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رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت (ع):

نشست جمعی ایران و  4+1در هتل «کوبورگ»

اخبــــار
مذاکــرات ویــن در ادامــه دور هشــتم مذاکرات به منظــور رفع تحریمهــای امریکا
علیه ایران روز گذشــته (شــنبه) نیز در ســطوح مختلف جریان پیدا کرد .در همین
چارچوب نشســت ایران و گروه ( ۴+۱آلمان ،فرانســه ،انگلیس ،روســیه و چین) با
حضــور مذاکر ه کنندگان ارشــد و نمایندگان همه هیأتهــا در هتل کوبورگ برگزار
شــد .پیش از این نشســت نیز جلســه دوجانبــهای بین علی باقــری ،مذاکر ه کننده
ارشــد جمهوری اســامی ایران و «انریکه مورا» ،هماهنگکننده گفتوگوها برگزار
شد .منابع خبری اعالم کردهاند که روند این گفتوگوها رو به پیشرفت بوده است.

والاستریت ژورنال:

بایدن چارهای جز توافق ندارد

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز برگزار شد

«هیأت» ،کانون جهاد تبیین مکتب است  /مداحی ،موسیقی پاپ نیست  /استفاده از مطالب مستند و متقن حتماً در برنامه کاری مداحان باشد

همزمــان بــا خجســته ســالروز والدت
حضرت فاطمه زهرا ســاماهللعلیها،
رهبــر معظــم انقــاب اســامی روز
گذشته در حسینیه امام خمینی(ره) با
جمعی از مداحان اهلبیت(ع) دیدار
کردند .ایشــان در این دیدار با اشاره به
برخی ابعاد واالی شخصیت حضرت
صدیقــه کبــری از جملــه حرکتهــای
اجتماعی و خدمت بیمنت به مردم،
عظیم تبیین
هیأتهــا را کانون جهــا ِد
ِ
دانســتند و تأکیــد کردنــد :هیأتهــا
باید محل روشــنگری و پاســخ متقن و
صحیح بــه ســؤاالت روز جامعه بویژه
نسل جوان باشد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ضمــن
تبریــک ســالروز میــاد حضــرت
فاطمهزهــرا ســاماهللعلیها و ســالروز
والدت امــام خمینــی(ره) و روز
گرامیداشت مقام مادر و زن ،به برخی
ابعــاد شــخصیت فوقالعاده حضرت
زهــرا ســاماهللعلیها براســاس آیــات
قــرآن کریــم و احادیث اشــاره کردند و
گفتنــد :جایگاه طهــارت ،کار برای خدا
و خدمــت بیمنت و موقعیــت ممتاز
در مواجهــه بــا جبهــه باطــل در قضیه
مباهلــه از جمله ویژگیهــای بینظیر
آن حضرت هســتند کــه در قرآن کریم
صراحتاً به آنها اشاره شده است.
ëëنشانههای جامعه فاطمی
ایشــان بــا اشــاره بــه آیــات ســوره
«دهــر» ،خدمــت بیمنــت و کمــک
خالصانه به نیازمندان را از نشــانههای
مهم جامعــه فاطمــی(س) خواندند
و افزودنــد :بــه لطــف الهــی ،بعــد از
پیــروزی انقــاب اســامی ،جامعــه
ایــران ،فاطمی شــده اســت و در طول
 ۴۳ســال گذشــته حرکت فاطمی را در
دوران دفاع مقدس ،در دوران حرکت
علمــی و خدمــات بیمنت شــهیدانی
همچون فخریزاده ،شهدای هستهای

و دانشــمند بــزرگ مرحــوم کاظمــی
آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون
سیل و زلزله بارها دیدهایم.
رهبر انقالب دوران شــیوع بیماری
کرونا و خدماتی را که بدون مزد و منت
ارائه شد و همچنان ادامه دارد ،نمونه
دیگــری از حرکــت برگرفتــه از الگــوی
فاطمــی برشــمردند و تأکیــد کردنــد:
حضــرت فاطمــه زهــرا بایــد در همــه
جهــات بویژه حرکتهــای اجتماعی و
انقالبی ،اسوه و الگو باشند.
«ëëهیأت»عاملزندهنگهداشتنمکتب
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
بخــش دیگــری از سخنانشــان بــه
موضوع هیأتها اشاره کردند و گفتند:
محــور شــکلگیری هیأتهــا بهعنوان
یک واحــد اجتماعی ،مودت اهلبیت
و زنــده نگــه داشــتن راه و مکتب ائمه
بــوده کــه از زمــان خــود آن بزرگــواران
شکل گرفته است.
ایشــان ،نقــش و کارآیــی هیأتهــا
را در مقاطــع مختلــف بویــژه دوران
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،بزرگ
و بســیار تأثیرگذار خواندنــد و افزودند:
براســاس فرمایشــات ائمــه اطهــار،
عظیــم تبییــن و
هیــأت کانــون جهــاد
ِ
روشنگری است.
رهبــر انقــاب ،ســاختار هیــأت را
مرکــب از «مغــز و معنــا» و «تحــرک
و پویایــی» دانســتند و گفتنــد :مغــز و
معنــای هیــأت همــان تبییــن مکتــب
اســت و هیــأت ،مرکــز مهــم تبییــن
مفاهیــم و معــارف اســامی و پاســخ
به ســؤالهای گوناگون جوانــان درباره
مســائل اصولی و ســبک زندگی است.
پویایــی و تحــرک هیأت نیز بــه معنی
فرصت مواجهه مســتقیم با مخاطب
و انتقال احساسات است.
ایشان قوام و اساس هیأت را مقوله
جهــاد خواندنــد و افزودنــد :هر تالش

رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره به
نقشآفرینــی و امتحانهــای خــوب
مداحــان در دوران دفــاع مقــدس و
همچنیــن در فتنه  ۸۸گفتند :مداحان
بــه معنی واقعی کلمــه مجاهدپروری
و شــهیدپروری کردنــد و در جنــگ
رســانهای و فرهنگــی میــان جمهوری
اســامی و دشــمن ،صــدای رســای
مداحــان انقالبــی کارســاز بــود و امروز
نیــز این صدای رســا همچنــان باید در
مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز
باشد.
 ëëاجتناب از نواهای نامناسب
حضرت آیتاهلل خامنهای تالش و
نوآوری مداحان برای جذب جوانان را
اقدامــی خوب و تعالیبخش خواندند
و در عیــن حــال تأکید کردنــد :مراقب
باشــید ،جــذب جوانــان به هــر قیمتی
نباشــد و اینگونه نشــود که برای جذب
جــوان ،از برخــی آهنگهــا و نواهــای
نامناسب استفاده شود.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه جــذب
جوانــان باید با حفظ ســاختار صحیح
هیــأت باشــد ،گفتنــد :بایــد مراقبــت
شــود تــا ترکیــب مداحــی و حقیقت و
هویــت آن از بیــن نــرود .رهبــر انقالب
اســامی ،مداحــان را بــه اســتفاده از
مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه
و خاطرنشان کردند :برخی مواقع یک
حرف سست یا یک بیان نارسا و غلط،
دستاویز زیر سؤال بردن اسالم و تشیع
و حملــه بــه علمــای بــزرگ و معارف
دینــی میشــود ،بنابرایــن اســتفاده از
مطالــب مســتند و متقــن حتمــاً در
برنامه کاری مداحان باشد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اسالمی ،یازده تن از مداحان و شاعران
به قرائت اشــعار و مدایحی در فضایل
حضــرت فاطمهزهــرا ســاماهللعلیها
پرداختند.

خــوب و بجایــی ،جهاد نیســت .جهاد
یعنی تالش برای هدفگیری دشــمن
و در هــر زمــان بایــد عرصــه جهــاد را
بهدرستی تشخیص داد.
 ëëتبیین ،مهمترین عرصه جهاد
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
اشــاره بــه عرصههــای گوناگــون جهاد
در دورههــای مختلف همچــون جهاد
نظامــی ،علمــی و فعالیــت و خدمت
اجتماعی خاطرنشان کردند :بهعنوان
نمونــه خدمــت اجتماعــی بــه مــردم
در شــرایطی که دشــمن با ایجاد فشار
اقتصادی ســعی در قــرار دادن آنها در
مقابــل نظــام اســامی دارد ،جهــادی
ارزشمند است.
ایشــان بــا اشــاره بــه تحرک وســیع
دشمنان ملت ایران برای وارونهسازی
افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم

بهوســیله انبــوه رســانهها و با اســتفاده
از هــزاران متخصــص هنــر و رســانه و
پشتیبانیهای هنگفت مالی و امنیتی،
مهمتریــن عرصــه جهــاد را عرصــه
«تبیین و روشــنگری» دانستند و تأکید
کردند :در مقابل این حرکت شیطانی،
هیأتها باید از خود ســؤال کنند که در
جنــگ بیامــان جبهــه حــق و باطل و
تقابــل روایــت دروغ و حقیقت در کجا
قرار دارنــد و چگونه آرمانهــا و مبانی
اصلی انقالب را گسترش میدهند.
رهبر انقــاب« ،واعــظ» و «مداح»
را دو ســتون مهــم و پایــدار هیــأت
برشمردند و با تأکید بر منحصر بهفرد
بــودن هنــر مداحــی ،گفتنــد :مداحــی
بــا جــادادن دل مخاطــب و بــردن او
بــه عمق تاریــخ ،بــه او معرفت دینی،
اخالقی و سیاسی میبخشد.

ëëنباید هویت مداحی تغییر کند
ایشان با تحسین همکاری شاعران
آیینــی و مداحــان بــرای پــر بــار کردن
مجالــس اهلبیــت و اعتــای شــعر
آیینــی ،گفتند :صدا ،آهنگ و هندســه
خوانندگــی صــورت هنــر مداحــی را
تشــکیل میدهــد امــا ایــن صــورت که
در واقــع وســیله و ابــزار اســت نباید بر
محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت
جهتدهنــده بــه حرکــت جامعــه در
درون آن گم شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،ابتکار و
نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید
برشمردند و افزودند :نوآوری نباید به
هنجارشــکنی و تغییــر هویــت مداحی
منجر شــود و اجرای مداح را به سمت
اموری که مداحی نیست بلغزاند ،چرا
که مداحی ،موسیقی پاپ نیست.

رئیسی در مراسم بزرگداشت میالد حضرت زهرا(س) ،روز زن و تجلیل از بانوان خردمند:

هیچ تفاوتی بین زن و مرد در رسیدن به کماالت عالی انسان وجود ندارد
دولت بهدنبال ارائه تسهیالت و بیمه کردن زنان سرپرست خانوار است

آیتاهلل رئیسی در جلسه هیأت دولت:

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی خسارت زیادی به کشور وارد میکند

برش

گــروه سیاســی /رئیــس جمهــور روز
گذشته در همایش «بانوی خردمند»
کــه بــه منظــور مراســم بزرگداشــت
میــاد حضــرت زهــرا(س) ،روز زن و
تجلیــل از بانوان برگزار شــد با اشــاره
به تالشهایی که میشــود تا حضرت
زهــرا(س) بهعنــوان الگــو بــرای زنان
و جوانــان معرفــی و شــناخته نشــود،
وظیفــه امــروز را در ایــن دانســت کــه
شــخصیت بزرگ ایــن بانــوی گرامی
که مورد احترام همه ادیان ابراهیمی
اســت را بخوبــی بشناســیم .آیــتاهلل
ســیدابراهیم رئیســی ،موضــوع
نشســتها و مجامــع بینالمللــی
در رابطــه بــا زنــان را فهــم کلــی از
گمگشــتگی زنان دانســت و تأکید کرد
کــه در مقابل این دیــدگاه و تالشها،
تمدن اســامی بهدنبال پیشــگیری از
گمگشــتگی و گرفتــاری و آســیبهای
اجتماعــی اســت .رئیــس جمهــور
درعیــن حــال با اشــاره بــه اینکه هیچ
تفاوتــی بیــن زن و مرد در رســیدن به
کماالت عالی انســان وجــود ندارد ،به
ایــن مســأله نیــز تأکید کرد که مســأله
زن را نباید به طور جداگانه از خانواده
تعریــف و تفکیــک کــرد چــرا کــه در
جامعــه دینی مــا خانــواده از اهمیت
بســیار زیــادی برخــوردار اســت .وی
خطــاب بــه زنان گفــت کــه تحصیل،
ورزش و اشتغال بانوان و رسیدگی به
زنان سرپرســت خانوار در برنامههای
دولــت قــرار دارد و دولــت بهدنبــال
ارائــه تســهیالت و بیمــه کــردن زنــان
سرپرست خانوار است.
ëëضــرورت عمل بــه ســلوک حضرت
زهرا(س)
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،رئیــس جمهــور
در ایــن همایــش با اشــاره بــه جایگاه
رفیــع حضــرت فاطمه زهــرا(س) بر
توجــه و عمــل به ســلوک ایــن بانوی
بزرگــوار تأکید کرد .آیتاهلل رئیســی با
بیــان اینکه صفات و جایــگاه ملکوتی
حضــرت فاطمه اطهــر(س) مفاهیم
بلنــدی دارد ،تصریــح کــرد :بشــریت
بایــد بــه آنچــه از ســلوک حضــرت
فاطمه زهرا(س) در دســترس است،

توجه و عمل کند.
رئیــس جمهــور ،خطبــه حضــرت
زهرا(س) را مشــتمل بــر چهار محور
اساســی قرآن ،امام علی(ع) ،عدالت
و نجات انســان توصیف کــرد و گفت:
اگر کســی تمــام ابعــاد خطبــه جامع
فاطمــی را مطالعــه کنــد ،راه چگونه
زندگــی کــردن را خواهــد آموخــت.
آیــتاهلل رئیســی اظهارکــرد :خداوند
حضرت زهــرا(س) را بهعنوان نمونه
زن کمالیافتــه معرفــی کــرده اســت
و حضــرت زهــرا(س) از مقام بســیار
عالی برخوردار است و باید آنچه که از
سیره و رفتار ایشان در اختیارمان قرار
دارد را بخوبی بشناسیم و عمل کنیم.
ëëنمیخواهنــد حضــرت زهــرا(س)
شناخته شود
رئیــس جمهور گفــت :آنچه امروز
وظیفه داریم این اســت که شخصیت
بــزرگ ایــن بانــوی گرامــی کــه مــورد
احترام همه ادیان ابراهیمی اســت را
بخوبی بشناسیم .حضرت زهرا(س)
برای همه انســانها الگو بوده و منشأ
همــه خیــرات در عالــم اســت .وی با
اشــاره به اینکه تالش زیادی میشــود
که حضــرت زهرا(س) بهعنــوان الگو
برای زنان و جوانان معرفی و شناخته
نشــود ،اظهار کرد :امروز نمیخواهند
شــخصیت حضــرت زهــرا(س)
شــناخته شود تا بشــریت را از فرهنگ
و باورهــای الهــی دور نگــه دارنــد ،لذا
بایــد تالش کنیم کــه فرهنگ فاطمی
که فرهنگی تمدنســاز است ،تبیین و
شناسانده شود.
ëëتمدن اسالمی بهدنبال جلوگیری از
گمگشتگی
آیــتاهلل رئیــــــــــــسی ،موضــــــوع
نشســتها و مجامــع بینالمللــی
در رابطــه بــا زنــان را فهــم کلــی از
گمگشــتگی زنــان دانســت و گفــت:
در مقابــل ایــن دیــدگاه و تالشهــا،
تمدن اســامی بهدنبال پیشــگیری از
گمگشــتگی و گرفتــاری و آســیبهای
اجتماعی است .رئیس جمهور افزود:
امــروز مســأله اصلــی زنــان تکریــم
واقعــی مقــام زن و توجــه بــه هویــت
اســامی اســت و بــا چنیــن دیدگاهی

اســت و در چنیــن جامعــهای زنان از
نقش تعیینکننده برخوردار هستند.
ëëتأکید بر تحصیل ،ورزش و اشــتغال
زنان
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکه
دولت برای رفع آسیبهای اجتماعی
جامعــه اهمیت ویــژهای قائل اســت،
اظهارکرد :همه دستگاهها و سازمانها،
الزم اســت در ایــن زمینه فعــال بوده و
ســاز و کار موجــود در ایــن زمینه حتماً
باید ارتقا یابد.
آیتاهلل رئیســی افــزود :تحصیل،
ورزش و اشتغال بانوان و رسیدگی به
زنان سرپرســت خانوار در برنامههای
دولــت قــرار دارد و دولــت بهدنبــال
ارائــه تســهیالت و بیمــه کــردن زنــان
سرپرست خانوار است.
ëëرایگان شدن هزینههای مشاوره
رئیــس جمهــور ضــرورت توجــه
جــدی بــه مشــاورههای خانــواده در
کاهــش طالق را مورد تأکید قرار داد و
گفت :طالق توافقی نباید به سهولت
انجــام شــود و در ایــن رابطــه مراکــز
مشــاوره از نقــش مهمــی برخــوردار
هســتند و مراجعه به مشــاوران امین
بــرای همه کســانی که تــوان پرداخت
هزینههــای مشــاوره را ندارند ،در این
دولــت رایــگان خواهــد بــود .رئیســی
تــاش دولــت بــرای رفــع مشــکل و
اشــتغال را مــورد تأکیــد قــرار داد و
گفت :باید مشکل مسکن را حل کنیم
و عقبماندگیهایی که متأســفانه در
ســالهای گذشــته در این حوزه وجود
داشته را جبران کنیم.
ëëتأکید بر اشتغال در بودجه 1401
رئیــس جمهــور افــزود :اشــتغال
از مهــــــمتریـــــــــن دغدغــــــه هــــــای
خانوادههاســت و مصمــم هســتیم
در بودجــه  ۱۴۰۱آن را بهعنــوان یــک
مشکل اساسی مورد توجه قرار دهیم.
آیتاهلل رئیســی همچنین بر استفاده
از ظرفیــت ســازمانهای مــردم نهاد
و مشــارکتهای مردمــی بــرای رفــع
دغدغههای بانوان و خانوادهها تأکید
کــرد و گفــت :دولــت در ایــن رابطه با
جدیــت وظیفــه حمایــت ،هدایــت و
نظارت خود را انجام خواهد داد.

سجاد صفری /ایران

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعهسازی کروز دیروز در شعبه ۴
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد .در این جلسه که
به ادامه قرائت کیفرخواست  18متهم پرونده از سوی نماینده دادستان اختصاص
یافــت ،از هدایایی گفته شــد که بــه کارمندان گمرک و مدیران عامــل بانکها داده
شــد .تنها در سال  ۹۵لیســت هدایای پرداختی به کارکنان گمرک ،شامل  ۱۰۵سکه
تمام بهار آزادی ۱۷۹ ،نیم سکه 124 ،ربع سکه ،صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف،
هدایــای نفیــس و گوشــیهای تلفن همراه میشــود و حدود  ۵۱ســکه تمــام بهار و
چندین نیم ســکه و ربع سکه نیز به مدیران ارزی بانکهای عامل داده شده است.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،فوالدی نماینده دادســتان با حضور در جایگاه
در خصوص ادله انتصابی به متهم «ن .ع» مدیرعامل شرکت کروز و متهم ردیف
سوم پرونده ،گفت :طبق اعترافات متهم «م» و متهم «ط» دستور پرداخت هدایا
به افراد متخلف را از آقای «س» میگرفتند .متهم «ر» در خصوص اعطای خودرو
به آقای «ک» مســئول گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) گفته اســت که آقای «ک»
بــرای رفت و آمدهای روزانه درخواســت خــودرو کرده بود که ایــن موضوع با آقای
«س» مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و یک دستگاه مزدا  ۳به وی تحویل داده شد.
 ëëهدایایشرکتکروزبهمدیران
فــوالدی در ادامــه اضافــه کرد :متهــم «ر» درباره ســاز و کار پرداخت هدایا گفته
است بهدلیل تعداد زیاد مراجعه به گمرک ،هدایا پرداخت میشد و چون پرداخت
هدیه به یک عرف تبدیل شده بود ،در صورت عدم پرداخت هدیه کارهای شرکت
کــروز بــه کندی انجام میشــده اســت .هدایا در قالــب کارت هدیه ،ســکه ،خودرو و
قطعــات خودرو پرداخت میشــد .نماینده دادســتان گفت :متهم «غ» در پاســخ
به این ســؤال که هدایا به مدیران کدام ســازمانها پرداخت میشــده اســت؟ گفته
اســت که هدایا به وزارت صمت ،دفتر نیرو محرکه خودرو ،دفتر برق و الکترونیک،
دفتر ستاد تســهیل ،صنایع استان تهران ،پشتیبانی گمرک ایران خیابان ولیعصر،
پشــتیبانی توســعه تجــارت ،ســازمان اســتاندارد ونک ،ســازمان اســتاندارد پونک،
بانک مرکزی شــامل دفتر تخصیص ارز ،کارشناس تخصیص ارز و دفتر مقررات و
سیاستها پرداخت شده است.
ëëپرداختهدایابرایتسریعدرترخیص
وی همچنیــن افــزود :لیســت پرداخــت هدیههــا از سیســتمهای شــرکت،
اســتخراج و بــه متهم «غ» داده شــده که وی پرداخت هدیه بــه  ۳۰۶نفر را تأیید
کرده اســت .متهم «ر» همچنیــن پرداخت هدیه به لیســت  ۱۹۸نفره از کارکنان
کمرگ را نیز تأیید کرده است .طبق گفته متهمان ،مواقعی که در زمان ترخیص
کاال از گمرک اختالف وزن بین کاال و اظهارنامهها پیش میآمد ،دستور پرداخت
هدیه داده میشد .وی افزود :متهم «م» علت پرداخت هدایا را تسریع در انجام
کارهــا و ترخیص کاالها ،چشمپوشــی از مغایرتها و نمکگیر کردن آنها مطرح
کرده اســت .نماینده دادســتان اضافه کرد :متهم «غ» گفته است که اگر هدایا به
افراد مختلف در ادارات پرداخت نمیشــد بعد از چند ماه کارها به کندی پیش
میرفت و رفتار آنها نشان میداد که هدیهای از سمت شرکت دریافت نکردهاند
و مکاتبات را به تأخیر میانداختند.

در مقابل «جنگ رسانه ای علیه ملت» ،نقش خود را بیابید
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روزنامه والاســتریت ژورنال در گزارشی به شــرح تورم در امریکا پرداخته و اعتراف
کرده اســت ،سیاست فشارحداکثری اکنون به کاخ ســفید کمانه کرده و آنها را برای
رســیدن به یک توافق با تهران مجبور ساخته است .چرا که دولت بایدن به کاهش
قیمــت جهانی نفت نیــاز دارد و میخواهد با رفع تحریم نفتی ایــران ،این مهم را
رقــم بزند .به گــزارش ایرنا ،وال اســتریت ژورنــال امریکا در نوشــتاری تحلیل کرد:
«در حالــی که جمهوری اســامی بهعنوان یــک ابرقدرت واقعی انــرژی رتبهبندی
میشــود ،سیاســت «فشــار حداکثری» دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق
امریکا ،تجارت جهانی نفت ایران را بشدت فلج کرده بود .تا سال  ،۲۰۲۰تولید نفت
ایران به کمتر از دو میلیون بشکه در روز کاهش یافت ،زیرا تحریمهای امریکا مانع از
فروش نفت ایران به خارج از کشور میشد .اما با این حال ،این فقط یک وضعیت
موقتی است .بدون فشار مستمر بر مشتریان بالقوه ایران ،تجارت انرژی این کشور
میتواند نسبتاً سریع فعالیت خود را از سر گیرد ».وال استریت ژورنال این گزارش
را اینگونه ادامه داد« :دولت ایران مقادیر زیادی نفت دارد که میتواند تقریباً فوری
به بازار عرضه شود .این ذخایر در ایران فراساحل نگهداری میشود و اندازه تقریبی
آن ۱۲۰ ،میلیون بشکه است که معادل بیش از ارزش یک روز نفت مصرفی کل کره
زمین برآورد میشــود .تحلیلگران همچنین پیشبینی میکنند که ایران میتواند
تولید نفت خود را در کوتاه مدت افزایش دهد .مقامهای ایرانی پیش از این ،نسبت
به افزایش تولید به سطح قبل از تحریمها یعنی چهار میلیون بشکه در روز تا اوایل
بهار ســالجاری تمایل نشــان دادهاند .چنین مســألهای میتواند تفاوت واقعی در
بــازار امــروز ایجاد کند .تقاضای جهانی برای انرژی در حال حاضر از عرضه پیشــی
گرفته است و تولیدکنندگان در تالش برای حفظ آن هستند».
ëëناگزیربودنکاخسفیدبرایتوافق
این رســانه امریکایــی در ادامه نگاشــت« :همانطور که نیویــورک تایمز گزارش
میدهــد ،بــا وجود وعدهها برای افزایش تولید ،اعضــای کارتل اوپک پالس به طور
معمــول از اهــداف افزایش تولید ماهانه فاصلــه دارند .در نتیجــه ،افزودن عرضه
ایــران بــه طــور قابــل توجهی مقــدار نفت خــام در دســترس را افزایــش میدهد و
میتوانــد قیمــت جهانی نفت را بــه میزان  ۱۰درصــد کاهش دهد .ایــن برنامه ،به
کاهش تحریمهای فعلی امریکا علیه ایران بســتگی دارد که دولت بایدن میتواند
آن را انجام دهد .این فرضی است که کاخ سفید در حال حاضر با آن روبه رو است.
هر توافقی با ایران ،صرفنظر از اینکه چقدر شکننده باشد ،توجیه کافی برای دولت
بایدن برای شــروع کاهش تحریمها بویژه علیه صنعت نفت ایران فراهم میکند.
اگر این اتفاق بیفتد ،نفت خام ایران به بازار سرازیر میشود ،عرضه موجود افزایش
مییابد و قیمت نفت (و در نتیجه محصوالت فرآوری شدهای چون بنزین) کاهش
خواهد یافت .این مسأله به نوبه خود دستکم بخشی از فشار تورمی و اقتصادی را
که بایدن در خانه با آن روبه روســت ،فرو مینشــاند ».وال استریت ژورنال در پایان
این گزارش آورد :همه این موارد توضیح میدهد که چرا کاخ ســفید بشــدت مایل
است که توافق با تهران را با هر ابزار الزم تضمین کند.

سکه طال ،گوشی تلفن همراه و خودروی مزدا،
هدایایی برای گمرکیها
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رئیــس جمهــور خدمــت بــه مــردم را یــک توفیــق
دانســت و تأکیــد کــرد :مســئوالن باید این جایــگاه را
بــرای خدمت به مــردم مغتنم بداننــد و عملکردها
دگرخواهی در پرتو خداخواهی باشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی بــا تبریــک والدت
حضرت فاطمه اطهر (س) و بزرگداشــت روز مادر و
سالروز تولد امام خمینی (ره) ،اظهار کرد :همانطور
کــه رهبــر معظم انقــاب یکی از جلوههــای جامعه
فاطمــی را خدمــت بیمنــت و کمــک خالصانــه بــه

میتــوان مســائل و مشــکالت زنان را
برطرف کرد.
ëëدر رسیدن به کماالت تفاوتی بین زن
و مرد نیست
آیتاهلل رئیســی در بخش دیگری
از ســخنان خــود تأکیــد کــرد :هیــچ
تفاوتی بین زن و مرد برای رسیدن به
کماالت عالی انســان وجود ندارد و با
صیانــت و پاســداری از هویت واقعی
زن و تــاش بــرای ارتقای شــخصیت
زنان میتوان بســیاری از آســیبها را
حل و فصل کرد.

نیازمندان دانستند ،لذا مسئوالن نیز باید این جایگاه
را برای خدمت به مردم مغتنم بدانند و عملکردها،
دگرخواهی در پرتو خداخواهی باشد.
رئیــس جمهــور با اشــاره به ضــرورت تســریع در
صدور اســناد اراضی کشــاورزی ،گفت :تغییر کاربری
زمینهــای کشــاورزی ضــرر و خســارت زیــادی بــه
کشــور وارد میکند .آیتاهلل رئیســی با تأکید بر لزوم
احیــای دریاچه ارومیه ،اظهار کرد :وزرای نیرو ،جهاد
کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
این موضوع را دنبال کنند.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه
نقشآفرینــی زنــان در دوران پیروزی
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس،
اظهارکــرد :ایثار و رشــادت رزمندگان
اســام ،مرهــون تربیــت و همراهــی
مادران ،خواهران و همســرانی اســت
که صبورانه ایستادگی کردند.
آیتاهلل رئیســی با اشــاره بــه نگاه
اســام به زن ،گفت :اسالم  ۱۴۰۰سال
پیــش حــق مالکیت ،حــق ارث و حق
رأی را برای زنان به رسمیت شناخت،
ایــن در حالــی اســت که در غــرب ،در

قرون اخیــر به این موضوعــات توجه
شده است.
ëëمسأله زن جدای از خانواده نیست
رئیــس جمهــور گفت :مســأله زن
را نبایــد بــه طــور جداگانــه از خانواده
تعریــف و تفکیــک کــرد چــرا کــه در
جامعــه دینی مــا خانــواده از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است.
وی تأکیــد کــرد :پایــه و اســاس
جامعــه ســالم که زنــان بخــش قابل
توجــه از آن را تشــکیل میدهنــد،
عقالنیت ،عدالت ،اخالق و معنویت

