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دیدار خانواده شهید بدرالدین با تولیت آستان قدس رضوی
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آرش خلیلخانه «سند
تحول دولت» در  ۳۷موضوع
جـ ـ ــدی و مــــحــــوری کــشــور
ک ــه غــالــب آنهـ ــا مــســائــل و
مشکالت مردم است بهزودی
رسما ًاعالم میشود.
سخنگویدولتدرنخستیننشستخبریخود
که بدون پرسش خبرنگاران برگزار شد ،با اعالم این
خبر افزود :تدوین این سند کار سادهای نبود و به باور
کارشناسان به بیش از یک سال زمان نیاز داشت،
اما دولت آن را درمدت  100روز آماده کرده تا نشان
دهد عملگرا و پای کار است.
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه برای قضاوت
باید شرایطی را که این دولت ،زمام امور را برعهده
گرفت با امروز مقایسه کرد ،اظهار کرد :در ابتدای
شهریور ماه کشور بهشدت درگیر موضوع کرونا
بود و در روز تحویل دولت  709نفر از هموطنان ما
بر اثر کرونا جان باختند ،عالوه بر این ،تلخیِ نبو ِد
داروه ــا و کاالهای اساسی ،نبود واکسن و صف
صنوف و اقشار مختلف برای دسترسی به واکسن
را شاهد بودیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اعمال محدودیتهای
مختلف و مضیقههایی چــون منع تــردد شبانه
و تعطیلی مشاغل و اصـنــاف در آن شــرایــط که
معیشت مردم را نیز تهدید میکرد ،افزود :امروز
در کشور کسی استرس دسترسی به واکسن ندارد
و واکسن در نزدیکترین زمان و محل ممکن در
دسـتــرس اســت .بــا دسـتــور رئیسجمهور دیگر
ترددهای شبانه ممنوع نیست و آمار تلخ تلفات به
زیر۱۰۰نفر کاهش یافته است.

◾

◾در سه ماه 40برابر دولت قبل واکسن تزریق شد
بهادری جهرمی با اشــاره به اینکه از ورود اولین
محموله واکسن به کشور در اسفندماه گذشته تا

 9150000986اتاقبازرگانیدرهم ه کارها ازدرمانتا
ت میکند .کدام
ی و سیاستخارجیدخال 
کشاورز 
ی کرده؟ آنها
ش خصوص 
قانوناو را نمایند ه بخ 
باعثتما م گرانیه ا هستند زیرا منشأ عمدهفروشی
و نرخگذاریکاالهایوارداتیاند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مقاومت لبنان
شعار«هیهاتمنالذله»اباعبدهللاالحسین(ع)راعینیت
بخشیده است ،گفت :جنگ  33روزه رژیم صهیونیستی
با حزبهللا لبنان ،پدیده ای بیسابقه ،بینظیر و ماندگار
در تاریخ اســت که طی آن حــزبهللا لبنان توانست در
برابر ارتــش تا بن دنــدان مسلح اسرائیل مقاومت کند و
کالنشهر۴میلیونی مشهد خارج است.
 9360000851از هر ارگان محترمی که متولی سامانه
ساعت گویا و اعال م اوقات شرعی۲۰۱۱۹مشهد
استمتشکریم .اینکار زیبا و خدمترسان باید در
تلفنهای همه شهرها اجرا شود تا همگانبتوانند

 9360000158از شهرداری تقاضا میشود چند جمعه
بازار اقماری برای سهولت خرید و کمک به فروش
محصوالت کشاورزان حومه شهر در جادههای
ورودی مشهد بهخصوص ابتدای شهرک باهنر راه
اندازی کند ،جمعه بازار فعلی از دسترس بیشتر مردم

گزارش  100روزه دولت

مقامات عالی در کوتاهترین زمان ممکن نه از طریق
ویدئو کنفرانس یا گــزارش پشت میزی ،بلکه از
نزدیک و در صحنه به ارزیابی مسائل میپردازند و
صحتسنجیمیکنندومردممستقیممطالبات
خود را مطرح میکنند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در این 100روز رئیس
جمهور  10سفر استانی و وزیـران و معاونان آنها
بیش از  200سفر استانی انجام دادهانــد ،گفت:
دیوار بیاعتمادی بین مردم و دولت شکسته شده و
امروز به سمت تصمیمگیریهای شورایی و مردمی
کوچ کردهایم و شوراهای تعطیلشده۱۰ساله دوباره
احیا شد و تصمیمگیری فردی نداریم و با حضور
رئیسجمهور در بین م ــردم ،دیگر آمــارســازی و
گزارشسازیها ،رئیس جمهور را فریب نمیدهد؛
چون در صحنه شاهد صحتسنجی آمار است.

درنخستین نشست آقای سخنگو

مرضیه موسوی  -ایرنا

وزیر خارجه در
گفتوگوی تلفنی با
دبیرکل سازمان ملل
گفت :ایران با حسن
نیت و جدیت وارد
مذاکرات وین شده و در
تالش برای دستیابی
به یک توافق خوب
است .طرفهای مقابل
هم باید به تعهدات
کامل خود در برجام
برگردند .در این صورت
ایران اقدامات جبرانی
خود را متوقف خواهد
کرد .البته هر نوع توافق
حاصله ،باید قابلیت
راستیآزمایی مؤثر
داشته باشد .گوترش
هم با استقبال از آغاز
مذاکرات و حمایت از
احیای کامل برجام،
نسبت به حصول
نتیجه مذاکرات ابراز
امیدواری کرد.

خانوادهشهیدسیدمصطفیبدرالدینازفرماندههانارشد
حزبهللا لبنان با تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر
امام رضا(ع) دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش آستان نیوز ،حجتاالسالموالمسلمین احمد
مروی در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید
بدرالدین ،از لبنان بهعنوان یکی از پایگاههای تشیع در

طول تاریخ یاد و با اشاره به علمای بزرگ شیعه آن کشور،
ابراز کرد :جنوب لبنان در طول تاریخ ،همواره نقطه ترویج
فرهنگاهلبیت(ع)ومحلتربیتعلماینامآوریهمچون
پدر شیخ بهایی ،محقق کرکی ،شهید اول ،شهید ثانی و ...
بوده است که هریک خدمات بزرگی به مکتب اهلبیت(ع)
کردهاند و نقش مهمی در تبلیغ و ترویج تشیع داشتهاند.

مدیران میانی باید با برنامه دولت همراه باشند

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره آندسته از مدیران ،بهویژه مدیران میانی
که با نوع نگاه ،برنامهها و اهداف دولت همسو و همراه نیستند و ممکن است در این مسیر اخالل
ایجاد کنند ،گفت :همه مدیران انشاءهللا با دولت و برنامههایش همراه خواهند شد .وی افزود:
نظرات همه مدیران ارشد دولت درباره برنامهها و طرحها دریافت و بهطور مستمر و رفتوبرگشت با
آنها تبادل نظر صورت گرفته است و با مدیران عالی دولت همراه هستند و مدیران میانی هم حتما ًباید
با این برنامهها همراه باشند.
زمان تغییر دولت تنها  5میلیون دز واکسن تزریق
شده بود ،خاطرنشان کرد :در سه ماه گذشته اما
بیش از  100میلیون دز واکسن تزریق شــده که
40برابر عملکرد 6ماه آخر دولت قبل است.
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سال سی و چهارم

وی درب ــاره سیاست داخلی دولــت گفت :امــروز
مردم دولتمردان را در دسترس و کنار خود میبینند
و دولـتـمــردان را جــزوی از خــود میدانند و اگــر با
مشکلی مواجه شوند خیالشان راحت است که

◾

◾کشورها پیام دیپلماسی دولت جدید را گرفتهاند

وی همچنین بــه تشریح دس ـتــاوردهــای تحول
سیاست خارجی دولت پرداخت و با اشاره به اینکه
دولت برای حل مسائل و حتی واکسن مثل گذشته
منتظر و معطل  FATFو برجام نماند ،اظهار کرد:
سه ماه گذشته با ورود ارزهای خارجی ،فروش بهتر
نفت و دیپلماسی فعال خارجی و بدون استقراض،
مسائل حل شده و حتی حقوقهای سه ماه قبل
بــدون استقراض و دســت بــردن در جیب مــردم
پرداخت شد .وی عضویت در سازمان همکاریهای
شانگهای ،قـ ــرارداد گــازی اخیر بــا ترکمنستان و
آذربایجان ،امضای بیش از 20سند بینالمللی،
مدیریت بحران افغانستان و شکستن چندین
رکورد در بحث صادرات و ترخیص کاال از گمرک را
از جمله دستاوردهای دیپلماتیک دولت خواند و
گفت :دیپلماسی امروز منفعل نیست ،بلکه فعال
و پویا و نتیجهمحور است و پیام دیپلماسی ایران را
کشورهای دیگر هم دریافت کردند.

دولت

مجلس

سیاست خارجی

در حاشيه

تأکیدرئیسجمهور
بر فروش اموال مازاد دولت

انتقادقالیبافازبدعتگذاری
درتخصیصبودجهاشتغال

خطیبزاده:همانکهدر
برجامبود،نهبیشترنهکمتر!

طرحصیانت
برگشتخورد

رئیسجمهوری بر اهمیت اجرای برنامه مولدسازی و فروش
امــوال مــازاد دولــت بــرای تأمین بخشی از بودجه مــورد نیاز
کشور و جبران کمبود در منابع مالی ،تأکید و دستگاههای
اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و
قیمتگذاری کنند و برابر مقررات به فروش برسانند .به گزارش
ایرنا،سیدابراهیمرئیسیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادی
دولت ،اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت
باهمکاریهمهدستگاههاوقوایکشورهرچهسریعتراجرایی
شود .وی گفت :تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار
تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی همکاری کنند.

رئیس مجلس گفت :تبادل موافقتنامه برای اجرای تبصره۱۸
قانون بودجه در اختصاص اعتبار  ۳۲هزار میلیاردی ایجاد
اشتغال،خالفقانوناست،هیئتتطبیقبایداینتخلفرالغو
کند .به گزارش مهر ،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز
مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸
قانون بودجه ،گفت :این بند ۱۰۳درصد ورودی داشته و درآمدها
تحقق یافته ،اما متأسفانه امروز بلوکه شده و در جاهای دیگر
اختصاص یافته و به اشتغال اختصاص نیافته است .تا پایان
آذرماه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلف هستند
این پول را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهند.

سخنگویوزارتخارجهگفت:تیممذاکرهکنندهبرایاطمیناناز
رفع تحریمها وارد وین شده است و تمرکز بر رفع تحریمهاست.
به گزارش ایرنا ،سعید خطیبزاده افــزود :آنچه در وین اتفاق
میافتد ،تمرکز بر رفع تحریمهاست .چیزی نه کمتر از این را
میپذیریم و نه بیشتر از آنچه در برجام در حوزه هستهای آمده
است ،تعهدی میدهیم .سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد:
موضوعاتی مانند مذاکرات گام به گام و تعهدات جدید ،هیچ
جایگاهی در گفتوگوی ما ندارد .خطیبزاده گفت :دولت با
عزم جدی و یک هیئت کامال ًآماده وارد مذاکرات شده تا اطمینان
پیدا کنیم آنچه در وین اتفاق میافتد ،رفع تحریمهاست.

با رأی اعضای
کمیسیون مشترک
صیانت ،این طرح
به مرکز پژوهشهای
مجلس برگشت
خورد تا اصالح شود.
به گزارش فارس،
در جریان جلسه
گذشته کمیسیون
طرح صیانت اعالم
شد وزیر ارتباطات
خواستار اصالح
برخی مواد طرح شده
است .این فرایند با
پیگیری قالیباف انجام
شده و در پیشنویس
پیشنهادهای دولت
نیز مباحث مربوط
به اینستاگرام
و پلتفرمهای
پرمخاطب تغییرات
جدی دارد.

گزارش کوتاه

باقری :خوشبین هستیم اما سادهاندیش نه!

تشکیل جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
به ریاست رئیسی

مریم کامیاب -مهر

م ـ ـعـ ــاون س ـیــاســی وزیـ ـ ــر امـ ــور
خــارجــه گ ـفــت :آن ـچــه از  ۶دور
گفتوگوها پیش روی ماست،
یک پیشنویس است که محل
مذاکره است نه یک توافق ،به همین جهت تا
وقتی راجــع به همهچیز توافق صــورت نگیرد،
درباره هیچچیز توافق نشده است.
به گــزارش فــارس ،علی باقری پس از نشست
افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام در جمع
خبرنگاران افزود :ما در وین صرفا ًبا ۴+۱گفتوگو
میکنیم ،ولی از آنجا که اراده جدی برای مذاکره
و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم،
نسبت به آینده خوشبین هستیم ،ولی چون
اعتماد به طرف مقابل نداریم سادهاندیش هم
نیستیم .رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در
مذاکرات با ۴+۱درباره مباحث نشست افتتاحیه
مذاکرات اظهار کرد :ما نگاه خود را بیان کردیم
که عامل اصلی وضعیت فعلی اقدام غیرقانونی
آمریکاییها در نقض توافق و قطعنامه۲۲۳۱

و نقض قــواعــد و م ـقــررات بینالمللی اســت.
نکته دیگری که در نشست تأکید شد ،بحث
استمرار ایــن وضعیت اســت ،یعنی سیاست
فشار حداکثری آمریکا که در پی خروج آمریکا
از برجام علیه ایــران اتخاذ شد همچنان ادامه
دارد ،در حالی که دولــت کنونی مدعی است
با سیاستهای قبلی مخالفت داشته و دارد.
وی افــزود :تأکید کردیم باید مسئله اصلی لغو
تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه آمریکا باشد و
خوشبختانه مورد اتفاق دیگر اعضا قرار گرفت و
اینکهبایدالزاماتمربوطبهلغوتحریمهابهخوبی
دیده شود و از جمله آن موضوع تضمین است
که باید تضمینهایی دریافت کنیم که دولت
آمریکا و دیگر دولتهای عضو برجام نتوانند از
توافق خارج شوند ،تحریم جدید اعمال نکنند و
سراغ تحریمهای گذشته هم نروند و این تضمین
در اختیار ایران باشد .باقری همچنین موضوع
راستیآزماییوتوجهبهدیگرمسائلمدنظرایران
را موجب توافق پایدار در دوره پیش رو اعالم کرد.

قاب

شماره 9685
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آن را شکست دهــد؛ ایــن اتفاق عظیم یکی از عنایات و
معجزههای الهی است .حجتاالسالموالمسلمین مروی
جبهه مقاومت شیعیان لبنان را مایه مباهات جهان
اسالم دانست و گفت :ما بارها وعده الهی «إِن ت َ ُ
نصرُوا الل َّ َه
تأَق ْ َدامَكُمْ»،رادرلبنان،سوریهومنطقهعینا ً
ي ُ
َنصرْكُم ْو َيُثَب ِّ ْ
و عمال ًمشاهده کردهایم.
دسترسی آسان به اوقات شرعی داشته باشند.
 9380000651لطف ًا برای کسب آگاهی بیشتر و بهتر
نام میدان شهدا را روی اتوبوسهای خط  38و
خط  38/1ذکرشود تا بفهمیم که این دو خط به
طرف میدان شهدا میروند.

خبر

حاشیه و متن خبرنگاران از وین

س جمهوری اسالمی ایران در تماس تلفنی
رئی 
رئیسجمهور فرانسه گفت :بههیچ وجه نگران
انجام تعهدات از جانب ایــران نباشید؛ به شرط
آنکه آمریکاییها تحریمها را بردارند و اروپاییها
هم به تعهدات خود عمل کنند .کسانیکه نقض
عهد کردند باید اعتماد طرف مقابل را جلب کنند.
اعــزام یک تیم جامع به ویــن بیانگر اراده جدی
ایران است.
میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه
در وین :آمریکا آمادگی خود را اعالم کرده در ازای
بازگشت ایران به اجرای تعهدات خود بر اساس
توافقنامه هستهای ،تمامی تحریمهای مغایر با
مفاد برجام را لغو کند.
تام کاتن سناتور آمریکایی :توافق هستهای
بایدن-ایران حتی از آنچه قبال ًحاصل شده بود
بدترخواهدبودووقتیجمهوریخواهاندرآمریکا
قدرت بگیرند ،دوباره پاره خواهد شد.
چهار اتحادیه بزرگ دانشجویی با صدور بیانیه
مشترکی بــا اعــام اینکه «تیم قبلی ،ضمانت
اجرایی قابل استنادی برای برجام تعریف نکرد»،
آورده است :مذاکرات با هدف لغو تحریمها صورت
میگیرد و به همین علت توافقی که رافــع همه
تحریمهانباشدموردقبولملتایرانواقعنخواهد
شد .در ضمن باید شــروط نهگانه رهبری نیز در
توافق رعایت و اقدامات سایر طرفین راستیآزمایی
شــود و درص ــورت بدعهدی طــرف غربی ،کاهش
تعهدات حق طبیعی ایران است.
«ران کـ ــوخـ ــاو» س ـخ ـن ـگــوی ارت ـ ــش رژ ی ــم
صهیونیستی:مابرایهمهاحتماالتدرخصوص
تهدید ایران آماده هستیم و آمادگیها را برای این
موضوع تسریع کردهایم و بحث نظامی و عملیاتی
در رأس تفکرات ما قرار دارد ،چه برای جلوگیری
از حضور ایــران در نزدیکی مرزهای شمالی و یا
ممانعت از تبدیل شدن آن به یک کشور هستهای
و وقتی میگوییم برنامههای عملیاتی خــود را
تسریع میکنیم ،منظور همین است.
وبگاه آمریکایی آکسیوس :مقامات ارشد دولت
بایدن عمیقا ًنگران این هستند ایــران در توسعه
هستهای کنونی خــود بیش از حد پیش بــرود که
موجب شود برای بازگشت به برجام بسیار دیر شود.
نفتالی بنت نخست وز یــر اسرائیل ساعاتی
پیش از آغاز مذاکراتوین در یک بیانیه تلویزیونی
که نگرانی از آن میبارید ،گفت :امروز ،جمهوری
اسالمیبایکهدفروشنبهوینرفتهاست:پایان
دادن به تحریمها در ازای تقریبا ًهیچ چیز .من از
متحدانمان در سراسر جهان میخواهم تسلیم
باجخواهی هستهای ایران نشوند.
القدسالعربی نوشت :اسرائیل از هیچ کاری
بــرای تخریب و برهم زدن فضای مــذاکــرات وین
دریغ نمیکند .این روزنامه فرامنطقهای در تحلیلی
درباره دور جدید مذاکرات هستهای میان ایران و
گروه  ۴+۱در وین نوشت :باوجود آنکه بازگشت
به توافق هستهای از وعــدههــای انتخاباتی جو
بایدن رئیسجمهور آمریکا بود ،اما همانطور که
ضربالمثلفرانسویمیگویدوعدههایانتخاباتی
تنها کسانی که به آن باور دارند را مقید میکند،
اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مربوط به برنامه
هستهای ایران حاکی از آن مقدار انعظافپذیری
نیست که اجازه خوشبینی بدهد.
کبرا آسوپار نویسنده و فعال مجازی در توییتی
با عنوان «نگاه مبتذل جنسی بیداد میکند»،
نوشت :شاید بــاورتــان نشود ،امــا روزنــامــه شرق
در گــزارشــی ج ــدی ،درب ـ ــاره رئ ـیــس جــدیــد تیم
مذاکرهکننده هستهای نوشته علی باقری مثل
جوانان دهه  ۵۰و  ۶۰است و به خانمها مستقیم
نگاه نمیکند و آنها را خواهر صدا میکند و همین
میتوانددرطرفمقابلفضایبستهایایجادکند!
یک منبع ایرانی به شبکه الجزیره گفت :ایران
در وین «توافق موقت» را نخواهد پذیرفت و در
صورت شکست مذاکرات ،گزینههای دیگری در
دست دارد و این موضوع را طرفهای دیگر نیز
میدانند .وی افزود :هیچ چانهزنی و بحثی درباره
پــرونــدههــای سیاسی و امنیتی در ویــن صــورت
نمیگیرد و اولویت فقط رفع تحریمهاست.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» به نقل
از یک مقام اروپایی ادعا کرد مذاکره کننده ایران
هشدار داده در صورتی که خواستههای کشورش
در مذاکرات برآورده نشود ،تهران برنامه هستهای
خود را تشدید خواهد کرد.
به گزارش فارس ،دو منبع آمریکایی اعالم کردند
رژ یــم صهیونیستی دو هفته پیش اطالعاتی را با
متحدان آمریکایی و اروپایی به اشتراک گذاشته که
نشان میدهد ایـران گامهای فنی بـرای آمادهسازی
غنیسازی اورانیوم تا غنای 90درصد را برداشته است.

