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رسول خدا(ص) می فرمایند:
كاء ِم ْن َخ ْش َي ِة ا ...نَجا ٌة ِم َن النّا ِر.
َا ْل ُب ُ
گريه از ترس خدا ،مايه نجات از آتش [دوزخ] است.
(جامع االحادیث  ،ص)۶۴
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تازه های مطبوعات
••ایران – این روزنامه از سیاست جدید وزارت
کشور در تعیین استانداران خبر داد و نوشت :
برای نخستین بار وزارت کشور  ...مکانیسمی
را طراحی کرده که بیشباهت به معرفی وزرا به
مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان نیست.
بر اســاس این راهبرد فرم و پرسش نامهای در
اختیار مجمع نمایندگان هر استان در مجلس
قــرار گرفته و از آنــان خواسته شده ضمن بیان
مشکالت و مسائل استان خود ،با در نظر گرفتن
مالکهای مد نظر وزارت کشور و راهبرد دولت
ســیــزدهــم ،چــهــر ههــای شاخص و مستعد این
مسئولیت خطیر را به وزارت کشور معرفی کنند.
••فرهیختگان -این روزنامه نوشت :جمهوری
اسالمی در مقام تصمیم ،تصمیم عاقالنهای در
مواجهه با بحران افغانستان گرفته؛ تصمیمی
که راحتتر از موارد مشابه عراق و سوریه قابلیت
تبیین عقالنی دارد ،اما در مقام اجرا و تبیین آن،
عملکرد مطلوبی نداشته اســت .افکارعمومی
مردم و اهالی سیاست از این اختالل در اجرا و
اطالعرسانی بهشدت ابهام دارند .حتی بخشی
از مردم افغان نیز همینگونهاند و برآنند که ایران
طالب را به قدرت رسانده است.
••اعتماد – عباس عبدی در یادداشتی نوشت :
طب سنتی و مثال ملی و اسالمی ،مشحون است
از شبهعلم که مطلقا قادر به اثبات کارامدی خود
در پزشکی مبتنی بر شاهد نیستند ....،ولی
چرا عــد های متولی این نوع طبابت! غیر موثر
شــدهانــد؟ ...چون قــادر به اثبات اثربخشی آن
نیستند ،میکوشند که یک عنوان جدید برای آن
فراهم کنند ،بلکه از زیر بار قواعد پزشکی مبتنی
بر شواهد خارج شوند.
••کیهان -ایــن روزنــامــه نوشت :ایــران از نظر
علمی و تکنولوژیک میتواند به کمک مردم
افغانستان بشتابد .ایــران میتواند در حوزه
معدن ،کاستیهای خود در زمینه معادن اورانیوم
را برطرف کند.
••وطن امــروز -این روزنامه با تیتر « واکسن؛
ســریــع ،فـــوری ،انــقــابــی» نــوشــت :هماکنون
روزانه بیش از یک میلیون دوز واکسن کرونا در
سراسر کشور تزریق میشود و قرار است میزان
واکسیناسیون در کشور به  2میلیون دوز برسد،
زیــرا در برخی مناطق واکسیناسیون توسط
جهادگران بسیجی و نیروهای سپاهی 24ساعته
شده است.
•• جمهوری اسالمی -ایــن روزنــامــه نوشت:
تلویزیون جمهوری اســامــی ای ــران هنوز هم
اخبار افغانستان را با طعم «طالبان تغییر یافته»
نقل میکند! خبرنگار صداوسیما در کابل از
کنار آن همه جنایات تروریستهای طالبان در
پنجشیر ،آوارگــی زنــان و کودکان مسلمان در
کوهها بیتفاوت عبور میکند .

انعکاس
••اعتماد آنالین مدعی شد :سردار غالمرضا
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین
با بیان این که حدود ده قرارگاه برای پیگیری
نقش آفرینی مردم و تربیت هشت میلیون جوان
انقالبی مومن و پای کار اختصاص داده شده
است ،تصریح کرد :امــروز می توانیم به جرئت
بگوییم که دوران بزن در رویی در فضای مجازی
به پایان رسیده است.
••رویــداد 24نوشت:روابط عمومی دانشگاه
پیام نور در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی
بر انتخاب سید علی علمالهدی به عنوان رئیس
دانشگاه پیام نور اظهار کرد :خبر منتشر شده
درباره تغییرات در دانشگاه پیام نور ،کذب محض
است.سید علی علم الهدی،برادر همسر آیت ا...
رئیسی است.
••خبرآنالین نوشت  :کوهپایه زاده ،وکیل
میالد حاتمی گفت :میالد حاتمی توبه حقیقی
کرده و نادم است .هنوز رای قطعی محکومیت
برای حاتمی صادر نشده است .او گفت :آن چه
از محتوای اظهارات موکل استنباط می شود
صداقت و ندامت متهم است؛ همکاری گسترده
او با ضابطان و مراجع در کشف جــرم و سایر
مجرمان در مرحله تحقیقات نشان دهنده همین
صداقت ،ندامت و توبه حقیقی است که مطابق
مقررات موضوعه از موجبات تخفیف و تعلیق
مجازات است.
••چند ثانیه مدعی شد:همه رقبای اصولگرای
رئیسی جــز جلیلی ،پست گرفتند .علیرضا
زاکانی :شهردار تهران .محسن رضایی :معاون
اقتصادی رئیس جمهوری.سید امیرحسین
قاضیزادههاشمی:معاونرئیسجمهورورئیس
بنیاد شهید.سعید جلیلی :پست جدید نگرفت و
همچنان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت
ملیاست.درانتخاباتریاستجمهوری،زاکانی
و جلیلی به نفع رئیسی ،کناره گیری کردند.
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تحکیمروابطدیرپای 2ملت
رئیسیباتاکیدبرتوسعهروابط 2کشورازحذفروادیدمیان

ایرانوعراقخبردادوالکاظمیهمتاکیدکرد:درهمهعرصهها
درکنارملتایرانهستیم
توکلی-روابط ایــران و عراق اگر چه
بازیگران متعددی دارد ،اما واقعیت
ایناستکههیچدوکشوریدرمنطقه
تا این حد مشترکات و منافع همگرا
با یکدیگر نــدارنــد.دیــروز «مصطفی
الکاظمی»نخست وزیر عراق در راس
هیئتی شامل  ۷وزیر کابینه در دعوتی
رسمی به تهران سفر کرد.این اولین
سفر نخست وزیر عراق به ایران بعد از
تصدی ریاست جمهوری آیت ا ...سید
«ابراهیمرئیسی»درایراناست.پیشاز
این ،در جوالی سال گذشته الکاظمی
سفردیگریبهایرانداشت.بهگزارش
ایرنا،الکاظمی در فرودگاه بغداد پیش
از ســوار شــدن به هواپیما بــرای سفر
به تهران از این عبارت ها در ترسیم
چشماندازسفرخوداستفادهکرد:این
سفر با هدف تقویت روابط دوجانبه و
گشودن افق های همکاری در عرصه
هایمختلفباتمرکزبرعمقروابطدو
کشور دوست انجام می شود.وی این
را هم گفت که «عراق در نقش محوری
خوددرمنطقهازطریقتقویتشراکت
راهبردی بر اساس مبانی حمایت از
ثبات،همکاریودوستیبرایریشهدار

کردنپایههایصلحوشکوفاییموفق
عمل کرده است».بیانیه دفتر نخست
وزیری عراق روی یک کلید واژه جدی
درروابطدوکشورتمرکزدارد؛«تقویت
تالش ها برای توسعه پایدار به گونه ای
کهمنافعدوملتایرانوعراقرابرآورده
کند».این هدف با توجه به مشترکات
فراوان و بی نظیر دو ملت ،پیوندهای
ریشهدارفرهنگی،مذهبی،اقتصادی
و اجتماعی دور از دسترس نیست.
در همین حال یک مقام مطلع دولتی
عــراق بــدون ذکر نام خود تاکید کرد
که مصطفی الکاظمی در سفر خود
به تهران دو هدف اصلی دارد .پرونده
واردات ان ــرژی از ای ــران و همچنان
روابط ایران و عربستان سعودی و روند
مذاکرات بین دو کشور را مطرح کند.
«عمارشبلی»نمایندهمجلسعراقهم
بخشیازاهدافاینسفررادرراستای
میانجیگریبینایرانوعربستانبیان
کرد .برخی کارشناسان می گویند که
سفر الکاظمی به تهران ضمن نشان
دادناهمیتایرانبرایهمسایهغربی
خود ،دستاوردهای قابل مالحظه ای
نیز برای بغداد در پی خواهد داشت و

وابستگی عراق به ایران در حوزههای
مختلفاقتصادیفرهنگیامنیتیو...
بر اهمیت روابط این دو کشور افزوده
است.همزمان،آیتا ...رئیسی نیز
در نشست خبری مشترک با نخست
وزیر عراق با بیان این که روابط تهران
–بغدادصرف ًارابطههمسایگینیست،
تصریح کــرد :ارتباط عمیق تهران و
بغداد از باورها و قلبهای دو ملت،
دو کشور و دو دولت نشئت میگیرد.
رئیس جمهور گفت :به رغم خواست
دشمنانسطحروابطومناسباتایران
و عراق روز به روز توسعه خواهد یافت.
رئیسی با اشاره به خبر خوب نخست
وزیر عراق درباره لغو روادید سفر برای

توافق مشروط ایران وآژانس
بهبازرسانآژانساجازهدادهمیشودتابرایجایگزینیکارتهایحافظهکهتحتمهرو
موممشترکدرایراننگهداریخواهندشداقدامکنند.همزمانیکمنبعآگاهبهخراسان
گفتاینمجوزمشروطبهایناستکهدراجالساخیرآژانسقطعنامهایعلیهایرانبه
تصویبنرسد

هادی محمدی – در حالی که در روزهــای
اخیرزمزمههایارائهیکقطعنامهضدایرانی
در نشست شورای حکام آژانس بین المللی
انرژی اتمی به گوش می رسید  ،روز گذشته
رافائل گروسی مدیرکل آژانس در سفر یک
روزه خود با تهران به توافقی با ایران رسید که
به نظر می رسد فعال بحث این قطعنامه ضد
ایرانیراکنارزدهباشد.بهگزارشخراساندر
بیانیهایکهپسازگفتوگویدوساعتهمیان
گروسیواسالمیرئیسسازمانانرژیاتمی
کشورمانمنتشرشدبهبازرسانآژانساجازه
دادهمیشودنسبتبهسرویسفنیتجهیزات
نظارتیمشخصشدهاقدامکنند.درمهمترین
بخشاینبیانیهتصریحشدهبهبازرسانآژانس
اجازه داده می شود تا نسبت به سرویس فنی
تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی
کارت های حافظه آنها که البته تحت مهر و
موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد،
اقــدام کنند .در پایان این بیانیه تاکید شده
چگونگی و زمان انجام این اقدام ،مورد توافق
دوطرفقرارگرفت.همزمانیکمنبعآگاهبه
خراسانگفتکه چگونگیوزمانانجاماقدام
فنی ایران طبق توافق روز گذشته به موضع
اروپاوآمریکادرارائهوتصویبقطعنامهجدیدی
علیه ایران در شورای حکام بستگی مستقیم
دارد و تهران اعالم کرده در صورتی این اجازه
به بازرسان داده خواهد شد که در اجالس
پیش روی شورای حکام آژانس قطعنامه ای
به تصویب نرسد .پس از این دیدار که اولین
گفت وگــوی مستقیم رئیس جدید سازمان
انرژیاتمیایرانومدیرکلآژانسبود،محمد
اسالمیدرجمعخبرنگارانباسازندهخواندن
مذاکراتش با گروسی اعالم کرد که گروسی
در آینده نزدیک برای ادامه مذاکرات مجدد به
تهرانمیآید .ویافزود:مذاکراتسازندهای
را انجام دادیــم .مسائل فیمابین اساسا فنی
است.تفاهمکردیمدراجالسآینده(کنفرانس
عمومی) شرکت کنیم و در حاشیه اجالس
مذاکرات خود را ادامه دهیم.رافائل گروسی
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز
از گفتوگوی مثبت و عمیقی که با محمد
اسالمی داشته قدردانی کرد و گفت :توافق
کردیم ادامه مذاکرات را در وین انجام دهیم.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان
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هایبینالمللیدروینهمدرتوئیتینوشت:
بدونشکشورایحکامدرنشستپیشروکه
ازروزدوشنبه-امروز-آغازمیشودازاینسفر
ونتایجآناستقبالخواهدکرد.
▪سفرگروسیازنماینزدیک

دراینمیاننورنیوزرسانهنزدیکبهدبیرخانه
شورایعالیامنیتملیکشورماندرمطلبی
بهاینسفرواکنشنشاندادودراینخصوص
چندنکتهرامطرحکرد:نخست؛ایرانوآژانس
تعامالت مناسبی در سطوح مختلف دارند.
تبادلهیئتهانیزبرحسبضرورتدرزمانها
و شرایط متفاوتی صــورت میگیرد .بر این
اساس سفر جاری مدیرکل آژانس به تهران
به منظور انجام رایزنی دو طرف قبل از آغاز به
کار نشست آینده شورای حکام صورت گرفته
وگمانهزنیهایرسانههایغربیدرخصوص
دستور کــار پادمانی سفر گروسی به ایــران
صحتندارد.دوم؛انتظارمیرودسفرگروسی
به تهران به ویــژه پس از گــزارش غیرسازنده
اخیر او به ارائه ارزیابیهای مثبتی منجر شود
تا بهانه برای سوءاستفاده سیاسی طرفهای
غربیدرنشستشورایحکامنیزازبینبرود.
سوم؛آژانسنمیتواندنقشتأثیرگذارخوددر
سرنوشتتفاهمهستهایراانکارکند،ازاینرو
بایدمراقبآثارگزارشهاومواضعمقاماتخود
باشدتا حیثیتحقوقیوحرفهایخودراحفظ
کندوبهنقشموثرخوددرمسیرحصولتوافق
عمل کند.چهارم؛ با توجه به جمیع شرایط و
نیازمبرمیکهغرببرایبازگشتبهمذاکرات
دارد ،اینگونه برآورد میشود که کشورهای
اروپایی و آمریکا نیز به دنبال تنشآفرینی و
تقابل در شــورای حکام نیستند ،چرا که به
خوبیمیدانندهراقدامیدرنشستآیندهاین
شورا ،نه تنها واکنش مناسب ایران را به دنبال
خواهدداشتبلکهفراینددیپلماسیومذاکره
رامختلخواهدکرد.

دو کشور ،اظهار کرد :در نشست امروز
بر اراده دو کشور در توسعه راهگذر
ریلی و تسریع در برقراری ارتباط ریلی
بین شلمچه و بصره تأکید شد و تقویت
روابط مالی و پولی بین دو کشور مورد
بحث و تبادلنظر قرار گرفت.رئیس
جمهور کشورمان با اشــاره به نزدیک
شدن به اربعین حسینی ،خاطر نشان
کــرد :بــدون تردید در وضعیت امــروز
کرونایی،حفظوصیانتازجانزائران
عزیز بسیار اهمیت دارد ،اما در عین
حال نخست وزیر عراق وعده دادند تا
جایی که امکان دارد ،تعداد پذیرش
زائ ــران را افزایش دهند« .مصطفی
الکاظمی»نخستوزیرعراقنیزدراین

بــرگــزاری آیــیــن استقبال از «نــاوگــروه
 ۷۵نداجا» /هفتاد و پنجمین ناوگروه
نیروی دریــایــی ارتــش پس از  ۱۳۳روز
دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوسها
و طــی  ۴۴هـــزار کیلومتر بــه آ به ــای
سرزمینی کشورمان بازگشت.
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نشست خبری با تأکید بر این که عراق
برگسترشوتحکیمروابطباجمهوری
اسالمی ایــران اهمیت ویــژهای قائل
است ،اظهار کرد :جمهوری اسالمی
ایــران از لحظه نخست برای مقابله با
تروریست داعــش در کنار ملت عراق
قرارگرفتوملتعراقهموارهقدردان
اینحمایتهاخواهدبود.نخستوزیر
عراق تصریح کرد :موضع عراق نسبت
به رابطه با جمهوری اسالمی ایران
پایدار و ثابت است و حکومت و ملت
عــراق در همه عرصهها در کنار ملت
و حکومت ایــران خواهد بود.گفتنی
است که سفر روز گذشته نخست وزیر
عراقیکحاشیه قابلتوجههمداشت
و آن ایــن که گفته شد ایــن نخستین
استقبال رسمی سید ابراهیم رئیسی
در قامت ریاستجمهوری از یک مقام
خارجی در کشور بود و با توجه به این
که استقبال از مقامات رسمی تا پیش
از این و در دولت های گذشته در کاخ
سعد آباد انجام می گرفته است ،این
استقبال رئیس جمهور از نخست
وزیر عراق برای اولین بار در« اجالس
سران» صورت گرفت .علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در
دیدار با الکاظمی خلع سالح و اخراج
سریع گروههای تروریستی از عراق را
ضــرورت دانست  .نخست وزیر عراق
همچنینعصردیروزبهمجلسشورای
اسالمی رفت و با محمدباقر قالیباف
دیداروگفتوگوکرد.
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چهره
هشدار قالیباف به نمایندگان کم کار:
بعدا معترض نشوید!
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی دیــروز مجلس و در جریان بررسی
طرح «تقویت امنیت غذایی کشور» ،برای چندمین
بار راجع به کمکاری و مشارکت نکردن عده ای از
نمایندگان در رأیگیری تذکر داد .وی در جریان
رأیگیری برای ماده 11این طرح گفت 50« :نفر از
نمایندگاندررأیگیریمشارکتنکردهاند.بعدابه
گزارشهایی که منتشر میشود ،معترض نشوید!».
اشاره رئیس مجلس به گزارش های مجلس مربوط
به آمار مشارکت و انضباط نمایندگان در جلسات
صحن و کمیسیونها بــود که بر اســاس آییننامه
داخلی مجلس به صورت شش ماهه و ساالنه منتشر
میشود و کارشناسان معتقدند
باید ضمانت اجراهای محکم
تریدربارهکمکارییابینظمی
برخی نمایندگان در آن
دیدهشود/.فارس
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