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درمساله دخالت 
ایران در عراق 
اغراق می شود

نیکوکاران تقلبی؛ کمک هایی که 
به دست نیازمندان نمی رسد

واکنش  در  فرانسه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
درخصوص  خود  ایرانی  همتای  صحبت های  به 
را  آن  ایران،  در  شده  بازداشت  فرانسوی  اتباع 

»نگران کننده« توصیف کرد.
کلر  آنه  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  فرانسه  خارجه  وزارت  سخنگوی  لجندر، 
سخنگوی  کنعانی،  ناصر  صحبت های  به  واکنش 
وزارت خارجه کشورمان در رابطه با اتباع فرانسوی 
وی  صحبت های  که  کرد  عنوان  ایران  در  زندانی 

»نگران کننده« بوده است.
وی مدعی »دستگیری خودسرانه« اتباع خارجی در 
ایران شد و همچنین ادعا کرد که ایران معاهده بین المللی 
برای مشخص کردن روابط کنسولی را زیرپا می گذارد.

وزارت  سخنگوی  ادعای  این  ایسنا،  گزارش  به 

ناصر  که  می شود  مطرح  آن  پی  در  فرانسه  خارجه 
کنعامی در آخرین نشست خبری در سال ۱۴۰۱ درباره 
زندانیان فرانسوی در ایران و اینکه آیا ایران قصد آزاد 
کردن آنها را دارد؟ گفت: بارها مواضع ایران در ارتباط 
با زندانیان اعالم شده است. افرادی که بازداشت شده اند 
در داخل ایران در ارتباط با اغتشاشات اخیر دارای نقش 
آفرینی هایی بودند و اقدامات آنها منطبق با قوانین ملی 
ایران اقدامات مجرمانه ای بود و در این ارتباط بازداشت 
شدند و روند قضایی در خصوص آنها در حال اجرا و 

انجام است.
اینگونه  با  ارتباط  در  کرد:  اعالم  کنعانی 
سیاسی  ارتباطات  و  بازداشت شدگان، گفت وگوها 
و کنسولی بین طرف های ذیربط ایران و کشورهای 

متبوع این شهروندان در حال انجام است.

رئیس اسبق سازمان اطالعاتی عربستان سعودی گفت که 
امیدوار است توافق ریاض و تهران در همه پرونده های 

منطقه از یمن تا لبنان و سوریه تأثیرگذار باشد.
با  مصاحبه  در  الفیصل  ایلنا،  گزارش  به 
اعالم  از  دیگر  افراد  همه  مانند  گفت:  »فرانس۲۴« 
توافق ایران و عربستان غافلگیر شده و افزود که البته 
این  از  پیش  کشور  دو  چون  نبوده  غافلگیری  جای 
اما  بودند  مذاکره  در حال  عمان  و  عراق  با وساطت 
از آن خبر  بود که کسی  تازه ای  وساطت چین چیز 

نداشت.
وی گفت که روابط عربستان با امریکا رابطه ای 
مشترک  منافع  و  است  ساله   ۸۰ از  بیش  و  راهبردی 
امنیتی  اقتصادی و  نظامی و  در عرصه های گوناگون 

و علمی دارند.
رئیس اسبق سازمان اطالعاتی عربستان سعودی 
میانجی  نمی توانستند  اروپا  نه  و  آمریکا  نه  افزود: 
ایران  و  بین عربستان سعودی  توافق  و  باشند  مناسبی 
را تضمین کنند، مانند آنچه چین به آن کمک کرده 

است. این چین بود که توانست کار را انجام دهد زیرا 
روابط خوبی با هر دو کشور دارد.

وی گفت که چین ضامن توافق عربستان و ایران 
است که از سوی پکن برای احیای روابط دیپلماتیک 

اعالم شد و این به معنای دوری از واشنگتن نیست.
توافق  است  امیدوار  که  افزود  همچنین  الفیصل 
از  منطقه،  پرونده های  تمامی  تهران در  بین ریاض و 

یمن گرفته تا لبنان و سوریه نیز تاثیر داشته باشد.
رئیس اسبق سازمان اطالعات عربستان سعودی 
با رژیم  روابط  درباره موضوع عادی سازی  ادامه  در 
برای  عربستان  شروط  که  گفت  نیز  صهیونیستی 
عادی سازی روابط با )رژیم( اسرائیل در طرح صلح 

عربی آمده است.
از این وی  به این سؤال که پیش  وی در پاسخ 
در نشست مخالفان ایران حاضر شده بود و اینکه آیا 
این سیاست تغییر کرده، گفت که دولت عربستان بر 
تصمیم  بدهد  تشخیص  خود  منافع  در  آنچه  اساس 

می گیرد.

اظهار نگرانی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
درخصوص اتباع بازداشتی این کشور

ترکی الفیصل:
امیدواریم توافق ایران و عربستان بر تمام پرونده های 

منطقه، از یمن تا لبنان و سوریه تاثیر داشته باشد
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نگرانی اسرائیل از برقراری 
روابط میان ایران و مصر

ازسرگیری  به  نسبت  »معاریو« در گزارشی  روزنامه عبری 
کشور  دو  اختالف  نقاط  وجود  با  ایران  و  مصر  روابط 

هشدار داد.

پنتاگون، روسیه را مقصر 
سقوط پهپاد خود دانست

پهپاد  سقوط  مسئول  را  روسی  جنگنده  جت  یک  پنتاگون 
دانست،  جاسوسی آمریکا در دریای سیاه در روز سه شنبه 

در حالی که مسکو هرگونه برخورد را رد کرد.
ایاالت  ارتش  که  را  آنچه   ۲۷ سوخو  روسی  جت  دو 
Reaper در   ۹-MQ پهپاد  پروا  بی  به عنوان رهگیری  متحده 
حریم هوایی بین المللی توصیف کرده، باعث شدند تا پهپاد 
آمریکایی به دریا سقوط کند. پنتاگون اعالم کرده برخورد 
یکی از جنگنده های روسی با این پهپاد باعث سقوط آن بوده 

است.

نماینده مجلس در اخطار قانون اساسی:
نحوه اجرای رتبه بندی معلمان 

بسیاری را دلسرد کرده است
اجرای  نحوه  از  انتقاد  با  مجلس  در  اردبیل  مردم  نماینده 

رتبه بندی معلمان خطاب به وزیر آموزش و پرورش...

نماینده مجلس:
قیمت لوازم خانگی با کاهش 
نرخ دالر ارزان نشد

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: بازار 
لوازم خانگی با گرانی کاذب دالر گران شد و اکنون مردم با 
۲ مشکل روبه رو هستند، نخست آنکه تولیدکنندگان توزیع 
لوازم خانگی را متوقف کردند یا اینکه این اقالم را با قیمت 

جدید به فروش می رسانند.

ویزای عمان 
برای ایرانی ها لغو شد

برای  بین المللی  گردشگران  بیشتر  تشویق  هدف  با  عمان 
واجد  که  را  کشورهایی  از  فهرستی  کشور،  این  از  بازدید 

شرایط ورود بدون روادید به این کشور هستند، منتشر کرد.

پنتاگون: 
استفاده از تسلیحات اتمی 
توسط کره شمالی به معنای 
»پایان رژیم« است

انجام  به  نسبت  نگرانی ها  بحبوحه  در  پنتاگون  سخنگوی 
یک آزمایش اتمی توسط کره شمالی تاکید کرد، هرگونه 
این  »پایان  شمالی،  کره  توسط  اتمی  تسلیحات  از  استفاده 

رژیم منزوی« در پیونگ یانگ خواهد بود.

وزیر ارتباطات: 

می خواهیم سرعت اینترنت را چهل برابر کنیم

ساعات کاری ادارات، مدارس 
و دانشگاه ها سال آینده تغییر می کند

گفت وگوی وزرای خارجه ایتالیا 
و رژیم صهیونیستی درباره ایران

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و همتای ایتالیایی وی درباره ایران گفت وگو 
و  رژیم صهیونیستی  وزیر خارجه  »الی کوهن«  ایلنا،  به گزارش  کردند. 

»آنتونیو تاجانی« همتای ایتالیایی وی درباره ایران گفت وگو کردند.
رایزنی درباره تالش ها برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست 

موسوم به سازمان های تروریستی از محورهای این دیدار بود. 
کوهن با اشاره به این دیدار در پیامی توییتری نوشت: »ما با توجه 
به بحران جهانی موافقت کردیم که در زمینه انرژی همکاری کرده و 
با ایران هسته ای و اعالم سپاه پاسداران به عنوان یک  در مورد مبارزه 

سازمان تروریستی گفت وگو کردیم«.
وی افزود که از تاجانی خواسته است برای جلوگیری از مداخله 

اروپا در مناقشه اسرائیل و فلسطین اقدام کند. 

نماینده مجلس در اخطار قانون اساسی:

نحوه اجرای رتبه بندی معلمان 
بسیاری را دلسرد کرده است

نماینده مردم اردبیل در مجلس با انتقاد از نحوه اجرای رتبه بندی معلمان خطاب به 
وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه معلمی با ۳۰ سال سابقه از شاگرد تازه معلم 
شده اش پایین تر است در حالی که قرار بود اجرای رتبه بندی انگیزه معلمان را 

افزایش دهد اما متأسفانه بسیاری از آنها را دلسرد کرده است.
مجلس  دیروز  علنی  نشست  در  بدری  صدیف  ایلنا،  گزارش  به 
با استناد به بند )۹( اصل سوم  شورای اسالمی در اخطار قانون اساسی 
و  آموزش  وزارت  در  ناروا  تبعیض های  رفع  مورد  در  اساسی  قانون 
پرورش خطاب به نوری گفت: تأخیر چند ماهه و نحوه اجرای رتبه بندی 
بودن  از طال  فرهنگیان  از  بسیاری  که  رسانده  به جایی  را  کار  معلمان 
با بیش از ۳۰ سال سابقه و تجارب  پشیمان شدند زیرا بسیاری از آنها 
ارزنده در تدریس، معاونت و مدیریت در رتبه های ۱ تا ۳ قرار گرفتند.

شورای  مجلس  در  سرعین  و  نیر  و  نمین  و  اردبیل  مردم  نماینده 
معلم  تازه  شاگرد  از  سابقه  سال   ۳۰ با  معلمی  رتبه  داد:  ادامه  اسالمی 
انگیزه  رتبه بندی  اجرای  بود  قرار  که  حالی  در  است  پایین تر  شده اش 
معلمان را افزایش دهد اما متأسفانه بسیاری از آنها را دلسرد کرده است.
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دستگیری 
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رودسر
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سایت زباله های 
انجیلسی؛ مجوز 
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موقتی است
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تلفات توفان 
»ِفردی« 

در ماالوی 
از ۲۰۰ نفر 
گذشت
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رئیس شبکه دامپزشکی:
۱۰ هزار جوجه 
در تربت جام 
طعمه آتش شد

شماره بعدی 
دوشنبه ۱4 فروردین ۱4۰۲ 
منتشر می شود

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام  شرکت فرش ایران )سهامی خاص( 

شناسه ملی :10861802874  شماره ثبت: 510
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین 
نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام  این شرکت که رأس ساعت 8  صبح روز یکشنبه  مورخ 
1402/01/27 واقع در تهران، خیابان شیراز جنوبی، پایین بزرگراه شهید همت، 
کد پستی 1436954361 تشکیل   ، طبقه هشتم  کوچه رضوان، شماره7   نبش 

می گردد ، حضور به هم رسانند .
بازرس  و  مستقل  حسابرس  مدیره،  هیئت  گزارش  استماع   .1 جلسه:  دستور 
 .1401/09/30 به  منتهی  مالی  سال  عملکرد  خصوص  در  شرکت   قانونی 
مالی  به عملکرد سال  و زیان مربوط  مالی و سود  2. بررسی و تصویب صورتهای 
منتهی به 1401/09/30.   3. انتخاب و تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای 
سال مالی منتهی به 1402/09/30.   4. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.   5. اتخاذ 
تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام. 6. تصمیم گیری در خصوص مبلغ حق حضور 
اعضای هیأت مدیره.  7. بررسی عملکرد و بودجه سال 1401 و تصویب بودجه 
سال 1402.  8. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع 

 هیأت مدیرهعمومی عادی سالیانه میباشد.

باراک راوید، یک روزنامه نگار منتقد نتانیاهو در توییتی 
اتحادیه  با کشورهای  از طریق چین  ایران  مدعی شد: 

عرب کانال مالی اختصاصی ایجاد کرده است.
صفحه  در  نگار  روزنامه  این  ایسنا،  گزارش  به 

و  ایران  زودهنگام  »نشست  نوشت:  خود  توییتر 
خط  ایجاد  بررسی  برای  پکن  در  عرب  کشورهای 
شد.  برگزار خواهد  چین  میانجیگری  با  مالی جدید 

جزئیات این خط مالی همچنان نامعلوم است.«

روزنامه نگار اسراییلی :
ایران از طریق چین با کشورهای اتحادیه عرب 

کانال مالی اختصاصی ایجاد کرده است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
گفت که در حال حاضر طرحی مربوط به عفاف و 

حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد.
اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  راستینه  احمد 
درباره  فرهنگی  کمیسیون  شنبه  سه  روز  گزارش  به 
عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص مصوبات 
حجاب و عفاف اظهار کرد: در راستای اعمال تبصره 
کمیسیون  مجلس،  داخلی  نامه  آیین   ۴۵ ماده  یک 
حجاب  و  عفاف  موضوع  درباره  گزارشی  فرهنگی 
طرح  آن  پیوست  به  که  کرد  ارائه  علنی  صحن  به 
در  لذا در صورتی که دولت  پیشنهاد شد  کمیسیون 
این باره الیحه ای به مجلس ارائه نکند، باید این طرح 
توسط هیات رییسه اعالم وصول شده و مسیر قانونی 

خود را طی کند.
وی ادامه داد: اگر دولت و قوه قضاییه احساس 

ارائه  به  نیاز  قانون  شدن  اثربخش تر  برای  که  کنند 
به  الیحه ای است، مجلس آمادگی رسیدگی سریع 
آن را دارد در غیر این صورت طرح جامع کمیسیون 
فرهنگی می تواند برای اثربخش تر کردن قانون موثر 
باشد چون این طرح حاصل یک سال کار کارشناسی 
و  ها  پژوهش  مرکز  با  مستمر  جلسات  برگزاری  و 
مربوطه  های  دستگاه  و  قم  اسالمی  تحقیقات  مرکز 
یا  دولت  طرف  از  الیحه  ارائه  با  اولویت  البته  است 

قوه قضاییه است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان و 
در جمع بندی با بیان اینکه هنوز طرحی در دستور کار 
نیست، گفت:  و حجاب  عفاف  درمورد  علنی  صحن 
کمیسیون فرهنگی به پیوست گزارش خود طرح مربوط 
به عفاف و حجاب را به هیات رییسه تقدیم کرده است 

و منتظر برنامه دولت و قوه قضاییه هستیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: 

طرحی درباره عفاف و حجاب در دستور کار 
صحن علنی قرار ندارد

به  نسبت  گزارشی  در  »معاریو«  عبری  روزنامه 
نقاط  وجود  با  ایران  و  مصر  روابط  ازسرگیری 

اختالف دو کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از »روسیا الیوم«، روزنامه 
معاریو اسرائیل به اظهارات »ناصر کنعانی«، سخنگوی 
و  مصر  روابط  تجدید  درباره  ایران  خارجه  وزارت 
ایران عنوان کرد که ائتالف عربی ایرانی جدید پس 

از اقدامات عربستان سعودی در آستانه اجرا است.
کانال های  که  نوشت  روزنامه  این  همچنین 
ارتباطی زیادی بین دو کشور وجود دارد و ایران و 

مصر به گفت و گوها ادامه می دهند.
از  پیش  ایران  که  نوشت  ادامه  در  معاریو 
و  بود  کرده  حمایت  مصر  با  گفت و گو  از  هم  این 
ایران در  امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه  »حسین 

السودانی«،  شیاع  »محمد  پیشنهاد  از  گذشته  دسامبر 
و  ایران  بین  گفت و گو  بر  مبنی  عراق  نخست وزیر 
آغاز  به  نسبت  نیز  السودانی  و  کرده  استقبال  مصر 
عرصه  در  کشور  دو  بین  مستقیم  گفت و گوهای 

امنیتی و سیاسی ابراز عالقه کرد.
نشست  از  هم  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
السیسی«،  »عبدالفتاح  با  امیدبخش در عمان  و  مثبت 

رئیس جمهور مصر خبر داده بود.
روز سه شنبه، یک منبع مرتبط با پرونده ایران در 
مصر اظهار کرد که کانال های ارتباطی میان تهران 
نشده  متوقف  ویژه«  ادارات  »چارچوب  در  قاهره  و 

است بی آنکه توضیحی درباره این ادارات بدهد.
این منبع افزود که ایران »احترام فراوان خود به 

مصر و رهبران سیاسی آن را ابراز کرده است«.

نگرانی اسرائیل از برقراری روابط میان ایران و مصر

نزدیکی  که  کرد  اعالم  امریکا  خارجه  وزارت 
سازی  عادی  راه  سر  بر  مانعی  ایران،  و  عربستان 
و  نیست  اسرائیل  و  عربستان  بین  روابط  احتمالی 

تاثیری بر نقش واشنگتن بر منطقه ندارد.
الیوم، ساموئل  از روسیا  نقل  به  ایلنا  به گزارش 
وربرگ، سخنگوی رسانه های عربی وزارت خارجه 
آمریکا گفت که آمریکا تاثیر منفی از جانب توافق 
و  عربستان  احتمالی  نزدیکی  بر  ریاض،  و  تهران 

اسرائیل نمی بیند.
وی افزود که در توافقنامه بین دو کشور، مانعی 

برای رابطه عربستان با اسرائیل وجود ندارد.
تشویق  به  آمریکا  که  کرد  تصریح  وربرگ 
ادامه  اسرائیل  با  روابط  برقراری  برای  همه کشورها 
امن تر و شکوفاتر  را  منطقه  این مساله،  زیرا  می دهد 

می کند.

خارجه  وزارت  عربی  رسانه های  سخنگوی 
آمریکا مجددا از نزدیکی عربستان و ایران و هرگونه 
و  کرد  استقبال  منطقه  در  تنش  کاهش  برای  تالش 
سوال،  اکنون  شد:  مدعی  بی اساس  اظهاراتی  در  و 
موقعیت آمریکا در منطقه پس از این توافق نیست بلکه 
احترام  تعهدات خود  به  ایران  نظام  آیا  این است که 
برابر  در  آن  تعهدات  نقض  به  زیرا  نه  یا  می گذارد 
سازمان بین المللی انرژی اتمی یا پرونده حقوق بشر با 

مداخله در امور کشورهای منطقه عادت کردیم.
در  ما  شرکای  و  متحدان  که  داشت  اظهار  وی 
استراتژیک  و  تاریخی  اهمیت روابط  از  منطقه کامال 
با ما مطلع هستند و همانطور که شاهد بودیم، قرارداد 
خرید هواپیمای بویینگ توسط عربستان امضا شد و هر 
روز رویدادهایی وجود دارد که یادآور استحکام روابط 

دیپلماتیک بین آمریکا و کشورهای منطقه می شود.

آمریکا:
توافق ایران و عربستان مانعی برای نزدیکی 

احتمالی ریاض و تل آویو نیست

پیشاپیش سال نو خورشیدی را به هم میهنان عزیز تبریک می گوییم.


