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سياست 2

 در نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه پاکستان

اميرعبداللهيان:  با تمامی 
 طرف ها در افغانستان 

در تماس هستيم
بنگاه ها5

در نشست مدیران دو شرکت مطرح شد؛

ایران خودرو و فوالد مباركه 
 دو بازوی استراتژیک 

برای توسعه اقتصادی كشور

چهارشنبه 5 آبان   1400  /   20 ربیع االول 1443  / 27 اکتبر   2021 قیمت  2000  تومان  /    شماره  919

خطیب زاده: 

نشست همسایگان افغانستان 
امروز در تهران برگزار می شود 

سياست 2

همين صفحه

نگاهی به ماجرای انتصابات در دولت سیزدهم

 از امام صادقی ها 
تا نظامیان  و بستگان!

»اکنون که دو ماه از استقرار دولت سیزدهم 
گذشــته، نگاهی به انتصابــات صورت گرفته 
در این دولت نشــان می دهد برخالف شــعار 
انتخاباتی و وعده بعد از انتخابات آقای رئیسی، 
از شایسته ساالری خبری نیست و گروه ساالری 

و فامیل ساالری جای آن را گرفته است.«
اینهــا جمــالت مســیح مهاجــری، 
مدیرمســئول روزنامه جمهوری اســالمی 
است که در سرمقاله روز سه شنبه این روزنامه 
نوشته و هم چون بســیاری دیگر از فعاالن 
سیاسی و رســانه ای از روند انتصابات دولت 

ســیزدهم طی این بیــش از 80 روز انتقاد 
کرده است.

روندی که براساس نوشته مهاجری »به 
چهار گروه جبهه پایداری، احمدی نژادی ها، 
سپاه پاســداران و حلقه خاص دانشگاه امام 
صادق« محدود شــده است.همین روند هم 
بوده که طی این مدت ســواالت و انتقادات 
زیادی را وارد کرده و البتــه تنها محدود به 
دولت و دســتگاه های تابع نبوده بلکه دامان 
شــهرداری و نزدیکان فکــری رئیس دولت 

سیزدهم را هم گرفته است.

روایت یک شوک؛ مساله حمله سایبری است، نه گرانی 

تالقی دوباره آبان با بنزین 
چرتکه 3

 بررسی مجدد طرح 
شفافیت آرا  در انتظار 

امضای 50 نماینده

پنج نکته درباره دومین برد متوالی تیم فرهاد

جلیقه نجات 

 درخواست رسمی پلیس 
 برای لغو محدودیت 

تردد شبانه

 نگاهی به گزارش اخیر مرکز آمار درخصوص
 افزایش طالق و کاهش ازدواج در کشور؛

وخامت فزاینده اوضاع 
اقتصادی؛ دلیل یا بهانه؟

نخستین پرواز مستقیم عربستان به اسرائیل، 
واکنش ها و مخالفت های علنی درپی داشت؛

تکمیل شدن پازل 
عادی سازی؟!

شهرنوشت 6

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

جهان 8

ســخنگوی وزارت امور خارجه 
از برگزاری نشســت همســایگان 
افغانســتان با حضور رئیس جمهور 

در تهران خبر داد. 
بــه گــزارش ایلنــا، ســعید 
خطیــب زاده، در نشســت خبری، 
اظهار کرد: اجــالس وزرای خارجه 
کشور های همسایه افغانستان امروز 
چهارشنبه با حضور وزرای خارجه ۶ 
کشور همسایه افغانستان به اضافه 

روسیه در تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود: ایــن اجالس با حضور 
نمایندگان چهار کشور ازبکستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان 
که به تدریج وارد تهران شده یا شده اند 
برگــزار می شــود و وزرای خارجه 
روســیه و چین و نمایندگان این دو 
کشور نیز به صورت آنالین و برخط 

در این نشست حاضر می شوند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
بیان کــرد: این نشســت در محل 
وزارت خارجــه برگزار می شــود و 
رئیس جمهور جلسه را افتتاح خواهد 
کرد. سفرای خارجی مستقر در تهران 
دعوت شــده اند و بعد وارد مباحث 
محتوایی نشست خواهیم شد انتظار 
داریم این جلسه تا چند ساعت ادامه 
یابد و بعد در خصوص بیانیه مشترکی 

به جمع بندی برسیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: آنچه االن مهم است این 

است که پیام واحدی فرستاده شود 
که مردم افغانستان دولتی را خواهند 
پذیرفت که منتقل کننده نظر آن ها 
و با تشکیل دولتی با مشارکت همه 

گروه ها باشد.
خطیب زاده گفت: تهران، محل 
دیپلماسی فعالی خواهد بود که خود 
کشور های منطقه برای حل مسئله 
افغانســتان اقدام کنند. در نشست 

فردا در تهران، وزرای خارجه شرکت 
کننده، نــگاه رســمی دولت های 
خودشــان درباره افغانستان اعالم 

می کنند.
وی افزود: این نشســت در ادامه 
ابتکاری است که به صورت مجازی 
وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان چندی پیش نشستی را 
داشــتند و به اصول پایه ای رسیدند 
از جملــه این که آینده افغانســتان 
باید براســاس اراده و خواست مردم 

افغانستان شکل بگیرد.

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
کشــورمان درباره هدف نشســت 
تهران اظهار داشــت: هدف اصلی 
تشــریک مســاعی کشــورهای 
همسایه افغانســتان است، نشست 
تهران، مجمعی خواهــد بود برای 
مشارکت و همراهی. نقش ما نقش 
تســهیل کننده و روشــن کننده 
خطوطی است که آینده افغانستان را 

رقم می زند و هیأت حاکمه افغانستان 
باید به آن احترام بگذارد. روی اصولی 
که جامعه بین المللی و کشــورهای 
همســایه نظر جمعی دارند، تالش 
خواهد شد این خطوط در بیانیه به 

روشنی وارد شود.
وی افزود: آنچه روشــن اســت 
این اســت که پیام واحدی به داخل 
افغانســتان ارائه شود که افغانستان 
نمی تواند محلی برای خشــونت و 
ترور باشد. افغانستان با صلح و ثبات 
شــریک همکاری منطقه ای است. 

مردم افغانستان دولتی را به عنوان 
دولت افغانستان خواهند پذیرفت که 

بازتاب دهنده اراده آنها باشد. 
خطیــب زاده دربــاره حضور 
نمایندگان افغانستان در نشست 
تهــران افــزود: ســازوکار وزرای 
خارجه کشــورهای همسایه این 
است که با رضایت و اجماع اقدامات 
صورت بگیرد. درخواســت هایی 
از طرف هــای داخــل و بیــرون 
افغانستان برای حضور در اجالس 
داشتیم و درخواســت هایی برای 
کنشگران بین المللی داشتیم ولی 
چون سازوکار اجماعی است، فردا 
تمام درخواســت ها توسط ایران 
ارائه خواهد شد و درباره این موارد 
در نشســت بعدی که احتماال در 
پکــن خواهد بــود تصمیم گیری 
خواهد شــد. در اجــالس تهران 
وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانســتان حضور دارند و بخشی 
از کار پرداختن به درخواســت ها 
و پیشــنهاداتی اســت که مطرح 
شده است.وی ادامه داد: روسیه در 
نشست اول نبود و روسیه درخواست 
داشت شــرکت کند، لذا روسیه در 
نشست دوم به جمع اضافه خواهد 
شد. ان شــاءاهلل افغانستان با صلح و 
ثبات و مأمنی برای همکاری های 
منطقه ای باشد و امیدوارم شاهد آن 

روز افغانستان باشیم.

نشست  خبری

خبر
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