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اخبار

در دی��دار رئیس س��تاد مرک��زی اربعین جمهوری
اسالمی ایران با نخست وزیر عراق در جریان سفر
به تهران ۸ ،محور مهم مرتبط با مراسم اربعین مورد
پیگی��ری و تاکی��د قرار گرف��ت.در دیدار ذوالفقاری
معاون وزیر کش��ور و رئیس س��تاد مرکزی اربعین
جمه��وری اس�لامی ایران با نخس��ت وزیر عراق
ک��ه در جریان س��فر الکاظم��ی به تهران ،روی داد،
موضوعات مهم مرتبط با مراسم پیاده روی اربعین
حسینی مورد تبادل نظر طرفین و پیگیری از سوی
طرف ایرانی ،قرار گرفت.حسین ذوالفقاری در این
دی��دار ،امکان ص��دور مجوز برای انتقال نیازمندی
های موکب داران ایرانی از طریق مرزهای زمینی،
ام��کان کاپوت��اژ خودروهای ام��داد و نجات هالل
احمر و حذف تست  PCRدر زمان صدور روادید و
جایگزینی آن با ارائه تس��ت منفی  PCRدر هنگام
ورود به فرودگاه های ایران برای س��فر به عراق را
مورد تأکید و پیگیری قرار داد.قطعی و نهایی کردن
سهمیه زائرین ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین
و راه های کاهش هزینه س��فر ،از دیگر محورهای
م��ورد تأکی��د در این دیدار بود ک��ه مورد توجه قرار
گرفت.ذوالفقاری در این دیدار ،با اش��اره به اهمیت
زائدالوص��ف هماهنگ��ی طرفین در اجرای مقررات
بهداش��تی ،تعیین و اعالم پروتکل های بهداش��تی
مش��ترک بین دو کش��ور را خواستار شد.رئیس ستاد
مرکزی اربعین جمهوری اسالمی ایران در دیدار با
نخست وزیر عراق ،همچنین همکاری بیشتر طرف
عراقی برای فعالیت شرکت های هواپیمائی ایرانی
در ایام اربعین را مطرح و پیگیری کرد.در این دیدار،
نهایت ًا مقرر گردید نمایندگان س��تاد مرکزی اربعین
با دفتر نخس��ت وزیری عراق ،ظرف  ۲۴س��اعت
آینده همه موارد را مش��خص و پس از هماهنگی،
اجرایی نمایند.

سند ترسیم کیفیت ارتباطات مردمی
دستگاه قضا در حال تدوین است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به در دست تدوین
بودن سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات مردمی
دس��تگاه قضا گفت :بنای ما آن اس��ت که در دوره
تحول و تعالی همه امور و اقدامات خود را با پشتوانه
علمی و منطقی انجام دهیم.به نقل از مرکز رسانه
قوه قضاییه ،حجتاالس�لام و المس��لمین مصدق
معاون اول قوه قضاییه ،صبح امروز در مراسم تکریم
و معارفه رؤس��ای کل پیش��ین و جدید دادگستری
قزوی��ن ب��ا تاکید بر ضرورت خدم��ت مخلصانه به
مردم ،اظهار داش��ت :هر روز باید خداوند را ش��اکر
باش��یم که توفیق خدمت به مردم و گرهگش��ایی از
امور و مشکالت افراد جامعه را به ما عنایت فرموده
اس��ت.معاون اول دستگاه قضا با اشاره به انتظارات
ب��االی م��ردم و جامعه از قوه قضاییه و مس��ئوالن
قضایی ،گفت :در حال حاضر سندی در قوه قضاییه
در دس��ت تدوین اس��ت که این سند ناظر بر ترسیم
کیفیت ارتباطات مردمی دس��تگاه قضا میباش��د و
بنای ما آن است که در دوره تحول و تعالی همه امور
و اقدامات خود را با پش��توانه علمی و منطقی انجام
دهیم و این اقدامات و برنامهها را به جامعه حقوقی
و علمی کشور برای نقد شدن عرضه کنیم.

سفیر آمریکا در بغداد :هرگونه نفوذ
ایران در عراق علیه آمریکا است

س��فیر آمریکا در بغداد ضمن انتقاد از حضور و نفوذ
ای��ران در ع��راق گفت ب��ه هرگونه نفوذ ایرانی علیه
آمریکا است.متیو تولر ،سفیر آمریکا در بغداد در گفت
وگویی با شبکه الحره با انتقاد از حمالت علیه پایگاه
های آمریکا در اربیل و مناطق کردنشین گفت که
ای��ن حم�لات تهدیدی علیه ملت عراق و ثبات این
کشور اس��ت.وی گفت :همسایگان عراق خواهان
فعالیت ش��به نظامیان مس��لح تحت نظارت دولت
عراق هستند.تولر در ادامه با انتقاد از نفوذ ایران در
عراق گفت :تهران تالش می کند تا ش��کاف ها را
پر کند و این مس��اله برای عراق بس��یار مضر است.
هرگونه نفوذ ایرانی مغرضانه و علیه آمریکا اس��ت.
تولر تاکید کرد :جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به
وضوح تاکید کرد که امنیت عراق به معنای امنیت
خاورمیانه است.

واکسیناسیون مردم با سرعت
بیشتری انجام شود

نماینده س��راب در مجلس شورای اسالمی بر لزوم
تسریع در واکسیناسیون تاکید کرد.به گزارش ایسنا،
یوسف داوودی در جلسه علنی در تذکری اظهار کرد:
از رئیس جمهور و وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی و تمامی زحمت کش��ان عرصه س�لامت
به دلیل اقدامات گس��ترده ش��ان در واکسیناسیون
گس��ترده مردم در روزهای اخیر تش��کر می کنم.
وی اف��زود :ب��دون تردید عل��ت اصلی واگیری زیاد
ویروس کرونا در کش��ور ،ابتالی مردم به بیماری
کرونا و تلفات زیاد ناش��ی از آن مربوط به تعداد کم
و تأخیر در واکسیناس��یون مردم علیه این بیماری
است .امیدواریم واکسیناسیون با سرعت بیشتر و با
بسیج عمومی و هر چه بیشتر از گذشته انجام شود
تا از مرگ انسانهای بیگناه جلوگیری شود.

خــبرویـژه

 ۸محور مذاکره ذوالفقاری
با الکاظمی درباره مراسم اربعین

طرح امنیت غذایی
نقش موثری در
کنترل قیمتها دارد

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی نقش موثری هم در امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و هم در بحث کنترل قیمت ها در
این بازار ایفا می کند.محمد باقر قالیباف پس از پایان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشوربیان کرد :از همه همکاران در مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون کشاورزی که تالش زیادی
در تهیه و تصویب این طرح داشتند سپاسگزارم .طرح تقویت امنیت غذایی کشور به صورت دو شوری در مجلس بررسی شد و در جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفت .در صورت تایید شورای
نگهبان و تبدیل این طرح به قانون هم در امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و هم در بحث سالمت و تولید و توزیع و کنترل قیمت ها در حوزه کشاورزی بسیار موثر خواهد بود.

رئیس جمهور روسیه بر حمایت تمام قد مسکو از دولت سوریه تاکید کرد

دیدار مهم اسد و پوتین در کرملین

گروهسیاسی:رئیسجمهور سوریه در یک سفر
از پیش اعالم نشده به مسکو رفت و با والدیمیر
پوتی��ن در کاخ کرملین دی��دار کرد.به گزارش
اس��کناس ،به نقل از اسپوتنیک ،پوتین در این
دیدار به بشار اسد پیروزیاش در انتخابات ماه
مه را تبریک گفته و تاکید کرد که مردم سوریه
با بشار به زندگی عادی بازمیگردند.وی افزود:
بس��یارخوش��حالمکهباردیگرازشمادرمسکو
میزبانی میکنم و اول از همه تولدتان را تبریک
میگوی��م و همینطور نتایج انتخابات را .نتایج
نشاندادکهمردمبهشمابهرغمهمهمشکالت
طیسالهایگذشتهوتراژیهایپیشیناعتماد
دارند و روند بهبود و بازگشت به زندگی عادی
را با ش��ما طی میکنند.پوتین افزود :متأسفانه
هنوز کانونهای مقاومت از سوی تروریستها
در سوریه وجود دارد که نه تنها بخشی از خاک
کش��ور را تح��ت کنت��رل دارند ،بلک��ه به ترور
غیرنظامیاننیزادامهمیدهند.ویگفت:جالب
است که پناهندگان به طور فعال به مناطق آزاد
شده برمیگردند .وقتی به دعوت شما در حضور
ش��ما بودم با چش��مان خودم دیدم که مردم به
طور فعال خانههای خود را بازسازی میکنند و
برایبازگشتبهزندگیمسالمتآمیزبهمعنای
کام��لکلم��هفعاالنهتالشمیکنند.پوتینبا
اشاره به مذاکرات دولت سوریه با مخالفان نیز
گفت که رهبر س��وریه اقدامات زیادی را برای
برقراری گفتگو با مخالفان انجام میدهد و ابراز
امیدواری کرد که این روند ادامه یابد.وی گفت:
من میدانم که شما کارهای زیادی برای این
انجام میدهید ،از جمله برای گفتگو با مخالفان

سیاس��ی خود .من واقع ًا امیدوارم که این روند
ادامه پیدا کند.رئیس جمهوری روسیه در ادامه
ب��ههمتایس��وریخ��وددرکرملینگفتکه
تالشهای مشترک روسیه و سوریه ضربهای
به تروریستها وارد کرد و اکنون دولت سوریه
بیش از  ۹۰درصد از خاک این کش��ور را تحت
کنترل دارد.پوتین گفت :تالشهای مشترک
ما قلمرو اصلی و غالب جمهوری سوریه را آزاد
کرده است .تروریستها خسارات بسیار جدی و
قابل توجهی متحمل شدهاند و دولت سوریه به
رهبریشما۹۰درصدازخاکاینکشورراتحت
کنترلخوددارد.ویتاکیدکرد:نیروهایمسلح
خارجی که به طور غیرقانونی در سوریه حضور
دارند اجازه نمیدهند که این کش��ور در مس��یر
همبستگیوثباتحرکتکند.رئیسجمهوری
روسیه گفت :به نظر من مشکل اصلی این است
که باالخره نیروهای مسلح خارجی بدون مجوز
سازمان ملل متحد در بخشهایی از کشور شما
و بدون اجازه ش��ما حضور دارند که این امر به

وضوح با حقوق بینالملل مغایرت دارد و به شما
این فرصت را نمیدهد تا حداکثر تالش خود را
برای تحکیم کشور و حرکت در مسیر بازسازی
آن با سرعتی که در صورت کنترل کل قلمرو
توس��طدولتقانونیامکانپذیراس��ت،انجام
دهید.رئیس جمهور روسیه در خصوص روابط
تجاری کش��ورش با س��وریه نیز گفت :در نیمه
اولس��ال،۲۰۲۱تجارتبینروس��یهوسوریه
 ۲۵۰درصد افزایش یافت .تالشهای مشترک
ما نیز نتایج مشخصی دارد .من اکنون نه تنها در
مورد کمکهای بشردوس��تانه روسیه به مردم
س��وریه ،بلکه در مورد توس��عه روابط تجاری و
اقتصادی صحبت میکنم .در نیمه اول س��ال
ج��اری،حج��متجارت ۳.۵برابرافزایشیافته
اس��ت.پوتین همچنین از ارسال واکسنهای
اس��پوتنیک به س��وریه خبر داد و گفت :ما برای
حل مشکل اصلی که امروز بشریت با آن روبرو
است ،همکاری میکنیم ،منظور من مبارزه با
ویروس کرونا است .اولین تحویل Sputnik V

و Sputnik Lightبه سوریه انجام شد.بشار اسد،
رئیس جمهور سوریه نیز به پوتین گفت :سوریه
وروسیهدرمبارزهباتروریسمبینالمللیبهنتایج
قابلتوجهیدستیافتهاند...دوارتشما،روسیه
و س��وریه ،نه تنها در آزادسازی مناطق اشغالی
توس��ط ش��به نظامیان ،در نابودی تروریسم به
نتایجقابلتوجهیدستیافتند،بلکهدربازگشت
پناهجویانی که مجبور به ترک خانههای خود
شدهاند نیز کمک کردهاند.وی افزود :با در نظر
گرفت��ن این واقعیت که تروریس��م بینالمللی
مرز نمیشناسد و مانند یک عفونت در سراسر
جهانگسترشمییابد،ارتشهایما،میتوانم
بگویم ،سهم بزرگی در حفاظت از همه بشریت
در برابر این شرارت داشتهاند.رئیس جمهوری
سوریه همچنین گفت که تحریمها علیه مردم
سوریهضدبشری،ضددولتیوغیرقانونیاست.
اسدگفت:برخیازکشورهاتحریمهاییراعلیه
مردم س��وریه وضع کردهاند که میتوان آنها را
ضد بش��ری ،ضد دولتی و نامش��روع نامید اما
ب��ا ای��ن وجود ،اینها وجود دارند.وی تاکید کرد:
اقدامات سیاس��ی ما ،چه در س��وچی و چه در
آستانه ،به عادی سازی زندگی در سوریه کمک
کردهاست.اس��ددرادامهگفت:منازروس��یهو
مردمش به خاطر کمکهای بشردوس��تانهای
که فدراسیون روسیه به سوریه ارائه کرده تشکر
میکنم .از وزارت خارجه روسیه نیز برای موضع
گیریها و دفاع از اصول مشروعیت بینالمللی
تش��کر میکنم .ما از سیاس��تی که دولت شما
برایجلوگیریازگسترشتروریسماتخاذکرده
تشکرمیکنیم.

آیتاهللرئیسیتاکیدکرد

معاون اول اجرای کامل سامانه جامع تجارت را پیگیری کند

گروهسیاسی:رئیسجمهورگفت:مردمانتظاردارند
ب��ااولویتبندیمس��ائلمه��ماقتصادیوتالش
ش��بانهروزی،تحولیدراقتصادومعیش��تآنانرخ
دهد.بهگزارشاسکناس،آیتاهللسیدابراهیمرئیسی
رئیسجمهورروزسهشنبهدرجلسهستادهماهنگی
اقتصادیدولتبراجرایاقداماتاثرگذاربرایثبات
در بازار و کنترل قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز
تاکیدکرد.رئیسیتاکیدکرد:وزارتخانههایصنعت
معدن،تجارتوجهادکشاورزیبابرنامهریزیکوتاه
مدت،میانمدتوبلندمدتضمناصالحفرایندها

برایحلمشکالتمعیشتروزانهمردمتدبیروچاره
اندیشی کنند.وی با تاکید بر همکاری همه اعضای
دولت به ویژه وزارتخانههای صنعت معدن تجارت
و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت اقتصادی از
وزرایمربوطهودبیرخانهستادهماهنگیاقتصادی
دولت خواس��ت طرحه��ا و برنامههای تحولی را با
مش��ارکت صاحبنظران و فعاالن اقتصادی تهیه و
پس از تصویب ،ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین
و تش��ریح کنند.رئیس جمهور همچنین به معاون
اول ماموریت داد س��امانه جامع تجارت را در یک

ک��ه الزمه آن اصالح س��اختار و مقررات صادراتی
و افزایش س��بد کاالهای دانشبنیان ،پیش��رفته و
اشتغالزادرصادراتونیزتقویتبازارچههایمرزی
اس��ت.در این جلس��ه همچنین برای اجرایی شدن
این طرحها ۱۴ ،پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای
ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی و
الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نصراهلل وعده خود را عملی کرد

بازتابمأموریتموفقکشتیایرانیدررسانههایصهیونیستی

گروه سیاسی:س��خنان سید حسن نصراهلل درباره
رس��یدن کش��تی حامل سوخت ایرانی به مقصد و
توزی��عقریبالوق��وعمحمول��هآنمیانلبنانیها
بازتاب زیادی در رسانههای صهیونیستی داشت.
به گزارش اسکناس به نقل از المیادین ،رسانههای
صهیونیستی بالفاصله بعد از پایان سخنرانی سید
«حسن نصراهلل» دبیرکل حزباهلل لبنان و بهویژه

بخش مربوط به کشتیهای حامل سوخت ایران
که محموله خود را از طریق سوریه به لبنان منتقل
میکنند و موفقیت حزباهلل در محافظت از کشتی
اول را بازتاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.در
همینراستاوبسایتعبریزبان«واال»وروزنامه
صهیونیستییدیعوتآحارونوتبخشهاییازاین
سخنانسیدحسننصراهللرامنتشرکردند«.روعی
قیس»کارشناسامورعربیدرشبکه«کان»رژیم
صهیونیستی اظهار داشت :در سایه بحران سوریه و
بحران اقتصادی لبنان نصراهلل طی هفتههای اخیر
به لبنانیها وعده داد که کشتیهای حامل سوخت

از س��مت ای��ران به لبن��ان میآیند و تأکید کرد که
نخستین نفتکش ایرانی به مقصد رسیده است.وی
تصریح کرد :با این کار نصراهلل وعده خود را عملی
کرد.این کارشناس صهیونیست ادامه داد :نصراهلل
گفت که "این سوخت پنجشنبه به لبنان میرسد
و قول میدهیم که اولین کش��تی آخرین کش��تی
نخواهد بود".وی همچنین تأکید کرد :حزباهلل با
وجود تهدیدهای اس��رائیل در محافظت از کشتی
اول موفق شد.ش��ب گذش��ته دبیرکل حزباهلل از
ورود اولین کش��تی حامل س��وخت ایران به بندر
بانی��اس س��وریه خبر داد و اف��زود :امروز بارگیری

محمولههای این کش��تی به پایان میرس��د.وی
گفت :بهدلیل اینکه برخی از طرفها در تنگنا قرار
نگیرند ،حزباهلل تصمیم گرفت که نفتکش را به
س��وریه بفرستد.سید حس��ن نصراهلل اضافه کرد:
س��وریه حرکت کش��تی در بندر بانیاس را تسهیل
ک��ردت��امحمول��هتخلیهوبع��داز آن به مرز لبنان
منتقل شود و در این مسیر ،امنیت تانکرهای نفت
را تأمین کرد.س��ید حس��ن نصراهلل گفت :محموله
کش��تی اول ،پنجش��نبه این هفته وارد البقاع (در
لبنان) خواهد ش��د و در مخازن مشخصش��ده در
بعلبک انبار خواهد شد.

عضوتیمسابقمذاکرهکنندههستهایمطرحکرد

بازنگری در نقش دالر برای بی اثر کردن تحریمها

گ�روه سیاس�ی:عضو تیم س��ابق مذاکره کننده
هس��تهای گف��ت :مهمترین مس��ئله تحریمها،
تحریمهای چرخه دالر ،کاتس��ا و آیس��ا اس��ت و
تا زمانی که این تحریم ها رفع نش��وند رفع س��ایر
تحریم ها فایده چندانی نخواهد داشت.ابوالفضل
ظهره وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان
و معاون س��ابق دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در
ادامه سلس��له جلس��ات مرکز رش��د دانشگاه امام
صادق که با موضوع "راهبردهای احتمالی آمریکا
در قبال تحریم جمهوری اسالمی ایران " ،برگزار
ش��د ،با اش��اره به اهمیت مسئله منظومه معرفتی
بیان کرد :مسائل باید در دستگاه معرفتی خودش
حل شود .در همین راستا میان جمهوری اسالمی

و ای��االت متحده نوعی تع��ارض جوهری وجود
دارد.وی در ادامه بیان داش��ت :منظومه معرفتی
م��ا بای��د روز ب��ه روز کارآمدتر ش��ود و همین امر
در ح��وزه مقابل��ه با تحریم ها نیز اثر گذار اس��ت.
یکی از منظومه های معرفتی که باید مورد توجه
قرار بگیرد بحث اراده اس��تراتژیک و اس��تقالل
اس��تراتژیک است .در همین راستا اقتصاد عامل
تعین جمعی هویت ایران است و این هویت منافع
و تهدیدات ما را ایجاد می کند.ظهره وند در ادامه
با اش��اره به همین موضوع بیان کرد :سیاس��ت
خارجی ما باید در چارچوب مبانی معرفتی رشد و
تکام��ل پی��دا کند که در غیر اینصورت دچار زیان
خواهیم ش��د.وی در ادامه با اش��اره به رفتارهای

غیر پارادایمی بیان داشت :اگر ترامپ در انتخابات
آمریکا رای نیاورده بود جمهوری اس�لامی دچار
تغییر می شد و دموکرات ها کار را برای ما دشوار
می کردند.وی با اش��اره به راهکارهای مقابله با
تحریم های آمریکا گفت :موضوع انرژی هسته
ای باید عمومی شود تا مشارکت مردمی بیشتری
را جلب کند .همچنین یکی دیگر از اشتباهات ما
در مذاکرات سعدآباد رخ داد که با پذیرش مذاکره
با  3/EUآژانس نقش سیاسی نیز پیدا کرده و صرفا
ب��ه نق��ش فنی خود پایبند نماند.ظهره وند افزود:
مهم ترین مسئله تحریم ها ،تحریم های چرخه
دالر ،کاتسا و آیسا است و تا زمانی که این تحریم
ها رفع نش��وند رفع س��ایر تحریم ها فایده چندانی

بلینکن :چارهای جز خروج
از افغانستان نداشتیم

در میانه انتقادات فزاینده داخلی از سیاس��ت دولت
جو بایدن در افغانس��تان و خروج از این کش��ور پس
از  ۲۰س��ال جن��گ, ،وزی��ر خارجه آمری��کا در برابر
اعضا کمیس��یون امور خارجی کنگره حاضر ش��د تا
از سیاست دولت متبوعش در این زمینه دفاع کند.
بلینکن ضمن دفاع از تصمیم بایدن درباره خروج از
افغانستان تاکید کرد که واشنگتن به تعهدات طالبان
اتکا نخواهد کرد.به نقل از العربیه ،جلس��ه بررس��ی
خروج آمریکا از افغانس��تان ،در کمیته امور خارجی
مجل��س نمایندگان ب��ا حضور آنتونی بلینکن ،وزیر
خارجه ایاالت متحده ،برگزار شد .بلینکن از طریق
ویدئوکنفرانس در این جلس��ه حاضر ش��د و گفت تا
زمانی که پرسشی از سوی نمایندگان کمیته باشد،
در این جلسه میماند.

 ۱۳۸۰اسیر فلسطینی از جمعه دست
به اعتصاب غذا میزنند

 ۱۳۸۰اسیر فلسطینی قصد دارند برای خواستههای
خ��ود با ش��عار "نبرد دف��اع از حق" از روز جمعه این
هفت��ه اعتصاب غذای نامح��دودی را آغاز کنند.به
نقل از سایت صدی البلد ،هیات امور اسرا و آزادگان
فلس��طینی در بیانیهای اعالم کرد که جنبش اس��را
تصمی��م گرف��ت با توجه به اس��تمرار عملیاتهای
ش��کنجه و س��رکوب ،انزوا و خشونت در حق اسرا،
تنشه��ا را در براب��ر مدیری��ت زندانه��ای رژیم
صهیونیستی را تشدید کند.در این بیانیه آمده است :با
توجه به حمله دیوانهواری که سطوح باالی سیاسی
اس��رائیل و مدیریت زندانهای آن در برابر اس��رای
تمامی بازداشتگاهها در پیش گرفتهاند ،جنبش اسرا
تصمیم گرفت با آغاز یک اعتصاب غذای نامحدود
و چندمرحلهای از جمعه آتی با شعار "نبرد برای دفاع
از حق" از حق خود برای داشتن زندگی شرافتمندانه
و آزادی دفاع کند.

ترکیه :روابط با مصر
در مسیر عادی سازی است

ضرورت اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار
زمان بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند.آیت
اهلل رئیس��ی تصریح کرد :دولت ناظر اصلی در بازار
استومردمانتظاردارندبااولویتبندیمسائلمهم
اقتصادی و با تالش شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد
کشور و معیشت آنان ،به صورت ملموس رخ دهد.
در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و
«راههایافزایشوتوسعهصادراتغیرنفتی»مورد
بررسی قرارگرفت .براساس برنامه وزارت صنعت،
مع��دنوتج��ارت،افزایشصادراتغیرنفتیاز۳۵
میلیارد دالر به  ۷۰میلیارد دالر ،هدفگذاری شده

اخبار

حزب عدالت و توسعه ترکیه با بیان اینکه مصر یکی
از شرکای مهم آنکاراست ،اعالم کرد ،روابط با مصر
در مس��یر عادی س��ازی است.به نقل از خبرگزاری
آناتولی ،عمر جلیک ،سخنگوی این حزب در نشست
خبری در حاش��یه نشس��ت کمیت��ه اجرایی در مقر
حزب عدالت و توسعه در آنکارا که با حضور رئیس
جمهوری این کشور برگزار شد ،گفت ،در حال حاضر
روابط میان ترکیه و مصر عادی است و آنکارا از این
بابت خوش��حال اس��ت .مصر یکی از شرکای مهم
آنکاراس��ت و در سال  ۲۰۲۰حجم تبادالت تجاری
به  ۴.۸۵میلیارد دالر رسید.وی با بیان اینکه مصر و
ترکیه روابط تاریخی و دوستانه و نیز مسوولیتهایی
در خصوص دریای مدیترانه دارند ،افزود ،برگزاری
دور دوم مذاکرات بین مصر و ترکیه در آنکارا بیانگر
پیشرفت میان دو طرف است.

یکی از چهرههای طالبان :زنان افغان
نباید در کنار مردان کار کنند

یک��ی از چهرهه��ای برجس��ته طالبان افغانس��تان
گفت ،به زنان این کش��ور اجازه داده نمیش��ود تا در
کن��ار م��ردان کار کنند.به نقل از خبرگزاری رویترز،
"وحیداهلل هاش��می" یکی از چهرههای برجس��ته
طالب��ان نزدی��ک به رهبری این گروه گفت ،طالبان
با وجود فش��ارهای بینالمللی برای اجازه دادن به
زنان افغانس��تان برای کار کردن در مش��اغلی که
مدنظرشان است ،به دنبال اجرای کامل شریعت و
قوانین اسالمی است؛ این روند بدان معنا خواهد بود
که زنان نمیتوانند در مش��اغلی مانند دفاتر دولتی،
بانکها ،رسانهها و شغلهای اینچنینی کار کنند.از
زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان
در  ۱۵اوت سال جاری میالدی ،مقامهای این گروه
ش��به نظامی گفتهاند که زنان میتوانند بر اس��اس
قوانین شریعت اسالم تحصیل و کار کنند.

سرنگونیپهپادجاسوسیعربستان
توسط انصاراهلل

نخواهد داشت.اگر می خواهیم تحریم ها بی اثر
شود باید نسبت به نقش دالر بازنگری کنیم.ظهره
وند با اشاره به مسئله برجام افزود :برجام ماحصل
یک رویکرد بود .رویکردی که معتقد است دین در
امور اجتماعی و سیاس��ی نباید دخالت کند .حتی
ب��رای اینکه بخواهی��م برجام را به صورت دقیق
بررس��ی کنیم باید به این نکته بپردازیم که چرا
معاهداتی مثل  NPTرا پذیرفتیم.

جنب��ش انص��اراهلل یم��ن از س��رنگونی یک فروند
پهپاد جاسوسی عربستان در استان صعده خبر داد.
به نقل از س��ایت ش��بکه خبری روسیا الیوم ،یحیی
س��ریع ،س��خنگوی نیروهای مسلح انصاراهلل یمن
خاطرنشان کرد ،پدافند هوایی ارتش یمن ،وفادار به
انصاراهلل توانست یک فروند پهپاد جاسوسی از نوع
« »۲ Wing Loongس��اخت چین را که متعلق به
نیروی هوایی ارتش عربستان بوده در حین عملیات
خصمان��ه بر فراز آس��مان منطقه «کتاف» واقع در
استان «صعده» سرنگون کند.

