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استاندار جدید کهگیلویه و بویر احمد معارفه شد

ایرنا

گروه سیاســی /با حضور وزیر کشور در
یاسوج ،سید علی احمدزاده به عنوان
اســتاندار جدیــد اســتان کهگیلویــه و
بویراحمــد معارفــه شــد .احمــدزاده
دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا
در رشــته حقوق خصوصــی به ترتیب
از دانشــگاههای قم و تربیت مدرس و
نیز کارشناسی ارشد در رشته مدیریت
دولتــی و کارشناســی حقــوق قضایــی
بــه ترتیــب از مرکز مدیریتــی دولتی و
دانشگاه قم است .او متولد شهرستان
باشــت از توابــع اســتان کهگیلویــه و
بویراحمــد اســت .بــه گــزارش ایســنا،
احمد وحیــدی دیروز در بــدو ورود به
فرودگاه یاســوج در خصــوص رویکرد
وزارت کشــور گفــت :مســأله اصلی ما
این اســت که بــه نیازهــا و خواســتهها
و مطالبــات مــردم پرداخته شــود ،در
رأس این مســائل ،مســائل اقتصادی،
حــل مشــکالت اســتانها و رفــع
محرومیــت و بســیج امکانــات در این
راستاســت .وحیدی در رابطه با مالک
انتخاب اســتانداران ،بیــان کرد :الیق،

متعهد ،مردمی بودن ،انقالبی بودن،
کارآمــد بــودن ،داشــتن قــدرت حــل
مسائل مردمی و مدیریت معارضات
محلــی و منطقــهای از مهمتریــن
مالک انتخاب اســتانداران است.وزیر
کشــور همچنیــن در دیدار بــا نماینده
ولــی فقیــه در کهگیلویــه و بویراحمــد
اظهــار داشــت :اســتاندار جدیــد ایــن
اســتان از فرزندان این خطه هســتند و
بایــد راهی که در دورههــای قبلی آغاز
شــده را ادامــه دهنــد .حجتاالســام
ســیدنصیر حســینی هم در این دیدار
گفــت :زیرســاختهای بســیاری بــه
برکــت نظام جمهوری اســامی ایران
در استان ایجاد شده است .امید است
بــا تالشهــای اســتاندار جدیــد تولید
و اشــتغال بیــش از پیــش در اســتان
رونق یابد .حســینی تأکید کرد :اســتان
کهگیلویــه و بویراحمــد ظرفیتهــای
بسیاری دارد که باید احصا شوند.
ëëگفتوگوی تلفنی وزرای کشور ایران
و ترکیه
وزیر کشور همچنین در گفتوگوی

فرهنگــی و اقتصــادی توصیــف کرد و
خواســتار تدوین و طراحی یک نقشــه
راه مشــترک ،بــرای توســعه همکاری
دو کشــور شــد .او بــا دعــوت از ســویلو
برای ســفر بــه ایــران ،ابراز امیــدواری
نمــود در دیــدار بــا وزیــر کشــور ترکیــه
در تهــران ،پیرامــون ادامــه و تعمیــق
همکاریهــا و نیــز تدویــن نقشــه راه
این روند ،گفتوگوهای بیشــتری بین
وزرای کشور جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری ترکیه صورت پذیرد.
وزیر کشــور ترکیه نیز در این تماس
تلفنــی بــر اراده ترکیــه بــرای تعمیــق
روابــط با ایران تأکید کرد و با اشــاره به
روابــط خوب و گســترده ایران و ترکیه،
لزوم تقویــت و توســعه همکاریهای
دو وزارت کشــور ایــران و ترکیه را مورد
توجــه قــرار داد و بــرای برنامهریــزی
مشــترک این روند ابــراز تمایل کرد .او
همچنیــن آمادگی خود برای ســفر به
ایران و گفتوگوهای بیشــتر با همتای
ایرانــی در هفتههــای پیــشرو را ابــراز
داشت.

خبــر اول اینکــه ،یــک مقــام مطلــع در قــرارگاه مرکــزی حضــرت
خاتماالنبیــاء(ص) طــی ســخنانی در جمــع نخبــگان دانشــگاهی درخصوص
تهدیدات منطقهای اظهارداشت :رژیم صهیونیستی با پشتوانه امریکا و برخی
کشــورهای اروپایی ،همچنان رتبه نخست تهدید و ناامنی در منطقه غرب آسیا
بهشمار میآید.
بهگــزارش تســنیم ،وی با بیــان اینکه در شــرایط امروز برنامههایــی را برای
خشــکاندن ایــن تهدیــد فراهــم کردهایــم ،افــزود :دســت پــر مــا بهلحــاظ
وجــود ســناریوهای متعــدد اطالعاتــی و عملیاتــی در مورد مراکز حســاس
و ســامانههای راهبــردی و نیــز منابــع امریکا مرتبــط با این رژیم شــیطانی،
موضــع مــا را از ابهام و کمبودهای اطالعاتی به شــفافیت در دسترســی باال
تبدیــل کــرده اســت؛ مفهوم آن این اســت کــه مــا در این معادله از دســت
باالی اســتراتژیک برخوردار شــدیم .این مقام ارشد دفاعی با تأکید بر اینکه
هماکنون نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قادرند هزینههای گزاف
و غیرقابــل جبران به دشــمن تحمیل کنند ،گفت :عمــده هزینههای مالی،
انســانی و شکســتهای متعدد امریــکا در منطقه بویژه طــی دو دهه اخیر،
بهدلیل پیروی از اســتراتژیها و خواســتههای رژیم صهیونیستی است .وی
تأکیــد کرد :رابطه رژیم صهیونیســتی و امریکا بــزودی به یک رابطه باخت ـ
باخت تبدیل خواهد شــد و ما در وقت مناسب شاخصهها و مؤلفههای این
رویداد را نشان خواهیم داد.

دیگه چه خبر

وحیدی :مردمی و انقالبی بودن از مالکهای انتخاب استانداران است

اطالعات کاملی از مراکز حساس اسرائیل داریم

تلفنی با همتــای ترکیهای خود ،ایران
و ترکیــه را دو قــدرت مهــم منطقــه
توصیــف و تأکیــد کــرد :ایجــاد امنیت
درونزا در منطقه ،مسئولیت مشترکی
است که برعهده دو کشور است.
بــه گــزارش ایرنــا ،احمــد وحیدی
شــامگاه دوشــنبه در گفتوگــو بــا

«ســلیمان ســویلو» وزیــر کشــور ترکیه
ضمن ابراز امیدواری نســبت به اینکه
در دوره پیــشرو روابــط گســتردهتری
میــان دولتهــا و ملتهای دو کشــور
پایهریــزی شــود ،گفت :دولــت جناب
آقای رئیسی رئیسجمهوری اسالمی
ایــران ،سیاســت همســایگی و ارتقای

روابط همســایگی را سیاســت قطعی
خــود میدانــد و ما این سیاســت را نه
فقــط بهعنوان یــک جبــر جغرافیایی
بلکه یک ضــرورت فرهنگی اعتقادی
عمیق ،بین دو کشور میدانیم.
وحیــدی در ایــن گفتوگو مرزهای
دو کشور را مرزهای دوستی و تبادالت

هالکت سرکرده یک گروهک تروریستی

دســت آخر اینکه ،وزارت اطالعات از به هالکت رســیدن ســرکرده یک
گروهــک تروریســتی و دســتگیری عناصــر اصلــی آن خبر داد .بــه گزارش
ایســنا ،یــک گروهــک تروریســتی کــه بــا حمایــت و هدایت ســرویسهای
اطالعاتی کشــورهای متخاصم قصد عملیات خرابکارانه در داخل کشــور
را داشــت با هوشیاری به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت
اطالعات مورد ضربه قرار گرفت.

روابط عمومی ریاستجمهوری:

شکایت از رسانهها در دستور کار نیست ،بنای تعامل داریم

امــور دعــاوی و قراردادهــای نهــاد
تجمهوری ۲۹ ،شــهریورماه
ریاســ 
امســال ،در مکاتبــات جداگانــهای بــا
دادســتان کل کشور ،ریاســت دادگاههای
عمومــی و انقــاب تهــران و ریاســت
محاکم تجدیدنظر ،از همه شکایتهای
مطروحه از سوی این نهاد علیه رسانهها
اعالم گذشت کرد و خبر این موضوع نیز
در رسانهها منعکس گردید.
ســه -تعامل با رسانهها ،زمینهسازی
برای طــرح آزادانه انتقــادات به معنای
کنــار گذاشــتن قوانیــن نیســت .دولــت
بــا نگاهــی بــاز و مســامحه در تفســیر

مصادیــق ،از همــه انتقادات رســانهای-
فارغ از لحن و نشــانگاه نقدها -استقبال
میکند امــا در خصــوص عناوینی که در
قوانیــن کشــور جرمانگاری شــده ،مبنا را
متن قوانین میداند.
چهــار -دولــت و مشــخصاً دفتــر
رئیسجمهــوری اســامی ایران ،دســت
یاری به ســوی همه رســانههای کشــور و
عزیزان تالشــگر در عرصه اطالعرســانی
دراز کــرده اســت و امیــد دارد از
ظرفیتهای ممتاز آنها برای گزارشگری
صادقانــه آنچــه در جامعه جریــان دارد
و همچنیــن نظارت بر عملکرد دســتگاه

اجرایی بهره ببرد .بدیهی اســت رعایت
دقیــق قوانیــن و مقــررات و اخــاق
حرفهای و مصالح عمومی و منافع ملی
کشــور وظیفه همگانی است و از جامعه
رسانهای کشور انتظار دارد این موازین را
رعایــت کنند و دیگــران را هم به رعایت
آن تشویق نمایند.
نتیجه :شکایت مذکور و مطروحه در
آن روزنامه ربطی به دولت کنونی ندارد
و نســبت دادن آن شــکایت بــه دولــت
ســیزدهم دور از انصــاف و عدالــت بوده
و انتخــاب تیتــر روزنامه مذکــور خطایی
دیگر محسوب میشود.

خبــــر

در پی درج مطلبی در روزنامه آفتاب یزد
روز ســوم مهرمــاه جــاری و ادعای اعالم
شــکایت دولت ســیزدهم از نشریه مورد
نظــر ،روابــط عمومی ریاســتجمهوری
با هدف تنویر افکار عمومی ،اطالعیهای
صــادر و توضیحاتــی دربــاره این مســأله
ارائــه کــرد .بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن
اطالعیه آمده است:
یــک -شــکایت مــورد اشــاره علیــه
روزنامه آفتاب یزد ،چنانکه در متن خبر
منــدرج در این نشــریه نیز بــه آن اذعان
شده ،در نوزدهم مردادماه ،یعنی چهار
روز بعــد از تحلیــف رئیسجمهــوری

دولــت ســیزدهم اعــام شــده اســت.
همانطور که میدانید در آن زمان هنوز
اعضای دولت جدید به مجلس معرفی
نشــده و مدیران ارشــد دولت ســیزدهم
در وزارتخانههــا و ســازمان هــا مســتقر
نگردیــده و مدیران دولت پیشــین ،اداره
امــور را بــه عهده داشــتند .مضافــاً اینکه
آن شکایت از ســوی یکی از سازمانهای
زیرمجموعه یکــی از وزارتخانهها مطرح
شــده اســت .حــال چگونــه آن جریــده
محتــرم رفتــار یــک مدیــر زیرمجموعــه
یکــی از وزارتخانههــا را شــکایت دولــت
جدید تلقی نموده اســت! بدیهی اســت

اطالق عنوان «دولت رئیســی» بهعنوان
مرجــع شــکایت چنــان کــه در تیتــر آن
روزنامه محترم ادعا شده ،نسبتی ناروا و
غیرمنصفانه است.
دو -سیاســت مبنایی دولت مردمی،
چنانچه بارهــا از ســوی رئیسجمهوری
محتــرم و ســایر مســئوالن ارشــد دولــت
عنــوان شــده ،تعامــل حداکثــری بــا
رســانهها ،تــاش بــرای بهرهگیــری از
ظرفیــت نظارتــی آنهــا و ایجــاد فضــای
مفاهمــه بــا اصحــاب رســانه اســت .در
همیــن مســیر و در راســتای عمــل بــه
وعدههــای آیــتاهلل رئیســی ،رئیــس

تأکید وزرای خارجه ایران و بلغارستان بر لزوم
توسعه روابط دوجانبه

ســوتالن اســتوئف وزیر امــور خارجه بلغارســتان در تمــاس تلفنــی امروز با
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان ،ضمــن تبریک مجدد
انتصــاب او بــه عنوان وزیــر امورخارجــه جمهوری اســامی ایــران ،آمادگی
کشــورش را برای گســترش روابط با جمهوری اسالمی ایران مورد تأکید قرار
داد .به گزارش ایســنا ،وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتوگو با اشــاره
به روابط تاریخی دو کشــور ،بر ضرورت گســترش و تعمیق همکاریها تأکید
نمود .امیرعبداللهیان با ابراز خرســندی از افزایش حجم مناسبات تجاری،
ابراز امیدواری کرد روابط تجاری با تالش مشــترک متناسب با ظرفیتهای
دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.
برگزاری کمیته مشــورتی سیاســی ،برگزاری کمیســیون مشــترک اقتصادی،
برقــراری پرواز مســتقیم بین دو کشــور و همــکاری در بخشهــای صنعتی،
علمــی و فنــاوری ،گردشــگری از جملــه دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در
گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایران و بلغارستان
مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گرفت.

