
ظریف: 

وری است وابط میان ایران، پاکستان و افغانستان ضر توسعه ر

امیرعبداللهیان در دیدار یِنس پلوتنر:
تداوم وعده های بی عمل اروپا به خروج تهران از برجام منجر خواهد شد

»اتحاد ملت« روزنامه ای برای آنانکه خواهان فراوانی هستند

صفحه 7

ظریف: روحانی:

ملت ایران بار دیگر 
دشمنان را در جنگ 

اقتصادی پشیمان 
خواهد کرد

توسعه روابط میان 
ایران، پاکستان و 

افغانستان ضروری 
است

از آب
تا آبادانی

و اشتغال

 کتاب هایی برای 
آرامش و سکون 

وزه داری ر
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 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به ورود 
نخستین محموله کانتینری کشور افغانستان به چابهار 
گفت: افغانستان می تواند به راحتی صادرات و واردات را 

از چابهار انجام دهد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در نشست بررسی 
راهبردهای منطقه ای در بندر چابهار اظهار کرد: بیش از 
چهار دهه میزبان افغانستانی ها هستیم و این مهمانان 
خدمات الزم را همچون ایرانیان دریافت کرده اند و از اینکه 
به آنان به عنوان یک همسایه خدمت کرده ایم خوشحال 

هستیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: چابهار، 

حلقه اتصال کشورهای منطقه نظیر پاکستان، افغانستان، 
ایران است و می تواند نقش مهمی در توسعه  و  چین 

مناطق همجوار داشته باشد.
وی گفت: چابهار تنها مسیر امن و مطمئن برای توسعه 
افغانستان است و می تواند کاالهای این کشور را به دنیا 

صادر کند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: چابهار به عنوان یک بندر 
و منطقه راهبردی می تواند برای جمهوری اسالمی ایران 

بندر ثبات، آرامش و توسعه باشد.
و  سیستان  ارشد  مسئوالن  افزایی  هم  گفت:  ظریف 
بلوچستان و مسئوالن محلی چابهار قابل توجه است و 

این دیدگاه می تواند به توسعه منطقه کمک کند و مسائل 
و مشکالت پیش رو را بهتر و سریع تر مرتفع سازد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بنادر چابهار ایران و گوادر 
پاکستان ۲ بندر رقیب نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و 
چنانچه در مقابل همدیگر باشند به ضرر هر دو بندر 
خواهد بود. ظریف اظهار کرد: جای خوشحالی است که 
استاندار سیستان و بلوچستان، مسئوالن محلی و مدیران 
بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد چابهار برای هم افزایی و 
توسعه همدیگر تالش می کنند. وی بیان کرد: چابهار برای 
آینده کشور نقش مهمی دارد و می تواند برای ترانزیت کاال 
نقش مؤثری ایفا کند. وزیر امور خارجه افزود: چابهار 

در زمان جنگ تحمیلی نقش مهمی را ایفا کرده و باید 
به صورت ویژه به زیرساخت های آن توجه شود.

و مرزدار  غیور  به مردم  اسالمی  ایران  داد:  ادامه  وی 
سیستان و بلوچستان افتخار می کند.

ظریف گفت: بازدید از طرح های مختلف منطقه آزاد، 
پتروشیمی، فوالد، ترمینال مسافری و بندر شهیدبهشتی 
برایم خیلی امیدوارکننده بود و به خوبی نشان می دهد 
که دولت برای زیرساخت های چابهار هزینه های زیادی 
داده است.  وی گفت: توسعه روابط بین ایران، پاکستان 
و افغانستان ضروری است و ما همیشه برای توسعه روابط 

تجاری، سیاسی و اقتصادی تالش می کنیم.

دستیار رئیس مجلس گفت: فقدان اقدام عملی از 
سوی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات برجامی 

خود، بزرگترین مانع در مسیر حفظ برجام است.
پلوتنر مدیرکل  یِنس  به گزارش خبرگزاری مهر، 
امروز  ظهر  بعداز  آلمان  خارجه  وزارت  سیاسی 
امیرعبداللهیان دستیار ویژه  با حسین  )پنجشنبه( 
رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.

روابط  بر  تاکید  با  دیدار  این  در  امیرعبداللهیان 
تاریخی دو کشور و اعالم آمادگی برای توسعه همه 
جانبه مناسبات تهران و برلین گفت: فقدان اقدام 
عملی از سوی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات 

برجامی خود، بزرگترین مانع در مسیر حفظ برجام 
است و تداوم وعده های بی عمل اروپا به خروج تهران 

از برجام منجر خواهد شد.
دیپلماتیک  رایزنی های  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
افزود: زمان رو به پایان است. تداوم خرید نفت 
ایران توسط اروپا و راه اندازی فوری کانال بانکی 
رفتار  با  مقابله  برای  اروپا  اقدام  حداقل  موثر، 
از  حال  در  اعتماد  ترمیم  و  سفید  کاخ  نادرست 

دست رفتن با اروپا می باشد.
از  شدید  انتقاد  با  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
اقدامات تحریک آمیز آمریکا یادآور شد: اروپا یا باید 

اقدامی عملی و موثر به عمل آورد و یا شاهد مسیر 
جدید اتخاذ شده از سوی ایران باشد.

به گزارش مهر، پلوتنر نیز در همین دیدار ضمن 
تداوم  خواستار  برجام،  حفظ  اهمیت  بر  تاکید 
دیپلماسی و مذاکره بعنوان تنها راه حل سیاسی برای 

برون رفت از مشکالت فعلی شد.
دو طرف همچنین در خصوص مسائلی همچون 
و  نادرست  سیاستهای  تاثیر  منطقه،  تحوالت 
غیرعقالنی آمریکای ترامپ در جهان، ضرورت تمرکز 
بر راه حل سیاسی در قبال بحران های منطقه به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

  
 معاون وزیر کشور:

دولت مشکلی در پرداخت هزینه بازسازی مناطق سیل 
زده ندارد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: دولت 
مشکلی در پرداخت هزینه بازسازی و تعمیر خانه های سیل زده، ترمیم 

زیرساخت ها و کمک به بازگشت رونق این مناطق ندارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی جمالی نژاد روز پنجشنبه در مراسم 
'جهاد همبستگی ملی کمک به بازسازی و احداث ٢0 هزار واحد مسکونی 
مناطق آسیب دیده سیل کشور به مناسب سوم خرداد در روستای تازه 
آباد شهرستان آق قال' اظهار داشت: دولت پرداخت ۲9 هزار و 130 میلیارد 
استان کشور  به آسیب دیدگان 18  برای جبران خسارت سیل  را  ریال 

تصویب کرده و آن را در زمان بندی مشخص پرداخت خواهد کرد.
وی بیان کرد: عالوه بر آن مرمت زیرساخت های آسیب دیده از سیل 
با بودجه 7 هزار و 460 میلیارد ریالی و پرداخت ۲5 هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد، دیگر مصوبات حمایتی دولت برای مردم 

سیل زده استان های کشور است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور افزود: در 
سیل اخیر، 169 هزار و 377 واحد مسکونی دچار خسارت شد که از این 
تعداد 68 هزار و 315 نیازمند نوسازی و مابقی به مرمت و تمعیر احتیاج 

دارد.
وی گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده، مرمت و تعمیر خانه های 
آسیب دیده از سیل تا ۲ ماه آینده و نوسازی خانه های تخریب شده تا 

پایان سال به اتمام خواهد رسید.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بیان کرد: 
همراهی و همیاری دستگاه ها و نهادها، از عوامل اصلی سرعت بخشیدن 
به نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده است و همه آن ها تا انتها در کنار 

مردم آسیب دیده خواهند ماند.
جمالی نژاد افزود: در سیل اخیر، 11 هزار و 846 خانه در مناطق شهری 
و 56 هزار و 469 واحد مسکونی در روستاهای کشور تخریب و 101 هزار و 

6۲ منزل هم دچار خسارت شد.
وی ادامه داد: همچنین در اثر سیل، اسباب و لوازم منزل 109 هزار و 

83۲ واحد مسکونی دچار آسیب گردید.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به تالش 
پرداخت خسارت و ساخت خانه های تخریب شده سیل اشاره کرد و 
گفت: بنیاد مسکن تاکنون 56 هزار و 550 پرونده خانه های تخریب شده 
را برای دریافت تسهیالت تکمیل کرده که از این تعداد ۲5 هزار و 6۲9 
پرونده به بانک معرفی و با مالکان ۲ هزار و 48۲ واحد برای دریافت وام، 

قرارداد بسته شد.

اخبار

روزنامه صبح ایران

 بررسی تاثیر مدیریت آب بر کشاورزی و 
معیشت مرزنشینان

همراه
با ماه مبارک رمضان
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»معامله قرن« آمریکا شکست خورده است
واشنگتن پست: 

راز ثروتمند شدن میلیونرها

 امیر خانزادی:
تجهیزات نظامی آمریکا در اقیانوس هند ابزارهای چشم پرکن مادی هستند

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در 
شمال اقیانوس هند، گفت: همه این تجهیزات مختلف، ابزارهای چشم پر کن 

مادی هستند.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در محفل انس با قرآن کریم در ناوگان شمال که در شهر انزلی برگزار شد 
گفت: با نگاهی به فضای پیچیده امنیتی امروز می بینیم در روزهایی که 
دشمن با تمامی ابزارهای مادی خود در اطراف مرزهای جمهوری اسالمی صف 

کشیده، رهبر معظم انقالب با قاطعیت می فرمایند جنگ نمی شود.
بازدارندگی جمهوری  به میزان  اشراف رهبری  بیانگر  امر  این  افزود:  وی 
اسالمی در برابر دشمنان است که در پیشانی این بازدارندگی، نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی قرار گرفته اند. امیر دریادار خانزادی در ادامه تصریح کرد: 
آنچه که به عنوان بازدارندگی باید در میدان عمل در دریا و در برابر گسترش 
دشمنان، قدرتمندانه به نمایش گذاشته شود، حفظ آمادگی بیش از پیش 
نیروی دریایی راهبردی ارتش و نمایش قدرت جمهوری اسالمی ایران در 

عرصه دریا است که ناوگان جنوب به خوبی این وظیفه را اجرا می کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به استقرار تجهیزات نظامی دشمنان 

در شمال اقیانوس هند تاکید کرد: همه این تجهیزات مختلف، ابزارهای چشم 
پرکن مادی هستند که دشمنان با به نمایش درآوردن آنها، سعی در ایجاد 

رعب و وحشت دارند.
وی به ابالغ بیانیه گام دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری اشاره و 
اضافه کرد: ایجاد تمدن اسالمی مهمترین موضوع گام دوم انقالب است که 
به تاکید رهبری باید به دست جوانان این مرز و بوم تحقق یافته و این امر 

بیانگر ایجاد فضای اعتماد به جوانان برای تحقق این گام است.
امیر دریادار خانزادی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش امروز جوان ترین 
نیرو در مجموعه نیروهای مسلح است، افزود: کارکنان جوان نیروی دریایی 
باید قدر این لباس را بدانند چون تکلیف بزرگی را در گام دوم انقالب برعهده 
گرفته اند. فرمانده نیروی دریایی ارتش به اهمیت حضور در مجالس انس با 
قرآن اشاره و تصریح کرد: انس با قرآن کریم باید در رفتار، گفتار و کردار ما 

تأثیر گذار بوده و انتظار است.
دریادار خانزادی با تاکید بر ضرورت عمل به آموزه های قران گفت: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک نظام الگو در منطقه و مجموع نیروهای مسلح 
نیز به عنوان نیروهای این نظام الگو، باید با رفتار، کردار و گفتاری متأثر از 
آموزه های دینی داشته و طالیه دار نظام مقدس جمهوری اسالمی در عرصه 

دریا و مظهر اقتدار باشند.

سعودی همچنان
به دنبال تشکیل جبهه 

»ضدایرانی« از اعراب

نفت ایران
برگ برنده چین در مقابله

با آمریکا

دالیلی که ثابت می کند صفر شدن فروش نفت ایران غیرممکن استعمان، عراق و کویت به عربستان پاسخ منفی دادند
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