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برای کیفر او  ،از قانون و مردم کمک میطلبی.
از سوی سازمان برنامه و بودجه

جزئیات برنامه دولت برای اشتغال در
سال ۹۷منتشر شد
جزئیات برنامه اشتغالی سال  ۹۷به تفکیک طرحهای اشتغالی در حوزه
مسکن ،طرحهای خرد و اشتغال حمایتی ،بخش کشاورزی ،صنعت،
گردشگری اعالم شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارنظراتی مبنی بر پولپاشی
خواندن برنامه اشتغال دولت ،به تشریح اجمالی برنامه اشتغال دولت
پرداخت که گفته شده ،حاصل بیش از یک سال تالش کارشناسی بدنه
دولت است.
ارائه برنامه اشتغال دولت در قالب تبصره  ۱۸الیحه بودجه سال ،۱۳۹۷
بیانگر آن است که دولت به خوبی به بحرانهای بیکاری و نیز احتمال
وخیمتر شدن ،واقف است .تصویر اجمالی پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال
دولت ذیل تبصره  ۱۸با فرض در اختیار داشتن  ۱۷,۴هزار میلیارد تومان
از محل اصالح قیمت حاملهای انرژی ،در کنار حدود  ۶هزار میلیارد
تومان پیشبینی مانده منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیالت
نظام بانکی و تسهیالت صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر است.
عالوه بر این جدول ذیل بند ج تبصره  ،۱۶برنامه اشتغال حمایتی دولت
پیشنهاد شده که پیشبینی میشود اشتغال حدود  ۸۰هزار نفر را در پی
داشته باشد.

در اولین روز رزمایش مشترک محمد رسولالله(ص) صورت گرفت؛

هشدار پهپادهای نیروی دریائی ارتش به  ۲ناو ائتالف
معاون عملیات ارتش و سخنگوی
رزمایشمشترکمحمدرسولالله
گفت :بامداد امروز(دیروز) و
در ساعات اولیه مرحله نمایش
قدرت  ۲فروند از ناوهای ائتالف
که به منظور پایش یکانهای نیروی
دریائی ارتش به محدوده رزمایش
نزدیک شدند توسط پهپادهای این
نیرو بصورت دقیق شناسائی و پس
از اعالم به قرارگاه تاکتیکی رزمایش،
هواپیماهای گشت و شناسائی با
پرواز بر فراز ناوهای ائتالف به آنها
هشدار و این ناوها منطقه رزمایش
را ترک کردند.
صبح دیروز و با اعالم رمز یا
رسول الله(ص) در مرحله نخست
نمایش قدرت رزمایش مشترک
محمد رسول الله (ص) تیپ ۴۱
نیروی زمینی ارتش در حضور امیر
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش
انواع راکتهای نقطه زن نازعات
و فجر  ،۵توپ  ۱۵۵میلی متری
خود کششی با هدایت لیزر و توپ
 ۱۲۲میلی متری اتوماسیون شده را
شلیک کرد.
همچنین یگانهای شناور سطحی،
زیردریائیهای سبک و سنگین،
تیپهای تکاور و تفنگدار ساحلی
و یکانهای هوادریا اعم از انواع
بالگردهای ضد سطحی ،ضد
زیردریائی و هواپیماهای گشت
شناسائی بال ثابت نیروی دریائی
ارتش بصورت همزمان در
محدودههای از پیش تعیین شده
به وسعت  ۲میلیون و دویست هزار
کیلومتر مربع مستقر شدند.
امیردریاداردومسیدمحمودموسوی
معاون عملیات ارتش و سخنگوی
رزمایش مشترک محمد رسول الله
(ص) اذعان داشت :بامداد امروز
و در ساعات اولیه مرحله نمایش

(ص)

قدرت  ۲فروند از ناوهای ائتالف
که به منظور پایش یکانهای نیروی
دریائی ارتش به محدوده رزمایش
نزدیک شدند توسط پهپادهای این
نیرو بصورت دقیق شناسائی و پس
از اعالم به قرارگاه تاکتیکی رزمایش،
هواپیماهای گشت و شناسائی با
پرواز بر فراز ناوهای ائتالف به آنها
هشدار و این ناوها منطقه رزمایش
را ترک کردند.
وی افزود :در این مرحله از رزمایش،
نیروی زمینی ارتش در جنوب شرق
کشور ضمن بکارگیری یکانهای
جنگ نوین ،عملیات تک محدود
روزانه ،کمین با قابلیت انعطاف،
عملیاترزمناهمطراز،عملیاتضد
زرهبرایافزایشقدرتعلیهواحدهای
زرهی و مکانیزه را اجرا کرد.
دریادار دوم موسوی خاطر نشان
کرد :بالگردهای هوانیروز در این
رزمایش با اجرای عملیات هلی
برن و شلیک انواع راکتها گوشهای
از اقتدار و توانمندی این یکان را به
نمایش گذاشت.
سخنگوی رزمایش در ادامه تصریح
کرد :قرارگاه پدافند هوائی حضرت
خاتم االنبیاء (ص) ارتش در این
رزمایش ضمن تأمین پوشش هوائی
ّ
منطقه نسبت به سد فعالیتهای
پروازی یکانهای منطقهای و
فرامنطقهای اقدام کرد و همچنین

جنگندههای نیروی هوائی ارتش
نیز در این مرحله از رزمایش عالوه
بر انهدام اهداف از پیش تعیین شده
به پشتیبانی هوائی از یگانهائی
سطحی اعم از دریائی و زمینی
پرداختند.
* * وسعت منطقه عملیاتی
پنجمین رزمایش
محمد رسولاهلل(ص)
امیر حبیبالله سیاری با اشاره
به پنجمین رزمایش «محمد
رسولالله(ص)»ویژه نیروی زمینی
ارتش  -که از صبح دیروز آغاز
شده است  -گفت :وسعت منطقه
عملیاتی در این رزمایش ،تمامی
سواحل مکران و دریای عمان تا
مدار  ۱۵درجه شمالی است.
وی تصریح کرد :این رزمایش با
شرکتنیروهایتابعهارتشجمهوری
اسالمیایران،برگزارمیشود.
رزمایش مشترک«محمد رسول الله
(ص)» ارتش از دیروز (دوشنبه)
به مدت  ۲روز در مناطق عملیاتی
جنوب ،جنوب شرق کشور،
سواحل مکران و دریای عمان تا
مدار  ۱۵درجه شمالی درحال
برگزاری است.
رزمایش مشترک محمد رسول الله
(ص)  ۵در ادامه رزمایشهای
برنامهریزی شده سالیانه ارتش

در نشست خبری قاسمی مطرح شد

اعتدال :سخنگوى وزارت امور
خارجه درباره ادعاى وزير خارجه
فرانسه مبنى بر انجام مذاكرات
موشكى با ايران ،گفت :من اين
موضوع را تكذيب مىكنم؛ مباحث
دفاعى و موشكى ما خط قرمز است و
اين موضع ما تغييرناپذير است.

* وزارت خارجه به اندازه کافی
از سعه صدر برخوردار است
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی
خبرگزاری میزان ،بهرام قاسمی ديروز
دوشنبه در جریان نشست خبری خود
با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال
که چرا بیانیه وزارت خارجه در مورد
یک برنامه مناظره تلویزیونی پیرامون
برجام تا این حد تند بود ،اظهار کرد:
در آن بیانیه بحث پاسخگوئی به انتقاد
یک برنامه تلویزیونی از برجام مطرح
نبود بلکه از آن جهت که موارد طرح
شده در آن برنامه تلویزیونی با منافع
و مصالح ملی ناسازگار بود ،وزارت
خارجه با در نظر گرفتن مالحظات
امنیتی تصمیم گرفت در این رابطه
شفاف سازی کند .بنابراین هدف آن
بیانیه ،نه گوینده مطالب آن برنامه
تلویزیونی و نه خود آن برنامه بود.
قاسمی ادامه داد :وزارت خارجه به
اندازه کافی از سعه صدر برخوردار
است و ما از اینگونه موارد به محاکم
قضائی شکایت نمیکنیم؛ ما هیچ
ابائی از نقد شدن نداریم و من نیز از
سواالت انتقادی استقبال میکنم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری
که الفاظ به کار رفته در بیانیه وزارت
امور خارجه را بازگو کرد ،گفت :نکات
خاصیرامطرحکردیدوقابلتأملاست
و در مورد واژگان به کار رفته در آن بیانیه
میتوان بحث کرد و شاید هم بتوان انشاء
آن بیانیه را مورد انتقاد قرار داد.

* ساختار جدید وزارت امور
خارجه بزرگترین تغییرات
ساختاری در طول تاریخ
تأسیس آن است

سخنگوی وزارت امور خارجه در

قاسمی در ادامه با اشاره به محوریت
یافتن بحث کارشناسی در چارچوب
ساختار جدید وزارت خارجه بیان
داشت :در ساختار جدید وزارت
امور خارجه  ۸اداره دو جانبه خواهد
داشت که این ادارات با اختیارات
وسیع تری کار خود را دنبال میکنند
و مسئوالن آنها به عنوان مدیر کل و
دستیار وزیر انجام وظیفه میکنند و
در ساختار جدید جایگاه آنها ارتقاء
یافته است.

* نتیجه گیری با اغراض
خاص در چارچوب دستگاه
حاکمیتینمیگنجد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه آیا ارتقاء جایگاه آقای عراقچی
در ساختار جدید وزارت خارجه
مرتبط با مسائل پیرامون برجام است
یا خیر؟ اظهار کرد :در وزارت امور
خارجه تصمیمات در سطح کالن
اتخاذ میشود و همه شخصیتها
در دستگاه دیپلماسی صاحب نظر
هستند؛ اما اینکه بخواهیم با اغراض
خاص پیرامون تحوالت نتیجه گیری
خاصی انجام دهیم در چارچوب
کارکرد و مسئولیتهای وزارت
امور خارجه به عنوان یک دستگاه
حاکمیتی نمیگنجد.

* درباره «انسداد حساب
دانشجویان و برخی تجار در
چین» گشایشهای حاصل
شده است

وی در ادامه در پاسخ به سوالی
مبنی بر مسدود شدن حسابهای
دانشجویان و برخی تجار ایرانی
در چین ،گفت :در یک الی دو
هفته اخیر پیرامون این موضوع
گشایشهائی صورت گرفته است و
بخشی از آن مشکل نیز باقی مانده که
با رایزنیهائی که در حال انجام است
امیدواریم هر چه زودتر پایان یابد.

* ادعاهاي رسانههاي غربي را
نبايد جدي گرفت

سخنگوی وزارت امور خارجه در
ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر
ادعای اشپیگل و رویترز دو رسانه
غربی پیرامون انجام مذاکرات
موشکی و منطقهای میان ایران و
اروپا ،بیان داشت :اینگونه موارد در
زمره مباحث رسانهای است و در
مقطع کنونی نباید جدی گرفته شود.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق
به ایران و اینکه آیا وی حامل پیام
خاصی برای مقامات کشورمان
بوده است یا خیر؟ گفت :نخست
وزیر اقلیم کردستان عراق در
جریان سفر به ایران رایزنیهای
مفیدی را با رئیس جمهور و دبیر
شورای عالی امنیت ملی کشورمان
انجام داد و در حد الزم نیز پیرامون
این دیدارها اخبار منتشر شد و ما با
توجه به مرز و گذرگاههای مشترکی
که با اقلیم کردستان عراق داریم
امیدواریم شاهد تعمیق روابط
تهران و اربیل باشیم.

* ادعای اخیر بحرین را
تکذیب میکنیم

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی
بر ادعای اخیر وزارت کشور بحرین
در خصوص دستگیری اعضای ۱۹
گروه تروریستی که با ایران مرتبط
بودند ،اظهار کرد :این موضوع یک
اتهام بی جا است که آن را تکذیب
میکنیم؛ بد نیست که مجموع
اتهاماتی که مقامات بحرینی در
چند سال اخیر به ایران وارد کردهاند
را جمع بزنیم و متوجه شویم که این
اتهامات تا چه اندازه غیر واقعی
وخالف حقیقت است؛ به هر ترتیب
اینگونه اتهامات یک نوع جنگ روانی
است که دستور آن از مبادی دیگری
برای مقامات بحرینی صادر شده و
قابل اعتنا نیستند.

* ایجاد اخالل در فروش
* رایزنیهای مفید نخست
ایرباس و بوئینگ به ایران خالف
وزیر اقلیم کردستان عراق
قاسمی در ادامه در پاسخ به سوالی تعهدات دولت آمریکا است

پیرامون سفر نیچروان بارزانی

وسعت منطقه عملیات ،تمامی
سواحل مکران ،دریای عمان تا مدار
 ۱۵درجه شمالی است .همچنین
شرکت نیروهای تابعه ارتش شامل
نیروی زمینی ،هوایی ،دریایی و
قرارگاه پدافند هوایی با بهرهگیری از
تجهیزات قابل توجه از ویژگیهای
این رزمایش است.
دریادار سیاری معاون هماهنگ
کننده ارتش پیام رزمایش محمد
رسول الله (ص)  ۵را ارتقای
توانمندی رزمی ارتش جمهوری
اسالمی ایران برای انجام
ماموریتهای محوله و پیام صلح
و دوستی برای کشورهای منطقه
ذکر کرد و افزود :جمهوری اسالمی
ایران میتواند امنیت کامل آبهای
تحت حاکمیت خود و فراتر از آن را
تامین کند و هرگونه تردد بویژه انتقال
خطوط انرژی را تحت نظر داشته و
امنیت پایدار منطقه را به طور کامل
حفظ و برقرار سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید
کرد :به طور کلی طیف وسیعی از
موضوعاتوجودداردکهدرجریانسفر
وزیر امور خارجه فرانسه به ایران مورد
بحث و تبادل نظر قرار خوهد گرفت و
ضروری است که ما مواضع خود را به
مقاماتفرانسویتفهیمکنیم.

* عملیات ارتش ترکیه در
منطقه عفرین بايد هر چه زودتر
متوقف شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در
ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون
عملیات ارتش ترکیه در منطقه
عفرین واقع در شمال سوریه
تصریح کرد :باید هر چه زودتر این
وضعیت متوقف شود تا سه کشور
ایران ،روسیه و ترکیه بتوانند در مسیر
مذاکرات آستانه به تالشهای سازنده
خود جهت استقرار صلح و ثبات در
سوریه ادامه دهند.
قاسمی تأکید کرد :ادامه این وضعیت
میتواند به بازگشت تروریستها و
افراط گرائی در سوریه منجر شود.

ارتقای توانمندی طرحریزی برای
اجرای رزمایش مشترک و عملیات
در هر مقطع زمانی و در نهایت
ارتقای توانمندی دفاعی ارتش
جمهوری اسالمی ایران برای انجام
ماموریتهای محموله است.

* ضروری است که مواضع
خود را به مقامات فرانسوی
تفهیم کنیم

ادعاي وزیر خارجه فرانسه تكذيب شد
ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر
تغییرات ساختاری صورت گرفته
دروزارت امور خارجه اظهار کرد:
برنامه وساختار جدید وزارت امور
خارجه مهمترین و بزرگترین تغییرات
ساختاری در طول تاریخ تأسیس
دستگاه دیپلماسی است و هدف
ازانجام آن تطبیق وضعیت وزارت
خارجه با شرایط جدید جهانی و
شرایط داخل کشور بود؛ همچنین در
این رابطه چابک سازی و کاستن از
الیههای مدیریتی در سطح وزارت
خارجه نیز مورد نظر بود؛ به گونهای
که در ساختار جدید ما از سطح
کارشناس تا وزیر  ۴الیه بیشتر نداریم
و مطابق با ساختار جدید دو الیحه
حذف شده است.

برگزار میشود.
رئیس هیئت مدیره پنجمین رزمایش
مشترک محمد رسولالله (ص)
پیشتر تصریح کرده بود :هدف از
اجرای این رزمایش ارتقای مهارت
و روحیه سلحشوری کارکنان ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،انتقال
تجربیات پیشکسوتان باتجربه به
جوانان شرکت کننده در رزمایش،
ارزیابی تاکتیکهای آموزش داده
شده ،ارزیابی قدرت تحرک ،قدرت
آتش و هماهنگی بین نیروها و

سخنگوی وزارت امور خارجه در

ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
آیا تالش دولت آمریکا برای ایجاد
اخالل در فروش ایرباس و بوئینگ به
ایراننقضبرجاممحسوبنمیشود،
گفت :دولت آمریکا به عنوان یکی از
طرفهای برجام متعهد به اجرای
کامل بندهای آن شده است و طبق
ماده  ۲۲برجام موظف است فروش
هواپیماهای غیر نظامی به ایران را
تسهیل کند و قطعا تخطی از این امر
خالف تعهدات دولت آمریکا است
که باید پاسخگوی آن باشد.

* تكذيب
ادعاي وزیر خارجه فرانسه

قاسمی در ادامه در پاسخ به سوالی
پیرامون ادعای اخیر وزیر خارجه
فرانسه در مصاحبه با لوفیگارو
مبنی بر انجام شدن مذاکرات
موشکی و منطقهای با ایران،
تصریح کرد :من این موضوع
را تکذیب میکنم؛ موضوعات
مرتبط با مباحث موشکی و دفاعی
ما در زمره خطوط قرمز محسوب
میشود و این موضع ما تغییر
ناپذیر است.

* حق ورود به خطوط قرمز
خود را به دیگران نمیدهیم

وی ادامه داد :البته پیرامون
موضوعات منطقهای نیز ما
میتوانیم با کشو رها تبادل نظر
داشته باشیم؛ البته در این رابطه
نیز ما خطوط قرمز خود را داریم
و در مباحثی که الزم بدانیم
بادیگران صحبت میکنیم و حق
ورود به خطوط قرمز خود را به
دیگران نمیدهیم.

* عربستان در اوهام خود
دست و پا میزند

قاسمی در ادامه در پاسخ به سوالی
پیرامون اظهارات الورف وزیر خارجه
روسیه در خصوص آمادگی مسکو
برای میانجیگری میان ایران و عربستان
گفت :من از این اظهارات وزیر خارجه
روسیه اطالعی ندارم ،اما پیرامون
عربستان سعودی باید بگویم که
ریاض کما فی سابق بر طبق خصومت
میکوبد و نشان میدهد که هنوز
آمادگی بروز یک رفتار خردمندانه را در
رابطهباکشورهایمنطقهندارد؛موضع
ما احترام متقابل با کشورهای منطقه
است ،اما عربستان نشان میدهد که
عالقمند به این امر نیست و در اوهام
خود دست و پا میزند.

* مجامع جهانی متجاوز را
مجبور کنند که به بمباران یمن
خاتمه دهد

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که
مقامات اروپائی مدعی آمادگی برای
انجام مذاکرات با ایران پیرامون بحران
یمن شدهاند ،بیان کرد :متأسفانه آنچه
بیان میشود با آنچه در عمل اتفاق میافتد
متفاوتاستوماهنوزشاهدجنایتهای
ائتالف به سرکردگی عربستان در یمن
هستیم و انتظار این است که مجامع
جهانیمتجاوزرامجبورکنندکهبهبمباران
یمن خاتمه دهد.

* جمهوری اسالمی ایران
فشارپذیر نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه
ً
فرانسه اخیرا طی مصاحبهای مدعی شده
باید با اعمال سختگیری در مورد ایران این
کشور را به تغییر مواضع خود واداریم،

سياست و اقتصاد
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

رییس قوه قضائیه:

در چارچوب قانون با اقدامات
آشوبگرانه برخورد خواهیم کرد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عده زیادی از بازداشت شدگان در
جریان حوادث اخیر کشور که فریب خورده و مرتکب تخریب اموال
نشده بودند از رأفت اسالمی برخوردار شدند ،گفت :قاطعانه با افراد
شرور ،تخریبگر و مرتبطان با کشورهای بیگانه در جریان حوادث
اخیر برخورد میکنیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،آیت الله آملی الریجانی در
جلسهمسئوالنعالیقضائی،باتبریکمیالدحضرتزینب(س)بهذکر
برخی فضائل آن حضرت پرداخت و تصریح کرد :همراهی با حضرت
سیدالشهدا(ع)درمسیرکربال،مشاهدهآنمصائبعظیموروایتکردن
آنها،سرپرستیبنیهاشمویارانامامحسین(ع)دربازگشتازکربالوآن
خطابههایمهم،عمیقوتأثیرگذاردرمسیرکوفهوشامحکایتازفضائل
فراوان ،علو روح و بزرگی شأن حضرت زینب (س) دارد.

ً
* «ما رأیت اال جمیال» نشان دهنده عظمت روح
حضرت زینب (س) است

ً
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تعبیر عرفانی «ما رأیت اال جمیال» که از
حضرت زینب (س) نقل شده است ،افزود :همین تعبیر کافی است
برای آنکه ببینیم چه عظمت و چه روح بلندی در پشت نگاه دخت
امیر المومنین علی (ع) وجود دارد .فراموش نکنیم که این عبارت در
حضور یک طاغوت بزرگ بیان شده است و به کار بردن چنین تعبیری
پس از آن همه مصائب عظیم نشان دهنده انس حضرت زینب (س)
با حضرت حق و درک عظمت ،قدرت و زیبایی حق متعال از سوی آن
با عرض پوزش ،ادامه در etedaldaily.ir
حضرت است.
افزود :جمهوری اسالمی ایران فشارپذیر
نیست و کشوری نیست که تحت اعمال
سیاستهای سختگیرانه ،مواضع خود
را تغییر دهد؛ اگر وزیر خارجه فرانسه
چنین اظهاراتی را مطرح کرده بهتر است
تاریخ جمهوری اسالمی ایران و مواضع و
اقدامات ما در قبال تحریمها را مرور کند؛
وزیر خارجه فرانسه در اشتباه کامل است
و هنوز با جامعه و کشور ایران آشنائی الزم
پیدا نکرده است.

* حتی کشورهای اروپائی
از نفوذ ما در منطقه بهرهمند
میشوند

قاسمی در ادامه در پاسخ به این سوال که
وزیر خارجه فرانسه مدعی شده باید در
مقابلنفوذایرانایستاد،گفت:حتمابایدبا
وزیرخارجهفرانسهصحبتکنیم؛مواضع
زیادی داریم که باید به مسئوالن و مقامات
فرانسوی تفهیم کنیم؛ نخست آنکه معنای
نفوذراتبیینکنیم؛بلهمانفوذدرکشورهای
منطقه داریم ،اما نفوذ ما از نوع مثبت است
و امروز حتی کشورهای اروپائی نیز از
ثمرات آن بهرهمند میشوند؛ اگر این نفوذ و
اقتدار نبود اکنون در سوریه گروه خونخوار
داعش حکومت میکرد و تا قلب اروپا
دست به ترور و کشتار میزد.

* امیدواریم شاهد وضعیت
مطلوب تری در نقاط مرزی
خود با پاکستان باشیم

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار
میزان مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری
پیرامون سرباز ربوده شده حادثه مرزی
میرجاوه گفت :این پرونده مفتوح
است و تماسها میان مسئوالن نظامی
و انتظامی ایران و پاکستان در رابطه با آن
ادامه دارد؛ همچنین طرف پاکستانی
قولهائی مبنی بر به کارگیری مکانیزم
مؤثرتری جهت نظارت بر مرزهای
مشترک خود با ایران ارائه داده که
امیدواریمباعملیاتیشدناینمکانیزم
شاهد وضعیت مطلوب تری در نقاط
مرزی خود با پاکستان باشیم.

* وزارت امور خارجه از
هیچ گونه کمکی به بستگان
جانباختگان حادثه سانچی
دریغ نخواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه

در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی
بر ارائه خدمات از جانب وزارت
خارجه به خانواده جانباختگان
حادثه سانچی جهت سفر به
چین گفت :وزارت امور خارجه
از هیچ گونه کمکی به بستگان
جانباختگان حادثه سانچی جهت
سفر به چین دریغ نخواهد کرد.

* رژیم صهیونیستی نگران
گسترش روابط میان ایران و
اروپا است

قاسمی در ادامه در پاسخ به سوالی
مبنی بر ادعای رسانههای آلمانی
در خصوص دستگیری ده شهروند
ایرانی در آلمان با شکایت یک
مرکز صهیونیستی ،افزود :این
موضوع در ادامه همان جنگ روانی
است که محافل صهیونیستی به
واسطه شکستهای متعدد رژیم
صهیونیستی در منطقه به کار
میبندند؛ رژیم صهیونیستی نگران
گسترش روابط میان ایران و اروپا
است و به همین دلیل سعی میکند
با ابزارهای مختلف در این روابط
خدشه وارد کند.
وی ادامه داد :ما در رابطه با ادعای
اخیریکهازجانبمحافلصهیونیستی
مطرح شده با دولت آلمان در تماس
هستیم و تأکید داریم که این موضوع
یک جنگ روانی هدایت شده از سوی
صهیونیستهااست.

* عربستان سعودی همچنان
در بحرانهای خود غوطه ور
است

سخنگوی وزارت امور خارجه در
پایان در پاسخ به سوالی پیرامون
ادعای اخیر عادل الجبیر وزیر
خارجه عربستان سعودی و اتهام
زنی او علیه ایران خاطر نشان کرد:
عادل الجبیر برای این صحبتها
زنده است و اگر این صحبتها را
از او بگیریم هویتی برایش باقی
نمیماند من تصور میکنم که
جهان نیز با کاراکتر او آشنا شده
است و علی رغم همه این بیانات
سخیف و نامربوط ،عربستان
سعودی همچنان در بحرانهای
خود غوطه ور است.

