
متن مذاکرات 
بعدی را ما باید 
بنویسیم نه غرب
عباس گلرو رئیس 
کمیته سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه 
غربی ها نباید هیچ 
شرط و شروطی در 
مذاکرات هسته ای 
برای ما بگذارند  گفت: 
متن اروپایی ها مورد 
قبول ما نیست و باید 
این بار متن مذاکرات را 
مسئوالن و کارشناسان 
ما به دقت بنویسند 
و تحویل غربی ها 
دهند، آن وقت مذاکرات 
می تواند ادامه یابد. وی 
در ادامه با بیان اینکه 
غربی ها اساسًا دنبال 
مذاکره درباره مسائل 
موشکی ما بودند 
افزود: ما معتقدیم به 
هیچ وجه نباید درباره 
توانمندی های مشروع 
نظامی مذاکره کرد.

خبر

کوتاه از سیاست 

گزارش

سیاست   حــجــت االســام 
والــمــســلــمــیــن ســیــدابــراهــیــم 
رئیسی که پس از انتخاب به 
عــنــوان سکاندار قــوه اجرائیه 
حــتــی یــک جمعه هــم بیکار 
ننشسته و هــر هفته بــه یک 
استان سفر داشته )به جز 26 شهریور که با هدف 
شرکت در نشست شانگهای به تاجیکستان رفت(، 
دیروز نیز به اردبیل رفت تا این خطه در شمال غربی 
کشورمان را به عنوان هشتمین مقصد بازدید 
میدانی خود انتخاب کرده باشد. رئیس جمهور در 
این سفر یک روزه از چند پروژه مهم استان بازدید و 
از نزدیک در جریان موانع و مشکات قرار گرفت. 

استان اردبیل، قطب کشاورزی کشور ◾
سیدابراهیم رئیسی در بــدو ورود به فرودگاه 
 پـــارس آبـــاد مــغــان بــا ادای احــتــرام بــه 3 هـــزار و 
۴۰۰ شهید واالمقام استان اردبیل، جانبازان، 
ایــثــارگــران و خــانــواده هــای شهدا تصریح کــرد: 
استان اردبیل در طــول تاریخ، نقطه وحــدت و 
اتحاد ایــران اسامی بــوده و در ترویج و توسعه 
فرهنگ شیعی نقشی مــؤثــر و بــســزا داشته 
اســـت. وی اســتــان اردبــیــل را قطب کــشــاورزی 
کشور دانست و خاطرنشان کــرد: ایــن خطه، 
ــوزه آب و  از ظــرفــیــت هــای بسیار خــوبــی در حـ
خاک برخوردار است و زمین های حاصلخیز، 
هــوای مساعد و شــرایــط جــوی مطلوب امکان 
کشت و زرع در چندین نوبت را فــراهــم کــرده 
است. امیدواریم با اجــرای برنامه های مدنظر، 
کشاورزی، گردشگری و صنایع تبدیلی در استان 

متحول شود. 
رئیس جمهور همچنین در بازدید از مجموعه 
کشت و صنعت مغان اظهار کرد: ظرفیت کشت 
و صنعت مغان در استان اردبیل بسیار باالست 
و باید بــرای ایجاد فرصت های شغلی جدید و 

ارتقای کسب وکار در این منطقه برنامه ریزی 
اساسی داشــت. وی همچنین به برنامه ریزی 
مسئوالن استان برای ایجاد اشتغال پایدار اشاره 
و اضافه کــرد: ایجاد 5 هــزار فرصت شغلی در 
مجموعه کشت و صنعت مغان باید بدون فوت 

وقت در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور در جریان سفر به استان اردبیل 
از شهرک گلخانه ای پارس آباد مغان بازدید کرد. 
دیدار با نمایندگان استان های آذربایجان شرقی 
و غربی در مجلس دیگر برنامه رئیس جمهور 

بود. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به دغدغه 
نمایندگان آذربایجان غربی دربـــاره وضعیت 
دریاچه ارومیه و آثار و پیامدهای زیست محیطی 
ناشی از خشکسالی و کمبود آب در منطقه، 
گفت: ستاد احیای دریــاچــه ارومــیــه به زودی 
بــا شکل جدید فعال خــواهــد شــد تــا بــا کمک 
نمایندگان، مدیران استان و دغدغه مندان، کار را 

دنبال کرده و اقدامات الزم را انجام دهد.
وی با اشاره به نقش مهم حمل و نقل ریلی در 
جابه جایی بار و مسافر در این استان حاصلخیز 
و گردشگرپذیر گفت: امیدوارم تا یک سال آینده 
سوت قطار در ایستگاه راه آهــن اردبیل به صدا 
دربیاید، هرچند مدیران پروژه، وعده نزدیک تری 

داده اند.

تکذیب خبر سکته قلبی ضرغامی ◾
در جریان سفر رئیسی به اردبیل همانند دیگر 
سفرهای استانی وی برخی وزیــران نیز ضمن 
همراهی، برنامه کاری فشرده ای را دنبال کردند. 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که روز پرکاری 
هم داشت در مورد نتایج سفر رئیس جمهور به 
اردبیل گفت: در حوزه راه و شهرسازی دو محور 
راهسازی و مسکن در دستور کار قرار دارد و برای 
حــل مشکات زیــرســاخــت هــای حمل و نقلی 
حدود 2هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

شده است. 
ــر میراث فرهنگی،  ــرار بــود وزی امــا در حالی که ق
صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده 
رئیس جمهور در شهرستان های سرعین و نیر 
حاضر شود صبح روز گذشته به خاطر وضعیت 
نامساعد جسمی به تهران بازگشت تا سفر خود را 
به اردبیل نیمه تمام رها کند. به دنبال آن در فضای 
مجازی خبری مبنی بر سکته »سیدعزت هللا 
ضرغامی« منتشر شد. با وجود این، پیگیری ها 

نشان داد حال عمومی وی خوب است. 

وعده رئیس جمهور در بازدید میدانی هشتم

  سوت قطار در اردبیل 
به صدا درخواهد آمد

خبرخبر
روزروز

ــران در  ــهــ ــ خــطــیــب جــمــعــه ت
نخستین نماز جمعه پایتخت 
 پــس از 2۰ مــاه کــه همزمان با 
۱6 ربـــــــیـــــــع االول، ســـالـــگـــرد 
نخستین نماز جمعه تاریخ به امامت پیامبر 
اســام)ص( در مدینه برگزار شد، گفت: در 
دوران کــرونــا، مجموعه نهادهای دینی به 
نفع سامت عمومی مردم در پرتو رهنمود 
رهبری خوش درخشیدند و نهاد نماز جمعه 
در هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا در انواع 
و اقسام کمک ها همراه بود. حجت االسام 
محمدجواد حــاج علی اکبری در سخنان 
خــود در بخش بین المللی، شکست های 
آمریکا در منطقه و بــه ویــژه افغانستان را 
تشریح کــرد و گفت: آمریکا کــه بــا دروغ و 
نیرنگ خواست خاورمیانه بــزرگ را بسازد 
پــس از 2۰ ســال بــا ۸ تریلیون دالر هزینه 
از منطقه مــی رود و باید گــور خــودش را گم 

کند. به گــزارش خبرگزاری ها، وی سپس به 
مسائل داخلی پرداخت و در ابتدا از رویکرد 
انقابی کشتی گیران پهلوان و قهرمان که 
در مراسم نماز جمعه شرکت کــرده بودند، 
قــدردانــی کــرد. حــاج علی اکبری با اشــاره به 
جریان حضور مردمی رؤسای قوا و بدنه سه 
قوه در بین مردم افزود: این اقدامی خوب و 
موافق موازین سیره علوی است و ستاد و 
صف را نزدیک می کند. خطیب جمعه تهران 
سپس به مشکات اقتصادی موجود در 
جامعه پرداخت و تأکید کرد: وحدت و تاش 
سه قوه باید ادامــه یابد تا شاخ غول گرانی 
که عربده کشان، وسط زندگی مــردم است 
شکسته شود. امام جمعه موقت تهران در 
پایان با بیان اینکه در نهاد نماز جمعه 6 هزار 
مسئله کشور را شناسایی کرده و آن ها را به 
آقای رئیسی داده ایم، تأکید کرد: این مسائل 

را در نماز جمعه مطالبه خواهیم کرد.

 قدردانی خطیب جمعه تهران 
از حضور سران قوا در بین مردم

قابگزارش

 حضور رئیس و اعضای مجمع علمای اهل سنت لبنان 
در نماز جمعه تهران

در  حاشیه

درخواست 
 عجیب 
 تیم ظریف
 از دولت بایدن! 

تریتا پارسی نویسنده 
و تحلیلگر سیاسی 
ایرانی – سوئدی که 
به یکی از البی بازهای 
نزدیک به جریان دولت 
اعتدال ساکن در آمریکا 
معروف است، در 
مطلبی عجیب مدعی 
شد: تیم مذاکره کننده 
ایرانی در آخرین 
دور مذاکرات ]در 
زمان دولت روحانی[ 
به طرف آمریکایی 
گفتند: »تضمین کلی 
نمی خواهیم، فقط 
تضمین بدهید در دوره 
خود )بایدن( به توافق 
 برجام عمل خواهید 
کرد« ولی آمریکایی ها 
حتی به این درخواست 
هم پاسخ منفی دادند!
 به نوشته تریتا پارسی 
حتی اروپایی ها هم از 
این درخواست تیم 
ایرانی شوکه شده 
بودند!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9020000819      سالم قدس عزیز. شما را به امام رضا)ع( 
قسم میدم پیگیری کنید. چرا اضافه  حقوق نگهبانان 

بانک اجرا نمی شه؟ کجای کار گیر وجود داره؟ هفت ماه 
از سال هم گذشت ولی دریغ!

9360000158     این  روزها مجلس انقالبی دست روی 

هر مشکل سرطانی در کشور می گذارد تا آن  را جراحی 
کند، عربده های یک عده رانت خوار شیطان صفت 
بلند می شود. از نمایندگان می خواهیم به جهاد با 

قانون شکنان ادامه دهند چون دعای ملت قدرشناس 
پشت سر آن هاست.  

9150000382      ما تعداد زیادی از شهروندان باخرز در 
محدوده چهارشنبه بازار حدود سه سال است تقاضای 

تلفن ثابت کرده ایم؛ می گویند همه وسایل الزم را 
فرستاده ایم اما مخابرات تایباد و باخرز می گویند ما خبر 

نداریم. پس کسی نگوید چرا افراد به شهرهای بزرگ 

مهاجرت می کنند! 
9150000561     ضرب وشتم مأموران را دیدم؛ وقتی

 امثال...ها وجود دارند که کدخدای اصناف هستند و پشت 
پرده فقط خدا می داند چه می کنند تا با امثال این عامالن 

قاچاق برخورد اشد نشود مملکت درست نمی شود.

 رضایت 72 درصدی ایرانیان
 از رئیسی به روایت گالوپ

مــؤســســه افــکــارســنــجــی »گـــالـــوپ« مستقر 
در واشــنــگــتــن کــه یــکــی از معتبرترین مــراکــز 
نظرسنجی در دنــیــاســت، بخشی از نتایج 
جدیدترین نظرسنجی خود را منتشر کرد که 
از رضایت 72درصـــدی مــردم ایــران از عملکرد 
رئــیــس جــمــهــور حــکــایــت دارد. انــتــشــار ایــن 
نظرسنجی که در بازه زمانی دوم تا نهم شهریور 
انــجــام شــده، موجی از عصبانیت و خشم را 
در بین فــعــاالن ضــدانــقــاب فــضــای توییتر و 
همچنین برخی شبکه های ماهواره ای به وجود 

آورده است. 
این نخستین نظرسنجی بین المللی از عملکرد 
دولت سیزدهم ایران محسوب می شود. گالوپ 
همچنین اعام کرده آخرین نظرسنجی اش در 
دوران ریاست روحانی، از رضایت 23 درصدی 
ــران از وی حکایت دارد. ایــن مؤسسه  مــردم ای
در گـــزارش خــود افــــزوده: ۱۰ بــرابــر شــدن آمــار 
واکسیناسیون می تواند یکی از علل رضایت 
مردم از عملکرد رئیسی باشد. خبرگزاری ایرنا 
ضمن اشاره به این تحلیل نوشت: »در کنار این 
موضوع مهم می توان عوامل دیگری چون تاش 
شبانه روزی دولت برای بهبود شرایط، صداقت 
و ارتباط مستقیم و بی واسطه با مشکات مردم 

را عنوان کرد«. 

موش و گربه بازی اسنودن
ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان جاسوسی 
سیا و افشاگر معروف اسناد این سازمان که در 
سال های اخیر اقامت روسیه را گرفته، دو توییت 
رمزآلود به زبان فارسی منتشر کرد که این مسئله 
موجی از واکنش را در فضای مجازی به دنبال 
داشت. وی در توییت نخست خود ضرب المثل 
»دیوار موش داره، موش گوش داره« را به کار برد 
و در ادامــه پس از بحث های مفصل کاربران، در 
توییت بعدی به فارسی نوشت: »من فقط می گویم 

دلیل وجود دارد که گربه ها محبوب هستند«. 
ــران منظور از مــوش و گربه در  بسیاری از کــارب
توییت های اسنودن را به ترتیب اسرائیل و ایران 
دانسته اند. برخی آن را نوعی نصیحت به ایران 
قلمداد کرده و مدعی شده اند ایران با یک شکست 
و درز اطاعاتی روبه رو شده و اسنودن می خواهد 
این کشور را از این طریق آگاه کند. عــده ای دیگر 
هم گفته اند او از طرف روسیه مأمور است به ایران 
فشار وارد کند و به تهدید ایران به افشای اسناد 
محرمانه بــپــردازد. یک کاربر دیگر مدعی شده 
اسنودن به دیــدار پوتین با بنت و احتمال ارائه 
ــرارداد نظامی ایــران و روسیه به رژیم  اطاعات ق
صهیونیستی اشاره دارد. برخی هم معتقدند او 
قصد افشای اسناد امنیتی آمریکا درباره ایران را 
دارد. در بین تحلیل ها، مثل همیشه توییت های 
طنز هم کم نبود؛ یکی از کاربران خطاب به اسنودن 
ــر ایمپرشن مــی خــوای، بگو مرامی  نــوشــت: »اگ

الیکت کنیم، چرا ملت رو سر کار می ذاری!«

  در پی حادثه خودکشی منجر به فوت یکی از 

فرزندان گرانقدر شهدا، امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی دو مقام این نهاد در استان کهگیلویه و 

بویراحمد را برکنار کرد. 
  کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به »FATF« با 

صدور بیانیه ای اعام کرد نام ایران و کره شمالی 
همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده 
ــت. ایـــن ســازمــان همچنین بــرخــی دیــگــر از  اسـ
کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن را 
باوجود همکاری های اخیر، در فهرست خاکستری 

FATF قرار داد.
  پس از اینکه در چند روز گذشته، دو عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استعفا کردند، 
ــار دیــگــر رئیس  محسن هاشمی رفسنجانی ب

شورای مرکزی این حزب شد. 
  میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس 

درباره زمان بازگشت تهران به گفت وگوها اظهار 
کـــرد: تأخیر بیشتر ممکن اســت مضر باشد. 
همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در گفت و گوی رسانه ای اعتراف کرد: 
شواهدی از غنی سازی پنهانی اورانــیــوم توسط 

ایران وجود ندارد.
  سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 

روز پنجشنبه از آزادی دو راننده ایرانی بازداشت 
شده در جمهوری آذربایجان خبر داد.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR

مجلسمجلسقوه قضائیهقوه قضائیه سیاست خارجیسیاست خارجی

محسنی اژه ای: قدردانی ما از 
نقدهای برتر، کار تبلیغاتی نیست

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا با اجــرای طرح 
تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه قصد انجام کار تبلیغاتی 
نــدارد، گفت: ما با این کار می خواهیم واقعاً به نظام قضایی 
کشور کمک کنیم. البته در کنار نقد، باید پیشنهاد و راهکار هم 
وجود داشته باشد تا روند اصاحی کامل شود.به گزارش مهر، 
حجت االسام محسنی اژه ای در جلسه اجرای سند تحول قوه 
قضائیه به »فواید دموکراسی« هم اشاره کرد و مشارکت مردم 
در مسائل گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانست و افزود: 
وقتی گزینه ای با مشارکت و نظر اکثریت مردم انتخاب شد، 

معموالً به صواب نزدیک تر و خطای آن کمتر خواهد بود. 

 دیدار و گفت وگوی قالیباف 
با مراجع و علمای قم

رئیس مجلس روز پنجشنبه با سفر به قم با تنی چند از علما و 
مراجع تقلید دیدار و ضمن تبریک ایام میاد پیامبر)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( درباره موضوعات روز با آن ها گفت وگو کرد.به 
گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در دیدار آیات عظام علوی 
گرگانی، جوادی آملی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، نماینده 
آیت هللا سیستانی و آیت هللا سعیدی تولیت آستان حضرت 
معصومه)س( بر تاش مجلس برای همکاری با قوای دیگر 
به  منظور حل مشکات تأکید کرد و گفت: با همکاری دولت 
به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم.در این دیدارها، 

استاندار و نمایندگان قم در مجلس، وی را همراهی  کردند.

بررسی تحوالت سوریه در دیدار 
مقامات ایران و ترکیه 

مدیرکل وزارت امــور خارجه ترکیه و مشاور ارشــد وزیــر امور 
خارجه ایران در امور ویژه سیاسی، تحوالت سوریه را بررسی و از 
برگزاری دور ششم گفت وگوهای قانون اساسی سوریه استقبال 
کردند.سلجوقی اونال با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر 
امور خارجه جمهوری اسامی ایران در امور ویژه سیاسی در 
حاشیه نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو دیدار و 
درباره آخرین تحوالت سوریه بحث و تبادل نظر کرد. خاجی در 
این دیدار تأکید کرد: کمیته قانون اساسی سوریه برخاسته از 
روند آستانه است و این گفت وگوها باید بدون دخالت خارجی 

و بر اساس خواست مردم سوریه ادامه یابد. 
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 هواپیمای حامل رئیس جمهور روز گذشته به دلیل نامساعد بودن جو فرودگاه اردبیل ناگزیر در 

فرودگاه پارس آباد مغان به زمین نشست.
 حجت االسام سیدابراهیم رئیسی در هشتمین سفر خود نیز طبق روال معمول، پای درددل های 

مردم نشست. یکی از شهروندان پارس آباد مغان و رزمنده هشت سال دفاع مقدس هم فرصت را 
مغتنم شمرده و در دیدار با رئیس جمهور با بیان برخی از مشکات گفت: من دردنامه ۱2۰ ایثارگر 

و جانباز را به شخص شما تحویل می دهم.

حواشی سفر رئیس جمهور به اردبیل

نوبل اسالمی برای فیزیکدان ایرانی مبدع »نظریه F«تبریک در پی انتصاب تولیت امامین عسکریین)ع(
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی انتصاب دکتر 
محمد قاسم را به سمت تولیت آستان مقدس امامین 
عسکریین )ع( تبریک گفت. به گزارش آستان نیوز در پیام 
حجت االسام و المسلمین احمد مروی با اشاره به این که 
اقیانوس عواطف پاک و عشق عمیق و بی کرانه دلدادگان 
اهل بیت )ع( در ایران و عراق به سامرا فرصتی ارزشمند 

بــرای ترویج آمــوزه های دینی و قرآنی با پشتوانه عظیم 
مرجعیت، تسهیل زیارت زائران و خدمت شایسته به آنان 
است، آمده است: آستان قدس رضوی آماده همکاری در 
جهت انتقال تجربیات در زمینه های فرهنگی، علمی، 
عمرانی و اقتصادی برای شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر 

آستان مقدس ابناء الرضا)ع( می باشد.

چهارمین آیین اعطای »جایزه مصطفی)ص(« با حضور 
دانشمندان برگزیده و مقامات عالی رتبه کشوری در تاالر 
وحدت برگزار شد که طی آن از پنج دانشمند منتخب این 
مراسم قدردانی شد. به گزارش فارس، پروفسور کامران وفا، 
دانشمند متولد ایران و استاد فیزیک دانشگاه هاروارد به 
افتخار اثرش موسوم به »نظریه F« قدردانی شد. وی متولد 

سال ۱33۹ در تهران است و پس از پایان دوره دبیرستان، 
در ام ای تــی ادامــه تحصیل داده، پس از آن به دانشگاه 
پرینستون رفته و سپس در دانشگاه هـــاروارد مشغول 
شده است. دانشمند برجسته ایرانی در این مراسم اعام 
کرد جایزه نقدی مصطفی)ص( را به جامعه علمی ایران 

و مشخصاً بنیاد حمایت از علوم بنیادی تقدیم می کند.


