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شکوری در بررسی تبعات عدم تمایل
به واردات ماشین آالت معدنی اعالم کرد؛ 

تعطيلی ۱۰۰ درصدی
معادن کوچک و متوسط
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لیز تراس از پِس شبی پرحادثه 
در پارلمان بریتانیا استعفا کرد  

خودزنی محافظه کاران
برای چهارمين بار!
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»فارس« در دومین بسته تحریمی قرار گرفت؛ 

واکنش تهران به تحریم  جدید 
رسانه های ایران ازسوی کانادا

سياست 2

سياست 2

اصابت ترکش   پهپادهای جنگ اوکراین به ایران

وسیه بنا ندارد ر
ما بردارد! دست از سر 

موضوع انتقال تسلیحات از ســوی ایران به 
روسیه و استفاده از آنها در جنگ علیه اوکراین؛ در 
روزهای اخیر ابعاد گسترده  ای یافته و با واکنش ها 
و اعتراضات جهانی کم نظیری روبه رو شده است. 
از برگزاری نشست اضطراری غیرعلنی در شورای 
امنیت سازمان ملل تا درخواســت از فیفا برای 
حذف تیم ملی ایران از جام جهانی قطر؛ و از وضع 
تحریم های جدید تا قطع روابط دیپلماتیک با ایران 

و اعالم مرگ برجام.
اوکراین در هفته های اخیر بارها اعالم کرده که 
روسیه با پهپادهای انتحاری شاهد-136 ساخت 

ایران، به این کشور حمله کرده است. 
وزارت خارجــه اوکراین با اشــاره به برخی 

گزارش هــای ادعایــی در خصــوص همکاری 
تسلیحاتی تهران با مسکو، از تصمیم برای قطع 
روابط دیپلماتیک با ایران خبر داده و از کارشناسان 
سازمان ملل دعوت کرده است درباره پهپادهای 
سرنگون شده ســاخت ایران که توسط روسیه 
در جنگ اوکراین مورد اســتفاده قرار گرفته اند، 
تحقیقات به عمل بیاورد. در این نامه اوکراینی ها 
اقدام ایران را نقض قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 

سازمان ملل خوانده اند.
در مقابل ، ایران نیز بارها فروش سالح به روسیه 
را با تاکید بر این نکته که »سالحی برای استفاده 
در جنگ اوکراین« به این کشور نفروخته، تکذیب 

کرده است. ..

مواجهه با ناآرامی های دانشگاه ها وارد فاز جدید می شود 

 از تشکیل دفتر نیروهای مسلح
تا بیمار انگاری دانشجو!
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دسترنج 4

وزیر امور خارجه در ایروان گفت: ایران هرگونه 
تغییر در ژئوپلتیک منطقه را تحمل نخواهد کرد و 
این را خط قرمز خود می دانیم و همه گونه تدابیر 
الزم را برای جلوگیــری از چنین نیاتــی به کار 

خواهیم گرفت.
 به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان در 
نشست مشــترک خبری با »آرارات میرزویان«، 
همتای ارمنستانی خود افزود: ایران معتقد است 
حضور نیروهای بیگانه و مداخــالت خارجی در 
منطقه در هر بخشی از منطقه از جمله آذربایجان 
و ارمنســتان به نفع مردم منطقــه نخواهد بود و 
امیدواریم مسائل منطقه در قالب فرمت های پیش 
بینی شده از جمله 3+3 در سطح کشورهای منطقه 

حل و فصل شود. 
  وزیر خارجــه درباره کریدور دریای ســیاه و 
خلیج فارس و حضور هند در آن بیان کرد: یکی از 
موضوعات دردستورکار ما این کریدور است و در 
نظر داریم با توجه به اهمیت و جایگاه هند و نقشی 
که می تواند ایفا کند یک فرمت سه جانبه بین ایران، 
هند و ارمنستان طراحی شود تا بتوانیم در تحقق 
اهداف این مســیر مهم ترانزیتــی بیش از پیش 

تاثیرگذار باشیم.
 امیرعبداللهیان در پاســخ به ســؤالی درباره 
تغییر مرزها گفت: رئیس جمهــور آذربایجان در 
گفت وگوهای دیپلماتیک گفته که آذربایجان هیچ 
برنامه ای برای تغییر ژئوپلتیک منطقه و مرزهای 
منطقه نخواهد داشت، ولی ما در عالیترین سطوح 
نســبت به تغییر ژئوپلتیک و مرزهای منطقه به 
مقامات ذیربط هشدارها را داده ایم و ایران از همه 
ظرفیت ها برای ممانعت از این اقدام برخوردار است.

تبادل پیام  با آمریکا 
برای رسیدن به نقطه نهایی توافق 

وزیر خارجه در پاسخ به خبرنگار ریانوستی درباره 
فرآیند مذاکرات رفع تحریم ها نیز اظهار داشت: ما در 
هفته ها و روزهای گذشته تبادل پیام هایی با طرف  
آمریکایی داشــتیم و طرف آمریکایی هم داشت. 
گفت وگوهایی نیز با آقای بورل یک ساعت قبل از 
پروازم به ایروان داشتم می توانم بگویم همه چیز 
در مسیر درســت خودش قرار دارد. توافق کردیم 
همکاری های نیرومندتری بین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی شکل بگیرد.  وی 
افزود: اتهاماتی بی اساس در آژانس متوجه فعالیت 
هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران است. 
توافق کردیم چگونه به سؤاالت آژانس پاسخ دهیم 
و پروتکل الزم بین دو طرف تنظیم شــده و درباره 
آن توافق شده است. همزمان برای تبادل زندانیان 
ایرانی و آمریکایی پیشــرفت خوبی در هفته های 
گذشته انجام شد و در تهران هیأتی به نمایندگی 
از طرف آمریکایی از کشور ثالث حضور یافت و ما در 
این رابطه در یک اقدام انساندوستانه یکی از زندانیان 
دوتابعیتی ایرانی - آمریکایــی را چند روز پیش 

تحویل کشور عمان دادیم.

آمریکا اقدام به تحریک آشوبگران
در ایران نکند

وی گفت: حساب آشــوبگران و افراد مسلح و 
تروریست ها را از مردمی که مطالبات مسالمت آمیز 
دارند، کامال جدا کردیم. احدی در ارتباط با مطالبات 
مسالمت آمیز در ایران دستگیر نشد. آمریکا اقدام 
به تحریک آشوبگران و تروریست ها در ایران نکند 
و علیرغم این فضا تبادل پیام ها و گفت وگوها برای 
رسیدن به مرحله نهایی توافق و بازگشت طرف ها 

به توافق در مسیر خود جریان دارد.

تأکید بر همکاری در حوزه ترانزیت
کریدور شمال- جنوب

وزیر امور خارجه ارمنســتان نیز در این دیدار 
با تشــریح آخرین تحوالت منطقــه، از دیدگاه 
جمهوری اســالمی در خصــوص موضوعات و 

تحوالت منطقه قدردانی کرد.
»آرارات میرزویان« با اشاره به همکاری های 
اقتصادی دو کشور بر ضرورت  استمرار و ارتقای آن 
تاکید کرد و خصوصا همکاری در حوزه ترانزیت در 

مسیر کریدور شمال- جنوب را با اهمیت خواند.
در این دیدار با توجه به حضور معاون کنسولی، 
مجلس و ایرانیــان وزارت امور خارجــه، پاره ای 
از مشکالت کنســولی ایرانیان نیز مطرح و مورد 
گفتگو قرار گرفت که طرف ارمنی نیز در توضیحاتی 
آمادگی خود برای مساعدت در این زمینه را مورد 
تاکید قرار داد. در این سفر بیگلریان و شاوردیان، 
نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسالمی ایران 
و عضو گروه دوســتی ایران و ارمنستان، حسین 

امیرعبداللهیان را همراهی می کنند.

امام جمعه مشــهد گفت: اخیراً شاهد بودیم 
که یک دختر فریب خورده که در اجرای مراســم 
ســنگ نوردی روسری برداشــته، کشف حجاب 
کرده و در پیش چشم همه مردم دنیا آبروی نظام 
را برده است، به کشور بازگشته و با آقای وزیر ورزش 
و جوانان دیدار کرده است. در این باره اساساً فرض 
کنیم که مالحظات سیاسی درست باشد و بهتر باشد 
که این خانم طرد نشــود و به نظام برگردد اما نکته 
اینجاست که چرا وزیر ورزش با این خانم مالقات 
کرد درحالی که او باز هم بدون حجاب، تنها به یک 

کاله اکتفا کرده است؟
به گزارش انتخاب، ســید احمد علم الهدی در 
خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته تصریح کرد: 
بانوان ورزشکار بسیاری در مسابقات هم زمان و در 
رشته های مختلف مدال آوردند. چرا وزیر ورزش 
با این قهرمانان دیدار نکرد؟ شما وزیر کدام دولت 
هســتید؟ دولتی که متدینین به آن رأی دادند و 
رئیس آن نایب رئیس دوم مجمع فقهای مجلس 
خبرگان رهبری است. این عکس انداختن ها نشانه 
بی محلی به بانوان محجبه قهرمانی است که سوغات 
حضور آنان در مسابقات بین المللی، فرهنگ عفاف و 

حجاب بوده است.
 عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: متأسفانه 
امروزه برخی از مســئوالن ما تحت تأثیر عملیات 

روانی دشمن، خود را مقصر می دانند؛ درحالی که این 
آشوبگران همان کسانی بودند که جنایت کردند، 
دست به دســت آمریکا دادند، اردوی پیاده نظام 
آمریکا و دشمن را در این کشور برپا کردند و علیه 

نظام به میدان آمدند.

تقسیم آشوبگران به معترض و مخرب 
توطئه دشمن است

وی با اشاره به ناآرامی های اخیر اظهار کرد: در 
حوادث ناهنجاری که در جریان اغتشاشات اخیر در 
کشور ما ایجاد شد، خوشبختانه بازهم توطئه دشمن 
با شکست مواجه شد و در این فتنه هم مثل سایر 

فتنه ها، دشمن جز بدبختی و ناکامی نصیبی نبرد.
علم الهــدی افــزود: بااین حال، پــس از این 
اغتشاشات با عنوان عوارض پسافتنه دچار مشکالتی 
هستیم؛ از جمله اینکه دشمن به خاطر عملیات روانی 

و هجمه سنگین رسانه ای مبتنی بر بی بصیرتی برخی 
خواص و مسئولین، توانسته به اهداف خود نزدیک 
شود و امروزه شاهد هستیم که آن دسته از افرادی که 
دانسته یا ندانسته پیاده نظام دشمن شدند و به عنوان 
معترض یا مخرب در خیابان آشــوب کردند، به دو 

دسته معترض و مخرب تقسیم می شوند.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با 
بیان اینکه تقسیم آشوبگران به معترض و مخرب 
توطئه دشمن است، خاطرنشــان کرد: اگر کسی 
در این کشور به موضوعی اعتراض دارد، حق او در 
قانون دیده شده و فرد معترض برای بیان انتقاد و 
اعتراض خود می تواند از بسترهای مجاز استفاده 
کند اما در این شرایط هرگز مجاز نیست که معترض 
برای پیگیری اعتراض خود به صف آمریکا بپیوندد. 
عالوه بر این، این معترضان هم به حجابی اعتراض 
داشتند که ارزش دین و ارزش قرآن است ولذا این 
تقسیم بندی به وسیله هر مسئولی هم که صورت 

بگیرد، اشتباه است.
امام جمعه مشــهد ادامه داد: همه کسانی که 
در عرصه آشــوب ها وارد میدان شدند و به خیابان 
آمدند، ستون پنجم دشمن بودند، دست به دست 
جاسوسان آمریکایی داده اند و دانسته یا ندانسته 
برای تحقق اهداف دشــمن در این کشور تالش 

کرده اند.

خبرنشست
امیرعبداللهیان در نشست خبری با همتای ارمنستانی:

تغییر در ژئوپلتیک منطقه قفقاز را خط قرمز خود می دانیم
علم الهدی بدون توجه به تالش های رسمی برای توجیه حرکت الناز رکابی؛ 

چرا وزیر ورزش با این دختر کشف حجاب کرده دیدار کرد؟

وزیر ارشاد:   

تعداد خبرنگاران بازداشتی 
زیاد نیست

برای سومین هفته متمادی روی داد؛  

برپایی راهپیمایی اعتراضی 
پس از نمازجمعه زاهدان 

 بدهی ۱۰هزار میلیاردی 
 بیمه تامین اجتماعی

به مراکز درمانی

برخی از نمایندگان، مصوبه متناسب سازی حقوق 
را به نفع پردرآمدها دانستند 

مجلس علیه مجلس 

 علم الهدی بدون توجه به تالش های رسمی
برای توجیه حرکت الناز رکابی؛ 

چرا وزیر ورزش با این دختر 
کشف حجاب کرده دیدار کرد؟

معاون امور بین الملل قوه قضائیه درباره حادثه 
زندان اوین گفت: نیروهــای حفاظت از زندان با 
این آشوب مقابله کردند و در نهایت، هیچ زندانی 

نتوانست از این زندان فرار کند. 
کاظم غریب آبادی افــزود: از آنجا که اولویت 
سازمان زندان ها حفظ سالمت و نجات زندانیان 

است، به سرعت بند، تخلیه شد و زندانیان در سالن 
ورزشگاه مستقر شدند. متاسفانه چهار نفر در اثر 
استنشاق دود و جراحات ناشی از آتش سوزی جان 
باختند و چهار نفر دیگر نیز در اثر جراحات ناشی از 
آتش سوزی در بیمارستان فوت شدند. بیش از ۷۰ 
نفر از این زندانیان نیز نجات یافتند.  به گفته وی،  

چنانچه واکنش سریع و مسئولیت پذیری مقامات 
زندان نبود، آمار فوتی ها بسیار بیشتر می شد.

 غریب آبادی ادامه داد: کمتر از ۲ تا 3 ساعت 
آشوب و آتش سوزی مهار شد. نظام زندانبانی ما 
حتی از زندانیانی که در این آشوب دست داشتند، 
غافل نماند و تسهیالت درمانی را در اختیار تمامی 
مصدومان قرار داد. البته برابر بــا وفق قوانین به 
جرایم کسانی که در این شورش دست داشتند، 

رسیدگی خواهد شد.

غریب آبادی با اشاره به آتش سوزی هفته  گذشته؛

هیچ یک از زندانیان اوین نتوانست فرار کند


