پس از  ۲۸۹روز اتفاق افتاد

خروج کشور از وضعیت
قرمز

صفحه 3

پیشخوان
رئیس جمهوری در اولین جلسه شورای عالی فضایی
دولت سیزدهم

ن طباطبایی پیرامون تهدیدهای بافت
«ابتکار» با امی 
تاریخی شیراز گفتوگو کرد

چرا قیمت مواد غذایی «عجیب»
یرود؟
باال م 

وقتی ماهوار ه پرتاب میشود
مردم احساس قدرت میکنند

از خرابات مغان
تا هتل آسمان!

بی توجهی بازار به قیمتهای
مصوب

صفحه 2

صفحه 9

صفحه 4

خط و نشانهای دیپلماتیک پیش از مذاکره
در حالی که چند روز به موعد هشتم آذرماه برای از سرگیری مذاکرات باقی نمانده است.
دو طرف ماجرا یعنی ایران و آمریکا به صورت جداگانه برای یکدیگر خط و نشان می کشند.
در حالی که طرف آمریکایی عهد شکن معاهده بوده است اما همچنان با رویکرد طلبکارانه
کار را دنیال می کند .با این حال اما هر دو طرف بر مواضع خود پایبند هستند هرچند
صحبت از امتیازدهی گام به گام هم می شود اما علی باقری کنی گفته که باید تمامی
تحریم ها برداشته شود« .علی باقری کنی» مذاکره کننده ارشد ایران ،در مصاحبه با نشریه

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

انگلیسی ایندیپندنت لغو تمامی تحریمها علیه ایران را شرط الزم برای موفقیت مذاکرات
هستهای در وین دانست .دیپلمات کشورمان در ابتدای این مصاحبه گفت« :اولین مذاکره
دولت جدید ایران در روزهای آتی برگزار خواهد شد و اگر آمریکا با یک سری شرایط
موافقت نکند ،با شکست مواجه خواهیم شد .هدف مذاکرات در اصل این است که دولت
بایدن به توافقی بپیوندند که دولت ترامپ یکجانبه از آن خارج شد.
شرح درصفحه 11

حکمرانی آب باید تغییر کند
این روزها ابربحران آب گریبان کشور را گرفته .هر روز
یکی از حوضهها به مطالبه سهمش برمیخیزد و فریاد
میزند .گسلهای اجتماعی بیدار شده اند و هر روز که
التیام نیابد کار بغرنجتر میشود .اینها همه نشان میدهد
کشور در حکمرانی آب ورشکسته شده است .جمهوری
اسالمی باید سریع تصمیم بگیرد .تصمیم بزرگ و سختی
هم باید بگیرد .خشکسالی و تغییرات اقلیمی و حکمرانی بد
در حوزه آب ،وضع را هر روز وخیم تر میکند .هیچ اتفاق
طبیعی و معجزه ای نمیتواند وضع را تغییر دهد .بنابراین
اصال ًکسی منتظر نایستد .عالج و تدبیر در دست تصمیم
گیران است .اگر دیر بجنبند و یا تصمیم بد بگیرند ممکن
است کار به جاهای باریکتری بکشد .به گمانم هرکس
ایدهای دارد باید در حوزه عمومی مطرح کند تا از رهگذر
بحث و انتقاد ،به طور عاجل به یک تصمیمی برسیم .ما
منابع کم داریم و مصرف را هم اصالح نکردهایم .درنتیجه
به چنین وضعی افتاده ایم .لذا باید تصمیم دقیق و مهمی
گرفت و در این برهوت منابع آبی ،راهکار پیدا کنیم.
یکی از راههای ممکن استفاده از منابع شرکتهای بزرگ
واقع در مناطق خشک از طریق تهاتر میباشد .مثال ً در
مناطقی مانند اصفهان ،یزد ،کرمان و سیستان (که عموما ً
دارای صنایع فوالدی آببر میباشند) معادن بزرگ را به
مگاشرکتهایی همچون چادرملو ،مبارکه ،گلگهر و...
واگذار شود .و در مقابل باید این شرکتها آب این مناطق
را از طریق منابع درآمدی خود تامین کنند .ما نباید کاالی
استراتژیک و کمیاب مانند آب را به عنوان یارانه جهت
تولید کاالیی کمتر راهبردی به صنعت بدهیم .یعنی نظام
پرداخت یارانه صنعت را باید عوض کنیم.

رئیس قوه قضائیه:

برای از بین بردن لغزشها
نیاز به
پیشگیری داریم
صفحه 2

این نامه به سران قوا و برخی مسئوالن ارسال
شده است

دور جدید مذاکرات وین چقدر بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود؟

صفحه 10

اخبار
راه دانشمندانمان را ادامه خواهیم داد
فرزند شهید فخری زاده گفت :ترور جهادگران با هدف توقف اندیشه و نگاه نو
به بشریت که بر هم زنندهی نظمشان بود انجام گرفت ،اما دشمن بداند که ما راه
دانشمندان مان را ادامه خواهیم داد.
یزاده فرزند شهید محسن فخری زاده در سالروز
به گزارش ایسنا ،مهدی فخر 
شهادت پدرش در سخنانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به خطبه
 ۲۷نهجالبالغه گفت :جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند آن را به روی
خواص خود گشوده است و شهید محسن فخری زاده نیز یکی از این جهادگران
است ،جهادگر علمی که با تالش در علوم مختلف در  ۴۰سال عمر پر برکت خود
تغییرات شگرفی رقم زد و نشان داد با تکیه بر توان داخلی میتوان به قلههای علم
رسید .قله هایی که دشمنان را به زانو درآورد .از این رو دشمنان اسالم او را بهتر
از همه میشناختند و او را پدر علم هستهای میدانستند .وی ادامه داد :بیش از
 ۴۰سال جهاد علمی در علوم مختلف و بیش از  ۴۰سال تالش در زمینه پرورش
نخبگان آن چنان خواب را از چشم دشمنان ربوده بود که سرانجام ایشان را در ۷
آذر  ۹۹به شهادت رساندند .به قول پدر این ها نشان دادند که جهادگران علمی
را هم میکشند .اما ما از پای نمینشینیم .وی در پایان با اشاره به شهید محسن
یزاده گفت :او همسر و پدری مهربان بود که در کنارش زیبایی حیات در
فخر 
راه خدا به معنای عمیقتری نمود پیدا میکرد .پدر راهت را ادامه خواهیم داد.

وزیر اقتصاد:

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به تعویق افتاد
وزیر اقتصا د گفت :دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در
بخش تولید به سمت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این
الیحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
به گزارش انتخاب؛ احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی اظهار کرد :یکی از مهمترین مشکالت کشور مسئله خودتحریمی داخلی
است که در زمینههای مختلف وجود دارد اما تقریبا ًمصادیق مشابه یکدیگر دارد که
باید با راهکارهایی آن را کاهش دهیم .وی افزود ۲ :موضوع تسهیل عام و تشویق
خاص همواره مورد توجه دولت سیزدهم است و باید در فعالیتهای تولیدی زمینه
برای ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و از سوی دیگر حمایت های الزم را برای
تولید کنندگان داشته باشیم .وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد :تالش داریم
در نقطه تماس دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان هزینهها را به حداقل برسانیم
و سیاستهای مانع فعالیتهای تولیدی را از میان برداریم .خاندوزی گفت :باید
فعالیت های اقتصادی برای کسانی که وارد عرصه فعالیت اقتصادی می شود باید با
کمترین هزینه زمانی و صرف وقت رقم بخورد .وی اظهار کرد :بود و نبود ارز 4200
تومانی در نوع واردات و نوع محصوالت تولیدی داخل تعیین کنننده است .وزیر
امور اقتصادی و دارایی گفت :دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای
منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز  4200تومانی حرکت کند و با توجه به
اینکه این الیحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد .خاندوزی
افزود :مشکل پنجره واحد ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی را می توانیم حل کنیم
و وقتی این مسائل نادیده گرفته میشود چرخ اقتصاد سخت میگردد و در هفت
ماه  90میلیون دالر مجموعه صادرات استان است که بسیار ناچیز است .وی اظهار
کرد :اگر تا  27سال دیگر هیچ پروژه تعریف نشود باز نیز پروژه برای اجرا رسیدن این
پروژه ها داریم و مسائل مختلفی باعث این وضع شده است.

هوالباقی

خانواده محترم مهوش

ســبک بــاالن بــه ســهولت پــرواز میکننــد و مــادر پــاک شــما
ایــن گونــه بــود کــه پروانــه روحــش بــه اعلــی علییــن پــرواز کــرد.
پــرواز ملکوتــی مــادر بزرگوارتــان ســیر در راه خداســت و ایــن بــاور
اندکــی از غــم شــما خواهــد کاســت .تســلیت مــا را پذیــرا باشــید.

خانواده سلیمان زاده

پاسخ  ۳۰صفحهای الریجانی
به شورای نگهبان درباره
ردصالحیتش

اقتصاد منتظر سیگنالهای هشتم آذر

ادامه درصفحه 2

فرزند شهید فخریزاده:

شنبه  6آذر  21 - 1400ربی عالثانی  27 - 1443نوامبر  - 2021سال هجدهم  -شماره  12 -4971صفحه  2000 -تومان

احیای برجام شکست خواهد خورد؟

صفحه 2

حجتاالسالم ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه تهران:

مهمترین اصل و زیرساخت نظام سیاسی الهی شایستهساالری است
خطیب نماز جمعه تهران گفت :امروز به دلیل استراتژی
خشونت ،رهبری سیاسی آمریکا تحتالشعاع قرار گرفته
که نمونههای روشن آن را در فلسطین ،عراق ،سوریه،
افغانستان و یمن مشاهده میکنیم.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم سید محمد حسن
ابوترابیفرد امام جمعه موقت تهران ،روز جمعه در نماز
جمعه تهران در سخنانی به تبیین شرایط انتخاب مالک اشتر
پرداخت و گفت :انتصاب مالک اشتر ،این فرمانده سلحشور
به مقام استانداری و مدیریت استان مهم مصر و تعریف
وظایف روشن بیانگر چند حقیقت است.
وی ادامه داد :اوال ً تحقق آرمانهای الهی و حرکت در
مسیر جامعهای که قیام به قسط و عدالت مینماید ،مرهون
نظامسازی و شکلگیری نظام سیاسی برآمده از آموزههای
دینی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود :بدون شکلگیری
یک نظام سیاسی کارآمد با حضور و مشارکت آحاد جامعه
و مبتنی بر مبانی روشن وحیانی ،برای شکلگیری جامعهای
که در انتظار انبیای الهی است ،فراهم نخواهد شد.
وی تصریح کرد :ثانیا ً این نظام بر چند اصل استوار
است ،مهمترین اصل و زیرساخت نظام سیاسی الهی
شایستهساالری است.
ابوترابیفرد اضافه کرد :انتخاب مالک اشتر آن هم در
جایگاهی که شخصیتی فرزانه ،فرهیخته ،توانا و با انگیزه،
محمد بن ابی بکر در آن جایگاه قرار دارد ،حکایت از این
واقعیت میکند که در نگاه سیاسی و مدیریت علی بن
ابیطالب علیهالسالم انتخاب مدیران صالح ،شایسته،
ممتاز ،پیشرو ،پیشگام در اولویت است.
وی ادامه داد :نظام سیاسی در اندیشه سیاسی امام
علی ،باید در مسیر آبادانی عمران و توسعه کشور قدم
بردارد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران تصریح کرد :کشور
اسالمی باید در مرز آبادانی و عمران حرکت کند .توسعه
انسانی ،عمران و آبادانی امروز در دستور کار دولتهای
پیشرو است.
ابوترابیفرد گفت :تنها راهی که ایران را به قدرت
میرساند ،اقتدار علمی و قرار گرفتن در صف نخست تولید
علم و تبدیل ایران به مرجع علمی آینده جهان است و در
این مسیر ،مجامع علمی و دانشگاهی و نخبگان ،نقش مهم

و کلیدی دارند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت :امیرالمومنین به دو ابزار
برای دستیابی به این آرمان بلند اشاره میکند و آن را ابزار
کلیدی میداند.
وی ادامه داد :نظام تأمین مالی دولت و نظام دفاعی؛
دو گوهر گرانبها در دست ملت و نظام سیاسی است که
اگر نباشد به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نمیکنند.
ابوترابیفرد اضافه کرد :در هفته بسیج قرار داریم .چرا
امروز بسیج دارای این منزلت و جایگاه رفیع در نگاه ملت
ایران و ملت اسالم است؟ زیرا ستون فقرات امنیت امروز
دنیای اسالم است.
وی افزود :اقتدار امروز ایران و کشورهای همسایه و اقتدار
محور مقاومت ،برآمده از صالبت ،ایمان ،اندیشه مبتنی
بر مبانی دینی ،بصیرت ،ایثار و استقامت بسیج و نیروهای
نظامی و دفاعی کشور است ،این امنیت مهمترین سرمایه
برای ارتقای کشور است.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران تصریح کرد :ملت
عزیز و بزرگوار؛ هر چند ما با اهداف تعریف شده در
منشور حکمرانی علی بن ابیطالب فاصله داریم ،اما شما
قطعا ًمیدانید این سرمایه گرانبهای استقالل ،این سرمایه
بیبدیل امنیت ،در دنیایی که صاحبان قدرت برای خلق
ناامنی در آن تالش میکنند ،دستاورد نظام والیی اسالمی
است.
ابوترابیفرد گفت :نیروی دریایی راهبردی جمهوری
اسالمی ایران اقتدار ،عزت ،دانش و فرزانگی ملت عزیز را در
برابر نگاه جامعه جهانی به نمایش گذاشته است.
وی ادامه داد :دستاورد نظامی ،که فرماندهی کل نیروهای
مسلح آن در دست شخصیتی است که آراسته به دو گوهر
گرانبهای علم ،دانش و فضائل اخالقی و همچنین عدالت
است ،این دستاورد گرانبهای اندیشه سیاسی اسالمی
است.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگر از سخنان خود
گفت :با توجه به مذاکرات  ۴+۱با نمایندگان جمهوری
اسالمی ایران ،به طور خاص کشورهای اروپایی ،چند توصیه
دارم.
حجتاالسالم ابوترابیفرد ادامه داد :حاکمان و مدیران
این کشورها میدانند اما توجه داشته باشند ،امروز به دلیل
استراتژی خشونت ،رهبری سیاسی آمریکا تحتالشعاع قرار

گرفته است که نمونههای روشن آن را در منطقه فلسطین،
عراق ،سوریه ،افغانستان ،یمن مشاهده میکنیم.
وی اضافه کرد :شکست این استراتژی در منطقه و حجم
تناقضات در سیاستگذاری برنامههای استراتژیک آمریکا
را شاهدیم که اهل نظر ،مجامع علمی و دانشگاهی آن
تناقضات را در حوزههای سیاسی به طور خاص در حوزههای
اجتماعی مشاهده میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد :در ناتوانی پنتاگون و
دستگاه نظامی آمریکا در سرکوب مسلمانان و حرکتهای
مردمی در سطح جهان شاهد شاخص کاهش قدرت نرم و
غیرملموس آمریکا هستیم.
ابوترابیفرد تصریح کرد :سران کشورهای اروپایی اعضای
۴+۱؛ شما امروز با چنین آمریکایی رویارو هستید و این
آمریکای چند دهه قبل نیست .آمریکایی است که شکست
سیاستهای او در منطقه جنوب غربی آسیا ،فراروی جامعه
جهانی قرار دارد.
وی خطاب به رهبران اروپایی گفت :منافع ملتهای
اروپایی را قربانی منافع نامشروع حاکمان آمریکا و رژیم
صهیونیستی نکنید .منافع ملتهای اروپایی را با رژیمی که
تار و پود آن فرو ریخته است ،گره نزنید.
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد :امروز هر تحلیلگر
سیاسی و نظامی به خوبی میداند ،در آینده نه چندان دور،
رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین و جهان اسالم حضور
ندارد.
ابوترابیفرد افزود :منافع ملتهای اروپایی را با منافع
نامشروع آمریکا ،گره نزنید؛ این خطای راهبردی و استراتژیک
است .منافع ملتهای اروپایی با منافع ملتهای آسیا ،به
خصوص جنوب غربی آسیا گره خورده است؛ امنیت جنوب
غربی آسیا ،یعنی امنیت اروپا؛ امروز ایران اسالمی است که
با اقتدار خواستار این امنیت است.
وی تصریح کرد :اگر ظرفیت و اقتدار سیاسی ،دفاعی،
علمی و تواناییهای محور مقاومت نبود ،امروز اروپا در
معرض ناامنیهای سخت قرار داشت.
خطیب نماز جمعه تهران گفت :این اقتدار ایران اسالمی
و محور مقاومت بود که داعش را سرکوب کرد و یک سیل
ویرانگر را از حرکت به سوی اروپا باز داشت .قدرشناس
باشید منافع ملتهای خود را ببینید و در این مسیر حرکت
کنید.

امام جمعه موقت تهران همچنین به بیانات رهبر انقالب
در دیدار اخیر با نخبگان علمی کشور اشاره کرد و اظهار
داشت :یکی از واقعیتهایی که رهبر انقالب بر آن پا
میفشارند و اصرار دارند ،توسعه علمی و فناوری در کشور
است و دستیابی به قدرت نیز با اقتدار علمی گره خورده
است.
ابوترابی فرد ادامه داد :قدرت ،محصول علم و دانش است
و البته اگر دانش با تربیت توحیدی گره نخورد ،راه را برای
طغیان و استکبار و سلطه بر دیگران هموار میکند.
وی تاکید کرد :تنها راهی که ایران را به قدرت میرساند،
اقتدار علمی و قرار گرفتن در صف نخست تولید علم و
تبدیل ایران به مرجع علمی آینده جهان است و در این
مسیر ،مجامع علمی و دانشگاهی و نخبگان ،نقش مهم و
کلیدی دارند.
امام جمعه موقت تهران گفت :امروز شرکتهای
دانشبنیان نقش مهمی در حرکت کشور دارند و به گفته
معاون علمی رئیس جمهور ۵۰ ،پارک علم و فناوری و صدها
استارتاپ به دست جوانان ّ
خلق و نوآور شکل گرفته و
این جبهه بسیجی نوآور میتواند بر محیط ایران اسالمی و
دستگاه حکمرانی کشور اثرگذار باشد.
ابوترابی فرد تاکید کرد :رسالت رئیس جمهور محترم
و وزرای صنعت ،آموزش عالی و بهداشت و دستگاههای
کلیدی اجرایی و قضایی ،این است که راه را برای ورود
فناوریهای جدید به عرصه مدیریتی کشور هموار کنند و
آن گاه با یک تحول عظیم روبهرو میشویم.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد :شرکتهای بزرگ
خودروسازی کشور با این مقولهها تقریبا ً بیگانه هستند؛
مگر از دستگاهی که دچار خطاهای راهبردی میشود،
میتوان انتظار تحول داشت؟!
وی ادامه داد :وزیر محترم صنعت بداند که با عزل یک
مدیر ،هیچ مسئلهای در صنایع بزرگ حل نمیشود .این
ساختار ،آلوده و فسادزا است و این نظام مدیریتی در کشور
پاسخگو
خطیب نماز جمعه تهران در پایان تاکید کرد :باید
در مسیر تحول و واگذاری شرکتهای بزرگ به بخش
خصوصی قدم برداریم و بر اعمال و رفتار آنها نظارت
دقیق کنیم .این بدنه سنگین دستگاه مدیریتی اقتصادی
و دولتی ،فسادزا است.

علمالهدی:

مشکل آب با تجمع حل نمی شود؛ نماز باران بخوانید
امام جمعه مشهد گفت :مقابله با جریان دالل بازی و سودجویی در بازار،
کار بسیج است و بسیج بیدار و آگاه ،از انبارسازی و احتکار کاال در جامعه
جلوگیریمیکند.
به گزارش ایرنا؛ سید احمد علم الهدی در خطبههای نماز جمعه امروز مشهد
افزود :یک وظیفه بسیج کمک به حل مشکالت جامعه است و اکنون که گرانی،
معیشت مردم را سخت کرده است بسیج باید وارد این عرصه شود.
وی ادامه داد :بخشی از مشکالت مربوط به کمبودها ،اختالالت اقتصادی و
ارز است که مسئوالن دولتی برای رفع آن تالش میکنند ،اما بخشی مربوط به
سودجویی و دالل بازی است که عدهای ناپاک سودجو به دنبال فشردن حلق
مردم هستند و میخواهند معیشت مردم را در جیب خود بریزند.

نماینده ،ولی فقیه در خراسان رضوی گفت :اگر مسئوالن دولتی با قدرت
بسیج ،تنظیم بازار را عملی کنند بخش عمدهای از مشکالت مردم حل شود.
علم الهدی جامعه امروز را نیازمند فداکاری بسیج و تقابل این نهاد در برابر
دشمن توصیف کرد و افزود :فلسفه ایجاد بسیج در ابتدا یک نیروی دفاعی بوده
است ،اما عرصه دفاع اکنون تغییر کرده است.
وی ادامه داد :امروز بیش از  ۴۲شبکه تلویزیونی در دنیا علیه نظام ما و برای
مردم سمپاشی میکنند و چندین هزار نفر روز و شب در  ۲مجموعه در آمریکا
و اسرائیل در حال تولید محتوای فضای مجازی برای سرکوب نظام و ایجاد جنگ
نرم در داخل کشور هستند.
امام جمعه مشهد گفت :دشمن ،چون نمیتواند در عرصه نظامی کاری پیش

ببرد به دنبال پوساندن نظام از درون با ایجاد جنگ نرم است لذا در این عرصه
به دفاع جانانه نیاز داریم و قهرمانان این عرصه جوانان مبتکر بسیجی در عرصه
سایبریهستند.
علم الهدی افزود :امروز در همه استانها مشکل آب داریم و این مسئله فقط
مربوط به چند استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد نیست و این مشکل
بخش عمده اش مربوط به کاهش نزوالت آسمانی در کشور است البته فقط
کشور ما گرفتار این مشکل نیست بلکه این یک مسئله اقلیمی جهانی است و
دیگر کشورها نیز گرفتار آن شده اند.
وی ادامه داد :وقتی نزوالت آسمانی کم است مشکل با تجمع درست نمیشود،
در مقابل خدا تجمع فایده ندارد بلکه تجمع باید در نماز باران انجام شود.

