
توسعه همکاری نظامی با روسیه 
سفیر ایران در روسیه اعالم کرد که روابط تهران و 
مســکو همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی 

را دربر می گیرد.
کاظم جاللی ســفیر ایران در روسیه در مصاحبه با 
»ریانووستی« اعالم کرد که همکاری نظامی ایران 
با روسیه بخشی از روابط دو کشور است.سفیر ایران 
در روســیه همچنین طی این مصاحبه  اعالم کرد 
که روابط مســکو و تهران همه حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و ســایر حوزه ها را در بر می گیرد.کاظم 
جاللی در بخشــی از مصاحبه با این رســانه روس 
افزود: »همکاری نظامی و دفاعی که بخشی از این 
روابط نیز می باشد، تنها به خرید تجهیزات مربوطه 

محدود نمی شود«.  ایرنا

 درخواست عربستان 
برای گفت وگو با ایران 

وزیر انرژی عربســتان گفت که کشورش و کویت 
خواهان گفت وگو با ایران در خصوص میدان گازی 

الدره/آرش هستند.
 عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان در 
کنفرانســی که در بحرین برگزار شد، گفت: کویت 
و عربســتان خواهان گفت وگو در خصوص میدان 
گازی الــدره )آرش( با ایران هســتند زیرا منابعی 
که در آن جا وجود دارد منافع مشــترک دو کشور 
اســت.عبدالعزیز بن ســلمان گفت: مــا خواهان 
گســترش این میدان گازی هستیم. محمد ایرانی، 
ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در کویت اخیرا 
در اظهاراتــی گفــت که ایران آماده از ســرگیری 
 مذاکــرات بــا کویــت در خصوص میــدان گازی 

الدره است.  ایسنا

 واردات غالت از کوبا 
در ازای صادرات 

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
گفت: تهاتر با کوبا به طور جدی پیگیری می شود و 
بنا شده به طور سیستماتیک در ازای صادرات نفت 

غالت مورد نیاز خود را تامین کنیم.
در نشســت ســتاد هماهنگــی روابــط اقتصادی 
خارجــی، مهدی صفــری از برگــزاری حدود ۱۸ 
کمیســیون مشــترک اقتصادی با هــدف افزایش 
صــادرات، صدور خدمات مهندســی و تســهیل 
 تجارت و ترانزیت تا پایان شــهریور ماه سال جاری 

خبر داد.  فارس

اخبــــار گزارش

در اقدامی کــه بیانگر درس نگرفتن مقامات کنونی آمریکا 
از شکست های گذشته می باشد که بر اساس آن به دنبال 
سیاست آشــوب و باج خواهی هستند ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا با اتخــاذ موضعــی مداخله جویانه مدعی 
شــد که از »حق مردم ایران« در برپایی تجمعات حمایت 

می کند.
همزمــان با آغاز اصالح قیمت ها و تغییــر در نحوه عرضه 
کاالهای اساسی مردم نگران از معیشت خویش اعتراضاتی 
را داشته اند در حالی که همزمان همچون گذشته معاندان 
و خارج نشــینان به دنبال سوء اســتفاده از این مطالبات 
برای آشوب سازی بوده اند. در شرایطی که اخیرا بازداشت 
دو تبعه اروپایی ســازمان دهنده آشوب در ایران خبرساز 
شده است، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره برخی 

اعتراضات در ایران موضعی مداخله جویانه اتخاذ کرد.
به رغم ادامه کارزار »فشــار حداکثری« آمریکا علیه ایران 
که از زمان دولت دونالد ترامپ آغاز شــده و در دولت جو 
بایدن هم ادامه یافته است، »ند پرایس« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا مدعی حمایت این کشــور از »حقوق مردم 

ایران« شده است.این مقام آمریکایی در صفحه توییتر خود 
بــه اعتراضات پراکنده در ایران که بعضا در برخی نقاط به 
اغتشاش هم تبدیل شده است، اشاره کرد.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا مدعی شد: »معترضان شجاع در ایران برای 
احقاق حقوق خود به پا خواســته اند. این حق مردم ایران 
اســت که دولت خود را پاسخگو بدانند. ما از حق آنها برای 
برپایی تجمعات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان در فضای 
مجازی و غیر مجازی، بدون ترس از خشــونت یا برخورد 
تالفی جویانه حمایت می کنیم«.مقام های آمریکایی از هر 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ســابقه ای طوالنی در 
اتخــاذ مواضع مداخله جویانه در قبــال ایران دارند. تداوم 
کارزار »فشــار حداکثری« در دولت هــای ترامپ و بایدن، 
نمونــه واضحی از اتفاق نظر روســای جمهــور آمریکا در 
اتخــاذ مواضع ضد ایرانی آنها اســت.اتخاذ موضع مداخله 
جویانه این مقام ارشــد آمریکایی در شرایطی انجام شده 
که چندی قبل وزارت اطالعات جمهوری اســالمی ایران 
از بازداشــت دو اروپایی ســازمان دهنده آشوب خبر داد.
وزارت اطالعــات تصریح کرد: »دو فرد اروپایی که با هدف 

سوء اســتفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار 
کشــور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی نظمی 
اجتماعی و بی ثبات ســازی جامعه وارد کشور شده بودند، 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و بازداشت 

شدند« 
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان به اظهارات مداخله 
جویانه ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تحوالت 
اخیر در ایــران و برخی مطالبات مردمی صورت گرفته در 
برخی از شــهرهای ایران واکنش نشان داد.سعید خطیب 
زاده در پاســخ به پرسشی در مورد توییت اخیر سخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریــکا در موردتحوالت این روزهای 
ایــران تصریح کرد: ایــن ذوق زدگی بیــش از حد دولت 
آمریکا و توییتی که شــما به آن اشــاره کردید نشان می 
دهــد کاری که دولت انجام می دهد یعنی مصون ســازی 
اقتصاد ایران و مردمی ســازی اقتصاد کشورمان موضوعی 
اســت که آنها ) آمریکایی ها ( از آن نگران هســتند.وی با 
بیان اینکه مســیر دولت برای خنثی سازی تحریم ها بی اثر 
کردن آنها ، جدا کردن اقتصاد ایران از دالر و مصون سازی 

اقتصاد ایران قطعی است هر چقدر که آمریکا دردش بیاید، 
گفت: ملت ایران فشــار حداکثری را شکست داده و دولت 
موظف اســت که این مصون ســازی را در حد نهایت خود 
انجام دهد.خطیب  زاده گفت: آمریکایی ها به جای این گونه 
دخالت ها که همواره باعث خجالت آنها نیز شده بهتر است 
به حاکمیت ملی کشــورها احتــرام بگذارند و تالش کنند 
کــه برای یک بار یاد بگیرند که باید به ملت ها و کشــورها 

احترام بگذارند.
در همین حال وزیر امور خارجه ایاالت متحده در حاشــیه 
نشســت وزرای خارجه ناتو بــا همتایان خــود از آلمان، 
فرانسه و انگلیس درباره توافق هسته ای ایران و جدیدترین 
تحــوالت اوکراین رایزنی کرد.معاون وزیر خارجه روســیه 
تصریح کرد که متن احیای برجام کاماًل آماده شده است و 
برخی مســائل سیاسی همچنان باقی مانده است.»سرگئی 
ریابکوف« با تأکید بر اینکه متن احیای برجام آماده شــده 
اســت، ادامه داد: »متن موجود در خصــوص برجام مورد 
رضایت روسیه است و در صورت اتخاذ تصمیمات سیاسی، 

می توان ظرف چند روز آینده برجام را احیا کرد«.
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واشنگتن باز هم در امور داخلی ایران مداخله کرد 

آمریکادرتوهمآشوبوباجخواهی

رییسشورایاسالمیشهرشاهرود:

تکمیلطرحهاینیمهتمامدراولویتکارحوزهمدیریتشهریشاهروداست

طرحهای :تکمیل شاهرود شهر اسالمی شورای رییس
شاهرود شهری مدیریت حوزه کار اولویت در تمام نیمه

است
شورای  ماهه   ۹ عملکرد  تبیین  نشست  در  ترابی  مهدی   
شورای  دوره   کار  به  شروع  افزود:  شاهرود  شهر  اسالمی 
شهر ششم با تعداد زیادی از طرح های نیمه کاره همراه شد.

وی با بیان اینکه یکی از طرح های مهم نیمه کاره ساخت پل 
تالش  و  همت  به  پل  این  داشت:  ابراز  بود،  سلیمانی  شهید 
مدیریت شهری روز ۱۲ فروردین ماه امسال به بهره برداری 

رسید.
رها  کاره ای  نیمه  طرح  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  ترابی 
شاهوار  پل های  ساخت  اتمام  داشت:  اظهار  است،  نشده 
شهرداری  ورودی  پل  و  آبشار  مجموعه  در  تندرستی  و 
در  حسینی  و  الغدیر  میدان های  طرح  تکمیل  همچنین  و 

دستور کار است.
شناسایی  داد:  ادامه  شاهرود  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
محله های  کار  مبنای  شهر،  مختلف  محله های  مشکالت 
کمتر توسعه یافته بود که با حضور اعضای شورا، شهردار و 

انجام شد. میدانی  بازدیدهای  کارشناسان 
یافته شهر  توسعه  کمتر  مناطق  از  یکی  را  محله شهنما  وی 
شهرک  به  منطقه  این  از  تعمیرگاه ها  انتقال  افزود:  و  خواند 

صنوف در دستور کار است.
به گفته وی، ساخت پارک و پیاده رو سازی محله شهنما در 

راستای اهداف شورا انجام می شود.
برقراردادهای  نظارت  را  وظایف شورای شهر  از  یکی  ترابی 
بر  شهر  شورای  گفت:  و  برشمرد  پیمانکاران  با  شهرداری 
به  سپاری  برون  قرارداد  قالب  در  که  خدماتی  طرح های 

نظارت مستمر دارد. پیمانکاران می  شود، 
تیم های  از  حمایت  شاهرود  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
داشت:  ابراز  خواند،  شورا  این  اهداف  جمله  از  را  ورزشی 

در  ورزشی  مختلف  رشته های  در  فراوانی  استعدادهای 
کسب  برای  آنها  از  حمایت  با  باید  که  دارد  وجود  شهر  این 
انجام  مناسبی  ریزی  برنامه  المللی  بین  و  رتبه های کشوری 

شود.
۹۵ درصد از خیابان های شهر نیاز به آسفالت دارد

نیاز  شهر  های  خیابان  از  درصد   ۹۵ اینکه  بیان  با  ترابی 
دغدغه  از  یکی  قیر  تامین  داشت:  اظهار  دارد،  آسفالت  به 
نماینده  مساعدت  و  همت  به  که  است  شورا  این  مهم  های 

شاهرود تهیه آن در دستور کار است.
وی به کمبود آب در شاهرود اشاره کرد و افزود: کمبود آب 
و  شود  کاشته  شهر  در  کمتری  گل  و  چمن  تا  شده  موجب 
سعی بر این بوده تا با شن و ماسه رنگی به تزیین میدان ها 

بپردازیم. بلوارها  و 
پارک  بازگشایی  به  شاهرود  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
مینی  زمین های  تکمیل  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  بانوان 
زمین  پنگ،  پینگ  و  بدمینتون  بسکتبال،  والیبال،  گلف، 
بادی،  ماسه  و  ایمن  زمین  شامل  بخش   ۲ در  کودکان  بازی 
سرویس های بهداشتی و نمازخانه در این مرحله انجام شد.

شهری  مدیریت  اولویت  در  اهداف  از  یکی  وی،  گفته  به 
اتمام مرحله دوم ساخت پارک بانوان است.

کوثر  و  در شهرک های فدک  نفر  هزار   ۱۳ به سکونت  ترابی 
همه  و  شهرک  دو  این  ساکنان  مطالبه  گفت:  و  کرد  اشاره 
شهری  مدیریت  به  ها  شهرک  این  که  است  شاهرود  مردم 
واگذار شود تا شهروندان از خدمات شهرداری بهره ببرند.

سال ها  پردیس  شهرک  شهروندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بودند،  مشکل  دچار  گاز  و  برق  آب،  امتیازات  گرفتن  برای 
این  ساکنان  ششم  شورای  پیگیری های  با  داشت:  اظهار 
۱۰۰ شهرداری مراجعه  شهرک می توانند به کمیسیون ماده 
از گرفتن مجوز  بعد  انجام شده بررسی شود  تا تخلف  کنند 

امتیازات اقدام کنند. این  برای دریافت 
سازی  رو  پیاده  داد:  ادامه  شاهرود  اسالمی  شورای  رییس 
توسعه  و  رسیده  اتمام  به  کامل  طور  به  آباد  مهدی  محله 

پارک ولیعصر)عج( این منطقه در دستور کار است.     
برای  افزود:  فصلی،  کارگران  ساماندهی  به  اشاره  با  ترابی 
 ۱۴۰۱ سال  در  ساختمانی  کارگران  جامعه  اقشار  ساماندهی 

بودجه ای در نظر گرفته شده است.  
در  زمینی  شهرسازی،  و  راه  اداره  کمک  با  وی،  گفته  به 
و  کارگران  ساماندهی  مرکز  ایجاد  برای  شهر  حاشیه 

استادکاران در نظر گرفته شد.
 ۴۲۰ امسال  اینکه  بیان  با  شاهرود  اسالمی  شورای  رییس 
است،  شده  تعیین  شهرداری  برای  بودجه  تومان  میلیارد 
شهرداری  بودجه  تومان  میلیارد   ۵۲۱ گذشته  سال  افزود: 

بود که ۳۳۶ میلیارد تومان از آن محقق شد.  

اسالمی شورای فرهنگی کمیسیون مسئول محبی حمیده
بهمنویات بااشاره : بیانداشت نیز ادامه شهرشاهروددر
مقاممعظمرهبریمبنیبراینکهبایدتمامفعالیتهاوکارها
در فعالیت هر برای افزود: شود، انجام فرهنگی پیوست با
حوزهمدیریتشهریشاهرودپیوستفرهنگیدرنظرگرفته

شدهاست.
شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
طبق  کرد:  تصریح  است،  مردمی  درخواست های  براساس 
مذهبی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه های  در  مردمی  مطالبات 
آیین نامه داخلی حمایت از فعاالن این عرصه در شورای شهر 

تصویب و پس از تایید کمیسیون انطباق اجرایی شد.
مورد  مجوزدار  موسسه های  تمامی  اینکه  به  اشاره  با  محبی 
با  موسسه ها  تمامی  داشت:  ابراز  می گیرند،  قرار  حمایت 
موافقت  صورت  در  و  شهر  شورای  به  کتبی  درخواست  ارائه 
ایستاده)استند(  تبلیغاتی  تابلوهای  از  می توانند  کمیسیون 
شهرداری حداکثر سه عدد به مدت هفت روز به طور رایگان 
تعداد  و  باشد  تبلیغات  اوج  زمان  در  چنانچه  کنند،  استفاده 

تقاضاها زیاد بود زمان استفاده تا چهار روز تقلیل می یابد.
مسوول کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر شاهرود در  
شهروندان  اعزام  منظور  به  موسسه ها   : داشت  اظهار  ادامه 
با  شهرستان  محدوده  در  فرهنگی  فعالیت  برگزاری  محل  به 
می توانند  فرهنگی شورا  کمیسیون  تایید  و  کتبی  درخواست 
از ۲ خدمت دستگاه اتوبوس رایگان برای رفت و آمد استفاده 
کنند و چنانچه نیاز به تعداد سه یا چهار اتوبوس بود از تخفیف 

۵۰ درصدی بهره مند می شوند.
بازسازی  اینکه کمک ۱۰۰ میلیون ریالی به منظور  بیان  با  وی 
یا ساخت مسجدها در قالب مصالح ساختمانی انجام می شود، 
تا  بسیج  پایگاه های  مرمت  برای  مصالح ساختمانی  کرد:  بیان 

مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز در دستور کار است.
اجرای  زمینه  در  هنری  حوزه  فعالیت های  برای  افزود:  محبی 
میلیون   ۵۰ مبلغ  آثار موسیقی حداکثر  و  فیلم  تئاتر، ساخت 
ریال کمک نقدی و همچنین خریداری بلیت یک سانس کامل 

انجام می شود.
عضو شورای شهر شاهرود با اشاره به اینکه نویسندگان بومی 
۱۰ میلیون ریال هدیه نقدی دریافت می کنند، ابراز داشت: به 
منظور تقدیر از نویسندگان بومی با توجه به مبلغ کتاب چاپ 
 ۳۰ از  آن که  به شرط  کتاب  جلد   ۵۰ تعداد  گردید  مقرر  شده 

میلیون ریال بیشتر نشود، خریداری گردد.
مبلغ  مبتکر  و  مخترع  جوانان  نخبگان،  به  اینکه  بیان  با  وی 
حداکثر ۵۰ میلیون ریال اهدا می شود، تصریح کرد: این گروه 
باید از مراکز پارک علم و فناوری، پارک رشد و فناوری علوم 

پزشکی یا هر نهاد دیگری گواهی مربوطه را دارا باشند.
محبی با اشاره به اینکه مبلغ حداکثر ۳۰ میلیون ریال با معرفی 
حوزه های  در  پیشکسوتان  از  تقدیر  برای  مربوطه  نهادهای 
افزود:  شد،  گرفته  نظر  در  مذهبی  هنری،  فرهنگی،  مختلف 
 ۱۵ مبلغ  محله ای  صورت  به  شهداء  یادواره  برگزاری  برای 
میلیون ریال، منطقه ای ۳۰ میلیون ریال و شهرستانی مبلغ ۵۰ 

میلیون ریال با درخواست کتبی پایگاه مربوطه اهدا می شود.
 مسوول کمیسیون شورای اسالمی شهر شاهرود ادامه داد: به 
مسجدها  و  محله  بسیج  پایگاه های  فعالیت  از  حمایت  منظور 
مهمی  نقش  که  مذهبی  و  قرآنی  محافل  برگزاری  جمله  از 
 ۱۰ مبلغ حداکثر  درخواست  ارائه  با  دارند  فرهنگ  توسعه  در 

میلیون ریال مساعدت می شود.
نمایشگاه و  به برگزارکنندگان  از کمک ۳۰ میلیون ریالی  وی 
جشنواره های مختلف در زمینه صنایع دستی، تولید محصوالت 
خانگی، معرفی مشاغل و کارآفرینی خبرداد و گفت: برگزاری 
از زحمت کشان  تقدیر  از جمله  نکوداشت  و  تجلیل  آیین های 
پیشنهاد  به  بسیجیان  و  فرهنگیان  کارگران،  سالمت،  عرصه 

شهرداری مبالغی در نظر گرفته شد.   
شهر شاهرود با بیش از ۱۶۰ هزار نفر جمعیت در شرق استان 

سمنان قرار دارد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشــدار به مقامات بلژیک بار دیگر عنوان 
داشت که نقض آشکار حقوق و مصونیت های اسداهلل اسدی روی داده است. 

سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران امروز 
)دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه 

سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ســفر انریکه مورا معاون مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران و تحرکات آشــکار رژیم 
صهیونیســتی و این که در چه مرحله ای از توافق هســتیم؟ گفت: هر موقعی که 
ابتکاری انجام و تحرکی در حوزه دیپلماســی انجام می شود، رژیم جعلی اشغالگر 
قدس تحرکات خودش را بر ضد دیپلماسی انجام می دهد و چیز جدیدی نیست. 
خطیب زاده درباره سفر مورا اظهار داشت: در ادامه تماس ها بین ایران و هماهنگ 
کننده مذاکرات وین انجام می شــد، امیرعبداللهیان و بورل در گفت وگوی تلفنی 
توافق کردند این گفت وگوها و پیام هایی که رد و بدل می شــود این بار به صورت 
حضوری و رو در رو انجام شود و آقای مورا به ایران بیاید که آقای مورا به تهران 
آمد و مذاکرات بســیار جدی و معطوف به نتیجه و همــراه با ابتکارات خاص از 
ســوی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. ایشان چند دور گفت وگوهای طوالنی 
با آقای باقری داشــت.وی یادآور شــد: برخی راه حل هایی که پیشنهاد شد، قرار 
شــد طرف آمریکایی اگر پاســخ دهد ما می توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که 
همه طرف ها بــه وین برگردند. اگر امروز آمریکا تصمیم سیاســی خود را اعالم 
کنــد که ما هنوز دریافــت نکردیم می توانیم گام مهمی در پیشــرفت مذاکرات 

برداریم.خطیب زاده درباره انتشــار دست نوشــته هایی از اسداهلل اسدی دیپلمات 
بازداشت شده ایران در بلژیک و اقدامات وزارت خارجه برای آزادی این دیپلمات 
ایرانی هم اظهار داشــت: متاسفانه یک دیپلمات جمهوری اسالمی ایران با نقض 
بدیهی تریــن مصونیت ها و برخالف کنوانســیون ۱۹۶۱ وین برخالف مقررات و 
معاهدات بین المللی با نقض آشــکار مصونیت ها و حقوق این دیپلمات، توســط 
دولت آلمان و دولت بلژیک دســتگیر شده اســت. کل فرآیند غیرقانونی بوده و 
ایشان در شرایط نامناسبی نگهداری شده و منتقل و حقوقش نادیده گرفته شده 
است. طبیعی اســت نادیده گرفته شدن بدیهیات حقوق بشری درباره هر کسی 

اعمال شود، زشت است. 
وی یادآور شــد: البته این که مصونیت های دیپلماتیک رعایت نشده و بدعتی در 
حقوق دیپلماتیک و مصونیت ها توســط کشــورهای عضو اتحادیه اروپا رخ داده 
است، جای تاســف دارد. البته جمهوری اســالمی ایران هم از مجاری دوجانبه 
و هم مجــاری خاص خود این موضوع را پیگیری کرده اســت و ترجیح بوده از 
همین طریق موضوع حل شود و البته ارجاع به مراجع ذیربط بین المللی و حقوق 

بشری در دستورکار جدید قرار گرفته است چون متاسفانه نقض آشکار حقوق و 
مصونیت های اســدی صورت می گیرد.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: باعث 
تاسف است که دولت های اروپایی فکر می کنند برای مجرمین و تبعه های باسابقه 
و جاسوســان و کسانی که با نقشه وارد ایران شــدند و کارهای ضد امنیت ملی 
انجــام دادند، می توانند هیاهو و ادعا کرده و دمــارش بدهند و این نمایش ها را 
برقرار کنند، در حالی که ناقض حقوق اولیه دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران 
هســتند.خطیب زاده افزود: کل فرآیند بازداشت، استرداد، دادگاه، صدور حکم و 
رفتارهایی که با آقای اســدی شده کال غیرمشــروع است و ما کل این فرآیند را 
غیرقانونی می دانیم.وی درباره سفر خانم دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل  برای 
بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه نیز گفت: خانم دوهان ایران است و تا 
پس فردا که در ایران مالقات هایش را انجام می دهد و فکر می کنم روز چهارشنبه 

جمع بندی سفر خودش را به رسانه ها اعالم خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجــه درباره حکم »احمدرضا جاللــی« و توصیه نامه های 
مسافرتی برخی کشورهای اروپایی برای عدم سفر به ایران و بازداشت شهروندان 
اروپایی و این که ایران به دنبال مبادله آنها با حمید نوری و اســداهلل اســدی نیز 
اظهار داشــت: آقای جاللی سه سال قبل دستگیر شــده و حکم امنیتی دارد و 
جاسوســی کرده و همکاری نزدیک با موســا دارد و از طریق یکی از کشورهای 
اروپایی بر ضد امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران کار کرده و باعث خســارات 
جانی علیه دانشــمندان ما شده است. موضوع ایشــان کامال روشن است این که 

برخی گروکشی ها انجام می شود نه قابل قبول است و نه پذیرفتنی.

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد:

نقض آشکار حقوق و مصونیت های 
اسدهللا اسدی


