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کمیسیون مشترک 
یک اقدام مؤثراست. 
»حاسومی مسعودو« 
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نیامی شد.

گزارش

مهدی خالدی    سرانجام 
پــس از یکی دو مــاه اظــهــارات 
گــاه و بی گاه و بعضاً متناقض 
در مــورد احتمال سفر رئیس 
جمهور کشورمان بــه روسیه، 
ــام و المسلمین  حجت االسـ
سید ابراهیم رئیسی امروز عازم مسکو می شود تا 
رایزنی های فشرده در باالترین سطح میان مقامات 
طرفین درباره مسائل مختلف و مورد عاقه صورت 
گیرد. سفر رئیس جمهور به دعوت رسمی والدیمیر 
پوتین همتای روس و در راستای گسترش تعامات 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، خواهد بود. حضور و 
سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،  دیدار 
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با 
فعاالن اقتصادی روس، بخشی از برنامه های رئیسی 
در این سفر دوروزه است. وزیران امور خارجه، نفت 
و امور اقتصادی و دارایــی رئیس جمهور را در این 
سفر همراهی خواهند کــرد. رئیس جمهور پیش 
از ایــن و در راســتــای رویــکــرد دولــت بــرای افزایش 
حداکثری ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، 

به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده بود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتی 
در تشریح برنامه رئیس جمهور در سفر به روسیه 
نوشته است: »محور مباحث و جلسات توسعه 
ــادرات بــه روســیــه و تقویت ارتــبــاطــات تجاری  صـ
و اقتصادی اســت«. از ســوی دیگر کــاخ کرملین 
اعــام کرد رئیسان جمهور روسیه و ایــران دربــاره 
موضوعاتی از جمله برجام و اجـــرای پــروژه هــای 
مشترک اقتصادی گفت وگو خواهند کرد. اما سفر 
پیش روی رئیسی به روسیه سبب شد به سراغ 
پنج تن از کارشناسان و صاحبنظران رفته و پاسخ این 
پرسش را جویا شویم که اگر بخواهند پیشنهادی 
در راستای توسعه مناسبات میان تهران و مسکو 
داشته باشند، آن پیشنهاد چه خواهد بود؟ نتیجه 

این گفت و شنود را در ادامه می خوانید.

حذف موانع داخلی، فعال کردن کریدور شمالی ◾
محمود شـــوری مــدیــر گـــروه پیشین 
روسیه و آسیای مرکزی مرکز تحقیقات 
ــژیـــک مــجــمــع تشخیص  ــراتـ ــتـ اسـ
مصلحت نظام: پیشنهاد اینجانب بــرای توسعه 
مناسبات میان طرفین حذف موانع داخلی بر سر راه 
این موضوع هست. به طور نمونه ایران برای توسعه 
محصوالت کشاورزی به همسایه شمالی مزیت های 
زیادی دارد. این فرصت از سوی روس ها به ویژه پس 
از بحرانی که در روابط آن ها با ترکیه ایجاد شد برای ما 
به وجود آمد تا بتوانیم این ظرفیت را شکوفا کنیم. با 
وجود این، ناهماهنگی های داخلی و همچنین کم 

کاری در کسب مجوزهایی که الزمه صادرات است، 
سبب شده ما نتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم. 
ــرای گسترش  ــ ــام ب پــس بــه نــظــر در نخستین گـ
همکاری ها باید موانع داخلی را برطرف کنیم. از سوی 
دیگر بحث فعال کــردن کریدور شمالی می تواند 

پیوند دو کشور را بیش از پیش تقویت کند.

گشایش اعتبار مالی، حذف تعرفه های گمرکی ◾
حسن بهشتی پور پژوهشگر مسائل 
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و 
قفقاز، مؤسسه مطالعات اوراسیا 
)ایـــراس(: مهم ترین توصیه من در این باره حل و 
فصل مشکات بانکی و نحوه مراودات مالی میان 
طرفین است. به نظر برای توسعه مناسبات حداقل 
در زمینه سیاسی مشکلی وجود ندارد و هماهنگی 
کامل برقرار باشد، اما آنچه مشکل ساز خواهد بود، 
ایــن اســت کــه تحت تأثیر تحریم ها بانک های 
دوطــرف از باز کــردن  LC یا گشایش اعتبار مالی 
خودداری می کنند. اعتبار اسنادی تعهدی از طرف 
بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. 
در تجارت بین الملل، زمانی که خریدار از یک کشور 
و فروشنده از کشوری دیگر برای انجام معامله اقدام 
کنند، اعتبار اسنادی اهمیت بسزایی پیدا می کند؛ 
چراکه به تجار ما پشتوانه می دهد. ما باید با رفع 
این مشکل بتوانیم اعتبار الزم را برای کاالهایی که 

صادر می کنیم، ایجاد کنیم.
نکته دیگر اینکه ما در سال 1389 در توافقی با 
اتحادیه اوراســیــا )روســیــه، قزاقستان، بــاروس، 
ارمنستان و قرقیزستان( در زمینه کاهش تعرفه های 

گمرکی به توافق رسیدیم. اما این کافی نیست. ما 
باید به سمتی حرکت کنیم که تعرفه ها میان طرفین 
به صفر رسیده و سکویی برای توسعه مناسبات 

به ویژه با روسیه شود.

مقاوم سازی اقتصاد نقطه اشتراک دو طرف ◾
محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در 
جمهوری آذربایجان و تحلیلگر مسائل 
ــران و  ــا: جمهوری اســامــی ایـ اوراســی
جمهوری فدرال روسیه هر دو از کشورهای قدرتمند 
حوزه شرق هستند که به دلیل سیاست مستقانه ، 
از سوی غرب و به ویژه آمریکا هدف قرار گرفته و مورد 
تحریم های ظالمانه واقع شده اند. این نقطه اشتراک 
بسیار مهم است. تهران و مسکو در این شرایط به 
دنــبــال مــقــاوم ســازی اقتصاد هستند و در حــوزه 
سیاسی هم هماهنگی های خوبی وجود دارد. در این 
مــیــان اکــنــون هیچ مانعی بــر ســر راه توسعه این 
مناسبات نمی بینم. تنها الزم است دو طرف با درک 
شرایط از فرصت های موجود برای تکمیل پیوندها 
اســتــفــاده کـــرده تــا ضمن خنثی ســـازی دسیسه 
دشمنان مشترک، بتوان ظرفیت های موجود در 

حوزه های مختلف را به شکوفایی برسانند.

پیگیری تشکیل بلوک کشورهای ضدتحریم ◾
سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر 
سیاسی: با توجه به سیاست گذاری 
دولت که مسئله گسترش مناسبات 
با همسایگان و دولــت هــای همسو را در اولویت 
سیاست خارجی خــود قــرار داده، قطعاً توسعه 

مناسبات با روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم 
شورای امنیت و کشوری که امروز از تعیین کنندگی 
باالیی در نظام بین الملل برخوردار است، اهمیت 
ویــژه ای دارد. باید توجه داشــت روسیه به دلیل 
برخورداری از فاکتورهایی مانند وسعت سرزمینی، 
ــاال و توانمندی اقــتــصــادی و نظامی  جمعیت ب
توانسته باوجود تحریم های غرب، دامنه فعالیت ها 
و نفوذ خود را به ویژه در خاورمیانه ارتقا داده و نقش 
تعیین کننده در حل بحران های منطقه ایفا کند. 
امروز در حوزه سیاسی، هماهنگی خوبی بین تهران 
و مسکو برقرار است، اما مناسبات اقتصادی بسیار 
پایین تر از ظرفیت های مــوجــود اســـت. روسیه 
ظرفیت های باالیی دارد و ایران با استفاده از این 
شرایط می تواند از آن در توازن تجاری خود بهره 
گیرد. بنابراین پیشنهاد اینجانب در بحث رابطه با 
روسیه بهره برداری از ظرفیت موجود برای باال بردن 
صادرات در قبال واردات به منظور متوازن ساختن 
تراز تجاری کشور است. ایجاد یک کنسرسیوم، 
مجمع یا بلوک از کشورهایی که از سوی غرب مورد 
تحریم واقع شده اند نیز هدف دیگر می تواند باشد. 
با تشکیل چنین مجمعی مراودات طرفین افزایش 
یافته و به این طریق می توان توطئه نظام سلطه را 

خنثی کرد.

امضای توافق 20 ساله مهم است ◾
سید رضا میرابیان تحلیلگر سیاسی و 
سفیر سابق ایران در کویت: به نظر من 
در ایــن زمینه امضای هر چه زودتــر 
توافق همکاری 20 ساله با روسیه ضروری است. در 
این مدت ما شاهد فضاسازی گسترده غرب علیه 
اقدام ایران برای انعقاد قرارداد همکاری راهبردی 
25ساله با چین و 20 ساله با روسیه بودیم. این 
فضاسازی مسموم از دو بعد مهم است. نخست 
اینکه نشان می دهد راه را درست رفته ایم و همین 
مسئله سبب خشم غرب شده است. دوم هم به 
آشکار شدن ابعاد شایعه سازی دروغ آن ها در مورد 
این نکته بر می گردد که ایران با این گام از سیاست 
نه شرقی نه غربی خــود عــدول کــرده اســت. این 
موضوع درست نیست؛ چرا که این حرکت تهران 
برای متعادل سازی تعامات بین المللی اش است 
و این جوسازی آن ها به دلیل ترس از نزدیکی هر چه 
بیشتر مثلت ایران، روسیه و چین صورت می گیرد. 
نکته مهم دیگر این است که ایران از موضع عزت و 
استقال به سمت امضای این توافق رفته، بر خاف 
آنچه در مــورد غرب در مــوارد تاریخی دیــده شده 
اســـت. پــس مــن پیش از هــر چیز الزمـــه توسعه 
مناسبات میان تهران و مسکو را در امضای این 

توافق مهم می بینم.
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5 توصیه، بدرقه سفر روسیه 

خبرخبر
ويژهويژه

سپاه خط مقدم امدادرسانی به سیل زدگان  ◾
سخنگوی سپاه از دستور سردار سامی به فرماندهان نیروی 
زمینی، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( و سپاه های 
استانی برای افزایش و تداوم خدمات و امدادرسانی به مردم 
گرفتار در سیل و برف خبر داد. به گزارش قطره، سردار رمضان 
شریف گفت: کمک به بازگشایی جــاده هــای روستایی و 
همچنین اسکان مردم ضمن تأمین نیازمندی های بهداشت، 

تغذیه، پوشاک و گرمایش آن ها با قوت ادامه دارد.

تمام پرونده های قصاص بازبینی می شوند ◾
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران در رابطه 
با تأکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف 
محکومان قدیمی پرونده های قصاص، اظهار کــرد: در 
دادگستری تهران در حال پاالیش و بازبینی تمام پرونده های 
مرتبط با قصاص هستیم. به گزارش میزان،وی ادامه داد: 
همه همکاران قضایی استان تهران در تاش هستند تا 

مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کند.

مصوبه کف قیمت بلیت هواپیما ملغی شد ◾
در روزهــای اخیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اباغ 
صورتجلسه ای به شرکت های هواپیمایی با تعیین کف 
نرخی، حداقل قیمت فروش بلیت در پروازهای داخلی را 
۶00 هزار تومان اعام کرده بود. به گزارش وبگاه  سازمان 
هواپیمایی کشوری، اما با توجه به مغایرت صورتجلسه فوق 
با قانون حذف کف نرخی از قیمت بلیت، سخنگوی سازمان 

هواپیمایی کشوری اعام کرد کف نرخ بلیت ملغی شد. 

سوریه همکاری عمیقی با ایران در زمینه انرژی دارد ◾
غسان الزامل وزیر برق سوریه با اشاره به پیامدهای جنگ 
10ســالــه بر بخش بــرق ایــن کشورگفت: درزمینه انــرژی 
همکاری عمیقی با ایران داریم . به گزارش تسنیم،الزامل 
از نقش و حمایت های جمهوری اسامی ایران هم تمجید 
کرد و گفت ما قراردادهای زیادی با شرکتهای ایرانی برای 
بازسازی سوریه منعقد کرده ایم تا درسال 2022وضعیتمان 

در بخش برق بهبود پیدا کند.

در  حاشيه

جلسات خاتمی 
تشکیالتی 
نیست  !

مدیرعامل بنیاد باران در 
پاسخ به چرایی افزایش 
دیدارها و جلسات 
معنادار محمد خاتمی 
با برخی شخصیت های 
سیاسی از جمله ناطق 
نوری گفت: جلسات 
آقای خاتمی تشکیاتی 
نیست. به گزارش فارس 
جواد امام در این باره  
ادامه داد: شاید خاتمی 
دید و بازدید داشته 
باشد، ولی اینکه جلسه 
تشکیاتی راجع  به 
انتخابات  آینده بین 
آن ها صورت بگیرد، 
مطلقاً صحت ندارد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9030000483     یک سال هست منتظرم تا خبری 
از اداره اتباع خراسان رضوی به ما برسد تا 

برای شناسنامه دخترم خبری بدهند. چرا این 
پروسه این قدر طوالنی شده. آیا خواهند داد 

یا نه؟ 

9330000186   چرا حقوق اعضای هیئت علمی 
دانشگاه آزاد کمتر از نصف اساتید بقیه 

دانشگاه هاست؟ به تازگی اعالم شده راهنمایی 
پایان نامه هم جزو موظفی است و پولی داده 
نمی شود. آیا با این شرایط توقع کار علمی و 

پژوهش عمیق می توان از استادان داشت؟
9100000081   ماشینم به علت مهریه سه ماه است 

که توقیف شده. حدود یک ماه پیش از طریق 
خانمم رفع توقیف شد. اداره ثبت گفتند دوهفته 

طول می کشد تا از طریق سامانه ثنا ابالغیه 

بیاید، اما خبری نشد. دوباره پیگیری کردم 
گفتند10روز است که نامه اش را فرستاده ایم 

راهور. رفتم راهور سرافرازان گفتند هنوز نامه 
دست ما نرسیده است. چرا برخی نهادها این قدر 

مردم را اذیت می کنند؟

نخستین دادگاه سرکرده 
گروهک تروریستی االحوازیه برگزار شد

قاتل و وحشی
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب 
فــرج هللا چعب ملقب به حبیب اســیــود، سرکرده 
گروهک تروریستی »حرکت النضال« روز گذشته 
در شعبه 2۶ دادگاه انقاب اسامی با قضاوت قاضی 
افشار و حضور وزیری نماینده دادستان و جمعی از 
خانواده شهدای حوادث تروریستی برگزار شد. به 
گزارش مهر، در ابتدا وزیری نماینده دادستان تهران 
ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: حبیب اسیود 
متولد 52 شاغل در اداره کار سوئد، اهل خوزستان که 
از آذر 1399، بازداشت شده است. نماینده دادستان، 
با بیان اینکه متهم دارای سابقه کیفری است، افزود: 
حسب اقاریر متهم و ادله موجود، مشارالیه متهم 
است به افساد فــی االرض از طریق تشکیل و اداره 
گروهکی به نام حرکت النضال موسوم به االحوازیه 
و طراحی عملیات متعدد تخریب امــوال عمومی و 
انجام چندین عملیات بمب گذاری در اماکن مختلف 
اهواز. وی افزود: عملیات بمب گذاری در فرماندهی 
اهواز، بمب گذاری در سازمان مدیریت و برنامه اهواز، 
بمب گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهــواز، 
بمب گذاری در اداره محیط زیست اهواز، بمب گذاری 
در انتقال نفت و برنامه ریزی به جهت بمب گذاری 

در دادگستری اهواز از جمله اتهامات متهم است.
وزیــری ادامــه داد: گروهک »حرکه النضال العربی 
لتحریر االحواز« هسته های اولیه خود را به سرکردگی 
»حبیب وبگان« تشکیل و کار خود را آغاز کرد. این 
گروهک تروریستی از ســال 8۴ بمب گذاری های 
متعددی انجام داده است. همچنین جاسوسی و 
اقــدام علیه امنیت عمومی و ملی، تخریب، حمله 
مسلحانه، سرقت مسلحانه و خــریــداری، حمل 
ــه شــهــادت و  و نــگــهــداری ســـاح گـــرم کــه منجر ب
مجروحیت بیش از ۷۴ نفر از شهروندان اهوازی شده 
از دیگر اتهامات متهمان است. وی افزود: عاملیت 
عملیات تروریستی با همکاری های مالی عربستان 
بــوده و باوجود اعــان قرمز تاکنون اقدامی از سوی 
کشورهای عربی و اروپایی برای تحویل دادن متهمان 
صورت نگرفته است و فرماندهان تیم های تروریستی 
به صورت متناوب در بین کشورهای مذکور در حال 

تردد هستند.
نماینده دادســتــان تصریح کــرد: در همین راستا 
ــور 9۷ در مــراســم  گـــروهـــک مـــذکـــور در شــهــری
ــاع مــقــدس تـــعـــدادی از  ــ گــرامــیــداشــت هفته دف
شهروندان را مورد تهاجم قرار داده که این موضوع 
منجر به شهادت 25 نفر و زخمی شدن ۷0 نفر از 
جمله یک کــودک شد. سخنگوی گروهک همان 
موقع اعام کرد عملیات کار آن ها بوده است. وی 
به تجهیزات کشف شده از گروهک مذکور اشاره 
کرد و گفت: 150 کیلو مواد منفجره تی ان تی، بمب 
ساعتی، دو عــدد بمب دســت ســاز، چهار قبضه 
ساح تاشو، دو قبضه کلت و اسلحه، چهار عدد 
تایمر الکترونیکی، 5۴ عدد چاشنی، 12 سوئیچ 
فعال کننده و تعدادی لباس نظامی از متهمان 

کشف شده است.
نماینده دادستان به اهم اقدامات گروهک در خارج 
ــدازی  ــ و داخــل کشور هــم اشـــاره کــرد و گفت: راه ان
تجمعات و اغتشاشات مختلف در سطح خوزستان 
از دیگر اقدامات گروهک است. همچنین انتشار 
فیلم های آتش سوزی اماکن عمومی، ترویج وهابیت 
و غیره از دیگر اتهامات گروهک در قالب این شبکه 
تلویزیونی اســت. در ادامــه قاضی افشاری ضمن 
مشورت با مستشاران دادگــاه گفت: از نظر هیئت 
قضات برگزاری دادگاه در جلسه فعلی به همین میزان 
از قرائت کیفرخواست بسنده می شود و به منظور 
حفظ شرایط مستعد بــرای دفــاع از ســوی متهم، 
جلسه به زمان دیگری موکول می شود که زمان آن 

متعاقباً اعام خواهد شد.

خبـر

ایجاد یک کنسرسیوم، مجمع یا بلوک از کشورهایی که از سوی غرب مورد 
تحریم واقع شده اند نیز هدف دیگر می تواند باشد. با تشکیل چنین مجمعی 
مراودات طرفین افزایش یافته و به این طریق می توان توطئه نظام سلطه 

را خنثی کرد.
گزيدهگزيده
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وزیر کشور خواستار بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست مشترک با وزیران علوم 
و آموزش و پرورش برای اجرای دستور رئیس جمهور نسبت به 
هماهنگی وزارتخانه های مذکور به منظور بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها گفت: با روند مناسب واکسیناسیون افراد باالی 
ــداوم رونــد تعطیلی مــدارس و  12 ســال در کشور دلیلی بــرای ت
دانشگاه ها وجود ندارد. وزیر کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری 
حضوری امتحانات و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی تأکید 
کرد و گفت: تاش داریم با تقویت روند واکسیناسیون و همچنین 
رعایت اصــول بهداشتی بــرای حفظ سامت دانــش آمــوزان و 
دانشجویان و استادان، فرایند تحصیل و آموزش حضوری هم 
شکل گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به اجرای 
طرح هوشمندسازی محدودیت ها اشاره کرد و گفت: این طرح 
با همکاری دستگاه های مربوط به نحو مؤثری اجرا خواهد شد 
و هم اکنون اجــرای طرح در دستگاه های اجرایی، حمل و نقل 
درون شهری، اصناف و حمل و نقل برون شهری در جریان است.

»آخوندی« فرصت فاینانس
 50 میلیارد یورویی را سوزاند

ــن بـــروجـــردی روز گــذشــتــه در جلسه هیئت  ــدی عـــاء ال
نمایندگان اتاق بازرگانی با بررسی اهمیت تعامل سیاسی 
و اقتصادی ایــران و چین، گفت: دولت حسن روحانی به 
همکاری با چین اعتقاد نداشت. وی ادامه داد: ۶ ماه پیش 
از روی کار آمدن ترامپ، چینی ها حاضر بودند خط سریع 
تهران - مشهد و تهران - تبریز و هر پــروژه دیگری را به 
پیشنهاد ما بدون دریافت وجه چهار ساله راه اندازی کنند 
و بعد از اتمام آن یک سال تنفس در نظر می گرفتند و برای 
بازپرداخت آن حاضر به دریافت پول و در صورت نبود پول 
حاضر بودند به جای آن نفت بگیرند. وی افزود: اما آخوندی 
منتظر حمایت غرب و فرانسه بود و 20 روز هیئت چینی را 
برد و آورد و اراده اش بر این بود که این فاینانس با چینی ها 
انجام نشود. بروجردی تصریح کرد: یکی از مقامات چینی 
در نامه ای به من نوشته بود: »این گونه می خواهید از منافع 

ملی خود دفاع کنید؟«

اجرای مأموریت ناوگروه ۷۹ 
ارتش در دریای سرخ

ــادار کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش از  امیر دری
حضور ناوگروه ۷9 نداجا متشکل از ناوبندر »مکران« و ناوشکن 
شهید »بایندر« در دریای سرخ خبر داد و گفت: این ناو گروه رزمی 
نفتکش های جمهوری اسامی ایران را در مسیرهای تعیین شده 
اسکورت می کند. وی اظهار کرد، با حضور نیروی دریایی راهبردی 
ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی، امنیت کامل 
در مرزهای آبی کشور، تنگه هرمز، سواحل مکران، شمال اقیانوس 
هند و دریــای سرخ برقرار است و نیروی دریایی ارتــش در همه 
مسیرهایی که منافع جمهوری اسامی ایران اقتضا می کند، حضور 
دارد و از منافع کشور و ملت بزرگ ایران دفاع می کند. وی درباره 
رزمایش های نداجا خاطرنشان کرد: همه تمرینات و رزمایش های 
مشترک و فنون تخصصی که در برنامه های نیروهای مسلح از 
سوی سلسله مراتب فرماندهی گنجانده شده است، در ارتش 
جمهوری اسامی ایران به ویژه نیروی دریایی راهبردی با جدیت و با 

به کارگیری تمام ظرفیت ها انجام می شود.

خبر
ایران، روسیه و چین 

رزمایش برگزار می کنند
خبرگزاری ریانووستی روسیه از برگزاری یک رزمایش 
مشترک دریــایــی میان ایـــران، چین و روسیه خبر 
ــن خبر بــه نقل از نــاوگــان دریــایــی منطقه  داد. ای
پاسفیک)اقیانوس آرام( روسیه اعام شده است. 
سفارت مسکو در تهران اعــام کــرده این رزمایش 
اوایل سال 2022 در خلیج فارس برگزارخواهد شد. 
ایــن رزمایش با تمرکز برامنیت ومــبــارزه با راهزنی 
ودزدی دریــایــی انــجــام خــواهــد شــد. پیش از ایــن، 
»لوان جاگاریان« سفیر فدراسیون روسیه در تهران 
اعام کرده بود نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین 
در روزهــای پایانی سال 2021 یا اوایــل سال 2022، 

رزمایش نظامی در خلیج فارس برگزار می کنند.


