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اخبار

خبرگ��زاری رویت��رز گزارش داده ش��بکه پیچیده
تحریمه��ای آمریکا موجب ایجاد اخالل در مبادله
اقالم بشردوس��تانه با ایران ش��ده اس��ت .چند منبع
میگوین��د مقامه��ای کره جنوب��ی و ژاپن از انتقال
پول نقد به س��وئیس بدون اجازه آمریکا خودداری
میکنن��د .وزارت خارجه کره جنوبی این موضوع را
تأیید کرد.یک مقام این وزارتخانه به رویترز گفت:
«با توجه به تحریمهای آمریکا بازگرداندن پول به
صورت نقد امکانپذیر نیست .هر گونه مجوز درباره
ای��ن وج��وه باید از طرف آمریکا صادر ش��ود».مقام
وزارت خارجه کره جنوبی گفت سئول درباره انتقال
پول ایران به مس��یر کانال س��وئیس رایزنیهایی را
انج��ام داده .او ب��ا وج��ود این گف��ت« :آمریکا نظر
مثبتی درباره چنین طرحهایی ندارد».رویترز نوشته
مش��خص نیس��ت چرا ایاالت متحده آمریکا برای
چنین مبادالتی مجوز صادر نکرده است.یک مقام
وزارت خارج��ه ژاپ��ن از اظهارنظر خودداری کرده و
مسئله را به مقامهای ایران ارجاع داده است .بانک
مرکزی ایران به درخواس��ت رویترز برای مصاحبه
پاسخ نداده است.

طرح سناتور آمریکایی
برای تنبیه دولت لبنان

«تد کروز» ،نماینده جمهوریخواه مجلس س��نای
آمریکا طرح جدیدی پیش��نهاد داده که خواس��تار
قطع کمک مالی دولت آمریکا به دولتهای حامی
ح��زباهلل لبنان اس��ت.این طرح که نس��خهای از
پیشنویس آن روی وبس��ایت کنگره آمریکا قرار
گرفته روز  ۱۲ماه مه سال جاری میالدی به کمیته
روابط خارجی مجلس سنا ارائه شده است.تد کروز
عنوان طرح را اینطور انتخاب کرده است« :ممانعت
از ارائه هر گونه کمک از سوی دولت ایاالت متحده
به هر دولت لبنان که تحت نفوذ یا کنترل حزباهلل
باش��د».او در توضیح درباره این طرح نوش��ته دولت
آمری��کا بای��د از ارائ��ه هر گونه کم��ک به هر دولت
لبن��ان ک��ه عضوی از حزباهلل در آن دارد خودداری
کند.طرح کروز برای تبدیل شدن به قانون مسیری
طوالنی پیش رو دارد .این طرح ابتدا در کمیته روابط
خارجی مجلس س��نا به رأی گذاش��ته خواهد شد و
در ص��ورت تصوی��ب ،کل مجلس س��نا به آن رأی
خواهد داد .در صورتی که نس��خه موازی طرح در
دیگر شاخه کنگره یعنی مجلس نمایندگان هم به
تصویب برس��د ،طرح به مصوبه کنگره تبدیل شده
و رئیسجمهور آمریکا باید آن را امضا کند.ارائه این
طرح در راس��تای اقداماتی اس��ت که دولت آمریکا
برای ایجاد اختالفات داخلی در لبنان انجام میدهد.
روز گذش��ته ه��م «دونالد ترام��پ» ،رئیسجمهور
آمری��کا هنگام تمدی��د وضعیت اضطراری در قبال
لبنان ،اقدامش را به ایران و حزباهلل نسبت داد.

عضو یهودی سابق کنگره:
«جو بایدن نامزد اسرائیل است»

«استیو اسرائیل» نماینده پیشین مجلس نمایندگان
آمریکا و رئیس فراکسیون حزب دموکرات در کنگره
طی سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵معتقد است که «جو
بایدن نامزد اس��رائیل اس��ت» و رژیم صهیونیستی
همیش��ه میتواند به او تکیه کند .یک سیاس��تمدار
یهودی  ۶۲ساله آمریکایی که به مدت شانزده سال
نمایندهنیویورکدرمجلسنمایندگانآمریکاوچهار
سال رئیس فراکسیون حزب دموکرات در کنگره بود،
در یک یادداشت به سابقه چند دههای حمایتهای
جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری
امس��ال این کش��ور از رژیم صهیونیستی اشاره کرد
و نوش��ت« :اسرائیل همیش��ه میتواند روی کمک
جو بایدن حس��اب کند»« .اس��تیو اسرائیل» در سال
 ۲۰۱۶پس از پایان دوره نمایندگی در کنگره انصراف
خود از ش��رکت در انتخابات را اعالم کرد و اکنون
مدیر «بنیاد سیاس��ت و مسائل جهانی» در دانشگاه
«کرنل» آمریکا است.وی در پایگاه «هیل» نوشت:
«ش��ش سال قبل وقتی سازمان تروریستی حماس
حمالت راکتی به اسرائیل کرد؛ حمالتی که به طرز
خطرناکی نزدیک بود باعث از دست رفتن یک عنصر
س��پر دفاعی (فلس��طین اشغالی) شود ،من به خاطر
دارم که جو بایدن در مقام معاون رئیسجمهور چطور
واکنش نشان داد».به نوشته او« ،بایدن اغلب با من
درباره اینکه چطور حمایتش از اسرائیل شکل گرفته،
صحبت میکرد .در زمانی که صحبت درباره تاسیس
دولت مدرن اسرائیل بود ،او یک کودک سر میز شام
بود و پدرش اصال نمیتوانست درک کند که کسی
چطور میتوانست با این اقدام تاریخی مخالفت کند.
برای این مرد فروشنده آمریکایی کاتولیک ایرلندی
تبار کامال واضح بود که چرا باید اسرائیل وجود داشته
باش��د .اس��تقرار یک دولت برای مردم یهودی بعد از
تراژدی هولوکاست تنها راه برای عملی کردن این
وعده بود که “هرگز دوباره تکرار نخواهد شد”».

خــبرویـژه

مقام کره جنوبی :آمریکا اجازه انتقال
پول ایران را نمیدهد

ایران خواستار

تنشزدایی با همه

کشورهای منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه ،سند همکاری  ۲۵ساله را یک چشمانداز برای آینده روابط طوالنیمدت جمهوری اسالمی ایران و چین دانست و خاطرنشان کرد :این نقشه راه دارای ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی ،سرمایهگذاری ،تجاری و ...است .سید عباس موسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه گیالن در سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی ،از جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت منطقهای یاد کرد و گفت:
اعتقاد داریم که امنیت منطقه جز با حضور و همافزایی و همیاری کشورهای منطقه به دست نمیآید و لذا این امر خوشایند بسیاری از کشورها از جمله قدرتهای فرامنطقهای که به بهانههای مختلف وارد منطقه ما
شدهاند ،نیست.وی جمهوری اسالمی ایران را منادی وحدت دانست و افزود :جمهوری اسالمی ایران خواستار تنشزدایی و رفع سوءتفاهمات با همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسالمی است.

پامپئو :تحریمها به هدف نهایی خود در برابر ایران دست نیافتهاند

گ�روهسیاس�ی:وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا در
جلسهایدرمجلسسنایاینکشوربهشکست
سیاست دولت این کشور در برابر ایران اذعان
ک��رد« .مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا در
جلس��همجلسس��نابهشکس��تکارزارفشار
حداکثریآمریکاعلیهایراناعترافکرد.پامپئو
در پاسخ به سئوال یک سناتور درباره اثرگذاری
سیاست آمریکا در قبال ایران گفت که کارزار
فش��ار حداکثری ،اثرگذار بوده اما نتوانس��ته به
هدفش برای تغییر رفتار حکومت ایران دست
پیداکند.پامپئوایناظهاراترادرنشستکمیته
روابط خارجی مجلس سنا که برای بحث درباره
بودجه سال آینده وزارت خارجه آمریکا برگزار
میش��د مطرح کرد.وی در این جلس��ه گفت:
«دولت ترامپ ،اصول پدران بنیانگذارمان را
محور دیپلماسیمان قرار داده است».او اضافه
کرد« :ما دنیا را با همان واقعنگری که پدران
تمتحدهمیدیدندمیبینیم.
بنیانگذارانایاال 
جمه��وری اس�لامی ایران را هم��ان چیزی
میبینیم که هس��ت :متجاوز نه قربانی».وی
ب��ا بیان اینک��ه وزارت خارجه آمریکا «با تمام
قوا» کارزار فشار حداکثری را اجرا کرده گفت
که آمریکا توانس��ته  ۹۰درص��د از درآمدهای
نفت��ی ای��ران را کاهش دهد.با این وجود ،او در
بخش پرس��ش و پاس��خ شمایی از نبود راهبرد
در سیاس��تهای دول��ت ترامپ در برابر ایران
به نمایش گذاش��ت.پامپئو در جواب «لیندسی
گراهام» ،نماینده جمهوریخواه مجلس س��نا
گف��ت« :تحریمه��ا به وضوح اثر داش��تهاند.
آنه��ا قابلیت رژیم ب��رای کمک به حزباهلل و
شبهنظامیان شیعه در عراق را از بین بردند ،ولی
مش��خص ًا به هدف نهایی خود که تغییر رفتار
رژیم ایران بوده دست نیافتهاند».دولت آمریکا
بعد از خروج از «برنامه جامع اقدام مش��ترک»
یا برجام تحریمها علیه ایران را از س��ر گرفته
و ب��ه سیاس��تهایی تحریکآمیز علیه ایران،
از جمله ترور س��ردار قاس��م سلیمانی ،فرمانده
نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
روی آورده است.ترامپ وعده داده بود با خروج
از برجام و پیگیری سیاست موسوم به «کارزار
فش��ار حداکثری» ایران را به حضور پای میز
مذاکره برای رس��یدن به «توافقی بهتر» -به
زعم او -مجاب خواهد کرد.در حالی که بیش
از  ۲س��ال از این وعده میگذرد دولت آمریکا
در تحق��ق ای��ن هدف ن��اکام مانده و به همین
دلیل ترامپ به خصوص در آس��تانه انتخابات
ریاستجمهوری ماه نوامبر از سوی گروههای
مختل��ف در آمریکا آم��اج انتقادات قرار گرفته
است.منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در
قبال ایران ،تشدید بیمورد تنشها با این کشور
و جدا کردن مس��یر آمریکا از متحدانش متهم

لشکر شکستخورده

رزمایش سپاه در خلیج فارس و تنگه
هرمز پایان یافت

تکرار تحریم های شکست خورده؛ دامنه تحریم فلزات افزایش یافت

وزیر خارجه ایاالت متحده اعالم کرد که در راس��تای مقابله با برنامه هس��تهای ،نظامی و
موش��کی ایران ،دامنه تحریم علیه فلزات این کش��ور گس��ترش یافته است .به نقل از رویترز،
«مای��ک پامپئ��و» وزی��ر خارجه آمریکا بامداد امروز ،جمعه ب��ه وقت تهران در صفحه توئیتر
خود نوش��ت که واش��نگتن دامنه تحریم علیه فلزات ایران را به  22فلز افزایش داده اس��ت.
وی هدف آمریکا از این تصمیم را مقابله با برنامه هستهای ،نظامی و موشکی ایران عنوان
کرد و گفت :فش��ار ما به ایران تا زمانی که همانند یک کش��ور عادی رفتار کند ،ادامه خواهد
داشت.پامپئو در تهدید تجارت با این  22فلز تحریم شده ایران گفت :هرگونه اقدام آگاهانه
برای انتقال این  22فلز به ایران ،اکنون قابل تحریم خواهد بود.بیست و دو فلز تحریمشده
ایران که مایک پامپئو آن را اعالم کرده ،به شرح زیر است:آلومینیوم  ،319آلومینیوم 1100؛
آلومینیوم  ،225آلومینیوم  ،6061آلومینیوم  ،6063آلومینیوم  ،6082آلومینیوم  ،7075آلیاژ
برنز آلومینیوم  ،UNS C63600اکسید آلومینیوم ،فوالد  ،302فوالد  ،4130فوالد زنگنزن
 ،321ف��والد زنگن��زن  ،316فوالد  ،A877فوالد  ،A228فوالد  ،52100-100Cr6فوالد
مارایجینگ  ،350فوالد مارایجینگ  ،300مس بریلیوم ،برنج ماشینکاری ،UNS C37000
مس تنگستن و پودر آلومینیوم با خلوص باالی  98درصد.
کردهاند.تمرکز اصلی دولت ترامپ در ماههای
اخی��ر رویت�لاش برایتمدی��د تحریمهای
تس��لیحاتیعلی��های��رانک��هازروز ۱۸اکتبر
منقضی خواهد ش��د قرار گرفته اس��ت.پامپئو
در نشس��ت جلسه سنا تصریح کرد در صورتی
که دولت آمریکا نتواند تحریمهای تسلیحاتی
علیه ایران را تمدید کند برای بازگرداندن کلیه
تحریمهای بینالمللی از طریق رجوع به «ساز
و کار حل و فصل اختالفات» در برجام تالش
خواهد کرد.پامپئو گفت ایاالت متحده آمریکا
«در آینده نزدیک» قطعنامهای را برای تمدید
تحریمه��ای تس��لیحاتی معرفی خواهد کرد.
پامپئ��و بع��د از ابراز امی��دواری از تصویب این
قطعنامه گفت« :در صورتی که چنین نشود ما
اقدام��ات الزم را انجام خواهیم داد تا اطمینان
حاصل کنیم که این تحریمهای تس��لیحاتی
منقضی نمیشوند».وزیر خارجه آمریکا گفت:
«ما توانایی اس��تفاده از بند بازگش��ت خودکار
تحریمه��ا (س��از و کار حل و فصل اختالفات
در برجام) را داریم و از آن به طریقی اس��تفاده

اخبار

خواهیم کرد که از آمریکا محافظت کند».

فارین پالیسی:آمریکا شکست خورد


یک نش��ریه آمریکایی اخیرا در گزارش��ی به
شکس��ت کمپین موس��وم به فشار حداکثری
این کش��ور پرداخته و مینویس��د که ایران در
برابر این کمپین ایمن شده است .این نشریه
نوشت:دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،از
زمان آغاز به کار خود در کاخ سفید و حتی در
کپمینهای انتخاباتی پیش از آن نیز همواره
توافق هستهای ایران را مورد انتقاد قرار داده و
از آن به عنوان «بدترین توافق تاریخ آمریکا»
یاد میکرد.ترامپ در نهایت در روز  ۸مه ۲۰۱۸
( ۱۸اردیبهشت  )۹۷به صورت یکجانبه از این
توافق خارج ش��ده و با احیای تحریمها علیه
ایران ،کمپین موسوم به «فشار حداکثری» را
علیه کشورمان به راه انداخت.نشریه «فارین
پالیسی» در گزارشی به سیاست کمپین «فشار
حداکثری» آمریکا پرداخته و مینویس��د که
ای��ن راهبرد در برابر ایران با شکس��ت مواجه
ش��ده اس��ت.در این گزارش آمده است دونالد

ترام��پ در روز  ۵ژوئ��ن گف��ت که ایران نباید
ت��ا بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا
برای «توافقی بزرگ» صبر کند بلکه میتواند
اکنون «توافقی بهتر» را با او داشته باشد.این
نش��ریه آمریکایی در ادام��ه میافزاید :با این
وجود ،در حالی که ترامپ احتماال میخواهد از
طریق مذاکره با ایران شهرت ادعایی خودش
را ب��ه عن��وان یک معاملهگ��ر تقویت کند ،اما
سیاس��ت کمپین فش��ار حداکث��ری او تقریبا
شانس هرگونه دیپلماسی بین ایران و آمریکا
ط��ی ماهه��ای آینده را از میان برده اس��ت.در
ادامه این گزارش آمده اس��ت :ایران در مقابل
فشار آمریکا از خود مقاومت نشان داده است.
اقتصاد ایران آنگونه که بسیاری در واشنگتن
امیدوار بودند ،سقوط آزاد نکرده بلکه این کشور
با افزایش تولید داخلی و اشتغال ،نشانههایی از
بهبود اقتصادی از خود نشان داده است.فارین
پالیسی در بخش دیگری مینویسد :لفاظیها
و اقدامات خصمانه ترامپ ،ایران را برای ایجاد
یک توافق مشتاقتر نکرده است.
واش�نگتن اگزماینر:م�ردم ای�ران قربانی
توهمات ترامپ

دیگر نشریه آمریکایی نیز با اشاره به سیاست
هایترامپنوشتهبود:فشارحداکثریباآسیب
ب��ه مردم بیگن��اه ایران و بدون این که چیزی
نصیب آمریکایی ها شود ،تمام دستاوردهای
خ��وب برج��ام را خنثی کرده و ایاالت متحده
را به انزوا کش��انده است .این پیشرفت نیست
بلکه پسرفت است و هیچ امنیت ،شکوفایی یا
آزادی به همراه نداش��ته است.ترامپ به جای
خروج از برجام و فشار حداکثری می توانست
از راهبرد دیپلماتیک محتاطانه ای بهره بگیرد
که بر مبنای برجام طراحی شده بود .او به جای
مخالفت پرخطر با برجام می توانست از آن به
عنوان مبنایی برای بهبود روابط ایران و آمریکا
اس��تفاده کند.ترامپ به جای تمرکز بر توهم
یک توافق بهتر می توانست به گونه ای عمل
کند که احتمال جنگ را از بین ببرد و بپذیرد که
اهداف کاهش اشاعه جنگ افزارها در خدمت
هدف��ی بزرگت��ر و مهم تر یعنی پیش��گیری از
یک جنگ طوالنی و پرهزینه یا پیشگیری از
اضافه ش��دن یک درگیری دیگر به فهرس��ت
مداخالت اشتباه واشنگتن در خاورمیانه است.
ترام��پ هی��چ یک از این اقدامات را نجام نداد
و بنابراین با توجه به شکست فشار حداکثری
اکنون وظیفه اصلی دولت آمریکا این اس��ت
که از وخیم تر شدن اوضاع و کشاندن ایاالت
متحده به جنگ پیشگیری کند .دیپلماسی اگر
ممکن باش��د همیش��ه مورد استقبال قرار می
گی��رد ام��ا اکنون اجتناب از جنگ باید اولویت
نخست آمریکا باشد.

روحانیدربهرهبرداریطرحهایصنعتیمطرحکرد:

شنبههایمقاومتوپنجشنبههایتولید

گروه سیاس�ی:رییس جمهوری گفت :ما ش��نبهها به دشمنان نشان
خواهیم داد که در برابر بیماری کرونا چگونه مقاومت خواهیم کرد و
در پنجشنبهها با کار افتتاح و تولید نشانشان میدهیم که برخالف
تحریمها ما اقتصادمان را زمین نگذاش��تهایم .به گزارش اس��کناس،
حجت االس�لام و المس��لمین حسن روحانی در مراسم بهرهبرداری
از طرحه��ای مل��ی وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت با بیان این که
«مهم است در شرایط سختی که دشمنان به وجود آوردند ملت مان
در برابر تحریم و کرونا مقاومت میکنند» ،اظهار کرد :مردم بیشتر
از گذش��ته پروتکلهای بهداش��تی را رعایت میکنند و کار اصلی در
دس��ت مردم اس��ت اما انصافا کادر درمانی هم به طور مداوم در حال
ایثار و فداکاری هستند.وی افزود :بخش بزرگی از نیازها و صادرات
غیرنفتی ما بارش بر دوش صنعت است و امروز صنعت و معدن در
کنار هم نقش ارزشمندی را ایفا میکنند و در زنجیره فوالد ما امروز
حرکت بس��یار خوبی را مش��اهده میکنیم.رییس جمهور تاکید کرد:
در زنجیره فوالد از سال  ۹۲تا امروز این تولیدات را دوبرابر کردیم و
این در شرایطی رخ داده که تحریمها هم پابرجاست و در همین سال
 ۲۶ ،۹۹میلیون تن به زنجیره فوالد کشور افزوده میشود که تا االن
که ماه پنجم سال است  ۱۶میلیون تن آن افتتاح شده است.روحانی
تصریح کرد :آنچه که به تولید و اش��تغال مردم مربوط میش��ود باید
در همین شنبهها که ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا برقرار است
و پنجش��نبهها که به افتتاح طرحها در سراس��ر کشور اختصاص دارد
را تاکید کردهایم که مرتبط و به صورت یک سریال باید برگزار شود
و هر هفته این شنبهها و پنجشنبهها خاری در چشم دشمنان باشد.
یک خار در روز ش��نبه در یک چش��م و خار دیگر در روز پنجش��نبه در
چش��م دیگر.وی افزود :ما ش��نبهها به دشمنان نشان خواهیم داد که
در برابر بیماری کرونا چگونه مقاومت خواهیم کرد و در پنجشنبهها
با کار افتتاح و تولید نشانش��ان میدهیم که برخالف تحریمها ما

اقتصادمان را زمین نگذاش��تهایم.رییس جمهور با تاکید بر این که
«راهحل ما این اس��ت که همه دس��ت به دس��ت هم دهیم» ،گفت:
فضای تعامل سازنده بین همه قوا و بخش خصوصی و دولتی برقرار
ش��ود و مش��کالت مردم توسط دولت حل شود .من اعتراف میکنم
که هنوز هم در بخش تولید مش��کالتی وجود دارد و باید آن را رفع
کنیم.روحان��ی گف��ت :رابطه نزدیک بین بخش خصوصی و دولتی و
رفع محدودیتها مشکالت را کمتر میکند و دولت و سرمایهگذاران
را به هم نزدیک میکند.وی در پایان گفت :روز عید قربان و امروز
که عرفه است را به خوبی مورد توجه قرار دهیم و در عین حال همه
پروتکله��ای بهداش��تی را در آن رعای��ت کنیم ،مخصوصا برادران
اهل س��نت ما که در روز عید قربان برنامههای بیش��تری دارند به
این موضوع توجه داش��ته باش��ند.رییس جمهور هم چنین پیش از
این سخنرانی و در واکنش به گزارش استاندار مازندران از وضعیت
شیوع کرونا در این استان گفت :خوشحالیم که استان مازندران هم
وضعیت بهتری را نس��بت به گذش��ته از لحاظ ش��یوع کرونا دارد .در
کل کشور هم به جز دو استان که وضعیت نامناسبی دارند ،در سایر
استانها شیوع کرونا به سمت عبور از پیک پیش میرود.

امنی�ت و ثب�ات منطق�ه ،تنه�ا در چارچ�وب همکاریه�ای

منطقهای

حجت االس�لام والس��لمین حس��ن روحانی در تماس تلفنی «شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر باوی ،با تبریک عید سعید قربان
ب��ه دول��ت و مل��ت قطر ابراز امیدواری کرد ک��ه این عید برای همه
مس��لمانان جهان مبارک بوده و همگان بتوانند از برکات این عید
ب��زرگ اس��تفاده کنند.رئی��س جمهور روابط ای��ران و قطر به عنوان
دو همس��ایه قدیم��ی را مثب��ت ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت :جمهوری
اس�لامی ایران ایران هیچ مانع و محدودیتی برای توس��عه روابط
و همکاریه��ا ب��ا قط��ر ب��ه عنوان کش��ور دوس��ت و ب��رادر ندارد.

دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد تا با تالش مسووالن دو کشور در
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر ،شاهد توسعه و تحرک در
همکاریها و مناسبات اقتصادی فی مابین بوده و در آینده نزدیک
با بهبود ش��رایط اجالس حضوری مس��ووالن دو کشور برگزار شود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط ایران و قطر با توجه
به ش��رایط حس��اس منطقه ،خاطرنش��ان کرد :امنیت و ثبات منطقه
تنها در چارچوب همکاریهای منطقهای قابل دس��ترس اس��ت و
مطمئنا با گس��ترش همکاریها می توانیم ش��رایط بهتری را برای
منطقه به ارمغان بیاوریم« .شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این
گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت ملت ایران
ابراز امیدواری کرد این عید برای ملتهای مس��لمان جهان همراه
با خیر و برکت باش��د.امیر قطر با اش��اره به ضرورت توس��عه روابط و
همکاریهای اقتصادی ایران و قطر ،تصریح کرد :توسعه مناسبات
و همکاریها با ایران همواره برای قطر اهمیت داشته و امیدوارم با
عبور از سختیها و مشکالت در راستای توسعه بیش از پیش و همه
جانبه روابط دو کشور گامهای بلندی برداشته شود.

روابط عمومی کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
در اطالعیه ای با اعالم پایان موفقیت آمیز رزمایش
مش��ترک پیامب��ر اعظ��م(ص)  ۱۴با دس��تیابی به
اه��داف از پیش تعیین ش��ده اف��زود :این رزمایش
که با مش��ارکت نیروی دریایی و هوافضای س��پاه
در منطق��ه عموم��ی هرمزگان ،خلیج فارس و غرب
تنگه راهبردی هرمز برگزار ش��د؛ با اجرای تمامی
سریالها و تمرینهای ترکیبی عملیاتی در عرصه
زمین،دری��ا هوا و فضا ب��ا موفقیت پایان یافت.این
اطالعیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرحله
نهای��ی چهاردهمین رزمای��ش پیامبر اعظم(ص)
خاطرنشان کرده است :در این رزمایش تمرین های
عملیاتی پیچیده و متنوعی اعم از ش��لیک موش��ک
های بالس��تیک از اعماق زمین ،انهدام سامانههای
راداری دشمن ،اجرای آتش موشکهای ساحل به
دریا و شناوری برای انهدام ناو های رزمی ،تمرین
حمله هواپیماهای بدون سرنشین به پل فرماندهی
ناو هواپیمابر دش��من ،تمرین تصرف ش��ناورهای
متخاص��م ب��ا اجرای عملیات هلی برن و اس��تفاده
از موش��کهای س��طح به سطح و ساحل به دریا در
حض��ور ناظران ق��رارگاه مرکزی خاتم االنبیا(ص)
به بهترین ش��کل تمرین ش��د.اطالعیه س��پاه پیام
رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۴به کشورهای دوست
و همسایه را محبت ،صفا ،صلح و دوستی همراه با
اقتدار و صالبت انقالبی پاس��داران و امنیت جمعی
برای کش��ورهای منطقه خلیج فارس دانس��ت و در
بیان پیام رزمایش به دشمنان ،تصریح کرده است:
استکبار و کسانی که چشم طمع به منافع ما دوخته
اند ،پیام آمادگی ،هوشیاری ،مقابله و ایستادگی ملت
ای��ران و نیروه��ای مس��لح و مدافع انقالب و میهن
اسالمی را از میدان های این رخداد ماندگار ،بخوبی
دریافت کردند.در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه
تاکید شده است:ما فرزندان امام خامنه ای(مدظله
العالی) و س��ربازان میدان جهاد و ش��هادتیم و اراده
کرده ایم از دس��تاوردهای انقالب اس�لامی ،نظام و
مردم عزیز ایران فداکارانه دفاع کنیم.

عزاداری برای امام حسین (ع)
تعطیلیبردارنیست

نماینده مردم رباط کریم و بهارس��تان ضمن تاکید
ب��ر ل��زوم رعایت پروتکل های بهداش��تی و فاصله
گذاری در مراسم عزاداری ماه محرم گفت :مراسم
عزاداری امام حسین (ع) تعطیلی بردار نیست .حجت
االسالم حسن نوروزی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
در پیش بودن ماه محرم همچنین با اشاره به شرایط
کرونایی اظهار داش��ت :باید مراس��م عزاداری امام
حسین(علیه اسالم) در ماه محرم  ۱۰۰درصد البته
با رعایت پروتکل ها و اصول بهداشتی برگزار شود
و این عزاداری هم باید در فضای مجازی و هم در
فضای حقیقی اقامه شود.وی افزود :باید موضوعاتی
همچون عدم اطعام دهی ،رعایت فاصله گذاری ها،
کنت��رل دمای ب��دن عزاداران و اقدامات اینچنینی
مورد توجه قرار گیرد.

اوکراین :به دنبال دریافت غرامت
حداکثری از ایران هستیم

وزیر خارجه اوکراین اعالم کرد که این کش��ور به
دنبال دریافت غرامت حداکثری از ایران بابت حادثه
هواپیمای اوکراینی است .به گزارش ایسنا ،به نقل
از رویترز ،دیمیترو کولهبا ،وزیر خارجه اوکراین پس
از دی��دار هی��ات اعزامی ایران با مقامات اوکراینی با
ص��دور بیانیهای ضمن تاکید بر تالش این کش��ور
ب��رای دریاف��ت غرامت حداکثری از ایران گفت :ما
به عدالت دست خواهیم یافت ،اهمیتی نیز ندارد که
چه مقدار وقت و تالش صرف آن شود.

ابراز نگرانی سفیر ایران از کاهش
حجم مبادالت تجاری با گرجستان

«سید جواد قوام شهیدی» سفیر جمهوری اسالمی
ای��ران در تفلی��س با «ناتیا تورن��اوا» وزیر اقتصاد و
توسعه پایدار گرجستان دیدار و گفتوگو کرد.سفیر
جمهوری اس�لامی ایران در این دیدار با اش��اره به
ظرفیتهای همکاری دو کشور ،بر ضرورت تالش
برای احیای روند رو به گسترش قبل از بروز پاندمی
کرون��ا و تعمیق همکاریهای اقتصادی براس��اس
پروتکلهای بهداش��تی تاکید کرد.وی با اش��اره به
متوقف ش��دن ورود کاالهای ایرانی به گرجستان،
از کاه��ش حج��م مبادالت تجاری بین دو کش��ور
ابراز نگرانی کرد.سفیر کشورمان به منظور بررسی
چش��م انداز آتی همکاریهای اقتصادی دو کش��ور
خواستار مذاکرات تصویری بین روسای کمیسیون
مشترک اقتصادی شد  .

