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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

هر ۱۰دقیقهیکخبرالتهابآوردربارهایرانمنتشرمیکنند
محمد حسام مسلمی /وزیر ارشــاد با بیان این
که متاسفانه عــدهای فوت خانم مهسا امینی را
بهانهکردهاندتاایرانعزیزمارادچارالتهابکنند،
گفت :هر  ۱۰دقیقه یک خبر التهابآور دربــاره
کشورمامنتشرمیکنندوجامعهجوانمابراساس
همیناخبارممکناستمتاثرشوند،بهرغمسپری
کــردن برخی آشــوبهــا باید بــا قاطعیت گفت،
ایران عزیز ما نقطه آرامش و ثبات منطقه به شمار
مــی رود .بــه گـــزارش خــراســان  ،محمد مهدی
اسماعیلی شامگاه یکشنبه در چهاردهمین
همایش هنرمندان و پیش کسوتان که در مشهد
برگزار شده بــود ،اظهار کــرد :دشمنان به دنبال
انشقاق و ایجاد یک خاورمیانه جدید با کشورهای
کوچک و قابل مدیریت هستند؛ نباید اجــازه
دهیم عــدهای مــزدور برای ایجاد تفرقه در کشور
نقشآفرینی کنند ،بلکه باید آنان را در رسیدن به
نقشه هایشان ناکام بگذاریم .وی در ادامه به نقش
هنرمندان پیش کسوت در ایجاد وحدت آفرینی
در کشور اشاره کرد و افزود :امروز منافع و وحدت
ملی ما در گرو انسجام داخلی است ،هنرمندان
پیشکسوتبایددراینزماننقشخودرابهدرستی

ایفاکنندوآنهاهموارهازاولانقالبتاکنوندرهمه
صحنههاحضورداشتهوبانقشآفرینیبرایوحدت
و عزت ایران اسالمی تالش کرده اند.وی افزود:
وقتیفوتغمانگیزدخترخوب ُکردمشخصشد،
رئیس جمهور در ازبکستان بودند و من هم ایشان
راهمراهیمیکردم،ایشانبالفاصلهبهوزیرکشور
دستورپیگیریمسئلهرادادندووقتیبهتهرانآمدند
همباپدرایندخترتماسگرفتند،بعدعدهایازسر
غفلت و ناآگاهی این مسئله را که همه ما را داغدار
کرده است ،بهانه کردند که ایران را دچار التهاب
کنند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که
شبکههای تلویزیونی مزدور با پولها و دالرهای
نفتی کشورهای مرتجع منطقه اداره میشوند،
تصریح کرد :آن هم کشورهایی که همین دو سال
قبلیکیازآنها،یکخبرنگارمنتقدخودشرادر
سفارتخانه اش در یک کشور دیگر اره کرد ،هر۱۰
دقیقه یک خبر التهاب آور از ایران تولید میکنند،
جامعه جوان ما هم ممکن است متاثر شوند ،اما
ما به عنوان مسئوالن و شما به عنوان هنرمندان
پیشکسوتبایدبتوانیمدراینزماننقشخودرا
بهدرستیایفاکنیم.
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تشکرگوترشازرئیسیبرایآزادی 2محکومامنیتی
دبــیــر کــل س ــازم ــان مــلــل در تــمــاس تلفنی با
رئــیــس جمهور از حسن نیت و عمل ایـــران در
آزادی دو تــن از مــحــکــومــان امنیتی زنــدانــی
در کــشــورمــان تشکر کـــرد .بــه گــــزارش پایگاه
اطالعرسانیریاستجمهوری،سیدابراهیمرئیسی
درپاسخبهتماستلفنی«آنتونیوگوترش»گفت:این
اقدام گواه حسن نظر و رویکرد تعاملی جمهوری
اسالمی ایران برای حل مسائل و مشکالت است.
رئیسجمهوردرواکنشبهاظهارامیدواریدبیرکل
سازمانمللبرایتمدیدوتداومآتشبسدریمننیز
اظهارکرد :ایران همواره بر رفع محاصره و برقراری
آتشبس در یمن و تالش برای حل بحران از طریق
گفت وگوهای یمنی -یمنی و تفاهم بدون دخالت
خارجی در این کشور تاکید داشته است و همکاران

شمادرسازمانمللهماینموضوعراتاییدمیکنند.
رئیسی خطاب به دبیرکل سازمان ملل افــزود:
امیدوارم با تالشها و پیگیریهای شما عربستان
سعودینیزبهتعهداتخوددرتوقفحمالتبهیمن
عمل کند و برای حل مسائل این کشور با مشارکت
خود یمنیها و تعیین سرنوشت یمن از سوی مردم
این کشور مجاب شود.وی تاکید کرد که جمهوری
اسالمی ایــران آمــاده است ظرفیتهای متنوع و
موثر خود را برای حل مسائل منطقه و جهان به کار
بگیرد«.آنتونیوگوترش»دبیرکلسازمانمللمتحد
نیزدراینگفتوگویتلفنیضمنقدردانیازحسن
نظر و رویکرد انساندوستانه و تعاملی جمهوری
اسالمی ایران در حل مسائل منطقهای و جهانی
به دیدار خود با رئیس جمهور کشورمان در حاشیه

مجمع عمومی سازمان ملل اشــاره کرد و گفت:
میزبانی از جناب عالی برای بنده افتخار بزرگی
بود .در آن مالقات گفت وگوهای مهمی داشتیم و
بنده نگرانیهای جمهوری اسالمی درباره مسائل
جهانی را به خوبی دریافت کردم.دبیرکل سازمان
ملل متحد به رئیس جمهور ایران اطمینان داد که
تمام تالش خود را بــرای مجاب کــردن عربستان
سعودیبرایتوقفحمالتبهیمنوتالشبرایحل
بحرانازطریقگفتوگویگروههایمختلفیمنی
بهکارخواهدگرفت.گوترشتصریحکرد:امیدوارم
بتوانیمبامشارکتایرانکهازسابقهتمدنیچندهزار
سالهبرخورداراست،ساختارسیاسیجدیدیرادر
منطقهای که جایگاهی ویژه و کهن در تمدن بشری
دارد،ایجادکنیم.

11
شمارهبعدیخراسان
 16مهرمنتشرمیشود
شمارهبعدیروزنامهخراسان،شنبه16
مهرماه منتشر می شود .به استحضار
مخاطبان محترم می رسانیم با توجه
به تعطیلی سالروز شهادت امام حسن
عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان
(عج) و وجود یک روز بین التعطیلی
در آخر هفته ،شماره بعدی روزنامه
خراساندرروزشنبه 16مهرماهمنتشر
می شود .تنها روز کاری در آخر هفته در
روزپنجشنبهاستوروزنامهخراساندر
اینروزمنتشرنخواهدشد.

