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همين صفحه

 رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با مکرون:

 ایران از توسعه روابط 
با فرانسه استقبال می کند

سياست 2

 ایمانی با اشاره به استعفای آملی الریجانی از شورای نگهبان:

 کنار رفتن برادران الریجانی 
 از قدرت، اتفاق مطلوبی 

برای کشور نيست
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رئیس جمهوری گفت: دولت ایران از توسعه روابط 
با فرانســه به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری 
استقبال می کند و آمادگی داریم همکاری های جامع 

با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
ابراهیم  رئیسی 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 همکاری های منطقه ای تهران- پاریس، استقبال 
کرد. وی تاکید کرد: به طور قطع اســتقالل سیاسی 
ایران و فرانسه اندوخته ارزشــمندی برای برقراری 
روابط متوازن، قوی و پایدار میان دو کشور است و منافع 
مشترک ما در ممانعت از دخالت عوامل برون زا در این 

روابط است.
 رئیس جمهوری درپاسخ به اظهارات رئیس جمهور 
فرانسه درمورد نشست ســران کشورهای همسایه 
عراق در بغداد، با بیان اینکه ایران همواره و در مقاطع 
مختلف درکنار مردم عراق بوده است، گفت: سیاست 
جمهوری اسالمی ایران همواره حمایت از مردم عراق 
برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده اســت و 
همکاری های درون منطقه ای را در جهت ایجاد امنیت 

و آرامش درمنطقه بسیار مفید می دانیم.
 رئیسی درخصوص تالش کشــورهای منطقه و 
جهان برای مبارزه با تروریســم، با بیان اینکه داعش 
توسط آمریکایی ها ایجاد شــده و مورد حمایت قرار 
می گیرد، گفت: آمریکایی ها برای حمایت از داعش و 

تروریسم جدید باید به افکار عمومی دنیا پاسخ دهند.

 رئیس جمهوری درخصوص موضوع افغانستان 
با بیان اینکه آمریکایی ها اشتباه بزرگی در افغانستان 
مرتکب شدند و ۲۰سال اشغال این کشور هیچ سودی 
برای مردم آن نداشته است، گفت: در شرایط فعلی، 
همه باید کمک کنند تا یک دولت فراگیر با مشارکت 
همه گروه ها در افغانستان تشکیل شود و اجازه دهیم 

مردم افغانستان، سرنوشت خود را رقم بزنند.
 رئیسی با تاکید بر اینکه سیاست مداخله نظامی ناتو 
و آمریکا در افغانستان شکست خورده است، گفت: باید 
شرایطی فراهم کنیم که گروه های افغانی به یک الگوی 
مورد قبول همه مردم افغانستان دست پیدا کنند و در 
این راستا جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد صلح و 
آرامش و امنیت و جلوگیری از برادرکشی در افغانستان 

آماده است.
وی با اعالم حمایت جمهوری اســالمی ایران از 
تشــکیل دولت قوی در لبنان که بتواند حقوق مردم 
این کشــور را تامین و حفظ کند، گفت: ما از هرگونه 
کمک انسان دوستانه به مردم لبنان دریغ نخواهیم 
کرد و آماده همکاری با فرانسه برای پیشرفت و توسعه 

لبنان هستیم.

 رئیسی همچنین درخصوص مذاکرات هسته ای، 
گفت: ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما برنامه و 
نتیجه مذاکره باید لغو تحریم ها علیه ایران باشد، مذاکره 

برای مذاکره بی فایده است.
 آماده رقم زدن فصل جدیدی 

در روابط با ایران هستیم
 رئیس جمهوری فرانسه نیز در با تاکید بر توسعه و 
تعمیق روابط بین ایران و فرانسه و لزوم بازبینی در روابط 
دو کشور و رقم زدن فصل جدیدی در روابط دوجانبه 
گفت: باید حرکت جدیدی بــا محورهای جدید در 
روابط دو کشور در زمینه های دوجانبه و در زمینه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری های 

منطقه ای آغاز کنیم.
مکرون با اشاره به تحوالت اخیر در افغانستان تاکید 
کرد: معتقدم دولت آتی افغانستان باید حاصل اراده 
ملی مردم این کشور باشد و طالبان در این کشور باید به 
موضوعاتی همچون حقوق بشر و تعهدات بین المللی 

پایبند باشد.
وی با اشــاره به حضور مهاجران افغانی در ایران و 
مشکالت ناشی از آن، بر کمک و همکاری کمیسیاریای 
عالی پناهندگان در این زمینه با ایران تاکید کرد.  رئیس 
جمهوری فرانسه همچنین با اشاره به اوضاع لبنان و 
شرایط سخت مردم این کشور، بر همکاری فرانسه و 
ایران به همراه حزب اهلل لبنان در ایجاد یک دولت قوی 

و کارآمد در این کشور تاکید کرد.
مکرون در این گفت و گوی تلفنی همچنین با اشاره 
به موضوع هسته ای، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 

وین در این زمینه با حضور ایران از سرگرفته شود.

خبر

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با مکرون:

ایران از توسعه روابط با فرانسه استقبال می کند

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

نیاز صدها هزار میلیارد تومانیِ 
تحقق یک وعده 

سياست 2

دسترنج 4

نگاهی به وعده »فسادستیزی« رئیسی در گفت وگوی تلویزیونی؛ 

لطفا با معاون اول 
وع کنید! شر

روسای جمهور پیشــین هر یک بسته به 
مقتضای زمانه خود با وعده ای مختص همان 
مقطع وارد گود انتخابات می َشدند؛ از وعده 
سازندگی دولت هاشــمی گرفته تا عدالت و 

مهرورزی محمود احمدی نژاد. 
برای رئیســی اما این وعده ها به دو بخش 
اصلی تقسیم شــده اند؛ یکی رفع تحریم ها و 
نجات اقتصاد و دیگری »مبارزه با فساد«. در 
واقع درخت فساد طی سال های اخیر چنان 
تنومند شده که زدن ریشه آن از آن کارهایی 
است که از عهده هر کسی برنمی آید؛ از این 
رو باالترین امتیــاز در رقابت های انتخاباتی 

را به خــود اختصاص می داد 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 
شنبه شب در نخستین گفت وگوی تلویزیونی 
خود پس از ریاســت جمهوری، به موضوع 
واکســن هم پرداخته و گفته است: »تولید 
داخلی واکسن نمی توانســت نیاز کشور را 
تامین کند.« رئیس جمهور با اعتراف به این 

واقعیت تلخ، افزوده: »برآوردمان این بود...

 دبیر انجمن برنج ایران در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

 افزایش قیمت برنج نتیجه 
ویالسازی، تورم و کم آبی است

چرتکه 3

»انا هلل و انا الیه راجعون«

جناب آقای دکتر احمد جمشیدی
مدیرکل محترم دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

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 سالح ورزی


