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معاون وزیر امور خارجه :

سخنگوی وزارت امورخارجه :

سیاست فاجعه بار هسته ای آمریکا باید متوقف شود
معــاون حقوقــی و امــور بیــن الملــل وزیــر امــور خارجــه،
خــروج آمریــکا از برجــام را سیاســت غیرمســئوالنه ایــن
کشــور دانســت کــه صلــح و امنیــت بیــن المللــی را تضعیــف
مــی کنــد و گفــت رونــد فاجعــه بــار و سیاســت هــای
غیرمســئوالنه آمریــکا بایــد متوقــف شــود.
غالمحســین دهقانــی در جلســه عالــی رتبــه مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل متحــد بــه مناســبت بزرگداشــت روز بیــن
المللــی امحــای کامــل ســاح هــای هســته ای افــزود :خلــع
ســاح هســتهای و ایجــاد جهــان عــاری از ایــن ســاحها
ضــروری اســت کــه بایــد مدتهــا قبــل تحقــق مــی یافــت.
وی دور جدیــد مســابقه تســلیحاتی هســتهای و مســابقه
مــدرن ســازی ســاحهای هســتهای را نگــران کننــده
دانســت کــه بقــای نــوع بشــر را تهدیــد مــی کنــد و ادامــه
داد :خــروج ایــاالت متحــده آمریــکا از معاهــده برجــام ،نمونــه
دیگــری از سیاســتهای غیرمســئوالنه ایــن کشــور اســت
کــه صلــح و امنیــت بیــن المللــی را تضعیــف میکنــد.
معــاون وزیــر امــور خارجــه در عیــن حــال اضافــه کــرد:
خــروج آمریــکا از پیمــان منــع موشــکهای هســتهای
میانبــرد وخامــت اوضــاع را تشــدید کــرده اســت.
دهقانــی بــا اشــاره بــه برنامــه گســترده مــدرن ســازی

اقدامات تیم تروریسم اقتصادی ترامپ

زرادخانــه هــای هســتهای آمریــکا و توســعه ســاحهای
هســتهای کوچــک بــا آســتانه اســتفاده پایینتــر اظهــار
کــرد :رئیــس جمهــوری فعلــی ایــاالت متحــده بــه دنبــال
دســتیابی بــه ســاحهای هســتهای بیشــتری اســت «تــا
در نــوک قلــه باشــد» .وی نســبت بــه ســند موســوم بــه
«بازبینــی وضعیــت هســتهای» ( )NPRســال  2018آمریــکا
کــه نقــش ســاحهای هســتهای در اســتراتژیهای ایــن
کشــور را افزایــش مــی دهــد و از ســرگیری آزمایشــات
انفجــاری هســتهای را توصیــه مــی کنــد ،هشــدار داد.
معــاون وزیرامــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه ایــن رونــد فاجعــه بــار و سیاســت هــای
غیــر مســئوالنه آمریــکا بایــد متوقــف شــود ،تاکیــد کــرد:
هیــچ کســی نبایــد ســاح هســتهای در اختیــار داشــته باشــد
و قبــل از ایــن کــه ایــن ســاحها مــا را نابــود کننــد ،مــا
بایــد آنهــا را نابــود کنیــم.
دهقانــی خاطرنشــان کــرد :بــرای تحقــق ایــن هــدف،
کشــورهای دارنــده ســاحهای هســتهای بایــد بــه تعهــدات
حقوقــی مصــرح خــود ذیــل مــاده  6معاهــده عــدم اشــاعه
ســاحهای هســتهای ( )NPTعمــل کننــد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت خاورمیانــه ،فراگیــر شــدن

علیه امنیت تجارت بینالملل است

پایبنــدی بــه معاهــده ان پــی تــی را در ایــن منطقــه یــک
ضــرورت فــوری دانســت و گفــت :تنهــا دارنــده ســاح هــای
هســته ای کــه در ایــن معاهــده عضویــت نــدارد ،یعنــی
رژیــم صهیونیســتی ،صلــح و ثبــات منطقــه و فراتــر آن را بــه
مخاطــره انداختــه اســت.
معــاون وزیــر امــور خارجــه ایــران افــزود ســاحهای
هســتهای ایــن رژیــم تنهــا مانــع بــر ســر تحقــق منطقــه
خاورمیانــه عــاری از ســاحهای هســتهای اســت کــه در
ســال  1353از ســوی ایــران پیشــنهاد شــده اســت .لــذا،
رژیــم اســرائیل بایــد مجبــور بــه عضویــت فــوری و بــدون
پیــش شــرط در ان پــی تــی بــه عنــوان یــک طــرف
غیردارنــده ســاحهای هســتهای شــود.
دهقانــی بــه آمادگــی ایــران بــرای همــکاری بــا همــه
طرفهــا بــرای محــو کامــل ســاحهای هســتهای اشــاره
کــرد و گفــت ایــران همــه ملتهــا را ترغیــب مــی کنــد
تــا از هــر فرصتــی بــرای تحقــق ایــن مســئولیت جمعــی
اســتفاده کننــد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد :

کمک  ۶میلیون دالری مجامع بینالمللی به احیای دریاچه ارومیه
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت گفــت :مجامــع بینالمللــی تاکنــون در ۶
مرحلــه و در مجمــوع  ۶میلیــون دالر بــه احیــای دریاچــه
ارومیــه کمــک کردهانــد.
احمدرضــا الهیجــانزاده در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار
داشــت :از مدتــی قبــل طرحــی بــا مشــارکت بخــش
عمرانــی ســازمان ملــل و دولــت جمهــوری اســامی
ایــران بــرای احیــای تاالبهــا شــروع شــده کــه دریاچــه
ارومیــه و چنــد تــاالب اقمــاری آن در آذربایجانغربــی
یکــی از اســتانهای پایلــوت کشــور در اجــرای ایــن
طــرح اســت.
وی اضافــه کــرد :در ایــن طــرح کمکهــای بینالمللــی
در قالــب  ۶مرحلــه و در هــر مرحلــه یــک میلیــون دالر
بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه هزینــه شــده اســت کــه
دولــت نیــز معــادل ایــن مبلــغ را بــرای ایــن منظــور
اختصــاص داده اســت.

وی افــزود :در ایــن طــرح کمکهــای بینالمللــی در
کنــار اعتبــارات پیشبینــی شــده دولــت ،زمینــه را بــرای
مشــارکت جوامــع محلــی بــرای احیــای دوبــاره دریاچــه
ارومیــه و تاالبهــای اقمــاری فراهــم کــرده اســت کــه
در صــورت موفقیــت در ســایر اســتانهای کشــور نیــز
اجرایــی میشــود.
«الهیجــانزاده» ،گفــت :در اجــرای ایــن طــرح ضمــن
احیــای دریاچــه ارومیــه و ســایر تاالبهــای اقمــاری
آن ،اعتمــاد جوامــع بینالمللــی نیــز جلــب شــده و ایــن
باعــث خواهــد شــد در آینــده کمکهــای بیشــتری بــه
احیــای تاالبهــای کشــورمان انجــام شــده و از طرفــی
دیگــر مشــارکت بخشهایــی از مــردم در احیــای
تاالبهــا ،موجبمشــارکت ســایر اقشــار جامعــه نیــز
میشــود.
وی اضافــه کــرد :ایــن نــوع مشــارکت مــردم در احیــای
تاالبهــا نوعــی حرکــت از پاییــن بــه بــاال بــوده و باعــث

مدیر کل بنادر و دربانوردی هرمزگان:

پرونده حقوقی نفکتش انگلیسی در دادگستری هرمزگان باز است
مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان
از رفــع توقیــف نفتکــش انگلیســی «اســتنا
ایمپــرو» و آغــاز حرکــت آن از لنگــرگاه
بندرعبــاس در ســاعت  ۹صبــح امــروز
(جمعــه) خبــر داد و گفــت :پرونــده حقوقــی
نفتکــش انگلیســی در دادگســتری هرمــزگان
بــاز اســت و مراحــل قضایــی خــود را
میگذرانــد.
«الــه مــراد عفیفــی پــور» در گفــت و گــو بــا
ایرنــا گفــت :امــروز بعــد از رســیدن حکــم
قضایــی بــه مــا نفتکــش انگلیســی بــه همــراه
 ۱۵خدمــه آن لنگــرگاه بندرعبــاس را بــه
ســمت آبهــای بیــن المللــی تــرک کــرد.
وی افــزود :ایــن کشــتی هنــگام توقیــف ۲۲
خدمــه داشــت کــه هفــت نفــر آن پیشــتر
بــه کشورهایشــان بازگشــته بودنــد و امــروز
کشــتی بــا  ۱۵خدمــه آن حرکــت کــرد.
روز جمعــه بیســت و هشــتم تیرمــاه ،نفتکش
انگلیســی «اســتنا ایمپــرو» هنــگام عبــور
از تنگــه هرمــز بــه علــت رعایــت نکــردن
قوانیــن و مقــررات بیــن المللــی دریایــی،
توســط یــگان شــناوری منطقــه یکــم نیــروی
دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
توقیــف شــد.

شــناور تانکــر مذکــور پــس از توقیــف بــه
ســاحل هدایــت و بــرای ســیر مراحــل قانونی
و بررس ـیهای الزم ،تحویــل ســازمان بنــادر
و دریانــوردی شد.اواســط شــهریورماه  ۹۸و
در پــی درخواســت اتحادیــه دریانــوردی
هنــد و مجامــع بیــن المللــی از جملــه
فدراســیون حمــل و نقــل جهانــی ()ITF
در خصــوص دیــدار بــا خدمــه ایــن شــناور
نفتکــش در بندرعبــاس ،دبیــر انجمــن
صنفــی دریانــوردان ایــران بــه نمایندگــی از
« »ITFو بــا حمایــت و همــکاری ســازمان
بنــادر و دریانــوردی و هماهنگــی دیگــر
نهادهــای نظارتــی از جملــه مراجــع قضایــی،
بازدیــدی از شــناور انگلیســی داشــت.
طبــق نتایــج بررســیهایی کــه براســاس
مفــاد کنوانســیون کار دریایــی  MLCو
حقــوق بیــن الملــل دریایــی صــورت گرفــت،
وضــع تمامــی کارکنــان ایــن کشــتی خــوب
و مناســب ارزیابــی شــد ،هیــچ مشــکلی از
نظــر امکانــات رفاهــی و غذایــی بــرای آنهــا
وجــود نداشــت و خدمــه شــناور در شــرایط
مطلوبــی قــرار داشــتند تــا اینکــه صبــح
امــروز ایــن کشــتی راهــی آب هــای بیــن
المللــی شــد.
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تغییــر نــگاه مــردم بــه نقــش دولــت در زمینــه مدیریــت
و حفاظــت از محیــط زیســت و معطــوف بــه مشــارکت
مــردم شــده اســت.
دریاچــه ارومیــه در قالــب طرحهــای ســتاد احیــا
قــرار اســت ظــرف مــدت  ۱۰ســال /از  /۱۳۹۴بــه تــراز
اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن دریاچــه از اواســط دهــه
 ۱۳۸۰شــروع بــه خشــک شــدن کــرد و بنابــر آمارهــای
بینالمللــی تــا ســال  ۲۰۱۵میــادی حــدود  ۸۰درصــد
از مســاحت آن خشــک شــد.
همــه کارشناســان داخلــی و خارجــی بــر ایــن عقیــده
هســتند کــه مشــارکت جوامــع محلــی در کنــار اجــرای
طرحهــای مختلــف ،نقــش مهمــی در احیــای ایــن
دریاچــه دارد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق؛

ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک به توسعه تجارت ایران و عراق کمک میکند
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق
گفــت ۲۵ :گــروه کاالیــی تعریــف شــده
گمــرک ایــران بــه عــراق صــادر میشــود
و بــه دنبــال ایجــاد شــهرکهای صنعتــی
مشــترک بــا عــراق هســتیم تــا عــاوه بــر
توســعه تجــارت بــا ایــن کشــور بتوانیــم
محصــوالت خــود را از ایــن طریــق بــه
دیگــر کشــورها صــادر کنیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران و
عــراق ،ســید حمیــد حســینی در همایــش
تجــارت بــا عــراق در افــق  ۲۰۲۰در
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،افــزود:
هــدف اصلــی ایــن همایــش فراهــم
ســازی اطالعــات مناســب بــرای تجــارت
بــا ایــن کشــور اســت؛ در تجــارت بــا
بســیاری از کشــورها میتوانیــد بــه
ســایتهای بــازار جهانــی مراجعــه کــرده
و اطالعــات کســب کنیــد امــا متاســفانه
اطالعــات مناســبی از تجــارت کشــور
عــراق در دســترس نیســت.
وی یکــی از مهمتریــن نیازهــا بــرای
ارتبــاط بــا بازارهــای خارجــی بــه ویــژه
عــراق را داشــتن اطالعــات کافــی عنــوان
کــرد و گفــت :بــدون شــک افــرادی

کــه بــا علــم و بــه صــورت مســتقیم
بــا عــراق تجــارت میکننــد ،متفــاوت
بــا شــرکتهای وابســته بــه داللهــای
عراقــی هســتند.
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق
بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز تجــارت ،در
دســترس بــودن اطالعــات صحیــح
اســت تصریــح کــرد :تجــارت بــا عــراق
بــه پیگیــری فــراوان احتیــاج دارد؛
بایــد بــه طــور مــداوم بــر عملکــرد آن
نظــارت و پیگیــری کــرد .وی ادامــه
داد :شــرکتهای بســیاری هنــوز از
ظرفیتهــای موجــود در عــراق اســتفاده
نکردهانــد ،بــه طــوری کــه کمتــر شــاهد
ت شــرکتهای خدمــت رســان
فعالیــ 
یــا شــرکتهای دانشبنیــان در عــراق
هســتیم؛ زیــرا عمــده صــادرات مــا بــه
محصــوالت و کاالهــا اختصــاص دارد.
حســینی گفــت :امســال تمــام رقبــا
تــاش میکننــد تــا بــا ایجــاد دفاتــر
جدیــد بازرگانــی در ایــن کشــور ،جایــگاه
اول را در صــادرات بــه عــراق کســب
کــرده و ایــران را از ایــن جایــگاه خــارج
کننــد.

ایــران تحریمهــای بــی
اســاس جدیــد آمریــکا علیــه
چیــن و روســیه را محکــوم
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید
عبــاس موســوی ســخنگوی
وزارت امورخارجــه جمهــوری
اســامی ایــران در واکنــش بــه تحریــم چنــد شــرکت چینــی
از ســوی دولــت آمریــکا ضمــن محکومیــت ایــن اقــدام اظهــار
داشــت :تحریــم هــای اخیــر رژیــم آمریــکا علیــه برخــی
کشــورها خــاف قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد اســت کــه همــکاری همــه کشــورها بــا ایــران
را مــورد تشــویق و تاکیــد قــرار داده اســت .دولــت آمریــکا بــا
ایــن اقــدام  ،دیگــر کشــورها را بــه خاطــر رعایــت قطعنامـهای
کــه حتــی خــودش بــه آن رای داده اســت مــورد تنبیــه قــرار
مــی دهــد.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه اقدامــات تیــم تروریســم
اقتصــادی ترامــپ را عاملــی علیــه امنیــت تجــارت بینالملــل
دانســت و افــزود :جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان
قربانــی اصلــی تروریســم اقتصــادی ،ایــن رفتــار بــی ثبــات
ســاز از جملــه تحریــم چنــد شــرکت چینــی را بــه شــدت
محکــوم کــرده و نســبت بــه پیامدهــای یکجانبــه گرایــی در
قالــب تروریســم اقتصــادی آمریــکا بــه جامعــه جهانــی هشــدار
مــی دهــد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی همچنیــن بــا محکــوم کــردن
تحریــم چنــد فــرد و شــرکت روســی بــه بهانــه همــکاری بــا
دولــت مســتقر ،قانونــی و مشــروع ســوریه کــه عضــو ســازمان
ملــل متحــد اســت ،افــزود :زیــاده روی آمریــکا در اســتفاده از
حربــه تحریــم و تروریســم اقتصــادی از یــک ســو بــه عاملــی
ضــد منافــع مــردم و شــرکت هــای آمریکایــی تبدیــل شــده
و از ســوی دیگــر نگرانــی از ســلب آزادی تجــارت بینالمللــی
ســایر کشــورهای مســتقل را افزایــش داده اســت کــه الزم
اســت جهانیــان در مقابــل ایــن گونــه دخالتهــای مخــرب و
یکجانبــه گرایــی هــای قلدرمابانــه چــاره جویــی کننــد.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران :

تحریم ،ملت ایران را مقاوم و استکبار را
به عقب رانده است

معــاون هماهنــگ کننــده
ســپاه پاســداران گفــت:
تحریــم هــای دشــمنان قســم
خــورده نظــام ،ملــت ایــران را
مقــاوم تــر از قبــل کــرده و
اســتکبار را بــه عقــب رانــده
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســردار محمدرضــا نقــدی در یــادواره ۳۷۰
شــهید شهرســتان قرچــک کــه در مصــای نمــاز جمعــه ایــن
شهرســتان برگــزار شــد بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهیدان
انقــاب اســامی و دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس اظهــار
داشــت :چکیــده آرمــان تمامــی شــهدا ،والیــت فقیــه اســت
کــه اگــر نگاهــی در وصیــت نامــه تمامــی شــهدا بیاندازیــم ،جــز
تأکیــد بــر پیــروی از والیــت چیــز دیگــری دیــده نمــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه والیــت فقیــه ،نجــات بخــش انســان
هــا از ســختی هاســت اظهــار داشــت :شــهدا بــرای تأمیــن رفــاه
و امنیــت مــردم ،از همــه هســتی و جــان خویــش گذشــتند و با
گام برداشــتن در مســیر قیــام عاشــورا ،مــردم را بــه ســمت نــور
و روشــنایی هدایــت کردنــد .وی تصریــح کــرد :گام برداشــتن در
مســیر حــق و اطاعــت از خداونــد متعــال ،همــان آمــال و هــدف
شهداســت لــذا اگــر میخواهیــم در برابــر طاغــوت بــه پیــروزی
دســت یافتــه و شــرمنده شــهدا نشــویم ،بایــد در مســیر شــهدا
حرکــت نمائیــم .نقــدی بــا بیــان ایــن کــه رژیــم بعــث در طــول
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس همــواره از حمایــت هــای
مــادی کشــورهای اســتکباری برخــوردار بــود اظهــار داشــت:
عــراق جنــگ را بــا  ۲هــزار و  ۷۰۰عــراده تانــک آغــاز کــرد
ولــی در حالــی کــه یــک هــزار تانــک خــود را در طــول دوران
دفــاع مقــدس از دســت داده بــود ،در پایــان ،جنــگ را بــا ۵
هــزار و  ۴۰۰عــراده تانــک بــه پایــان رســاند.

