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اخبار

حمله انصاراهلل یمن به فرودگاه أبها

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی این
نیروها به فرودگاه ابها و پایگاه ملک خالد عربستان
خبر داد .به نقل از ش��بکه المس��یره ،سرتیپ یحیی
س��ریع ،س��خنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به
جنبش انصاراهلل اعالم کرد که یگان پهپادی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن با استفاده از سه فروند پهپاد
فرودگاه ابها و پایگاه نظامی ملک خالد عربس��تان
ه��دف ق��رار داد.وی در این باره گفت :در این حمله
از سه فروند پهپاد قاصف  k۲استفاده شد و اهداف
م��ورد نظر به دقت هدف قرار گرفته ش��دند.یحیی
س��ریع همچنین خاطرنش��ان کرد :این عملیات در
چارچ��وب ح��ق طبیعی و قانونی ما برای پاس��خ به
جنایات ائتالف متجاوز عربی و محاصره مداوم آن
علیه یمن انجام شد.

دادگاهرهبراناعتراضاتتایلندآغازشد

جلس��ه دادگاه��ی رهب��ران اعتراض��ات تایلن��د
دیروز(دوش��نبه) ب��ه اته��ام ش��ورش و توهی��ن به
پادش��اهی این کش��ور در جریان اعتراضات بزرگ
س��ال گذش��ته میالدی آغاز شده اس��ت .به نقل از
خبرگزاری رویترز ۲۲ ،معترض اتهامات مربوط به
ش��ورش و ارتکاب س��ایر اقدامات خرابکارانه را رد
کردن��د ک��ه اگر این اتهامات اثبات ش��ود برای هر
کدام از جرایم ارتکابی تا  ۱۵س��ال حبس در انتظار
این افراد اس��ت.پاریت چی��واراک ،یکی از رهبران
اعتراض��ات همزم��ان با ورود ب��ه محل دادگاه و در
حالیکه س��ه انگش��ت خود را که نش��انه اعتراضات
بوده ،به س��مت دوربینها نش��ان میداد ،گفت :آنها
میتوانند من را زندانی کنند اما نمیتوانند حقیقت
را حبس کنند.

دومین روز اعتراضات
عراقیها در استان نجف

معترض��ان در اس��تان نج��ف عراق ب��رای دومین
روز متوال��ی ب��ه خیابانها آمده و خواهان برکناری
استاندار شدند .به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم،
دهها معترض در اس��تان نجف اش��رف برای دومین
روز متوالی در مقابل س��اختمان اس��تانداری تجمع
کرده و خواهان برکناری لؤی الیاس��ری ،اس��تاندار
نجف ش��دند.به دنبال نزدیک ش��دن معترضان به
ساختمان استانداری درگیریهایی میان معترضان
و نیروه��ای امنیت��ی رخ داد .تعدادی از معترضان در
این درگیریها زخمی شدند.

خــبرویـژه

خونینترین روز اعتراضات در میانمار

در جریان به آتش کشیده شدن دفاتر چندین کمپانی
چینی در میانمار ،خونتای این کشور در بخشهایی از
یانگون منع آمد و شد وضع کرده و نیروهای امنیتی
نیز معترضان بیشتری را که علیه خونتا در خیابانها
بودند ،از پای درآوردند و  ۴۰تن را کش��تند .به نقل
از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،دست کم  ۴۰تن روز
یکش��نبه در یکی از مرگبارترین روزهای س��رکوب
معترض��ان میانماری توس��ط نیروهای امنیتی این
کش��ور کش��ته و دهها تن دیگر نیز زخمی ش��دند.
بیشتر کشتهها یعنی  ۳۴تن مربوط به یانگون است
و منع آمد و ش��د در این ش��هر وضع ش��ده اس��ت.از
زمان روی کار آمدن خونتا از اول فوریه سال جاری
میالدی ،میانمار در وضعیت فوقالعاده سراس��ری
به س��ر میبرد و بس��یاری از رهبران دولت مدنی
س��ابق و قانونگذاران از جمله آنگ س��ان س��وچی،
رهبر دوفاکتوی این کشور در بازداشت و در انتظار
محاکمه هستند.

همانندموشک،
واکسن کرونا را هم
خودمانساختیم

قالیباف در نشست فوق العاده بررسی مشکالت بازار شب عید تاکید کرد

ضرورت تداوم تنظیم بازار تا ماه مبارک رمضان
مشکل «مرغ» نمادی از مشکالت متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است!

گ�روه سیاس�ی:رئیس مجل��س ش��ورای
اس�لامی ،با بیان اینکه مش��کل توزیع مرغ
نم��اد مش��کالت متعدد زنجی��ره توزیع و بی
عملی اس��ت ،گفت :عدم توزیع مناس��ب ارز
دولتی و کاهش قدرت خرید مردم گوش��ت
قرمز و مرغ را از سفره مردم حذف کرده است.
به گزارش اس��کناس ،محمدباقر قالیباف در
نشست فوق العاده کمیسیون های صنایع و
معادن ،کش��اورزی و اقتصادی در خصوص
بررسی مشکالت بازار شب عید با بیان این که
مشکلی که در مرغ هست نمادی از مشکالت
متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است ،گفت:
بحث بر س��ر این مش��کالت دردی از مردم
دوا نمیکن��د و مجل��س حتما ب��ه آن ورود
خواهد کرد اما فعال باید بحث تنظیم بازار مرغ
مدیریت شود.وی اضافه کرد :یکی از مسائل
جدی کشور این بود که کشور  ۸میلیارد دالر
برای کاالهای اساس��ی اختصاص داد تا در
تامین این کاالها مش��کلی نباش��د اما مردم
نفعی نبردند.قالیباف تاکید کرد :در گوش��ت
قرمز اگر صف نمی بینیم به دلیل این اس��ت
که مردم دیگر نمی توانند گوشت قرمز تهیه
کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می افتد که
خانواده ها از خرید گوش��ت مرغ هم محروم
شوند.وی با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران
مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی نشستی در
خصوص تامین ارز کاالهای اساسی تشکیل
شد که بانک مرکزی اعالم کرد تا آن زمان
 ۴.۲میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات
کاالهای اساسی اختصاص داده شده است،
افزود :ارز  ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شده
اما شرایط به گونه ای است که قدرت خرید
گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع
را در خصوص لبنیات نیز ش��اهد هستیم.وی
اضافه کرد :مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی بود چون  ۸میلیارد دالر هزینه ش��د
ول��ی مردم نفعی نبردن��د و درحالی که حتی
وزی��ر صمت مواف��ق این اتفاق بود اما دولت

درخواس��ت ک��رد که این ارز در س��ال آینده
حذف نش��ود و ما در راس��تای تعامل با دولت
به این خواس��ت احترام گذاش��تیم و لذا دیگر
نباید شاهد این اتفاقات باشیم.رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی ادامه داد :رئیس جمهور در
جلس��ه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت نیز
به این موضوع اش��اره کرده و مطرح کردند
ک��ه مش��کل کنونی ،اجرایی بوده و دس��ت
ما اس��ت ،در واقع رئیس دولت این مش��کل
را پذیرفت.قالیب��اف اضاف��ه کرد :در جلس��ه
ش��ورایعالی هماهنگ��ی اقتصادی که وزرای
جهاد کشاورزی و صمت و آقای پورابراهیمی
حضور داش��تند ،بنده مطرح کردم که قانون
انت��زاع به صورت یکپارچ��ه به وزارت جهاد
کش��اورزی بازگ��ردد ،حت��ی مطرح کردم در
صورتی که نیاز است می توان یک بار دیگر
این موضوع را به صورت مصوبه ارائه کرد چرا
ک��ه بای��د قانون مذکور را تعیین تکلیف کرده
و آئین نامه آن را اجرایی کنیم ۸ ،سال است
که دولت قانون را اجرایی نکرده و آئین نامه
وظای��ف صم��ت پس از ادغام را ابالغ نکرده
اس��ت.قالیباف ادام��ه داد :ب��ا وجود اینکه دو
وزیر حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت

حساسیتدستگاههایمختلفنسبتبهفسادستودنیاست

گروه سیاس�ی:رئیس قوه قضاییه گفت :حساس��یت دس��تگاههای
مختلف نس��بت به فس��اد ستودنی است .به گزارش اسکناس به نقل
از قوه قضاییه ،سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر به
اس��تان مازندران با اش��اره به تصویب تاس��یس مجتمع رسیدگی به
جرای��م و تخلف��ات ناظر بر تعرض��ات به منابع طبیعی گفت :با توجه
ب��ه جاذبههای طبیعی اس��تان مازن��دران موضوع تغییر کاربریها از
جمله مشکالت این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس
کل دادگس��تری اس��تان مازندران ،مجتمع متمرکز و واحدی برای
رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تاسیس

خواهد ش��د تا پیش��برد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوس��تگی
همراه باشد.رئیس��ی در ادامه به موضوع زمینهای وقفی در اس��تان
مازندران اش��اره کرد و گفت :با توجه به کثرت زمینهای وقفی در
استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه
با حضور سازمانهای مربوطه اعم از سازمان اوقاف ،منابع طبیعی،
سازمان جنگلها و  ...تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی
مباحث کارشناس��ی و منس��جم را از همه جهات از جمله مس��ائل
شرعی احصاء کرده و در این رابطه ساز و کار واحدی را اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کارخانههایی که به واس��طه
واگذاری به بخش خصوص در استان مازندران به تعطیلی کشانده
ش��ده اند اش��اره کرد و گفت :بازدیدی از کارخانه نس��اجی مازندران
انجام دادیم؛ متاس��فانه فردی که این کارخانه به او واگذار ش��ده بود
نتوانسته به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای دو هزار نفر ظرف
دو سال عمل کند لذا کارخانه به تعطیلی کشیده شد؛ البته با اقدامات
ویژه ش��ورای تامین اس��تان مازندران و مساعدتهای استانداری و
دادگس��تری این اس��تان یک خط تولیدی کارخانه نساجی مازندران
افتتاح ش��د .مقرر ش��د مالکیت این کارخانه حداکثر ظرف دو ماه و
نیم تعیین تکلیف شود و همچنین بنا بر آن شد که ظرف حداکثر ۵
ماه یک خط تولید دیگر این کارخانه به بهرهبرداری برسد.رئیس��ی
در ادامه با اش��اره به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت:
موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که س��رمایه عظیمی در

آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت
تولید  ۹۰هزار تن کاغذ تحریر و تامین  ۳۰درصد نیاز کشور در این
حوزه وجود خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه ادامه داد :به بهره برداری
رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی
و تعامل میان چند دس��تگاه از جمله وزارت صمت س��ازمان مراتع
و جنگلهاس��ت؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بیرویه
کاغذ به کش��ور را خواهد گرفت .س��ازمان بازرس��ی احیای کارخانه
چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد.رئیس��ی با بیان اینکه
مبارزه با فس��اد امری ضروری اس��ت و رس��وخ فساد در سازمانها و
ادارات کش��ور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیس��ت ،گفت :حساسیت
دستگاههای مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت
به فس��اد باید حساس��یت داش��ته باشند.رئیس��ی با بیان اینکه استان
مازن��دران ب��ه دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی فراوان از جمله
دریا ،جنگلها و همچنین نیروی انس��انی فرهیخته و کارآمد دارای
زمینههای توس��عه یافتگی و پیش��رفت در همه حوزهها از جمله س��ه
حوزه صنعت کش��اورزی و گردش��گری است ،عنوان کرد :همچنین
انس��جام نیروها در این اس��تان از ظرفیتهایی اس��ت که میتواند به
حرکت در مس��یر توس��عه این استان کمکش��ایانی کند.رئیس قوه
قضاییه خاطرنش��ان کرد :اجرای مصوبات این س��فر هم در داخل
استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به صورت ملموس
شاهد بهبود روندها در استان باشند.

روحانی پس از دریافت گزارش های تهیه و تامین واکسن کرونا تاکید کرد

افشای معامله نتانیاهو با رئیس موساد

یک تاجر صهیونیس��ت فاش کرد که رئیس موساد
در ازای ترفی��ع متعه��د ب��ه وفاداری ش��خصی به
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی و همسرش شده
است .به نقل از صدی البلد“ ،آرنون میلشان” ،تاجر
اسرائیلی و تهیهکننده فیلمهای هالیوودی که متهم
به دادن رشوه به بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم
صهیونیس��تی برای معاف شدن از پرداخت مالیات
اس��ت  ،در س��خنانی فاش کرد که یوس��ی کوهن،
رئیس موس��اد در س��ال  ۲۰۱۳در قبال یک ترفیع
بزرگ متعهد به وفاداری شخصی به بنیامین نتانیاهو
و همسر وی شده است.

کردند اما رئیس جمهور مطرح کرد که به دلیل
نزدیکی به عید نوروز این موضوع را متوقف
کنی��م ،م��ا نیز قبول کردیم که قانون انتزاع از
 ۱۵فروردین اجرایی شده و وظایف و اختیارات
به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.رئیس نهاد
قانونگذاری کش��ورمان با بیان اینکه گرانی
در س��ایر کاالهای اساس��ی نیز وجود دارد اما
افزای��ش قیمت مرغ به نمادی تبدیل ش��ده
است ،تصریح کرد :از نظر مدیریتی و اجرایی
خوب نیست که مردم برای تامین مرغ دچار
مش��کل ش��وند .دولت الاقل در این  ۱۰۰روز
آخ��ر نش��ان ده��د که می تواند ب��ازار مرغ را
مدیری��ت کن��د.وی با بیان اینکه از آن جا که
تجرب��ه کار اجرای��ی دارم می دانم که تنظیم
بازار مرغ ش��دنی اس��ت ،افزود :باید به فکر
مردم باش��یم و در ش��رایط کنونی س��اختار و
مقررات را رها کنیم .مردم به اینکه س��اختار
چ��ه م��ی گوید کار ندارند و معتقدم زمانی که
برای خرید مرغ کیلویی  ۲۳یا  ۲۴هزار تومان
پ��ول م��ی دهیم باید بتوانیم کاال را با تکریم
تهی��ه کنی��م ،این در حالی اس��ت که مردم از
 ۶صب��ح ب��ا وجود ویروس کرونا در صف می
ایستند اما ساعت  ۹صبح نیز نمی توانند این

کاال را خری��داری کنن��د و باید روز بعد مجددا
مراجع��ه کنند.رئی��س مجلس افزود :دعوای
قوانی��ن و مق��ررات به م��ردم ارتباطی ندارد،
ح��ق ب��ا مردم اس��ت ،آن ها می گویند الاقل
همین مرغ  ۲۴هزار تومانی را جوری عرضه
کنید که در صف نایستیم ،این حرف به حق
مردم اس��ت.رئیس مجلس شورای اسالمی
ب��ا تاکی��د بر اینکه باید دغدغه مردم در حوزه
گرانی کاالهای اساسی را از بین ببریم ،ادامه
داد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت مسئولیت
توزیع را پذیرفته و جهاد کشاورزی نیز وعده
داده کمبود کاالیی در کش��ور وجود نداش��ته
باشد و کاال به دست مردم برسد.وی با بیان
اینکه از امروز  ۲۵اسفند تا  ۱۵فروردین باید
ب��ا دق��ت وضعیت بازار را کنترل کنیم ،گفت:
پس از این زمان نیز س��اختار اصالح ش��ده و
اختیارات و وظایف تفکیک می ش��ود.رئیس
قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در جلسه
امروز مس��ئولیت هر فرد مش��خص ش��ود،
افزود :ظرف  ۲۴تا  ۴۸س��اعت آینده باید با
تالش ،آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم؛
غصه ما این اس��ت که پول این کاال هزینه
شده ،کاال هست و شبکه توزیع نیز هست،
فقط باید این عرصه مدیریت شود.قالیباف
ب��ا اش��اره به ضرورت پی��ش بینی مصرف
کاالهای اساسی برای ماه رمضان تصریح
کرد :هرساله پیک مصرف در کشور داریم
ک��ه ماه مبارک رمض��ان یکی از این زمان
ها است .توزیع باید به گونه ای باشد که در
ماه رمضان نیز با مش��کل گرانی کاالهای
اساسی روبه رو نشویم.وی با بیان اینکه باید
کنت��رل ب��ازار از پی��ش از عید تا ماه مبارک
رمضان تداوم داش��ته باشد ،اضافه کرد :در
 ۱۰۰روز پیش رو دولت باید کنترل بازار را با
اولویت دنبال کند ،مجلس نیز برای تحقق
ای��ن مه��م همراه بوده و در صورتی که نیاز
باشد مصوبه صادر کرده یا هماهنگی های
الزم را میان دستگاه ها انجام می دهد.

آیت اهلل رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران:

واکنش روسیه به
تحقیقات انگلیس علیه اسما اسد

عض��و مجلس دومای روس��یه ب��ه دلیل تحقیقات
جنای��ی انگلی��س علیه همس��ر رئی��س جمهوری
س��وریه ،به ش��دت از مقامات لندن انتقاد کرد .به
نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،دیمیتری سابلین،
هماهنگکننده تیم روابط با سوریه در مجلس دوما
(پارلمان روسیه) در سخنانی در واکنش به تحقیقات
جنایی انگلیس علیه اسما اس��د ،همس��ر بشار اسد،
رئیس جمهوری سوریه اظهار کرد :همزمان با ورود
درگیریهای مس��لحانه سوریه به یازدهمین سال
خ��ود ،مقامات انگلیس دریافتند که همس��ر رئیس
جمهوری سوریه در طبقه حاکم در این کشور نفوذ
دارد و از مل��ت س��وریه در نبردش��ان ب��رای دفاع از
میهنشان حمایت میکند و به همین دلیل تحقیقات
درباره او را آغاز کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ای کاش ما در ایران در دعواهای جناحی و گروهی می فهمیدیم که همه این کشور انقالبی و ضد انقالب ،طرفدار و غیرطرفدار ،راست و چپ ،تند و لیبرال
همه در کشتی ایرانی نشستهایم که در طوفان سهمگین حوادث با همبستگی می تواند به سمت آینده بهتر برود.ظریف در مراسم ''کرونا روایت'' تصریح کرد :آینده خوبی در انتظار ماست و
تالش دانش��مندان ما در کنار دانش��مندان س��ایر جهان این امکان را برای ما فراهم کرده که همان طور که ناگزیر ش��دیم موش��ک مان را خودمان بس��ازیم واکس��ن کرونا را هم خودمان ساختیم.
آنهایی که در دوران جنگ بودند می توانند حس کنند که ما نیازمند اتکا به خودمان هستیم.

گروه سیاس�ی:رئیس جمهور با اش��اره به اقدامات
انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی
کرونا از س��وی وزارت بهداش��ت و همه دس��تگاه
هایی که در این زمینه همکاری داش��ته اند ،تاکید
کرد :اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر
جنگاقتصادیدشمن،همدرزمینهتحقیقوتولید
واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی
مورد نیاز کش��ور عملکرد موفقی داش��ته باشیم ،از
افتخارات ملت ایران اس��ت .به گزارش اسکناس،
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پس از
دریافت گزارش دستگاه های ذیربط در خصوص

لزومشفافسازیدرزمینهروندواکسیناسیون
اقدامات انجام شده در مسیر تهیه و تامین واکسن
مطمئن از کش��ورهای روس��یه ،چین و هند ،در پی
نوشت این گزارش با قدردانی از تالش های انجام
شده و همچنین تاکید بر تداوم پیگیری ها ،از وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی ،وزارت امور
خارجه و بویژه س��فیران ایران در این کش��ورها و
همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
برای تامین منابع ارزی مورد نیاز برای تهیه واکسن
مطمئن خارجی قدردانی کرد.روحانی همچنین به
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی دستور
داد همانطورکه در یک س��ال گذش��ته تالش شده

با ایجاد شفافیت و اطالع رسانی و ارائه آمار دقیق
از می��زان ش��یوع و نحوه مقابل��ه با این بیماری به
عنوان یکی از اصول و استانداردهای پذیرفته شده
جهانیدرفرایندمقابلهباپاندمیکووید۱۹بهعنوان
یک اقدام اطمینان بخش عمل شود ،در خصوص
واکسیناسون نیز به همین شیوه اقدام گردد.رئیس
جمهور تاکید کرد :ضروری است که ملت شریف
طبق سند ملی تصویب شده درخصوص عملیات
واکسیناسیون ،در جریان جزییات این اقدام بزرگ
نیز قرار گیرند و با ایجاد شفافیت در این خصوص
گامی دیگر در راستای اهتمام به دسترسی آزاد به

اخبار
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد

گروسی بیطرفی خود را حفظ کند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست
خب��ری ام��روز خود با رس��انهها از مدیرکل آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی خواس��ت که در چارچوب
فن��ی اظهارنظ��ر کرده و بیطرفی خود را حفظ کند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،س��عید خطی��ب زاده در آخرین
نشست مطبوعاتی خود در سال  1399در پاسخ به
س��والی در مورد اظهارات رافائل گروسی مدیرکل
آژان��س ان��رژی اتمی مبنی بر اینک��ه تهران باید
دسترس��یهای بیش��تری را به آژان��س بینالمللی
انرژی برای نظارت بر فعالیتهای هس��تهاش ارائه
کند ،گفت :موضوع نظارت بر فعالیتهای هستهای
ای��ران ی��ک موضوع فنی و تکنیکی اس��ت و روابط
بی��ن ایران و آژان��س بینالمللی انرژی اتمی نیز بر
همین چارچوب اس��ت.وی ادامه داد :در چارچوب
پادم��ان ای��ران همواره دسترس��یهای الزم را در
اختی��ار آژان��س بینالمللی انرژی اتم��ی قرار داده
اس��ت البته برخی از این دسترس��یها فراپادمانی
اس��ت و براساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
بود که با توجه به مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی
این دسترس��یها تعلیق شد.سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان همچنین به موضوع توافق ایران
با آژانس انرژی اتمی اشاره کرد و گفت :این توافق
س��ه ماهه فرصتی را به دیپلماس��ی داده است و باید
منتظ��ر بمانی��م و ببینیم که طرفهای مقابل از این
فرصت دیپلماس��ی چگونه اس��تفاده میکنند.وی
همچنین از مدیرکل آژانس انرژی اتمی خواس��ت
که در چارچوب فنی اظهارنظر کند و بیطرفی خود
را حف��ظ کن��د .او گفت :روابط خوب ایران و آژانس
در همی��ن چارچ��وب میتواند ادامه پیدا کند.وی در
پاس��خ به س��وال دیگری در مورد حمالت اخیر به
برخی کش��تیهای ایران��ی و برخی از اظهارنظرها
مبنی بر اینکه اس��رائیل این حمالت را انجام داده
اس��ت ،اظهار کرد :باید س��خنگو ستادکل نیروهای
مس��لح در این ارتباط اظهارنظر کند .جایی که این
عملیات خرابکارانه انجام شده و محل جغرافیای آن
اولین انگشت اتهام را به سوی رژیم اشغالگر قدس
معطوف میکند و رفتارهای تجاوزکارانه این رژیم
این فرض را قوت میبخشد.

گفتوگوی وزرای خارجه فرانسه
و آمریکا درباره ایران

س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای
اعالم کرد که ایران یکی از محورهای گفت و گوی
وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در روز گذشته بوده
است .به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه
آمریکا ،ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این
کشور شب گذشته در بیانیه ای مطرح کرد :آنتونی
بلینک��ن وزی��ر امور خارجه آمری��کا امروز با ژان ایو
لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت و گو کرد .آن
دو بر نقش ویژه اتحاد فرا اقیانوسی در پرداختن به
چالش های امنیت جهانی تاکید کردند .پرایس در
این بیانیه به محورهای دیگر این گفت و گو اشاره
کرده و نوشت :وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه
درباره ایران ،روسیه ،چین و روند سیاسی لیبی گفت
و گ��و کردن��د .آن ها همچنی��ن درباره صلح و ثبات
قسمت شرقی مدیترانه هم صحبت کردند.

“فشار حداکثری” علیه ایران
کامال شکست خورده است

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با تاکید
بر اینکه “فشار حداکثری” بر ایران کامال شکست
خورده اس��ت ،گفت :استدالل های مخالفان برجام
را نمی توان جدی گرفت .میخائیل اولیانوف نماینده
روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین با انتشار
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به مقاله ای
در نش��ریه عرب نیوز واکنش نش��ان داد که در آن از
فشار تحریم ها بر ایران حمایت شده و آن را یک ابزار
قدرتمند توصیف کرده اس��ت.اولیانوف در پیام خود
نوش��ت :برخی انسان ها از اشتباهات گذشته درس
نمی گیرند .آیا برای اینکه بپذیریم سیاست “فشار
حداکث��ری” (علی��ه ایران) به طور کامل شکس��ت
خورده است ،نیاز به شواهد بیشتری داریم؟

رایزنی نماینده ویژه نخستوزیر
پاکستان با ظریف

جری��ان اطالعات در دولت تدبیر و امید برداش��ته
شود تا از بروز هرگونه تردید و ابهامی در این زمینه
جلوگیری گردد.

نماینده ویژه نخستوزیر پاکستان در مورد آخرین
تحوالت افغانس��تان با وزیر امورخارجه کش��ورمان
رایزنی کرد .نماینده ویژه نخستوزیر پاکستان که
در راس یک هیات سیاسی  -امنیتی جهت رایزنی
در امور افغانستان به ایران سفر کرده بود در پایان
رایزنی های خود با مقامات کشورمان با محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه نیز دیدار و رایزنی کرد.

