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 سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در گفت وگو با »ایران«
 پیامدهای واردات خودرو را مورد بررسی قرار داد

»فیدلیتی« در بورس 300 میلیون ارزان تر از بازار

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد

در مراسم »آرمان روح اهلل« عنوان شد

پلیس آلمان به تجمع فعاالن محیط  زیست معترض به استفاده از سوخت های فسیلی حمله کرد

 قیمت شکنی 
با خودروهای وارداتی

 آماده سازی زمین برای ساخت
 ۳ میلیون واحد مسکونی

 فراموشی قهرمانان واقعی 
قهرمان شدن افراد خیالی
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زمستان واقعی
 هر چند زمستان امسال با 
بارش برف شروع نشد اما 
در روزهای پایانی دی ماه 
بارش برف و باران کوالک 
کــرد و 80 درصــد مناطــق مختلف کشــور 
دمای منفــی زیر صفــر را تجربه می کنند. 
البته بنا بر پیش بینی ســازمان هواشناسی 
تــا پایان این هفته روند افت دما همچنان 
ادامــه دارد و از روز جمعه با ورود ســامانه 
بارشی دور جدید بارش ها شروع می شود.

عکس:  ابوالفضل نسائی / ایران

نـــــما

 باحکم رئیس جمهور ،  حجت االسالم خسروپناه
جایگزین حجت االسالم عاملی شد

 روز مادر
خاص ترین مناسبت تقویم

فیلسوف انقالبی، دبیر جدید 
شورای عالی انقالب فرهنگی

4
4

همزمان با تداوم سیاست  سرکوب صورت گرفت

پلیس آلمان به تجمع فعاالن محیط  زیست معترض به استفاده از 
سوخت های فسیلی حمله کرد

عربستان زیر ذره بین 10 نهاد حقوق بشری

 دولت برلین در چالش با مخالفان 
استفاده از زغال سنگ  سرکوب حکومت اقتدارگرای عربستان اعالم می کنند.«بشــری که این بیانیه را امضا کرده اند، همبســتگی خــود را با قربانیان همین خصوص منتشــر کرده، تأکید کرده اســت: »10 ســازمان حقوق شدند. سایت رسمی دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای مشترک که در در عربســتان، خواهان پاسخگویی ریاض در مورد این مسائل قضایی بشری در بیانیه ای با تأکید بر اجرای عدالت در حق قربانیان سرکوب ها عربســتان علیه مخالفــان این کشــور، 10 ســازمان بین المللی حقوق  در پــی انتشــار مــداوم خبرهــای مربوط به احــکام حبس و زنــدان در 

با استقرار بولدوزرها عملیات تخریب را آغاز کرده است.زده بودند در دستور کار قرار داده است و شرکت انرژی آر دبلیو ای نیز همزمان وله، پلیس از دیروز محاصره روستای لوتزرت را که بیش از 300 نفر در آن کمپ می دهنــد. این تجمع با واکنش تند پلیس آلمان مواجه شــد. به گزارش دویچه تأکید کردند تا پای جان در مســیر توقف اســتفاده از ســوخت زغال ســنگ ادامه در غرب این کشــور برای توســعه و اســتخراج معادن روباز زغال ســنگ تجمع و صدها نفر از فعاالن محیط  زیست در آلمان در اعتراض به تخریب روستاهایی 
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در اتاق طراحی و هدایت ارکان آشوب های اخیر را بررسی می کند»ایران« نقش دولت امریکا و برخی دولت های اروپایی 
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قــرار وکالی بدســابقه، دو عملیات تشکیک در مشروعیت از افراد مشــهور در فضای مجازی )سلبریتی( و برخی مشــاهده می شود که این رســانه ها به همراه شبکه ای محاکمــه افراد مرتکب قتل و جنایت آغاز می شــود - حیــن و پــس از آشــوب - که در آنها روند دســتگیری و خشونت آمیز فراهم می شوند و همزمان با دو مقطع اســت که در آن بســترهای وقوع اغتشاش و رفتارهای پساآشوب تقسیم کرد. مقطع »پیش از آشوب« زمانی ایشــان را به ســه مقطع پیش از آشوب، حین آشوب و ایــن قدر اکتفا کرد کــه به لحاظ زمانــی، باید عملکرد کــه فرصت مســتقلی را می طلبد. اجمــااًل می توان به رسانه های معاند فارسی زبان موضوع مستقلی است قاتالن و آشــوبگران است. شــیوه های عملیات روانی انسانی و تحریف حقیقت هنگام محاکمه تعدادی از جریان های ضدایرانی در زمینه سازی برای اعمال ضد نمونه ای که می توان برای این موضوع ذکر کرد، نقش افــکار عمومی بشــدت بــا آن درگیــر اســت. بارزترین و بدفهمی مسائل پیشگیری کند؛ موضوعی که امروزه رویکرد این اســت که تا حد زیادی می تواند از تحریف زمینه گرایانــه مالحظــه کرد. حداقل فایــده اتخاذ این افــکار و اعمال(، همگــی را می توان ذیــل این رویکرد امــور و پدیده هــای فردی و اجتماعی انســانی )اعم از شــده را هم باید بررســی کرد. از رویدادهای طبیعی تا زمینه ها و بسترهای پیشینی که آن پدیده در آنها واقع بــه  تعبیــر دیگر، عالوه بــر تحلیل ماهیــت آن پدیده، بازخوانــی و تحلیــل شــرایط وقــوع آن پدیــده اســت. یکــی از راه هــای معمول برای شــناخت هــر پدیده ای  را در دســتور کار  و شیوه های توجیه جنایت و تطهیر مجرمان پرداخته با ذکر مصادیق و با تفصیل بیشتری به زمینه سازی ها محمد حســینی قابل رؤیت بوده و هســت و در ادامه شــکاری، مجیدرضــا رهنــورد، محمدمهــدی کرمی و اخیــر و ماجــرای اعــدام تبهکارانی همچون محســن می دهنــد. ایــن عملیات فریــب دو وجهی در آشــوب محاکمــه و تطهیــر مجرمــان 
خواهد شد.

ë به عنــوان نمونه صفحــه اینســتاگرامی مجیدرضا منتسب به شخصیت های تاریخی، ادبی و فرهنگی.یافــت؛ از جملــه تعــداد زیــادی از مطالــب جعلــی از یک ســو، بــه ســرنخ های مشــترکی می توان دســت صفحات و حساب های مجازی قاتالن و اغتشاشگران بازبینی زیست مجازی و حقیقی ایشان است. با رصد زمینه هــای فکــری و رفتــاری آشــوبگران مؤثر باشــد، یکــی از راه های میانبری که می تواند در تشــخیص ترویج جهالت، انتشار نفرت

بــه وزارت اســتفاده از ابــزار و عــدوات خونریــزی فــرا می خواند. شــد که در اغتشاشــات اخیــر نیز جوانــان را صریحًا به خشــونت را در حــد اعــالی آن ترویج کنــد و مالحظه کــه از آشــوب آبان 98 تاکنون ســعی داشــته و دارد که ســروش لشــکری رپر با اســم هنــری »هیچکس« اینستاگرام خود افراد زیر را دنبال می کرده است:مجیدرضا رهنورد قاتل دو جوان مشــهدی در صفحه رفتارهایی دشــوار نخواهد بود. به عنوان نمونه همین دنبــال می کنند بنگریــم نیز تشــخیص چرایی چنین فهرســت افرادی که این اشــخاص در فضای مجازی رفتارهــای ضدانســانی و جنایتکارانــه شــدند. اگــر به و... دو عامــل اصلــی ای هســتند کــه زمینه ســاز بــروز مختلــف اعم از ســلطنت طلب، منافق، تجزیه طلب خشونت توسط جریان های ضدایرانی با گرایش های ســال ها در حــال تکثیــر اســت، در کنار پمپــاژ نفرت و دینــی بــوده! جهلی که در فضای مجــازی این روزها و آن را به موالنایی نسبت داده که از قضا خودش عالم شعری معاصر است و شاعری گمنام برای بازنشرش، است و صریحًا مضمونی ضددین دارد! غافل از اینکه جالل الدین محمد بلخی )موالنا( نســبت داده شــده نمونــه می توان به شــعری مجعول اشــاره کــرد که به بــه موالنا و صــادق هدایت و دیگران اســت. به عنوان ســتایش از پهلوی و اشــعار و مطالب جعلی منسوب رهنــورد را بایــد مثــال زد کــه مملــو از پســت هایی در  وابســته  بــه فارســی«  انحرافی و مغایر با اســالم مشهور شود، علی کریمی، خلع لباس شده ای که ســعی دارد با طرح انگاره های فرح دیبا )مادر ربع پهلوی(، حســن آقامیری روحانی اصالح طلــب شــروع کــرد، صفحــات رضــا پهلــوی و خبرنــگار هتاک و بدســابقه که کارش را از رســانه های علی نــژاد قمی کالیی مشــهور به »مســیح علی نژاد« خانوارهــای گروهک های کرد تجزیه طلب، معصومه گفتمان آشوب، وریا غفوری بازیکن فوتبال وابسته به وابســته بــه دربار ســعودی و قطــب پیشــران بازتولید خارجه رژیم صهیونیســتی، صفحه ایران اینترنشنال صفحــه »اســرائیل 
دیگری کاری نــدارم، از چه چیزی حمایت می کنی؟! حمایت می کنی؟ به دین و قواعد اســالم و هیچ دین دوتــا هموطن، دوتا برادرم را کشــتم. تــو از چه چیزی فضای مسموم اینســتاگرام، دست به اقدامی زدم که کاری کردم دور از انســانیت؛ تحت شرایط روحی بد و گفت: »آقای کریمی شــما انســان هســتی یا نه؟! من ســعی کــرد در نقــش لیــدر اغتشاشــات ظاهــر شــود، ازای دریافــت تابعیت از یکی از دولت های متخاصم در اظهاراتی تکان دهنده خطاب به علی کریمی که به دستگیری و فراغت از تب و تاب کاذب فضای مجازی ناگفتــه نماند که همین مجیدرضــا رهنورد بعد از شاهین نجفی، سینا ولی اهلل و...

می کنــی؟ االن همه اینها را فروختی و از چشــم مردم و پرچم کشــورت را بــاال بردی، ولــی االن  داری چه کار بــودی، در تیــم ملی بــودی گل زدی، معروف شــدی در چالــه نیفتنــد. حــاال یــک زمانــی در پرســپولیس دادم که ضبط کنند تا چند نفر گمراه، چراغ خاموش مــن این ویدیو را بــا رضایت کامل خودم درخواســت را عــوض می کنید که باعث بروز این اتفاقات بشــود و هم ندارند و مسائل را با هم قاطی می کنند، دیدشان یــا هر کس دیگــری. چهار نفر مثل ما که ســواد باالیی برایــش درآمــد و منفعــت دارد؛ مصی علی نــژاد، تو و منفعت دارد؟ نه فقط تو، هر کســی که آنجا اســت، خودت بودند، باز هم حمایت می کنی؟ برایت درآمد تو انســان هستی؟! فکر کن ]کشته شــدگان[ از خانواده 
بــه زیســت فــردی، هم افتادی.« بــا نگاهــی  بار فرار از خدمت و تهیه و توزیع مواد منفجره و...منــزل با چاقو، صــدور محکومیت قطعی به اتهام دو اعتیــاد به مــواد مخدر و تخریب وســایل و تهدید اهل کرمی با مواردی همچون شکایت پدرش از او به دلیل ســوابق ســوء و محکومیت های متعدد محمدمهدی قاتــالن شــهید ســید روح اهلل عجمیــان اســت. اســناد به دســت شــدن اســت موضــوع سوءپیشــینه یکــی از آخرین نمونه ای که در فضای مجازی در حال دســت فراوانــی از بزهکاری و ســوابق کیفــری می توان یافت. خانوادگی و اجتماعی قاتالن و آشــوبگران نمونه های از ســوی دیگــر و 

ë و تصمیم گیــری دســتگاه قضایــی را تحت تأثیــر قرار بــه محاکمه ایشــان و اجرای عدالت جریحــه دار کرده به واســطه آن ســعی می کنند افکار عمومی را نسبت تکنیک یا مغالطه »سفیدسازی مجرمان« هستند که بــودن آنــان و ماننــد اینهــا از مصادیــق اســتفاده از مدعیات خودشــان یــا چند تصویر، اشــاره به هنرمند قاتــالن، اشــاره به ورزشــکار بودن ایشــان با اســتناد به می دهنــد. اشــاره بــه وضعیت معیشــتی نامناســب »اعــدام نکنیــد« یا بــه واســطه مظلوم نمایــی انجام مذکور این کار را از طریق انتشار هشتگ هایی همچون انکار جرم ایشــان می پردازند. جریان ها و رســانه های کشــورهای غربی را در سر دارند، به تطهیر مجرمان و ســلبریتی های بدســابقه کــه ســودای اخــذ تابعیــت رســانه های جریــان معانــد بــا هماهنگی شــبکه ای از بــا تمــام ایــن اوصــاف امــا مشــاهده می شــود که تطهیر مجرم و انکار جرم
و اصالح طلبــی در تطهیــر جنایــت و فشــار به دســتگاه اقــدام برخــی رســانه های داخلی وابســته بــه جریان موضوع دیگری که از آن نباید به ســادگی گذشت، دهند. قاتــالن  مجــازات  از  صرفنظــر  هــدف  بــا  آشــوبگران اســت. مصاحبه هــای متعــدد و جهتــدار قضایــی 

جریان های ضدایرانی چگونه در بستر فضای مجازی زمینه ارتکاب جنایت و قتل را فراهم می کنند؟

قاتالن خونسرد

19 جمادی الثانی Thursday  12 Jan 2023  1444 سال بیست و هشتم   شماره 8102  پنجشنبه  22 دی 1401

اصلی ترین اقداماتی اســت کــه در فضای داخلی در حال هــدف القــای مظلومیــت و بی گناهی ایــن افــراد، یکی از روزنامــه اعتمــاد بــا خانــواده بازداشــتی ها و معدومان با رســانه های زنجیــره ای محافل دوم خــردادی بخصوص 
انجام است.

ë تشــکیک در روند محاکمــه تبهکاران و قاتالن اســت. این ثمربخشــی رویکرد قبلــی یعنی تطهیر مجرمــان، ایجاد محافــل تجدیدنظرطلــب داخلــی پــس از قطــع امید از گام بعــدی رســانه ها و گروه هــای معانــد خارجــی یــا تشکیک در مشروعیت محاکم قضایی

روانــی خود قــرار می دهنــد و این چرخه به همین شــکل رســانه هایی هســتند که این اظهــارات را مبنــای عملیات صادر شــده را کلید می زنند. در سوی دیگر این فریبکاری، برگــزاری دادگاه، رونــد تردیدافکنــی در حقانیــت احکام مبــادرت بــه سناریونویســی قضایــی می کننــد یــا پــس از و آموزه هــای حقوقــی و فقهی، یا پیش از برگــزاری دادگاه بدین نحو اســت که برخی وکال با سوءاســتفاده از مفاهیم شــده هســتند. نحــوه پیوســتگی عملکــرد ایــن جریان ها ضدایرانی، در حال ایجاد تشکیک و تخطئه احکام صادر وکالیی که خود پیشینه کیفری دارند، همسو با رسانه های روزهــا به طــور پیوســته شــاهد آن هســتیم که شــبکه ای از 
ســایر مدعیــات ایــن جماعت چیــزی جز شــعاری پوچ و اجــرای حکــم اعدام!( و تهدیــد به انتقام اســت که مانند اشــرار، توهین به مقدســاتی ماننــد اذان )به عنــوان زمان ندارند. نهایت اقدام رسانه های اهریمنی پس از مجازات چنگ قانون هیچ حمایت و پناهگاهی غیر از همان قانون نداشــته کــه پــس از ارتکاب به جنایــت و گرفتار شــدن در نتیجــه ای جز زمینه ســازی برای پرورش قاتالن خونســرد خصوصًا در بســتر فضای مجازی در حال بازتولید است، نتیجــه اینکــه چرخــه جهل و خشــونتی که ایــن روزها تداوم دارد...

کینه توزانه نیست.

اعدام!( و تهدید به انتقام است که مانند سایر مدعیات این جماعت چیزی جز مجازات اشرار، توهین به مقدساتی مانند اذان )به عنوان زمان اجرای حکم پناهگاهی غیر از همان قانون ندارند. نهایت اقدام رسانه های اهریمنی پس از که پس از ارتکاب به جنایت و گرفتار شدن در چنگ قانون هیچ حمایت و بازتولید است، نتیجه ای جز زمینه سازی برای پرورش قاتالن خونسرد نداشته چرخه جهل و خشونتی که این روزها خصوصًا در بستر فضای مجازی در حال 
شعاری پوچ و کینه توزانه نیست

سـرنوشت  

علیه ایران

10 اقدام تمام عیــــــــــــــار غرب 

 رشد 
بودجه عمرانی

سهم صندوق 
توسعه ملی از 
صادرات نفت

 افزایش 
حقوق کارمندان

درآمد 603 هزار 
میلیارد تومانی 

فروش نفت

 838 هزار 
میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی

فروش 1/4 میلیون 
بشکه نفت در روز

 عوارض 
 خروج از کشور 
400 هزار تومان

قیمت آب برای 
مشترکان پرمصرف 

افزایش می یابد

 واردات
2 میلیارد دالری خودرو 

در سال آینده

هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی و معیشتی

هزار میلیارد تومان 
 واگذاری دارایی های 

مالی

26

4020315

294

الیحه ای برای بهبود معیشت مردم

روز گذشــته با حضور آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی، 
به عنــوان   1402 بودجــه  الیحــه  رئیس جمهــور، 
دومیــن بودجــه دولــت ســیزدهم تقدیــم مجلس 
شــد. بودجــه ای کــه توجــه بــه پیشــرفت اقتصادی 
تــوأم بــا عدالــت، امنیــت غذایی و بهبود معیشــت 
مــردم، اصــاح ســاختار بودجــه، ایجــاد شــفافیت، 
جلب ســرمایه عمومی و خصوصی برای طرح های 

نیمه تمــام، طرح هاب مرتبط با آب و خشکســالی، 
اجــرای نظــام یکپارچــه مدیریــت مالی دولــت و... 
از نکات برجســته آن اســت. براســاس این گزارش، 
الیحــه بودجه ســال 1۴02 با ســقف کلــی ۵2۶1 هزار 
میلیــارد تومــان در دولت ســیزدهم بســته شــده که 
نسبت به سال جاری حدود 1۵02 هزار میلیارد تومان 
و معادل ۴0 درصد افزایش دارد. جزئیات ارقام کلی 

بودجه نشــان می دهد که بودجه ســال آینده از نظر 
منابــع و مصارف در رقم ۵2۶1 هــزار میلیارد تومان 
تراز می شود، اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی 
و بودجــه شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسســات 
انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که بودجه 
عمومــی شــامل 21۶۴ هــزار میلیــارد تومان اســت.
اجــزای بودجــه عمومی نیز شــامل منابــع عمومی 

بالــغ بــر 1۹8۴ هــزار میلیــارد تومــان و درآمدهــای 
اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی شــامل 
180 هــزار میلیــارد تومان اســت. همچنیــن بودجه 
شــرکت های دولتــی، بانک ها و مؤسســات انتفاعی 
وابســته به دولت کــه حجم عمده کل بودجه ســال 
1۴02 را بــه خود اختصاص داده بــا رقم ۳0۹۷ هزار 

میلیارد تومان بسته شده است.

»ایران« از جزئیات بودجه 5261 هزارمیلیارد تومانی 1402 گزارش می دهد

  »مادر« در سینمای ایران و جهان
   در باب عذاب وجدان مادرانه      و ...

بخوانیدجمعه

در صفحات ایران جمعه بخوانید

وزیر نفت:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

معاون حقوقی رئیس جمهور :

 تأمین گاز خانگی
 اولویت  شرکت ملی گاز

 قطع موضعی اینترنت 
در زمان کنکور

 برگزاری جشنواره های فجر
 در ۳1 استان

 اقدام حقوقی ایران 
علیه شارلی ابدو  

پرسش و پاسخ با  اعضای دولت 

 جهت گیری بودجه 1402
رشد اقتصادی و کاهش تورم

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس تأکید کرد

چند وقتی است که شیطنت ها در مورد بازار خودروهای داخلی 
و وارداتــی بــه اوج خود رســیده اســت، دالالن بــازار خودروهای 
داخلــی در تــاش هســتند کــه در ماه هــای پایانــی ســال جاری، 
بــازار خودروهای داخلی را بــه هم بریزند تا ســودهای میلیونی 

عایدشان شود. ســودجویان بازار خودروهای وارداتی هم دست 
بــه کار شــدند تا زمانی که عرضــه خودروهای خارجــی بعد از 4 
ســال در کشور آغاز شد، قیمت ها را به سمت و سویی بکشند که 

بیشترین سود را ببرند.

سرنوشت 10 اقدام غرب 
علیه ایران

ســیزدهمین جشــنواره عمار بــه روزهای پایانی خــود نزدیک 
می شود؛ جشنواره ای که عنوان مردمی ترین رویداد سینمایی 
را بر تارک خود دارد و در عین حال بازتاب دهنده دغدغه های 
روز جامعه نیز هســت. انتخــاب »زن ایرانــی« به عنوان محور 
جشــنواره ایــن دوره و برگــزاری رویدادهــای جانبــی با همین 
محوریت، اجرای نشست خبری جشنواره به یاد شهید آرمان 
علی وردی در شــهرک اکباتان، آیین اختتامیه به یاد شــهدای 

حادثــه تروریســتی شــاهچراغ در ایــن مــکان مقــدس و... از 
جمله اقدامات ابتکاری برگزارکنندگان جشنواره در واکنش به 
ناآرامی های اخیر بوده است. در همین راستا متولیان جشنواره 
به یاد شــهید آرمــان علی وردی و شــهید روح اهلل عجمیان در 
مراســمی با عنــوان »آرمــان روح اهلل« از هنرمنــدان و فعاالن 
جبهه انقاب و بویژه آنانی که در قالب اثر هنری به وقایع اخیر 

واکنش نشان دادند قدردانی کردند.
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»ایران« نقش دولت امریکا و برخی دولت های اروپایی  در اتاق 
طراحی و هدایت ارکان آشوب های اخیر را بررسی می کند
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