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پنجشــنبه گذشته طی مراســمی با حضور وزیر دفاع و معان علمی و فناوری
رئیس جمهور در شــرکت «هسا» در اصفهان ،از هواپیمای ترابری «سیمرغ»
رونمایی شد که میتواند به انواع نیازهای کشوری و لشکری ایران ،در حوزههای
دفاعی و نظامی تا خدمات در حوادث غیرمترقبه پاسخ گفته و در حوزههای
ترابری نیروهای نظامی ،در داخل و منطقه نیز در صورت لزوم مورد استفاده
خواهــد بــود .به گــزارش ایرنا ،امیر ســرتیپ آشــتیانی وزیر دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح در این مراسم ،اظهارکرد :هواپیمای ترابری سبک«سیمرغ»
اگر چه به لحاظ ســکوی ســاختاری مشــابه نســلهای هم رده خــود دارد ،اما
سیستم اویونیک (الکترونیک هوانوردی) ،پیشرانه هواپیما ،قطعات جدید و
قدرت مانور این پرنده ،قابل مقایسه با نمونههای مشابه نیست.

خطیب :اطالعات بیشتری درباره جاسوسهای
دستگیر شده منتشر خواهد شد

برگزاری همایش 30هزار نفری بسیجیان

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب اســامی روز گذشــته در اجتماع بزرگ
ســپاهیان محمد رســولاهلل(ص) که همزمان با چهلمین سالگرد عملیات
پیروزمندانــه بیتالمقدس و آزادســازی خرمشــهر در حــرم مطهر حضرت
امام خمینی(ره) برگزار شد ،با بیان اینکه امروز هم باید در شرایط اقتصادی
کشــور بــه کمک مــردم بیاییــد و پایگاههای مقاومــت را به پایگاههــای امداد
تبدیل کنید ،گفت :شــما بســیجیان در فاصله زمانی نزدیکــی در جایی نماز
میخوانیــد که آرزوی بزرگ همه ما اســت و آن هــم نماز خواندن به امامت
پیشــوای مســلمین جهان در صحن مســجداالقصی اســت .به گفته ســردار
حســن زاده فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران بزرگ ،این رزمایش
و اجتمــاع بــا حضــور یگانهــای منتخــب و نمونــه بســیجیان و پاســداران از
گردانهای امام حســین(ع) ،امام علی(ع) ،بیت المقدس و فاتحین و کوثر
و قرارگاههــای عملیاتــی نصر ،فتــح ،قدس و قــدر ،تیپهــای امنیتی ،یگان
فاتحین و  ۲۳ناحیه مقاومت بسیج و یگان عملیات هوایی برگزار شد.

خدمت بدون مرز

گــروه سیاســی /روز گذشــته اســتان
آذربایجــان غربــی ،میزبــان بیســت و
یکمیــن ســفر اســتانی رئیس جمهــور و
اعضــای دولت بود؛ ســفری کــه به گفته
آیــتاهلل رئیســی ،پیــش از انجــام آن،
اولویتهــا و مســائل اســتان آذربایجــان
شــرقی شناســایی شــده و در جلســات
کارشناســی مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .برهمین اســاس ،رئیس جمهور
نخســتین برنامههای خود را در این سفر
بــه بازدیدهــای میدانــی از ظرفیتهــا و
مناطــق مختلــف اقتصــادی و اقلیمــی
اســتان اختصــاص داد تــا در مرحلــه
نهایی ســفر ،در شــورای اداری مصوبات
ســفر اعالم شــود تا از این طریــق ،مردم
و اصحــاب رســانه از مصوبــات مطلــع
باشند و مدیران هم خود را پیگیر مسائل
بدانند.
ëëنمونه کامل مجموعه تمدنی ایران
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،آیت اهلل سیدابراهیم
رئیســی در بــدو ورود بــه فرودگاه شــهید
باکــری ارومیــه ،مرکز آذربایجــان غربی،
ایــن اســتان را نمونــه کاملــی از یــک
مجموعــه فرهنگــی ،تاریخــی و تمدنــی
بــرای ملــت ایــران و در عیــن حــال
یکــی از قطبهــای کشــاورزی در کشــور
برشــمرد .رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای متنــوع اســتان آذربایجان
غربــی گفت :این اســتان به عنــوان یکی
از قطبهای کشــاورزی در کشــور مطرح
و از ظرفیتهــای زیادی در حوزه معدن
برخــوردار اســت و عــاوه بر اینهــا دارای
مراکــز دانشــگاهی ،علمــی و نیروهــای
انسانی کارآمد و تحصیلکرده است.
ëëسه بازدید در مرحله اول سفر
آیــتاهلل رئیســی ،پــس از ورود بــه
ارومیــه ،ســه بازدیــد از ظرفیتهــای
صنعتــی ،اقتصــادی و اقلیمــی اســتان
انجام داد.
در نخســتین برنامه ،رئیــس جمهور
از نمایشــگاه دســتاوردهای مرکــز
رشــد هــوا و فضــای شــهید بابــا ســاعی
ارومیــه بازدیــد کــرد و بــا توضیحــات
دستاندرکاران نمایشــگاه از نزدیک در
جریان توانمندیهای داخلی در ساخت
هواپیماهــای نیمه ســبک ،ماهوارههای
ارومســت ،ســهند و اســپوتا و پهپــاد
سمپاشــی قــرار گرفت .آیتاهلل رئیســی
همچنین جهــت بازدید از پایانه مرزی و
گمرک تمرچین ،در منطقه صفر مرزی
و از توابــع شهرســتان پیرانشــهر حضــور
یافــت .در ایــن بازدیــد ،رئیــس جمهــور
پــس از حضــور در یادمان شــهدای حاج
عمــران و زیــارت قبــور شــهدای گمنام،
در جمــع راننــدگان خودروهــای بــاری و
ترانزیتــی حاضــر شــد و پــس از شــنیدن
مشکالت آنان ،دســتورات الزم را جهت
رفع نواقــص و کمبودها صــادر کرد .مرز
تمرچین نقطه صفر مرزی با کردســتان
عــراق و یکــی از فعالتریــن پایانههــای
مرزی کشــور است که آیتاهلل رئیسی در
دوران ریاســت قوه قضائیــه با حضور در
این منطقه ،دســتوراتی برای بازگشــایی
مــرز و حــل مشــکالت عبــور و مــرور
خودروها صادر کرده بــود .بازدید هوایی
رئیــس جمهــور از رونــد احیــای دریاچه
ارومیه ،سومین برنامه رئیسجمهور در
مرحله نخســت این ســفر بــود .آیتاهلل
ســید ابراهیــم رئیســی در مســیر ســفر از
ارومیه به مهاباد بهصورت هوایی از روند
احیــای دریاچه ارومیــه و اقدامات انجام
شــده در ایــن طــرح بازدیــد و دســتورات
الزم را برای تســریع در رونــد احیای این
دریاچه صادر کرد.
ëëوحدت،رمزتوسعهیافتگیکشور
رئیــس جمهــور عصــر دیــروز در
جمــع مردم مهاباد حضــور یافت و طی

سخنانی ،با پاسداشت تالشهای انجام
شــده بــرای برقــراری امنیــت در اســتان
آذربایجان غربی و نیز تجلیل از وحدت و
انسجام موجود در این استان اظهار کرد:
رمز توسعهیافتگی کشور و رفع مشکالت
وحــدت و انســجام ملی اســت .اختالف
همه فرصتها را خواهد ربود .اعتقادات
و باورهــای عمیقــی مــردم مــا را بــه هم
پیوند داده و این انسجام و وحدت زمینه
بســیار خوبــی برای پیشــرفت و توســعه
است.
آیتاهلل رئیســی افزود :مــردم فهیم
مهابــاد و ایــن منطقــه امتحــان و آزمون
ویژهای در مقابل گروههای ضد انقالب،
معاندیــن و بدخواهان مــردم این خطه
دادنــد و حقیقتاً با بصیرت و ایســتادگی
دشمنان را ناامید کردند.
ëëقدردانــی از مــردم بابــت همراهــی
دراجرای اصالحات اقتصادی
آیــتاهلل رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکــه
صیانت از جان مردم همواره برای دولت
مهم و محوری خواهد بود ،تصریح کرد:
صمیمانــه از همه مردم بــرای همراهی
بــا دولــت در کنتــرل شــیوع کرونا تشــکر
میکنــم .اگــر دولــت اراده میکــرد ،امــا
کمک شــما مــردم نبــود قطعــاً توفیقی
نداشــتیم .رئیس جمهور اظهــار کرد :در
زمینــه اقتصــادی هــم باید از مشــارکت،
همــت و مســاعدت تــک تــک مــردم و
خانوادههــای محتــرم ایرانــی صمیمانه
تشــکر کنــم چــرا کــه اگــر در اصالحــات
اقتصادی که دولت آغاز کرده مشارکت و
همکاری مردم نبود ،دولت نمیتوانست
در جهــت رفــع مشــکالت زیربنایــی گام
بــردارد .همراهــی مــردم بــه دولــت این
امکان را میدهد که در جهت تحقق رشد
اقتصادی  ۸درصدی حرکت کند.
ëëرفع بیکاری؛ مهمترین دغدغه دولت
رئیــس جمهــور در بخش دیگــری از
ســخنان خود ،با بیــان اینکــه آذربایجان
غربی ظرفیتهای بسیاری دارد که باید
در جهت رفع بیکاری مورد بهرهبرداری
قــرار گیــرد ،گفت :مســأله بیــکاری برای
بنــده خیلی رنجآور اســت و رفع بیکاری
و ایجاد اشتغال جزو برنامههای محوری
دولت است.
ëëتــاش دولــت بــرای فعــال کــردن
بازارچههایمرزی
آیــتاهلل رئیســی موضــوع مهــم
دیگــر درباره اســتان آذربایجــان غربی را
موقعیــت مرزی آن عنــوان و اظهار کرد:
بازارچههای مرزی و از همه مهمتر مرز،
نه تهدید بلکه یک فرصت است .تالش
خواهیــم کــرد زمینــه تبــادالت مــرزی و
فعــال کردن بازارچههای مــرزی را برای
جوانهــای عزیزی که اســتعداد تجارت
و داد و ســتد دارنــد فراهــم کنیــم و ایــن
موضوع را امر بسیار صحیحی میدانیم
و معتقدیم که باید دنبال شود.
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد :یکــی
از کارهایــی کــه مســئوالن شهرســتان و
اســتان حتمــاً بایــد دنبــال کننــد فعــال
کــردن بازارچههــای مرزی اســتان بویژه
در شهرســتان مهابــاد اســت تــا تجــارت
مرزی بــه صورت قانونمند انجام شــود.
همچنیــن بــه مســئوالن اســتان تأکیــد
کــردهام کــه در زمینــه ســامان دادن بــه
راههــای مواصالتی اســتان و شهرســتان
مهابــاد و نیــز مرکــز درمانــی مجهــز و با
ظرفیت مناســب برای مهاباد ،بر اساس
اولویتهای تعیین شده برای پروژههای
نیمه تمام تسریع شود.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تــاش
مســتمر دولــت بــرای حــل مشــکالت
اقتصــادی کشــور تصریــح کــرد :همــه
کارگزاران دولتی بدانند که امروز مردم از
دولت انتظار بهحقی دارند که مشکالت
بویژه بیــکاری در زمــان کوتاهی برطرف

دیدار با خانواده شهدای مهاباد

بازدید از منطقه مرزی تمرچین

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مرکز رشد هوافضای شهید باباساعی ارومیه

مدرک درجه یک هنری به هنرمند پیشکسوت سردشتی اهدا میشود

محمدمهــدی اســماعیلی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی که رئیس جمهور را در ســفر به آذربایجان
غربی همراهی کرد ،با حضور در منزل استاد «خدر
قــادری» هنرمنــد پیشکســوت بیــت و حیــران اهل
شهرستان سردشــت ،از وی عیادت کرد .به گزارش
ایرنــا ،اســماعیلی بــا حضــور در منزل ایــن هنرمند
سردشــتی کــه بــه «خلــه درزی» مشــهور اســت ،از
عمری تــاش این هنرمند برجســته در احیای هنر
موســیقی ســنتی این دیار قدردانی کرده و با اهدای
هدایایــی از وی تجلیــل کــرد .اســماعیلی در ایــن
دیــدار همچنین قول داد ســازوکار الزم برای اهدای
مدرک درجه یک هنری به این استاد موسیقی را در
کمترین زمان ممکن فراهم سازد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با حضور در گلزار
شــهدا ،بــه مقــام شــامخ شــهیدان بویــژه شــهدای
بمباران شیمیایی این شهرستان ادای احترام کرد.
وی همچنین با حضور در جلســه شــورای اداری
شهرســتان پیرانشهر گفت :در راســتای کاهش نرخ
بیــکاری و افزایــش اشــتغال در منطقــه بیشــترین
مصوبات سفر هیأت دولت به شهرستان پیرانشهر
اختصــاص دارد .اســماعیلی دســتور الزم بــرای
تجهیــز و تأمین کتب الزم برای کتابخانه پیرانشــهر
را صادر کرد .تجهیز مرکز تخصصی قرآن و عترت،

شــود .دولــت تمام تــاش خــود را برای
ایجاد اشــتغال به کار گرفتــه و در همین
 ۸ماهــه ســپری شــده حجــم تجــارت
بــا همســایگان بــه شــکل قابلتوجهــی
افزایــش یافتــه اســت و امیدواریــم ایــن
اقدامات باعث آرامش و آســایش بیشتر
مردم شود.
بــه گــزارش ایرنــا ،آیــتاهلل رئیســی

در آیینی با حضور رئیسجمهور صورت گرفت

بهرهبرداری همزمان از  ۸۲پروژه صنعتی و عمرانی مناطق آزاد

پنجشــنبه گذشــته در آیینــی بــا حضــور رئیسجمهــور،
بهصــورت همزمــان از  ۸۲پــروژه صنعتــی ،عمرانــی و
کشــاورزی شــورای عالــی مناطــق آزاد ،تجــاری ،صنعتی و
ویژه اقتصادی بهرهبرداری شد که طی آن برای  8هزار نفر
اشــتغال ایجاد شــد ،طرحهایی که به گفتــه رئیسجمهور،
هم مصرف داخلی دارد و هم فرصتهای صادراتی ایجاد
کرده است.
آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی در این مراســم با اشــاره
بــه اینکــه فلســفه تأســیس مناطــق آزاد تجاری این اســت
کــه از ظرفیتهــای موجــود در جهــت تولیــد ،اشــتغال و
فعالیتهــای اقتصــادی نهایــت بهــره گرفته شــود ،اظهار
کــرد :ایــن هــدف در برخــی مقاطــع مــورد بیتوجهــی قرار
گرفتــه و بعضــی از ایــن مناطق تبدیــل به جایگاهــی برای
واردات شــدند در حالــی کــه ایــن مناطــق بهتریــن فرصت

گفت وگوی بی واسطه با مردم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

بــــرش

وزیر اطالعات با ارائه توضیحاتی درباره طی شدن فرایندهای قانونی صدور
حکم اعدام احمدرضا جاللی ،جاسوس هستهای ،اعالم کرد که دولت سوئد
در یک طراحی صهیونیســتی و امریکایی ،پس از بازداشــت این شــخص در
ایران به وی اقامت داد و پس از صدور حکم اعدام نیز تابعیت او را صادر کرد
و در نهایت ،در واکنشی دیگر به دستگیری این جاسوس ،با طراحی منافقین،
یک شهروند ایرانی به نام حمید نوری را دستگیر کرد.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم والمسلمین اسماعیل خطیب چهارشنبه
گذشته در بیست و یکمین همایش سراسری دادستانهای مراکز استانها ،با
اشــاره به دستگیری دو فرانسوی که براساس اطالعات موثق برخی از عناصر
کانونهــای غیرقانونی مورد نظر با گروهکهای تروریســتی شــناخته شــده و
به برخی جواســیس شناســایی شــده خارج نشــین متصــل بودند کــه بزودی
اطالعات بیشتری درباره این پرونده منتشر خواهد شد.
ëëدیدار وزیر خارجه با وزیر اطالعات
همچنین یک منبع آگاه از حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان در وزارت اطالعات طی روزهای گذشته خبر داد .به گزارش فارس،
حضــور وزیــر خارجــه در وزارت اطالعات ،تنها چنــد روز پس از بازداشــت دو
فرانسوی متهم به اقدامات ضد امنیتی و پیش از اجرای حکم اعدام احمدرضا
جاللی جاســوس رژیم صهیونیستی صورت گرفته است .به نظر میرسد این
موضــوع حکایت از فراهم آوردن مقدمات و هماهنگی دســتگاههای مرتبط
برای ایستادگی در برابر وقاحت بیگانگان و مهار خیمهشببازیهای دشمنان
و دولت سوئد دارد .غالب تحلیلگران سیاسی ،ورود سوئد به مناقشه با ایران را
بنا به اراده و به نیابت از رژیم اشغالگر قدس میدانند.

اخبــــار

هواپیمای بومی «سیمرغ» از سوی وزارت دفاع
رونمایی شد
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رئیس جمهور در بیست و یکمین سفر استانی عازم آذربایجان غربی شد و از همراهی مردم در اجرای طرح اصالحات اقتصادی قدردانی کرد

هشدار معاون اول نسبت به شیوههای جدید
کالهبرداری درباره قیمت کاال

در جلســه ســتاد تنظیم بازار که پنجشــنبه گذشــته به ریاســت محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور تشــکیل شــد ،ســقف افزایش اجاره بهای مسکن
نسبت به اجاره بهای سال  ،۱۴۰۰در تهران حداکثر  ۲۵درصد ،کالنشهرهای
باالی یک میلیون نفر جمعیت  ۲۰درصد و سایر شهرها  ۱۵درصد تصویب
و تعییــن شــد .به گــزارش ایرنــا ،معــاون اول رئیسجمهور در این جلســه،
ن شــکننده قیمت تعیین شــده
فراوانی و نظارت بهصورت توأمان را تضمی 
در بازار دانست و گفت :گزارشها نشان میدهد برخی تولیدکنندگان بعضاً
با توســل به تغییر شــکل بســتهبندی برخــی کاالهــا بهدنبال گرانفروشــی و
افزایش قیمت هستند ،از اینرو سازمان تعزیرات باید نظارت جدی داشته
باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کاالها جلوگیری کند.
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برای صادرات هســتند .وی با بیان اینکــه گزارشهای ارائه
شده نوید این را میدهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به
فلسفه اصلی خود یعنی تولید ،اشتغال ،کارآفرینی و جذب
سرمایه نزدیک شــدهاند ،خواستار توجه به اقدامات بخش
خصوصی در جهت افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری شد.
ضــرورت اســتفاده از نیروهــای بومــی در مناطــق آزاد و
ویــژه اقتصادی و نقــش این مناطق در گســترش ارتباطات
با همسایگان از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود.
ëëضرورت حمایت همه دستگاهها از توسعه دانشگاهها
پنجشــنبه گذشــته پنجاه و نهمین جلســه هیــأت امنای
دانشــگاه تربیت مدرس در حضور آیتاهلل رئیســی تشکیل
شــد که طی آن ،فرهاد دانشجو رئیس این دانشگاه گزارشی
از روند فعالیتها و موفقیتهای آموزشــی و پژوهشــی این
دانشگاه ارائه کرد.

احداث ســالن ورزشــی ،احــداث تصفیــه خانه آب،
ســاخت مــدارس الزم و رفــع مشــکالت جــادهای
پیرانشــهر از دیگر مــواردی بود که اســماعیلی قول
مســاعدت و طــرح آنهــا را در جلســه هیــأت دولت
در آذربایجانغربی داد .اســماعیلی در پیرانشهر با
خانواده شــهید خضــر پیروتی نیا دیــدار و با اهدای
لــوح و هدایایــی ،از خانــواده ایــن شــهید واالمقــام
تجلیل کرد .وی از پروژه فرهنگســرای پیرانشــهر که
جزو پروژههای شــهرداری این شــهر بوده و از ســال
 ۸۸بــه دلیل عــدم تخصیص اعتبــارات الزم نیمه
تمام رها شــده ،بازدید کرد و از مسئوالن شهرستان
خواســت نسبت به واگذاری پروژه فرهنگسرا به این
وزارتخانه اقدام کنند تا از طریق اعتبارات وزارتخانه
این مجموعه تکمیل شود.
ëëاختصــاص  350میلیــارد تومــان بــرای احــداث
بیمارستانسلماس
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
نیز در جلســه شــورای اداری ســلماس ،با اشــاره
به بیمارســتان در دســت احداث این شهر اعالم
کــرد ۳۵۰ :میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن طرح
تخصیــص یافته و با پیمانکار اتمام حجت کردم
کــه اگر تــا  ۶ماه دیگر پیشــرفت قابــل توجهی در
پــروژه مشــاهده نشــود قطعــاً دســتگاه مجری و

عصــر دیــروز در جمــع اقشــار مختلــف
مــردم آذربایجان غربی افــزود :امری که
خیلی ما از آن رنج میبریم ،فقر مطلق
اســت کــه البته بــرای مقابله با ایــن امر،
گامهایی برداشته شــد؛ پنج میلیون نفر
را به صورت رایــگان بیمه کردیم که این
گام بســیار گام مهمــی در جهــت از بین
بردن فقــر مطلق اســت .رئیس جمهور

پیمانکار این پروژه تغییر خواهد یافت.
ëëبازدید وزیر راه و شهرسازی از آزادرا ه ارومیه  -تبریز
رســتم قاســمی ،وزیــر راه و شهرســازی نیــز در
بازدیــد از قطعه ســه آزادراه ارومیــه  -تبریز ،گفت:
بــرای از ســرگیری عملیــات اجرایــی تونــل و پروژه
آزادرا ه ارومیــه  -تبریــز جلســهای بــرای تعییــن
تکلیــف ادامه کار با پیمانکار برگزار میشــود .وی با
بیان اینکــه آزادراه ردیف معلوم و مشــخصی دارد
و بخشــی از آن نیز مربوط به ســرمایهگذاری است،
اظهار کرد :تا این لحظه بیش از  ۸۰درصد از ســهم
کار انجام شده متعلق به دولت است.

ادامــه داد :پرداختهایــی (یارانــه) که از
ابتــدای دولــت انجام شــده ،گام مهمی
در جهــت رفع فقر مطلق بــوده که البته
برخالف برخی اظهارنظرها ،این رویه با
فقر متفاوت است.
همچنین آیتاهلل رئیســی در جمع
نمازگــزاران شهرســتان میانــدوآب بــا
اشــاره بــه ایجــاد هشــت هــزار شــغل

مســتقیم و غیرمســتقیم در مناطــق
آزاد کشــور نیز افــزود :مناطق آزاد قرار
بــود بــه محــل صــادرات و تولیــد و نه
مکانی بــرای امر واردات تبدیل شــود.
گفتنی اســت رئیس جمهور در جریان
این ســفر با فعاالن اقتصــادی ،تجار و
بازرگانــان نیز دیدار داشــته که متعاقباً
اطالعرسانی خواهد شد.

رئیس جمهور در دیدار جداگانه با معاونین نخستوزیر کوبا و جمهوری آذربایجان:

امریکا و رژیم صهیونیستی دلسوز کشورهای جهان و منطقه نیستند

چهارشنبه و پنجشــنبه گذشته ،رئیس جمهور در دیدارهایی
جداگانــه با معاون نخســت وزیر کوبا و معاون نخســت وزیر
جمهوری آذربایجان بر گسترش همکاریها میان جمهوری
اسالمی ایران و این کشورها تأکید کرد.
ëëنباید عاملی به روابط ایران و آذربایجان آسیب وارد کند
آیــتاهلل رئیســی پنجشــنبه گذشــته در دیــدار «شــاهین
مصطفــیاف» معــاون نخســتوزیر جمهــوری آذربایجان،
بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران از ارتقــای ســطح
همکاریهــای اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و تجــاری با این
کشــور اســتقبال میکند ،گفت :اجرای کامــل توافقات تهران
و باکــو در حوزههــای مختلــف از جمله اقتصــادی و ترانزیتی
نیازمند برداشتن گامهای عملی از سوی جمهوری آذربایجان
است .رئیس جمهور با بیان اینکه امریکا و رژیم صهیونیستی
دلسوز کشورهای جهان و منطقه نیستند ،تصریح کرد :وجود

روابط سازنده و بر پایه منافع متقابل میان کشورهای همسایه
منطقه بویژه ایران و جمهوری آذربایجان مؤثرترین عامل در
حفظ و تقویت امنیت منطقه است.
ëëهمکاری تهران وهاوانا در حوزه سالمت
آیتاهلل رئیســی در دیدار «ریکاردو کاپریســاس» معاون
نخســت وزیر کوبا با ابراز خرسندی از نتایج برگزاری نشست
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا افزود:
همکاریهای ســازنده دو کشــور در زمینه مســائل بهداشتی
و ســامت ظرفیــت گســترش بســیاری دارد و ایــران و کوبا با
اتــکا به توان داخلی میتواننــد در حوزههای گوناگون و تولید
محصوالت اســتراتژیک به خودکفایی برسند« .کاپریساس»
نیز با تقدیم پیام رئیس جمهور این کشور به آیتاهلل رئیسی
بر تمایل کشــورش برای توســعه همکاریهــای اقتصادی و
تجاری با جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.

