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 سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛
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 خطیب زاده:

 اجازه ترانزیت سالح 
 از خاک ایران 

را نمی دهيم
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عربستان با ادعاهای ضد ایرانی در مسیر انسداد 
گفتگو با تهران گام برمی دارد؛

تقالهای 
یاض! پساناکامی   ر

سياست 2

ظاهرا باد سرد پاییزی به روابط ایران و عربستان هم وزیدن گرفته 
است؛ آن هم از سوی حجاز! در این هشــت روزی که از مهر می گذرد، 
عربســتان چندین بار پالس تنش و تشــنج به ایران فرستاده است؛ 
تازه ترین آن هم ادعاس کشف یک هسته تروریستی است که اعضای 

آن نزد سپاه پاسداران آموزش دیده اند. 
اصل خبر را خبرگزاری رسمی سعودی دوشنبه شب منتشر کرد. این 
خبرگزاری اطالعیه رئیس اداره امنیت دولتی عربستان را نشر داد که 
در آن آمده است: »نهادهای مسئول دولتی شش روز پیش یک هسته 
تروریستی را کشف کرده اند که عناصر آن در مراکز سپاه پاسداران ایران 
در زمینه ســاخت و اســتفاده از مواد منفجره آموزش نظامی و عملی 
دیده اند.« اطالعیه مذکور مدعی شده که 10 نفر از اعضای این هسته 
را بازداشت کرده و با تاکید بر اینکه ســه نفر از آنها در کمپ های سپاه 
پاسداران آموزش دیده اند، ادامه داده است که دوره آموزشی این افراد 

از هفت آبان 1۳۹۶ به مدت یک ماه و نیم در ایران بوده است.
خبرگزاری رسمی سعودی تصاویری هم از اقالم کشف شده از افراد 
بازداشــتی را منتشر کرده و ادامه داده اســت: این اقالم شامل ۹ فقره 
بمب های دست ســاز، ۶۷ عدد فیوز انفجاری، مقادیری مواد منفجره 
و لوازم ساخت بمب، چند قبضه اســلحه از جمله کالشنیکف، تفنگ 
تیرانداز، اسلحه کمری، وسایل دید در شب، وسایل ارتباطات، مهمات 

و موارد دیگر بوده است.
سناریونویسی های بی ارزش و سفارشی

ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه اما دیروز در 
واکنش به این ادعای عربستان، تصریح کرد:...

گزارش بلومبرگ از برنامه قطع کامل ارتباط اقتصادی ایران با جهان؛

ترامپ آماده تحریم ۱۲ بانک ایرانی شد
سياست 2

چرتکه 3

  همه حاشیه های یک رأی اعتماد

 انتخاب سومین وزیر صمت 
در سال پایانی دولت

سخنگوی دولت با اشاره به درگیری میان 
ارمنستان و  آذربایجان،  گفت: بر این باوریم 
که اختالف دو کشور راه حِل صلح آمیز دارد و 
ایران و ترکیه و روســیه می توانند در جهت 
اجرایی ســازی قطعنامه های سازمان ملل، 
کمک کنند تا اختالفات دو همسایه به اشکال 

مسالمت آمیز حل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنــا، علی ربیعی در 
نشست خبری دیروز خود با اشاره به اینکه با 
دقت و نگرانی مناقشه اخیر در مناطق اشغالی 
جمهوری آذربایجــان را تعقیب می کنیم، 
تصریح کــرد: مواضع جمهوری اســالمی 
درباره ضرورت رعایت و به رسمیت شناختن 
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بســیار 
روشن است و دولت جمهوری اسالمی ایران 
تاکنون بارها بر این حق مشروع در چارچوب 
حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل 

تاکید کرده است. 

استفاده از ماسک ۵۸ درصد کاهش 
یافته است

سخنگوی دولت با اشاره به کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشــتی توسط مردم، تاکید 
کرد که رعایت پروتکل های بهداشتی ۸۵/۶۵ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت، مشــاهده 
می کنیم استفاده از ماسک رو به کاهش است 
برای همین روز شنبه در ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا تصمیــم گرفتیم با عــدم رعایت ها 

برخورد شود.
وی تاکید کرد: استفاده از ماسک در کشور 
نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته و میزان رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در صنوف و 

مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود.
ســخنگوی دولت افزود: بنابراین جلسه 
ســتاد ملی کرونــا اختیارات وســیع تری 
به اســتان ها بــرای اعمــال محدودیت داد 
و بررســی قضایی بــا افرادی که از ماســک 
 اســتفاده نمی کننــد در دســتور کار 

خود قرار داد.

۵ میلیون دوز واکسن آنفوالنزا وارد 
کشور شده است

وی بیان کرد: تا اواخر مهرماه یک میلیون 
دوز دیگر به مراکز بهداشــتی توزیع خواهد 
شــد. در مجموع ۲/۵ میلیــون دوز به طور 
رایگان برای گروه یاد شده در نظر گرفته شده 
است. الزم به یادآوری است سال گذشته ۲۵0 
هزار دوز برای این امر واردات داشــته ایم. به 
عالوه 1۴ میلیون دوز دیگر وارد کشور خواهد 
شــد که با محاســبه نرخ با ارز ۴  هزار ۲00  
تومانی تحویل داروخانه هــا برای جمعیت 
باالی ۶۵ ســال و گروه های هدف دیگر داده 
خواهد شد. که براســاس کد برچسب روی 
دارو و کد ملی توزیع خواهد شد. در مورد این 
گروه نیز سال گذشته یک میلیون و ۶00هزار 

دوز واکسن خریداری شده بود.

 هیچ کشور عاقلی 
وارد جنگ با ایران نمی شود

ســخنگوی دولت دربــاره توافــق بین 
اســرائیل و امــارات و چند کشــور دیگر و 
اینکه شــایعه وجود دارد جنگی علیه ایران 
شکل گیرد، گفت: بیش از 1۵ سال است این 
کشورها ارتباط تنگاتنگ امنیتی با هم دارند 
و اقداماتی که امروز صورت گرفت، تصویری 
تبلیغاتی برای انتخابات ریاســت جمهوری 
است این اتفاق باعث شکسته شدن قبح شده 
است، هیچ کشــور عاقلی وارد جنگ با ایران 
نمی شــود و معتقدیم امنیت این کشورها به 
واسطه دخالت های این رژیم به خطر می افتد.

ربیعی در پاســخ به ســوال خبرنگار ایلنا 

مبنی بر این که اخیرا همزمان با ســفر وزیر 
خارجه عراق به ایران خبرهایی مبنی بر تخلیه 
برخی روســتاهای مرزی در غرب کشور به 
گوش می رسد که موجب نگرانی و البته بیان 
شــایعاتی در مورد وقوع درگیری احتمالی و 
مسائلی از این قبیل شده شده است؟ به طور 
شفاف دلیل این تخلیه روستاها را می فرمایید 
و اینکه چرا این کار با عجله در حال انجام است 
چون برخی از ساکنان این روستاها هنوز قادر 
به تعیین محلی برای استقرار خود هستند، 
گفــت: در جریانات این تصمیمــات از قبل 
بوده ام، در سال های گذشته حدود 1۵ سال 
پیش به دلیل شــرایط امنیت زمانی و هم به 
منظور دفاع از شــهروندان مرزنشین که در 
معــرض ورود گروه های خطرنــاک بودند، 
تصمیماتی را برای امنیت مرزی اتخاذ کردند.

 ترجیح می دهیم آمار دقیق
 فروش نفت را اعالم نکنیم

ســخنگوی دولت دربــاره اینکه برخی 
گزارش های غیررســمی حاکــی از افزایش 
قابل توجه فــروش نفت ایران در ســپتامبر 
اســت آیا این موضوع صحــت دارد، گفت: 
 اخبار مشکوک و جعلی و تحریک کننده زیاد 

مطرح می شود.
وی تاکید کــرد: البتــه وزارت نفت تمام 
تالش خود را انجام می دهد و در دوران تحریم 
این تالش چندبرابر شــده است اما چون در 
جنگ اقتصادی هستیم ترجیح می دهیم که 

آمار دقیقی منتشر نکنیم.
ربیعی افزود: خود من از چند منبع موثق 
موضوع فروش نفت را دنبــال می کنم و این 
کاری اســت که وزارت نفت بــا جدیت در 
دوران جنــگ اقتصــادی و تحریم پیگیری 
می کند و این طور نیســت که ما دست روی 
دست گذاشــته باشــیم ولی ارائه آمارهای 
این چنینی از سوی رسانه های خارجی را نیز 
تحریک کننده و با نیات به دور از خیرخواهی 

تصور می کنیم.

خبر

سخنگوی دولت:

می توانیم در حل مناقشه آذربایجان و ارمنستان کمک کنیم


