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میز خبر

درایام فجر چهل چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تحویل 
۱۰ هزار واحد مسکونی ،

آیت اهلل رئیسی : برای تکمیل واحدهای باقی 
مانده مسکن کار شبانه روزی ادامه دارد

رئیس جمهور در تحویل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن در سراسر کشور 
به مالکان که بصورت همزمان در س��الروز والدت حضرت علی)ع( انجام شد؛ 
گفت: انشاهلل تحویل این واحدها مقدمه ای برای تکمیل دیگر واحدهای باقی 

مانده مسکن مهر باشد؛ مردم بدانند کار به صورت شبانه روزی ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی همزمان با ایام گرامیداشت 
چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و سالروز والدت امیرالمومنین 
حضرت علی علیه السالم و روز پدر، روز شنبه در آئین تحویل حدود ۷ هزار 
مسکن مهر به مردم در شهر پرند و سه هزار واحد در سراسر کشور در جمع 
خبرنگاران افزود: انش��اهلل تحویل این واحدها مقدم��ه ای برای تکمیل دیگر 

واحدهای باقی مانده باشد؛ کار به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

نامه اعتراضی به آژانس؛

اسالمی:رفتار مدیرکل آژانس بین المللی 
حرفه ای نیست

رییس س��ازمان انرژی اتمی گفت: نماینده ارش��د آژانس بین المللی در 
بازدید از تاسیسات کش��ور، گزارش نادرستی ارائه داد و مدیرکل آژانس هم 

آن را رسانه ای کرد که این رفتار وی حرفه ای نیست.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری مه��ر، محمد اس��المی رییس س��ازمان انرژی 
اتمی،درباره چرایی درز اطالعات هسته ای ایران گفت: موارد بیرون از پادمان 
که سیاسی و دیکته شده از حنجره آژانس و شخص مدیرکل بیرون می آیند، 
مورد اعتراض ما بوده و اتفاقاً دیروز نامه ای به آژانس دادیم که یک بازرس که 
خودش با نماینده ارشد پادمان فرستاده شده و از تاسیسات ما بازدید کرده، 
اشتباه کرده و گزارش نادرستی داده است ولی باز مدیرکل آژانس این مساله 
را رس��انه ای کرد! این رفتار غیرحرفه ای است و پذیرفته نیست و امیدواریم 
این رویه توس��ط مدیرکل آژانس ت��داوم نیابد زیرا این کار برای اعتبار وی و 

آژانس پذیرفته نیست.

 واشنگتن:ادامه همکاری تجاری با روسیه، ترکیه 
را در معرض خطر تحریم قرار می دهد

 معاون وزیر خزان��ه داری آمریکا به ترکیه در صورت همکاری تجاری با 
روسیه هشدار داد که ممکن است شمول تحریم های واشنگتن قرار بگیرد. 

به گزارش  روس��یا الیوم،وی گقت: »صادرات گس��ترده ترکیه به روسیه 
طی یک سال گذش��ته، بخش خصوصی ترکیه را هدف احتمال تحریم های 
گس��ترده ق��رار می دهد.«وزیر خزان��ه داری آمری��کا ادام��ه داد: »بانک ها و 
ش��رکت های ترکیه طی ارتباط با روس��یه در معرض خطر تحریم قرار دارند. 
همچنین ممکن اس��ت دسترسی به شرکت های کشورهای عضو گروه هفت 

نیز با مشکل مواجه شود.«

 مدودف:در صورت حمله اوکراین به 
روسیه، مسکو پاسخی 

سریع و قاطع خواهد داد
تاس :»دیمیتری مدودف«، 
نائ��ب رئی��س ش��ورای امنیت 
روس��یه گفت ک��ه در صورت 
حمل��ه کی یف به این کش��ور، 

مسکو پاسخی سریع و قاطع خواهد داد. 
به گزارش ایلن��ا به نقل از تاس، وی گفت: »در 
صورت حمله اوکراین به کریم��ه، خبری از مذاکره 
نخواهد ب��ود، بلکه حمل��ه متقابل و قاط��ع در کار 
خواهد بود. در این صورت، تمام اراضی تحت کنترل 

کی یف در آتش خواهد سوخت.«
مدودف گفت: »پاس��خ ما ابعاد متفاوتی خواهد 
داش��ت. این موض��وع را رئیس جمه��ور پوتین بارها 
عن��وان کرده اس��ت.«وی اف��زود که روس��یه هیچ 
محدودیت��ی ب��رای خود قائل نبوده و بس��ته به نوع 

تهدید واکنش نشان می دهد. 

 ارتباط با ایران، بهانه آمریکا برای 
تحریم شرکت های چینی

فارس :روزنامه وال استریت 
ژورنال گزارش داد ایاالت متحده 
بررس��ی تحریم های  در ح��ال 
علیه شرکت های چینی  جدید 

به بهانه ارتباط با ایران است.
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی 
وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
ایاالت متحده در حال بررسی تحریم های جدید علیه 
شرکت های چینی تولیدکننده محصوالت نظارتی به 

ادعای »فروش به نیروهای امنیتی ایران« است. 
به گزارش وال استریت ژورنال مقام های آمریکایی 
در مرحله پیشرفته گفت و گوها درباره تحریم ها هستند 
و بر روی شرکت تولیدکننده تجهیزات الکتریکی مستقر 
در خارج از شهر تیانجین چین که در این گزارش ادعا 
شده محصوالتش به واحدهایی از سپاه پاسداران اتقالب 

اسالمی ایران فروخته شده، تمرکز کرده اند. 

 بلینکن: بالن چینی برای اهداف 
جاسوسی است

وزیر   خارجه  س�ی ان ان: 
اس��ت  آمری��کا گفت مطمئن 
شناسایی ش��ده چین  بالن  که 
بر فراز ش��مال ای��االت متحده 
برای  اهداف جاسوسی استفاده 

می شود
س��ی ان ان، از  نق��ل  ب��ه  ایلن��ا  گ��زارش   ب��ه 

»آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه آمریکا گفت: » در این 
مورد با متحدان و شرکای خود صحبت کردیم«.

آنتونی بلینکن گفت: »مطمئن هستیم که هدف 
چین از ارسال این بالن جاسوسی است و با متحدان 

و شرکای خود در این زمینه گفت وگو کردیم«.
وزیر  خارج��ه آمریکا افزود: »نف��وذ بالون چین 
به حریم هوایی ما، اقدامی غیرمس��ئوالنه اس��ت، به 
خصوص اینکه قبل از سفر قریب الوقوع من به پکن 

صورت گرفته است«.

خبـــــــر

طرح لغو معافیت های تحریمی آمریکا برای 
برنامه هسته ای ایران

این طرح با حمایت ۱۱ س��ناتور جمهوریخواه دیگر به مجلس سنا ارایه 
می شود.

سناتور جمهوریخواه »تد کروز« عضو کمیته روابط خارجی سنا آمریکا، 
طرح��ی را برای منع دولت بایدن از ارایه معافیت تحریم های کنگره آمریکا 
که همکاری در مورد برنامه هس��ته ای ای��ران را ممنوع می کند، ارایه کرده 

است. 
به گزارش عصرایران، این معافیت ها در چارچوب توافقنامه برجام صادر 
ش��ده و دولت های آمریکا در 8 سال گذش��ته و به رغم خروج از برجام این 

معافیت های تحریمی را هر 6 ماه یک بار تمدید کرده اند.
آخرین تمدید این معافیت ها در تابس��تان امس��ال )ماه اوت( از س��وی 
دولت بایدن  صادر ش��ده و موعد آتی آن در ماه فوریه )ماه جاری میالدی( 

است.
طرح س��ناتور کروز با حمایت ۱۱ س��ناتور جمهوریخواه به مجلس سنا 

ارایه شده است.
س��ناتور ک��روز درب��اره این ط��رح جدید گف��ت: » مطلقا هی��چ دلیلی 
ب��رای ادامه صدور این معافیت ه��ا وجود ندارد که به ایران و روس��یه اجازه 
 می دهد برای توس��عه برنامه هسته ای ایران همکاری کنند. با این وجود، این 
معافیت ها در ماه اوت تمدید شد، زیرا دولت بایدن همچنان وسواس زیادی 
 ب��رای ورود مجدد به توافق هس��ته ای با رژیم ای��ران دارد. اما اکنون دولت 
م��ی گوید متعهد به مقابله با همکاری ایران و روس��یه اس��ت. آنها باید این 

قانون را بپذیرند.«

 جنگ اوکراین، ذخایر تسلیحات سنگین 
انگلیس را خالی کرد

یک رسانه انگلیسی در خبری اختصاصی گزارش داد که به دلیل ارسال 
س��الح به اوکراین، لندن هیچ تسلیحات سنگینی در اختیار ندارد و در تقال 

برای خریدن مهمات جدید است.
به گزارش  خبرگزاری فارس، نش��ریه انگلیسی »سان« با انتقاد از تعهد 
لندن برای ارسال توپخانه های خودکششی »اِی اِس ۹۰« به اوکراین هشدار 
داد که دیگر هیچ تس��لیحات س��نگینی برای ارتش این کش��ور باقی نمانده 

است.
نشریه انگلیسی »سان« در خبری اختصاصی نوشت: »بعد از دادن همه 
تس��لیحات س��نگین به اوکراین، برای ارتش )انگلیس( هیچ سالح سنگینی 

باقی نمانده است«.
بنا بر گزارش این رسانه، مقامات ارشد وزارت دفاع انگلیس بعد از اعالم 
تعهدش��ان به دادن همه توپخانه های خودکششی »اِی اِس ۹۰« به اوکراین، 

در تقال برای خریداری کردن جایگزین آن هستند.
گفته می شود که در صورت اختصاص بودجه وزارت خزانه داری انگلیس، 
 وزارت دف��اع در تدارک ب��رای خرید توپخانه خودکشش��ی ۱۵۵ میلیمتری 

»ِکی ۹ صاعقه« ساخت کره جنوبی و توپخانه »آرچر« ساخت نروژ است.

در ش��ب والدت م��والی متقی��ان امیرالمؤمنی��ن 
پرط��راوت  و  معن��وی  مراس��م  )علیه الس��الم(   عل��ی 
»جش��ن فرش��ته ها« با حض��ور صدها ت��ن از دختران 
دانش آموزی که به س��ن تکلیف رسیده اند، با اقامه نماز 
جماعت مغرب و عش��اء به امامت رهب��ر معظم انقالب 

اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
 رهب��ری ، در این مراس��م که در فضای��ی روح بخش و 
با نش��اط برگزار ش��د، دانش آموزان دخت��ر آغاز فصل 

عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند.
همچنین رهبر انقالب اسالمی در سخنان کوتاهی 
ب��ا تبری��ک عید و جش��ن تکلیف به دخت��ران، گفتند: 
دختران و نوگالن عزیز من! جش��ن تکلیف یک جش��ن 
و عید واقعی اس��ت چون از لحظه تکلیف این قابلیت را 
پیدا کرده اید که خدا با شما حرف بزند و به شما تکلیفی 
بده��د که آن را انجام دهید و این رتبه یعنی »مخاطِب 

خدا شدن«، رتبه ای بسیار با ارزش در انسانیت است.
ایش��ان خطاب به دختران افزودند: جش��ن تکلیف 
یعن��ی ش��ما دیگر ک��ودک نیس��تید بلکه نوج��وان و 
مس��ئولیت پذیرید و می توانی��د در خانواده، مدرس��ه و 

محیط بازی با دوس��تان خود اثرگذار باش��ید و دیگران 
را نی��ز به راه راس��ت هدایت و راهنمای��ی کنید که این 

مسئولیتی بر عهده همه ما است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، دخت��ران نوجوان را به 
دوس��ت شدن با خداوند مهربان توصیه کردند و گفتند: 
ش��ما با دلهای نورانی، روشن و با صفای خود از همین 
امروز می توانید با خدا دوس��ت ش��وید. یکی از راههای 
دوستی با خدا این است که در نماز توجه داشته باشید 
که در حال س��خن گفتن با خدا هستید بنابراین معانی 

و ترجمه کلمات نماز را فرابگیرید. راه دیگر دوس��تی با 
خداون��د هم این اس��ت که کارهایی را ک��ه گفته انجام 

بدهید انجام دهید و آنچه را نهی کرده، انجام ندهید.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به درخشش زنان 
ب��زرگ و تأثیرگ��ذار در تاریخ ایران عزیز، خاطرنش��ان 
کردن��د: ام��روز زنان برجس��ته و مس��ئولیت پذیر ما در 
بخشهای علمی، عملی و جهادی که مایه افتخار کشور 
هس��تند، زیاد و بیش از گذشته هستند. شما نیز سعی 
کنی��د با درس و کتاب خوان��دن و کار و فکر کردن، در 

آینده جزو زنان بزرگ کشور عزیزتان شوید.
ایش��ان خطاب به نوگالن تازه مکلّف شده افزودند: 
ش��ما می توانید در این مبارزه عظیم��ی که ملت ایران 
در دوران انق��الب با ظلم، بدبختی و تبعیض آغاز کرده 
است، نقش آفرین باشید همچنانکه قباًل نیز زنان زیادی 
نقش آفرین��ی کردن��د و امروز مردم ب��ا مطالعه کارهای 
ب��زرگ آنها در کتابها از زحمات برجس��ته آنها در طول 

سالهای انقالب آگاه می شوند.
در پایان این مراسم، تعدادی از دختران نوجوان در 
فضایی صمیمانه با رهبر انق��الب گفتگو کردند و مورد 

تفقد ایشان قرار گرفتند.

مراسم »جشن فرشته ها« با حضور صدها تن از دختران در حسینیه امام خمینی برگزار شد؛

رهبر انقالب: نوگالن عزیز با خدا دوست باشید 
و کاری کنید جزو زنان بزرگ کشور شوید


