
دروغ پردازی رسانه های ضدانقالب 
درباره رهبر انقالب

رســانه های ضدانقــاب روزهای گذشــته اخباری را 
درباره ســامتی رهبر انقاب منتشــر کردند، اما بار 
دیگر مشــخص شــد که این اخبار همچون گذشته 

نادرست و کذب است.
رســانه های ضدانقاب فارسی زبان و جریانات وابسته 
به آنها از روزهای گذشــته اخبــار و مطالبی کذبی را 
درباره سامتی رهبر معظم انقاب منتشر کردند. این 
رســانه ها مدعی شــده بودند حضرت آیت اهلل خامنه 
ای تحت عمل جراحی قرار گرفته و در بســتر بیماری 
است. در همین راستا بی بی سی فارسی با انتشار پستی 
در اینســتاگرام خود نوشــت که » آیت اهلل خامنه ای 
در بســتر بیماری اســت.« ایندیپندنت فارسی هم در 
مطلبی تاکید کرد که »عمــل جراحی رهبر حکومت 
ایران در مرکز درمانی اختصاصی مســتقر در اقامتگاه  
او در تهران انجام شد!« نیویورک تایمز هم در مطلبی 
تاکید کرد که »رهبر ایران پس از بیمار شدن، حضور 
در انظــار عمومی را لغو کرد!« این رســانه همچنین 
نوشــت که منابعش گفته اند که آیت اهلل خامنه ای در 

بستر استراحت و تحت نظر تیمی از پزشکان است!
برخی از کانال های تلگرامی وابسته به ضدانقاب هم 
تاکید کردنــد که » بیماری آیت اهلل خامنه ای جدی 
است، و ایشــان به دلیل وخامت حال به شدت پیگیر 

انجام سریع توافق هسته ای هستند.«
به گزارش فارس؛ از این دســت اخبار که در روزهای 
گذشته از سوی رسانه های معاند و ضدانقاب و دست 
نشــانده های داخلی آنها منتشر شــد، بسیار است و 
البته این اولین باری نیســت که این رسانه ها به دروغ 
پراکنی و انتشار اخبار کذب در باره وضعیت سامتی 

رهبر معظم انقاب می پردازند.

۱۰ توصیه راهبردی برای ارتقای سرمایه 
اجتماعی در جامعه امروز ایران

بابــک نگاهــداری رئیس مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اســامی، ۱۰ توصیه راهبردی برای ارتقای 
ســرمایه اجتماعــی در جامعه امروز ایران اســامی، 

پیشنهاد داد.
این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛

۱- به علت برخی از ناکارآمدی ها و تخریب ســنگین 
رســانه های معاند انقاب، پنداشــت مردم نســبت به 
وضعیت اعتماد عمومی، مشــارکت اجتماعی، رعایت 
هنجارهــای اخاقی و عدالت و برابــری نیاز به ارتقا و 
بهبــود دارد تا از ایجاد اصطکاک در زنجیره عملکردی 
نظام اجتماعی، گسترش قانون گریزی و اخال در نظم 

عمومی جلوگیری به عمل آید.
۲- مشــارکت اجتماعــی در ســطح خرد و انســجام 
اجتماعی در ســطح میانی و کارآمدی در سطح کان، 
بیشــترین تأثیر را در شکل گیری سرمایه اجتماعی در 

جامعه امروز ایران دارند.
۳- احساســات مردم در حمایت از اقدامــات نظام در 
افزایش اقتدار منطقه ای، دیپلماســی عزتمندانه، دفاع 
از دســتاوردهای علمی، فناوری و ورزشــی، حمایت از 
تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه گرایی و قوم گرایی، مقابله 
با برچسب و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی و 
پاسداشت مناسک مذهبی در وضع مطلوب و قابل اتکایی 

برای افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی قرار دارد.
۴- افزایــش اعتماد عمومی به رســانه های انقاب به 
ویژه رســانه ملی زمینه ساز مدیریت اثربخش و هدایت 
انتقادات به سمت و ســازندگی اجتماعی و سیاسی و 
جلوگیری از انحراف آن به ســوی اعتراضات سیاســی 
و آشــوب های اجتماعی است. شــکل گیری و تقویت 
تصمیم گیری هــای گفتگویی و اقناعی رســالت مهم 

رسانه های جبهه انقاب است.
۵- میزان همراهی جامعه بــا تصمیمات تابع کیفیت 
حکمرانی اســت تا جامعه خود را در کنار حاکمیت به 
صورت »ما« ببیند، تحقق شایسته ساالری و جایگزینی 
نخبه پروری به جــای حامی پروری در نظام مدیریتی 

کشور شاه کلید ارتقا کیفیت حکمرانی است.
۶- ارتقا شــفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد و 
رفع تعارض منافع و پرهیز از اقدامات افشــاگرانه غیر 
واقعی با اغراض سیاســی در سطح افکار عمومی، نقش 

بسیار مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
۷- رضایت و همراهی گروه های مرجع و جوامع مختلف 
نخبگان در حوزه های مختلف در همراه سازی جامعه و 
شکل گیری کنش جمعی برای پیشرفت کشور تحقق 
حکمرانی کارآمد بســیار مؤثر اســت. نباید با اقدامات 
قهــری، تصمیم گیری های غیر کارشناســی و دفعی 
اسباب رنجش و کاهش تعلق خاطر آن ها را فراهم نمود.

۸- شایسته است مجلس انقابی با در نظر گرفتن منافع 
گروه های اجتماعی آسیب پذیر در قوانین، تصویب قوانین 
در راستای ارتقا مشارکت، نشاط و تحرک اجتماعی زنان 
و جوانان و رفع تبعیض های احتمالی جنسیتی و قومیتی، 
تصویب قوانین ارتقای شــفافیت، مبارزه با فساد و رفع 
تعارض منافع و گردش آزاد اطاعات برای ارتقای سرمایه 

اجتماعی تاش نماید.
۹- توصیه می شــود دولت انقابــی با تقویت هماهنگی 
نهادها و نیروهای حاکمیتی برای خروج از مواضع بحران، 
کاهش بوروکراسی در نهاد دولت برای رفع و رفع بحران، 
فراهم ســازی فرصت های شــغلی، اقتصادی، آموزشی و 
بهداشتی برای گروه های مختلف اجتماعی، شایسته ساالری 
و به کارگیری نخبگان در مناصب سیاستگذاری و مدیریتی، 
تقویت نهاد دولت با هوشمندسازی رفع تعارض منافع و 
شــفافیت و رفع تداخات و ناهماهنگی ها، تقویت رابطه 
دولت با نیروها و ظرفیت هــای اجتماعی، نظارت دقیق 
بر بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت و ارزیابی پیشین 
تأثیرات اجتماعی اقدامات و برنامه های خود با پیوســت 
فرهنگی و اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت 

مبادرت ورزد.
۱۰- قــوه قضائیه می تواند با بازنگری در برخی ضوابط 
قضائی و حقوقی در راستای رسیدگی به انواع تخلفات 
و فرآیندهای تولید رانت در نظام حکمرانی، تمرکز ویژه 
برای مبارزه با فســاد، اجرایی شــدن دقیق اصل ۱۴۲ 
قانون اساســی در رسیدگی به اموال مسئولین، تسریع 
در رســیدگی به دعاوی و پرهیز از اطاله دادرســی ها 
بــا بهره مندی از رویکردهــا و فناوری های نوین نقش 

آفرینی مؤثری در ارتقا سرمایه اجتماعی داشته باشد.

اخبار

در اربعین سید و ساالر شهیدان، حسینیه امام خمینی)ره( 
میزبان هیئت های دانشــجویی بود و دانشجویان عزادار در 
حضور رهبر انقاب اســامی همنوا با زائران کربای معلّی 

یکپارچه ندای »لبیک یا حسین« سر دادند.
در پایــان مراســم عــزاداری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
در ســخنانی دل هــای پــاک و مؤمن جوانــان را موجب 
کیفیت بخشــی به دعــا و موعظه و افزایــش هدایت الهی 
دانســتند و گفتند: مراســم اربعین که پرچم بلند حضرت 
سیدالشــهداء است امسال با شکوه تر و معّظم تر از هر دوره 

دیگری در تاریخ برگزار شد.

رهبر انقــاب، حادثه معجزه آســای راهپیمایی اربعین را 
نشــانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن پرچم اساِم 
اهل بیت خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاســت و 
تدبیر بشــری قابل تحقق نیست و این دست خدا است که 
با این جلوه عظیم بشارت می دهد راه پیش روی ما روشن 

و پیمودنی است.
ایشــان، جوانان را به قدر دانســتن دوران جوانی و اهتمام 
ویــژه بــه هیئت های حســینی توصیه کردنــد و گفتند: 
هیئت ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و 

پایگاه تبیین حقایق باشند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه تاش های بی وقفه 
بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون 
راهپیمایی شــورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی 
سفارش و خاطرنشــان کردند: دو جمله حیاتی و جاودانی 
قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشــه 

و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.
ایشان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن 
و خود را در بن بســت ندیدن دانستند و خطاب به جوانان 
عزیــِز هیئتی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید 
هم تاش کنید با منّور کردن محیط های گوناگون از جمله 

دانشگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.
همچنین در این مراســم، حجت االسام عالی در سخنانی، 
الزمه ظهور منجی عالم بشریت را ایجاد آمادگی و استعداد 
عمومی در امت اســامی دانست و گفت: زیارت اربعین که 
امروز به نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حق طلبان 
تبدیل شده اســت، بســتری بی نظیر برای تربیت جمعی 
جامعه اســامی و تحکیــم پیوندهای مؤمنیــن و ایجاد 

آمادگی برای ظهور است.
در این مراســم، محمد کاویان زیارت اربعین را قرائت کرد 

و میثم مطیعی نیز به مقتل خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.

بررسی سفر رئیس دولت سیزدهم به ازبکستان

سفرنامه سمرقند
رئیس دولت ســیزدهم پس از سفری سه روزه به سمرقند 
ازبکســتان و شــرکت در بیســت و دومین اجاس سران 
کشورهای عضو ســازمان همکاری شــانگهای و دیدار با 
مقامات ۱۰ کشــور ازبکستان، قرقیزســتان، تاجیکستان، 
پاکستان، روسیه، چین، باروس، قزاقستان، هند و ترکیه 
به تهران بازگشــت. در این ســفر عضویــت دائم ایران در 

سازمان همکاری شانگهای قطعی شد.
به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری 
اسامی ایران صبح چهارشنبه ۲۳ شهریور به منظور سفر 
سه روزه برای شرکت در بیســت و دومین اجاس سران 
ســازمان همکاری شــانگهای و دیدار با سران کشورهای 
عضــو، با بدرقه حجت االسام والمســلمین محســن قمی 
معاون بین الملل دفتر مقام معظــم رهبری، محمد مخبر 
معــاون اول رئیس جمهــور و جمعی از اعضــای کابینه 

سیزدهم تهران را به مقصد سمرقند ترک کرد.
رئیســی پیش از ترک تهران در فــرودگاه مهرآباد درباره 
اهداف این ســفر اظهار کرد: از اقدامات مهمی که در سفر 
به ازبکســتان صورت خواهد گرفت قطعی شــدن امضای 

اسناد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است.
ســاعاتی بعد رئیس دولت ســیزدهم با اســتقبال عبداهلل 
نعمتویچ عارفوف نخست وزیر، ابراهیم عبدالرحمانوف وزیر 
نوآوری و فاضلوف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان وارد 
فرودگاه ســمرقند شد و ظهر چهارشــنبه در مجموعه راه 
ابریشم سمرقند مورد استقبال رسمی شوکت میرضیایف، 

رئیس جمهور ازبکستان قرار گرفت.
در اولین بخش از برنامه های ســفر به ازبکســتان نشست 
مشــترک هیئت های عالی رتبه ایران و ازبکســتان برگزار 
شــد و رئیســی در این نشســت امضای اســناد میان دو 
کشــور را جلوه خوبی از اراده طرفین برای توســعه روابط 
در حوزه های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری 
اســامی ایران همچنین در عرصه کشــاورزی تجربیات 
خوبی دارد و کشــاورزی می تواند یکی از زمینه های خوب 

همکاری بین دو کشور باشد.
در این نشست ۱۷ یادداشت تفاهم و سند همکاری و یک 
بیانیه مشترک میان مقامات عالی جمهوری اسامی ایران 
و جمهوری ازبکســتان به امضاء رســید. افزایش همکاری 
در عرصه هــای کشــاورزی، انرژی، گمــرک، تاش برای 
توســعه همکاری های ورزشــی، علمی، فناوری و نوآوری، 
افزایش تبادالت فرهنگی، همکاری در زمینه بهداشــت و 
درمان، عملیاتی ســازی حمل و نقــل بین المللی از طریق 
بندر چابهار، همکاری های محیط زیســتی، توسعه صنعت 
گردشــگری و تســهیل صدور روادید برای تجار، اعضای 
محافل علمی و گروه های توریستی موضوع اسناد همکاری 

امضاءشده میان مقامات دو کشور بود.
رئیس جمهوری اسامی ایران صبح پنج شنبه ۲۴ شهریور 
در آغاز دومین روز ســفر خود به ازبکستان، در هتل محل 
اقامــت خود، با ژانــگ مینگ دبیرکل ســازمان همکاری 
شــانگهای دیدار و گفت وگو کرد و در این دیدار با تشریح 
ظرفیت های گســترده کشــورمان در زمینه های سیاسی، 
فناوری، اقتصادی و ترانزیتی، از آمادگی جمهوری اسامی 
ایران بــرای همکاری با ســازمان همکاری شــانگهای و 

کشورهای عضو در عرصه های مختلف خبر داد.
همچنین دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در این دیدار 
با اشــاره به اقدامات دبیرخانه این ســازمان برای عضویت 
دائمی جمهوری اســامی ایران در این اتحادیه منطقه ای 
گفت: ایران کشــوری بزرگ و تاثیرگذار است که می تواند 
نقش بسزایی در امنیت منطقه و جهان ایفا کند. جمهوری 
اســامی ایران همچنین به عنوان یک کشــور بزرگ در 
منطقه با تکیه بر اشــتراکات تاریخی و تمدنی گسترده ای 
که با کشــورهای منطقه دارد، روابط سیاســی و تجاری 

خوبی با اعضای سازمان همکاری شانگهای دارد.

پس از آن ســدیر جبــاروف رئیس جمهور قرقیزســتان با 
حضور در محل اقامت رئیسی با وی دیدار و گفت وگو کرد. 
رئیس قوه مجریه در این دیدار با اشــاره به پیشرفت های 
گســترده علمی و فناوری جمهوری اسامی ایران با وجود 
اعمال تحریم های گســترده، بیان کرد: ایران آمادگی دارد 
برای بهره مندی قرقیزســتان از این دســتاوردهای بزرگ 
تجربیات و دستاوردهای خود را با این کشور مبادله کند.

رئیس جمهــور قرقیزســتان هم با ابراز خرســندی از این 
دیدار، از کمک های پزشــکی ایران به مردم کشــورش در 
دوران همه گیری کرونا تشــکر کرد و گفت: توسعه روابط 
با جمهوری اســامی ایران در اولویت سیاســت گسترش 

همکاری های دولت قرقیزستان است.
دیدار بــا تجار و فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم ازبکســتان 
برنامه دیگر صبح پنج شــنبه رئیســی بود که وی در این 
دیدار با تاکید بر ضرورت رفع مشکات مبادالت مالی برای 
رفع دغدغه تجار و فعاالن بازرگانی، دستگاه های مسئول را 

مأمور پیگیری تحقق آن کرد.
رئیس دولت ســیزدهم به عنوان برنامه بعدی خود در این 
ســفر با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار 
و گفت وگو کرد و ســران دو کشــور این دیــدار در مورد 
 مســائل منطقه ای، امنیتی و مشــکات مردم افغانستان 

رایزنی کردند.
رئیســی در ششمین برنامه کاری دومین روز سفر خود به 
ازبکستان، در هتل محل اقامت خود میزبان شهباز شریف 
نخست وزیر پاکســتان بود و در این دیدار با مهم توصیف 
کردن روابط تهران و اســام آبــاد، تاکید کرد: ایران برای 

گسترش روابط با پاکستان حد و مرزی قائل نیست.
در این دیدار دو طرف از همکاری  در حوزه انرژی استقبال 
و بر انجام پیگیری های الزم برای برداشــته شــدن موانع 
در ایــن زمینــه تاکید کردند. ســران دو کشــور ایران و 
پاکســتان توافق کردند کمیته ای متشــکل از مســئوالن 
 مربوط دو کشور برای پیگیری و اجرایی شدن این طرح ها 

تشکیل شود.
در دومین روز این سفر ســید ابراهیم رئیسی و والدیمیر 
پوتین روســای جمهور ایران و روســیه عصر پنج شنبه با 
یکدیگــر دیدار و گفت وگو کردند و با مرور تفصیلی عرصه 
همکاری های اقتصادی، از پیشرفت های چشمگیر در روابط 
دو کشور به ویژه در عرصه های بانکی، حمل و نقل زمینی 

و دریایی، گمرک و انرژی ابراز خشنودی کردند.
رئیســی در این دیدار تاکید کرد: همکاری های اقتصادی 
تهران-مسکو برای دو ملت و کشورهای منطقه مفید است.
همچنین پوتین در این دیدار با اشــاره به روابط گسترده 
تجــاری مســکو-تهران، از افزایش رفت و آمــد مقامات 
اقتصادی دو کشــور ابراز خشــنودی و بیــان کرد: حجم 
تجارت بین دو کشــور در سال گذشته میادی ۸۱ درصد 
و در ۵ ماهه نخست امسال ۳۰ درصد افزایش یافته است. 
ضمن اینکه یک هیئت از روســیه با حضور نمایندگان ۸۰ 

شرکت بزرگ روسی هفته آینده عازم ایران خواهد شد.
شامگاه پنج شنبه آیین غرس نهال بیست و دومین اجاس 
سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در ساختمان مرکز 
کنگره مجموعه جاده ابریشم سمرقند برگزار شد و رئیس 
جمهوری اسامی ایران به همراه دیگر روسای شرکت کننده 
در آیین کاشــت نهال یادبود این نشست شرکت کرد. پس 
از این مراســم ضیافت شام سران کشــورها برگزار شد اما 
به دلیل پروتکل های جمهوری اســامی ایران، رئیسی به 
جای شرکت در این ضیافت، با حضور در مسجد اهل بیت 
رسول اهلل )ص( شهر ســمرقند، با فعالیت های فرهنگی و 

مذهبی این مسجد آشنا شد.
صبح روز جمعه ۲۵ شهریور بیست و دومین اجاس سران 
سازمان همکاری شــانگهای در شهر سمرقند ازبکستان با 
حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسامی ایران 
و سران کشورهای چین، روســیه، هند، ایران، ازبکستان، 
قزاقســتان، بــاروس، ترکیــه، آذربایجان، قرقیزســتان، 
پاکســتان، مغولســتان، تاجیکســتان و ترکمنستان آغاز 
شــد. این اجاس هر ســاله با محوریت موضوع استراتژی 

همکاری هــای چندجانبه و حوزه های اولویت دار توســعه، 
رســیدگی بــه موضوعات مهــم و تقویــت همکاری های 

اقتصادی و سیاسی اعضاء برگزار می شود.
سازمان همکاری شــانگهای )SCO( در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ 
در شانگهای )PRC( توسط قزاقستان، چین، قرقیزستان، 
روســیه، تاجیکســتان و ازبکستان تاســیس شد. هشت 
کشــور هند، جمهوری قزاقســتان، جمهوری خلق چین، 
قرقیزستان، پاکستان، فدراســیون روسیه، تاجیکستان و 

ازبکستان عضو سازمان همکاری شانگهای هستند.
چهار کشور افغانســتان، باروس، جمهوری اسامی ایران 
و مغولستان در سازمان همکاری شانگهای دارای وضعیت 
ناظر بودند که جمهوری اســامی ایران که تا سال گذشته 
به عنوان عضو ناظر حضور داشــت، در بیســت و یکمین 
اجاس سران سازمان همکاری شانگهای به عضویت کامل 
این سازمان درآمد. همچنین شش کشور شامل جمهوری 
آذربایجــان، جمهــوری ارمنســتان، پادشــاهی کامبوج، 
جمهــوری دموکراتیــک فدرال نپال، جمهــوری ترکیه و 
جمهوری دموکراتیک سوسیالیســتی ســریانکا شرکای 

گفت وگوی سازمان همکاری شانگهای هستند.
رئیس جمهوری اســامی ایران در نطق خود در بیســت 
و دومیــن اجاس ســران ســازمان همکاری شــانگهای 
با تاکید بــر اینکه همگرایی در حوزه انرژی در ســازمان 
همکاری شــانگهای به توســعه بیشــتر اقتصادی و نهایتا 
کاهــش هزینه های امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه و 
فرامنطقه کمک چشمگیری خواهد کرد، از آمادگی ایران 
برای ایفای نقش موثر در زمینه تأمین امنیت عرضه انرژی 

خبر داد.
در این اجاس عضویت ایران به صورت رسمی در سازمان 
همکاری شانگهای توسط شوکت میرضیایف رئیس جمهور 
ازبکستان به عنوان میزبان این اجاس اعام شد. همزمان 
با این رویــداد علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در 
توییتی نوشــت: »الیحه الحاق دولت جمهوری اســامی 
ایران به ســازمان همکاری شــانگهای پس از تصویب در 

دولت، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.«
همچنیــن والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهور روســیه در 
سخنرانی خود در سازمان همکاری شانگهای در واکنش به 
عضویت دائم ایران در این ســازمان با بیان اینکه عضویت 
کامــل ایران در شــانگهای »تغییری مثبت« به حســاب 
می آید، عنوان کرد:  ایران بــرای همکاری های منطقه ای 
نقش مثبتــی را ایفا می کند. ما از پیوســتن ایران به این 

سازمان به طور کامل حمایت می کنیم.
در ادامه سفر رئیس جمهوری اسامی ایران به ازبکستان، 
در حاشیه اجاس ســازمان همکاری شانگهای رئیسی با 
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور باروس دیدار و گفت وگو 
کرد و در این دیدار با بیان اینکه نقشــه راه ارتقای سطح 
همکاری های تهران-مینســک آماده شده است، به تشریح 
ظرفیت های جمهوری اسامی ایران در حوزه های مختلف 
به ویژه مسائل علمی و فناوری پرداخت و بیان کرد: ایران 
برای صــادرات کاال و همکاری های مشــترک با باروس 

آمادگی کامل دارد.
رئیس جمهور باروس هم در این دیدار با تاکید بر اهمیت 
تدوین نقشــه راه ارتقای ســطح همکاری های دو کشور، 
خاطرنشــان کرد: باروس و جمهوری اسامی ایران روابط 
بســیار خوبی با یکدیگر دارند و بــا توجه به ظرفیت های 

متقابل موجود، این روابط باید افزایش پیدا کند.
پس از آن رئیسی و شی جین پینگ سران دو کشور ایران و 
چین با یکدیگر دیدار و گفت وگو و درباره مهم ترین مسائل 
مربوط به مناســبات دوجانبه بــرای ارتقای همکاری های 
اقتصادی گفتگو و تصمیم گیری کردند. توافق های اساسی 
درباره توســعه همکاری های راهبردی اقتصادی و تقویت 
چندجانبه گرایی، محور مذاکرات روســای جمهور ایران و 
چین بــود. در این دیدار رئیس جمهــوری خلق چین به 
صورت رســمی از رئیس جمهور اسامی ایران دعوت کرد 

تا به چین سفر کند.
رئیس دولت ســیزدهم در ادامه برنامه های ســومین روز 

ســفر به ازبکســتان بعدازظهــر جمعه با قاســم ژومارت 
توکایف رئیس جمهور قزاقســتان دیــدار و گفت وگو کرد. 
رئیســی در این دیدار با تاکید بر اینکــه ایران مصمم به 
اجرایی کردن توافقات صورت گرفته دو کشــور در ســفر 
رئیس جمهور قزاقستان به تهران است، ابراز امیدواری کرد 
که روابط دوجانبه ایران و قزاقستان به توافقات منطقه ای 

و بین المللی نیز منجر شود.
رئیس جمهور قزاقســتان هم در این دیدار با موفقیت آمیز 
ارزیابی کردن ســفرش بــه ایران، بر اهمیت تســریع در 
اجرایی شــدن کریدور قزاقســتان، ترکمنســتان، ایران و 
یکسان ســازی تعرفه های گمرکی و حمل و نقلی بین سه 

کشور تاکید کرد.
رئیسی عصر جمعه در ادامه دیدارهای خود در سومین روز 
از سفر به ازبکستان عصر جمعه با نارندرا مودی نخست وزیر 
هند دیدار و گفت وگو و در این دیدار اظهار کرد: بهره گیری 
از ظرفیت هــای موجود در صنعت نفت و گاز، حمل و نقل 
و به ویژه مســیر ترانزیتی چابهار-آسیای میانه و همچنین 
همکاری در مسائل منطقه ای و بین المللی، می تواند زمینه 
مناسبی برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری های 

ایران و هند فراهم کند.
نخســت وزیر هند هم در این دیــدار ضمن اعام مخالفت 
کشورش با اعمال تحریم های یک جانبه از سوی یک کشور 
علیه کشــور یا کشورهای دیگر، به نقش و اهمیت کلیدی 
بنــدر چابهار در حمل و نقل کاال در منطقه اشــاره کرد و 
گفت: توسعه این بندر موجب توسعه اقتصادی کشورهای 

منطقه خواهد شد.
در بخش دیگری از این سفر، رئیسی و رجب طیب ادوغان 
سران دو کشــور ایران و ترکیه در دیدار با یکدیگر، ضمن 
مــرور توافقات صورت گرفته در ســفر اخیر رئیس جمهور 
ترکیــه بــه تهــران و برگــزاری هفتمین شــورای عالی 
همکاری های اقتصادی دو کشــور، بار دیگر بر تســریع در 
اجرای این توافقات تاکیــد کردند. در این دیدار دو طرف 
درباره تحوالت منطقه از جمله مسائل سوریه، افغانستان و 

تحوالت قفقاز هم گفت وگو کردند.
رئیس قوه مجریه در آخرین برنامه سفر خود به ازبکستان 
از مجموعــه تاریخــی میدان ریگســتان در مرکز شــهر 
سمرقند بازدید کرد و در جریان تاریخچه بناهای فرهنگی 
و آموزشــی ساخته شــده در میدان ریگستان قرار گرفت. 
این مجموعه تاریخی در دوره سلسله تیموریان با معماری 
ایرانی-اسامی بنا نهاده شده و نام آن به رودخانه ای اشاره 
دارد که پیش از ساخت این میدان، خشک می شود و تنها 

ریگ های آن بجا می ماند.
رئیس جمهوری اســامی ایران پس از پایان این سفر سه 
روزه و شرکت در بیست و دومین نشست سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدار و گفت وگو با سران 
کشورهای ازبکســتان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، 
روسیه، چین، باروس، قزاقســتان، هند و ترکیه، شامگاه 
جمعه سمرقند را به مقصد تهران ترک کرد و بامداد شنبه 
با اســتقبال محمد مخبر معــاون اول رئیس جمهور وارد 

فرودگاه مهرآباد شد.
رئیسی پس از بازگشت از ازبکستان و در فرودگاه مهرآباد 
درباره دستاوردهای این سفر اظهار کرد: نتایج حاصل شده 
از سفر به ازبکستان، نشان می دهد که تاش دشمن برای 
به انزوا کشاندن جمهوری اسامی ایران با تهدید و تحریم 
با شکست مواجه شده است و امروز همه کشورها عاقمند 

به گسترش همکاری ها و روابط خود با ایران هستند.
رئیس دولت ســیزدهم با اشــاره به اعام ارتقاء عضویت 
جمهوری اسامی ایران در ســازمان شانگهای در نشست 
سمرقند گفت: عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای 
زمینه خوبی را جهت ارتباط با زیرســاخت های اقتصادی 
منطقه برای فعاالن اقتصای ایران فراهم می کند و از همه 
فعاالن اقتصادی و بنگاه های تولیدی می خواهم با توجه به 
اقبال کشورهای منطقه برای همکاری با ایران و استفاده از 
کاالهای ســاخت ایران، کار و تاش خود را در مسیر بهره 

گرفتن از این فرصت، مضاعف کنند.
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گزارش
رهبر انقالب اسالمی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی »ع«: 

اربعین امسال باشکوه تر از هر دوره دیگری در تاریخ 
برگزار شد

رئیســی گفت: علی رغم اینکه دشــمنان فکر می کردند بــا تحریم ها و تهدیدها 
می تواننــد ایران را در انزوا قرار دهند، امروز اشــتیاق کشــورهای منطقه برای 

همکاری با کشورمان را می بینیم.
حجت االسام والمســلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، پس از بازگشت 
از ســفر ازبکستان و شرکت در اجاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای، 
در مورد دســتاوردهای این سفر گفت: در راســتای تقویت سیاست همسایگی، 
همه جانبه گرایــی اقتصــادی جمهوری اســامی ایران، توجه به همســایگان و 
کشــورهای منطقه و همکاری های آسیایی، سفر به ازبکستان انجام شد و با این 
نگاه چند اقدام صورت گرفت. رئیسی بیان کرد: اقدام اول دیدار دوجانبه با رئیس 
جمهور کشــور میزبان بود؛ بیش از ۲۰ سال مســئوالن ارشد جمهوری اسامی 
ایران به ازبکستان سفر نداشتند و این متقابا نیز این صدق می کرد. خوشبختانه 

دیدار با رئیس جمهور ازبکستان بسیار مفید بود.
وی ادامه داد: دیدارهای دوجانبه نیز با ســران کشــورهای شانگهای که در این 
اجاس شــرکت کرده بودند صورت گرفت و بیش از ۱۰ دیدار انجام شد که در 

این دیدارها مسائل دوجانبه و ارتباطات تجاری و اقتصادی مطرح شد.
رئیس جمهور اظهار کرد: بخش ســوم نیز ســخنرانی در اجاس شانگهای بود و 

در این جلسه اعام رسمی عضویت جمهوری اسامی ایران در سازمان همکاری 
شــانگهای انجام شــد. این مســئله فرصتی بزرگی را در زمینه اقتصادی برای 
کشــورمان فراهم می کند. رئیسی افزود: خوشــبختانه امروز در بازار کشورهای 
همســایه و منطقه اوراسیا اشتیاق زیادی به تولیدات کشورمان وجود دارد و باید 
از این ظرفیت به خوبی اســتفاده کرد. علی رغم اینکه دشمنان فکر می کردند با 
تحریم ها و تهدیدها می توانند ایران را در انزوا قرار دهند، امروز اشتیاق کشورهای 

منطقه برای همکاری با کشورمان را می بینیم.
رئیس جمهور در پایان بیان کرد: امیدوارم آنچه در این ســفر انجام شــد، زمینه 
برای گام های آینده در جهت توســعه و تقویت سیاست همسایگی و فعالیت های 
اقتصادی در منطقه باشــد تا بتوانیم در نشســت های بعدی گام هایی در جهت 

توسعه روابط در تمامی زمینه ها بین ایران و کشورهای همسایه برداریم .

رئیس جمهور: 

 شاهد اشتیاق کشورها 
برای همکاری با ایران هستیم


