
ظریف: ماجراجویی امریکا منجر به خطای انسانی در سانحه سقوط هواپیما شد

پوتین و مرکل بر لزوم حفظ برجام تأکید کردند

بانك ها به لوکس سازي بیش از بخش مسکن تسهیالت داده اند

عبدالمهدی: باید مانع سوءاستفاده داعش از شرایط فعلی عراق شویم

بینالملل وزیر خارجه با اش�اره به 
نتایج اولیه علت س�قوط 
هواپیمای اوکراینی و اینکه خطای انس�انی در زمان 
بح�ران حاص�ل از ماجراجویی امریکا منج�ر به این 
فاجعه ش�د، به مردم ایران، خانواده جان باختگان و 

س�ایر ملت ه�ای آس�یب دیده، تس�لیت گف�ت. 
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران روز    شنبه در پی اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره علت س��قوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین 
در صفحه توئیت��رش نوش��ت:»یک روز غم انگیز. نتایج 

مقدمات��ی تحقیقات داخلی توس��ط نیروهای مس��لح: 
خطای انس��انی در زمان بحران حاص��ل از ماجراجویی 
امریکا منجر به این فاجعه شد. ما عمیقا متأسف هستیم، 
پوزش می طلبیم و به مردم مان، خانواده همه قربانیان و 

ملت های آسیب دیده، تسلیت می گوییم.«

رئیس جمه�ور روس�یه و صدر اعظ�م آلم�ان روز 
   ش�نبه در ی�ک کنفران�س خب�ری مش�ترک تأیید 
کردند که توافق هس�ته ای با ایران باید حفظ ش�ود. 
به گزارش فارس، والدیمیر پوتین  رئیس جمهور روسیه 
روز    شنبه در سخنانی گفت که اوضاع در سوریه به سوی 
ثبات پیش م��ی رود.  وی ک��ه در مس��کو در کنفرانس 
مطبوعاتی مش��ترک با آنگال مرکل، ص��در اعظم آلمان 
صحبت می ک��رد، گفت: »باید توافق هس��ته ای با ایران 
حفظ شود و روسیه و آلمان خواستار پابرجا ماندن برجام 

بوده و کشورهای اروپایی باید از ایران حمایت کنند.«
پوتین همچنین خواستار آغاز فعالیت ساز و کار مالی اروپا 

با ایران موسوم به اینستکس شد. 
رئیس جمهور روسیه به موضوع س��وریه نیز اشاره کرد 
و گفت: »اوضاع در س��وریه به س��وی ثبات و گسترش 
س��یطره دولت مرکزی بر تمامی بخش های کش��ور به 

پیش می رود.«
وی تأکید کرد: »هرگونه کمک به س��وریه باید از طریق 

هماهنگی با دولت مرکزی این کشور صورت بگیرد.«

رئیس جمهور روسیه درباره لیبی خواستار آتش بس میان 
نیروهای دولت وفاق ملی و نیروهای حفتر شد. 

وی افزود: »در تالش هس��تیم ت��ا کنفرانس بین المللی 
درباره بحران لیبی برگزار کنیم.«

صدر اعظم آلمان نی��ز در این کنفران��س خبری گفت: 
»مطمئنا ایران نباید سالح اتمی داشته باشد، به همین 
دلیل است که تمام تالش خود را می کنیم که این توافق را 
حفظ کنیم. قطعا این توافقی ایده آل نیست، اما این توافق 
باید حفظ شود و همه طرف های مسئول باید برای حفظ 

این توافق تالش کنند.«
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور امریکا هفت��ه پیش از 
کشورهای باقی مانده در توافق هسته ای برجام خواسته 
ب��ود از این توافق خارج ش��وند ام��ا دو کش��ور آلمان و 
فرانس��ه قاطعانه با درخواس��ت ترامپ مخالفت کردند. 

   تالش پکن برای حفظ برجام 
یک روزنامه چینی نوش��ت: این کشور در تالش است تا 
با همکاری کش��ورهای ذی ربط از توافق هسته ای سال 

۲۰۱۵ میالدی ایران حراست کند. 

گلوبال تایمز روز     شنبه نوشت چین می تواند برای رسیدن 
به این هدف با روسیه و دیگر کشورهای اروپایی همکاری 

نزدیکی داشته باشد. 
به نوش��ته این نش��ریه بهتر اس��ت به ج��ای اینکه در 
مس��یر تنش زایی حرکت ش��ود ، اقداماتی انجام داد که 
 حاصل آن بازگش��ت به برجام و حراست از صلح و ثبات 

منطقه باشد. 
این گ��زارش ادامه می ده��د که چی��ن اگ��ر بتواند به 
بازگرداندن ایران و امریکا به میز گفت وگو   ها کمک کند ، 
گام بزرگی برای کاس��تن از تنش   ه��ا در خلیج فارس و 

منطقه خاورمیانه برداشته است. 
گلوبال تایمز نوشت که غرور امریکا و ایران به آنها اجازه 
نمی دهد در مسیر خالف تنش زایی حرکت کنند اما بهتر 
اس��ت بپذیرند بازگشت به توافق هس��ته ای و گفت وگو 

بسیار بهتر از رویارویی است. 
گزارش تأکید کرده است که حراست از توافق هسته ای 
و بازگشت به آن و گفت وگوی طرفین برای همه جوانب 

ذی ربط بهترین گزینه خواهد بود. 

اقتصادی مدیر امور اعتباري بانک 
مس�کن گفت: بانک هاي 
عامل در بخش مسکن کمتر تسهیالت داده  اند، ولي 
ب�راي لوکس س�ازي تس�هیالت اعط�ا کرده ان�د. 
محمدحسن علمداري در گفت وگو با »فارس«، در پاسخ به 
این سؤال که چرا پرداخت تسهیالت مسکن از سوي سایر 
بانک هاي عامل جدي گرفته نمي شود، گفت: بانک مسکن 
نمي تواند برنامه اي براي سایر بانک ها تکلیف کند، اما بانک 

مسکن پیشنهادهاي زیادي ارائه کرده است که سایر بانک ها 
نیز تکلیفي را که دارند، انجام دهند.  علمداري ادامه داد: چون 
طبق توصیه و اعالم بانک مرکزي باید ۲۰ درصد تسهیالت 
پرداختي شبکه بانکي در بخش مسکن باشد، اما متأسفانه 
سهم سایر بانک ها در پرداخت تسهیالت مسکن بسیار ناچیز 
است و اگر هم ورود کرده اند، به پرداخت تسهیالت در بخش 

ساختمان که زودبازده است، ورود کرده اند. 
مدیر امور اعتب��اري بانک مس��کن ادام��ه داد: معموالً 

بانک هاي عامل به زیرس��اخت هاي بخش س��اختمان 
تسهیالت اعطا کرده اند و در بخش مسکن کمتر تسهیالت 

داده  یا در لوکس سازي تسهیالت اعطا کرده اند. 
علمداري ادامه داد: این موضوع باید از طریق بانک مرکزي 
و هیئت دولت پیگیري شود، اما بانک مسکن تالش کرده 
و پیشنهاداتي هم به حوزه هاي مربوطه مثل وزارت راه و 
شهرسازي و بانک مرکزي داده است تا سایر بانک ها نیز در 

پرداخت تسهیالت مسکن ورود و کمک کنند. 

نخس�ت وزیر دول�ت پیش�برد ام�ور ع�راق در 
دی�دار ب�ا رهب�ر ح�زب دموک�رات کردس�تان 
گف�ت ک�ه اربی�ل و بغ�داد در هماهنگ�ی کام�ل 
ب�ا یکدیگ�ر در تمام�ی موضوع�ات ق�رار دارن�د. 
به گزارش ف��ارس، ع��ادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر 
دولت پیشبرد امور عراق روز گذشته وارد اربیل شد و با 
مسئوالن منطقه کردستان عراق از جمله مسعود بارزانی، 

رهبر حزب دموکرات کردستان دیدار و گفت وگو کرد. 
به نوشته وبگاه السومریه نیوز، در بیانیه دفتر عبدالمهدی 
آمده اس��ت که در این دیدار، دو طرف در خصوص روابط 
اربیل و بغداد و لزوم مشروع دانستن اعتراضات مسالمت آمیز 
و بحران های حال حاضر در منطق��ه و همچنین موضوع 
حضور نیروهای خارجی در عراق بحث و گفت وگو کردند. 

نخست وزیر دولت پیش��برد امور عراق همچنین تأکید 
کرد ک��ه اربیل و بغ��داد در تمامی موضوع��ات از جمله 
مسائل داخلی و خارجی به یکدیگر اعتماد کافی دارند و 
در جریان بحران حال حاضر در عراق نیز باید با یکدیگر 
همکاری کرده و هماهنگ باشند و مانع از سوءاستفاده 

داعش شوند. 
عبدالمهدی افزود: »ما از ابتدا نیز اع��الم کردیم که در 
روابط خارجی روابط متوازن با تمامی کش��ور  ها برقرار 
می کنیم و در سیاس��ت محوربندی   ها وارد نمی شویم. 
ما خواهان دشمنی با هیچ کس از جمله ایاالت متحده 

نیستیم.«
در این دیدار مسعود بارزانی نیز گفت که اربیل در جریان 
میزان سختی   هایی که بغداد با آن روبه رو شده، است و با 

هر تصمیمی که منافع عراق و ثبات و حاکمیتش را حفظ 
کند، همراه است. 

پیش از این یک منبع عراقی به وبگاه »بغداد الیوم« گفته 
بود که نخست وزیر پیشبرد امور عراق به منظور بررسی 
چند پرونده با مقامات منطقه کردستان عازم این منطقه 
شده است و موضوعات مهمی مثل انتخاب نخست وزیر 
جدید یا امکان باقی ماندن وضعیت کنونی تا فرا رسیدن 
دوره انتقالی در دیدار با مقامات منطقه کردستان بررسی 

می شود. 
همچنین تنش امریکا با ایران و تمایل کرد  ها برای باقی 
ماندن نیرو  ها و پایگاه های امریکایی از جمله موضوعات 
مهمی است که نخس��ت وزیر عراق آن را با طرف کردی 

بررسی می کند. 
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 سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای  سپاه با حضور مقابل رسانه ها خطای انسانی
 در سقوط هواپیمای اوکراینی را اعالم و تأکید کرد که مسئولیت این حادثه غم انگیز و دلخراش را می پذیرد

  رهبر انقالب:  مصیبت درگذشت جان باختگان این 
حادثه اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگین تر شد. 
به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی 

عمیق و تسلیت صمیمانه خود را ابراز می کنم

عذرخواهی عميق از خطای دردناک


