
اخبار كشور

الجزایر مجوز فعالیت شبکه سعودی  »العربیه« را
 لغو کرد

الجزایر اعالم کرد که به علت پوشش های گمراه کننده شبکه »العربیه« در این 
کشور، مجوز فعالیت این شبکه سعودی را لغو کرده است.

به گزارش فارس، الجزایر، روز شــنبه، در بیانیه ای اعالم کرد که مجوز فعالیت 
نمایندگی شبکه سعودی »العربیه« را در این کشور لغو کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی«، وزارت ارتباطات الجزایر 
در بیانیه مذکور اعالم کرد که تصمیم لغو مجوز نمایندگی شبکه سعودی العربیه به 

علت »عدم احترام به اخالق کاری، گمراه سازی رسانه ای و تزویر« اتخاذ شده است.
با این حال، تخلف این شبکه سعودی و گمراه سازی که در بیانیه مذکور به آن  

اشاره شده، به طور دقیق مشخص نشده است.
شبکه سعودی العربیه دومین شبکه ای است که در کشور الجزایر مجوز فعالیت 
آن لغو شده است. پیش از این، مجوز شبکه فرانسوی »فرانس۲۴« نیز در ماه ژوئن 

گذشته لغو شد.
»عمار بلحمیر« وزیر ارتباطات این کشور اعالم کرده بود که مجوز شبکه فرانس 
۲۴ به علت »پوشــش راهپیمایی های جمعه« در ارتباط خیزش در این کشــور لغو 

شده است.
این گزارش در حالی منتشــر شده اســت که منابع خبری به تازگی با انتشار 
فیلمی خبر دادند که »عمرو خالد«  دعوتگر اســالمی مصری در پی پافشاری مجری 
شبکه ســعودی العربیه بر چند سؤال درباره ارتباط او با جماعت اخوان المسلمین و 

تجارت از راه دین و... از ادامه مصاحبه با این شبکه سعودی خودداری کرده است.
گفتنی است، شبکه العربیه به دلیل تمایل زیاد به فعالیت در جهت منافع رژیم 

صهیونیستی به »العبریه« هم شهرت دارد!
سریال »عاشورا«

 از اواخر اسفند روی آنتن می رود
سریال شهید باکری با نام »عاشورا 31« که از زمستان سال گذشته تولیدش 
آغاز شده این روزها در حال آماده سازی لوکیشن های مربوط به جزیره مجنون 

است. 
70 درصد این سریال تصویربرداری شــده است و هادی حجازی فر عالوه 
بر کارگردانی و نویسندگی این مجموعه، نقش شهید مهدی باکری را هم بازی 

می کند. 
 روح اهلل زمانی بازیگر فیلم »خورشید« مجید مجیدی دراین سریال نقش 
جوانی خسرو مال زاده را ایفا می کند و بازی او همچنان دراین پروژه ادامه دارد. 

این سریال زندگی و شهادت »مهدی و حمید باکری« را محور داستان خود 
قرار داده است و همچنین به رشادت های لشکر 31 عاشورا در عملیات های خیبر 

و بدر می پردازد. 
تالش گروه تولید مجموعه »عاشورا« این است که این مجموعه تلویزیونی 

برای سالگرد شهادت مهدی باکری )۲5 اسفند ماه( آماده پخش شود.
رونمایی از یک کتاب

 در منزل شهید مدافع حرم
برنامه رونمایی مجموعه کتاب »حسینیه واژه ها« اثر حجت االسالم محسن 
عباسی ولدی با حضور خانواده شهید مهدی صابری از شهدای مدافع حرم لشکر 

فاطمیون و نویسنده اثر در منزل این  شهید برگزار شد.
در این مراسم که در اتاق شهید مهدی صابری برگزار شد، پس از قرائت قرآن 
و مدح امیرالمؤمنین علی)ع(، حجت االسالم والمسلمین صابری به ذکر ویژگی هایی 
از فرزند شــهیدش پرداخت و سه  ویژگی برجسته شهید صابری را بندگی خاص 

خداوند، عشق به اهل بیت علیهم السالم و عشق به والدین برشمرد.
در ادامه حجت االســالم عباسی ولدی پس از تقدیر از خانواده شهید صابری، 
به معرفی مجموعه »حســینیه واژه ها« پرداخــت و دغدغه اصلی این مجموعه را 
معّرفی حماسه کربال با رویکردی کاربردی عنوان کرد سپس کتاب های مورد  اشاره 

رونمایی شدند.
به گفته عباســی ولدی، تألیف اولین کتاب ایــن  مجموعه با عنوان »در میان 
روضه هایت زندگی کردن خوش اســت«، در پاسخ به توصیه مقام معظم رهبری 
بود که ایشان یکی از مأموریت های هیئت را پرداختن به مسئله خانواده دانستند. 
این کتاب مجموعه متن های ادبی اســت که میان روضه و ســبک زندگی اتصالی 
ویژه برقرار کرده اســت.  ترجمه این جلد از مجموعه هم به زبان انگلیسی مراحل 
پایانی خود را طی می کند.»بگو چگونه دل از حسین کندی« عنوان کتاب دوم این 
مجموعه اســت که در قالب یک گفت وگوی ادبی میان نویسنده و حضرت زینب 
)س(، به نقش ایشان در حماســه کربال می پردازد. عباسی ولدی درباره این کتاب 
گفته تالش کرده در آن، در حد وســع خود از میان جمالت کتاب، پلی به مسائل 
زندگی هم بزند تا مخاطب پس از مطالعه آن، محکی برای سنجش خود در زندگی 
داشــته باشد. »علی، اصغر نبود« کتاب سوم از این مجموعه است که گفت وگویی 
میان حضرت رباب)س( و حضرت علی اصغر)ع( اســت. هدف این کتاب کم حجم، 
معّرفی حماسه کربال برای کسانی است که آشنایی چندانی با این حماسه ندارند. 

این کتاب، جامعه غیرایرانی و غیرشــیعه را نیز گروه هدف خود قرار داده؛ 
از همین رو،  ترجمه انگلیســی این کتاب نیز در حال آماده ســازی برای انتشار 
اســت. »رّد نگاهت راه آسمان« نیز مجموعه دل نوشته های کربالیی با هدف باز 
کردن پنجره های جدید رو به حماسه کربالست که نویسنده در آنها تالش کرده 

مخاطب را به نگاهی عمیق تر به حادثه کربال برساند.
نصب مجسمه ۲۵ متری 

در بندر بیروت
در آستانه ســالروز انفجار بندربیروت، »ندیم کرم« هنرمند مشهور لبنانی 
مشغول ساخت تندیسی ۲5 متری از آهن قراضه های باقیمانده در بندر بیروت 

است.
بــه گزارش فارس به نقــل از البوابه، چهاردهم مــرداد 13۹۹ بود که 
 انفجار مهیب در بندر بیروت ســرخط رســانه های جهان شد؛ انفجاری که
7500 زخمی  و بیش از ۲00 کشــته برجای گذاشت و موجب خسارت 15 
میلیارد دالری شد! اکنون و در آستانه فرا رسیدن این حادثه مهیب و غم بار، 
»ندیم کرم« هنرمند طراح و معمار برجسته لبنانی طرحی را در دست دارد 
که بر اســاس آن، مجســمه ای از آهن قراضه های بندر بیروت به ارتفاع ۲5 

متر ساخته شود.
این مجســمه آهنی با شــعار »تلی از خاکســتر«، در عربی »الرمز« و در 
انگلیسی The Gesture نامگذاری شده است که شاید بهترین معادل فارسی 

آن »نماد«  باشد؛ نمادی به یاد قربانیان انفجار بیروت.
مجســمه »نماد« از صدها قطعه فوالدی آسیب دیده ساخته شده است که 
زمانی بخشی از آشیانه های بندر بیروت بودند. طی چند روز آینده، پروژه به پایان 
می رســد و همچنین شامل نصب نور و آب است. این پروژه به عنوان نشانه امید 

برای بازماندگان آن فاجعه در نظر گرفته شده است.
در این پروژه، ۲7 شــخص حقیقی و حقوقی از جمله طراحان، موسسات 
هنری، شــرکت های لجستیک و بخش های دولتی، به عنوان داوطلب مشارکت 
دارند. کرم می گوید: وقتی برای مشارکت به مردم مراجعه کردم، هیچ کس قبل 

از بله گفتن دوباره فکر نکرد. 
»تکیه« محرم در فضاهای باز تهران

برگزار می شود
در آســتانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزای ســید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحســین)ع(، ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
همچون ســال گذشــته برنامه »تکیه« را به منظور میزبانــی از عزاداران 

حسینی برگزار می کند.
با توجه به اوج گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در مجالس عزاداری ماه محرم، در نشست مشترک 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ستاد مقابله با کرونا که به منظور 
دریافت نکات و توصیه های ستاد برای برگزاری مراسم ماه محرم برگزار شد، 
ســتاد مقابله با کرونا شروط برگزاری مراسم ماه محرم را اعالم کرد. بر این 
اساس برگزاری مراسم در زمان کمتر از دو ساعت، برگزاری در فضای روباز، 
رعایت فاصله اجتماعی و اســتفاده از ماسک توسط عزاداران به عنوان چهار 

شرط این ستاد تعیین شد.
با توجه به این شــروط، ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران با 
هماهنگی با ســایر نهادها در قالب برنامه »تکیــه«، فضاهای روباز تعدادی 
از فرهنگ سراها، بوستان ها، امامزاده ها، مساجد و مدارس شهر تهران را در 

اختیار هیئت های مذهبی قرار می دهد.

آیت اهلل جوادی آملی: هر کس یک ساعت برای مراقبت 
زحمت بکشد، ده ساعت او را حفظ می کنند و قهراً نجات 

پیدا می کند.

هدیه به خوانندگان

رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از 
محکومان موافقت کردند

به  مناسبت فرارســیدن اعیاد سعید قربان و غدیرخم، 
رهبر انقاب اســامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
دوهزاروهشتصدوبیست وپنج تن )۲۸۲۵( از محکومان محاکم 
عمومی و انقاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات 

حکومتی موافقت کردند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در 
نامه ای به رهبر انقالب اســالمی پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو 
و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، 
ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی 

مورد قبول حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای قرار گرفت.

ره توشه ای برای آخرت ذخیره کنید
امام علی)ع(: »کسی که بمیرد مردم می گویند: چه باقی 
گذاشت؟ ولی فرشتگان می گویند: چه پیش فرستاد؟ خدا 
پدرانتان را بیامرزد، مقداری از ثروت خود را جلوتر بفرستید، 
تا در نزد خدا باقی ماند، و همه را برای وارثان مگذارید که 

پاسخگویی آن بر شما واجب است.«
نهج البالغه - خطبه ۲03

صفحه 3
یک شنبه ۱0 مرداد ۱۴00 
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اخبار ادبی و هنری

روحانی:

تصمیمات ستاد مقابله با كرونا
 همواره بر پایه خرد جمعی بوده است

پای درس علی)ع(

رئیس جمهور با بیان اینکه در این ستاد 
هماهنگی و همفکری بین سه قوه و نیروهای 
مسلح بود گفت: تصمیمات ما همواره بر پایه 
خرد جمعی بوده است و تصمیمی  نمی بینیم 

برخاف اصول علمی  و روند جهانی باشد.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
صبح دیروز در آخرین جلسه ستاد مقابله با بیماری 
کرونا در دولت دوازدهم گفت: از پایان سال ۹۸ که 
کرونا شروع شد هر هفته در ستاد مقابله با کرونا 
جلسه تشکیل شد. در 7۸ جلسه این ستاد 573 

مصوبه تصویب و ابالغ شد.
وی ادامه داد: این جلسه با ستاد های استانی 
مرتبط بود و استانداران و روسای دانشگاه های علوم 
پزشــکی هم برخط حضور داشتند و این حضور 
خیلی به ما کمک کرد. همه مصوبات ستاد ابالغ 

و اجرا شده است. 
رئیس جمهــور گفــت: ایــن جلســه جزو 
نهادســازی های نظــام بود و نظام ما از شــروع 
درگیری با این بیماری احســاس کرد که نیاز به 
این نهاد است و شورای عالی امنیت ملی آن را آغاز 
و مقام معظم رهبری مصوبات این نهاد را مصوبه 

شورای عالی امنیت ملی تلقی کردند. 

وی اضافــه کرد: در این ســتاد هماهنگی و 
همفکری بین سه قوه و نیروهای مسلح بود. وزارت 
بهداشت در خط مقدم بود. تصمیمات ما همواره بر 
پایه خرد جمعی بوده است.تصمیمی  نمی بینیم بر 
خالف اصول علمی و روند جهانی باشد. ما چاره ای 
نداشتیم به ظرفیت داخلی خود اتکا کنیم. کسی 
نبود به ما تجهیزات پزشکی و ماسک به ما بدهد 

و الحمدهلل هم موفق بودیم.
روحانی تصریح کرد: نیروهای مسلح از همان 
ابتدا با تمام امکانات به صحنه آمد. صداوســیما 
مسئولیت سنگینی داشت و با همه توان کوشش 
کرد. افکار عمومی و مسائلی که مطرح می شد و 
دوگانه هایی که مرتب درســت می شد. اولین آن 
دوگانه علم و دین بود. این دوگانه بسیار خطرناک 
بود که در رفع آن بیان و عمل مقام معظم رهبری 

)کمک( کرد. 
رئیس جمهور بیان داشــت: یــک مرجع و یا 
مدرس عالی مقام نبود که بخواهند این دوگانگی 
را بیان کند و نگذاشتیم این دوگانگی ایجاد شود. 
وی در مــورد اهمیت واکســن گفت: واکس 
 ســاخته شــده ما خیلی هم از دنیــا عقب نبود و
ششـ  هفت ماه فاصله داشت. واکسن سازی خیلی 

کار سختی است و برخی از واکسن ها 15 سال طول 
می کشد ساخته شود. کواکس خیلی تخلف کرد و 
واکسن به ما به موقع نداد. اما ما بازهم جلو هستیم 
چون قرار بود تا پایان این دولت ۶5 ساله ها به باال 
را واکسن بزنیم اما االن صحبت از 55 ساله ها است. 
رئیس جمهــور بیــان داشــت: بزرگ ترین و 
مجهزترین بیمارســتان تاریخ ایران آماده افتتاح 
اســت و چند هفته دیگر افتتاح می شود. برخی 
دوستان می گفتند این بیمارستان را افتتاح کنید 
امــا من گفتم اگر می خواهید بیمار پذیرش کند 

اما باید چند هفته دیگر افتتاح شود.
روحانی تصریح کرد: با تالش های انجام شده، 
تا امروز مشکل کمبود تخت بیمارستانی نداشتیم. 
گرچه این روزها در پیک پنجم روزهای بســیار 
ســختی را می گذرانیم اما تاکنون کمبود تخت 
نداشتیم و امیدواریم این افتخار هم تا آخر حفظ 
شــود که بیماری بدون تخت، بدون دارو و بدون 

مراقب نماند.
رئیس جمهور با تشکر از مردم برای همراهی 
با توصیه ها و دســتورالعمل های بهداشتی مقابله 
بــا کرونا خاطرنشــان کرد: اگر مــردم همراهی 
نمی کردنــد هیچ موفقیتی نداشــتیم. همچنین 

عملکرد کادر درمان کشور به عنوان یک نقطه بارز 
در تاریخ کشــور ثبت شد و همه نیروها، نهادها و 
مــردم نیز در زمینه مقابله با کرونا همبســتگی 

مثال زدنی داشتند.
افتتاح ۷ بیمارستان و کلینیک تخصصی

در ۵ استان کشور  
حجت االسالم روحانی، رئیس جمهور  همچنین 
روز گذشته فرمان افتتاح رسمی 7 بیمارستان و 
کلینیک تخصصی را در اســتان های سیستان و 
بلوچستان، آذربایجان شرقی، سمنان، کهکیلویه 

و بویراحمد و مازندران صادر کرد.
بــرای احداث این 7 مرکــز درمانی 3 هزار و 
30 میلیارد تومان اعتبار صرف شــده است که با 
بهره برداری از آنها برای ۲ هزار و ۹۹۶ نفر اشتغال 

پایدار و مستقیم ایجاد می شود.
روحانی قبل از افتتاح طرح های بیمارستانی 
در استان سیستان و بلوچستان با ابراز خوشحالی 
از تحول ایجاد شده در بخش سالمت استان طی 
سال های گذشته، گفت: 7 برابر شدن تخت های 
بیمارستانی استان سیستان و بلوچستان یک کار 
ارزشــمند اســت البته جبران عقب ماندگی های 

تاریخی استان مقداری سخت است.

دندانپزشکی  تخصصی  مرکز  بزرگ ترین 
کشور با نام شهید دکتر فخری زاده با حضور 

وزیر دفاع افتتاح شد. 
همزمان با ســالروز والدت باســعادت حضرت 
امام موســی کاظم)ع( بزرگ ترین مرکز تخصصی 
دندانپزشکی کشور با نام شهید دکتر فخری زاده با 
حضور امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع و جمعی از مقامات لشکری و کشوری 

افتتاح شد.
امیر حاتمی در این مراسم طی سخنانی اظهار 
داشت: خدمت رسانی به آحاد خانواده بزرگ نیروهای 
مســلح و مردم عزیز کشورمان از اولویت های اصلی 
وزارت دفــاع بوده و  همان طــور که ملت عزیزمان 
مســتحضرند در پی بحران شــیوع ویروس کرونا 
وزارت دفاع از روزهای نخســت با طراحی و ساخت 
کیت تشخیص کرونا، دوربین های غربالگری، تولید 
انبوه مــواد ضدعفونی کننده و ماســک های یونی، 
ســه الیه و N ۹5 و بعد از آن بــا ورود به فاز تولید 
و ســاخت واکسن فخرا به کمک جامعه بهداشت و 

درمان کشور آمد.
وی تصریــح کرد: امروز نیز بــا توجه به حجم 

مراجعات بسیار زیاد در حوزه بهداشت دهان و دندان 
مرحله پایانی ساخت و راه اندازی این مرکز تخصصی 
دندانپزشکی به انجام رسیده است و خداوند متعال 
را شــاکریم که در ســالروز والدت با سعادت باب 
الحوائج امام موسی کاظم)ع( توانستیم  بزرگ ترین 
مرکز دندانپزشکی کشور را برای بهره برداری عمومی 

افتتاح  نماییم.
وزیر دفاع افزود: مرکز تخصصی دندانپزشــکی 
شــهید دکتر فخری زاده بــه همت و تالش وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با ظرفیت حدود 
100 یونیت دندانپزشکی در زمینی به مساحت حدود 
۲500 متــر مربع در پنج طبقه و با زیربنای حدود 

11 هزار متر مربع با رعایت تمامی اســتانداردها و 
ضوابط طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی احداث 

شده است.
امیر حاتمی خاطرنشان کرد: با افتتاح این مرکز 
تخصصی دندانپزشکی به صورت روزانه قادر خواهیم 
بود  350 بیمار را  پذیرش  و خدمات متنوعی را در 

حوزه های دهان و دندان ارائه نماییم.
وی مرکز تخصصی شــهید دکتر فخری زاده را 
یکی از پیشرفته ترین مراکز تخصصی دندانپزشکی 
کشور دانست و تصریح کرد: این مرکز پیشرفته با دارا 
بودن بخش های اتاق عمل بخش های اندو، ترمیمی 
کودکان، پروتز، ایمپلنت، جراحی لثه، جراحی فک 
و صورت مجهز به دســتگاه سی تی اسکن صورت، 
رادیولوژی و پیش بینی حدود 100 پارکینگ کادر 
درمانی و... سایر فضاهای پشتیبانی و درمانی برای 
فعالیت حدود 3۲0 نفر از دندانپزشکان و دستیاران 
دندانپزشک، کارکنان اداری و پشتیبانی و خدماتی 

آماده ارائه خدمت شده است.
وزیر دفاع خاطر نشان کرد: ان شاءاهلل با راه اندازی 
و افتتاح این مرکز تخصصی دندانپزشــکی بتوانیم 
خدمات گسترده تری را به خانواده بزرگ نیروهای 

مسلح و مردم عزیزمان ارائه نماییم.

با حضور وزیر دفاع انجام شد

افتتاح بزرگ ترین مرکز دندانپزشکی کشور به نام شهید فخری  زاده

بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
تاکید کرد هدف از گفت وگوهای برجامی وین 
تنها احیای این توافق به شکل اولیه و اصلی آن 

است، نه چیزی بیشتر یا کمتر.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی بار دیگر تاکید کرد هدف از مذاکرات وین 

تنها احیای برجام به شکل اولیه آن است. 
وی در این خصوص در واکنش به اظهارنظری از 
»کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین که 
گفته بود ایران اجازه نمی دهد گفت وگوهای وین شامل 
موضوعات بی ربط شود، نوشت: در واقع، هدف توافق 
شــده گفت وگوهای وین احیای برجام اولیه است. نه 

چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. 
وی در ادامــه تاکید کرد: همه شــرکت کنندگان 
)در مذاکرات( باید مراقب باشــند که حتی به صورت 
غیرعمد این احســاس را ایجاد نکنند که آنها از این 
هدف مشترک منحرف شده و سعی دارند چیز جدیدی 

به این توافق اضافه کنند. 
در روزهای گذشــته کاظم غریب آبادی سفیر و 
نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین 
گفته بود: آمریکا می خواهد توافق هســته ای را برای 

مسائل موشکی و منطقه ای گروگان بگیرد.
پیش تر حساب توییتر نمایندگی روسیه در سازمان 
ملل به نقل از دیمیتری پولیانســکی معاون نماینده 
روســیه در ســازمان های بین المللی در وین نوشت: 
برجام، فرزند ما است و در قبال آن مسئولیت داریم. 
به همین دلیل است که فعاالنه در حال انجام مذاکراتی 
در وین به منظور بازگرداندن ایران به پایبندی برجام 
هستیم. فرایند مذاکرات در وهله اول به دنبال مشخص 
کردن این است که آمریکا را چگونه می توان به توافق 

هسته ای بازگرداند.
گستاخی آمریکا

یک مقام آمریکایی مدعی شده جمهوری اسالمی 

ایران بــا تالش برای مذاکره مجــدد در مفاد تفاهم 
وین قــادر به اتخاذ امتیازات بیشــتر در گفت وگوها 

نخواهد بود.
پایگاه آکسیوس نوشته آمریکا امیدوار بود توافق 
برای بازگشــت به برجام قبل از روی کار آمدن دولت 
آیت اهلل »ابراهیم رئیسی«، رئیس جمهور منتخب ایران 

حاصل شود.
آکســیوس به نقل از یک مقام آمریکایی دخیل 
در مذاکرات نوشته دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا مباحثات پیرامون برجام در داخل ایران را دنبال 
می کند اما هنوز به هیچ نتیجه مشخصی درباره موضع 

دولت آتی ایران نرسیده است.
این مقام آمریکایی در اظهارنظری گستاخانه گفته 
پنجره برای رســیدن به توافق برای مدت طوالنی باز 
نخواهــد بــود و ایرانی ها باید فوراً بــه میز مذاکرات 
برگردند. او گفت: »ما امیدواریم که آنها فکر نکنند به 
خاطر آنکه مستحکم ترند به امتیازاتی بیشتر از دولت 

قبل دست پیدا می کنند«.
آماده نبودن آمریکا برای عدم ارائه ضمانت های الزم 
درخصوص عدم خروج از برجام، از جمله موانعی است 
که بارها از سوی منابع مختلف به عنوان یکی از موانع 

پیشرفت گفت وگوها مطرح شده است.
مقــام آمریکایی در مصاحبه با آکســیوس گفت: 
مسئله به سرسخت تر بودن مربوط نمی شود، مسئله 
اجرای کامل مفاد توافق هسته ای ۲015 است. موضع 
آمریکا تغییر نخواهد کرد و ایرانی ها نخواهند توانست 
توافق هسته ای را از نو ابداع کنند یا اینکه در وضعیتی 
قرار بگیرند که کمتر اقدام کنند و امتیازات بیشتری 

به دست آورند.
علی رغــم اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
پایبنــدی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در 
اردیبهشت ماه سال 13۹7 به صورت یکجانبه از این 

توافق خارج شد.
مقام ارشد آمریکایی در مصاحبه با آکسیوس گفت: 

»توافقی روی میز وجود دارد و اگر ایرانی ها می خواهند 
تحریم ها رفع شود مسیر الزم پیش روی آنها است.«

دولت »جو بایدن« مدعی اســت قصــد دارد از 
طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش 
زمینه های الزم برای بازگشــت کشــورش به توافق 

هسته ای برجام را فراهم کند.
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور ســابق آمریکا 
اردیبهشــت ماه ســال 13۹7 با نقــض تعهدات آن 
کشور از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان 
ملل متحد خارج شــد و سیاســت موسوم به »فشار 

حداکثری« را در دستور کار قرار داد.
دولت بایدن در مسیر دولت ترامپ

مقام هــای دولت جو بایدن بارهــا به صراحت به 
شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده اند اما 
تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشــت به این 

توافق الزم هستند سر باز زده اند.
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده تنها در صورتی 
که واشنگتن، به صورت قابل راستی آزمایی به تمامی 
تعهداتــش عمل کند اقداماتــی را که در واکنش به 
نقض عهد طرف های غربی در جهت کاهش تعهدات 
برجامی اش در پیش گرفته به عقب برخواهد گرداند. 
تهران گفته البته اصرار یا عجله ای برای بازگشت آمریکا 

به برجام ندارد.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی درخصوص مذاکرات 
برجامــی وین گفت ایاالت متحده به جای تفســیر 
سیگنال های وارده از ایران در طول رایزنی های دوره 
انتقالی این کشور درباره مقاصد خود، تا بعد از مراسم 
تحلیف »ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور منتخب ایران 
در هفته آینده صبر خواهد کرد تا تعیین کند آیا این 
کشور آمادگی بازگشت کامل به اجرای توافق هسته ای 

سال ۲015 را دارد یا خیر. 
این دیپلمات که نامی از وی برده نشده در مصاحبه 
با »لورا روزن« خبرنگار آمریکایی مدعی شد: اما اگر 
تیم جدید ایران فکر کند که می تواند درباره امتیازات 

بیشــتر با توسعه برنامه هسته ای خود به عنوان اهرم 
فشار مذاکره کند، این یک توهم خطرناک خواهد بود. 

طبق گزارش وبگاه دیپلماتیک، وی در ادامه این 
ادعا، اظهار داشت: اعتقاد به اینکه آنها می توانند به 
توافق بهتری برسند و ]با گسترش برنامه هسته ای 
خود[ اهرم بسازند، خطرناک است. اگر فکر می کنند 
برای بازگشــت به توافق می توانند بیشــتر بگیرند 
یــا کمتر بدهند... این توهم اســت. این موضوع را 

خواهند فهمید. 
وی سپس تهدید کرد: اگر آمریکا تشخیص دهد 
ایران آمادگی بازگشت به اجرای کامل توافق را ندارد 
یا برنامه هسته ای ایران تا نقطه ای پیشرفت کرده که 
محدودیت های عدم اشاعه در توافق قابل بازپس گیری 
نیست، گزینه هایی از جمله تشدید اجرای تحریم های 
اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما امیدوار 
است که این اتفاق نیفتد. خواهیم دید که آیا آنها آماده 

بازگشت هستند.
شرط مضحک دیپلمات آمریکایی

ایــن دیپلمــات آمریکایی به رغم آنکــه مقامات 
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای دور جدید مذاکرات 
در وین بارها اعالم کرده اند که بایستی همه تحریم های 
اعمال شــده آمریکا لغو شود و پس از راستی آزمایی، 
ایــران نیز تعهداتش را اجرایی خواهد کرد، ادعا کرد: 
پاسخ آسانی وجود دارد، به توافق بازگردید ما آمادگی 
داریم همه تحریم ها را که با توافق ناســازگار اســت 

برداریم. 
واشنگتن اما می گوید تنها در صورتی که دو طرف 
به برجام بازگردند حاضر است تحریم ها علیه ایران را 
رفع کند. این ادعای واشنگتن در حالی مطرح می شود 
که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی آزمایی 
هســتند، اما راستی آزمایی رفع تحریم ها به دست کم 

سه تا شش ماه زمان نیاز دارد.
رابــرت مالی، نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران 
نیز روز دوشنبه ضمن تکرار ادعای آمادگی دولت جو 

بایدن برای بازگشــت به برجام  به صراحت گفت که 
کارزار فشــار حداکثری واشنگتن علیه تهران به طرز 

وحشتناکی شکست خورده است.
به گزارش فارس، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه 
آمریکا به شبکه قطری »الجزیره« گفت »ایران هنوز 
تصمیمی مهم برای بازگشت به توافق هسته ای نگرفته 

است«.
وزیــر خارجه آمریــکا در کنفرانس مطبوعاتی با 
وزیر خارجه کویت نیز درباره مذاکرات هسته ای ایران 
تصریح کــرد که مذاکرات وین بــرای احیای برجام 

نمی تواند به طور نامحدود ادامه داشته باشد.
همچنین کارین ژان پییر، معاون سخنگوی کاخ 
سفید در نشست خبری شامگاه پنجشنبه تصریح کرد 
زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات وین برای مشخص 

کردن وضعیت برجام هنوز مشخص نشده است.
جیم ریش، عضو ارشــد کمیتــه روابط خارجی 
مجلس سنای آمریکا از گزارش ها درباره قصد دولت 
کشورش برای تشدید تحریم های موشکی و پهپادی 

علیه ایران حمایت کرد.
برخــی تحلیل ها حاکی از آن هســتند که دولت 
»جو بایــدن«، رئیس جمهور آمریکا احتماالً معافیت 
عــراق از تحریم ها علیه ایران بــرای واردات انرژی را 

تمدید خواهد کرد.
آمریــکا آخرین بار 11 فروردین ماه معافیت عراق 
از تحریم هــا علیه ایران را به مدت ۴ ماه تمدید کرده 
بود. واشنگتن از بعد از خروج از توافق هسته ای برجام، 
چندین بار بغداد را از این تحریم ها معاف کرده است. 
دوره های این معافیت ها معموالً ۹0 تا 1۲0 روزه بوده  
اســت. اما در چند نوبــت در دولت »دونالد ترامپ«، 
ایــن معافیت ها به ۴5 تا ۶0 روز کاهش یافته بود که 
به اعتقاد تحلیلگران کوتاه شدن دوره این معافیت ها 
احتماال  نشانه ای از وجود اختالف در روابط آمریکا و 
عراق و اعمال فشــار واشنگتن بر بغداد بر سر برخی 

مسائل بود.

بزرگ ترین آزمایشگاه جامع غرب كشور 
در همدان راه اندازی می شود

همدان- خبرنگار کیهان:
از راه اندازی  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
بزرگ ترین آزمایشگاه جامع غرب کشور در همدان خبر داد 
و گفت: این طرح تا پایان مردادماه در اســتان تکمیل و به 

بهره برداری می رسد.
رشــید حیدری مقدم در نشست خبری با اعضای ستاد مقابله با 
کرونای اســتان با اشاره به اینکه این آزمایشگاه روزانه ظرفیت انجام 
5 هزار نمونه تســت و آزمایش مرتبط با ویروس کرونا را دارد افزود: 
در حال حاضر ســه آزمایشگاه تســت کرونا در استان با مجوزهای 

رسمی فعالیت دارند.
وی یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه علوم پزشکی همدان 
تامین واکســن مورد نیاز برای گروه های هدف ذکر کرد و گفت: با 
پیگیری های به عمل آمده روند واکسیناسیون در استان تسریع یافته 
بــه طوری که تاکنون جمعیت زیادی از گروه های هدف براســاس 

اولویت های اعالم شده واکسینه شده اند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان عنوان کرد: شــاخص 
سرایت پذیری ویروس کرونا در استان همدان از 1/3۲ درصد افزایش 
یافته است که مهم ترین علت این همه گیری دور همی های خانوادگی 

و شرکت در اجتماعات است.
حیــدری مقدم با ابراز نگرانی از بروز موج های جدید همه گیری 
کرونا در ماه های آینده، اظهار داشت: تزریق واکسن ایرانی برکت از 

سه هفته پیش در استان آغاز شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران:

مخلوط كردن برنج داخلی و خارجی 
جرم است

ساری - خبرنگار کیهان:
تخلیط برنج نامرغوب خارجی بــا برنج مازندران جرم 

محسوب می شود و با عوامل آن برخورد خواهد شد.
یداهلل ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان این مطلب 
گفت: در پی گزارشاتی  مبنی بر فروش برنج خارجی با کیسه برنج 
مازندران تحت عنــوان برنج داخلی و یا اینکه تخلیط برنج خارجی 
نامرغوب با برنج مرغوب ایرانــی موجب نارضایتی مصرف کنندگان 

محصوالت مازندران شده است.
ملکــی گفت: برنج مازندران به عنــوان یک برند قابل اعتماد در 
کشور مطرح اســت، ولی عده ای سودجو به علت بهره برداری کوتاه 
مدت تخلیط برنج را در اســتان انجام می دهند که این امر به هیچ 
عنوان قابل پذیرش نیســت و در حکم تقلب محسوب شده و عالوه 
بــر جریمه نقدی تا چند برابر، نصب پارچه به عنوان متخلف صنفی 
و تعطیلی محل کسب در صورت تکرار تخلف پیش بینی شده است.

همزمان با زیاده خواهی آمریکا و اروپا برای کلید زدن برجام موشکی و منطقه ای

روسیه: هدف از مذاکرات وین 
احیای برجام به شکل اول آن است نه چیزی بیشتر


