عرصههایمختلف علمیوپژوهشیوهمچنین
خــدمـترســانــی نقشآفرینی بسیار مهم و
برجستهای دارند؛ مردم هیچگاه از خودگذشتگی
و جانفشانی کادر بهداشت و درمــان و به ویژه
بــانــوان فعال در ایــن بخش در دوران کــرونــا را
فــرامــوش نخواهند کــرد .وی خاطرنشان کرد:
شأن و جایگاهی که فرهنگ اسالمی برای زنان
قائل شــده ،شــأن و جایگاهی واال ،با کرامت و
عزتمندانه است که جلوههای زیبا و درخشان
آن ام ــروز در جامعه قــابــل مــشــاهــده اســت و
زنان و دختران نامدار و نامآور ما در عرصههای
مختلف ورزشی ،علمی ،فرهنگی و هنری خوش
میدرخشند.

تحریمهای جدید آمریکا
علیه ایران

خزانهداری آمریکا عصر چهارشنبه تحریمهای
جــدیــدی علیه ایـ ــران اعــمــال ک ــرد .بــه گ ــزارش
مهر ،پیمان جبلی ،محسن برمهانی ،احمد
نوروزی ،یوسف پورانوری ،آمنهسادات ذبیحپور
و علی رضوانی افــرادی هستند که در فهرست
تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند.

