
فعاالن اجتماعی خواستار آزادی فوری 
»اسدهللا اسدی« شدند

مقابـل  تجمـع  بـا  اجتماعـی  فعـاالن  از  جمعـی 
سـفارت بلژیـک در تهـران خواسـتار آزادی فـوری 
»اسـد اهلل اسـدی« دیپلمـات اسـیر کشـورمان در 

بلژیـک شـدند.
اسـداهلل اسـدی دیپلمـات جمهوری اسـامی ایران 
در اتریـش بـود کـه چهـار سـال پیـش بـه هنگام 
تـردد از آلمـان بـا اتهامـات واهـی بازداشـت شـد 
و هم اکنـون بـه صـورت غیرقانونـی در زندان هـای 
بلژیـک نگـه داری می شـود. بر اسـاس کنوانسـیون 
۱۹۶۱ ویـن، دیپلمات هـا دارای مصونیـت قضائـی 
هسـتند و ایـن اقـدام دولت هـای بلژیـک و آلمـان 
کـه با همکاری سـازمان تروریسـتی منافقین انجام 
گرفتـه اسـت، فاقـد هـر گونـه مشـروعیت قانونـی 
اسـت. در ایـن تجمـع ، یکـی از فعـاالن اجتماعی 
در گفتگـو بـا مهـر گفـت: تجمـع مـا بـرای بیـان 
اعتراض نسـبت به اسـارت غیرقانونی آقای اسـدی 
اسـت. وی افـزود: در خصـوص بازداشـت او بـرای 
مقامـات امنیتـی اروپـا نیـز ابهـام و سـوال وجـود 
محمولـه ی  جابجایـی  امـکان  چگونـه  کـه  دارد 
ادعایـی انفجاری وجود داشـته اسـت. ایـن ادعا در 
حالـی مطـرح می شـود کـه تاکنون هیـچ مدرک و 
مسـتنداتی ارائه نشـده اسـت. این فعـال اجتماعی 
ضمن اشـاره به نقش گروهک تروریسـتی منافقین 
در ایـن موضـوع، گفـت: گروهکـی کـه سـال ها در 
فهرسـت سـازمان های تروریسـتی اروپـا و آمریـکا 
بـوده اسـت بـرای آقـای اسـدی و همچنیـن آقای 

حمیـد نـوری پرونـده سـازی کردند.

نباید اجازه تشدید کرونا را بدهیم
احمـد وحیـدی عـادی انـگاری را مهم تریـن عامل 
افزایـش ایـن بیمـاری دانسـت و گفـت: بایـد بـا 
روحیـه و رویکـرد جهـادی اجـازه تشـدید بیماری 

کرونـا را در کشـور ندهیـم.
در  سه شـنبه  روز  کشـور  وزیـر  وحیـدی  احمـد 
چهـل و پنجمین نشسـت قـرارگاه عملیاتی سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا کـه بـا حضـور نماینـدگان 
دسـتگاه ها در وزارت کشـور برگـزار شـد، با اشـاره 
بـه رونـد افزایشـی سـویه جدیـد بیمـاری کرونـا 
در کشـور، افـزود: بایـد بـرای اسـتان هایی کـه بـا 
افزایـش ابتـا بـه بیمـاری کرونـا مواجه شـده اند؛ 
مداخـات موثـر بـرای کنتـرل هـر چـه سـریع تر 
بیمـاری داشـته باشـیم. وی بـر ضـرورت افزایـش 
محدودیت هـای تجمـع و دورهمـی در شـهرهای 
عـادی  داد:  ادامـه  و  کـرد  اشـاره  کشـور  قرمـز 
انـگاری بیمـاری کرونـا مهـم تریـن عامـل افزایش 
بیمـاری اسـت و بـرای همیـن بایـد بـا افزایـش 
از  رعایـت مقـررات بهداشـتی همچـون اسـتفاده 
ماسـک و تزریـق ُدز یـادآور، اجـازه رشـد دوبـاره 
بیمـاری کرونـا را در کشـور ندهیـم. وزیـر کشـور 
پـس از اسـتماع گـزارش وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی در خصـوص افزایـش حدود ۶ 
درصـدی بسـتری های کرونایـی در کشـور گفـت: 
اجـرای هـر چه کامل تر  »طرح شـهید سـلیمانی« 
همـواره مـورد تاکید سـتاد ملی مدیریـت بیماری 
کروناسـت و بـرای همیـن باید به صـورت همگانی 
در امـر مقابلـه بـا کرونـا بسـیج شـویم. موضـوع 
شـرکت های  وضعیـت  شـدن  تکلیـف  تعییـن 
واکسـن سـاز داخلـی از دیگـر محورهـای مـورد 
اشـاره فرمانده قـرارگاه عملیاتی سـتاد ملی مقابله 
بـا کرونـا بـود کـه گفـت: براسـاس گـزارش ارائـه 
شـده در حـال حاضر هفت نوع واکسـن در کشـور 
در حـال تولیـد اسـت و در این خصوص مسـئوالن 
وزارت بهداشـت بایسـتی نسـبت به ادامـه فعالیت 
و  تخصـص  سـاز حسـب  واکسـن  هـای  شـرکت 
توانمنـدی علمی و نیاز کشـور تصمیـم گیری الزم 

را داشـته باشـند.
 وحیـدی اضافـه کرد: برخی از شـرکت های داخلی 
واکسن سـاز، مجوزهـای اضطـراری فعالیـت گرفته 
بودنـد و بایـد ایـن مجوزهـا بـه صـورت مرحله ای، 
بـه دائمی و سـپس بـه تایید بین المللی و سـازمان 
از  قدردانـی  بـا  وی  برسـد.  بهداشـت  جهانـی 
تاش هـای انجـام شـده بـرای مدیریـت و مقابله با 
کرونـا، یادآور شـد: امروز جریان رسـانه ای دشـمن 
در تـاش بـرای به حاشـیه بـردن زحمـات طاقت 
فرسـا و شـبانه روزی فعـاالن امـر مقابلـه بـا کرونا 
اسـت که بایـد در ایـن خصـوص مراقبت های الزم 

را نسـبت به نیات شـوم دشـمن داشـته باشـیم.
وزیـر کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز براسـاس 
وضعیـت جدیـد بیمـاری و روند رو بـه افزایش آن 
بایسـتی مراقبت هـای جدی تـری داشـته باشـیم؛ 
براسـاس  مـن«  »ایـران  سـامانه  گفـت: خدمـات 
شـهروندان  و  بـود  خواهـد  یـادآور  ُدز  تزریـق 
عزیـز کشـور نسـبت بـه ایـن امـر اهتمـام الزم را 
محدودیت هـا  افـزود:  وحیـدی  باشـند.  داشـته 
سـویه های  کنتـرل  هـدف  بـا  سـخت گیری ها  و 

جدیـد بیمـاری اسـت. 
وی در پایـان بـه نزدیـک بـودن فرارسـیدن مـاه 
محـرم الحـرام و ایـام سـوگواری حضـرت اباعبداهلل 
الحسـین اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن خصـوص 
رعایـت  بـرای  رسـانه ای  موثـر  اطاع رسـانی های 
حداکثری دسـتورالعمل های بهداشـتی به خصوص 
در مراسـم بـزرگ اربعیـن، ضرورتـی جـدی اسـت 
و بایـد اقدامـات الزم از سـوی رسـانه های رسـمی 

کشـور همچـون صـدا و سـیما انجـام شـود.

اخبار

رهبــر معظم انقــاب در دیدار اردوغــان فرمودند: حفظ 
تمامیت ارضی ســوریه بسیار مهم اســت و هرگونه حمله 
نظامی در شمال سوریه قطعاً  به ضرر ترکیه، سوریه و همه 

منطقه، و به نفع تروریست ها خواهد بود.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
دیــروز در دیدار آقای رجب طیــب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه و هیئت همراه با تأکید بر لزوم افزایش همکاری های 
دو کشــور به ویژه همکاری های تجاری، رژیم صهیونیستی 
را از عوامل اصلی ایجاد اختاف بین کشــورهای اســامی 
برشــمردند و بــا تأکید بــر اینکه آمریــکا و رژیم غاصب 
نمی توانند جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند، در 
خصوص مسئله ســوریه خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت 
ارضی سوریه بســیار مهم است و هرگونه حمله نظامی در 
شــمال سوریه قطعاً  به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه، و 

به نفع تروریست ها خواهد بود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در این دیــدار، حجم و کیفیت 
تبادالت و همکاری های اقتصادی دو کشور را بسیار کمتر 
از ظرفیت های موجود خواندند و تأکید کردند: این مسئله 

در مذاکرات بین رؤسای جمهور حل وفصل شود.
ایشــان عزت و عظمت امت اســامی را در گروی عبور از 
اختافات ســلیقه ای و هوشــیاری در مقابل سیاست های 
تفرقه افکن، دانستند و گفتند: یکی از عوامل ایجاد اختاف 
و دشــمنی در منطقه، رژیم غاصب صهیونیستی است که 

آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند.
رهبــر انقاب،  فلســطین را مســئله اول دنیای اســام 
برشــمردند و تأکید کردند: با وجــود اقبال بعضی دولت ها 
به رژیم صهیونیســتی، ملت ها عمیقاً بــا این رژیم غاصب 

مخالف هستند.
ایشان با تأکید بر اینکه نباید به آمریکا و رژیم صهیونیستی 

تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم صهیونیســتی، نه آمریکا 
و نــه دیگــران نخواهند توانســت جلــوی حرکت عمیق 
فلســطینی ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین 

خواهد بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامه، مســئله تمامیت 
ارضی ســوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به برخی 
نقل قول ها مبنی بر حمله نظامی به شــمال سوریه، تأکید 
کردند: این کار قطعاً  هم به ضرر ســوریه هم به ضرر ترکیه 
و هم به ضرر منطقه اســت و اقدام سیاسی مورد انتظار از 
جانب دولت ســوریه را نیز محقق نخواهد کرد. ایشــان با 
اشــاره به اظهار نفــرت رئیس جمهور ترکیــه از گروه های 
تروریســتی، گفتند: با تروریسم حتماً باید معارضه کرد اما 

حمله نظامی در ســوریه به نفع تروریست ها نیز خواهد بود 
البته تروریست ها محدود به یک گروه خاص نیستند.

رهبر انقاب اســامی در پاسخ به درخواست رئیس جمهور 
ترکیه مبنــی بر همکاری ایران برای مبــارزه با گروه های 
تروریستی، گفتند: ما در مبارزه با تروریسم مطمئناً با شما 

همکاری می کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکــه "ما امنیت 
ترکیه و مرزهــای آن را امنیت خود می دانیم"، خطاب به 
آقای اردوغان گفتند: شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود 
بدانید. مســائل سوریه را باید با مذاکرات حل کرد و ایران، 
ترکیه، سوریه و روسیه با گفتگو این مسئله را تمام کنند.

ایشــان همچنین با ابراز خرســندی از بازگشت قره باغ به 

آذربایجان، گفتند: البته اگر سیاســتی مبنی بر مســدود 
کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری 
اسامی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این مرز یک راه 

ارتباطی چندهزارساله است.
رهبر انقاب افزایــش همکاری های ایران و ترکیه در همه 
مسائل منطقه را مفید و الزم خواندند و افزودند: ما همواره 
از دولت شــما در مســائل داخلی و در مقابــل دخالت ها 
دفاع کرده ایم و همچنان که گفتید دوســتان دوران سخت 
یکدیگر هستیم و برای ملت مسلمان ترکیه دعا می کنیم.

در این دیدار که آقای رئیســی رئیس جمهور کشورمان نیز 
حضور داشــت، آقای اردوغان با تبریک اعیاد قربان و غدیر 
خم، اتحاد امت اسامی و افزایش همبستگی ایران و ترکیه 
را الزم دانســت و گفت: ترکیه هیــچ گاه در مقابل اجحاف 
علیه ایران ساکت ننشسته است و برادری ایران و ترکیه در 

همه زمینه ها باید گسترش پیدا کند.
آقای اردوغان با تأکید بر اینکه "همواره مخالف تحریم های 
یکجانبه علیه ایران بوده و خواهیم بود"، گفت: از انتظارات 
مشروع ایران در برجام، حمایت، و شرکت های ترکیه ای را 

به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم.
رئیس جمهور ترکیه با اشــاره به درگیری ایران و ترکیه با 
تروریست ها در طول ســال های متمادی، گفت: در سوریه 
گروه های تروریســتی، مورد حمایت تسلیحاتِی سنگین از 
طرف کشــورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه و 

به ویژه آمریکا هستند.
آقــای اردوغان با بیــان اینکه موضــع ترکیه در خصوص 
تمامیت ارضی سوریه مشخص است، افزود: از دولت سوریه 
انتظار داریم روندهای سیاســی را آغــاز کند. در اجاس 
آستانه مسئله ســوریه به صورت ویژه در دستورکار است و 

امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

امیر آشتیانی:

 حضور رژیم صهیونیستی 
 در منطقه نتیجه ای 

جز ناامنی ندارد
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی گفت: باز شــدن پــای رژیم 
صهیونیســتی به منطقــه نتیجه ای جز ناامنــی به دنبال 
نخواهد داشــت و این رژیم سعی دارد با ایجاد تفرقه میان 

کشورهای اسامی برای خود مشروعیت سازی کند.
دریابان »ســیف بن ناصر الحربی« فرمانده نیروی دریایی 
ســلطنت عمان با امیر ســرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی جمهوری اسامی ایران در تهران دیدار 

و گفتگو کرد.
امیر آشتیانی در این دیدار طی سخنانی با اشاره به جایگاه 
کشــور عمان نزد جمهوری اسامی ایران، گفت: سلطنت 
عمان، کشور دوســت ما در منطقه محسوب می شود و در 
میان همسایگان ما از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی 

و دفاعی جمهوری اسامی ایران برخوردار است.
وی با بیان اینکه روابط بین دو کشــور و دو ملت برادر در 
بین کشــورهای منطقه در سایه اشتراکات دینی، تاریخی، 
فرهنگی و اراده سیاسی مقامات دو کشور در تمام سطوح 
از اســتحکام خوبی برخوردار اســت، افزود: در سفر اخیر 
رئیس جمهور ایران به عمان، شــاهد امضای سیزده سند 
همکاری میان دو کشــور بوده ایم و امیدواریم تا زمان سفر 
ســلطان عمان به تهران در آینده، به بسیاری از اهداف از 

پیش تعیین شده دست یافته باشیم.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، روابط دو کشور را 
در شــرایط بســیار خوب و رو به رشدی توصیف و تصریح 
کرد: امیدواریم این نزدیکی و دوستی، منجر به اوج گرفتن 
هر چه بیشــتر روابط در ابعاد مختلف و همکاری میان دو 

کشور شود.
امیر آشــتیانی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به تحوالت منطقه ای و بین المللی خاطرنشــان کرد: ایران 
و عمــان در یک منطقه راهبردی قرار دارند و مناســبات 
تاریخی و دوستانه دو کشور همواره تأثیر مثبتی بر امنیت 

و ثبات منطقه و تنگه راهبردی هرمز داشته است.
وی با بیان اینکه حضور گسترده نظامی کشورهای مختلف 
در منطقه، شــرایط امنیتی منطقه را پیچیده تر کرده است 
تأکید کرد: جمهوری اســامی ایــران اعتقاد دارد حضور 
نیروهــای بیگانه کمکی به امنیت منطقــه نخواهد کرد و 
معتقدیم و بارهــا تأکید کردیم، امنیت منطقه با همکاری 

تمامی کشورهای منطقه تأمین می شود.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به حضور 
رژیم اشــغالگر قدس در منطقه گفت: معتقدیم باز شــدن 
پای این رژیم بــه منطقه نتیجه ای جــز ناامنی به دنبال 
نخواهد داشــت و این رژیم سعی دارد با ایجاد تفرقه میان 

کشورهای اسامی برای خود مشروعیت سازی کند.
امیر آشتیانی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا و 
حضورش در منطقه گفت: این ســفر نمی تواند در راستای 
ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه باشد و حضور وی را 

تحریک کننده می دانیم.
وی در همیــن زمینه افزود: غربی ها با تکیه بر پروژه ایران 
هراسی و به بهانه ایجاد امنیت به دنبال فروش محصوالت 

و تجهیزات نظامی به کشورهای منطقه هستند.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به همکاری های دفاعی و نظامی، بیان کرد: 
از آنجایی که دو کشور در یک محیط امنیتی، استراتژیک 
و اقتصادی مشــترکی به ســر می برند، لذا ایجاب می کند 
همواره پیرامون موضوعات دفاعی، نظامی و امنیتی تبادل 

نظر و مشورت داشته باشند.
امیر آشــتیانی با بیان اینکه کمیســیون مشترک دوستی 
نظامی ایران و ســلطنت عمان نشــاندهنده عمق دوستی 
میان دو کشــور اســت، افزود: دیدار مقامات و فرماندهان 
دفاعــی و نظامــی می توانــد در درک بیشــتر دو طرف 
 نســبت به تحوالت منطقه و همینطور توســعه مناسبات 

کمک نماید.
وی با بیان اینکه همکاری نیروهای مســلح دو کشــور در 
حوزه دریایی همواره پیشــرو و پیشــران مناسبات دفاعی 
بوده اســت، افزود: برگزاری رزمایش امداد و نجات دریایی 
و تمرین های مشــترک در زمینه مبارزه با ناامنی، قاچاق 
انســان و مواد مخدر، تروریســم و دزدی دریایی می تواند 

گسترش، عمق و تنوع بیشتری داشته باشد.
وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیــان اینکه 
برخورداری نیروهای مسلح از آخرین تجهیزات و امکانات 
نظامــی، ارتباطی و تســلیحاتی نقش مؤثــری در تقویت 
امنیــت ملــی دارد، گفت: وزارت دفــاع تقریباً ۹۰ درصد 
نیازمندی های تجهیزاتی و تســلیحاتی خود در حوزه های 
مورد نیاز را طراحی و تولید می کند و ذکر این نکته بسیار 
مهم است که ویژگی توان صنایع دفاعی جمهوری اسامی 

ایران، بومی بودن و درون زا بودن آن است.
امیر آشــتیانی با بیان اینکه وزارت دفاع جمهوری اسامی 

ایران قابلیت ســاخت، تعمیر و نگه داری انواع شناورهای 
سطحی و زیر سطحی با تکنولوژی روز را دارد، یادآور شد: 
هم اکنون شــناورها و واحدهای زیــر دریایی تولیدی این 
وزارت در آب های سرزمینی و بین المللی بدون حمایت و 

پشتیبانی فنی خارجی عهده دار مأموریت می باشند.
وی در ایــن دیدار اعام آمادگی کرد: وزارت دفاع می تواند 
در صورت نیاز کشــور عمان، انتقــال دانش فنی بویژه در 
حــوزه دریایی به برادران عمانی را از طریق تبادل هیئت و 

برگزاری دوره های آموزشی محقق نماید.
دریابان ســیف بــن ناصر الحربی فرمانــده نیروی دریایی 
ســلطنت عمان نیز در این دیدار با بیــان اینکه بیگانگان 
با حضور در منطقه تنها به فکر منافع خودشــان هستند، 
تأکیــد کــرد: امنیت منطقه در درجه نخســت توســط 

کشورهای منطقه تأمین می شود.
وی با اشــاره به ثروت های موجود در منطقه غرب آســیا، 
گفت: کشورهای زیادی چشم طمع به این منطقه را دارند 
و تردیدی نیســت افزایش ســطح همکاری ها در راستای 
تقویت امنیت و ثبات منطقه، چشــم طمــع بیگانگان را 

محدود خواهد کرد.
فرمانده نیروی دریایی سلطنت عمان با اشاره به تمرین های 
مشــترک دریایی ایران و عمان افزود: در سایر زمینه های 
تحقــق امینت دریایی از جمله انتقال تجارب مشــترک و 

تمرین های دریایی آماده همکاری با ایران هستیم.
ناصر الحربی با اشــاره به توانمندی جمهوری اسامی در 
زمینه هــای دفاعی و بویژه دریایی، گفــت: آنچه ایران در 
حوزه دستاوردهای دفاعی محقق کرده است باعث افتخار و 
عزت هر دو کشور است و امیدواریم بتوانیم از دستاوردهای 

بومی جمهوری اسامی در حوزه دفاعی استفاده نمائیم.
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گزارش
حضرت آیت هللا خامنه ای در دیدار اردوغان: 

ترکیه امنیت سوریه را امنیت خود بداند

رئیس جمهور گفت: ســطح روابط اقتصادی و تجاری با توجه به ظرفیت های دو 
کشور حتماً کافی نیســت و هدف ایران افزایش تبادالت تجاری با ترکیه به ۳۰ 

میلیارد دالر است.
ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پس از امضای اســناد همکاری میان ایران 
و ترکیه در نشســت مطبوعاتی مشترک اظهار داشــت: بدون تردید سفر جناب 
اردوغان به جمهوری اســامی ایران نقطه عطفی برای ارتقای سطح روابط میان 
دو کشور است. وی افزود: در مذاکراتی که ما داشتیم اراده جدی دو کشور برای 
ارتقای ســطح روابط اقتصادی و تجاری و حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
رئیس جمهــور بیــان کرد: این ســطح از روابط اقتصادی و تجــاری یا توجه به 
ظرفیت های دو کشور حتماً کافی نیست و سطح روابط می تواند در سطح باالتری 
شکل بگیرد و فکر می کنم می توان ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر افزایش 

فعلی را در این حوزه هدف گذاری کرد.
رئیسی گفت: تأسیس شهرک های صنعتی مشترک میان دو کشور از تصمیماتی 
است که در این مذاکرات گرفته شد. تأسیس پارک های علم و فناوری که بتواند 
با بخش های مختلف فعال و شــرکت های دانش بنیان فعالیت کند مورد بحث و 
بررســی قرار گرفت. وی افزود: تمدید قرارداد انتقال گاز ۲۵ ساله که قبًا مطرح 
بود، مورد تاکید قرار گرفت تا تمدید شــود و انتقال گاز شکل وسیع تری به خود 

بگیرد. رئیسی اضافه کرد: همکاری دو کشور در مسائل امنیتی بسیار اهمیت دارد 
و امنیت مرزهای دو کشور بسیار مهم و مورد تاکید است و همکاری دستگاه های 

امنیتی دو کشور می تواند نقش مؤثری در امنیت مرزها داشته باشد.
وی بــا بیان اینکه مبارزه با تروریســم، مــواد مخدر و جرایم ســازمان یافته از 
مهمترین مســائل مورد بحث بود، گفت: تروریســم ممکن است اسامی مختلفی 
داشته باشــد اما با هر اسمی که داشته باشد باید مبارزه با آن مورد تاکید باشد. 
حالت دو گانه ای که امروز غرب به آن مبتا شده و میان تروریسم ها تفاوت قائل 
شــده است را رد کردیم و تاکید کردیم باید با هر اسمی از تروریسم مبارزه کرد 

تا امنیت مرزها و کشورها تضمین شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همکاری دو کشور در مسائل منطقه ای از مواردی 
بود که مورد تاکید دو کشــور قرار گرفت و هر دو کشور تاکید ویژه ای بر امنیت 

کشور ســوریه دارند. روابط خوب دو کشــور می تواند به روابط منطقه ای و بین 
المللی منجر شــود و هر دو کشور می توانند در امنیت منطقه و امنیت در سطح 
بین الملل نقش داشته باشند و مذاکرات صورت گرفته می تواند در تحقق این امر 
نقش مؤثری داشته باشــد. رئیس جمهور ترکیه نیز در این نشست خبری گفت: 
باور دارم با عزم راسخ دو کشور خواهیم توانست حجم تجارت ۳۰ میلیارد دالری 

را رقم بزنیم.
»رجب طیــب اردوغان« گفت: اندکی قبل همراه برادر عزیزم ابتدا نشســت دو 
جانبه داشــتیم و هفتمین نشست شورای همکاری های عالی ترکیه و ایران را با 
موفقیت برگزار کردیم و آن را به پایان رســاندیم. معتقد هستیم رایزنی ها باعث 

جهش در روابط ما می شود.
وی افزود: چشــم انداز جناب رئیسی مبنی بر روابط ایران با همسایگان را بسیار 
ارزشمند ارزیابی می کنیم. در موارد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی وزرای 

مربوطه دو کشور و رؤسای جمهور دو کشور رایزنی کردند.
اردوغان با تاکید بر اینکه با برداشــتن گام هایی در حوزه صنایع دفاعی می توانیم 
به این هدف نزدیک شــویم، گفت: با گام برداشــتن در حوزه نفت و گاز طبیعی 
می توانیم به این امر ســرعت ببخشــیم. همانطور که می دانیــد به عنوان ترکیه 
در زمینــه صنایع دفاعی در ســال های اخیر اقدامات جهش گونه داشــتیم و بر 

همبستگی خود در این موضوع بسیار اهمیت قائل هستیم.

رئیس جمهور:

هدف ما افزایش تبادالت تجاری با ترکیه 
به ۳۰ میلیارد دالر است

برگ برنده ایران در پوشش حریم هوایی چیست؟
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به برگ برنده کشورمان در پوشش حریم هوایی، گفت: این 

برگ برنده امنیت و آسودگی خاطر را برای هموطنان مان به  وجود آورده است.
امیر ســرتیپ ابوالفضل ســپهری راد معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش سه شــنبه )۲8 تیر( در جمع 
فرماندهان مناطق و گروه های پدافندی این نیرو، اظهار دا شــت: حریم هوایی کشــورمان به طور کامل تحت پوشش 
سامانه های راداری و موشکی پیشرفته و بومی است و این برتری هوایی امنیت و آسودگی خاطر را برای هموطنانمان 
به وجود آورده است. وی با بیان اینکه امروز دفاع از حریم هوایی ایران اسامی یک چالش نیست، افزود: پوشش حریم 
هوایی ایران با سیســتم های بومی و نوین پدافند، برگ برنده کشــورمان در تقابل با دشمنان است.  سپهری راد با بیان 
اینکه فرماندهان با ذکاوت و نیروی انسانی تاشگر و جهادی در مجموعه  این نیرو با در اختیار داشتن سامانه  پدافندی 
میان بُرد و دور بُرد موفقیت های بزرگی را کســب کرده اند، تاکید کرد: پدافند هوایی ارتش به صورت شــبانه روزی بر 
طراحی، ساخت و ارتقاء تسلیحات بومی دور بُرد و دقیق تاش می کند. چراکه لحظه ای توقف در پیشرفت علم و دانش 

علوم پدافندی، قدرت بازدارندگی کشورمان را در عرصه  بین المللی کاهش می دهد.

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابالغ شد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های 

سرمایه ای و مالی سال ۱4۰۰ کل کشور را به دولت اباغ کرد. 
این قانون را که »مواد ۶۳ و ۶4 قانون محاســبات عمومی کشــور« را اصاح می کند، در نامه ای به رئیس جمهور اباغ 
کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه  تمدید می کند و برای قانون 
بودجه ۱4۰۰ هم قابل اجراســت. »ماده  واحده- مهلت مندرج در مواد )۶۳( و )۶4( قانون محاســبات عمومی کشور 
مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای )عمرانی( از پایان تیرماه 
به پایان شهریور ماه تغییر می یابد. تبصره۱- اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور 

نیز مشمول حکم این قانون است. تبصره۲- این قانون از زمان تصویب الزم االجرا می باشد.«
شــورای نگهبان که پیشــتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را ۲۶ تیر 
ماه تأیید کرد. بر اســاس قانون مدنی، رئیس جمهور ۵ روز فرصت دارد »قانون اصاح مواد ۶۳ و ۶4 قانون محاسبات 

عمومی« کشور را به دستگاه های اجرایی اباغ کند.


