
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

شهرنوشت 6

 تبعات زیست محیطی 
دفن غیراصولی زباله در کشور ادامه دارد؛

 از سراوان 
تا سراسر ایران

جهان 5

 درگیری احزاب عراق پای نیروهای ویژه ترکیه را 
به شمال این کشور باز کرد؛ 

اقتدارنمایی آنکارا در پرتو 
انسداد سياسی بغداد
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رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد

 ضرورت برخورد با عوامل 
حمالت تروریستی علیه ملت افغانستان

سياست 2

همين صفحه

افزایش احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان 

یل فضای  تغییر     ر
امنیتی به دیپلماتیک 

ایران و عربستان سعودی دوباره گفت وگو 
را از ســر گرفتند. نورنیوز، که بــه نزدیکی به 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی معروف 
اســت خبر داد، نمایندگان دو کشور بار دیگر 
در بغداد، پای میز مذاکره نشســتند. پیشتر 
خبرگزاری روسی اسپوتنیک، از برگزاری دور 
پنجم مذاکرات با قید »به زودی« خبر داده بود. 
طبق گزارش ها ازسرگیری دوباره گفت وگوها 
با میانجیگری و اصرار بغداد و مسقط صورت 
گرفته است، همان طور که همین دو پایتخت، 
به خصوص عراق بودند که باعث شــدند اصل 
ماجرا سال گذشته به جریان بیافتد. ایسنا به 

نقل از نورنیوز درباره این دیدار نوشته است، در 
پنجمین دور گفت وگو میان نمایندگان عالی 
ایران و ســعودی در پایتخت عراق چشم انداز 
روشن تری نسبت به ازسرگیری روابط میان 
دو کشور ترسیم شده اســت. نورنیوز، تأکید 
کرده است، مســئولین عالی عراق و سلطنت 
عمان نقش موثری در شــکل گیری جلسات 
مشــترک میان نمایندگان تهــران و ریاض 
داشــته اند. در جریان پنج دور گفت وگوهای 
صریح انجام شده، در مورد چالش های اصلی 
در مسیر ازســرگیری روابط دو کشور تبادل 

نظر شده است.

12250 تن میوه شب عید روی دست سازمان تعاون روستایی مانده است

مزایده دردسرساز برای دولت سیزدهم
چرتکه 3

درباره یک نگرانی اشتباه برای تیم ملی

آدرس تماما غلط! 

کارشناسان از اهداف ابالغ سیاست های 
کلی تامین اجتماعی می گویند

 استقرار حکمرانی رفاه،
 به شرط حمیت 

دستگاه های متولی

ائمه جمعه واکنش متفاوتی به سفر خانواده 
قالیباف به ترکیه داشتند؛

همه مخالف جز یک نفر

دسترنج 4

تنش مرزی بین ایران و 
افغانستان و بسته شدن مرز 

دوغارون/ اسالم قلعه
سياست 2

میوه و خشکبار صدرنشین شدند

 رکوردزنی تورم ماهانه 
در 1401

چرتکه 3

آدرنالين 8

سياست 2

پیــام همدردی رهبــر انقالب بــه خانواده 
شــهدای حوادث تروریســتی اخیر افغانستان 

ابالغ شد.
به گزارش ایســنا، معاون ســفیر جمهوری 
اســالمی ایران در کابل و هیــأت همراه ضمن 
دیدار با خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر 
افغانستان، پیام تســلیت و ابراز همدردی رهبر 
انقالب و جمهوری اسالمی را به آنان ابالغ کردند.

مرکز آموزشــی »ممتــاز« و دبیرســتان 
»عبدالرحیم شهید« شهر کابل سه شنبه گذشته 
هدف حمالت تروریستی قرار گرفتند و جمعی 
از دانش آموزان افغانســتانی در این حوادث به 
شهادت رسیده و مجروح شدند. پس از این حادثه 
تروریستی سفارت ایران در افغانستان آمادگی 
خود برای کمــک به مجروحان ایــن حوادث و 

انتقال آنان به ایران را اعالم کرده بود.

در پی تکــرار وقوع انفجارهای تروریســتی 
جنایت بار در مدارس و مساجد مناطق مختلف 
افغانســتان که به شــهادت و مجروحیت شمار 
قابل توجهی از مردم این کشور انجامیده است، 
رئیس جمهور در پیامی نســبت به گســترش 
تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت های منطقه 
هشدار داد.به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی 
ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی 
اخیر در افغانســتان، بر ضــرورت تامین امنیت 
همه مردم افغانستان بخصوص امنیت کامل آنها 

در مدارس، مساجد و مراکز مذهبی تاکید کرد.
رییس شــورای عالی امنیت ملی همچنین 
با تاکید بر مســئولیت حاکمان افغانســتان در 
شناسایی و مجازات تروریست  های عامل حمالت 
اخیر، اعالم کــرد که جمهوری اســالمی ایران 
آمادگی همــکاری و بکارگیری همــه امکانات 
خود برای مقابله با تهدید تروریســم تکفیری و 
جلوگیری از تکرار این فجایع را دارد و همچنین 
آماده است که در حوزه درمانی نیز به مجروحان 
این حمالت تروریستی کمک های برادرانه خود 
را ارائه دهد.در روزهای گذشته تروریست ها در 
چندین انفجار ناجوانمردانه به مدارس، مساجد و 
صفوف نمازگزاران روزه دار در استان های مختلف 
افغانستان از جمله کابل، مزارشریف و قندوز شمار 
چشمگیری از مسلمانان شــیعه و سنی از جمله 

زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند.

جنایت داعشی ها حاصل جریانات 
دست ساخته غرب است

رئیس جمهــور همچنیــن بامداد شــنبه 
در اجتماع شــب زنده داران دومین شــب قدر 
مــاه مبارک رمضــان و ســوگواران شــهادت 
مولی الموحدیــن علــی)ع( در مصلــی امــام 
خمینی)ره(؛ ظلم از جانب رژیم صهیونیســتی 
علیه نمازگزاران فلسطینی و جنایات داعش علیه 
نمازگزاران افغانســتان را جریانی دست ساخته 
غرب و صهیونیســت ها دانســت و گفت: طبق 
وصیت نامه امیرالمومنیــن)ع( باید همواره در 

حمایت از مظلومین مقابل ظالمان ایستاد.
رئیــس دولت ســیزدهم با تاکید بــر اینکه 
روشنگری چند ســال قبل رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اینکه داعش دست پرورده سرویس های 
غربی و صهیونیســم اســت، عنوان کرد: امروز 
که شــاهد جنایات مشــابه داعشــی ها و رژیم 
صهیونیســتی علیه مســلمانان و نمازگزاران 

مظلوم در مسجداالقصی و مســاجد افغانستان 
هستیم، جهان بیش از هر زمان دیگر به حقانیت 

روشنگری مقام معظم رهبری پی برده است.
رئیس جمهــور در ادامه درباره فرارســیدن 
روز قدس افزود:  یکی از نمادهای پیوســتگی و 
همبستگی امت اسالمی، روز قدس است، به لطف 
خدا و به اعتبار اخالص امام راحل)ره( روز به روز 
هم این همبستگی بیشــتر می شود و امیدواریم 
این اتحاد به زودی منتهی به آزادی قدس شریف 
و رسیدن فلسطینیان به حق ۷۰ ساله شان شود. 
لبیک به توصیه امیرالمومنین علی )ع( در دفاع از 
مظلوم ان شاءاهلل در روز قدس اتفاق خواهد افتاد.

رئیســی با تاکید بر اهمیت جهــاد تبیین و 
رهنمودهای مقام معظــم رهبری در این زمینه 
تصریح کرد: امروز هر کس امکان ســخن گفتن 
و نوشــتن دارد باید در عرصه جهاد تبیین فعال 
باشد. امروز امپراطوری خبری در اختیار دشمن 
اســت و مکرر حق را باطل و باطــل را حق جلوه 
می دهند.رئیس جمهور اهتمام به جهاد تبیین 
و ایســتادگی در برابر هجمه های سازمان یافته 
رسانه ای دشمن را در منافات با طرح انتقادات و 
پیشــنهادات با هدف بهبود حکمرانی ندانست و 
خاطرنشان کرد: مشارکت در جهاد تبیین به این 
معنا نیست که ما هیچ کاســتی نداریم،  بلکه به 
معنای بیان واقعیت های امیدبخش و جداسازی 

حق از باطل است.

خبر

 ابالغ پیام همدردی رهبر انقالب 
به خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر افغانستان

رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد

ضرورت برخورد با عوامل حمالت تروریستی علیه ملت افغانستان


