
اخبار كشور

قصری زاده مدیر رادیو قرآن شد
طی حکمی  از ســوی علی بخشــی زاده معاون صدای رسانه ملی، منصور 

قصری زاده به عنوان مدیر جدید رادیو قرآن معرفی شد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، معاون رئیس ســازمان صداوســیما در امور 
صدا در جلســه معرفی مدیرجدید رادیو قرآن که پیش از ظهر روز سه شنبه 
هفتم بهمن ماه در ســالن اجتماعات معاونت صدا در جام جم برگزار شد طی 
ســخنانی با  اشــاره به افزایش مخاطبان رادیو قرآن گفت: اســتقبال مردم 
متدین ما از رادیو قرآن به گونه ای است که امروز رادیو قرآن یکی از افتخارات 
رادیو و رسانه ملی است و انتظار من از مجموعه رادیو قرآن ایجاد وضعیت و 

جایگاهی مطلوب تر در رسانه است. 
متصور قصری زاده مدیر جدید رادیو قرآن هم در این جلسه گفت: شبکه 
قرآن بلندگوی مســتقیم کالم خدا و اهل بیت)ع( است و این موضوع کار را 
برای ما سخت می کند و به هر میزان که انسان به قرآن نزدیک شود احساس 

می کند مسئولیتش سنگین تر شده است. 
وی افــزود: با توجه بــه الیتناهی بودن قرآن، شــبکه رادیویی قرآن به 
معنای حقیقی باید ســرآمد شــبکه ها قرار گیرد و این برعهده عالقه مندان 
به قرآن و وظیفه مدیران اســت و بستر ســازی برای این امر باید در اولویت 

قرار گیرد.
مستند »تکیه گاه« روایتی از نقش عالمان و مبارزان دینی

در صیانت از استقالل ملی ایران
در آســتانه آغاز چهل و ســومین بهار آزادی و گرامیداشت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر مســتند داســتانی »تکیه گاه« جمعه ۱۰ بهمن ماه بر روی آنتن 

شبکه یک سیما می رود.
به گزارش خبرنگار کیهان، مســتند »تکیه گاه« روایتی از نقش عالمان و 
مبارزان  دینی در صیانت از استقالل ملی و اقتصاد داخلی ایران در بستر تاریخ 
است. این مستند پژوهش محور عالوه  بر پاسداشت پیوند تاریخی روحانیت و 
مردم در نفی ســلطه بیگانه به نقش علما در ساقط شدن قرارداد های ننگین 
دوره قاجار و پهلوی اول پرداخته اســت که بخش هایی از آن باز ســازی شده 
و بخش هایی نیز با اســتفاده از آرشــیو عکس ها و اســناد تولید شده است. 
»تکیه گاه« در ژانر مســتند داستانی از تولیدات الگویی اداره کل پژوهش های 
اســالمی صداوسیما می باشد که ۱۹ آذرماه با حضور مجید زین العابدین مدیر 
شبکه یک سیما و دکتر ظریفیان مدیرکل پژوهش های اسالمی صداوسیما از 

آن رونمایی شد. 
مســتند »تکیه گاه« به کارگردانی داود جلیلــی روز جمعه ۱۰ بهمن ماه 
 و پــس از پخش مجموعه »روز های ابدی« بر روی آنتن شــبکه یک ســیما

خواهد رفت. 
سازمان فرهنگی هنری منتشر کرد

چهارمین قسمت کمیک موشن »چهل سردار« 
با خاطره ای از شهید حاج قاسم سلیمانی

مدیریــت محصــوالت ســازمان فرهنگی هنــری شــهرداری تهران، 
چهارمین قســمت کمیک موشــن »چهل ســردار« را با به تصویر کشــیدن 
 خاطره ای از ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی تولید و در فضای مجازی

منتشر کرد. 
این قســمت از »چهل سردار« با عنوان »داســتان چهارم: دفترچه« به 
ماجرای ارتباط نزدیک ســپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی با خانواده شهدا 
می پردازد و به مناسبت ســالروز وفات حضرت  ام البنین)س( و روز تجلیل از 

مادران و همسران شهدا تولید شده است.
دریا شهیدی نویسنده، رضا مشتاق کارگردان، محمدرضا حسینی طراح، 
محمدامین شــفیع خوانی تدوینگر و انیماتور و فریــد قبادی راوی چهارمین 
قسمت »چهل سردار« هستند. داستان این کمیک موشن از خاطره ای از سردار 

حاجی باقری اقتباس شده است.
عالقه منــدان برای تماشــای این اثــر می توانند به صفحه اینســتاگرام 
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران بــه نشــانی farhangsara و 
farhangsara.ir بــرای دریافت فایل بــه پرتال این ســازمان به نشــانی 

مراجعه کنند.
اخراج خبرنگار نیویورک تایمز

به خاطر یک توئیت
خبرنگار نیویورک تایمز به خاطر انتشــار یــک خبر در حمایت از بایدن از 

این نشریه اخراج شد. 
»الورن ُولــف« کــه به عنوان دبیــر در نشــریه نیویورک تایمز فعال 
اســت، یک روز پیش از مراســم تحلیف ریاســت جمهوری در حســاب 
شــخصی خود در توئیتر نوشته بود »با تماشــای فرود آمدن هواپیمای 
جو بایدن در فرودگاه اندروز بســیار هیجان زده شــده اســت« که این 
اظهارنظــر با انتقاد شــدید و حمله طرفــداران حــزب جمهوری خواه 
 همــراه شــد و آنها این موضــوع را مصداق بــارز جانبداری رســانه ای

توصیف کردند. 
 دو روز پــس از ایــن اتفــاق، نیویورک تایمــز ایــن خبرنــگار را

اخراج کرد.
»آخرین برگ بازی بزرگ«

به نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رسید
تازه ترین اثر موسســه مطالعات و پژوهش های سیاسی به نقاط عطف 
زندگی رضاشــاه از کودتای اســفند ۱2۹۹ تا  اشــغال تهران در شــهریور 
۱32۰می پردازد، فردی که آخرین حربه انگلیس برای تکمیل استیالی خود 
بر ایران در میانه دو جنگ جهانی بود. »بازی بزرگ« اصطالحی است که به 
رقابت سنگین امپراتوری روسیه و پادشاهی انگلیس برای سلطه بر منطقه 

ما اطالق می شود.
ایــن کتاب در یــازده فصل، از کودتایی مقدمه ســاز توســط پالکونیک 
استاروسلسکی آغاز می شود و با آخرین پرده  تراژدی رضاشاهی پایان می یابد. 
هر فصل کتاب به قلم یک پژوهشــگر است و شامل مباحث دیگری همچون 
چگونگی صعود رضاخان، پروژه جمهوریت رضاخانی و شــبکه نظامی سردار 
سپه، چالش شیخ خزعل، قانون نظام اجباری، حزب ایران نو، قرارداد ۱۹33، 
هویت ســازی زورمندانه، واقعه کشف حجاب و  اشغال ایران در شهریور ۱32۰ 
اســت که در این مسیر، به مرور روزگار بیست  ساله زمامداری رضاشاه پهلوی 

می پردازد.
دولت اقلیم کردستان عراق

روایت 9 دقیقه ای واقعیت را تاب نیاورد!
انتشار یک فیلم  کوتاه ۹ دقیقه ای، با موضوع »روایت نجات کردستان 
عراق توســط قاسم سلیمانی« اعتراض دولت اقلیم کردستان و شبکه های 
تلویزیونی لندن نشــین مانند »بی بی ســی« و »اینترنشنال« را برانگیخته 

است. 
شــبکه روداو گــزارش داده کــه دولت اقلیــم نامــه ای در اعتراض 
به کنســولگری ایــران داده اســت که در آن؛ انتشــار فیلم  یاد شــده 
 را توهیــن بــه مقامــات و پیشــمرگه های کردســتان عــراق توصیف

کرده است.
رسانه های انگلیســی نیز روایت این فیلم را غیرواقعی دانسته اند. این 
واکنش ها در حالی رخ می دهد که داستان این فیلم کوتاه در گفت وگویی 
از زبان مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان عراق نقل و مورد تایید 

قرار گرفته است.
رحیم پور ازغدی

در برنامه زاویه ماندنی شد
مســعود معینی پور، مدیر شبکه چهار سیما طی توئیتی از ماندن مجری 

برنامه زاویه خبر داد.
گفتنی اســت، برخی منابــع خبر از اخــراج حبیب رحیم پــور ازغدی 
ســردبیر و مجــری کارشــناس برنامــه زاویــه داده بودند.گفتــه می شــد 
 کــه این اخراج بــه دلیل اهانــت مهمان برنامــه به رئیس جمهــور صورت

گرفته است.

آیت اهلل خوشوقت)ره(: 
اگر نگاهمان به کلمات مقام معظم رهبری باشــد برای 

نجات ما در فتنه ها کافی است.

هدیه به خوانندگان

ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
۶۵۰ هزار شغل در كشور ایجاد كرد

رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( گفت: این نهاد طی 
چند ســال گذشته در بخش های مختلف ۶۵۰ هزار شغل را 
در اســتان های کشور ایجاد و حدود ۲ هزار باب مدرسه نیز 

احداث کرده است.
محمد مخبر دیروز سه شــنبه در آیین بهره برداری از سه هزار 
طرح اشــتغال کولبران در استان های کردســتان، آذربایجان غربی 
و کرمانشــاه اظهار داشت: در کردســتان نیز کارهای خیلی خوبی 
انجام شــده و تاکنون هشــت هزار طرح با یک هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری و ۴۰ هزار شغل ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســه هزار طرح با ۵۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در کردســتان در دســت اجرا است، افزود: 
مصوب کردیم برای سال آینده نیز پنج هزار طرح و ۱۵ هزار شغل 

در کردستان ایجاد شود.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( ضمن تاکید بر تالش برای 
رفع مشــکالت کولبران کردستان، یادآور شد: طرح های این نهاد با 

تکیه بر مردم و با حمایت از آنان اجرا می شود.
مخبر به بحث تولید واکســن کرونا توســط ستاد اجرایی اشاره 
کرد و گفت: در بخش های مختلف از جمله تجهیزات، درمان، دارو 
و امکانات تشخیصی بر خالف تصور بیگانگان کارهای بزرگی انجام 
دادیم به طوریکه اکنون چند کشور از ما تقاضای پیش خرید واکسن 

کرونا کرده اند.
توزیع یک میلیون بسته معیشتی

ویژه آسیب دیدگان کرونا در کشور آغاز شد
رئیس  ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( گفت: آخرین مرحله 
از توزیع یک میلیون بســته معیشتی در سال جاری در بین قشر 

آسیب دیده از کرونا در سطح کشور از دیروز آغاز شد.
محمد مخبر اظهار داشــت: در کردســتان توزیع 2۰۰ هزار 
معیشتی تا پایان سال پیش بینی شده بود که ۱۵۰ هزار مورد آن 
توزیع شــده و ۵۰ هزار بســته نیز تا پایان سال در اختیار جامعه 

هدف قرار می گیرد.
وی افزود: توزیع 3۰ هزار بسته معیشتی، ۸۴ سری جهیزیه، 
3۰ هزار بســته لوازم التحریر و تجهیز 3۰ خانه ورزش در مناطق 

محروم در کردستان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان دیروز آغاز شد.
مخبر اضافه کرد: در طرح احسان ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، 
کمک های مختلفی در ارتباط با کرونا و بســته های معیشــتی و 
لوازم التحریر و بســته های بهداشتی به صورت هر ۴۵ روز یک بار 
به تعداد یک میلیون بســته در کشور انجام شده است که توزیع 

سهمیه آخر یک میلیونی کشور، از کردستان آغاز شد.
احداث ۱۴۰ واحد مسکن برکت شهرک بهاران سنندج )طرح 
اقدام ملی( با حضور رئیس  ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و استاندار 

کردستان آغاز شد.
رئیس  ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( در این آیین نیز اظهار 
داشــت: تاکنون یک هزار و 2۰۰ واحد مســکن در کردســتان 
ســاخته ایم که بخشــی از این طرح ها تحویل داده شده و تعداد 

دیگری هم در حال ساخت و تحویل است.
محمد مخبر با بیان اینکه امروز ۵۰۰ واحد مســکن برکت به 
متقاضیان استان تحویل داده می شود و قبال بیش از ۴۰۰ مسکن 
تحویل داده شــده است، افزود: در قالب طرح اقدام ملی نیز تعهد 
داده ایم که ۱۰۰ هزار مسکن در کشور احداث کنیم که زمین ۸۰ 
هزار مورد آن تامین شــده و ساخت ۵۷ هزار مورد آن نیز شروع 

شده است.
وی با  اشــاره به اینکه برنامه ما در کردســتان ساخت 2 هزار 
واحد مسکن برکت است، یادآور شد: در حال حاضر ساخت ۱۴۰ 
واحد آن شــروع می شود و در صورت رفع مشکل زمین، تمام 2 

هزار واحد تعهد داده شده در استان احداث خواهد شد.
رئیس  ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( بــا بیان اینکه زمین ها 
طرح اقدام ملی مسکن برخی در زمین های ستاد و بعضی هم در 
زمین های دولتی اجرا می شود، تاکید کرد: برای احداث و تحویل 

واحدهای مسکن ملی یک و نیم تا 2 سال زمان نیاز است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

۳۰ میلیارد تومان برای بیمه فعاالن قرآنی 
اختصاص یافت

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: ۱۲میلیارد تومان ســال گذشته برای بیمه فعاالن 
قرآنی کشور هزینه شد که این رقم امسال به ۲۸ تا ۳۰ 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا عبدالهادی فقهی زاده دیروز سه شنبه در دیدار 
با نخبگان فرهنگی و قرآنی لرستان با اشاره به فعالیت هفت هزار 
بیمه شده قرآنی در کشور ادامه داد: پاالیش بیمه های قرآنی از 
اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است و امیدواریم 2 تا سه هزار 

ظرفیت جدید ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین دولــت 2۰ میلیارد تومان برای 
اختصاص تسهیالت چهار درصد به فعالین قرآنی تامین اعتبار 

کرده است.
فقهی زاده افزود: پنجم تا بیستم اردیبهشت ماه سال آینده 
برای نخســتین بار نمایشگاه ملی قرآن کریم در سطح ملی و با 

اعتبارات مختصر برگزار می شود.
وی بــا بیــان اینکــه برای فعــاالن قرآنی در ســطح ملی 
تخفیف های حمایتی در نظر گرفته شده است گفت: همچنین 
از ۷3 طرح ملی موسســات مردمی قرآنــی در فضای مجازی 

حمایت شده است.

معبودانی ضعیف تر از مگس
شایسته پرستش نیستند!

»ای گــروه مردم )ای مشــرکین در مــورد بت هایی که 
می پرســتید( مثلی )در ناتوانی آنها( زده شده است، پس 
گــوش بــه آن فرادهید )تــا برایتان بگویــم و دقیقا به آن 
بیندیشــید( کسانی را که شــما غیر از خدا می خوانید )و 
پرستش می کنید( هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند هرچند 
برای این کار )تمام بت ها( دور هم جمع شــوند )و دست 
به دســت همدیگر دهند تا مگسی را خلق کنند که هرگز 
نمی توانند و از آفرینش یک مگس نیز عاجزند( اگر مگس 
چیــزی را از آنهــا برباید نمی تواننــد آن را بازپس بگیرند 
)موجودی که نه از خود می تواند دفاع کند و نه از شــما، 
چطــور می توانید با خدای قادر و خالق همه یکی بدانید. 
آری( هم بت پرستان ضعیف هستند )که نمی توانند بفهمند 
تفاوت خدای آســمان ها و زمین را با بت ها( و هم بت ها 
)که نمی توانند مگســی را از خود برانند یا مانع مزاحمت 
او شوند، چه برسد به خلقت مگسی. تنها خدا است که از 
ضعیف ترین موجود تا قوی ترین آن را می آفریند و هیچ کس 

قدرت آفریدن موجود ضعیفی چون مگس را ندارد(.«
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صفحه 3
چهارشنبه ۸ بهمن ۱399 
۱3 جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶7۱

اخبار ادبی و هنری

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی

اساسنامه »سازمان ملی تعلیم و  تربیت كودک« تصویب شد در پرتو وحی

رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
وارد عرصه فناوری کوانتومی شــدیم، گفت: با 
فناوری کوانتومی توانستیم سلول های سرطانی 
را شناســایی کنیم و در یک افق چهار ساله 

می توانیم آن را در ماهواره پیاده کنیم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در 
مراســم رونمایی از سومین آزمایش انتقال اطالعات 
به روش کوانتومی بین برج میالد و ســازمان انرژی 
اتمی با بیان اینکه بحث فعالیت کوانتومی را از سال 
۱3۹۵ آغاز کردیــم و اولین آزمایش در هم تنیدگی 
ذرات فوتون که ذرات نور اســت را در ســال ۱3۹۷ 
در فاصله آزمایشگاهی انجام دادیم، اظهار داشت: در 
خرداد ۱3۹۹ در فاصله 3۰۰ متری و االن در بهمن 
۱3۹۹ در فاصله ۱۶۵۰ متری با اختالف ارتفاع 3۰۰ 

متر این کار را انجام دادیم.
صالحی در تشریح این فعالیت عنوان کرد: کلید 
ورود به فناوری کوانتومی بحث درهم تنیدگی ذرات نور 
است که نام آن را فوتون گذاشته اند. ما توانستیم با یک 
هزارم هزینه های دیگران به دستاوردهای بزرگ برسیم. 

وی بــا بیــان اینکه در خصــوص تصویربرداری 
قدم های بلندی برداشتیم، اظهار داشت: تجهیزات آن 
در حال خریداری اســت و ان شاءاهلل تصویربرداری را 

نیز انجام می دهیم. تصویربرداری کوانتومی بهترین و 
شفاف ترین تصویربرداری خواهد بود.

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفــت: کاربرد این 

فنــاوری در مخابرات، وزارت دفاع، ســپاه، ارتش و 
نیروهای مســلح و وزارت اطالعات و ... هر جایی که 
نیاز داشته باشد اطالعات رمزگذاری شده ارسال کند 
نیازمند این فناوری است. در حال انعقاد قراردادهایی 
با این مجموعه ها هستیم که بتوانیم در آینده انتقال 

فناوری و تجربه کنیم.
صالحی افزود: در یک افق چهار ساله می توانیم این 
فناوری را در ماهواره پیاده کنیم. سرعت فوق العاده ای 
سازمان انرژی اتمی داشته است و همکاران و دوستان 
ما شــب و روز کار می کردند که این فاصله را بین ما 

و غرب کم کنند.
به گزارش فارس، وی گفت: ما توانستیم با فناوری 
کوانتومی سلول های سرطانی را شناسایی کنیم و ما 
این کار را با کمک پزشکان دانشگاه تهران و بیمارستان 
امام خمینی)ره( و سازمان انرژی اتمی انجام داده ایم. 
امیدواریم تصویربرداری شفاف را در یک سال آینده 
کاربردی کنیم. به جای اســتفاده از گاما و ایکس ری 
از این طریق استفاده می شود که آسیبی به فرد وارد 

نمی کند و تصویر شفاف نیز هست.

علی اکبر صالحی:

با فناوری كوانتومی توانستیم سلول های سرطانی را شناسایی كنیم

در هشــتصد و سی و ششــمین جلسه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی به ریاســت 
رئیس جمهــور، پس از بحث و بررســی های 
کارشناسی، اساسنامه »سازمان ملی تعلیم و 

 تربیت کودک« به تصویب اعضا رسید.
حجت  االسالم روحانی عصر دیروز سه شنبه در 
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی با  اشاره به روند 
پیروزی انقالب اسالمی از ۱۶ سال قبل از انقالب و 
آغاز نهضت گرفته تا ۴2 سال بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، گفت: در تمام این سال ها حرکت ملت ما 
یک حرکت فرهنگی و دینی بوده که انقالب اسالمی 
ایران را از سایر انقالب ها در جهان متمایز کرده است.
رئیس جمهور یکی از مأموریت های شورای عالی 
انقالب فرهنگی را حفــظ روحیه فرهنگی و دینی 
انقالب دانســت و تأکید کــرد: حفظ انقالبی که بر 
مبنای فرهنگ بوده نیز از مســیر فرهنگی میســر 

خواهد بود.
روحانی تصریح کرد: شــرط بقا و ادامه انقالب، 
تقویــت و حفظ فرهنگ اســت و این انقالب وقتی 

ادامه خواهد یافت که همان روحیه فرهنگی و صالبت 
گذشته حفظ و تقویت شود.

رئیس جمهــور خاطرنشــان کرد: بایــد نگران 

سایش های حرکت بزرگ فرهنگی انقالب در جامعه 
باشیم و برای آن تدبیر کنیم و در صورتی که مراقبت 

نشوند، با مشکالتی مواجه خواهیم شد.

در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، همچنین 
پس از بحث و بررســی های کارشناسی، اساسنامه 
»ســازمان ملی تعلیم و  تربیت کودک« به تصویب 

اعضا رسید.
 بر اســاس اساسنامه ســازمان ملی تعلیم و 
 تربیت کودک، از آغاز ۴ سالگی کودک تا ورود به 
دبستان یک دوره یک ساله مهد کودک و دو ساله 
پیش دبستانی پیش بینی شده که راهبری، هدایت، 
نظارت و برنامه ریزی تامین محتوای مناسب برای 
این دوره ســه ســاله بر عهده آموزش و پرورش 

خواهد بود.
انتخاب آقایان دکتــر محمدرضا مخبر دزفولی 
و دکتر عبداهلل جاسبی به عنوان نمایندگان شورای 
عالی انقالب فرهنگی در هیئت نظارت دانشگاه آزاد 
و همچنین اضافه شدن رئیس بنیاد ملی نخبگان به 
جمع اعضای شورای راهبردی استعدادهای درخشان 
به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از دیگر 
مصوبات این جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی بود.

پاســدار شهید سعید  پیکر سرهنگ 
حیران دیروز در شیراز تشییع و خاکسپاری 

شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، 
پیکر سرهنگ پاسدار شهید سعید حیران با حضور 
مسئوالن و فرماندهان نظامی و انتظامی در شیراز 

تشییع و در گلزار شهدای شهرک سعدی به خاک 
سپرده شد.

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۹ فجر گفت: سرهنگ  
پاســدار سعید حیران از سال ۹3 تا ۹۵ به مدت 
3۰ ماه و از ســال ۹۸ تاکنون در جنوب شــرق 

کشور خدمت کرد.

سرهنگ قنبری افزود: ایشان سرانجام حین 
امداد رســانی و فعالیت های جهادی، به ویروس 

کرونا مبتال شد و به درجه شهادت نائل آمد.
ســرهنگ سعید حیران فرمانده گردان ۱۰۱ 
حضرت احمد بن موســی)ع( لشکر عملیات ۱۹ 

فجر استان فارس بود.

تشییع پیکر شهید حیران در شیراز

وزیر امور خارجه ایران در نشســت مشترک 
خبری با سرگئی الوروف همتای روسی اش در مسکو 
گفت: دولت جدید آمریکا به حرف زدن اکتفا می کند 

و اقدام عملی انجام نمی دهد.
محمــد جواد ظریف وزیر امــور خارجه ایران که به 
روســیه سفر کرده است در نشســت مشترک خبری با 
ســرگئی الوروف همتای روســی اش در مسکو گفت: با 
الوروف درباره مســائل متعدد از جمله همکاری نزدیک 
و ثمربخــش در زمینــه انرژی گفت وگــو کردیم. ما به 
همــکاری نزدیک با روســیه در زمینه فناوری اطالعات 

امیدوار هستیم.
ظریف افزود: روابط روسیه و ایران قدیمی و نزدیک 
است و ما دیدگاه های مشترک درباره برنامه های منطقه ای 
و بین المللی داریم. دولت جدید آمریکا به حرف زدن اکتفا 

می کند و اقدام عملی انجام نمی دهد.
وزیر امور خارجه ایران گفت: تاریخ روابط بین ایران 

و روسیه از طول عمر آمریکا بیشتر است.
وی گفت: تهران برخالف واشنگتن به تعهداتش در 
توافقنامه هســته ای پایبند است. ما به تعهدات خودمان 
در توافقنامه هسته ای پایبند بودیم، اما واشنگتن حتی در 

دوره باراک اوباما هم به تعهداتش عمل نکرد.
ظریف گفت: آنچه از دولت جدید آمریکا شــنیدیم 
بیشتر در حد صحبت و اعالم موضع بوده است. ما به عمل 
پاســخ خواهیم داد. گفته ایم هر زمان آمریکا تحریم های 
غیرقانونی برخالف برجام و تعهداتش در قطعنامه 223۱ 
علیه ایران اعمال کرده و کشــورهای قانونمدار دنیا را با 
تحریم های فرامرزی مجازات کرده هر زمان این اقدام را 
متوقف کند ایران هم آمادگی دارد به نحو مناسب پاسخ 
دهد. اما تنها نتیجه ای که این شرایط می تواند داشته باشد 
موانعی که امروز توسط آمریکا برای روابط ما با روسیه و 

چین و دیگر کشورها ایجاد شده رفع شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود : در همین 
راستا مجلس شورای اسالمی مصوبه ای را تأیید کرده که 
بر طبق آن موظف هستیم برخی اقدامات را انجام دهیم 
یکی غنی ســازی 2۰ درصد بود که شروع شده و دیگری 
پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی است که از 2۱ تا 23 
فوریه باید عملیاتی شود و ما طبق قانون موظف هستیم 

این کار را انجام دهیم.
وزیــر امور خارجه ایران گفــت: روابط دوجانبه بین 
ایران و روســیه پیشرفت خوبی دارد. به والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه برای پایان دادن به مشکالت در 

منطقه ما، درود می فرستم.
ظریف افزود: فرآیند قانونی در سوریه باید ادامه پیدا 
کند و کمک ها به این کشور ارسال شود. به ادامه همکاری 
برای حل بحران انسانی در یمن امیدواریم. باید در یمن 
آتش بس اعالم و خونریزی ها در این کشور متوقف شود.

هدف روسیه در زمینه های اقتصادی و تجاری
تقویت روابط با ایران است 

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست 
مشترک خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش 
در مســکو گفت: اگر دولت جدید آمریکا تصمیم بگیرد 
به توافقنامه هســته ای با ایران بازگردد، از آن اســتقبال 
خواهیم کرد. امیدواریم آمریکا به تعهداتش در توافقنامه 

هسته ای ایران بازگردد. 
وزیر امور خارجه روسیه گفت: روسیه با دیگر کشورها 
برای منع اشاعه سالح های هسته ای همکاری خواهد کرد. 
مــا دیدگاه جدیدی برای تأمین امنیت در منطقه خلیج 

فارس ارائه کردیم.
الوروف گفت: گفت وگوهای ما سازنده و صریح بود که 
به ما در حل مسائل مختلف کمک می کند. رؤسای جمهور 
روسیه و ایران همواره برنامه های مشترک دوجانبه و نیز 
موضوعات داغ منطقه ای و بین المللی را بررسی می کنند. ما 
درباره همه این مسائل گفت وگو کردیم. ما همکاری نزدیک 
در زمینه های مختلف از جملــه زمینه های حمل ونقل، 
فرهنگ، اقتصادی و سیاســی داریم. مــا درباره احداث 
تجهیــزات جدید در نیروگاه بوشــهر در ایران گفت وگو 
کردیم. هدف ما در زمینه های اقتصادی و تجاری، تقویت 
روابط و تماس هایمان است. ما دیدگاه های مشترک درباره 

مسائل مختلف داریم.
وی خاطر نشان کرد: ما درباره راه حل در سوریه 
تبادل نظر و نیز مقدمات برگزاری نشســت سوچی را 
بررسی کردیم. ما همچنین درباره کمیته قانون اساسی 

ســوریه، گفت وگو کردیم که بر اساس توافق روسیه، 
ایران و ترکیه در فرآیند آســتانه پیگیری می شود. ما 
اقدامات خود را بر اساس برنامه های مشترک، هماهنگ 
می کنیم. ما همچنین به مسائل مختلف و مشکالت در 
کشورهای خلیج فارس به ویژه یمن، افغانستان و لیبی 
پرداختیم. ما همچنین مســئله فلســطین را بررسی 
کردیم. ما اقدامات خودمان را در سازمان های مختلف 
منطقه ای و بین المللی به ویژه در سازمان ملل هماهنگ 

خواهیم کرد.
امضای موافقتنامه همکاری ایران و روسیه

در حوزه امنیت اطالعات
در جریــان دیــدار محمدجواد ظریــف وزیر امور 
خارجه کشــورمان از روســیه همچنیــن موافقتنامه 
همکاری جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه 
در حوزه امنیت اطالعــات به امضا وزرای امور خارجه 

دو کشور رسید.
به موجب موافقت نامه امضا شده، جمهوری اسالمی 
ایران و فدراسیون روســیه در حوزه های تقویت امنیت 
اطالعات، مبارزه با جرائم ارتکاب یافته با استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات، کمک های فنی و فناوری، همکاری 
بین المللی شامل شناسایی، هماهنگی و انجام همکاری 
الزم در مجامع منطقه ای و بین المللی برای تضمین امنیت 

ملی و بین المللی همکاری خواهند کرد.
 امضــای ایــن موافقتنامه نقطه عطفــی در حوزه 
همکاری های دو کشــور در امنیت ســایبری محسوب 

می شود.

تشکیل اتحادیه همکاری های۶جانبه
مهمترین هدف سفر به حوزه قفقاز

محمد جــواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان 
روزگذشته همچنین در بدو ورود به مسکو گفت: تشکیل 
اتحادیــه همکاری های ۶ جانبه مهمترین هدف ســفر 

منطقه ای به کشورهای حوزه قفقاز است.
وزیر امور خارجه با اشــاره به عمــق روابط راهبردی 
تهران و مسکو، گفت: در این سفر درباره تحوالت منطقه 
به ویژه مســئله قره باغ، برجام، روابط دوجانبه و موضوعات 
بین المللی از جمله ســوریه، افغانستان و یمن با وزیر امور 

خارجه روسیه رایزنی خواهیم کرد.
وی افزود: روابط ایران و فدراســیون روســیه اقتضا 
می کند که تماس ها به صورت مستمر و مرتب انجام شود 
و همه گیری کرونا نیز باعث نمی شــود که ما این تماس ها 

را متوقف کنیم.
ظریف در خصوص اهداف سفرش به روسیه گفت: این 
سفر چندین هدف دارد که یکی آنها بحث روابط دوجانبه 
است، روابط ما با روسیه روابطی راهبردی ست و نیاز است 
که همواره به آن بپردازیم و مسائلی که در این روابط هست 

را حل و فصل کنیم.
وی ادامــه داد: در زمینــه پیشــرفت در همکاری ها 
گفت وگوهای بسیار خوبی با آقای علیف و دیگر دوستان در 
آذربایجان داشــتیم و انشااهلل این مذاکرات را در روسیه نیز 
ادامه خواهیم داد و در سفرهای دیگر به کشورهای ارمنستان، 
ترکمنستان و ترکیه نیز پیشنهادها برای همکاری شش جانبه 

در مسائل منطقه ای را دنبال خواهیم کرد.

در نشست مشترک خبری با الوروف

ظریف: دولت جدید آمریکا درباره برجام به حرف زدن اكتفا می كند

نماینده سبزوار در مجلس با انتشار فیلمی از 
مردم عذرخواهی کرد.

علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس 
شورای اسالمی با انتشار فیلمی از مردم عذرخواهی کرد و 
در توضیح این کار خود اعالم کرد: عصبانی شدم،   اشتباه 
کردم؛ از سربازی که قانون را پاسداری کرد تشکر می کنم.
به گزارش فارس، وی در ابتدای این ویدئو گفت:  قرار 
بود این ویدئو در اولین ساعات بعد از واقعه ضبط و منتشر 
شــود اما دلسوزان و بزرگان ما را مرتباً به صبر و سکوت 

دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود اما متأسفانه 
هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم ماوقع 

را در سایت و رسانه های خودم منتشر کنم.
عنابستانی از مردم ایران عذرخواهی کرد و افزود: کامال 
بدیهی است که در اجرای قانون بین هیچ  کسی تفاوتی 
وجود ندارد اما از همه مردمی که به هر دلیلی احساساتشان 
جریحه دار شد، عذرخواهی می کنم. ما هیچ شأنی جز مطیع 

قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشکر از عابد 

اکبری، مأمور راهور پلیس به خاطر اجرای قانون، اظهار 
داشــت: این اتفاق ممکن است برای هر کسی بیفتد که 
اگر توهینی بشنود، عصبانی بشود. ما همه انسان هستیم. 
ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم. با این وجود، 
اینجانب باید بیشتر به خود مسلط می بودم و در همان حد 
عصبانیت نیز اشــتباه کردم. مجددا از مردم ایران و حوزه 
انتخابیه ام عذرخواهی می کنم. مردم بدانند که خاک پای 

آنها و مدافعان وطنم هستم.
وی در پایان ویدئو خود گفت: اگر به هر دلیلی موجب 

آزردگی خاطر سربازان شدم، عذرخواهی می کنم. مردم 
مطمئن باشند که اگر بر اساس آنچه رسانه ها گفتند، عمل 
کرده بودم، در همان روز اول و قبل از رســیدن به منزل 
اســتعفا می دادم. اما در این فیلم به خاطر همه کارهای 
کــرده و نکرده عذرخواهی می کنــم و از مردم حاللیت 
می طلبم. رســانه های معاند داخلی و خارجی هم بدانند 
که ما در مقابل اجرای قانون جمهوری اسالمی عزیزمان، 
گردنمان از مو باریک تر اســت. اجازه سوءاستفاده به این 

رسانه ها را نخواهیم داد.

عنابستانی:

از مردم عذرخواهی 
و از سربازی كه قانون را پاسداری كرد تشکر می كنم


