
رایزنی ویدئو کنفرانسی ظریف با وزیر 
خارجه دولت نجات ملی یمن

وزیر امورخارجه کش��ورمان در چارچوب رایزنی های 
منطقه ای، با هشام شرف عبداهلل، وزیر خارجه دولت 
نجات ملی یمن در خصوص آخرین تحوالت منطقه ای 

و یمن از طریق ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.
محم��د ج��واد ظریف در ای��ن گفتگ��و تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران همواره تنها راه حل بحران 
یمن را سیاسی می داند و در این خصوص همکاری 
سازنده ای با طرف های ذی ربط یمنی و بین المللی 

برای طرح صلح یمن داشته است.
 ظریف افزود: جمهوری اسالمی ایران معتقد است 
تنها راه ثبات و استقرار یمن، حفظ تمامیت ارضی، 
وحدت میان گروه های یمنی و انجام گفت وگوهای 
فراگیر سیاسی میان گروه ها و احزاب مختلف برای 
تشکیل دولت متحد و فراگیر است زیرا یمن متعلق 

به همه گروههای یمنی است.
وزیر امور خارجه کش��ورمان تداوم تجاوز و محاصره 
ظالمانه یمن توس��ط ائتالف و توقیف کش��تی های 
حامل مواد غذایی و س��وخت در شرایط همه گیری 
ویروس کرونا، را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران علیرغم ایجاد محدودیت ها 
و کارشکنی ها به اتخاذ تدابیر الزم به منظور ارسال 
کمک های انسانی جهت مقابله با گسترش ویروس 
کرونا ادامه می دهد و همانند گذشته نهایت تالش 
خود را برای پیش��برد روند مذاک��رات صلح یمن با 
هدف رفع محاصره، برقراری آتش بس و از سرگیری 
مذاکرات سیاسی در رایزنی های متعدد منطقه ای 
و بی��ن المللی به کار می گی��رد. وزیر خارجه دولت 
نج��ات ملی یمن نیز در این گفتگو ضمن تش��کر و 
قدردانی از حمایت های سیاسی جمهوری اسالمی 
ایران و کمک های انسانی به مردم یمن ، گزارشی از 
آخرین وضعیت سیاسی و میدانی یمن و چشم انداز 
آتی بحران یمن را برای وزیر امور خارجه کشورمان 
تش��ریح کرد و بر تالش این کشور برای تحقق صلح 
و غلبه بر مش��کالت انسانی ناش��ی از ویروس کرونا 

تاکید کرد. تسنیم

تحریم های آمریکا علیه سوریه 
فرصتی برای ایران است

یک کارش��ناس مسائل منطقه با بیان اینکه آمریکا 
با تحریم سزار مسیرهای همکاری غرب با سوریه را 
مس��دود می کند، گفت: این تحریم ها فرصتی برای 

ایران، چین و روسیه است
س��عداهلل زارعی اظهار داش��ت: یکی از خصلت های 
آمریکایی ها این است که به زودی ناامید نمی شوند 
و مسیری را ادامه می دهند و در آن استقامت نشان 
می دهند. وی ادام��ه داد: آمریکایی ها زمانی که در 
یک مسیر به بن بست رس��یدند، تالش می کنند تا 
از زاویه دیگری ورود کرده و به هدف خود دس��ت 
پیدا کنند. از این منظر باید بگویم که ما باید از این 
اقدام آمریکایی ها درس بگیریم و این اس��تقامت را 

ما نیز به خرج دهیم.
این تحلیلگر ارش��د مس��ائل غرب آسیا گفت: البته 
بای��د این نکته را اضافه کنم ک��ه آمریکایی ها اصاًل 
توج��ه ندارن��د که در زمین��ی ب��ازی می کنند که 

مخاطب، آن زمین را متعلق به آمریکا نمی داند.
زارع��ی افزود: حاال ک��ه مردم لبنان سیدحس��ن را 
نم��ادی از ش��جاعت، صداقت، ش��هادت، مجاهدت، 
ایس��تادگی، تدین، دلس��وزی، اخالق و جوانمردی 
می دانند، مس��لماً کنار وی خواهند ایس��تاد. آمریکا 
نمی داند در چه زمینی بازی می کند و مثل این است 
که کسی در شالیزار بخواهد فوتبال بازی کند. شاید 
کسی بتواند کاری در زمین انجام دهد ولی در واقع 

این کار، خود را به زحمت انداختن است. مهر

اخبار

اگر از منظر استراتژیک به اهمیت توافق همکاری ۲۵ ساله 
ای��ران و چین نگاه کنیم، متوجه می ش��ویم که این توافق 
بیش از هر چیزی به اس��تراتژی و سیاس��ت های آمریکا در 

منطقه ضربه زده است.
این روزها، توجه اغلب کارشناسان و تحلیل گران ترکیه به 
سوی مس��ائلی همچون تحوالت لیبی و همچنین حواشی 

پیرامون تغییر کاربری ایاصوفیه جلب شده است.
اگ��ر نگاهی به روزنامه ه��ا و پایگاه های خب��ری و تحلیلی 
اینترنت��ی ترکی��ه بیاندازیم، متوجه می ش��ویم که این دو 
موضوع، بس��امد و نقطه تکرار اغل��ب ده ها و صدها تحلیل 
سیاسی روزهای اخیر هستند. اما در این میان، تحلیل گران 
دیگری نیز هس��تند که به مس��ائل پیرامونی ترکیه توجه 
دارند. یک��ی از آنان، نهاد علی اُزجان، تحلیل گر و س��تون 
نوی��س مش��هور روزنامه ملیت چ��اپ آنکارا اس��ت که در 
ستون امروز خود، به بررسی اهمیت موضوعی به نام توافق 

همکاری ایران و چین پرداخته است.
نه��اد علی اُزجان، یکی از افس��ران ارتش ترکیه بود که در 
س��ال 1998 میالدی به درخواست ش��خصی اش از ارتش 

بازنشسته شد و در رسته حقوق دکترا گرفت.
او نخس��تین چهره دانش��گاهی ترکیه است که تز دکترای 
خ��ود را در مورد پ.ک.ک نوش��ته اس��ت. او پس از مدتی 
فعالیت به عنوان وکیل مدافع، وارد حوزه تحلیل رسانه ای 
ش��د و بیشتر به عنوان کارش��ناس ارشد حوزه های امنیتی 
شناخته می شود و از چند سال پیش تاکنون در ملیت قلم 
می زن��د و پای ثابت گفتگوهای زنده در اغلب ش��بکه های 

تلویزیونی ترکیه است.
ازجان پیش تر هم کتابی با موضوع »آینده ایران در منطقه 
و پیش��نهادهایی برای ترکیه« نوش��ته و در آن بر اهمیت 

نقش ایران در معادالت منطقه، تاکید کرده است.

ضربه ایران و چین به استراتژی آمریکا
ما در ترکیه، در ش��رایطی به سر می بریم که با لیست بلند 

باالی��ی از موضوعات مهمی مواجه ش��ده ایم که هر کدام از 
آنها، ب��ه نوعی می توانند حواس ترکی��ه را پرت کنند. این 
لیس��ت، مجموعه ای از مس��ائل داخلی و خارجی اس��ت و 
بخش��ی از این مس��ائل، به راس��تی موجب غوغا و هیجان 

خاص شده است.
ب��رای توصیف بخش��ی از دلمش��غولیها و دغدغه های مهم 
ترکیه باید بگوییم، در حال حاضر با مش��کل بزرگی به نام 
شیوع گس��ترده ویروس کرونا مواجه هستیم که بر اقتصاد 
کشور نیز تاثیر گذاشته و دارای ابعاد روانشناسی اجتماعی 

بسیار مهمی است.
از این گذش��ته بخش قابل توجهی از قدرت و تمرکز ترکیه 

صرف آن شده که بر این پرونده های مهم تمرکز کند:
رقابت ها و تنش های کوچک و بزرگ شرق مدیترانه.

تحوالت شتابان لیبی.
مسائل مرتبط با سوریه.

ادامه درگیری ها در عراق.
تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد و حواشی بین المللی 
پیرامون آن. اما اینها فقط لیس��تی از موضوعاتی هس��تند 
که دقت و توجه همه را جلب کرده و ش��امل تمام مس��ائل 
داخلی یا تحوالت پیرامون مان نمی شود. از جمله می توانیم 
به تحول مهمی اشاره کنیم که طی روزهای اخیر در برخی 
از رس��انه های غربی به آن اشاره ش��ده و به باور من اتفاق 
مهمی است. ماجرا از این قرار است که  ایران و چین، قدم 

در راه یک توافق بلند مدت گذاشته اند.
اگر ش��ما ه��م تحلیل مفص��ل روزنامه نیوی��ورک تایمز را 
خوانده باشید به اهمیت توافق ۲۵ ساله برای همکاری بین 

ایران و چین پی برده اید.

قرار اس��ت بین این دو کش��ور همکاری های گس��ترده ای 
ص��ورت بگیرد که مهم ترین بخش آن، مبتنی بر س��رمایه 

گذاری 400 میلیارد دالری چین در ایران است.
البته این توافق یک ش��به حاصل نش��ده و این دو کش��ور 
مدت هاس��ت که درب��اره ابعاد آن گفتگ��و می کنند و پس 
از مذاکرات طوالنی به مرحله ای رس��یده اند که قرار اس��ت 

یادداشت همکاری بین آنها امضا شود.
ب��ر اس��اس آن چه در برخی از رس��انه ها منتش��ر ش��ده، 
حوزه ه��ای هم��کاری ۲۵ س��اله بین ایران و چین بس��یار 
گسترده است و شامل بخش هایی همچون تجارت، اقتصاد، 
سیاست، فرهنگ، امنیت، ارتباطات، راه سازی، مخابرات و 

حوزه های سایبری می شود.
قرار است چین در ایران بنادر و مناطق آزاد تجاری بسازد، 
ایران را با تجهیزات اینترنت جی ۵ مجهز کند و این کشور، 

از خدمات سامانه ناوبری بیدو نیز برخوردار شود.
ممکن است با خواندن این سطور بگویید که چنین معاهداتی 
بین اغلب کشوها منعقد می شوند و همکاری های گسترده 
سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی بین کشورهای مختلف، خبر 
عجیبی نیس��ت. اما آن چه باعث می شود انتشار خبر توافق 
بلندمدت بین ایران و چین، اهمیت خاصی پیدا کند، اشاره 
به این دو موضوع است که این همکاری، هم از منظر روابط 
چی��ن و آمریکا و هم با توجه به اختالفات و تنش هایی که 
بین ایران و آمریکا وج��ود دارد، اهمیت ویژه ای پیدا کرده 

است که آن را متفاوت جلوه می دهد.
در ای��ن چارچوب پیش از هرچیز باید به این موضوع توجه 
کنی��م که زم��ان بندی اع��الم آغاز این هم��کاری اهمیت 
ویژهای دارد. چین در ش��رایطی ب��ا ایران پای میز مذاکره 

نشس��ته که آمریکا با سالح و فشار تحریم اقتصادی، تالش 
کرده ایران را منزوی کند و اقتصاد این کشور را با مشکالت 
بزرگ��ی روبرو کند. اما ایران با اس��تفاده از ش��رایط خاص 
جغرافیایی و سرزمینی و بهره مندی از ژئوپولیتیک خاص، 
عماًل میتواند از ظرفیت های چین برخوردار ش��ود. چرا که 
ایران، بخش مهمی از پروژه بزرگ »یک جاده یک کمربند« 
است و می تواند از توانمندی های سیاسی و اقتصادی چین 
به خوب��ی بهره بگی��رد. در چنین ش��رایطی چین خواهد 
توانست به ش��کل درازمدت، با ایران، وارد عرصه همکاری 
متقابل سیاس��ی، نظامی، اقتصادی و امنیتی شود و شاهد 

ایرانی باشیم که از هر زمانی باثبات تر است.
باید به این نکته مهم توجه کنیم که چین در حوزه صنایع 
و دیگر حوزه ها، نیاز فراونی به واردات نفت و گاز دارد و 7۵ 

درصد از نفت مورد نیاز خود را از خارج تامین می کند.
به همین خاطر طبیعی است که چین نگاه خاصی به ایران 
داش��ته باش��د. با توجه به این که ش��یوع گسترده ویروس 
کرون��ا، بازاره��ای جهانی نف��ت را تعطیل ک��رده، چین از 
سیستم عظیم ترانزیتی خود بهره خواهد گرفت و در سایه 
همکاری با ایران، امکانات ویژه ای برای تامین نفت و گاز به 

شکل مناسب خواهد داشت.
اگر از منظر اس��تراتژیک به اهمیت توافق همکاری ۲۵ ساله 
ایران و چین نگاه کنیم، متوجه می شویم که این توافق بیش 
از هر چیزی به اس��تراتژی و سیاست های آمریکا در منطقه 
ضربه زده اس��ت. چرا که آمریکا تالش کرده تا با استفاده از 
تحریم اقتصادی و دیگر امکانات و کارت های فش��ار، ایران را 
در ش��رایط دش��واری قرار دهد. اما حاال توافق با چین باعث 
ش��ده که تمام موازنه ب��ه هم بخورد و سیاس��ت آمریکا در 
منطقه به شدت لطمه ببیند. در نتیجه مجالی فراهم خواهد 
شد که ایران در شرایط بهتری قرار بگیرد و بتواند از این به 
بعد، نه تنها در خاورمیانه بلکه در تمام جهان به شکل جدی 
در براب��ر آمریکا قدرت نمایی کند و با این اقدام کاری کرده 

که سیاستهای آمریکا را به چالش بکشد.  تسنیم

گزارش

در حالی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بر برقراری و تداوم برنامه جامع اقدام مشترک 
از سوی ملت ایران تاکید دارد که اروپا تاکنون 
ب��ه هیچ یک از تعهدات من��درج در این توافق 
نامه عمل نکرده اس��ت؛ حاال انتظار تداوم عمل 
گرایی ایران را نیز دارد؛ در واقع باید گفت اروپا 
نیز در راستای سیاس��ت های آمریکا به دنبال 
ادامه فش��ار و تحریم بیش��تر علیه ملت ایران 
اس��ت تا ذی��ل آن بتوانند جمهوری اس��المی 
ایران را تس��لیم خواسته های ناحق و نامشروع 
خ��ود کنند. به بیان دیگر گویا قانون جنگل در 
سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا پابرجا است. 
باید بگوییم اگر اروپا بخواهد این دستاورد تقریبا 
هیچ  پابرجا بماند باید؛ باید به تمامی تعهدات 
خویش جامه عمل بپوشاند و در غیر اینصورت 
ایران با اقدامات قاطعانه و انقالبی تری واکنش 

نشان خواهد داد.
بی عملی اروپا در قانون جنگل

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار 
بیانیه ای در سالگرد برجام با ابراز تاسف مجدد 
از خروج آمریکا از توافق تاکید کرد نباید تصور 
کرد فرصت دیگری برای جامعه بین المللی برای 
حل و فصل موضوع هس��ته ای ایران به ش��یوه 

جامع کنونی به وجود خواهد آمد.
در این بیانیه آمده اس��ت، در پنجمین سالگرد 

توافق جامع برنامه اقدام مشترک)برجام(، حفظ 
توافق مهمتر از همیش��ه اس��ت. برجام در 14 
جوالی ۲01۵ به نتیجه رس��ید و با اتفاق آرای 
شورای امنیت سازمان ملل مورد حمایت همه 
جانبه قرار گرفت. این یک دستاورد چندجانبه 
تاریخی ب��رای منع تکثیر س��الحهای اتمی و 
کمک به امنیت جهانی و منطقه ای اس��ت. در 
ادامه این بیانیه آمده است، برجام به عنوان تنها 
ابزار برای اطمینان از برنامه هسته ای ایران باقی 
می ماند. این توافق در بردارنده تعهدات هسته ای 
ای��ران در ازای تعلیق تحریمها توس��ط جامعه 
بین المللی و تس��هیل روابط تجاری و اقتصادی 
ایران است که باید عملی شود. همچنین نظارت 
و راستی آزمایی بی س��ابقه ای را توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی فراهم کرده اس��ت که 
م��ن از ت��داوم اقدامات مؤثر، حرف��ه ای و فنی 
آژانس تقدی��ر می کنم. اج��رای همه تعهدات 
در چارچ��وب برجام برای هم��ه طرفها حیاتی 
است.  متاسفانه ایاالت متحده در ماه مه ۲018 
تصمیم گرفت از برجام خارج شود و از آن زمان 
در هیچ یک از نشس��تها و فعالیتها مش��ارکت 
نکرده است. باقی طرفهای برجام به کار جمعی 
برای رفع نگرانیها در ارتباط با برنامه هسته ای 
ایران و همچنین تاثیر گسترده خروج آمریکا از 

توافق و بازگرداندن تحریمها ادامه خواهند داد. 
بورل در پایان این بیانیه آورده است، به عنوان 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، من 
هرکاری که ممکن باشد با دیگر طرفها و جامعه 
بی��ن المللی انجام خواه��م داد تا برجام حفظ 
شود. ما نباید تصور کنیم که فرصت دیگری به 
وجود خواهد آمد تا برنامه هسته ای ایران را به 
شیوه جامع کنونی حل و فصل کند  در همین 
حال فو کونگ مدیر بخش کنترل تس��لیحات 
در وزارت خارج��ه چین در صحفه تویئتر خود 
نوشت:  پنجمین سالگرد برجام است که یکی 
از عناصر کلیدی رژیم بین المللی عدم اش��اعه 
هس��ته ای را ثابت می کند و اب��زار مهمی برای 
محافظت از صلح و ثب��ات بین المللی و نمونه 
عالی برای ح��ل اختالفات از طریق چندجانبه 
گرایی است. کونگ در توئیتی دیگر خاطرنشان 
کرد: خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های 
یکجانبه از جمله به کارگیری فراسرزمینی آنها 
علیه ایران نقض آشکار قطعنامه ۲۲31 شورای 
امنیت س��ازمان ملل و علت اصلی تنش جاری 

درباره موضوع هسته ای ایران است.
این مقام دیپلماتیک چینی در پایان تاکید کرد: 
مهم نیست وضعیت بین المللی چگونه تحول 
پیدا می کند، چین با حفاظت محکم از اختیار 

و انس��جام برج��ام و قطعنامه ۲۲31 ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل، همواره در طرف درست 
تاریخ خواهد ایستاد و قاطعانه از حقوق و منافع 

مشروع خود محافظت خواهیم کرد.
اتری���ش: زمین���ه به���ره مندی ای���ران از 

مزایای برجام باید مهیا شود
از س��وی دیگر، وزارت امور خارج��ه اتریش با 
صدور بیانیه ای به مناسبت پنجمین سال توافق 
برجام اعالم ک��رد تمام طرف ها باید با یکدیگر 
تواف��ق کرده و راهی را ب��رای اجرای کامل این 
تواف��ق پیدا کنند که بر اس��اس آن بهره مندی 

ایران از مزایای اقتصادی برجام مهیا شود.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: اتری��ش به عنوان 
میزبان مذاکرات هس��ته ای با ایران، مسئولیت 
جداگان��ه ای را برای حفظ ای��ن توافق به دوش 
می کشد. پنج س��ال پیش در 14 ژوئیه ۲01۵ 
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و اتحادی��ه اروپ��ا برنامه جامع اقدام مش��ترک 
موس��وم ب��ه برج��ام را در وین امض��اء کردند. 

بیانیه یاد ش��ده می افزاید: از آنجا که مذاکرات 
توافق هس��ته ای در وین صورت گرفت، اتریش 
مس��ئولیت جداگانه ای را برای تعامالت فعاالنه 
در جهت حفظ برجام به دوش کشیده و بدون 
هیچ اما و اگری در کنار س��ایر اعضای اتحادیه 
اروپا برای نجات این توافق ایس��تاده اس��ت. بر 
همین  اس��اس، لکساندر ش��النبرگ وزیر امور 
خارجه اتری��ش ضمن حمای��ت از تالش های 
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا برای پیش��برد مذاکرات، اوایل امس��ال به 
واشنگتن و تهران سفر کرد تا زمینه گفت وگوها 

میان دو طرف را فراهم کند.
وزارت ام��ور خارج��ه اتری��ش ب��ا اش��اره ب��ه 
محدودیت ه��ای اج��رای برج��ام در پی خروج 
یکجانب��ه آمریکا از این توافق عن��وان کرد؛ اما 
بای��د توجه کنیم که این توافق به جلوگیری از 
رقابت های تسلیحاتی که می توانست امنیت و 
ثبات را نه تنه��ا در منطقه خاورمیانه، بلکه در 

سراسر جهان به خطر بیندازد، منجر شد.
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یک روزنامه لبنانی با اشاره به اهمیت توافق نظامی ایران و سوریه تأکید کرد 
که صهیونیست ها از این توافق بسیار وحشت دارند و آن را اقدامی در راستای 
حمایت تمام قد تهران از دمش��ق می دانند.»علی ایوب« وزیر  دفاع س��وریه و 
»محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اخیرا 
توافقی در زمینه گسترش   همکاری های نظامی امضا کردند. روزنامه االخبار به 
بررس��ی ابعاد این توافق پرداخت و نوشت، شکی نیست که پیامهای معاهده 
همکاری نظامی ایران و سوریه به کانونهای تصمیم ساز رژیم صهیونیستی در 
زمینه های سیاسی و امنیتی رسیده و کمترین مورد آن، این است که سوریه 
و ای��ران قصد دارند گامهای بعدی را بردارند. به گزاش این روزنامه، این توافق 
باعث نگرانی تل آویو شده است؛ زیرا چنین توافقی، در روابط نظامی و راهبردی 
دمشق-تهران، تحول مهمی ایجاد خواهد کرد. بنا بر این گزارش، این توافق 
پس از قانون تحریمی آمریکا علیه س��وریه موسوم به »قیصر« حاصل شد. 

کما اینکه صهیونیس��تها نیز با تداوم حمالت هوایی خود، بر روی شکست 
ائتالف سوریه و ایران حساب باز کرده بودند. قیصر با هدف محاصره دولت و 
ملت سوریه و به زانو دراوردن آنان طراحی شده، ولی این توافق، به چالش 
کش��یدن این قانون و تالش برای شکس��ت این محاصره است. االخبار در 
ادامه می نویس��د، ایران با این اقدام نش��ان داد که عزم خود را برای توسعه 
روابط با س��وریه جزم کرده است و سوریه هم تصمیم دارد محاسبات رژیم 
صهیونیس��تی را بر هم زده و خود را ب��رای مقابله با افزایش تهدیدهای آن 
آماده کند. به گزارش این روزنامه، این توافق پاس��خی به توهم خروج ایران 
از س��وریه –آن گونه که صهیونیس��تها می خواهند- است؛ کما اینکه رژیم 
صهیونیستی به خوبی می داند که تعداد مستشاران ایرانی حاضر در سوریه 
بسیار اندک است و آنچه درباره شهادت نیروهای سپاه پاسداران در جریان 

حمالت صهیونیستها منتشر می شود، بی اساس است. فارس

بورل: 

نباید تصور کرد فرصت دیگری برای حل جامع 
موضوع هسته ای ایران پیش خواهد آمد 

تاکید موسوی بر توقف حمالت علیه مردم یمن 
سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس 
به وی توصیه کرد که به جای وارد کردن اتهامات بی اساس علیه ایران 
بر توقف حمالت ائتالف علیه مردم یمن و کمک به حل بحران از طریق 

گفت وگوهای یمنی - یمنی متمرکز شود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود: برخی از اعضای ش��ورای همکاری 

خلی��ج فارس اکنون در فضایی مرعوبانه بر خالف خواس��ت ملت  ای عربی و 
اس��المی منطقه ، نس��بت به مسائل و تهدیدات اصلی جهان اسالم و ملت مظلوم 
فلس��طین از جان��ب ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیس��تی س��کوت اختیار 
کرده ان��د و به بمباران مردم مقاوم و صبور یمن و محاصره ظالمانه این کش��ور و 
جلوگیری از رس��اندن آذوقه، س��وخت و دارو جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا 

پرداخته اند است. وزارت خارجه

تقویت روابط با همسایگان راه حل بی اثرکردن تحریم ها است
مصطفی طاهری با اشاره به اهمیت تقویت روابط با همسایگان در شرایط 
تحریمی، اظهار داش��ت: چه در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم و چه 
از ش��رایط تحریمی خارج شده باش��یم، توجه و اولویت دادن به ارتباط 
گرفتن با همس��ایگان یک اصل ضروری اس��ت. نماینده مردم زنجان و 

طارم در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اکنون که در شرایط تحریمی 
هس��تیم موضوع ارتباط گرفتن با همسایگان اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا 

اکنون بهترین راه حل برای بی اثر کردن تحریم ها استفاده از ظرفیت همسایگان 
است. وی با بیان اینکه در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه می توانیم کاالها 
را مبادله کنیم، افزود: از طرف دیگر هرچه روابط تجاری با کش��ورهای همس��ایه 
داشته باشیم، هزینه ها نیز کمتر می شود؛ زیرا کوتاه بودن مسافت بین کشورهای 

مبدا و مقصد، مخارج داد و ستد را نیز کاهش می دهد. خانه ملت

پیام سفیر ایران به مناسبت روز ملی فرانسه
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در پاریس در پیامی به مناسبت روز 
ملی فرانس��ه ب��ا بیان اینکه رواب��ط دو ملت بزرگ ایران و فرانس��ه از 
قدمتی دیرینه برخوردار است، به همکاری های دو کشور در حوزه های 
مختلف اش��اره کرد. بهرام قاس��می در توئیتر عنوان کرد: »در روزها و 

ماه های بس��یار س��خت و هولناک ش��یوع کرونا که با رنج بسیار مردم 
فرانس��ه همراه بود و خوش��بختانه اینک آرامش و آس��ایش و کاهش آالم 

بیشتری خصوصا با فداکاری جامعه پزشکی این کشور، مردم، دولت و نهایتا یک 
تالش همگانی حاصل آمده اس��ت، مردم فرانس��ه مصمم هستند 14 ژوئیه، روز 
ملی کشور خود را در فضایی بهتر و با نشاطی بیشتر بزرگ و برپا دارند و این ایام 
را به جشن و سرور سپری کنند. وی افزود: الزم می دانم صمیمانه ترین تبریکات 
خود را برای این روز به ملت و دولت فرانسه تقدیم دارم.  باشگاه خبرنگاران

شهردارى شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر به شماره 3037 مورخ 98/12/27 در خصوص ((خرید گل و گیاه 
مورد نیاز سازمان سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى)) با اعتبار 10/000/000/000 ریال از طریق تجدید مناقصه عمومى نسبت به انتخاب 
یا حقوقى دعوت بعمل مى آید جهت  از متقاضیان داراى شخصیت حقیقى  لذا  نماید  اقدام  تامین کننده واجد شرایط  یا  فروشنده 
دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهى به دفتر امور پیمان و قراردادهاى شهردارى شهریار و با در نظر گرفتن شرایط 

ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 500/000/000 ریال مى باشد.( واریز نقدى به حساب سپرده شهردارى یا ضمانت نامه بانکى)

2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به واگذارى دراسناد مناقصه درج گردیده است.

4-شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

6- متقاضیان میبایست داراى رتبه کشاورزى از سازمان برنامه و بودجه یا مجوز تولید گل و گیاه از مراجع ذیصالح باشند.
تاریخ  و  روز  همان  ادارى  ساعت  پایان  تا  پیشنهادات  قبول  مهلت  آخرین   99/5/7 تاریخ  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت  آخرین 

بازگشایى پاکت ها مورخ 99/5/8 خواهد بود

توافق  ایران و چین از نگاه تحلیل گر ترکیه: 

شرایط منطقه ای و جهانی ایران بهتر خواهد شد

پیام  توافق نظامی تهران-دمشق؛ 

ایران هزینه سنگینی به رژیم صهیونیستی تحمیل می کند


