
اخبار كشور

مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی:
حضوربازیگرانبیحجاب

درساختآثارسینماییصحتندارد
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی 

به دو وجه بی حجاب و باحجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد. 
بهمن حبشــی مدیــرکل دفتر تولید ســازمان ســینمایی در واکنش به خبر 
فیلمبرداری برخی آثار ســینمایی در دو شکل بی حجاب و باحجاب گفت: براساس 
اطالع موثق سازمان ســینمایی چنین خبری صحت ندارد و هیچ یک از فیلم های 

سینمایی در حال تولید دست به چنین اقدام قانون شکنانه ای نزده اند.
وی افزود: بدیهی اســت در صورت صحت چنین خبری، فیلم موردنظر در هر 
مرحله ای از ســاخت و تولید، متوقف و تبعات جبران ناپذیری را برای سازندگان اثر 

در پی خواهد داشت.
حبشــی ادامه داد: توصیه ما به عنوان ســازمان سینمایی به ســرمایه گذاران، 
تهیه کنندگان و کارگردانان این اســت که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند 
چرا که تبعات هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود.

وی عنوان کرد: سینمای ایران همواره سینمایی شریف، قانونمند و متعالی بوده 
و بدون تردید مطابق با قوانین رســمی و موجود کشور به حیات پربرکت خود ادامه 
خواهد داد. مدیرکل دفتر تولید ســازمان سینمایی اعالم کرد: براساس پیگیری ها و 
اطالع دقیق مســئولین سازمان سینمایی پروژه های در حال تولید کامال منطبق بر 
قوانین و مقررات در حال تولید است و حاشیه  سازی ها تاثیری بر روند طبیعی تولید و 

زیست حرفه ای و قانونمند سینماگران نخواهد گذاشت.
سعودیاینترنشنال،آشوبگرانموردحمایتشرا

بهسگدرماندهتشبیهکرد!
شبکه اینترنشنال، آشوبگران مورد حمایتش در ایران را به سگ های درمانده و 

ترسو تشبیه کرد!
این شبکه سعودی- صهیونیستی که طی دو ماه اخیر برای برهم زدن آرامش و 
امنیت ایران، کشورمان را هدف بمباران اخبار دروغ قرار داده است، پس از شکست، 
توهین به هوادارانش را در دستور قرار داد. در یکی از برنامه ها، به اصطالح کارشناس 
شبکه اینترنشنال، در واکنش به شکست پروژه از قبل ورشکسته فروپاشی و تجزیه 
ایران، آشــوبگران مورد حمایتش را به سگ هایی تشبیه کرد که به رغم گرسنگی اما 

ترسو و درمانده هستند و از حرکت بازمانده اند!
با توجه به شکست سنگین دولت های آشوب طلب با وجود سرمایه گذاری فراوان، 
باید انتظار توهین ها و فرافکنی های شبکه های وابسته به این دولت ها حتی مخاطبان 

و هوادارانش را داشته باشیم.
فاصلهگذاریمردمعرببارسانههایصهیونیستی

رسانه های رژیم صهیونیســتی درباره بایکوت رسانه ای خود توسط شهروندان 
کشــورهای عربی در جام جهانی قطر گفته اند که مــردم عرب زبان دنیا از ما فاصله 

می گیرند و مخالف عادی  سازی هستند.
به گزارش فارس، رسانه های رژیم صهیونیستی روز سه شنبه، ۲۲ نوامبر گزارش 
دادند که هواداران عرب زبان در جام جهانی »قطر ۲۰۲۲« از رســانه های عبری زبان 

فاصله گرفته و عادی  سازی با اشغالگران را رد می کنند.
براساس گزارش وبگاه شبکه »المیادین«، پایگاه خبری صهیونیستی »آی ۲۴« 
و چند شبکه وابسته این رژیم، به خبرگزاری آمریکایی »رویترز« گفته اند کسانی که 
از آنها خواسته شده بود با ما مصاحبه کنند، به خبرنگاران پشت کرده و نپذیرفته اند 
گفت وگو کنند؛ طرفداران عرب زبان یا فریاد فلســطین سر دادند و یا پرچم هایی از 

فلسطین را بر روی شانه های خود انداخته اند.
این رسانه های عبری ادامه می دهند: »هواداران عرب زبان از خبرنگاران اسرائیلی 
دوری می کنند؛ اقدامی که می تواند چالش های نهفته در روند گرم شدن روابط بین 

کشورهای خلیج ]فارس[ و تل آویو را نشان دهد«.
پایگاه خبری صهیونیستی »آی ۲۴« در گزارشش نوشته است: »علی رغم عدم 
اجازه به حضور در جام جهانی، اسرائیل امیدوار است که حضور حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار 
اسرائیلی در این مسابقات، باعث تقویت روابط با کشورهای عربی شود؛ برخی از این 

اسرائیلی ها همان خبرنگارانی هستند که هم اکنون در آنجا حضور دارند«.
این پایگاه خبری ضمن اشاره به این که تالش های صهیونیست ها برای گفت وگو 
با هواداران فوتبال در دوحه طبق برنامه پیش نرفت، افزود: این فیلم که در اینترنت 
منتشر شده است، نشان می دهد که هواداران سعودی، یک شهروند قطری و تعدادی 

از هواداران لبنانی عمداً از خبرنگاران اسرائیلی فاصله گرفته اند«.
»اوهاد خامو« سرپرســت تیم رســانه ای اعزام شده شــبکه ۱۲ از سوی رژیم 
صهیونیســتی به جام جهانی قطر، در این باره گفته است: »حضور ما در اینجا با یک 
نشان اسرائیلی و نوشته هایی به زبان عبری و صحبت کردن به این زبان، برای برخی 
از مردم اینجا مهم اســت و برای ما مشــکل آفرین شده؛ بسیاری از مردم در اینجا از 
سراســر جهان عرب تالش می کنند تا علیه ما وارد عمل شوند زیرا ما را نمایندگان 

روند عادی  سازی می بینند.«
این در حالی است که طرفدارای فوتبالی عرب زبان در مراسم آغازین و افتتاحیه 
جام جهانی قطر در چند روز گذشته، با برافراشتن پرچم فلسطین حمایت خود را از 

این ملت مقاوم اعالم کرده بودند.
دو روز پیش رســانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند که هواداران لبنانی در 
جام جهانی »قطر ۲۰۲۲« پس از اطالع از »اســرائیلی بودن« خبرنگار »کانال ۱۲« 

حاضر به صحبت با وی نشده اند.
اخراجخبرنگارآسوشیتدپرسبهخاطرخبرجعلی

خبرنگار تحقیقی آسوشیتدپرس روز دوشنبه از این خبرگزاری اخراج شد. 
به گزارش وبگاه دیلی بیست، خبرگزاری آسوشیتدپرس، »جیمز الپورتا« خبرنگار 
تحقیقی خود را بابت انتشار یک خبر جعلی هفته گذشته درباره حمله موشکی روسیه 

به خاک لهستان، اخراج کرده است.
خبر جعلی سه شــنبه هفته گذشته آسوشــیتدپرس، حاصل گزارش مشترک 

الپورتا و خبرنگاری دیگر به نام »جان لستر« بوده است.
این خبر جعلی از قول »یکی از مقامات ارشــد اطالعاتی ایاالت متحده« مدعی 
شــده بود که روسیه موشک هایی به سمت لهســتان )عضو ناتو( شلیک کرده و دو 

غیرنظامی را کشته است. 
در واکنش به این خبر، مقامات لهســتانی، ایاالت متحده و ناتو روز چهارشنبه 
اعالم کردند که شلیک این موشک ها کار روسیه نبوده و احتماال توسط سامانه پدافند 

هوایی اوکراین شلیک شده است.
»آندرژ دودا« رئیس جمهور لهستان روز چهارشنبه گفت که شواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد لهستان مورد هدف عامدانه و مستقیم قرار نگرفته است، بلکه هدف 
شلیک متقابل اشتباه یک »موشک پدافند هوایی« )اوکراین( قرار گرفته است. »ینس 

استولتنبرگ« دبیرکل ناتو نیز ارزیابی مشابهی ارائه کرد.
روز چهارشــنبه، پس از اعالم مواضع مقامات لهستان، آمریکا و ناتو، خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس خبر خود را درباره حمله موشکی روسیه به لهستان، پس گرفت و 
تصحیح کرد که »موشک ها ساخت روسیه بوده و به احتمال زیاد توسط اوکراین برای 

دفاع در برابر حمله روسیه شلیک شده اند.«
در پــی اخراج الپورتا از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، برخی رســانه ها مدعی 
شــده اند، پیام های رد و بدل شــده قبل از انتشــار خبر بین الپورتا و دبیر او در 
خبرگزاری، نشــان می دهد که این روزنامه نگار آمریکایی، قضاوت نهایی و انتشار 
خبــر را به دبیر خود موکول کرده اســت و از این رو اخــراج او از این خبرگزاری، 

اقدامی مسئوالنه نبوده است.

سردار شهید، مهدی باکری)ره(: آه چقدر لذت بخش 
است انسان آماده باشد برای دیدار ربّش ولی چه کنم که 

تهی دستم. خدایا تو قبولم کن!

هدیه به خوانندگان

صفحه3
پنجشنبه3آذر۱۴۰۱
۲۹ربیعالثانی۱۴۴۴-شماره۲3۱۷۶

اخبار ادبی و هنری

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد
 اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است
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باران که گرفته است تسبیح به دست
دارد صلوات می فرستد بر تو

نبضزمان
تقویم، روی فصل خزان ایســتاده است

گویا پس از تو نبض زمان ایستاده است
حس می کنم که پشت همین چشم های شاد

مردی همیشــه دل نگران ایستاده است
در تو هزار بغض ســترون نشسته است

در من هزار درد نهان ایســتاده اســت
در چشــم هات، این دو پریشان در به در

طرح دو تا پلنگ جوان ایســتاده است
ایــن واژه هــای تلخ معطــل درون من

دیری در انتظار بیان ایســتاده اســت
پشــت دریچه های شــب آلود ذهن من

اندوه شــاعران جهان ایســتاده اســت
پاییــز در دقایق من مکث کرده اســت

انگار بی تو نبض زمان ایســتاده اســت
مرتضی آخرتی

چشمصاعقه!
صبح اســت تا سر از شب غیبت برآوری

خورشــیدی از مــدار کرامــت برآوری
با برق یک نگاه خود  ای روشنای محض

از چشــم های صاعقه حیــرت  برآوری
در خلوتــم بریــز کــه در نوبــت دعا

دســتی از آســتین اجابــت بــرآوری
ای ناگهــان حضور زمــان در طواف تو

کی در زمین شــود که قیامت برآوری؟
درگیــرودار معرکــه  ای کاش زودتــر

بــرآوری عدالــت  نیــام  از  شمشــیر 
لبریز از ســکوتی از این دست مانده ایم

لب های تو کجاست به صحبت برآوری؟
 مصطفی عابدی

 پُرازآدینه
مــرا از شرمســاری ها رهــا کــن

زدســت بی قراری هــا رهــا کــن
بیــا یــک صبــح آدینــه دلــم را

از این چشــم انتظاری ها رهــا کن
***
ز ابــر آه مــن آیینــه پــر شــد

دلــم از غربتــی دیرینــه پر شــد
ز بس ماندم در این چشــم انتظاری

تمــام عمــرم از آدینــه پــر شــد
***
جهان در حســرت آیینه مانده ست

گرفتار غمــی دیرینه مانده ســت
شب ســردی ســت بی تو بودن ما

بگو تا صبح چند آدینه مانده ست؟
***
خدایــا!، زنــده کــن شــوق دعا را

شــبی سرشــار کن از خویش ما را
نتظاران بهاریــم ا ببین! چشــم 

را تقویم هــا  از آدینــه کــن  پــر 
سید حبیب نظاری

جمعهآخر
ای مهــر! بیــا و ماه شــهریور باش

ای جمعــه! بیا و جمعــه آخر باش
مــا منتظر حلــول ماه از قدســیم

ای عیــد! بیــا و جمعــه دیگر باش
احسان کاوه

بایکگل
شــهر آینه دار می شــود با یک گل

پروانــه تبار می شــود بــا یک گل
گفتنــد نمی شــود ولــی می بینند

یــک روز بهار می شــود با یک گل
هادی فردوسی

رکوردکوفه!
هم چــاه ســر راه تو بایــد بکنیم

بزنیم از انتظار تــو دم  اینکــه  هم 
این نامه  چندم اســت که می خوانی

داریــم رکورد کوفه را می شــکنیم
***

ماهکامل
ســر تا ســر جان ما پر از تب نشده

چون جــام جنون ما لبالب نشــده
مــا منتظریــم مــاه کامل بشــود

دور قمــری چهارده شــب نشــده
***

صلواتباران
تــو آور  بــار  ابرهــای  قبلــه   ای 

دریــا بــه نمــاز ایســتاده در تــو
باران که گرفته است تسبیح به دست

دارد صلــوات می فرســتد بــر تــو
جلیل صفربیگی

آغوشغنچهها
اهــل وال چو روی به ســوی خدا کنند

اول به جان گمشــدۀ خــود دعا کنند
ای یوســف زمانــه خدا را بــرون خرام

تا بــا نظــاره درد دل خــود دوا کنند
شــد عالمی اســیر والی تــو، رخ نما

تا عاشــقانه ســیر جمال خــدا کنند
روی تــو را ندیــده خریــدار بوده انــد

 »تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند«؟
مپســند بی بهار رخــت غنچه های باغ

نشکفته ســر به جیب محن آشنا کنند
آهسته چون نسیم گذر کن درین چمن

تا غنچه ها به شــوق تــو آغوش وا کنند
با بوســه مهر کن لب شوریدگان ز مهر

ترســم که راز عشــق تو را برمال کنند
از ما جمال خویش مپوشان که گفته اند

»اهــل نظــر معاملــه با آشــنا کنند«
خوبان اگــر در آینه بینند روی خویش

خــود را چو مــا برای ابــد مبتال کنند
»پروانه« سوخت زآتش هجران ولی نگفت

 »شاهان کم التفات به حال گدا کنند«
محمد علی مجاهدی )پروانه(

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت برای شنیدن حرف 
معترض و مخالف گوش شــنوا دارد، اما اعتراض با آشوب 
و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم 
مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن 

برخورد قاطع شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت 
دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی، 
روحیه بسیجی را برخورداری از اخالص، تدبیر، عقالنیت، انگیزه، 
روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر شدائد، مشکالت 
و موانع دانســت و بر حفظ و ارتقای روحیه انقالبی و بسیجی در 

همکاران دولت تاکید کرد.
رئیسی گفت: بسیج حرکت سازمان یافته، منظم و با  اندیشه 
و انگیــزه انقالبی و عمل صالح برای پیشــبرد اهــداف انقالب و 
گره گشایی از زندگی مردم است و دولت باید در تمام عرصه های 

خدمت بسیجی عمل کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز که دشمن به صورت هدفمند 
به جنگ ترکیبی با داشته های انقالب اسالمی آمده و نشاط، امید 
و اعتماد جامعه و سرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته، راه مقابله با 
شیطنت ها، فتنه ها و توطئه های او پرهیز از هرگونه تاخیر در انجام 
امور مربوط به رفاه و آســایش مردم و کار و تالش مضاعف برای 

حل مشکالت است.
»لزوم حرکت مســئله محور دستگاه های اجرایی« و »تامین 
نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشــت آنها« از دیگر تاکیدات 

آیت اهلل رئیسی به همکاران دولت بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش ناامنی را خط 
قرمــز دولت دانســت و گفت: امنیت و آرامش زیربنای رشــد و 
پیشرفت کشور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب و کارهای 
مردم اســت که دستگاه های مسئول باید به آن توجه ویژه داشته 

باشند.
رئیســی افزود: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف 
گوش شــنوا دارد، اما اعتراض با آشــوب و اغتشاش تفاوت دارد. 
اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است 

و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
رئیس جمهور با اشاره به دست های پنهان برای اخالل در بازار 
ارز، از دستگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این زمینه 

را با سرعت و دقت اجرایی کنند.
تقویت روابط کشورهای مستقل از راهکارهای موثر

در برون رفت از تحریم ها است
آیت اهلل رئیســی همچنیــن در دیدار »رومــن گالوچنکو« 
نخســت وزیر بــالروس با بیان اینکــه روابط دو کشــور همواره 
دوســتانه بوده و در مالقات های اخیر سران دو کشور بر گسترش 
همکاری های فیمابین تاکید شــده است، گفت: توسعه و تقویت 
ارتباط کشــورهایی که به دلیل تالش برای حفظ استقالل خود 
تحت تحریم های ظالمانه قرار گرفته اند، از راهکارهای موثر خنثی 

کردن و برون رفت از تحریم ها است.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی ایران با 
وجود تحریم های ظالمانه و بی سابقه پیشرفت های چشمگیری در 
همه عرصه ها از جمله در زمینه اقتصادی داشته است، افزود: امروز 

ایران و بالروس ظرفیت های متنوع و چشــمگیری برای توسعه 
تعامالت با یکدیگر دارند. رئیسی اظهار داشت: اراده جدی سران 
دو کشور برای ارتقای سطح روابط فیمابین می تواند موانع احتمالی 

بر سر راه گسترش تعامالت را برطرف کند.
»رومن گالوچنکو« نخست وزیر بالروس نیز در این دیدار با 
بیان اینکه رویکرد جمهوری اسالمی ایران برای تقویت تعامالت 
منطقه ای، چشــم انداز جدیدی پیش روی ارتقای سطح روابط دو 
کشــور ایجاد کرده است، تصریح کرد: ســفر بنده به ایران پیرو 
تاکیدات رئیس جمهور بالروس برای تســریع در اجرای توافقات 

صورت گرفته در دو دیدار ایشان با جناب عالی انجام شده است.
نخست وزیر بالروس با اشاره به اینکه روابط دو کشور همواره 
دوستانه بوده اســت و تهران و مینسک در عرصه بین المللی نیز 
همکاری های سازنده ای داشته اند، افزود: امروز هماهنگی سیاسی 
میان دو کشــور در باالترین ســطح بوده و زمان گسترش روابط 

اقتصادی فرارسیده است.

گالوچنکو همچنین با اشــاره به رشد ســه برابری تجارت 
میان دو کشور در یک سال گذشــته خاطرنشان کرد: به دستور 
رئیس جمهور بالروس ســابقه روابط دو کشور را به دقت بررسی 
کرده و نقشه راه گسترش همکاری ها و سرفصل های ارتقای سطح 
روابط فی مابین را به شــکل دقیق تعییــن کرده ایم تا بتوانیم با 

سرعت آنها را اجرایی و عملیاتی کنیم.
افزایش اعطای تسهیالت به بخش های تولیدی و خانوارها 

توسط بانک های دولتی
در جلسه سه شنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز 
که به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد، موضوع 
افزایش ســرمایه بانک های دولتی مطرح و مقرر شــد به منظور 
افزایش اعطای تســهیالت بــه بخش های تولیــدی و خانوارها 
تمهیدات الزم برای تقویت ســرمایه و بنیــه مالی این بانک ها با 

اولویت بانک های ملی و سپه صورت گیرد.
در این جلســه همچنین گزارشی از عملکرد و دستاوردهای 

طرح هوشمند ســازی یارانه آرد و نان مطــرح و بر ضرورت ادامه 
اجرای آن بدون هیچ گونه افزایش قیمت تاکید شد.

مصوبه ممنوعیت برگزاری دوره های آموزشی
در دستگاه های اجرایی با قوت دنبال شود

رئیس جمهور در جلسه شــورای عالی اداری نیز با اشاره به 
مصوبه قبلی این شورا برای ممنوعیت برگزاری دوره های آموزشی 
در دســتگاه های اجرایی گفت: اجرای این مصوبه را با قوت دنبال 
کــرده و اجازه ندهیــد روند اجرایی آن با پذیرش اســتثنائات و 
درخواســت های برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی سست 

و مختل شود.
رئیســی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از زمینه های 
اجرای عدالت است، اظهار داشت: با حذف دوره های آموزش عالی 
در دستگاه های اجرایی، هر دانشجو می تواند این اطمینان را داشته 
باشد که وقتی توانمندی های آموزشی را خوب فرا گرفت، می تواند 

در مسیر تحصیلی و شغلی خود رشد کند.
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سپاه پاســداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از 
شهادت سرهنگ پاسدار »داوود جعفری« توسط ایادی 

رژیم صهیونیستی در حوالی دمشق خبر داد.
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی شامگاه 
در اطالعیه ای اعالم کرد: صبح دوشــنبه پاسدار رشید اسالم 
ســرهنگ داوود جعفری از مستشاران نیروی هوافضای سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در سوریه، توســط ایادی رژیم 
صهیونیســتی با انفجار بمب کنار جاده ای در حوالی دمشق 

به شهادت رسید.
در این اطالعیــه با تأکید بر اینکه بی تردید رژیم جعلی 
و جنایتکار صهیونیستی پاسخ این جنایت را دریافت خواهد 
کرد، آمده است: با تبریک و تسلیت شهادت این افسر مؤمن، 
مخلص، فداکار و پاکباخته به خانواده معظم و آحاد فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوافضای سپاه و رزمندگان جبهه مقاومت 
اســالمی؛ آیین های تشــییع، تدفین و خاک سپاری شهید 
عالی قدر متعاقباً به آگاهی ملت شــریف ایران رسانده خواهد 
شــد. روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه نیز در اطالعیه ای 
اعالم کرد: آیین تشییع مدافع سرفراز حرم سردار شهید داوود 

جعفری که توسط ایادی رژیم صهیونیستی در حوالی دمشق 
سوریه به شهادت رسید؛ از ساعت ۸ صبح پنجشنبه سوم آذر، 

از محل حســینیه امام رضا)ع( جنب ستاد نیروی هوافضای 
سپاه برگزار می شود.

شهید »داوود جعفری« از دستگیر کنندگان ملوانان آمریکایی
در خلیج فارس بود

شــهید »داوود جعفری« از جمله پاسدارانی بود که در 
زمستان ســال ۱39۴ به همراه جمعی از همکارانش و سردار 
فدوی فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه به دیدار رهبر انقالب 
رفتند، رهبری از آنها قدردانی کرده و به سردار فدوی و چهار 
تن از آنها نشــان فتح دادند. دلیل آن قدردانی، دســتگیری 
ملوانان آمریکایی در خلیج فارس بود که تصویرش در رسانه ها 

و فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد.
بعدازظهر ۲۲ دی ۱39۴ دو فروند قایق جنگی آمریکا که 
حامل ۱۰ ملوان آمریکایی و سالح های نیمه سنگین جنگی 
بود، غیرقانونی وارد آب های ســرزمینی ایران شد. آن قایق ها 

توسط نیروهای سپاه متوقف و سرنشینانش دستگیر شدند.
مقامات آمریکایی ابتدا ادعــا کردند که قایق ها به دلیل 
نقــص فنــی وارد آب های ایران شــدند اما ســپس گفتند 
که در مســیریابی اشــتباه صورت گرفته اســت، در نهایت 
 بــا عذرخواهی مقامــات آمریکایی ، ملوانان بازداشــتی آزاد

شدند.

سرهنگ »داوود جعفری« 
از مستشاران نیروی هوافضای سپاه در سوریه به شهادت رسید

وزیرخارجه کشورمان در نشست خبری خود گفت: از 
حدود ۱۴ ماه گذشته حجم تبادالت تجاری کشور از قاره 
اروپا تا سایر نقاط جهان به ویژه همسایگان و آسیا از ۳۷ 
درصد در کمترین حالت تا ۵۷۱ درصد رشد داشته است.

حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه بعد ازظهر دیروز 
چهارشنبه در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی 
و خارجی اظهار کرد: از حدود ۱۴ ماه گذشــته حجم تبادالت 
تجاری کشور از قاره اروپا تا سایر نقاط جهان به ویژه همسایگان 
و آسیا از 3۷ درصد در کمترین حالت تا ۵۷۱ درصد رشد داشته 
اســت، بخش عمده این رشــد مربوط به خارج از حوزه سنتی 

تجارت کشور در عرصه نفت و انرژی بوده است.
امیر عبداللهیان همچنین در بخش دیگری از صحبت های 
خود به ناآرامی های اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
توطئه ای که بر اساس اسناد دقیق و موجود در دستگاه دیپلماسی 
کشور با هدف ایجاد جنگ تروریستی، ایجاد جنگ داخلی و در 
نهایت تجزیه جمهوری اسالمی ایران در هفته گذشته با استفاده 

از احساسات پاک مردمی دنبال می شد شکست خورده است.
این دیپلمــات عالی رتبه ایرانی گفت: دخالت های خارجی 
در امور داخلی ایران در هشــت هفته گذشته در اوج خود قرار 
داشــت و دستگاه دیپلماسی به صورت مستمر این دخالت ها و 

اظهارنظرهای صورت گرفته را رصد می کرد.
امیر عبداللهیــان در بخش دیگــری از صحبت های خود 
با اشــاره به فعالیت برخی از گروه های تروریســتی در برخی از 
نقاط کشور از جمله در برخی از استان های غربی کشور و نقاط 
مرزی اظهار کرد: تروریســت ها و ضد انقــالب در ۷۶ مرکز در 
اقلیم کردستان فعال شده اند و سالح های آمریکایی  و اسرائیلی را 
وارد کشور کرده اند. ما طی هشت هفته گذشته طی دو مرحله 
در تهران و بغداد با مقامات کشــور دوست و برادر عراق و اقلیم 
کردستان نشست های متعددی برگزار کردیم و توافق های زیادی 
را برای این گروه های تروریســتی به عمــل آورده ایم. وی ادامه 
داد: دوســتان در حکومت مرکزی عراق متعهد شده اند که این 
گروه های تروریستی را که از ۷۶ نقطه تحرکاتی را علیه امنیت 
ما در استان های غربی آغاز کرده بودند از این نواحی دور کنند و 
این گروه های تروریستی را خلع سالح کنند. گفت وگوها در این 
زمینه انجام شده است و ما پیگیر این هستیم که توافقات انجام 

شده اجرایی شود.
امیر عبداللهیان گفت: در جریان اغتشاشــات اخیر من به 
مقامات اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند به صراحت 
گفتم که پلیس در ایران با صبری راهبردی و خویشــتن داری 

عمل کرده اســت. بیش از ۵۰ پلیس و نیروی امنیتی ما در این 
مدت توسط آشوبگران با سالح گرم و سرد به شهادت رسیده اند 
و تعدادی از نیروهای پلیس و مدافع امنیتی ما مصدوم شده اند 
و اینها نشــان دهنده این است که پلیس ما با صبر راهبردی و 
خویشتن داری عمل کرده اند و این نشان دهنده رعایت حقوق 

بشر است.
وی با تاکید بر اینکه ما از خطوط قرمز خود عبور نخواهیم 
کــرد، ادامه داد: در جریان اغتشاشــات اخیــر در ایران طرف 
آمریکایی تصور می کرد که در جریان این مذاکرات ما از خطوط 
قرمز خــود عبور می کنیم ولی به طرف آمریکایی تاکید کردیم 
که ما به هیچ وجه از چارچوب خطوط قرمز مشخص شده خود 
عبور نخواهیم کرد. امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه تبادل پیام 
بین ایران و آمریکا در مسیر دیپلماتیک خود همچنان ادامه دارد، 
گفت: البته در چارچوب رســانه ای برخی از مقامات آمریکایی 
مواضع غیر سازنده دارند و مواضع ریاکارانه خود را ادامه می دهند.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
اینکه آیا مذاکرات برجام نباید بازتعریف شــود و کشور آرایش 
جدیدی را اتخــاذ کند؟ گفت: در مذاکــرات برای رفع تحریم 
یکی از مســائلی که تاخیر ایجاد کرد حل مسائل اتهامی آژانس 
بوده است. پیشــنهاد طرف آمریکایی این بود که برجام را ابتدا 
تایید کنیم و مسائل با آژانس را در فرصتی در آینده حل کنیم. 

یعنی پیچ و مهره و توان هسته ای جدیدمان که بر مبنای قانون 
راهبردی ایجاد شــده اســت را باز کنیم و بعد درباره مسائل با 
آژانس صحبت کنیم که این از خطوط قرمز ما بود و نپذیرفتیم. 
مــا با طرف های مختلف در این مــورد صحبت و تاکید کردیم 
آژانس از مســیر فنی منحرف شــده و وارد مسیر سیاسی شده 
است. آنها گفتند ما توصیه می کنیم به آژانس تا در مسیر فنی 
حرکت کند. اما در یک هفته گذشته در حالی که توافق شده بود 
هیئت آژانس به ایران بیایند به یکباره در مجموعه جنگ ترکیبی 
علیه ایران قطعنامه جدید روی میز گذاشتند! صحبت ما با این 
کشورها این است که چطور به شما اعتماد کنیم؟ در حالی که 
قرار بود ضامن رفتار آژانس باشید خودتان در حال سوءاستفاده 

از آژانس هستید.
وی  ادامه داد: همچنین آمریکا ابتدا پیشــنهاد کرده بود با 
رســیدن به برجام یا بدون برجام تبادل زندانیان انجام شود، اما 
۴۰ روز بعد گفتند تبادل زندانیان با برجام انجام شود. ما گفتیم 
این افت و خیزهای شــما دیوار بی اعتمادی را قوی تر می کند. 
البته در یک ماه و نیم گذشــته آنها دوباره به طور جدی دنبال 
تبادل زندانیان هستند و ما به خاطر مسائل انسانی این مسئله 
را دنبال می کنیم. وزیر امــور خارجه گفت ما مبتنی بر تامین 
حداکثری منافع ملی با هدف بازگشت به برجام مذاکرات را ادامه 
می دهیم. از نظر ما برجام با همه ضعف و قوت ها روی میز است و 

معتقدیم موضوعی که در پایان دولت قبل و در یک سال گذشته 
مذاکره شــده می تواند به نقطه نهایی و توافق برسد. وی درباره 
نشســت کارشناسان نظامی ایران و اوکراین گفت: در چارچوب 
همکاری های دفاعی با روسیه قبل از شروع جنگ اوکراین تقریبا 
یازده ماه قبل از شــروع جنگ یکی از اقالم دفاعی که به روسیه 
فروختیم تعداد بســیار محدودی پهپاد ایرانی بود و هنوز هیچ 
مدرکی از طرف اوکراینی مبنی بر اســتفاده از پهپاد ایرانی در 
جنگ اوکراین دریافت نکرده ایم. اخیرا تیم سیاسی و نظامی از 
دو کشور در کشور ثالث با هم گفت وگو کردند و ما بررسی های 

خود را ادامه می دهیم.
وزیر خارجه افزود: وزیر خارجه اوکراین در تماس تلفنی قبل 
از این نشست تاکید کردند یک پهپاد سالم به دستشان افتاده که 
روسی است اما شبیه شاهد ۱3۶ ایران است و من در پاسخ گفتم 
این حرف یعنی ایران به مواضع خودش پایبند است. البته ما دو 
بار به روس ها گفتیم که از چه سالحی استفاده می کنید و آنها 
گفتند صرفا از سالح ساخت روسیه در جنگ استفاده می شود. 
ما از تداوم جنگ ناخرســندیم و جنگ را راه حل نمی دانیم و به 
تالش خودمان برای خاتمه جنگ ادامه می دهیم. وی  در  پاسخ به 
اینکه وزیر خارجه انگلیس گفته طرح ماه مارس روی میز است 
و از ایران خواسته طرح را بپذیرد؟ االن تبادل پیام مطابق کدام 
متن است؟ امکان مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در چارچوب 
برجــام وجود دارد؟ گفت: متــن روی میز نتیجه گفت وگوهای 
چندماهه در وین و ایده های مختلف در ماه های گذشته است. ما 
در سه موضوع با طرف آمریکایی هنوز تفاوت دیدگاه داریم و سه 
کشور اروپایی در این موضوعات با آمریکا همکاری می کنند، اما 
آقای بورل و مورا تالش دارند به یک راه حلی دســت پیدا کنیم. 
این موضوعات حل مســائل آژانس و تضمین اقتصادی و تسری 
تحریم به طرف های ثالث اســت. امیر عبداللهیان ادامه داد: در 
موضوع تضمین اقتصادی سعی کردیم آن را فرموله کنیم یعنی 
مدت اجرای قرارداد شــرکت های خارجی در ایران باید طوری 
باشد که ســرمایه گذار بتواند اعتماد کند. اینکه بگویند تا پایان 
دولت آقای بایدن در توافق می مانیم اما از فردای آن خبر نداریم 
قابل قبول نیست. ما با یک قبیله در آمریکا طرف نیستیم. قرار 
نیست آمد و رفت دولت ها قرارداهای بین المللی را متزلزل کند. 
از این رو بر اساس آخرین متنی که تجمیع شده از دیدگاه های 
کارشناســی و تبادالت فزاینده است، عمل می کنیم. ما اکنون 
روی میــز متن آقای بورل را داریــم که به مقدار زیاد دیدگاه ها 
در آن تجمیع شده اما معتقدیم در سه موضوع هنوز نیاز داریم 

متن نیرومندتر باشد.

امیرعبداللهیان در نشست خبری گفت

رشد حجم تبادالت خارجی كشورمان در 14ماه گذشته
از 37 درصد به 571 درصد
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کردن  پلکانی  گفت:  جهرمی  بهادری 
تعرفه پرمصرف ها در قبوض مصرفی جزو 
برنامه اســت اما نگاه دولت به این حوزه 
تاملی اســت که چه میزان صرفه جویی 

می شود.
علی بهــادری جهرمی ســخنگوی دولت 
دیروز چهارشــنبه پــس از نشســت هیئت 
وزیران با حضور در حیاط پاســتور و در جمع 
خبرنگاران گفت با اشاره مصوبات جلسه هیئت 
دولت اظهار داشــت: در این جلســه مصوبات 
متعددی به تصویب اعضای کابینه رســید که 

توضیح سخنگوی دولت درباره طرح »پلکانی كردن تعرفه پرمصرف های قبوض«

یکی از اینها دستورالعملی است که طبق آن برای تصدی 
مدیرعامل یا عضویت در هیئت مدیره در شــرکت های 
دولتی و شــرکت هایی که دولت در آن جایگاه مدیریتی 
دارد، احراز صالحیت هایی باید از طرف دولت به تصویب 

برسد.

وی هــدف از این مصوبــه را مســئولیت دادن به 
جوانان نخبه دانســت و ادامه داد: به موجب این مصوبه 
ســختگیری هایی که مانع از جوان گرایی می شــود و به 
جوانــان نخبه اجازه فعالیت در این حوزه ها را نمی دهد، 

برداشته خواهد شد.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: تمایزها و 
اولویت هایی برای جوانان در این مصوبه درنظر 
گرفته شده تا بتوان بیشــتر از نخبگان جوان 

استفاده کرد.
رئیس  شورای اطالع رســانی دولت درباره 
اینکه آیــا افزایش تعرفه در قبوض را شــاهد 
خواهیم بــود، گفــت: پلکانی کــردن تعرفه 
پرمصرف ها در قبوض مصرفی جزو برنامه است 
اما نگاه دولت به این حوزه نگاه با تاملی اســت 

که چه میزان صرفه جویی می شود یا نه.
بهــادری جهرمــی اظهار داشــت: در این 
جلســه همچنین با توجه استعفای رســتم قاسمی به 
دلیل بیماری، آقای افندی زاده به عنوان سرپرســت این 
وزارتخانه معرفی و از زحمات قاســمی در جلسه تقدیر 
شد. فعال مجلس در تعطیالت هفتگی است و به محض 

آغاز به کار ، وزیر از سوی دولت پیشنهاد می شود.


