شنبه  24اردیبهشت 1401

◾

خبر
ويژه

همکاری
ایران و روسیه
در سه حوزه
دانشبنیان

معاون علمی و
فناوری ریاست
جمهوری در حاشیه
یازدهمین رویداد
فناوری و نوآوری
اینوتکس درباره
ارتباطات فناورانه
ایران و روسیه گفت:
در حال حاضر روسیه
بازار فوقالعادهای
برای شرکتهای
دانشبنیان
محسوب میشود.
سورنا ستاری
افزود :شرکتهای
دانشبنیان ایرانی در
حوزههای کشاورزی،
دارو و تجهیزات
پزشکی با روسیه
همکاری میکنندو
امسال اتفاقات خوبی
در این زمینه رخ
خواهد داد.

خبـر

در حاشيه

وزارت خارجه
ترکیه:
گرد و غبار در
ایرانارتباطی
بهسدهایما
ندارد!
وزارت خارجه ترکیه
روز پنجشنبه با صدور
بیانیهای تالش کرد به
اتهامهای وارده از سوی
کشورهای همسایه
به ویژه ایران به این
کشور در خصوص
سدسازیهای گسترده
به عنوان عامل اصلی
ریزگردها پاسخ دهد.
وزارت خارجه ترکیه در
بیانیهای مدعی شد گرد
و خاک و طوفان شن به
طور عمده مسئلهای
طبیعی است و ارتباطی
به سدسازیهای این
کشور ندارد.

◾دولت بیماری اقتصادی 50ساله را درمان کند
آیتهللا سیداحمد خاتمی ،امام جمعه موقت تهران با
اشاره به طرح اصالح نظام یارانهها گفت :همان طور که رهبر
انقالب فرمودند کارهای امروز بسیار مهم است و همه باید
کمک کنند دولت به این اهداف برسد .وی با بیان اینکه
هیچ دولتی نارضایتی مردم را نمیخواهد ،به خصوص
دولت مردمی آقای رئیسی افزود :دولت همت کرده بیماری
اقتصادی50ساله را درمان کند ،این جای تشکر دارد.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

◾

◾تکمیل  48طرح نیمهتمام نفتی تا پایان سال
وزیر نفت گفت ۴۸ :طرح کالن نیمهتمام با سرمایهگذاری
بیش از  ۱۳میلیارد دالر تا پایان امسال تکمیل میشود.
اوجــی در آیین بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی
نفت افزود :همچنین عملیات اجرایی ۲۵طرح بزرگ نفت
با سرمایهگذاری  ۳۰میلیارد دالر آغاز میشود .وی افزود:
وصول درآمدهای نفتی جهش داشته است ،به گونهای که
تمامی تعهدات نفت در بودجه ۱۴۰۰تحقق یافت.

 9050000621دادن پول به دست مردم فقط باعث
افزایش قیمت کاالها میشود .اگر میتوانید به جای
پولپاشی قیمتها را ثابت نگه دارید .شکی نیست
که جراحی بزرگ در اقتصاد الزم است اما راه حل آن
پولپاشی نیست که قطعاًگرانی به دنبال خواهد داشت.
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سال سی و پنجم

◾

◾تشییع و خاکسپاری شهید مدافع امنیت
مراسمتشییعوخاکسپاریشهیدنظموامنیتسرهنگ
دوم «تقیزاده» امروز شنبه مورخ  ۲۴اردیبهشت ماه در
ستادفرماندهیانتظامیشهرستانامیدیهبرگزاروسپس
به گلزار شهدای شهرستان آغاجاری انتقال و مراسم
خاکسپاری برگزار خواهد شد .این شهید روز پنجشنبه
 ۲۲اردیبهشت در مأموریت مــبــارزه با قاچاق کــاال در
شهرستان امیدیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 9120000411ترکیه دیگه بیشرمی را از حد گذرانده.
سدسازی گسترده این کشور روی دجله و فرات قطعاً
برای کشورهای پاییندست آسیبزاست اما مقامات این
کشور با بیشرمی ادعا میکنند این کار بر گرد و غبار در
ایران تأثیرگذار نیست .مقامات ترکیه نشان دادهاند بسیار

فرصتطلب بوده و به هر جهتی میچرخند لذا در مقابل
چنین کشور دورویی باید در این زمینه جدیتر عمل
کرد وگرنه 20-30سال آینده قطعاًنمیتوانیم کاری
بکنیم و دست فرزندان ما زیر ساطور آنها بوده و آنها در
حوزهآبی برای ما تصمیم خواهند گرفت.

قدس رهبر معظم انقالب
اسالمی عصر روز پنجشنبه در
دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد
آلثانی امیر قطر و هیئت همراه
باتأکیدبرافزایشهمکاریهای
سیاسی و اقتصادی دو کشور،
راهحل مسائل منطقه را گفتوگو بدون دخالت
عوامل خارجی دانستند و با اشــاره به استمرار
جـنــایـتهــای رژ ی ــم صهیونیستی علیه مــردم
فلسطین ،گفتند :توقع از جهان عرب ورود صریح
به میدان عمل سیاسی در مقابل این جنایتهای
آشکار است.

◾

◾رویکرد غلط کشورهای سازشکار
به گــزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتهللا خامنهای در این دیدار،
استحکام و پایداری روابــط ایــران و قطر را به نفع
هر دو کشور دانستند و افــزودنــد :سطح کنونی
ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و
باید چند برابر شود ،همچنین در مسائل سیاسی
نیز زمینه برای تباد ل نظرهای بیشتر وجود دارد که
امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای گسترش
همکاریها باشد .رهبر انقالب اسالمی با تأیید
سخنان امیر قطر در محکومیت جنایتهای رژیم
صهیونیستی،ظلمچنددهسالهصهیونیستهای
خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربهای
به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند:
در مقابل این جنایتها ،توقع جمهوری اسالمی
ایــران از دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل
سیاسی است.
ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره حوادث
سال گذشته محله شیخ جرّاح ،خاطرنشان کردند:
در آن قضیه ،حمایت برخی کشورهای عربی از
مردم فلسطین حتی به انــدازه بعضی اروپاییها
هم نبود و هیچگونه موضعگیری نکردند که اکنون
نیز همینگونه عمل میکنند .حضرت آیتهللا
خامنهای تأکید کردند :این رویکرد کشورهای عربی
اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی طمع به
آن است ،باید بدانند امــروز رژیم اشغالگر نه در
شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه
از او ترسید.

◾

◾برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران
نیست

ایشان راهحل مسائل منطقه رابهدست کشورهای
منطقه و از راه گفتوگو دانستند و افزودند :مسائل
سوریه و یمن نیز با گفتوگو قابل حل است البته
ی که
گفتوگو نباید از موضع ضعف باشد ،در حال 
طرفهای مقابل یعنی عمدتا ًآمریکا و دیگران به
قدرت نظامی و مالی متکی هستند .رهبر انقالب
با تأکید بر اینکه بــرای اداره منطقه احتیاجی به
دخالت دیگران نیست ،گفتند :صهیونیستها
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◾

◾خاماندیشی بدتر از خامفروشی
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس در مــراســم افتتاح
بیستوششمیننمایشگاهبینالمللینفت،گاز،پاالیش
و پتروشیمی پس از بازدید از سالنهای این نمایشگاه در
سالن خلیج فارس گفت :بدتر از خامفروشی ،خاماندیشی
و بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت ،گاز و انرژی در
کشور است که در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت
صیانتکنیمبهجایاینکهازخودنفتخامصیانتکنیم.
 9150000819هر ادارهای بری کار داشته باشی میگن برو
تو سایت بزن رو لینک و ...دولت که الکترونیکی شده و همه
امور واریز ،ثبتنام ،گزارش ،استعالم و ...اینترنتیه خوب
پس کارمندها تو ادارهها برای چی پشت میز نشستند؟
معنی احترام به ارباب رجوع را هم یاد گرفتیم.

گزارش خبری
بازدید میدانی رئیسجمهور
از فرایند توزیع کاالهای اساسی در تهران

«صبح جمعه» با مردم

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر ،خطاب به جهان عرب مطرح کردند

توقع ورود صریح به مسئله فلسطین

هرجا پا میگذارند فساد ایجاد میکنند و هیچ
قدرت و امتیازی نیز نمیتوانند به کشورها بدهند،
بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه میتوانیم باید
روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت
ن شده بین
کنیم .ایشان با اشاره به قرارهای تعیی 
ایران و قطر تأکید کردند :این قرارها در زمانبندی
معین و مشخص ،عملیاتی شود.
در ایـن دیـدار کـه آقـای رئیسـی ،رئیسجمهـور
کشـورمان نیـز حضـور داشـت ،امیـر قطـر بـا ابـراز
خرسـندی از دومین سـفر خود به ایـران ،به جایگاه
برجسـته رهبـر انقلاب اسلامی در جهـان اسلام
اشاره کرد و گفت :جنایتهای رژیم صهیونیستی
در فلسـطین ناگـوار اسـت و همـه بایـد در برابـر
حـوادث فلسـطین ایسـتادگی کنیـم .امیـر قطـر
بـا اظهـار تأسـف از شـهادت یـک خبرنـگار زن در
جنیـن بـه دسـت نظامیـان صهیونیسـت افـزود:
صهیونیسـتها با خونسـردی تمام این جنایت را
انجام دادند .شیخ تمیم بن حمد آلثانی همچنین
راهحل مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه،
عـراق و یمـن را گفتوگـو دانسـت و دربـاره روابـط
اقتصادی ایـران و قطر نیز خاطرنشـان کـرد :کمیته
اقتصادی بین دو کشـور فعـال شـده و امیدواریم تا
یهـای اقتصـادی ارتقـای قابـل
سـال آینـده همکار 
توجهـی پیـدا کنـد.

◾

◾نقطه عطفی در ارتقای روابط بین دو کشور

گفتنی ا ســت امیر قطر صبح روز پنجشنبه با
استقبال محمد مخبر ،معاون اول رئیس جمهور
وارد کشورمان شد .دقایقی بعد شیخ تمیم بن
حمدآلثانیدرکاخسعدآبادمورداستقبالرسمی
حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی قرار گرفت .در
ادامه ،نشست هیئتهای عالیرتبه برگزار و سپس
امیرقطربهطورجداگانهدیداریبارئیسجمهوری

اقتدار

کشورمان داشــت .حجتاالسالم والمسلمین
سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک
با تمیم بن حمد آلثانی که بعد این دیدار انجام
شد ،اظهار کرد :در جلسهای که با امیر قطر داشتم
بر تقویت مناسبات بین دو کشور در حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی ،گردشگری و
انرژیتأکیدشدتاسرمایهگذاریهایمشترکیبین
دو کشور انجام پذیرد.
رئیسیبااشارهبهمسائلمنطقهایگفت:مدیران،
مسئوالن و دولتهایی که در منطقه حضور دارند،
بدانندهرگونهدخالتکشورهایخارجیوغربیها
در منطقه نه تنها امنیتساز منطقه نیست بلکه
برای امنیت منطقه مضر است .آنچه سبب حل
مسائل منطقه میشود به دست مدیران توانای
خود منطقه اســت .وی ادامــه داد :در این دیدار
دو کشور بر حل مسائل منطقه تأکید داشتند و
درباره مسئله یمن ،افغانستان و فلسطین بحث
و تبادل نظر داشتند .رئیسجمهور با بیان اینکه
بدون تردید سفر امیر قطر به ایران نقطه عطفی در
ارتقای روابط بین دو کشور است ،گفت :دو کشور
و دو ملت حتما ًنقش بسزایی در روابط و همکاری
دو کشور در سطح منطقه ،جهان و بینالملل
خواهند داشت.

◾

◾نگاه مثبتی به مذاکرات وین داریم

تمیم بن حمد آلثانی نیز در این نشست اظهار
کرد :بنده امروز در ایران هستم تا تأکید کنم ما به
دنبال تقویت روابط و پیشبرد آن هستیم .روابط
ایران و قطر ،یک روابط مستحکم و استوار است
و این روابط مبتنی بر حسن همجواری است .وی
راه حل چالشهای منطقه را در گفتوگو دانست
و تأکید کرد :در مورد مذاکرات وین هم باید بگویم
قطر همواره نگاه مثبتی نسبت به این گفتوگوها

مذاکرات

داشته و ما باور داریم گفتوگو راه حل این مسئله
اســت .امیر قطر بیان کــرد :همچنین باید بگویم
مسابقات جام جهانی در ماههای نوامبر و دسامبر
سال جاری میالدی برگزار خواهد شد .ما از همه
ایرانیانی کــه عالقهمند هستند در ایــن رویــداد
حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد مسابقات تیم
ملی کشورشانباشند،استقبال میکنیم وبههمه
خوشامد میگوییم.
گفتنی اسـت امیر قطر در پایان سـفرش بـه تهران
بـا انتشـار پیامـی توییتـری از میزبانـی و اسـتقبال
گـرم ایـران در جریـان سـفرش قدردانـی کـرد .شـیخ
تمیـم بـا انتشـار تصو یـری از خـودش در کنـار
رئیسجمهور ایران نوشت :از جناب آقای ابراهیم
رئیسـی ،رئیسجمهـور بـرای میزبانی و اسـتقبال
گرم در سفرم به تهران قدردانی میکنم .وی افزود:
یهـای
در ایـن سـفر بـا ایشـان دربـاره ابعـاد همکار 
دوجانبـه در زمین ههـای مختلف گفتوگـو کردیم.
همچنیـن پیرامـون راهکارهـای تقویـت امنیـت و
ثبـات منطقـه بـا توجـه بـه تحـوالت کنونـی جهـان
و منطقـه تبـادل نظـر نمود یـم .رئیسجمهـور
کشورمان دوم اسفند  ۱۴۰۰به دعوت رسمی شیخ
تمیـم و نیـز بـه منظـور شـرکت در اجلاس سـران
کشـورهای صادرکننـده گاز بـه دوحه سـفر کـرد که
در جریـان آن سـفر  ۱۴سـند همـکاری بـه امضـای
مقامات دو کشور رسید .سفر امیر قطر به ایران در
حالی انجام گرفت که طرفین در دهههای گذشته
همواره در عمل نشـان دادهاند که از روابط حسـنه
و دوسـتی پایداری بهرهمند هسـتند و در بزنگاهها
و بره ههـای مختلـف نیـز ایـن فرضیـه اثبـات شـده
اسـت .بـر ایـن اسـاس بایـد انتظـار داشـت پـس از
ایـن تحول قطـار پرشـتاب روابـط تهـران -دوحـه در
مسـیر تحکیم مناسـبات راهبـردی بیـش از پیش
سـرعت گیـرد.

سیاست خارجی

درگیریتیماسکورتنیرویدریاییبادزداندریایی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

مذاکرات با ایران به زودی
ازسرگرفتهمیشود

« ١۴می» یادآوراشغال ،قتلعام
وآوارگیملتفلسطیناست

ناوگـروه  ۸۰نیـروی دریایـی ارتـش بامـداد روز گذشـته بـا
دریافت پیامـی مبنی بـر حملـه دزدان دریایی ناشـناس به
کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان دریایی درگیر
شـد .با ورود تیم اسـکورت نیروی دریایی ارتـش به منطقه
و تبادل آتش بین دو طرف دزدان دریایی متواری و کشـتی
تجـاری ایرانی بـا سلامت کامـل در حـال عزیمت به سـوی
مقصـد اسـت .بـا توجـه بـه شـیوع پدیـده دزدان دریایـی
از سـال  ۸۷تاکنـون ناوگروههـای نیـروی دریایـی ارتـش در
منطقـه خلیج عـدن ،دریـای سـرخ و اقیانوس هنـد در حال
گشـتزنی هسـتند .ایـن در حالی اسـت کـه همچنیـن روز
گذشـته مجتبـی قهرمانـی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان
هرمـزگان از توقیـف دو فرونـد شـناور حامـل  ۲۵هـزار لیتـر
سـوخت قاچـاق در آ بهـای جزیـره کیـش و دسـتگیری
 ۶قاچاقچی خبر داد.

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مثبت
توصیف کردن سفر معاونش به تهران ،گفت این سفر اجازه
از سرگیری مذاکرات با ایران را داد« .انریکه مورا» اظهار کرد:
چشمانداز رسیدن به یک توافق نهایی وجود دارد .همزمان
حسین امیرعبداللهیان با انتشار توییتی سفر مورا به تهران
را فرصت دوباره برای تمرکز بر ابتکارات جدید خواند و گفت:
توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است ،اگر آمریکا تصمیم
سیاسی گرفته و به تعهداتش پایبند باشد .این در حالی است
که بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان
هم روز گذشته در واکنش به ادعاهای مطرح شده به نقل از
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
رسانهها مبنی بر کشف اورانیوم در مکانهای اعالم نشده در
ایران ضمن رد این ادعا گفت :صحبتهای گروسی با اهداف
سیاسی تحریف شده است.

وزارت امور خارجه کشورمان در آستانه سالروز تأسیس رژیم
جعلی صهیونیستی  -روز نکبت ،بیانیهای صادر کرد .در این
بیانیه آمده است 14 :می  ١٩۴٨میالدی ،یومالنکبه ،یادآور
اشغال ،قتلعام و آوارگی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین
توسط غاصبان و اشغالگران صهیونیست و شــروع روند
سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه ملت
فلسطین میباشد .سالروز یومالنکبه بار دیگر ضرورت انجام
وظیفه انسانی و قانونی ،دولتها و ملتهای جهان در دفاع
از حقوق مــردم مظلوم فلسطین را گوشزد میکند .در انتها
آمده :وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم
همبستگی کامل با آرمان مردم فلسطین ،بر اهتمام به مسئله
فلسطین به عنوان موضوع اول و اساسی جهان اسالم تأکید
مینمایدوتالشصهیونیسمجهانیبرایبهفراموشیسپردن
آن را محکوم به شکست میداند.

ارتشمانعربود هشدنیککشتی
تجاریایرانیشد

بیانیه وزارت امور خارجه در آستانه روز نکبت

قدس حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم
رئیسی صبح روز گذشته برای نظارت و ارزیابی
وضعیت اقــدامهــای اقتصادی اخیر دولــت با
حضور سرزده در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع
مرغ در جنوب تهران بازدید کرد .رئیسجمهور
همچنین در یکی از فروشگا ههای زنجیرهای
حضور یافته و از نزدیک در جریان وضعیت
توزیع برخی کاالها و مشکالت مربوط به آن قرار
گرفت .وی در گفتوگوی رودررو با مردم تأکید
کــرد :تا من زنــده هستم اجــازه نمیدهم مردم
از طــرح اصــاح نظام یارانهها آسیب ببینند.
رئیسجمهور افزود :یارانهای که به قاطبه مردم
داده شده به صورتی است که یک میلیون تومان
بیش از افــزایــش قیمت ناشی از اصــاح نظام
یارانههاست .یقین داشته باشید که دولت در
کنار مردم است.
رئیس جمهور همچنین در جلسه ستاد تنظیم
ب ــازار که پس از ایــن بــازدیــد میدانی بــرگــزار شد،
رسیدگی عادالنه و ضابطهمند به درخواستهای
معترضانبهعدمدریافتیارانهرایکیازمهمترین
وظایف دستگاههای مسئول خواند و به مسئوالن
مربوطه دستور داد هر چه سریعتر ،جاماندگانی را
کهاستحقاق واقعیدریافتیارانهدارند،شناسایی
و یارانه جبرانی برای آنها واریز شود .رئیسی در
ادامه به دستگاههای متولی دستور داد نسبت به
مدیریت بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط کشور
اقدامات الزم را به عمل آورند تا از هرگونه افزایش
قیمت باالتر از قیمت مصوب جلوگیری شود.

◾

◾استقبال از اقدام رئیسی
اما اقــدام اخیر رئیسجمهور در بازدید سرزده
از بــازار و رصد میدانی قیمت کاالها ،در فضای
مجازی بازتاب بسیاری داشته و بسیاری این اقدام
رئیسی را از باب اعتمادسازی در حــوزه مردمی
مــورد ستایش قــرار دادنــد .واقعیت آن است که
یکی از عواملی که موجب سلب اعتماد جامعه
نسبت به دولت میشود ،عدم توجیه و آگاهی
مردمنسبتبهبرنامههایقوهمجریهاست.نمونه
واضح این موضوع ،نحوه عملکرد دولت دوازدهم
در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بود .دولت
حسن روحانی به یک بــاره و بــدون اطــاع قبلی،
صبح جمعه قیمت بنزین را افزایش داد که در
نهایت منجر به بروز حوادث آبان سال  ۹۸شد و
موجب کاهش چشمگیر اعتماد مردمی نسبت
به دولت وقت شد.
سیدابراهیم رئیسی که از همان ابتدای کــار با
ت مردمی پا به عرصه انتخابات
شعار تشکیل دول ِ
ریاست جمهوری ســال  ۱۴۰۰گذاشت ،در این
مــدت کوتاه از تشکیل دولــت سیزدهم در کنار
کارهای بزرگ و اساسی ،شیوه جدیدی از حکمرانی
انقالبی بــرای بازسازی اعتماد مــردم را در پیش
گرفت و در مواقعی رئیسجمهور شخصا ً به
میدان آمده است .این موضوع یکی از محورهای
توصیه رهبر انقالب در ابتدای تشکیل دولت
سیزدهم به رئیسجمهور بــود؛ ایشان فرموده
بودند :مردمی بــودن مقوله گستردهای است و
جلوههایی دارد .یک جلوه همین رفتن میان مردم
و شنیدن بیواسطه از مردم است.
دراینمسیرروزگذشتهاتفاقجالبتوج هدیگری
در میدان بهمن تهران رخ داد .مــردم تهران که
معموال ًبا استفاده از فرصت تعطیلی روزهــای
جمعه برای خرید مایحتاج روزانه خود روانه بازارها
میشوند ،رئیسجمهور را بدون هیچ واسطهای در
میان خود دیدند که این حضور میدانی شخص
رئیسجمهور برای نظارت بر فرایند عملیاتهای
اقتصادی دولــت ،بیانگر ایــن اســت که تعریف
رئیسی از واژه نظارت تا چه انــدازه دقیق و جدی
است .همان گونه که گفته شد این حرکت از همان
ابتدا مورد تحسین مردم قرار گرفت .کاربری در
فضای مجازی نوشت :حال به نظر می رسد صبح
جمعه تبدیل به معیاری برای سنجش دولتها
شده است .دیگری آورده :در نهایت میتوان این
رفتار مردمی رئیسی را در راستای تحکیم رابطه
بین مــردم و حاکمیت و همچنین ایجاد حس
اعتماد نسبت به دولت ارزیابی کرد.

