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قالیباف:

ملت ایران انتظار دارد پرونده ترور شهید 
سلیمانی با قدرت پیگیری شود

حوزه دیپلماسی کشور طی هفته های اخیر 
اقدامات قابل توجهی صورت داده که شاید 
کمتر طی س��الهای گذشته مشابه آن دیده 
ش��ده بود. اعزام 5 نفت کش حامل سوخت 
به ونزوئال که فاز جدید روابط ایران و آمریکا 

التین را به همراه داشته است، 
س��فر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ای��ران به عراق و در پی آن س��فر مصطفی 
الکاظم��ی نخس��ت وزی��ر عراق ب��ه تهران، 
امضای قرارداد دفاعی میان ایران و س��وریه 
در س��فر سرلش��گر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح به دمش��ق، سفر ظریف به 
روس��یه برای رس��اندن نامه روحانی رئیس 
جمهوری اس��المی ایران ب��ه پوتین همتای 
روس��ش و نی��ز فراه��م س��ازی مقدم��ات 
تمدی��د توافق 20 س��اله ایران و روس��یه، 
اعالم توافق 25 س��اله می��ان ایران و چین 
و نیز س��فر عراقچی مع��اون حقوقی وزارت 
ام��ور خارجه به افغانس��تان ب��رای پیگیری 
تعامالت دوجانبه محورهای این دیپلماسی 
را تشکیل می دهد. نگاهی بر آنچه ذکر شد 
بیانگر یک نکته اساس��ی اس��ت و آن اینکه 
حوزه دیپلماسی ایران که سالها حول محور 
برجام و رس��یدن به تعامل ب��ا غرب بوده با 
چرخش به سوی مولفه  ای منطقه ای و حوزه 
روابط موث��ر ایران یعنی ش��رق و آمریکای 
التین گرایش یافته اس��ت. دیپلماس��ی که 
از چند منظر قابل توجه اس��ت. نخست بعد 
امنیت��ی این رویکردهاس��ت چنانکه از یک 
س��و روابط هم��ه جانبه با س��وریه، عراق و 
افغانستان گامی مهم در مبارزه با تروریسم 
است و روابط با چین و روسیه تقویت کننده 
ظرفیت های دفاعی ایران در برابر تهدیدات 

احتمالی آمریکاست.
نکت��ه دیگ��ر آنک��ه در ح��وزه اقتص��ادی، 
کشورهای منطقه همچون عراق و سوریه و 
افغانس��تان به دلیل ویرانه های برجای مانده 
از جنگ ظرفیت های باالی برای مش��ارکت 
اقتصادی ایران دارند و چین و روسیه نیز به 
عنوان قدرت های نوظهور اقتصادی می تواند 
در تعامالت دوجانبه دستاوردهای اقتصادی 
بسیاری برای کش��ور رقم زنند. اهمیت این 
روابط زمانی آش��کارتر می ش��ود که اروپا و 
آمری��کا در حالی به تعه��دات برجامی خود 
عم��ل نکرده اند که حتی با اعمال فش��ار به 
کش��ورهای دیگر به سنگ اندازی اقتصادی 
علیه ای��ران می پردازند که نم��ود آن اقدام 
غیرمس��ئوالنه کره جنوبی در عدم پرداخت 
میلیاردها دالر طلب ایران اس��ت. در همین 
ح��ال این روابط پیامی آش��کار برای اروپا و 
آمریکایی اس��ت که با سیاست در خالء نگاه 
داش��تن برجام به دنبال گرفتارسازی ایران 
در ب��ازی زم��ان بوده اند ت��ا در نهایت تحت 
فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران 
را تسلیم سازند. دیپلماسی جدید ایران این
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آزمایش موفقیت آمیز واکسن ایرانی کرونا توسط 
ستاد اجرایی فرمان امام 

محمد مخبر از موفقیت آمیز بودن آزمایش "واکس��ن کرونا"ی س��اخته ش��ده توس��ط س��تاد اجرایی 
فرم��ان امام خبرداد.محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام صبح ام��روز در جمع خبرنگاران و 
درحاشیه مراسم "امضای تفاهمنامه 136 میلیارد تومانی تولید آبزیان دریایی" با اعالم این خبر افزود: 
واکس��ن ایرانی ساخته شده توسط همکاران دارویی س��تاد با مؤفقیت تست حیوانی خود را پشت سر 
گذاش��ته وهم اکنون درحال آماده سازی مقدمات تست انس��انی پس از تأیید وزارت بهداشت هستیم.

وی درخصوص تولید داروی ضدکرونایی Remdesivir توس��ط س��تاد اجرایی نیز گفت: این دارو که 
به اعتقاد پزشکان برای درمان بیماری کرونا موثر است و بدلیل وجود تحریمها، در بازارسیاه با قیمت 
60میلیون تومان به فروش می رسید، از این هفته باقیمت بسیار پایین تر و نرخ مصوب وزارت بهداشت، 
تولید و وارد بازار ش��د.مخبر افزود: به هرمیزانی که وزارت بهداش��ت اعالم نیاز کند، ازاین دارو تولید و 

در اختیار بیمارستانها قرار میدهیم.

تولید ۹ هزار تن ماهی و ایجاد  ۸ هزار شغل 
درمناطق محروم ساحلی

 
تفاهم نامه راه اندازی مرکز تولید و تکثیر آبزیان دریایی با سرمایه گذاری 136 میلیارد تومانی بین ستاد 
اجرایی فرمان امام و بخش خصوصی امضا ش��د. آئین امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز تکثیر و تولید 
آبزیان دریایی درمناطق محروم س��احلی با س��رمایه گذاری 136 میلیارد تومان، صبح دیروز با حضور 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، معاون وزیرجهادکشاورزی و مدیرعامل شیالت کشور، مدیران  شرکت 

آبزیان گستر نصر و مدیران بنیاد برکت و تدبیر در محل ساختمان ستاد اجرایی برگزار شد.
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روحانی:

وام ودیعه از هفته آینده به 
مستأجران پرداخت می شود
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138 نفر از مدافعان سالمت 
به شهادت رسیده اند
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