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پسکوف:

روابط روسیه و آمریکا 
در پایین ترین سطح 
قرار دارد

س��خنگوی کرملین روابط روسه و آمریکا در پایین ترین سطح ممکن توصیف کرد.به گزارش اسپوتنیک، »دیمیتری پسکوف«، 
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پی حادثه سقوط جنگنده آمریکایی در دریای سیاه اعالم کرد که روابط دو کشور اکنون در 
پایین ترین سطح خود و در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارد.پسکوف درباره این حادثه گفت: »چیزی برای افزودن به بیانیه وزارت 
دفاع نداریم، این بیانیه بسیار جامع بود و وضعیت را توصیف می کند«.وی ادامه داد: »درباره روابط دوجانبه می دانیم که ممکن است 
در پایین ترین سطح خود باشد. روابط در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارند«.پسکوف تاکید کرد که »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور 

روسیه از حادثه پهپاد آمریکایی مطلع شده است و هیچ تماسی در سطوح باالتر بین روسیه و آمریکا رخ نداده است.

میز خبر

اسماعیلی خبر داد؛

ایران در ونزوئال کارخانه تولید کاغذ می سازد
وزیر ارش��اد گفت: احداث مش��ترک کارخانه کاغ��ذ در ونزوئال، برپایی 
هفته های فرهنگی و راه اندازی کارگروه مشترک آموزشی مبارزه با تروریسم 

رسانه ای از مفاد تفاهمنامه های فرهنگی امضا شده با ونزوئالست.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، محمدمهدی اس��ماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی، در حاش��یه هیأت دولت در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به 
دس��تاوردهای سفر اخیر خود به کشور ونزوئال گفت: در این سفر که حضور 
در نمایش��گاه فرهنگی و هنری مشترک ایران و ونزوئال و رونمایی از تقریظ 
مقام معظم رهبری بر ترجمه اس��پانیولی کتاب »س��لول شماره چهارده« از 
اه��داف اصلی آن بود، مقدمات امضای دو تفاهم نامه فرهنگی و رس��انه ای با 
همتایان ونزوئالیی صورت پذیرفت.وی افزود: احداث مشترک کارخانه کاغذ 
در ونزوئال، برپایی هفته های فرهنگی و راه اندازی کارگروه مشترک آموزشی 

مبارزه با تروریسم رسانه ای از مهمترین مفاد این تفاهم نامه ها است.

تهرانی ها حواسشان باشد:

جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی بدهی عوارض تردد 
در محدوده های ترافیکی تا پایان فروردین ۱۴۰۲
 مدیرعام��ل س��ازمان حم��ل و نقل و ترافیک ش��هر ته��ران از تخفیف

 ۳۰ درصدی بدهی عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی 
هوا تا پایان فروردین ۱۴۰۲ خبر داد.

سید مجتبی شفیعی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی شهر تهران، شهروندانی که بدهی عوارض تردد  در محدوده 
طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا خودروی خود را تا پایان فروردین ۱۴۰۲ 
تس��ویه نمایند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهند ش��د، گفت: شهروندان 
می توانند با مراجعه به س��امانه اینترنتی یا اپلیکیش��ن "تهران من" یا سایر 
درگاه های معتبر که سرویس پرداخت بدهی طرح ترافیک دارند، بدهی تردد 
خودرو در محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا را تس��ویه نمایند و از 

تخفیف ۳۰ درصدی در پرداخت استفاده کنند.
ش��فیعی تاکید کرد: بر اس��اس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران پایان 
فرصت استفاده از تسهیالت مذکور، ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود 

و این زمان قابل تمدید نیست و تخفیف مورد اشاره تکرار نخواهد شد.

تالش هندوراس برای برقرار ارتباط با چین
هندوراس با چین رابطه برقرار می کند.

به گزارش اسپوتنیک، هندوراس با چین رابطه برقرار می کند. 
رئیس جمهوری هندوراس اعالم کرد که به وزیر خارجه خود دستور داده 

که روابط رسمی با چین را در برنامه قرار دهد. 
»شیومارا کاسترو«، رئیس جمهوری هندوراس،  در پیامی توئیتری گفت 
که این تصمیم در راستای برنامه دولت برای بهبود روابط با کشورهای جهان 

صورت می گیرد. 

 السودانی:عراق کشوری 
تجزیه ناپذیر است 

سومریه نیوز :نخست وزیر 
ع��راق در جری��ان س��فر ب��ه 
سلیمانیه بر تجزیه ناپذیر بودن 

کشورش تاکید کرد.
به گ��زارش ایلنا به نقل از 
س��ومریه نیوز، »محمد ش��یاع 
الس��ودانی«، نخست وزیر عراق 

که  وارد اقلیم کردس��تان شده است، تاکید کرد که 
عراق تجزیه ناپذیر اس��ت و نیروهای عراقی به اصل 

قانون اساسی پایبند هستند.
الس��ودانی تاکید ک��رد که اراضی ع��راق نقطه 
ش��روعی ب��رای تهدید علیه کش��ورهای همس��ایه 

نخواهند بود.
وی که در س��الگرد جنایت رژیم دیکتاتور بعث 
علیه کردها به اقلیم کردس��تان س��فر کرده اس��ت، 
تاکی��د کرد که برای اتحاد صفوف بین مردم عراق و 
عبور از مرزهای قومی و فرقه ای تالش خواهد کرد.

نخس��ت وزیر ع��راق دی��دار با مقام ه��ای اقلیم 
را مثب��ت و س��ازنده توصی��ف و تاکید ک��رد که ما 
 فرزن��دان یک کش��ور هس��تیم و سرنوش��تی واحد 

داریم.

 کاخ سفید: امیدواریم توافق 
تهران-ریاض به توقف 
جنگ یمن منجر شود

ام��ور  هماهن��گ کنن��ده 
راهب��ردی در کاخ س��فید ابراز 
امیدواری کرد ک��ه توافق بین 
ته��ران و ریاض به توقف جنگ 

در یمن منجر شود.
گ��زارش   :ب��ه  ف�ارس 

خبرگ��زاری ف��ارس، »ج��ان کرب��ی« هماهن��گ 
روز  س��فید  کاخ  در  راهب��ردی  ام��ور  کنن��ده 
سه ش��نبه ب��ه بیانی اظهارات��ی درب��اره توافق ایران 
 و عربس��تان س��عودی ب��رای از س��رگیری رواب��ط 

پرداخت.
هماهن��گ کننده امور راهبردی در کاخ س��فید 
اضافه کرد: »امیدواریم که توافق بین تهران و ریاض 
به توق��ف جنگ در یمن منجر ش��ده و باعث توقف 

حمالت علیه سرزمین های عربستان سعودی
 شود«.

از سوی دیگر شورای وزیران عربستان سعودی 
در جلسه روز دوشنبه خود درباره ادامه گفت وگوهای 
س��ازند با ایران بر اس��اس توافق از سرگیری روابط 

میان دو کشور ابراز امیدواری کرد.

 پوتین: طراحی انفجارهای نورد 
استریم در سطح دولتی 

صورت گرفت
رویت�رز :رئی��س جمهور 
رسانه های  اخیر  ادعای  روسیه 
دس��ت  درب��اره  آمریکای��ی 
داش��تن ی��ک »گ��روه حامی 
انفجار  توطئ��ه  در  اوکرای��ن« 
خط لوله های »نورد اس��تریم« 

را »کام��ال مهمل« دانس��ت.به گ��زارش خبرگزاری 
فارس، »والدیمی��ر پوتین«، رئیس جمهور روس��یه  
در یک س��خنرانی بیان کرد، توطئه انفجار سپتامبر 
سال گذشته میالدی در خط لوله های انتقال گاز نورد 
استریم در دریای بالتیک »در سطح دولتی« طراحی 
ش��ده و این ادعا که کار یک »گروه حامی اوکراین« 
بوده »کام��ال مهمل اس��ت«.به نوش��ته خبرگزاری 
»رویترز«، مس��کو پیش از ای��ن انفجارهایی که در 
س��پتامبر سال ۲۰۲۲ خط لوله های نور استریم ۱ و 
نورد استریم ۲ را در کف دریای بالتیک هدف گرفت 
»اق��دام تروریس��تی بین المللی« خوان��د. دانمارک، 
آلمان و س��وئد ادعا کردند که تحقیقاتی درباره این 
انفجارها به اجرا در آورده اند اما مسکو تاکید کرد از 

ابعاد این تحقیقات مطلع نشده است.

خبـــــــر

 وزارت خارجه چین:

آمریکا از مفهوم امنیت ملی سوء استفاده نکند
وزارت خارجه چین مقام های آمریکایی را به عدم سوء استفاده از مفهوم 

امنیت ملی فرا خواند.
ب��ه گزارش  النش��ره، وزارت خارج��ه چین اعالم کرد ک��ه از مقام های 

آمریکایی می خواهیم سوء استفاده  از مفهوم امنیت ملی را متوقف کنند.
در بیانی��ه وزارت خارج��ه چین ب��ا تاکید بر اینکه پک��ن به تالش برای 
پیشرفت در حل مسئله شبه جزیره کره از طریق گفت و گو ادامه خواهد داد، 
تاکید ش��ده اس��ت که مقام های آمریکایی باید سوء استفاده  از مفهوم امنیت 

ملی را متوقف کنند.
در این بیانیه همچنین آمده اس��ت ک��ه  توافق زیردریایی میان آمریکا، 

انگلیس و استرالیا به گسترش سالح های هسته ای کمک می کند.

 روسیه از عادی سازی روابط ایران و عربستان 
حمایت می کند

وزیرامورخارجه روس��یه در دیدار با همتای سوری خود در مسکو گفت: 
روسیه قاطعانه از عادی سازی روابط تهران و ریاض حمایت می کند.

به گزارش  خبرگزاری صدا و س��یما؛  وزیرامورخارجه روس��یه در دیدار 
با همتای س��وری خود در مسکو گفت: روسیه قاطعانه از عادی سازی روابط 

تهران و ریاض حمایت می کند.
در حالیکه والدیمیر پوتین و بشار اسد در کاخ کرملین مذاکرات فشرده 
خود را آغاز کرده اند، در س��اختمان وزارت امورخارجه روس��یه نیز، سرگئی 

الوروف و فیصل مقداد، وزرای امورخارجه دو کشور وارد مذاکره شدند.
س��رگئی الوروف در آغاز این دیدار، با حمایت از توافقات صورت گرفته 
درباره عادی س��ازی روابط ایران و عربس��تان گفت: این رخ��داد مهم که با 
حمایت شرکای چینی ما اتفاق افتاد، بسیار مهم و بطور کامل مورد حمایت 

روسیه است.

اطالعیه وزارت دفاع روسیه؛

انهدام توپخانه آمریکایی مستقر در اوکراین
در ادامه درگیری نظامی روسیه با اوکراین، ارتش روسیه از انهدام موفق 

سامانه توپخانه آمریکایی اوکراین و یک فروند پهپاد رزمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع روس��یه با انتش��ار اطالعیه ای از 
انهدام س��امانه توپخانه آمریکایی »هویترز« اوکراین و س��رنگونی یک فروند 

پهپاد رزمی از نوع »می - ۸« خبر داد.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت که در جریان عملیات نظامی روس��یه در 
اوکرای��ن، ارتش روس��یه موفق به انه��دام توپخانه ارتش اوکراین ش��د. این 
نقط��ه، محل تجمع مزدوران و نیروهای غرب��ِی متحد کی یف و انبار مهمات 
ارت��ش اوکراین در حد فاصل مناطقی از جمله »گریانوفکا«، »اس��تیبوفایا«، 
»نوفوس��یلوفا« و »تیموفکا« واق��ع در منطقه خارک��وف در محور عملیاتی 

»کوباینسک« بود.

وزارت دفاع چین اعالم کرد که این کشور به همراه 
ایران و روس��یه از رزمایش مشترک دریایی پنج روزه را 

در خلیج عمان آغاز می کند.
ب��ه گزارش ایرنا، در بیانی��ه وزارت دفاع چین آمده 
است: بر اساس توافقات انجام شده بین نیروهای مسلح 
روس��یه، چین، ایران و سایر کشورها، رزمایش مشترک 
 دریای��ی »کمربند امنیتی دریای��ی ۲۰۲۳« را از تاریخ 
 ۱۵ ت��ا ۱۹ م��ارس)۲۴ تا ۲۸ اس��فند ماه ج��اری( در

بر اس��اس بیانیه وزارت دفاع روس��یه، این رزمایش  خلیج عمان برگزار می کند«.

مش��ترک در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ نیز برگزار شده 
بود.

ناوش��کن موش��ک اندازی "نانینگ" چی��ن در این 
رزمایش حضور دارد.

براس��اس ای��ن بیانیه، ای��ن رزمایش مش��ترک به 
توسعه همکاری های میان نیروهای دریایی کشورهای 
ش��رکت کننده و افزایش آمادگی مشترک برای تامین 
 امنیت دریایی و ایج��اد انرژی مثبت برای صلح و ثبات 

منطقه ای کمک می کند.

 آغاز رزمایش مشترک چین، ایران و روسیه 
در آبهای جنوبی ایران


