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رئیس مجمع عمومی سازمان ملل:

گفت وگو بهترین راه کاهش تنش و اختالفات است

رئیــس هفتــاد و ســومین مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحــد در واکنــش بــه تحریــم وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایــران گفــت :بهتریــن راه حــل بــرای جلوگیــری از
بدتــر شــدن روابــط و افزایــش تنــش بیــن آمریــکا و ایــران،
گفــت وگــو اســت.
ماریــا فرنانــدا اســپینوزا در پاســخ بــه پرســش ایرنــا بــرای
اعــام موضــع نســبت بــه تحریــم محمــد جــواد ظریــف،
افــزود :گفــت وگــو بهتریــن روش بــرای ایجــاد شــرایط حــل
موضوعــات اصلــی پیرامــون توافــق هســته ای اســت.
رئیــس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد کــه وزیــر
خارجــه اکــوادور هــم هســت ،تحریــم هــای آمریــکا را یــک
مســاله دوجانبــه مــی دانســت و ســعی کــرد موضــع روشــنی
دربــاره آن اعــام نکنــد.
خزانــه داری آمریــکا کــه بــه اتــاق جنــگ اقتصــادی ایــن
کشــور علیــه مــردم ایــران تبدیــل شــده اســت ،در هفتــه

گذشــته ظریــف را در فهرســت تحریمــی خــود قــرار داد.
در اطالعیــه دفتــر کنتــرل دارایــی هــای خارجــی خزانــه
داری آمریــکا ،دلیــل تحریــم وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایــران ،تبعیــت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از رهبــر
معظــم انقــاب اســامی اعــام شــده اســت.
ظریــف هــم در واکنــش بــه ایــن تصمیــم آمریــکا کــه از آن
بــه عنــوان تروریســم اقتصــادی یــاد مــی کنــد ،اظهــار کــرد:
تحریــم وزیــر امــور خارجــه یــک کشــور یعنــی در مذاکــره و
گفــت و گــو کــم آورده انــد .مســیری کــه آنهــا پیــش گرفتــه
انــد هــر روز بــه ســمت ناکامــی در گفــت و گــو پیش مـیرود.
مقــام هــای جمهــوری اســامی بارهــا اعــام کــرده انــد،
آمریــکا میــز مذاکــره را تــرک کــرده و بایــد بــا لغــو تحریــم
هــا بــه ایــن میــز بازگــردد .آنهــا تصریــح کــرده انــد مذاکــره
در شــرایط تحریــم ،تهدیــد و ارعــاب را نمــی پذیرنــد.
آمریکایــی هــا در حالــی بــه طــور مــداوم خواســتار گفــت وگــو
بــا ایــران مــی شــوند کــه در عمــل شــرایط را بــه گونــه ای
هدایــت مــی کننــد کــه امــکان هرگونــه مذاکــره ســلب شــود.
اعمــال تحریــم هــای شــدید علیــه مــردم ،قــراردادن 12
شــرط کــه طبــق نظــر کارشناســان ،بــا تغییــر رژیــم تفاوتــی

نــدارد ،اعمــال تحریــم بــرای عالــی تریــن مقامــات کشــور و
تروریســت نامیــدن شــاخه نظامــی کشــور در کنــار تهدیــد
کــردن کشــورهای دیگــر بــرای همــکاری نکــردن بــا ایــران
و اعمــال مجــازات بــرای آنهــا در صــورت اجــرای قطعنامــه
شــورای امنیــت کــه برجــام را تاییــد کــرده اســت ،رفتارهــای
واقعــی طــرف هــای آمریکایــی بــرای متوقــف کــردن هرگونــه
مذاکــره و تــاش بــرای تســلیم ایــران اســت.
ایــن مســاله حتــی در دیــدار ســناتور جمهوریخــواه بــا وزیــر
امــور خارجــه هــم مطــرح شــده اســت و طبــق آنچــه کــه در
نشــریات آمریکایــی منتشــر شــده اســت ،بــاز هــم از زبــان
تهدیــد اســتفاده کــرده انــد.
نشــریه آمریکایــی «نیویورکــر» بــه نقــل از منابــع دیپلماتیــک
نوشــته بــود کــه «رنــد پــال» ســناتور آمریکایــی ،در جریــان
دیــدار بــا محمدجــواد ظریــف در نیویــورک از او بــرای دیــدار
و گفتوگــوی مســتقیم بــا دونالــد ترامــپ در کاخ ســفید
دعــوت کــرده اســت .دونالــد ترامــپ  ۲۹تیــر گفتــه بــود کــه
اجــازه دیــدار پــال بــا ظریــف را داده اســت امــا هیــچ خبــری
در مــورد ایــن دیــدار منتشــر نشــد و هیــچ منبــع رســمی در
مــورد جزئیــات ایــن دیــدار ســخن نگفــت.

جهانگیری در دیدار وزیر بهداشت عمومی لبنان:

حزباهلل و سید حسن نصراهلل سرمایهای بزرگ برای دولت لبنان هستند

معــاون اول رییــس جمهــوری از حــزباهلل لبنــان و ســید
حســن نصــراهلل بــه عنــوان ســرمایهای بــزرگ بــرای دولــت
لبنــان و دنیــای اســام یــاد کــرد و گفــت :مــا بــه ســید
حســن نصــراهلل و حــزباهلل لبنــان افتخــار مــی کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پایــگاه اطــاع
رســانی معــاون اول رییــس جمهــوری ،اســحاق جهانگیــری
در دیــدار «جمیــل جبــق» وزیــر بهداشــت عمومــی لبنــان
بــا اشــاره بــه تجاوزهــای مکــرر رژیــم صهیونیســتی بــه خــاک
لبنــان و ســکوت مجامــع بیــن المللــی برابــر ایــن تجاوزهــا
گفــت :آنچــه باعــث شــده کــه تــا کنــون دشــمنان نتواننــد بــه
اهــداف خــود دســت پیــدا کننــد مقاومــت و ایســتادگی مــردم
و دولــت لبنــان بــوده اســت.
جهانگیــری اظهــار داشــت :بخشــی از امنیتــی کــه در

منطقــه و بخصــوص لبنــان برقــرار اســت ،نتیجــه پیشــرفت
و دســتاوردهای چشــمگیری اســت کــه لبنــان توانســته در
ســالهای اخیــر بــا وجــود فشــارهای خارجــی بــه آن نائــل
شــود .وی از آمادگــی جمهــوری اســامی ایــران بــرای
گســترش همــکاری هــای تهــران  -بیــروت در همــه زمینــه
هــا و بخصــوص در حــوزه بهداشــت و درمــان خبــر داد و افزود:
ایــران بــا وجــود تحریــم و فشــارهای چهــل ســاله آمریــکا کــه
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی آغــاز شــد ،بــا تکیــه بــر
ظرفیــت هــا و تــوان داخلــی توانســته توفیقــات خوبــی را در
همــه بخــش هــا بــه دســت آورد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
امــروز ایــران در زمینــه دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه مــرز
خودکفایــی رســیده و تنهــا بخــش اندکــی از نیازهــای حــوزه
بهداشــت و درمــان را از خــارج وارد مــی کنــد ،تصریــح کــرد:
دارو و تجهیــزات پزشــکی ایــران از کیفیــت و قیمــت مناســبی
برخــوردار اســت و آمادگــی داریــم زمینــه گســترش همــکاری
بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی دو کشــور در حــوزه
آمــوزش پزشــکی و بهداشــت و درمــان را فراهــم کنیــم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور عنوان کرد :

رشد  ۵۲درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی بــا
اشــاره بــه رشــد  ۵۲درصــدی ورود
گردشــگر خارجــی در ســال گذشــته بــه
ایــران ،گفــت :لغــو روادیــد یــک طرفــه
بــا چیــن ،یــک بــازار بــزرگ گردشــگری
بــرای کشــور مــا محســوب میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،علــی اصغــر
مونســان در حاشــیه بازدیــد از مــوزه
میــراث روســتایی گیــان بــا تأکیــد بــر
اینکــه ایــران عــاوه بــر طبیعــت متنــوع
جــز  ۱۰کشــور شــناخته شــده و بــا
ظرفیــت بــاال در بخــش مــوزه اســت،
افــزود :موزههــا یکــی از قطبهــای
جــذب گردشــگری خارجــی اســت و ایــران
دارای پتانســیل بــاال در زمینــه موزههــای
فرهنگــی و تاریخــی اســت کــه ســبب
جــذب گردشــگران خارجــی میشــود.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی،

صنایــع دســتی و گردشــگری بــا بیــان
اینکــه مســیر گردشــگری مســیر صلــح
و دوســتی بیــن کشــورها اســت ،تصریــح
کــرد :بیــش از  ۶۰۰واحــد مــوزه در ایــن
دولــت فعــال اســت و در تــاش هســتیم
موزههــای غیــر دولتــی نیــز بــه بهــره
بــرداری برســد .معــاون رئیــس جمهــور
بــا اشــاره بــه مــوزه روســتایی گیــان،
گفــت :مــوزه روســتایی گیــان بــا موضوع
متفــاوت و متنــوع بــه ســنت و آداب و
رســوم مردمــان گیــان پرداختــه اســت
و ورود ســرمایه گــذار غیردولتــی بــه ایــن
بخــش ســبب خواهــد شــد ایــن مــوزه
تبدیــل بــه  ۲۸۰هکتــار مــوزه متنــوع
در بخــش اقامــت ،تفریــح و جــذب
گردشــگران شــود.
مونســان بــا اشــاره بــه نقــش تحریمهــا
در صنعــت گردشــگری کشــور ،افــزود:
پروازهــای مســتقیم یکــی از مولفههــای
توســعه گردشــگری خارجــی اســت کــه
متاســفانه تحریمهــا ســبب کاهــش یــا
قطــع برخــی از پروازهــا بــه داخــل کشــور
شــده اســت.

جهانگیــری همچنیــن از حــزب اهلل لبنــان و ســید حســن
نصــراهلل بــه عنــوان ســرمایه ای بــزرگ بــرای دولــت لبنــان و
دنیــای اســام یــاد کــرد و گفــت :مــا بــه ســید حســن نصــراهلل
و حــزب اهلل لبنــان افتخــار مــی کنیــم.
وزیــر بهداشــت عمومــی لبنــان نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر
اینکــه جمهــوری اســامی ایــران همــواره در قلــب ملــت لبنــان
جــای دارد و لبنــان در خــط مقــدم دفــاع از ایــران قــرار دارد ،از
حمایــت هــای همــه جانبــه کشــورمان از دولــت و مــردم لبنــان
قدردانــی کــرد و گفــت :امنیــت خوبــی کــه امــروز در لبنــان
و حتــی روســتاهای ایــن کشــور وجــود دارد مرهــون حمایــت
هــای جمهــوری اســامی ایــران اســت و مــا هیچــگاه خدمــات
ایــران را فرامــوش نخواهیــم کــرد .وی تجــاوزات متعــدد رژیــم
صهیونیســتی بــه لبنــان را یــادآور شــد و خاطرنشــان کــرد :حتــی
کشــورهای عربــی نیــز در ایــن تجــاوزات بــا رژیــم صهیونیســتی
همــراه بودنــد و تنهــا کشــوری کــه طــی ایــن ســالها از لبنــان
حمایــت کــرد ،جمهــوری اســامی ایــران بــه رهبــری امــام
خمینــی(ره) و پــس از ایشــان مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت.

از سوی وزارت علوم؛

 ۱۰دانشگاه برتر در زمینه مقاله مشترک با خارجیها معرفی شدند
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور
بینالملــل  ۱۰دانشــگاه برتــر ایــران
کــه دارای درصــد بــاالی مقــاالت
مشــترک علمــی بــا ســایر کشــورهای
دنیــا را دارنــد معرفــی کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،نشســت
روســای دانشــگاههای متولــی کارگــروه
همکاریهــای علمــی بیــن المللــی و
ســفرای کشــورهای هــدف بــا محوریت
همکاریهــای علمــی بیــن المللــی
چالشهــا و راههــای بــرون رفــت بــا
حضــور وزیــر علــوم ،روســای دانشــگاه
هــای برتــر و برخــی از ســفرای
خارجــی مقیــم ایــران در وزارت علــوم
برگــزار شــد.
حســین ســاالر آملــی بــا اشــاره بــه
رونــد رو بــه رشــد تولیــدات علمــی
مشــترک ایــران بــا ســایر کشــورها
و نیــز افزایــش ســفرهای علمــی
محققــان و دانشــمندان برجســته
جهــان بــه داخــل کشــور گفــت :آمــار
افــراد اعزامــی در چهارماهــه اول ســال
جهــت دورههــای کوتــاه مــدت در

ســال  ۹۷تعــداد  ۱۱۶نفــر و در ســال
 ۹۸تعــداد  ۱۰۱نفــر بــوده اســت .وی
ادامــه داد :در مجمــوع تعــداد اعــزام
اعضــای هیئــت علمــی بــرای شــرکت
در کنفرانسهــای بینالمللــی ۵۴۱
نفــر بــوده اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور
بیــن الملــل افــزود :بیشــترین اعــزام
محققــان و اعضــای هیئــت علمــی
در ســال  ۹۸بــه  ۱۰کشــور آلمــان،
ایتالیــا ،ســوئیس ،فرانســه ،ســوئد،
قزاقســتان ،اســپانیا ،ترکیــه ،چیــن و
عــراق بــوده اســت.
ســاالرآملی در ادامــه بــا اشــاره بــه
تعــداد اســاتید و محققــان خارجــی
کــه بــه ایــران ســفر کــرده انــد ،اظهــار
داشــت :در چهــار ماهــه اول ســال ۹۷
تعــداد  ۶۴۹محقــق و عضــو هیئــت
علمــی و در چهــار ماهــه اول ســال ۹۸
تعــداد  ۶۱۸نفــر از کشــورهای ایتالیــا،
آلمــان ،بلژیــک ،فرانســه ،لهســتان،
اســترالیا و عــراق بــه ایــران ســفر
کــرده انــد.
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وزیر بهداشت عمومی لبنان:

از دانش و توان داروسازی ایران شگفتزده شدم
وزیــر بهداشــت عمومــی لبنــان
گفــت :ایــران کشــور دوم مــا
اســت و روابــط ایــران و لبنــان بــه
عنــوان دو کشــور پیونــد خــورده و
دوســت قدیمــی ،تاریــخ دیرینــی
دارد و تــاش مــا ایــن اســت کــه
روابــط دوســتانه دو کشــور را بــه ویــژه در حــوزه بهداشــت و
آمــوزش پزشــکی ،اســتحکام بخشــیم.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر جمیــل جبــق در دیــدار دکتــر
ســعید نمکــی  -وزیــر بهداشــت جمهــوری اســامی ایــران
در ســتاد وزارت بهداشــت ایــران ،اظهــار داشــت :پــس
از بازدیدهــای فنــی و طوالنــی مــدت هیــات لبنانــی از
کارخانههــای داروســازی و مراکــز بهداشــتی ایــران ،از دانــش،
تــوان و امکانــات ایــران بــه ویــژه در حــوزه داروســازی،
شــگفتزده شــدم .وی یــادآور شــد :بازدیدهایــی از مراکــز
و خانههــای بهداشــت روســتایی داشــتیم و شــگفتزده و
مطلــع شــدیم کــه ایــران در پوشــش خدمــات بهداشــتی
اولیــه پیشــتاز کشــورهای منطقــه اســت.
وزیــر بهداشــت عمومــی لبنــان یــادآور شــد :امــروز از
آزمایشــگاه مرجــع ســازمان غــذا و دارو بازدیــد کردیــم و
وجــود آن بــرای تمــام کشــورها بــه ویــژه کشــورهای منطقــه
را یــک نیــاز مبــرم میدانــم و در تــاش هســتیم کــه
نمون ـهای از ایــن آزمایشــگاه کــه تمــام مــواد غذایــی ،دارو و
آب را کنتــرل میکنــد ،در لبنــان ایجــاد کنیــم؛ چــون گام
بســیار مهمــی بــرای ســامت شــهروندان اســت.
بنابــر اعــام وبــدا ،جمیــل جبــق در پایــان خاطرنشــان کــرد:
از چندیــن بیمارســتان ایــران بازدیــد کــردم و مشــاهده کــردم
کــه ایــران آمادگــی دارد کــه بــه متخصصــان لبنانــی کــه در
ایــران تحصیــل میکننــد و همچنیــن دانشــجویان لبنانــی،
تحصیــات تکمیلــی و دورههــای تخصصــی را ارائــه کنــد.

رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید :

آمریکا با طرح امنیت دریایی به دنبال
تامین منافع خود در منطقه است

رئیــس کمیتــه سیاســی فراکســیون امیــد بــا تاکیــد بــر
اینکــه آمریــکا بــا طــرح امنیــت دریایــی در خلیــج فــارس بــه
دنبــال تامیــن امنیــت نیروهــای خــود در منطقــه بــا هزینــه
کشــورهای منطقــه اســت ،گفــت :در دوره آقــای ترامــپ
آمریــکا بــه ســمت اقداماتــی نظیــر ایــران هراســی و ترکیــه
هراســی رفتــه اســت و ســعی مــی کنــد کشــورهای منطقــه را
بــه ســمت ائتالفــی ســوق دهــد کــه بــا هزینــه ایــن کشــورها
امنیــت خــود را در منطقــه تامیــن کنــد.
جــال میرزایــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه تــاش
آمریــکا بــرای اجــرای طــرح امنیــت دریایــی در خلیــج
فــارس علیرغــم مخالفــت برخــی کشــورهای منطقــه و
برخــی کشــورهای اروپایــی بیــان کــرد :بــه تامیــن امنیــت در
یــک منطقــه بایــد بــا زوایــای مختلــف نــگاه کــرد .ترتیبــات
امنیتــی در یــک منطقــه بــر اســاس خواســت بازیگــران
منطقــهای و فــرا منطقــه ای شــکل مــی گیــرد .خواســت
کشــورهای منطقــه و از ســوی دیگــر تحــوالت منطقــه از
دیگــر عوامــل تاثیــر گــذار در ایــن زمینــه هســتند .وی در
ادامــه اظهــار کــرد :در چنــد هفتــه اخیــر شــاهد تحوالتــی
در منطقــه بودیــم کــه باعــث شــده کشــورهای فــرا منطقــه
ای نظیــر آمریــکا کــه بــه دنبــال منافــع خــود هســتند ایــن
تغییــرات را بهانــه ای قــرار دهنــد تــا ترتیباتــی منطقــه ای
بــا هزینــه کشــورهای منطقــه بــرای تامیــن امنیــت نیروهــای
خــود ایجــاد کننــد .نماینــده مــردم ایــام در مجلــس تصریــح
کــرد :قبــل از ترامــپ اینگونــه نبــود و دولــت هــای آمریــکا
بــا منابــع خــود هزینــه ترتیبــات امنیتــی نیروهایشــان در
منطقــه را تامیــن مــی کردنــد امــا در دوره آقــای ترامــپ
آمریــکا بــه ســمت اقداماتــی نظیــر ایــران هراســی و ترکیــه
هراســی رفتــه اســت و ســعی مــی کنــد کشــورهای منطقــه را
بــه ســمت ائتالفــی ســوق دهــد کــه بــا هزینــه ایــن کشــورها
امنیــت خــود را در منطقــه تامیــن کنــد.

