
 پیگیری توافقات سفر 
معاون نخست وزیر آذربایجان به ایران

به دنبال ســفر اخیر معاون نخست وزیر جمهوری 
آذربایجان به ایران، ســید عباس موســوی سفیر 
کشورمان در باکو دیروز در دیدار با شاهین مصطفی 

یف پیگیری توافقات این سفر را آغاز کرد. 
در این دیــدار مصطفی یف ضمــن مفید و موفق 
خواندن ســفر خود بــه ایران و دیــدار با مقامات 
ارشــد سیاســی، بر اراده رئیس جمهــور و دولت 
جمهوری آذربایجان برای توســعه نا محدود روابط 
با جمهوری اســامی ایران به عنوان یک کشــور 
مهم دوســت، برادر و همســایه تاکید کرد.معاون 
نخســت وزیر جمهوری آذربایجان در ســفری که 
به تهران داشــت عاوه بر دیدار با حجت االســام 
رئیســی رئیس جمهور کشــورمان، با سرلشــکر 
باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و رستم 
 قاســمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز دیدار 

و گفت وگو کرد.  ایسنا

 همکاری تهران و اسالم آباد 
در مقابله با تروریسم

سرکنســول جمهور اســامی ایران در کراچی بر 
اهمیــت مشــارکت جمعی و همکاری مشــترک 
 ایران و پاکســتان برای مقابله با پدیده تروریســم 

تاکید کرد.
»حســن نوریان« سرکنسول جمهور اسامی ایران 
در کراچی با انتشار پیامی نوشت: ملت و دولت ایران 
هرگونه ایجاد ناامنی، هرج و مرج و ترویج رعب ناشی 
از تحرکات تروریستی و اقدامات شیطانی دشمنان 
مشترک ملت های منطقه را محکوم می دانند.حسن 
نوریان با محکومیت دوباره حمات اخیر تروریستی 
در شهر کراچی و همبســتگی با آسیب دیدگان و 
خانــواده قربانیان این حوادث، افــزود: ایران، خود 
بزرگتریــن قربانی تروریســم در جهان اســت و از 
ابتدای پیروزی انقاب اسامی تاکنون ۱۷ هزار نفر 
از شهروندان ما به دست عناصر شیطانی تروریسم، 
مجریان و حامیان آنان جان خود را از دست داده اند.

سرکنسول کشورمان در کراچی با تأکید بر اهمیت 
جایگاه ایران و پاکســتان در منطقه و لزوم تحکیم 
همکاری های مشــترک افزود: ما با نگاه منطقه ای 
 و مشــارکت جمعی قادر به شکســت تروریســم

هستیم.  صدا و سیما

توسعه مناسبات ایران و ایتالیا 
محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا و 
پروفســور "آنتونِلو فالکو بیاجینی" رئیس دانشگاه 
مجازی "ساپینزا" در شهر رم دیدار و در خصوص 
همکاری این دانشــگاه با همتایــان ایرانی بحث و 

تبادل نظر کردند.
در این ماقات که بنا به دعوت رســمی پروفســور 
"آنتونِلــو فالکو بیاجینی" رییس دانشــگاه مجازی 
"ســاپینزا" ایتالیا انجــام شــد، وی توضیحاتی را 
درخصوص روند دیوان ســاالرانه مدارک تحصیلی 
دانشــگاه متبوع خود، به نحو مســتقل از دانشگاه 
حضوری "ساپینزا" ارائه کرد و  نحوه تعریف راهکاری 
جهت برگزاری دوره هایی با صدور دانش نامه های 
مشترک دانشگاه مجازی "ساپینزا" و همتایان ایرانی 
در وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری ایران، را جویا 
شدوی در همین پیوند، پیگیری و هماهنگی رایزنی 
فرهنگی در این خصوص را خواســتار شد و جهت 
انتقال فن آوری های آمــوزش مجازی به همتایان 

ایرانی اعام آمادگی نمود.  ایرنا

نگاه اقتصادی تهران و اسلواکی 
معــاون وزیر اقتصاد اســلواکی در دیــدار با معاون 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجــه ایران 
ظرفیــت شــرکت های کوچک و متوســط را برای 
همکاری دوجانبه مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد 
روابط تجاری دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

»یــان اورلوچ« کــه به منظور حضور در نشســت 
کمیسیون مشترک اقتصادی به تهران سفر کرده با 
»مهدی صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه ماقات کرد. اورلوچ با ابراز خرســندی 
از ســفر به ایران ظرفیت اقتصادی دو کشور را باال 
توصیف کرد و اظهار داشت: دو کشور در حوزه های 
فناوری های  و  صنعت،کشــاورزی، ماشــین آالت 
نویــن زمینه های خوبی برای همکاری دارند که در 
تنظیم نهایی سند کمیســیون مورد توجه خواهد 
بود. وی همچنین ظرفیت شــرکت های کوچک و 
متوســط را برای همکاری دوجانبه مهم ارزیابی و 
ابراز امیدواری کرد روابط تجاری دو کشور بیش از 

پیش گسترش یابد.  ایسنا

 عراق بدهی های گازی ایران را 
پرداخت می کند

پس از سفر وزیر برق عراق به تهران و توافق دو طرف 
درباره ازســرگرفته شدن صادرات گاز به عراق، وزیر 
برق این کشور اعام کرد که بغداد تا پایان ماه جاری 

میادی بدهی های گازی ایران را پرداخت می کند.
»عادل کریم« وزیر برق عراق گفت: »وزارت برق تا 
جای امکان تاش کرده اســت تا خود را برای فصل 
تابستان امسال آماده کند. وزارت برق یک طرح فنی 
کوتاه مدت برای شــمال تا جنوب عراق تهیه کرده 
اســت. وی با اشــاره به اینکه صادرات گاز ایران به 
مناطق مرکزی این کشور به ۱۳۳ میلیون مترمکعب 
در روز می رسد و این رقم پاسخگوی نیاز زمان های 
اوج مصرف در عراق نیست، اضافه کرد: »نشست های 
دوره ای با طرف ایرانی بــرای حل موضوع گاز پس 

از پرداخت هزینه )آن( انجام می شود.«  فارس

اخبــــار گزارش

رئیــس جمهور فردا در حالی راهی عمان می شــود که در 
آستانه این سفر طرفین اقداماتی همچون رفع موانع بانکی 
تا توسعه مناســبات در حوزه انرژی را در دستور کار قرار 

داده اند تا گامی برای توسعه همگرایی منطقه ای باشد. 
ایران و عمان به عنوان دو کشور مهم تاثیرگذار در معادالت 
منطقه ای همواره بر توسعه روابط تاکید کرده اند و در دولت 
ســیزدهم نیز این روند رو به رشــد بوده است. عمان بارها 
نقش میانجی را ر مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران 
ایفا کرده اســت و این اعتماد متقابل مولفه ای برای توسعه 
روابط دو کشور است. در ادامه این روند،رئیس کل سازمان 
توســعه تجارت ایران از انجام مذاکراتی با مسئوالن کشور 
عمان برای رفع مشــکات مربوط به حمل و نقل و مسائل 
بانکی پیــش روی وزارتخانه ها و نهادهــای خصوصی دو 
کشــور خبر داد.علیرضا پیمان  پاک در دیدار با وزیر صنایع 
بازرگانی و ســرمایه گذاری ســلطنت عمان از آمادگی این 
ســازمان و وزارت صمت ایران برای تجهیز زیرساخت های 

تجاری بین دو کشور خبرداد.
وی در این دیدار با اشــاره به ســفر یــک هیات تجاری از 
شــرکت های توانمند ایرانی به کشــور عمــان و برگزاری 
نشســت تجــاری در اتــاق بازرگانی مســقط و همچنین 
برگــزاری پاویون جمهوری اســامی ایران در نمایشــگاه 
بین المللی دکوراسیون، روشنایی و لوازم خانه و خانه داری 
عمان، پیشنهاد کرد کمیته مشترک توسعه روابط اقتصادی 
و تجاری به ریاست معاونان وزرای دو کشور تشکیل شود.

رئیس کل سازمان  توسعه تجارت ایران همچنین پیشنهاد 
این ســازمان بــه عنوان دبیرخانه کمیســیون مشــترک 
اقتصادی و تجاری دو کشــور در زمینه امضای نقشــه راه 
همــکاری تجاری بین ایران و  عمــان را مطرح کرد که هر 
دو موضوع مورد اســتقبال وزیر صنایع، تجارت و توســعه 

سرمایه گذاری این کشور قرار گرفت.
پیمان پاک با اشــاره به موانع توسعه همکاری های تجاری 

دو کشــور، از مذاکرات برای رفع مشکات مربوط به حمل 
و نقل و مســائل بانکی  پیش روی وزارتخانه ها و نهادهای 
خصوصی دو کشــور خبــر داد.وی در خاتمــه به موضوع 
تاسیس مرکز تجاری ایران در عمان و توافق اتاق مشترک 
بازرگانی دو کشــور در این زمینه اشــاره کرد و خواستار 
حمایت و  پیگیری وزیر صنایع، بازرگانی و ســرمایه گذاری 
ســلطنت عمان به منظور تاســیس این مرکز شد.در این 
جلســه وزیر صنایع، بازرگانی و ســرمایه گذاری سلطنت 
عمان نیز با اشاره به سفر رییس جمهور کشورمان به عمان 
و دیدار با ســلطان این کشور، این ســفر را به عنوان یک 
فرصت مغتنم برشمرد و تاکید کرد انجام این سفر می تواند 
در توســعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بسیار مهم 

و موثر واقع شود.
وی ابــراز امیدواری کرد در این ســفر اســناد اقتصادی و 
تجاری که زمینه ســاز توســعه روابط اقتصادی و تجاری 
دو کشور هســتند، به امضا برسد.در آســتانه سفر رئیس 
جمهوری اســامی ایــران به عمان، علیرضــا پیمان پاک، 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هفته 
گذشــته در راس هیاتی بلندپایه تجاری، بازاریابی متشکل 
از ۳۰ شرکت خصوصی، نمایندگان سازمان بنادر و صندوق 
ضمانت صادرات روز دوشــنبه وارد این کشور شد و مورد 
اســتقبال مقامات عمانی از جمله مدیرکل تجارت وزارت 
صنایع، بازرگانی و توســعه سرمایه گذاری سلطنت عمان و 
همچنین علی نجفی خوشــرودی، سفیر جمهوری اسامی 

ایران در مسقط قرار گرفت.
در همیــن حال جــواد اوجی، وزیر نفت ایــران دیروز در 
جریان ســفر به مسقط با »الرومحی« وزیر انرژی و معادن 

عمان دیدار و رایزنی کرد.
 بنا بر اعام  ســفارت ایــران در مســقط ، در این دیدار 
طرفین در خصوص توســعه همکاری دو کشــور در زمینه 
انــرژی و پروژه های مشــترک تبادل نظر کردند .ســفیر 

جمهوری اســامی ایران در مســقط در آســتانه ســفر 
 آیت اهلل رئیســی به عمان، این کشور را در اولویت سیاست 

همسایگی ایران خواند.
 »علی نجفی خوشرودی« ســفیر جمهوری اسامی ایران 
در مسقط و در آستانه سفر یک روزه آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور به عمان در توئیتی نوشت: همسایگان 
در اولویت، عمان در سیاست همسایگی جمهوری اسامی 
ایران در اولویت توسعه روابط اقتصادی.گفتنی است رئیس 
جمهور کشــورمان در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی 
دولت سیزدهم و به منظور گســترش تعامات اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی، به دعوت رســمی »هیثم بن طارق 
آل سعید« ســلطان عمان، روز دوشــنبه دوم خرداد ماه 
 در رأس هیاتــی بلندپایه به مســقط پایتخت این کشــور 

سفر می کند.
ماقات رســمی در کاخ العلم، دیدار دوجانبه با »هیثم بن 
طارق آل سعید« سلطان عمان، امضای چند سند همکاری، 
دیدار با ایرانیان مقیم و دیــدار با تجار و فعاالن اقتصادی 
عمانی از جمله برنامه های این ســفر یک روزه است.ســفر 
رئیسی به مســقط، اولین سفر رئیس جمهور ایران به این 
کشور در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین سفر خارجی 
رئیس جمهور در ۹ ماه فعالیت دولت ســیزدهم است.  در 
راســتای ایجاد زمینه های گســترش روابــط اقتصادی و 
تجاری ایــران و عمان، هیأتی ۵۰ نفــره از تجار و فعاالن 
اقتصادی ایران هفته گذشــته به این کشور سفر کردند. ا، 
روابــط ایران و عمان را می توان الگــوی ایده آلی از روابط 
منطقه ای دانســت دو کشور چه در دوره قبل و چه بعد از 
انقاب اسامی روابط خود را حتی در اوج قطب بندی های 
منطقــه ای حفظ کردند. دولت ســیزدهم که اولویت خود 
را در سیاســت خارجــی بر بهبود روابط با همســایگان و 
کشورهای منطقه ای متمرکز کرده است، شاهد این بودیم 
که در ماه های اخیر مقامات کشورمان چندین بار به عمان 

سفر کرده و مقامات عمانی نیز به تهران آمده اند.
بدر بن حمد البوســعیدی، وزیر خارجــه عمان صبح روز 
چهارشنبه ۴ اســفند به تهران وارد شد و در محل وزارت 
خارجه مورد استقبال رسمی حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران قــرار گرفت. وزرای 
خارجه دو کشــور پس از گفتگوهای در کنفرانس خبری 
حاضر شدند. امیرعبداللهیان در این کنفرانس گفت: روابط 
دو کشور در مســیر بســیار خوبی قرار دارد و ما امروز از 
روابط سیاسی جمهوری اسامی ایران و سلطنت عمان به 
عنوان روابطی ممتاز نمونه و راهبردی در کشورهای حوزه 

خلیج فارس یاد می کنیم.
وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه ســلطان عمان 
از آیت اهلل رئیســی دعوت رسمی به عمل آورده است، این 
سفر را در حوزه مهم سیاســت همسایگی دانست و گفت 
که در جریان این ســفر می توان یــک نقطه عطف جدید 
برای مناســبات دو کشــور ایجاد کــرد. او  اضافه کرد: در 
گفت وگوهای امروز توافق داشتیم که مناسبات سیاسی دو 
کشور در عالی ترین سطح خود قرار دارد و ما پیشرفت های 
زیــادی را در حوزه همکاری های اقتصــادی و تجاری در 
ماه های گذشــته داشــته ایم. اما با توجه بــه ظرفیت های 
دو کشــور این حجم از روابط تجــاری را هنوز کافی نمی 
دانیم و توافق کردیم که نســبت به توســعه هر چه بیشتر 
مناســبات تاش های بیشتری را داشــته باشیم.  بدر بن 
حمد البوســعیدی نیز گفت: مایه افتخار است که در این 
سفر نامه ســلطان عمان را به آقای رئیسی رئیس جمهور 
ایــران تقدیم می کنم. این پیام در رابطه با روابط دوجانبه 
دو کشور است. دو کشور روابط خوب و تاریخی دارند و هر 
دو تاش می کنند که این روابط رشد پیدا کند. امیدواریم 
که سفر آقای رئیسی در آینده نزدیک به عمان انجام شود 
تا مرحله جدیدی از روابط و همکاری دو جانبه بین تهران 

و مسقط را شاهد باشیم.
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همزمان با اجرای طرح اصاح اقتصادی و هدفمندسازی 
حقیقی یارانه ها به ســود اقشــار ضعیف جامعه از سوی 
دولت سیزدهم، برخی رسانه های خارجی با سوار شدن 
بر موج نگرانی های مردم در برخی مناطق کشور و تاش 
برای منحرف کردن آن به ســمت آشوب و هرج و مرج، 

وارد میدان شدند.
در همین راستا و در پی محقق نشدن سناریوی جریان 
رسانه ای معاند در بستر شبکه های اجتماعی،  بی بی سی 
فارسی در گزارشی از پاک شدن فیلم های برخی کاربران 
از تجمعات محدود در شــهرهای مختلف در اینستاگرام 
انتقاد کرده اســت!این رسانه در ادامه مدعی شده است 
که شرکتی در شهر اِِسن آلمان ممکن است مسئول پاک 
شــدن پست های مربوط به اعتراضات در ایران باشد!این 
گزارش که در آن از تکنیک »منبع آگاه« استفاده شده 
مدعی است: یکی از کارکنان پیشین شرکت سی سی سی 
)مسئول این برنامه( که نخواست نامش فاش شود، گفت 
کــه در بخش ایرانی این شــرکت بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر 
کار می کنند که بیشــتر آن ها دانشجویان ایرانی هستند 
کــه تازه به آلمان آمده اند. او گفــت که تنها حدود ۱۰ 
درصد پست هایی که پاک می شــوند کنترل می شود و 
این امکان وجود دارد که کارمندان تعداد زیادی از آن ها 

را به صورت سلیقه ای پاک کنند.
بی بی ســی از قول این منبع نامشــخص مدعی شده که 
طرفــداران ایران در این شــرکت، عامدانه پســت های 
مربوط بــه اعتراضات را پــاک می کننــد. او می گوید: 
»می دانیم که نیروهایی هســتند که پــول می گیرند تا 
یک پســت را گزارش )ریپورت( فله ای کنند.«!این ادعا 
در حالی مطرح می شــود که از سال ۱۳۹۸ تا به امروز، 
شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، فیس بوک و... 
تمام پســت ها با محتوای سردار شــهید سلیمانی، آرم 

ســپاه و حتی بازتاب راهپیمایی های عمومی ایران را به 
بهانــه مقابله با خشــونت و نفرت پراکنی حذف می کند.

سیاســِت به کارگیری شــبکه های اجتماعی برای فشار 
سیاسی همواره بخشــی از برنامه دولت های غربی بوده 
است.شــرکت آمریکایی توییتر، ۱۶ فروردین سال جاری 
طی بیانیه ای اعام کرد کــه تمهیدات جدیدی را علیه 
حســاب های کاربری دولت روســیه بــه کار گرفته تا 
از گردش اطاعات رســمی این کشــور در این شــبکه 

اجتماعی جلوگیری کند.
گوگل نیز اعام کرده که کانال های یوتیوب رســانه های 
دولتی روسیه را در اروپا مسدود می کند. »مایکروسافت« 
و »متا« شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام نیز هم زمان 
با مایکروسافت گفته  اند دسترسی به سرویس های شبکه 
راشــا تودی و اســپوتنیک روســی را در اروپا محدود 
خواهند کرد.با این تفاسیر؛ ادعای پاک شدن پست های 
اینستاگرام از ســوی نیروهای سر خود در شرایطی که 
این شــبکه ها تا این حد محتوای خود را با شاخص های 
سیاسی کنترل می کنند بسیار مضحک است، آن  هم در 
شرایطی که این رسانه ها خود بخشی از فرآیند به آشوب 

کشاندن اعتراضات به حق مردم اند.
نوع پردازش های خبری و اقدامات تبلیغاتی شــبکه های 
فارســی زبان خارج از کشــور، بیان گر تقای آنها برای 
نمایــش چهره ای مشــابه اوکراین و کشــورهای هدف 
غرب از شــرایط کنونی در ایران اســت.به نظر می رسد 
با توجه به ناکام ماندن تاش این رســانه ها برای بازتاب 
فضایی آشــوب زده و غیر قابل کنترل در ایران که هیچ 
نســبتی با واقعیت های موجود ندارد، اینک گزاره القایی 
»نفوذ ایران در بســترهای اصلی شبکه های اجتماعی« 
 بــرای توجیــه دروغ هایــی که گفتــه شــده، انتخاب 

شده است.  نور نیوز

نیروهای ایران در اینستاگرام نفوذ کرده اند!
وزارت خارجه آمریکا از رایزنی وزیر خارجه این کشــور 
با خالد بن ســلمان برادر ولیعهد ســعودی درباره ایران 

خبر داد.
بنا به اعام وزارت خارجه آمریکا، بلینکن درباره مســاله 
ایران و چگونگی تقابل با این کشور و همچنین پایبندی 
واشــنگتن به تقویــت بنیه دفاعی و نظامی عربســتان 
ســعودی با خالد بن ســلمان گفت وگو کرده است.بن 
ســلمان که اخیرا به واشــنگتن ســفر کرده بود با لوید 
آستین وزیر دفاع و جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید دیدار و رایزنی کرده لود. این دیدار در حالی 
صورت گرفته است که در جدیدترین تحوالت مذاکرات 
هسته ای وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی جوزپ 
بــورل با بیــان این که در ســفر انریکه مــورا به تهران 
ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته، بر حسن نیت و اراده 
الزم جمهوری اســامی ایران برای رسیدن به توافق در 

وین تأکید کرد.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســامی ایران  در تماس تلفنی »جوزپ بورل« مسؤول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره آخرین تحوالت 
مربوط به مذاکــرات وین برای لغو تحریم ها و مهمترین 
تحــوالت بین المللی از جمله بحــران اوکراین گفت وگو 
و تبــادل نظر کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در این 
گفت وگو، با اشــاره به ســفر اخیر »انریکه مورا« معاون 
مســؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و هماهنگ 
کننده مذاکرات وین به تهران گفت: در سفر انریکه مورا 
ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته است. امیرعبداللهیان 
در گفت وگــو با بورل با اشــاره به جدی بودن جمهوری 
اسامی ایران برای رسیدن به توافق قوی و پایدار گفت: 
ایران حســن نیت و اراده الزم را برای رســیدن به یک 
توافق داراســت.وزیر امور خارجه کشــورمان در همین 

زمینه از تاش های ســازنده جوزپ بورل و انریکه مورا 
تشــکر کرد.انریکه مورا اخیرا و در پی توافق تلفنی بورل 
و امیرعبداللهیان به تهران سفر و با علی باقری مذاکرات 
مفصلی داشــت. پس از این ســفر بورل مذاکرات مورا 
در تهــران را مثبت خواند و از تــداوم گفت وگوها خبر 
داد.»جوزپ بورل« مســؤول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا نیــز در این گفت وگوی تلفنی بــا امیرعبداللهیان 
ضمن تاکید بر ابتکارات مطرح شــده از سوی جمهوری 
اسامی ایران در طول مذاکرات وین، گفت: ما اکنون در 
مســیر جدید تداوم گفت وگو و تمرکز بر راه حل ها قرار 
داریــم. بورل با بیان اینکه ما مصمم هســتیم در تماس 
مســتمر بین ایــران و آمریکا به منظــور نزدیک کردن 
دیدگاه ها به تاش خود ادامه دهیم، گفت: در رسیدن به 

نتیجه خوب امیدوار هستم.
در این میان مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید در پاسخ 
به ســوالی درباره موضع آمریکا در خصوص آزادســازی 
دارایی های مسدودشــده ایران در کره جنوبی گفت که 
تحریم ها بایســتی اجرا شوند. »جیک سالیوان«، مشاور 
امنیــت ملی کاخ ســفید در پاســخ به ســوالی درباره 
آزادســازی ۷ میلیــارد دالر دارایی  های ایــران در کره 
جنوبی بــر ضرورت اجرای تحریم هــا علیه ایران تأکید 
کرد.یک خبرنگار از سالیوان پرسید آیا مسئله آزادسازی 
دارایی های مسدودشــده ایــران در کــره جنوبی جزو 
موضوعاتی است که در سفر »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا به کره جنوبی مطرح خواهد شد یا خیر.سالیوان 
در پاســخ گفت: »همان طور که می دانید ما در ســطوح 
فنی و کارشناســی به طور منظم با کره ای ها درباره این 
موضوعــات رایزنی می کنیم. نمی دانم آیا این موضوع در 
دســتور کار گفت وگوی میان روسای جمهور دو کشور 

قرار دارد یا خیر.« 

رایزنی بلینکن با سعودی درباره ایران

در آستانه سفر رئیس جمهور به عمان صورت گرفت

از مذاکره برای رفع موانع بانکی تا توسعه مناسبات انرژی

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به حق قانونی ایران از حقابه هیرمند از 
افغانســتان گفت: از مجــاری حقوقی این موضوع را پیگیــری می کنیم تا حقابه 
رودخانه مرزی هیرمند که ایران مستحق آن است؛ از سوی افغانستان تامین شود.
ســعید خطیب زاده در حاشــیه بازدید از مــرز دوغارون در جمــع خبرنگاران 
اظهارداشت: آمارها خود گویا هستند که مرز دوغارون هم از لحاظ تجاری و هم 
مسافری یکی از محورهای توسعه روابط و مراودات بین ایران و افغانستان است. 
وی گفت: زیرساخت های خوبی در دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت ، صادرات 
و واردات را تســهیل کرده و امید است در آنسوی مرز هم چنین امکاناتی فراهم 
شــود. به گفته خطیب زاده هدف از بازدید از معبر بین المللی دوغارون آشنایی 

میدانی از این مکان اســت چرا که بخش های مختلف مرز دوغارون نشان دهنده 
حسن همسایگی جمهوری اســامی ایران با افغانستان است.خطیب زاده گفت: 
در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از ســوی افغانستان در 

سیستان وبلوچستان، کمیسارای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشته اند. 
به گفته ســخنگوی دستگاه دیپلماسی کشــور در این پیگیری ها، تامین حقابه 

ایران که باید محقق می شــده تا به امروز محقق نشده است. وی گفت: از مجاری 
حقوقی این موضوع را پیگیری می کنیم تا حقابه رودخانه مرزی هیرمند که ایران 
مســتحق آن است؛ از سوی افغانستان تامین شود. سعید خطیب زاده در سفر به 
گــذرگاه مرزی دوغارون از محل زمین ســاخت اردوگاه اتباع خارجی، پارکینگ 
شــهید فخری زاده، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، پاسگاه مرزی دوغارون، 
منطقــه ویژه اقتصادی دوغــارون و نمایندگی اداره کل امــور اتباع و مهاجرین 

خارجی در تایباد بازدید کرد. 
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، فرماندار تایباد و فرمانده 

هنگ مرزی تایباد، خطیب زاده را در این بازدید همراهی کردند.  تسنیم

 دستگاه دیپلماسی
 پیگیر حقابه هیرمند از افغانستان 

شبکه صهیونیستی:

 ادعاهای تل آویو علیه ایران 
فقط حرافی است

یک شــبکه صهیونیستی اذعان کرد که تمام ادعاهای این 
رژیم در خصوص اقدام علیه ایران فقط در حد حرف است، 

جهان مشغول اوکراین است و تل آویو تنهاست.
شبکه صهیونیســتی »کان« در گزارشی به ادعاهای اخیر 
رژیم صهیونیستی در خصوص جنگ علیه ایران پرداخت.
این شــبکه اعتراف کرد، تمام مانورهایی که رژیم اسرائیل 

انجام می دهد فقط در حد حرف است، کشورهای غربی در 
حال حاضر مشــغول اوکراین هستند و رژیم صهیونیستی 
تنهاست.در ادامه این گزارش به ســفر »بنی گانتز« وزیر 
جنگ رژیم صهیونیســتی بــه آمریکا و نیز ســفر ژنرال 
»مایکل کوریا« فرمانده جدید تروریســت های ســنتکام 
در غرب آسیا به فلسطین اشــغالی پرداخته شده و اعام 
شــده است، »تغییری ریشــه ای و واقعی دیده نمی شود«.

کان سپس مدعی شــد: »علیرغم اظهارات اسرائیل درباره 
پیشرفت ایران در غنی ســازی اورانیوم، حقیقت آن است 
که ایران هنوز با ســاخت بمب فاصله دارد علیرغم آنکه در 
میزان غنی سازی اورانیوم پیشرفت داشته است«.در ادامه 
ایــن گزارش آمده:» در خصوص آمادگی نیز چیز جدیدی 

وجود ندارد ، ارتش اســرائیل از ســال ۲۰۰۷ برنامه هایی 
را بــرای ایران آماده کرده و در این ســطح و آن ســطح، 
آنهــا را تمرین می کند. هفته اخیر نیــز )همان برنامه ها( 
را در قالــب رزمایش تمرین کرد... امــا بار دیگر این فقط 
در حد حرف اســت«.کان افزود: »از نظر ســطح آمادگی، 
اســرائیل نباید فراتر از آنچه قبــا برنامه ریزی کرده بود 
یعنی هماهنگی با آمریکایی ها برود. در خصوص تمرین ها، 
اسرائیل می خواســت به اسرائیلی ها یا شــرکایش بگوید 
که این قــدرت را دارد اما در حقیقت قصــد انجام کاری 
را ندارد. هفته اخیر هیچ قصد یا اشــاره ای مبنی بر انجام 
کار دیگری )از ســوی اســرائیل( ندیدیم بلکه می خواست 
 بگوید ما اینجا هســتیم ما را فراموش نکنید؛ شما مشغول 

روسیه و اوکراین هستید«.
تحلیلگر نظامی کان هم گفت:»همه در ســازمان امنیتی 
اسرائیل معتقد نیســتند که اســرائیل به تنهایی توانایی 
نابودی تأسیسات هسته ای ایران را دارد؛ نه اکنون و نه بعد 
از ســال ها؛ ممکن است اسرائیل توانایی این کار را نداشته 
باشــد و جواب منفی باشــد«.کان در ادامه مدعی شد: » 
اسرائیل این نگرانی را دارد که غرب در آماده سازی گزینه 
نظامی با آن همســو نیست. اسرائیل فقط در حال تمرین 
برای گزینه نظامی جهت نابودی تأسیسات هسته ای ایران 
اســت اما می توان خرابکاری یا ســنگ اندازی کرد مانند 
ترورها و امور دیگر. تا زمانی که آمریکا و اروپا با اســرائیل 

همپا نباشند اسرائیل تنها خواهد ماند«.  فارس


