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اخبار

دیدار سردار قاآنی با مقتدی صدر

منابع عراقی اعالم کردند که سردار قاآنی و مقتدی
ص��در دی��دار و گفت وگو کردند.به نقل از بغداد الیوم،
س��ردار قاآنی ،فرمانده نیرو قدس س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی ایران که در عراق به س��ر می برد با
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق در منزل وی
واقع در منطقه حنانه دیدار و گفت وگو کرد.س��ردار
قاآن��ی و مقتدی صدر درخص��وص یکپارچه کردن
مواضع احزاب ش��یعی عراق رایزنی کردند.به گفته
منابع عراقی ،فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی پیش از این نیز با رهبران ائتالف
هماهنگی عراق موس��وم ب��ه "چارچوب هماهنگی
ش��یعیان" دیدار و گفت وگو کرد.س��ازمان الحش��د
الش��عبی عراق یکش��نبه شب در بیانیه ای اعالم کرد
که سردار اسماعیل قاآنی ،فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسدارانانقالباسالمیواردنجفشدهاست.دراین
بیانیه آمده است که سردار قاآنی در این سفر رسمی به
زیارت مرقد امیرالمومنین (ع) در نجف و مزار شهید
صدر و شهید ابومهدی المهندس و شهدای دیگر در
وادی السالم رفته است.

اولینجلسهدادگاه«سرکردهگروهک
االحوازیه»برگزارشد

اولینجلسهدادگاه«سرکردهگروهکاالحوازیه»که
متهم به «طراحی و اجرای عملیاتهای بمبگذاری
و تروریستی متعدد در استان خوزستان از جمله حمله
به مردم اهواز در جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال
 ۹۷است» برگزار شد.به گزارش ایسنا ،اولین جلسه
رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک االحوازیه با نام
«حبیب فرجاهلل چعب» ملقب به «حبیب اسیود» در
در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی
افشاری برگزار شد.بر اساس کیفرخواستی که صادر
شده،اتهاموی«ادارهوسرگروهیگروهتروریستیبه
نام «حرکه النضال العربی لتحریراالحواز» و طراحی
و اج��رای عملیاته��ای بمبگذاری و تروریس��تی
متعدد در اس��تان خوزستان و تخریب اموال عمومی
ب��ه قص��د مقابله با نظام جمهوری اس�لامی ایران»
است.بمب گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهواز،
عملیات بمبگذاری س��ازمان برنامه و بودجه اهواز،
بمبگذاریدرادارهمحیطزیست،بمبگذاریانتقال
خط لولههای نفت ،بمبگذاری در محور انتقال نفت
آبادان و اهواز و ماش��هر ،بمبگذاری در فرمانداری
دزفول و آبادان ،برنامهریزی به جهت بمبگذاری در
دادگستری اهواز از اهم موارد تفهیم شده به متهم در
جریان ابالغ کیفرخواست بوده است.در جریان حمله
این گروهک به رژه هفته دفاع مقدس در اهواز۲۵ ،
نفر از شهروندان اهوازی شهید شدند.

گفتوگویبرجامیدبیرکلشورای
همکاری خلیج فارس با جوزپ بورل

دبیرکل ش��ورای همکاری خلیج فارس و مس��ئول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا درخصوص آخرین
تح��والت مذاک��رات وین رایزن��ی کردند.به نقل از
العربیه ،نایف الحجرف ،دبیرکل ش��ورای همکاری
خلیج(ف��ارس) با جوزپ بورل ،مس��ئول سیاس��ت
خارج��ی اتحادیه اروپا دیدار و دو طرف درخصوص
آخرین تحوالت مذاکرات هس��ته ای ایران در وین
رایزن��ی کردند.الحجرف در ای��ن دیدار تاکید کرد:
باید توافقی با ایران حاصل ش��ود که ثبات منطقه
را تضمی��ن کن��د.وی گفت :هرگونه توافق با تهران
باید رفتارهای ایران در منطقه را ش��امل ش��ود.در
حال��ی ک��ه ایران همواره اعالم ک��رده آماده تعامل
با همه کش��ورهای همس��ایه برای تقویت ثبات و
امنیت در منطقه اس��ت ،دبیرکل ش��ورای همکاری
خلی��ج فارس همچنی��ن تاکید کرد :امیدوارم ایران
در راس��تای تقویت ثبات و امنیت در منطقه ،تعامل
مثب��ت و س��ازنده با تالش ه��ای جامعه بین المللی
داشته باشد.

طرفهایمذاکرهکنندهمصمم
بهرسیدنبهنتیجههستند

رئیس فراکس��یون دیپلماس��ی بین المللی و منافع
ملی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مذاکرات
بر روی ریل قرار گرفته اس��ت ،گفت :ایران و 4+1
مصمم هس��تند که مذاکرات به نتیجه جدی برسد.
حسین نوش آبادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به
مذاکرات وین گفت :در حال حاضر مذاکرات پشت
درهای بس��ته دنبال می ش��ود و طرف های مقابل
هم انگیزه و پیشرفت کار و هماهنگی برای رسیدن
به نتیجه مرزی الطرفین را دارند .مهم آن است که
مذاکرات از بن بس��ت خارج ش��ده و روی ریل قرار
گرفته است و چارچوب مشخص و موضوعات کلی
روشن شده است.وی ادامه داد :در حال حاضر بحث
بر روی آن است که توافق بلندمدت و یا کوتاه مدت
باشد .به هر حال گزارش ها نشان می دهد که همه
طرفین برای رسیدن به نتیجه جدی مصمم هستند.
اوایل از طرف مقابل رغبتی دیده نمی ش��د .طرح
ها و پیشنهادات مکتوب ما مورد توجه و اقبال قرار
نگرفت به همین دلیل وقفه ای ایجاد شد و مجددا
به مذاکرات برگشتند .در یکی ،دو هفته اخیر ادامه
مباحث و محور قرار دادن پیشنهادات و دیدگاه های
جمهوری اس�لامی بود .در نهایت به یک چارچوب
و اصول مشترکی در مذاکرات رسیدند.

خــبرویـژه

منابع عراقی اعالم کردند

روابط ایران و
چین علیه هیچ
طرف ثالثی نیست

سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین را در راستای تقویت روابط دوجانبه خواند و گفت که این روابط علیه هیچ طرف ثالثی نیست و میتواند به دستاوردهای
سازنده در منطقه بینجامد.به گزارش فارس ،محمد کشاورززاده سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن دیروز (سهشنبه)  ۲۸دی ماه در توئیتی با اشاره به سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران به چین نوش��ت :س��فر حس��ین امیرعبداللهیان به چین گام دیگری در راس��تای تقویت روابط دوجانبه اس��ت.وی افزود :با توجه به نقش مثبت چین در غرب
آسیا و منطقه خلیج فارس ،روابط ایران و چین علیه هیچ طرف ثالثی نیست و همچنین میتواند به دستاوردهای سازنده در منطقه منجر شود.

رئیسجمهور امروز به روسیه سفر میکند

سفر به مسکو با دستور کار توسعه روابط اقتصادی
گ�روه سیاس�ی:آیتاهلل سید ابراهیم رییسی،
ریی��س دول��ت س��یزدهم در روزهای آتی در
اولین سفر دو جانبه خود در مقام رییس جمهور
ب��ه دع��وت چندین ب��اره "والدیمیر پوتین"
رییس جمهور روس��یه به مسکو سفر میکند
ت��ا در مالقاتی مفص��ل با همتای روس خود
در ارتباط با موضوعات مهم روابط دوجانبه و
برنامههای دو کشور برای توسعه مناسبات در
حوزهه��ای مختلف از جمله عرصه اقتصادی
و تجاری رایزنی و گفتوگو کند.
به گزارش ایس��نا ،س��فر حائز اهمیت رییس
جمه��ور ای��ران به روس��یه در حال��ی انجام
میش��ود که والدیمیر پوتین ،رییس جمهور
روس��یه ،اولی��ن مقام عال��ی رتبه خارجی بود
ک��ه در پیام��ی انتخ��اب ابراهیم رییس��ی به
عن��وان ریی��س جمهور جدید ایران را پس از
برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمه��وری در خردادماه  ۱۴۰۰تبریک گفت.
روس��ای جمه��ور دو کش��ور تاکن��ون دیدار
حض��وری با یکدیگر نداش��تهاند و بر خالف
برنامهریزیه��ای صورت گرفته برای دیدار
ای��ن دو مق��ام عالی رتبه در حاش��یه اجالس
ش��انگهای در ش��هر دوش��نبه در شهریورماه
س��ال جاری این دیدار به دلیل ابتالی یکی
از نزدیکان پوتین به کرونا و قرنطینه ش��دن
وی ب��ه خاط��ر این موض��وع به تعویق افتاد و
ای��ن دی��دار به یک گفت وگوی تلفنی تبدیل
شد؛ گرچه در  ۲۵آبان ماه سال جاری نیز بار
دیگر دو رییس جمهور با یکدیگر به صورت
تلفنی گفتوگو و رایزنی کردند.س��فر رییس
جمهور ایران به روس��یه با دس��تور کار توسعه
تعام�لات اقتص��ادی و تجاری دو کش��ور در
راس��تای نگاه راهبردی ایران به شرق انجام
می ش��ود و کارشناسان و تحلیلگران عرصه
سیاس��ت خارجی در ای��ن ارتباط تاکید دارند
که گسترش روابط ایران با حوزه شرق برای
تقوی��ت جای��گاه ایران هم از موضع بازیگری
ژئوپلیتیکی و اقتصادی و هم از موضع سیاسی
در برابر فشار غرب حائز اهمیت است.
 مهمترین دستور کارهای اقتصادی سفر

رییسجمهور به مسکو

همان طور که ایران در شهریورماه سال جاری
در نشست دوشنبه با حمایت کشورهایی چون
چین و روس��یه در پی رایزنی های فش��رده
مقامات وزارت خارجه دولت های دوزادهم و
سیزدهم به عضویت دائم سازمان شانگهای
در آمد به نظر می رسد یکی از مهمترین دستور

کارهای س��فر رییس��ی به مس��کو در جریان
دی��دار با پوتین پیگیری بحث عضویت دائم
ایران در اتحادیه تجاری اوراس��یا اس��ت .در
همین چارچوب کارشناس��ان معتقد هستند با
توج��ه ب��ه تنوع بازار و تن��وع منابع موجود در
کش��ورهای عضو این اتحادیه ،عضویت دائم
در آن ی��ک فرص��ت قابل توجه برای اقتصاد
ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق
بخش��ی از اثر تحریم ها را جبران کرد .قطعا
ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری
با این اتحادیه میتواند دروازه جدیدی برای
اقتصاد ایران باش��د که بتواند با س��ایر اعضا
ب��ه راحت��ی روابط اقتصادی برق��رار کند و یا
روابط خود را توسعه دهد .ایران مدت طوالنی
شرکت کننده در موافقت نامه موقت اتحادیه
اقتصادی اوراس��یا بوده اس��ت و اکنون مدتی
است که روند برای عقد موافقت نامه دائمی
ایران با این اتحادیه آغاز ش��ده اس��ت و این
امید وجود دارد که با حمایت روسیه این روند
تسریع و نهایی شود.در سالهای اخیر روابط
ایران و روسیه در حوزه تعامالت سیاسی در
عرص��ه دو جانب��ه و همچنین همکاری های
منطق��های از رش��د قابل توجه��ی برخوردار
بوده است ولی این تعامالت در حوزه تجاری
رش��د چش��مگیری نداشته است گرچه برخی
از کارشناس��ان معتقد هس��تتند که اقتصاد دو
کش��ور ایران و روس��یه با توجه به نوع فعالیت
ه��ای تجاری و اقتصادی دو کش��ور ،چندان
مکمل یکدیگر نیس��تند و نباید انتظار چش��م
گیری در این زمینه داش��ت ولی واقعیت این
اس��ت که علیرغم این موضوع متاس��فانه دو
کشور از ظرفیت های حداقلی موجود نیز برای

گسترش روابط استفاده نکرده اند و پتانسیل
های موجود در این زمینه نادیده گرفته شده
است.به گفته قائممقام اتاق بازرگانی و صنعت
روسیه در سال جاری میالدی حجم تجارت
بین دو کش��ور برای اولین بار در طول روابط
دو کش��ور به بیش از س��ه میلیارد دالر رسیده
که بخش اعظم این حجم از مبادالت تجاری
به محصوالت کشاورزی دو کشور اختصاص
دارد و قطع��ا ظرفیته��ا بین دو کش��ور برای
گس��ترش هم��کاری های اقتص��ادی بیش
از آن چی��زی اس��ت که اکن��ون وجود دارد و
نسبت به برنامه بلندمدت ایران که  ۲۰میلیارد
دالر میزان تجارت ایران و روس��یه را در نظر
گرفته اس��ت ۳ ،میلیارد دالر عدد کمی است.
به نظر می رسد از جمله دیگر دستور کارهای
اقتصادی س��فر رییس��ی به مسکو گسترش
همکاری های دو کش��ور در حوزه ترانزیت و
حمل و نقل باشد؛ موضوعی که می تواند برای
دو کش��ور س��االنه در آمد میلیاردی به همراه
داش��ته باش��د.ایران و روسیه هر دو با توجه به
ن��وع اه��داف و سیاس��تهای خود در عرصه
خارجی و مخالفتش��ان با سیاستهای یک
جانب��ه آمریکا در عرصه بینالملل بارها مورد
تحریم دولت واشنگتن قرار گرفته اند و اثرات
مس��تقیم و غیر مس��تقیم تحریمها بر اقتصاد
خود را به خصوص در حوزه های پولی و بانکی
از نزدی��ک لمس کردهاند در همین چارچوب
تهران و مسکو از جمله کشورهایی هستند که
معتقد هستند که آمریکا دالر را به ابزاری برای
فش��ار به کش��ورهای منتقد خود تبدیل کرده
اس��ت و در این راس��تا الزم است که کشورها
تا آنجا که امکانپذیر است حداقل در روابط

تجاری دو طرفه از واحدهای پولی ملی خود
استفاده کنند و در این ارتباط با یکدیگر پیمان
دو جانبه پولی و بانکی امضا کنند در این ارتباط
در س��ال های اخیر رایزنیها و اقداماتی بین
دو کش��ور ایران و روس��یه انجام شده است و
این انتظار وجود دارد با استفاده از فرصت این
سفر ،ایران بتواند با همکاری مشترک نسبت
به بحث مراودات بانکی در یک بس��تر کام ً
ال
شفاف و مشخص با روسیه اقدام کند تا بخشی
از محدودیتهای مراودات بانکی و پولی که
امروز با آنها مواجهیم ،کنار گذاش��ته ش��ود.به
نظر می رس��د در جریان مالقات چند س��اعته
رییس جمهور با پوتین ،عالوه بر موضوعات
اقتصادی ،روس��ای جمهور دو کشور در مورد
موضوعات سیاسی ،دفاعی و امنیتی و آخرین
تح��والت منطق��های و بی��ن المللی از جمله
تحوالت س��وریه ،یمن ،افغانس��تان ،تشدید
تنشه��ای بی��ن آمری��کا و روس��یه در حوزه
اوکراین و گس��ترش ناتو در ش��رق اروپا و ...
رایزنی و گفتوگو کنند.



سفر پوتین به تهران در آینده نزدیک

طی سالهای اخیر چندین بار روسای جمهور
دو کش��ور ایران و روس��یه برای ش��رکت در
نشست های چندجانیه و رایزنیهای منطقه
ای و بی��ن الملل��ی ب��ه کش��ورهای یکدیگر
س��فر کردهان��د چن��ان که والدیمی��ر پوتین
در آذرماه  ۱۳۹۴برای ش��رکت در نشس��ت
س��ران کش��ورهای صادر کننده گاز ،در آبان
ماه  ۱۳۹۶برای شرکت در نشست سه جانبه
روس��ای جمهور ایران ،آذربایجان و روسیه و
در شهریورماه  ۱۳۹۷برای شرکت در نشست
سران روند آستانه به تهران سفر کرده است و
در فرودگاه مهرآباد تهران به ترتیب زمان سفر
مورد استقبال محمد واعظی رییس وقت دفتر
رییس جمهور ،کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و
دارایی ،اردکانیان وزیر وقت نیرو قرار گرفت.
حس��ن روحانی رییس جمهور وقت ایران نیز
در فروردی��ن م��اه ۱۳۹۶در چارچوب روابط
دوجانبه و همچنین در مردادماه  ۱۳۹۸برای
ش��رکت در اجالس س��ه جانبه سران ایران،
روسیه و آذربایجان به روسیه سفر کرد و پیش
بینی می ش��ود طی آین��ده نزدیک با کاهش
شیوع کرونا شاهد سفر مجدد پوتین به تهران
برای ش��رکت در نشس��ت سران روند آستانه
باش��یم ،نشس��تی که محدوه زمانی برگزاری
آن مش��خص ش��ده ولی تاریخ دقیق آن هنوز
قطعی نشده است.

امیرعبداللهیانتصریحکرد

گامهایمثبتمسکوبرایکمکبهلغوتحریمها

گروه سیاسی:وزیر خارجه کشورمان گفت :تهران و مسکو در مناسبات
دو جانبه ،مصمم هس��تند تا معاهده اس��اس روابط متقابل و اصول
همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه را مطابق
با تحوالت جهانی به روزرسانی کنند.حسین امیرعبداللهیان در آستانه
س��فر رئیسجمهور کش��ورمان به روسیه در مقاله ای در اسپوتنیک با
عنوان " نقشه راه جدید در روابط جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون
روس��یه" نوش��ت :سفر آیتاهلل دکتر رئیس��ی ،رئیس جمهور محترم
اس�لامی ایران به مس��کو بهدعوت رس��میجناب آقایپوتین رئیس
جمهور محترم فدراسیون روسیه در شرایط متفاوتی انجام می شود .از
یک سو دو کشور در سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با
عبور از فراز و نشیب های تاریخی در روابط دو جانبه ،درصدد هستند
به پش��توانه تمدن غنی و میراث حاکمیت کهن ،آینده ای درخش��ان
در روابط دوجانبه رقم زده و مش��ارکتی فعال در تحوالت منطقه ای
وجهانیدرمس��یرصلحوثباتداش��تهباش��ندوازس��ویدیگردولت
جدید در جمهوری اس�لامی ایران (دولت س��یزدهم) دارای نقشه راه
جدیدی مبتنی بر سیاس��ت خارجی متوازن ،فعال ،پویا و هوش��مند با
تاکید بر همکاری با همه همس��ایگان به ویژه فدراس��یون روس��یه و
پیشبرد دیپلماسی اقتصادی بوده و مصمم است همکاریهای دو و
چندجانبه با این کش��ور را بیش از پیش گس��ترش دهد .دولت جدید
جمهوری اسالمی ایران به فدراسیون روسیه به عنوان کشور همسایه
قدرتمن��د و دوس��ت خود بر پایه "هم��کاری ،احترام و منافع متقابل"
می نگرد و عالقمند است تا علیرغم محدودیت های ناشی از شیوع
ویروس کرونا،جهشی معنادار در عرصه های مختلف و تبادل هیئت
های عالیرتبه بین دو کشور ایجاد نماید.رایزنی های دو کشور طیف
وسیعی از موضوعات مختلف در سطوح دوجانبه(سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی،علمیوفنآوری،دفاعیوامنیتی،پارلمانی،رسانهای)منطقه
ای (از جمله خاورمیانه ،قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی) و بین المللی
(از جمله مذاکرات وین برای لغو تحریم) را در بر می گیرد.دو کشور
در مناسبات دو جانبه ،مصمم هستند تا معاهده اساس روابط متقابل
و اصول همکاری بین جمهوری اس�لامی ایران و فدراس��یون روسیه

را مطابق با تحوالت جهانی به روز رس��انی کنند.در حوزه سیاس��ی،
تبادل پیام های رهبران دو کشور و همچنین گفتگوهای تلفنی اخیر
روسای جمهور دو کشور حاکی از عزم طرفین برای توسعه همکاری
های پایدار و بلند مدت اس��ت.در حوزه اقتصادی ،تجاری ،صنعتی و
کش��اورزی پروژه های مختلفی بین دو کش��ور تعریف شده و در حال
اجرا است  .آغاز فرایند عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان
همکاری ش��انگهای و همکاری های رو به جلو جمهوری اس�لامی
ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  ،به عامل تقویت
کننده روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شده است .افق های روشنی
در انتظار همکاری های اقتصادی دو کشور است.در حوزه فرهنگی
و تعامالت مردمی،امضای موافقتنامه تاس��یس و چهارچوب فعالیت
مراکز فرهنگی دو کش��ور راه را برای ارتقای مناس��بات فرهنگی دو
کش��ور هموار کرده اس��ت.در حوزه پارلمانی ،س��فر جناب آقای دکتر
قالیباف ،رئیس محترم مجلس ش��ورای اس�لامی به مس��کو و انتقال
پیام مقام معظم رهبری خطاب به جناب آقای پوتین و س��فر متقابل
جناب آقای والودین ،رئیس محترم دومای فدراسیون روسیه به تهران
به تحکیم دیپلماس��ی پارلمانی دو کش��ور کمک کرده است.در حوزه
امنیتی ،موافقتنامه همکاری جمهوری اس�لامی ایران و فدراس��یون
روس��یه در حوزه امنیت س��ایبری به امضای مقامات دو کشور رسیده
اس��ت .طرفی��ن در زمین��ه تقویت امنیت اطالع��ات و مبارزه با جرائم
سازمان یافته ،با یکدیگر در سازمان ملل متحد و دیگر مجامع منطقه
ای و بین المللی ،همکاری می کنند.
دیپلمات روس :ایرانیها حق دارند که دنبال تضمین باش�ند


نماینده روس��یه در مذاکرات وین با بیان اینکه بعضیها از شکس��ت
سیاست فشار حداکثری درس نمیگیرند ،گفت ایرانیها کامال حق
دارند که تضمینهایی را درخصوص عدم تکرار خروج آمریکا از برجام
بخواهند.به گزارش فارس« ،میخائیل اولیانوف» نماینده روس��یه در
س��ازمانهای بینالمللی مس��تقر در وین ،از شرط ایران برای گرفتن
تضمینی مبنی بر عدم تکرار خروج آمریکا از برجام در صورت بازگشت
به آن ،دفاع کرد.اولیانوف در واکنش به ادعاهای بیاساس «ریچارد

اخبار
حجت االسالم اژه ای تاکید کرد

لزومصیانت
از بیتالمال در حوزه زمین

رییس قوه قضاییه در جلس��ه ش��ورای عالی حفظ
حق��وق بیتالم��ال ،گفت :از امروز با جدیت بیش��تر
چنانچه مس��ئولی چه در دس��تگاه قضا و چه در قوه
مجری��ه در انج��ام وظایف و تکالیف خود نس��بت به
صیانت از بیتالمال در حوزه زمین کوتاهی و قصور
کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع
تخلف یا جرم در این رابطه ،کارگروهی ایجاد شود.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،در پی دستورات
مهم روز گذشته حجتاالسالموالمسلمین محسنی
اژهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همهجانبه،
ب��دون اغم��اض و هرگون��ه خط قرمز با متجاوزان و
متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی
که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی میکنند
و همچنین قلعوقمع و تخریب بدون مالحظه بناها
و مس��تحدثاتی ک��ه از س��وی افراد ع��ادی و برخی
دستگاههای حکومتی و دولتی در حریم رودخانهها
احداث میش��وند ،سهش��نبه  ۲۸دی جلسه شورای
عال��ی حف��ظ حق��وق بیتالمال به ریاس��ت رئیس
دس��تگاه قضا برگزار شد.حجتاالسالموالمسلمین
محسنی اژهای طی سخنانی در این جلسه ،با اشاره
به اهمیت صیانت از بیتالمال در حوزه زمین و رفع
تصرف��ات از مناب��ع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله
اولویتهای دس��تگاه قضایی در راستای اجرای بند
دوم اصل  ۱۵۶قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق
عامه اس��ت ،اظهار کرد :نقش دو عنصر آبوخاک
در استمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا
مدیری��ت منابع آبی و زمی��ن و اصالح بهرهبرداری
از این منابع ازجمله موضوعات بس��یار حائز اهمیت
اس��ت که بیتوجهی و غفلت از آنها موجبات بروز
آس��یبهای جبرانناپذیر میش��ود.رئیس دستگاه
قضا در جریان نشس��ت ش��ورای عالی حفظ حقوق
بیتالمال ،به شناس��ایی خألهای  ۸گانهای اش��اره
کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد
و بهواس��طه این خألها ،اراضی ملی و منابع طبیعی
کشور در معرض آسیبها و مشکالت جدی ،عدیده
و محسوسی قرارگرفتهاند.

گفتوگویموراوریابکوفدربارهبرجام

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاون
وزیر امورخارجه روسیه در مسکو درباره برجام رایزنی
کردند.انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا که به مسکو سفر کرده است با انتشار
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر از دیدارش با
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امورخارجه روسیه خبر
داد و تاکید کرد که گفت وگوهای خوبی با او داشته
است.مورا نوشت :نشست بسیار جالبی با معاون وزیر
خارجه روسیه درباره معماری امنیتی اروپا ،برجام و
ونزوئال داشتم .برای اتحادیه اروپا مهم است که به
پرداختن به این موضوعات و س��ایر مسائل سیاست
خارجی ادامه دهد.این سفر در حالی انجام شده است
که دور هشتم مذاکرات ایران و گروه  ٤+١با حضور
غیرمستقیم آمریکا با هدف رفع تحریم های ظالمانه
آمریکا علیه کش��ورمان و احیای برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) بیش از دو هفته است که به صورت
فشرده و جدی در وین ،پایتخت اتریش جریان دارد.
مذاکره کنندگان ارشد ایران و سه کشور اتحادیه اروپا
نیز شب گذشته با حضور نماینده اتحادیه اروپا پس
از دو روز وقفه تشکیل جلسه دادند.

ادعایمضحک«نفتالیبنت»

گلدب��رگ» از اعض��ای البی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراس��ی»
( )FDDک��ه از س��وی ای��ران نی��ز تحریم ش��ده ،گف��ت« :بعضیها
نمیخواهند از شکس��ت سیاست فشار حداکثری درس بگیرند».وی
بامداد سهشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت« :ایرانیها کامال حق دارند
که تضمینهایی را درخصوص عدم تکرار این ماجراجویی فاجعهبار
(خروج آمریکا از برجام) بخواهند».نماینده روس��یه در مذاکرات وین
پیش از این نیز با اشاره به فعالتر شدن مخالفان برجام در پی پیشرفت
مذاکرات وین ،گفت هدف تمام طرفها احیای توافق هستهای و لغو
تحریمها است .هشتمین دور مذاکرات رفع تحریمها در وین از چند
هفته پیش آغاز شده است .مقامهای آمریکایی و اروپایی پیش از این
گفته بودند که پیشرفتهایی در مذاکرات صورت گرفته اما اندازه این
پیشرفتها به اندازهای نیست که بتوان امیدوار بود توافق در دسترس
است.پیش از این همچنین دیپلماتهای اروپایی گفته بودند بخش
اعظ��م گفتوگوها در روزهای گذش��ته ب��ر مطالبات ایران برای اخذ
تضمین در خصوص پایداری برجام متمرکز بوده است.
«ند پرایس» س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اذعان به اینکه
تعیین ضرباالجل یا جدول زمانی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات
وین ممکن نیست ،گفت پیشرفت اندکی در مذاکرات حاصل شده اما
به دنبال بازگشت به تبعیت از محدودیتها هستند.

نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی با تکرار ادعاهای
خصمان��ه مبنی ب��ر اینکه ایران حامی تروریس��م و
منبع بیثباتی است ،در جدیدترین ادعای مضحک
خ��ود گف��ت که تهران ضعیفتر از چیزی اس��ت که
بنظ��ر میرس��د.به گزارش ف��ارس« ،نفتالی بنت»
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی که با بیاعتنایی
برخی متحدان غربی خود نسبت به عجز و البههایش
درباره مذاکرات رفع تحریمهای ایران مواجه ش��ده،
به بیان ادعاهای مضحک علیه تهران پرداخت.بنت
دیروز (سهش��نبه) طی س��خنرانی در مجمع اقتصاد
جهانی،باتکرارادعاهاینخنماشدهواثباتنشدهعلیه
جمهوری اسالمی ایران ،گفت« :ایران تأمینکننده
مالی تروریسم و منبع بیثباتی در منطقه است و برای
حوثیها ،حماس و حزب اهلل س�لاح میفرستد».به
نوش��ته خبرگزاری «رویترز» ،بنت که رژیم جعلی و
کودککش او حتی توان تاب آوردن مقابل گروههای
مقاومتفلسطینیدرمنطقه ۳۶۵کیلومترمربعینوار
غ��زه را نی��ز ندارد و ب��رای تداوم بقای خود به تنفس
مصنوعی آمریکا و دیگر متحدانش نیازمند اس��ت،
مدعی شد« :ایران به دنیا نشان میدهد که کشوری
قوی است ،اما ضعیفتر از آن چیزی است که به نظر
میرسد و اقتصادش نیز ضعیف است».

