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تازههای مطبوعات
••همشهری – استفان شولتس سفیر اتریش در ایران در
گفت وگو با این روزنامه تصریح کرد :ایران خیلی چیزها را
در دنیا تغییر داد  .او گفت :شک ندارم ایران از تحریم ها ی
آمریکا سربلند بیرون می آید ...ایده رهبری ایران درباره
اقتصاد مقاومتی با هدف حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر
بخش خصوصی است ...برای نخستین بار اروپا با کشوری
کار می کند که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.
••شهروند -این روزنامه در مطلبی با عنوان « بازار مکاره
سیمکار تهای الکچری» با اشــاره به اینکه نرخ برخی
سیمکارتهای رنــد در بــازار ایــران به انــدازه بهای یک
آپارتمان میرسد نوشت:سیمکار تهایی که صفر و
یــک بیشتری دارنــــد ،پرمتقاضیترند مــیــزان فــروش
سیمکار تهای اعتباری پنج برابر دایمیهاست .وقتی
به سایتهای اعالمی بهای سیمکارت مراجعه میکنی،
قیمتهای عجیب و غریبی را میبینی .از٨٠٠هزار تومان
گرفته تا ٨٠٠میلیون تومان .قیمتهایی که گویی هیچ
نظارتی روی آنها صورت نمیگیرد و براساس نظام عرضه
و تقاضا تعیین میشود.
••ایــران – کارمند کلمبیایی سیرک بــرج میالد پس از
خوردن مشروب الکلی تقلبی جان باخت.
••قانون -این روزنامه در مطلبی با عنوان « آب دزدی ترکیه از
ایران» با اشاره به ماجرای آب دزدی اسرائیلیها از پروژهای
بهنام «گاپ» نوشت :نزدیک به نیمقرن از پروژه آناتولی بزرگ
یا طرح «گاپ» ترکیه ،متهم ردیف نخست معضل ریزگردهای
ایرانمیگذرد.دراینپروژه ۲۲،سدو ۱۵نیروگاهپیشبینی
شده با سرمایهگذاری اسرائیلیها و در سایه دیپلماسی
ضعیف ایران رخ میدهد.بهگفته برخی کارشناسان ،شاید
مهمترین دلیل بیتفاوتی وزارت خارجه ایران به پروژههای
مخرب آبی ترکیه  ،مطالبه نکردن از سوی وزارت نیرو ست.
••وطن امروز – این روزنامه در مطلبی با عنوان «از رکن
آبادی تا خاشقچی» نوشت :قتل فجیع جمال خاشقچی
در کنسولگری عربستان در استانبول ضرورت پیگیری
موضوع دست داشتن سعودی در مرگ مشکوک غضنفر
رکنآبادی سفیر سابق ایران در لبنان در منا را جدیتر
کرده است.
••ایــران – هــادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس از افزایش میزان ارز خانگی
در اختیار مردم خبر داد و گفت:هم اکنون نزدیک به ٣٠
میلیارد دالر ارز در اختیار مردم در خانه نگهداری میشود.
••شــرق – ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان «ناامیدی
ا صولگرایان از مالقات با روحــانــی» با تاکید بر اینکه
اصولگرایان منتظرند تا روحانی به آنها فرصت دیدار بدهد
به نقل از واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور درباره حضور
همه طیفهای اصولگرا در نشست با دکتر روحانی نوشت:
احتماال طیفهای معتدلشان باید باشند...دولت هر طرز
تفکری که مشی اعتدالی داشته باشد ،از خود و همکار خود
میداند و با آن مشورت میکند...ما هنوز کسی را دعوت
نکردهایم .البته هنوز برخی از کان لم یکن شدن این دعوت
خبر میدهند و برخی هم میگویند اصال دعوت نشدهاند  .
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انعکاس
••دیده بان ایران نوشت :ابوالفضل حسن بیگی عضو
کمیسیون امنیت ملی مجلس دربــاره پیگیری پرونده
نظامیان بازداشت شده حادثه تروریستی اهواز گفت :این
موضوع به قدری با اهمیت است که روند پیگیری آن از
سوی قوه قضاییه به سرعت و با دقت در حال پیگیری است
و اکنون این پرونده در حال نهایی شدن است .از طرفی دو
روز پیش از عملیات تروریستی اهواز تعدادی از مسئوالن
مربوط جابه جا یا تعویض شدند که با توجه به این شرایط
این جابه جایی ها نباید انجام می شد .وی گفت :در پی این
حادثه ،فرمانده ،معاون ،حفاظت ،بازرسی ،دژبان و یگانی
که مسئولیت برقراری امنیت این منطقه را برعهده داشتند
و همچنین نیروهای امنیتی و انتظامی برمبنای مسئولیت
خود برای بازرسی ،دریافت اطالعات و شفاف سازی به قوه
قضاییه احضار شدند.
••انصاف نیوز مدعی شد  :رئیسدولتاصالحاتبههمراه
همسر و فرزند خود با دختران میرحسین موسوی دیدار
کرد .دختران موسوی  در این دیدار درباره وضعیت کنونی
پدر و مادر و تحوالت مربوط به آن اطالعاتی ارائه کردند.
••تابناک نوشت  :اگر اصالح طلبان شورای شهر تهران
آنقدر در انتخاب شهردار ناتوانند یا مسائل گروهی و حزبی
شان بر منافع مردم پایتخت چربش دارد ،به نحوی که در
این یک سال با عملکرد و انتخاب های غلطشان تهران را
به محاق برده اند ،پیشنهاد می کنیم برای حفظ آبروی
خودشان هم که شــده ،محمد باقر قالیباف را به عنوان
شهردار تهران به کار بازگردانده و انتخاب کنند؛ شاید به
واسطه چنین انتخاباتی ،دست کم بخشی از شعارهای
رنگارنگ انتخاباتی شان و وعده و وعیدهایی که به مردم
می دادند ،تحقق پیدا کند!
••تابناک نوشت  :هرسال برگزاری نمایشگاه فرانکفورت
فرصتی را برای حضور منافقان در آن فراهم میکند تا ذیل
غرفهای در فضای باز نمایشگاه ،تبلیغات خود را آغاز کنند و
در روز معینی هرسال وارد غرفه ایران شوند و در کار ناشران
و نمایندگان ایران اخالل به وجود آورند.این واکنشها
موجب شد مسئوالن ایرانی طی مکاتباتی از دغدغه ناشران
ایرانی برای مسئوالن نمایشگاه فرانکفورت سخن بگویند
و از آنان مطالباتی در زمینه امنیت غرفه ملی ایران داشته
باشند .در این مدت منافقان دو بار با هدف اخالل در امر
فعالیت ناشران ایرانی به غرفه ملی ایران هجوم آوردند ،اما
این عمل با حضور پلیس آلمان ناکام ماند.
••سایت 598مدعی شد :تیرماه امسال یکی از پرسنل
تشریفات نهاد ریاست جمهوری به منظور پارهای از اقدامات
دیپلماتیک و تدارک سفر رئیس جمهور ،تهران را به مقصد
سوئیس ترک کرد و دیگر به کشور بازنگشت .پس از آن بود
که اخباری از تقاضای پناهندگی وی مطرح شد.انتظار
عمومی این بود که نهاد ریاست جمهوری به عنوان متولی
حادثه پیگیر موضوع باشد اما خبر خاصی از رایزنیهای
ا منیتی و دیپلماتیک به جهت یافتن ایــن کارمند نهاد
ریاستجمهوری دریافت نشد.به رغم اینکه برخی گمانه
زنیها از پناهندگی وی در کشور سوئیس حکایت دارد
محمود واعظی رئیس نهاد ریاست جمهوری با اظهار بی
اطالعی درباره بازگشت کارمند خود بیان کرد که خبری
مبنی بر بازگشت وی ندارد!
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تجهیز سپاه به موشک بالستیک دریایی با برد  ۷۰۰کیلومتر
هادی محمدی -فرمانده نیروی هوافضای
سپاه گفت :امــروز موفق شــد هایــم موشک
ساحل به دریــای بالستیک و نه کــروز را که
خود یک فناوری پیچیده دارد ،تولید کنیم
و از فاصله  ۷۰۰کیلومتری ناو و کشتی را
هدف قرار دهیم .به گزارش تسنیم ،سردار
امیرعلی حــاجـیزاده در ششمین نشست
مسئوالن سیاسی ردههای نیروهای مسلح،
مستقر در استا نهای تهران و البرز اظهار
کرد« :برای اولین مالقات و دیدار کاری در
مسئولیت فرمانده نیرو ،خدمت رهبر معظم
انقالب رسیدم و پس از ارائه برنامههای نیرو
که خیلی روی آن کار کــرده بودیم،ایشان
فرمودند؛این مسائل که گفتی خوب است،
ولی اولویت من دقت در موشکهاست».وی
تصریح کــرد :جمهوری اسالمی ایــران در
حوزه موشکی در منطقه اول و در دنیا هفتم یا
هشتم است و کره شمالی از ما عقبتر است.
ما در بحث پهپادها در تــراز  15کشور اول
جهان قرار داریم و از روسیه و چین جلوتریم و
در حوزه پدافند هوایی تجهیزاتی داریم که از
روسیه ،فرانسه ،چین و انگلیس جلوتر است.
حاجی زاده افــزود :ما برای تبعیت از رهبر

...
...



...



روسیه

علی شاملو

که فقط محل تجمع داعشیها را میزنیم و
هواپیماهایبدونسرنشینمادرسوریهرفتند
باالی هدف در دیرالزور و ما تصاویر اصابت
موشکها را به صــورت آنالین در کرمانشاه
مشاهدهمیکردیموهواپیماهایماهمهسالم،
چند صد کیلومتر آن طرفتر نشستند.سردار
حاجیزاده اظهار کرد :نیروهای ضد انقالب
در شمال غرب کشور تعدادی از برادران سپاه
را به شهادت رسانده بودند .در زمان اجرای
عملیات یک فروند هواپیمای بدون سرنشین
از اهواز و یک فروند از کاشان بلند شد و ساعت
یک صبح در منطقه پیرانشهر بود و آن ها را
فرستادیم در اربیل عراق باالی سر هدف در
عمق 70کیلومتری و در زمان مقتضی ،با چند
فروندموشکزمینبهزمیناجرایآتشکردیم
و همه آن هایی که آن جا بودند ازجمله رابط
کشور عربستان  ،همه از بین رفتند.
▪700عملیات پهپادهای ایران در سوریه

وی دربــاره عملیات پهپادهای این نیرو در
س وریه نیز گفت :پهپادهای بمبافکن ما
ب ا استفاده از بمبهای هوشمند700 ،
عملیات رزمی علیه داعش در صحنه نبرد

...
عمان
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بدون موضوع

سردار حاجی زاده ناگفته هایی از عملیات های موشکی سپاه را روایت کرد
انقالب امروز موفق شدهایم موشک ساحل
به دریای بالستیک و نه کروز را که خود یک
فناوری پیچیده دارد ،تولید کنیم و از فاصله
 700کیلومتری ناو و کشتی را هدف قرار
دهیم .امروز موشکهای تولیدی ما از 200
ک یلومتر تا  2000کیلومتر همه نقطهزن
هستند و موشکهای تولیدی گذشته هم
همه در حال تبدیل شدن به نقطهزن هستند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه به چند نمونه
ا ز عملیاتهای موشکی ایــن نیرو بــر روی
مواضع دشمن اشاره کرد و گفت :در جنوب
ش ــرق کشور عوامل ضد انقالب  14نفر از
نیروهای سپاه را به شهادت رسانده بودند و
نیروی زمینی سپاه محل اختفای سرکرده
ایــن گروهک را رصــد کــرده بــود که دو خانه
در فاصله  70کیلومتری از مرز ایران در یک
روستا و کنار مسجد واقع شده بود .برد موشک
را تنظیم و فقط آن دو خانه را منهدم کردیم و
هیچ خسارتی به روستا و مسجد آن وارد نشد.
وی افــزود :پس از جنایت داعشیها در حرم
امــام و مجلس ،ســردار جعفری گفتند رهبر
معظم انقالب نگران صدمه به مردم دیرالزور
سوریه هستند ،ما به ایشان اطمینان دادیم
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ما و «نیاز امروز جهان اسالم»

سوریه داشته و در انهدام تانکها،نفربرها،
ماشینهای انتحاری و سنگرهای توپ 23
میلیمتری از آن ها بهرهبرداری شد.
▪ بهروسهاجرئتپروازباالیسرآمریکاییها
رادادیم

وی با اشاره به چند نشست و مالقات با سران
نظامیکشورهایروسیهوعراق،هماظهارکرد:
چند سال پیش فرمانده نیروی هوایی روسیه
مهمان ما بود و فیلمی از ناو آمریکا به او نشان

...
آمریکا



دادیم که با پهپاد ما گرفته شده بود .او پرسید
مگرشماچندفروندجنگندهدارید،نمیترسید؟
گفتمبلهماعمدداشتیمکهبدانندباالیسرشان
هستیم،گفت پس چرا نمیزنند.گفتم جرئت
ندارندزیراآنهادرمنطقهماهستندوماهمآنها
رامیزنیم.بهاوگفتمژنرال ،همینکارراشمابا
جنگندههایخودتانبکنیدوبرویدباالیسرناو
آمریکایی،گفت:نمیزنند؟گفتم:تعهدمیدهم
کهنمیزنند.یکیدوباراینکارراانجامدادندکه
رسانهایهمشد.

...

شورای امنیت

موافقت نامه لغو روادید گروهی
گردشگری بین ایران و روسیه نهایی شد

گفتوگوی دستیار ارشد وزیر خارجه
با یوسف بن علوی

ادعای واشنگتن تایمز درباره فهرست
آقازادههای ایرانی در آمریکا

آل حبیب :آمریکا تعهداتش در قطعنامه
 2231را مستمر نقض میکند

مهر -ششمین نشست مشترک کنسولی ایران
و فدراسیون روسیه در مسکو برگزار شد.در این
نشست دو طرف ضمن ابراز رضایت از روند رو به
رشد روابط دو کشور  ،بر عزم خود برای گسترش
م ناسبات و فــراهــم کــردن حداکثر تسهیالت
روادیدی برای اتباع یکدیگر در خاک خود تاکید
ک ردند.علی چگنی مدیرکل کنسولی وزارت
خارجه که ریاست هیئت ایرانی را برعهده داشت،
از نهایی شدن آییننامه اجرایی موافقت نامه لغو
روادیدگروهیگردشگریوسندتسهیالتروادید
برای خدمه و گروه پروازی بین دو کشور خبر داد.

فارس -دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور
ویــژه سیاسی که با هــدف رایــزنــی در خصوص
موضوعات منطقهای به مسقط سفر کرده است،
روزگذشته با «یوسف بن علوی» وزیر مشاور در
امور خارجی عمان دیــدار و در خصوص آخرین
تحوالت منطقه و تال شهای جــاری بــرای حل
سیاسی بحران یمن گفتوگو و تبادل نظر کرد.
جابری انصاری همچنین در دیدارهای جداگانه
با نمایندگان برخی از گروههای مختلف یمنی ،در
خصوص آخرین تالشهای دیپلماتیک برای پایان
جنگتحمیلیعلیهیمن،رایزنیوتبادلنظرکرد.

ا یلنا -یک رسانه آمریکایی با ادعــای تحصیل
برخی فرزندان مقامات ایرانی در آمریکا ،به دولت
ترامپ پیشنهاد کرده است که محتاطانهتر عمل
کند .واشنگتنتایمز با نام بردن از کسانی همچون
فاطمه اردشیر الریجانی دختر علی الریجانی،
عیسی هاشمی فرزند معصومه ابتکار  ،احسان
نوبخت فرزند محمدباقر نوبخت و علی فریدون
پسر حسین فریدون نوشت :وزارت خارجه آمریکا
باید این فهرست فرزندان مقامات ایران را که در
آمریکا زندگی میکنند نگه دارد .حضور آن ها در
آمریکا یک امتیاز است نه یک حق.

ایسنا -سفیر و معاون نمایندگی دایــم ایــران در
سازمان ملل در سخنانی در کمیته خلع سالح و
امنیت بینالمللی مجمع عمومی سازمان ملل با
اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ،گفت :در
حالی که طبق 12گزارش پیاپی آژانس بینالمللی
انرژیاتمی،ایرانتاکنونبهکلیهتعهداتهستهای
خود بر اساس برجام عمل کرده است ،خروج آمریکا
از برجام غیرقانونی بود و این کشور تعهداتش در
قالب قطعنامه  2231شورای امنیت را نیز مستمر
نقض میکند .گفتنی است آمریکا ریاست شورای
امنیت را از شهریورماه برعهده دارد.

همیشه از اوایــل ماه صفر ،حسی از اضطراب و اشتیاق،
بسیاری از دوستداران اباعبدا(...ع) را فرا می گیرد .قصه،
قصه همراه شدن با کاروان اسرای شام برای زیارت اربعین
است و این که آیا امسال هم مهمان ارباب خواهند بود؟ و
چطور و با همراهی چه کسانی خود را به مسیر پیاده روی
خواهند رساند؟ و...
اما امسال قضیه قدری متفاوت شده است .مدتی است
که خناسانی فعال شده اند تا از شوکت و شکوه این اتفاق
بزرگ ،بکاهند .گاهی با اختالف آفرینی بین دو ملت بزرگ
ایران و عراق(مثال با تهمت فسادگری به زائران عراقی یا
فتنه انگیزی یا اشغال سفارت ایران در بصره) و گاهی با
القای شبهات و بهانه گیری هایی در فضای مجازی(چرایی
زیــارت ،اولویت انفاق بر زیــارت یــا .)...موضوع دیگر هم
مشکالت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است که هزینه
های سفر را قدری باالتر برده و امکان این سفر را از دسترس
بعضی از هموطنان خارج ساخته است.
واضح است که امسال ،برای حضور در سفر اربعین ،کار
قدری سخت تر از سال های گذشته است .اما یک اتفاق
مهم ،حجت را بر همه ما تمام کرده است .یکی دو هفته
پیش مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان در ورزشگاه
آزادی فرمودند«:حماسه اربعین یک پدیده فوق العاده ای
است که به لطف و فضل الهی در هنگامی که دنیای اسالم،
نهایت نیاز را به این چنین حماسه ای دارد ،به وجود آمده
است ».و من در این روزها ،مداوم از خودم می پرسم که
اگر در قیامت مورد سوال پیامبر اکرم و ائمه معصومین
علیهم السالم قرار بگیریم که« :در زمانی که اسالم ،نیاز
به حضور شما در میعادگاه بــزرگ اربعین داشــت ،چرا
کوتاهی کردید؟» چه جوابی داریم بدهیم؟ فکر می کنم
واضح است که در این روزها ،همه توش و توان خود را باید
برای برگزاری هرچه پرشورتر این گردهمایی جهانی به کار
گیریم .امیدوارم که همه خوانندگان این سطور راهی این
سفر پربرکت باشند.
اما اگر تا االن تصمیم به سفر نگرفته اید ،هنوز دیر نیست.
هنوز هم فرصت زیادی برای گرفتن ویزا و حرکت به سمت
مرزها وجود دارد .تهیه دیگر مقدمات سفر هم کار چندان
سختی نیست .کافی است در اطرافیان تان بگردید و با
دوستی که عازم است همسفر شوید .اگر هم واقعا امکان
سفر ندارید ،با کمک مالی به موکب ها یا زائران کم بضاعت
یا ...خود را در این فیض بزرگ شریک کنید.خالصه این
که« :نکند از نصرت اسالم ،دریغ کنیم».

آمریکا چند بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا بانکهای ملت ،مهر اقتصاد،
پارسیان و سینا و شرکتهای تراکتورسازی ایــران و
خودروساز ی بهمن را تحریم کرد .براساس برخی گزارش
ها صنایع فوالد مبارکه اصفهان نیزدر این فهرست قرار
دارد.بــه گزارش فارس تحریمهای شب گذشته وزارت
خــزانـهداری آمریکا چند روز پس از آن اعمال شده که

دادگاه الهه قراری موقت صادر کرد و از آمریکا خواست
که تا نهایی شــدن رسیدگی به ایــن پــرونــده ،از اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران خودداری کند .در بیانیه
دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری
آمریکا ،از اعمال تحریمهای جدید «ضدتروریستی» خبر
آمده و نام 20شرکت ،بانک و نهاد مالی ایرانی آمده است.

فالحت پیشه :تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران
بستگی به بسته پیشنهادی اروپا دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
تاکید کرد که بازگشایی دفتر اتحادیه اروپــا در ایران
«بستگی به نوع اثر عملی و کارکردی بسته پیشنهادی
اروپاییها دارد که قرار است در چند روز آینده به ایران
تحویل داده شود» .طی دو هفته اخیر و پس از نشست
نما یندگان  ۲۶کشور اروپــایــی با کمیسیون امنیت
ملی بحث ایجاد دفتر اتحادیه اروپــا در ایــران بار دیگر
در رسانه ها مطرح شده است .دراین باره حشمت ا...
فالحتپیشه که با یورو نیوز گفت و گو می کرد تصریح
کــرده که یکی از خواستههای اروپاییها بازگشایی
دفتر اتحادیه اروپــا در تهران بود که در گذشته هم در
مالقاتها و مذاکرات مختلف مطرح شده بود.وی افزود:
«مالحظات دیپلماتیک الزم باید رعایت شود و اگر ما به
این نتیجه برسیم که در طرف اروپایی دیپلماتهایی با
قصد مثبت در ایران میتوانند مستقر شوند من موافق

تاسیس دفتر اتحادیه اروپــا هستم و امیدوارم که این
موضوع شکل بگیرد .منتها معتقدم که نوع اثر عملی و
کارکردی بسته پیشنهادی اروپاییها که قرار است در
چند روز آینده به ایران تحویل شود کیفیت این بسته
حتما اثر جدی خواهد داشت .اگر بسته عملی با کیفیتی
به ایران تحویل داده شود حتما سریعتر میتوان موضوع
گشایش دفتر اروپایی در ایران را مطرح کرد».

رئیس جمهور :امیدوارم حکم موقت الهه بر رفتارهای
غیرقانونی آمریکا تأثیرگذار باشد
سفیران جدید ایران در  5کشور معرفی شدند

تسنیم  -حــجـتاالســام روحــانــی ،پــس از دریافت
استوارنامه «ژاک لویی ورنــر» ،سفیر جدید هلند در
تهران ،با اشــاره به این که تحکیم روابــط با آمستردام
برای تهران بسیار حائز اهمیت است ،گفت :اطمینان
دارم با همکاریهای دوجانبه میتوان روابط دو کشور
را در عرصههای مختلف به ویژه در زمینه بانکی و مالی
هر چه بیشتر ارتقا داد .رئیسجمهور،گفت :باید همه
تالش کنیم تا از این توافق بسیار مهم و بینالمللی به
خوبی حفاظت و صیانت شود و امیدوارم حکم موقت
دادگا ه بینالمللی الهه بر رفتار غیرقانونی دولت آمریکا،
از جمله در موضوع تحریمهای ضدانسانی تأثیرگذار
باشد.افزون بر این گزارش روز گذشته سفیران جدید
ک شورهای سنگال ،بلژیک ،آفریقای جنوبی ،قطر،
بوسنی و ژاپن نیز استوارنامه های خود را تقدیم رئیس
جمهور کشورمان کردند.
▪سفیران جدید ایران در  5کشور معرفی شدند

روز گذشته همچنین سفیران جدید جمهوری اسالمی
ایران در اسپانیا ،سیرالئون ،کویت ،رومانی و بنگالدش با
رئیس جمهور دیدار کردند .براساس گزارش ایسنا دکتر
روحانی در این دیدار  با اشاره به این که امروز آمریکا به
واسطه خروج غیرقانونی از برجام ،در صحنه جهانی و

حقوقی منزوی شده و این اقدام آنان به جز چند کشور
معدود از سوی هیچ کشوری مورد حمایت قرار نگرفته
است ،گفت :باید با توسعه همکاری ها و روابط ایران با
دیگر کشورهای خارجی تهدید و فشار دولت آمریکا علیه
ملت ایران را به فرصتی برای توسعه و پیشرفت روزافزون
تبدیل کنیم .براساس این گــزارش «حسن قشقاوی»
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا« ،اکبر خسروی
ن ــژاد» سفیر جمهوری اسالمی ایــران در سیرالئون،
«محمد ایرانی» سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت،
« محمدرضا نفر» سفیر جمهوری اسالمی ایــران در
بنگالدش و «مرتضی ابوطالبی» سفیر جمهوری اسالمی
ایران در رومانی نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت
کشورهای محل ماموریت خود ارائه کردند.
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