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رییس دانشگاه پانتئون آتن:

زندگی مسالمتآمیز اقلیتهای دینی در ایران جلوهای از صلح است

رئیــس دانشــگاه پانتئــون آتــن بــا مــرور خاطــرات ســفر
خــود بــه تهــران ،گفــت :زندگــی مســالمتآمیز اقلیتهــای
دینــی و پیــروان ســایر مذاهــب در جمهــوری اســامی ایــران،
جلــوهای از آزادی و صلــح اســت.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،حجتاالســام والمســلمین ســید
علــی عمــاد ،رئیــس کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس
شــورای اســامی کــه بــرای شــرکت در هشــتادوپنجمین
فدراســیون بینالمللــی انجمنهــا و مؤسســات کتابخان ـهای (
 ٢٤تــا  ٣٠اوت  )٢٠١٩بــه آتــن ســفر کــرده بــود ،بــه همــراه
علیمحمــد حلمــی ،رایــزن فرهنگــی بــا خانــم «ازمینــی
کریــاری» ،رئیــس دانشــگاه پانتئــون آتــن دیــدار و در
خصــوص همکاریهــای مشــترک در حوزههــای فرهنگــی
و علمــی گفتوگــو کــرد.
کریــاری حضــور رئیــس کتابخانــه ،مــوزه و اســناد مجلــس

شــورای اســامی در ایــن دانشــگاه را نقطــه عطفــی جهــت
پیگــری برنامههــای مشــترک فرهنگــی و علمــی تنظیــم شــده
بــا جمهــوری اســامی ایــران دانســت و ضمــن ارائــه گزارشــی
از بخشهــای مختلــف ایــن دانشــگاه ،فعالیتهــای مشــترک
بیــن دو نهــاد رایزنــی فرهنگــی ایــران و ایــن دانشــگاه را
خــوب توصیــف کــرد و افزایــش تعامــات علمــی را از هیــأت
ایرانــی خواســتار شــد .وی بــا اشــاره به ســفر دو ســال گذشــته
خــود بــه تهــران بــه میزبانــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات
اســامی گفــت :ایــن ســفر تجربــه و پنجــره جدیــدی از ایــران
بــه روی مــن گشــود .تصــور حضــور در کشــوری تاریخــی کــه
اینچنیــن بــه حقــوق اقلیتهــای دینــی و پیــروان ســایر
مذاهــب احتــرام میگــذارد ،ســبب شــد تــا نــه تنهــا مــن
بلکــه همــه هیــأت یونانــی از ایــن میــزان آزادی و صلــح
بیــن ادیــان شــگفتزده شــویم .هــدف اصلــی مــا و رایزنــی
فرهنگــی ایــران در تــن ،در قالــب پروژههــای مشــترک نشــان
دادن چهــره واقعــی ایــران بــه جهانیــان اســت.
رئیــس دانشــگاه پانتئــون بــا تأکیــد بــر گســترش روابــط
علمــی و فرهنگــی بیــن ایــران و یونــان گفــت :برگــزاری

جشــنواره فیلمهــای ایرانــی ،نمایشــگاه فرهنگــی ایــران،
برگــزاری نشســت علمــی جوانــان و رســانهها در غــرب،
تعامــل خــوب بــا اســاتید ایــن دانشــگاه ،تبــادل هیأتهــای
علمــی بلندپایــه بــا ایــران جهــت شــرکت در گفتوگوهــای
بینادینــی و وجــود بخــش ایــران در کتابخانــه ایــن دانشــگاه
نشــان از عــزم جــدی دو طــرف بــرای افزایــش تعامــات
اســت .وی بــا اشــاره بــه امضــای تفاهمنامــه همکاریهــای
فرهنگــی ،علمــی و دانشــگاهی از قبیــل اعطــای بورســیه،
اهــدای فرصــت مطالعاتــی ،تشــکیل کارگروههــای ویــژه
علمــی بیــن دانشــگاه پانتئــون و دانشــگاههای ایــران ،اظهــار
امیــدواری کــرد کــه ایــن دیــدار ســبب تســهیل در رونــد
امضــای تفاهمنامــه بیــن طرفیــن و حــل مشــکالت پیــش
رو باشــد.
کریــاری همچنیــن ،از برگــزاری کنفرانــس تخصصــی
«مناســبات ایــران و یونــان» بــا بررســی «اســناد تاریخــی
بیــن دو کشــور» در ژانویــه ( ٢٠٢٠دی/بهمــن  )۱۳۹۸در
محــل ایــن دانشــگاه خبــر داد و خواســتار حضــور اســاتید و
محققــان ایرانــی در ایــن کنفرانــس شــد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

روابط ایران و چین در عرصه بین المللی یک رابطه راهبردی است

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در دیــدار بــا ســفیر
چیــن روابــط دو کشــور در عرصــه بینالمللــی را راهبــردی
دانســت و گفــت :آمــاده مبادلــه هیاتهــای کارشناســی
هســتیم.
بــه گــزارش وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی« ،محمــد
شــریعتمداری» در دیــدار بــا ســفیر چیــن ،گفــت :ســابقه
دوســتی طوالنــی بیــن ایــران و چیــن اســت و تصــور
میکنیــم کــه روابــط دو کشــور نــه فقــط در عرصــه دو
جانبــه بلکــه بیــن المللــی هــم میتوانــد یــک رابطــه
راهبــردی باشــد  .وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات رییــس
جمهــور در حاشــیه اجــاس شــانگهای بــا مقامــات چینــی،
گفــت :ایــن مذاکــرات ارزشــمند چــراغ راهــی بــرای ادامــه

همکار یهاســت.
وزیــر کار اظهارداشــت :معتقــدم بــرای توســعه روابــط در
ســطوح عالــی برنامههایــی خوبــی تنظیــم شــده امــا بــرای
عملیاتــی کــردن آن نیــاز بــه همکاریهــای ســطوح میانــی
داریــم و برایــن اســاس قالبهــای مختلفــی بــرای همــکاری
مشــترک میــان دو وزارتخانــه ایــران و چیــن کــه در قالــب
تفاهمنامــه امضــا شــده میتوانــد برقــرار شــود.
شــریعتمداری تصریــح کــرد :همــواره آمــاده مبادلــه
هیاتهــای کارشناســی بــرای اجــرای مفــاد تفاهــم
نامههــای انجــام شــده هســتیم و بــا توجــه بــه نیــاز
مهارتافزایــی کشــور آمادگــی داریــم کــه همــکاری هــای
جــدی تــری بــا چیــن داشــته باشــیم .
در ادامــه ایــن دیــدار ســفیر جمهــوری خلــق چیــن در
ایــران نیــز گفــت :دوســتی دو ملــت بــزرگ چیــن و ایــران
ریشـهدار بــوده و جــاده ابریشــم آنهــا را بــه هــم پیونــد داده

اســت.
چانــگ هــواآ افــزود :در ســالهای اخیــر روســای جمهــوری
و مســوالن عالــی دو کشــور بــا هــم دیــدار کردنــد و در
ســفر رییــس جمهــور چیــن بــه ایــران بــر تشــکی کمیتــه
راهبــردی میــان دو کشــور تاکیــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه توســعه همکاریهــای دو طــرف از
آمادگــی کشــورش بــرای گســترش همــکاری خبــر داد و
گفــت :مایلیــم در زمینــه کار و تامیــن اجتماعــی بــا طــرف
ایرانــی تبــادل تجربیــات داشــته باشــیم و همکاریهــای
خــود را در ســازمانهای بیــن المللــی مرتبــط افزایــش دهیــم.
ســفیر چیــن در ایــران گفــت :ایــران در گذشــته یــک کشــور
مهــم در مســیر جــاده ابریشــم بــوده کــه امــروز نیــز یــک
شــریک شایســته بــرای طــرف چینــی اســت و بــه عنــوان
ســفیر جمهــوری خلــق چیــن در ایــران موظفــم توافقــات
بیــن مســوالن دو کشــور را اجرایــی کنــم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

رئیس کمیته هستهای مجلس شورای اسالمی :

همه امکانات برای بهسازی مسیرهای عبور زائران کربال بسیج شود

سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران اثربخش است

وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد:
آمادهســازی و بهســازی مســیرهای عبــور
زائــران عتبــات عالیــات بایــد بــا حداکثــر
کیفیــت تــا پیــش از شــروع حرکــت پیــاده
روی مــردم انجــام شــود.
بــه گــزارش وزارت راهو شهرســازی« ،محمــد
اســامی» در نشســت هماندیشــی مدیــران
ســتادی و اســتانی راهــداری و حملونقــل
جــادهای کشــور اظهارداشــت :مهمتریــن برنامــه
ســازمان راهــداری و حملونقــل جــادهای
در شــرایط فعلــی ســاماندهی و مدیریــت
حملونقــل ایــام محــرم و اربعیــن حســینی
اســت ،بنابرایــن آمادهســازی مســیرها،
پیشبینــی جابــه جایــی مــردم و آمادگــی
پایانههــا بایــد بــا کیفیــت حداکثــری باشــد.
وی افــزود :مدیــران کل اســتانهای مــرزی
بایــد در مســیر عبــور کاروانهــای زوار بســیج
شــده و تســهیالت الزم همچــون بهســازی و
ترمیــم مســیرهای دسترســی ،آســفالت ،عالئــم
و خطکشــی را بهوجــود آورنــد.
وزیــر راه تاکیــد کــرد :ســاماندهی
پارکینگهــای نــاوگان حملونقــل عمومــی و
شــخصی نیــز بایــد در اولویــت قــرار گیــرد تــا
شــاهد مشــکالت گذشــته در اربعیــن امســال

نباشــیم .همچنیــن ترافیــک طبــق برنامــه
و مدیریــت صحیــح ،روانســازی و پشــتیبانی
شــود .اســامی بیــان کــرد :بایــد نظــام یکپارچه
هوشــمند حمــلونقــل و تابــع ضوابــط در نظــام
حمــل ونقــل جــادهای کشــور ایجــاد شــود تــا
براســاس آن تــردد مســافران و نــاوگان در قالــب
یــک نظــام پایــش و کنترلــی قــرار گیرنــد و
شــاهد بهــرهوری حداکثــری نظــام حملونقــل
جــادهای کشــور باشــیم .وی دربــاره حــوزه
حملونقــل بینالمللــی و ترانزیــت گفــت :در
حــوزه ترانزیــت برخــی عناصــر مشــکالتی را
بهوجــود آوردهانــد کــه بایــد بــا آنهــا برخــورد
شــود .وزیــر راه افــزود :برخــورداری راننــدگان
و خانــواده آنهــا بــه بیمــه تکمیلــی اقــدام
پشــتیبانی از جامعــه حملونقــل اســت تــا
راننــدگان و خانوادههــای آنهــا بتواننــد از یــک
وضعیــت کیفــی مناســب برخــوردار باشــند.
اســامی تصریــح کــرد :وجــود آســفالت
آســیب دیــده در جادههــا بــه هیچوجــه
پذیرفتــه نیســت و ادارات کل راهــداری و
حملونقــل جــادهای اســتانها بایــد کیفیــت
مناســب و اســتاندارد نگهــداری آزادراههــا را
از شــرکتهای آزادراهــی مطالبــه و پیگیــری
کننــد.

رئیــس کمیتــه هســتهای مجلــس گفــت:
سیاســت کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران
بســیار اثربخــش بــوده اســت و بــا ادامــه
ایــن رونــد ،قطعــا طــرف مقابــل بــه انجــام
تعهداتــش در برجــام مجــاب میشــود.
محمدابراهیــم رضایــی در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر ،بــا اشــاره بــه اجــرای گام
ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی بــرای
تکمیــل رویکــرد مقاومــت ،اظهــار داشــت:
آمریکاییهــا بــه کل سیاســت دشــمنی بــا
جمهــوری اســامی را در پیــش گرفتهانــد
و اروپــا هــم پــروژه فشــار حداکثــری بــر
ایــران را دنبــال میکنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه گام ســوم کاهــش
تعهــدات برجــام را بایــد محکمتــر از قبــل
برداریــم ،گفــت :سیاســت کاهــش تعهــدات
برجامــی ایــران بســیار اثربخــش بــوده
اســت و بــا ادامــه ایــن رونــد ،قطع ـاً طــرف
مقابــل بــه انجــام تعهداتــش در برجــام
مجــاب میشــود.
رئیــس کمیتــه هســتهای کمیســیون
امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کــرد :امــروز
همــه جهانیــان بــه حقانیــت جمهــوری
اســامی ایــران پــی بردهانــد و تخریــب،

تبلیغــات منفــی و عمیــات روانــی دشــمنان
علیــه ایــران در حــال خنثــی شــدن اســت.
رضایــی بــا بیــان اینکــه آمریــکا در مقابــل
منطــق قــوی ایــران مبنــی بــر پیگیــری
حقــوق ملتمــان در برجــام مســتاصل
شــده اســت ،اظهــار داشــت :جمهــوری
اســامی ایــران در شــرایطی کــه طــرف
مقابــل هیــچ اقدامــی بــرای حفــظ برجــام
انجــام نمیدهــد ،بــا عــزت و قاطعیــت
گام ســوم کاهــش تعهــدات در برجــام را در
راســتای منافــع ملــی برمــیدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش تعهــدات و
مقاومــت ایــران تاکنــون مؤثــر واقــع شــده
اســت ،متذکــر شــد :مقامــات اروپایــی
بــه ویــژه رئیــس جمهــور فرانســه و وزیــر
خارجــه آلمــان تــا چنــدی پیــش بــه
گونــهای موضعگیــری میکردنــد کــه
ایــران راهــی جــز پذیــرش عــزم و اراده
آنــان نــدارد امــا امــروز کــه جمهــوری
اســامی تصمیــم حکیمانــه کاهــش
تعهــدات برجامــی را اتخــاذ کــرده اســت،
آنهــا وادار بــه مذاکــره بیشــتر بــا ایــران
شــده و قطعــاً قدمهــای جدیتــری بــرای
حفــظ برجــام برمیدارنــد.
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وزیر امور خارجه :

امنیت خلیج فارس با همکاری
کشورهای منطقه تامین میشود

وزیــر امــور خارجــه ایــران
گفــت :امنیــت در منطقــه
خلیــج فــارس بــا تعامــل و
همــکاری کشــورهای منطقــه
تامیــن مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی
ایرنــا ،محمدجــواد ظریــف
پــس از دیــدار بــا رتنــو مرســودی همتــای اندونزیایــی خــود
در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :قرنهاســت کــه امنیــت
منطقــه خلیــج فــارس را کشــورهای منطقــه تامیــن کــرده
انــد ،امــروز هــم امنیــت خلیــج فــارس بــدون همــکاری و
تعامــل کشــورهای منطقــه بدســت نمــی آیــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دیدگاههــای مشــترک ایــران و
اندونــزی دربــاره موضــوع فلســطین افــزود :بیــت المقــدس
قبلــه نخســت مســلمین جهــان اســت و دو کشــور در ایــن
زمینــه هدفهــای مشــترک را دنبــال مــی کننــد.
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی
ایــران در ادامــه دیــدار و گفتوگــو بــا مقامــات کشــورهای
آســیایی صبــح امــروز جمعــه در جاکارتــا بــا خانــم رتنــو
مرســودی وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اندونــزی دیــدار و
گفتوگــو کــرد.
وزیــران امــور خارجــه ایــران و اندونــزی در ایــن دیــدار بــا
ابــراز خرســندی از ســطح روابــط ،گفــت و گوهــا و رفــت
و آمدهــای سیاســی و پارلمانــی و نیــز همــکاری هــای
اقتصــادی بیــن دو کشــور بــر گســترش و تعمیــق روابــط بــا
توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود در دو طــرف تاکیــد کردنــد.
هــم چنیــن در ایــن دیــدار رویکــرد اصولــی جمهــوری
اســامی ایــران در قبــال برجــام در شــرایط کنونــی از
ســوی وزیــر امــور خارجــه کشــورمان تشــریح و بــر ضــرورت
پایبنــدی طــرف مقابــل بــه تعهــدات خــود و بهــره منــدی
ملــت ایــران از منافــع اقتصــادی برجــام تاکیــد شــد.
حمایــت از افزایــش رایزنیهــای سیاســی و همــکاری هــای
فــی مابیــن در خصــوص مســائل مهــم جهــان اســام ،بــه
ویــژه فلســطین و ادامــه مشــورت هــا در خصــوص مســائل
مهــم منطقــه و همچنیــن در ســازمان همــکاری اســامی و
دیگــر مجامــع بیــن المللــی نیــز از دیگــر موضوعــات مــورد
رایزنــی وزرای خارجــه دو کشــور در ایــن دیــدار بــود.

شهردار تهران با هدف توسعه
مناسبات دوجانبه وارد برلین شد

«پیــروز حناچــی» شــهردار تهــران پــس از ســه روز اقامــت
در پایتخــت اتریــش و شــرکت در اجــاس بیــن المللــی
شــهرداران جهــان و مالقــات بــا برخــی مقامــات محلــی و
بیــن المللــی در اتریــش ،بــه دعــوت همتــای آلمانــی خــود
وارد برلیــن شــد .او در بــدو ورود مــورد اســتقبال محمــود
فرازنــده ســفیر و شــماری از اعضــاء ســفارت جمهــوری
اســامی ایــران در آلمــان قــرار گرفــت.
بــر اســاس برنامــه اعــام شــده ،حناچــی قــرار اســت فــردا
در آخریــن روز از ســفر خــود بــه اروپــا ،بــا «میشــل مولــر»
همتــای برلینــی خــود دیــدار کنــد .همینطــور بازدیدهایــی
از برنامــه توســعه گردشــگری و مدیریــت پســماند برلیــن
در دســتور کار ایــن ســفر قــرار دارد .شــهردار تهــران در
حالــی وارد برلیــن شــد کــه ســفیر آمریــکا در آلمــان کــه
دخالتهایــش در امــور داخلــی ایــن کشــور بارهــا جنجالــی
شــده خواســتار تحریــم حناچــی شــده اســت .بــا ایــن حــال
تــازه تریــن نظرســنجی صــورت گرفتــه از ســوی موسســه
یوگــوو و خبرگــزاری آلمــان نشــان مــی دهــد کــه مــردم ایــن
کشــور دل خوشــی از سیاســت هــای واشــنگتن ندارند.نتایــج
ایــن نظــر ســنجی نشــان مــی دهــد  ۲۷درصــد آلمانــی هــا
معتقدنــد کــه رئیــس جمهــور روســیه فــردی قابــل اعتمادتــر
از دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا اســت.

