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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت خارجه در مورد 
بدهی میلیاردی کره جنوبی به ایران و 
اینکه کره به تازگی اعالم کرده محموله 
پزشــکی به قیمت ۵۰۰ هــزار دالر به 
ایران ارســال خواهد کرد و در مرحله 
دوم این رقم به دو میلیون دالر می رسد، 
گفت: زحمت کشــیده اند! ما چیزی 
حدود دو ســال با کره جنوبی مذاکره 
داشــتیم ولی کره ای ها در این زمینه 
به آمریکایی ها گوش می دهند و برای 
پرداخت بدهی شان منتظر پاسخ مثبت 

آمریکا بودند.
عباس موسوی، در نشست خبری 
دیروز خود، در این ارتباط افزود: هفت 
میلیارد دالر پول ملت ایران در کره است 
و آنها باید همان موقع به صورت مقتضی 
این پول را به کشور ما بازمی گرداند ولی 
غفلت کردند و تاخیر داشــتند ما بارها 
به آنها این موضوع را گوشزد کردیم که 

آنچه آنها درباره علت این تاخیر مطرح  
می کند غیــر قابل قبول اســت. ایران 
تحت هیچ گونه  تحریــم بین المللی 
نیست و تحریم های آمریکا علیه ایران 
تحریم های یکجانبه و غیرقانونی است. 
بنابراین استناد کره ای ها به تحریم های 
آمریکا نمی تواند مالک عمل برای کره 

یا هیچ کشور دیگری باشد و ما خواهان 
بازپس گیری دارایی های خود هستیم.

وی افزود: اقدامی که کره ای ها اعالم 
کردند انجام می دهند، اقدام کوچک ولی 
مثبتی اســت که با تاخیر فراوان انجام 
می شود. موسوی همچنین تاکید کرد: 
کره ای ها باید مراقبت کنند که روابط 
دیرینه دو کشور که در مقاطعی بر سر 
زبان ها بوده با دخالت کشورهای ثالث 

مخدوش نشود.
آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان 

دارای مادر ایرانی نهایی شد 
سخنگوی وزارت خارجه در بخش 
دیگری از نشست خبری خود، خبر داد 
که آیین نامه صدور شناسنامه و دادن 

تابعیت از طریق مادر، نهایی شد.
وی با استقبال از اجرایی شدن این 
قانون، گفت: این دغدغــه مهمی بود 
که باید اجرایی و عملیاتی می شــد و 

امیدواریم که بانــوان ایرانی هر جای 
دنیا که هستند خوب و سالمت باشند 
و فرزندان آنها نیز از تابعیت وطن مادری 
برخوردار باشند. موسوی همچنین با 
اشاره به صدور بخشنامه عدم محرومیت 
از خدمات کنســولی گفــت: این قدم 
بزرگی در راســتای تکریم ایرانیان در 
نقاط مختلف دنیاست. ما به اتباع خود 
در نقاط مختلف دنیا دید مثبتی داریم 
و این گام خوب توسط وزارت خارجه و 

قوه قضائیه برداشته شد.
دنیا صدای مظلومیت شما را شنید

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
ابتدای نشســت خود پیامی را به زبان 
انگلیسی خطاب به مردم، دولت و پلیس 

آمریکا اعالم کرد.
وی در ایــن پیام خطــاب به مردم 
آمریکا گفت: دنیا صدای مظلومیت شما 
را شنیده و کنار شما ایستاده است. رژیم 
آمریکا خشونت و قلدری را همزمان در 
داخل و خارج از ایــاالت متحده دنبال 
می کند. از صحنه های خشونت باری که 
این روزها  پلیس آمریکا در پیش انظار 
مردم جهان خلق می کند و بی محابا و با 
حداکثر خشونت مردمی را که به صورت 
مسالمت آمیز خواستار احترام و توقف 
خشونت هستند ســرکوب می کند، 

بسیار متاسفیم.
وی به دولت و پلیس آمریکا نیز گفت: 
خشونت ها علیه مردم خود را متوقف 

کنید و بگذارید آنها نفس بکشند.
واکنش به تصمیم اخیر آمریکا

این دیپلمات کشــورمان در مورد 
تصمیم اخیــر آمریکا مبنــی بر عدم 
تمدید معافیت های هسته ای ایران و 
واکنش کشورمان به این موضوع گفت: 
تیم های کارشناسی ما در حال بررسی 
تبعات این تحریم ها در جریان همکاری  
است که ما با کشورهای مختلف در این 

زمینه داریم.
وی با بیان اینکــه اگر این تحریم ها 
اثر سوء خاصی روی ما بگذارد واکنش 

مناسب نشان خواهیم داد.
ســخنگوی وزارت خارجــه 

همچنین با اشاره به توانمندی  

داخلی ایران برای پیشبرد فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای خود گفت: احساس 
می کنیــم کــه می توانیــم از طریق 
توانمندی های داخلی و دانشــمندان 
خوبی که در کشور داریم به فعالیت های 
خود در این زمینه ادامــه دهیم اما در 
مورد واکنش بــه تصمیم اخیر آمریکا 
همانطور که گفتم بایــد بگذاریم که 
کارشناســان نظر کارشناسی خود را 
در مورد آثار ایــن تحریم ها ارائه کنند 
و ســپس در این مورد واکنش مناسب 

نشان خواهیم داد.
هنگ کنگ را جزو چین می دانیم

وی همچنیــن در مــورد دخالت 
آمریکا در امور داخلــی چین از جمله 
مســئله هنگ کنگ اظهار کرد: خوی 
آمریکایی ها دخالت در امور داخلی سایر 
کشورها است به خصوص کشورهایی 
که همســو با آنها نباشــند گرچه ما 
مشــاهده کردیم که آنها حتی در امور 
داخلی کشــورهای همسوی خود نیز 

دخالت می کنند.
موسوی با بیان اینکه آمریکایی ها در 
امور داخلی کشورهای مستقلی چون 
ایران و چین  مداخله آشکار می کنند 
و ایران همواره مخالفــت خود را با این 
مداخالت اعالم کرده اســت گفت: ما 
هنگ گنــگ را جزو ســرزمین اصلی 
چین می دانیــم و با توجه به ســوابق 
تاریخی، این منطقه با فرمول یک کشور 
و سیستم اداره می شود اما از آن جا که 
طبع آمریکایی ها و برخی کشورهای 
غربی استفاده از برخی روزنه ها و منافذ 
است آنها سعی می کنند با دخالت در 
امور، مردم را به سمت دیگری بکشانند 

و این موضوع با واکنــش چین رو به رو 
شده است.

موسوی افزود: ما دخالت در چین را 
محکوم می کنیم و بر اصل »چین واحد« 
پایبند هستیم  و به آمریکایی ها تاکید 
می کنیم که از دخالت در امور کشورهای 

مستقل دست بردارند.
پیگیری ها درباره جان باختن دو 

ایرانی توسط پهبادهای ترکیه
سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
در پاسخ به این پرسش که ادعا شده 
دو تن از شــهروندان ایرانی توســط 
پهبادهای ترکیــه ای در خاک اقلیم 
کردســتان مورد هدف قرار گرفته و 
کشته شده اند، گفت: ما در این زمینه 
گزارش هــای غیر رســمی دریافت 
کردیم و بررســی موضوع ادامه دارد 
اما با توجه به اینکه در این قضیه ادعا 
شده که آن دو تن توسط کشور ثالثی 
و در خاک کشــور دیگری جان خود 
را از دســت دادند موضوع کمی ابعاد 
پیچیده حقوقی پیدا کرده و سه کشور 
درگیر هستند و باید ابعاد این موضوع 

مشخص شود.
وی ادامــه داد: وزارت خارجــه در 
ارتباط با این موضــوع پیگیری ها را از 
دولت ترکیه، عراق و اقلیم کردســتان 
انجام داده است و وقتی این پیگیری ها 
نهایی شــد و گزارش رســمی آن به 
دست ما رسید آن را به اطالع عموم 

می رسانیم.

واکنش کنایه آمیز موسوی به کمک دارویی سئول به ایران؛

کرهایهازحمتکشیدهاند!

خبر

ســخنگوی دولت درباره ابهامات شورای 
نگهبان نسبت به الیحه حذف چهار صفر از پول 
کشور، گفت: ایرادی که شورای محترم نگهبان 
گرفت در مورد رابطه با صندوق بین المللی پول 
و مغایرتی که این بند ایجاد کرده اســت، بود و 
با توجه به بررسی ها نظر دولت و بانک مرکزی 

تامین نظر شورای نگهبان است.
  علی ربیعی در نشست خبری دیروز خود 
با بیان اینکــه دولت می تواند بنــد مورد نظر 
شــورای نگهبان را حذف کند تا نظر شورای 
نگهبان هم تامین شــود، افزود: امیدواریم که 
مجلس نیز صرفا به همین ایراد بپردازد و ما به 
رفع ایراد بپردازیم و حذف 4 صفر کاری است، 
که سال ها برای آن کار کارشناسی شده است 
و ما فکر می کنیم برای ســاده کردن مبادالت 

مفید است.

 ضربه ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی کرونا 
به اقتصاد

وی در بخش دیگــری از اظهــارات خود به 
موضوع اقتصاد پرداخت و گفت: بیماری کووید 
۱۹ فقط در ۱۳ رســته ای که محاســبه شد، با 
۱۰۸ هزار میلیارد تومان کســری درآمد و ضربه 
به کســب و کارها ما را مواجه کرد. در اسفند ماه 
۶۵ هزار میلیــارد تومان و در فروردین امســال 
حداقل 4۳ هزار میلیارد تومان کسب و کارهای 
ما دچار آسیب شد. سخنگوی دولت تصریح کرد: 
ما دولتی با درآمدهای ارزی زیاد و نجومی نبودیم 
بلکه دولتی بودیم که با سخت کوشی، عقالنیت و 
تالش بی محابا برای اداره کشور کار کردیم که به 
همه موارد پیش گفته باید مدیریت صد روزه کرونا 

را هم اضافه کرد.
ربیعی افزود: الگوی مدیریت کرونا به ما نشان 

داد که با همکاری همه دســتگاه ها می توانیم از 
تمام بحران ها عبور کنیم و برنامه های متعددی 
برای همکاری با مجلس شــورای اسالمی پیش 

رو داشته باشیم.
امیدوار به گشایش های نفتی

سخنگوی دولت درباره پیش بینی ها راجع به 
درآمد ارزی دولت در سال ۹۹ گفت: سهم درآمد 
ارزی کشور هم ناشی از صادرات نفت و گاز بوده و 
هم صادرات غیرنفتی. در جلسات فشرده ای که 
در ستاد اقتصادی دولت داشتیم و برای اولین بار 
آن را خبری می کنم چشــم انداز قابل دسترسی 
را با 4۱ میلیارد دالر بستیم و حتی تا 4۵ میلیارد 
دالر هــم می توانیم آن را ارزیابــی کنیم که این 
چشم اندازی قابل دسترســی است که باید برای 
رسیدن به آن تالش کنیم. بخشی از این چشم انداز 
نیز تعیین شده اســت. یعنی مشخص شده که 

سهم کشاورزی، صنعت، پتروشیمی و سایر موارد 
پایین دستی چقدر است. همچنین برش استانی 
این چشم انداز هم تعیین شــده است و ما دست 
روی دســت نمی گذاریم که آمریکا درآمدهای 

ارزی ما را ببندد.
ربیعی افزود: امیدواریم که با گشایش هایی که 
در حوزه نفت صورت می گیرد، بتوانیم درآمدهای 
ارزی را ازطریق نفت هــم تامین کنیم. امروز ۲۰ 
کشور را هدف گرفته ایم و تمام دنیا آنالیز شده اند. 

۲۰ کشور برای ما هدف اصلی هستند و سهم هر 
یک از آنها مشخص شــده است و بخش هایی که 
برای مذاکره تعیین شده اند باید اقدامات الزم را 

انجام دهند.
وی با بیان اینکه در هیچ دوره ای مثل این دوره 
وزارت خارجه، ستاد صادرات کشور نشده است، 
تصریح کرد: حضور در بازارهای منطقه پررنگ تر 
شده و در حال تالش برای افزایش حضور اقتصادی 

در کشورهای منطقه هستیم.

سخنگوی دولت:

نظرشوراینگهباندربارهحذف4صفرراتامینمیکنیم
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به مناسبت ۱4 خرداد صورت می گیرد؛
سخنرانیتلویزیونی

رهبرانقالب
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظم 
انقالب اســالمی ۱4 خردادماه، به مناسبت سی 
و یکمین ســالروز رحلت حضــرت امام خمینی 
)ره( در یک ســخنرانی زنــده تلویزیونی با ملت 
ایران ســخن خواهند گفت. بیانات ایشان ساعت 
۱۱ روز چهارشنبه، از سایت، اینستاگرام، توئیتر 
KHAMENEI.IR و شــبکه های صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران به صــورت زنده پخش 
خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی که هر ســال با سخنرانی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی)ره( 
برگزار می شــد، بــا توجه به دســتورالعمل های 
بهداشتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم 

برگزاری تجمعات، امسال برگزار نمی شود.
    

کنایه آیت اهلل جنتی به مجلس دهم: 
نمایندگانجدیداز

ردصالحیتهادرسبگیرند
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان در 
جلسه دیروز این شورا در توصیه ای به نمایندگان 
گفت: در انتخابات ۲ اسفند، ۱۱7 نماینده مجلس 
دهم از مــردم رأی نگرفتند و حــدود 7۰ نفر نیز 
صالحیت شان از سوی شورای نگهبان تأ یید نشد؛ 
خوب است هم نمایندگان قبلی توجه کنند که چه 
کردند که چنین اتفاقی برایشان افتاد و هم نمایندگان 
فعلی از این موضوع درس بگیرند. وی همچنین با 
تاکید بر اصالح قانون انتخابات، تصریح کرد: از جمله 
اصالحات اساسی در قانون انتخابات، ضابطه مند 
کردن ثبت نــام بی محابای داوطلبان اســت که با 
اصالح این موضوع بخشی از مشکالت عدیده نظام 

انتخاباتی نیز حل خواهد شد.
    

محموداحمدینژادکاندیدای
انتخابات۱4۰۰میشود

 محمدحســن قدیری ابیانه، فعال سیاســی 
اصولگرا، گفت: ســفرهای مکرر احمدی نژاد، موج 
سفرهایش و شعارهایی که به راه می اندازد نظیر اینکه 
»احمدی نژاد برگرد«، زمینه سازی طرفدارانش و 
اظهارات مشاور رسانه ای او یعنی جوانفکر مبنی بر 
اینکه احمدی نژاد در انتخابات ۱4۰۰ شرکت خواهد 
کرد؛ همه نشان از تصمیم قاطع او برای حضور دارد؛ 
اگرچه او تایید صالحیت هم  بشود رأی نخواهد آورد.

    
مشاور امنیت ملی ترامپ: 

چین،روسیهوایراندر
ناآرامیهایآمریکادخالتدارند

رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کابینه ترامپ، 
با تایید توییت مارکو روبیو ســناتور جمهوریخواه 
آمریکایی درباره دست داشتن ۳ دشمن خارجی 
آمریکا در تشــدید ناآرامی ها در این کشور، به طور 
مشخص از ۳ کشور چین، روســیه و ایران نام برد. 
وی در مصاحبه با برنامه هفتگی شبکه خبری »ای 
بی سی« آمریکا در پاسخ به ســوال مجری برنامه 
درباره احتمال دست داشــتن دشمنان خارجی 
آمریکا در تشــدید ناآرامی های داخلی این کشور 
گفت: »بله، به ایران نگاه کنید، این کشور به یقین در 
اینجا مشغول فعالیت است. آنها از این بحران داخلی 
آمریکا استفاده می کنند و به دنبال گسترش هرج و 
مرج و بی ثباتی داخلی در آمریکا هستند تا از این راه 

به دموکراسی آمریکا آسیب بزنند.«
    

فرهنگی خبر داد:
دعوتازوزرایاقتصادیدر

جلسهغیرعلنیامروز
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس که اولین 
جلسه غیرعلنی مجلس یازدهم است، گفت: در این 
جلسه قرار است درباره مسائل کالن اقتصادی بحث و 
تبادل نظر شود. همچنین قرار است چند تن از وزرای 
اقتصادی دولت در این جلسه حضور یابند و گزارشی 
درباره »جهش تولید« و مسائل کالن اقتصادی به 

نمایندگان ارائه دهند.
    

در پیامی به قالیباف؛
رئیسپارلمانچینخواستار
گسترشهمکاریباایرانشد

»لی جان شو«، رئیس پارلمان چین در پیامی 
انتخاب محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس 
ایران گفت: »هر تحولی در صحنــه بین المللی و 
منطقه ای صورت می گیرد، نــگاه و روابط چین و 
ایران همواره راهبردی و درازمدت است. اینجانب 
تمایل دارم با همکاری جنابعالی و تقویت ارتباط و 
همکاری کنگره ملی خلق چین و مجلس شورای 
اسالمی ایران، توسعه مداوم روابط و مشارکت جامع 

راهبردی چین و ایران را ترویج نماییم.«

موسوی درباره تصمیم اخیر 
آمریکا مبنی بر عدم تمدید 

معافیت های هسته ای 
ایران و واکنش تهران گفت: 

تیم های کارشناسی ما در 
حال بررسی تبعات این 

تحریم ها هستند. اگر این 
تحریم ها اثر سوء خاصی 
بر فعالیت و همکاری های 

هسته ای ما بگذارد واکنش 
مناسب نشان خواهیم داد

سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در ابتدای 

نشست خبری خود پیامی را 
به زبان انگلیسی خطاب به 

مردم، دولت و پلیس آمریکا 
اعالم کرد و به مردم آمریکا 
گفت: دنیا صدای مظلومیت 

شما را شنیده و کنار شما 
ایستاده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارائه آماری از خسارات جانی 
و مالی حوادث آبان ۹۸، تعداد کشته های این حوادث را ۲۳۰ کشته و تعداد مجروحان 

را ۲۰۰۰ نفر  اعالم کرد .
 مجتبی ذوالنوری، در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با  کرونا با اشاره 
به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته، گفت: در هر کشوری ممکن 
است طرح هایی اجرا شــود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند 
و بعضی سود ببرند. وی آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در 
توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعالم کنند، ولی 
براندازی نرم در دستور نظام سلطه است. وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره 

گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه های خارجی دادند، 
سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی 
حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی 
رخ می دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می کنند. ذوالنور اعالم 
کرد : 4۹7 مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، 4۲۲ خودرو 
مردم  آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به 
۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا 
آتش زدند، ،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد. وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان 
مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و 
آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود 
را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم. وی اعالم کرد:۶ مامور رسمی نیروهای امنیتی 
به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، 
رسانه های بیگانه آمارهای دروغین اعالم کرده و تا ده هزار نفر کشته اعالم کردند، ۲۳۰ 
کشته در مجموع داشتیم که۶ نفر از ماموران بودند. وی همچنین اظهارکرد: 7 درصد در 
درگیری های مستقیم با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز 

نظامی و انتظامی جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل 
فروشگاه ها، پمپ بنزین ها، بانک ها و مساجد جان باخته اند و ۲۰ درصد از جان باختگان 
در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم بوده اند.۲۲ درصد از جان باختگان سابقه 
محکومیت های کیفری داشته اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و به دالیل نامعلوم 
جان باخته اند، مثالً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود. ذوالنور همچنین 
اعالم کرد که مرجع آمار اعالم شده، پزشکی قانونی است. این نماینده دوره یازدهم 
مجلس همچنین اظهارکرد: هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان 
باخته باشد. او در تببین سیاست هایی که منجر به مهار ناآرامی های آبان ۹۸ شد نیز 
گفت: با سخنرانی رهبری ،قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در 
کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقالب جدا کردند. این نماینده 
دوره یازدهم مجلس در پایان اعالم کرد: پس از فرمایش رهبری برای تبیین ابعاد ناآرامی 
ها، ستادکل نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضاییه و شورای تامین استان ها به این 
موضوع ورود پیدا کردند. قرار شد به خانواده های کشته شدگان سرکشی و به آنها کمک 
شود. مقام معظم رهبری توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری 

مسلحانه داشته و کشته شده اند، از خود آنها جدا شود.

ذوالنوری اعالم کرد: 
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