
در حالی که برداشت اغلب رسانه ها از مواضع روز 
دوشـــنبه مقامات دیپلماتیک تهران و مســـکو این 
بود کـــه پروازجنگنده هـــای روس از پایگاه همدان 
پایان یافته اســـت، دبیر شـــورای عالی امنیت ملی 
اعـــام کرد کـــه هواپیماهای روســـیه طبق طراحی 
عملیات زمینی، پنجشـــنبه گذشـــته نـــوژه را ترک 

کرده اند. 
بـــه گـــزارش خبرگزاری صـــدا و ســـیما دریابان 
علی شمخانی با بیان اینکه بازگشت جنگنده های 
روس طبق برنامه بوده و ناشـــی از فشار کشورهای 
دیگـــر نبوده اســـت، دربـــاره دیدگاه هـــای متفاوت 
دربـــاره همکاری هـــای راهبـــردی ایـــران و روســـیه 
گفت: »در ســـاختار نظام جمهوری اسامی ایران، 
کندی و بن بســـت در تصمیم گیری مدت هاســـت 
رفع شـــده اســـت و متناســـب با نیازها برای تأمین 
امنیت کشورمان، ســـاختار تصمیم گیری ما بویژه 
در عرصه دفاعی و امنیتی، زنده، فعال، هوشـــمند 
و روزآمـــد اســـت.« وی، جنجـــال رســـانه ای درباره 
همکاری هـــای راهبردی ایران و روســـیه را طبیعی 
دانست و به  کارگیری توان هوایی یکی از قدرت های 
جهـــان را در ایام معدود برای پشـــتیبانی عملیات 
زمینی که طراح و مستشـــارش ایران اســـت نشانه 
اقتدار جمهوری اســـامی ایران عنـــوان کرد. ادامه 
یافتن همکاری نظامی ایران و روســـیه در مبارزه با 
تروریسم از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی 

امنیت ملی نیز مورد تأکید قرار گرفت. 
علی شـــمخانی، روز گذشـــته در دیدار با »کریم 
ســـنجاری«، وزیر کشور اقلیم کردستان عراق گفت 
که همکاری های راهبردی تهران و مسکو صرفاً در 
حوزه مبارزه با تروریسم نبوده و ابعاد گسترده تری 
را شامل می شود. وی در این باره با اشاره به تاش 

امریـــکا و متحدان منطقه ای این کشـــور برای عدم 
ضربه پذیـــری تروریســـت هایی که تحـــت عناوین 
جعلی معارض معتدل جنایت های بی شـــماری 
را علیـــه مردم ســـوریه مرتکـــب شـــده اند، افزود: 
»هماهنگی نزدیک ایران، روسیه و سوریه در اجرای 
عملیات های اخیر علیه تروریست های تکفیری در 
ســـوریه، راهبرد تأخیری امریکا برای تحمیل اراده 
خود در معادالت امنیتی سوریه را با شکست رو به  

رو کرد.«
دبیر شـــورای  عالی امنیت ملـــی حجم عظیم 
در  ســـعودی  و  غربـــی  رســـانه های  خبرپراکنـــی 
خصوص همکاری مشترک ایران، روسیه و سوریه 
در عملیات اخیر را با هدف جنگ روانی به منظور 
پوشش دادن به شکست ســـنگین متحدانشان در 
مناطق تدمر، ادلب، حومه الذقیه و ریف حلب ذکر 
کرد و ادامه داد: »برخی کشورهای غربی و عربی که 
توهم قدرتمنـــدی در تغییر معـــادالت منطقه ای 
دارند، در عملیات اخیر اسیر ابتکار عمل سیاسی، 

دفاعی و امنیتی جمهوری اسامی شدند.« 
همزمان با این مواضع روز گذشته »مارک تونر« 
ســـخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در نشســـت 
خبری در پاســـخ بـــه گمانه زنی های مطرح شـــده 
درباره خاتمه یافتن عملیات جنگنده های روسیه 
از ایـــران به ســـوریه، گفت که »با وزیـــر امور خارجه 
روســـیه صحبت کردیم و همکاران ما در پنتاگون از 

نزدیک این مسأله را رصد می کنند.«
ë پاسخ الریجانی به  یک تذکر

اما روز گذشـــته رئیس مجلس شورای اسامی 
در اظهـــار نظـــری به ظاهـــر متفـــاوت از اظهارات 
شمخانی گفت که پرواز هواپیماهای روسیه متوقف 
نشـــده اســـت. اظهار نظری که البته می توانســـت 

موید ادامه همکاری نظامی دو کشور باشد.
به گزارش ایرنا، علـــی الریجانی  این مطلب را 
در پاســـخ به تذکر محمود صادقی نماینده تهران 
در مورد برگزاری جلســـه غیرعلنی جهت بررســـی 
موضـــوع اســـتفاده هواپیماهـــای روســـی از پایگاه 
همـــدان و اینکه طبـــق اعام صورت گرفتـــه پرواز 
هواپیماهای روسی متوقف شده داد و گفت: »ما و 
روسیه در مبارزه با تروریسم اتحاد داریم که این به 
نفع مســـلمانان منطقه است. در همدان پایگاهی 
به روســـیه داده نشـــده و این نشست و برخاست ها 
فقط برای ســـوخت گیری بوده اســـت.  با این حال 
به موضـــوع تقاضای شـــما برای برگزاری جلســـه 
غیرعلنـــی رســـیدگی می شـــود.«صادقی در تذکر 
خود با یادآوری اینکه تقاضایـــی با امضای 20 نفر 
از نمایندگان برای ارائه توضیحات مسئوالن درباره 
دالیـــل در اختیار قراردادن پایگاه نظامی به یکی از 
قدرت های جهانی به هیأت رئیســـه تقدیم شـــده 
اســـت، گفت: »ما در کل قضیه ایـــراد نداریم بلکه 

می خواهیم در جریان امور قرار گرفته و هماهنگی و 
هم افزایی و همگرایی بیشتری وجود داشته باشد.«

ë نامه وزیر دفاع به رئیس مجلس
ماجرای اســـتفاده هواپیماهای روســـی از پایگاه 
نوژه با یک تذکر از سوی رئیس مجلس و نیز پاسخ 
به آن از ســـوی وزیر دفاع همراه شـــد. روز گذشته و 
پس از آنکه الریجانی در تذکر نســـبت به ســـخنان 
روز شنبه سردار حسین دهقان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشـــت که »الزم اســـت به وزیر دفاع متذکر 
شـــوم که درباره مجلس درســـت حرف نزد و باید 
ادب حکمرانی را در این مســـائل رعایت می کرد«، 
دهقان در نامه ای خطاب به رئیس مجلس ضمن 
ابراز تأســـف از ســـوء تفاهم ایجاد شـــده تأکید کرد: 
»آنچـــه من گفتم به هیچ عنوان تضعیف  شـــأن و 
جایگاه مجلس یـــا نمایندگان نبوده اســـت، بلکه 
منظـــور این بود که اتخاذ چنیـــن تصمیمی نیاز به 

تصویب مجلس ندارد.« 
وزیـــر دفاع در این نامه همچنیـــن با بیان اینکه 
»شأن و جایگاه مجلس شـــورای اسامی در قانون 
اساســـی، مواضع و دیدگاه های حضرت امام)ره( و 
رهبر معظم انقاب برای ملت ما شـــناخته شده و 
در تاریخ حیات جمهوری اسامی ایران به عینیت 
رسیده است«، تصریح کرد: »نمایندگان مجلس، 
وفق قانون اساسی می توانند از مسائل کشور مطلع 
شـــده و در جریان امـــور قرار گیرنـــد و بحمداهلل در 
دوره مســـئولیت اینجانب تعامل و همکاری همه 
جانبـــه با مجلس و نمایندگان در باالترین ســـطح 

قرار دارد.« 
دهقان در این نامه از رئیس مجلس خواســـت 
تا این موضوع را به نحو مقتضی در جلســـه علنی 

مجلس به استحضار نمایندگان برساند.

احضار یا بازداشت مدیران 450 صفحه 
گروه ها و کانال های شبکه های اجتماعی

ارگان رســـمی فرماندهـــی ســـایبری ســـپاه خبـــر داد 
کـــه مدیـــران 450 صفحه، کانـــال یا گروه در شـــبکه های 
اجتماعی موبایلی دعوت، احضار یا دســـتگیر شـــده اند. 
به گزارش گـــرداب، تعدادی از افرادی کـــه در حوزه های ضد امنیت اخاقی، 
چرخه مدلینگ مجرمانـــه و توهین به عقاید دینی مردم فعالیت می کردند، 
شناسایی و دستگیر شدند.  این اقدام در پی افزایش سطح مطالبات عمومی 
جامعـــه برای برخورد با مجرمان مجازی و با هـــدف حمایت از کیان خانواده 
و جامعه اســـامی صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، این افراد که در 
پیام رســـان ها و شـــبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام فعالیت 
می کردند، بر اســـاس بندهای الف و ب فهرست مصادیق محتوای مجرمانه 
مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند. در این اقدام، مدیران 450 صفحه، کانال 
و گروه در شبکه های اجتماعی مذکور، دعوت، احضار یا دستگیر شده اند. نکته 
مهم آنکه گزارش های مردمی ارسالی به سامانه گرداب تعاملی نقش مؤثری 

در شناسایی این افراد داشته است.

موافقت با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت
دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی 
اظهار کرد: دادســـتانی طبق آخرین اظهار نظر هیأت کارشناسی، 
با انتقـــال اموال متهم به مأخذ دو هزار میلیـــارد تومان به وزارت 
نفـــت موافقت کرده که هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به اموال 
کارشناسی شـــده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال 
اســـت. به گـــزارش تســـنیم، جعفـــری دولت آبـــادی همچنین از 
پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای 
فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به 

منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد. 
رســـول کوهپایه زاده، وکیل بابـــک زنجانی هم در ایـــن باره به 
ایســـنا گفت: وکالت هایی که موکلم برای انتقال اموالش در ترکیه 
و دوبی به شرکت نفت داده اســـت، مصداق بارز همکاری متهم 
برای جبران خســـارت و پرداخت بدهی اش اســـت و امیدوارم که 

این همکاری ها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود.

 محکومیت یک مصری به اتهام جاسوسی 
برای ایران در عربستان

رسانه های سعودی گزارش دادند که دادگاه عربستان یک شهروند مهاجر 
مصری را به اتهام جاسوسی برای ایران به 6 سال زندان محکوم کرده است. 
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری اهرام، این دادگاه سعودی همچنین 
این فرد مصری را 5 هزار ریال ســـعودی جریمه و دســـتور داد تا پس از پایان 

دوران زندانی از این کشور اخراج شود. 
روزنامـــه عکاظ گزارش داد که این شـــهروند مصری به اتهام ارســـال یک 
ســـند محرمانه ارتش عربستان به ســـفارت ایران در بیروت و دریافت پیام از 
آن سفارتخانه  که خواهان اطاعات اضافی درباره  مسائل خاص در این کشور 

بود، مجرم شناخته شد. نام این شهروند مصری اعام نشده است.
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ë  ناصر ســـراج، رئیس ســـازمان 
بازرســـی کل کشـــور در واکنش به 
اظهارات اکبر ترکان دبیر شـــورای 
تیـــر  تـــا ۳۱  آزاد:  عالـــی مناطـــق 
امســـال، ۱0 هـــزار و ۹6۱ شـــرکت 
در کیـــش بـــه ثبـــت رســـیده که از 
این تعداد، 4 هزار و 2۹۹ شـــرکت 
به آدرس یـــک واحـــد آپارتمانی 
در بـــرج صدف کیش ثبت شـــده 

است./ تسنیم
ë  علی الریجانی، رئیس مجلس 

از بررسی تکذیبیه ســـیده فاطمه 
حســـینی نماینـــده تهـــران درباره 
جمله منتســـب به وی خبر داد و 
گفـــت: این نماینـــده در نطقی که 
پیش از این داشـــته اســـت، اعام 
نکرده که ما ســـهم مان را از سفره 

انقاب می خواهیم./ ایرنا 
ë  »یکی از نزدیکان »شیخ زکزاکی

اعام کرد که در تماس اخیرش با 
شـــیخ، وی گفته است: به عزیزان 
مـــا در ایـــران مخصوصـــاً در قـــم 
و  اعرافـــی  آیـــت اهلل  باالخـــص  و 
برســـانید./  ســـام  اراکی  آیت اهلل 

مهر
ë  مربیـــان از  جمعـــی   

پیش دبستانی و آموزش دهندگان 
نهضـــت ســـوادآموزی و گروهـــی 
از معلـــوالن و خانواده هـــای آنان 
صبح دیـــروز مقابـــل در مجلس 

تجمع کردند./ ایلنا

سرخط

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

هواپیماهای روس پنجشنبه رفتند؛  »ائتالف« همچنان باقی است
انتخاب اعضای هیأت 

نظارت بر رفتار نمایندگان
بـــر  نظـــارت  هیـــأت  اعضـــای 
رفتار نماینـــدگان، در صحن علنی 

مجلس انتخاب شدند.
خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه 
صـــدا و ســـیما، طبـــق مـــاده یـــک 
قانـــون نظـــارت مجلس بـــر رفتار 
نمایندگان، به منظور حفظ  شأن و 
منزلت نمایندگان و نظارت درباره 
امـــور مربوط بـــه دوران نمایندگی، 
هیأت نظارت بـــر رفتار نمایندگان 
تشکیل شـــده اســـت. این هیأت با 
حضـــور هفـــت نفـــر از نمایندگان 
متشـــکل از یک نایـــب رئیس، یک 
عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس، 
قضایـــی  کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
از ســـایر  و حقوقـــی و چهـــار نفـــر 
نمایندگان مجلـــس و با رأی گیری 
از صحـــن علنی مجلـــس انتخاب 

می شوند.
ــــاس داوود محمدی  ــــن اس ای بر 
رئیس کمیسیون اصل ۹0 با ۱42 رأی، 
اهلل یار ملک شاهی رئیس کمیسیون 
ــا ۱۳۹ رأی،  عزیز  ــ حقوقی و قضایی ب
ــیون صنایع و  ــ ــان رئیس کمیس ــ اکبری
ــا ۱۳۳ رأی،  محمدجواد  ــ ب ــادن  ــ مع
ــیون  ــ ــــی  نوبندگانی دبیر کمیس جمال
ــــت خارجی با  ــــی و سیاس امنیت مل
ــو  ــ ــلیمی عض ــ ــا س ــ ۱۳0 رأی، علیرض
کمیسیون آموزش و تحقیقات با ۱2۹ 
رأی و محمدمهدی برومندی عضو 
ــــت  ــــت ملی وسیاس ــیون امنی ــ کمیس
خارجی مجلس با ۱۱7 رأی به عنوان 
عضو هیأت نظارت رفتار نمایندگان 
انتخاب شدند و زیر نظر یکی از نواب 
مجلس به فعالیت ها ادامه خواهند 

داد.

اعضای بین المجالس 
جهانی مشخص شدند

ــو  ــ عض  5 و  ــــی  اصل ــو  ــ عض  ۱5
علی البدل بین المجالس جهانی در 
جلسه غیر رسمی ظهر دیروز مجلس 
انتخاب شدند. بر این اساس منتخبان 
ــــب  ترتی ــه  ــ ب ــــس  مجل ــــدگان  نماین
ــادی، یوناتن  ــ عبارتند از حمیده زرآب
ــــداهلل  ــینی، اس ــ بت کلیا، فاطمه حس
ــــف نژاد،  یوس ــر  ــ علی اصغ ــــی،  عباس
مصطفی ذوالقدر، مهدی فرشادان، 
مسعود رضایی، مصطفی کواکبیان، 
جعفرزاده ایمن آبادی، جواد جمالی 
ــــماعیلی، علیرضا  نوبندان، علی اس
ــور و جلیل  ــ ــــی، مجتبی ذوالن ابراهیم
مختار. همچنین اعضای علی البدل 
ــامل  ــ ــــی نیز ش ــــس جهان بین المجال
ــا  ــ محمدرض ــــی،  طاهرخان ــــن  بهم
ــید  ــ ــــی هزار جریبی، س ــوری، نب ــ منص
ــــی و رامین نورقلی پور  مرتضی خاتم

هستند.

خبر

وزیـــر امور خارجـــه ایران کـــه به همراه 
هیأتی از فعاالن اقتصادی ایران راهی 
امریکای التین شده است، در نخستین 
مقصد ســـفرش در هاوانا پایتخت کوبا 
با رئیس جمهوری این کشـــور ماقات 
رائـــول  و  کـــرد. محمدجـــواد ظریـــف 
کاســـترو در این دیـــدار کـــه در فضایی 
صمیمانه برگزار و به مدت دو ساعت 
به طـــول انجامید، درخصوص تقویت 
همکاری های دوجانبه و بین المللی و 
نیـــز تحوالت منطقه امریـــکای التین و 

خاورمیانه تبادل نظر کردند.  
ظریف همچنیـــن در ادامه برنامه های 
خود در کوبا با »رودریگز پاریا« همتای 
خود دیدار و گفت وگو کرد. وزیر خارجه 
ایران ضمن تبریک نودمین ســـالگرد 
تولد فیدل کاســـترو )رهبر انقاب کوبا( 
گفت: »ما و شـــما نشـــان دادیـــم که با 
مقاومـــت می تـــوان بـــر تحریـــم پیروز 
شـــد و دو کشـــور توانســـتند به همسایه 
قدرتمند خـــود ثابت کنند که با فشـــار 
نمی توان سیاست های خود را به پیش 
ببرد.«  رئیس دســـتگاه دیپلماســـی با 
بیـــان اینکه امروز مـــا روابط جدیدی را 
با کوبا با حضور یک گروه بســـیار بزرگ 
از بخـــش خصوصـــی آغـــاز می کنیم، 
اظهار داشت: »همکاری در حوزه های 
فنـــاوری، تکنولـــوژی، بیوتکنولـــوژی و 
دارویـــی می توانـــد در آینـــده روابط دو 

کشور تبلور پیدا کند.«  

وزیر امـــور خارجه کوبا نیز با بیان اینکه 
می توانیـــم در آینده شـــاهد گســـترش 
روابط باشـــیم، گفت: »روابط سیاســـی 
دو کشـــور در ســـطح بســـیار عالی قرار 
دارد و در عرصه بین المللی و دوجانبه 
مناســـبات خوبی بین دو کشـــور وجود 
و  »توانمندی هـــا  افـــزود:  وی  دارد.« 
چشم انداز اقتصادی و فناوری طرفین 
مـــا را ملزم می کنـــد که آینـــده بهتری  
داشته باشـــیم.« رودریگز پاریا با بیان 
اینکه از اراده کامـــل و تصمیم قطعی 
برای ارتقای روابط با ایران برخورداریم، 
گفـــت: »موفقیت های ایـــران برای ما 
باعث مباهات اســـت.« رئیس دستگاه 
دیپلماســـی ایران در ادامه برنامه های 
خـــود  در کوبـــا با ریکاردو کابریســـاس، 
معاون رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد 
این کشـــور دیـــدار و گفت وگو کـــرد.  در 

این ماقات درخصوص توسعه روابط 
دوجانبـــه بویـــژه در حوزه هـــای انرژی، 
همکاری هـــای  درمـــان،  و  بهداشـــت 
بانکی و نیز برگزاری کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک به 

تفصیل گفت وگو و تبادل نظر شد.
محمدجـــواد ظریـــف، وزیـــر امـــور 
خارجه کشـــورمان در دومین مقصد از 
ســـفر دوره ای خود به امریکای التین از 
هاوانا عازم ماناگوآ پایتخت نیکاراگوئه 
شـــد. رئیس دســـتگاه دیپلماســـی در 
ادامـــه این ســـفر پـــس از نیکاراگوئه به 
اکـــوادور، شـــیلی و بولیـــوی و ونزوئـــا 
خواهد رفت و با مقامات این کشـــورها 
راه های گســـترش مناســـبات دوجانبه 
تهران با کیتو، سانتیاگو، الپاز و کاراکاس 
و تحـــوالت منطقـــه ای و بین المللی را 

بررسی می کند.

وزارت امورخارجه امریکا روز دوشنبه 
تأیید کرد که دولت اوباما ۱/۳ میلیارد 
دالر بدهـــی امریـــکا به ایـــران را بابت 
حل و فصل اختـــاف مالی، پرداخت 
کـــرده اســـت. ایـــن در حالی کـــه هنوز 
امریکایی  جمهوریخواهـــان  انتقادات 
به دولت اوبامـــا برای پرداخت بدهی 
400 میلیـــون دالری به ایـــران تمامی 

نیافته است.
امـــا هر دو پرداخـــت در واقع اصل 
و ســـود بدهی اســـت که امریـــکا بابت 
قرارداد فروش اســـلحه از ســـال ۱۹7۹ 
به ایران داشته است. قراردادی که به 
واســـطه پیروزی انقاب اسامی ایران 
و ســـقوط ســـلطنت پهلوی به ملغی 
و  بلوکه شـــدن پـــول ایـــران انجامید. 
پس از آن جمهوری اســـامی ایران به 
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا در 
الهه شـــکایت برد. دیوانی که از ســـال 
۱۹8۱ بر اســـاس »بیانیه های الجزایر« 
جهت رســـیدگی به اختافـــات میان 
دولت هـــای ایـــران و امریکا در شـــهر 

»الهه« هلند تشکیل شد.
موضـــوع محکومیـــت امریـــکا بـــه 
بازگردانـــدن اصل و ســـود بدهی خود 
بـــه ایران نیز از جملـــه موضوعاتی بود 
که در حاشـــیه مذاکرات هسته ای مورد 
مذاکره نمایندگان دو کشور قرار گرفت 

و در نهایـــت به تعهد دولـــت اوباما بر 
بازگرداندن این بدهی منجر شد.

با این وجود پرداخت 400 میلیون 
دالری که اواخر دی ماه سال ۹4 اعام 
شـــد؛ با طرح این ادعا که این مبلغ در 
ازای آزادی 4  زندانـــی تبعـــه  امریـــکا 
بـــه جنجالی  پرداخـــت شـــده اســـت 
میـــان دولـــت و جمهوریخواهـــان در 
کنگره امریکا تبدیل شـــد. جنجالی که 
ســـخنگوی کاخ ســـفید را یک بار دیگر 

ناچار به توضیح کرد. 
ایسنا، »جاش ارنست«  به گزارش 
خبـــری  نشســـت  در  گذشـــته  روز 
»دســـتیابی به برجام«، »توافق مالی 
با ایـــران« و »آزادی زندانیان« را ســـه 
و  کـــرد  توصیـــف  موضـــوع جداگانـــه 
گفـــت: » همه این دســـتاوردها، بدون 
شـــلیک یـــک تیـــر و بـــدون اســـتقرار 
نظامیان امریکایـــی صورت گرفت که 
نشـــان می دهـــد راهبـــرد دیپلماتیک 
محکـــم رئیس جمهـــور چقـــدر مؤثر 
بود.« ارنست در توضیح ادعای هفته 
گذشته »جان کربی« سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا مبنی بر اینکه پرداخت 
آن بدهی منـــوط بـــه آزادی زندانیان 
بـــوده اســـت نیز گفـــت کـــه مذاکرات 
برای حل مناقشـــه مالی بین امریکا و 
ایران در مســـیر جداگانه ای طی شـــده 

و پرداخـــت ایـــن بدهـــی پول بـــاج به 
 ایران نبوده است. وی در ادامه افزود: 
400 میلیون دالر پرداخت شـــده اصل 
مبلغ قرارداد میان تهران و واشـــنگتن 
برای خرید تســـلیحات امریکایی بوده 
و ۱.۳ میلیـــارد دالر باقی مانـــده ســـود 
این پول است که پیش از ۱7 مارس از 
طریق یک نقل و انتقال بانکی، شامل 
انجام  نامشـــخص  مرکزی  بانک های 
شـــده اما بانک مرکـــزی امریکا دخیل 

نبوده است.«
ë  هشـــدار به اتبـــاع  امریکا برای ســـفر  

به ایران
امریـــکا  خارجـــه  امـــور  وزارت 
همچنین روز دوشـــنبه در اطاعیه ای 
با ادعای این که بازداشت امریکایی ها 
اولویـــت ایـــران اســـت از شـــهروندان 
دو  شـــهروندان  ویـــژه  بـــه  امریکایـــی 
تابعیتـــی ایرانی ـ امریکایی خواســـت 
تـــا به ایـــران ســـفر نکنند. بـــه گزارش 
ایســـنا، دولت امریکا درحالی بار دیگر 
مبادرت به هشـــدار به شهروندان این 
کشـــور برای ســـفر به ایران کرده است 
کـــه تاکنـــون شـــهروندان امریکایی که 
در ایران دســـتگیر و بازداشت شده اند 
بـــا ســـرویس های اطاعاتـــی خارجی 
در ارتبـــاط بـــوده و بـــه نوعـــی از ایران 

جاسوسی می کرده اند.

امریکا خبر پرداخت بدهی 1/3 میلیارد دالری به ایران را تأیید کرد

مالقات ظریف و کاسترو برای تقویت همکاری  ایران و کوبا
ظریف در دومین ایســتگاه سفر به امریکای التین راهی »نیکاراگوئه« شد

رایزنی جابری انصاری در »آنکارا«
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه به منظور گفت وگو و رایزنی با همتایان 
ترک خود پیرامون مســـائل منطقه  به آنکارا سفر کرد. به گزارش» ایران«، حسین 
جابری انصـــاری، در گفت و گو با »امیـــد یالچین« معاون منطقـــه ای وزارت امور 
خارجه ترکیه که چهار ســـاعت طول کشـــید درباره تحـــوالت منطقه ای و افزایش 
همکاری های دو کشور با هدف حل سیاسی و مسالمت آمیز بحران های جاری در 

منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد. 

لنا
ای


