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ایمانی با اشاره بهاستعفایآملیالریجانی از شوراینگهبان:

رئیسجمهوردرگفتوگویتلفنیبامکرون:

کناررفتن برادران الریجانی
از قدرت ،اتفاق مطلوبی
برای کشور نیست

ایران از توسعه روابط
بافرانسهاستقبالمیکند

سیاست 2

همین صفحه

نگاهی به وعده«فسادستیزی» رئیسی درگفتوگوی تلویزیونی؛
دبیر انجمن برنج ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:

افزایش قیمت برنج نتیجه
ویالسازی ،تورم وکمآبیاست

چرتکه 3

لطفابامعاوناول
شروعکنید!

روسای جمهور پیشــین هر یک بسته به
مقتضای زمانه خود با وعدهای مختص همان
مقطع وارد گود انتخابات می َشدند؛ از وعده
سازندگی دولت هاشــمی گرفته تا عدالت و
مهرورزی محمود احمدینژاد.
برای رئیســی اما این وعدهها به دو بخش
اصلی تقسیم شــدهاند؛ یکی رفع تحریمها و
نجات اقتصاد و دیگری «مبارزه با فساد» .در
واقع درخت فساد طی سالهای اخیر چنان
تنومند شده که زدن ریشه آن از آن کارهایی
است که از عهده هر کسی برنمیآید؛ از این
رو باالترین امتیــاز در رقابتهای انتخاباتی

را به خــود اختصاص میداد و رئیســی هم
همانگونه که در قوه قضائیه نیز شــعارهای
خود بر آن متمرکز کرده بود ،در پاستور نیز
بسیار درباره مبارزه با فساد وعده داده است.
برای بسیاری اما این وعده بزرگ در تناقض با
کابینه و نزدیکان ابراهیم رئیسی قرار دارد .او
شنبهشب در نخستین گفتوگوی تلویزیونی
خود پس از ریاســت جمهوری ،به موضوع
واکســن هم پرداخته و گفته است« :تولید
داخلی واکسن نمیتوانســت نیاز کشور را
تامین کند ».رئیس جمهور با اعتراف به این
واقعیت تلخ ،افزوده« :برآوردمان این بود...

سیاست 2

«ایجاد یک میلیون شغل در سال» ،غیرقابلتصور نیست؛ اما...

نیاز صدها هزار میلیارد تومانیِ
تحقق یک وعده
دسترنج 4

خبر

رئیسجمهور در گفتوگوی تلفنی با مکرون:

کند
ایران از توسعه روابط با فرانسه استقبال می
رئیسجمهوریگفت:دولتایرانازتوسعهروابط
با فرانســه بهویژه در زمینههای اقتصادی و تجاری
استقبالمیکندوآمادگیداریمهمکاریهایجامع
بااروپاراازفرانسهآغازکنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
ابراهیمرئیسی بعدازظهر یکشنبه در تماس تلفنی
امانوئل ماکــرون ،رئیس جمهوری فرانســه با بیان
این مطلب ،از پیشــنهاد وی درمــورد بازنگری در
روابط دو کشــور و آغاز فصل نوینی از روابط دوجانبه
و همکاریهای منطقهای تهران -پاریس ،استقبال
کرد .وی تاکید کرد :به طور قطع اســتقالل سیاسی
ایران و فرانسه اندوخته ارزشــمندی برای برقراری
روابطمتوازن،قویوپایدارمیاندوکشوراستومنافع
مشترکمادرممانعتازدخالتعواملبرونزادراین
روابطاست.
رئیسجمهوریدرپاسخبهاظهاراترئیسجمهور
فرانسه درمورد نشست ســران کشورهای همسایه
عراق در بغداد ،با بیان اینکه ایران همواره و در مقاطع
مختلفدرکنار مردمعراقبودهاست ،گفت :سیاست
جمهوریاسالمیایرانهموارهحمایتازمردمعراق
برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده اســت و
همکاریهایدرونمنطقهایرادرجهتایجادامنیت
وآرامشدرمنطقهبسیارمفیدمیدانیم.
رئیسی درخصوص تالش کشــورهای منطقه و
جهان برای مبارزه با تروریســم ،با بیان اینکه داعش
توسط آمریکاییها ایجاد شــده و مورد حمایت قرار
می گیرد ،گفت :آمریکاییها برای حمایت از داعش و
تروریسمجدیدبایدبهافکارعمومیدنیاپاسخدهند.

رئیس جمهوری درخصوص موضوع افغانستان
با بیان اینکه آمریکاییها اشتباه بزرگی در افغانستان
مرتکبشدندو۲۰سالاشغالاینکشورهیچسودی
برای مردم آن نداشته است ،گفت :در شرایط فعلی،
همه باید کمک کنند تا یک دولت فراگیر با مشارکت
همه گروهها در افغانستان تشکیل شود و اجازه دهیم
مردمافغانستان،سرنوشتخودرارقمبزنند.
رئیسیباتاکیدبراینکهسیاستمداخلهنظامیناتو
وآمریکادرافغانستانشکستخوردهاست،گفت:باید
شرایطیفراهمکنیمکهگروههایافغانیبهیکالگوی
موردقبولهمهمردمافغانستاندستپیداکنندودر
این راستا جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد صلح و
آرامشوامنیتوجلوگیریازبرادرکشیدرافغانستان
آمادهاست.
وی با اعالم حمایت جمهوری اســامی ایران از
تشــکیل دولت قوی در لبنان که بتواند حقوق مردم
این کشــور را تامین و حفظ کند ،گفت :ما از هرگونه
کمک انساندوستانه به مردم لبنان دریغ نخواهیم
کردوآمادههمکاریبافرانسهبرایپیشرفتوتوسعه
لبنانهستیم.

رئیسیهمچنیندرخصوصمذاکراتهستهای،
گفت :ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما برنامه و
نتیجهمذاکرهبایدلغوتحریمهاعلیهایرانباشد،مذاکره
برایمذاکرهبیفایدهاست.
آمادهرقمزدنفصلجدیدی
درروابطباایرانهستیم
رئیس جمهوری فرانسهنیز در با تاکید بر توسعه و
تعمیقروابطبینایرانوفرانسهولزومبازبینیدرروابط
دو کشور و رقم زدن فصل جدیدی در روابط دوجانبه
گفت :باید حرکت جدیدی بــا محورهای جدید در
روابطدوکشوردرزمینههایدوجانبهودرزمینههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگیوهمکاریهای
منطقهایآغازکنیم.
مکرونبااشارهبهتحوالتاخیردرافغانستانتاکید
کرد :معتقدم دولت آتی افغانستان باید حاصل اراده
ملیمردماینکشورباشدوطالباندراینکشوربایدبه
موضوعاتیهمچونحقوقبشروتعهداتبینالمللی
پایبندباشد.
وی با اشــاره به حضور مهاجران افغانی در ایران و
مشکالتناشیازآن،برکمکوهمکاریکمیسیاریای
عالیپناهندگاندراینزمینهباایرانتاکیدکرد.رئیس
جمهوری فرانسه همچنین با اشاره به اوضاع لبنان و
شرایط سخت مردم این کشور ،بر همکاری فرانسه و
ایرانبههمراهحزباهلللبناندرایجادیکدولتقوی
وکارآمددراینکشورتاکیدکرد.
مکروندراینگفتوگویتلفنیهمچنینبااشاره
به موضوع هسته ای ،ابراز امیدواری کرد که مذاکرات
ویندراینزمینهباحضورایرانازسرگرفتهشود.

«انا هلل و انا الیه راجعون»

جناب آقای دکتر احمد جمشیدی
مدیرکلمحترمدفتربرنامهوبودجهسازمانراهداریوحملونقلجادهای
درگذشت والده مکرمه جنابعالی را به شما و بازماندگان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحومه ،طلب
غفران و علو درجات و برای بازماندگان ،صبر جزیل مسالت داریم.
مداح ،تیموری ،متولی ،حدادزادگان و سالحورزی

رئیسجمهوری تونس در مواجهه با احزاب داخلی و
عفو بینالملل بر مواضع خود پای میفشارد؛

تکاپو برای قانونیجلوه
دادن نقض دمکراسی
جهان 5

ازسویمقاماتدوکشوردرحالبررسیورایزنیاست

تهدیدات وتمهیدات
پیادهرویاربعین امسال
شهرنوشت 6

واردات واکسنکرونا
از۴۰میلیون دز عبورکرد
چرتکه 3

هواداران تراکتور در حال از دست دادن تیم
محبوبشان هستند

وقایعنگاری یک انحالل
پیشبینیشده
آدرنالین 7

«وحشت» ،گمشده هنر هفتم ایران

زامبیها در سینمایما
جایی ندارند
فرهنگ و هنر 8

