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خبر
روز

موانع استفاده
از نخبگان در
مسئولیتهای
اجرایی برداشته
میشود

سخنگوی دولت
اعالم کرد براساس
یکی از مصوبات روز
گذشته هیئت وزیران،
سختگیریهایی که
مانع از جوانگرایی
میشود و به جوانان
نخبه اجازه فعالیت
در این حوزهها را
نمیدهد ،برداشته
خواهد شد .بهادری
جهرمی خاطرنشان
کرد :تمایزها و
اولویتهایی برای
جوانان در این مصوبه
در نظر گرفته شده
تا بتوان بیشتر از
نخبگان جوان
استفاده کرد.

خبـر

رونمایی از موتور ایرانی هواپیما در آینده نزدیک
موتور ساخت داخل هواپیما که 100درصــد آن توسط
متخصصان داخلی ساخته شده است ،در آینده نزدیک
در نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران برای نخستین بار
رونمایی و آزمایش میشود .به گفته بیژن بنکدار ،دبیر
نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران،امکان صادرات این

 0910000820آقای صداوسیما چرا تصویر
افراد انقالبی که به دادگاه احضار شدند را با
سلبریتیهای وطنفروش ،یک جا نشون دادی؟
آنها که زندگیشان ،قلمشان و تریبونشان در
خدمت انقالب هست با یه عده وطنفروشی

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
حسین محمدی اصل
ج ــم ــه ــوری اس ــام ــی ایـ ــران
کــه از ابــتــدای عملیات ویــژه
روسیه در اوکــرایــن به دنبال
مــیــانــجـیگــری و حــل بــحــران
شکلگرفته در روابـــط این
دو کشور بود ،طی ماههای گذشته با اظهارات
غیرمنطقی مقامات کییف روبهرو شده است.
کییف مدعی است روسیه از پهپادهای ایران
در اوکراین استفاده میکند .جمهوری اسالمی
ایـ ــران نــیــز درخ ــواس ــت نشست کارشناسی
مشترک با مقامات اوکراین را مطرح کرد تا این
ادعاها با ارائــه مــدارک مستند بررسی شود و
به دروغپــردازیهــای مقامات اوکراینی در این
پرونده پایان داده شود .چند هفته پیش نیز با
وجود موافقت دو کشور برای برگزاری نشست
کارشناسی در لهستان ،طرف اوکراینی ساعتی
پیش از برگزاری جلسه اعالم کرد در نشست
شرکت نمیکند! با پیگیری مستمر ایــران به
تازگی جلسه کارشناسی میان دو کشور برگزار
شد اما اوکراینیها هیچگونه سند قابل دفاعی
بــرای اثبات ادعاهایشان به همراه نداشتند.
بــا تــوافــق دو کــشــور مــقــرر شــد طــرف اوکراینی
در جلسه مشترک آینده مستندات خــود را
جمعآوری و ارائه کند .روز گذشته اما سخنگوی
وزارت خــارجــه اوک ــرای ــن از ب ــرگ ــزاری جلسه
کارشناسان نظامی ایران و اوکراینی درباره ادعای
کییف پیرامون استفاده روسیه از پهپادهای
ایــرانــی خبر داد .ایــن سخنگو بــدون اش ــاره به
جزئیات جلسه گفته است« :طرف اوکراینی به
اقدامهای سختگیرانه خود ب ه منظور جلوگیری
از استفاده روسیه از سالحهای ایرانی در جنگ
علیه اوکراین ادامــه خواهد داد» .آدرسدهــی
غلط صهیونیستها به اوکراینیها موجب
شده چشم کییف روی عقبنشینی حساب
شــده روسه ــا از منطقه راهــبــردی خــرســون و
همچنین تغییر تاکتیک مسکو در حاشیه
رودخانه دنیپر بسته بماند که همین مسئله
موجب خسارتهای فراوانی برای اتحادیه اروپا
به خصوص آلمانیها خواهد شد.

◾
در حاشيه

◾تکرار حقیقت از زبان امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته با حضور
در یــک نشست خــبــری اع ــام ک ــرد :ای ــران به

تحلیل
آمریکاو
اتحادیهاروپا
بایدبدانندکه
تکبرعواقبدارد
محمد مرندی ،مشاور
تیم مذاکرهکننده ایران
در وین با بازنشر خبری
درباره آغاز غنیسازی
 ۶۰درصدی در تأسیسات
فردو ،در صفحه
توییترش نوشت :ایران
همواره به تحریکات و
تهدیدات غرب پاسخ
داده است .آمریکا
و اتحادیه اروپا باید
بدانند که تکبر عواقب
دارد .به گزارش ایسنا،
مرندی در ادامه گفت:
امید رژیمهای غربی به
تحریمها ،لیبرالهای
ایران ،اغتشاشگران
و تروریستها ،تماما ً
شکست خورده است.
او افزود :با عمیقتر شدن
بحران جهانی ،اهرم فشار
غرب رنگ میبازد .روز
گذشته محمد اسالمی،
گفت :گفته بودیم که
صدور قطعنامه واکنش
جدی دارد و به همین
خاطر تولید اورانیوم
 ۶۰درصد در فردو از روز
گذشته آغاز شده است.

موتور هواپیما در آینده وجــود خواهد داشــت،موتور
در محوطه اپــرون آزمایش میشود و سپس موضوع
مجوزها و تولید انبوه بررسی خواهد شــد .به گــزارش
فارس ،بنکدار اظهار کرد :در کشورمان گامهای بلندی
در دانش ساخت هواپیما برداشته شده است و سازمان

جعفر قنادباشی در گفتوگو با
قدسآنالین:

دموکراتها در
ایجاد اغتشاشات
تخصص دارند

که چوب حراج به هویت و پرچم و وطنشون
و همچنین به شرافتشون میزنن قابل قیاس
نیستند ،حساب دوستان با بدخواهان جداست،
تلویزیون دانشگاه است.
 09050000621من هم مخالف شرایط اقتصادیام

حواسپرتی کییف!

تالش بیهــوده اوکراینیها برای متهم کردن جمهوری اســامی ایران به
حمایت پهپادی از روسیه ،بازی انحرافی اشتباهی است که با آدرسده 
ی
غلط مشاوران و برخی دولتهای غرب و رژیم صهیونیستی به زلنسکی،
میخواهند حواس اوکراین را از حقایق تاکتیکی پرت کنند.

مواضع خود درباره جنگ اوکراین پایبند است.
وی تشریح ک ــرد :در چــارچــوب همکاریهای
دفاعی با روسیه ۱۱ ،ماه پیش از شــروع جنگ
اوکــرایــن یکی از اقــام دفــاعــی و همکاریهای
دفاعی دو کشور ،فروش بسیار معدودی پهپاد
ایرانی به روسیه بــود .امیرعبداللهیان افــزود:
تاکنون هیچ مدرکی از طرف اوکراینی مبنی بر
استفاده از پهپاد ایرانی در اوکــرایــن دریافت
نکردیم .وزیــر خارجه اوکــرایــن در گفتوگوی
تلفنی به من گفت یک پهپاد به صورت سالم به
دست نیروهای اوکراینی افتاده که روسی است
ولی شبیه پهپاد شاهد ایرانی است و من گفتم
گواه این است که ایران به مواضع خود پایبند
است .به روسها بیش از دو بار گفتیم و گفتند
صرفا ً از ســا حهــای ساخت روسیه در جنگ
اوکراین استفاده شده اســت .جنگ را راهحل
نمیدانیم و به تالشها بــرای بازگشت صلح و
آرامــش ادامــه میدهیم .در ادامــه فضاسازی
ترکیبی غرب علیه ملت ایران ،سازمان اطالعات

◾روسها به دنبال تغییر تاکتیک اساسی
دکتر جــواد معصومی ،کارشناس
مسائل ژئوپلتیک در گفتوگو با
قدس ضمن بررسی تحوالت جنگ
روسیه و اوکراین با نگاهی به پشت پرده انحراف
اوکراینیها از واقعیتهای موجود ،میگوید :در
حال حاضر ارتش روسیه در کنار رودخانه دنیپر
کــه گــذرگــاه آبــی لجستیکی و همچنین خط
ترانزیت مواد غذایی و غالت است قرار گرفته

جعفر قنادباشی ،تحلیلگر ارشد مسائل غرب
آسیا در گفتوگو با قــدس در تحلیل حــوادث
اخــیــر و دس ــت پــیــدا و پــنــهــان غ ــرب و برخی
کشورهای منطقه در این رویدادها با اشــاره به
اینکه دموکراتها در حوزه تجزیهطلبی و ایجاد
اغتشاشتخصصدارندگفت:یکیازمهمترین
گزینههایی که دنیای غرب برای مقابله با ایران
به دنبال آن بود ایجاد اغتشاشهای خیابانی و
به خیابان آوردن مردم بود .وی با تأکید بر اینکه
جنسیت اســم رمــز آشــوب در اغتشاشهای
اخیر بــرای به خیابان کشاندن قومیتها بود
که متأسفانه آن را به پایتخت هم کشاندند
افزود :دموکراتها در حوزه تجزیهطلبی و ایجاد
اغتشاش ،طرحهایی داشتند و در این زمینه
تخصص دارنــد .ایــن کارشناس ارشــد مسائل

سیاسی اضافه کرد :آمریکاییها مدتهاست
به این نتیجه رسیدهاند که بــرانــدازی در ایران
بسیار دشوار و پرهزین ه است .وی با بیان اینکه
ایــن صهیونیستها بودند که با توجیهات و
سفرهای متعدد مقامات خود به واشنگتن به
آمریکاییها این گونه القا میکنند که سیاست
بــرانــدازی میتواند در مــورد ای ــران موفق شود
تصریحکرد:اینبهدلیلالقائاتصهیونیستها
بود که همچنان سیاست براندازی در دستور
کار آمریکاییها قــرار دارد وگرنه همان طور که
میدانید نه اروپا و نه آمریکاییها به نفعشان
نیست که روی این زمینه کار کنند زیرا هزینه
میدهند و نتیجه نمیگیرند.
وی اضافه کرد :نقش دیگری که صهیونیستها
دارن ــد؛ ایفای نقش در طــرحهــای جاسوسی و

دیدگاه

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با قدس:

مفهوم بسیج باید در بین نسل جوان ترویج شود

رضا طلبی قائم مقام جامعه
روحانیت مبارز در گفتوگو با
خبرنگارمادربارهنقشبسیجدر
مدیریت بحرانها طی دهههای
اخیر گفت :بسیج یکی از نمادهای اقتدار
نظام اسالمی است .حجتاالسالم سیدرضا
تقوی تصریح کــرد :دورانــدیـشــی بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی موجب شد تا جریان
و سازمانی در جامعه ایجاد و گسترش پیدا
کند که نه تنها انقالب اسالمی ایران بلکه بقا
و ثبات تمام انقالبهایی که پایه و اساس آنها
بر مبنای حق شکل میگیرد را تضمین کند.
رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس
اف ــزود :باید از ایــن نیروهای فــداکــار و ایثارگر
قــدردانــی کنیم و فرهنگ بسیجی که همان
فرهنگ جهاد و خدمت به مــردم است را در
سطح جامعه تبلیغ و ترویج داده و به نسل
جــوان آم ــوزش دهیم و آنهــا را در قالب این

هواپیمایی کــشــوری بــه عــنــوان حاکمیت صنعت بر
رونــدهــا ،پارامترها و مجوزها نــظــارت دقیق دارد .به
گفته وی  80شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه
بینالمللی هوایی ایران نامنویسی کردهاند .در این مراسم
کنفرانسها و کارگاههای آموزشی برای بررسی موضوعات

قدس ادعای استفاده از سالح ایرانی
در جنگ روسیه و اوکراین را بررسی میکند

گزيده

فرهنگ رشد و پــرورش دهیم .هر جا حضور
بسیج پررنگ بوده نقش دشمنان و بدخواهان
کمرنگوبیاثرشدهاست.بسیجیانهمیشه
در خط مقدم قرار دارند و در کنار سایر نیروهای
امنیتی و انتظامی در راستای حفظ امنیت
بــرای مــردم تــاش میکنند و ایــن بسیجیان
هستند که در برابر داعشیهای داخلی که
گول خورده و دل به سخنان و گفتههای خائنان
ومستکبرانجهانسپردهاندایستادگیکنند.
وی تصریح کــرد :از طرفی انتظار ملت ایــران
این است که قوه قضائیه با اغتشاشگران که
دستشانبهخونتعدادیازبسیجیانآغشته
شده است مماشات نکند و اقدام سریع برای
مسببان ایــن ماجرا انجام دهــد .وی افــزود:
همچنین قوه قضائیه باید داراییهای افرادی
نظیر برخی سلبریتیها که رفتارهای حمایتی
از اغتشاشها و آشوبگران داشتند را مسدود و
مصادره کند و اقدام فوری انجام دهد.

انگلستان روز گذشته ،همزمان با برگزاری جلسه
کارشناسان نظامی تهران و کییف ،با انتشار
یک خبر سیاسی در توییتر با عنوان «سالحهای
ایرانی روسیه ته کشید» در ادامه بازی انحراف
ذهن از حقایق مسئله اوکراین نوشت :نزدیک
بــه یــک هفته اســت کــه روســیــه از پهپادهای
تهاجمی ایــران در اوکراین استفاده نمیکند و
به نظر میرسد احتماال ًموجودی فعلی خود را
تمام کرده است.

◾
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سال سی و پنجم

ولی آن قدر نادان نیستم که سرود وطنم که مربوط
به هیچ نهاد و شخصی نیست را نخوانم.
 0920000239چراواکسن آنفلوانزا فراگیروترزیق
آن اجباری نمی شود؟
 09050000621اگه پلیس توانایی مقابله با کسانی

اســت .ایــن رودخــانــه آنهــا را به دریــای سیاه و
کریمه متصل میکند .این کارشناس مسائل
بینالملل با اشاره به اینکه روسها با عقب بردن
نــیــروهــای پــیــاده خ ــود فــضــا را ب ــرای پیشروی
نیروهای اوکراینی باز کردهاند اضافه میکند:
اتاق فکر مسکو به دنبال آن است تا در آینده از
طریق حمالت هوایی و پهپادی خسارتهای
جدی به تجهیزات و نیروهای اوکراینی وارد کند.
وی در ادامه میگوید :ارتش روسیه با هدف قرار
دادن زیرساختهایی از جمله آب و برق اوکراین
به وسیله تجهیزات جنگ هوایی ،موجب تخلیه
شهرها شده و فشار جامعه جهانی بابت کشته
شدن مردمان بیدفاع نسبت به خودش را کمتر
کرده و چنین فضایی برای روسها ادامه جنگ
را با فرسایش کمتر و پیشروی بهتر به همراه
خواهد داشت.
وی خاطرنشان میکند :اروپا و ناتو به هر قیمتی
به دنبال آن هستند که کنترل شهر خرسون
را در اختیار داشته باشند و هر چند در ظاهر
این موضوع محقق شده ،ولی به نظر میرسد
روسه ــا بــه جــای اســتــمــرار فتح ســرزمــیــن ،در
اندیشه یک تغییر تاکتیک اساسی با نگاه به
وضعیت اروپاییها هستند .وی تصریح میکند:
روسیه به جز جنگ نظامی ،نبرد ثانویهای را در
حوزه ترانزیت آغاز کرده که در واقع همان کنترل
ترانزیت از دریای سیاه تا رودخانه دنیپر است.
وی معتقد است :روسیه با قطع امدادرسانی و
ترانزیت کاالهای اساسی ،اروپا را دچار چالش
خواهد کرد .وی میگوید :قابل پیشبینی است
که در آینده نه چندان دور شاهد اعمال فشار
مسکو بر ترانزیت آبــی خواهیم بــود و چالش
جدیدی بــرای اتحادیه اروپــا و ناتو رقــم خواهد
خورد .وی تأکید میکند :روسیه به هیچ عنوان
خرسون را از دست نخواهد داد و اساسا ًاین گونه
به نظر میرسد که فعال ًتا شرایط ایجاد نکرده
روسیه به مذاکره نظر نداشته؛ چرا که در حال
حاضر در شرایط برتری قرار دارد و نیازی به صلح
ندارد .وی در پایان اشاره میکند :تالش بیهوده
اوکراینیها برای متهم کردن جمهوری اسالمی
ایران به حمایت پهپادی از روسیه ،بازی انحرافی
ی غلط مشاوران
اشتباهی است که با آدرسده 
و برخی دولتهای غرب و رژیم صهیونیستی به
زلنسکی ،میخواهند حواس اوکراین را از حقایق
تاکتیکی پرت کنند.
اطالعاتی است که در آن نقاط ضعف ما را که
غــرب از طریق آن میتواند به ما ضربه بزند را
به آنهــا نشان میدهند و میگویند به عنوان
مثال میتوان روی این قشر کار کرد به خصوص
ایــنــکــه ن ــرماف ــزاری مــثــل وات ـ ـسآپ متعلق به
صهیونیستهاست و ســرویــس جاسوسی
آنها در فضای مجازی تحلیل بسیار خوبی از
جامعه ایران و اقشار آسیبپذیر جامعه ایران
دارنــد که آن را در اختیار سرویسهای غربی
قرار میدهند .وی در پایان گفت :سومین نقش
صهیونیستها این است که بــرای بزرگنمایی
آنچه در ایران اتفاق میافتد همه رسانهها را به
کار میگیرند و کوشش میکنند سعودیها را
برای تأمین هزینه در این حوزه تشویق کنند تا
بدین وسیله اغتشاشها را تقویت کنند.
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مختلف صنعت هوایی بهخصوص صنایع هلیکوپتری
و پشتیبانی برگزار میشود و موضوع طراحی و ساخت
هواپیما و پشتیبانی قطعات ،همچنین کنفرانسهای
مرتبط با موضوع «ساخت هواپیمای مسافری از ایده تا
اجرا» برگزار خواهد شد.

که در خیابان به محجبان اهانت میکنند ندارد
الاقل دست ما را باز بگذارید تا خودمان جوابشان
را بدهیم.
 09130000146ورزش پهلوانی یعنی با مردم و برای
مردم.

گزارش

رئیسجمهور:

دولت برای شنیدن سخن
معترضان گوش شنوا دارد

رئیسجمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت
با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهیدان
بسیجیگفت:بسیجحرکتیسازمانیافته،منظم
و با اندیشه و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای
پیشبرد اهداف انقالب و گرهگشایی از زندگی مردم
اســت و دولــت باید در تمام عرصههای خدمت
بسیجی عمل کند .به گزارش قدس ،دکتر رئیسی
تصریح کرد :امروز که دشمن به صورت هدفمند به
جنگ ترکیبی با داشتههای انقالب اسالمی آمده
و نشاط ،امید و اعتماد جامعه و سرمایه اجتماعی
ما را هدف گرفته ،راه مقابله با شیطنتها ،فتنهها و
توطئههای او پرهیز از هر گونه تأخیر در انجام امور
مربوط به رفاه و آسایش مردم و کار و تالش مضاعف
ب ــرای حــل مشکالت اس ــت« .ضـ ــرورت حرکت
مسئلهمحور دستگاههای اجــرایــی» و «تأمین
نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشت آنها» از
دیگرتأکیداتحجتاالسالموالمسلمینرئیسی
به همکاران دولــت بــود .رئیسجمهور در بخش
دیگری از سخنانش ناامنی را خط قرمز دولت
دانست و گفت :امنیت و آرامش زیربنای رشد و
پیشرفت کشور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی
و کسب و کــارهــای مــردم اســت که دستگاههای
مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند .دکتر
رئیسی افزود :دولت برای شنیدن حرف معترض
و مخالف گوش شنوا دارد ،اما اعتراض با آشوب و
اغتشاش تفاوت دارد .اغتشاش هم مانع گفتوگو
و هم مانع هر نــوع توسعهیافتگی اســت و مردم
انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود .رئیسجمهور
با اشاره به دستهای پنهان برای اخالل در بازار ارز،
از دستگاههای مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده
در این زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

◾

◾بذرپاش ،یکی از گزینههای احتمالی وزارت راه

با موافقت با استعفای رستم قاسمی ،وز یــر راه
و شـهــرســازی از ســوی رئیس جمهور ،مهرداد
بذرپاشبه عنوانیکیازگزینههایاحتمالیوزارت
راه در حالی مطرح شده است که خبرنگاران حوزه
دولت در این باره روز گذشته از معاون پارلمانی
رئ ـیــس جـمـهــور سـ ــؤال ک ــردن ــد« .سیدمحمد
حسینی» با آرزوی شفای عاجل برای وزیر پیشین
راه و شهرسازی ،دربــاره احتمال معرفی بذرپاش
بــرای تـصــدی ایــن وزارت ـخــانــه گفت بحث آقــای
بذرپاش بهعنوان یکی از گزینههای جدی در دولت
مطرح است اما این موضوع زمانی قطعی میشود
که رئیسجمهور نامه معرفی وز یــر پیشنهادی
را به مجلس ارسال کند تا تکلیف این وزارتخانه
معلوم شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور به سفر روز گذشته
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی و تعدادی از
اعضای هیئت دولت به شهرستان اسالمشهر در
جنوب غرب تهران اشاره کرد و از افتتاح بیمارستان
 ۱۶۰تختخوابی الغدیر بومهن طی ۶ماه اخیر خبر
داد« .محسن منصوری» این را هم گفت که تالش
میشود مصوبات دور اول سفرهای استانی دولت
نهایی و اخبار آن به مردم اطالعرسانی شود .در
سفرهای استانی گــرههــای بزرگی گشوده شده
و طرحهای خوبی به نتیجه رسیده که میتواند
مسائل و مشکالت مردم را حل و فصل کند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده هم در
جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :کمیته زنان و خانواده
در شورای عالی آمار مصوب شد بنابراین میتوانیم
به طور دقیق آمــار زنــان در بخشهای مختلف را
جمعآوری کنیم و به عنوان مرجع رسمی ،عهدهدار
ایــن آم ــار باشیم .البته پیش از ایــن آمارهایی
در خصوص عدالت جنسیتی تهیه کردهایم .وی
دربــاره میزان اجرا شدن قانون جوانی جمعیت و
حمایت از خانواده نیز بیان کرد :اجرای این قانون
بر عهده ستاد ملی جمعیت است اما در زمینه
بخشهایی که مرتبط با ما بوده تالش کردهایم .کار
ما اجرا نیست بلکه سیاستگذاری ،هماهنگی و
نظارتبردستگاههاست.بحثچهارقلوهارادنبال
کردهایم که البته به قانون مکمل نیاز دارد .بهزودی
قانون دهه شصتیها را اعالم خواهیم کرد .خزعلی
درباره دورکاری بانوان شاغل نیز گفت :دورکاری با
مشکالتی از جمله اینکه مدیران همکاری الزم را
ندارند ،مواجه است که باید قانون دورکاری تعدیل
شود تا همکاری بیشتر مدیران را در پی داشته
باشد.ویخاطرنشانکرد:دریافتحقعائلهمندی
برای کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کردهایم
ولــی باید مصوب شــود .نظر ایــن اســت که چون
تأمین هزینه خانواده بر عهده مرد است ،پس حق
عائلهمندی باید مربوط به مردان باشد.

