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«ایران» همزمان با حضور رئیسجمهور در مسکو ،به اهمیت این سفر در ابعاد اقتصادی آن میپردازد

انتصاب بجایی که مورد انتقاد نابجا واقع شد!

ماجرای حمایت وزارت کار از برنامه تلویزیونی
«میدون» چه بود؟

مذاکرات وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه در حاشیه سفر آیت اهلل رئیسی به مسکو

راشا تودی :دیدار پوتین و رئیسی مشارکت راهبردی دو کشور را تحکیم خواهد کرد
برش

شــبکه روســی به نقل از کارشناســان این کشــور گزارش داد پوتین و
رئیسی در جریان مذاکرات مسکو ،عالوه بر رایزنیها درباره مسائل
مختلف ،مشــارکت راهبــردی دو کشــور را تحکیم خواهنــد کرد .در
این گزارش آمده اســت که مذاکرات رؤســایجمهور روسیه و ایران
بــا توجه به رویدادهــای اخیر در جهان حائز اهمیت اســت .یکی از
محورهــای مهــم مذاکرات رؤســایجمهور روســیه و ایــران ،اجرای
پروژههای مشــترک در حــوزه تجاری و اقتصادی اســت .به گزارش
راشــا تــودی ،کارشناســان معتقدنــد ،در برابــر فشــارهای تحریمی
امریــکا و دیگــر کشــورهای غربــی ،ایــن موضــوع بشــدت مطــرح
میشــود« .ایرینا فدورووا» کارشناس مؤسسه شرقشناسی آکادمی
علوم روســیه به راشــا تــودی گفت :در این شــرایط ،یکپارچهســازی
منافــع اقتصادی مســکو و تهران بســیار مهم اســت ،ایــن امر غلبه

رئیســی در این ســفر اســت اعــام کرده کــه فرایند
تجارت بین دو کشور تسهیل خواهد شد .خاندوزی
خبــر داد کــه در خصــوص ســرمایهگذاریهای
مشــترک ،تســهیل گمرکی ،مســائل حوزه بانکی و
انتقال ارز بانکهای دولتی با وزیر اقتصاد این کشور
توگــو خواهــد کرد .وی به جلســاتی کــه با تجار
گف 
ایرانی مقیم و فعال در روسیه برگزار شد ،اشاره کرد
و افزود :تجار ایرانی مقیم روســیه موانع و گرههایی
را در کار فراینــد تجــاری بیان کردند که بنا شــد هم
از سازمان توســعه و تجارت ،وزارت صمت ،بانک
مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی پیگیری شــود تا
ســربازان خط مقدم اقتصاد و تجارت در روســیه و
اوراسیا با سهولت بیشتری کار کنند.
ëëاولین توافق اقتصادی ایران با روسیه
خاندوزی همچنین شامگاه دیشب در توئیتی
نوشــت« :پــس از دیــدار بــا تجــار ایرانــی ،بــا وزیر
اقتصاد روســیه درباره ســرعت بخشیدن به پروژه
هــای خــط اعتبــاری  5میلیــارد دالری بــه توافــق
خوبی رســیدیم 3 :طرح نیروگاهی و  2طرح ریلی

بــر پیامدهــای تحریمها و توســعه روابط تجاری بین کشــورهای ما
را ممکــن میکند .به نظر او ،در مذاکرات مســکو ،میتوان بویژه در
مورد پروژههای زیرســاختی مشــترک مرتبط با تجارت و لجستیک
گفتوگــو کــرد .ایرینا فدورووا معتقد اســت :این نه تنها به توســعه
روابــط اقتصــادی و تجــاری انگیزه میدهــد ،بلکه تعامــل در مورد
مســائل سیاســی را نیــز تقویــت میکنــد« .والدیمیــر آواتکــوف» از
آکادمــی دیپلماســی وزارت خارجه روســیه نیز تأکید کــرد که دیدار
آتی رؤســایجمهور روســیه و ایــران از نظــر تغییر مــداوم در نظام
روابــط بینالملــل اهمیــت اساســی دارد .بــه گفتــه وی« ،بتدریج،
جهــان از غــرب محور بــودن خارج میشــود .در این راســتا ،تماس
بازیگــران اصلــی در عرصــه بینالمللــی مانند مســکو و تهــران در
زمینه نه تنها ثبات منطقه ،بلکه امنیت جهانی بسیار مهم است».

و ترانزیتــی (در کریــدور شــمال -جنــوب یعنــی
راهآهــن اینچه بــرون و راهآهن آســتارا) .تســهیل
بانکی هم بخش دیگر توافق بود».
ëëهمکاریبلندمدتاقتصادیدردستورکاردوکشور
در همیــن راســتا وزیــر خارجــه کشــورمان نیــز
از دســتور کار اقتصــادی ایــن ســفر بهعنــوان یکــی
توگوهــا خبــر داد.
از جدیتریــن موضوعــات گف 
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه اینکه روســیه پوتین
متفاوت از شــوروی سابق است گفت« :شرکتها و
مراجع اقتصادی روســیه نیز با توجه به مالحظات
خــود ناشــی از تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران و
تحریمهــای غرب علیــه روســیه ،محدودیتهای
مالــی ،فنــی ،لجســتیکی و تــوان مالــی طرفهای
ایرانــی ،همکاریهایــی را در حوزههــای بازرگانــی،
سرمایهگذاری و خدمات فنی-مهندسی در دستور
کار قرار دادهاند .توســعه همکاریهــای تجاری دو
کشــور ،گســترش همکاریهــای بلندمــدت و رفــع
برخــی از موانــع از جملــه ضعــف زیرســاختها،
منابــع مالی و ســرمایهگذاری و تالش بــرای بیاثر

رئیس قوه قضائیه در بازدید سرزده از یک دادسرا خواستار شد

حجتاالســام غالمحســین محســنی اژهای صبح
دیــروز در ادامه بازدیدهای میدانــی خود از مراجع
و مراکــز قضایــی ،از دادســرای عمومــی و انقــاب
ناحیــه  ۲تهران بازدید کرد و ضمن اطالع از میزان
پروندههــای کثیرالشــاکی در این دادســرا رســیدگی
ســریع و دقیــق به ایــن قبیــل پروندههــا را در زمره
اولویتهــا دانســت .به گــزارش میــزان ،رئیس قوه
قضائیه با بیان اینکه اعمال اغماض و یا سختگیری
بالوجه در رســیدگی به پروندههــا از مصادیق ترک
فعل محســوب میشــود کــه نبایــد اجــازه داد این
آســیب گریبانگیــر مســئوالن قضایــی شــود ،گفت:
شــعبی که پروندههای مســن و قدیمــی دارند باید
نسبت به مشخص کردن دالیل و آسیبشناسی آن
اقــدام و بهســرعت این پروندههــا را تعیین تکلیف
کننــد .وی همچنیــن در جمــع قضــات و کارکنــان
قضایی طی ســخنانی با بیان اینکه ســرمایه اصلی
هر دســتگاهی بویژه قوه قضائیه ،نیروی انسانی آن
اســت ،اظهار کرد :نیروی انســانی عــادل و باانگیزه
از زمینهها و دالیل اصلی پیشــرفت و پیشــبرد امور
در قوه قضائیه است؛ لذا باید برای بهبود معیشت

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در آســتانه
سالگرد حادثه تلخ ساختمان پالسکو با خانواده
آتشنشــان شهید «امیرحســین داداشی» دیدار
و گفتوگــو کــرد و از موافقت رهبــر انقالب برای
اطــاق عنــوان شــهید خدمــت بــرای شــهدای
آتشنشــان حادثه پالســکو خبر داد .بــه گزارش
ایرنا ،محمدباقر قالیباف در این دیدار که شامگاه
سهشــنبه انجام شــد ،گفــت :پــس از حادثه تلخ
پالســکو در جمــع خانواده شــهدای آتشنشــان
گفتم تا روزی که در قید حیاتم ،فارغ از اینکه کجا
هســتم ،خودم را مدیون  ۱۶شــهید آتشنشــانی
میدانــم کــه با جانفشــانی ،جــان صدهــا نفر را
نجات دادند و وظیفه خودم میدانم در خدمت
خانوادههای آنان باشم و هر کاری از دستم برآید
برایشــان انجــام دهم .وی بــا بیان اینکه شــهید
خدمت محســوب شــدن ،شــهدای آتشنشــان
در حادثــه پالســکو یکی از خواســتههای خانواده
شــهدا بود به پیگیریهای صــورت گرفته جهت
شــهید خدمــت نامیــدن شــهدای آتشنشــان
حادثه پالسکو اشــاره کرد و گفت :این موضوع را

لزوم تعیین تکلیف پرونده های قدیمی

دســت آخر اینکه ،یــک روزنامه عربــی به نقــل از منابع مصری
بــه آخرین تحوالت روابــط میان ایران و مصــر پرداخت .به گزارش
ایســنا ،روزنامــه العربی الجدید به نقل از منابع مصری مدعی شــد
که در روزهای آخر سال  ۲۰۲۱نشست «ارزیابی» در سطح اطالعاتی
میان ایران و مصر برگزار شده است .به ادعای این رسانه عربی ،این
نشســت برای بررســی و ارزیابی گامها و مطالبــات متقابل میان دو
کشــور که در نیمه ســال گذشته بر ســر آنها توافق کرده بودند انجام
شد .این منابع تأکید کردند :درحال حاضر سخن گفتن درخصوص
گامهای جدید در روابط میان دو کشــور مطرح نیســت و مســألهای
که اکنون دو کشــور بر ســر آن توافق کردند عدم آســیب رســاندن به
منافع یکدیگر است.

دیدار مذاکرهکنندگان ارشد ایران
و سه کشور اروپایی

ایرنا

میزان

ایرنا

مجدداً یک ماه گذشــته پیگیــری کرده و خدمت
رهبرمعظــم انقــاب نیــز توضیــح دادم که این
شــهدا مصــداق عینــی افــرادی بودنــد کــه برای
حفظ جان مردم جانفشانی کردند ،رهبر انقالب
نیــز این موضــوع را پذیرفتنــد ،از ایــنرو به بنیاد
شــهید گفتم نامهای برای اطالق شهید خدمت
به شهدای آتشنشان حادثه پالسکو تنظیم کنند
و آقای قاضیزاده هاشــمی نیز ســه هفته پیش،
نامه آن را تنظیم کرده و رهبر انقالب آن را تأیید

کردند .آتشســوزی و ریزش ســاختمان پالسکو
حادثــهای بود که صبح پنجشــنبه  ۳۰دی ۱۳۹۵
در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد.
در پی وقوع این آتشســوزی ســاختمان پالسکو
بهطــور کامل فرو ریخت .ســاختمان پالســکو در
حالی پس از  3/5ساعت سوختن ،فرو ریخت که
 ۱۶مأمور آتشنشانی حین تالش برای اطمینان
از خالــی بــودن طبقات این ســاختمان زیــر آوار
ماندند و جان خود را از دست دادند.

وحیدی :مسئوالن تا حل مشکالت سیلزدگان کنار آنان خواهند ماند
احمد وحیدی ،وزیر کشــور که پیشتر  16دی ماه
بــا حضــور در جنــوب اســتان کرمــان از مناطق
ســیلزده بازدیــد کــرده بــود ،روز گذشــته نیز به
منظور بررســی شرایط امدادرســانی به مناطق
ســیلزده در جنــوب کرمــان از طریــق فــرودگاه
جیرفــت وارد ایــن اســتان شــد تا بــار دیگر ،هم
روندهــا و اقدامــات مربــوط به امدادرســانیها
را بررســی و هــم خســارتها را ارزیابــی کنــد تــا
در دولــت و بخشهــای دیگر قــوه مجریه برای
جبران آنها تصمیمگیری شود.
بــه گزارش ایرنــا ،وزیر کشــور در ابتدای ورود
بــه منطقه و بازدید از مناطــق زلزلهزده ،با بیان
اینکــه مســئوالن از ابتــدای شــروع بحــران کنار
مردم ســیلزده حضور یافتند و تا حل مشکالت
سیلزدگان ،برای ارزیابی خسارات و جبران آنان

برگزاری نشست
میان مسئوالن ایرانی و مصری

شهدای آتشنشان پالسکو ،شهید خدمتاند

حضور دوباره وزیر کشور در جنوب استان کرمان در فاصله  2هفته

کنارشــان خواهنــد ماند ،گفت :مناطــق رودبار،
منوجــان و زهکلوت ســه منطقهای هســتند که
مردم آن گرفتار آبگرفتگی شدهاند .تقریباً پنج
هزار خانوار ،حدود  ۲۰هزار نفر جمعیت و بیش
از  ۳۰۰روستا درگیر آبگرفتگی هستند.
وحیدی با اشاره به اینکه مسئوالن از لحظات
اولیه در منطقه حضور یافتند ،اضافه کرد :الزم
بود که به منطقه بیاییم و از نزدیک وضعیت را
ارزیابــی کنیم که هر کمــک اضافهتری نیاز بود،
انجام شــود ،هرچنــد اکنون در منطقه هســتیم
و عزیــزان از نهادهای مختلف مشــغول کمک
هســتند ،ســپاه در منطقــه حضــور قــوی دارد.
ارتش یگان مهندســی را به منطقه گسیل کرده
و عزیــزان هــال احمر هم که همیشــه در همه
صحنهها حضور دارند.

یک روزنامه عربی ادعا کرد

کــردن تحریمهــای بینالمللی علیه دو کشــور ،به
طور جدی در دستور کار قرار گرفته است».
ëëتهیهپیشنویسقرارداد 20سالهتوسطایران
ســفیر کشــورمان در مســکو نیــز خبــر داد کــه
پیشنویس همکاری  20ســاله بین دو کشور آماده
شــده است .کاظم جاللی با بیان این نکته مهم که
دیدار پوتیــن و آیتاهلل رئیســی محدودیت زمانی
نــدارد گفت :در ســطح عالی دو کشــور توافق شــد
کــه یک قــرارداد دو دههای یا بیشــتر با هم داشــته
باشــیم ،پیشنویس این قرارداد توســط جمهوری
اسالمی ایران تهیه شده است و این پیشنویس در
اختیار طرف روس قرار خواهد گرفت و طبعاً طرف
روســی نیز نیازمند این است که زمان برای بررسی
داشــته باشد و شــاید نیاز باشد کمیسیون مشترکی
برای توافق وجود داشــته باشد و این مسائل زمانبر
اســت .بنابراین در این ســفر بحث توافق نیســت و
بحثها عمیقتر و باالتر است اما در آینده نزدیک
و زمانی که در متن به تفاهم برســیم ،توافق انجام
خواهد شد.

رئیس مجلس در دیدار با خانواده شهید آتشنشان «امیرحسین داداشی»:

و رفــع دغدغههــای همــکاران قضایــی ،اقدامــات
مجدانه خود را استمرار دهیم .وی با اشاره به علل
و دالیلی که صعوبت و ســنگینی کار قضات و ســایر
کارکنان دســتگاه قضایــی را با وجــود کمبود نیروی
انســانی و دیگر امکانات ،بیشتر و مضاعف میکند،
یکــی از این علــل و دالیل را تعــدد و تراکم و بعضاً
تالقی عناوین مجرمانه در نظام جرمانگاری کشور
دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پروندهها
به دستگاه قضایی میشود.

خبر دیگر اینکه ،پس از انتشار شبهاتی در برخی رسانهها در زمینه
اختصاص «حمایت شــش میلیارد تومانی از یک برنامه تلویزیونی
توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» ،اداره کل روابط عمومی
صدا و ســیما ،به منظور روشــن شــدن ماجرا جوابیهای صادر کرد که
نشان میدهد نه تنها این اقدام وزارت کار قانونی و موجه بوده بلکه
یــک اقدام مهم و مثبت اســت کــه مطابق وظیفه ذاتــی آن صورت
گرفته است .در بیانیه صداوسیما آمده است« :برنامه میدون ،گامی
در مســیر شناســایی و معرفی صاحبان ایده و نخبــگان و کارآفرینان
اســت و از ایــنرو طبیعــی اســت کــه یکــی از بازوهــای حمایتــی این
برنامه ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محســوب شــود .چنان که
بســیاری از وزارتخانههــا و ســازمانها و نهادها نیز بنــا به مأموریت و
موضوع برنامهها ،در برنامهســازی ،یاریکننده رسانه ملی هستند».
این بیانیه با اشــاره به اینکه یکی از وظایف کالن وزارت تعاون ،کار و
رفــاه اجتماعی ،تقویت اشــتغال و کارآفرینی اســت ،تصریح کرد که
در همین مسیر کمک وزارت کار به شبکه سه و برنامه هدف نظر در
این شبکه ،منطقی ،قانونی و در راستای وظیفه ذاتی وزارتخانه بوده
ی برنامههای توسعه
و مطابق بند «چ» ماده  ۳۷قانون احکام دائم 
کشور مصوب سوم مهر سال  ۱۳۹۵هیأت وزیران است.

اخبـــار

گــروه سیاســی /همکاریهــای سیاســی و نظامــی
همواره محور روابط بین مسکو و تهران بوده است.
این مهم خود را بارها و بارها در قراردادها و مواضع
مختلف نشــان داده اســت .نقطه اوج این ماجرا را
میتوان در همکاری دو کشور در مقابله با گروههای
تروریســتی و تکفیری در ســوریه دید .همچنین در
هفتههای اخیر دیپلماتهای کشورمان توانستهاند
با رایزنی با همتایان روسی خود ،حسن نیت ایران
و خواســتههای قانونی کشــورمان در مذاکرات وین
را منتقــل کــرده و منجــر به همــکاری ســازنده این
کشور در جریان مذاکرات شوند .این همکاریهای
مهم و راهبردی نشــان میدهد ،دو کشور ظرفیت
باالیــی برای توســعه روابــط در حوزههای مختلف
دارنــد .حجــم فعالیتهــای اقتصــادی و تجــاری
ایــران و روســیه نشــان میدهد که آنگونــه که باید،
از ایــن فرصت در زمینه اقتصــادی و تقویت روابط
استفاده نشــده اســت .بخصوص اینکه دو کشور با
تحریمهــای امریــکا و فشــارهای ناشــی از تعارض
منافــع و یکجانبهگرایــی امریکا دســت و پنجه نرم
میکنند .این زمین حاصلخیز برای عمق بخشــی
بــه روابــط ســالها بــا بیتوجهــی دولــت ســابق و
مشــروط کردن همــه ارتباطــات به احیــای برجام
مورد غفلت واقع شده بود.
از همیــن رو دولتمردان ســیزدهم تالش دارند
تا فصل جدیــدی در روابط دو کشــور رقم بزنند .تا
جایی که پیش از سفر آیتاهلل رئیسی ،سفیر روسیه
توگوهای رؤسای دو
در تهران خبر داد که اولین گف 
کشور در خصوص تعامالت اقتصادی خواهد بود.
همچنین هیأت همراه رئیسجمهور نیز نشــان از
توجه جدی دولت به این مسأله دارد.
به نظر میرســد از جانب روسها نیز این مهم
در اولویت قرار دارد و فهم مشــترک بین دو دولت
شــکل گرفته اســت .حتــی در مراســم اســتقبال از
رئیسجمهور کشــورمان در فرودگاه مســکو ،عالوه
بــر حضــور معــاون وزیــر خارجه روســیه کــه طبق
پروتکلهــای ایــن کشــور از همــه مقامــات عالــی
کشــورهای میهمــان اســتقبال میکنــد« ،نیکوالی
شــولگینوف» وزیــر انرژی روســیه که رئیس روســی
کمیسیون مشــترک همکاریهای اقتصادی ایران
و روســیه نیز هست ،در فرودگاه حاضر شد تا نشان
دهــد کــه مباحــث اقتصــادی موضوعــی محوری
در ایــن ســفر اســت .روز سهشــنبه و پیــش از ســفر
رئیسجمهور نیز ،جواد اوجی وزیر نفت کشورمان
و نیکالی شــولگینوف وزیر انرژی روســیه و ریاست
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه راههای
ارتقای ســطح همکاریهــای دو کشــور را در زمینه
اقتصــادی و نفتی بررســی کردند .در ایــن دیدارها
دربــاره راههــای گســترش مناســبات اقتصــادی،
رفــع موانع بانکــی ،گمرکی و زیر ســاختی ،تقویت
همــکاری تهران و مســکو در حوزه نفــت و انرژی و
نیز سرمایهگذاری مشــترک در طرحهای زیربنایی
توگو کردند.
انرژی رایزنی و گف 

 ëëپیوند اســتراتژیک بزرگترین دارندگان ذخایر
گاز جهان
ایــران و روســیه بزرگتریــن دارنــدگان منابــع
هیدروکربــوری در جهــان هســتند کــه در مجمــوع
بیــش از ۳۷درصــد از منابــع گازی جهــان را در
اختیار دارند .روسیه با  ۳۵تریلیون متر مکعب گاز
بیــش از  ۱۹درصــد از ذخایر گازی دنیــا را در اختیار
دارد .بعــد از روســیه ایــران بــا  ۳۳تریلیــون ذخایر
گازی کشــف شــده و ســهمی  ۱۷.۱درصدی در رتبه
دوم جای گرفته اســت .در ذخایــر نفتی نیز این دو
کشــور وضعیت خوبی دارند و ایران با ســهمی ۹.۱
درصــدی در ذخایــر نفتی و روســیه با ســهمی ۶.۲
درصــدی در مجمــوع  ۱۵.۳درصــد از منابع نفتی
جهــان را بــه خــود اختصــاص دادهاند .ایــن اعداد
نشان میدهد ،یک چهارم ذخایر نفت و گاز جهان
در اختیار این دو کشور قرار دارد و توسعه و تعمیق
روابط مســکو و تهران میتوانــد تأثیرات مهمی در
جهان داشته باشد.
در همیــن زمینــه وزیــر نفــت کشــورمان در
خصــوص دیــدار بــا مقامــات روســی خبــر داد که
تصمیمــات خوبــی در زمینــه تجــارت گاز گرفتــه
شــده اســت کــه میتواند ســبب تحــول در منطقه
گــردد .وی خبــر داد :از یک ماه گذشــته زمینههای
همــکاری در بخشهــای مختلف از جملــه انرژی
بــا شــرکتها و دولــت روســیه بررســی شــد .اوجی
ادامــه داد :در حوزه انرژی نیز در بخش باالدســت،
توسعه میدانهای نفت و گاز و بخش پاییندست
در توســعه پتروپاالیشگاهها و پتروشــیمی و انتقال
تجهیــزات و فناوری که در صنعت نفت و گاز ایران
راهبــردی اســت ،تصمیمهــای خوبی گرفته شــد.
وی با بیان اینکه در نشســت با شــرکتهای بزرگ
روســیه در موضــوع انتقــال فنــاوری و تجهیــزات
راهبــردی مــورد نیــاز و راهبــردی صنعــت نفــت
توافقهای خوبی انجام شــده اســت ،تصریح کرد:
نقشه جامع و کامل همکاری با روسیه تدوین شده
که در اختیار این کشور قرار گرفته است ،امیدواریم
در چهارچوب این نقشــه بــه توافــق و قراردادهای
جدیدیدستیابیم.
وی با اشــاره بــه اینکه ایــران و روســیه بهعنوان
بزرگتریــن دارندگان ذخایر گاز جهــان میتوانند
با هــم در این بخــش (گاز) همکاری کننــد و دیروز
پیشــنهادهای خوبی در این زمینه ارائه شــد ،ادامه
داد :ایــران بــا توجــه بــه زیرســاختهای موجــود
آمادگی خود را برای تجارت و سوآپ گاز از روسیه به
ایران و دیگر کشــورهای همسایه اعالم کرده است.
وزیر نفت با بیان اینکه همچنین پیشنهادهایی در
زمینــه تبدیل گاز به الانجی و صــادرات در قالب
آن هــم ارائــه شــد ،گفــت :تصمیمهــای خوبی در
زمینــه تجــارت گاز اتخاذ شــده اســت کــه میتواند
سبب تحول در منطقه شود.
ëëفرایندتجارتایرانوروسیهتسهیلمیشود
وزیــر اقتصاد نیــز که یکی از همراهــان آیتاهلل

دیگه چه خبر

بازتعریف روابط با محوریت اقتصاد

خبــر اول اینکــه ،ســجاد اســماعیلی ،رزیدنــت اقتصــاد داروی
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی است که اخیراً از سوی رئیس
ســازمان غذا و دارو بهعنوان مشــاور رســانهای منصوب شده است.
انتخــاب وی که ســالهای اخیــر صاحب نظر و ایده در حوزه رســانه
بــوده ،انتخــاب بجایی بود که مورد انتقاد واقع شــد .البته این انتقاد
نه از ســوی اهالی ســازمان غذا و دارو بلکه بهواســطه یــک خبرنگار
سیاسی که سابقه محکومیت امنیتی نیز دارد ،منعکس شد تا سعی
کند انتصاب ســجاد اسماعیلی در حوزه تخصصی خود را به نسبت
فامیلــیاش بــا وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی مرتبط کند کــه البته
همین رفتار نیز مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

او بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی مناطــق،
آســیبهای وارد شــده بــه مــردم در حــوزه
کشــاورزی فروکــش کرده اســت ،ادامــه داد :اما
همــه مســئوالن از جملــه رئیــس هــال احمر،
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران ،اســتاندار و
ســایر مســئوالن کنار مردم خواهنــد ماند تا هم
بــه مســائل آنان رســیدگی کننــد و هــم بتوانند
خسارات را برآورد کرده و انشاءاهلل برای جبران
اقدام کنند.
ëëخســارتهای جدیــد ســیل در کرمــان جبران
یشود
م 
وزیر کشــور همچنیــن در گفتوگوی دیگری
با خبرنــگاران ،حیــن مناطق بازدیــد از مناطق
ســیلزده تأکید کرد :خسارتهای جدید سیالب
روزهای اخیر در استان کرمان جبران میشود.

وحیدی با اشاره به اینکه خسارتهای جدید
در این نوبت از سفر مورد ارزیابی قرار میگیرد،
اظهــار کــرد ۶۰۰ :میلیارد تومان برای خســارت
گذشــته ســیالب جنــوب کرمــان مصــوب و نیز
کمکهایی در دولت مصوب شــد که هم از نوع
تســهیالت و بالعوض در بخشهای کشــاورزی
و دامــداری و هــم بازســازی منــازل بوده اســت
(بــا وجــود ایــن) رقمهای بیشــتری هــم از نظر
تسهیالت داده خواهد شد.

وزیر کشــور با بیان اینکه با همه دستگاههای
ذیربط در تهران هماهنگ شــده تا امکاناتشان
را برای اسکان و امدادرسانی به صحنه بیاورند،
از مجموعــه ســپاه ،ارتش ،بنیاد مســتضعفان،
کمیته امداد و ستاد فرمان اجرایی امام(ره) نیز
که در کنار دولت ،هالل احمر و نیروهای مردمی
در حال امدادرســانی هستند تشکر کرد و گفت:
همه این دســتگاهها اعالم آمادگــی کردهاند که
هر کمکی الزم باشد در منطقه انجام دهند.

دور هشــتم مذاکــرات ویــن روز گذشــته در ســطوح مختلــف سیاســی و
کارشناســی ادامه پیدا کرد و از روز دوشــنبه با بازگشــت رؤســای هیأتهای
مذاکره کننده ایران و ســه کشــور اروپایــی رایزنیها در چارچــوب دیدارهای
دو جانبه و چندجانبه دنبال شــده اســت .سهشــنبه گذشــته نیز نشســتی با
حضور مذاکرهکننده ارشــد ایران ،سه کشــور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا
با حضور تعدادی از کارشناســان طرفهای مذکــور در هتل کوبورگ برگزار
شــد .در همین حــال «آلنا بائربوک» ،وزیــر امور خارجه آلمان روز گذشــته
پــس از دیــدار با «ســرگئی الوروف» ،وزیر خارجه روســیه تصریح کرد که به
پیشرفت در مذاکرات وین برای لغو تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی علیه
ایران نیاز است.
به گزارش خبرگزاری روســی «اســپوتنیک» ،وزیر خارجه آلمان با اشــاره به
مذاکــرات فعلی وین مدعی شــد که زمان زیادی بــرای احیای برجام زمان
باقــی نمانــده اســت و به پیشــرفت در مذاکــرات نیاز اســت .ایــن در حالی
اســت که منابع آگاه خبر داده اند که دیپلماتها در مذاکرات بر ســر برخی
جزئیات توافق کردهاند.
ëëتوئیت شمخانی درباره مذاکرات
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیشــب در حالی که دور
هشتم مذاکرات در شهر وین با حضور هیأتهای ایران و گروه ( ۴+۱آلمان،
فرانســه ،انگلیــس ،روســیه و چین) در جریان اســت ،در توئیتــی خطاب به
طرفهای غربی نوشــت :فروش نفت ایران و بازگشــت پول آن به شــرایط
مناســب و غیرقابل بازگشتی رسیده است .نمیشود برای امتیازگیری ،قول
رفع تحریمی را داد که بیاثر شــده اســت .وی از هشــتگ «مقاومت فعال»
در این توئیت استفاده کرده است.
ëëاروپا خواهان همکاری ایران برای پایان بحران یمن
معــاون مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا خواهــان ایفای نقش
مؤثــر ایــران برای پایــان یافتن بحران یمن شــد .بــه گزارش ایرنــا« ،انریکه
مورا» روز سهشــنبه در اظهاراتی که در توئیتر تارنمای «اســکای نیوز عربی»
منتشــر شد ،از ایران خواســت نقش مؤثری برای خاتمه یافتن بحران یمن
ایفــا کند .جمهوری اســامی ایــران همواره بر راهکارهای سیاســی در حل و
فصــل بحران یمن و پایــان جنگ و خونریزی تأکید و اعــام کرده که آماده
همــکاری و مشــارکت در هرگونــه ابتــکاری بــرای پایان یافتــن جنگ هفت
ســاله یمن اســت .در همین ارتباط شامگاه سهشنبه ســخنگوی وزارت امور
خارجه ایران نیز درباره تحوالت اخیر مرتبط با یمن گفته است محاصره و
حمــات نظامی راهحل بحران یمن نیســت و اینگونه اقدامها به افزایش
دامنه تنش در منطقه میانجامد.

