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تازه های مطبوعات
••کیهان -این روزنامه نوشت :آقای رئیسی طی
کمتر از یک ماه توانسته یک بحران خطرناک را حل
کندوبهیکآرزوجامهعملبپوشاند:بحرانواکسن
و عضویت ایران در سازمان شانگهای .عالوه بر این
دو ،اقدامات خوب دیگری نیز در این مدت کوتاه
انجام شده مثل مهار قیمت سیمان و آهن .دولت
سیزدهم الاقل تا امروز نشان داده مرد کار و تالش و
عمل شبانهروزی است حتی روزهای جمعه .چنین
روحیهای ،گم شده بزرگ دولت قبل بود.
••جـــمـــهـــوری اســــامــــی -ایـــــن روزنــــامــــه
نوشت:مصداق عبارت از ترس مار غاشیه به عقرب
جراره پناه بردن ،شد هایم! حکمرانان مملکت
بپذیرند اگر آمریکا مدلهایی مثل کرهجنوبی،
ژاپــن ،برزیل ،مالزی ،ترکیه و...را ایجاد کرد
چین از این جنس نیست!چین برای سیر کردن
شکم جمعیت یک میلیارد و خرد های کشورش
مجبور به جارو کردن منابع حیاتی کشورهای
تنها شده است.

انعکاس
••عصرایران نوشت  :ســردار فدوی جانشین
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه
دوم سیما گفت:علم کوانتوم در جوامع اسالمی
بسیار قدیمی است و نزدیک به هزار سال پیش
دانشمندان مسلمان دربــاره این علم صحبت
کردند ...بنابراین وقتی ما از این پشتوانه علمی
برخوردار هستیم حتم ًا االن سرمنشادر علم
کوانتوم هستیم و امکان اعالم آن وجود ندارد و
قطع ًا دانشمندان و فرزندان این مملکت در این
عرصه ها هم جلودار هستند.
••اعتماد آنالین نوشت :در پی فوت زندانی
«شاهین ناصری» در ندامتگاه تهران بزرگ،
رئیس سازمان زندانها ،معاون سالمت ،اصالح
و تربیت ســازمــان زنــدا نهــا را مــامــور بررسی
دقیقتر علت فوت این زندانی کرد.

رئیسی:ماموریتدولت؛کار وکار وکاراست

رئیسجمهورکهطیتذکریبهوزیرانومدیرانارشدکهقصدسفرکربالکرده
بودندگفت:بهکارخودبچسبید،درچهارمینسفراستانیبهایالمرفتوضمن
بازدیداز«سدکنجانچممهران» ویادمانشهدایقالویزانبهصورتحضوری
مشکالتتعدادیازمردمایناستانرابررسیکرد
گروه سیاسی-آیتا ...سید ابراهیم رئیسی
صبحدیروزدرسفرییکروزهودرچهارمینسفر
استانی خود از طریق فرودگاه ایالم با استقبال
رسمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
ایالم ،استاندار ایالم و جمعی دیگر از مسئوالن
وارد ایالم شد .رئیس جمهور دربدو ورود به این
استان با بیان این که ایالم ظرفیتهای زیادی
برای پیشرفت و توسعه دارد ،افزود :امیدواریم
این سفر گا م مهمی درجهت رفع محرومیتها و

ایجادشتابدرتوسعهاستانباشد.ویبالفاصله
پسازورودبهایالمدرمحلسدمخزنیکنجانچم
واقع در شهر مهران استان ایالم حضور یافت و
ضمنبازدیدازبخشهایمختلفاینسد،روند
احــداث و تکمیل و سامانههای متصل به آن را
مورد بررسی قرار داد .رئیس جمهور همچنین با
حضوردریادمانشهدایقالویزانواقعدرنقطه
صفر مرزی شهرستان مهران در فضایی آکنده از
عطر ایثار و شهادت یاد و خاطره شهدا را گرامی

روزهای پرکار امیرعبداللهیاندر نیویورک

وزیرخارجه:بهزودیبهمذاکراتهستهایبازمیگردیم.دولتآمریکابا
حفظتحریمهایضدایرانی«نشانهمنفی»ارسالمیکند
هادیمحمدی–وزیرانخارجهبیشترکشورها
در نیویورک هستند و در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل دیدارهای متعددی دارند
 .اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران
و بلینکن وزیرخارجه آمریکا در معرض دید
بیشتری هستند و همه در انتظار یک چراغ سبز

عملی برای شروع دوبــاره مذاکرات هسته ای
به سر می برند ،با این حال دو طرف فعال به بیان
مواضع خود و خط و نشان کشیدن پرداخته اند
وخبریازتعیینتاریخیدقیقبرایازسرگیری
مذاکراتی که سه ماه است تعطیل شده ،نیست
.روز گذشته امیرعبداللهیان در مصاحبه با
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داشتوبهمقامشامخشهیدانادایاحترامکرد.
رئیسی در جمع زائرانیادمان شهدایقالویزان
،رمز پیشرفت و پیروزی کشور را حرکت در مسیر
شهدا و ایثارگران با روحیه بسیجی ،اخالص و
جهادی دانست و اظهار کرد :هر مدیر و مسئولی
که با روحیه انقالبی و بسیجی و با خدمتگزاری
بیمنّتبهمردمعملکندیقینبدانیدکهبههمه
اهدافمتعالینظامخواهیمرسید.ایندرحالی
است که به گــزارش سیما نیوز،رئیس جمهور
پیش از سفر به ایــام و در جمع اعضای هیئت
دولت خطاب به وزیران و مدیران ارشد دولتی 
هشدار داده بود:آقایان چون بعضی از همکاران
ومعاونانخودراانتخابکردند،خاطرشانجمع
شده است وبا توجه به فضای اربعینی هوس سفر
اربعین کرده اند.خاطرتان اما نباید جمع شود
که چون معاون تعیین کرده اید،سریع عزم سفر
به کربال کنید،ما مخلص کربال و کربالیی ها
هستیمامامنوشماماموریتجدیماناالنکار
وکاروکاراست.رئیسیدرادامهبرنامههایسفر
استانیبهایالمدراستاندارینیزمیزبانتعدادی
از مردم استان بود و به صورت حضوری ،مسائل
و مشکالت مطرح شده را بررسی کرد .رئیس
جمهور در این دیدارها و در گفت وگوی رودررو و
بیواسطه،پسازآگاهیازمشکالت،پیشنهادها
وطرحهایمالقاتکنندگان،بالفاصلهاستاندار
ایالمرامخاطبقراردادوخواستارپیگیریورفع
مشکالت و انجام اقدامات الزم برای به نتیجه
رساندن موارد مذکور شد  .کمک به رفع مشکل

مسکن،حمایتازابتکاراتوطرحهایتحقیقاتی
دانــش بنیان ،برطرف کــردن موانع تولید در
حوزه دام پــروری و کشاورزی و ارائــه تسهیالت
و تجهیزات الزم برای تحصیل دانشآموزان از
جملهمسائلیبودکهدرایندیدارچهرهبهچهره
مطرح شد .وی در ادامه جلسات خود در استان
ایالمدرجمعنخبگاناستانیحضوریافتوضمن
شنیدن سخنان آنان گفت :باید زیرساختهای
ایالم به نحوی آماده شود تا کریدور ریلی و آزاد
راهها مستعد ارتباط با کشور عراق شود و زمینه
برایصادراتدراستانایالمبهعراقآمادهشود.
سهم ما امــروز در تجارت با کشورهای منطقه
نباید  ۲درصد باشد  ،باید سهم ما به بیش از 50
میلیارددالربرسد.رئیسیادامهداد:کارگروهی
حقوقی و اقتصادی باید بین ایران و عراق برقرار
شود تا مشکالت پیش روی صادر کنندگان را
کاهشدهد؛مسئلهگردشگریزیارتیبرایایالم
بسیار حیاتی است ،بهترین نقطه فراهم کردن
زیرساخت اربعین همین مهران است .رئیس
جمهور همچنین عصر دیروز با حضور سرزده در
محله محروم هانیوان در حاشیه شهر ایــام ،از
نزدیک با مردم این محله دیدار و گفتوگو کرد.
مردممحلههانیوانپسازاطالعازحضوررئیس
جمهوردرمحل،باشوروشوقزیادیدرکنارآیت
ا ...رئیسی گرد آمدند و ضمن ابراز خوشحالی
وحتی سلفی گرفتن های متعدد ،مشکالت و
محرومیتهای چندین ساله خود را با شخص
رئیسجمهوردرمیانگذاشتند.

شبکه «انبیسی» آمریکا گفت که ایران آماده
است به زودی مذاکرات احیای برجام را از سر
بگیرد،امادولتبایدنبالغونکردنتحریمهای
اقتصادیواعمالتحریمهایجدیدعلیهتهران،
نشانهمنفیارسالکردهاست.وزیرخارجهایران
این را هم گفت که «جو بایدن» رئیسجمهور
آمریکا باید با اقدامات ملموس اظهارات خود
درباره دیپلماسی را تایید کند تا به ایران نشان
دهد که واشنگتن در احیای توافق هستهای
 ۲۰۱۵جدی است.وی همچنین در گفت وگو
با صداوسیما در نیویورک با بیان اینکه در حال

بررسی برای بازگشت به مذاکرات وین هستیم
افزود :نباید خودمان را معطل و منتظر نتیجه
مذاکرات وین بگذاریم.از سوی دیگر هم طرف
آمریکایی بیکار نبوده و به اقدامات دیپلماتیک
و رایزنی های خود شتاب بیشتری داده است
«.آنتونیبلینکن»وزیرامورخارجهایاالتمتحده
پنج شنبه در نیویورک نشستی  ۹۰دقیقهای
را با همتایان خود در کشورهای حوزه خلیج
فــارس برگزار کــرد که طبق گــزارش روزنامه
«نشنال»،ایرانوبرنامههستهایآنمحوراصلی
نهابود.
رایزنیهایآ 
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چهره

ملک سلمان :امیدواریم گفت وگوهای
ما با ایران منجر به اعتمادسازی شود
سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان سعودی،
در سخنرانی مجازی خــود در نشست مجمع
عمومیسازمانمللمتحددرلحنیآشتیجویانه
نسبت به ایران اعالم کرد :ایران کشور همسایه
ماست و امیدواریم گفت وگوهای ما با آ نها
منجر به اعتمادسازی شود.همزمان به گزارش
ایرنا ،مقامات ایــران و عربستان نیز در حاشیه
مجمع عمومی سازمان ملل و در محل اقامت
سفیر عراق در نیویورک بایکدیگر دیدار کردند.
خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه هم در
پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما در نیویورک
مبنی بر نشانه هایی از آب شدن یخ روابط ایران
و عربستان در لحن سخنرانی پادشاه عربستان
در ســازمــان ملل گفت« :نشانه هــای جــدی!»
مدتی است لحن مقامات عربستان سعودی در
قبال جمهوری اسالمی ایران تغییر کرده است.
محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی که پیش از
این به صراحت اعالم کرده بود جنگ و ناامنی در
منطقه غرب آسیا باید به داخل ایران منتقل شود،
آوریل  2021در تغییر موضعی آشکار اعالم کرد:
«ایران کشور همسایه است و امیدواریم بتوانیم
روابط خوبی داشته باشیم ».به نظر میرسد ،آن
چه سبب تغییر لحن مقامات عربستانی در قبال
جمهوری اسالمی ایــران شد ،تغییر در هیئت
حاکمه آمریکا ،هزینههای سنگینی که عربستان
ســعــودی در ســالهــای اخــیــر بـــرای سیاست
خارجی مواجههجویانه و هــرج و مــر جســاز در
منطقه پرداخت کرد و تضعیف موقعیت منطقهای
ایــــن ک ــش ــور در
منطقه غرب
آسیاست.

