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روی موج کوتاه

رئیسجمهور در سفر به سیستان و بلوچستان:

مسأله کپرنشینی دراستان باید تا پایان سال سامان یابد

رئیسجمهور گفت:یکیازمسائلی
که امروز برای ما بسیار ناراحتکننده
بود،وضعکپرنشیناناطرافشهرستان
چابهار بــود که در جمعشــان حضور
یافتیم.بایدسریعااقدامیصورتبگیرد
وحداکثرتاپایانسالوضعیتبهشکلی
سامانیابد.
بهگزارشایلنا،سیدابراهیمرئیسی
عصر پنجشنبه در دومین سفر استانی
خود راهی سیستان و بلوچستان شد و
در بدو ورود به چابهار به اسکله صیادی
کنارکرفتوضمنبازدیدازبخشهای
مختلــف آن با صیــادان و ماهیگیران
حاضر در این اســکله صیادی گفت و
گوکرد.
رئیس جمهور ،ســفر به استانها را
یکی از برنامههــای دولت عنوان کرد و
گفت:سفررئیسجمهورواعضایدولت
به استانها با هدف آشنا شدن با مسائل
ومشکالتمردم،مدیرانمناطقوبویژه
شناختظرفیتهایاقتصادیاستکه
میتواند در جهت ایجاد اشتغال ،رونق
تولید ،رفع مشکالت مردم بویژه فقرا و
محرومیندراستانهافعالشود.

ویتصریحکرد:هنوزنسبتبهآنچه
باید در این اســتان انجام بگیرد فاصله
وجود دارد و امیدواریــم در این دولت
با همکاری خود مــردم ،کارآفرینان،
سرمایهگذارانوجوانانفعالاستاناعم
از سنی و شیعه ،گامهایی برای توسعه
بیشتراستانبرداریم.
رئیسی از سیستان و بلوچستان به
عنوان یکی از اســتان های مهم کشور
نام برد و افزود :نمیتوانم واژه محروم را
در مورد این استان بکار ببرم ،اما در هر
صورت اینجا بهرغــم برخورداریهای
بسیاری که دارد ،محرومیت هایی هم
دارد که حتماً میتوانــد با تالش همه
مسئوالنوپیگیریدولت،برطرفشود.
مکراندروازهورودیایرانبه
بسیاریازکشورهایدنیاست
رئیس جمهور در ادامه برنامههای
سفر به سیستان و بلوچستان ،شامگاه
پنجشــنبه درجمع نمایندگان اقشار،
علماونخبگانچابهار،مردماینمنطقه
گفت :بنا داریم هر آنچه در ســفرهای
استانی مطرح می شود ،پیگیری شده
و مردم از نتایج آن مطلع شوند .وی در

ادامهبابیاناینکهسواحلمکراندروازه
ورودی ایران به بســیاری از کشورهای
دنیاست ،تصریح کرد :سواحل مکران
بسیارجایگاهحساسومهمیدارد.باید
سازوکارومرکزیتفعالیبرایعمرانو
آبادی این منطقه وجود داشته باشد که
مسئولیتاینموضوعرابهعهدهبگیرد.
رئیسی اظهار داشــت :کار در این
منطقه بایــد در یک زمــان معینی به
نتیجه برسد تا بهرهگیری از این ثروت
خدادادی و اقتصاد دریا ،از فرصتهای
ایجاداشتغالورونقتولیددراینمنطقه
بهنحواحسنبهرهبردهشود.
برایسیستانوبلوچستاناستاندار
بااختیاراتویژهانتخابمیکنیم
رئیسی صبح روز جمعه در دومین
روزازسفرخودبهسیستانوبلوچستان
در بدو ورود به زابل عنــوان کرد :برای
برخی اســتانها به دلیل مشــکالتی
که دارنــد یک امتیاز قائل شــدیم که
استاندارانآنبتوانندموضوعراسریعتر
با دولت مطرح کننــد و اختیارات ویژه
داشته باشند که خودشــان در استان
مسائل را حل و فصل کنند که سیستان

بنا داریم هر آنچه در
سفرهایاستانیمطرح
میشود،پیگیریشده
و مردم از نتایج آن مطلع
شوند
وبلوچستانجزوهمیناستانهاست.
رئیسی گفت :ســعی میکنیم به
میزانی که مشــکلی از جهــت اصول
بهداشتی نداشته باشــد در منطقه با
همکارانمحضورپیداکنموباهمفکری
مسووالن محترم محلی ،نماینده ،ولی
فقیه و استاندار و مســووالن دیگر در
جریان مســائل منطقه قرار بگیریم و
برای هر کدام به یاری خدا راهکارهایی
داشته باشیم .رئیســی بیان کرد :یکی
از دغدغههای منطقه زابل موضوع آب
استوماقبلازاینکهبهایناستانبیاییم
یک نشستهای داشــتیم با همکاران
راهکارهایی برای ایــن موضوع وجود
دارد و برای آن  ۲یا سه راهکار پیشنهاد
شدهاست.

رئیس جمهور گفت :قرار است وزیر
نیرو که ایشــان نیز در این سفر همراه
ما هســتند با همراه مسووالن محلی و
استانداربرایموضوعاتفکرمیکنندو
ما هم دست به کار شویم و بتوانیم برای
رفعدغدغهمردمگامجدیبرداریم.
رئیســی تاکید کرد :پروژه راهآهن
سیســتان از مباحثی که مطرح شده
و ان شــاء اهلل آن را در این سفر بررسی
میکنیم.
احیایحقآبهزابلرابادیپلماسی
فعال،پیگیریمیکنیم
رئیسیدرجمععزاداران امام سجاد
(ع) در زابل اعالم کرد که احیای حقآبه
زابل را با دیپلماســی فعــال ،پیگیری
خواهیمکرد.
رئیســی با بیان اینکه بنــا داریم
در همین ابتدای کار دولت ،مســایل
اســتانها بویژه سیستان و بلوچستان
را با حساســیت و جدیت دنبال کنیم،
اظهارداشت:ازهمینروسفرهایکاری
بهاستانهاراآغازکردیمومقصددومین
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
مختلفوبعضیازروستاهابازدیدکردم
وباوضعروستاها،کشاورزانومشکالت
کمآبی از نزدیک آشــنا شدم و آخرین
وضعیت چاه نیمهها را نیز مورد بررسی
قراردادیم.
رئیسجمهوربابیاناینکهمیدانیم
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
وجودهمهاینمشکالتیکهشماباهمه
وجود آنها را لمس کرده اید با استفاده از
نعمتهاوسرمایههایعظیمخدادادی
وتوکلبرخداواعتمادبهنفسمیتوانیم
برمشکالتغلبهکنیم.
رئیسی خاطرنشــان کرد :مردان و
زنان این منطقه در طول تاریخ معروف
به اعتماد بــه نفس بودهانــد .یعنی به
داشــتههای خود ،اعتماد داشــتند.

یکیازمسائلبسیار
ناراحتکننده برای ما،
وضعکپرنشیناناطراف
شهرستانچابهاربودکه
درجمعشانحضوریافتیم.
بایدبهسرعت اقدامی
صورت بگیرد و حداکثر
تا پایانسال وضعیت به
شکلیسامانیابد
همچنین نیــروی انســانی کارآمد،
ارزشــمند و متراکم در کشــور و این
منطقهکمنداریم.بااتکابهاینداشتهها،
راهکارهاییکوتاهمدتوبلندمدتبرای
رفع مشــکالت منطقه به ویژه کمآبی
در نظر گرفتهایم که افزایش بهرهوری
چاهنیمهها و حفر چاههــای 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
بازارچههای مــرزی ،میتوانــد داد و
ســتد مردم مناطق مرزی را قانونمند
کند .گمرک ،نیروی انتظامی ،ادارات و
سازمانهای مربوطه در بازارچه مرزی
باید در این زمینه فعال شوند تا به ایجاد
اشــتغال و رونق اقتصادی درمنطقه
کمککنند.
رئیس جمهور همچنین به ظرفیت
بسیار مناسب اســتان برای تاسیس
نیروگاههای بادی اشاره و تصریح کرد:
گســترش نیروگاههای بادی عالوه بر
تولید انرژی برای کشور ،تولید قدرت
میکند و میتواند مشــکالت ناشی از
کمبود انرژی را در کشور کاهش دهد.
همچنین باید از ظرفیتهای معدنی
اســتان نیز به نحو شایستهای استفاده
شود چرا که کارشناسان تایید کردهاند
منابع معدنی استان در حدی است که
میتواند در ســطح باالیی در منطقه،
اشتغالورونقتولیدایجادکند.

خبر

اجرای توافقات پیشین بین دو کشور ،و از جمله سند مشارکت
راهبردی  ۲۵ســاله 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 بینالمللی راهی جز مبارزه
با یکجانبهگرایی 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 یکجانبهگرایی
آمریکا را تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی ذکر کرد و سیاست
قطعی ایران در مخالفت با مداخله جویی های برخی قدرتها
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 اولویتهای دولت سیزدهم از
جملهسیاستخارجیآسیامحور،ارادهایرانبرایتوسعههمه
جانبه روابط با چین را مورد تصریح قرار داد.
ت امور خارجه و
وزیر امور خارجه همچنین اهتمام ویژه وزار 
دولتجمهوریاسالمیایرانبرعملیاتیکردنتوافقمشارکت
راهبردی و پیگیری برنامه توسعه روابط را مورد تاکید قرار داد.
رییسدستگاهدیپلماسیضرورتتسریعدردریافتهرچه
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
جمهوریخلقچینهمچنینضرورتتشکیلدولتفراگیربا
مشارکت همه اقوام و گروهها در افغانستان ،مبارزه با تروریسم

و مواد مخدر بهعنوان اولویتی مهم ،ارسال کمکهای انسانی
ن گذرگاههای مرزی
به صورت بدون وقفه و تالش برای باز بود 
تاکید شــد .طرفین همچنین تاکید کردند آمریکا مســئول
وضعیتکنونیافغانستاناستو نقشیکهطیدودههگذشته
در قبال مردم افغانستان داشته غیر سازنده بوده است .وزرای
امور خارجه جمهوری اســامی ایران و جمهوری خلق چین
توافقکردنددرحاشیهنشستسرانشانگهایبایکدیگردیدار
و گفت وگوها ادامه یابد.

استاد دانشگاه امآیتی آمریکا در گفتوگو با ایلنا:

یکند
همسویی مواضع قوا مذاکرات را برای ایرانآسان م 

استاد روابط بینالملل گفت :احتماال تغییر
دولت شــرایط را برای مذاکره تغییر میدهد.
شاید کمی سخت شــود اما به دلیل نزدیکی
مواضع دیگر قوا با رئیسجمهور ایران شــاید
مذاکرات برای ایران آسان شود.
توگو با ایلنا افزود :نکته
جان تیرمن در گف 
مهم این است که پیشبینی زمان برای احیای
توافق سخت است ما همه فکر میکردیم برجام

درپیبازدیددادستانتهرانازاویناعالمشد؛

تجدیدنظر در قرارتامین و آزادی
برخی زندانیان

دادستانتهرانگفت:دربازدیدازندامتگاهاوین
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 القاصیمهر در گفتوگــو با بخش خبری۲۱
شبکه یک سیما گفت :از تخفیفات ارفاقی نیز برای
تعدادیازمحکومیتهااستفادهوباپیشنهادآزادی
مشــروط برخی از آنها موافقت شد .ب ه گفته وی،
همچنین در ارتباط با قرار تامیــن تعدادی از افراد
بازداشتینیزتجدیدنظربعملآمدوبعضاباتخفیف
قرارآزادشدند.

جایگزین آملیالریجانی در
شوراینگهبانکیست؟

به دنبال اســتعفای آملی الریجانی از شورای
نگهبان ،شنیدهها حاکی از آن است که سیداحمد
حسینی خراســانی نماینده خراســان رضوی در
مجلس خبرگان رهبری ،جایگزین وی میشــود.
سیداحمد حسینی خراسانی متولد  ۱۳۳۸و عضو
جامعهمدرسینحوزهعلمیهقماست.

علمالهدی :دخالتی در عزل و
نصب افراد نداشتهام

نماینده،ولیفقیهدرخراسانرضویگفت:بنده
تاکنونهیچدخالتیدرعزلونصبافرادنهدرمورد
استاندارانونهدیگرمدیراننداشتهونخواهمداشت،
امااگرتخلفیصورتبگیرد،نسبتبهآنتذکرداده
میشود.سید احمد علمالهدی در دیدار با مجمع
نمایندگان خراسان رضوی ،با اشــاره به تشکیل
دولتجدیدوچینشبدنهاجراییدولت،اظهارکرد:
اینکهدولتیبرایتعییناستاندارونمایندهخوددر
استانازنمایندگانمجلسکهنمایندگانمردمدر
آنشهرواستانهستند،مشورتمیگیرد،نشاناز
صمیمیت و نگاه تحولی این دولت نسبت به مردم
داردکهبسیارارزشمنداست.

گروسیبهدنبالدیداربارئیس جدید
سازمانانرژی اتمی ایران است

عملیاتیشدنسندمشارکت راهبردی  ۲۵سالهباچین

در ماههای قبل احیا شود بنابراین گفتن زمان
احیای برجام دشــوار اســت هیچ تحلیلگر
آمریکایی فکر نمیکرد این مدت ،زمان زیادی
طول بکشد.
مدیر اجرایی و پژوهشــی مرکز مطالعات
بینالمللی دانشگاه امآیتی آمریکا گفت :ایران
انگیزه بســیار قوی برای پیروی از برجام و لغو
بسیاری از تحریمهای 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  ۲۰۱۵هم انعقاد توافق با

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری
اســامی ایران ،بر اثر کرونا درگذشــت .سرلشکر
سیدحسن فیروزآبادی از ســال  1368تا  1395به
مدت  27سال با حکم رهبر معظم انقالب ،به عنوان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مشغول به خدمت
بودوپسازآن،بهعنوانمشاورعالینظامیفرماندهی
کلقوامنصوبشد.ویدردورهاخیرفعالیتمجمع
تشخیصمصلحتنظامنیز،باحکممقامرهبری،به
عنوانعضوحقیقیمجمعمنصوبشدهبود.

بلومبرگ:

وزیر امور خارجه در گفتوگوی تلفنی با همتای چینی خود تأکید کرد؛

ت امور خارجه و
وزیر امور خارجه از تاکید و اهتمام ویژه وزار 
دولتجمهوریاسالمیایرانبرعملیاتیکردنتوافقمشارکت
راهبردی و پیگیری برنامه توسعه روابط با چین خبر داد.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و ســخنگویی وزارت
امــور خارجه ،وانــگای عضو شــورای دولتــی و وزیر امور
خارجه جمهوری خلق چین در گفت وگوی تلفنی با حسین
امیرعبداللهیان ،آغــاز بهکار وزیر امور خارجه کشــورمان را
تبریکگفت.
وانگ ای با تاکید بر نقش ســازنده و کلیدی کشورمان در
تحوالت منطقه براینکه جهتگیری چیــن و اهتمام جدی
رییس جمهور این کشور توســعه همه جانبه روابط فیمابین
است،افزود:معتقدیمهیچتحولویامانعیدرسطحبینالمللی
نمیتواند در روابط پایدار دو کشور خللی ایجاد کند.
وزیر امور خارجه چین در ادامه آمادگی کشــورش برای

سرلشکر فیروزآبادی
براثرکرونا درگذشت

مانع مواجه شد .اما به نظر میرسد دولت بایدن
نسبت به اسرائیل بسیار سخاوتمند بوده است
و به نظر میرسد همین مســاله یکی از دالیل
کاهش انتقادات اسرائیل از این توافق است.
افغانستانباطالبانمانندقبلازسال
 ۲۰۰۱خواهد شد
جان تیرمــن در ادامه در مــورد تنش در
افغانستان اضافه کرد :شــگفتآور نیست که
طالبان در جنگ پیروز شده است .مدتهاست
که توسط بســیاری از ناظران ،از جمله ارتش
ایاالت متحده این پیروزی قابل پیشبینی بود

و تصور میشد .اکنون افغانها باید با این عواقب
سخت دســت و پنجه نرم کنند .افغانستان با
طالبان درست مانند قبل از سال  ۲۰۰۱خواهد
شد .آنها ممکن است کمی رفتارشان را تعدیل
کنند تا در تجارت و سایر فعالیتهای جهانی
گنجانده شود.
پاکستاننقشبیشتریدردورانطالبان
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

شــبکه بلومبرگ در گزارشــی به نقل از منابع
مطلع مدعی شــد که مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به دنبال دیدار با رئیس جدید سازمان
انرژی اتمی ایران اســت .به گزارش ایسنا ،دو مقام
مطلع به بلومبرگ گفتهانــد او میخواهد آمادگی
و تمایل تهران را نســبت به ایجاد دوباره دسترسی
بیشتر برای بازرسان آژانس بیازماید که در اعتراض
به تحریمهای آمریکا از سوی ایران به آن پایان داده
شدهبود.

عذرخواهیعضوکمیسیون
قضایی برای اتفاقات اوین

عضوکمیسیونقضاییوحقوقیمجلسشورای
اســامی 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
فیلمهای منتشر شده از زندان اوین ادامه داد :قوه
قضائیهباشجاعتوتواضعخطایرخدادهدرزندان
اوینراپذیرفت.
درخواست علی مطهری:

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.
نشستبغدادمثبتارزیابیمیشود
این اســتاد دانشــگاه هم چنین در مورد
نشستبغدادگفت:ایننشسترامثبتارزیابی
میکنم 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 میشود.

مطالعهکتابهایشهید مطهری
در زندانها اجباری نشود

عصر ایران نوشــت :علی مطهــری در نامهای
به محمدمهدی حاج محمدی ،رئیس ســازمان
زندانها 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
درستباشدنشانهیکخطایبزرگازسویسازمان
زندانها و یک ظلم بزرگ بر اســتاد مطهری است.
ویادامهدادهاست:مستدعیاستدستورفرمایید
موضوع بررسی شود و چنانچه این رویه در زندانها
معمولاستدستورلغوآنصادرشود.

