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اخبار

تماس تلفني پوتين با رئيسي

رئيس جمهور روسيه روز سه شنبه در تماس تلفني با حجت
االسالم سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور با بيان اينکه به علت احتمال
ابتالء به بيماري کرونا به قرنطينه رفته است ،خواستار انجام هماهنگي
براي ديدار دو رئيس جمهور در اولين فرصت شد.پوتين با اشاره به
همکاريهاي مسکو – تهران در زمينه مقابله با کرونا و همچنين توليد
مشترک واکسن اسپوتنيک ،بر تداوم اين همکاريها تاکيد کرد.رئيس
جمهوري اسالمي ايران نيز در تماس تلفني «والديمير پوتين» ،گفت:
توسعه و تعميق همکاريهاي دو کشور را در همه ابعاد دنبال ميکنيم.
رئيسي همچنين با تاکيد بر ضرورت تداوم همکاريهاي دو کشور در
زمينه مقابله با کرونا از جمله در زمينه توليد واکسن مشترک ،اظهار
داشت :اين همکاريها بايد تا ريشه کن شدن کامل اين بيماري عالمگير
با قوت ادامه يابد.

قالیباف :طرح امنیت غذایی
در کنترل قیمتها موثر است

رییس مجلس شورای اسالمی طرح امنیت غذایی را در امنیت
غذایی ،سالمت ،تولید و توزیع و کنترل قیمتها بسیار موثر دانست.
محمدباقر قالیباف پس از بررسی و تصویب طرح تقویت امنیت غذایی
کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در نشست علنی روز سهشنبه
مجلس شورای اسالمی با تشکر از نمایندگان برای بررسی و تصویب
این طرح ،گفت :طرح مذکور دو شوری شد و چندین جلسه برای
بررسی آن برگزار شد ،بنابراین مردم عزیز بدانند با موافقت شورای
نگهبان با طرح امنیت غذایی ،این قانون عالوه بر امنیت ملی ،در امنیت
غذایی ،سالمت ،تولید و توزیع و کنترل قیمت ها نیز بسیار موثر است.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود :این قانون با حضور سید جواد
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که رییس کمیسیون کشاورزی نیز
بود و در تدوین آن نقش اساسی داشت ،تدوین و بررسی شده است،
بنابراین امید است نابسامانیهایی که در تولید و توزیع و در نهادهها
داشتیم ،با وجود این قانون حل و فصل شود.قالیباف خاطرنشان کرد:
امیدوارم کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی بتوانند در بخش
تولید و توزیع همکاری خوبی داشته باشند.

مقصد اولين سفر خارجي رئيسي مشخص شد

رئيسجمهوري اسالمي ايران بهدعوت رسمي امامعلي رحمان،
رئيسجمهور تاجيکستان بهزودي به اين کشور سفر ميکند.
سيد ابراهيم رئيسي رئيسجمهوري اسالمي ايران براي شرکت
در اجالس شانگهاي به تاجيکستان سفر ميکند.
اجالس شانگهاي  16و  17سپتامبر ( 25و  26شهريور) در
تاجيکستان برگزار ميشود.گفته ميشود رئيسي و پوتين براي نخستين
توگو
بار قرار است در حاشيه اين اجالس با يکديگر مالقات و گف 
کنند.سعيد خطيبزاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگي خود با
خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص سفر رئيسي به تاجيکستان
گفته بود :اين اولين سفر خارجي آقاي رئيسي بهعنوان رئيس جمهور
است .ايشان عالوه بر اينکه در اجالس شانگهاي شرکت ميکنند
گفتوگوهاي دوجانبهاي با تعدادي از مقامات شرکتکننده در اين
نشست خواهند داشت و برنامهريزيها در اين زمينه توسط دوستان
ما و نهاد رياستجمهوري در سفارت ايران در تاجيکستان در حال
انجام است.همچنين وزارت امور خارجه تاجيکستان در بيانيهاي
جزئياتي از سفر قريبالوقوع سيد ابراهيم رئيسي به اين کشور بهدعوت
رئيس جمهور تاجيکستان را ارائه کرده و نوشته است :بهدعوت رسمي
امامعلي رحمان رئيس جمهور تاجيکستان ،سيد ابراهيم رئيسي ،رئيس
جمهور ايران در تاريخ  16سپتامبر  2021سفري رسمي به جمهوري
تاجيکستان خواهد داشت.
وزیر بهداشت خبر داد

واکسیناسیون  ۱۷سالهها از هفته آینده

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون گروه سنی  ۱۷سال کشور
با واکسنهای خاصی که وارد کشور شده است ،خبر داد.دکتر بهرام
عین اللهی گفت :از هفته آینده  ۱۷ساله هایی که می خواهند
کنکور دهند با واکسنهای خاصی که آوردیم یعنی واکسنهای زیر
 ۱۸سال ،واکسینه می شوند؛ یعنی جوانانی که سال آخر دوره
تحصیلی دبیرستان را طی می کنند.وی گفت :به این ترتیب همه
واکسینه می شوند تا برای برگزاری کنکور مشکلی نداشته باشیم.
عین اللهی گفت :قدم اصلی برای کنترل این بیماری واکسیناسیون
است و انشاهلل امیدواریم تا دهه فجر این بیماری را در کشور کنترل
کنیم.وزیر بهداشت در بازدید از سازمان صدا و سیما ،گفت :هرکسی
که بخواهد از کشور خارج شود باید حتما واکسن تزریق کرده باشد
و این موضوع مشمول تمام سفرها است چون اکنون نگاه میکنند
ببینند کشور مقابل چه چیزی میخواهد و برخی کشورها با تست
منفی میپذیرند.عین اللهی همچنین در مجلس شورای اسالمی گفت:
هماهنگی خیلی خوبی بین نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت و
درمان و وزارت بهداشت وجود دارد و در رابطه با برنامههای آینده وزارت
بهداشت دوستان تذکراتی دادند و ما در رابطه با وضعیت واکسیناسیون
خوشبختانه توانستیم مقداری فراوان واکسن را با مساعدت ریاست
جمهوری و معاون رییس جمهور به کشور وارد کنیم.وی افزود :امروز ما
 ۳۸میلیون دوز واکسن را تزریق کردیم و دیگر قرار است کارهایی که
انجام دادیم را اعالم کنیم و وعده به مردم ندهیم .تا پایان تیر ماه فقط ۵
میلیون دوز واکسن تزریق شده بود یعنی از مرداد و شهریور حدود ۳۳
میلیون دوز واکسن تزریق کردیم و امیدواریم تا آخر شهریور به باالی
 ۵۰میلیون دوز برسیم و این خبر خوب برای مردم است.او تاکید کرد:
رتبه دوم میزان واکسیناسیون در هفته را در دنیا به دست آوردیم و
رتبه اول مربوط به آلمان است با تزریق  ۶میلیون دوز واکسن در هفته
و بعد ما هستیم با تزریق  ۵میلیون دوز واکسن در هفته و این هفته هم
امیدوار هستیم که رکورد آلمان را هم بزنیم.

امارات  ۳۸فرد و شرکت را تحریم کرد

هیئت وزیران امارات  ۳۸فرد و شرکت را در فهرست افراد و
شرکتهای حامی تروریسم این کشور قرار داد.به گزارش خبرگزاری
رسمی امارات (وام) ،هیئت وزیران امارات اعالم کرد که این تصمیم
را در راستای تالش برای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکههای
مرتبط با تأمین مالی تروریسم و فعالیتهای مرتبط با آن اتخاذ
کرده است.هیئت وزیران امارات از کلیه دستگاههای نظارتی
خواسته است که در کمتر از  ۲۴ساعت ،اقدامات الزم درباره این
افراد و شرکتها را بر اساس قوانین جاری این کشور انجام دهد.بر
اساس این گزارش ،شهروندانی از امارات ،لبنان ،عراق ،هند ،یمن،
افغانستان ،سوریه ،نیجریه و ایران بین افرادی که امارات آنها را در
فهرست افراد و شرکتهای حامی تروریسم قرار داده است ،دیده
میشود«.مهدی عزیزاهلل کیاستی»« ،فرشاد جعفر حاکمزاده»،
«سید رضا سیدمحمد قاسمی»« ،محسن حسن کارگر حجت» و
«ابراهیم محمود احمد محمد» از جمله شهروندان ایرانی هستند
که در این فهرست امارات قرار گرفتهاند.
هیئت وزیران امارات در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده است
که حمایت این کشور از گروههای تروریستی در بخشی از کشورهای
منطقه بر کسی پوشیده نیست ،از سوی دیگر مشارکت این کشور در
جنگ علیه یمن که هزاران شهید و زخمی بهجا گذاشته است ،گواهی
بر تروریست بودن حکومت امارات است.
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محسنی اژهای :بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند

بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند
رئیس قوه قضاییه گفت :انتظار از بخش خصوصی
این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار
مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجت االسالم
والمسلمین محسنی اژهای ظهر امروز سهشنبه (۲۳
شهریور ماه) در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعاالن
اقتصادی گفت :مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع،
قانون اساسی و مسئوالن عالی نظام کام ً
ال محترم است،
اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت
شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست امده
باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کارها باید
قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر شد :هر جا خالء قانون وجود
داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکاالت قانون
نیز باید برطرف گردد ،اما اگر قانونی وجود دارد عدم
التزام به آن ناپسند است.محسنی اژهای تصریح کرد :همه
ما تالش میکنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم
و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه
ابعاد و حوزهها برقرار باشد.
وی همچنین تأکید کرد :همه ما باید اعمال خود را
محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد
برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.
رئیس قوه قضاییه خطاب به فعالین بخش خصوصی
گفت :اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در
بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی
هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند ،باید علل آن
بررسی و برطرف شود.
محسنی اژهای افزود :بسیاری از کسانی که در
پیروزی انقالب اسالمی نقش داشتند و برای تحقق
ارزشهای اسالمی از جان و مال خود گذشتند و در
دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور
چشمگیر داشتند ،فعاالن بخش خصوصی بودند که این
کار آنها فراموش نخواهد شد.
وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم
به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعاالن

اعالم رويکرد
ايران در قبال
افغانستان

اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی وجود دارد ،باید در
جهت اصالح و تغییر این نگرش تالش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء ،اولیاء و نظام
جمهوری اسالمی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت:
امروز قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم
کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که
همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در
اقتصاد کشورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت :باور من
این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید.
رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی نیز در
چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده
و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکالت عرصه
اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
محسنی اژهای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش
اقتصادی تأکید کرد :دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با
دشمن ،افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد
حمایت قرار میدهد و آنها را تنها نمیگذارد.
وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش
خصوصی خواست که در رفع آسیبهای حوزه فعالیتی
خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در
حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت
که وزير خارجه در اين جلسه ضمن تشريح
ديپلماسي خارجي در خصوص افغانستان
اعالم کرد که رويکرد ايران در قبال افغانستان
حمايت و کمک به مردم افغانستان و تالش
براي تشکيل دولت فراگير است.
محمود عباس زاده مشکيني در توضيح
جلسه روز سه شنبه اين کميسيون گفت :اين
جلسه با حضور وزير خارجه برگزار شد و آقاي
اميرعبدالهيان به تشريح ديپلماسي خارجي
در خصوص افغانستان پرداخت و اعالم کرد

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه
قضا پیشگیری از جرم و تخلف است ،تأکید کرد :هرجا
تخلف یا جرمی صورت گرفت ،باید به بهترین نحو و کم
هزینهترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش
یابد.
وی خاطر نشان کرد :قانون برای مرتکبان جرم و
تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که الزم است
برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود ،اما تالش ما این
است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره
تحول و تعالی به دنبال کاهش پروندههای قضایی است،
یکی از مهمترین ابزار برای رسیدن به این هدف را
توسعه داوریها و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای
میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد.
وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که
در حل دعاوی و اختالفات از طریق صلح و سازش وجود
دارد ،در حکم قاضی نیست.
محسنی اژهای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته
مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای
شاخصهای کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور
استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را
مورد تأکید قرار داده بود.

که رويکرد ايران در قبال افغانستان حمايت و
کمک به مردم افغانستان و تالش براي تشکيل
دولت فراگير است.
وي افزود :طبق توضيحات وزير خارجه،
ارتباط کنوني ما با افغانستان براي تسهيل
کمک به مردم افغانستان است مثال فعاليت
کنسولي ما براي کمک به متقاضيان مسافرت
درماني به ايران صورت مي گيرد.عباس زاده
ادامه داد :وزير خارجه به اين نکته هم اشاره
کرد که جريان حاکم فعلي بخشي از واقعيت
افغانستان است و ستاد افغانستان مجددا در
وزارت خارجه کار خود را شروع کرده است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به
مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزههای مختلف
اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون
محکومیت قضایی دارند اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از
محکومان اقتصادی وجود ندارد.
محسنی اژهای افزود :انتظار از بخش خصوصی این
است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار
یاری دهند تا این اموال به گونهای مدیریت شود که هم
چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این
اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین
شود.
رئیس قوه قضاییه خود فعالین بخش خصوصی را
متخصصترین افراد برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی
سالم و مقابله با مشکالت این حوزه معرفی کرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه هدف از
برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال آن
است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود،
بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای
طراحی راه حل تک تک مشکالت و اجرای گام به گام
این راهکارها تأکید کرد.
در این نشست علی غالمی معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به نمایندگی از
دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب و
کار شرکت میکند ،با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق
ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای
تصمیمگیریهای اقتصادی و بازرگانی در قوای سهگانه
اعالم کرد که حضور اعضای اتاق در نشستهای کارگروه
مشترک قوا برای آسیبشناسی قوانین اقتصادی که در
حال برگزاری است پیگیری خواهد کرد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا« ،غالمحسین
شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخاب
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در قوه قضاییه
برای فعاالن اقتصادی نویدهای تازهای ایجاد کرده است،
گفت :قوه قضاییه با یک تغییر رویکرد کامال محسوس
نسبت به فعالیتها و فعاالن اقتصادی ،دور تازهای از
ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي اضافه کرد :در اين جلسه
آقاي اميرعبداللهيان اين توضيح را داد که
همان طور که در نشست با سردبيران رسانه ها
گفته ،قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم،
مسير دولت در بحث هسته اي را مشخص
کرده منتها صحبت هاي او تحريف شده است.
عباس زاده خاطرنشان کرد :بر اساس
گزارش وزير خارجه ،ماه آينده نشستي با
حضور سفراي جمهوري اسالمي ايران در
کشورهاي همسايه با دستور کار توسعه روابط
اقتصادي برگزار خواهد شد .در اين نشست

سفراي ايران در برخي از کشورهاي مستقل
و دوست با ظرفيت اقتصادي باال و زمينه
همکاري خوب حضور خواهند .داشت.
وي همچنين با اشاره به صحبت هاي
وزير خارجه درباره نشست بغداد گفت که طبق
توضيحات ارائه شده خروج آمريکا از منطقه و
توسعه روابط اقتصادي بين کشورهاي منطقه
از جمله محورهاي بحث نشست بغداد بود.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي گفت که بنا بر اظهارات وزير
خارجه ،تغييرات مديريتي در وزارت خارجه از
هفته آينده شروع مي شود.

ی دستگاههای اجرایی درکنترل قیمتها
تاکید وزیر کشور بر ضرورت همافزای 

وزیر کشور بر ضرورت هماهنگیها و هم افزایی دستگاههای اجرایی در
کنترل و نظارت بر قیمت کاالها و مایحتاج عمومی در کشور تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،احمد وحیدی در نشست
بررسی روند نظارت بر قیمت کاالها و مایحتاج عمومی با محوریت آرد و نان
که با حضور نمایندگان وزارت صمت ،کشاورزی ،اطالعات ،اموراقتصادی و
دارایی ،دادگستری ،مجلس شورای اسالمی ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،دادستانی کل کشور ،اتاق اصناف و اتحادیه خبازان در محل
وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر این موضوع که باید روند نظارت بر قیمت
کاالهای اساسی در کشور تقویت شود؛ گفت :نان از جمله کاالهای پر مصرف
و استراتژیک در کشور است که باید در این باره تدابیر الزم برای کنترل قیمت
آن صورت گیرد.
وزیر کشور با تشریح این موضوع که باید توجه داشته باشیم که بخش
عمده مصرف نان در دهک های پایین جامعه است؛ گفت :باید با تمام ظرفیت
ها و مکانیسمهای نظارتی جلوی افزایش غیر متعارف را در حوزه کاالهای
استراتژیک و اساسی در کشور بگیریم.
وحیدی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به این موضوع که
باید میانگین سرانه مصرف نان در کشور با دقت کامل مشخص شود؛ گفت:
با مشخص شدن میانگین دقیق مصرف نان بهتر میتوانیم برنامهریزیهای
الزم را در تامین آرد کشور با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات آن
داشته باشیم.

وزیر کشور در ادامه به موضوع تفاوت قیمت نان در برخی از استانهای
کشور اشاره کرد و گفت :باید کف و سقف قیمت در کشور مشخص تا امکان
نظارت دقیق بر روند قیمت گذاری ها و فروش نان فراهم شود.
وی گفت :در حوزه تعیین قیمت نان اختیاراتی به استانداران سراسر
کشور داده شده است و با توجه به وضعیت هر استان به لحاظ میزان تامین
گندم ،نرخ دستمزدها و دیگر هزینه های جاری ،کرایههای حمل آرد از
کارخانه تولیدآرد تا نانواییها ،تفاوت قیمت نان در حد معقول و منطقی قابل
قبول و مورد انتظار است؛ اما باید این تفاوت قیمت در کل کشور تابع ضابطه

مشخصی باشد.
وحیدی افزود :مساله مهم دیگر کنترل فرایند و زنجیره تولید نان از درب
کارخانه آردسازی تا توزیع و پخش آن در سطح نانوایی ها ونظارت دقیق بر
مصرف آن است که باید متولی اصلی این بخش هم مشخص گردد تا بتواند با
قدرت و اختیارات الزم ،نظارت دقیقتر و مؤثرتری بر این چرخه اعمال کند.
وزیر کشور همچنین با اشاره به این واقعیت که با توجه به تورم و افزایش
هزینهها ،باید متوجه نیازها و خواستههای متعارف نانوایان هم باشیم ،گفت:
روی هم رفته هزینه نانواها به تأسی از وضعیت اقتصادی کلی کشور و به تبع از
افزایش نرخ دستمزدها ،بیمه و مالیات و هزینههای حاملهای انرژی باال رفته
است و باید اقدامات حمایتی الزم از این بخش هم صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد :باید همه تالش ما به عنوان دستگاههای اجرایی،
تسهیل گر شرایط اقتصادی کشور و کمک به حل مشکالت معیشتی مردم
باشد و در این باره نیازمند به ارتقای بیشتر هماهنگی ها در سطوح تصمیم
گیری و اجرا هستیم.
وحیدی در پایان با بیان اینکه برای تقویت هماهنگیها در این
موضوعات و مشخصاً حوزه آرد و نان نیاز به تشکیل کارگروهی با عضویت
همه دستگاههای ذی ریط است ،خاطرنشان کرد :شکل گیری این کارگروه
با مسوولیت معاون اقتصادی وزارت کشور ،میتواند باعث همافزایی ظرفیت،
نزدیکی دیدگاهها و راه حلها برای مدیریت موفق و مطلوب تامین کاالهای
اساسی در کشور گردد.

جزئیات دیدار بشار اسد و پوتین در کاخ کرملین

والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در مسکو با بشار اسد رئیسجمهور
سوریه دیدار کرد .بشار اسد در سفری از قبل اعالم نشده به مسکو سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،والدیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد
به همتای سوری خود ،پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را تبریک
گفت.
بنا بر روایت این رسانه روس ،رئیسجمهور روسیه در ابتدای دیدار با بشار
اسد گفت« :من خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در مسکو از شما استقبال
میکنم .مهمتر از هر چیز دیگر من دوست دارم به شما به خاطر روز تولدتان
که اخیرا بود ،تبریک بگویم».
والدیمیر پوتین همچنین با تبریک پیروزی بشار اسد در انتخابات سوریه
افزود« :این یک نتیجه خیلی خوب در انتخابات ریاست جمهوری بود .نتایج
(این انتخابات) نشان میدهد که مردم به شما اعتماد دارند ،به رغم همه
مشکالت سالهای گذشته و فجایع سالهای گذشته ،آنها (مردم سوریه)
هنوز روند بهبود و بازگشت به یک زندگی عادی را با شما مرتبط میدانند».
برخی منابع رسانهای گزارش دادند که دیدار بشار اسد رئیسجمهور
سوریه با والدیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو ،روز دوشنبه (دیروز)
انجام شده است.
والدیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد درباره ادامه حضور گروههای
تروریستی در سوریه و خطر تروریسم در این کشور صحبت کرد.
او گفت« :متاسفانه هنوز کانونهای مقاومت تروریستها وجود دارد که
نه تنها بخشی از خاک را تحت کنترل دارند بلکه به ترور غیرنظامیان نیز ادامه

میدهند .با این وجود ،مهاجران به طور فعال به مناطق آزاد شده برمیگردند.
وقتی به دعوت شما در سوریه بودم ،با چشمان خودم دیدم که مردم به طور
فعال خانههای خود را بازسازی میکنند و فعاالنه تالش میکنند تا به معنای
کامل کلمه به یک زندگی آرام برگردند».
به گفته پوتین ،در نتیجه تالشهای مشترک روسیه و سوریه ضرباتی
شدید به تروریستها زده شد و دولت سوریه اکنون بر بیش از  ۹۰درصد از
سرزمین این کشور کنترل دارد.
رئیسجمهور روسیه تصریح کرد« :تالشهای مشترک ما قلمرو اصلی و
بخش اعظم سرزمین جمهوری سوریه را آزاد کرد .تروریستها خسارتهای
بسیار جدی و قابل توجهی متحمل شدهاند و دولت سوریه به ریاست شما ۹۰
درصد از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد».
طبق گزارش اسپوتنیک ،والدیمیر پوتین با بشار اسد درباره حضور
غیرقانونی نیروهای مسلح کشورهای خارجی در سوریه هم صحبت کرد.
رئیسجمهور روسیه گفت« :به نظر من مشکل اصلی این است که
نیروهای مسلح خارجی در مناطق خاصی از کشور بدون تصمیم سازمان ملل
متحد و بدون رضایت شما حضور دارند که این امر به وضوح با حقوق بینالملل
مغایرت دارد و به شما این امکان را نمیدهد که تالشهای حداکثری برای
تحکیم کشور به منظور حرکت در مسیر بازسازی آن با سرعتی که در صورت
کنترل کل قلمرو توسط دولت قانونی امکان پذیر است ،انجام دهید».
بشار اسد رئیسجمهور سوریه در این دیدار خطاب به والدیمیر پوتین
رئیسجمهور روسیه تاکید کرد که دو کشور به نتایج قابل توجهی در جنگ با

تروریسم بینالمللی دست یافتند.
اسد گفت« :دو ارتش ما ،روسیه و سوریه نه تنها در آزادسازی سرزمینهای
اشغالی که توسط شبه نظامیان تصرف شده بودند و در نابودی تروریسم ،به
نتایج قابل توجهی دست یافتهاند بلکه بازگشت مهاجرانی را که مجبور به ترک
خانههای خود و وطن خودشان شده بودند نیز تسهیل کردهاند».
رئیسجمهور سوریه افزود« :با توجه به این واقعیت که تروریسم
بینالمللی مرز نمیشناسد و مانند یک عفونت در سراسر جهان گسترش
مییابد ،من میتوانم این موضوع را بیان کنم که ارتشهای ما کمک بزرگی به
حفاظت از همه بشریت در برابر این شیطان (تروریسم بینالمللی) کردهاند».

نقش ويژهي روسيه در توافق ايران و آژانس

روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت که روسيه نقش مهمي در ترتيب
دادن سفر رافائل گروسي به ايران براي جلوگيري از صدور قطعنامه عليه ايران
در شوراي حکام آژانس ايفا کرده است.در ادامه اين مطلب آمده است :در
اواخر هفته ي گذشته ،جو و فضا درمورد از سرگيري مذاکرات وين به شدت
تيره و تار بود .امريکا و متحدان اروپايي اش نيز به دنبال تصويب قطعنامه
اي تند و تيز عليه ايران در جلسه روز دوشنبه شوراي حکام بودند.از تير
ماه ،دولت جديد ايران قادر به تعيين تکليف موضع خود در قبال مذاکرات
احياي برجام نبوده ،امري که باعث خشم امريکا شده است.منابع کامرسانت
در محافل ديپلمايک روسيه معتقد بودند شرايط ممکن است از کنترل خارج
شود.با اين حال ،از اين سناريوي بد جلوگيري شد .پس از آن ،سخنگوي

وزارت خارجه ايران گفت که دولت رئيسي اعالم کرده است که مذاکرات را
به زودي در وين از سر مي گيرند.اوليانوف مذاکره کننده ارشد روسيه در وين
به کامرسانت گفته است که  90درصد مسائل در مذاکرات حل و فصل شده
بود ،اما پس از انتخابات ايران ،همه چيز متوقف شد.او همچنين گفته که
نتايج سفر گروسي مثبت بوده و اين بدين معناست که مانعي در مسير ادامه
مذاکرات وجود ندارد .همچنين از خطر بسيار جدي هم که ممکن بود بوجود
بيايد ،جلوگيري شد».اوليانوف در ادامه ابراز اميدواري کرد که مذاکرات تا دو
هفته ي ديگر شروع شود.در همين حال به گفته ي منابع کامرسانت ،مسکو
به عنوان ميانجي گر نقش مهمي در توافق گروسي و تهران داشت.مقامات
روسيه بارها تاکيد کرده اند که تاخير در مذاکرات را مناسب نمي دانند .آنها

در عين حال از بيان انتقادهاي تند عليه دولت جديد ايران خودداري کرده اند.
در جريان تحوالت اخير ،مسکو گفته بود که عليه قطعنامه ضدايراني در
شوراي حکام راي خواهد داد .به همين دليل ،روسيه حاضر به شرکت کردن در
نشست هفته ي گذشته در پاريس درمورد قطعنامه عليه ايران با حضور رابرت مالي
و ديگر ديپلمات ها از فرانسه ،انگليس و آلمان نشد .در نتيجه پيش از اغاز گفتگوها
در پاريس ،مالي تصميم گرفت به مسکو سفر کند ،جايي که با ريابکوف معاون وزير
خارجه روسيه مالقات کرد .به سرعت پس از اين مذاکرات ،الوروف وزير خارجه
روسيه با اميرعبداللهيان تماس تلفني برقرار کرد.
در ادامه ،باقي رايزني هاي ديپلماتيک روسيه خبري نشد اما اين مذاکرات تا
روز يکشنبه ادامه پيدا کرد.

