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واکنش ایران به حمالت هوایی سعودی به بازاری 
در یمن 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمالت جنگنده های 
سعودی به بازاری در منطقه الحدیده یمن که منجر به شهادت و 
زخمی شدن شماری از شهروندان بی گناه یمنی شد را به شدت 

محکوم کرد.

ب��ه گزارش مه��ر، بهرام قاس��می ضم��ن ابراز هم��دری با 
بازماندگان قربانیان این تجاوز افزود: تش��دید حمالت به مناطق 
مسکونی و اهداف غیرنظامی و جلوگیری از دسترسی سازمان ها 
و نهادهای مسئول بین المللی در امر امداد رسانی، نقض اصول و 

قواعد حقوق بشردوس��تانه است و بجاست سازمان ملل متحد و 
دیگر نهادهای بین المللی مسئوالنه به موضوع کشتار غیرنظامیان 
یمنی در حمالت هوایی رس��یدگی ک��رده و همه تالش و همت 

خود را برای توقف فوری اینگونه حمالت به کار گیرند.

کارشناس روس:
ایران از مهمترین بازیگران منطقه ای در مبارزه با تروریسم است

به گفته کارشناس روسی، دولت ترامپ قصد دارد در کنار 
مب��ارزه با داعش، با گس��ترش نفوذ ای��ران در منطقه هم ديـــــدگاه

مقابله کند.
به گزارش تسنیم، "گریگوری لوکیانوف" گفت: دونالد ترامپ در جریان مبارزات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بعد از پیروزی، بارها از ضرورت تشدید اقدامات 
آمریکا و متحدین این کشور در مبارزه با داعش صحبت کرده و این گروه تروریستی 
را اصلی ترین دش��من ایاالت متحده و کل بش��ریت نام برده است. به همین دلیل 
می توان انتظار داشت که طرف آمریکایی راهکارهای تازه ای را برای موثر واقع شدن 
مقابل��ه با داعش، نه تنها در عراق، بلکه در س��وریه، پیش��نهاد دهد و بدین ترتیب 

مشخص شود که اقدامات آتی واشنگتن در این راستا چه خواهد بود.
گریگوری لوکیانوف معتقد است، مقامات آمریکایی با اظهارات تند خود علیه 
جمهوری اس��المی ایران، در حقیقت مان��ع از مبارزه موثر علیه داعش در منطقه 
می ش��وند. این حقیقت که دول��ت ترامپ قصد دارد در کنار مب��ارزه با داعش، با 
گس��ترش نفوذ ایران در منطقه هم مقابله کند، موضع گیری غیرسازنده ای است، 
برای اینکه ایران امروزه یکی از مهمترین بازیگران منطقه ای در مبارزه با تروریسم، 
چه در عراق و س��وریه و چه در افغانستان به شمار می رود و روسیه در این زمینه 

همکاری های موثری با تهران دارد.
لوکیانوف تاکید کرد: باید یادآور شوم که اکنون مسکو دارای ائتالف خود در 
مبارزه با داعش اس��ت که شامل کشورهای روسیه، ایران، سوریه و عراق می شود 
و آنه��ا یک مرک��ز تبادل اطالعاتی در بغ��داد بوجود آورده اند. این چهار کش��ور 
همکاری نزدیکی در رابطه با مبارزه با تروریست های داعشی با یکدیگر دارند. به 
نظر من، عدم شرکت روسیه در نشست واشنگتن را نیز نباید به منزله یک ژست 
نمایش��ی خاص تلقی کرد. ائتالف بین المللی از ابتدا بدون حضور روس��یه شکل 
گرفت و مقامات مس��کو نیز از ابتدا مخالفت خود را با اصول تش��کیل این ائتالف 
اعالم کرده و از همان آغاز هم از اقدامات آنها در عراق و س��وریه بس��دت انتقاد 
کرد. روسیه خود تمایل ندارد تا در این ائتالف وارد شود که اصلی ترین دلیل آن 

این است که روسیه فعالیت خود در مبارزه با تروریسم در سوریه را می داند.

جروزالم پست: 
چرا دوستی کره شمالی با ایران برای اسرائیل خطرناک است؟

یک پایگاه صهیونیس��تی در گزارش��ی مدعی ش��د ارتباط 
نزدیک کره شمالی با ایران می تواند یک تهدید بالقوه برای بـازي رسـانه

اسرائیل باشد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه جروزالم پس��ت در گزارش��ی 
نوش��ت: ممکن است کمتر کسی حتی حدس بزند که کره شمالی می تواند برای 
اسرائیل یک تهدید به شمار آید؛ اما دوستی و ارتباط نزدیک این کشور هسته ای 

با ایران چنین موضوعی را ممکن می سازد.
جروزالم پس��ت در ادامه نوشت: شواهد امر نشان می دهد سران کره شمالی 
تمرکز خود را بر روی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا قرار داده اند و به نظر می رس��د 
توجهی به اس��رائیل ندارند. اما نباید فراموش کرد این کش��ور دوست ایران است 
و در زمینه هس��ته ای ب��ا یکدیگر تبادالت علمی دارند. هرچند کره ش��مالی در 
نقطه ای دیگر در جهان واقع ش��ده و تاکنون چالش��ی با اس��رائیل نداشته است؛ 
اما می تواند به طور غیرمس��تقیم به سود ایران کار کند و یک تهدید جدی برای 

تل آویو باشد.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه ادعایش آورده است: کره شمالی می تواند 
یک منبع بیرونی برای توس��عه برنامه های هس��ته ای ایران باشد. پیونگ یانگ در 
زمینه های هسته ای بس��یاری با ایران همکاری دارد. عالوه بر این رفتارهای کره 
ش��مالی موجب شده تا کمتر کسی رفتار هسته ای ایران را جنون آمیز بداند. کره 
ش��مالی حتی کاری کرد که قدرت آمریکا زیر سوال برود و تمام موارد ذکر شده 

دالیل خوبی هستند تا تهدید این کشور علیه اسرائیل جدی گرفته شود.
کره ش��مالی دوشنبه گذشته ۵ موشک بالس��تیک را مورد آزمایش قرار داد 
که ۴ م��ورد از آن ها دارای بُرد هزار کیلومتری هس��تند. دولت "دونالد ترامپ"، 
رئیس جمهور آمریکا، نس��بت به ای��ن آزمایش ها موضع س��ختی اتخاذ کرد؛ اما 
همانند آزمایش��ات موشکی ایران، در نهایت نتوانست مانع از انجام آنها شود و یا 

تضمین کند پیونگ یانگ در آینده دست به چنین آزمایش هایی نخواهد زد.
این روزنامه صهیونیس��تی با ادعاهای ضد ایرانی خود س��عی در گس��ترش 

ایران هراسی دارد. 
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نمايند.
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وزارت نيرو
شرکت مديريت منابع آب ايران

شرکت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 

چند ماهی اس��ت ک��ه ترکیه 
تقریبا در ش��رایط بحرانی به پرونـــــده

سر می برد بویژه اینکه بعد از 
کودتای نافرجام در این کش��ور این ش��رایط بیشتر 
ب��روز و ظهور یاف��ت؛ چالش های درون��ی و بیرونی 
آنکارا موجب شده تا ایرانیان مقیم در ترکیه و حتی 
مسافران نیز از این وضعیت اسفناک در امان نمانند 

و با آسیب های فراوانی روبه رو شوند!
البته رفتارهای گس��تاخانه اخیر آنکارا در برابر 
ته��ران که به قول وزی��ر خارجه کش��ورمان ترکیه 
قدرنش��ناس است مزید بر علت ش��ده تا این کشور 

بیشتر از همه برای ایرانیان ناامن باشد. 
ب��ه گزارش میزان، مجروح ش��دن 7 ش��هروند 
ایرانی در حادثه بمب گذاری ش��هر وان، کشته شدن 
شمس الدین رس��ایی در بمب گذاری 1۵ مهرماه در 
ش��مدنیلی بدون جبران خس��ارت از س��وی دولت 
ترکیه، کش��ته و زخمی شدن دو ایرانی در استانبول 
به دست تبهکاران، کشته و مجروح شدن بیش از 20 
نفر از ایرانیان طی عملیات های تروریستی، حمله به 
اتوب��وس و کامیون های ایرانی و کالهبرداری متعدد 
تجار و ش��هروندان ترکیه ای از ش��هروندان ایرانی و 
برخ��ورد تبعیض آمیز دس��تگاه های دولتی و قضایی 
ترکیه با مال باخت��گان ایرانی تنها بخش کوچکی از 
اتفاقاتی اس��ت که اخیرا ب��رای هموطنانمان در این 

کشور رخ داده است.
"اینجا نیایید!" این جمله را سرکنسول جمهوری 
اسالمی ایران در استانبول خطاب به هموطنان گفت 
و افزود: ترکیه، ترکیه س��ابق نیست، تغییر کرده و نا 
امن ش��ده اس��ت، اگر کار ضروری ندارید به ترکیه 

سفر نکنید.
بختیار اس��دزاده گف��ت: ترکیه، ترکیه س��ابق 
نیس��ت، تغییر کرده و نا امن ش��ده اس��ت، اگر کار 
ضروری ندارید به ترکیه سفر نکنید. وی ضمن اشاره 
به آت��ش زدن تریلی های ایرانی و به قتل رس��اندن 
راننده های آنها در جنوب ش��رق ترکیه، اضافه کرد: 
دولت ترکی��ه علی رغم پیگیری های م��ا غرامتی به 

خانواده های رانندگان پرداخت نکرده است.
اسدزاده با اشاره به اینکه وضعیت ترکیه بعد از 
کودتای نافرجام آن به ش��دت ناامن ش��ده و افرادی 
از داع��ش هر ازگاهی اقدام به بمب گذاری می کنند، 
گفت: برخی از ایرانیانی که به امید مهاجرت به اروپا 
ابتدا به ترکیه می آیند تا سپس به کشورهای اروپایی 

بروند، طعمه کالهبرداران قرار می گیرند.

 تشریح شگرد کالهبرداران
برای اخاذی از مسافرین ایرانی

سرکنس��ول ایران با تشریح ش��گرد کالهبرداران 
برای اخاذی از مسافرین ایرانی گفت: آنها با شناسایی 
افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند به 
سراغ آنها رفته و می گویند ما می توانیم با ۵0 میلیون 
تومان شما را به فالن کشور اروپایی ببریم و می گویند 
تا زمان انجام نهایی کار امکان اسکان شما را هم فراهم 

کرده ایم و می توانید به طور رایگان اقامت کنید.
اس��دزاده ادامه داد: آن فرد هم این س��خنان را 

می پذیرد و در محلی که به او پیشنهاد شده مستقر 
شده و ۵0 میلیون تومان هم می دهد و وقتی که آن 
فرد می خواهد خارج شود می گویند باید ۵0 میلیون 

دیگر هم بدهی تا کار تو را درست کنیم.
وی با بیان اینکه گروگان گیران در مرحله بعدی 
با خانواده آن افراد تماس می گیرند، اظهار داش��ت: 
آنها به خانواده ها می گویند ما فرزند شما را گروگان 
گرفتی��م و باید ۵0 میلیون تومان بفرس��تید تا این 
فرد را آزاد کنیم و خانواده ها هم به ناچار این پول را 

می دهند ولی این افراد گروگان را آزاد نمی کنند. 

 اعضای باندی که
ایرانیان را گروگان گرفته بودند دستگیر شدند

اس��دزاده با بیان اینکه در این مرحله خانواده ها 
ب��ه وزارت خارج��ه متوس��ل می ش��وند و مس��ئله 
گروگان گی��ری را ش��رح می دهن��د، اظهار داش��ت: 
وزارت خارجه هم با پلیس ترکیه تماس می گیرد تا 
مسئله پیگیری شود و اخیرا هم باندی را گرفتند که 
چند ایرانی را گروگان گرفته بودند و از خانواده آنها 
اخاذی می کردند و پلیس توانست اینها را شناسایی 

و گروگان ها را آزاد کند.
وی ب��ا بیان اینکه عده ای از ایرانیان گرفتار این 
باندها خطرناک می شوند و مورد اخاذی قرار می گیرند 
تاکید کرد: توصیه ما این اس��ت که هموطنان به هر 
کشوری که می خواهند بروند در همان ایران ویزای 
آن کش��ور را بگیرند و اگر می خواهند مثال به آلمان 
برون��د در هم��ان ایران ویزای آلم��ان را بگیرند و از 
طری��ق ترکیه عمل نکنند چون اینجا گرفتاری هایی 

خاص خودش را دارد.
اس��دزاده، بیان داش��ت: اکثریت ایرانیان مقیم 
ترکیه در اس��تانبول مس��تقر هستند که شامل همه 

گروه ها اعم از نخبگان و افراد عادی می شوند.
وی با بیان اینکه حضور در ترکیه خطراتی دارد، 
خاطرنشان کرد: عده ای از ایرانیانی که برای گردش 
به ترکیه می آیند برخی مسائل ایمنی را که از طریق 
س��فارت و یا سرکنسولگری به آنان گوشزد می شود 
را رعایت نمی کنند و بعضا مدارک مهم و یا اش��یای 

قیمتی شان مفقود می شود.
اسدزاده با اش��اره به اینکه گروه های زیادی در 
ترکیه هس��تند که پول ها و گذرنام��ه افراد ایرانی را 
مورد سرقت قرار می دهند، اظهار داشت: هموطنان 
در ای��ن م��وارد تنها جایی را ک��ه می توانند مراجعه 

کنند سرکنسولگری است.
سرکنس��ول ای��ران در ترکی��ه ب��ا بی��ان اینکه 
کنسولگری برای افرادی که قبال از بلیت خود عکس 
گرفته بودند می تواند چاره اندیشی کند، بیان داشت: 
در این مورد دیگر مش��کلی برای بلیتش��ان نیست و 

فقط یک برگه عبور باید برایش��ان صادر کنیم که با 
این کار به فرودگاه می روند و با آن پروازی که داشتند 
بر می گردند. وی افزود: کس��انی که گذرنامه شان را 
مفقود می کنند ش��ش ماه طول می کش��د تا مجددا 
گذرنام��ه بگیرن��د، مضاف براینکه، ی��ک عده ای هم 
هس��تند که وقتی به ایران می آیند گذرنامه ش��ان را 

می فروشند و گذرنامه ای دیگر می گیرند.
اس��دزاده بیان داش��ت: برخی از افرادی هم که 
گذرنامه ش��ان را می فروش��ند تالش دارند تا با تهیه 

گذرنامه و ویزای جدید به کشوری دیگر بروند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثال فردی که گذرنامه 
کشوری را با ویزای جعلی می گیرد و به سنگال می رود 
ت��ا از آنجا ب��ه آمریکا برود، در همان س��نگال متوجه 
می ش��ود که گذرنامه و ویزای این فرد جعلی است و 

در همان فرودگاه هم دستگیرش می کنند.
سرکنس��ول ایران در اس��تانبول با بیان اینکه با 

مشخص شدن جعلی بودن ویزا فرد دادگاهی می شود، 
اظهار داشت: در این جا یا به حبس محکوم می شود یا 

با چشم پوشی به کشورش بازگردانده می شود.
اس��دزاده با بیان اینکه ع��ده ای از افرادی که به 
ترکیه می آ یند پس از ورود به س��ازمان ملل مراجعه 
می کنن��د و برای پناهندگی ثبت ن��ام می کنند، بیان 
داشت: در این مرحله ابتدا اعراب و سوری ها رسیدگی 
ش��ده و س��پس نوبت به ایرانی می رس��د و ایرانی ها 
سرگردان هس��تند و به صورت اسفباری در کمپ ها 
زندگ��ی می کنند چون فک��ر می کنن��د در غرب به 
آرزوهایشان خواهند رسید ولی وقتی هم که به انجام 

می روند به آلت دست غربی ها تبدیل می شوند.

گروه های تروریستی در ترکیه فعال هستند
وی با توصیه به افرادی که به منظور گردشگری 
به ترکیه س��فر می کنند اظهار داش��ت: این دسته از 

افراد نیز باید هوشیار باشند زیرا بعد از کودتا ناامنی 
در ترکیه زیاد ش��ده و گروه های تروریستی در اینجا 
فعال هس��تند و هر لحظه امکان انفجار وجود دارد و 

خشک و تر با هم می سوزند.
وی خاطرنش��ان کرد: دولت ترکیه تاکنون بابت 
کس��انی که در اینجا کشته ش��ده اند به خانواده های 

کشته شدگان هیچ غرامتی نداده است.
اس��دزاده با اش��اره به اینکه ب��ه دلیل در پیش 
بودن ایام نوروز مس��یر زمینی ورود به ترکیه دارای 
ازدحام اس��ت، اظهار داش��ت: توصیه من به افرادی 
که به صورت زمین��ی و از مرز بازرگان می آیند این 
است که چون االن فصل مسافرت های نوروزی است 
و ع��ده زیادی در صف می ایس��تند ممکن اس��ت با 

بدرفتاری مواجه شوند.
اسدزاده با بیان اینکه مناطق جنوب شرق ترکیه 
ناام��ن اس��ت و تاکنون چند دس��تگاه از تریلی های 
ایرانی را آتش زده و رانندگان آن را کشته اند، اظهار 
داش��ت: دولت ترکیه در این مورد هم هیچ غرامتی 

به خانواده این افراد نداده است.
سرکنسول ایران در ترکیه با بیان اینکه از زمانی 
که ترکیه وارد حمایت از مخالفین بشار اسد شده است 
تغییر کرد و ناامن ش��ده است بیان داشت: این ناامنی 
به صنع��ت ترکیه آس��یب زده و توصیه می کنیم اگر 

هموطنان کار ضروری داشتند به اینجا سفر کنند. 
وی با تاکی��د بر اینکه امنیت س��فرهای هوایی 
بیش��تر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: علی رغم اینکه از 
مقامات ترکیه ای خواسته ایم با مسافران ایرانی به طور 
شایسته برخورد کنند، اما در فرودگاه شاهد برخورد 
بد هس��تیم و دیدیم در همان فرودگاه گذرنامه افراد 
مفقود می شود، زیرا در آنجا انواع پناهنده ها هستند 
و چون منبع ارتزاقی ندارند سعی می کنند از افرادی 

که حواسشان نیست دزدی کنند.
وی ب��ا بیان اینکه در ایام عید مس��افران زیادی 
به ترکیه می آ یند، خاطرنش��ان ک��رد: این اتفاقات در 
فرودگاه زی��اد رخ می دهد چنانچه مناطق س��احلی 
 مث��ل آنتالیا هم مس��ائل خاص خ��ود را درپی دارد. 
اس��دزاده درخصوص اتباع ایران��ی در بند زندان های 
ترکیه گفت: اینجا 2۵0 زندانی در یکی از زندان های 
استانبول داشتیم که تقریبا 100 نفر آنها آزاد شدند.

به صورت دوره ای با مجوز قوه قضاییه ایران 
از زندان های ترکیه بازدید می کنیم

اس��دزاده با بیان اینکه ما ب��ه صورت دوره ای با 
مجوز ق��وه قضاییه ایران و با هماهنگی س��فارت از 
زندان ها بازدید داش��ته و به آ نها سر می زنیم، عنوان 
ک��رد: ما با زندانیان صحب��ت می کنیم و کمک های 
مختل��ف اعم از نقدی و غیره را به آنها می رس��انیم 
و مش��کالت آنها را پیگیری می کنیم و اگر جرمشان 

سبک باشد نسبت به آزادی آنها اقدام می کنیم.
وی بیان داش��ت: قانون جدی��دی در ترکیه به 
تصویب رس��یده که م��دت زمان زندان��ی عده ای از 
زندانی��ان را کم می کند تا زودتر آزاد ش��وند که این 
قانون ش��امل مجرمین مواد مخدر،  قتل و جرم های 

سنگین از این قبیل نمی شود.

سفر به ترکیه به چه قیمتی!
وقتی سرکنسولگر کشورمان ايرانی ها را از سفر به ترکیه منع می کند

وزیر ام��ور خارج��ه تاکید کرد: 
مردم در س��ال جدی��د در پای ديپلمـــات

صندوق های رای مردم س��االری 
را به رخ جهانیان می کشند.

به گ��زارش مه��ر، محمدجواد ظریف در مراس��م 
رونمایی از پرتال جدید وزارت خارجه در ابتدا با تبریک 
پیشاپیش س��ال نو ابراز امیدواری کرد که سال آینده 
س��ال پرباری برای ملت ایران باش��د. وی افزود: حوزه 
دیپلماس��ی عمومی یکی از ضروری ترین و دشوارترین 
حوزه های دیپلماس��ی است و به شدت در حال تحول 

است و هر روز با شرایط ویژه ای روبه رو است. 
ظریف ادام��ه داد: اطالع رس��انی از انحصار خارج 
شده و دیگر نمی توان از امپراتوری های رسانه ای سخن 
گفت. هر فرد در گوش��ه ای از خانه می تواند با ابزارهای 
بس��یار محدود یک پیام را به شکل جهانی منتقل کند 
و تنه��ا  توان در پردازش و ارائه می تواند تضمین کننده 
موفقی��ت یا ع��دم موفقیت این باش��د. ای��ن چالش و 
همزمان فرصت بی نظیری برای کس��انی اس��ت که در 

حوزه دیپلماسی عمومی مشغول به فعالیت هستند. 
وزی��ر امور خارج��ه با بیان اینکه ام��روز نمی توان 
مانع از نشر حرف کسی شد، عنوان کرد: ما که معموال 
در دنی��ای غرب و در حوزه مطبوعات دس��ت پایین را 
داش��تیم و دیگران تالش می کردند که مانع از شنیده 

شدن پیام شوند، امروز این مانع را نداریم.
ظری��ف ادام��ه داد: چالش دیگری ک��ه در حوزه 
دیپلماس��ی و روابط عمومی ایجاد شده، ناممکن بودن 
انتخاب مخاطب اس��ت. ما ای��ن چالش را در اظهارنظر 

کردن هایمان در نظر نمی گیریم.
وی اضاف��ه ک��رد: در دنیای کنونی ه��ر صحبتی 
کنی��د به یم��ن رس��انه ها و وجود فض��ای مجازی در 
فاصله ه��ای کمتر از دقیقه و س��اعت ابع��اد جهانی به 
خ��ودش می گیرید دیگر نمی توانید تصمیم بگیرید که 
در محیط دوس��تانه صحبت می کنم، باید توجه داشته 
باشید با افراد در روستاهای ایران و از طریق کانال های 
ای��ران این حرفها را می ش��نوند صحبت می کنید وهم 

برای محافل قدرت صحبت می کنید
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ب��ا بی��ان اینکه این 
دش��واری و چال��ش جدید در انتخ��اب مخاطب امروز 
نظام بین المللی را دچار تحول می کند، اظهار داش��ت: 
کشورها نمی توانند برای خودشان سیاست هایی تعیین 
کنن��د غاف��ل از اینکه که این سیاس��ت ها می تواند در 
فاصله کوتاهی با عکس العمل گس��ترده جهانی روبه رو 
ش��ود. در دنیای جهانی شده همه چیز جهانی شده، از 

احساسات تا امنیت.
وی ادامه داد: برای ایران از ابتدای انقالب یکی از 

مهم ترین مشخصه هایش ارسال پیام است.

ظری��ف ادامه داد: یکی از چیزهایی که قدرت ما را 
رقم می زند این اس��ت که در سیاست هایمان استقالل 
داریم و برای اتخاذ تصمیم نه به غرب نگاه می کنیم و نه 
ش��رق، این موقعیت ویژه ای به ما داده است و امیدوارم 
هم��کاران در وزارت خارجه این فرص��ت ویژه را درک 
کنند و ما این قدرت را مرهون مقاومت مردم هس��تیم. 
وی گفت: ما در شرایط بی نظیری هستیم و استفاده از 

آن بسته به اطمینان خودمان به خودمان دارد.
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در س��ال جدید 
مردم در پای صندوق های رای مردم س��االری را به رخ 
جهانیان می کش��د، تصریح ک��رد: اختالفات با صندوق 

رای تمام می شود.
ظریف با اش��اره به فرمایشات رهبری برای حضور 
در پای صندوق رای عنوان کرد: مردم با حضورشان در 
پای صندوق ها به حاکمیت قدرت می دهند. وی اظهار 
داش��ت: برخی به غل��ط فکر می کنند ای��ران به خاطر 
تحریم ها به پای میز مذاکره آمد، ولی حضور مردم در 

پای صندوق های رای آنها را به میز مذاکره کشاند.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: امیدوارم امروز که 
برخی صحب��ت از نوع دیگری از برخورد با مردم ایران 
می کنند، مردم با حضور در پای صندوق ها این پیام را 
ارسال کنند که با این مردم باید با زبان تکریم صحبت 

کنند نه تحریم و تهدید.

ظريف در مراسم رونمايی از پرتال جديد وزارت خارجه:
مردم در سال جديد در پای صندوق های رای مردم ساالری را به رخ جهانیان می کشند

 عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
برخورد اخیر مرزبانان ترکیه ای با مسافران ایرانی گفت: ایرانی ها در صورت امکان به ترکیه سفر 

نکنند.
به گزارش تس��نیم، محمدجواد جمالی با اش��اره به مش��کالت به وجود آمده برای توریست های 
ایران��ی از س��وی مرزبانان و پلیس ترکیه، اظهار داش��ت: کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس به عنوان 

کمیسیون تخصصی قطعا موضوع بدرفتاری با مسافران ایرانی در ترکیه را بررسی می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه موضوع برخورد توهین آمیز با مس��افران ایرانی در ترکیه را در کمیس��یون 
امنیت ملی با حضور مس��ئوالن وزارت  امورخارجه بررس��ی می کنیم، افزود: توصیه می کنم مردم در 

صورت امکان به ترکیه سفر نکنند.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به برخوردهای توهین آمیز و ضرب 
و ش��تم مس��افران ایرانی در مرز بازرگان، تصریح کرد: برکناری مامور مرزی به علت ضرب و شتم 

مسافران ایرانی کافی نیست و مامور خاطی باید محاکمه شود.
جمال��ی با تاکید بر اینک��ه وزارت امورخارجه باید با جدیت بیش��تری با اقدامات اخیر مس��ئوالن 
ترکیه ای برخورد کند، گفت: سیاست های ترکیه در سال های اخیر از ثبات الزم برخوردار نبوده و چنین 

سیاست هایی سبب بی ثباتی در منطقه می شود، لذا وزارت امورخارجه باید مقتدرانه اقدام کند.

نمای نزدیک

 رایزنی وزرای انرژی آمریکا و اسرائیل
درباره ایران 
وزرای انرژی رژیم صهیونیستی و آمریکا درخصوص 
گس��ترش همکاری در زمینه انرژی و نگرانی های تل آویو 

درباره ایران دیدار و گفت وگو کردند.
به گ��زارش ف��ارس، وزیر ان��رژی رژیم صهیونیس��تی 
درخص��وص نگرانی های تل آویو درخصوص نف��وذ ایران در 
سوریه از جمله طرح های این کشور برای راه اندازی پایگاه های 
نظامی در س��وریه با وزیر ان��رژی آمریکا گفت وگو کرد. این 
دو نفر همچنین در ارتباط با گس��ترش همکاری اسرائیل و 
آمریکا درخصوص حفاظت سایبری از برق، گاز طبیعی و به 

طور کلی زیرساخت های انرژی گفت وگو کردند.

تاکید بر ادامه تحریم های ایران 
کاخ سفید اعالم کرد: تحت ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، وزارت خزانه داری اقدام به تحریم چند ش��رکت و 
ش��خصی کرده است که در برنامه موشک بالستیک ایران 

مشارکت کرده اند.
به گزارش ایسنا، کاخ سفید با انتشار بیانیه ای درباره 
دس��تاوردهای پنجاه روز ابتدایی ریاست جمهوری دونالد 
ترام��پ، از تحریم های وزارت خزان��ه داری آمریکا بر ضد 
چندین شرکت و فرد ایرانی به عنوان یکی از عملکردهای 

ترامپ در بخش امنیت ملی آمریکا نام برد.
در بخش��ی از ای��ن بیانیه با عن��وان "اولویت دادن به 
امنیت ملی آمریکا" آمده است: رئیس جمهور ترامپ تالش 
کرده اس��ت تا درب��اره ایمنی و امنیت س��رزمین آمریکا، 
مرزهای این کشور و مردم آن اطمینان حاصل کند. تحت 
رهبری رییس جمهور ترامپ، وزارت خزانه داری )آمریکا( 
اقدام به تحریم 2۵ شرکت و افراد دخیل در برنامه موشکی 
بالستیک ایران کرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین 
اقدام به ایجاد حفاظت های جدید در برابر تروریس��ت های 

خارجی کرده است که وارد کشور ما می شوند.

 تاکید سفیر هلند بر نقش برجام
در استحکام روابط دوجانبه 
سفیر هلند در ایران گفت: برجام به توسعه و گسترش 
روابط سیاسی و اقتصادی بین 2 کشور کمک کرده است.

به گزارش میزان، س��وزانا ترستال در دیدار با فریدون 
همتی اس��تاندار قزوین با اشاره به در پیش بودن سال نو 
در ایران، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم سال آینده روابط 
2 کش��ور بیش از پی��ش افزایش پیدا کن��د. وی از عالقه 
هلندی ها برای حضور در ایران به منظور سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: پس از برجام 
ش��رکت های بس��یاری در زمینه های مختلف کشاورزی، 

انرژی و کشتی از هلند برای همکاری به ایران آمده اند.
 سفیر هلند ادامه داد: در این مدت هیات هایی در سطح 
وزرا و مقام های بلند پایه از هلند به ایران آمده اند و همچنین 

هیات های مختلفی از ایران به این کشور سفر کرده اند.
 ترستال اظهار کرد: در راستای گسترش همکاری ها 

تمایل داریم تا پلی ارتباطی بین 2 کشور برقرار شود.


