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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
وزیر میراث فرهنگی در هر اموری 

اظهارنظر می کند
برداشت میلیونی از حساب 
با لینک جعلی استعالم یارانه

صدراعظم آلمان با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت 
برای  کشور  این  تصمیم  از  ایران،  هسته ای  برنامه 

افزایش سطح غنی سازی اورانیوم انتقاد کرد.
صدراعظم  شولتز«  »اوالف  ایلنا،  گزارش  به 
برنامه  ماهیت  درباره  ادعاها  برخی  تکرار  با  آلمان 
افزایش  برای  کشور  این  تصمیم  از  ایران،  هسته ای 

سطح غنی سازی اورانیوم انتقاد کرد.
وی که در یک کنفرانس خبری به همراه نخست 
وزیر فرانسه صحبت می کرد، با تکرار برخی ادعاها 
گفت که در خصوص رویکرد ایران برای غنی سازی 
اورانیوم، این مساله بار دیگر اهمیت این موضوع را 
ممانعت  برای  را  ممکن  اقدام  هر  باید  که  داد  نشان 

از دستیابی این کشور به سالح هسته ای انجام دهیم.
که  افزود  خود  ادعاهای  ادامه  در  شولتس  

از  هسته ای،  سالح  به  ایران  دستیابی  از  ممانعت 
از  فرانسه و هم پیمانان دیگر  »اهداف اصلی« آلمان، 

جمله آمریکا و انگلیس است.
ادامه  در  اروپا  تروئیکای  نیز  این  از  پیش   
مواضع ضدایرانی خود، طی بیانیه ای مشترک، آغاز 
اورانیوم در سایت فردو که  غنی سازی ۶۰ درصدی 
در واکنش به قطعنامه سیاسی شورای حکام صورت 

گرفت را محکوم کرده بود.
در این بیانیه با اشاره به واکنش ایران ادعا شده است 
که این اقدام، چالشی برای نظام جهانی منع اشاعه تسلیحات 

هسته ای بود و هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.
با هم پیمانان  به رایزنی  ادامه آمده است که  در 
برای رسیدگی  بهترین روش  درباره  بین المللی خود 

تشدید تنش هسته ای ایران ادامه خواهیم داد.

توییتی  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  روابط  سخنگوی 
و  اوکراین  ایران،   در  زنان  وضعیت  درخصوص 

افغانستان نوشت.
روابط  سخنگوی   - استانو  پیتر  ایسنا،   گزارش  به 
خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به برگزاری جلسه ای در 
مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون اروپا در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: درخصوص دختران و 
زنان به ویژه در ایران، اوکراین و افغانستان فکر می کنم که 
به طور سیستماتیک و اسفناکی مورد هدف قرار می گیرند.

اظهارات پیتر استانو در حالی است که پیش از 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   - کنعانی  ناصر  این 
از نشست های خبری اخیرش درباره  ایران، در یکی 
در  زنان  حقوق  درباره  خارجی  مقامات  اظهارات 
داخلی  تحوالت  طول  در  متاسفانه  بود:  گفته  ایران 

اقدامات غیر  اظهارات مداخله جویانه و  ایران شاهد 
بودیم که  از کشورها  سازنده و غیر مسئوالنه برخی 
عمال درخواست های مسالمت جویانه برخی از اقشار 
نسنجیده و تحریک آمیز  اقدامات  با  را  ایران  جامعه 
خود به اغتشاش و آشوب کشاندند و شرایط نامناسبی 
را ایجاد کردند که حتی زمینه را برای شنیدن صدای 
مسالمت  انتقادی  دیدگاه های  دارای  که  افرادی 
آمیز بودند تغییر دادند و زمینه را برای نقش آفرینی 
این  مبنای  آن ها  و  کردند  فراهم  طلبان  خشونت 
مداخالت را حمایت از حقوق زنان و حقوق اقلیت ها 
قرار دادند؛ در حالی که در ایران اقلیت ها موضوعیت 
ندارند بلکه اقوام ایرانی حضور دارند که همه بخشی 
و  هستند  تمدنی  و  تاریخی  ایران  بزرگ  جامعه  از 

اجزای اصلی جامعه بزرگ ایرانی به شمار می روند.

انتقاد شدید صدراعظم آلمان از افزایش سطح 
غنی سازی اورانیوم ایران

اظهارات سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا 
درباره زنان ایرانی

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، تصریح کرد که طرح 
مسأله ادعایی ارائه تسلیحات ایرانی به روسیه توسط کشورهای غربی در 

مذاکرات احیای برجام، اشتباهی اساسی بود.
به گزارش ایلنا، »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین، تصریح کرد که طرح مساله ادعایی ارائه تسلیحات 
برجام،  احیای  مذاکرات  در  غربی  کشورهای  توسط  روسیه  به  ایرانی 
اشتباهی اساسی بود. وی افزود که در زمان امضای برجام، تاکید شد که 
این توافق صرفا بر مسائل هسته ای متمرکز باشد و موضوع های متفرقه در 

این فرایند دشوار مطرح نشود.
اولیانوف همچنین با اشاره با ادعای کشف ذرات اورانیوم در سه 
سایت ایران، گفت که این مساله ای مربوط به ۲۰ سال قبل است و میزان 
اهمیتی که به این موضوع در مذاکرات هسته ای داده می شود با ماهیت 

آن همخوانی ندارد.

دیپلمات ارشد روس:

طرح مسأله ارائه تسلیحات ایرانی 
به روسیه در مذاکرات برجامی 

اشتباهی اساسی بود

دعوت رئیسی از نخست وزیر عراق 
برای سفر به تهران

با محمد  بغداد، دیروز )شنبه(  ایران در  محمد کاظم آل صادق، سفیر 
شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار و رایزنی کرد.

دعوت  صادق  آل  کاظم  محمد  دیدار  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را به نخست وزیر عراق برای سفر به 

تهران به وی ارائه کرد.
و   ایران و عراق   پیرامون روابط دوجانبه  این دیدار همچنین   در 
تعدادی از پرونده های مشترک در بعد اقتصادی و سرمایه گذاری بحث 

و تبادل نظر شد.
بر اساس گزارش رسانه ها در این  همچنین تاکید شد که دیدارها 
حفظ  بر  مبتنی  امنیتی   پرونده های   در  ایران  و  عراق  های  رایزنی  و 
حاکمیت دو کشور،  تامین منافع دو ملت دوست و تحقق امنیت و ثبات 

در منطقه ادامه پیدا کند.

ادعای رابرت مالی درباره قطعنامه 
اخیر شورای حقوق بشر علیه ایران

شورای  اخیر  قطعنامه  به  اشاره  با  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
علیه  غرب  اقدام  قطعنامه  این  که  مدعی شد  ملل،  سازمان  بشر  حقوق 

ایران نبوده است.
به گزارش ایلنا، »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران  
با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، مدعی شد که 

این قطعنامه اقدام غرب علیه ایران نبوده است.
حقوق  شورای  قطعنامه  که  افزود  خود  ادعاهای  ادامه  در  وی 
جهان  سراسر  از  کشور   ۲۴ از  بیش  حمایت  مورد  ملل  سازمان  بشر 
و  غربی  اقدامی  ایران،  مقام های  موضع  خالف  بر  و  گرفت  قرار 

نبود. ضدایرانی 
اقدامی  طی  گذشته  پنجشنبه  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
ایران  بشری  بررسی وضعیت حقوق  با هدف  را  نشستی  مداخله جویانه 

در سایه ناآرامی های اخیر برگزار کرد.
زیمبابوه،  ونزوئال،  جمله  از  کشورها  از  شماری  که  حالی  در 
اتخاذ  به  را  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  سوریه،  و  چین 
رویکردها و سیاست های دوگانه متهم کرده اند، این شورا به تشکیل 
انجام تحقیقات درباره وضعیت  برای  یک کمیته حقیقت یاب جدید 

حقوق بشر در ایران رای داد. 
ممتنع  رای   ۱۶ و  منفی  رای  شش  مثبت،  رای   ۲۵ با  قطعنامه  این 

تصویب شد.

پیام تبریک سفیر انگلیس در تهران 
بابت پیروزی تیم ملی فوتبال

سفیر انگلیس در تهران در صفحه توییتر خود پیروزی تیم ملی ایران را 
تبریک گفت.

به گزارش ایسنا، سایمون شرکلیف در توییتی نوشت: »تبریک  می 
گویم به تیم ملی و مردم ایران«.

تیم های فوتبال ایران، انگلیس، امریکا و ولز چهار تیم حاضر در 
گروه A بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ هستند.

را  بازی   ۲-۶ انگلیس  مقابل  خود  نخست  نهست  بازی  در  ایران 
واگذار کرد ولی روز جمعه در دومین دیدار خود تیم فوتبال ولز را با 

نتیجه ۲ بر ۰ از پیش رو برداشت.
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مسمومیت کارگران 
پتروشیمی ایالم 
بر اثر نشـت گاز

تعدادی از کارگران پتروشیمی ایالم )الفین ایالم( 
بر اثر نشت گاز مسموم و روانه بیمارستان شدند.

اعالم جزییات 
بیمه تکمیلی بازنشستگان 

توسط سازمان 
تأمین اجتماعی

بازنشستگان  جدید  تکمیلی  بیمه  تعهدات  سقف 
تامین اجتماعی در سال جاری به ۷۵ میلیون تومان 

افزایش یافت.
بیمه تکمیلی  قرارداد جدید  به گزارش  مهر، 
بیمه  با  آذرماه  اول  از  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
از  بیمه  حق  آن  براساس  و  شد  منعقد  سازان  آتیه 
۹۱ هزار تومان به ۲۰۵ هزار تومان افزایش یافت و 
بر همین اساس اعمال جراحی به سقف ۷۵ میلیون 
تومان رسید در حالی که سال گذشته این میزان ۴۵ 

میلیون تومان بود.
بازنشستگان  کانون  رئیس  کیا  دهقان  علی 
بیمه  حق  از  نیمی  پرداخت  برای  رایزنی  از  تهران 
گفت:  و  داد  خبر  اجتماعی  تأمین  توسط  تکمیلی 
انجام  درحال  کانون ها  سوی  از  الزم  پیگیری های 

است و امیدواریم سازمان ...

بودجه حفاظت از 
حیات وحش کشور 
پاسخگوی 10 درصد نیاز 
محیط زیست است!

حیات وحش  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  سرپرست 
تمام  گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
بودجه ای که برای حفاظت از حیات وحش کشور 
در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده تنها ۱۲ میلیارد 
تومان بود که این مبلغ جوابگوی تنها ۱۰ درصد از 

نیازهای محیط زیست کشورمان است.
تغییر  شرایط  که  حالی  در  تسنیم،  گزارش  به 
اقلیم و خشکسالی و فعالیت های توسعه ای از جمله 
جاده سازی ها, معدن کاوی ها و ... فشار زیادی را بر 
انقراض  حال  در  گونه های  به ویژه  و  و  زیستگاه ها 

کشورمان وارد کرده است...

شرایط ترکیه برای عدم 
حمالت زمینی به سوریه

مقامات  سوی  از  شده  مطرح  تهدیدهای  دنبال  به 
در  زمینی  عملیات  انجام  بر  مبنی  ترکیه  بلندپایه 
میانجیگری  از  خبری  منابع  سوریه،  شمالی  مناطق 
آمریکا برای منصرف کردن آنکارا از عملی کردن 
پاسخ  برای  آن  شده  اعالم  شروط  و  تصمیم  این 

مثبت به خواسته آمریکا پرده برداشتند.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری المیادین به نقل 
از منابع رسانه ای ُکرد زبان اعالم کرد که آمریکا 

درحال میانجیگری میان...

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

حرف های رئیس جمهور در دولت خریدار ندارد

سخنان مقام رهبری در روز بسیج:

امروز مهم ترین شیوه ی دشمن 
جعل و دروغ پردازی است
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واکنش رئیس کمیته 
تربیت بدنی مجلس به 
»بازداشت وریا غفوری«

کاخ سفید در انتظار  
دیدار ماکرون

دسترنج کشاورزان 
خراسان با نبود سردخانه 
در حال پوسیده شدن است

بشار اسد: 
ایران در حق ما کوتاهی نکرده است

و  بوده  سوریه  حامی  همواره  ایران  که  گفت  سوریه  رئیس جمهور 
همچنان از این کشور حمایت اقتصادی و نظامی می کند.

به گزارش ایسنا، روزنامه االخبار لبنان در گزارشی اعالم کرد که 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هفته گذشته با شماری از اصحاب رسانه 

و پژوهشگران سوری دیدار داشته است.
این روزنامه اعالم کرد که این دیدار سه ساعته و به دور از چشم رسانه ها 
بوده است. بشار اسد در این دیدار درباره هم پیمانان سوریه و روابط دمشق با تهران 
گفت که ایران به طور موثر از سوریه حمایت و پشتیبانی کرده است و همچنان از 

ما حمایت اقتصادی و نظامی می کند و در حق ما کوتاهی نکرده است.
وی درباره روابط سوریه با حزب اهلل لبنان نیز گفت: ما از حزب اهلل 
حمایت کردیم و همچنان حمایت می کنیم و این حمایت های ما ادامه 

خواهد یافت زیرا حزب اهلل همپیمان راهبردی ما به شمار می رود.

دادستان تهران:
کیفرخواست پرونده رمزارز »دریک« به دادگاه ارسال شد

پرونده  بازداشتی های اخیر حوزه هنر روند خودش را طی کرده است

کیفرخواست  صدور  با  گفت:  تهران  دادستان 
پرونده کثیرالشاکی رمز ارز »دریک«، درخواست 
ضبط اموال متهمانی که با کالهبرداری و فروش 
نظام  در  اخالل  به  اقدام  ارز  رمز  غیرقانونی 

اقتصادی کشور کردند؛ به دادگاه ارائه شد.
صالحی  علی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس 
دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات 
اقتصادی کشور اظهار کرد: در این پرونده با انتشار 
و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً 
به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و 
از مالباختگان صورت  ۸۹۱ تومان کالهبرداری 
و  دارد  شاکی  نفر  پرونده ۳۶  این  است.  گرفته 

دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخالل در نظام 
اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق 
کالهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این 
اساس  بر  اول که  متهم ردیف  است.  خصوص 
تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمز ارز »دریک« 
است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص 
به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت های 
کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی 
برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به 
لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.در پرونده فعلی 
عالوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت 
بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کالهبرداری به 

اخالل در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.

صالحی با بیان این که بازار هدف این رمزارز 
حسب  کرد:  اظهار  است؛  بوده  کشور  داخل 
اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی 
گرفتن رمز ارز »دریک« از بیت کوین از نظر قیمت، 
تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادالت مالی 
و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم ها 
توسط این رمزارز، دریافت کاال و دالر با آن و 
سایر  و  شکات  مرکزی،  بانک  از  مجوز  داشتن 

اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.
صرفاً  متهمان،  از  شده  توقیف  وجوه 
را  شکات  مطالبات  از  درصد   ۶۰ پرداخت 
پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن ها، 
درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: روزنامه جهان صنعت بیش از ۲ بار 
پرونده اش به دادگاه ارسال شده است، بیش از چند بار تذکر کتبی و شفاهی 
به این روزنامه داده شده است، مدیر مسئول اش چندین بار در طول این ماه 
اخیر به معاونت مطبوعاتی آمد و از ایشان خواهش کردیم تا همکاری کنند.

روزنامه  توقیف  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
جهان صنعت و در پاسخ به این سوال که در شرایطی که فرآیند کار رسانه های 
داخلی با محدودیت هایی مواجه است و با یک جنگ رسانه ای در خارج از 
کشور مواجه هستیم، آیا نمی شد اگر هم مساله ای وجود دارد آن را با تذکر 
پیگیری کنیم، گفت: همین روزنامه ای که اشاره می کنید بیش از ۲ بار پرونده اش 
به دادگاه ارسال شده است، بیش از چند بار تذکر کتبی و شفاهی به این روزنامه 
داده شده است، مدیر مسئول اش چندین بار در طول این ماه اخیر به معاونت 

مطبوعاتی آمد و از ایشان خواهش کردیم تا همکاری کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که ما در دوره جدید یک مورد 
هم تعطیلی رسانه ها را نداشتیم، خاطرنشان کرد: با این حال اصرار بر توهین 
داشتند. مثال شما نگاه کنید در آن مصاحبه چه توهینی به نیروی انتظامی شد، 
خب این حرف، حرف نادرستی است. این خالف امنیت ملی است، مگر 

می شود به پلیس چنین اتهامات ناروایی را زد و بر آن اصرار کرد.
وی ادامه داد: شما حق دارید به من بگویید فالنی چرا برای اولین 
بار چنین کاری را انجام داده اید )توقیف روزنامه( من هم می گویم حق 

با شماست. اما زمانی که بیش از چندین بار با ایشان به صورت حضوری 
صحبت و تذکر داده شده است، خب همکاری نمی شود.

اسماعیلی افزود: یا همین افرادی که تالش می کنند مدام قانون شکنی کنند، 
من بارها گفته ام در مورد کسانی که دچار خطا شده اند ما آماده هستیم که کمک 
کنیم تا مسئله شان حل شود. اما زمانی که مرتب تجری به قانون شکنی می کنند، ما 
چه باید کنیم؟ این قانون ضعیف و قانون گذار ضعیف خودش عاملی برای تشدید 
می شود. حتما کسی نمی پسندد یک مجری ضعیف قانون در مملکت حاکم شود 
که این مجری ضعیف اقتدار نداشته باشد که قانون را اجرا کند. قانون ضمانت 

اجرایی می خواهد، دستگاه حاکمیت وظیفه اش اجرای قانون است.
وی تاکید کرد: باز هم ما نهایت همکاری را داریم و در وزارت خانه 
ستادی را تشکیل داده ام برای پیگیری حقوقی امور مربوط به افرادی که 

احضار و بازداشت شده اند.
اسماعیلی درباره این که این ستاد برای بازیگرانی است که بازداشت 
شده اند، گفت: فرقی نمی کند همه افراد مرتبط با این وزارتخانه را خانواده 

و اصحاب فرهنگ و هنر می دانیم و وظیفه مان این است که کمک کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا 
وزارت ارشاد در جریان بازداشت های اخیر بازیگران بوده است، عنوان 
کرد: این پرونده ها روند خودش را طی کرده است، در مراجع قضایی 

جلو رفته است و جمع بندی این بوده پرونده خودش را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای  صبح 
بسیجیان،  از  نفر  صدها  دیدار  در  )شنبه(  دیروز 
تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات 
از  گوشه هایی  ذکر  با  و  خواندند  خمینی  امام 
مختلف چهل  میدان های  در  بسیج  برکات حضور 
سال اخیر تأکید کردند: بسیج در جایگاه و شأنی 
یک  واقع  در  و  نظامی،   سازمان  یک  از  باالتر 
دارد  است که ظرفیت  و گفتمان  تفکر  و  فرهنگ 
بلند  گام های  با  ملت،  عظیم  در حرکت  را  کشور 

ببرد. به پیش 
در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات 
بسیجیاِن سراسر کشور به مناسبت روز بسیج دریافت 
تهدیدها  تبدیل  اسالمی،  انقالب  رهبر  می شد، 
خمینی  امام  خدادادِی  َملَکات  از  را  فرصت  به 
هفته  چند   ۵۸ آذر  در  امام  گفتند:  و  برشمردند 
تهدیدهای  از  بعد  و  جاسوسی  النه  تسخیر  از  پس 
غالب  رؤسای  مثل  اینکه  به جای  امریکایی ها، 
کشورها از این تهدیدها بترسد، با تأکید بر ضرورت 
وجود ۲۰ میلیون بسیجی در کشور، ملت را با یک 

بسیج عمومی وارد میدان کرد.
ایشان با اشاره به بیانیه واال و شیوای امام در آذر 
استفاده  و  بسیج  تشکیل  از  یعنی ۹ سال پس   ۱۳۶۷
ایشان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج، 
افزودند: بسیج به گونه ای عمل کرد که امام خمینی 
عشق  فرزندانش  به  که  پدری  مانند  بیانیه  آن  در 
می ورزد، بسیج را مدرسه عشق و مکتب شاهدان و 
شهیدان گمنام می خوانَد و با وجود برخورداری از 

عظمتی که دنیا و...


