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روی موج کوتاه

حسن روحانی، رئیس جمهوری که 
عصر دوشنبه هشتم مهرماه به دعوت 
رسمی نخســت وزیر ارمنستان برای 
حضور و ســخنرانی در اجالس سران 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به ایروان سفر 
کرده بود، دیروز به دنبال حضور خود در 
ارمنستان با مقامات برخی کشورهای 

آسیایی دیدار و گفتگو کرد. 
وی در دیدار »لی هســین لونگ«، 
نخست وزیر ســنگاپور، با بیان اینکه 
اولویت سیاســت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران توسعه روابط با کشورهای 
آسیایی است، گفت: سنگاپور با توجه به 
ظرفیت های باالی تجاری و اقتصادی از 
جایگاه ویژه ای در این زمینه برخوردار 
است و باید تالش کنیم حجم مناسبات 

تجاری را به نقطه مطلوب برسانیم.
رئیــس جمهــوری همچنین در 
این دیدار خاطرنشــان کرد: جمهوری 
اســالمی ایران تجارب ارزشمندی در 
مبارزه با مواد مخدر و جرایم ســازمان 
یافته دارد و برای همکاری در خصوص 
مبارزه بــا گروه های تروریســتی در 
منطقه آمادگــی دارد. »لی هســین 
لونگ«، نخست وزیر ســنگاپور نیز در 
این دیدار با بیان اینکه دو کشور همواره 
از روابط دوستانه و سازنده ای برخوردار 
بوده اند، گفت: متاسفانه حجم مناسبات 
اقتصادی بین دو کشور کاهش یافته که 

عالقمند هستیم آن را جبران کنیم.
وی با تاکیــد بر اینکه کشــورش 
خواهان احتــرام کامل کشــورها به 

مقررات بین المللی و تعهداتشان است، 
گفت: عدم اجرای کامل برجام موجب 
تاسف است و امیدواریم زمینه اجرای 
تعهدات طرفیــن در آن مهیا شــود. 
روحانی همچنین دیدارهایی با مقامات 
دیگر کشــورها از جمله رئیس جمهور 
قزافستان و نخســت وزیر ارمنستان 

داشت.
اتصال خلیج فارس به دریای سیاه

وی در دیدار با نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه 
طرح ها و پروژه های مهمی بر اساس 
ظرفیت های گسترده دو کشور برای 
تحکیــم هر چــه بیشــتر روابط، در 
دستور کار دو کشور قرار دارد، گفت: 
تهران و ایروان در زمینه های مختلف 
اقتصادی به ویژه حوزه انرژی، ساخت 
نیروگاه های آبی، بادی و خورشیدی، 
حمل و نقل، ارتباطات، فناوری های 
نــو، داروســازی و خدمــات فنــی 
مهندســی می توانند همکاری های 
ســازنده ای به نفع ملت هــای خود 

داشته باشند.
وی با اشــاره به ظرفیت ارتباطات 
و ترانزیت میــان دو کشــور، گفت: 
همکاری دو کشور در بخش کریدور 
شمال به جنوب و اتصال دریای سیاه 
به خلیــج فارس از طریــق راه آهن و 
جاده، به نفــع دو ملــت و ملت های 
منطقــه بوده و می تواند جهشــی در 
مناســبات تهران- ایروان و ســایر 

کشورهای منطقه ایجاد کند.

اولین گام ایران برای پیوستن به 
اوراسیا

 رئیس جمهور همچنین بیان کرد 
که جمهوری اســالمی ایران تا یک ماه 
آینده اولین گام را برای فعالیت در قالب 

اتحادیه اوراسیا برمی دارد.
وی تسریع در اجرایی شدن توافقات 
دوجانبه و اهمیت توجه به مسایل زیست 
محیطی را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
مناطق آزاد مرزی می تواند نقش بسیار 
مهمی در توسعه روابط دو کشور ایجاد 
کند و در این زمینه باید بخش خصوصی 
و کارآفرینان را برای سرمایه گذاری در 

این مناطق تشویق نماییم.
روحانــی همچنین ضمــن اعالم 
آمادگی کامل جمهوری اسالمی ایران 
برای تامین نیازمندیهای ارمنستان در 
حوزه انرژی تصریح کرد: قرارداد تهاتر 
گاز و برق بین دو کشور می تواند در حوزه 

کاال و خدمات نیز توسعه یابد.
تمدید موافقتنامه تهاتر گاز و برق 

تا سال 2040
نیکول پاشــینیان نخســت وزیر 
ارمنســتان نیز در این دیدار بــا ابراز 
خرسندی از سفر روحانی، با بیان اینکه 
کشورش خواهان توسعه هر چه بیشتر 
روابط با تهران اســت، گفت: همکاری 
تجاری در مناطق مرزی با ایران اهمیت 
به سزایی برای ارمنستان دارد و به دنبال 
تقویت همکاری در این مناطق هستیم.

نخست وزیر ارمنســتان با اعالم 
عالقه مندی نســبت به خرید گاز از 

ایران گفت: ایران منبع پایداری برای 
تامین انرژی و گاز ارمنســتان است و 
ایروان خواســتار تمدید موافقتنامه 
تهاتر گاز و برق با ایران تا سال۲۰۴۰ 

است.
نخست وزیر ارمنستان خاطرنشان 
کرد: ارمنســتان از حضور و مشارکت 
شــرکت های ایرانــی در پروژه هــای 
راه سازی ارمنســتان به خاطر کیفیت 

باالی این شرکت ها استقبال می کند.
 وی گفت: اتصال بنادر ایران از خلیج 
فارس به دریای ســیاه برای دورنمای 
روابط دو کشور و منطقه از اهمیت باالیی 
برخوردار است لذا به دنبال همکاری و 

مشارکت  در این حوزه هستیم.
همچنین دو طرف بر لــزوم اتمام 
پروژه خط ســوم انتقال برق میان دو 

کشور تا سال ۲۰۲۰ تاکید کردند.
حضور در اجالس اوراسیا

رئیس جمهوری کشــورمان پس 

از ایــن دیدارها، در اجــالس اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا حاضر شد و سخنرانی 
کرد. وی در این اجــالس با بیان اینکه 
مقاومت و تقابل برخی از کشــورها از 
جملــه جمهوری اســالمی ایــران با 
اقدامات  خصمانــه  و یکجانبه گرایانه 
ایــاالت متحده آمریــکا، باعث مواجه 
 شدن این کشور با تحریم های شدید و 
غیر انسانی شده، تاکید کرد: نظام جهانی 
بر پایه چندجانبه گرایی و همکاری های 
مشترک کلیه اعضای جامعه بین المللی 
استوار است و همه کشــورها به حکم 
تعهد و مســئولیت بین المللی خود و 
در راســتای حفظ صلح، امنیت، ثبات 
و نظم بین المللی، موظــف به مقابله با 

یکجانبه گرایی هستند.
وی با اشاره به مشــکالت فراوان در 
روابط اقتصادی در پی اقدامات آمریکا، 
تصریح کــرد: در چنین فضــای توام 
با بیــم و ناامیدی در نظــام بین الملل، 
الجرم نیازمند همکاری های اقتصادی 
چندجانبــه و منطقه ای بــه موازات 
چندجانبه گرایــی در نظام بین  الملل 
هســتیم. بنابراین همکاری جمعی و 
منطقــه ای در قالــب اتحادیه هــای 
اقتصــادی، تجاری و سیاســی  مانند 
اتحادیه  اقتصادی  اورآســیا، سازمان 
 همکاری های اقتصادی )اکو(، سازمان 
همکاری شانگهای و مجمع گفتگوی 
آسیایی )ACD(به عنوان مهمترین 
ابزارها در همگرایی اقتصادیـ  سیاسی 
منطقــه ای مورد حمایــت جمهوری 

اسالمی ایران است.
دعوت به »صلح هرمز«

وی با بیان اینکه همه کشــورهایی 
را که از تحوالت خلیج فــارس و تنگه 
 هرمز متأثر می شوند به »ائتالف امید« 
 Hormoz »یعنی »ابتکار صلح هرمز
Peace Endeavor دعوت می کنم، 
گفت: هدف این ائتــالف ارتقای صلح، 
ثبات، پیشرفت و رفاه کلیه ساکنان تنگه 
هرمز و تفاهم متقابل و روابط صلح آمیز 
و دوستانه میان ایشان است. این ابتکار 
حوزه های مختلف همکاری مانند تأمین 
همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتی رانی 
و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع نسبت به 
کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن 

را در برمی گیرد.
 اراده ایران متنوع سازی 

روابط اقتصادی است
وی همچنین با بیــان اینکه اراده 
جمهوری اسالمی ایران متنوع سازی 
روابط اقتصادی خود و تکیه بر اصول 

اقتصــاد مقاومتــی و همکاری های 
فعال تر منطقه ای- بین المللی است، 
تصریح کــرد: امضــای موافقت نامه 
تجــاری جمهوری اســالمی ایران و 
اتحادیــه اقتصادی اورآســیا، بیانگر 
دیدگاه جامع و سازنده ایران، همراه با 
اراده سیاسی قوی در کمک به توسعه 
روابط اقتصادی - تجاری چندجانبه 
و منطقه ای اســت. اجرایی شــدن 
موافقت نامه فی مابین قدمی در مسیر 
تقویت ســاختارهای تجــاری چند 

جانبه تلقی می شود.
رئیــس جمهــوری با اشــاره به 
ظرفیت ها و زیرساخت های گسترده  
ایران در مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویــژه اقتصادی به  ویــژه در جنوب 
شــامل منطقه آزاد چابهار و شــمال 
کشــور شــامل امیرآباد در اســتان 
مازنــدران، انزلی در اســتان گیالن، 
منطقه آزاد تجاری ارس در آذربایجان 
شــرقی، گفت: جمهوری اســالمی 
ایران با تصویــب و الزم االجرا  کردن 
یکی از جامع ترین قوانین تشــویق و 
حمایت از ســرمایه گذاری خارجی، 
آمادگی دارد میزبان سرمایه گذاران و 
کارآفرینان اتحادیه اقتصادی اورآسیا 
و برگزاری نشســت های فرصت های 
سرمایه گذاری درآینده نزدیک باشد. 
وی در پایــان با اظهــار امیدواری 
درباره گسترش بیش از پیش مناسبات 
اقتصادی و تجاری فــی مابین، اظهار 
کرد: در اینجا بار دیگر، دســت یاری و 
همکاری به سوی شــما دراز می کنم و 
بر این باورم که با کمک یکدیگر خواهیم 
توانست تعامالت اقتصادی منطقه را در 
چارچوب اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به 
 عنوان یک مدل کارآمد به سایر مناطق 

جهان معرفی کنیم.

روحانی در ارمنستان اولویت تهران را رابطه با کشورهای آسیایی عنوان کرد؛

گردش به شرق و پیوند با اوراسیا

خبر

ســخنگوی قوه  قضائیه در پاسخ به سوالی 
درباره انتشــار اخباری از اعترافات اکبر طبری 
علیه برخی مســئوالن قضائــی، گفت: در این 
پرونده مانند سایر پرونده ها به لحاظ مالحظات 
قانونی، درباره محتوای پرونده اطالع رســانی 
نکرده ایــم و از ایــن خالء ایجادشــده برخی 
سوءاســتفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان 
اعترافــات متهم یا متهمان دیگــر این پرونده 
منتشــر کردند که مورد تایید ما نیســت. به 
گــزارش ایرنا، غالمحســین اســماعیلی در 
نشست خبری دیروز خود افزود: در این پرونده 

۱۷ نفر بازداشت شدند که دو نفر هم از قضات 
هســتند که یکی از آنها شــاغل و یک نفر هم 
اخیرا بازنشســته شــده بود و در آینده ممکن 
اســت به عدد متهمان اضافه یا از برخی افراد 

رفع اتهام شود.
پنج سال حبس برای برادر رئیس جمهور

ســخنگوی قوه قضائیه همچنیــن از حکم 
۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ٣۱ 
میلیارد تومان برای حسین فریدون، برادر رئیس 
جمهوری خبر داد. اسماعیلی اظهار داشت: دادگاه 
تجدیدنظر رأی نهایی را در مورد حسین فریدون 

صادر کرده است. حکم هفت سال حبس به پنج 
سال حبس تقلیل یافته است اما مبلغ جزای نقدی 
و رد مال به مبلغ ٣۱ میلیارد تومان باید پرداخت 
شود. سخنگوی قوه قضائیه، اتهام حسین فریدون 

را اخذ رشوه عنوان کرد.
 تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا 

در دستور نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا گفت: 
بارها اعالم کرده ایم که شــرط و شــروط را نمی 
پذیریم و در شرایط برابر تصمیم می گیریم؛ اکنون 

موضوع خاصی در دستور نیست.
 اسامی جاسوس های دستگیر شده 

و حکم اعدام برای یک نفر
اســماعیلی با بیان اینکه در جلســه قبلی به 
محکومیت تعدادی از جواســیس که حکم شان 
قطعی نشده بود، اشاره کردیم، گفت: در این فاصله 
احکام قطعی این افراد هم صادر شده بنابراین نام 

آنها اعالم می شــود. وی افزود: محمد باباپور به 
جرم جاسوســی برای آمریکا از سوی دادگاه 
به ۱۰ ســال حبس و اســترداد ۵۵هزار دالر 
حق الزحمه دریافتی از این ســرویس محکوم 
شــده اســت. فرد دیگری هم که برای آمریکا 
جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام 
محکوم شــده ولی با توجه به درخواست متهم 
برای فرجام خواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر 

فرستاده شده است.
به گفته وی، علی نفریه فرزند غالمحسین به 
جرم جاسوسی برای سرویس سیای آمریکا به 
تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دالر 
دریافتی از سیا محکوم شــده است. همچنین 
محمد امیرنســب، فرزند غالمعلــی به جرم 
جاسوســی برای انگلیس به ۱۰ ســال حبس 

قطعی محکوم شد. 

سخنگوی قوه قضائیه:

۱۷ نفر در پرونده اکبر طبری بازداشت شدند 
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الریجانی:
درهای ایران به روی سعودی ها 

باز است
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با شــبکه الجزیره گفت که درهای 
ایران به روی سعودی ها باز است و از حل اختالفات 
از طریق گفت وگو استقبال می کنیم. وی افزود: 
از اخباری که شنیدیم مبنی بر اینکه محمد بن 
سلمان خواستار حل اختالفات با تهران از طریق 
گفت وگو است، اســتقبال می کنیم. با برگزاری 
هرگونه گفت وگوی ایرانی - سعودی بسیاری از 
مشکالت امنیتی و سیاسی منطقه حل می شود. 
الریجانی همچنین اظهار کرد: به انصاراهلل یمن 
توصیه می کنیم که هرگونه آتش بس را بپذیرند 
و به سعودی ها می گوییم که این مسئله به سود 

شما خواهد بود.
    

 ریاض هنوز جدیت الزم 
را ندارد

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه 
در واکنش به اظهارات محمدبن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی مبنی بر عالقمندی این کشور 
به کاهش تنش با ایران از طریق مذاکره، به ایلنا 
گفت: وضعیت میدانی اکنون به نفع ملت یمن 
تغییر کرده و به همین دلیل محمد بن ســلمان 
تحت فشــار افکار عمومی است؛ چرا که تقابل با 
ایران عمال عربستان را منزوی کرده است. از این رو 
سیگنال هایی را ارسال می کنند. اما هنوز جدیت 
الزم از سوی ریاض مشــاهده نمی شود و تهران 
نباید فریب سخنان بن سلمان را بخورد؛ تا زمانی 
که سعودی دست از ماجراجویی خود برندارد این 

سیگنال ها جدی نخواهد بود.  
    

 توضیح درباره 
یک سرقت جنجالی

ســید تقی کبیری، نماینده مردم خوی در 
مجلس، در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به 
حواشی موضوع سرقت از خانه اش گفت: در پی 
ماجرای سرقت از منزل بنده در جمعه گذشته 
متأسفانه از سوی برخی افراد، گروه ها و رسانه ها 
با پخش شایعات و اتهامات به فضای بداخالقی و 
بی اعتمادی دامن زده شد؛ این اتهامات در قالب 
سرقت ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۲۵۰ هزار 
یورو و دالر پخش شــد و بعد از آن هجمه ها آغاز 
شد. این مبالغ اعالمی را به شدت تکذیب می کنم. 
اسناد و مدارک اینجانب به سرقت رفته اما مراقب 

باشیم ایمانمان به سرقت نرود.
    

طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
روی میز شورای نگهبان

عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 
نگهبان در صفحه اینســتاگرام خود، از بررسی 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی و الیحه اصالح قانون 
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه امروز شورای 
نگهبان خبر داد. همزمان نصراهلل پژمانفر، نماینده 
مشهد به »فارس« خبر داد که ۶۰ نفر از نمایندگان 
مجلس در نامــه ای خطاب به اعضای شــورای 
نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت 

بازرگانی خالف قانون اساسی است.
    

سردار قاسم سلیمانی:
حصارها برابر اراده سپاه 

کارآیی ندارد
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
در بیست و ســومین مجمع سراسری فرماندهان 
ســپاه، با بیان اینکه امروز حصارها برابر اراده سپاه 
اعتبار و کارایی ندارند، گفت: سپاه هیمنه بزرگترین و 
مجهزترین ارتش دنیا یعنی ارتش آمریکا را شکست 
و پوشالی بودن آن را به جهانیان نشان داد. راه غلبه بر 
دشمنان هموار شده است، اما پیوسته باید با حکمت 
عمل کنیم ؛ همان گونه که طی ۲۰ ســال اخیر با 
استراتژی و راهبردهای متنوع دشمن را زمین گیر 

و وادار به شکست کرده ایم.
    

پناهیان: 
عدم ایمان به نصرت الهی برخی 

را پای میز مذاکره می کشاند 
حجت االســالم علیرضا پناهیان در نخستین 
مراسم گرامیداشت شــهید هادی نصراهلل، فرزند 
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان که در 
مجتمع امام خمینی)ره( گلزار شهدا برگزار شد، با 
تأکید بر اینکه ایمان به نصرت الهی ملت ها را مقاوم و 
سیاسیون را ثابت قدم می کند، گفت: کسی می تواند 
به طاغوت کفر بورزد که به نصرت الهی ایمان راسخ 
داشته باشد چون عدم ایمان به نصرت الهی برخی 

افراد را پای میز ذلت و مذاکره می کشاند. 

رئیس جمهور:  جمهوری 
اسالمی ایران با تصویب و 
الزم االجرا  کردن یکی از 

جامع ترین قوانین تشویق 
و حمایت از سرمایه گذاری 

خارجی، آمادگی دارد 
میزبان سرمایه گذاران 
و کارآفرینان اتحادیه 

اقتصادی اورآسیا و 
برگزاری نشست های 

فرصت های سرمایه گذاری 
درآینده نزدیک باشد

نخست وزیر ارمنستان با 
اعالم عالقه مندی نسبت 
به خرید گاز از ایران گفت: 
ایران منبع پایداری برای 

تامین انرژی و گاز ارمنستان 
است و ایروان خواستار 

تمدید موافقتنامه تهاتر گاز 
و برق با ایران تا سال2040 

است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به وزیر دفاع ژاپن گفت: 
اتهاماتی که برخی در مورد حادثه آرامکو به جمهوری اسالمی 
ایران وارد کرده اند، پایه و اساسی نداشته و هیچ سندی مبنی 
بر دخالت ایران در این موضوع وجود ندارد و کسانی که ایران را 
متهم می کنند یا نمی توانند یا نمی خواهند توانایی های نظامی 

ملت یمن را باور کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت دفاع ، سرتیپ امیر 

حاتمی در گفت وگوی تلفنی با »تارو کونو«، وزیر دفاع ژاپن، با 
تشریح شرایط محیط پیرامونی ایران و عوامل تأثیرگذار در آن 
اظهار داشت: هیچ کشوری نمی تواند امنیت خود در منطقه را 
در سایه بی ثباتی کشور دیگر به دست آورد؛ امنیت در جهان و از 
جمله در منطقه خلیج  فارس به  صورت جزیره ای قابل دسترسی 
نیســت. امروز تروریســم فاقد عنصر زمان و مکان است؛ لذا 
معتقدیم مبارزه با افراط گرایی و تروریسم نیازمند عزم جهانی و 

به ویژه پیوستگی امنیتی میان دو منطقه شرق و غرب آسیا است. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: ایران به دنبال 
ایجاد ثبات و امنیت در منطقه به کمک سایر کشورها است و از 

صلح و امنیت حمایت می کند.
حاتمی با بیان اینکه دو کشور جمهوری اسالمی ایران و ژاپن 
همواره تاکنون روابط خوبی در همه زمینه ها از جمله سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر داشته اند، اظهار داشت: سفر آبه 

شینزو به تهران و مالقات مهم وی با رهبر معظم انقالب اسالمی 
و همچنین دیدار مجدد با روحانی در حاشیه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک بیانگر روابط دوستانه مابین 
دو کشور اســت. وی اضافه کرد: ایران شریک و دوست خوبی 
برای همکاری های دفاعی است و تمایل دارد روابط خود را با 
کشور ژاپن توسعه دهد. »تارو کونو«، وزیر دفاع ژاپن نیز در این 
گفت وگو دیدگاه های خود را در مورد تحوالت منطقه بیان و 
مواضع کشور خود را تشریح و از ایفای نقش جمهوری اسالمی 
ایران در امنیت منطقه استقبال کرد.  وزیر دفاع ژاپن در پایان 
این مذاکره از امیر سرتیپ حاتمی برای سفر به ژاپن دعوت کرد 

و دو طرف در مورد تداوم رایزنی ها توافق کردند.

امیرحاتمی در گفت وگو با وزیردفاع ژاپن:

هیچ سندی مبنی بر دخالت ایران در حادثه آرامکو  وجود  ندارد


