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مخبر: به زودی شاهد گشایش در کشور خواهیم بود
سفر کاری معاون اول رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان

رئیس جمهور تیمی از دولت را مأمور کرد تا مسائل سیستان و بلوچستان هر چه سریع تر پیگیری و برطرف شود

رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع سوریه:

 ایران با تقویت همکاری های اقتصادی 
کنار ملت سوریه است

آیــت اهلل رئیســی ظهر سه شــنبه در دیدار ســپهبد علی محمود عبــاس وزیر 
دفاع سوریه، روابط دو کشور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: روابط ایران و 
سوریه بر پایه اعتقادات و باورهای مشترک و نیز روحیه ایستادگی و مقاومت 

مردم دو کشور بنا شده است.
رئیس جمهور صیانت نیروهای مســلح سوری از ملت و دولت این کشور 
در برابر فتنه انگیزی ها را برای آینده مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست 
و افزود: جمهوری اســامی ایران دوســت واقعی ملت ســوریه اســت چراکه 
همان گونــه کــه در دوران مقاومــت در برابر تروریســم در کنار ملــت و دولت 
ســوریه ایســتاد، در دوران بازســازی نیز آماده اســت با تقویــت همکاری های 
همه جانبــه اقتصادی در کنار آنان باشــد. ســپهبد علی محمــود عباس وزیر 
دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه سوریه با حمایت برادران و دوستان 
واقعــی خود در مصاف با تروریســم پیروز شــد و قدرتمندتــر از قبل به عنوان 
یکــی از حلقه هــای محــور مقاومت ایفای نقــش خواهد کرد، اظهار داشــت: 
محور مقاومت نقش مهمی در شــکل دادن به جهان جدید خواهد داشــت. 
وزیر دفاع ســوریه گفت: دشــمنان همواره مترصد فرصتی برای خدشه وارد 
کردن به روابط عمیق و برادرانه ســوریه و ایران بوده و هســتند، اما روابط دو 
کشــور ریشــه دارتر و مســتحکم تر از آن است که کســی بتواند به آن خدشه ای 

وارد کند و این روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر و عمیق تر خواهد شد.

از سوی محمدباقر قالیباف صورت گرفت

تشریح جزئیات نشست مشترک پارلمان ایران و روسیه
جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اســامی با حضــور وزرای ارتباطات 
و اقتصــاد در صحن علنی و تشــریح جزئیات اولویت های مهم نشســت 
کمیســیون مشــترک پارلمانی ایران و روسیه از ســوی محمدباقر قالیباف 

همراه شد.
بــه گــزارش ایرنــا، رئیس مجلــس در نطق پیش از دســتور خــود ابتدا با 
محکوم کردن هتک حرمت بی شــرمانه قرآن کریم در کشــور ســوئد، گفت: 
سیاســتمداران ســوئدی نمی توانند اسام هراســی آشــکار و طراحی شده را 
پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند. وی سپس در اشاره به میزبانی 
بهارســتان از هیــأت پارلمانی روســیه با بیــان اینکه تمرکــز دو طرف در این 
نشســت بر مسائل اصلی توسعه و پیشــنهادات اجرایی و عملیاتی روس ها 
در این بــاره بــوده و تصمیماتــی برای تســریع در اجرای توافقــات دو طرف 
اتخاذ شد، افزود: یکی از اولویت های مهم مورد بحث حوزه نفت و گاز بود 
و پیرامون ســرمایه گذاری ها برای عملیات مبادله ای با رویکرد قطب گازی 
مباحثی مطرح شــد. از دیگر نکات مهم که مورد توجه طرفین قرار گرفت، 
موضوع راه ارتباطی شــمال- جنوب بود که نه تنها فدراســیون روســیه بلکه 
همه کشــورهای اوراســیا و آســیای میانه می توانند از این ظرفیت اســتفاده 
کننــد کــه با اولویت اتصال آســتارا به رشــت و توســعه آن تا بنــادر از جمله 
بندرعباس و با ســرمایه گذاری مشترک هر دو کشور به نتیجه خواهد رسید. 
گفتنی است که روز گذشته در همین باره »سرگئی موسوکیچف« یکی دیگر 
از اعضــای هیأت روس نیز از دســتور والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه 
بــه وزارت راه این کشــور در خصوص ســرمایه گذاری در تکمیل مســیر 164 
کیلومتری رشــت- آســتارا در قالب کریدور بین المللی شــمال-جنوب خبر 
داده بــود. قالیبــاف در پایــان گــزارش خود از نشســت روز دوشــنبه تصریح 
کرد: جمهوری اســامی ایران و فدراسیون روسیه طی یک سال گذشته رشد 
خوبــی در گســترش روابط داشــتند و اطمینــان دارم در طــول برنامه هفتم 
توســعه کــه سیاســت ما تقویت رابطه با همســایگان اســت، روابــط بین دو 

کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
ë کارت زرد جنجالی به زارع پور

روز گذشــته همچنین عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات 
برای پاســخ به ســؤال مطرح شده از ســوی»عباس مقتدایی« نماینده مردم 
اصفهــان دربــاره اجرایی نشــدن قانون دربــاره تبدیل وضعیت اســتخدامی 

ایثارگران شاغل در شرکت مخابرات در مجلس حضور یافت.
زارع پــور در پاســخ خــود با تأکید بــر اینکه پــس از تصویب قانــون بودجه 
1۴۰۰ و 1۴۰1 در تبصره ۲۰ بند »و« و بند»د« برای تبدیل وضعیت ایثارگران، 
اقدامــات گســترده ای را در ایــن وزارتخانــه و ۹ دســتگاه تابعه آن آغاز شــد و 
در مجمــوع ۲ هــزار و ۳۷۳ نفــر از افرادی که مشــمول این قانون می شــدند، 
تبدیل وضعیت شدند، گفت: در مورد شرکت مخابرات ایران که مورد سؤال 
دوســتان است، باید گفت که این شرکت در سال 1۳۸۸ به بخش خصوصی 

واگذار شده و سهامدار عمده این شرکت دولت نیست.
وی با بیان اینکه طبق قانون تجارت اکنون شــرکت مخابرات یک شرکت 
خصوصی اســت، یادآور شــد: بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر 
این شــرکت دارم؛ یکــی تنظیم گری همــه اپراتورها و دیگری پاســخگویی در 
برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت 
مخابرات ایران و عزل و نصب در این شــرکت و به کارگیری نیروی انسانی در 

آن دولت نقشی ندارد.
وی تصریــح کــرد: در ترکیــب هیــأت مدیــره این شــرکت تنهــا یک عضو 
از طــرف دولــت وجــود دارد که ۲۰ درصد ســهام آن در دســت دولت اســت. 
تصمیمــات کان در این شــرکت با نظر ســهامدار عمده صــورت می گیرد و 

طبق قانون تجارت، شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوی اطاعــات بــا اشــاره بــه منابعی کــه مجلس در 
بودجــه ســال جاری و بودجه ســال گذشــته بــرای تبدیل وضعیــت ایثارگران 
در دســتگاه های دولتــی تعییــن کــرده و ایــن واقعیــت کــه تبدیــل وضعیت 
ایثارگران مخابرات ســالی هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد، اضافه کرد: 
مــا نمی توانیم بخش خصوصــی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار 

مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم.
با وجود این توضیحات مقتدایی از پاسخ های وزیر قانع نشد و در نهایت 
ســؤال به رأی گذاشته شــد و نمایندگان با 1۰۹ رأی موافق، 11۵ رأی مخالف و 

۷ رأی ممتنع از ۲۳۹ آرای مأخوذه از پاسخ های وزیر ارتباطات قانع نشدند.
ë مخالفت با تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صدا و سیما

در نشســت علنی دیروز موضوع »تحقیق و تفحــص از عملکرد صندوق 
بازنشســتگی ســازمان صدا و سیما« به درخواســت اردشیر مطهری نماینده 
گرمســار و آرادان در دستور کار قرار گرفت که با مخالفت نمایندگان مجلس 
همــراه شــد. مطهــری در توضیح درخواســت تحقیق و تفحــص خود گفت: 
صندوق بازنشســتگی صدا و سیما به منظور پرداخت حقوق کارکنان صدا و 
ســیما اســت ولی تخلفاتی این صندوق داشــته که یکی از آنها عدم انتخاب 
رئیس صندوق از میان کارکنان است. وی همچنین خواستار تحقیق و تفحص 
درباره میزان بدهی های طویل المدت این صندوق و تأثیر سوءمدیریت ها در 

ایجاد این بدهی ها شد.
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نشست وزرای خارجه سازمان »اکو« در تاشکند برگزار شد

پیشنهاد تهران برای آزادسازی تجاری در سطح منطقه
گروه سیاسی/ بیست و ششمین نشست 
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان 
همــکاری اقتصــادی اکو روز گذشــته به 
میزبانی »تاشکند«، پایتخت ازبکستان 
برگــزار شــد. حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه در این نشست حضور 
یافــت و بر همســویی سیاســت اصولی 
سیاســت های  بــا  اســامی  جمهــوری 
همــکاری  ســازمان  ایــن  بــر  حاکــم 
منطقــه ای تأکید کرد. پیشــنهاد شــروع 
مذاکــرات بــرای آزادســازی تجــاری در 
سطح منطقه از جمله محورهای مهم 
سخنان روز گذشته امیرعبداللهیان در 

این نشست بود.
»اکو« به عنوان یک سازمان برآمده 
از سیاســت همکاری کشورهای منطقه 
در ســال 1۹۸5 از سوی ایران، پاکستان 
و ترکیه با هدف شــکل دادن به سمت 
اقتصــادی،  همکاری هــای  ســوی  و 
فنــی و فرهنگی میان کشــورهای عضو 
پایه گذاری شــد. این سازمان چند سال 
بعــد )1۹۹۲( پذیــرای ۷ عضــو جدیــد 
آذربایجــان،  افغانســتان،  جملــه  از 
تاجیکستان،  قرقیزســتان،  قزاقســتان، 
تــا  شــد  ازبکســتان  و  ترکمنســتان 

دورنمــای روشــن تری را بــرای تقویت 
کشــورهای  تجــاری  همکاری هــای 

منطقه به تصویر بکشد.
ë  الگــوی همــکاری و مشــارکت درباره

انرژی
در  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
حالــی در ایــن نشســت حضــور یافــت 
بــا  کــه در دیــدار چنــدی پیــش خــود 
دبیــرکل »اکــو« بــر حمایــت بی قیــد و 
شــرط ایران از همکاری های اقتصادی 
تأکیــد  ســازمان  ایــن  چهارچــوب  در 
ویــژه ای کــرده بــود و ایــن ســازمان را 
یکــی از اولویت هــای اصلــی ایــران در 
همکاری هــای اقتصادی با کشــورهای 
منطقه خوانــده بــود. امیرعبداللهیان 
خــود  ســخنان  در  نیــز  گذشــته  روز 
در جریــان ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
ضــرورت پیگیــری رویکــرد تاب آورانه 
کشــورهای منطقــه در برابر مشــکات 
جمعی، یکــی از انتخاب هــای موجود 
قالــب  در  جمعــی  همکاری هــای  را 
ســازکارهای چندجانبــه دانســت. وزیر 
امــور خارجه با بیــان اینکه »اکــو« باید 
ارتقادهنــده تجــارت درون منطقــه ای 
داد:  پیشــنهاد  باشــد،  اعضــا  بیــن 

»همــه اعضــا و نه فقــط ۵ کشــور عضو 
شــروع  از  اکوتــا،  تجــاری  موافقتنامــه 
مذاکــرات برای آزادســازی تجــاری در 
ســطح منطقــه حمایت کــرده و در آن 

مشارکت کنند«.
بــا  همچنیــن  خارجــه  امــور  وزیــر   
بیــان اینکه اکــو به عنوان یــک منطقه، 
خود یک مســیر ترانزیتــی برای اتصال 
و  شــرق  شــامل  پیرامونــی  مناطــق 
جنوب آســیا، اروپای شــمالی و شرقی، 
و جنــوب خلیــج فــارس اســت، ادامه 
داد: »ایــن منطقه می توانــد به الگویی 
از مشــارکت بین کشورهای تولیدکننده 
انــرژی  مصرف کننــده  کشــورهای  و 
تبدیل شود«. مشارکت در حوزه گازی، 
ســرمایه گذاری در حــوزه فناوری هــای 
نــو، صنایــع دانش بنیــان و دیجیتالــی 
کردن فعالیت هــای اقتصادی از دیگر 
محورهایــی بــود کــه وزیر امــور خارجه 
در چهارچــوب موضــوع همکاری های 

اقتصادی مطرح کرد.
ë  افتتاح بازارچه های جدید مرزی بین

ایران و پاکستان
امیرعبداللهیان در حاشیه اجاس 
»اکو« با »باول بوتو زرداری«، همتای 

پاکســتانی خــود دیــدار کرد. وزیــر امور 
بــه  اشــاره  بــا  دیــدار  ایــن  در  خارجــه 
پیشــرفت های حاصل شده در تکمیل 
و اجرای توافقات دو کشــور از جمله در 
زمینه هــای بــرق و گاز، ابــراز امیدواری 
کــرد کــه مذاکــرات توافقنامــه تجارت 
آزاد بیــن دو کشــور هــر چــه زودتــر بــه 
امضا برسد و مبادالت تجاری افزایش 
یابد. امیرعبداللهیان پس از این دیدار 

اینکــه  بیــان  بــا  در گزارشــی توئیتــری 
بزودی بازارچه هــای جدید مرزی بین 
ایران و پاکستان افتتاح می شود، گفت: 
»افغانستان همچنان نگرانی مشترک 
دو کشــور اســت.« وزیــر امــور خارجــه 
همچنین بــا »جیحون بایرامف«، وزیر 
خارجه جمهوری آذربایجان نیز دیدار 
کــرد و پیرامــون مســائل منطقــه ای و 
بین المللــی بــه گفت وگــو بــا همتــای 

آذربایجانی خود نشست.
در  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
خــود  گذشــته  روز  دیدارهــای  ادامــه 
در حاشــیه نشســت »اکو« با »شــوکت 
جمهــور  رئیــس  میرضیایــف«، 
ازبکســتان نیــز دیــدار و گفت وگــو کرد. 
مســائل همکاری دوجانبه و مشکات 
مشترک منطقه ای از موضوعات مورد 

تبادل شده در این دیدار بود.

معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز 
وارد زابــل شــد. وزرای نفــت و نیــرو و 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
نماینــده  هشــت  تمامــی  همچنیــن  و 
را  مخبــر  محمــد  مجلــس  در  اســتان 
همراهــی کردنــد. حل مشــکات آبی، 
پیگیری حقابه هیرمند، حل مشــکات 
ســوخت و جایگاه های سوخت، بازدید 
طــرح  اجــرای  رونــد  و  آبــی  ذخایــر  از 
نهضت ملی مسکن، شرکت در شورای 
اداری اســتان و افتتــاح و آغاز عملیات 
اجتماعــی،  طــرح  چندیــن  اجرایــی 
اقتصــادی، زیربنایــی و عمرانــی نظیــر 
بیمارســتان و مراکــز درمانــی، خطوط 
انتقــال برق، مدرســه و... از برنامه های 

محمد مخبر در این سفر یکروزه بود.
در  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
بازدیــد از ذخایــر آبی و چــاه نیمه های 
اســتان تصریح کــرد: دولت ســیزدهم 

از دریــا  انتقــال آب  بــا جدیــت طــرح 
بــه  زیرزمینــی  آب هــای  اســتخراج  و 
سیستان و بلوچستان را پیگیری می کند 
تا مشکات کم آبی و خشکسالی مردم 
این منطقه به طور ریشــه ای حل شــود. 
وی همچنیــن نســبت به نهایی شــدن 
پــروژه انتقــال آب از دریــای عمــان به 
سرتاســر ایــن اســتان در طــول دولــت 
ســیزدهم، ابــراز امیدواری کــرد. مخبر 
پیگیری هــای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
دستگاه دیپلماسی برای احیای حقابه 
هیرمنــد تأکید کرد: افغانســتان باید به 
حقابــه هیرمنــد متعهد باشــد و دولت 
جمهوری اسامی ایران این موضوع را 
از مجــاری بین المللی پیگیری می کند. 
آبان مــاه  اواخــر  مخبــر  اســت  گفتنــی 
ســال جاری نیز بــه منظــور افتتاح چند 
طــرح اقتصــادی و اجتماعــی دیگــر به 

سیستان و بلوچستان سفر کرده بود.

پــس  اول رئیــس جمهــور  معــاون 
منطقــه  نیمه هــای  چــاه  از  بازدیــد  از 
گلخانه هــای  برخــی  و  سیســتان 
بــا  ســرما،  از  کشــاورزان  آســیب دیده 
حضــور در فرمانداری ویژه شهرســتان 
زابل در نشســتی با مدیران، نمایندگان 
و مسئولین این منطقه با تأکید بر اینکه 
در دولت سیزدهم برای پیشرفت کشور 
ریل گذاری جدیدی شــده است، افزود: 
با وجــود برخــی هجمه ها و فشــارهای 
دشــمنان بزودی شــاهد گشــایش های 

خوبی در کشور خواهیم بود. 
ë  و کشــاورزان  بــه  وارده  خســارت های 

دامداران جبران می شود
مخبر با اشــاره به مشکات کشور در 
زمــان روی کارآمــدن دولت ســیزدهم 
در  بلنــدی  گام هــای  داشــت:  اظهــار 
زمینه اشتغال و مســکن برداشته شده 
اســت و بــه رغــم برخــی کارشــکنی ها، 

و  داخلــی  ســرمایه گذاری های 
خارجــی در حوزه هــای مختلف کشــور 
انجــام  حــال  در  و  شــده  برنامه ریــزی 
جمهــور  رئیــس  اول  معــاون  اســت. 
همچنیــن در بخش دیگری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه خســارات وارده بــه 
دامداران و کشــاورزان منطقه سیستان 
از ســرمازدگی هفته هــای اخیــر،  پــس 
تصریــح کــرد: در این ســفر تصمیمات 
خوبــی برای ارائه کمک ها و تســهیات 
مالــی به گلخانه هــا و دامداری هایی که 
از خشکسالی و سرمازدگی دچار آسیب 

شده اند، اتخاذ می شود.
ë  مشــکل حــل  بــرای  برنامه ریــزی 

جایگاه های سوخت
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره 
به مشــکات ســوخت اســتان سیستان 
و بلوچســتان تأکیــد کــرد: جایگاه هــای 
بــا  اســتان متناســب  ایــن  ســوخت در 

و  نــدارد  وجــود  وســعت  و  جمعیــت 
بــا برگــزاری جلســات در این ســفر و با 
حضور وزیر نفت برنامه ها و طرح هایی 
برای حل مشــکل جایگاه های سوخت 
بررســی و پــس از تأییــد اجرا می شــود. 
دکتر مخبر به حساسیت و عاقه مندی 
مقام معظم رهبری و همچنین رئیس 
جمهــور نســبت بــه منطقه سیســتان و 
بلوچســتان اشــاره و تأکید کــرد: افتتاح 
موجــب  زاهدان–خــاش  ریلــی  خــط 
خرســندی مقام معظم رهبری شــد و 
رئیــس جمهــور نیز پس از بــروز برخی 
مشــکات طی روزهای گذشــته در این 
اســتان تیمــی از دولــت را مأمــور کــرد 
تــا مســائل این اســتان هر چه ســریع تر 

پیگیری و برطرف شود.
وی در پایان این جلســه با اشــاره به 
ســرمای روزهای گذشته در این منطقه 
و گرانــی قبض های برق اعــام کرد که 

بــرای جبــران این مســأله در این ســفر 
تصمیم گیری می کنیم. 

گفتنــی اســت پیــش از ورود معاون 
اول رئیس جمهور بــه فرمانداری ویژه 
زابــل برخــی از شــهروندان این منطقه 
برای گفت وگو با وی جمع شــده بودند 
کــه دکتــر مخبر نیز بــا حضــور در میان 
آنهــا بــه دغدغه هــا و مشــکات شــان 
گــوش ســپرد و قــول داد پیگیری هــا و 
مساعدت های الزم برای حل مشکات 

مردم انجام شود. 
همچنیــن در بخشــی از ایــن ســفر، 
دودر  روســتای  ۶ کاســه  مدرســه 
شهرســتان زرآبــاد بــه عنوان دویســت 
و بیســتمین مدرســه برکــت در اســتان 
ارتبــاط  در  و  بلوچســتان  و  سیســتان 
رئیــس  اول  معــاون  ویدیوکنفرانســی 
جمهور با این منطقه محروم کشــور به 

بهره برداری رسید.

گــروه سیاســی/ وزیر امــور خارجه ایــران از ایــاالت متحده 
خواســت تــا به رفتــار ریاکارانــه خــود در دفاع نمایشــی از 
شعارهای حقوق بشری پایان دهد. این واکنشی به دستور 
کار تحریم هــای جدید اروپــا و امریکا بود که چند روز پیش 
در حمایــت از ناآرامی هــای داخلی ایــران علیه جمهوری 

اسامی به تصویب رسید. 
کشــورهای غربــی در حالــی همچنــان خــود را مقید به 
اجرای دســتور کار تحریمی علیه ایران می دانند که آنها با 
تصور اینکه حوادث داخلی ایران می تواند امکانی را برای 
امتیازگیری بیشتر در زمینه مذاکرات رفع تحریم ها فراهم 
کنــد، همــه توجــه خــود را معطــوف حمایــت از حامیــان 

اغتشاش در ایران کرده اند. 
تحریم های اخیر اتحادیه اروپا علیه شــماری از نهادها 
و اشــخاص و همچنیــن تحریم هــای ۲ روز پیــش وزارت 
خزانــه داری امریــکا علیــه بنیــاد تعــاون ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی و 5 نفــر از اعضــای هیــأت مدیــره آن، 
معــاون وزیــر اطاعات ایــران و 4 نفر از فرماندهان ارشــد 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی از جدیدتریــن اقداماتی 
بــوده که بــا امید به اثرگذاری بر رویکــرد تهران و در نتیجه 

عقب نشــینی آن از مواضــع اصولــی اش صــورت گرفتــه 
است.

ë تالش برای متوقف کردن صادرات نفتی
ایــن رویکــرد در مواضع روز گذشــته ســخنگوی وزارت 
خارجــه امریــکا و تأکیــد او بــر ادامــه سیاســت فشــار علیه 
ایــران بازتاب پیدا کــرد. »ند پرایس« روز گذشــته با اعام 
اینکــه برجــام از ماه ها پیش در دســتور کار این کشــور قرار 
نــدارد، مدعــی شــد که ایــران پیوســته به فرصت هــا برای 
بازگشــت متقابــل بــه پایبندی برجام پشــت کرده اســت. 
او در شــرایطی کــه ایــاالت متحده تاکنون کمترین تاشــی 
برای به نتیجه رســاندن مذاکرات وین از خود نشان نداده 
اســت، ادعاهــا درباره اغتشاشــات ایــران و اتهــام دخالت 
ایــران در جنــگ اوکراین را تکــرار کرد و ایــن اقدامات را از 
جملــه دالیل قابل توجیه بــرای متوقف کردن گفت وگوی 
وین برشــمرد. عاوه بر این، »رابرت مالی«، نماینده ویژه 
امریــکا در امــور ایــران نیــز در گفت وگویی بــا »بلومبرگ« 
رونــد صادرات نفتی ایران به چیــن را غیر قانونی خواند و 
مدعی شد که مذاکرات برای منصرف کردن پکن از خرید 

نفت ایران تشدید خواهد شد.

ë امریکا عامل اصلی ممانعت از صلح در اوکراین
ایــن چنیــن بود کــه وزیرامور خارجــه در پیــام توئیتری 
روز گذشــته خود خواستار پایان دادن به ریاکاری واشنگتن 

در قبــال ایــران شــد و گفــت: »مــردم آگاه ایــران، دنــدان 
زینــت شــده گرگ هــا را بــه خوبــی تشــخیص داده انــد.« 
امیرعبداللهیان با بیان اینکه کاخ ســفید در جایگاهی قرار 
نــدارد که از حقوق بشــر دم بزند، افزود: »کشــتار حدود ۲ 
میلیــون انســان در افغانســتان، عــراق، یمن، فلســطین و 
ســوریه و دمیــدن در آتــش جنــگ اوکرایــن و مانــع صلح 

بودن، از نتایج مداخات امریکاست.« 
وزیــر امور خارجــه همچنین در بخشــی از ســخنان روز 
گذشــته خود در تاشــکند بــه قطعنامه اخیــر پارلمان اروپا 
واکنــش نشــان داد و تصریــح کــرد: »تبعــات منفی چنین 
رفتارهای احساســی برای اروپا هزینه زا اســت و لذا مســیر 
درســت، تمرکز بر دیپلماســی، تعامل سازنده و عقانیت 

است.«
از ســویی دیگر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون 
امنیــت ملــی مجلس نیز روز گذشــته با اشــاره بــه تحریم 
تعدادی از مقامات و نهادهای ایرانی توســط شورای اروپا 
خبــر داد کــه کمیســیون امنیــت ملــی در نامه ای بــه وزیر 
امور خارجه، خواســتار انجام اقدامات الزم جهت تحریم 

متقابل شخصیت ها و نهادهای اروپایی شده است.

امیرعبداللهیان در واکنش به تصویب تحریم های جدید اروپا و امریکا:

مردم ایران، دندان زینت شده گرگ ها را به خوبی تشخیص داده اند

ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا


