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 پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های
  استراتژیک ریاست جمهوری:

 باکو به مالحظات روابط با 
ایران توجه داشته باشد

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران 

»ایلنا«
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 با حکم رهبر انقالب پیمان جبلی، رئیس 
جدید سازمان صدا و سیما شد.

بــا پایــان یافتــن دوره مســئولیت 
علی عســکری در ســازمان صداوســیما، 
ز  ا بــا تشــکر  ی  منــه ا یــت اهلل خا آ
تالش هــای خســتگی ناپذیر ایشــان، 
 در حکمــی پیمــان جبلی را به ریاســت 
آن سازمان منصوب، و بر مواردی همچون 
»ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی«، 
»هدایت فرهنگــی«، »تقویــت روحیه و 
احساس هویت ملی و انقالبی«،»پراکندن 
امیدو نشــاط« و »ترویج ســبک زندگی 
اســالمی- ایرانی« به عنــوان اولویت های 
کاری رســانه ملی در دوره جدیــد تأکید 

کردند.
متن حکم رهبر انقالب اســالمی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جنــاب آقــای دکتــر پیمــان جبلّی 
دام توفیقه

با پایان یافتن دوره ی مسئولیت پر تالش 
جناب آقای دکتر علی عسکری که کوشش 
خستگی ناپذیر و دلسوزانه ی آن مدیر مؤمن 
و با اخالص را به همراه داشت، جنابعالی را 
که از صالحیت دینــی و انقالبی، و تخصص 
و تجربه ی طوالنی در مدیریت های سازمان 
صداوســیما، و آگاهی از ماهیت و عملکرد 
و وظائف رســانه ی ملی برخوردارید، برای 

یک دوره ی پنج ساله به ریاست آن سازمان 
منصوب می کنم.

رســانه ی ملــی، دانشــگاهی بــرای 
ارتقای ســطح آگاهی و معرفت عمومی، و 
آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه ی 
تحریــف و تفتیــن، و آسایشــگاهی برای 
بهره منــدی چشــم و دل همــگان از 
جلوه هــای زیبائــی و هنــر، و قرارگاهی 
 بــرای پراکندن امیــد و نشــاط در فضای 

عمومی کشور است.
هدایــت فرهنگــی، تقویــت روحیــه 
و احســاس هویت ملی و انقالبــی، ترویِج 
سبک زندگی اســالمی- ایرانی، و افزایش 
همبســتگی ملی، در شــمار اولویت هائی 
است که باید با ارتقاء ســرمایه ی انسانی و 
رشــد کیفی برنامه ها و بهره گیری از ابتکار 
و با تالش شــبانه روزی به آن دســت یابید 

ان شاءاهلل.
وظیفــه  خــود میدانــم کــه از تالش 
خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری 
در مدت مسئولیتشان که حقاً درخور تقدیر 
است، صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی را به 
بهره مندی از طرح هــای بلندمدت و ناتمام 
دوره ی ایشــان توصیه نمایــم. توفیقات 
جنابعالــی را از خداونــد متعال مســألت 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۷ مهر ۱۴۰۰

رئیس جمهور یکی از وظایف دولت در خصوصی سازی را 
توانمندسازی بخش خصوصی دانست و گفت: مدیران دولت 
نباید واحدهای اقتصادی را پس از خصوصی سازی رها کنند، 
بلکه باید در کنار آنها باشند و با حمایت و نظارت، کاری کنند 

بخش خصوصی بتواند کار را با موفقیت به سرانجام برساند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی پس از رای اعتماد هیات 
دولت به استانداران منتخب لرستان، فارس و زنجان، با تاکید 
بر تالش برای گره گشایی از زندگی مردم این استان ها و رقم 
زدن فصل نوینی از خدمت رســانی، گفت: خدمتگزاری به 

مردم توفیق الهی است که باید آن را قدر دانست.
وی افزود: در انجام امور و مسئولیت ها مهم این است که 
آثار سیاست های نظام و برنامه های دولت توسط استانداران 
در استان ها آشــکار و نمایان شود و اســتانداران به عنوان 
نماینده عالی دولت، نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست ها 

و پیگیری امور دارند.
رئیس جمهور افزود: به طور طبیعی موانعی در مســائل 
نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات در استان ها وجود دارد که با 

درایت و توکل به خداوند باید این موانع برداشته شود.
رئیسی با اشاره به لزوم احیای همة ظرفیت های اقتصادی 
و تولیدی اســتان ها،  گفت: بر اســاس آمار، در سطح کشور 
حدود ۴۰ درصد از ظرفیت های تولید معطل است که با اقدام 

جهادی و انقالبی می تواند راه اندازی و فعال شود.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید از چند کارخانه و مجموعه 
کشت و صنعت غیر فعال در استان زنجان و لرستان، و اقدامات 
مقدماتی انجام شده برای راه اندازی این مجموعه ها، گفت: با 
مدیریت خوب و برخی اقدامات سریع،  می توان یک مجموعه 
کشت و صنعت عظیم را فعال کرد به نحوی که زمینه اشتغال و 

تولید و افزایش بهره وری در آن ایجاد شود. از اینگونه موارد در 
استان ها وجود دارد که باید برای فعال کردن آنها اقدام شود.

رئیســی گفت: راه اندازی کارگاه های کوچک و زودبازده 
نیز بســیار اهمیت دارد زیرا می تواند یک مجموعه عظیم را 

به کار اندازد.
رئیس جمهور گفت: هنر دولت در این است که از ظرفیت 
عظیم مردمی، در بسیاری از مسائل کمک بگیرد. امروز مردم 
احساس مسئولیت و مشارکت خوبی دارند و  برای مشارکت 

در رفع مشکالت آماده اند.
رئیسی با تاکید بر اهمیت توجه به ظرفیت های فرهنگی 
در استان ها از استانداران خواســت: به ظرفیت های علما و 
حوزویان، دانشــگاهیان، مجموعه فرهیختــگان و جوانان 

انقالبی و جهادی در استان ها توجه ویژه کنند.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر توجه خاص و جدی به 
روستاها گفت: اگر روستاها آباد شود، یقین بدانید مهاجرت 
به شهرها کمتر خواهد شد، و اگر مشکالت کشاورزی کاهش 

یافت، حاشیه نشینی نیز بسیار کاهش می یابد.
رئیســی با اشــاره به اهمیت حمایت قانونی، حقوقی و 
قضایی و مالی از کارآفرینان و ســرمایه گذاران در استان ها 
گفت: اگر منابع بانکی برای ارائه تسهیالت در استان وجود 
دارد باید کارآفرین و ســرمایه گذار در اولویت باشد و از آنها 

حمایت شود.
آمادگی خوبی در کشورهای مختلف برای همکاری 

با ایران وجود دارد
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه آمادگی و تمایل خوبی 
در کشورهای مختلف برای گسترش همکاری ها با جمهوری 
اسالمی ایران به چشم می خورد، گفت: صادرات خدمات فنی 
و مهندسی زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری ها با 

کشورهای همسایه و دیگر کشورها است.
رئیســی با قدردانی از تالش های انجام شده برای تامین 
واکسن و رشــد قابل توجه واکسیناســیون گفت: اولویت 
امروز، حمایت از موسســات و مراکز داخلی فعال در ساخت 
واکسن است،چراکه بهرحال اســتفاده از واکسن خارجی 

محدودیت هایی دارد و نمی تواند دائمی باشد.
رئیســی در ادامه ســخنان خود با ابراز خرسندی از آغاز 
فعالیت مدارس از ابتدای سال تحصیلی گفت: اگر چه سال 
تحصیلی به شکل غیرحضوری آغاز شده است که به تدریج 
با گسترش واکسیناســیون و تامین نظر خانواده ها، شرایط 

برقراری حضوری کالس ها در مدارس و دانشــگاه ها فراهم  
خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اصلی ترین ماموریت 
دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، 
گفت: همزمان با گسترش واکسیناســیون ضرورت دارد با 
یک حرکت منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز 
آموزشی و کســب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار 

رونق قرار گیرد.
رئیسی گفت: راه عالج مشکالت کشور رونق تولید است. 
باید نقدینگی ها در کشــور به ســمت تولید و اشتغال سوق 
یابد، چراکه رونق تولید و اشتغالزایی، مساله محوری دولت 
سیزدهم اســت. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مســائل اصلی و 
محوری مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: معاونت امور 
زنان و خانواده باید برنامــه ای جامع درباره راهکارهای موثر 
در کنترل آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک 

ببیند و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کند.
رئیســی گفت: از نظر دولت هرچه موقعیت زن و خانواده 
در جامعه ارتقا یابد، شــاهد کاهش آســیب های اجتماعی 
خواهیم بود و لذا دولت از هیــچ حمایتی در این زمینه دریغ 

نخواهد کرد.
رئیس جمهور همچنین با تبریک روز آتش نشانی به همه 
آتش نشانان خدوم کشور، گفت: فداکاری های آتش نشانان 
عزیز؛ چه آنهایی که در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند 
یا به جانبازی نایل  شــدند، و چه دیگر آتش نشانان تالشگر، 
برای ما مســئولیت ایجاد می کند و دولت از این قشر فداکار 

حمایت می کند.

خبرخبر

با حکم رهبر انقالب 

پیمان جبلی رئیس صدا و سیما شد
رئیسی در جلسه هیات وزیران:

واحدهای اقتصادی نباید پس از خصوصی سازی رها شوند

پروژه های سدسازی ترکیه در سایه انفعال ایران در دیپلماسی آب جریان دارد

 نشت خشکسالی و ریزگرد 
از سدهای همسایه

چرتکه 3

شهرنوشت 6

برای یک قرارداد بی رسانجام، 15 هزار میلیارد تومان جریمه شدیم

مثره    گروکشی 
سیاسی بر رس کرسنت

 ایران در پرونده کرســنت بــه پرداخت 
بیشتر از ۶۰۷ میلیون دالر محکوم شد. رقمی 
که حاال با ارزش فعلی دالر در ایران، حدود ۱۵ 
هزار میلیارد تومان می شود. عددی که تقریبا 
۵ برابر رقم اختالس محمود خاوری است و 
البته از نظر بســیاری این جریمه ســنگین 
پرونده کرســنت گناهی کمتــر از اختالس 

خاوری و امثالهم نیست.
رویترز نوشــته است که  شــرکت انرژی 
اماراتی »داناگاز« اعــالم کرد در یک دادگاه 
داوری بین المللی مقابل شرکت ملی نفت و 
گاز ایران به پیروزی رسیده و توانسته است در 
خصوص پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی 

نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵  میلیون دالر 
به دلیل اختالف در تأمین گاز محکوم کند. 

قرارداد کرســنت، قراردادی است که در 
دولت اصالحات و زمــان وزارت بیژن زنگنه 
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت 
منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی 
مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار 
ناچیز اســت و برای متخلفان این قرارداد در 
داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده 
 اســت. بیژن زنگنه در اوایــل دولت یازدهم 
وعده مختومه شدن این پرونده را داد در حالی 
که هم اکنون این پرونده با محکومیت ۱۵هزار 

میلیارد تومانی ایران خاتمه می یابد...

واکسن کرونا به 12 ساله ها رسید؛

تداوم اختالف نظرها و ابهامات درباره واکسیناسیون دانش آموزان
شهرنوشت 6
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