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تأکید بر
توسعه مناسبات
با آفریقا
وزیر امور خارجه
کشورمان با همتای
خود از کشور نیجر
در گفتوگویی
تلفنی به تبادل نظر
پرداخت .حسین
امیرعبداللهیان با
تأکید بر عزم دولت
ایران برای توسعه
مناسبات با آفریقا
افزود :باور داریم
روابط دو کشور
ظرفیت زیادی دارد
و پیشنهاد برگزاری
کمیسیون مشترک
یک اقدام مؤثراست.
«حاسومی مسعودو»
نیز ضمن تأکید بر
جایگاه مهم ایران
خواهان برگزاری
نشست کمیسیون
مشترک دو کشور در
نیامی شد.

خبـر

در حاشيه

جلساتخاتمی
تشکیالتی
نیست !
مدیرعامل بنیاد باران در
پاسخ به چرایی افزایش
دیدارها و جلسات
معنادار محمد خاتمی
با برخی شخصیتهای
سیاسی از جمله ناطق
نوری گفت :جلسات
آقای خاتمی تشکیالتی
نیست .به گزارش فارس
جواد امام در اینباره
ادامه داد :شاید خاتمی
دید و بازدید داشته
باشد ،ولی اینکه جلسه
تشکیالتی راجعبه
ت آینده بین
انتخابا 
آنها صورت بگیرد،
مطلقا ًصحت ندارد.

◾سپاه خط مقدم امدادرسانی به سیل زدگان
سخنگوی سپاه از دستور سردار سالمی به فرماندهان نیروی
زمینی ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) و سپاههای
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 جــادههــای روستایی و
همچنیناسکانمردمضمنتأمیننیازمندیهایبهداشت،
تغذیه ،پوشاک و گرمایش آنها با قوت ادامه دارد.

◾

◾

◾تمام پروندههای قصاص بازبینی میشوند
علی القاصی مهر ،رئیسکل دادگستری تهران در رابطه
با تأکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف
محکومان قدیمی پروندههای قصاص ،اظهار کــرد :در
دادگستریتهراندرحالپاالیشوبازبینیتمامپروندههای
مرتبط با قصاص هستیم .به گزارش میزان،وی ادامه داد:
همه همکاران قضایی استان تهران در تالش هستند تا
مدتزمان رسیدگی به پروندهها کاهش پیدا کند.

 9030000483یک سال هست منتظرم تا خبری
از اداره اتباع خراسان رضوی به ما برسد تا
برای شناسنامه دخترم خبری بدهند .چرا این
پروسه اینقدر طوالنی شده .آیا خواهند داد
یا نه؟

 16جمادیالثانی 1443

 19ژانویه 2022

سال سی و پنجم

◾مصوبهکفقیمتبلیتهواپیماملغیشد
در روزهــای اخیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با ابالغ
صورتجلسهای به شرکتهای هواپیمایی با تعیین کف
نرخی ،حداقل قیمت فروش بلیت در پروازهای داخلی را
 ۶۰۰هزار تومان اعالم کرده بود .به گزارش وبگاه سازمان
هواپیماییکشوری،اماباتوجهبهمغایرتصورتجلسهفوق
باقانونحذفکفنرخیازقیمتبلیت،سخنگویسازمان
هواپیمایی کشوری اعالم کرد کف نرخ بلیت ملغیشد.

 9330000186چرا حقوق اعضای هیئت علمی
دانشگاه آزاد کمتر از نصف اساتید بقیه
دانشگاههاست؟ به تازگی اعالم شده راهنمایی
پایان نامه هم جزو موظفی است و پولی داده
نمیشود .آیا با این شرایط توقع کار علمی و

پژوهش عمیق میتوان از استادان داشت؟
 9100000081ماشینم به علت مهریه سه ماه است
که توقیف شده .حدود یکماه پیش از طریق
خانمم رفع توقیف شد .اداره ثبت گفتند دوهفته
طول میکشد تا از طریق سامانه ثنا ابالغیه

 5تحلیلگر روابط بینالملل همزمان با دیدار مهم رئیسی و پوتین از راهکارهای توسعه مناسبات تهران و  مسکو میگویند

 5توصیه ،بدرقه سفر روسیه

مهدی خالدی سرانجام
پــس از یکی دو مــاه اظ ـهــارات
گــاه و بیگاه و بعضا ًمتناقض
در مــورد احتمال سفر رئیس
جمهور کشورمان بــه روسیه،
حجت االس ــام و المسلمین
سید ابراهیم رئیسی امروز عازم مسکو میشود تا
رایزنیهای فشرده در باالترین سطح میان مقامات
طرفین درباره مسائل مختلف و مورد عالقه صورت
گیرد .سفر رئیس جمهور به دعوت رسمی والدیمیر
پوتین همتای روس و در راستای گسترش تعامالت
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،خواهد بود .حضور و
سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما ،دیدار
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با
فعاالناقتصادیروس،بخشیازبرنامههایرئیسی
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 راسـتــای رویـکــرد دولــت ب ـرای 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 رئیسجمهور در سفر به روسیه
نوشته است« :محور مباحث و جلسات توسعه
ص ــادرات بــه روسـیــه و تقویت ارتـبــاطــات تجاری
و اقتصادی اســت» .از ســوی دیگر کــاخ کرملین
اعــام کرد رئیسانجمهور روسیه و ایــران دربــاره
موضوعاتی از جمله برجام و اج ــرای پــروژههــای
مشترک اقتصادی گفتوگو خواهند کرد .اما سفر
پیش روی رئیسی به روسیه سبب شد به سراغ
پنجتنازکارشناسانوصاحبنظرانرفتهوپاسخاین
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 میخوانید.

◾

◾حذف موانع داخلی ،فعال کردن کریدور شمالی
محمود ش ــوری مــدیــر گ ــروه پیشین
روسیهوآسیایمرکزیمرکزتحقیقات
اسـ ـت ــرات ــژ ی ــک م ـج ـمــع تشخیص
مصلحت نظام :پیشنهاد اینجانب بــرای توسعه
مناسبات میان طرفین حذف موانع داخلی بر سر راه
این موضوع هست .بهطور نمونه ایران برای توسعه
محصوالتکشاورزیبههمسایهشمالیمزیتهای
زیادی دارد .این فرصت از سوی روسها بهویژه پس
از بحرانی که در روابط آنها با ترکیه ایجاد شد برای ما
به وجود آمد تا بتوانیم این ظرفیت را شکوفا کنیم .با
وجود این ،ناهماهنگیهای داخلی و همچنین کم

گزيده

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

کاری در کسب مجوزهایی که الزمه صادرات است،
سببشدهمانتوانیمدراینزمینهموفقعملکنیم.
پــس بــه نـظــر در نخستین گ ــام بـ ــرای گسترش
همکاریهابایدموانعداخلیرابرطرفکنیم.ازسوی
دیگر بحث فعال کــردن کریدور شمالی میتواند
پیوند دو کشور را بیش از پیش تقویت کند.

◾

◾گشایش اعتبار مالی ،حذف تعرفههای گمرکی
حسن بهشتیپور پژوهشگر مسائل
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و
قفقاز ،مؤسسه مطالعات اوراسیا
(ای ــراس) :مهمترین توصیه من در اینباره حل و
فصل مشکالت بانکی و نحوه مراودات مالی میان
طرفیناست.بهنظربرایتوسعهمناسباتحداقل
در زمینه سیاسی مشکلی وجود ندارد و هماهنگی
کامل برقرار باشد ،اما آنچه مشکلساز خواهد بود،
ایــن اســت کــه تحت تأثیر تحریمها بانکهای
دوطــرف از باز کــردن  LCیا گشایش اعتبار مالی
خودداری میکنند .اعتبار اسنادی تعهدی از طرف
بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود.
در تجارت بینالملل ،زمانیکه خریدار از یک کشور
و فروشنده از کشوری دیگر برای انجام معامله اقدام
کنند،اعتباراسنادیاهمیتبسزایی پیدا میکند؛
چراکه به تجار ما پشتوانه می دهد .ما باید با رفع
این مشکل بتوانیم اعتبار الزم را برای کاالهایی که
صادر میکنیم ،ایجاد کنیم.
نکته دیگر اینکه ما در سال  1389در توافقی با
اتحادیه اوراسـیــا (روسـیــه ،قزاقستان ،بــاروس،
ارمنستانوقرقیزستان)درزمینهکاهشتعرفههای

گمرکی به توافق رسیدیم .اما این کافی نیست .ما
بایدبهسمتیحرکتکنیمکهتعرفههامیانطرفین
به صفر رسیده و سکویی برای توسعه مناسبات
بهویژه با روسیه شود.

◾

◾مقاوم سازی اقتصاد نقطه اشتراک دو طرف
محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در
جمهوریآذربایجانوتحلیلگرمسائل
اوراس ـیــا :جمهوری اســامــی ایـ ـران و
جمهوری فدرال روسیه هر دو از کشورهای قدرتمند
حوزهشرقهستندکهبهدلیلسیاستمستقالنه،
از سوی غرب و بهویژه آمریکا هدف قرار گرفته و مورد
تحریمهایظالمانهواقعشدهاند.ایننقطهاشتراک
بسیار مهم است .تهران و مسکو در این شرایط به
دنـبــال مـقــاوم ســازی اقتصاد هستند و در حــوزه
سیاسی هم هماهنگیهای خوبی وجود دارد .در این
مـیــان اکـنــون هیچ مانعی بــر ســر راه توسعه این
مناسبات نمیبینم .تنها الزم است دو طرف با درک
شرایط از فرصتهای موجود برای تکمیل پیوندها
اسـتـفــاده ک ــرده تــا ضمن خنثی س ــازی دسیسه
دشمنان مشترک ،بتوان ظرفیتهای موجود در
حوزه های مختلف را به شکوفایی برسانند.

◾

◾پیگیریتشکیلبلوککشورهایضدتحریم
سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر
سیاسی :با توجه به سیاستگذاری
دولت که مسئله گسترش مناسبات
با همسایگان و دولـتهــای همسو را در اولویت
سیاست خارجی خــود قــرار داده ،قطعا ًتوسعه

مناسبات با روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم
شورای امنیت و کشوری که امروز از تعیین کنندگی
باالیی در نظام بینالملل برخوردار است ،اهمیت
ویــژهای دارد .باید توجه داشــت روسیه به دلیل
برخورداری از فاکتورهایی مانند وسعت سرزمینی،
جمعیت بــاال و توانمندی اقـتـصــادی و نظامی
توانستهباوجودتحریمهایغرب،دامنهفعالیتها
و نفوذ خود را بهویژه در خاورمیانه ارتقا داده و نقش
تعیین کننده در حل بحرانهای منطقه ایفا کند.
امروز در حوزه سیاسی ،هماهنگی خوبی بین تهران
ومسکوبرقراراست،امامناسباتاقتصادیبسیار
پایینتر از ظرفیتهای مــوجــود اس ــت .روسیه
ظرفیتهای 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 میتواند باشد.
با تشکیل چنین مجمعی مراودات طرفین افزایش
یافته و به این طریق میتوان توطئه نظام سلطه را
خنثی کرد.

◾

◾امضای توافق 20ساله مهم است
سیدرضامیرابیانتحلیلگرسیاسیو
سفیر سابق ایران در کویت :به نظر من
در ایــن زمینه امضای هر چه زودتــر
توافق همکاری 20ساله با روسیه ضروری است .در
این مدت ما شاهد فضاسازی گسترده غرب علیه
اقدام ایران برای انعقاد قرارداد همکاری راهبردی
25ساله با چین و  20ساله با روسیه بودیم .این
فضاسازی مسموم از دو بعد مهم است .نخست
اینکه نشان می دهد راه را درست رفتهایم و همین
مسئله سبب خشم غرب شده است .دوم هم به
آشکار شدن ابعاد شایعه سازی دروغ آنها 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 تعامالت بینالمللی اش است
و این جوسازی آنها به دلیل ترس از نزدیکی هر چه
بیشتر مثلت ایران ،روسیه و چین صورت میگیرد.
نکته مهم دیگر این است که ایران از موضع عزت و
استقاللبهسمتامضایاینتوافقرفته،برخالف
آنچه در مــورد غرب در مــوارد تاریخی دیــده شده
اس ــت .پــس مــن پیش از هــر چیز الزم ــه توسعه
مناسبات میان تهران و مسکو را در امضای این
توافق مهم میبینم.

آموزش

دفاعی

سیاست داخلی

وزیرکشورخواستاربازگشایی
مدارسودانشگاهها

اجرای مأموریت ناوگروه۷۹
ارتش در دریای سرخ

«آخوندی»فرصتفاینانس
 50میلیاردیوروییراسوزاند

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست مشترک با وزیران علوم
و آموزش و پرورش برای اجرای دستور رئیسجمهور نسبت به
هماهنگی وزارتخانههای مذکور به منظور بازگشایی مدارس
و دانشگاهها گفت :با روند مناسب واکسیناسیون افراد باالی
 12ســال در کشور دلیلی بــرای تــداوم رونــد تعطیلی مــدارس و
دانشگاهها وجود ندارد .وزیر کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری
حضوری امتحانات و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی تأکید
کردوگفت:تالشداریمباتقویتروندواکسیناسیونوهمچنین
رعایت اصــول بهداشتی بـرای حفظ سالمت دانــش آمــوزان و
دانشجویان و استادان ،فرایند تحصیل و آموزش حضوری هم
شکل گیرد .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به اجرای
طرح هوشمندسازی محدودیتها اشاره کرد و گفت :این طرح
با همکاری دستگاههای مربوط به نحو مؤثری اجرا خواهد شد
و هماکنون اجــرای طرح در دستگاههای اجرایی ،حمل و نقل
درونشهری ،اصناف و حمل و نقل برونشهری در جریان است.

امیر دریــادار کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش از
حضور ناوگروه ۷۹نداجا متشکل از ناوبندر «مکران» و ناوشکن
شهید«بایندر»دردریایسرخخبردادوگفت:اینناوگروهرزمی
نفتکشهایجمهوریاسالمیایرانرادرمسیرهایتعیینشده
اسکورت میکند .وی اظهار کرد ،با حضور نیروی دریایی راهبردی
ارتشونیرویدریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمی،امنیتکامل
درمرزهایآبیکشور،تنگههرمز،سواحلمکران،شمالاقیانوس
هند و دریــای سرخ برقرار است و نیروی دریایی ارتــش در همه
مسیرهاییکهمنافعجمهوریاسالمیایراناقتضامیکند،حضور
دارد و از منافع کشور و ملت بزرگ ایران دفاع میکند .وی درباره
رزمایشهاینداجاخاطرنشانکرد:همهتمریناتورزمایشهای
مشترک و فنون تخصصی که در برنامههای نیروهای مسلح از
سوی سلسله مراتب فرماندهی گنجانده شده است ،در ارتش
جمهوریاسالمیایرانبهویژهنیرویدریاییراهبردیباجدیتوبا
بهکارگیریتمامظرفیتهاانجاممیشود.

ع ــاء الــدیــن ب ــروج ــردی روز گــذشــتــه در جلسه هیئت
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 6 :ماه پیش
از روی کار آمدن ترامپ ،چینیها حاضر بودند خط سریع
تهران  -مشهد و تهران  -تبریز و هر پــروژه دیگری را به
پیشنهاد ما بدون دریافت وجه چهار ساله راهاندازی کنند
و بعد از اتمام آن یک سال تنفس در نظر میگرفتند 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  20روز هیئت چینی را
برد و آورد و ارادهاش بر این بود که این فاینانس با چینیها
انجام نشود .بروجردی تصریح کرد :یکی از مقامات چینی
در نامهای به من نوشته بود« :اینگونه میخواهید از منافع
ملی خود دفاع کنید؟»

شماره 9726

◾
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◾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 حمایتهای جمهوری اسالمی ایران هم تمجید
کرد و گفت ما قراردادهای زیادی با شرکتهای ایرانی برای
بازسازی سوریه منعقد کردهایم تا درسال۲۰۲۲وضعیتمان
در بخش برق بهبود پیدا کند.
بیاید ،اما خبری نشد .دوباره پیگیری کردم
گفتند10روز است که نامهاش را فرستادهایم
راهور .رفتم راهور سرافرازان گفتند هنوز نامه
دست ما نرسیده است .چرا برخی نهادها این قدر
مردم را اذیت میکنند؟

گزارش

نخستین دادگاه سرکرده

گروهک تروریستی االحوازیه برگزار شد

قاتل و وحشی

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب
فــرجهللا چعب ملقب به حبیب اسـیــود ،سرکرده
گروهک تروریستی «حرکت النضال» روز گذشته
در شعبه ۲۶دادگاه انقالب اسالمی 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 ۵۲شاغل در اداره کار سوئد ،اهل خوزستان که
از آذر ،۱۳۹۹بازداشت شده است .نماینده دادستان،
با بیان اینکه متهم دارای سابقه کیفری است ،افزود:
حسب اقاریر متهم و ادله موجود ،مشارالیه متهم
است به افساد ف ـیاالرض از طریق تشکیل و اداره
گروهکی به نام حرکت النضال موسوم به االحوازیه
و طراحی عملیات متعدد تخریب امــوال عمومی و
انجام چندین عملیات بمبگذاری در اماکن مختلف
اهواز .وی افزود :عملیات بمبگذاری در فرماندهی
اهواز ،بمبگذاری در سازمان مدیریت و برنامه اهواز،
بمبگذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهــواز،
بمبگذاری در اداره محیط زیست اهواز ،بمب گذاری
در انتقال نفت و برنامه ریزی به جهت بمبگذاری
در دادگستری اهواز از جمله اتهامات متهم است.
وزیــری ادامــه داد :گروهک «حرکه النضال العربی
لتحریراالحواز»هستههایاولیهخودرابهسرکردگی
«حبیب وبگان» تشکیل و کار خود را آغاز کرد .این
گروهک تروریستی از ســال  ۸۴بمبگذاریهای
متعددی انجام داده است .همچنین جاسوسی و
اقــدام علیه امنیت عمومی و ملی ،تخریب ،حمله
مسلحانه ،سرقت مسلحانه و خــر یــداری ،حمل
و ن ـگ ـهــداری س ــاح گ ــرم کــه منجر بــه ش ـهــادت و
مجروحیتبیشاز ۷۴نفرازشهرونداناهوازیشده
از دیگر اتهامات متهمان است .وی افزود :عاملیت
عملیات تروریستی با همکاریهای مالی عربستان
بــوده و باوجود اعــان قرمز تاکنون اقدامی از سوی
کشورهای عربی و اروپایی برای تحویل دادن متهمان
صورتنگرفتهاستوفرماندهانتیمهایتروریستی
به صورت متناوب در بین کشورهای مذکور در حال
تردد هستند.
نماینده دادســتــان تصریح کــرد :در همین راستا
گ ــروه ــک م ــذک ــور در شــهــریــور  ۹۷در مــراســم
گــرامــیــداشــت هفته دفـ ــاع مــقــدس ت ــع ــدادی از
شهروندان را مورد تهاجم قرار داده که این موضوع
منجر به شهادت  ۲۵نفر و زخمی شدن  ۷۰نفر از
جمله یک کــودک شد .سخنگوی گروهک همان
موقع اعالم کرد عملیات کار آنها بوده است .وی
به تجهیزات کشف شده از گروهک مذکور اشاره
کرد و گفت ۱۵۰ :کیلو مواد منفجره تی ان تی ،بمب
ساعتی ،دو عــدد بمب دســت ســاز ،چهار قبضه
سالح تاشو ،دو قبضه کلت و اسلحه ،چهار عدد
تایمر الکترونیکی ۵۴ ،عدد چاشنی ۱۲ ،سوئیچ
فعال کننده و تعدادی لباس نظامی از متهمان
کشف شده است.
نماینده دادستان به اهم اقدامات گروهک در خارج
و داخــل کشور هــم اش ــاره کــرد و گفت :راهانـ ــدازی
تجمعات و اغتشاشات مختلف در سطح خوزستان
از دیگر اقدامات گروهک است .همچنین انتشار
فیلمهای 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
قضاتبرگزاریدادگاهدرجلسهفعلیبههمینمیزان
از قرائت کیفرخواست بسنده میشود و به منظور
حفظ شرایط مستعد بــرای دفــاع از ســوی متهم،
جلسه به زمان دیگری موکول میشود که زمان آن
متعاقبا ًاعالم خواهد شد.

خبر
ایران ،روسیه و چین
رزمایش برگزار میکنند

خبرگزاری ریانووستی روسیه از برگزاری یک رزمایش
مشترک در یــایــی میان ای ــران ،چین و روسیه خبر
داد .ایــن خبر بــه نقل از نــاوگــان در یــایــی منطقه
پاسفیک(اقیانوس آرام) روسیه اعالم شده است.
سفارت مسکو در تهران اعــام کــرده این رزمایش
اوایل سال  2022در خلیج فارس برگزارخواهد شد.
ایــن رزمایش با تمرکز برامنیت ومـبــارزه با راهزنی
ودزدی دریــایــی انـجــام خــواهــد شــد .پیش از ایــن،
«لوان جاگاریان» سفیر فدراسیون روسیه در تهران
اعالم کرده بود نیروهای دریایی ایران ،روسیه و چین
در روزهــای پایانی سال  ۲۰۲۱یا اوایــل سال ،۲۰۲۲
رزمایش نظامی در خلیج فارس برگزار میکنند.

