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روی موج کوتاه

نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه 
روابط خارجی عراق مبتنی بر توازن و 
دوری از هرگونه صف بندی است، تصریح 
کرد: اجازه نمی دهیم هیچ گونه تجاوز 
یا تهدیدی از سوی عراق یا اراضی این 

کشور علیه ایران انجام شود.
مصطفی الکاظمی، روز گذشــته 
وارد ایران شد و در بدو ورود در فرودگاه 
بین المللــی مهرآبــاد از ســوی رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو مورد استقبال قرار 
گرفت. این سفر، نخستین سفر خارجی 
مصطفــی الکاظمی از زمــان تصدی 
نخســت وزیری عراق در اردیبهشت 

گذشته است.
او قرار بود یــک روز قبل تــر عازم 
عربستان شــود و بعد به ایران بیاید که 
به دلیل بیماری و در بیمارستان بستری 
شدن پادشاه عربستان، سفر وی لغو شد. 
وزیران امور خارجه، نفت، برق، دارایی، 
دفاع، بهداشت و مشــاور امنیتی ملی 
عراق الکاظمی را در این سفر همراهی 

می کردند.
روز گذشــته پس از پایان مراســم 
استقبال رســمی، الکاظمی و حسن 

روحانی، رئیس جمهوری ایران بالفاصله 
وارد محل مذاکرات دوجانبه شدند. 

پس از برگــزاری مالقات خصوص 
روحانی و الکاظمی، مذاکرات مشترک 
هیأت هــای عالی رتبــه دو کشــور با 
حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
 رئیس جمهوری و مصطفی الکاظمی 

برگزار شد.
حمایت از ایران را سرلوحه کار 

خود قرار خواهیم داد
مصطفی الکاظمی در نشست خبری 
مشــترک با رئیس جمهوری اسالمی 
ایران که در سالن اجالس سران برگزار 
شد، با تشکر از رئیس جمهوری اسالمی 
ایران برای دعوت سفر به تهران گفت: 
هدف از این سفر تقویت روابط تاریخی 

میان دو کشور است.
وی افزود: امروز با چالش هایی روبرو 
هستیم که بخشی از آن به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت است 
در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی 
بین دو کشــور هســتیم به نحوی که 
تامین کننده منافع ایران و عراق باشیم 
به ویژه این کــه روابط بین ایران و عراق 

صرفاً ناشــی از موقعیت جغرافیایی دو 
کشور و دارا بودن ۱۴۰۰ کیلومتر مرز 
مشترک نیست، بلکه ایران و عراق رابطه 
تاریخی فرهنگی و دینی بسیار عمیقی 

با یکدیگر دارند.
الکاظمی خاطرنشان کرد: خدمت 
برادرانم در جمهوری اســالمی ایران 
تاکید می کنم که ملت عراق دوست دار 
و مشــتاق روابط ممتــاز با جمهوری 
اســالمی ایران بر اســاس اصل عدم 
دخالت در امور داخلی دو کشور است. 
ما علیه تروریسم و گروه های تکفیری 
جنگیدیم و جمهوری اسالمی ایران از 
نخستین کشورهایی بود که در این را 
در کنار عراق ایستاد و ما این را فراموش 
نخواهیم کرد؛ به همین دلیل نیز عراق 
در کنار ایران ایستاد تا به این کشور برای 
گذر از چالش های اقتصادی اش کمک 
کند و در این راستا عراق تبدیل به بازار 
بزرگی برای تجــارت و صادرات ایران 

شده است.
نخســت وزیر عراق تاکیــد کرد: 
ما در عــراق دفاع و حمایــت از ایران را 
سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد، اجازه 

نمی دهیم هیچ گونه تجاوز یا تهدیدی 
از سوی عراق یا اراضی این کشور علیه 

ایران انجام شود.
وی در ادامه با اشــاره بــه جزئیات 
گفت وگــوی خصوصــی خــود بــا 
رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد: 
در جلســه امروز درباره اجرایی کردن 
توافقات بین دو کشــور از جمله اتصال 
راه آهن خرمشــهر به بصره گفت وگو 
کردیم و بسیار امیدوار هستیم که این 
توافقات به زودی عملیاتی شود و شاهد 
دستاوردهایی باشیم که به نفع دو ملت 

است.

 ارتقای روابط تجاری 
به ۲۰ میلیارد دالر

حســن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران نیز پس از این جلسات در کنفرانس 
خبری مشترک با الکاظمی، از اراده دو 
دولت ایران و عراق برای ارتقای روابط 
تجاری دو کشور به ۲۰ میلیارد دالر خبر 
داد و گفت: دو کشور مصمم هستند همه 
مفاد توافقات دو طرف در اسفند ماه ۹۷ 

را اجرایی کنند.
 رئیس شــورای عالی امنیت ملی 
همچنین با اشــاره بــه همکاری های 
امنیتی دو کشــور خاطرنشان کرد: ما 
مثل  سال های پیش که در کنار دولت و 
ملت عراق و ارتش عراق روبه روی داعش 
ایســتادیم و  مبارزه کردیم، همچنان 
آمادگی داریم در کنار ملت عراق برای 
ثبات و امنیت عــراق و منطقه تالش 

کنیم.
روحانی اضافه کرد: الزم می دانم از دو 
قهرمان مبارزه با تروریسم یعنی سپهبد 
سردار شهید قاســم سلیمانی و شهید 
ابوالمهدی المهندس به بزرگی یاد کنم 
که جزو سردارانی بودند که طی سالهای 
گذشته برای امنیت عراق تالش کردند.

وی با اشاره به دیگر موضوعات رایزنی 
خود با نخست وزیر عراق گفت: در گفت 
و گوی امروز در خصوص مسائل منطقه، 
ثبات منطقه و نقشی که عراق می تواند 
در منطقه به عنوان یک کشور قدرتمند 
عربی ایفا کند، مورد تبادل نظر و تاکید 

قرار گرفت.
 بازتاب گسترده سفر الکاظمی

در رسانه های عربی
الکاظمی در سفر یکروزه خود به ایران 
دیدارهای متعدد دیگری نیز داشت که 
مهمترین آنها دیدار با مقام معظم رهبری 
بود. سفر او با این مختصات مورد توجه 
رسانه های خارجی به ویژه رسانه های 

عرب منطقه قرار گرفت. 
روزنامه فرامنطقه ای ایالف با روتیتر 
اولین دیدار رهبر ایران با مسئول خارجی 
پس از کرونا، نوشت: الکاظمی به منظور 
ایجاد تعادل در روابط منطقه ای خود به 

تهران سفر کرد.
این روزنامه که در لندن چاپ می شود 

نوشت: نخست وزیر عراق در اولین سفر 
خارجی خود پس از تصدی این منصب 
به ایران سفر کرد تا در روابط منطقه ای 
کشور خود تعادل ایجاد کند و در رابطه 
با همکاری های امنیتــی، اقتصادی و 

تجاری بحث و رایزنی کند.
شــبکه العربیــه تحــت عنــوان 
»الکاظمی در تهــران و تاکید بر مقابله 
با احیای فرقه گرایی«، سفر نخست وزیر 

عراق به ایران را پوشش داد. 
این شبکه سعودی همچنین با اشاره 
به ســفر دور روز پیش ظریف به بغداد 
نوشــت: قرار بود اولین ســفر خارجی 
الکاظمی به عربســتان باشد اما وزارت 
خارجه عربستان دیروز دوشنبه اعالم 
کرد که ســفر نخســت وزیر عراق به 
ریاض تا زمان ترخیص ملک سلمان از 

بیمارستان به تعویق افتاد.
فرانس ۲۴ عربی نیز نوشت: نخست 
وزیر عراق امروز در سفری رسمی و در 
اولین سفر خارجی خود پس از تصدی 
این منصب وارد تهران شد و قرار است 
با مقامات ارشــد ایران دیدار و رایزنی 
کند. الکاظمی قرار بود در اولین ســفر 
خود به عربستان برود اما پس از اینکه 
ملک ســلمان راهی بیمارســتان شد 
این ســفر به تاخیر افتاد. بر اساس این 
گزارش، دیگر رسانه های عربی و عراقی 
مانند رأُس الیوم، المیادین، المعلومه، 
الدجله، االخباریه، بغدادالیوم، الوطن 
المصری، رووداو عربی، شــفق نیوز و ... 
سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 

عراق به تهران را بازتاب دادند.

الکاظمی در تهران:

اجازه نمی دهیم ایران از خاک عراق تهدید شود

خبر

سخنگوی دولت گفت: با تالش وزارت خارجه 
و بانک مرکزی شرایط بازگشت ارزهای کشور از دو 
کشور خارجی فراهم شده است و ارزهایمان را به 

زودی به کشور برمی گردانیم.
علی ربیعی در نشســت خبــری دیروز خود 
همچنین به شــرایط ارزی اشــاره کرد و گفت: 
متاســفانه یکی از علل افزایش قیمت ارز عالوه 
بر فشــار و تحریم اقتصادی یا عوامل اقتصادی، 
کار روانی برای ایجاد انتظــار افزایش قیمت ارز 
بوده و انتظار باال رفتن قیمت بازار ارز موجب باال 
رفتن فشار در این زمینه شــد. عده ای در فضای 
مجازی و بیرون از مرزها به ویژه از نیمه شب به بعد 

عددسازی های خود را آغاز کردند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از علل تداوم 
پایین آمدن قیمت ارز هم، عدم توجه هم میهنان 
به کارهای سودجویانه برخی سودجویان است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به فروش نفت و برگشت ارز 
حاصل از صادرات، درآمد ارزی بهتر از این خواهد 
بود و از این بعد شاهد قیمت واقعی ارز خواهیم بود. 
کما اینکه رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی 
در دو هفته اخیر صریحا گفتند این افزایش قیمت 

ارز، مصنوعی و ناپایدار است.
ربیعی تصریح کرد:  باال بردن تولیدات داخلی 
را در بحث تقاضا افزایش دادیم کــه این نه تنها 
درخواســت ارز را کاهش داده بلکــه در افزایش 
تولیدات داخلی و کاهــش قیمت کاالها کمک 

خواهد کرد بنابراین بازار ارز از طرف عرضه و تقاضا 
نشان می دهد این افزایش قیمت واقعی نیست.

سقفی برای همکاری با همسایگان نداریم
ربیعی در پاسخ به ســوالی درباره تفاهم نامه 
ایران و چین و اینکه آیا ایران آمادگی دارد چنین 
تفاهم نامه ای را با کشورهایی نظیر روسیه داشته 
باشد، گفت: قبالً اعالم کردیم که جمهوری اسالمی 
ایران با همه کشورهایی که مصمم به توسعه روابط 
همه جانبه با ایران هستند وارد گفت وگوهایی برای 
ترسیم نقشه راهِ همکاری های بلندمدت بر اساس 
حسن نیت و منافع متقابل دارند، آماده همکاری 
است، روسیه هم حتماً در این چارچوب و در این 
قاعده قرار دارد. سخنگوی دولت ادامه داد: در میان 

کشورهای همسایه، روسیه حتما اولویت ما است 
از جمله کشورهایی است که برای ما دارای اهمیت 
است، ما هیچ سقفی را برای گســترش روابط با 
همسایگان نداریم؛ کشورهایی هم که اراده خود 
را برای همکاری بلندمدت اعالم کردند و در مقابل 
زورگویی و قانون گریزی های آمریکا ایستادند این 

کشورها برای ما قطعا اولویت دارد.
 واکنش به ادعای نقش داشتن 
سعید حجاریان در واردات گندم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری 
فارس درباره حذف بودجه خودکفایی گندم و نقش 
سعید حجاریان در واردات گندم و فرآورده های 
مرتبط که از ســوی یکی از نمایندگان مجلس 
مطرح شده است، گفت: من حذف بودجه گندم و 
همچنین نقش فردی در این موضوع که خارج از 

دولت است را تکذیب می کنم.
وی ادامه داد: تصمیمات دولت تابع فردی از 

بیرون نیســت؛ آن هم موضوعی که روی زندگی 
هزاران کشاورز تاثیر می گذارد. ما در دولت خرید 
گندم را از ۳۶۰۰ هزار تن در سال به ۱۱ میلیون و 
چهارصد هزار تن رساندیم و با قیمت خرید گندم، 
رضایت کشاورزان را ایجاد کردیم. در هیچ سالی 

آنقدر خرید تضمینی گندم نداشته ایم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: واردات گندم صرفاً 
در انحصار دولت است و ما تنها خرید گندممان 

برای ذخایر استراتژیک است نه برای مصرف.

ربیعی خبر داد:

آزادسازی منابع ارزی ایران در دو کشور خارجی 
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هیأتی از تهران به کی یف می رود؛ 
رایزنی ایران و اوکراین درباره نحوه 

پرداخت غرامت جانباختگان
به گزارش ایلنا به نقــل از اینترفکس، »دمیترو 
کولبا«، وزیر امور خارجه اوکراین گفت: روز گذشته 
خبردار شدیم که گروهی در هفته جاری از ایران به 
اوکراین خواهند آمد تا درباره پرداخت غرامت رایزنی 
کنیم. مدت هاست خواهان چنین دیداری هستیم و 
اکنون برای آغاز رایزنی ها  آماده هستیم. وی افزود: 
ایران باید جزئیات را به صورت دقیق توضیح دهد 
که چه اتفاقی افتاده است. در جهان فعلی،  یک نفر  
نمی تواند هواپیما را به راحتی منهدم کند. ما باید نه 
تنها درباره خطای انسانی بلکه به طور کلی درباره 

عملکرد سامانه کنترل هوایی بحث کنیم.
    

کانادا:
ایران حق هدایت تحقیقات 

جعبه های سیاه را دارد
به گزرش ایلنا به نقل از نشنال پست، کتی فاکس 
رئیس اداره حمل و نقل کانادا گفت: بر اساس قانون 
هوانوردی بین المللی ایران از اختیار الزم برای هدایت 
تحقیقات و کنترل اطالعات انتشار یافته  برخوردار 
است. وی افزود: هیأت ایمنی حمل و نقل افرادی را 
به پاریس اعزام کرد که شاهد پیاده کردن اطالعات 
جعبه های سیاه باشــد. فاکس در ادامه گفت: فعال 
معلوم نیست بررسی و تجزیه داده ها به صورت کامل 
در فرانسه صورت بگیرد یا اینکه ایران اطالعات را باز 
می گرداند تا بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات در 

داخل این کشور رخ دهد.
    

 زیباکالم: مردم حتی به ظریف 
هم رأی نمی دهند 

صادق زیباکالم، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره 
تکلیف جریان اصالحات با انتخابات ۱۴۰۰ گفت: 
اصالح طلبان اصاًل و ابداً نمی توانند به فکر انتخابات 
۱۴۰۰ باشند زیرا مردم دیگر به اصالح طلبان رأی 
نمی دهند و به همین دلیل آنها هیچ شانسی نخواهند 
داشت. وی افزود: این قطعاً گمانی غلط است که با 
ورود آقای ظریف مردم تصمیم به رأی دادن خواهند 
گرفت. مردم همان طور که در دوم اسفند رأی ندادند 

به ظریف هم رأی نخواهند داد.
    

در ارتباط با دارایی های مسدود شده ایران 
در کره جنوبی؛

سفیر ایران در سئول احضار شد
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وزارت امور خارجه 
کره جنوبی در رابطه با اعتراض ایران به بلوکه شدن 
پول خود در کره جنوبی به خاطر تحریم های آمریکا، 
سعید بادامچی شبستری، سفیر کشورمان در سئول 
را روز سه شــنبه احضار کرد. بنا بر این گزارش، کو 
کیونگ سوک، مدیر امور آفریقا و خاورمیانه وزارت 
خارجه کره جنوبی به خاطر اظهارات ســخنگوی 
وزارت خارجه ایران در یک رســانه داخلی مبنی 
بر اینکه در صورت آزاد نشــدن دارایی ایران در کره 
جنوبی ممکن است این موضوع به دیوان بین المللی 
عدالت ارجاع داده شود، ابراز تاسفش را به سفیر ایران 
ابراز داشت. طرف ایرانی  نیز خواستار تفاهم شده و 
تاکید کرد که این موضع رسمی دولت ایران نیست.

    
انگلیس، به ایرانی ها ویزا می دهد

راب مک ایر، سفیر انگلیس در ایران در ویدیویی 
اعالم کرد: با وجود چالش  کرونا برخی درخواست 
سفر به انگلیس دارند از این رو اعالم می کنم به عنوان 
بخشی از مراحل بازگشایی مرکز ویژه بریتانیا در 
سراســر دنیا، مرکز ویژه تهران در میدان آرژانتین 
از پنج مرداد دوباره شروع به همکاری خواهد کرد. 
وی گفت رونــد دریافت ویزای بریتانیا شــفاف و 
عادالنه است اما متقاضیان باید مدارک مورد نظر و 
معیارهای الزم را داشته باشند. برای دریافت ویزا نیاز 
به هیچ دالل و واسطه ای نیست و کار به طور آنالین 
انجام می شود. هر هفته وقت مالقات داده می شود و 

آنالین می توانید وقت آنالین دریافت کنید.
    

بنیاد مستضعفان ارز صادراتی را 
طبق قانون باز می گرداند

حجت اهلل فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به جلسه دیروز 
سه شنبه این کمیسیون با حضور فتاح، رئیس بنیاد 
مســتضعفان و معاونین وی به ایسنا گفت: در این 
جلسه آقای فتاح عنوان کرد که بنیاد مستضعفان 
خود را ملــزم به اجــرای قانون می دانــد. مالیات 
فعالیت های خود را پرداخت می کند و ارز صادراتی 
را نیز طبق قانون باز می گرداند. نمایندگان نیز در این 
جلسه درخواست داشتند که بنیاد مستضعفان با 
توجه به ظرفیتش در حوزه ســرمایه گذاری ورود 
کند و در جایی که بخش خصوصــی و دولت توان 
سرمایه گذاری ندارند اقدام به این کار کند و صنایع 

سنتی به سمت صنایع نوین برود.

حسن روحانی در کنفرانس 
خبری مشترک با الکاظمی، 

از اراده دو دولت ایران و 
عراق برای ارتقای روابط 

تجاری دو کشور به ۲۰ 
میلیارد دالر خبر داد و گفت: 

دو کشور مصمم هستند 
همه مفاد توافقات دو طرف 
در اسفند ماه ۹۷ را اجرایی 

کنند

نخست وزیر عراق تاکید 
کرد: ما در عراق دفاع و 

حمایت از ایران را سرلوحه 
کار خود قرار خواهیم داد، 
اجازه نمی دهیم هیچ گونه 
تجاوز یا تهدیدی از سوی 
عراق یا اراضی این کشور 

علیه ایران انجام شود

ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص توقــف حکم اعدام 
۳ محکوم حوادث آبان، در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه 
چقدر فضای رسانه ای در تصمیم قضات موثر است، گفت: در 
فضاســازی های اخیر، عوامل متعددی وجود دارد. برخی از 
این عوامل، عناصر ضد انقالب و جریانات معارض و امپراطوری 
رسانه ای دشمنان انقالب و نظام هستند که اصال گوشمان به 
حرف آن ها بدهکار نیســت. ذیل این گروه، اصال کسی وجود 
ندارد؛ ربات ها هستند که ارزشــی به عنوان جایگاه رسانه ای 

ندارند؛ منتهی اعداد و ارقام را باال می برند. 
غالمحســین اســماعیلی افزود: عده ای از این افراد هم 
ناآگاهانه به این جمع پیوســتند که ما از این گروه گله داریم 
که چرا بدون اطالع و تحقیق وارد این فضا شــدند. عده ای هم 
دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند و ما انتقاد دلسوزان جامعه 

را می پذیریم و قبول می کنیم. چه بســا در فضای رســانه ای 
می توانســتیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسب تری 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: قبــل از اینکه فضای رســانه ای در این حد 
گســترده شــود، اعالم کردیم که راه های قانونی برای اعاده 
دادرسی وجود دارد. البته در مورد اینکه نتیجه چه خواهد بود، 
پیشداوری نمی کنیم و عادت کرده ایم به دور از هیاهو و جنجال 

و توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم.
ســخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ثابت کرده ایم که در 
چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، هــم آنجایی که باید اهل 
اغماض باشــیم، اغماض می کنیم و هم آنجاییکه باید صدای 
اعتراض را بشنویم، گوش شــنوا داریم و آنجایی هم که باید با 
عناصر اغتشاشگر برخورد قانونی شود، در چارچوب ضوابط 

و مقررات قانونی اتهامات این قبیل از افراد را حتما رسیدگی 
می کنیم. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چقدر فضای 
رسانه ای در تصمیم قضات در این زمینه موثر است، بیان داشت: 
قبل از اینکه فضای رســانه ای در این حد گسترده شود، اعالم 
کردیم که راه های قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد. البته 
در مورد اینکه نتیجه چه خواهد بود، پیشداوری نمی کنیم و 
عادت کرده ایم به دور از هیاهو و جنجال و توجه به فضاسازی 

تصمیم قضایی بگیریم.

اســماعیلی در خصوص اینکه اعمال مــاده ۴۷۴ در چه 
مواردی تجویز می شود و آیا این یک استثنا بوده یا اینکه قبال هم 
ماده ۴۷۴ اعمال شده است، گفت: ماده ۴۷۴ یک ماده قانونی 
مندرج در آیین دادرسی کیفری است و شرایطی را برای اعاده 
دادرسی بیان کرده که شرایط مختلفی است. بر اساس این ماده 
اعاده دادرسی برای پرونده ها در شرایطی پذیرفته می شود که 
محکوم علیه یا وکیل و یا دادستان مجری حکم یا دادستان کل 
کشور از احکام قطعی صادر شده بنا بر جهات مذکور در ماده 
۴۷۴ تقاضای اعاده دادرســی کنند و طبعــا این ماده قانونی 
اختصاص به این پرونده خاص ندارد. وی افزود: در همین چهار 
ماهه اول امسال که شرایط کرونایی هم داشتیم، بیش از ۴ هزار 
درخواست اعاده دادرســی تقدیم دیوان عالی کشور شده که 
بیش از ۸۵ درصد را بعد از بررسی اعالم شده که رای درست بوده 
و اصال قابلیت بررسی مجدد ندارد و درخواست اعاده دادرسی را 
رد شده و کمتر از ۱۵ درصد از درخواست های اعاده دادرسی را 

اصطالحا تجویز کرده است. 

توضیحات اسماعیلی درباره توقف حکم اعدام سه محکوم حوادث آبان؛

ربات ها  اعداد و ارقام را باال   بردند


