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تخت روانچی :تحریمها باید تا سه ماه آینده برداشته شوند

نماینــده دائــم ایران در ســازمان ملــل متحد با بیــان اینکه
برای بازگشــت واشــنگتن به اجرای تعهدات خــود وفق برجام
نیازی به مذاکره نیســت ،گفت :تحریمها باید تا ســه ماه آینده
برداشته شوند.
به گــزارش ایرنا ،مجیــد تختروانچی در گفتوگو با شــبکه
الجزیــره عربی این مطلــب را مطرح کرد و افزود :اگر تا ســه
ماه آینده این کار انجام شــود ،ایران مطابق تعهدات خود عمل
خواهد کرد.

وی خاطرنشــان کرد :اقداماتی کــه ایران پس از
خــروج واشــنگتن از توافق هســتهای انجام داد،
تشدید تنش نیست.
تخت روانچی در بخشــی از این مصاحبه به سفر
گروســی مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی
به تهران اشــاره و تاکید کرد که مطالب گفته شده درباره لغو
تحریمها طی سه ماه آینده صرفا در قالب توافقات انجام شده با
ایشان در تهران مورد اشاره قرار گرفته بود و الغیر.

سیاسی
دولت آمریکا در هجدهم اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۷در
اقدامــی یکجانبه و بر خالف مقــررات بینالمللی از
توافق هستهای ایران خارج شد و شدیدترین تروریسم
اقتصادی را متوجه مردم ایران ســاخت .این در حالی
است که به موجب  ۱۵گزارش آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،جمهوری اسالمی ایران به طور کامل به تعهدات خود مطابق
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند بود و حتی یکسال پساز
خروج آمریکا از توافق هستهای هم این پایبندی ادامه داشت.

کنایه کدخدایی به حدادعادل در مورد رد صالحیت قطعی محمود احمدینژاد

پایان «خود شورای نگهبان پنداری»؟

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :نــه محمود احمدینــژاد ،که
بســیاری از اصولگرایان معتقدند خودبزرگ پنداریِ حداد عادل در
ِ
برداشــت شخصی است واگرنه ذرهای سیاست
بین اصولگرایان یک
بدانیم ،مطمئن نیز باشیم ،در یک جمع عمومی خبر از رد صالحیت
شخصیتی که هنوز اعالم کاندیداتوری نیز نکرده ،نمیدهیم.
آن روز کــه پرویز فتاح علیه ایــن و آن از جمله حداد عادل حرف
زد همه میدانســتند و منتظر بودند تا رئیس فرهنگســتان زبان و
ادب فارســی در پی پاســخ گویی برآید ،پاسخ داده شد ،پرویز فتاح
عذرخواهــی کرد اما افکار عمومی نه از حرفهای ســیدپرویز فتاح
اقناع شد نه از جوابیهی غالمعلی حدادعادل؛ چرا؟! چون در گوشی
میگفتند؛ دعوا انتخاباتی است بشنو و باور نکن!
چندی بعد این بار نوبت به حدادعادل رســید تا منطق سیاسیاش
به دست احساســاتِ انتخاباتیاش چیره شود و ناگهان حرفی بزند
که دوســت و دشــمن را به تعجب واداشــت؛ محمود احمدینژاد
ردصالحیت میشود شک نکنید!
محمــود احمدینژاد که ســادهتر از این حرفهــا را از بزرگتر از
حدادعادل بیپاسخ نگذاشته ،البد بسیار طبیعی بود که به این ادعای
حداد عادل واکنش نشــان دهد و داد و شد حکایت« :زدی ضربتی،
ضربتی نوش کن!» در فقرهی دعوای حدادعادل و احمدینژاد اگرچه
همه حق را به رئیس دولتین نهم و دهم دادند اما کسی به هواخواهی
محمود احمدینژاد شمشیر نکشید .همه گفتند« :از جایگاه شورای
نگهبان سخن گفتن ،آب در آسیاب دشمن ریختن است و»...
> پایان ماجرا یا آغاز دعوا

سخنان غالمعلی حداد عادل درباره حتمی بودن رد صالحیت محمود
احمدینژاد جنجالی شده بود که واکنش رئیس جمهور سابق را به
دنبال داشت و به نظر میرسد که سخنان کدخدایی به نوعی پاسخ
به حداد عادل و تالش برای پایان دادن به اظهارات مشــابه اســت.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان در سخنانی صریح
ادعاهایی مانند اظهارات حداد عادل را رد کرد.
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع دانشجویان
بسیجی در اردوگاه سیدالشــهدا(ع) آبعلی در پاسخ به سوالی درباره
گمانهزنی برخی افراد و چهرههای سیاسی درباره رد یا تایید صالحیت
شــدن نامزدها در انتخابات  ۱۴۰۰بــه صراحت گفت :نه تنها بیرون
از شــورا بلکه خود اعضای شورای نگهبان هم نمیتوانند بگویند که
در بررســی صالحیت داوطلبان چه اتفاقی میافتد و آیا داوطلبی رد
یا تایید میشــود .همین چندجمله کافی است تا ختم ماجرای اخیر
اعالم شــود اما بعید به نظر میرسد محمود احمدینژاد که عرصه را
برای خودنمایی مهیا میبیند به این ســادگیها دســت از سر حداد

کدخدایی به صراحت سخنان یا همان ادعاهای
حدادعادل را رد میکند ،مســئلهای که هم
طبیعی بود هم نزدیــک به ذهن اما این چند
ابهام همچنان باقی است که اگر احمدینژاد
ثبت نام کرد و رد صالحیت شد ،دار و دستهی
احمدینژادی با حدادعادل و شــورای نگهبان
چه برخوردی خواهند کرد؟! اگر احمدینژاد
کاندیدا نشــد اما کاندیدای مورد حمایت او
ردصالحیت شد آیا احمدینژاد به این سادگی
دست از سر حداد عادل برخواهد داشت؟!
یعنی در فقرهی بگو  -مگــوی احمدینژاد و
حدادعادل آن قــدر حرفهای ناگفته وجود
دارد که از لحظهی آغــاز ثبت نامها تا اعالم
نهایی اسامی راهی رسانهها و محافل سیاسی
و رسانهای شود
عادل بردارد خاصــه آن که حدادعادل در جوابیهای که برای محمود
احمدینژاد فرستاد هم حق شکایت را برای خود محفوظ دانست و هم
گوشه و کنایه زد که کم از رئیس جمهوری سابق دفاع نکرده است!
> اصولگرایان احمدینژاد را بیشتر از حدادعادل قبول داشته باشند!

از انتخابات مجلس  ۹۰تا به امروز ،هر جا ســخن از ائتالف نیروهای
اصولگرایــی به میــان آمده ،فــرد حاضر حدادعادل بوده اســت و
چهرهی همیشــه غایب محمود احمدینژاد که حداد عادل خود را
شــیخ اصولگرایان میداند یا به تعبیری خود را شیخ خودخواندهی

ایران در محور گفتگوهای
ملک سلمان و بایدن

پادشــاه عربســتان و
رئیسجمهــور آمریکا در
تماســی تلفنی در رابطه با
ایران رایزنی کردند.
بــه گزارش ایســنا به نقل
از خبرگــزاری رســمی
عربستان (واس) ،سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه سعودی با جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرد .در این گفتگو
در رابطه با مهمترین تحوالت و مسائل منطقه
از جمله فعالیتهای ایران بحث و رایزنی شد.
همچنین دو طرف در ایــن تماس در رابطه با

آنچه رفتارهای ثباتزدای
ایــران در منطقه و حمایت
از تروریســتها نامیدنــد،
رایزنی کردند .در این راستا
پادشاه عربستان از آمریکا به
خاطر دفاع از کشورش در
مقابل چنیــن تهدیدهایی
تقدیر و تشــکر کرد و بایدن نیز تاکید کرد که
آمریکا اجازه دستیابی ایران به سالح هستهای
را نخواهد داد.
در این گفتگو دو طرف در رابطه با مسئله یمن
نیز بحث و رایزنی کردند.

اصولگرایــان میداند و محمود احمدینژاد خــود را در هیچ کجای
هرم قدرت اصولگرایان فرض نکرده است اما اگر به انتخابات مجلس
 ۹۰بازگردیم (مجلس نهم) در البهالی اخبار خواهید دید که کنایه
رئیس جمهور ســابق که عدهای را همه کاره دانسته به گونهای که
«مجالی به دیگران نمیدهند» دقیقا به سمت و سوی کیست.
از  ۹۰تا  ۹۲که موج احمدینژاد نخواهی در بین اصولگرایان رشــد
میکــرد نیز همین قاعده برقرار بود تا جایی که موحدی کرمانی به
اصولگرایان تشــر زد که در اعالم برائــت خود متانت به خرج دهند
چون از کسی اعالم برائت میکنند که خود در رئیس جمهور شدنش
نقش داشته اند.
حرفهــای مصباحی مقدم در همان روزگار نیز خبر میدهد اگرچه
حداد عادل داد وحدت ســر میدهد اما این وحدت شعاری است و
همگان دیدند از  ۹۰تــا  ۹۸عم ً
ال اصولگرایان هیچ توفیقی در هیچ
انتخاباتی اعم از شوراها ،مجلس و ریاست جمهوری به دست نیاوردند!
این روزهــا اگرچه تا به اینجا ،دعوای احمدینژاد و حدادعادل ختم
به خیر شده اســت اما چنین به نظر میرسد ظاهر این دعوا ،باطن
رقابتهای اصولگرایان برای رســیدن به کرسی ریاست جمهوری و
صندلیهای کابینه را به رخ کشــیده اســت دعوایی که با توجه به
اظهار نظرات به همگان نشــان داد علی رغم تمام مســائل ،جایگاه
احمدینژاد نزد اصولگرایان یا حداقل نزد بخش تأثیرگذار اصولگرایان
بسیار مستحکمتر از حداد عادل است .حداد عادلی که خود را رئیس
شورای ائتالف میداند اما هیچ کس نمیداند این شورا توسط کدام
یک از گروههای اصولگرایی تأیید و همراهی میشود!
> رد ادعای حداد عادل و چند ابهام!

کدخدایی به صراحت ســخنان یا همان ادعاهــای حدادعادل را رد
میکند ،مســئلهای که هم طبیعی بود هــم نزدیک به ذهن اما این
چند ابهام همچنان باقی اســت که اگــر احمدینژاد ثبت نام کرد و
ردصالحیت شد ،دار و دستهی احمدینژادی با حدادعادل و شورای
نگهبان چه برخوردی خواهند کرد؟! اگر احمدینژاد کاندیدا نشد اما
کاندیدای مورد حمایت او رد صالحیت شــد آیا احمدینژاد به این
ســادگی دست از سر حداد عادل برخواهد داشت؟! یعنی در فقرهی
بگو  -مگــوی احمدینژاد و حدادعادل آن قــدر حرفهای ناگفته
وجود دارد که از لحظهی آغاز ثبت نامها تا اعالم نهایی اسامی راهی
رسانهها و محافل سیاسی و رسانهای شود حرفهایی که ممکن است
نه فقط تلخ که بسیار تلخ و باور نکردنی باشد این جا است که شاید
حق را باید به ابوالقاســم رئوفیان داد که میگوید« :مردم به درستی
خوب و بد را از هم تشخیص میدهند و به همین دلیل منفعتطلبان
ره به جایی نخواهند برد».

هشدار سئول درباره فاجعه انسانی
در کره شمالی بر اثر تحریمها

وزیــر اتحاد مجدد دو کــره در کره جنوبی بر
بررسی تاثیر تحریمها بر کره شمالی تاکیدکرد
و هشــدار داد ،این تحریمهــا میتواند باعث
بدترشدن اوضاع انسانی در این کشور شود.
به گزارش ایســنا ،لی این-یونگ ،وزیر اتحاد
مجدد کره جنوبی در گفتگویی با فایننشــال
تایمز گفت :ما چندین سال تحریم سخت علیه
کره شمالی داشتیم ،شاید زمان آن رسیده که
ببینیــم آیا این تحریمها به روند موفقیتآمیز
خلع ســاح اتمی در کره شمالی منجر شده
یا خیر .در نتیجه این تحریمها و بســته شدن
مرزها ناشــی از پاندمی کرونا ،بالیای طبیعی،

سیالب و طوفان و زمستان سرد ،کره شمالی
اکنون به شــدت در معرض مشکالت غذایی و
تامین مواد بهداشتی و دارویی و سایر فشارهای
اقتصادی است.
این وزیر کــره جنوبی ادامه داد :ما با دقت در
حال رصد کره شمالی هستیم.
وی با توجه به بدتر شــدن اوضاع و شــرایط
در کره شــمالی ابراز امیدواری کرد که جامعه
بینالملل ماهیت منحصر به فرد روابط بین دو
کره را بداند و دیدگاه حمایتی بیشــتری را در
پروژههای بین دو کره و همکاری بین دو کشور
داشته باشد.

آمریکا به دستور جو بایدن در سوریه حمله هوایی انجام داد

وزارت دفــاع آمریکا اعالم کرد ارتش این کشــور به دســتور «جو
بایدن» مواضع متعلق به گروههای مقاومت را در شــرق ســوریه
بمباران کرده است .به گزارش فارس ،پیش از تأیید این خبر توسط
پنتاگون ابتدا خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مطلع مدعی شد
آمریکا به مواضعی که گفته میشود متعلق به نیروهای همپیمان با
ایران در سوریه بودهاند حمله کرده است.
این مقامها که خواستهاند نامشــان فاش نشود گفتهاند مجوز این
حمله را «جو بایدن» ،رئیسجمهور آمریکا صادر کرده اســت .یک
مقام آمریکایی گفت این حمله در واکنش به حمالت اخیر به مواضع
آمریکا در عراق صورت گرفته است.
منابــع خبری دیگر از جمله «ســیبیاس»« ،صــدای آمریکا» و
رســانههای دیگر هم وقوع چنیــن حملهای را تأییــد کردند در
گزارشهــای اولیــه از این حادثه ،درباره تعــداد حمله یا حمالت
انجامشــده اختالفاتــی وجــود داشــت .برخی منابــع به حمله
هواپیمایی آمریکایی به یک موضــع و برخی دیگر به چند موضع
اشاره کردهاند.
> روایت رسانه نزدیک به گروههای مقاومت

کانال تلگرامی «صابریننیوز» ،نزدیک به گروههای مقاومت هم گزارش
داد هواپیمای آمریکایی بین «ابوکمال» و «القائم» در مرز ســوریه و
عــراق را هدف قرار داد .طبق گزارش این رســانه ،گزارشهای اولیه
از به شــهادت رسیدن یک نفر و زخمیشدن چند نفر دیگر حکایت
دارد .صابریننیوز همچنین نوشته آمریکا یک ساختمان خالی و نقطه
دیگــری را که متعلق به گروههای مقاومت بوده هدف قرار داد که به
شهادت یک نفر و جراحتهای جزئی چند نفر دیگر منجر شد.
> جزئیات ادعایی ایبیسینیوز

شبکه خبری «ایبیسی» مدعی شد ایاالت متحده به تالفی حمله
راکتی انجامشده در اربیل که به زخمی شدن چند آمریکایی منجر شد
یک حمله هوایی در شــرق سوریه در نزدیکی مرز عراق انجام داد .به
ادعای این رسانه آمریکایی ،این حمله هوایی ساختمانهای متعلق به
«کتائبحزباهلل» و سایر گروههای مقاومت را در شهر «بوکمال» هدف

قرار داده است .روزنامه والاستریتژورنال هم گزارش داده ساختمانی
که مورد هدف قرار گرفته مورد استفاده گروهی بوده که اقدام به انجام
حمالتی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه کرده است.
> بیانیه پنتاگون

بعد از این گزارشها وزارت دفاع آمریکا در بیانیهای اعالم کرد ارتش
آمریکا به دستور جو بایدن مواضعی را در شرق سوریه بمباران کرده
است .در این بیانیه آمده اســت« :نیروهای ارتش آمریکا به دستور
رئیسجمهور بایدن عصر دیروز چند حمله هوایی به زیرساختهای
مورد اســتفاده گروههای مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام
دادند ».در ادامه این بیانیه آمده اســت« :رئیسجمهور بایدن برای
محافظت از پرســنل آمریکا و ائتالف اقــدام خواهد کرد .همزمان،
اقدام ما واکنشــی سنجیده بود که هدف از آن کاستن از تنشها در
وضعیت کلی موجود در شرق سوریه و عراق بود ».سخنگوی پنتاگون
مدعی شــده حمالت مذکور به تخریب چندین ساختمان در یک
گذرگاه مرزی منجر شده که مورد استفاده کتائبحزباهلل و کتائب
سیدالشهدا(ع)بودهاند.
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> آمریکا  ۴یا  ۵دقیقه قبل از حمله به سوریه ،روسیه را در جریان قرار داد

درهمین راســتا «سرگئی الوروف» با اشاره به اینکه دولت بایدن
باید مواضع دولتش در قبال ســوریه را به صورت روشن اعالم کند
گفــت« :ارتش ما چهــار یا پنج دقیقه» قبــل از حمله آمریکا به
مواضعی در سوریه از آن مطلع شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه افزود ،گزارشها حاکی از این است
که گویی آمریکا قصد خروج از سوریه را ندارد .بهزودی گفتوگوهای
مسکو و واشنگتن درخصوص مسائل سوریه آغاز خواهند شد.
از سوی دیگر دبیر مجله آمریکای محافظهکار ،حمله هوایی دولت
بایدن به تاسیسات جبهه مقاومت را غیرقانونی دانست و گفت این
حمله ،امنیت نیروهای آمریکایی را کمتر کرد.
به گزارش ایرنا ،دانیل لریسون در واکنش به اقدام نظامی آمریکا در
قلمرو سوریه ،این مطلب را مطرح کرد .وی افزود :به طور خالصه،
ما باید در ســوریه بدون مجوز برای حفاظــت از نیروهایمان که
در عراق هســتند ،بدون مجوز در اســتفاده از اختیارات ماموریت
ضدداعش ،اهدافی را مورد حمله قرار دهیم که واقعا بهانهای برای
نگهداشتن نیروها در این کشور برای دالیل ضد ایرانی است.

عراق همکاری با آمریکا در حمله به گروههای مقاومت را تکذیب کرد

وزارت دفــاع عراق ادعای وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در خصوص همکاری بغداد با این کشــور در حمله به منطقه
مرزی ســوریه را تکذیب کرد .به گزارش فارس ،وزارت دفاع عــراق در واکنش به این ادعا بیانیهای صادر کرد و گفت:
«وزارت دفاع عراق از آنچه در اظهارات وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تبادل اطالعات استخباراتی با عراق قبل از هدف قرار
دادن برخی از مناطق در اراضی ســوریه آمده ،ابراز تعجب میکند» .به گزارش بغداد الیوم ،در بیانیهای که وزارت دفاع
عراق منتشر کرده ،آمده است« :ما در حین اینکه وقوع این مسئله (همکاری اطالعاتی با آمریکا) را رد میکنیم ،تأکید
داریم که همکاری ما با نیروهای ائتالف بینالمللی منحصر در هدفی است که این ائتالف برای آن به ویژه مقابله با گروه
تروریســتی داعش و تهدیداتی که علیه عراق داشته ،تشکیل شده است و این همکاری به گونهای است که حاکمیت و
وحدت اراضی عراق را حفظ میکند» .وزارت دفاع آمریکا بامداد جمعه اعالم کرد ارتش این کشور به دستور «جو بایدن»
مواضع متعلق به گروههای مقاومت را در شــرق سوریه بمباران کرده است .پیش از تأیید این خبر توسط پنتاگون ابتدا
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مطلع مدعی شد آمریکا به مواضعی که گفته میشود متعلق به نیروهای همپیمان با
ایران در سوریه بودهاند حمله کرده است.
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طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای ممانعت از رفع تحریمها علیه ایران

سناتور تام کاتن و  ۴۵نماینده کنگره آمریکا با ارائه قطعنامه پیشنهادی خواهانعدم رفع
تحریمهای آمریکا علیه ایران شدند .به گزارش ایسنا ،در بیانیه مشترک این نمایندگان
آمده است که ایاالت متحده باید تحریمهایی را علیه نظام ایران حفظ کند تا زمانی که این
کشور از آن چه جاهطلبیهای هستهای خوانده شده ،دست بکشد و به آن چه حمایت از
خشونت و تروریسم در منطقه عنوان شده ،پایان دهد.

دیپلماسی

فواد حسین به تهران میآید

پایگاه خبری میدل ایســت نیــوز اعالم کرد
که وزیــر خارجه عراق امروز به تهران ســفر
خواهدکــرد .به گزارش ایســنا ،پایگاه خبری
میدل ایست نیوز به نقل از یک منبع آگاه اعالم
کرد که فواد حســین ،وزیر امور خارجه عراق،
شنبه  ۲۷فوریه به تهران سفر خواهد کرد.
بــه گفته این منبع ،وزیر امــور خارجه عراق
برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشــته
به تهران سفر خواهد کرد.
این منبع درباره برنامه دیدارهای فواد حسین
و محتــوای مذاکراتــش با مقامــات ایرانی
توضیحی ارائه نداد .وزیر امور خارجه عراق در
 ۳فوریه جــاری در رأس هیئتی دیپلماتیک
به تهران ســفر کرد و با محمد جواد ظریف،
همتای ایرانی خود و رئیس جمهوری و دبیر
شورای عالی امنیت ملی و چند مقام ایرانی نیز
دیدار و گفتوگو کرد.

بین الملل

حمله ترکیه به شمال عراق

منابع آگاه از حمالت هوایی ترکیه به مواضع
حزب کارگران کردســتان در شــمال عراق
خبــر دادند .به گــزارش ایســنا ،یک منبع
آگاه در گفتوگــو با بغداد الیــوم اعالم کرد
که جنگندههــای ترکیه حمله بــه مواضع
حزب کارگران کردســتان در شــمال شرق
اســتان دهوک در اقلیم کردســتان عراق را
ازسر گرفتند.
ایــن منبع در ادامه گفت کــه جنگندههای
ترکیــه در دو نوبت روســتای «جم ربتی»
که نیروهای حزب کارگــران در آنجا حضور
داشتند ،هدف قرار دادند.
این حمالت در حالی انجام شــده اســت که
وزیر دفــاع ترکیه  ۲۵بهمن از پایان عملیات
موسوم به «پنجه عقاب  »۲ارتش این کشور
علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه
(پ .ک .ک) در شمال عراق خبر داد.
ترکیه طی دو سال اخیر عملیاتهای متعددی
را در شــمال عراق انجام داده که به پنجه ببر
و پنجه عقاب نامگذاری شدهاند .عملیاتهای
زمینی این کشور در شمال عراق پنجه ببر و
عملیاتهای هوایی آن نیز به چشــم و پنجه
عقاب نامگذاری شده است.
امارات:

مکث

هیچگزینهایجزدیپلماسی
در قبال ایران نداریم

انور قرقاش مشــاور دیپلماتیک رئیس دولت
امارات با تاکید بر مسیر دیپلماتیک امارات با
تهران گفت که ایجاد اولویت دولت جو بایدن
رئیس جمهوری آمریــکا در حرکت بر مدار
دیپلماسی با ایران درست است.
بــه گزارش ایرنــا به نقل از روزنامه نشــنال
امارات ،قرقاش در موسسه بروکینگز تصریح
کرد که به غیر از دیپلماسی امارات هیچ گزینه
دیگری را در مواجهه با ایران نمیبیند.
این مقام ارشــد اماراتی بر تعهد کشــورش
بــرای تنشزدایی با ایران تاکید کرد و گفت:
حتی در زمان فشــار حداکثــری در دولت
دونالد ترامپ ،پیامهایی را از طریق اروپاییها
در مــورد لــزوم دیپلماســی و تنشزدایی
ارسال کردیم.
وی در عین حال نســبت به برنامه موشکی
ایــران و سیاســت ایــران در منطقــه ابراز
نگرانی کرد.
وی تهدیدهای مقامهای رژیم صهیونیســتی
برای اســتفاده از گزینه نظامی در برابر ایران
را بسیار خطرناک دانســت و تاکید کرد که
کشورش فقط دنبال گزینههای دیپلماتیک
برای رسیدگی به این مسائل است.

واکنش

اتمام حجت بایدن
با روسیه درباره کریمه

رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که واشنگتن
هرگــز «تهاجم روســیه علیــه اوکراین» و
الحاق شــبه جزیره کریمه به این کشــور را
نخواهد پذیرفت.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه،
بایدن مدعی شده اســت که آمریکا در کنار
اوکراین و مقابل روسیه خواهد ایستاد.
الحاق کریمه به خاک روسیه در مارس ۲۰۱۴
و در دوران بــاراک اوباما-جو بایدن از طریق
برگزاری یــک همه پرســی در این منطقه
صورت گرفت اما آمریکا و کشورهای اروپایی
این فرایند را به رسمت نشناختند.
طبق اعالم مقامهای روسیه ،بیش از ۹۰درصد
ساکنان کریمه به الحاق به روسیه رای مثبت
دادند اما اوکراین و حامیان غربی این کشــور
الحاق را غیرقانونی خوانده و آمریکا و اتحادیه
اروپا در همین ارتباط تحریمهایی ضد مسکو
وضع کردهاند.

خبرتلگرامی
« Dیوگاناندا پیتمن» سرپرست پلیس
کنگره آمریکا درخصوص احتمال تکرار
حمالت هــواداران «دونالد ترامپ»
رئیس جمهور سابق این کشور هشدار
داد .به نوشــته خبرگزاری «رویترز»،
پیتمن در جلســه اســتماع مجلس
نمایندگان گفــت ،تهدیدات موجود
حاکی از این اســت که افراطگرایان
حامــی ترامپ ممکن اســت حین
سخنرانی «جو بایدن» رئیس جمهور
آمریکا در کنگــره ،آن را مورد هدف
قرار دهند/ .فارس
 Dاتحادیه اروپــا هم زمان با افزایش
تنشها بــا ونزوئال ،اعــام کرد که
نماینده دولت نیکالس مادورو را از این
اتحادیه اخراج میکند .در این بیانیه
که یک نسخه آن در تارنمای شورای
اروپا منتشر شد ،نماینده کاراکس در
اتحادیه اروپا عنصر نامطلوب خوانده
شده و از بروکســل اخراج میشود.
اتحادیه اروپا این تصمیم را واکنش به
اقدام دولت کاراکس نســبت داده که
رئیس هیئت نمایندگی این اتحادیه را
عنصر نامطلوب خواند/ .ایرنا
 Dتالش پاکستان که انتظار داشت در
اجالس اخیر مسئوالن گروه ویژه اقدام
مالی (افایتیاف) بتواند از فهرست
خاکستری خارج شــود ،به در بسته
خورد و این گــروه مهلت چهارماهه
دیگری به اســامآباد برای عمل به
تمهیدات گــروه ویژه اقدام مالی داد.
به گزارش منابع رســمی پاکستان،
«حماد اظهر» وزیــر امور اقتصاد این
کشور با اشــاره به ابقای پاکستان در
لیست خاکستری افای تی اف ،گفت:
اسالمآباد از  ۲۷برنامه ابالغی توسط
گروه ویژه اقدام مالی ۲۴ ،بند آن را به
اجرا گذاشته و پیشرفت  ۹۰درصدی
در این زمینه داشته است / .ایرنا

حداقل
وعده ندهید
ادامه از صفحه اول:
میوهجــات و ســبزیجات که باعــث تقویت
سیســتم بدن میشود گران است! و مردم در
خرید آن مشــکل دارند! با چه تقویت شوند
وزارت محترم بهداشت؟
بــا ویتامین ث!؟ بــا داروهــای تقویتی که
هرکدامشان قیمتش بیداد میکند! با چه چیز
خودشــان را تقویت کنند؟ آن از موادغدایی!
این هم از داروهای تقویتی که هر روز نسبت
به دیــروز گران و گرانتــر میکنید بیآنکه
فکر کنید این مــردم هم آدماند و نیازمند به
داشتن حداقل زندگی و تقویت مواد مورد نیاز
جسمانی خود و فرزندانشان هستند!
آقایان مسئول اگر نمیتوانید کاالهای اساسی
و داروهــای تقویتی و اساســی را با مدیریت
درســت به دست مردم برسانید حداقل شعار
و وعده ندهید!

اهمیت
نمایشگاههایمجازی
ادامه از صفحه اول:
صنعت نمایشــگاهی به سمت ترکیبی شدن
پیشمیرود به این معنا که همزمان با برگزاری
هر نمایشــگاه به شــکل مجازی آن نمایشگاه
نیز دردســترس مخاطب آفالین قرار میگیرد
که برای مخاطب بینالمللی نیز مفیدتر است
هزینههای سفرو غرفهســازی نیز در اینگونه
نمایشگاهها انجام نمیشود .سه مشکل عمده
در برگزاری نمایشــگاه آنالین وجــود دارد که
غرفهداران باید به آنها توجه ویژه کنند که چرا
مردم از غرفه مجازی بازدید نمیکنند.
 -۱هنوز غرفهداران شیوههای قدیمی را تکرار
میکنند برای بازاریابی .غرفه دار مســئول که
به مردم بگوید در نمایشــگاه چه چیزی را ارائه
میدهد و آنها را دعوت و با آنها گفتگو کند.
 -۲باید از طریق ایمیل و رسانههای اجتماعی به
اثربخشی بازاریابی توجه کرد.
 -۳همــه میداننــد کــه راه ورود بــه قلب
بازدیدکنندگان نمایشــگاه هدیه اقالم رایگان
بودکه در فضای مجازی از دســت رفته است و
غرفهداران باید بجای آنها با ایجاد خالقیت مانند
مشــارکت در یک رقابت مثل ایجاد بازیهای
نمایشگاهی و بازدیدکنندگان فرمهای تماس
با غرفه دار را پر کنند تا شــانس برنده شــدن
جایزه را داشــته باشــند که میتوان از بودجه
اشانتیون و غرفهســازی استفاده کرد .کارکنان
آموزشدیده غرفهها باید گفتگو با مخاطبان در
فضای مجازی را در صدر همه برنامههای خود
قراردهند و به دنبال مشتریان احتمالی باشند و با
بازدیدکنندگانهمکاریورفاقتنمایند.

