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اخبار

وزارت امورخارجه کره جنوبی از موضع تهران مبنی
بر اینکه در حال بررسی آزادی نفتکش توقیف شده
این کشور و ناخدای آن است ،استقبال کرد .به نقل
از ش��بکه کی.بی.اس ،چوی یونگ سام سخنگوی
وزارت امورخارج��ه کره جنوبی در یک نشسس��ت
خب��ری گفت که س��ئول از اظهارات مقامات ایران
مبنی بر اینکه با دیدگاهی مثبت در حال بررس��ی
آزادس��ازی نفتکش توقیف ش��ده کرهای و ناخدای
آن هس��تند ،اس��تقبال می کند.وی در ادامه تاکید
ک��رد ک��ه دولت کره از نزدیک و با دقت این موضع
تهران و بررسی های آنها را دنبال می کند و انتظار
م��ی رود بزودی خبرهای خوبی درباره آزادس��ازی
کشتی کره جنوبی منتشر شود.چوی یونگ سام با
بی��ان اینکه “توقی��ف نفتکش کره ای بر روابط دو
جانبه «س��نگینی» کرده اس��ت ،گفت :حل و فصل
این مس��ئله یک دس��تاورد مهم برای توسعه روابط
سئول  -تهران خواهد بود.

مقام آمریکایی :اسرائیل عامل حمله
به کشتی ایرانی است

یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع دولتی این
کشور گزارش داد رژیم صهیونیستی عامل وقوع
انفجار در بدنه یک کش��تی ایرانی در دریای س��رخ
است .روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داد یک
کشتی ایرانی در دریای سرخ بر اثر عملیات رژیم
صهیونیستی با استفاده از میز دریایی ،دچار حادثه
ش��ده اس��ت.این روزنامه با بیان اینکه مقامهای
اس��رائیلی بر اس��اس سیاس��ت سکوت خبری که
دارند هنوز درباره این حادثه اظهار نظری نکردهاند،
نوش��ت« :ام��ا ی��ک مق��ام آمریکای��ی میگوید
اسرائیلیها به آمریکا خبر دادند که نیروهای آنها
در ساعت  ۷:۳۰صبح به وقت محلی ،به این کشتی
حمله کردند».بر اساس این گزارش ،مقام دولتی
مذکور که خواست نامش فاش نشود ،توضیح داد:
«اس��رائیلیها به آمریکا اطالع دادند که کش��تی
س��اویز از ناحیه زیر آب دچار آس��یبدیدگی شده
است .محل دقیق این کشتی در دریای سرخ هنوز
اعالم نشده است».

روسیه:تحریممیانمار
به جنگ داخلی منجر میشود

روس��یه اعالم کرد که غرب با اعمال تحریم علیه
خونتای میانمار که قدرت را از اول فوریه به دست
گرفته ،به جنگ داخلی در این کش��ور دامن میزند
ام��ا فرانس��ه گفته که اتحادی��ه اروپا به دنبال وضع
تحریمهایی علیه ژنرالهای میانماری است .به نقل
از خبرگزاری رویترز ،رویکرد حمایتی کرملین یک
تقویت کننده برای خونتاس��ت که اول فوریه دولت
مدنی آنگ سان سوچی ،رهبر دوفاکتوی میانمار را
س��رنگون کرد.از زمان کودتا در میانمار حدود ۵۷۰
تن از جمله دهها کودک به ضرب گلوله سربازان و
نیروهای پلیس در این کشور کشته شدهاند.

درخواستها از بایدن برای لغو
محاصره یمن توسط عربستان

نمایندگان آمریکایی از دولت جو بایدن خواستند بر
عربس��تان برای پایان دادن به محاصره یمن فش��ار
بی��اورد .به نقل از ش��بکه خب��ری المیادین ،بیش از
 ۷۰عض��و مجلس نماین��دگان آمریکا در بیانیهای
تأکی��د کردن��د :محاصره از س��ال  ۲۰۱۵به فاجعه
انس��انی در یمن منجر ش��ده و در کاهش س��وخت،
مواد غذایی ،آب ،برق و حمل و نقل منجر شده است.
نماین��دگان آمریکایی از ج��و بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا خواس��تند اقدامات اضافی برای فشار علنی
ب��ر عربس��تان جهت پایان دادن ف��وری ،یکجانبه
و فراگی��ر ب��ه محاصره اتخاذ کن��د که از جمله این
اقدام��ات تضمی��ن ورود مواد انس��انی و تجاری به
یمن ،ازسرگیری پروازهای هوایی فرودگاه صنعا و
تضمین بازگش��ایی گذرگاههای تجاری و مدنی به
صورت دائمی است.

کیم جونگ اون :کرهشمالی بدترین
شرایط را میگذراند

خبرگزاری رس��می کره شمالی گزارش داد ،رهبر
کره ش��مالی از اعض��ای “کلیدی و اصلی” حزب
حاک��م “کارگ��ران” خواس��ت تا در انج��ام برنامه
اقتصادی پنج س��اله جدید این کش��ور فعالتر و
مس��ئولیتپذیرتر باش��ند .به نق��ل از خبرگزاری
رویترز ،این اظهارات پس از آن مطرح ش��دند که
کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی هفته گذشته از
سایت پروژه ساخت  ۵۰هزار دستگاه آپارتمان در
پیونگیانگ بازدید کرد و خواستار تالش بیشتر در
ساخت و توسعه مسکن شد؛ پروژهای که بخشی
از برنامه اقتصادیای است که در کنگره ماه ژوئیه
اعالم شد.کیم جونگ اون همچنین اذعان کرد که
کشورش با بدترین اوضاع و شرایط مواجه است.
وی گفت :بهبود استانداردهای زندگی مردم حتی
در بدترین ش��رایط که در جریان آن ما مجبور به
غلبه بر چالشهای بیسابقهای هستیم به نقشی
که گروهها و س��ازمانهای کلیدی و اصلی حزب
ایفا میکنند ،بستگی دارد.

خــبرویـژه

استقبال سئول از احتمال آزادسازی
کشتی کرهای از سوی ایران

وضعیتاقتصادی
کشوربسیار
نگرانکنندهاست

دبیر شورای نگهبان گفت :وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگرانکننده است .به نقل از پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در نطق پیش از دستور جلسه
گفت:متأسفانهدوبارهتعدادزیادیازشهرهایکشوربهشدتدرگیرکروناشدهاند؛کرونابهسرعتدرحالپیشرویاستواینبسیارنگرانکنندهشده،ولیامیدواریمکهمسئوالنومردمباهمکاریهم،هرچه
زودتروضعیتراکنترلکنند.دبیرشوراینگهبانهمچنینبااشارهبهوضعیتاقتصادیکشور،اظهارداشت:وضعیتاقتصادیکشوربسیارنگرانکنندهاستومعلومنیستکهآیامسئوالنازاصالحوضعیت
موجود اقتصادی ،ناتوان هستند یا اینکه اعتنایی ندارند؛ وضعیت برای اقشار کم درآمد جامعه ،بسیار سخت شده و نرخها هر روز باال میرود ،مسئوالن باید هر چه سریعتر به مشکالت مردم رسیدگی کنند.

مقام ایرانی :تقسیمبندی تحریمها به هستهای و غیرهستهای را نمیپذیریم

واشنگتن در رویای مصالحه کاغذی

گ�روه سیاسی:ش��بکه «پرس ت��یوی» به
نق��ل از یک مقام ارش��د ایران��ی گزارش داد
تهران به هیچوجه تقس��یمبندی تحریمهای
اعمالش��ده توس��ط دولت پیشین آمریکا به
تحریمه��ای مرتبط ب��ا برجام و غیرمرتبط با
برجام را نمیپذیرد .به گزارش اسکناس،یک
روز بع��د از برگ��زاری نشست کمیس��یون
مش��ترک برجام با حضور نمایندگان ایران و
گ��روه  ۴+۱در وی��ن ،تهران بار دیگر ش��رط
بازگشت به تعهدات برجامی را رفع دائمی تمام
تحریمها اعالم کرد.یک مقام ارش��د ایرانی
دیروز (چهارشنبه) به شبکه «پرس تیوی»
گف��ت که جمهوری اس�لامی تقس��یمبندی
تحریمهای اعمال ش��ده توس��ط آمریکا به
تحریمه��ای هس��تهای و غیرهس��تهای را
نمیپذیرد.این مقام ایرانی  -که نامش فاش
نشد  -تاکید کرد« :ایران هرگز تقسیمبندی
تحریمهایاعمالشدهدرزماندولت[دونالد]
ترام��پ علی��ه ایران ،به تحریمهای مرتبط با
برجام و غیرمرتبط با برجام را قبول نمیکند».
پ��رس ت��یوی به نقل از وی گزارش داد« :از
نظر ایران ،تمام تحریمهای آمریکا  -چه آنها
که در دوران [باراک] اوباما اعمال شدند ،چه
تحریمهایی که توسط ترامپ احیا گردیده و
همچنی��ن تحریمهای��ی که در دوران ترامپ
بهعنوان غیرهس��تهای عنوان ش��دند  -باید
کامال لغو شوند».این مقام ایرانی ضمن تاکید
بر لزوم رفع کامل تمام تحریمها علیه تهران،
تصریح کرد« :ایران تقس��یمبندی تحریمها
را نمیپذیرد و بهرس��میت نمیشناسد .شرط
ای��ران برای بازگش��ت به تعه��دات برجامی،
برداشتهش��دن کامل و دائمی تمام تحریمها
است».بر اساس این گزارش ،وی با بیان اینکه
آمریکا و اروپا در ادامه باید تضمین دهند که
تحریمها بعد از برداشتهشدن مجدداَ بر ایران
اعمال نش��وند ،اظهار داش��ت که «یک بازه
زمانی کوتاه» برای راستیآزمایی کردن از لغو
شدن تحریمها کافی نیست.روز سهشنبه دور
اول هجدهمین نشس��ت کمیسیون مشترک
برجام با حضور هیأتهای ایران و گروه ۴+۱
و نماین��ده اتحادی��ه اروپا برگزار شد.س��عید
خطی��بزاده س��خنگوی وزارت امور خارجه
نی��ز ب��ه گفتوگوهای هی��أت ایرانی با گروه
 ۴+۱در وین اش��اره و بار دیگر تأکید کرد که
گفتوگوی مس��تقیم یا غیرمستقیمی با هیچ
طرفی از آمریکا در وین و در هیچ جای دیگری
صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
اعالم موضع چین و روسیه


نماینده چین در مذاکرات مش��ترک برجام در
«وین» پایتخت اتریش خواس��تار برداش��ته
ش��دن تمامی تحریمهای غیرقانونی ایاالت
متح��ده آمری��کا علی��ه جمهوری اس�لامی
شد.شبکه «سی سی تی وی» چین با انتشار
تصاویری از نشس��ت کمیس��یون مش��ترک

نامه سناتورهای جمهوریخواه به بایدن در مخالفت با احیای برجام
چهار س��ناتور جمهوریخواه آمریکا در نامهای به «جو بایدن» رئیس جمهور این کش��ور بر
ل��زوم تغیی��ر رویک��رد دولت در قبال ایران تأکید کردند.جیم اینهاف س��ناتور ایالت اوکالهما
در پایگاه اینترنتی خود نوش��ت ،به همراه «مارکو روبیو»« ،پت تومی» و «تاد یانگ» س��ه
نماین��ده جمهوریخ��واه دیگر مجلس س��نای آمریکا در نامهای ب��ه بایدن با لغو تحریمهای
ایران مخالفت کردند.در این نامه آمده اس��ت« :ما با هرگونه اقدام در راس��تای بازگش��ت به
توافق شکستخورده [برجام] یا هر توافق دیگری مخالفیم که بهصورت یکجانبه به رژیم
ایران که همچنان امنیت ایاالت متحده و متحدان و ش��رکایمان را به خطر میاندازد ،امتیاز
دهد».این سناتورها نوشتند« :تحریمهایی که آقای [رابرت] مالی [نماینده دولت آمریکا در
امور ایران] مورد انتقاد قرار میدهد جدید نیس��تند».آنها در نامه خود مدعی ش��دند« :اینها
تحریمهایی هس��تند که دولتهای دموکرات و جمهوریخواه اعمال کردهاند تا رژیم ایران
را بهخاطر حمایت از تروریسم ،برنامه غنیسازی هستهای و برنامه موشکی بالستیک تنبیه
کنن��د».در ادام��ه ای��ن نامه آمده اس��ت« :تحریمهای فعلی اهرمهای فش��ار بزرگی را برای
دولت شما در برابر رژیم ایران فراهم میکنند و باید بهعنوان ابزاری برای رسیدگی به تمام
جنبههای رفتارهای ثباتزدای ایران مورد اس��تفاده قرار گیرند».آنها با اش��اره به اظهارات
مقامات دولت بایدن برای دریافت رأی اعتماد نوشتند« :مقامات ارشد دولت در کنگره تعهد
دادهاند که دولت بایدن برنامه دارد رویکرد جدیدی ،جدا از دولت [باراک] اوباما درخصوص
سیاستهایشان در قبال ایران اتخاذ کنند».
برج��ام گ��زارش کرد که یک��ی از نمایندگان
چین روز سهش��نبه از ایاالت متحده خواست
ت��ا تمامی تحریمهای غیرقانونی علیه ایران
را بردارد و اعمال زور علیه ش��رکتها و افراد
خارج��ی ب��ه ویژه از کش��ورهای چین را کنار
بگذارد.پی��ش از ای��ن نی��ز «ژائ��و لیجیان»
سخنگوی وزارت امور خارجه چین و همچنین
«چانگ هووا» سفیر چین در ایران نیز بر لزوم
بازگشت بدون قید و شرط ایاالت متحده به
برجام و همچنین برداشته شدن تحریمهای
غیرقانون��ی آمریکا علیه جمهوری اس�لامی
تأکی��د کرده بودند.میخائیل اولیانوف نماینده
روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی در وین
اتریش سهش��نبه در س��خنانی موضع آمریکا
در مذاک��رات وی��ن درباره توافق هس��تهای
ای��ران را «متع��ادل» توصی��ف کرده و افزود
ک��ه تی��م آمریکا به ص��ورت فعال در تالش
اس��ت تا بفهمد چه خبر اس��ت.اولیانوف که
ریاس��ت هیئت روس در مذاکرات وین را بر
عهده دارد در مصاحبه با روسیه  24گفت« :به
نظر می رس��د که موض��ع تیم مذاکره کننده

کنونی آمریکا نسبتا متعادل است .آنها تالش
دارن��د بفهمن��د چه خبر ب��وده و به توصیهها
توجه کنند».اولیانوف افزود که تیم آمریکا در
تالش است تا زمینه مشترکی برای پیشرفت
پیدا کند.

واشنگتن در خیال خرید زمان است؟


نورنیوز نوشت :روز سهشنبه نشست کمیسیون
مش��ترک برج��ام با حضور نماین��دگان 4+1
و جمه��وری اس�لامی ای��ران در وین برگزار
ش��د .این جلس��ه که در ادامه نشست مجازی
این کمیس��یون در روز جمعه ش��کل گرفت،
از دیروز به دلیل ویژگیها و حساس��یتهای
آن در مس��یر دستیابی به توافق احتمالی برای
خروج از بنبس��ت ایجاد شده در احیای مجدد
برج��ام در صدر توجه رس��انههای جهان بوده
است .س��یدعباس عراقچی سرپرست هیئت
مذاکرهکننده ایران در وین پس از پایان جلسه
کمیس��یون مشترک با اشاره به مواضع قاطع
ایران که به اطالع اعضای  4+1در نشس��ت
رس��یده است اظهار داشت :در اجرای تعهدات
آمری��کا روش گام ب��ه گام را قب��ول نداری��م و

مجموعه اقدامات در یک گام که ما اس��م ان
را «وضعیتنهایی» گذاشتهایمبایدانجامشود.
در کنار اظهارنظرهای سرپرست هیئت ایرانی
در مذاکرات ،مقامات آمریکایی نیز بر اس��اس
روال معمول خود برای ایجاد فشار رسانهای و
تاثیرگذاری غیرمستقیم بر مذاکرات ،اظهارات
متعددومتنوعیداشتهاند.ندپرایسسخنگوی
وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از مواضع طرح
شده از سوی ایران در نشست و «حداکثری»
خواندن آن اضافه کرد :ما هیچ پیشرفت فوری
پیشبینی نمیکنیم .ما میدانیم که بحثهای
دشواری پیش رو خواهد بود ،اما این یک گام
سالم رو به جلو است.رابرت مالی نماینده ویژه
آمری��کا در ام��ور ایران نیز که به همراه هیئتی
به وین ،محل برگزاری نشس��ت کمیس��یون
مشترک برجام سفر کرده است طی سخنانی
گفت« :اصرار مقامهای ایران برای رفع کامل و
یکجایتحریمهانشانهجدینبودنتهراندر
بازگش��ت به برجام است».او خاطرنشان کرد:
«آمریکا درباره برنامه موش��کهای بالستیک
ایراننگرانیهاییداردووقتیپروندههستهای
مشخص شد ،مذاکره درباره فعالیت منطقهای
ایران را آغاز میکند».مخالفت آشکار آمریکا با
لغو یکباره تحریمها و تاکید بر ضرورت طرح
موضوعات فرابرجامی نشان میدهد که دولت
بایدنباوجود ادعاهایمکرردرخصوصقصد
این کش��ور برای بازگشت به دیپلماسی عمال
حاضر به انجام اقدام عملی در این حوزه نبوده
و با طرح مسایل انحرافی که خود از تاثیر آن بر
باقی ماندن بنبست کنونی آگاه است در حال
حرکتدرمسیرگذشتهاماباادبیاتیدیگراست.
رفتار آمریکا دقیقا مش��ابه جنگافروزی است
که با حمله به خاک کش��وری دیگر بخش��ی از
خ��اک و مناف��ع آن را در اختیار گرفته و اکنون
پس از وقوف به عدم توانایی خود برای تصرف
بیشتر و زمینگیر شدن در پشت سد مقاومت
حری��ف ،برای خ��روج آبرومندان��ه از بحرانی
که خود س��اخته اس��ت حاضر به عقبنشینی
نیس��ت اما پیش��نهاد مصالحه میدهد!بسیار
روشن است که مصالحه پیش از عقبنشینی
ط��رف متج��اوز و جنگاف��روز و برگرداندن
خاک و منافع کش��ور مورد هجوم واقع ش��ده،
عمال آغاز جنگی فرسایشی با هدف شکستن
مقاومت حریف است.جمهوری اسالمی برای
جلوگیری از تداوم تجاوز آمریکا به منافع ایران
تحت هیچ ش��رایطی حاضر به پذیرش طرح
گام به گام و چند پاره ش��دن منافعش که به
معنی به رس��میت شناختن خوی تجاوزگری
و زیادهخواه��ی آمریکاس��ت نخواهد ش��د و
همانگونه که سرپرست هیئت مذاکرهکننده
ایران در کمیس��یون مش��ترک اعالم کرد در
صورت��ی ک��ه مذاکرات فعل��ی به محلی برای
ات�لاف وقت و ط��رح زیادهخواهیهای قبلی
باشد مذاکرات را متوقف خواهد کرد.

روحانی:آمریکامیگویدمیخواهمتوبهکنم

امیدواری دولت به مذاکرات برجامی

گ�روه سیاس�ی:رئیسجمهور ب��ا بیان اینکه ش��اهد فصل تازهای از
تجدید حیات برجام هستیم ،گفت :همه کشورهای متعهد در برجام
در این روزها در وین اجتماع کردهاند و امروز صدای واحدی درباره
حجتاالسالم حسن
برجام ش��نیده میش��ود .به گزارش اسکناسّ ،
روحانی ،رئیسجمهور ،روز گذش��ته در جلس��ه هیأت دولت گفت :در
روزهای اخیر ما شاهد فصل تازهای از تجدید حیات برجام هستیم.
هم��ه کش��ورهای متعه��د در برج��ام در این روزه��ا در وین اجتماع
کردن��د؛ ب��ا ترکیبهای مختلف با ترکیت  4+1با حضور ایران 4+1
ب��ا حض��ور آمری��کا ،ا ّم��ا به هر نحوی که بوده ،صدای واحد ش��نیده
میش��ود و آن اینکه همه اطراف این توافق هس��تهای به این نتیجه
رس��یدهاند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مس��یری جز
اج��رای کام��ل برج��ام وجود ندارد.وی ادامه داد :به نظر من این یک
موفقیت جدید برای جمهوری اس�لامی ایران اس��ت .دولت یکی از
افتخاراتش این است که در سال  97و  98و 99و در ماه اولیه 1400
با همه س��ختیها و ش��دیدترین تحریمها و جنگ اقتصادی ،کشور
را طوری اداره کرد که نه دوس��تان حتی دش��منان ما امروز اعتراف
دارند که فش��ار حداکثری شکس��ت خورده است .این باالترین عمل
و موفقیت این دولت است.روحانی در ادامه گفت :یکی از افتخارات
دولت دوازدهم این اس��ت که در مقابله با فش��ار اقتصادی ،سیاسی و
تبلیغاتی دش��من بهگونهای مقاومت کرده که در اینکه راه دش��منان
ما منجر به شکست شده ،امروز هیچ تردیدی وجود ندارد .البته همه
میدانیم که این موفقیت در سایه مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ
ایران بوده است .اگر مقاومت مردم و تحمل رنجها و سختیها نبود
ما شرایط دیگری داشتیم.

نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند


روحان��ی تصری��ح کرد :دولت حتی در این جنگ س��ه س��اله حاضر
نش��د توصیه برخی دوس��تان را عمل کنند که میگفتند برای ارزاق
عمومی و کاالها سیستم کوپنی را راهاندازی کنید .ما زیر بار نرفتیم
و گفتیم کشور را به شکل عادی اداره میکنیم .ما میتوانیم کاال را
ب��ه ان��دازه نی��از جامعه به وفور در اختیار مردم قرار دهیم و این کار را
کردهایم و در این س��ه س��ال کاال به وفور در اختیار مردم قرار گرفته
اس��ت ،البته قیمت ،نامتعادل و گران بوده و مردم در فش��ار بودهاند،
این موضوع را قبول داریم و روش��ن هس��ت .ا ّما نتوانس��تند اقتصاد
ما را بش��کنند.وی با بیان اینکه در ش��رایط تحریم ،آمریکا امروز به
صراحت میگوید سیاس��ت فش��ار حداکثری شکست خورده ،گفت:
آمریکا به صراحت میگویند راهی جز مذاکره نداریم و به صراحت
میگویند اگر ش��ما آماده هس��تید ما حاضر هس��تیم مستقیم مذاکره
کنیم و اگر آماده نیستید ،حاضر هستیم بهطور غیرمستقیم و از طریق
چهار بعالوه یک با ش��ما مذاکره کنیم .این به معنای پیروزی ملت
ماس��ت ،این را دس��ت کم نگیریم.روحانی با بیان اینکه رس��انههای
ما و فضای مجازی میخواهند این واقعیت را بپوش��انند ،گفت :این
پی��روزی عظی��م و ب��زرگ در تاریخ ملت ای��ران را تحریف نکنند .نه
یک روز و دو روز و س��ه روز ،بلکه ملّت ما س��ه س��ال و نیم مقاومت
کرده در برابر فشارها.
اگ�ر بناس�ت از پ�ول مل�ت فیل�م درس�ت کنی�د ،واقعیته�ا را

بگویید!

رئی��س جمه��ور با بیان اینکه دولت قبلی آمریکا منزویترین دولت
تاری��خ این کش��ور ب��ود گفت :آمریکا اگر تنها نبود میتوانس��ت در

اخبار

با برجام صنعت هستهای
نه متوقف و نه کند میشود

ریی��س س��ازمان انرژی اتم��ی از رونمایی از ۱۳۳
دس��تاورد این س��ازمان در مراسم روز ملی فناوری
هس��تهای خب��ر داد .ب��ه گزارش ایس��نا ،علی اکبر
صالح��ی در حاش��یه جلس��ه هیات دول��ت با بیان
اینکه مراس��م روز ملی فناوری هس��ته ای روز ۲۱
فروردین برگزار می ش��ود ،اظهار کرد :این مراس��م
با حضور رییسجمهور برگزار می ش��ود.وی ادامه
داد :در ای��ن مراس��م  ۱۳۳دس��تاورد ب��ه نمایش در
می آید .ش��ش هفت رونمایی انجام می ش��ود که
مهمتری��ن آن چندی��ن رادی��ودارو اس��ت که برای
درم��ان بیم��اری های صعب العالج به کار می آید.
امسال به تعداد این داروهای جدید اضافه می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد :یکی دو مورد
دیگر دس��تاورد هس��تهای داریم که نمیتوانیم در
مع��رض نمایش بگذاری��م ،مرکز ملی یون درمانی
در اس��تان البرز ش��هریور ماه افتتاح میش��ود .این
مرکز یک بیمارستانی است که بیماریهای صعب
العالج را درمان میکند .تجهیزات این بیمارس��تان
 ۲۰۰میلی��ون ی��ورو و معادل  ۶هزار میلیارد تومان و
ساختمان آن نیز  ۱۰۰میلیارد تومان است که تمام
ای��ن هزینهه��ا را وام گرفتیم .این مرکز ،شش��مین
نوع از این بیمارس��تانها در جهان اس��ت و در غرب
آس��یا هم فقط ما چنین بیمارس��تانی داریم.صالحی
گفت :پروژه دیگری داریم تحت عنوان پروژه تولید
رادیو دارو بر اساس  GMPیا «پروژه تترا» که ۶۰
میلی��ون ی��ورو تجهیزات دارد و هزینه این را هم از
دولت نگرفتیم.

تعویق جلسه مجمع تشخیص
مصلحت نظام با دستور کار بررسی
لوایح FATF

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود
دیروز ( چهارش��نبه) برگزار ش��ود به تعویق افتاد .به
گزارش ایس��نا ،جلس��ه مجمع تشخیص مصلحت
نظام که قرار بود امروز با حضور اکثر اعضا تشکیل
شود و یکی از دستورکارهایش بررسی لوایح FATF
بود به هفته آتی موکول شد.احمد توکلی در گفتوگو
با ایس��نا علت این تعویق را دس��تور ستاد ملی کرونا
برای تجمع در وضعیت قرمز کرونا دانست و گفت:
این هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلسه
مجمع وجود نداش��ت ،با آمادگی فنی از هفته دیگر
جلس��ات مجمع به صورت مج��ازی برگزار خواهد
شد.

ابراز رضایت ایران و قزاقستان از
سطح روابط دوجانبه

محمد جوادظریف وزیر امورخارجه کش��ورمان در
س��ومین مرحله از س��فر خود به کشورهای آسیای
مرک��زی و پ��س از دی��دار ب��ا مقامات کش��ورهای
ازبکستان و قرقیزستان امروز در نورسلطان ( آستانه)
با مختار تیلو بردی معاون نخست وزیر و وزیر امور
خارج��ه قزاقس��تان دیدار و گفتگو ک��رد .وزیر امور
خارجه کشورمان در این دیدار با تبریک نوروز بعنوان
عام��ل ارتب��اط دهنده مردم منطقه با یکدیگر و ابراز
خرسندی از آغاز تولید مشترک واکسن اسپوتنیک
وی روس��یه در قزاقس��تان ،از هم��کاری های دو
کش��ور در حوزه های مختلف سیاس��ی ،اقتصادی
اب��راز رضای��ت کرد و افزایش زمینه های همکاری
در بخشه��ای حم��ل و نقل ،خطوط مواصالتی و
ترانزیت و همچنین حضور قزاقس��تان در چابهار و
اینچه برون را مورد تاکید قرار داد.

کشتی “ساویز” بر اثر انفجار دچار
آسیب جزئی شده است

شورای امنیت ،اسنپ بک را به قول خودش پیش ببرد .میتوانست
راجع به پایان تحریم تس��لیحاتی ایران موفقیتی به دس��ت بیاورد.
این پیروزی بزرگ را چرا نمیگوییم؟ پیروزی سیاس��ی ملت ایران
و دول��ت دوازده��م با رهبری مقام معظم رهبری و حمایت و هدایت
ایش��ان توانس��تهایم آمریکا را شکس��ت دهیم چرا برای این پیروزی
فیلم درس��ت نمیکنید از پول ملت؟ اگر بناس��ت از پول ملت فیلم
درست کنید ،واقعیتها را حقیقتها را بگویید .نباید غیرواقعی بگوییم
و حقیقته��ا را تحری��ف کنیم.وی با بیان اینکه آمریکا آماده اس��ت
بنشیند و مذاکره کند ،گفت :اجرای برجام و بازگشت به تعهدات ،در
ادبیات دینی ما به معنای توبه است .آمریکا آمده میگوید میخواهم
توبه کنم و به برجام برگردم .حاال چقدر راس��ت میگوید و در عمل
به حرف خود وفادار هست ،باید ببینیم .ما قضاوت نهایی نمیکنیم،
ت��ا اکنون داریم قض��اوت میکنیم .آنچه امروز ایران میگوید مورد
قبول افکار جهانیان است .ما میگوییم به تمام تعهدات برجامیمان
برمیگردیم در صورتی که آمریکا برگشته باشد و ببینیم که در عمل
دارد اجرا میکند.

س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت :کش��تی تجاری
ایران با نام ساویز روز سه شنبه  ١٧فروردین حدود
س��اعت  ۶صبح به وقت محلی در دریای س��رخ و
در نزدیکی س��واحل کش��ور جیبوتی بر اثر انفجاری
که منشاء و شیوه شکل گیری آن در دست بررسی
اس��ت دچار آس��یب جزئی شده است .سعید خطیب
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال
خبرنگاران در خصوص اخبار حمله به کشتی تجاری
ایران در دریای سرخ اظهار داشت :بر اساس اعالم
قبلی رسمی و هماهنگیهای انجام شده با سازمان
بین المللی دریانوردی به عنوان نهاد مرجع ،کشتی
غیر نظامی ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی در
مسیر خطوط کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی در
منطقه دریای سرخ و خلیج عدن مستقر شده بود .این
کشتی عمال به عنوان ایستگاه لجستیکی (پشتیبانی
فنی و تدارکات ) ایران در دریای سرخ عمل میکرد و
لذا مشخصات و ماموریت این کشتی قبال به صورت
رسمی به آن سازمان اعالم شده بود.

