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وزیر امور خارجه :

آمریکا منطقه خلیج فارس را به جعبه انفجاری تبدیل کرده است

وزیــر امــور خارجــه ایــران روز دوشــنبه گفــت :آمریــکا بــا
فــروش تجهیــزات نظامــی ،منطقــه خلیــج فــارس را بــه
یــک جعبــه انفجــاری تبدیــل کــرده و هــر آن ،احتمــال
انفجــار آن وجــود دارد.
محمدجــواد ظریــف در گفــت وگــو بــا شــبکه الجزیــره،
بــا انتقــاد از رونــد فــروش تســلیحات واشــنگتن بــه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس افــزود :آمریــکا تنهــا
در ســال گذشــته  ۵۰میلیــارد دالر تســلیحات نظامــی بــه
کشــورهای منطقــه فروختــه اســت.
وی تصریــح کــرد :برخــی کشــورهای منطقــه بــا کمتــر از
یــک ســوم جمعیــت ایــران ،تــا کنــون  ۸۷میلیــارد دالر
بــرای خریــد تســلیحات نظامــی هزینــه کــرده انــد.
وزیــر امــور خارجــه ایــران کــه ایــن ســخنان را در ســفر
بــه قطــر بیــان مــی کــرد ،گفــت :اگــر شــما مــی خواهیــد

در مــورد تهدیــدات ناشــی از منطقــه صحبــت کنیــد ،باید
ابتــدا در مــورد تهدیــدات آمریــکا و متحدانــش کــه در
حــال ریختــن اســلحه بــه منطقــه هســتند ،صحبــت
کنیــد.
ظریــف تأکیــد کــرد :آمریــکا بــا فــروش تجهیــزات
نظامــی ،منطقــه خلیــج فــارس را تبدیــل بــه یــک جعبــه
انفجــاری کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری رســمی قطــر ،ظریــف در ســفر
بــه دوحــه بــا «محمــد بــن عبدالرحمــان آل ثانــی» وزیــر
امورخارجــه قطــر دیــدار کــرد و در مورد مســائل مشــترک
بــه بحــث و گفــت وگــو پرداخــت.
وزیــر امــور خارجــه ایــران پیشــتر نیــز در ســخنانی
آمریــکا و متحــدان منطقــهای آن را بانــی آشــوبها
در منطقــه دانســت و افــزود :ایــران ســال گذشــته
در مجمــوع  ۱۶میلیــارد دالر هزینــه نظامــی داشــت.
کشــور مــا  ۸۲میلیــون نفــر جمعیــت دارد و حــدود یــک
میلیــون نیــروی مســلح و تنهــا  ۱۶میلیــارد دالر هزینــه
کردیــم .امــارات متحــده عربــی بــا یــک میلیــون جمعیــت

(بومــی) ۲۲ ،میلیــارد دالر هزینــه (بخــش نظامــی) کــرد.
عربســتان ســعودی بــا کمتــر از نصــف جمعیــت مــا ۶۷
میلیــارد دالر هزینــه کــرد .بیشــتر انهــا (تســلیحات
خریــداری شــده) آمریکایــی هســتند .ایــن تســلیحات
آمریکایــی هســتند کــه وارد منطقــه مــا میشــوند
و منطقــه مــا را در اســتانه انفجــار قــرار میدهنــد .از
ایــن رو اگــر انهــا میخواهنــد دربــاره موش ـکهای مــا
حــرف بزننــد ،اول بایــد فــروش ایــن تســلیحات از جملــه
موشــکها را متوقــف کننــد.
در دولــت «دونالــد ترامــپ» توجــه ویــژه ای بــه فــروش
تســلیحات و جنــگ افزارهــای نظامــی صــورت گرفتــه
اســت و چنــد هفتــه پیــش خبرگــزاری «رویتــرز» در
ایــن بــاره از افزایــش حجــم فــروش تســلیحات آمریــکا
بــه کشــورهای خارجــی در ســه ماهــه اول ســال جــاری
میــادی ( )۲۰۱۹خبــر داد کــه بــه بیــش از ۴۴.۱۵
میلیــارد دالر رســیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
ســال  ۲۰۱۸نیــز حجــم معامــات تســلیحاتی آمریــکا
افزایشــی  ۳۳درصــدی داشــته بــود.

جهانگیری در دیدار با نخست وزیر قزاقستان:

معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه بــه امضــای
 ۱۱۰ســند همــکاری میــان دو کشــور در ســه دهــه
اخیــر ،گفــت :ایــران آمــاده توســعه همکاریهــای
بانکــی ،تجــاری و گردشــگری بــا قزاقســتان اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،جهانگیــری معــاون اول
رئیسجمهــور در دیــدار نخســت وزیــر قزاقســتان
اجــاس همســایگان خــزر را اجالســی مهــم توصیــف
کــرد و گفــت :بنایــی کــه امــروز پایــه گــذاری شــد
قطعــا بــر صلــح ،امنیــت و اســتحکام مناســبات
کشــورهای عضــو اثــر بســیاری خواهــد گذاشــت.
وی ضمــن تبریــک برگــزاری موفــق انتخابــات ریاســت
جمهــوری ایــن کشــور بــه مــردم و دولــت قزاقســتان،
اظهــار امیــدواری کــرد مناســبات فیمابیــن در دوره
جدیــد بیــش از پیــش گســترش یابــد.

سخنگوی وزارت خارجه :

فرانسه پیشنهاد قطعی برای جبران تعهدات اروپا نداده است
ســخنگوی وزارت خارجــه وجــود هرگونــه
پیشــنهاد قطعــی و قابــل اعتنــا از ســوی
فرانســه را بــرای جبــران عملــی نشــدن
تعهــدات اروپاییهــا ،رد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید عبــاس موســوی
در گفتگــو خبرگــزاری صــدا و ســیما در
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخــی رســانهها
هماننــد المانیتــور اعــام کردهانــد کــه در
تمــاس تلفنــی آقــای روحانــی بــا ماکــرون
دو پیشــنهاد از ســوی فرانســه مبنــی
بــر حســاب بانکــی بــا  ۱۵میلیــارد دالر
بــرای راه انداختــن اینســتکس و دعــوت
از رئیــس جمهــور ایــران بــرای حضــور در
نشســت  7-Gدر پاریــس مطــرح شــده
اســت ،گفــت :پــس از واکنشهایــی کــه
جمهــوری اســامی ایــران بــه بــی عملــی
اروپاییهــا نشــان داد برخــی از کشــورهای
اروپایــی تالشهایــی را شــروع کردنــد و بــه
دنبــال فائــق آمــدن بــه مشــکالت برآمدنــد.
وی بــا اشــاره بــه تــاش فرانســه بــه عنــوان
یکــی از اعضــای  ۴+۱افــزود :رئیــس
جمهــور فرانســه بــه عنــوان یکــی از اعضــای
 ۴+۱اقداماتــی را بــه منظــور کاهــش تنــش

شــروع کــرده و جمهــوری اســامی ایــران
اعــام کــرده اســت کــه از ایــن تالشهــا
اســتقبال میکنــد و تالشهــا را نفــی
نمیکنــد .ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
گفــت :در جریــان تــاش فرانســه ،فرســتاده
ویــژه آقــای مکــرون بــه ایــران آمــد،
همچنیــن آقــای عراقچــی پیامــی را بــه
عنــوان نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور ایران
بــه رئیــس جمهــور فرانســه ارائــه کــرد.
موســوی بــا بیــان اینکــه مذاکــرات تلفنــی
میــان رؤســای جمهــور ایــران و فرانســه در
چنــد نوبــت برقــرار شــده اســت ،تأکیــد
کــرد :طبیعــی اســت کــه در ایــن بیــن
پیشــنهادهای مختلفــی مطــرح میشــود
اینهــا هیــچ کــدام قطعــی نیســت و پیــش
بینیهایــی اســت کــه برخــی احســاس
میکننــد ،شــاید پیامهایــی کــه رد و
بــدل میشــود از ایــن دســت باشــد ،ولــی
در حــد گمانــه زنیهــای رســانهای اســت
و نبایــد بــه آن توجــه کــرد ،امــا تــا ایــن
لحظــه پیشــنهادی کــه بشــود بــه شــکل
قطعــی روی آن حســاب و خبــری کــرد
مطــرح نیســت.

سخنگوی نخستوزیر انگلیس :

موضع ما درقبال برجام هیچ تغییری نکرده است
ســخنگوی نخســتوزیر انگلیــس ضمــن اشــاره بــه رایزنــی
نخس ـتوزیر انگلیــس و مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا دربــاره
ایــران ،بــار دیگــر ثابــت بــودن موضــع کشــورش در قبــال
برجــام را مــورد تاکیــد قــرار داد .بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل
از پایــگاه خبــری اف.ایکس.اســتریت ،ســخنگوی نخس ـتوزیر
انگلیــس ،ضمــن اشــاره بــه ایــن کــه بوریــس جانســون،
نخســتوزیر انگلیــس و جــان بولتــون ،مشــاور امنیــت
ملــی آمریــکا روز دوشــنبه دربــاره مســائل امنیتــی از جملــه
ایــران رایزنــی خواهنــد کــرد ،گفــت :موضــع دولــت انگلیــس
دربــاره ایــران و برجام[توافــق هســتهای ایــران] تغییــر نکــرده
اســت .وی همچنیــن گفــت کــه ایــران بایــد آنچــه را کــه او
«فعالیتهــای بیثباتکننــده در منطقــه» خوانــد ،متوقــف
کنــد .بــه گــزارش ایســنا ،پیــش از ایــن خبرگــزاری رویتــرز
گــزارش داده بــود کــه مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا بــه لنــدن
ســفر کــرده و قــرار اســت در مذاکــرات خــود از انگلیــس
بخواهــد تــا اعمــال فشــار بــر ایــران را شــدت ببخشــد .یــک
مقــام ارشــد دولــت ترامــپ گفــت کــه اســتدالل بولتــون
بــرای انگلیس ـیها ایــن خواهــد بــود کــه اگــر لنــدن برجــام
را از بینرفتــه اعــام کنــد ،ایــن کار بــه اعمــال فشــار بیشــتر
بــر ایــران کمــک خواهــد کــرد امــا انتظــار نمــیرود کــه
چنیــن تصمیمــی بــه زودی اتخــاذ شــود.

مذاکرات جان بولتون در لندن

ایران آماده توسعه همکاریهای تجاری و گردشگری با قزاقستان است
معــاون اول رییــس جمهــور بــه امضــای  ۱۱۰ســند
همــکاری میــان دو کشــور در ســه دهــه اخیــر و
برگــزاری کمیســیون مشــترک در آینــده نزدیــک اشــاره
کــرد و خواســتار برطــرف شــدن برخــی موانــع پیــش رو
شــد و گفــت :ایــران آمــاده توســعه همکاریهــای بانکــی،
تجــاری و گردشــگری بــا قزاقســتان اســت.
جهانگیــری از نقــش قزاقســتان در سلســله نشسـتهای
آســتانه بــرای برقــراری صلح در ســوریه قدردانــی کرد و
گفــت :کشــور شــما در گذشــته نقــش خوبــی در تقویت
همبســتگی در جهــان اســام داشــته کــه امیــدوارم بــه
ابتــکارات خــود در ایــن زمینــه ادامــه دهــد.
نخســت وزیــر قزاقســتان نیــز در ایــن دیــدار برتوســعه
اقتصــادی منطقــه بــه عنــوان یکــی از اهــداف نشســت
همســایگان خــزر تاکیــد و آمادگــی همــه جانبــه

3

محورهای ضدایرانی خواهد داشت

کشــورش بــرای تقویــت مناســبات منطقــه ای و روابــط
دوجانبــه را اعــام کــرد.
وی گفــت :طــرح هــای مشــترک و راهکارهــای مناســب
میتوانــد توســعه فیمابیــن را تســریع کنــد کــه
امیــدوارم در کمیســیون مشــترک کــه بــه زودی برگــزار
مــی شــود بتوانیــم بــه نتایــج مطلوبــی برســیم.
عســکر مامیــن بابیــان اینکــه شــخصا بــه دنبــال رفــع
موانــع تجــاری دو کشــور اســت ،گفــت :مــا قــدردان
حمایــت هــای ایــران از مواضــع کشــورمان در جریــان
نشس ـتهای آســتانه و ابتــکارات ارائــه شــده در حــوزه
جهــان اســام هســتیم.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی:

خروج از کشور برای مراسم اربعین

منوط به ثبت نام در سامانه سماح است

دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی
گفــت :نیــروی انتظامــی بــا کنتــرل
ترددهــا ،از دهــم محــرم تــا آخــر صفــر،
اجــازه عبــور و مــرور زائریــن را صرفــا برای
افــراد ثبــت نــام شــده در ســامانه ســماح
صــادر مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،احمــد
محمدیفــر دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن
حســینی ،گفــت :ثبــت نــام زائریــن
اربعیــن حســینی علیــه الســام در ســامانه
ســماح از اول شــهریور اجرایــی مــی شــود.
وی افــزود :بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد
مبنــی بــر ضــرورت ثبــت نــام زائریــن
در ســامانه ســماح ،مقــرر شــد ،مقدمــات
الزم از طریــق درگاه هــای مختلــف شــامل
دفاتــر حــج و زیــارت ،پلیــس بعــاوه  ۱۰و
پیشــخوان دولــت فراهــم شــود.
محمدیفــر ،همچنیــن از رســانه هــا
و اصحــاب شــریف رســانه درخواســت
کــرد :الزامــی بــودن ثبــت نــام زائریــن در
ســامانه ســماح و خدمــات بیمـهای زائرین

اربعیــن را مســتمرا بــه مخاطبــان خــود
اطــاع رســانی کننــد .وی تاکیــد کــرد:
بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد و هماهنگــی
کامــل بعمــل آمــده و اتصــال ســامانه
هــای ســماح و ناجــا ،نیــروی انتظامــی
بــا کنتــرل ترددهــا ،از دهــم محــرم تــا
آخــر صفــر ،اجــازه عبــور و مــرور زائریــن
را صرفــا بــرای افــراد ثبــت نــام شــده در
ســامانه ســماح صــادر مــی کنــد.
دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی
بــا مــرور دیگــر مصوبــات آخریــن جلســه
ســتاد ،افــزود :وزارت بهداشــت ،نظــارت
بــر خدمــات درمانــی بــه زائریــن اربعیــن
حســینی را در داخــل خــاک عــراق عهــده
دار خواهــد بــود.

مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا در مذاکراتــش در لنــدن ســعی
خواهــد داشــت ،مقامــات انگلیســی را بــا سیاســت واشــنگتن
در برابــر ایــران همســود کنــد .بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل
از خبرگــزاری رویتــرز ،جــان بولتــون ،مشــاور امنیــت ملــی
آمریــکا کــه بــه لنــدن رفتــه اســت ،قــرار اســت در مذاکــرات
خــود از انگلیــس بخواهــد تــا اعمــال فشــار بــر ایــران را شــدت
ببخشــد .بولتــون قــرار اســت از مقامــات انگلیســی درخواســت
کنــد تــا سیاســت خــود دربــاره ایــران را بــا سیاســت واشــنگتن
همســوتر کننــد .یــک مقــام ارشــد دولــت ترامــپ گفــت کــه
اســتدالل بولتــون بــرای انگلیســیها ایــن خواهــد بــود کــه
اگــر لنــدن برجــام را از بینرفتــه اعــام کنــد ،ایــن کار بــه
اعمــال فشــار بیشــتر بــر ایــران کمــک خواهــد کــرد ،امــا انتظــار
نم ـیرود کــه چنیــن تصمیمــی بــه زودی اتخــاذ شــود.

برگزاری اولین نشست وزرای اقتصادی
تجاری کشورهای ساحلی دریای خزر

اولیــن نشســت وزرای اقتصــادی تجــاری کشــورهای ســاحلی
دریــای خــزر در شــهر آوازه ترکمنســتان بــا حضــور معــاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا به نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت،
محمدباقــر عالــی در ایــن نشســت بــا معرفــی توانمندیهــای
صنعتــی ،معدنــی و زیرســاختهای تجــاری ایــران ،بــر توســعه
مبــادالت تجــاری کشــورمان بــا تمــام کشــورهای همســایه
بــه ویــژه کشــورهای ســاحلی خــزر تاکیــد کــرد .وی بــا بیــان
اینکــه دریــای خــزر دریــای صلــح و دوســتی بــوده ،تصریــح
کــرد :برگــزاری اولیــن همایــش اقتصــادی خــزر زمینــه
اجرایــی کــردن مفــاد موافقتامــه همــکاری اقتصــادی تجــاری
کشــورهای ســاحلی را فراهــم مـیآورد .معــاون وزیــر و رئیــس
هیــات عامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران از
آمادگــی ایــران بــرای تقویــت بیــش از پیــش مبــادالت بــا
کشــورهای ســاحلی خــزر در زمینههــای مختلفــی همچــون
صنعــت ،کشــاورزی ،فناوریهــای نویــن ،انــرژی ،گردشــگری و
دیگــر زمینههــای مــورد عالقــه خبــر داد .وی در ادامــه بــر
ضــرورت تقویــت همــکاری مناطــق ویــژه اقتصــادی و آزاد
ایــران بــا دیگــر کشــورها و اجــرای برنامههــا و پروژههــای
مشــترک ســرمایهگذاری اشــاره کــرد.
در ایــن نشســت در تاریــخ بیســتم مــرداد مــاه وزرای اقتصــاد
کشــورهای ترکمنســتان ،روســیه ،قزاقســتان و معــاون وزیــر
اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان حضــور داشــتند.

