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روی موج کوتاه

 رئیس جمهور  گفت: یکی از مسائلی 
که امروز برای ما بسیار ناراحت کننده 
بود، وضع کپرنشینان اطراف شهرستان 
چابهار بــود که در جمع شــان حضور 
یافتیم. باید سریعا اقدامی صورت بگیرد 
و حداکثر تا پایان سال وضعیت به شکلی 

سامان یابد.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی 
عصر پنجشنبه در دومین سفر استانی 
خود راهی سیستان و بلوچستان شد و 
در بدو ورود به چابهار به اسکله صیادی 
کنارک رفت و ضمن بازدید از بخش های 
مختلــف آن با صیــادان و ماهیگیران 
حاضر در این اســکله صیادی گفت و 

گو کرد.
رئیس جمهور، ســفر به استان ها را 
یکی از برنامه هــای دولت عنوان کرد و 
گفت: سفر رئیس جمهور و اعضای دولت 
به استان ها با هدف آشنا شدن با مسائل 
و مشکالت مردم، مدیران مناطق و بویژه 
شناخت ظرفیت های اقتصادی است که 
می تواند در جهت ایجاد اشتغال، رونق 
تولید، رفع مشکالت مردم بویژه فقرا و 

محرومین در استان ها فعال شود.

وی تصریح کرد: هنوز نسبت به آنچه 
باید در این اســتان انجام بگیرد فاصله 
وجود دارد و امیدواریــم در این دولت 
با همکاری خود مــردم، کارآفرینان، 
سرمایه گذاران و جوانان فعال استان اعم 
از سنی و شیعه، گام هایی برای توسعه 

بیشتر استان برداریم.
رئیسی از سیستان و بلوچستان به 
عنوان یکی از اســتان های مهم کشور 
نام برد و افزود: نمی توانم واژه محروم را 
در مورد این استان بکار ببرم، اما در هر 
صورت اینجا به رغــم برخورداری های 
بسیاری که دارد، محرومیت هایی هم 
دارد که حتماً می توانــد با تالش همه 
مسئوالن و پیگیری دولت، برطرف شود.

مکران دروازه ورودی ایران به 
بسیاری از کشورهای دنیاست

رئیس جمهور در ادامه برنامه های 
سفر به سیستان و بلوچستان، شامگاه 
پنجشــنبه درجمع نمایندگان اقشار، 
علما و نخبگان چابهار، مردم این منطقه 
گفت:  بنا داریم هر آنچه در ســفرهای 
استانی مطرح می شود، پیگیری شده 
و مردم از نتایج آن مطلع شوند.  وی در 

ادامه با بیان اینکه سواحل مکران دروازه 
ورودی ایران به بســیاری از کشورهای 
دنیاست، تصریح کرد: سواحل مکران 
بسیار جایگاه حساس و مهمی دارد. باید 
ساز و کار و مرکزیت فعالی برای عمران و 
آبادی این منطقه وجود داشته باشد که 
مسئولیت این موضوع را به عهده بگیرد.

 رئیسی اظهار داشــت: کار در این 
منطقه بایــد در یک زمــان معینی به 
نتیجه برسد تا بهره گیری از این ثروت 
خدادادی و اقتصاد دریا، از فرصت های 
ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه 

به نحو احسن بهره برده شود.
برای سیستان و بلوچستان استاندار 

با اختیارات ویژه انتخاب می کنیم 
رئیسی صبح روز جمعه در دومین 
روز از سفر خود به سیستان و بلوچستان 
در بدو ورود به زابل عنــوان کرد:  برای 
برخی اســتان ها به دلیل مشــکالتی 
که دارنــد یک امتیاز قائل شــدیم که 
استانداران آن بتوانند موضوع را سریع تر 
با دولت مطرح کننــد و اختیارات ویژه 
داشته باشند که خودشــان در استان 
مسائل را حل و فصل کنند که سیستان 

و بلوچستان جزو همین استان هاست. 
رئیسی گفت: ســعی می کنیم به 
میزانی که مشــکلی از جهــت اصول 
بهداشتی نداشته باشــد در منطقه با 
همکارانم حضور پیدا کنم و با همفکری 
مسووالن محترم محلی، نماینده، ولی 
فقیه و استاندار و مســووالن دیگر در 
جریان مســائل منطقه قرار بگیریم و 
برای هر کدام به یاری خدا راهکار هایی 
داشته باشیم. رئیســی بیان کرد: یکی 
از دغدغه های منطقه زابل موضوع آب 
است و ما قبل از اینکه به این استان بیاییم 
یک نشست های داشــتیم با همکاران 
راهکار هایی برای ایــن موضوع وجود 
دارد و برای آن ۲ یا سه راهکار پیشنهاد 

شده است.

رئیس جمهور گفت: قرار است وزیر 
نیرو که ایشــان نیز در این سفر همراه 
ما هســتند با همراه مسووالن محلی و 
استاندار برای موضوعات فکر می کنند و 
ما هم دست به کار شویم و بتوانیم برای 

رفع دغدغه مردم گام جدی برداریم.
رئیســی تاکید کرد: پروژه راه آهن 
سیســتان از مباحثی که مطرح شده 
و ان شــاء اهلل آن را در این سفر بررسی 

می کنیم.
احیای حق آبه زابل را با دیپلماسی 

فعال، پیگیری می کنیم 
رئیسی در جمع عزاداران امام سجاد 
)ع( در زابل اعالم کرد که احیای حق آبه 
زابل را با دیپلماســی فعــال، پیگیری 

خواهیم کرد. 
 رئیســی با بیان اینکه بنــا داریم 
در همین ابتدای کار دولت، مســایل 
اســتان ها بویژه سیستان و بلوچستان 
را با حساســیت و جدیت دنبال کنیم، 
اظهار داشت: از همین رو سفرهای کاری 
به استان ها را آغاز کردیم و مقصد دومین 
سفر را نیز سیســتان و بلوچستان قرار 
دادیم. قبل از سفر در جلسه با مدیران، 
نمایندگان محترم و مسئوالن، آخرین 
وضعیت استان را بررســی کردیم و از 
ابتدای ورود به اســتان نیــز از مناطق 
مختلف و بعضی از روستاها بازدید کردم 
و با وضع روستاها، کشاورزان و مشکالت 
کم آبی از نزدیک آشــنا شدم و آخرین 
وضعیت چاه نیمه ها را نیز مورد بررسی 

قرار دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه می دانیم 
چه مشکالتی وجود دارد، تصریح کرد: 
کاهش نزوالت آســمانی و کمبود آب، 
مشکالت کشاورزان، بیکاری و نبود گاز 
شهری از جمله این مشکالت است اما با 
وجود همه این مشکالتی که شما با همه 
وجود آنها را لمس کرده اید با استفاده از 
نعمت ها و سرمایه های عظیم خدادادی 
و توکل بر خدا و اعتماد به نفس می توانیم 

بر مشکالت غلبه کنیم.
رئیسی خاطرنشــان کرد: مردان و 
زنان این منطقه در طول تاریخ معروف 
به اعتماد بــه نفس بوده انــد. یعنی به 
داشــته های خود، اعتماد داشــتند. 

همچنین نیــروی انســانی کارآمد، 
ارزشــمند و متراکم در کشــور و این 
منطقه کم نداریم. با اتکا به این داشته ها، 
راهکارهایی کوتاه مدت و بلندمدت برای 
رفع مشــکالت منطقه به ویژه کم آبی 
در نظر گرفته ایم که افزایش بهره وری 
چاه نیمه ها و حفر چاه هــای عمیق از 
راهکارهای کوتاه مــدت و انتقال آب از 
دریای عمــان از راهکارهای بلندمدت 

است.
 رئیسی مســأله مهم دیگر را فعال 
شدن داد و ســتد مرزی بین مردم این 
منطقه و مردم مناطق مرزی افغانستان 
عنوان کرد و اظهار داشت: فعال شدن 
بازارچه های مــرزی، می توانــد داد و 
ســتد مردم مناطق مرزی را قانون مند 
کند. گمرک، نیروی انتظامی، ادارات و 
سازمان های مربوطه در بازارچه مرزی 
باید در این زمینه فعال شوند تا به ایجاد 
اشــتغال و رونق اقتصادی درمنطقه 

کمک کنند.
رئیس جمهور همچنین به ظرفیت 
بسیار مناسب اســتان برای تاسیس 
نیروگاه های بادی اشاره و تصریح کرد: 
گســترش نیروگاه های بادی عالوه بر 
تولید انرژی برای کشور، تولید قدرت 
می کند و می تواند مشــکالت ناشی از 
کمبود انرژی را در کشور کاهش دهد. 
همچنین باید از ظرفیت های معدنی 
اســتان نیز به نحو شایسته ای استفاده 
شود چرا که کارشناسان تایید کرده اند 
منابع معدنی استان در حدی است که 
می تواند  در ســطح باالیی در منطقه، 

اشتغال و رونق تولید ایجاد کند.

رئیس جمهور در سفر به سیستان و بلوچستان: 

مسأله کپرنشینی در استان باید تا پایان سال سامان یابد

خبر

وزیر امور خارجه از تاکید و اهتمام ویژه وزارت  امور خارجه و 
دولت جمهوری اسالمی ایران بر عملیاتی کردن توافق مشارکت 

راهبردی و پیگیری برنامه توسعه روابط با چین خبر داد.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و ســخنگویی وزارت 
امــور خارجه،  وانــگ  ای عضو شــورای دولتــی و وزیر امور 
خارجه جمهوری خلق چین در گفت وگوی تلفنی با حسین 
امیرعبداللهیان، آغــاز به کار وزیر امور خارجه کشــورمان را 

تبریک گفت.
وانگ ای با تاکید بر نقش ســازنده و کلیدی کشورمان در 
تحوالت منطقه براینکه جهت گیری چیــن و اهتمام جدی 
رییس جمهور این کشور توســعه همه جانبه روابط فی مابین 
است، افزود: معتقدیم هیچ تحول و یا مانعی در سطح بین المللی 

نمی تواند در روابط پایدار دو کشور خللی ایجاد کند.  
وزیر امور خارجه چین در ادامه آمادگی کشــورش برای 

اجرای توافقات پیشین بین دو کشور، و از جمله سند مشارکت 
راهبردی ۲۵ ســاله و همچنین پیگیری موارد مورد توافق در 

گفت و گوی تلفنی دو رییس جمهوری را مورد تاکید قرار داد.
وانگ ای تاکید کرد که جامعه بین المللی راهی جز مبارزه 
با یکجانبه گرایی و قلدرمآبی در سطح جهانی ندارد. وزیر امور 
خارجه چین همچنین در این گفت و گو در ادامه از ارسال حجم 
باالی واکسن سینوفارم در ماه سپتامبر و طی روزهای آینده به 
کشورمان خبرداد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفت 
وگوی تلفنی بر روابط راهبردی دو طرف و دوستی دیرینه مردم 
دو کشور تاکید کرد و از حمایت چین برای پیوستن کشورمان 
به پیمان شانگهای تشکر کرد. امیر عبداللهیان یکجانبه گرایی 
آمریکا را تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی ذکر کرد و سیاست 
قطعی ایران در مخالفت با مداخله جویی های برخی قدرت ها 
در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله چین را مورد تاکید قرار 

داد. وی روابط ایران و چین را بر پایه دوستی راهبردی و شراکت 
قدیمی ارزیابی کرد و با تشریح اولویت های دولت سیزدهم از 
جمله سیاست خارجی آسیا محور، اراده ایران برای توسعه همه 

جانبه روابط با چین را مورد تصریح قرار داد.
وزیر امور خارجه همچنین اهتمام ویژه وزارت  امور خارجه و 
دولت جمهوری اسالمی ایران بر عملیاتی کردن توافق مشارکت 
راهبردی و پیگیری برنامه توسعه روابط را مورد تاکید قرار داد.

رییس دستگاه دیپلماسی ضرورت تسریع در دریافت هرچه 
بیشتر واکسن در چارچوب توافق روسای جمهور دو کشور را 
مورد اشــاره قرارداد و بر نقش آن در عبور از فراگیری فعلی در 

ایران تاکید کرد.
در تبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین همچنین ضرورت تشکیل دولت فراگیر با 
مشارکت همه اقوام و گروه ها در افغانستان، مبارزه با تروریسم 

و مواد مخدر به عنوان اولویتی مهم، ارسال کمک های انسانی 
به صورت بدون وقفه و تالش برای باز بودن  گذرگاه های مرزی 
تاکید شــد. طرفین همچنین تاکید کردند آمریکا مســئول 
وضعیت کنونی افغانستان است و  نقشی که طی دو دهه گذشته 
در قبال مردم افغانستان داشته غیر سازنده بوده است.   وزرای 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و جمهوری خلق چین 
توافق کردند در حاشیه نشست سران شانگهای با یکدیگر دیدار 

و گفت وگوها ادامه یابد.

وزیر امور خارجه در گفت و گوی تلفنی با همتای چینی خود تأکید کرد؛

عملیاتی شدن سند مشارکت راهبردی ۲۵ ساله با چین
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 سرلشکر فیروزآبادی 
بر اثر کرونا درگذشت 

رئیس سابق ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری 
اســالمی ایران، بر اثر کرونا درگذشــت.  سرلشکر 
سیدحسن فیروزآبادی از ســال 1368 تا 139۵ به 
مدت ۲7 سال با حکم رهبر معظم انقالب، به عنوان 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مشغول به خدمت 
بود و پس از آن، به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی 
کل قوا منصوب شد. وی در دوره اخیر فعالیت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز، با حکم مقام رهبری، به 

عنوان عضو حقیقی مجمع منصوب شده بود.
    

در پی بازدید دادستان تهران از اوین اعالم شد؛
تجدید نظر در قرار تامین و آزادی 

برخی زندانیان
دادستان تهران گفت: در بازدید از ندامتگاه اوین 
دستورات خوبی صادر شد و در ارتباط با قرار تامین 
تعدادی از افراد بازداشتی تجدیدنظر به عمل آمد 
و بعضا با تخفیف قرار آزاد شدند.  به گزارش ایسنا، 
علی القاصی مهر در گفت وگــو با بخش خبری ۲1 
شبکه یک سیما گفت: از تخفیفات ارفاقی نیز برای 
تعدادی از محکومیت ها استفاده و با پیشنهاد آزادی 
مشــروط برخی از آن ها موافقت شد. به  گفته وی، 
همچنین در ارتباط با قرار تامیــن تعدادی از افراد 
بازداشتی نیز تجدیدنظر بعمل آمد و بعضا با تخفیف 

قرار آزاد شدند. 
    

جایگزین آملی الریجانی در 
شورای نگهبان کیست؟

به دنبال اســتعفای آملی الریجانی از شورای 
نگهبان، شنیده ها حاکی از آن است که سیداحمد 
حسینی خراســانی نماینده خراســان رضوی در 
مجلس خبرگان رهبری، جایگزین وی می شــود. 
سیداحمد حسینی خراسانی متولد 1338 و عضو 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. 
    

علم الهدی: دخالتی در عزل و 
نصب افراد نداشته ام 

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بنده 
تاکنون هیچ دخالتی در عزل و نصب افراد نه در مورد 
استانداران و نه دیگر مدیران نداشته و نخواهم داشت، 
اما اگر تخلفی صورت بگیرد، نسبت به آن تذکر داده 
می شود.سید احمد علم الهدی در دیدار با مجمع 
نمایندگان خراسان رضوی، با اشــاره به تشکیل 
دولت جدید و چینش بدنه اجرایی دولت، اظهار کرد: 
اینکه دولتی برای تعیین استاندار و نماینده خود در 
استان از نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم در 
آن شهر و استان هستند، مشورت می گیرد، نشان از 
صمیمیت و نگاه تحولی این دولت نسبت به مردم 

دارد که بسیار ارزشمند است.
    

بلومبرگ:
گروسی به دنبال دیدار با رئیس جدید 

سازمان انرژی اتمی ایران است
شــبکه بلومبرگ در گزارشــی به نقل از منابع 
مطلع مدعی شــد که مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به دنبال دیدار با رئیس جدید سازمان 
انرژی اتمی ایران اســت. به گزارش ایسنا، دو مقام 
مطلع به بلومبرگ گفته انــد او می خواهد آمادگی 
و تمایل تهران را نســبت به ایجاد دوباره دسترسی 
بیشتر برای بازرسان آژانس بیازماید که در اعتراض 
به تحریم های آمریکا از سوی ایران به آن پایان داده 

شده بود. 
    

عذرخواهی عضو کمیسیون 
قضایی برای اتفاقات اوین 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اســالمی ضمن عذرخواهی از مــردم در ارتباط با 
اتفاقات زندان اوین گفت: در برخــورد با افراد باید 
شأن آنها حفظ شــود. مهدی باقری در واکنش به 
فیلم های منتشر شده از زندان اوین ادامه داد: قوه 
قضائیه با شجاعت و تواضع خطای رخ داده در زندان 

اوین را پذیرفت.
    

درخواست علی مطهری: 
مطالعه کتاب های شهید مطهری 

در زندان ها اجباری نشود
عصر ایران نوشــت: علی مطهــری در نامه ای 
به محمدمهدی حاج محمدی،  رئیس ســازمان 
زندان ها به خبر الزام یک زندانی برای مطالعه آثار 
شهید مرتضی مطهری واکنش نشــان داد. در این 
نامه آمده است: امیدوارم این خبر دروغ باشد اما اگر 
درست باشد نشانه یک خطای بزرگ از سوی سازمان 
زندان ها و یک ظلم بزرگ بر اســتاد مطهری است.  
وی ادامه داده است: مستدعی است دستور فرمایید 
موضوع بررسی شود و چنانچه این رویه در زندان ها 

معمول است دستور لغو آن صادر شود. 

یکی از مسائل بسیار 
ناراحت کننده برای ما، 

وضع کپرنشینان اطراف 
شهرستان چابهار بود که 

در جمع شان حضور یافتیم. 
باید به سرعت اقدامی 

صورت بگیرد و حداکثر 
تا پایان سال وضعیت به 

شکلی سامان یابد

 بنا داریم هر آنچه در 
سفرهای استانی مطرح 
می شود، پیگیری شده 

و مردم از نتایج آن مطلع 
شوند

استاد روابط بین الملل گفت: احتماال تغییر 
دولت شــرایط را برای مذاکره تغییر می دهد. 
شاید کمی سخت شــود اما به دلیل نزدیکی 
مواضع دیگر قوا با رئیس جمهور ایران شــاید 

مذاکرات برای ایران آسان شود.
جان تیرمن در گفت و گو با ایلنا افزود: نکته 
مهم این است که پیش بینی زمان برای احیای 
توافق سخت است ما همه فکر می کردیم برجام 

در ماه های قبل احیا شود بنابراین گفتن زمان 
احیای برجام دشــوار اســت هیچ تحلیل گر 
آمریکایی فکر نمی کرد این مدت، زمان زیادی 

طول بکشد.
مدیر اجرایی و پژوهشــی مرکز مطالعات 
بین المللی دانشگاه ام آی تی آمریکا  گفت: ایران 
انگیزه بســیار قوی برای پیروی از برجام و لغو 
بسیاری از تحریم های وضع شده دارد. بنابراین، 
من معتقدم که این توافق دوباره و به زودی احیا 
خواهد شد. موانع همیشه برای احیای برجام 
وجود داشت و در سال ۲۰1۵ هم انعقاد توافق با 

مانع مواجه شد. اما به نظر می رسد دولت بایدن 
نسبت به اسرائیل بسیار سخاوتمند بوده است 
و به نظر می رسد همین مســاله یکی از دالیل 

کاهش انتقادات اسرائیل از این توافق است.
افغانستان با طالبان مانند قبل از سال 

۲۰۰۱ خواهد شد
جان تیرمــن در ادامه در مــورد تنش در 
افغانستان اضافه کرد: شــگفت آور نیست که 
طالبان در جنگ پیروز شده است. مدتهاست 
که توسط بســیاری از ناظران، از جمله ارتش 
ایاالت متحده این پیروزی قابل پیش بینی بود 

و تصور می شد. اکنون افغان ها باید با این عواقب 
سخت دســت و پنجه نرم کنند. افغانستان با 
طالبان درست مانند قبل از سال ۲۰۰1 خواهد 
شد. آنها ممکن است کمی رفتارشان را تعدیل 
کنند تا در تجارت و سایر فعالیت های جهانی 

گنجانده شود.
پاکستان نقش بیشتری در دوران طالبان 

بازی خواهد کرد
وی در مورد نقــش ایران و پاکســتان در 
افغانستان گفت: ایران در اســکان بسیاری از 
پناهندگان در این کشور بســیار خوب عمل 

کرده اســت اما نفوذ ایران بــر طالبان محدود 
است. پاکســتان نفوذ قابل توجهی بر طالبان 
دارد و نقش بیشــتری در دوران طالبان بازی 

خواهد کرد. 
نشست بغداد مثبت ارزیابی می شود

این اســتاد دانشــگاه هم چنین در مورد 
نشست بغداد گفت: این نشست را مثبت ارزیابی 
می کنم  هر زمان که رقبا و همسایگان به جای 
شلیک و گلوله و ابزارهای نظامی با یکدیگر برای 
حل مشکالت صحبت کنند، این یک امتیاز و 

پیشرفت محسوب می شود.

استاد دانشگاه ام آی تی آمریکا در گفت وگو با ایلنا:

همسویی مواضع قوا مذاکرات را  برای ایران آسان می کند


