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انجمن بين المللي دانشگاهها
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یازدهمین کنفرانس عمومی :IAU

دانشگاه ها به عنوان دروازه آینده
کنفرانس  IAUدر دوربان

بی تردید ،از مشکالت فعلی کشور عبور می کنیم

رئی��س جمهوری گفت :دش��منان نظام اس�لامی
ناچارند در برابر ملت یکپارچه ایران سر فرودبیاورند.
به گزارش ایرنا ،حجت االس�لام والمس��لمین دکتر
حسن روحانی در نشست شورای اداری استان سمنان
در قالب سفر کاروان تدبیر و امید ،افزود :دشمنان ایران
اس�لامی عصبی و عصبانی اند و نمی توانند عزت ایران
را تحمل کنند.
وی با اش��اره به اینکه دشمنان ایران در افغانستان،
عراق ،سوریه و لبنان به اهداف خود نرسیدند و در یمن
به قوه الهی به اهدافشان نمی رسند ،گفت :دشمنان این
سرشکستگی های بزرگ را در منطقه دارند.
رئی��س جمهوری تاکید کرد :س��خت اس��ت برای
ابرقدرتی مانند آمریکا با این میزان قدرت و البی جهانی
که حریف عالم فرهیخته و مجاهدی چون رهبر انقالب
نمی شود.
وی با بیان اینکه کش��ور از مش��کالت عبور خواهد
کرد ،گفت :مردم ایران به خوبی تحریم را می شناسد و
معنای فشارها و تحریم ها را می دانند.
روحانی با اش��اره به اینکه ملت ایران با ایس��تادگی
کار بزرگ انجام داده اس��ت ،اضافه کرد :دولت نماینده
و خادم مردم اس��ت ،دولت اگر قدرت مشروعی دارد به
خاطر رای ملت اس��ت ،صندلی مسووالن به واسطه رای

مردم است.
رئیس جمهوری به اهمیت حضور و پشتیبانی مردم
از نظام اسالمی اش��اره و اضافه کرد :در میانه مذاکرات
هسته ای ،س��فری به اصفهان رفته بودم ،مردم محبت
کردند و اجتماعی بی نظیر در میدان نقش جهان شکل
گرفت.
وی ادامه داد :وزیر خارج��ه آمریکا در مذاکرات به
یکی از مس��ووالن گفت دیروز دیدیم مردم اصفهان در
برابر رئیس جمهوری استقبال شان چه نمایش اقتداری
بود.رئیس جمهوری بیان کرد :مس��اله پشتیبانی مردم
مهم اس��ت ،و نشانه این اس��ت که دنیا بداند ما در کنار
هم هستیم.

روحانی با بیان اینکه یک خانواده ممکن است بین
اعضایش اختالف نظر باشد و صدای یک نفر در خانواده
بلندتر باش��د ،گفت :همه عضو یک خان��واده اند ،وقتی
ببینند دش��منی به کیان و خانواده نظر دارد ،همه باهم
خواهند بود.
راهی جز ایستادگی نداریم
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در برابر مشکالت
همه باید دس��ت به دس��ت ه��م بدهیم ،بی��ان کرد :از
مشکالت فعلی کشور بی تردید عبور می کنیم ،می دانم
برای مردم زندگی س��خت می گذرد و مشکالت دارند،
اما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم.
وی یادآور ش��د :زمان دوران دفاع مقدس اگر کوتاه
می آمدی��م و مقاومت نمی کردیم ،کش��ور و مردم چه
می ش��دَ ،عفلَقی ها(عراقی ها) با اس��راء چه کردند ،به
شهرهای ما موشک زدند و ما دو سال و نیم صبر کردیم.
وی با اشاره به اینکه شبانه روز دزفول زیر موشک های
دش��من بود ،گفت :مردم خانه شان ویران شده بود ولی
در دزفول ،خوزس��تان ،آبادان ،قصر ش��یرین ،دهلران و
شهرهای مرزی ،مردم خم به ابرو نیاوردند.
روحان��ی تاکید ک��رد :در دوران دفاع مقدس مردم
دش��من را بیرون راندند ،بر مردم در آن هش��ت س��ال
سخت گذشت و سالهای آسانی نبود.

دوربان ،آفریقای جنوبی20 ،تا  25آگست 2000
ادامه مطالب

عرضه های کنفرانس

کنفرانس دوربان  20 . IAUتا  25آگست سال 2000
یازدهمین کنفرانس عمومی  :دانشگاه ها به عنوان
دروازه ای به سوی آینده

سادس��اً  ،همانط��ور ک��ه مؤسس��ات بزرگت��ر پیچی��ده تر می ش��وند،
دانش��گاه ها هم تغییرات گسترده ای در مس��یری که آنها حاکمیت دارند و
ساختار خود را می سازند تجربه می کنند .دو تغییر عمده صورت گرفته است.
برای حدود  40سال حاکمیت دانشگاه ها از اشتراک و تساوی اختیار به سمت
تمرین های بیش��تر مدیریتی بوده اس��ت و به خصوص دراین بیس��ت سال
گذش��ته ،یک تأکید جدیدی روی منافع س��هامداران – اعم از س��هامداران
داخل��ی وخارجی هردو –درحاکمیت دانش��گاه ها بوده اس��ت .در آفریقای
جنوبی ،ساختارهای قانونی یگانه به نام " مجامع مؤسساتی"برای تثبیت آن
ایجاد ش��ده است .س��رانجام ،ما رشد بی سابقه ای از آموزش عالی خصوصی
و فراملی را مش��اهده کرده ایم .همانطور که کاهش تأمین مالی دانش��گاه ها
صورت گرفته ،مؤسس��ات نیز ،بازارهای جدی��دی را پیدا کرده اند .ما هنوز
منتظریم تا تأثیر کامل این روند را مالحظه نماییم .اما برای کشورهایی مثل
کش��ورما روشن اس��ت که بدون قانونمندی دقیق آموزش عالی خصوصی و
فراملی ،اس��تعداد ازبین رفتن توسعه و پایداری سیستم های ما به طورکلی
وجود دارد .مالحظات من به هیچ وجه دس��تورکار با محدودیت های سخت
یا شونیسم را برنمی انگیزد.
متقاب� ً
لا  ،تعداد زی��ادی ازاین مثال های مش��ارکت واقعی ،به خصوص
بین مؤسس��ات آموزش عالی داخلی ومؤسس��ات بین المللی وجود دارد .در
واقع ،این مش��ارکت ها ،که اغلب از طری��ق تنظیمات بین دولت ها حمایت
می ش��وند اهمیت حساس��ی در کمک به مؤسس��ات آفریقای جنوبی برای
ساختن ظرفیت های پژوهشی و تدریس ،به خصوص بعداز سال های انزوا از
جامعه آکادمیک داشته است.
ودر نتیجه این تغییرات ،بس��یاری از ش��ما مؤسسات و سیستم هایی را
رونق داده ایدکه هم بزرگتر و هم پیچیده تر از آن چیزی است که قرار بوده
باشد .آنها بیشتر رقابتی ،بیشتر ازطریق فن آوری پیچیده و پیشرفته ،بیشتر
درترکیب کارکنان و دانش��جویان بین المللی ،بیش��تر پاس��خگوی نیازهای
خارجی و بیش��تر انعط��اف پذیر و متنوع در عرضه خدم��ات خود بوده و به
صورت فزاینده ای نیازمند تطبیق خود با نوس��انات و جابجایی سریع محیط
زیس��تی می باش��ند .عبارت " ممکن است شما در زمان های جالبی زندگی
کنید" یک برتری پرزرق وبرق مبهم چینی است  .این عبارت به طور مطمئن
برای دانشگاه های مدرن کاربرد دارد .
دراین زمینه به خاطر س��رعت در تغییر اس��ت که م��ن در حال حاضر
دعوت از برگزار کنندگان کنفرانس را قبول می کنم واز طریق " دروازه هایی
به س��وی آینده " پیش می روم .من سه سؤال اصلی برای شما می گذارم تا
پیگیری نماییم .چه ارزش هایی ؟ چه دانش��ی؟ چه رهبری؟ تالش می کنم
روی هریک ازاینها نظراتی ارائه دهم.

خبــــر
سازمان های مردم نهاد  522طرح اجتماعی را
اجرایی کردند

معاون مش��ارکت های اجتماعی س��ازمان امور اجتماعی کش��ور گفت:
سازمان های مردم نهاد کشور  522طرح را در سال گذشته در حوزه کاهش
آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و امید اجتماعی اجرا کردند.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،کمال اکب��ری در نشس��ت خبری با عن��وان تبیین
سیاس��تها ،اولویتها و برنامههای حوزه مش��ارکت اجتماعی سازمان های
مردم نهاد افزود :س��ازمان های مردم نهاد یکی از اساس��ی ترین محورهای
توس��عه پایدار به ش��مار میآیند که تامین کننده رف��اه اجتماعی و افزایش
آن هس��تند.وی خاطرنشان کرد :وزارت کشور بر اساس برنامه ششم توسعه
حمایت از سازمانهای مردم نهاد را در اولویت کارهای خود قرار داده است؛
بر این اس��اس حمایت و توس��عه معنوی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت
س��ازمانهای مردم نهاد و جلب مش��ارکت های اجتماعی و همچنین نظارت
بر این س��ازمانها و موسس��ات خیریه از اولویتهای وزارت کشور در راستای
حمایت از این مراکز است تا مردم اعتماد بیشتری به این سازمان ها داشته
باشند و همچنین سطح همکاری مردم با آنها نیز افزایش یابد.

در حاشیه جلسه هیئت دولت؛

قیمت  ۱۰۰۰تومانی بنزین در بودجه ۹۸

نوبخ��ت گف��ت :قیمت هربش��که نف��ت را به طور
متوس��ط  ۵۴دالر در بودجه لح��اظ کردیم و این رقم
مبنای محاسبات است.
ب��ه گزارش صداو س��یما؛ محمد باق��ر نوبخت در
حاشیه جلسه هیئت دولت درباره قیمت ارز در بودجه
 98گف��ت :آنچه که برای نرخ تس��عیر ارز پیش بینی
شده اس��ت  14میلیارد دالر با ارز  4200تومانی است
ک ه برای کاالهای اساسی ،دارو و نهاده های کشاورزی
است .
وی ادامه داد :با تالش هایی که در جلسات هیئت
دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتیم،امروز  15اذر
براس��اس قانون ،الیحه بودج��هدر  14جلد به مجلس
ارس��ال می شود و همچنین در سازمان برنامه بودجه
رونمایی می شود.
وی بیان کرد :رش��د ریالی بودجه نس��بت به سال

اولتیماتوم ۶۰روزهآمریکابهروسیهبرای
"نجات"معاهدهسالحهای
هستهای میانبرد

رویترز :آمریکا اولتیماتومی
 ۶۰روزه ب��ه روس��یه به منظور
ش��فاف ک��ردن درب��اره آنچه
داده اس��ت که نق��ض معاهده
سالحهای هس��تهای میان برد
خوانده و تاکید داش��ته که تنها
مس��کو میتواند این معاهده را نجات دهد.ب ه گزارش
ایسنا،اخیرا مقامات کشورهای عضو ناتو تحت رهبری
آلم��ان مایک پامپئو ،وزیر ام��ور خارجه آمریکا را در
نشستی در بروکسل تحت فشار قرار دادند تا آخرین
فش��ارهای دیپلماتیک را پیش از خارج شدن رسمی
آمریکا از این معاهده مربوط به سال  ۱۹۸۷که سبب
بیرون نگه داشتن موش��کها از اروپا بوده ،وارد کند.
آنها نس��بت به بروز یک رقابت تس��لیحاتی جدید در
اروپا نگران هستند.به نقل از خبرگزاری رویترز ،ینس
استولتنبرگ ،دبیرکل ائتالف ناتو به خبرنگاران گفت:
روسیه آخرین فرصت را برای نشان دادن پایبندیاش
به معاهده به روشی قابل بررسی در اختیار دارد اما ما
مجبور به آماده کردن خود برای این حقیقت که این
معاهده ممکن است فروبپاشد ،هستیم.

درخواستموگرینیبراینجاتمعاهده
سالحهایهستهایمیانبرد

خبرگزاریفرانسه:فدریکا
موگرین��ی ریی��س سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپا از روسیه
و آمریکا خواس��ت ت��ا معاهده
کنت��رل تس��لیحات مربوط به
جنگ س��رد موسوم به معاهده
سالحهای هس��تهای میانبرد
را که بعد از اولتیماتوم  60روزه اخیر واش��نگتن به
مسکو به مخاطره افتاده ،نجات دهند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری
فرانس��ه ،فدریکا موگرین��ی در اظهاراتی حین ورود
به مذاکرات��ش با وزرای خارجه اعض��ای ناتو گفت:
معاهده سالحهای هستهای میانبر صلح و امنیت را
در خاک اروپا برای  30سال تضمین کرده است.
وی تصریح ک��رد :این معاهده بای��د به صورت
کامل اجرا ش��ود ،بنابراین من امیدوارم که استفاده
عاقالنهای از زمان به منظور تالش بیشتر برای حفظ
معاهده و رس��یدن به اجرای کامل آن از سوی همه
طرفها رخ دهد و ما قطعا برای ایفای س��هممان به
منظور اطمینان حاص��ل کردن از این رخداد تالش
خواهیم کرد.

ناکامی اجماع سازی در شورای امنیت علیه ایران

اگرچه فرانسه و انگلیس با طرح ادعای آزمایش موشکی ایران درشورای امنیت
با فش��ار آمریکا تالش کردند تا روند فش��ار امنیتی بر ایران را آغاز کنند اما به نظر
می رسد که دوران اجماع سازی درشورای امنیت سازمان ملل باوجود فضای جدید
ناشی از دیپلماسی چند جانبه ایران به سر آمده است.
به گزارش ایرنا ،موضوع ادعایی آزمایش های موش��کی ایران یکی از موضوعاتی
اس��ت که در دوران پیش��ا برجام ،گرماگرم مذاکرات برجام ،پس ازآن و نیز قطعنامه
2231مطرح ش��ده بود .در این چارچوب آمریکا و اروپ��ا از این موضوع برای اعمال
فش��ار بر جمهوری اسالمی ایران بهره گرفته اند .نگاه غرب در موضوعات قدرت ساز
مرب��وط به ایران همواره یک نگاه محدودس��از و مبتنی بر مهار بوده و تابعی از خط
سیر فکری آمریکا است.
پس از طرح ادعای آزمایش موشکی ایران توسط 'مایک پمپئو' وزیر امورخارجه
امریکا ،فرانسه و انگلیس برای برخورد با این موضوع ادعایی خواستار تشکیل جلسه
شورای امنیت پشت درهای بسته شدند.
اما نشست شورای امنیت سازمان ملل باوجود اقدامات آمریکا ،فرانسه وانگلیس
بدون هیچ اجماع خاصی پایان یافت.

در سکوت مجامع بین المللی؛

بولتون از حزباهلل خواست حفر
"تونلهای هجومی" را
متوقف کند

ایسنا :مشاور امنیت ملی
آمری��کا از حزباهلل خواس��ت
حف��ر تونل در مرزه��ای لبنان
ب��ا س��رزمینهای اش��غالی را
متوقف کند.به گزارش ایس��نا،
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
آمریکا در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوش��تد
واشنگتن از اسرائیل در عملیاتی که برای نابودسازی
تونله��ای هجومی ح��زباهلل در مرزهایش با لبنان
کلید زده ،حمایت میکند.
بولتون تاکید کرد :آمریکا با قدرت از تالشهای
اسرائیل برای دفاع از حاکمیتش حمایت میکند.
مش��اور امنی��ت مل��ی آمری��کا در ادام��ه از
حزب اهلل خواس��ت حف��ر تونلهایی ک��ه به داخل
اراضی اش��غالی منتهی میش��وند را پایان داده و از
ایجاد تنش و درگیری خودداری کنند.او نوشت  :به
شکل گس��تردهتر ایران و تمامی دستنشاندههایش
را به توقف اقدامات خصمان ه و تحریکآمیز در سطح
منطقهای که خطری غیرقابل قبول برای اسرائیل و
امنیت منطقه ایجاد میکند ،دعوت میکنم.

کرملین :اولتیماتوم  ۶۰روزه آمریکا
"حقه تاکتیکی" است

روس��یه آمریکا را متهم به دست زدن به حقههای تاکتیکی ،دخل و تصرف در
حقایق جهت انتساب اتهام دروغ نقض توافق سالحهای هستهای میان برد به روسیه
و پیدا کردن بهانه برای خارج شدن خودش از این توافق کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،ب��ه نقل از خبرگ��زاری اس��پوتنیک ،کرملی��ن اعالم کرد
آمریکا برای آن که به غلط روس��یه را متهم به نقض توافق س�لاحهای هس��تهای
میانب��رد ک��رده و بهان��های برای خارج ش��دن از این توافق بیابد در حقایق دس��ت
میبرد.
پیش��تر آمریکا اع�لام کرد  ۶۰روز به روس��یه فرصت میدهد ت��ا درباره نقض
توافق کنترل تس��لیحات هس��تهای س��ال  ۱۹۸۷ش��فاف س��ازی کند و بعد از آن
مجب��ور ب��ه اعالم آغاز دوره ش��ش ماهه خروج رس��می خود از ای��ن توافق خواهد
شد.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی درباره این اولتیماتوم
آمریکا به روس��یه گف��ت این بیانیههای آمریکا و ناتو باعث تش��دید تنشها خواهد
شد.

شورای عالی صلح افغانستان آمادگی خود را برای انجام مذاکرات بدون پیش شرط اعالم کرد.

حمالتخمپارهایتروریستهابهغیرنظامیانسوری

عناصر مس��لح تروریستی با زیر پا گذاش��تن توافق کاهش تنش ،منازل
غیرنظامیان را در حلب با خمپاره هدف قرار دادند.به گزارش صداوسیما به
نقل از ش��بکه تلویزیونی العراقیه؛ در حالی که ارتش سوریه به توافق کاهش
تنش پایبند مانده است ،عناصر مسلح تروریستی با زیر پا گذاشتن این توافق
و سوء استفاده از آن در میان سکوت مجامع بین المللی ،منازل غیر نظامیان
را در مناطق شمالی سوریه به ویژه حلب با خمپاره هدف قرار دادند.

گذشته  12درصد است .
وی درب��اره حذف یارانه ثروتمندان گفت :امس��ال
هم این موضوع در دس��تور کار اس��ت اما از انجایی که
ای��ن موضوع نیاز به اطالعات بیش��تری دارد در جهت
اجرای��ی کردن ای��ن امر ،توزی��ع یارانه ها را اس��تانی
کردیم و به هر اس��تان به تعداد یارانه بگیرها پرداخت

م��ی کنیم و باقی ه��م صرف طرح ه��ای عمرانی انها
می شود.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه ادام��ه داد :در
هم��ه بخش ه��ا ت�لاش کردیم واق��ع بینان��ه ببینیم
و در هزین��ه ه��ا تع��دادی از ردی��ف ه��ا را ح��ذف
کردی��م ت��ا براس��اس واقعیت ه��ا بودج��ه را تنظیم
کردی��م ت��ا از ای��ن س��ال س��خت ،ب��ه آس��انی عبور
کنیم .
وی درباره افزای��ش  20درصدی حقوق کارمندان
دولت گفت :دوستان مجلس می گویند که این افزایش
قیمت��ی بص��ورت پلکانی باش��د یعنی حق��وق کمتر،
بیش��ترین افزایش وحقوق بیش��تر کمترین افزایش را
داشته باش��د ،این افزایش تا سقف  20درصد است اما
دربرخی از گروههای ش��غلی افزای��ش حقوق بیش از
 20درصد است .

به گزارش مهر به نقل از یورو نیوز« ،احسان طاهری» نماینده رسمی شورای عالی صلح افغانستان گفت که دولت کابل هیچ

شورای عالی صلح افغانستان:

کابل آماده مذاکرات
بدون پیش شرط با
طالبان است

پیششرطی برای مذاکره با طالبان ندارد و حتی آماده است برای تنظیم قانون اساسی جدید نیز با این گروه مذاکره کند.

طاهری در ادامه گفت که پیش از این دولت افغانس��تان خواس��تار بر زمین گذاشتن سالح طالبان بود اما اکنون هیچ شرطی

برای آغاز گفتگوها وجود ندارد.

نماینده دولت افغانس��تان با انتقاد از رویکرد پاکس��تان گفت :اس�لام آباد علیرغم اعالم حمایت همیشگی خود از روند صلح

افغانستان تاکنون هیچ گونه اقدامی در این راستا انجام نداده است.

www.Afarinesh-daily.com

يكنكتهازهزاران
آلودگي هوا؛ باز هم در مرز اضطرار!

ني��از به اعالم خاصي نداش��ت .امروز از آغازين دقايق حضور در ش��هر،
ميش��د متوجه حجم زياد آلودگي هوا شد كه برخي را مجبور به استفاده از
ماسكهاي تنفسي كرده بود.
پي��رو همين وضعيت ،و از آن جا كه به گزارش ش��رکت کنترل کیفیت
هوای تهران ،هوای پایتخت با افزایش آالینده ها در مرز اضطرار قرار گرفت،
مس��ئوالن اعالم كردند آمبوالنس��های اورژانس در برخ��ي خیابانهای تهران
مس��تقر شدهاند و برخي مسئوالن آموزش و پرورش هم از مدارس خواستند
از فعاليت دانشآموزان در فضاي باز ممانعت به عمل آورند.
به نظر ميرس��د با مكرر ش��دن موضوع ادامهدار آلودگي هوا كه فراتر از
دانشآم��وزان و گروههاي حس��اس ،حتي افرادي را كه از نظر س�لامت ،در
وضعيت مطلوبي به سر ميبرند هم مورد تهديد قرار ميدهد ،ديگر وقت آن
رس��يده كه براي اين مسأله ديرينه در كالنشهرها كه موجب ميشود تعداد
روزهاي پاك در سال ،به حداقل ممكن برسد ،فكري اساسي صورت بگيرد.
اينك��ه در اين گون��ه مواقع ،صرفا تدابي��ري تكراري ب��راي حفاظت از
دانشآموزان انديش��يده شود و يا از مردم خواسته شود خودروهاي شخصي
را به خيابانها نياورند ،امري است كه تاكنون جوابگو نبوده و مشكل ،كماكان
به قوت خود باقي است.
در اين ميان ،مهمترين چيز ،سالمت افراد است كه با شيوههاي منسوخ و
نخنماشده سابق كه از آنها جواب مطلوبي براي كنترل آلودگي هوا نگرفتهايم،
تامين نخواهد شد.

میز خبر
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به بیست و هفتمین اجالس
سراسری نماز:

نماز با خشوع و حضور ،جامعه را به صالح و
سداد در زبان وعمل میکشاند

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهب��ری  ،حضرت
آی��ت اهلل خامنهای در پیامی به بیس��ت و هفتمین اجالس سراس��ری نماز
ب��ا تأکید بر ل��زوم ترویج نماز با همه ش��یوههای اثرگ��ذار ،بخش مهمی از
گرفتاریها و آلودگیها را ناشی از نپرداختن به نماز دانستند و افزودند :نماز
آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صالح و سداد در زبان و
عمل میکشاند و اعتالء میبخشد.
رویترز گزارش داد؛

با گسترش بحران اقتصادی ،بیش از  ۷۰۰هزار
مهاجر افغان مجبور به ترک ایران شدند

بر اساس آمار سازمان مهاجرت ،بیش از  ۷۰۰هزار افغانی ایران را ترک
کرده اند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،بر اس��اس آمار سازمان مهاجرت ،بیش
از  ۷۰۰هزار افغانی در سال جاری ایران را ترک کردهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است .در
مجموع  ۷۵۲هزار و  ۳۲۵افغانی از ایران و پاکس��تان مهاجرت کردند که از
این تعداداز  ۷۲۱هزار و  ۶۳۳نفر از افغان ها ایران را ترک کردند.
گزارشهای غیررس��می نش��ان میدهد بازگش��ت افغانه��ا از ایران در
س��الهای اخیر افزایش یافته است و دلیل اصلی این اتفاق هم کاهش رونق
اقتصادی و افت اقتصاد در ایران اس��ت .پول ایران در ماههای اخیر با کاهش
ارزش مواجه شده است.
ژنرال آمریکایی:

روسیه ،چین و ایران میتوانند آسیبهای جدی
به واشنگتن وارد کنند

ژنرال مک کنزی در مجلس س��نا گفت که تهدید ایران ،روسیه و چین
برای ما جدی است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک ،ژنرال مک کنزی در مجلس سنا به
سناتورها گفت که تهدید ایران ،روسیه و چین برای ما جدی است.
وی افزود :تهدید امنیتی ایران برای ما در سطح چین و روسیه قرار ندارد
ولی یک تهدید جدی است.
مک کنزی مدعی ش��د :ایران تهدید مهمی برای ایاالت متحده اس��ت.
این کش��ور توانایی کافی برای آسیب رس��اندن به ایاالت متحده و منافع آن
درس��طح جهان را دارد .این در حالی اس��ت که چین هم توانایی کافی برای
صدمه رساندن به ما را دارد.
وی اضافه کرد :تهدید ایران برای ایاالت متحده س��الهای طوالنی و از
مدتها قبل وجود داشته است.
مک کنزی ،گزینه رییسجمهور آمریکا برای ریاس��ت س��تاد فرماندهی
مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنت کام است.
رویترز خبر داد؛

عربستان در پی متقاعد کردن روسیه برای
کاهش تولید نفت است

عربستان برای جلوگیری از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در پی
متقاعد کردن روسیه برای کاهش تولید نفت است.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،عربستان در پی آن است تا میزان تولید
نفت اعضای اوپک را یک میلیون و  ۳۰۰هزار بش��که در روز کاهش دهد که
 ۳۰۰هزار بشکه از این میزان کاهش ،متعلق به روسیه خواهد بود اما مسکو
با این میزان کاهش مخالف است.
این کار عربس��تان برای جلوگی��ری از کاهش بهای نف��ت در بازارهای
جهانی انجام می شود.

ترکیه دستور بازداشت دو مقام نزدیک به
بن سلمان را صادر کرد

دادستانی ترکیه دستور بازداشت ژنرال احمد عسیری و سعود القحطانی
را در ارتباط با پرونده قتل خاشقجی را صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری سیانان ،دادستانی ترکیه در ادامه
تحقیقات درباره پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار واشنگتنپست در
کنسولگری عربس��تان در استانبول ،دستور بازداشت ژنرال احمد العسیری
معاون پیشین سرویس اطالعات و سعود القحطانی مشاور پیشین محمد بن
س��لمان ولیعهد عربستان را صادر کرد.دادستانی ترکیه دستور بازداشت این
دو فرد را به اتهام مشارکت در برنامهریزی قتل خاشقجی صادر کرده است.

