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رئیسجمهور با استعفای رستم قاسمی موافقت کرد

آیت هلل رییسی ،ضمن تقدیر از تالشهای قاسمی در دوران مسولیت خود در وزارت راه و شهرسازی و آرزوی سالمتی برای ایشان ،با
استعفای آقای رستم قاسمی در پی تشدید بیماری ،موافقت کرد  .در پی قبول استعفای آقای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی ،رییسجمهور
آقای شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد

خبــــــــــــر

خبر

وقتی براندازان به زیدآبادی رحم نمیکنند

گفتگوی مسئوالن با جوانان باید به اصالح امور منجر شود

خراسان نوشت« :سران قوا در نشست اخیر خود برحضور همه مسئوالن در
ردههای مختلف قوای سهگانه در اجتماعات مردمی به ویژه جوانان تاکید کردند...
حضور موثر و اعتماد آفرین مسئوالن در اجتماعات مردم به معنای مراسم پر
جمعیت و سخنرانیهای یک طرفه نیست  .این سخنرانی های یک سویه عمدتا
سرشار از شعار،ترسیم غیر واقعی از وضعیت جامعه ،بزرگ نمایی موفقیتها،

نادیده گرفتن مشکالت عدیده مردم و تالش برای توجیه آن ها و وعده های
بدون عمل است و هرگز نمی تواند اعتماد آفرین باشد..
مسئوالن مشکالت موجود جامعه را توجیه نکنند و به هر قیمتی به دفاع بی قید
و شرط از عملکرد خود نپردازند .بزرگ نمایی عملکردها،بی توجهی به مشکالت
مرد م و نداشتن صداقت در گفت وگو سه آفت سخن گفتن در میان مردم
است...پذیرش اشتباه ،عذرخواهی ،پرهیز از وعده بدون پشتوانه وعمل و حتی
در مواقعی استعفا و کنارهگیری از مسئولیتی که شایسته آن نیستند میتواند
برای جامعه اعتماد آفرین باشد .انتظار میرود مسئوالن حاضر در اجتماعات
مردمی به وعدههای خود برای پیگیری و حل مشکالت پایبند باشند و با تعیین
ضرباالجل ،نتیجه اقدامات خود را درباره مطالبات مردم به آن ها اعالم کنند...
حضور در اجتماعات مردمی و جوانان ،زمانی اعتماد آفرین است که مسئوالن
و ارکان نظام از یک سو بپذیرند برخی از اصول مهم قانون اساسی وحتی برخی
قوانین جاری برزمین مانده اند و از دیگرسو تجدید نظر و بازنگری در برخی
سیاست ها،قوانین ،مقررات و اصالح شیوهها را قبول کنند و برای تحقق آن در
موعدی که قول می دهند تالش کنند.
برخی ازسیاست ها،قوانین ،مقررات وشیوه های رایج با واقعیتهای موجود
جامعه مطابقت ندارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم میآورد .نباید در برابر
اصالح این موارد مقاومت بیجا کرد».

مرصادجدید

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از
آغاز حمالت جدید موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السالم
برای انهدام مقرها و مراکز باقیمانده گروهکهای تروریستی تجزیهطلب ضد

ایرانی مستقر در شمال اقلیم عراق خبر داد
مهدی محمدی ،مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی درباره این عملیات
در توییتر نوشت« :قرارگاه حمزه سیدالشهدا دیشب چیزهای بسیار مهم تر
از مقر ضدانقالب کردی را منهدم کرد .این حمالت با درخواست ،پشتیبانی
و مشارکت گروه های بسیار مهم مردمی و سران قومی برجسته کردستان
انجام شد.بنابراین اولین چیزی که منهدم شده 'توهم مقبولیت اجتماعی
ضدانقالب در کردستان' عزیز استکردستان عراق چیزی بسیار فراتر از مقر
فیزیکی ضدانقالب است .اطالعات راستی آزمایی شده نشان می دهد مناطق
منهدم شده در واقع اتاق های جنگ مشترک سرویس های اطالعاتی بوده که
بیش از هر جای دیگر در همسایگی ایران ،در شمال عراق متمرکزند .شاهد
سانسور شدید تلفات حتما خواهید بودصهیونیست ها با این برآورد که آشوب
در ایران به هدف خود یعنی خلق یک حرکت سراسری نینجامیده ،در فکر
طراحی واجرای یک 'مرصاد جدید' در مرزهای غربی ایران بودند .آنچه منهدم
شده برنامه یک بی ثباتی حاد در مرزهای ایران است که ماموریت اصلی آن
بسط خشونت مسلحانه به مرکز کشور بود».

سقف تراکنش خرید روزانه بانک به  ۱۰۰میلیون تومان رسید
با توجه به سی و یکمین صورتجلسه مورخ  ۲۳/۰۷/۱۴۰۱هیات عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده  ۱۲دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی
اشخاص ،موضوع بخشنامه مورخ  ،۱۱/۱۱/۱۴۰۰حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد.

ایرنا:

ایرنا در گزارشی نوشت :بررسیها از بازار
لوازمخانگی پایتخت ،حاکی از وفور انواع
کاالها و در مقابل رکود کامل در خرید و فروشهاست .این رکود تا حدی
است که کارخانجات و فروشندگان برای کسب مشتری دست به تخفیفات
گسترده زدهاند .فعاالن بازار لوازمخانگی میگویند :در سال جاری ،افزایش
قیمتهای تولید همراه با کاهش قدرت خرید مردم ،منجر به رکود سنگین
در بازار لوازمخانگی شده است .همین مساله سبب گشته تا فروشندگان و
کارخانجات تولیدی ،کاالهای خود را با تخفیف ارائه کنند .یکی از فروشندگان
در این زمینه گفت :از شهریورماه یکی از برندهای بزرگ کشور که به صورت
فرانچایز با آن کار می کنیم ،از قیمت مصرفکننده محصوالت خود  ۸.۶درصد
به ما تخفیف میدهد و ما نیز کاالها را با یک تا  ۱.۵درصد سود به فروش
میرسانیم ،با این حال خریداری برای این کاالها نیست.

آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه
توییترش نوشت :بسیار نگران این هستم که طبق
گفتهها ،مقامات ایران در حال گسترش خشونت علیه معترضان ،به ویژه در شهر
مهاباد هستند .ما در عین حمایت از مردم ایران ،به پاسخگو کردن کسانی که در
این کار نقش دارند ادامه میدهیم .اظهارات بلینکن در حالی مطرح میشود که
ناصر کنعانی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،اخیرا در واکنش به استانداردهای
دوگانه مقامات غربی در زمینه مسائل حقوق بشری ،در صفحه توییترش نوشت:
سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیرا در توییتی نوشت :شهادت و جراحت  ۸هزار
کودک در جنگ علیهیمن و بازداشت بیش از تن  ۷۵۰و شهادت  ۴۷تن
و جراحت  ۱۶۴کودکفلسطینی طی سال  ۲۰۲۲توسط رژیم صهیونیستی ،با
حمایت مدعیان حقوق بشر و سکوت سازمان های بینالمللی رخ داد!

خبر

خداحافظی دولت با «رستم قاسمی»

سرانجام خبری که مدت ها بود غیررسمی بیان می
شد ،رسما از سوی معاون پارلمانی دولت اعالم شد،
مبنی بر این که به زودی دولت سیزدهم با رستم
قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی خداحافظی خواهد
کرد.

احمد زیدآبادی ،روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی
نزدیک به طیف ملی مذهبی چند روز پیش
مطلبی خطاب به حامد اسماعیلیون نوشت و از
او خواست معترضان را به عدم خشونت دعوت
کند .اما تنها پس از چند روز سیل حمله و توهین
به زیدآبادی از جانب براندازان باعث شد او با
انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود از سیاست
خداحافظی کند.
زیدآبادی نوشت« :بازتاب مطلبی که خطاب به
حامد اسماعیلیون نوشتم ،مرا نسبت به آیندۀ این
کشور از هر جهت روشن کرد؛ گرچه پیش از آن
هم ،برایم کم و بیش روشن بود.
از فحاشی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاو ِز
جنسی ،بخشی از واکنش افرادی بود که در
فضای مجازی و غیرمجازی به حمایت از آقای
اسماعیلیون نثارم کردند.
من این سرزمین را سرزمین عطار و سنایی و
مولوی و خیام و حافظ و سعدی میدانستم .هرگز
فکر نمیکردم بخشی از مردم این سرزمین روزی
به این نقطه برسند .حاال که رسیدهاند ،دیگر جای
حضور من نیست .به هر حال ،من هم از پوست
و گوشت و خون و عصب ساخته شدهام .فشارها
از همه سوست و من چنان تنها و غریب ماندهام
که مرگ را بر هموطنی با چنین افرادی ترجیح
میدهم.
این لحظه ،لحظۀ خداحافظی من با سیاستی
است که میخواهد با این شیوه و روش پیش

توییت وزیر خارجه
آمریکا درباره
حوادث مهاباد

مقاومت مردم در برابر
گرانیهانتیجه داد

معاون پارلمانی رییس جمهور با جدی دانستن
تغییر در وزارت راه و شهرسازی گفت :وزیر
پیشنهادی یکشنبه آینده به مجلس معرفی میشود.
سیدمحمد حسینی در گفتوگویی درباره برخی
اخبار مبنی بر احتمال تغییر وزیر راه و شهرسازی

رصدخانه

اظهار داشت :تغییر وزیر راه و شهرسازی جدی بوده
و قرار است ،دولت ،یکشنبه هفته آینده ،گزینه
پیشنهادی را در نامهای به مجلس معرفی کند.
معاون رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره
گزینههای پیشنهادی دولت برای جانشینی رستم
قاسمی به ایرنا گفت :تا این لحظه آقای «مهرداد
بذرپاش» گزینه اصلی برای تصدی وزارت راه
و شهرسازی است.درباره علت این خداحافظی
موضوعات متعددی بیان می شود؛ اما مهمترین
علت را باید در توجه نامناسب نسبت به وعده های
دولت سیزدهم در امر ساخت مسکن دانست که
موجب شد ،انتقادات زیادی به دولت بیان شود.
البته مسائل دیگری همچون ناتوانی جسمی و
برخی اخبار حاشیه ای هم به عنوان مکمل این دلیل
بیان می گردد .گفتنی است ،مهرداد بذرپاش که
سابقه مدیریت در دولتهای نهم و دهم و همچنین
نمایندگی مردم تهران در مجلس نهم را در کارنامه
خود دارد ،هماکنون ریاست دیوان محاسبات کشور
را عهدهدار است و پیش از این در دولت سیزدهم
از سوی برخی افراد برای وزارت صمت و کار و رفاه
اجتماعی هم معرفی شده بود.

برود .من این صحنه را ترک میکنم ،چون
هیچ رگی در وجودم با آن سنخیت ندارد و با
سرتاسرش بیگانهام.
از این به بعد ،بر نوشتن کتابهایم متمرکر
میشوم و در این کانال نیز فقط در بارۀ تاریخ و
امور انتزاعی مینویسم و کالمی از آنچه در این
کشور میگذرد و خواهد گذشت ،نخواهم نوشت.
این تصمیم برگشتناپذیر است.
اگر ممنوعالخروج نبودم و پاسپورت داشتم ،برای
مدتی به یاد دوران شکوفایی فرهنگ ایران ،به
سمرقند یا بخارا میرفتم و یا راهی عراق میشدم
و به یادِ لحظههای غربت و مظلومیت علی در
جوار مسجد کوفه ساکن میشدم.
با این همه ،من عاشق وطنم هستم .برایش
دعای خیر میکنم و این تنها کاری است که فع ًال
از دستم برمیآید».حقیقتا وضعیت این روزهای
براندازان نشان دهنده فردای پس از جمهوری
اسالمی است .اینان که امروز تحمل یه توصیه
ساده به یکی از سران خود آن هم از جانب فردی
مثل زیدآبادی را ندارند احتماال فردای روزی که
قدرت را در دست بگیرند حمام خون در خیابان
راه میاندازند.افرادی که داعیه آزادی دارند و از
جمهوری اسالمی به دلیل فقدان آزادی انتقاد می
کنند خود اینقدر به آزادی پایبند نیستند و به دلیل
یک توصیه ساده یک روزنامه نگار را آماج توهین
قرار می دهند و کار را چنان بر او سخت می گنند
که عطای سیاست را به لقایش می بخشد.

پس از پناهنده شدن
رئیس فدراسیون ،دو
بوکسور ایران هم از
اسپانیابرنگشتند
پس از جنجال های مربوط به رییس فدراسیون
بوکس ،دو ملی پوش بوکس جوانان هم به ایران
بازنگشتند .اعزام تیم ملی بوکس جوانان ایران به مسابقات جهانی اسپانیا
با حاشیه های فراوانی همراه بود .در میانه های مسابقات حسین ثوری،
رییس فدراسیون بوکس ایران در اقدامی عجیب و دور از انتظار اعالم
کرد به ایران بازنمی گردد .حاال که صبح امروز اعضای تیم جوانان بوکس
ایران به تهران بازگشتند ،مشخص شد که دو بوکسور ایرانی هم در اسپانیا
مانده اند و همراه با این تیم به ایران نیامدند! آرین ساعد پناه و مرتضی
ریگی ،دو ملیپوش بوکس جوانان ایران ،اردوی این تیم در اسپانیا را در
میانه مسابقات جهانی ترک کرده و به همراه سایر اعضا و مربیان به ایران
برنگشتند.

خبــــــــــــر

تالش مجلس برای
ساماندهی تجمعات به
کجا رسید؟
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی
کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با
ایسنا ،درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی
تجمعات در کمیسیون امورداخلی کشور و
شوراها ،با بیان اینکه این طرح همچنان در
کارگروه مربوطه در حال بررسی کارشناسی
است و فعال در دستور کار کمیسیون قرار
نگرفته است ،اظهار داشت :نمایندگان در تالش
هستند در قالب این طرح به بحث اعتراضات
مردمی توجه شود.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح محل های
تجمع با هماهنگی استانداری ها و فرمانداری
ها تعیین می شود ،در ادامه اظهار کرد :از
سوی دیگر پیش بینی شده تا مجوزهایی برای
برگزاری تجمعات اعتراضی مردم در چهارچوب
قانون صادر شود .به دنبال آن هستیم که بستر
برگزاری تجمعات مردمی در چهارچوب اصل ۲۷
قانون اساسی فراهم شود .مجلس به دنبال آن
است که صدای انتقاد و اعتراض مردم شنیده
شود و در چهارچوب قانون به این مطالبات
مردم پرداخته شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تصریح
کرد :کمیسیون آماده است که بالفاصله پس از
اتمام بررسی های طرح در کارگروه ویژه ،طرح
را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را برای
رسیدگی به صحن مجلس ارائه کند.

رحیمصفوی:
این فتنهها متام میشود،
اما باز هم ممکن است
رساغامنبیاید
سردار سیدیحیی رحیم صفوی در همایش
جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس با بیان
اینکه در جنگ ما انسانمحور بودیم و عراقیها
ابزارمحور بودند ،اظهار کرد :االن ما به قدرت
پهپادی باالیی رسیدیم اما از سال  ۶۵هم ما
هواپیمای بدون سرنشین را در سپاه پاسداران
ساخته بودیم .ما از تمام علوم در زمان جنگ
استفاده کردیم؛ از آب و هواشناسی گرفته تا
زمینشناسی و موارد دیگر.
وی افزود :ما میدانستیم با چه کسانی در
جبهه مقابل طرف هستیم و حتی خصوصیات
اخالقی فرماندهان عراقی را هم میدانستیم .ما
جزئیات ساختار و تیپهای عراق را میدانستیم
و برتری علمی و فکری نسبت به دشمن داشتیم.
مشاور رهبر انقالب تاکید کرد :آیا سپاه پاسداران
و بسیج در این جریانی که شاهد هستیم،
نمیتواند با علم و آگاهی ماجرا را زودتر جمع
کند؟ من مطمئنم این جریان به تعبیر مقام
معظم رهبری به زودی جمع میشود .صفوی
یادآور شد :االن هشت میلیون تن کاال در بندرها
وجود دارد که باید به دست مردم برسد .ما
ضعفهایی داریم که اینها در نیروهای مسلح
کمتر است ،اما باید ضعفهای کشور را برطرف
کنیم .وی با بیان اینکه ما یک ملت قدرتمند
هستیم و رهبری خردمند و الیق و شجاع داریم،
اظهار کرد :این فتنهها تمام میشود اما باز هم
ممکن است سراغمان بیاید .پس نباید بیتوجه
ت مردم را حل کنیم ،چون
باشیم .ما باید مشکال 
انقالب اسالمی آمده است که مشکالت مردم
را حل کند.

جبلی:
برخی انتقادها از
صداوسیام درست است
پیمان جبلی ،رئیس سازمان صدا و سیما در گفت
وگو با برنا ،در رابطه با انتقادات به صدا و سیما گفت:
هجمه هایی که به رسانه ملی می شود دور از انتظار
نیست ،وقتی که رسانه ملی برای مقابله با دروغ
پردازی و شبهه افکنی و گمراه سازی افکار عمومی
که رسانه های معاند مسبب آن است ،فعاالنه وارد
میدان شود ،طبیعی است که مورد هجمه قرار گیرد.
وی در ادامه گفت :بعضی انتقاداتی که از رسانه ملی
می شود را انتقادهای به حق و درستی میدانیم
که ما هم به آن معتقدیم و درصدد آن هستیم که
جبران کنیم .رسانه ملی به هرحال رسانه ملی است
و باید بتواند دیدگاه های مختلف و گرایش های
مختلف و نگرش های مختلف را در معرض قضاوت
افکار عمومی قرار دهد.
رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد :ما در
همین اتفاقات در هفته های اخیر با یک نوع پدیده
پنهان شدن واقعیت نزد قشر مشخصی از جامعه
که جوان و نوجوان هستند ،روبرو بودیم .متاسفانه
واقعیت ها در گذشته خوب تبیین نشده است و
البته اکنون هم به خوبی تبیین نمی شود و منجر
به بروز شبهاتی می شود که ریشه در اعتقادات و
باورها و رفتار بخشی از جامعه پیدا می کند .در
اینجا نقش ما سنگین است ،باید بتوانیم میراث
گذشته را اصالح کنیم و هم فرآیند جدیدی را اصالح
کنیم که جامعه خود را در رسانه ملی ببیند.

