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ستفاده از چک صادی/ ا شورای عالی هماهنگی اقت سه  شده بانکی از جل ضمین  های ت
 .ماه دیگر تمدید شد 6زمان ابالغ به مدت 

برگزاری  خ حوزه دولههت  نگههار  بر خ گزارخ  بههه 
شورای عالی هماهنگی  فارس، سه  صادی با جل اقت

ست جمهوری  سران قوا به ميزبانی نهاد ریا ضور  ح
 .برگزار شد

سالم سه حجت اال سن روحانی در این جل رئيس  ح
جمهور، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس شههورای 

سی سالمی و آیت اللها سران قوا و نمایندگان مجلس  سيد ابراهيم رئي ضائيه به همراه تعدادی از معاونين  رئيس قوه ق
 .سالمی حضور دارندشورای ا

، مقرر شد این موارد از طریق گفت و 1400در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با الیحه بودجه 
 .گو، تعامل و تشکيل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی های الزم ایجاد شود

صهههادی مورد بحث قرار گرفت و درمورد مدت زمان در این جلسهههه همننين راههای حمایت از توليد و بنگاه های اقت
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چک های تضمين  44اعتبار مصوبه جلسه 

ماه دیگر تمدید و تاکيد شد که درصورت تصویب الیحه مربوط به این موضوع در  6شدن بانکی، از زمان ابالغ به مدت 
 .اسالمی، قانون جدید مالک قرار خواهد گرفت مجلس شورای

در جلسههه امروز شههورایعالی هماهنگی اقتصههادی، وزارت صههنعت ، معدن و تجارت و وزارت کشههور گزارخ هایی از 
 .اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد ارائه کردند

بررسههی، مهلت زمانی مشههوی های مالياتی و تعویق اجرائيه های دسههتگاه ها درمورد بنگاه های شههورا پس از بحث و 
 .توليدی که با مشکل مواجه شده اند را برای یک بار منوط به تشخيص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد
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س ستاد سوء مدیریت و تخلفات گ ضای  سیون و اع سیا ستا/ جوالن  ش ترده دلیل تفحص از 
 روحانی در شستا

شميرانات، ری،  ضریان نماینده مردم تهران،  علی خ
سالمی در  شورای ا شهر و پردیس در مجلس  سالم ا

پارلمانی خبرگزاری فارس، در گفت با خبرنگار  وگو 
حص از شهههرکههت  ف ت يق و  ق ح ت طرح  خصهههور 

تأمين اجتماعی سهههرمایه يان اینکه برای گذاری  با ب
پيگيری حقوی مردم و به ویژه بازنشههسههتگان تامين 
اجتماعی درخواست تحقيق و تفحص از شستا را در 

سرمایه شرکت  سرمایهمجلس ثبت نمودم؛ گفت:  شرکت هلدینگ  سازمان گذاری تأمين اجتماعی،  گذاری متعلق به 
یت سهههرمایه یت دارایی و مبادالت سههههام گذاری، تجارتأمين اجتماعی اسهههت که در زمينه مدیر ت و بازرگانی، مدیر

 .کندها، فعاليت میشرکت

سال  ستا در  ش سرمایه اوليه  1365این نماینده مجلس گفت:  سهامی خار، با  شرکت  ميليارد تومان،  2در قالب یک 
مجموع ارزخ  درصد از 10طور متوسط معادل های سازمان تأمين اجتماعی تأسيس گردید و در حال حاضر بهاز دارایی

 .باشدهای زیرمجموعه شستا میبازار بورس اورای بهادار تهران متعلق به شرکت

شرکت مدیریتی و  165عضو هيات ریيسه کميسيون اصل نود ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی، دارای 
جمله صنایع دارویی، سيمان، قير، ای را در صنایع مختلف از های گستردهباشد که فعاليتشرکت غيرمدیریتی می 65

ستيک و تایر، ترابری ریلی و برخی فعاليت شرکتکارخانجات ال صادی دیگر دارد. از  سته که تمام یا های اقت های واب
ها متعلق به شستا است؛ شامل شرکت هلدینگ پتروشيمی تاپيکو، کشتيرانی جمهوری اسالمی بخش عمده سهام آن

اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت پاالیش نفت ایرانول، شرکت پتروشيمی جم، ایران، شرکت فوالد مبارکه 
  .باشندشرکت خدمات بهداشتی و درمانی ميالد سالمت می

سرمایه شرکت  ستا یک  ش ضریان تاکيد کرد:  ضر مجموعهخ ست که در حال حا شرکت را  200ای با بيش از گذاری ا
هزار ميليارد تومان و درآمد ساالنه آن نزدیک به  57بالغ بر  1397شرکت در سال  های اینکند. مجموع داراییاداره می

سانات ارز و همننين افزایش حدودا  32 ضوع با توجه به نو ست. این مو شده ا صدی  300هزار ميليارد تومان اعالم  در
سال اخير قطعا  ش 2ارزخ ملک در یکی دو  سياری از دارایی های  ست؛ چرا که ب شده ا رکت ها در قالب خرید برابر 

شرکت ستغالت تعریف می گردد. همننين درآمد  ستا که در بورس تهران فعال میامالک و م ش شند در های فرعی  با
 ..)ادامه ی خبردرلينک زیر( .در مجموع بالغ بر یک هزار ششصد ميليارد تومان برآورد گردید 1391سال 
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سخت  سخ ما کامال قاطع و  شد پا شته با صد تهدید دا شوری ق سیری: اگر ک دریادار تنگ
 .خواهد بود

به نقل از سههه اه نيوز؛   به گزارخ خبرگزاری فارس 
فرمانده نيروی  عليرضهها تنگسههيری دریادار پاسههدار

یایی در جمع  سههه اه پاسهههداران انقالی اسهههالمی در

در بندرعباس ضمن  رزمندگان دریادل ستاد این نيرو 
گراميداشت سالروز دستگيری تفنگداران آمریکایی و 

شت: آننه آن روز  1394 دی ماه 22یوم الله  اظهار دا
  .فرمودند)مد ظله العالی(  مقام معظم رهبری اتفای افتاد واقعا کار خدا بود و همان نکته قابل توجه ای که

سمت بحرین در حال  شناور آمریکایی که از کویت با ده تفنگدار به  سال پيش دو فروند  سيری افزود: پنج  سردار تنگ
سرزمينی جمهوری  شدند بعلت تجاوز به آی های  سی نزدیک  سير حرکت به پنج مایلی جزیره فار حرکت بودند و در م

یایی سهه اه دو ناو هواپيمابر آمریکایی و فران اسههالمی باوجود سههوی و پنج ناوشههکن دیگر، توسههط دریادالن نيروی در
  .دستگير شدند

سالمی به لطف عنایت خداوند و  سلح جمهوری ا س اه افزود: الحمدلله امروز اقتدار نيروهای م فرمانده نيروی دریایی 
یه عزت و افتخاری هدایت و رهبری حکيمانه امام خامنه ای )حفظه الله( به هویت و قدرتی دسههت یافته اسههت که ما

 .شده است بس شگرف برای ملت غيور خودمان و مستضعفان عالم 

یایی س اه برای دفاع از کيان،  و مرز و بوم نظام مقدس جمهوری  سردار تنگسيری در ادامه گفت: ما امروز در نيروی در
سالمی ما داشته باشد همانند بریم و اگر کشوری قصد تجاوز یا تهدیدی عليه ميهن ااسالمی در آمادگی کامل بسر می

 .پاسخ ما کامال قاطع و سخت خواهد بود 1394دی ماه  22

سالمی و  سبيل الله با اتکال به خداوند متعال با حفظ هویت ا سير جهادفی  شاءالله ما در ادامه م شت: ان  وی بيان دا
 .متقویت قدرت رزمی بتوانيم مایه افتخار و عزتمندی مردم غيور کشور عزیزمان باشي
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 .ورای نگهبان مسئول عملکرد منتخبان در انتخابات نیستش
عباسعلی به گزارخ حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، 

سهههخنگوی شهههورای نگهبان در صهههفحه  کدخدایی
شهههخصهههی خود مطلبی درباره عملکرد منتخبان در 

 :ر استانتخابات منتشر کرد که متن آن به شرح زی

شهههورای نگهبههان مسهههئول عملکرد منتخبههان در 
انتخابات مختلف نيست. بر اساس قانون شورا صرفا 

 .افرادی را که واجد حداقل شرایط باشند به مردم معرفی می کند و این خود مردم هستند که تصميم خواهند گرفت
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 .سی وضعیت اضطراری اعالم کردرامپ در واشنگتن دیت
ين ب ملههل خبرگزاری فههارس، بههه گزارخ گروه  ل ا

مپ» لد ترا نا حده در رئيس« دو یاالت مت جمهور ا
 .پایتخت این کشور وضعيت اضطراری اعالم کرد

شده،  ایبيانيه طبق شر  سفيد منت سوی کاخ  که از 
شنگتن دی ضطراری در وا ضعيت ا سی به اعالم و

يل مراسهههم تحليف  یدن»دل با جمهور رئيس« جو 
 .منتخب آمریکا عنوان شده است

شنگتن از تاریخ  ضطراری در وا ضعيت ا ساس، و شد تا به اقدامات و تدابير ژانویه برقرار می 24ژانویه تا  11بر این ا با
 .منيتی در پایتخت آمریکا در بحبوحه تحليف بایدن کمک کندا

شبکه  سئول در فرماندهی گارد ملی آمریکا نيز به  سکای»پيش از این، یک م شنگتن در روز « نيوزا شهر وا گفت که 
 .وشد خواهد بودتحليف، در حالت تعطيلی کامل و منع آمد

شنگتن دی شهر وا سئوالن  ستند در روز تحليف های ویرجيسی و ایالتهمننين م شهروندان خود خوا نيا و مریلند از 
  جمهور منتخب، از منازل خود خارج نشوندرئيس

کنگره آمریکا روز چهارشهههنبه در حال شهههمارخ آرای مجمع گزینندگان )الکترال کالج( برای تایيد نتيجه انتخابات 
یاسهههت گيری در ایالت آریزونا، کایی به نتيجه رأیجمهوری سهههوم نوامبر بود که بعد از اعتران چند قانونگذار آمریر

 .آميز برگزار کنندترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطالح مسالمت

سيار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از درگير شدن با نيروهای امنيتی، راه خود را به  حاميان ترامپ اما در جمعيت ب
 .کردندهای مختلف آن باز درون ساختمان و اتای
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 .آمریکا دوباره کوبا را به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرد
الملههل خبرگزاری فههارس، در بههه گزارخ گروه بين

باراک »حالی که دولت پيشههين آمریکا به ریاسههت 
امی کشههور کوبا را از ليسههت کشههورهای ح« اوباما

در « دونالد ترامپ»تروریسههم خارج نمود، اما دولت 
 .واپسين روزهای خود این اقدام را به عقب برگرداند

سهای وزارت امور خارجه شنبه با االت متحده بامداد 
يه يان يل صهههدور ب به دل با را  نام کو که  ای خبر داد 

ََ به ليسههت کشههورهای حامی المللی و پناه دادن به تروریسههتحمایت مکرر آن از اقدامات تروریسههم بين ها، مجددَا
 .تروریسم اضافه کرده است

دولت ترامپ از ابتدا روی »وزیر خارجه آمریکا نوشهههت: « مایک پام ئو»ای به نقل از این وزارتخانه در بيانيه وبگاه
ستروهای نيممقابله با مداخله ]کوبا[ در ونزوئال و دیگر بخش سيدن منابع به رژیم کا تمرکز  کره غربی و جلوگيری از ر

 .«کردکرده بود، ]منابعی[ که آنها را برای سرکوی مردمش در داخل استفاده می

دهيم با این اقدام، ما بار دیگر دولت کوبا را پاسههخگو خواهيم کرد و پيام شههفافی می»پام ئو در این بيانيه مدعی شههد: 
 «.دهد المللی را پایانمبنی بر اینکه رژیم کاسترو باید حمایتش از تروریسم بين

دهد که هایی قرار میاقدام امروز، کوبا را تحت تحریم»وی با متهم کردن دولت کوبا به برخی اقدامات ادعایی، گفت: 
های خارجی آمریکا ]از کند، حمایتهای مشههخصههی انجام دهند، تنبيه میاشههخار و کشههورهایی را که با آن تجارت

های خاصههی روی صههادرات ابزارهایی که ا ممنوع کرده و کنترلکوبا[ را محدود کرده، فروخ و صههادرات تسههليحات ر
 .«دهداستفاده دوگانه دارند قرار می

سال  سخنان  شنگتن با هاوانا بود باراک اوباما رئيس 2015بعد از  سازی روابط وا سابق آمریکا و اعالم عادی  جمهور 
سم خا ست حاميان تروری سال که وزارت خارجه ایاالت متحده، کوبا را از فهر در  1982رج کرده بود. دولت آمریکا در 

 .برای اولين بار کوبا را در ليست تروریسم قرار داده بود« رونالد ریگان»زمان ریاست جمهوری 

در پی توافق بين آمریکا و کوبا در دولت اوباما و تعهد هاوانا به انجام اصالحات سياسی و اجتماعی در کوبا، واشنگتن 
های رفت و آمد و تجارت بين دو کشور را رفع کرد و سفارت آمریکا در کوبا را بعد از حدودیتهای اقتصادی، متحریم

با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان .به کوبا رفت 2016چند دهه تعطيلی، بازگشههایی کرد و باراک اوباما در سههال 
ضع تندی عليه کوبا اتخاذ کرد و بار دیگررئيس صادی و  جمهور، دولت آمریکا موا سی، اقت سيا شارهای  شدید ف به ت

 .تهدید نظامی عليه کوبا روی آورد

http://fna.ir/f1xdz5 

https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://www.state.gov/u-s-announces-designation-of-cuba-as-a-state-sponsor-of-terrorism/
http://fna.ir/f1xdz5
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 .مقام قطری از آمادگی دوحه برای میانجیگری میان ترکیه و عربستان سعودی خبر داد
فارس، به گزارخ گروه بين لل خبرگزاری  الم

طانی» جه « مطلق القح نده ویژه وزیر خار مای ن
قطر در امور مبارزه با تروریسم و ميانجيگری در 
منازعات، شههامگاه امروز )دوشههنبه( از آمادگی 
دوحه برای ميانجيگری ميان ترکيه و عربسههتان 

  .سعودی خبر داد

سههياسههت و تجربه دولت »این اظهارات مقام قطری در همایشههی تحت عنوان  «آناتولی» ایبه گزارخ خبرگزاری ترکيه
 .بوده که مؤسسه تحصالت تکميلی دوحه )غيردولتی( آن را برگزار کرده است« قطر در ميانجيگری و حل منازعات

ه ویژه وزیر خارجه قطر در پاسخ به سؤالی درباره آمادگی قطر برای ميانجيگری و کاهش تنش طبق این گزارخ، نمایند
ست:  سعودی گفته ا ستان  سعودی یا ایران و عرب ستان  صل موافقت ]دو طرف[ به »ميان ترکيه و عرب ضوع به ا این مو

 «.گرددالملل باز میعنوان یک اصل در روابط بين

شد،  چناننه»این مقام قطری افزود:  شته با شور قطر در این ميانجيگری نقش دا شند که ک شور بر این باور با این دو ک
 .«انجام این کار امکان پذیر است

ای ميان این کشههورها برقرار باشههد بویژه ميان چند به نفع همه اسههت که روابط دوسههتانه»مطلق القحطانی ادامه داد: 
 .«اصلی مثل عربستان سعودی، ترکيه و ایران  کشور

شورای همکاری خليج  ست  ش سعودی در جریان چهل و یکمين ن ستان  ست که قطر و عرب این اظهارات پس از آن ا
 .فارس با یکدیگر آشتی کردند

شاه سعودی در چهل و  «سلمان بن عبدالعزیز»امير قطر به دعوت « تميم بن حمد آل ثانی»شنبه هفته گذشته، روز سه
ستی که به « العال»يج فارس در شهر یکمين اجالس سران شورای همکاری خل ستان سعودی شرکت کرد؛ نش در عرب

 .اجالس آشتی با قطر معروف شد

 

 

http://fna.ir/f1x752 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2106498
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2106498
http://fna.ir/f1x752
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 .بگاه وزارت خارجه آمریکا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ را اعالم کردو
لل خبرگزاری  فارس،  به گزارخ گروه بين الم

وبگاه وزارت خارجه آمریکا در صهههفحه مربوط 
یاسهههت  یان دوره ر پا کا  رئيس جمهوری آمری

یه )دوشهههنبه(  11  دونالد ترامپ  جمهوری ژانو

 .اعالم کرد  را

وبسایت وزارت   برخی منابع خبری از هک شدن
وزیر خارجه آمریکا موضهههوع خود را « مایک پام ئو»دهند خارجه آمریکا خبر دادند. برخی خبرنگاران نيز احتمال می

 .در قبال ترامپ تغيير داده است

این وزارتخانه  برخی منابع خبری مدعی دسهههتکاری وبگاه وزارت خارجه آمریکا از سهههوی یکی از کارمندان ناراضهههی
 .ای خواندندشدند. برخی منابع دیگر نيز این مسئله را ناشی از خطای سيستم رایانه

این اتفای در حالی رخ داده که نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نشست امروز دوشنبه بندهای استيضاح 
ضاح ترامپ ترامپ را ارائه داده و طی آن رئيس جمهور آمریکا را متهم به تح ستي صورتی که ا شورخ کردند.در  ریک به 

در مجلس نمایندگان آمریکا رای آورد، وی نخستين رئيس جمهور آمریکا خواهد بود که در یک دوره، دو بار استيضاح 
قانون اسههاسههی مطرح شههد که نمایندگان  25شههود. از سههوی دیگر در جلسههه امروز، موضههوع فعال کردن متمم می

شتند که در نتيجه آن،خواه اعتراجمهوری شده ابراز دا شد رای ن خود را به موارد مطرح  گيری درباره فعال کردن قرار 
 .شنبه موکول شودقانون اساسی به جلسه صبح سه 25متمم 

قانون اساسی آمریکا به این شرح است: معاون رئيس جمهور و اعضای کابينه باید  25روند برکناری ترامپ طبق متمم 
روز زمان دارد تا به  4های رئيس جمهور را لغو کنند. پس از آن رئيس جمهور آمریکا واهند که صهههالحيتاز کنگره بخ

روز برای حل اختالف تالخ خواهد کرد و طی این مدت، معاون  21آن اعتران کرده و رد کند. پس از آن کنگره طی 
باره لغو رئيس جمهور وظایف رئيس جمهور را در اختيار خواهد داشهههت. در صهههورتی ک به توافقی در ه کنگره نتواند 

 .های خود را بدست خواهد آوردهای رئيس جمهور برسد، وی تمامی امتيازات و صالحيتصالحيت

 .رئيس جمهور منتخب آمریکاست« جو بایدن»  بهمن( روز مراسم تحليف 1ژانویه ) 20ژانویه تا  16روز 

http://fna.ir/f1x74s 

https://www.farsnews.ir/special/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://www.farsnews.ir/special/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
http://fna.ir/f1x74s


ریت و هماریت ایاپیگاه تزیکه  صی   وُن  ، لعیم، ب 

 

11 

 .ها از اجسادترین روزهای انگلیس؛ کمبود اکسیژن ، پر شدن سردخانهحرانیب
الملههل خبرگزاری فههارس، بههه گزارخ گروه بين

ایام مهلکی را برای انگليس به ویژه  کرونا شهههيوع
مانی  که بخش در به طوری  این کشهههور رقم زده 

مات ارشهههد انگليس از کمبود اکسهههيژن در  قا م
ستان سرخانهبيمار شدن  ساد خبر ها و پر  ها از اج

 .دهندمی

های این نخست وزیر انگليس غروی دوشنبه به وقت تهران نسبت به کمبود اکسيژن در بيمارستان« بوریس جانسون»
ضوح گفت  سون به و شدار داد. جان شور ه ستانک شتی و بيمار سيژن مورد نياز که بخش بهد های انگليس با کمبود اک

 .برای درمان بيماران مواجه هستند

یک مقام عالی رتبه انگليس نيز در این باره گفت، انگليس در حال ورود به چالش  «سی ان ان» به گزارخ شبکه خبری
ار مواجه شده و ها با ازدحام بسيبرانگيزترین هفته های خود از زمان ابتال به بيماری همه گير کروناست، زیرا بيمارستان

 .ها پر شده اندسردخانه

مدیر ارشد پزشکی انگليس گفت که این کشور در بدترین نقطه شيوع کرونا قرار گرفته است. انگليس « کریس ویتی»
هم اکنون بيش از هر کشههور اروپایی در اثر بيماری کرونا کشههته داده و از این حيث پنجمين کشههور جهان تبدیل شههده 

 .نفر است 30به  1 شود. در لندن نيز این رقم نفر یک نفر در انگليس به کرونا مبتال می 50از هر  است. ویتی گفت که

سيون انسی سينا سون در زمينه واک شهروند این  2ان در گزارخ خود افزود که با وجود ادعای اخير دولت جان ميليون 

 .هستند  های انگليس با کمبود واکسن کرونا مواجهکشور، بيمارستان

ها در پی شيوع کرونا، اعالم روز جمعه در پی افزایش خطر ازدحام جمعيت در بيمارستان  شهردار لندن« صادی خان»
شدار داد:  صور ه شر کرد، در این خ صفحه تویيتر خود منت ضطراری کرد. وی در پيامی که در  امروز یک »وضعيت ا

 30اکنون از هر هر ما به نقطه بحرانی رسيده است. هموضعيت اضطراری اعالم کردم، زیرا تهدید ویروس کرونا برای ش
شههههروند لندن، یک نفر به کرونا مبتال اسهههت. اگر اقدام فوری در پيش نگيریم، خدمات درمانی ما بيش از حد تحت 

 . «دهندگيرد و افاد بيشتری جان خود را از دست میفشار قرار می

http://fna.ir/f1x72b 

https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://edition.cnn.com/2021/01/11/europe/chris-whitty-uk-coronavirus-pandemic-worst-weeks-yet-intl-gbr/index.html?utm_source=twCNNi&utm_medium=social&utm_content=2021-01-11T16%3A15%3A10&utm_term=link
http://fna.ir/f1x72b
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 .سران امنیتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار کردند
یک به گزارخ گروه بين فارس،  لل خبرگزاری  الم

که رئيس  جان خبر داد  بای نه جمهوری آذر رسههها
شورای امنيت ملی این کشور با همتای ارمنستانی 

 .خود دیدار کرد

تی  نيههت دول م یس ا مومی سهههرو بط ع اداره روا
آذربایجان روز دوشههنبه گزارشههی درباره  جمهوری

 .دیدار رئيس این سرویس با همتای ارمنستانی منتشر کرد

رئيس سرویس امنيت دولتی جمهوری آذربایجان و « علی نقی اف»، دیدارها بين سرلشگر «آپا» به گزارخ خبرگزاری
دی( در منطقه مرزی بی طرف در نزدیکی  19مدیر سههرویس امنيت ملی ارمنسههتان روز هشههتم ژانویه )« آرمن آبازیان»

 .نخجوان دیدار کردند

سانه سرلطبق گزارخ ر شور به « النين گلی اف»شگر های جمهوری آذربایجان،  سرویس دولتی مرزی این ک رئيس 
 .همراه همتای ارمنستانی او هم در این دیدار حضور داشتند

شترک درباره اتفای ستان در قرهتحقيقات م شور، امنيت مناطقی که ارمن ستانی آنها ها و حوادث مرزهای دو ک باغ کوه
های قره باغ کوهستانی، يان و تعيين سرنوشت افراد مفقود در درگيریرا به جمهوری آذربایجان تحویل داد، تبادل زندان

 .های باکو و ایروان بوده استاز جمله محورهای مورد رایزنی مقام

جمهور های امنيتی و مرزی جمهوری آذربایجان در حالی انجام شده که امروز دوشنبه رئيسای شدن دیدار مقامرسانه
 .وزیر ارمنستان استجانبه روسای جمهور باکو، مسکو و نخست روسيه ميزبان نشست مشترک و سه

 

 

 

 

 

http://fna.ir/f1x6w5 

https://apa.az/en/nagorno_garabagh/SSS-disseminates-information-on-meeting-of-heads-of-security-and-border-services-of-Azerbaijan-and-Armenia-339914
https://apa.az/en/nagorno_garabagh/SSS-disseminates-information-on-meeting-of-heads-of-security-and-border-services-of-Azerbaijan-and-Armenia-339914
http://fna.ir/f1x6w5
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 .کنندرا مدیریت می« مدرنا»و « فایزر»های سازیهایی که واکسنصهیونیست
الملل خبرگزاری فارس، روزنامه به گزارخ گروه بين

يلتایمز »صههههيونيسهههتی  در گزارشهههی « اسهههرائ
برت» ل يس  «بورال آ ئ یی و ر جرا یرعههامههل ا مههد

سههههازنههده  «فههایههزر» شههههرکههت مههدیههره هههيههأت
آمریکایی را یک اسرائيلی متعصب  کرونای واکسن

 .معرفی کرد

را با کاله یهودی  بورال در این گزارخ که تصویری از
شده توسط سفارت رژیم دادهی ترتيبدر یک رویداد مجاز «حنوکا» های جشنکردن شمعکي ا بر سر، در حال روشن

سال  سامبر  شنگتن در د ستی در وا شان می 2020صهيوني ستی در  «درمر ران»دهد، به نقل از ن صهيوني سفير رژیم 
شههود که والدینش در بين یهودیانی معرفی می« هولوکاسههت»واشههنگتن، این فرد، مهاجری بازمانده از رویداد ادعایی 

   .اندها نجات یافتهدومين شهر بزرگ یونان از دست نازی« ِتسالونيکی» بودند که ادعا شده از شهر

مطلبی به معرفی وی پرداخته و او را سههاکن نيویورک از یهودیانی شهههر هم در  «جوئيش ویس» رسههانه صهههيونيسههتی
 .زندکند که همننان اقوامی در آنجا دارد و به آنها سر میتسالونيکی یونان معرفی می

هم یک مهاجر یهودی با ریشه  «فایزر» سازیاز دیگر مدیران ارشد شرکت واکسن« ميکائيل دولستن»در این گزارخ، 
 .انداخ در روزهای نخست جنگ جهانی دوم، از اتریش گریختهشده که خانوادهسوئدی معرفی 

بنا بر این گزارخ، او چند بار در جوانی به فلسهههطين اشهههغالی سهههفر کرده و یک سهههال از دوره تحصهههيلی خود را در 
 .در فلسطين اشغالی گذرانده است «وایزمن مؤسسه»

ميالدی، از سهههوئد به نيویورک  2004کند که در سهههال را مهاجری یهودی معرفی می« دولسهههتن»هم  تایمز اسهههرائيل
سانه.رفت سومی که در گزارخ ر شده، فرد  شاره  ستی به او ا صهيوني شرکتمد «زاکس تال»های  شکی  شد پز  یر ار

ها، او یک صهيونيست اسرائيلی متولد شهر آمریکایی است. بنا بر این گزارخ کرونای و سازنده دیگرواکسن «مدرنا»
در فلسطين اشغالی گرفته و تحقيقات تکميلی  «گورینبن»حيفا در فلسطين اشغالی است و مدرک خود را از دانشگاه 

 .گذرانده است خود را در مؤسسه ملی سالمت آمریکا

در جهان، در حالی است  کرونا های آمریکایی پيشرو در توليد واکسنهای مدیریتی شرکتحضور این افراد در جایگاه
ها در بين مردم آمریکا و بخصور جامعه بهداشتی و پزشکی این کشور به عنوان افراد که در برابر استفاده از این واکسن

 ..)ادامه یخبردرلينک زیر(.دهای زیادی وجود دارددر خط مقدِم دریافت واکسن، تردی

http://fna.ir/f1wz84 

https://thejewishvoice.com/2020/12/moses-led-our-people-out-of-bondage-these-scientists-are-going-to-lead-the-world-out-of-the-pandemic/
https://thejewishvoice.com/2020/12/moses-led-our-people-out-of-bondage-these-scientists-are-going-to-lead-the-world-out-of-the-pandemic/
https://www.timesofisrael.com/jewish-immigrant-and-top-pfizer-scientist-hails-role-of-us-immigrants-in-vaccine/
http://fna.ir/f1wz84
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 .خان: هند با حمایت از داعش دنبال ایجاد هرج و مرج در پاکستان استعمران
قه فاتر منط گار د ای خبرگزاری به گزارخ خبرن

وزیر پاکسهههتان نخسهههت« عمران خان»فارس، 
فت: قه  گ یت از داعش در منط ما با ح ند  ه

گرایی، هرج و مرج کوشد با دامن زدن به فرقهمی
 .را در پاکستان گسترخ دهد

های امنيتی وی افزود: البته نهادها و دسهههتگاه
ستند  شور به طور دائم در حال رصد و پایش ه ک

 .تا مانع چنين اقداماتی شوند

 .ارگران هزاره را در مناطق کم جمعيت هدف قرار دادندخان یادآور شد: جای تأسف است که تروریست ها ک

صد داریم برنامه "هيچ کس  شور افزود: ق شرایط افراد نيازمند در این ک شاره به برنامه دولت برای بهبود  عمران خان با ا
سنه نمی ستان گر ساس»خوابد" را به کمک طرح در پاک وری اجرا کنيم که در آن از فناوری اطالعات برای جمع آ« اح

 .داده های مناطق عقب افتاده استفاده می شود

به گفته وی، با تدابير اتخاذ شده توسط دولت، پاکستان از نظر اقتصادی در بخشهای ساخت و ساز و صادرات در حال 
 .ميليارد دالر بدهی خارجی را انجام داده است 20رشد است و بازپرداخت 
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