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روی موج کوتاه

در پایان بیســت و یکمین نشست 
ســران ســازمان شــانگهای که در 
دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار 
شد، سران هشت کشــور عضو اصلی 
ســازمان، نظر موافق خود را با تبدیل 
عضویت   جمهوری اسالمی ایران از عضو 
ناظر به عضو اصلی اعالم و اسناد مربوط 

به آن را امضا کردند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، بر این اساس فرآیند 
فنی تبدیل عضویت ایــران به عنوان 
یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و 
کشورمان از این پس به عنوان عضو اصلی 
این سازمان مهم منطقه ای با کشورهای 
عضو همکاری و تعامل خواهد داشت. در 
این اجالس سران ایران، تاجیکستان، 
قرقیزســتان، قزاقســتان، بالروس، 
پاکستان، ترکمنســتان و ازبکستان 
حضور داشتند و روســای جمهوری 
روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به 
صورت آنالین در این نشست شرکت 

کردند.
شانگهای می تواند به نیروی 

پیشران چند جانبه گرایی جهانی 
تبدیل شود

رئیس    جمهــوری روز جمعه طی 
سخنانی در جمع ســران و مقام های 
شــرکت کننده در بیســت و یکمین 
اجــالس ســران ســازمان همکاری 
شانگهای، افزود: ســازمان همکاری  
شــانگهای به خوبی نشــان داده که 
می تواند بــا اتکای بــه ظرفیت های 
اقتصــادی، سیاســی، ارزشــی و 
جمعیتی خود به نیروی پیشران چند 
جانبه  گرایی جهانی تبدیل شود واین 
امر نشان دهنده فراهم بودن بستر شکل 
دهی به جامعه ای بــر پایه ارزش های 
مشترک کشــورهای در حال توسعه 
است. سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه 
سیاست خارجی ایران همواره مبتنی 
بر مشــارکت فعال در ســازمان های 
بین المللی، چندجانبه  گرایی و مخالفت 
با یکجانبه  گرایی بوده اســت، گفت: 
تقویت همکاری های دوجانبه به ویژه 
در عرصه اقتصــادی، عامل مهمی در 
ارتقای نقش راهبردی سازمان همکاری 
شانگهای در اقتصاد جهانی است. وی  

با بیان اینکه امروز جهــان وارد دوران 
جدیدی شده اســت و سلطه طلبی و 
یکجانبه گرایی رو به زوال است، اظهار 
داشــت: نظام بین الملل به سوی چند 
قطبی شدن و بازتوزیع قدرت به سود 
کشورهای مستقل، در حال تغییر است.

 رئیســی تصریح کرد: در شــرایط 
کنونی صلح و امنیــت جهانی از ناحیه 
ســلطه طلبی و چالش هایی همچون 
تروریسم، افراط  گرایی و جدایی طلبی 
در معرض تهدید قرار دارد؛ تهدیدهایی 
که طیف وسیعی از کشورهای جهان و 
بویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری 
شانگهای را هدف قرار داده است و حفظ 
و تقویت صلح در این پهنه گسترده، نه 
یک انتخاب بلکه یک ضرورت اســت. 
رئیس   جمهــوری ایــران تاکید کرد: 
سازمان همکاری شــانگهای و »روح 
حاکم بر آن« یعنی اعتماد متقابل، منافع 
مشــترک، برابری، رایزنی مشترک، 
احترام به تنــوع فرهنگی و توســعه 
مشــترک، ابزاری کلیدی در راستای 

حفظ صلح در قرن ۲۱ است.
می توان همکاری های گسترده 

اقتصادی را رقم زد
رئیســی در دومین روز از ســفر به 
تاجیکســتان، در دیــدار »نیکــول 
پاشینیان« نخســت وزیر ارمنستان، 
با بیــان اینکه روابط تاریخــی ایران و 
ارمنســتان همواره دوستانه و سازنده 
بوده اســت، گفت: با اراده موجود بین 
رهبران سیاسی، تهران و ایروان می توان 
دوره جدیدی از همکاری های گسترده 
اقتصــادی را رقــم زد. رئیس جمهور 
ضرورت افزایش سطح فعلی مناسبات 
اقتصادی ایران و ارمنســتان را مورد 

تاکید قرار داد.
 رئیسی افزود: تشکیل کارگروه های 
تخصصی در موضوعــات اقتصادی از 
جمله در زمینه تبــادل انرژی، حمل 
و نقل، پروژه های تولیدی مشــترک 
و مبــادالت مالی می توانــد محرک 
مناسب و نقطه عطفی در ارتقای سطح 
تعامالت دو کشــور باشــد.  رئیسی با 
اشــاره به توانمندی صنعتی و بخش 
خصوصی ایــران برای تامیــن کاال و 
خدمات مورد نیاز ارمنستان تصریح کرد: 

کارگروه های تخصصی باید بر اساس یک 
جدول زمانی توافقات و همکاری های 
اقتصادی را به پیش برده و مشــکالت 
و موانع احتمالی در عملیاتی شــدن 
این توافقات را برطرف کنند. نخســت 
وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با بیان 
اینکه گسترش روابط با همسایگان از 
اصول سیاست خارجی کشورش است، 
اظهار داشت: اینکه دولت جنابعالی نیز 
اولویت سیاست خارجی خود را تقویت 
مناسبات با همســایگان قرار داده می 
تواند باعث آغــاز دوره ای جدید و پربار 
از روابط میان دو کشــور باشد. نیکول 
پاشینیان،  نقش   جمهوری اسالمی ایران 
در مناســبات منطقه را بسیار سازنده 
توصیف کرد و افزود: نقش آفرینی ایران 
در منطقه همواره ثبات بخش بوده و از 
ابتکارات ایران برای حل و فصل مسائل 
منطقه ای استقبال می کنیم. وی ضمن 
استقبال از پیشــنهاد آیت اهلل رئیسی 
برای فعال تر شدن کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی دو کشور، تاکید 
کرد: به وزرای مربوطه دستور می دهم 
موانع اجرای توافقات گذشــته ایران و 

ارمنستان را برطرف کنند.
مذاکره را برای مذاکره 

نمی خواهیم 
رئیســی در دیدار با رئیس جمهور 
قزاقستان نیز گفت: به دنبال مذاکرات 
نتیجه بخش هستیم و مذاکره را برای 
مذاکره نمی خواهیم. ایران و قزاقستان 
ظرفیت های زیادی برای گســترش 
روابط راهبردی اقتصــادی دارند. وی 
ادامه داد: تحوالت افغانستان موضوع 
مشترک همه کشورهای منطقه است. 
رئیس جمهــور با بیان اینکــه ایران و 
قزاقستان ظرفیت های متنوع و متعدد 
اقتصادی برای ارتقای سطح تعامالت 
و همکاری های مشترک دارند، گفت: 
کارگروه های مشترک می توانند این 
ظرفیت ها را در قالب روابط راهبردی 
در بخش هــای مختلف شناســایی و 

عملیاتی کنند.
اولویت دولت من اقتصادی است

رئیس جمهور در دیدار »الکساندر 
لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس نیز 
با بیان اینکه اولویت دولت من اقتصادی 

است؛ ســطح روابط اقتصادی ایران و 
بالروس کافی و راضی کننده ندانست و 
گفت: تکمیل هر چه سریع تر پروژه های 
مشــترک دو کشــور می تواند روند 
گسترش تعامالت اقتصادی دوجانبه 
را تسریع و تسهیل کند.  رئیسی افزود: 
به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی در 
منطقه هستم و به وزرای اقتصادی و فنی 
دســتور داده ام پیگیر اجرای توافقات 
مشترک باشــند. الکساندر لوکاشنکو 
رئیس جمهور بالروس نیز در این دیدار 
گفت: هیچ کشوری نتوانسته با تحریم 
کشورهای دیگر به موفقیت دست یابد 
و تحریم اساسا سیاست شکست خورده 
ای در جهان است. لوکاشنکو با تاکید 
بر عالقمندی برای گســترش روابط و 
همکاری های اقتصــادی با   جمهوری 
اسالمی ایران تصریح کرد: سطح فعلی 
روابط اقتصادی دو کشور به هیچ وجه 
تناسبی با روابط دوستانه سیاسی ایران 
و بالروس ندارد و بایــد با بهره گیری از 
ظرفیت های مناسب موجود مناسبات 
اقتصادی را هر چه بیشــتر گسترش 
دهیم. وی گفت: نیــاز داریم کارگروه 
مشترکی تشــکیل شــود تا عالوه بر 
تسریع در تکمیل پروژه های مشترک 
 نقشه راه عملیاتی ارتقای سطح روابط

 دو کشور را تدوین کند.
 عزم ایران برای ارتقای 
همکاری های منطقه ای 

رئیس جمهور همچنین در دیدار 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، با 
بیان اینکه ظرفیت های دست نخورده 
و ارزشمندی در ایران و پاکستان برای 
گسترش مناسبات وجود دارد، گفت: 
عزم    جمهوری اســالمی ایران ارتقای 
روابط و همکاری های منطقه ای به ویژه 

با کشورهای همسایه است و در این میان 
پاکستان جایگاه خاصی دارد.  رئیسی 
روابط دو کشور را با توجه به اشتراکات 
تاریخی و فرهنگی، فراتر از همسایگی 
توصیف کرد و گفت: نباید اجازه دهیم 
فتنه گری و شــیطنت بیگانگان این 
روابط خوب را تحت تاثیــر قرار دهد.  
رئیسی با اشاره به مرز طوالنی دو کشور 
و ظرفیت گسترش تعامالت اقتصادی 
در مناطق مرزی گفت: استقرار امنیت 
در مناطق مرزی می تواند ظرفیت های 
قابل توجه ایــن مناطق برای تعامالت 
و تبادالت اقتصــادی و تجاری را فعال 
کرده و به شکوفایی آبادانی این مناطق 
نیز کمک کند. نخست وزیر پاکستان 
نیز در این دیدار، بــا قدردانی از مواضع 
سازنده و نگاه برادرانه   جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به پاکستان گفت: به دنبال 
گسترش همه جانبه روابط خود به ویژه 
در زمینه حمل و نقل با ایران هستیم و 
معتقدیم ارتقای سطح همکاری های دو 
کشور تاثیرات مثبت منطقه ای و جهانی 
خواهد داشت. عمران خان در ادامه با 
بیان اینکه افغانستان امن و آرام به نفع 
همه کشورهای منطقه و جهان خواهد 
بود، اظهار داشت: چنانچه دولت فراگیر 
در افغانستان تشکیل نشود مشکالت 
این کشور تشدید شده و زیان آن بیش 
از هر کشوری متوجه پاکستان و ایران 
خواهد بود. عمــران خان تصریح کرد: 
ایران و پاکستان باید برای عبور موفق 
افغانســتان از مرحله دولت ســازی و 
تشــکیل حکومت فراگیر با یکدیگر 
همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند.

 تالش می کنیم 
تحریم ها برطرف شوند

رئیس جمهور در دیدار »شــوکت 
میرزایف« رئیس جمهور ازبکستان، نیز 
با تاکید بر اینکه تحریم ها مانع پیشرفت 
ایران نبوده و نیســتند، گفت: در عین 
حال به دنبال رفع تحریم های ظالمانه 

علیه   جمهوری اسالمی هستیم.
رئیسی سطح فعلی روابط اقتصادی 
تهران و تاشــکند هم ســطح روابط 
سیاسی دو کشــور نیست و   جمهوری 
اسالمی عالقمند است روابط اقتصادی 
با ازبکســتان را در چارچوب گسترش 
مناسبات با همسایگان بیش از پیش 
گسترش دهد.  وی افزود: فعال شدن 
کمیســیون مشــترک همکاری ها و 
مشارکت فعاالن بخش خصوصی می 
تواند نقش موثری درگسترش روابط و 
تعامالت اقتصادی و دو کشور ایفا کند. 
رئیس جمهور ازبکســتان نیز در این 
دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با رئیس 
جمهور کشورمان به تجارب و سوابق 
رئیسی در دوره ریاست بر قوه قضائیه و 
مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: بسیار خرسند خواهیم شد که از 
تجارب شما در این زمینه استفاده کنیم.
رئیس جمهور ازبکستان با بیان اینکه 
دو کشور در عرصه روابط سیاسی حسن 
تفاهم دارند، خاطرنشان کرد: سوابق 
تمدنی و تاریخی مشترک دو کشور می 

تواند نقش مهمی در تسهیل گسترش 
روابط اقتصــادی و فرهنگی فیمابین 
و ارتقای ســطح همکاری های فعاالن 
اقتصــادی بخش خصوصــی ایران و 

ازبکستان داشته باشد.
وی گفت: ازبکستان به دنبال یک 
نقشه راه عملیاتی برای گسترش روابط 
اقتصادی با ایران به ویژه در عرصه حمل 
و نقل و هر چه فعــال تر کردن کریدور 
ارتباطی شــمال-جنوب با محوریت 

بندر چابهار است. 
همکاری های اقتصادی می تواند 
مقدمه گسترش مناسبات  باشد

رئیســی در دیــدار »قربانقلــی 
بردی محمــداف« رئیس    جمهوری 
ترکمنســتان گفت: برگزاری منظم 
جلســات کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای اقتصــادی می تواند 
محــرک موثری بــرای گســترش 
مناســبات ایران و ترکمنستان باشد. 
رئیس    جمهــوری روابط دوســتانه و 
برادرانه ایران و ترکمنستان را فراتر از 
روابط دو همسایه خواند و گفت: تهران 
و عشــق آباد ظرفیت های خوبی برای 
تقویت تعامالت و تعمیق روابط دوجانبه 
دارند.  وی اظهار داشــت: تبادل انرژی 
و افزایش حجم مبــادالت و ترانزیت 
کاال بین دو کشور از جمله زمینه های 
مستعد برای تقویت همکاری های ایران 
و ترکمنستان اســت. در این دیدار دو 
رئیس    جمهوری درباره حل مساله گاز 
با یکدیگر توافق کردند. رئیس    جمهوری 
ترکمنســتان نیز در این دیدار با ابراز 
خرسندی از روابط دوستانه کشورش 
با   جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: 
بنا داریم برگزاری کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی دو کشــور  به 
شــکل منظم دنبال شــود. قربانقلی 
بردی محمــداف خاطرنشــان کرد: 
فعال تر کــردن ظرفیت های ترانزیتی 
بین ایران و ترکمنســتان نقش قابل 
توجهــی در ارتقای ســطح تعامالت 
 اقتصادی و تجــاری بین دو کشــور 

خواهد داشت.
اعطای دکترای افتخاری در 

تاجیکستان به رئیسی 
در جریان این ســفر،  دانشگاه ملی 
تاجیکستان به رئیس جمهوری ایران 
دکترای افتخاری اعطا کرد.  سیدابراهیم 
رئیسی همچنین عضو افتخاری هیئت 

علمی دانشگاه ملی تاجیکستان شد. 

در پایان بیست و یکمین نشست سران و با موافقت هشت کشور؛

ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد 

گفت وگو

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: بعید می دانم دولت رویکرد 
مشورت گرفتن از جریان اصالحات را در دستور کار قرار دهد.

احمدحکیمی پور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: 
اصالح طلبان کشورشان را دوست دارند و هر کمکی هم بتوانند 

برای حل مشکالت و معضالت موجود انجام خواهند داد.
این فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: اصالح طلبان 
باتوجه به وعده هایی که دولت داده اســت طبیعتاً یک مدتی 
را مهلت می دهند و شــرایط را رصد می کنند تــا ببینند این 
وعده ها به کجا رسیده اســت و بعد از چندماه شروع به ارزیابی 
خواهنــد کرد چرا کــه وظیفه نهادهــا، احزاب، تشــکل ها و 
جریانات سیاسی همین اســت که رقیب شان را رصد و کارکرد 
و عملکردشــان را بررســی کنند تا ببینند بیــن وعده ها و آن 
چیزی که رخ داده چه فاصله ای وجــود دارد و وعده ها به کجا 
رسیده اســت؟ لذا این کمترین وظیفه یک مجموعه سیاسی 

است که دولت مســتقر را هم نقد و هم یاری کند و کمک کند 
 مشکالت درست دیده شــود تا به نحو احسنت برطرف شوند.
دبیرکل حزب اراده ملت خاطرنشان کرد: این دولت از یک جریان 
سیاسی خاصی می آید و برنامه ها و اهدافی را  برای اداره کشور 
اعالم کرده اســت. همچنین وعده هایی را در زمان رقابت های 
انتخاباتــی مطرح کرد که امــروز همگان به هر حال دوســت 
دارند این وعده های اعالم شده عملی شــود و ما هم در جریان 
اصالحات به  جد دوست داریم که چنین اتفاقی رخ دهد اما این 
که از اصالح طلبان کمک بخواهند که نمی دانم تا این لحظه اتفاق 
افتاده است یا خیر، طبیعتاً اگر دولت و دولتمردان انتظاری داشته 
باشند و کمک و مشورتی بخواهند مسلماً اصالح طلبان دریغ 
نمی کنند چرا که مملکت برای همه مردم ایران اســت.  وی در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که با توجه به آنچه در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری رخ داد،  محورها و الویت ها در گفتمان 

اصالح طلبی چه چیزی باید باشد و همچنین این جریان باید 
در مواجهه با انتخابات پیش رو چه راهبردی را اتخاذ کند، بیان 
کرد:  قبل از هر چیز جریان اصالحــات باید تکلیف خودش را 
با خودش مشــخص کند؛ حرف های اساسی که دارد چیست؟ 
گفتمانش بر روی چه محورها و مســائلی تاکید می کند؟چه 
راه کارهایی را برای خروج از وضعیت کنونی پیشنهاد می دهد؟ 
دبیرکل حزب اراده ملت ایران تاکید کرد: جریان اصالحات باید 
تکلیفش را بر روی مسائل گفتمانی مشخص کند و در ساختاری 
که دارد یک بازنگری انجام دهد و ایرادهای ســاختاری که در 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی این جریان وجود دارد مرتفع 
کند و در نهایت بازنگــری در نحوه رفتار و عملکــرد در درون 
خودش داشته باشد.  وی خاطر نشان کرد: عمل اصالح طلبانه 
یک ویژگی هایی دارد که آن ها باید در رفتار اصالح طلبان کاماًل 
مشخص باشد از جمله صداقت، شفافیت، پاکدستی، پاسخگویی 

 و قانون منــدی را باید در رفتــار این جریان مشــاهده کنیم. 
این فعــال سیاســی اصالح طلب یــادآور شــد: در این مدت 
اصالح طلبان در ســاختار دارای جزر و مد بودند؛ بنابراین باید 
بررسی شود در این دوران که از سر گذرانند چه وضعیتی وجود 
داشته است؟ چه آفت هایی مانند فرصت طلبی، عدم شفافیت و 
پاسخگویی وجود داشته که این موارد باید بررسی و از تکرارش 
جلوگیری شود.  وی در پایان تاکید کرد:  جریان اصالحات تا به 
شیوه درست، خودش را در ترارزوی نقد قرار ندهد مشکل خواهد 

داشت و باید خودش را سروسامان دهد.

حکیمی پور در گفت وگو با ایلنا:

بعید است اصالح طلبان در این دولت مورد مشورت قرار گیرند
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امیرعبداللهیان به نیویورک می رود
 سخنرانی مجازی رئیسی در مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد 
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
اعالم کرد ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
ایران سه شنبه ۲۱ سپتامبر )۳۰ شهریور( در اجالس 
سران هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد ســخنرانی مجازی می کند. به گفته مجید 
تخت روانچی هیات جمهوری اســالمی ایران به 
سرپرستی حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 

در نیویورک حضور خواهند داشت.
    

خطیب زاده در واکنش به بیانیه شورای 
همکاری خلیج فارس: 

جزایر سه گانه تعلق قطعی به ایران 
داشته و دارد

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص بیانیه ۱۴۹ 
وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت: 
جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک  و تنب بزرگ 
تعلق قطعی به ایران داشته و بیانیه های مالل آور و 
تکراری صادره در این خصوص تغییری در ایرانی 
بودن ابدی آنها ایجاد نخواهد کرد.  به گزارش ایسنا، 
سعید خطیب زاده در ادامه افزود: جمهوری اسالمی 
ایران هرگونه مداخله  در برنامه هسته ای صلح آمیز و 
موشکی خود و همچنین امور مرتبط با سیاست های 
دفاعی بازدارنده خود را مردود می شمارد. بنابراین 
گزارش، وزرای خارجه شــورای همکاری خلیج 
فارس در پایان نشست روز پنج شنبه خود با صدور 
بیانیه ای، بار دیگر خواستار حضور اعضای این شورا 
در روند مذاکرات هسته ای شدند و ادعا کردند که 
جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی 

متعلق به امارات است.
    

در دیدار وزیر اطالعات مطرح شد؛
 نگرانی آیت اهلل مکارم شیرازی 

از نفوذ دشمن به میان علما
آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار وزیر اطالعات 
با تاکید بر مراقبت نسبت به نفوذ، بویژه در شهر قم 
گفت: خطر نفوذ در قم به ویژه با توجه به مرکزیت 
حوزه های علمیه، بیش از دیگر شــهرها اســت؛ 
دولت های خارجی برای نفوذ در دســتگاه علما و 
دانشمندان و مراجع نقشه های مهمی دارند؛ در این 
خصوص واقعا باید هوشیار بود؛ و در این زمینه وزارت 

اطالعات باید به خوبی نقش آفرینی کند.
    

دیدار امیرعبداللهیان با الوروف 
در حاشیه اجالس شانگهای

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه بیست و 
یکمین اجالس ســران کشورهای عضو شانگهای 
در دوشنبه، با الوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون 
روسیه دیدار و گفتگو کرد.  به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان، در این گفت وگو، ضمن تاکید بر 
توسعه روابط همه جانبه با روسیه، ضرورت همفکری 
دو کشــور در مورد مســائل منطقــه ای و به ویژه 
افغانستان را یادآور شــد. الوروف نیز در این دیدار، 
از عبداللهیان جهت سفر به مسکو و تداوم رایزنی ها 

دعوت به عمل آورد.
    

تروئیکای اروپا خواستار توقف 
غنی سازی اورانیوم در ایران شد

تروئیــکای اروپا در بیانیه خود در شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستار 
توقف غنی ســازی اورانیوم در ســطوح باال در 
ایران شدند. به گزارش ایسنا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان تاکیــد کردند که از مذاکــرات ایران 
و طرف هــای برجام و همچنیــن آمریکا برای 
بازگشت واشنگتن به این توافق و پایبندی کامل 
ایران به تعهدات هســته ای اش کامال حمایت 
می کنند و از ایران خواستند تا هرچه سریعتر به 

این مذاکرات بازگردد.
    

 انهدام تیم تروریستی مسلح 
در شمال غرب کشور

مرکــز اطالع رســانی ناجــا از انهــدام تیم 
تروریستی مسلح در شــمال غرب کشور توسط 
مرزبانان نیــروی انتظامی خبــر داد. به گزارش 
پایــگاه خبری پلیــس، دالورمــردان مرزبانی 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشراف 
اطالعاتی، در یــک عملیات هدفمنــد و موفق 
در منطقه مرزی شــمال غرب کشور یک تیم از 
گروهک تروریســتی که برای انجــام اقدامات 
خرابکارانه قصد ورود به کشور را داشتند، منهدم 
کردند. در ایــن عملیات دو تن از تروریســت ها 
دســتگیر و مقادیر قابل توجهی سالح، مهمات، 
نارنجک جنگی، موادمنفجره همچنین تجهیزات 
ارتباطی و انواع بیســیم از تروریست ها به دست 

مرزبانان افتاد.

رئیس جمهوری ایران تاکید 
کرد: سازمان همکاری 

شانگهای و »روح حاکم بر 
آن« یعنی اعتماد متقابل، 

منافع مشترک، برابری، 
رایزنی مشترک، احترام 

به تنوع فرهنگی و توسعه 
مشترک، ابزاری کلیدی در 

 راستای حفظ صلح
 در قرن ۲۱ است

ابراهیم رئیسی: تقویت 
همکاری های دوجانبه به 
ویژه در عرصه اقتصادی، 

عامل مهمی در ارتقای نقش 
راهبردی سازمان همکاری 
شانگهای در اقتصاد جهانی 

است 


