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اخبار كشور
رئیس قوه قضائیه در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران:

درمکتب امام

بسیج؛ مصداق کامل ایثار ،خلوص و فداکاری

تشــكيل بسيج در نظام جمهورى اســامى ايران يقيناً از بركات
و الطــاف جليه خداوند تعالى بود كه بر ملت عزيز و انقالب اســامى
ايران ارزانى شــد .در حوادث گوناگون پس از پيروزى انقالب خصوصاً
جنگ ،بودند نهادها و گروههاى فراوانى كه با ايثار و خلوص و فداكارى
و شــهادتطلبى ،كشور و انقالب اسالمى را بيمه كردند .ولى حقيقتاً
اگــر بخواهيم مصداق كاملى از ايثار و خلوص و فداكارى و عشــق به
ذات مقدس حق و اسالم را ارائه دهيم ،چه كسى سزاوارتر از بسيج و
بسيجيان خواهند بود!
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افزایش واردات سوخت از ایران
قیمت بنزین در افغانستان را کاهش داد

مشهد  -خبرنگار کیهان:
رئیساتاق مشــترک بازرگانی هرات و خراســان رضوی گفت :طی
هفتههای گذشته افزایش واردات سوخت از ایران ،قیمت بنزین و گازوئیل
را در هرات ،کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش داد.
توگو با ایرنا افزود :مشکل صادرات بنزین و
«میراجان ســلیمانخیل» در گف 
گازوئیل از ایران به افغانســتان نسبت به ماه گذشته تا حدودی رفع شده و فعال
پتروشیمیها و پاالیشگاههای ایران صادرات سوخت به افغانستان را از سر گرفتهاند.
وی ادامه داد :در حال حاضر شرکت نفت ایران به افغانستان صادرات سوخت
ندارد که امیدواریم به زودی طی هفتههای آینده صادرات سوخت از شرکت نفت
نیز آغاز شود.
وی اضافه کرد :بازار سوخت در افغانستان مانند سایر بازارهای جهانی متاثر از
عرضه و تقاضاست و در حال حاضر با توجه به واردات صورت گرفته ،قیمت بنزین
و گازوئیل در افغانستان به ثبات رسیده است.

یکی از نادرترین اعمال جراحی قلب
با موفقیت در چهارمحال و بختیاری انجام شد

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد ،جراح قلب و
مدیر گروه قلب این دانشگاه گفت :یکی از نادرترین اعمال جراحی قلب
با موفقیت انجام و تومور قلبی بزرگ از قلب بانوی  ۴۵ساله خارج شد.
دکتر بهنام شــاکریان افزود :این بیمار از یک ماه پیش با مشکل تنگی نفس
و تپش قلب مواجه و از روز گذشته با تشدید عالیم ،تحت بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد :در اکوکاردیوگرافی توده بسیار بزرگ دهلیز چپ گزارش گردید
که منجر به افزایش فشار شریان ریوی و تجمع مایع در اطراف ریهها شده بود .
شــاکریان ادامه داد :بیمار به طور اورژانسی تحت عمل جراحی قلب باز قرار
گرفت و یک توده بیست سانتیمتری از دهلیز چپ وی خارج گردید.
وی با بیان اینکه ،این اندازه از تومور قلبی بســیار نادر اســت تصریح کرد :به
یاری خداوند متعال و تالشهای تیم پزشکی و پرستاری وضع عمومی این بیمار
در حال حاضر رضایتبخش است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مشهد باید الگوی سایر شهرها شود

مشهد  -خبرنگار کیهان:
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :بایــد میان آرمانها و
ارزشهای کالن مشــهد ،پیوندی حاصل شود تا بتوانیم تعارضها را حل
کرده و این شهر را به الگویی با نظام درست و استراتژی جامع برای سایر
شهرها تبدیل کنیم.
حسین مظفر در جلسه «تبیین جهان شهربرکت و کرامت» ،افزود :الگوسازی
در پایتخت معنوی ایران درســه حوزه ساختارهای شهری ،فرهنگ و ارزشهای
حاکم در مشهد و روابط بین انسانها جزو مهمترین ارکان برای تحقق این شعار است.
عضو تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :باتوجه به حضور امام مهربانیها دراین
کالن شهر زیارتی ،الزم است تمدنسازی ،ارزیابی و برنامهریزی برای دست یابی
به ارزشها در چشــمانداز  ۱۴۰۴و همچنین برگزاری نشستها وامنیت و آرامش
از برنامههای اصلی باشد.
وی افزود :هرچند مشــهد شهر بسیارخوب با پیروی از الگوی سیره رضوی و
با بهره مندی از ظرفیت فرهنگی مشغول خدمت رسانی به زائران است اما بازهم
باید بین حوزه ارزش و تفکر واندیشه پیوند عظیمی حاصل شود تا مشهد را باعنوان
جهان شهر برکت وکرامت بیشتر بشناسانیم.
استاندار خراسان رضوی عنوان داشت

ضرورت افزایش بهرهوری
در حوزه کشاورزی و دامی

مشهد  -خبرنگار کیهان:
استاندار خراسان رضوی یکی از راهبردهای اصلی مدیریت استان در
حوزه کشاورزی و دامی را افزایش بهرهوری دانست و گفت :گرهها با تکیه
بر توان مردمی قابل باز شدن است.
یعقوبعلی نظری در نشســت با اتحادیه دامداران و مدیران حوزه دام یکی از
راهبردهای اصلی مدیریت اســتان در حوزه کشاورزی و دامی را افزایش بهرهوری
دانســت و اظهار کرد :در کنار افزایش ظرفیت ،باید بخش خصوصی را به صورت
مرحله به مرحله از قید و بند اداری آزاد بکنیم  .
وی ادامه داد :وظیفه دســتگاههای حاکمیتی در حوزههای مختلف از جمله
تولیدی و دامی این است که مانعزدایی کرده و مسیر را در ادامه تسهیل کنند.
نظری با اشــاره به اینکه هدف مشترک دستگاههای حاکمیتی و بخشهای
تولیدی خدمت رسانی به مردم است ،خاطرنشان کرد :باید ضمن تسهیل و حمایت
از بخشهای تولیدی به ســالهای آتی هم توجه شــود تا برای نسلهای بعد هم
مشــکلی از نظر منابع طبیعی ایجاد نشود .استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه
هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل بشود ،تصریح کرد :دستگاهها و اتحادیههای مختلف
نباید اجازه بدهند هیچ واحد تولیدی مرتبط به آنها تعطیل بشود.
وی در همین خصوص بر افزایش ضریب بهرهوری در حوزههای کشــاورزی
و دامی تاکید کرد و خطاب به دامداران گفت :برای رســیدن به این مهم باید به
دنبال راهکارهای نو باشید.

روحانیت در دوران دفاع مقدس و عرصههای نظامی
نقش کلیدی داشت

همدان -خبرنگار کیهان:
رئیسسازمان نشر آثار و ارزشهای مشــارکت روحانیت در دفاع
مقدس با بیان اینکه نقش روحانیت در دفاع مقدس تنها سخنرانی و بیان
حدیث نبود گفت :این قشر در عرصههای نظامی نیز نقش کلیدی داشتید.
حجتاالسالم والمسلمین حیدر مصلحی در آیین تجلیل از روحانیان ایثارگر
دفاع مقدس و طالب جهادی استان همدان با اشاره به اینکهبسیاری از فرماندههان
جنگ و شهدا از قشر روحانیان بودند اما اغلب این شهدای طلبه برای افراد و نهادها
حتی بنیاد شهید ناشناخته است .وی با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی تیپ
امام باقر(ع) متشکل از  ۲۵۰روحانی راهاندازی شد عنوان کرد :این تیپ بعد از پایان
یافتن جنگ تحمیلی در دفاع از حریم اهل بیت(ع) با حضور در ســوریه چندین
شهید را تقدیم اسالم و انقالب کرد.
وزیر سابق اطالعات با اشاره به اینکه در بررسی نقش روحانیت در دفاع مقدس
به بررسی نقش حوزه علمیه نجف پرداخته شده است اظهار داشت :در این بررسی به
نکات ارزشمند و کلیدی رسیدهای م به طوری کهدر مقطعی از جنگ ،صدام بخش
قابــل توجهی از خلبانان خود را اعدام کرد زیراآنها در حوزه نجف با علما ارتباط
داشتند و از آنها اذن گرفته بودند تا بمبها را نه بر سر مردم بلکه در بیابانها بریزند.
وی خاطرنشان کرد :به منظور دستیابی به نقش علمای نجف در دفاع مقدس با
آنها مصاحبههایی صورت گرفته است .گفتنی است در این آیین از  ۹کتاب رونمایی
و از طالب ایثارگر و جهادی تجلیل شد.

باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار باالتر رود

رئیس قوه قضائیه گفت :نباید اجازه داد
یک پرونده یک ســال بماند و بعد بررسی و
معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم برای
رفع نقض آن را عودت دهیم.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیه،
حجتاالسالم والمســلمین غالمحسین محسنی
اژهای دیــروز در مجتمــع دادگاههای تجدیدنظر
اســتان تهران حضور یافت و در نشستی با قضات
این دادگاهها ،گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت
دســتگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی و حل
و فصل مســائل قضایی گذاشته و همه باید تالش
کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقالب
اسالمی دست یابیم.
محســنی اژهای افزود :در تهران  ۱۱۵شعبه
تجدیدنظــر مصوب داریم ،ولــی به لحاظ کمبود
قاضی فع ًال فقط  ۸۲شعبه تجدیدنظر فعال است.
وی از رئیس کل دادگســتری استان تهران و
مسئوالن کمیسیون نقل و انتقاالت خواست که با
افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز دادگاههای
تجدیــد نظر ،در حد مقدورات تعداد شــعب این
دادگاهها را افزایش دهند تا روند رسیدگی به کار
مردم تسریع شود.
رئیس قوه قضائیه گفت :امر قضایی ســنگین
اســت و در حال حاضر بیــش از حد متعارف کار

برای کارمندان و قضات تعریف شــده و متاسفانه
محدودیتهایی برای بکارگیری و استخدام وجود
دارد که باید با یک برنامهریزی دقیق و مدبرانه و
با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود
یا با بهکارگیری بیشــتر قاضی و کارمند خدمات
بهتری به مردم داده شود.
محسنی اژهای تاکید کرد :باید حجم کار قضات
را کم کنیم تا کیفیت کار باالتر رود.
وی با اشاره به گالیههای کارکنان دستگاه قضا
نسبت به مشکالتی که دارند ،متذکر شد که در همه
نشستها با دولت و مجلس این مسئله مورد توجه
و تاکید بوده و دنبال شده و میشود.
باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت
رئیس قــوه قضائیه بر لزوم مراقبت نســبت
به هواهای نفســانی و وسوســههای شــیطان و
شیطانصفتان نیز تأکید کرد و گفت :در مراودات
و رفت و آمدها باید از مواضع تهمت اجتناب کرد
و مراقب وسوسه خناسان بود.
اژهای افــزود :گاهی انســان بر اثــر هواهای
نفسانی و وسوسه شیطان لغزش پیدا میکند ،اما
گاهی هم برای انسان برنامهریزی و نقشه طراحی
میکنند و دام بر ســر راهش میگذارند که باید
بیشتر مراقب بود.
وی با بیان اینکه صبح دیروز گزارشی از تخلف

یک قاضی بازداشت شده را مورد مطالعه قرار داده،
گفت :بعد از خواندن این گزارش بالفاصله با رئیس
دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس این
پرونده تماس گرفتــم و آنها را به دفترم دعوت
کردم که علل لغزش را بررســی و آسیب شناسی
کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شــده
و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :باید جلوی لغزش
را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط
کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
نباید اجازه داد پروندهای یک سال بماند
و بعد معلوم شود نقص داشته است
اژهای با اشــاره به موضوع نقص پروندهها در
دادگاههای تجدید نظــر و با تأکید بر لزوم تدبیر
برای تسریع در رسیدگی به پروندهها ،گفت :نباید
اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و
معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت
دهیم .وی خطاب به قضــات محاکم تجدیدنظر
افزود :وقتی پروندهای میآید ،همان اول یک نگاه
اجمالی به آن بیاندازید و اگر نقص داشــت همان
موقع برگردانید یا اگر نیاز به کارشناسی داشت این
کار زودتر انجام شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین درخصوص برخی
احکام در محاکم تجدیدنظر ،اظهار داشت :مجازات

نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران:

باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف حکم
به صورت مســتند و مستدل در رای ذکر شود و
احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود.
نباید کسانی که
امکان استفاده از ارفاقات قانونی دارند
در زندان نمانند
اژهای بیــان داشــت :قضات بایــد وضعیت
زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی
قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات
قانونی همچون آزادی مشــروط و مرخصی دارند،
بی دلیل در زندان نمانند و تا جایی که امکان دارد
حکم زندان و حبس داده نشــود ،بهطور مثال اگر
کسی به  ۱۰سال حبس محکوم شده ،چرا بهطور
ناگهانی مدت حبس او به یک سال تبدیل میشود؛
البته گاهی یک رأی نقض میشود که تکلیف آن
مشخص است ،ولی باید همه جهات حکم مستند
و مستدل باشد.
رئیس قوه قضائیه که در اظهاراتش تاکید کرد
کوتاه ســخن میگوید تا قضات زودتر در شعبات
مستقر و به کار مردم رسیدگی کنند ،پس از پایان
دیدار و هماندیشی با قضات ،با تعدادی از مراجعان
به مجتمع قضایی غدیر به صورت چهره به چهره
گفتوگو کرد و در جریان مسائل و مشکالت آنها
قرار گرفت.

بسیج و فرهنگ بسیجی عامل اصلی ماندگاری انقالب اسالمی است

قم -خبرنگار کیهان:
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران ،در
همایش «روحانیت بسیجی ،علمداران بصیرت
و مقاومت» که با پیام آیتاهلل نوری همدانی
در قم برگزار شد گفت :امروز بیش از هر زمان
دیگری محتاج جهاد تبیین هستیم.
در این همایش که به مناسبت هفته بسیج و
به همت بسیج اساتید و با حضور مدیران و نخبگان
حوزه علمیه قم همچنین آیــتاهلل اعرافی مدیر
حوزههای علمیه ،حجتاالســام اکبری مسئول
نمایندگی ولیفقیه در ســپاه قم ،ســردار موحد
فرمانده سپاه استان و جمع کثیری از دانشجویان
و طالب بسیجی که با رعایت کلیه شیوهنامههای
بهداشتی برگزار شد ،حجتاالسالم حاجیصادقی
ضمن تبریک و گرامیداشت هفته بسیج ،با اشاره
به فرازی از ســخنان رهبر معظم انقالب اسالمی
گفــت :با وجود توطئهها و موانع ســخت و نرم و
بســیار پیچیده دشــمنان و بدخواهان ،بسیج و
فرهنگ بســیجی عامل اصلی ماندگاری انقالب
اسالمی و تداوم آن است.
وی افزود :امام خمینی(ره) با هدایت الهی این
نهــاد را که عامل ماندگاری انقالب و عامل خنثی
کردن نقشههای دشمن است ،بنا نهادند.

حجتاالسالم حاجیصادقی تاکید کرد :بسیج
نهادی کنار دیگر نهادها نیست بلکه فرهنگ حاکم
بر همه نهادها و بخشهاســت و ریشــه علوی و
فاطمــی دارد و برای حفظ دیــن در مقابل دنیا
میایستد.
وی خاطرنشان کرد :دشمنان اذعان دارند که
انقالب اســامی موجب مرگ تدریجی آنان شده
است و سنگ در دستان بسیجیان مقاومت ،تبدیل

به موشکهایی شد که گنبد آهنین نیز نمیتواند
جلوی آن را بگیرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران در ادامه
نقش بســیج در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی را
بسیار مهم عنوان کرد و گفت :بسیج باید در همه
عرصهها نقش داشــته باشد و این جهاد در عرصه
مقاومت و مقابله با تحریف و تحریم نیز از وظایف
آن است.

وی تاکید کرد :قوام بسیج در روحیه جهادی
اســت و در جایی که جنگ است دفاع مقدس و
جهاد مستمر وجود دارد.
حجتاالســام حاجیصادقی بــا بیان اینکه
گفتمــان و ادبیات مقاومت باید با مبانی دینی به
زیبایی تبیین شود اظهار داشت :امروز جهاد علمی
بسیار ارزشمند اســت ،همانطور که دانشمندان
هستهای ما مجاهد بودند و در راه جهاد علمی به
مقام واالی شهادت رسیدند.
وی با تشریح وضعیت کنونی جبهه استکبار
بیان داشــت :امروز جبهه استکبار و دشمنی که
همواره درصدد خاموشی موتور انقالب بوده است،
جرات و جســارت تعرض ندارد چرا که یقین دارد
جمهوری اسالمی به توانمندی بسیاری در عرصه
نظامی و نیروی انسانی دست پیدا کرده است.
حجتاالسالم حاجی صادقی نماینده ولی فقیه
در سپاه پاسداران در پایان با توجه به اهمیت نقش
جهاد تبیین تاکید کرد :امروز بیش از همیشه به
جهــاد تبیین و بصیرتافزایی نیاز داریم و در این
عرصه دست بسیج به طرف حوزههای علمیه است
و بــه یاری خدا بایــد در برابر تحریف رصد کنیم
و با شــناخت از مســائل روز و برنامههای دشمن
بصیرتافزایی صورت گیرد.

رئیسکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی:

مدافعان سالمت در مقابله با همهگیری کرونا  ۳۰۰شهید دادهاند

مشهد  -خبرنگار کیهان:
رئیسکمیسیون بهداشت مجلس شورای
اسالمی به حضور فعال و موثر کادر بهداشت
و درمان در همه صحنههای مورد نیاز جامعه
اشاره و بیان کرد :افزون بر  ۳۰۰نفر از مدافعان
ســامت در دوره مقابله با بحران ویروس
همهگیر کرونا برای حفظ سالمت جامعه جان
خود فدا کردهاند.
به گزارش ایرنا حســینعلی شهریاری در
مراسم گرامیداشت مدافعان سالمت در دانشگاه

علوم پزشــکی مشــهد افزود :جامعه پزشکی،
پرستاری و بهداشت با وجود همه مشکالت و
کمبودها هرگاه که نیاز به حضورش بوده از هیچ
تالشی دریغ نکرده است.
وی ادامه داد :تــاش و ایثار فعاالن حوزه
بهداشت که در دوران هشت سال دفاع مقدس
پشــت خط مقدم حاضر بودند و به مجروحان
خدمت میکردند در دوران همهگیری ویروس
کرونا نیز به اوج خود رســید و نمود بیشتری
یافت.

سرویس سیاسی-
رسانههای بینالمللی و منطقهای روزانه اخبار و تحلیلهای
مختلفی را درباره ایران منتشــر میکنند .ترجمه گلچینی از
این گزارشات و تحلیلها به معنای تایید محتوای آنها نبوده و
صرف ًا برای آشنایی مخاطبان با فضای رسانههای خارجی درباره
کشورمان است.
هاآرتص :بایدن هیچ اهرمی ندارد
و اسرائیل ناتوان است
«یوسی ملمن» نویسنده ،روزنامهنگار و کارشناس نظامی امنیتی
اسرائیلی روزنامه صهیونیســتی «هاآرتص» در تحلیلی نوشت :ایاالت
متحــده تحریمها را اجرا نمیکند و به ایران اجازه میدهد نفت صادر
کند و گزینههای خود را محدود میکند ،در حالی که اسرائیل در تالش
است تا یک استراتژی متقاعدکننده طراحی کند.
زمانی که مذاکرات بر سر توافق هستهای هفته آینده از سر گرفته
شــود ،ایران میتواند امتیاز بزرگی بهدســت آورد زیرا اکتبر ماه بسیار
خوبی برای نقض تحریمهای این کشور بود.
تانکرهایی که در خدمت ایران بوده حدود  170000تن نفت خام
را بدون هیچگونه مزاحمتی تحویل دادند .این رقم حدود  1.2میلیون
بشــکه است که قیمت آن در شش ماه گذشته از  25دالر به  76دالر
در هر بشکه افزایش یافته اســت .درآمد ناخالص ایران از فروش نفت
در ماه گذشــته بالغ بر  90میلیون دالر بوده اســت .در ماه آگوست و
ســپتامبر نیز مبالغ مشابهی به دست آورد ،و همین امر در این ماه نیز
صادق خواهد بود و مجموعاً حدود  1میلیارد دالر برای ســال 2021
به ارمغان میآورد .این برای حکومت ایران در میان تالشهایش برای
اصالح اقتصاد آسیب دیده اتفاق خوشایندی است.
بــه دنبال فشــارهای آمریکا ،چند ماه پیش اســرائیل حمله به
نفتکشهای ایرانی حامل نفت به ســوریه را پس از تقریباً ســه سال
متوقــف کرد .حدود  60درصد نفت ایران به چین میرود ،حدود یک
چهارم به مقاصد نامعلوم ارســال میشــود و بقیــه عمدتاً به ونزوئال
و ســوریه (که هر کدام حدود  6درصد دریافت میکنند) و روســیه
فروخته میشود.
آنچــه باید برای تصمیم گیران در اســرائیل بیشتر نگرانکننده
باشد این واقعیت است که حتی امارات متحده عربی نیز هیچ ابایی از
خرید نفت ایران ندارد.
گروهــی که این موضوعات را ردیابی ،هشــدار و گزارش میکند،
یک سازمان غیرانتفاعی به نام اتحاد علیه ایران هستهای ،یک سازمان
آمریکایی است( .اتحاد علیه ایران هستهای یک سازمان ذینفوذ است
که در نیویورک مستقر است ).مدیران و اعضای آن شامل سفرای سابق،
سناتورها و مقامات ارشد سیا هستند .بنا به دالیلی ،اسرائیل تنها یک
نماینده در هیئتمدیره دارد :تامیر پاردو ،رئیسسابق موساد.
سالهاســت که این سازمان خواستار تشدید محاصره اقتصادی و
دیپلماتیک علیه ایران میباشد ،در حالی که این کشور به پیگیری خود
برای دستیابی به توانمندی هستهای ادامه میدهد .برای دستیابی به این
هدف و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور آستانه هستهای
و نه در اختیار داشــتن بمب هستهای ،حداقل در این مرحله نیازی به
استفاده از نیروی نظامی و حمله به تاسیسات آن نیست .اگر آمریکا هر
فرد ،نهاد ،شــرکت یا کشــوری را که با ایران تجارت میکند و از ایران
نفت میخرد ،تحریم کند ،کافی است .برای این کار نیازی به قانون یا
مقررات نیست .تنها چیزی که الزم است اجرای سیاستهایی است که
خود دولت ایاالت متحده اتخاذ کرده است.
قبل از امضای توافق هســتهای (برجــام) در ژوئیه  ،2015ایاالت
متحده با کمک اطالعاتی از اسرائیل ،بر هر شرکت یا دولتی که با ایران
تجارت میکرد و تحریمها را نقض میکرد ،فشار زیادی اعمال میکرد.
اینهــا تحریمهای ثانویه بود .اما از زمان خــروج ایاالت متحده از این
معاهده در سال  ،2018واشنگتن از اجرای تحریمهای ثانویه خودداری

نماینده مــردم زاهدان در مجلس شــورای
اســامی گفت :افزون بر  ۱۰۴میلیون دز واکسن
کرونا از آغاز عملیات ایمنسازی عمومی بر علیه
این ویروس همهگیر تاکنون در سطح کشور تزریق
شده و بر این اساس  ۸۰درصد گروههای هدف دز
نخست و  ۶۰درصد آنها نیز دز دوم واکسن کرونا
را با موفقیت دریافت کردهاند.
وی گفــت ۱۰ :هزار دســتگاه تخت جدید
بیمارستانی با دســتور رئیسجمهوری در همین
راســتا پیشبینی شــده تا در صورت مواجهه با

ایران در رسانههای جهان
کرده است .هم دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق و هم جانشین او ،جو
بایدن ،از انجام این کار اجتناب کردند.
بنابراین چندین ســال اســت که ایاالت متحــده نقض تحریمها
توسط ایران را نادیده میگیرد .نیکی هیلی ،سفیر سابق ایاالت متحده
در سازمان ملل متحد ،که یکی از اعضای هیئتمدیره اتحاد علیه ایران
هســتهای است ،از دولت خواســته است به سادگی تصمیمات خود را
اجرا کند و تحریمها را علیه چین و سایر کشورهای خریدار نفت ایران
مجددا ً اعمال کند.
اما بایدن اولویتهای بینالمللی دیگری دارد و بنابراین توجه خود را
بر پروژه هستهای و مشکالت اسرائیل متمرکز نمیکند .در نتیجه ایران
مواضع سخت تری را اتخاذ میکند .نتیجه ،افزایش غنیسازی اورانیوم
با کمک سانتریفیوژها و خوشههای سانتریفیوژ بهبود یافته (آبشار) است
که سریعتر میچرخند و اورانیوم را با کارایی غیرقابل مقایسهای بیشتر
از گذشته غنی میکنند.
عزم ایران برای ادامه توســعه برنامهاش همچنین بازسازی سریع
حداقل چهار سایت هســتهای که در  20ماه گذشته در عملیاتهای
منتسب به موساد آسیب دیدهاند ،منعکس میشود .واشنگتن تمایلی
بــه اقدام نظامی یا حداقل تهدید به انجام آن ندارد .همچنین با حمله
اسرائیل و حتی با عملیات خرابکارانه و ترورهایی مانند آنچه به موساد
نســبت داده میشود که در آن دانشــمند ارشد هستهای ایران ،دکتر
محسن فخری زاده ،سال گذشته ترور شد ،مخالف است.
به نوشته نیویورک تایمز« ،مقامات آمریکایی به همتایان اسرائیلی
خود هشــدار دادهاند که حمالت مکرر به تأسیســات هستهای ایران
ممکن اســت از نظر تاکتیکی رضایتبخش باشد ،اما در نهایت نتیجه
معکوس دارد» .در چنین شرایطی ،دامنه گزینههای پیش روی دولت
بایدن کام ًال محدود است.
در واقع ،تنها خواســته رسمی آمریکا قبل از ازسرگیری مذاکرات
این است که در ازای لغو تحریمها ،ایران به توافق اولیه  2015بازگردد.
موضوع این است که تهران چنین قصدی ندارد .ایران به صراحت
اعالم کرده است که هیچ توافقی( ،نه بازگشت به توافق اولیه و نه توافق
محدود با شــرایط کمتر) ،را نمیپذیرد مگر اینکه ابتدا ایاالت متحده
همه تحریمها را لغو کند .با چنین شکاف بزرگی در موقعیتها ،شانس
کمی برای مصالحه و احتمال زیادی برای ادامه فرســایش از ســوی
ایران وجود دارد.
اســرائیل در چنین شــرایطی با گزینههای محدود به جا مانده از
سیاستهای بنیامین نتانیاهو در مورد ایران کام ًال تنها است .نفتالی بنت
نخســتوزیر رژیم اسرائیل ثابت میکند که یک مقام ضعیف است که
برنامه منظمی ندارد .نتانیاهو ممکن است در مورد موضوع ایراناندیشه
یکطرفهای داشته باشد ،اما بنت حتی این را هم ندارد .او همراه با بنی
گانتز وزیر دفاع و رئیسستاد ارتش اسرائیل و سپهبد آویو کوچاوی ،این
شعار کپک زده را تکرار میکند که «همه گزینهها روی میز هستند».
به چه گزینههایی فکر میکنند؟ عملیات نظامی؟ نیروی هوایی اسرائیل
توانایی برگرداندن برنامه ایران به چندین سال قبل را ندارد.
فقدان خالقیت بنت ،گانتز و کوچاوی در این زمینه ،به عنوان مثال،
در تمایل آنها برای افزایش زرادخانه موشکها و راکتها مشهود است.

اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا کمبودی در
کشور وجود نداشته باشد.
رئیسکمیســیون بهداشــت مجلس شورای
اســامی افزود :همچنین زیرساختهای الزم برای
تولید واکسن کرونا در کشور ایجاد شده بطوری که
در همین حوزه ایران در ردیف شش کشور نخست
جهان قرار گرفته است.
وی گفت :تاکنون عالوهبر واردات  ۱۵۰میلیون
دز واکســن کرونا از خارج کشور ۲۰ ،میلیون دز
واکسن نیز در داخل ایران تولید شده است.

ایده ایجاد «سپاه موشکی» در اسرائیل چیز جدیدی نیست و اولین بار
توسط آویگدور لیبرمن وزیر دفاع وقت مطرح شد .این یک ایده خوب
اما بسیار گران است که میلیاردها شیکل هزینه خواهد داشت .هدف آن
تقویت قدرت آتش نیروهای دفاعی اسرائیل بدون تکیه صرف به نیروی
هوایی است .این در عین حال در صورت درگیری با ایران جوابگو نیست.
اوالً ،طبق گزارشهای خارجی ،اسرائیل قب ًال موشکهای «جریکو» را
در اختیار دارد که میتواند هر نقطهای از ایران را هدف قرار دهد .دوم،
موشــکها و راکتهای میانبردی که بنت امیدوار است تعداد آنها را
افزایش دهد ،مناطقی مانند سوریه ،لبنان و شاید حتی عراق را هدف
قرار میدهند ،اما قطعاً ایران را هدف قرار نمیدهند.
تنها فردی در بین تصمیم گیرندگان و مشــاوران اطراف بنت که
دانش ،درک و تجربه او در رابطه با ایران به اثبات رسیده است ،دکتر ایال
هوالتا ،رئیسشورای امنیت ملی است که تا همین اواخر ریاست بخش
برنامهریزی و سیاست استراتژیک موساد را بر عهده داشت و همچنین
مســائل مربوط به ایاالت متحده و ایران را بررســی کرد .اما هوالتا به
تنهایی نمیتواند با ناکارآمدی و ناتوانی بنت ،گانتز و کوچاوی مبارزه کند.
چاینا دیلی :آمریکا صالحیت اخالقی خود را
در مذاکرات هستهای از دست داده است
روزنامه چینی «چاینا دیلی» در مطلبی نوشت :مذاکرات آتی برای
احیای توافق هســتهای  2015ایران در وین در اواخر این ماه فرصتی
حیاتی برای جهان برای نجات توافق بینالمللی اســت .با این حال ،با
قضاوت بر اساس آخرین اظهارات طرفهای توافق ،اگر بخواهیم نتیجه
مثبتی به همراه داشته باشد ،نگرش سازنده تری مورد نیاز است.
ایران روز دوشــنبه تاکید کرد که لغو تحریمها برای احیای برجام
ضروری است .سعيد خطيبزاده ،سخنگوي وزارت امور خارجه گفت:
اگر برجام داللت بر منافع خاص اقتصادي و عاديسازي تجارت خارجي
براي جمهوري اسالمي نداشته باشد ،آمريكا بداند كه اين پنجره براي
هميشه باز نخواهد بود.
مواضع ایران به وضوح در پاسخ به اظهارات لوید آستین وزیر دفاع
آمریکا در روز شنبه بود که در آن وزیر دفاع ایاالت متحده ضمن تایید
متعهد بودن آمریکا به دستیابی به یک نتیجه دیپلماتیک در وین ،هشدار
داد که واشنگتن قادر به استقرار «نیروی قدرتمند» است و اینکه اگر ایران
مایل به تعامل جدی نباشد ،همه گزینهها باز خواهند بود.
این مبادله نشــان میدهد که هر دو طرف مواضع خود را قبل از
مذاکرات اعالم میکنند .با نزدیک شدن به تاریخ مذاکرات وین ،میتوان
امیدوار بود که این صرفاً یک تاکتیک مذاکره از سوی هر دو طرف در
تالش برای گرفتن امتیاز از طرف دیگر باشد.
امــا آنها باید بدانند که این امر برای ایجاد اعتماد مورد نیاز ،مفید
نیســت .هر دو طرف باید نشــان دهند که با حسن نیت در مذاکرات
شرکت خواهند کرد و به شیوهای سازندهتر عمل خواهند کرد تا فضای
بهتری برای مذاکرات آتی ایجاد کنند.
با توجه به خروج یکجانبه ایاالت متحده از از توافقنامه بزرگ
بینالمللی منع اشاعه هستهای در سال  ،2018ایاالت متحده باید
اقدامات بیشتری انجام دهد تا نشان دهد که با حسننیت مذاکره
خواهد کرد .با تضعیف رژیم بینالمللی عدم اشاعه هستهای توسط
ایاالت متحده با تشکیل اتحادی جدید با انگلیس و استرالیا در ماه
اوت با هدف کمک به این کشــور در دستیابی به زیردریاییهای
هســتهای ،آنها قبــ ً
ا تمام ادعاهای خود را بر اســاس اخالقی از
دست دادهاند.
از آنجایی که دولت آمریکا تمایل خود را برای بازگشت به توافق و
چندجانبه گرایی ابراز کرده است ،باید اولین حرکت را انجام داده تا نشان
دهد که صادقانه است .برای متقاعد کردن ایران مبنی بر اینکه ایاالت
متحده دیگر زیر قولهای خود نخواهد زد ،به اقدامات مشخص ایاالت
متحده نیاز است؛ در این خصوص ایاالت متحده باید تحریمهایی را که
به صورت یکجانبه علیه ایران اعمال کرده است ،بردارد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

عصای مدعیان اصالحات
زیر بغل بدهکاران برجام

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «مذاکره برای مذاکره» در واکنش به سفر مدیرکل آژانس انرژی
اتمی به تهران و تکرار مواضع قاطعانه جمهوری اســامی از سوی دولتمردان نوشت« :در سومين سفر گروسي به
تهران در يك سال گذشته ،موضوع رشد قابل توجه ذخاير اورانيوم غنيشده با غناي باال در ايران ،سؤاالت باقيمانده
آژانس درخصوص تاسيسات اعالمنشده ايران و اختالفنظرها درخصوص ضرورت نصب دوربين در برخي تاسيسات
هســتهاي ايران ،باعث شده اســت تا برخي طرفهاي غربي خواهان صدور قطعنامه ضدايراني در نشست شوراي
حكام آژانس شوند .هشدار وزارت خارجه فرانسه درخصوص ضرورت صدور قطعنامه شديداللحن در نشست شوراي
حكام عليه ايران و اظهارات رافائل گروســي در هفتههاي گذشــته درخصوص برنامه هستهاي ايران ،باعث شد تا
طرف ايراني برنامه سفر درخواستي رافائل گروسي به تهران را قبل از برگزاري نشست شوراي حكام و در آستانه از
سرگيري مذاكرات بازگشت آمریکا به برجام در وين پايتخت اتريش ،تاييد كند».
گفتنی اســت جریان غربگرا و مدعی اصالحطلبی نشان داده که نه تنها از عدم داشتن عقل سیاسی در رنج
است بلکه گرفتار نوعی خودزنی سیاسی است و بهجای محکوم کردن آمریکا و اروپا به عنوان طرف بدهکار برجام
که حتی حاضر به جبران عهدشکنی چند سال گذشته خود در توافق هستهای نیست ،جمهوری اسالمی ایران را
که با وجود عدم لغو تحریمها در توافق باقی مانده است و صرفا بخشی از تعهدات برجامی را متوقف کرده است ،به
عنوان مقصر جا زده و به تهدیدات آنها علیه کشورمان اعتبار و ضریب میدهند.

سهامداران هنوز چوب اعتماد به روحانی را میخورند

ابتکار در مطلبی نوشــت :پس از دعوت دولت از مردم برای ورود به بورس شــاهد ســرازیر شدن حجم باالی
نقدینگی به بازار بودیم .بســیاری از ســهامداران با امید کسب سودهای کالن در بورس همه داراییهایشان را وارد
بازار کردند .عدهای از خودرو خود گذشــتند و برخیها نیز حتی خانههایشان را فروختند و با هزاران امید و آرزو
وارد بازار شــدند اما ریزش شدید شــاخص تمام نقشههای سهامداران را نقش برآب کرد .در آن زمان کارشناسان
معتقد بودند که دارایی سهامداران،راهی برای پوشش کسری بودجه دولت شد و میگفتند سهامداران نباید قربانی
مشکالت اقتصاد شوند و همچنین دولتها نباید کسری بودجه را به قیمت از بین بردن داراییهای خانوار جبران
کنند ....دولت قبل قرار بود واگذاریهایی را انجام بدهد اما گذاشــت شــاخص از  ۵۰۰به  ۲میلیون برسد و در اوج
ی را انجام داد و افرادی که اعتماد کردند و سهام خریدند متضرر شدند.
بازار این واگذار 
در گزارش دیگر این روزنامه آمده اســت :بنابراین باید گفت که این سهامداران هستند که هنوز چوب اعتماد
به جمله معروف همه چیز خود را به بورس بسپارید را میخورند در حالی که سوءاستفاده از اعتماد آنها همچنان
ادامه دارد و فکری برای آن نشده است.
گفتنی است روحانی رئیسجمهور سابق  16مرداد ( 99تنها چند روز قبل از آغاز سقوط بورس ) طی سخنانی
در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت گفت« :با شــرایطی که بورس نشــان میدهد اوضاع بهتر خواهد
شــد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بســپارند!» رئیسدولت تدبیر و امید در اردیبهشت  99هم در جلسه هیات
دولت گفت« :در زمینه واگذاریها در بورس قدمهای خوبی برداشته شده و در روزهای آینده شاهد فروش ETFها
از سوی وزارت اقتصاد خواهیم بود .هر فرد میتواند  2میلیون تومان سهام خریداری کند ...بازهم خبرهای خوبی
در بورس برای مردم داریم .این یکی از راههای حرکت اقتصادی است .یکی از راهها بانکها و بازار سرمایه است».

دولت ضعف دیپلماسی دارد چون از آمریکا تضمین میخواهد!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود در مطلبی با عنوان «آقای رئیسی برجام چه شد؟» به نوعی وعدههای پر
طمطراق اما تهی و توخالی برجامی رئیسدولت قبل را از رئیسی طلب کرده و نوشته است«« :مدت قابل توجهی
از رویكارآمدن دولت ســیزدهم و تغییر آرایش تیم دیپلماتیك دولت گذشــته است ،اما برجام همچنان مبهم و
بالتكلیف است .معطلماندن مسئله برجام میتواند تبعاتی را برای اقتصاد بههمراه داشته باشد ،باید هرچهسریعتر
تکلیف این مسئله روشن شود .اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مشکالت بیشماری روبهرو بوده و این مشکالت
روزبهروز ســفره خانوارها را کوچکتر کرده است .در کنار مشکالت معیشتی ،بازارهای اقتصادی نیز با چالشهای
بسیاری مواجه شدند و این مشکالت همچنان ادامه دارد .در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند احیای برجام
یکی از راهکارهای کاهش مشکالت اقتصادی بوده و نباید برای بهسرانجامرساندن آن زمانی را از دست داد»...
اینکه اصالحطلبان هنوز هم اصرار دارند بگویند برجام نسخهای قابل اتکا برای حل مشکالت است جای تعجب
اســت« :تحقق تمام شــعارها و وعدههای دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی و معیشتی و ...عمال به احیای برجام و
لغو تحریمها گره خورده است؛ اما دولت سیزدهم با یک دوگانگی بین اقناع حامیان خود برای احیای برجام و حل
مشکالت کشور دستبهگریبان است ،چراکه بخش عمده حامیان دولت رئیسی جزء مخالفان سرسخت برجام بوده
و هســتند و چالشهای رئیســی دراینباره به صفر نرسیده است .اصرار ایران برای دریافت تضمین از دولت بایدن
درباره بازگشــت به برجام یکی از عواملی است که موجب تأخیر دولت رئیسی در ازسرگیری مذاکرات شده است.
گرفتن تضمین از آمریکا یکی از مهمترین اهداف پیشرو در گفتوگوهاست تا اگر دولتهای بعد از «جو بایدن»
تصمیمی مانند ترامپ گرفتند ،نتوانند از برجام خارج شوند یا دوباره تحریمهایی را علیه ایران اعمال کنند .اتخاذ
چنین سیاستی از سوی دولت سیزدهم نشاندهنده ناتوانی این دولت در سیاست خارجی است[!!] .متأسفانه دولت
سیزدهم در حوزه دیپلماسی چندان قدرتمند عمل نمیکند».
نکته قابل تامل و البته تاسفآور ماجرا آنجاست که از نگاه این طیف سیاسی چون دولت سیزدهم پای منافع
مردم ایســتاده و از کشــورهای بدعهد غربی و خاصه آمریکا تضمین میخواهد نشانه ضعف دیپلماسی اوست! به
عبارتی دیپلماسی قجری از نظر این جریان دیپلماسی قوی است.

دشمنی با آمریکا و شعار محو اسرائیل به ضرر ما تمام شد!

حسین انصاریراد ،نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو با روزنامه آرمان مدعی شده
است که دشمنی جمهوری اسالمی ایران با آمریکا و شعار محو اسرائیل به ضرر ما تمام شده است!
وی همچنین گفته است« :تکلیف ما این نیست که با مقابله با آمریکا اساس و حیات زندگی مردم را درخطر
قرار بدهیم».
سؤال اینجاست که آیا اصالحطلبان در مقابل فهم واقعیات مقاومت میکنند یا آنکه واقعا مسئولیت حفاظت منافع
آمریکایی را به عهده گرفتهاند؟ حس مسئولیت به جمهوری اسالمی و خون شهدا را هم اگر کنار بگذاریم این افراد
حتی بوی خاصی هم از غیرت و عزت ایرانی استشمام نکردهاند .مگر سابقه جنایات چند ده ساله آمریکاییها اعم از
قتل ،کشتار ،ترور ،تحریم ،جنگ و ...برای ملت ایران قابل فراموشی است؟ برخی اصالحطلبان بیشرمانه پیشنهاد
تسلیم در برابر قلدرمآبی و زیاده خواهی آمریکا و سکوت در برابر غصب ،قتل و کشتار رژیم صهیونیستی را میدهند.
نکته جالب دیگر آن اســت که این چهره ااصالحطلب میگوید عامالن مشــکالت کشور هم اکنون بر سر کار
آمدهاند! این در حالی اســت که هم اکنون مردم و دولت آیتاهلل رئیســی وارث هشــت سال بیکفایتی دوستان
انصاریراد شــدهاند .و البته اینکه از عمر ســپری شده از استقرار نظام جمهوری اسالمی ،سه هشت سال دیگر در
اختیار دولتهای موسوی،هاشمی و خاتمی بوده است.
فقط در سه ماه گذشته دولت رئیسی توانسته است  3.5میلیارد دالر از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کند
که دولت روحانی علیرغم ادعا ،از اجرای آن ناتوان بود .از ســوی دیگر واکسیناســیون مردم که دولت روحانی در
آن درمانده شده بود در همین دو سه ماه رشد قابل توجهی کرد و حدود  70درصد جامعه هدف واکسینه شدند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران:

شهرداریها مقر خدمتگزاری شهروندان است

ساری -خبرنگار کیهان:
ایــتاهلل محمدباقر محمــدی الئینی نماینده
ولیفقیه در مازندران و امامجمعه ســاری در هفته
بســیج در نخســتین حضورش در جلسه شورای
اداری شهرداری ساری ،شــهرداریها را به دلیل
ارتباط مستقیم روزمره ،مقر خدمتگزاری عامه مردم
دانست و گفت :ساری با بیش از  500هزار نفر جمعیت
در استان باید ویژهتر دیده شود.
وی خدمــت بیمنت را زائدهاندیشــه مکتب انقالبی
بسیجی عنوان کرد و افزود :شهری که شمار زیادی شهید
در راه انقالب ،دفاع مقدس ،دفاع از حرم اهلالبیت و حوزه
سالمت تقدیم کرده است ،شهرداری چنین شهری باید در
تراز این شهر قرار داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در اســتان مازنــدران از تالشهای
بیوقفه شــهردار ،مدیران ســازمانهای تابعه و مدیران
مناطق چهارگانه شــهرداری و پرسنل خدوم که در جهت
خدماترسانی به شــهروندان بهطور شبانهروزی فعالیت
دارند تشکر کرد.
آیتاهلل محمدی الئینی با اشاره به شعارهای انتخاباتی گفت:
برخیها در زمان انتخابات وعده و شعارهای فراوان دادهاند اما به
وعده و شعارهای خود پایبند نیستند و خلف وعده آنها موجب
خسران مردم یک شهر و یا شهرستان میشود.
وی اعتماد مردم را مهمترین ســرمایه ذکر کرد و بر
یکی شدن حرف و عمل تاکید کرد.
نماینده ولیفقیه در خاتمه به همه دســتاندرکاران
حوزه شــهری توصیه کرد :از بیــان حرفهای غیرواقعی

و ناامیدکننــده بپرهیزنــد و فقط به خدماترســانی به
شــهروندان فکر کنند تا نزد مردم عزیز باشــند زیرا عزیز
مردم عزیز خداست.
وی تجملگرایی را راه وسوســه دنیایی عنوان کرد و
ضمن پرهیز از اشرافیگری گفت :توجه به تجمالت ،انسان
را اسیر وسوسه دنیا کرده و از آخرت دور میکند.
وی ادامه داد :غلبه بر هوای نفســانی سبب میشود
تا در ســایه الطاف خداوند کریم خدمترســانی به مردم
بیشتر شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران بابیان اینکه تنها خواسته
مردم از مســئوالن خدمترسانی است و چیزی مهمتر از
خدمترســانی به مردم وجود نــدارد به مدیران مجموعه
شــهرداری توصیه کرد :به مناطق محروم و کمبرخوردار
شهر توجه بیشتری شود و مناطق پرجمعیت نیز از اصل
خدمت جا نماند.
در ادامه جواد طالبی شهردار ساری گفت :بهحق لقب
پدر معنوی استان شایسته نماینده ولیفقیه در استان است.
شــهردار ســاری به در پیش بودن میزبانی ساری از
کشورهای اکو اشاره کرد و افزود :تالش داریم تا این رویداد
در شان مرکز استان برگزار شود.
طالبی به پروژه مهم زیســتمحیطی زبالهسوز ساری
اشاره کرد و ضمن قدردانی از تالشهای نمایندگان مردم
ســاری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی در جهت
تحقق این مهم ،یادآور شد :با پرداخت  20میلیارد پیمانکار
این پروژه (سازمان بسیج سازندگی سپاه کربالی مازندران)
موافقت شده که به زودی پرداخت میشود.

سفیر جمهوری کرواسی در ایران:

روز بوعلی در یونسکو ثبت شود

همدان -خبرنگار کیهان:
سفیر جمهوری کرواســی در ایران با اشاره
به اینکه بوعلی سینا شــخصیتی جهانی و دارای
خدمات جهان شمول است گفت :آماده همکاری در
زمینه ثبت «یکم شهریور» به نام روز بوعلی سینا
در یونسکو هستیم.
دراگو اشــتامبوک در دیدار بــا فرهیختگان و اهالی
فرهنگ و ادب شهر همدان با بیان اینکه ثبت یک روز در
حافظه جهانی یونسکو به نام بوعلی سینا میتواند رویدادی
بزرگ و حاصل همکاری ایران و کرواسی باشد افزود :به

عنوان پزشک معتقدم بوعلی سینا پزشکی حاذق و شایسته
معرفی در سطح جهانی است.
وی با اشــاره به اینکه ثبت روز بوعلی سینا به عنوان
یک ایده میتواند زمینه همکاری دو کشور را فراهم کند
عنوان کرد :باید زمینههای گردشــگری ایران و کرواسی
برای جذب گردشگر معرفی و توسعه یابد.
گفتنی اســت ســفیر جمهوری کرواسی در ایران به
دعوت اتاق بازرگانی به همدان ســفر کرده و نشســت با
فعاالن اقتصادی ،فعــاالن فرهنگی و از جمله برنامههای
این دیدار است.

