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اخبار

سفارت ایران در کابل ضمن ابراز تسلیت و همدردی
با ملت افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور ،از
انجام ش��دن اقدامات کمکی الزم خبر داد .صفحه
توییت��ر س��فارت ایران در کاب��ل در پی وقوع زلزله
در افغانس��تان نوش��ت :مع االس��ف وقوع زلزله در
افغانستان تلفات سنگینی را بجای گذاشته و منجر
به کش��ته وزخمی ش��دن تعداد زیادی از شهروندان
این کش��ور گردیده اس��ت .س��فارت ایران در کابل
افزود :این س��فارت ضمن ابراز تس��لیت و همدردی
با ملت ش��ریف افغانس��تان ،اقدامات کمکی الزم از
جمله ارسال دو هواپیما حاوی کمکهای اولیه را به
عمل آورده است.

لفاظی اردن و عربستان سعودی
علیه ایران

در بیانیه مش��ترک عربستان سعودی و اردن ،ایران
ب��ار دیگ��ر متهم به مداخله در امور برخی کش��ورها
و اقدامات تنشزا ش��د .در پایان س��فر «محمد بن
س��لمان» ولیعهد س��عودی به اردن و دیدار وی با
ش��اه اردن «عبداهلل دوم» بیانیهای مش��ترک صادر
ش��د .بر اس��اس گزارش «الرأی» ،در بخشی از این
بیانیه که مربوط به ایران است ،با اتهامزنی به تهران
عنوان شده « :در پرونده هستهای ایران ،دو طرف
ب��ر ضرورت حمایت از تالشهای بینالمللی برای
جلوگیری از دس��تیابی ایران به س�لاح هس��تهای،
تضمی��ن صل��ح آمیزبودن برنامه هس��تهای ایران،
تقوی��ت نقش آژانس بینالمللی انرژی هس��تهای
و ایجاد خاورمیانهای عاری از س�لاح هس��تهای و
کش��تار جمع��ی و نیز حمای��ت از تالشهای عربی
برای تشویق ایران به تعهد به عدم مداخله در امور
کشورهایعربی،حفاظتازاصولحسنهمجواری
و نی��ز دور نگهداش��تن منطقه از فعالیتهای تنش
زا تأکید کردند».

مقتدی صدر :ایران
دلیل انصراف ما نیست

رهب��ر جری��ان صدر ع��راق در پیامی اعالم کرد که
فش��ارهای جمهوری اسالمی ایران دلیل انصراف
این جریان از فعالیت های سیاسی نیست .به گزارش
السومریه نیوز ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق
در پیام��ی اع�لام کرد :برای اولین بار می گویم که
جمهوری اسالمی ایران این بار هیچگونه فشاری
بر هیچ یک از طرف های ش��یعی نیاورده اس��ت و
شایعاتی که مطرح می شود مبنی بر اینکه تهدیدات
ایران دلیل انصراف ما اس��ت دروغ بوده و عار ی از
صحت است .بر اساس این گزارش ،مقتدی صدر،
رهب��ر جری��ان صدر عراق اخی��را در جریان دیدار با
اعضای فراکسیون صدر در نجف اشرف خاطرنشان
کرد :با سالم و درود به شما و قبل از وداع با یکدیگر و
پیش از تشکر به خاطر مواضع و وحدت و یکپارچگی
شما ،میخواهم شما را از موضوعی مطلع سازم؛ من
تصمیمی مبنی بر خروج از فرآیند سیاسی گرفتهام
تا با مفس��دین نه در دنیا و نه در آخرت تحت هیچ
شرایطی شراکت نداشته باشم .وی در ادامه افزود:
من میخواهم به شما بگویم که با وجود مفسدین ،در
انتخابات آتی شرکت نخواهم کرد .این یک پیمان
میان من و خداوند و میان من و شما و مردمم است.
مگ��ر آنک��ه خداوند فرجی بدهد و مفس��دین و تمام
غارتگران عراق و کسانی که از عراق سرقت کرده
و خونها را مباح کردند ،کنار بروند.

اقامه نماز جمعه این هفته تهران به
امامت آیتاهلل صدیقی

نمازجمعه این هفته تهران ،س��وم تیرماه در مصلی
ام��ام راح��ل به امامت آیتاهلل کاظ��م صدیقی و با
رعایت شیوهنامههای بهداشتی برگزار خواهد شد.
طبق روال ساعت  ۱۱صبح درهای دانشگاه تهران
به روی نمازگزاران باز میش��ود و برنامه از س��اعت
 ۱۱و  ۴۵دقیقه آغاز خواهد ش��د .س��خنرانان پیش
از خطبهها ،حجت االس�لام و المس��لمین محمد
مصدق معاون اول و رئیس س��تاد بزرگداشت هفته
قوه قضائیه و س��یدرضا فاطمی امین وزیر صنعت،
معدن و تجارت هستند.

آمریکا به دنبال آزادی
اسرایش در روسیه

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن
در م��ورد دو م��زدور آمریکای��ی محک��وم به اعدام
در دونتس��ک که توس��ط نیروهای روسی دستگیر
ش��دند ،با مس��کو تماس برقرار میکند .ند پرایس،
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا طی یک
نشس��ت خبری گفت :ما با مقامات روس��یه در مورد
شهروندان آمریکایی که "حین خدمت" در اوکراین
دس��تگیر ش��دند ،در تماس هس��تیم .به گفته وی،
ای��االت متح��ده همچنین در ای��ن زمینه با مقامات
اوکراین ،نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ
و خانوادههای آمریکاییهای محکوم شده در تماس
است .دوشنبه دیمیتری پسکوف ،سخنگوی ریاست
جمهوری روس��یه گفت که مزدوران آمریکایی در
فعالیتهای غیرقانونی دست داشتند و باید در قبال
جنایات انجام شده پاسخگو باشند.

خــبرویـژه

ارسال دو هواپیما حاوی کمکهای اولیه
ایران به افغانستان

سپاه امسال به
 ۸هزار روستا
آبرسانی میکند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فعالیتهای این نهاد برای آبرسانی به  ۸هزار روستا در سال جاری خبر داد .سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در آیین آغاز رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف آب و برق که با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و جمعی از فرماندهان و مسئوالن در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد ،اظهار
داشت :این که در جنگ اقتصادی قرار داریم یک واقعیت پذیرفته شده است .از این رو ادراک ما از شرایطی که در آن هستیم ،بیانگر قرار داشتن در این جنگ آن هم با تمام مشخصاتی که برای
ک تهاجم اقتصادی از سوی دشمن قرار داریم.
یک جنگ متصور باشد ،است .وی افزود :جنگها با هر ماهیتی که تحمیل میشوند هدفشان شکستن اراده طرف مقابل است و امروز ما در ی 

رئیس جمهور با اشاره به تالش های رسانه های معاند تاکید کرد:

یاس و ناامیدی مردم هدف رسانههای بیگانه است

گروه سیاس�ی :رئیس جمهور گفت :رس��انههای
بیگانه خصوص ًا شبکههای فارسی زبان شبانه روز
ب��رایایج��ادیأسوناامی��دیدردلمردمتالش
میکنن��دام��اهم��وارهباحضورم��ردمعزیزمادر
صحنهشکستخوردهاندوبههدفشاننرسیدهاند.
آیتاهللسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهوردرجلسه
روزچهارشنبههیاتدولت،امیدآفرینیدرجامعهرا
از مطالبات مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت
برشمرد و تاکید کرد :حواشی نباید دولت را از متن
کار که خدمت به مردم و امیدآفرینی در دلهاست،
ب��ازدارد.رئی��سجمهورایجادیأسدردلهاراکار
ش��یطان و شیاطین دانست و اظهار داشت :انسان
خداج��وهم��وارهبهامیدزندهاس��تومابهعنوان
خادمانملت،همبایدنس��بتبهآیندهامیدداش��ته
باش��یموه��مروحامی��درادرجامعهتزریقکنیم.
رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مصطفی
چمران و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی که با امید
و روحیه جهادی از مشکالت و سد «نمیشود»ها
عبور کردند و با کمترین امکانات کارهای بزرگی را
در میدان مبارزه بادشمنانتا بُندندان مسلح انجام
دادند،ازآنهابهعنوانالگوهایامیدآفرینییادکرد.
ویاقداماتوتالشهایپزش��کانوپرس��تاران
درمواج��هب��اهمهگیریکروناراازدیگرمصادیق
امیدآفرینی در جامعه دانس��ت و افزود :کادر درمان
بویژهشهدایسالمتدرشرایطبسیارسختهمه
گیری کرونا که زندگی همه مردم را تحتالشعاع
خ��ودق��راردادهونگران��یهاییرابرایخانوادهها
بوجودآوردهبود،باجانفش��انیوازخودگذش��تگی
علی رغم همه کمبودها در عرصه خدمت رسانی
میدان داری کردند و زمینه بازگشت امید و نشاط به
جامعه را فراهم کردند.

موسساتمالیناسالمبایدساماندهیوتعیین

تکلیفشود

رئیسی تاکید کرد :وضعیت کنونی که فوتی های
ناشیازکروناتکرقمیودربرخیروزهاصفرشده
و نیز میزان بسیار پایین ابتال که امکان بازگشایی
در صنوف مختلف و ایجاد شور و نشاط در کشور را
فراهم کرده ،پس از لطف خدا،ثمره همراهی مردم
و خصوصا تالش ها و اقدامات جامعه پزش��کی و
پرستاری است و بنده در ماه های گذشته در تهران
و برخی شهرها با حضور در بیمارستان ها و مراکز
درمانی از نزدیک شاهد این مجاهدتها و فداکاری
هابودهاموقدردانایش��انهس��تم.رئیسجمهور
همچنین با اشاره به دیدارهایی که در حاشیه سفر
به اس��تان چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت،
گفت:عشایرعزیزمادردوراندفاعمقدس ۱۰هزار
شهید دادند و متحمل سختیهای فراوان شدند و
امروز هم با مشکالتی مواجه هستند اما از روحیه
امیدوایستادگیبرخوردارندوذرهاییأسوناامیدی

در دل آنها نیست.
رئیس��ی افزود :برخی رسانههای بیگانه خصوص ًا
ش��بکههای فارسی زبان ش��بانه روز برای ایجاد
ی��أس و ناامی��دی در دل مردم تالش میکنند اما
همواره با حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست
خوردهاندوبههدفشاننرسیدهاند.رئیسجمهور
بابیاناینکهامروزدریکجنگاقتصادیهستیم،
گفت :همه همکاران دولت به ویژه کس��انی که
مس��ئولبازاروتأمینس��فرهمردمهستند،شبانه
روز برای خدمترس��انی و امیدآفرینی در جامعه
ت�لاش م��ی کنند و این اقدام��ات باید تا حصول
نتایج نهایی تداوم داش��ته باشد .رئیس جمهور به
معاون اول ،معاونت حقوقی ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و دیگر بخشهای ذیربط دس��تور
داد که خواس��تههای بازنشستگان عزیز را درباره
مستمریشانپیگیرینمایند.

همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که
سهشنبه شب به ریاست رئیسجمهور برگزار شد
رییسی گفت :هر چه سریعتر آن دسته از موسسات
اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی
وتورمدرکشورمیشوند،ساماندهیوتعیینتکلیف
شوند .رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد که با
اتکا به مصوبات قانونی ،هر چه سریعتر آن دسته از
موسساتاعتباریکهباعملکردناسالمباعثرشد
نقدینگیوتورمدرکش��ورمیش��وند،ساماندهی
و تعیین تکلیف ش��وند .پیشتر آیتاهلل خامنهای
در یکی از دیدارهای خود با مردم قم ،با اش��اره به
مشکالتبرخیسپردهگذاراندرموسساتمالیو
اعتراضهای آنها در ماههای اخیر ،بر ضرورت حل
مشکالت این اقشار جامعه تاکید کردند.
بنا به گفته رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در
یک فقره در س��ال« ،۹۸موسس��ههای مالی غیر
مجاز ۳۶هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند
و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی
که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند ».اما در این
جلسه بانک مرکزی همچنین گزارشی از اقدامات
تاثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر
منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده ،ارائه کرد .این
اقداماتبااختیاراتمصوبشورایعالیهماهنگی
اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی ،به منظور
کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است .در این
جلسهمقررشدبانکمرکزیباهمکاریقوهقضائیه
و س��ایر نهادهای ذیربط به تالشهای خود برای
مدیریتبازارادامهدهدتاافزیشغیرواقعینرخارز
در بازار غیر رسمی کاهش یابد و منطقیتر شود.

مرور نقشه راه عبور از تحریمهای اقتصادی

گروه سیاس��ی:روزنامه قطری «العربی الجدید»
چ��اپ لن��دن ،دیروز (چهارش��نبه) ،اهداف س��فر
«س��رگئی الوروف» وزیر امور خارجه روس��یه به
تهران را تشریح کرد .این روزنامه به نقل از منابع
آگاه ایرانی گزارش داد که وزیر امور خارجه روسیه
در این س��فر با «ابراهیم رئیس��ی» رئیسجمهور
و «حس��ین امیرعبداللهی��ان» وزی��ر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران و چند تن دیگر از مقامات
تهران دیدار خواهد کرد .این منابع که نخواستند
نامش��ان فاش ش��ود ،اضافه کردند که الوروف در
توگوهای خود در تهران روابط دوجانبه ایران
گف 
و روسیه و همکاری مشترک دو کشور در مسائل
منطقهای و بینالمللی بهویژه تحوالت مربوط به
توافق هس��تهای و اوضاع س��وریه را مورد بحث و
بررس��ی قرار خواهد داد .طبق گفته منابع مذکور،
مس��ئله مهم دیگری که در این س��فر مورد بحث
قرار خواهد گرفت ،تشدید همکاری ایران و روسیه

خارجه روسیه سهشنبه  ۲۴فروردین ماه  ۱۴۰۰و در
پی دعوت «محمدجواد ظریف» وزیر سابق امور
خارجه به تهران سفر کرده بود .سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه ،در روز جمعه ( ۱۳خرداد ماه)،
در گفتوگوی تلفنی با امیرعبداللهیان ،ضمن ابراز
خرس��ندی از س��فر رسمی خود در آینده به ایران،
مناسبات و همکاریهای دو کشور را در همه ابعاد
رو به گسترش خوانده بود .حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در سالی
که گذش��ت دو بار به مس��کو س��فر کرد .وی در
نخس��تین س��فر بعد از تصدی این سمت  ۱۳مهر
ماه  ۱۴۰۰وارد مسکو شد و  ۱۴مهر ماه با همتای
روس خود دیدار و گفتوگو کرد .آخرین سفر در ۲۴
اسفند ماه سال گذشته انجام شد و امیرعبداللهیان
س��فری چند ساعته به فدراسیون روسیه داشت و
با الوروف دیدار کرد و به رایزنی درباره مس��ائل
دوجانب��ه ،تح��والت منطق��های و بینالملل��ی و

مذاکرات وین پرداخت .امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه جمهوری اس�لامی ایران  ۲۶شهریور ماه
 ۱۴۰۰نیز در حاشیه بیست و یکمین اجالس سران
کشورهای عضو شانگهای در دوشنبه ،با وزیر امور
خارجه فدراس��یون روسیه دیدار و گفتوگو کرده
بود .وزرای خارجه ایران و روس��یه دهم فروردین
ماه سالجاری هم در شهر تونشی چین و در حاشیه
سومین نشست وزرای خارجه همسایه افغانستان
ب��ا یکدیگ��ر دیداری دوجانبه داش��تند وحس��ین
امیرعبداللهیان در دیدار سرگئی الوروف مخالفت
ایران با اعمال تحریمها و اقدامات یکجانبه علیه
روسیه را اعالم کرد.

رئیسمجلستذکرداد:

مالیاتچندصدهزارخانهتعیینتکلیفنشدهاست!

گروه سیاسی :قالیباف به وزارت راه و شهرسازی
تذکر داد ،چون این وزارتخانه نتوانس��ته س��امانه
ام�لاک و اس��کان را پ��س از یک س��ال تکمیل
کن��د .رئی��س مجلس در جریان بررس��ی کلیات
طرح کنترل اجارهبهای امالک مس��کونی گفت
ک��ه تاکن��ون از چن��د صد خانه خالی بر اس��اس
خوداظه��اری مالیات دریافت ش��ده؛ او گفت که

«روی��م نمیش��ود بگویم از چن��د صد هزار خانه
ای��ن تعداد تعیین تکلیف ش��ده اس��ت ».وزارت
راه و شهرس��ازی از نیمه دی ماه  ۹۹با «اصالح
بخش��ی از قانون مالیاتهای مس��تقیم» که به
«قانون مالیات بر خانههای خالی» مشهور شده،
مسئولیت سامانه امالک و اسکان را بر عهده دارد.
با این حال نمایندگان مجلس در ماههای اخیر از
ناقص ماندن این سامانه که به شناسایی امالک
مس��کونی خالی کمک میکن��د ،انتقاد کردهاند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
 ۶خرداد ماه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که

وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه های
خالی را معطل نگه داش��ته اس��ت .در حالیکه ۲۳
فروردين ماه وزیر راه و شهرسازی پس از نشست
با کمیس��یون عمران مجل��س اعالم کرد ظرف
 ۲هفته کارگروهی به بررس��ی نواقص س��امانه
امالک و اس��کان خواهد پرداخت ،آقای طغیانی
عضو کمیسیون اقتصادی ششم خرداد ماه گفت
که «این کارگروه هنوز تش��کیل نش��ده است».
آمار  ۲۳فروردين ماه وزیر راه و شهرسازی نشان
میدهد تنها برای  ۵۴۰هزار واحد مسکونی خالی
شناس��ایی شده پیامک ارس��ال شده ،اما از تعداد

کمی مالیات دریافت شده است .رئیس کمیسیون
اقتص��ادی مجل��س هم��ان روز گفت که «کمتر
از ی��ک درصد مش��موالن مالیات ب��ر خانههای
خال��ی ،این مالی��ات را پرداخت کردهاند ».دیوان
محاسبات در گزارشی از اجرای قانون مالیات بر
خانههای خالی در  ۱۰ماهه اول پارس��ال ،اعالم
کرد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه
ب��ه علت تصویب نش��دن آیی��ن نامه اجرایی آن،
تحقق نیافته است .به گفته وزیر راه و شهرسازی
«تعداد خانههای خالی دقیق ًا مش��خص نیس��ت و
میان  ۲تا  ۲.۵میلیون اعالم میشود».

سخنگویدولت:

هیچگونهتغییرقیمتنانوبنزیندردستورکاردولتنیست

گروه سیاسی :علی بهادری جهرمی گفت :تالش دولت این است تا
زیر ساخت کاالبرگ الکترونیکی فراهم شود اما همچنان پرداخت
یارانه نقدی تداوم خواهد داش��ت .س��خنگوی دولت در حیاط دولت
ام��روز درب��اره نحوه پرداخت یارانهها تا فراهم ش��دن زیر س��اخت
کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار روش کاالبرگ را پیش بینی
کرده اس��ت و دولت تالش میکند تا زیر س��اخت آن را فراهم ش��ود
و تا زمانی که زیر س��اخت فراهم نش��ود ،پرداخت یارانه نقدی تداوم
خواهد داشت .بهادری جهرمی درباره معرفی وزیر پیشنهادی جدید

تعاون گفت :اطالع ندارم .س��خنگوی دولت با اش��اره به مصوبات
هیئت وزیران همچنین گفت که دو الیحه مربوط به موضوع قیر و
ی��ک الیح��ه مرب��وط به کاهش ورودی از چهار درصد به یک درصد
در هیئت دولت به تصویب رسید .به گفته بهادری جهرمی ،مطابق
گزارش وزیر جهاد درباره میزان خرید گندم از کش��اورزان تاکنون
بیش از سه و نیم میلیون تن گندم خریدار شده و در راستای حادثه
تلخ کشته شدن جوجه های یک روز  ۶و نیم میلیون تن جوجه یک
روزه میان روس��تاییان عزیز به رایگان توزیع ش��ده و وزارت جهاد

پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد

نماین��دگان صهیونیس��ت با انح�لال پارلمان این
رژی��م موافقت کردند .ش��بکه عب��ری «کان» ،روز
چهارش��نبه -خبر داد که نمایندگان صهیونیستب��ه انحالل پارلمان این رژی��م رأی مثبت دادهاند.
انحالل پارلمان رژیم صهیونیس��تی با رای موافق
 ۱۱۰عضو این پارلمان تصویب شد .رای به انحالل
پارلمان رژیم صهیونیستی به دنبال شکست کابینه
بنت در تصویب پیشنویس قانون مرتبط با شهرک
نش��ینان صهیونیست ساکن کرانه باختری صورت
گرفت .با انحالل پارلمان رژیم صهیونیستی ،مقدمه
برگ��زاری انتخابات پارلمانی این رژیم در ماه اکتبر
آین��ده برای پنجمین بار طی چهار س��ال گذش��ته
فراهم میشود.

نارضایتی واشنگتن از تشدید
تحرکات اسرائیل علیه ایران

کان ،ش��بکه رس��می تلویزیونی اسرائیل اعالم کرد
ک��ه آمری��کا از عدم رضایت خود از افزایش حمالت
س��ری ادعایی اس��رائیل در قلب ایران خبر داده و
عنوان کرد که حوادث اخیر ترور دانشمندان ایرانی
و خرابکاریهای مرموز در تاسیسات هستهای ایران
که به اس��رائیل منتسب میش��وند ،موجب نگرانی
فزاینده در محافل رسمی واشنگتن شده است .این
ش��بکه به نقل از منابعی در دولت آمریکا ادعا کرد
که تل آویو مش��تاق اس��ت درباره عملیاتهایی که
برای انجام آنها در ایران برنامهریزی میکند و زمان
اجرای آنها ،برخالف آنچه در گذشته انجام میداد ،به
دولت بایدن اطالع ندهد .این منابع از نگرانی دولت
بایدن درباره خروج روند تقابل میان ایران و اسرائیل
از کنترل خبر داده و گفتهاند که پیامدهای احتمالی
تشدید این تنش در آستانه سفر بایدن به اسرائیل و
عربستان ،موجب نگرانی واشنگتن شده است.

اولویت ما پیشگیری از وقوع جنگ
هستهای است

العربیالجدید:مقابلهباتحریمها،دستورکارسفرالوروفبهتهراناست

برای مقابله با تحریمهای آمریکاست .این منابع
خاطرنشان کردند که «به منظور استفاده از تجارب
ای��ران ب��رای مقابله با تحریمها ،در ماههای اخیر،
س��فرهایی علنی و محرمانه [ از س��وی مقامات]
روس��یه به ایران» صورت گرفته اس��ت .این منابع
همچنی��ن افزودن��د که س��فر مقام��ات ایرانی به
روسیه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت چراکه
همکاری دو طرف اخیرا برای مقابله مش��ترک با
تحریمهای آمریکا و غرب افزایش یافته اس��ت.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه
اعالم کرد وزیر خارجه این کشور  ۲۲و  ۲۳ژوئن در
تهران حضور خواهد داشت .وزارت خارجه روسیه
افزود انتظار میرود در این سفر وزاری خارجه دو
کشور درباره برخی از موضوعات مهم بینالمللی
از جمله وضعیت برجام ،اوضاع اوکراین ،س��وریه
و افغانس��تان گفتوگو کنند .این نخس��تین سفر
الوروف به ایران در دولت سیزدهم است .وزیر امور

اخبار

دنبال واکسیناسیون این جوجه ها است .سخنگوی دولت همچنین
اعالم کرد که در مورد تهاتر شرکت های خصوصی و شرکت های
دولتی اصالحی صورت گرفت تا امکان تهاتر در مالیات ها و تسویه
بدهی های شرکت های دولت به بخش خصوصی وجود داشته باشد.
بهادری جهرمی در رابطه با اینکه برنامه دولت برای بهبود عملکرد
و تقوی��ت تیم فوتبال چیس��ت؟ گف��ت :دولت با توجه به اولویتی که
مردم برای تیم فوتبال قائل هستند از هیچ کمکی برای تقویت تیم
فوتبال دریغ نمیکنند.

مع��اون وزی��ر خارجه روس��یه تاکید کرد که اولیوت
کش��ورش پیش��گیری از وقوع جنگ هستهای بین
قدرتها اس��ت« .سرگئی ریابکوف» ،معاون وزیر
خارجه روس��یه اعالم کرد که اولویت بیقیدوشرط
کش��ورش پیش��گیری از وقوع جنگ هستهای بین
قدرتهای اتمی است .وی افزود« :اولویت مطلق
دیپلماسی روسیه با در نظر گرفتن خطرهای ناشی
از تشدید بحران اوکراین و غیرقابل پیشبینی بودن
وضعیت جهان ،جلوگیری از بروز درگیری مستقیم
بین قدرتهای هس��تهای و حفظ کانال گفت و گو
برای کاهش تنش است» .ریابکوف گفت« :تالش
برای تضمین ثبات استراتژیک ،حفظ نظام های منع
گسترش سالحهای کشتار جمعی و بهبود وضعیت
در زمینه کنترل تس��لیحات بسیار ضروری است».
وی در ادامه هشدار داد که امکان تشدید بحران در
مناطقی از جهان که ایاالت متحده به دنبال تحمیل
هژمونی خود بر آنهاست ،دور از ذهن نیست.

آماده همکاری برای صادرات غالت از
اوکراینهستیم

وزارت خارجه روس��یه نس��بت به هم��کاری برای
ص��ادرات غالت از اوکراین از طریق کش��تیهای
خارجی اعالم آمادگی کرد .وزارت خارجه روس��یه
اع�لام ک��رد که آماده کمک ب��ه صادرات غالت از
اوکراین از طریق کشتی های خارجی است« .ماریا
زاخارووا» ،س��خنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:
«مس��کو آماده اس��ت به تمام تعهدات خود در زمینه
ص��ادرات غ�لات و انرژی عمل کند ،مش��روط بر
اینکه تا پایان سال  ۲۵میلیون تن غالت و دستکم
 ۲۲میلی��ون ت��ن کود فراهم کن��د» .وزارت خارجه
روس��یه همچنی��ن بر تداوم هم��ه تعهدات دوجانبه
با کش��ورهای ذی نفع و پیگیری ارس��ال کمک به
کش��ورهایی مانند یمن ،قرقیزستان ،تاجیکستان،
لبنان و کوبا تاکید کرد.

شمار قربانیان زلزله افغانستان به
دستکم  ۹۲۰نفر رسید

ش��مار کش��تههای زلزل��ه روز -چهارش��نبه -در
افغانس��تان به نزدیک هزار تن رس��ید .طلوع نیوز
افغانستان به نقل از «مولوی شرف الدین مسلم»،
یک مقام مسئول در امور رسیدگی به حوادث طبیعی
گزارش داد که تعداد جانباختگان زلزله بامداد امروز
تاکنون دستکم به  ۹۲۰نفر رسیده است .این مقام
طالبان در نشس��ت خبری گفت  ۶۲۰تن دیگر نیز
مجروح ش��دهاند .پیش��تر مرکز زلزلهنگاری آمریکا
اعالم کرد ،زلزلهای با قدرت شش و یک دهم بامداد
چهارش��نبه جنوب شرق افغانستان و بخشهایی از
پاکستان را به لرزه درآورد.

