
]شــهروند[ ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه 
دیــروز بــا رئیس جمهــوری و وزیــر امورخارجــه دیــدار و 

گفت وگو کرد.
عــاوه بــر رایزنی هــای برجامــی الوروف در تهــران در 
آســتانه دور جدید گفت وگو هــای ۴+۱ در وین، توســعه 
همکاری هــای دوجانبه یکــی دیگــر از محور های مهم 
گفت وگو های وزیر خارجه روســیه بــود. امضای تمدید 
معاهده »اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران 
و روسیه« که ۲۰ سال پیش به امضای رؤسای جمهوری 

وقت دو کشور رسیده، در همین راستاست.
معاهــده روابــط متقابــل و اصــول همــکاری ایــران و 
روســیه در ۲۲اســفند ماه ســال ۱۳۷۹ برابر بــا ۱۲ مارس 
۲۰۰۱ میادی در ۲۱ ماده در جریان سفر رئیس جمهوری 
وقت ایران به مســکو به امضای دو طرف رسید. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی دستگاه دیپلماســی دیروز در 
نشســت خبری خود با خبرنگاران گفت کــه در جریان 
ســفر ســرگئی الوروف توافقنامــه همــکاری جامع بین 
ایران و روســیه امضا خواهد شــد. تاریخ این توافقنامه 

فروردین منقضی شده و در این سفر امضا می شود.

نه کمتر از توافق سال ۲۰۱۵  را می پذیریم نه بیشتر از 
آن را می خواهیم

حجت االسام والمســلمین حســن روحانی در دیدار 
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه با اشــاره به 
عاقه منــدی جمهــوری اســامی ایــران بــرای توســعه 
همکاری هــای منطقــه ای از توســعه ایــن همکاری ها 
با هــدف کمک بــه برقراری صلــح و ثبــات در منطقه به 
عنــوان اقدامــی راهبــردی در مقابلــه بــا یکجانبه گرایی 
آمریــکا و مداخلــه در امــور منطقــه از ســوی ایــن کشــور 
استقبال کرد. روحانی در ادامه با اشاره بر ضرورت حفظ 
امنیت، صلح و ثبات در منطقه و اینکه امنیت منطقه 
باید توسط کشورهای خود منطقه حفظ شود، بر لزوم 
توسعه همکاری های دفاعی و نظامی ایران و روسیه با 
کتبر  توجه به پایان تحریم های تسلیحاتی ایران از ماه ا

کید کرد. سال گذشته تأ
رئیس جمهوری با قدردانی از مواضع و حمایت های 
کــرات هســته ای بر تــداوم تاش هــا برای  مســکو از مذا
حفظ و احیای برجام به عنــوان یک توافق چندجانبه 
بین المللــی کــه الگویــی بــرای حل وفصل مشــکات از 
کید کــرد و  کره و دیپلماســی بــوده اســت، تأ مســیر مذا
گفت: »امروز آمریکا و همه دنیا به این نتیجه رسیده اند 

کثری شکست خورده و تنها راه آمریکا برای  که فشار حدا
بازگشت به برجام، لغو تحریم هاست.«

روحانــی افــزود: »حرکــت دو کشــور در این خصــوص 
نشان دهنده نگاه مشترک درمورد مسائل بین المللی از 
جمله برجام است و همچنین امروز برای اینکه بتوانیم 
برجــام را احیا و فعال کنیــم، همکاری دو کشــور به طور 

قطع بسیار موثر خواهد بود.«
کید کرد: »مــا در واقع می خواهیم  رئیس جمهوری تأ
فضا و روابط بــه تعهدات و توافقــات ســال ۲۰۱۵ برگردد 
و همــه طرف های برجــام، همــان قول هــا و گفتارهای 
خود را عملیاتی کنند و هرآنچه در آن زمان توافق شــده 
پذیرفته شــود، نه حاضریــم کمتــر از آن را بپذیریــم و نه 

دنبال آن هستیم که بیش از آن را به دست آوریم.«
روحانــی در ادامه با اشــاره به مشــکات و بحران های 
منطقــه ای از جملــه بحــران یمــن و ســوریه  بــر تــداوم 
همکاری هــا و تبادل نظــر ایــران و روســیه به عنــوان دو 
کشــور تأثیرگــذار منطقــه بــرای حل وفصــل بحران هــا و 
کید کرد و افــزود: »بازکردن پای  مشــکات منطقه ای تأ
رژیم صهیونیستی به عنوان یک عنصر بی ثبات کننده 
ک  و تنــش زا، در منطقــه خلیج فــارس اقدامــی خطرنــا

است.«

کراتــی بــه  آمریــکا  اقدامــات خرابکارانــه ابــزار مذا
نخواهد داد

کید بــر اینکه ما هیچ مشــکلی  وزیــر امــور خارجه بــا تأ
بــرای بازگشــت بــه تعهــدات برجامــی نداریــم،  گفــت: 
»آمریکایی هــا بایــد بداننــد نــه تحریــم و نــه اقدامــات 

کراتی بــرای آنها نخواهــد داد و این  خرابکارانــه ابــزار مذا
اقدامات فقط وضعیت را برای آنها دشوارتر می کند.«

محمدجــواد ظریــف در کنفرانس خبری مشــترک با 
ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه با ابــراز قدردانی از 
موضع قوی فدراسیون روسیه علیه خرابکاری در نطنز 

کید کرد. بر ضرورت تداوم همکاری دو کشور تأ
وزیر امور خارجه اضافه کرد: »همچنین ضرورت دارد 
آمریکا بدون توقف بــه تعهدات خودش برگــردد و همه 
تحریم هــا را رفــع کنــد و ایران هم پــس از راســتی آزمایی 

اقدامات خودش را خواهد کرد.«

همــه تحریم هــا علیــه ایــران بایــد بی قید و شــرط 
برداشته شود

بــا  مشــترک  خبــری  نشســت  در  الوروف  ســرگئی 
محمدجواد ظریف در پاســخ به ســوالی مبنــی بر اینکه 
روســیه به عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی برجــام چــه 
موضعــی درخصــوص مذکــرات ویــن و بازگشــت آمریکا 
به تعهدات برجام دارد، گفت: »موضع ما کاما روشــن 
است و همه تحریم های علیه ایران باید بی قید و شرط 
برداشــته شــود و امیدوارم بــا برداشــتن تحریم ها علیه 

ایران فضای همکاری بیشتری ایجاد شود.«
وزیــر خارجــه روســیه تصریــح کــرد: »تنهــا راه احیای 
برجام این اســت که آمریکا به صورت کامل به تعهدات 
خود بازگردد و طبق قطعنامه شورای امنیت و سازمان 
گــر آمریکایی هــا ایــن کار را نکننــد،  ملــل عمــل کنــد. ا
کی شوند و پیامدهای  ممکن است گرفتار اقدام خطرنا

گواری می تواند داشته باشد.« نا
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همتی:      

اطالعات صندوق بین المللی 
پول از ذخایر ارزی ایران 

اشتباه است
بانــک  کل  رئیــس 
گفــت:  مرکــزی 
اخیــر  »گــزارش 
بین المللی  صندوق 
تخمیــن  از  پــول 
میــزان ذخایــر ارزی 
بانــک مرکزی، یک خطــای فاحش و گزارشــی 
ناقــص  اطاعــات  از  ناشــی  و  غلــط 
طــی  همتــی«  آنهاســت.«»عبدالناصر 
گرام خود ضمن  یادداشــتی در صفحه اینســتا
رمضــان  مبــارک  مــاه  فرارســیدن  تبریــک 
درخصــوص بازار ارز نوشــت: »بانــک مرکزی به 
به صــورت  و  غیرمنطقــی  هیجانــات  از  دور 
تدریجــی متناســب بــا عوامــل مؤثر بــر عرضه و 
تقاضای ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت 

تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.«

امیری:  

ارسال الیحه جهت ادامه 
 فعالیت بانک مشترک 

ایران و ونزوئال
 »حسینعلی امیری« 
پارلمانــی  معــاون 
در  رئیس جمهــوری 
ضــرورت  توضیــح 
تقدیم الیحــه الحاق 
یک تبصره به ماده ۵ 
اصــل  کلــی  سیاســت های  اجــرای  قانــون 
چهل وچهــارم قانــون اساســی گفــت: »نظر به 
اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئا غیردولتی و 
از موسســات مالــی توســعه های بین المللــی 
بــوده، اساســنامه آن منطبق بــا موافقت نامه 
میان دو کشور است و با توجه به موانع قانونی 
ج در قانــون اجــرای سیاســت های کلی  منــدر
اصــل چهل وچهــارم قانــون اساســی جهــت 
ادامه فعالیــت بانک مزبــور و ضــرورت تحکیم 
روابــط دوســتانه دو کشــور ایــران و ونزوئــا در 
شــرایط کنونی الیحــه تقدیم مجلس شــورای 

اسامی شده است.« 
رئیس جمهــوری  پارلمانــی  معــاون 
کــرد: »مالکیت طــرف ونزوئایی  خاطرنشــان 
به میــزان ۵۰درصد ســهام بانک مزبور اســت. 
ادامــه فعالیــت بانــک طبــق روال ســابق عما 
مغایــر با قانــون اصــاح قانــون سیاســت های 
کلــی اصــل ۴۴ قانون اساســی و دســتورالعمل 

مربوط است.« 
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

کرات  کنش تافی جویانــه ایران به عملیــات  خرابکارانه اســراییل، ادامــه مذا »موثرتریــن وا
برجام و منحرف نشدن از مسیر لغو تحریم هاست. این یک سیاست هوشمندانه و واقع بینانه 
گر در ۴۲ سال گذشته دنبال می شد،  شاید نه اسراییل نیازی به خرابکاری  است. سیاستی که ا
داشت، نه ایران نیاز به لغو تحریم.« »دوستان عزیز حواستون رو بذارین برای امنیت ملی که 
دشمن نیاد از چندین الیه امنیتی بگذره، اینطوری تأسیسات هسته ای رو هوا ببره یا تو آبسرد 
گر انتقاد می کنیم  دماونــد و صد جای دیگه هر غلطی دلش خواســت بکند. من و امثــال من ا
فقط و فقط بــرای ایران عزیزمونه کــه از بی کفایتی به فنا رفته!«یــا »تا »اســراییل درون ایران« 
شناخته نشود، حوادثی مانند #نطنز اجتناب ناپذیر است. واقعیت سریال »تهران« نیست و 
مأمورین موساد از پشت کوه به داخل ایران نیامده اند. انفجار نطنز را باید از طریق شناخت و 

رسوا کردن »اسراییل ایران« پاسخ داد.«

کیدشده که همه  غ در حاشیه تهران ... در قانون اساسی بارها تأ »خوردن پوســت و پای مر
شهروندان باید زندگی شایسته و توأم با منزلت انسانی داشته باشند، اما وقتی به قانون عمل 
نمی شود، هر روز و هر سال شاهد کاسته شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم.« یا »اینکه 
غ فروش بیاد و اون را ۹هزار تومن  غ شده یه حرِف، اینکه مر غ برای بعضیا جایگزین مر پوست مر
بفروشه و به عبارتی از رنج مردم نون دربیاره یک حرف دیگه است و اینکه مسئولین گرامی هیچ 
اثری از ناراحتی در چهره شــون دیده نمی شــه دیگه ختم کام!«یا »ملــت ترقی می کنن تا کور 
غ_کیلویی_ غ رســیدید. #پوست_مر غ به پوســت مر شــود هر آن  کس نتواند ببیند. از پای مر
چنــد ؟ ۶هزار تومن؟ ۷هزار تومان؟ ۸هزار تومــان؟ نخیر ۹ هزار تومان کیلویی.«یا »به جهنم؛ 
غ می خورن، بچه های کوچیک دچار سوءتغذیه شدن که نتیجش توی  مردم دارن پوست مر

بزرگسالی و نسل بعد مشهود می شه، کرونا کشور رو فلج کرده.«

#پوست_مرغ
#نطنز گاردین

تحقیــق  کــه  می گوینــد  گاردیــن  بــه  دولتــی  منابــع 
»بی ســابقه« از کامــرون یک حمله شــخصی از ســوی 
رقیــب ســابقش  بــه  بوریــس جانســون  نخســت وزیر 
تلقی نمی شــود، مــردم شایســته توضیح شــفاف درباره 

رسوایی هستند.

نیویورک تایمز
گلوله  کشته شــدن یک سیاه پوست دیگر با شــلیک 
پلیــس، تیتــر یــک نیویــورک تایمز اســت. پلیــس ایالت 
مینسوتا یک مرد سیاه پوست را هدف گلوله قرار داده 
و تنش هــای عدالــت اجتماعی بــار دیگر در شــهرهای 
آمریکایــی باال گرفته اســت. رئیــس پلیس ایــن منطقه 
عنــوان کرده افســر پلیس که یک راننده ســیاه پوســت 
را کشته اســت، قصد داشــته از گلوله مشــقی استفاده 

کند، نه اسلحه واقعی.

دیلی میل
روزنامــه دیلی میــل در مــورد مــرگ دوک داســتانی 
گــزارش می دهد که مهره های  متفاوت روایت کرده و 
ارشد ســلطنت تصمیم گرفته اند دور هم جمع شوند و 
اطمینــان حاصل کنند که ملکه پس از از دســت دادن 
شــریک زندگــی اش، بــه تنهایــی در محافــل عمومــی 

شرکت نخواهد کرد.

ازسرگیری گفت وگوهای کمیسیون 
مشترک برجام؛

حضور نمایندگان بانک 
مرکزی و وزارت نفت در 

کرات برجام مذا
ریاســت  بــه  ایرانــی  کره کننــده  مذا تیــم 
ســیدعباس عراقچــی، معاون سیاســی وزیــر امور 
خارجــه کشــورمان روز گذشــته بــرای ازســرگیری 
کمیســیون مشــترک برجــام وارد  گفت وگوهــای 
شــهر ویــن شــد.دیدارها و رایزنی هــا بــا اعضــای 
باقی مانده برجــام به صــورت دو و چندجانبه آغاز 
شــده و در روزهای آتــی ادامه می یابــد. در این دور 
از گفت وگوها نیز نمایندگانی از سایر دستگاه های 
ذی ربــط از جملــه وزارت نفــت و بانک مرکــزی در 
ترکیــب هیــأت کشــورمان حضــور دارند.عراقچی 
هفتــه گذشــته هــم در ویــن حضــور داشــت و در 
جلســه ایــران و ۱+۴ شــرکت کــرد. هفتــه گذشــته 
آمریکایی ها با هیأتی به ریاست راب مالی، نماینده 
ویــژه آمریــکا در امــور ایــران هــم در ویــن حضــور 
داشــتند، امــا ایــران بــا حضــور آمریکا در نشســت 
موافقــت نکــرد، بــه همیــن دلیــل اعضــای دیگــر 
برجام با مراجعه به محل اقامت آمریکایی ها آنان 
را در جریان درخواســت های ایران قرار می دادند، 
درنهایت مقامات آمریکایــی صراحتا اعام کردند 
که آمریــکا باید همه تحریم هــای مغایر بــا برجام را 
کید کرده تنها در صورتی حاضر به  لغو کند. ایران تأ
ازســرگیری تعهدات برجامی خود است که آمریکا 
همه تحریم هایی که ترامپ اعمال کرده است، لغو 
کند و ایران بعد از راســتی آزمایی لغو این تحریم ها 
اقدامات کاهشــی خود را متوقف کرده و گام های 
خود را به عقــب برمی گرداند.وقوع حادثه در نطنز 
که در جریان آن بخشــی از سانتریفیوژهای سایت 
کرات را در هاله ای از  نطنز آسیب دید، برگزاری مذا
ابهام قرار داد،  با این حال وزیر خارجه، سخنگوی 
وزارت خارجه و ســخنگوی دولت اعام کردند که 
حادثه اخیر که ظن دست داشتن صهیونیست ها 

در آن می رود، تأثیری در برنامه های ایران ندارد.

دستاوردهای سفر مهم الوروف به ایران چیست

این خصــوص  کشــور در  روحانــی: »حرکــت دو 
نشــان دهنده نــگاه مشــترک درمورد مســائل بین 
المللی از جمله برجام است و همچنین امروز برای 
اینکــه بتوانیم برجام را احیا و فعــال کنیم، همکاری 

دو کشور به طور قطع بسیار موثر خواهد بود.«

کید بر اینکه ما هیچ مشکلی  وزیر امور خارجه با تأ
برای بازگشــت به تعهدات برجامــی نداریم،  گفت: 
»آمریکایی هــا بایــد بدانند نــه تحریم و نــه اقدامات 
کراتی برای آنها نخواهد داد و این  خرابکارانه ابزار مذا
اقدامات فقط وضعیت را برای آنها دشوارتر می کند.«

وزیر خارجه روســیه تصریح کرد: »تنها راه احیای 
برجــام ایــن اســت کــه آمریــکا بــه صــورت کامــل بــه 
تعهدات خود بازگردد و طبق قطعنامه شورای امنیت 
گر آمریکایی ها این کار را  و ســازمان ملل عمل کند. ا

کی شوند.« نکنند، ممکن است گرفتار اقدام خطرنا
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همه تحریم ها علیه ایران باید بی قید و شرط برداشته شود


