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تازه های مطبوعات
••سازندگی :این روزنامه با طرح این سوال که «از
برکت چه خبر؟» نوشت :اکنون واکسیناسیون
عمومی با واکسنهای چینی و چندملیتی انجام
میشود .از عموم پنهان نیست که در همان زمان
بسیار گفته شد که وعدههای تولید واکسن کرونا
که محمد مخبر میدهد و هر بار عدد تازهتر و
اغواکنندهتری میداد و در آخر هم به  50میلیون
دوز در شهریور  1400رسید ،برای جایگاه مهم
تر از ستاد اجرایی است و او چشم به معاون اولی
رئیس جمهور بعدی دارد.
••وطنامروز-اینروزنامهنوشت:جلسهرسیدگی
علنی به دعوای حقوقی خانواده شهدای علمی
و هستهای ایــران علیه دولت آمریکا برگزار شد.
این دادخواست علیه  ٣٧تن از اشخاص حقیقی
و حقوقی دولــت آمریکا مطرح شــده که در ترور
دانشمندانمادرچندسالاخیرنقشداشتهاند.
••آرمان ملی -این روزنامه با اشاره به اقدام اخیر
وزارتکــشــور دربـــاره درخــواســت از نمایندگان
استانهای مختلف برای پیشنهاد چند گزینه برای
استانداریاستانمربوطبهخود؛نوشت:استانداران
درحالتعادیبرایعملدرهرحوزهایبامشکالت
مختلفی از سوی نهادهای مختلف مواجهاند حال
اینکهبخواهندباپیشنهادهاینمایندگاننیزروی
کار بیایند معلوم نیست تا چه میزان باید برای امور
استانازآنهاحرفشنویداشتهباشند.
••آفتاب یزد :این روزنامه با تیتر « سالطین کجا
رفتند؟» نوشت :تا قبل از روی کــار آمــدن دولت
سیزدهم ،هر جنسی که با افزایش قیمت ناگهانی
همراه میشد همه به دنبال سلطان آن بودند اما در
دولت سیزدهم در سکوت خبری هویج گران شد و
هیچ کس در پی سلطان هویج نرفت! پس از آن تخم
مرغگرانشدوبازهمخبریازسلطاننبود،درنهایت
هم با گرانی برنج رو به رو شدیم و حتی برنج به مرز
کیلویی 50هزارتومانهمرسیدامابازهمهیچکس
سراغیازسلطانبرنجنگرفت.
••ایران – این روزنامه با اشاره به امضای  ۸سند
همکاری در بخش های مختلف میان ایــران و
تاجیکستان از ریلگذاری تجارت  500میلیون
دالری بین دو کشور خبر داد.
••ابتکار -این روزنامه با اشــاره به مشکل کم آبی
کشور و اثــرگــذاری مقوله اقتصاد بر کنترل روند
بهای
تقاضای فزاینده مصرف نوشت ۷۰:درصد آ 
شیرین دنیا در کانادا قرار دارد ،با این حال اما قیمت
هرمترمکعبآبدریکیازشهرهایکانادا ۷۰برابر
شهر تهران است ،در کشوری مانند مالزی که ۱۰
برابرمیزانبارندگیدرآنبیشترازایراناست،قیمت
هر مترمکعب آب بیش از  ۱۰برابر ماست ،دنیا این
موضوعرابااقتصادحلکردهاست.

انعکاس
••تجارت نیوز نوشت :سقف وام مسکن تا
حداکثر ۴۸۰میلیون تومان افزایش یافته ،اما
این رقم کمتر از  ۲۵درصد از ارزش یک واحد
مسکونی متوسط در مرکز شهر تهران را پوشش
میدهد ،این در حالی است که مبلغ اقساط این
وام ماهانه در حدود ۹میلیون تومان است.
•• دیــده بان ایــران مدعی شد  :ســردار سرتیپ
پاسدار حسین دهقان در پاسخ به سوالی دربــاره
حضور خود در ستاد اجرایی فرمان (ره) گفت :هم
اکنونتوفیقدارمبهعنوانمشاورمقاممعظمرهبری
خدمت کنم ،البته خدمت در همه مجموعههای
منتسببهمعظملهبرایبندهموجبافتخاراست.
••جهاننیوزنوشت :استاندارخوزستاندرنشست
قرارگاه محرومیتزدایی شهرستانهای رامهرمز و
رامشیربابیاناینکهدستگاههایاجراییالزماست
بساطمراس منمایشیهمچونکلنگزنیهاوروبان
قیچیکردنها را جمع کنند ،اظهار کــرد :روابط
عمومی ادارات از ساختن کلیپهایی که دردی از
مردمدوانمیکندخودداریکنند.
••الف نوشت  :در پی انتشار خبری مبنی بر فوت
«میثمرضایی»متهمردیفاولشرکتمفتاحخودرو،
مرکز رسانه قوه قضاییه به اطالع میرساند نام برده
کهسابقهطوالنیاعتیادومصرفموادمخدرداشته،
قبلازاعزامبهزندان،حتیدرمرحلهرسیدگیبدوی
بهپروندهبهعلتسابقهبیماریبهمراکزدرمانیاعزام
شدهبودوازمراقبتهایویژهپزشکیبهرهمندبوده
و در بیمارستان لقمان تهران هم فوت کرده است؛
بنابراین گــزارش ،پرونده شرکت مفتاح خودرو از
جمله پروندههای کثیرالشاکی محسوب میشود
کهبافوتمتهمردیفاولآنرسیدگیبهاینپرونده
مختومه نخواهد شد؛ بلکه بخشی از این پرونده در
دست رسیدگی قضایی است و در خصوص بخش
دیگریازآننیزرایصادرشدهاست.
••تابناک نوشت  :بر اساس آمار کمیساریای
عالی ملل متحد ،سوریه با بیش از  ۶میلیون نفر،
بیشترین تعداد پناهنده جهان در سال ٢٠٢٠را
دارد .ونزوئال با نزدیک به  ۴میلیون پناهنده در
جایگاه دوم و افغانستان با  ۲میلیون و ۵۰۰هزار
پناهنده در جایگاه سوم است.
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هفتهپرکاردیپلماسیایراندرنیویورک

خطیبزاده:امیرعبداللهیاندرجریانحضوردرنیویورک 45مالقاتباوزیرانخارجهکشورهایمختلفوالبتههمه

وزیرانخارجه ۴+۱خواهدداشت.سهشنبهرئیسجمهوربهصورتآنالیندرمجمععمومیسازمانمللسخنرانیمیکند
هادی محمدی –منهتن نیویورک مقر اصلی
ســازمــان ملل متحد میزبان هیئت ایــرانــی به
سرپرستی «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور
خارجه کشورمان خواهد بود .تا این جا بیش از
 45مالقاتبرایامیرعبداللهیانباوزرایخارجه
دیگر کشورها برنامه ریزی شده است.سه شنبه
شب به وقت تهران هم رئیس جمهور کشورمان
در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت ویدئو
کنفرانسیسخنرانیخواهدداشت.روزگذشته
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان همچون هفته های قبل به سواالت
متعدد خبرنگاران درباره رویدادهای سیاست
خارجیبهصورتویدئوکنفرانسپاسخداد.وی
در عین حال توضیح داد که در حاشیه نشست
مجمع عمومی سازمان ملل وزیر خارجه با همه
وزرایخارجه ۴+۱مالقاتهایدوجانبهخواهد
داشــت ،ولی تا االن تصمیمی دربــاره برگزاری
نشست ایران و  ۴+۱اتخاذ نشده و برنامهای هم
برای مالقات با مقامات آمریکایی در دستور کار
نیست .دیگر بخش های مهم این نشست خبری
رادرادامهمیخوانید.
*رئیسجمهورمانندروسایجمهورتعدادزیادی
از کشورها به دلیل محدودیت های
کرونایی به صورت آنالین در مجمع
عمومی ســازمــان ملل متحد
سخنرانی می کند که فکر می
کنماینسخنرانیدرروزسه
شنبهخواهدبود.
* وزیر امور خارجه کشورمان
بــا همه وزرای خــارجــه ۴+۱
مالقاتهای دوجانبه خواهد
داشــت و اگــر الزم دیــده شــد و
دستورکار ویژهای بود و مشخصا
مـــوضـــوع خــاصــی مــطــرح شد

میتواندبهصورتجمعیبینایرانو ۴+۱برگزار
شود،ولیتااالنکهدرخدمتشماهستمدراین
خصوصتصمیمیاتخاذنشدهاست.
*آنچهدربارهتاییدنهاییسندعضویتایراندر
سازمانشانگهایگفتهشدآغازیکفراینداست
که شاید یک سال و یک سال و نیم طول بکشد و
طیاینمدتبایدیکسریکارهایتشریفاتیو
آیینیازجملهتاییدتمامیاسنادسازمانهمکاری
شانگهایتوسطنهادهایمربوطدرایرانازجمله
مجلس صورت بگیرد بنابراین تایید نهایی پایان
فرایندی بوده که ایران برای عضویت آغاز کرده
بود ولی آغاز یک پروسه آیینی و تشریفاتی برای
عضویتدایماست.
*ترکیب تیم مذاکره کننده مذاکرات وین در
حال بررسی است و طبیعتا تغییراتی صورت
خواهدگرفتاماشکلوشمایلاینتغییراتهنوز
نهایینشدهوبهمحضنهاییشدنبهاطالعهمه
خواهدرسید.
* دربــاره اینکه چه واکسنی وارد ایران
شــود ،فقط وزارت بهداشت تصمیم
میگیرد و هر واکسنی که مورد تایید
وزارت بهداشت باشد وارد میشود.
حــاال میخواهد واکسنهایی
باشدکهتوسطبرخیکشورها
در هند ،چین یا
کشورهایدیگر
تولید میشود
یاواکسنهایی
کــــه در اروپـــــا
و آمـــریـــکـــای
شمالی در حال
تـــولـــیـــد اســــت.
واکــسـنهــایــی که
شمانامبردید(فایزر

خطونشان صریح سرلشکر

رئیسستادکلنیروهایمسلح:بساطگروهکهایتروریستیدرشمالعراقراجمعمیکنیم

توکلی  -ایــن روزهـــا فعالیت گــروهــک های
تروریستی در شمال اقلیم کردستان عــراق به
یکی از موضوعات مورد توجه مقام های امنیتی و
نظامی کشورمان تبدیل شده و از همین رو رئیس
ستادکلنیروهایمسلحکشورمانصریحاتاکید
کــرد که نیروهای مسلح بساط گــروههــای ضد
انقالب مسلح را جمع خواهند کرد .به گزارش
فــارس ســردار سرلشکر پاسدار باقری با اشاره
به عملیات اخیر سپاه پاسداران در شمال عراق
و اقلیم کردستان گفت« :مسئوالن این اقلیم و
دولت عراق باید برای برخورد با این گروهکها
اقدام کنند ».وی با هشدار به آمریکاییها مبنی
بر این که پایگاه حریر در این منطقه نیز باید جمع
شود و نباید به عنوان کانون ضد انقالب و سازمان
دهی آنها استفاده شود ،گفت :عملیاتهای
ما در برخورد با گروهکهای ضد انقالب ادامه
خواهد داشــت و هیچ گونه شیطنتی را در این
مرزهاتحملنمیکنیم.برخوردبااینگروهکها
حق ماست و منشور سازمان ملل متحد هم این
حق را برای ما در نظر گرفته است ».رئیس ستاد
کلنیروهایمسلحکشورماندربخشدیگریاز
اظهارات خود ،تصریح کرد که جمهوری اسالمی
بر سر امنیت مرزهای خود با کسی تعارف ندارد و
نیروهایمسلحبساطاینگروههاراجمعخواهد
کرد« :مسئوالن اقلیم شمال عراق نباید اجازه
دهند ضدانقالب مسلح و دســت نشانده های
آمریکاورژیمصهیونیستیدرشمالعراقپادگان
نظامی،مقررادیووتلویزیونواردوگاهوآسایشگاه
داشتهباشندوبهمرزماحملهکنند.نیروهایمسلح
بساط این گروه ها را جمع خواهند کرد ».چندی
قبلنیز سردارپاکپورفرماندهنیرویزمینیسپاه
پاسدارانانقالباسالمیبااشارهبهسوءاستفاده
گروهکهای تروریست و مسلح از اقلیم شمال
عراق برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی ایران،

هشدار داده بود که این وضعیت برای کشورمان
قابل تحمل نیست و پاسخ الزم را به تروریستها
خواهیمداد.هشداریکهدرحدحرفباقینماند
و در اواسط شهریور نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالباسالمی طیعملیاتیبابهکارگیریپهپاد
ها و توپخانه های خود مقرها و پایگاههای عناصر
تروریستیرادرمنطقهاقلیمشمالعراقهدفقرار
داد .گفتنی است بخشی از نیروهای تروریستی 
احزابکردمخالفایرانازجملهگروهتروریستی
پیشمرگان کرد ،حزب دموکرات کردستان ایران
(حدکا) و حزب دموکرات کردستان (حدک)،
طی سال های اخیر بدون هیچ محدودیتی در
شمال عراق ساکن شدند و از هیچ راهی برای به
خطرانداختنمرزهایکشورماندریغنمیکنند
به طوری که در یکی از موارد با حمله به پاسگاه
مرکزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی
زمینیسپاهدرمنطقهمریوانکردستان 10 ،نفر
از مرزداران عزیزکشورمانرابهشهادترساندند.
دراینبینمهمترینعاملادامه فعالیتهایاین
گروهک های تروریستی ،موضع منفعالنه دولت
عــراق اســت .موضوعی که در دیــدار الکاظمی
نخستوزیرعراقباعلیشمخانیموردتوجهقرار
گرفت و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
تحرکات فزاینده گروه های تروریستی در اقلیم
کردستان عراق را نگران کننده و مخل امنیت
مرزهای دو کشور دانست و بر لزوم خلع سالح
فــوری و اخــراج سریع آنــان از عــراق تاکید کرد.
باید گفت که عراق طی یک ماه آینده انتخابات
پارلمانی مهمی را در پیش دارد ،انتخاباتی که با
حساسیت باال از سوی دولتمردان عراقی دنبال
شده و الکاظمی نخست وزیــر این کشور تمایل
جدیداردکهعالوهبرهمراهی گروههایداخلی
ازاینانتخابات،همسایگانعراقبهویژهایران نیز
ازآنحمایتکنند.

و)...درکشورهایدیگرخطتولیددارندوواکسن
بایون تک در آلمان با میزان باال در حال تولید و
ایراندرحالگفتوگواست.
* ما به مردم افغانستان فکر میکنیم و به آن ها
متعهدیم و در عین حال تمامی مساعی و تالش
خودمانرابهکارمیگیریمکهبهآیندهافغانستان
کمک کنیم .نشست آینده درباره افغانستان در
دستبررسیاست،ولیرایزنیهابینکشورهای
منطقه در جریان است .نمایندگان ویژه هم به
صورت خاص و هم بین خودشان و هم طرفهای
مختلفوآنجاکهالزماستدرداخلافغانستان
درتماسهستند.
*قاره آفریقا نه فقط برای ما یک فرصت بلکه یک
الــزام در روابــط خارجی اســت .انشـــاءا ...طی
هفتههایآیندهسفرآقایامیرعبداللهیانبهاین
قارهتدارکدیدهخواهدشدوگسترشاینروابط
راشاهدخواهیمبود.
*سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره گزارش
نیویورک تایمز در ترور شهید فخری زاده :این
گــزارش را دیدیم و حاال این گــزارش روزنامهای
است و به اندازه یک روزنامه باید به آن توجه کرد.
نهادهای اطالعاتی و امنیتی موضوعاتی از این
دست را با جزئیات در فضای خودشان پیگیری
کردند.جزئیاتآنعملیاتکامالبرایایننهادها
روشن است .مسیر حقوقی که اینها را بی کیفر
نگذاریم ،در کنار مسیرهای اطالعاتی و امنیتی
پیگیری کردیم و گــزارشهــای جزئی به دست
آمــده که طرفهای مشارکت کننده را روشن
کردهاست.
*دربــاره پرداخت پول های ایــران از سوی کره
جنوبی ،متاسفانه هنوز با کندی بسیار سوال
برانگیزی این مسیر در حال طی شدن است و
میزان بی عملی سئول در خصوص بازپرداخت
بدهیهابهایرانجایناامیدیدارد.
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ذوالقدر دبیر
مجمع تشخیص مصلحت شد

آی ـتا ...صادق آملی الریجانی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نــظــام ضمن تقدیر از
خــدمــات محسن رضــایــی ،بــاصــدور حکمی
محمدباقر ذوالقدر را به سمت دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد .سردار
محمدباقر ذوالقدر از فرماندهان سابق سپاه
پاسدارانانقالباسالمیومعاونسابقستاد
کل نیروهای مسلح در امــور بسیج ،معاون
راهبردی قوه قضاییه از  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۹و
همچنینمعاونحفاظتاجتماعیوپیشگیری
از وقوع جرم قوه قضاییه از  ۱۳۸۹تا ۱۳۹۱
بودهاست .وی تا پیش از این مشاور رئیس قوه
قضاییه بود.پیشتر،رهبرانقالببادرخواست
استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع
تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده بودند.
به گزارش تسنیم،متن پینوشت رهبر معظم
انقالب بر هامش نامه استعفای آقای محسن
رضایی به این شرح است:بسمهتعالی/جناب
آقای دکتر محسن رضایی،تالشها و زحمات
شما در سالیان متمادی در دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت فراموش نشدنی است.
ضمنپذیرشاستعفایجنابعالی،موفقیت
تان در مسئولیت جدید را از خداوند متعال
مسئلت می کنم .والسالم علیکم و رحمة ا...
سید علی خامنهای 28/شهریور .1400
ّ
محسن رضایی سوم شهریور امسال از سوی
آیتا ...سید ابراهیم رئیسی به سمت «معاون
اقتصادی رئیسجمهور»« ،دبیر شورایعالی
هماهنگی اقــتــصــادی
ســران قــوا» و «دبیر
ســتــاد اقــتــصــادی
دولـــــت» منصوب
شدهبود.

اقامهنمازدرهواپیمایریاستجمهوریدرمسیر
تاجیکستان؛ تصویری که جلیل رحیمی ،نماینده
اهل سنت تربت جام از سفر با رئیس جمهور به
دوشنبه در صفحه خود منتشر کرد/.رجانیوز

چهره
طی حکمی از سوی فرمانده معظم کل قوا

امیرسرتیپنصیرزادهجانشینرئیسستاد
کلنیروهایمسلحشد

روز گذشته آیین تکریم و معارفه جانشین سابق
و جدید رئیس ستاد کل نیر وهای مسلح ستاد
برگزار و امیر سرتیپ خلبان« ،عزیز نصیرزاده»
با حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین
رئیس ستاد کل نیر وهای مسلح منصوب شد.
در این مراسم سردار سرتیپ «محمد شیرازی»
رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا حکم انتصاب
وی را قرائت کرد .گفتنی است در حالی سرتیپ
عزیز نصیرزاده به عنوان هشتمین جانشین
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود
که تاکنون از نیروی هوایی ارتــش جمهوری
اسالمی ایــران هیچ مقام نظامی برای تصدی
ایــن پست منصوب نشده
بــود و ایــن بــرای اولین
بــار اســت کــه فرمانده
نیروی هوایی ارتش به
این سمت منصوب
می شود.

