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◾

خبر
روز

بازنگری در
شیوهنامههای
کرونایی

وزیر کشور با اشاره
به ضرورت رعایت
شیوهنامههای
بهداشتی حتی پس از
انجام واکسیناسیون
عمومی گفت :طرح
ممنوعیت تردد شبانه
تنها برای سالمت
مردم به اجرا درآمده
بود و آورده مالی
برای دولت نداشت.
به گزارش مهر،
احمد وحیدی گفت:
موضوعاتی که امروز
در قرارگاه مقابله با
کرونا مورد بحث قرار
گرفت ،درباره تغییر
مصوبات بود که با
توجه به تغییر شرایط
در یکی دو هفته
آینده شیوهنامههای
بهداشتی بنا بر
شرایط جدید
بازنگری میشود.

خبـر

◾تحقیق و تفحص از شرکتهای دولتی در مجلس
سخنگویهیئترئیسهمجلسازقصدشبرایکلیدزدن
تحقیق و تفحص از شرکتهای دولتی خبر داد و گفت
طحقوقهای
مسئلهدرشرکتهایدولتیوشبهدولتیفق 
نجومینیست.بهگزارشایسنا،سیدنظامالدینموسوی
در توییتر نوشت :در بسیاری موارد این حقوقها را کسانی
میگیرند که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه به واسطه
ارتباطات مسئولیت گرفتهاند ،یعنی رانت ضرب در رانت!

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

◾

◾آرم ارتش ،موشکی شد!
در پــی تشکیل نــیــروی پدافند هــوایــی ارتــش بـه عنوان
چهارمین نیروی رسمی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،آرم
این سازمان تغییر کرد .به گزارش مهر نشان ارتش پیش از
اینباعالئمیازقبیلشمشیر(نیرویزمینی)،لنگر(نیروی
دریایی) و عقاب (نیروی هوایی) شناخته میشد .اکنون که
حدود دو سال از تشکیل چهارمین نیروی ارتش میگذرد،
دو موشک به آرم ِارتش اضافه شده است.

 9150000334پنجمین سالگرد رحلت
سلطانالذاکرین استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی
به عموم شیعیان جهان تسلیت باد.
 9100000299شهر بزرگ سبزوار سه ماه است
شهردارندارد و با سرپرست اداره میشود.

◾

◾یادداشت عجیب «آرمان» درباره خشکی زاینده رود
روزنامه آرمان در یادداشتی عجیب درباره خشکی زاینده
رود به قلم فاضل میبدی نوشت« :نیم قرن است که ما در
حال نابودکردن و زوال تمدن کهن اسالمی هستیم ...در
ادبیات سیاسی و اجتماعی ما شعار مرگ بر این و آن از
مفهومسازیالگویمصرفمهمتربودهاست.تاسیاست
خارجیماباتیغتجدیدنظر،جراحینگردد،نهتنهابحران
آب که هیچ بحرانی درست حل نخواهد شد».

از استاندار محترم و شورای اسالمی شهر
خواهشمندیم پیگیر جدی یک شهردار انقالبی و
کاردان باشند.
 9370000636اگر دولت به فکر ملت باشه مطمئن ًا
مردم هم پشت دولت هستند .نمونه اش را در

مدیرکل آژانس اتمی با چمدان خالی از ایران برمیگردد

مدیر کل آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی برای دومین بار از
زمان روی کار آمدن رئیسی به
تهران آمــد تا رئیسجمهور
را ببیند و البته فهرستی از
خ ــواس ــتـ ـهه ــای غــیــرفــنــی و
سیاسیای که از ســوی آمریکا دیکته شــده را
پیگیری کند ،اما به نظر میرسد به هیچ کدام از
اهدافش نرسید.

دست از پا درازتر!

◾

◾اسالمی :گروسی گفت هیچ انحرافی در برنامه
هستهای ایران نیست

رافــائــل گــروســی کــه در هفتههای اخـیــر ،رویکرد
سیاسیاش در پرونده هستهای ایــران اعتراض
کشورمان را به دنبال داشـتــه ،دی ــروز با حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد اسالمی
رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرد.
محمد اسالمی پس از نشست با گروسی با بیان
اینکه ایران در برنامه هستهای خود مصمم است،
گفت :آقای گروسی در دیداری که داشتیم چند بار
تأکید کرد آژانس هیچ انحرافی در برنامه هستهای
ایران مشاهده نکرده است.

◾

◾تفاهم برای خاتمه دادن به سؤاالت آژانس
به گفته رئیس سازمان انــرژی اتمی در نشست
دیــروز او با گروسی ،پاسخهای الزم به «سؤاالت
آژانس و مثال ًاسنادی که به عنوان مدرک توسط
دشمنان در اختیار آژانــس قرار گرفته بود» داده
شــده اســت .به گــزارش مهر ،اسالمی همچنین
افزوده است« :پرونده بخشی از این مدارک بسته
شده و برخی مــوارد باقی است که تفاهم کردیم
همه موارد را خاتمه دهیم» .البته موضوع استفاده
از انرژی هستهای برای تولید انرژیهای پاک هم
بعد دیگر سفر گروسی بود که اسالمی و گروسی

گزيده

یکی از اهداف مدیر کل آژانس در سفر دیروزش به تهران بازگشایی دوباره
پرونده موسوم به «پی.ام.دی» بوده تا به این ترتیب یک بستر جدید برای
امتیازگیری طرف غربی در مذاکرات  8آذر ایجاد کند.

هر دو به آن اشــاره کردند .رئیس سازمان انرژی
اتمی درای ـنبــاره گفت :درب ــاره مسائل مرتبط با
تولید برق هستهای گفته شد که ایــران حداقل
به تولید  ١٠مگاوات برق نیاز دارد که ظرفیت در
حال افزایش است .این کار بهویژه با استفاده از
نیروگاههای مدوالر کوچک که ظرفیت آن حداکثر
تا۳۰۰مگاوات است ،محقق میشود.

◾

◾خبری از دسترسی به حافظه دوربینها نیست
اسالمی همچنین وعده داد آژانس به ایران کمک
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سال سی و چهارم

خواهدکردوپشتیبانیمیکندتادرراستایتوسعه
برق اتمی حرکت کنیم .دراینباره رافائل گروسی هم
مدعی شد «آژانــس به دنبال کمک به ایـران برای
تولید انرژیهای پاک است» .اما به نظر میرسد
بخش مهم صحبتهای کوتاه گروسی در نشست
دیروز عبارتی باشد که گفت« :ما توافق کردیم که کار
مشترک در زمینه شفافسازی [برنامه هسته ای
ایران] را ادامه دهیم و این کار ادامه داشته باشد».
احتماال ًمنظورگروسیازشفافیتدسترسیدوباره
آژانــس به دوربینهایی باشد که بر اســاس قانون

انتخابات ریاست جمهوری این دوره دیدیم.
 9220000239عزیزان پلیس راهنمایی و رانندگی
اجازه ندهند از ناحیه اشکاالت حوزه خود مثل
نداشتن عالئم راهنمایی یا خرابی مسیرها و هر نوع
نقص دیگری ،تصادفات خفیف و شدید رخ دهد.

مجلس ،آژان ــس دیگر دسترسیای به محتوای
حافظه آ نهــا نــدارد .خبرگزاری فــارس با اشــاره به
حسن نیت ایــران در مــاههــای گذشته و تعویض
حافظه دوربینهای سایت هسته ای تسا در کرج
نوشت« :با این حال اتفاقی که برای دوربینهای
این سایت افتاد این بود که با اقدام خرابکارانه رژیم
صهیونیستی دوربینهای این مرکز هم از بین رفت.
اکنون گروسی بدون اینکه اقدام رژیم صهیونیستی
در این حرکت خرابکارانه را محکوم کند ،مدعی
است باید دوربینهای جدیدی را نصب کند .این
درخواستگروسیهمخالفقانونمصوبمجلس
است؛ چرا که اوال ًایران پروتکل را نباید اجرا بکند و
ثانیا ًآنچه دسترسی داده شده بود ،صرفا ًتعویض
حافظه دوربینهای موجود بــود و نه نصب و راه
اندازی دوربینهای جدید».
یکی دیگر از اه ــداف مدیر کــل آژان ــس در سفر
دیروزش به تهران بازگشایی دوباره پرونده موسوم به
«پی.ام.دی» بوده تا به این ترتیب یک بستر جدید
برای امتیازگیری طرف غربی در مذاکرات 8آذر ایجاد
کند .پروندهای که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
میخواهد باز کند در مذاکرات منتهی به برجام
برایهمیشهبستهشدهاست.بهگزارشمهر،فؤاد
ایزدیعضوهیئتعلمیدانشگاهتهراندرتشریح
ماهیت آژانس اتمی و هدف سفر گروسی به تهران
به مهر گفت« :آژانس به یک نهاد در اختیار دولت
آمریکا تبدیل شده است و آقای گروسی از دولت
آمریکا دستور میگیرد؛ این نکته نیز نکته جدیدی
نیست ،قبال ًنیز آقای آمانو همین حالت را داشته
است .آژانس از یک نهادی که باید دغدغه فنی در
مباحث هستهای داشته باشد ،به یک نهاد کامال ً
سیاسی مغرض تبدیل شده است».
گـ ــروسـ ــی ه ـم ـچ ـن ـیــن در پـ ــایـ ــان ای ـ ــن س ـفــر با
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان دیــدار و
گفتوگو کرد.

دولت

نماز جمعه

مجلس

در حاشيه

دیدار دبیرکل سازمان
همکاری اقتصادی با رئیسی

یکاتفاقجدید؛ اکرانفیلم
سینماییدرنمازجمعهتهران

واردات خودرو دست دوم
توهینبهمردماست

مناظره
توییتری
ثابتیوزنگنه
دربارهکرسنت!

رئیسجمهوردردیداردیروز«خسروناظری»دبیرکلسازمان
همکاری اقتصادی (اکو) ،شناسایی و رفع موانع و مشکالت
افزایش سطح مناسبات و همکاریهای کشورهای عضو را در
آستانه برگزاری اجالس سران اکو ،ضروری دانست و خواستار
برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای کشورهای عضو
این سازمان در حوزه انــرژی ،تجارت ،حمل و نقل ،اقتصاد
دیجیتال ،اقتصاد دریا و گردشگری برای رونق اقتصاد منطقه
شد .در این دیدار «خسرو ناظری» دبیرکل سازمان همکاری
اقتصادی(اکو) نیز گزارشی از برنامهریزیهای انجام شده برای
برگزاری اجالس سران سازمان اکو در ترکمنستان ارائه کرد.

بر اساس اعالم ستاد نماز جمعه تهران ،نماز جمعه این هفته
تهران (پنجم آذرماه) در مصالی بزرگ امام خمینی تهران اقامه
و در پایان نیز فیلم سینمایی «منصور» برای نمازگزاران اکران
میشود .به گــزارش مهر ،بر اســاس اعــام ستاد نماز جمعه
تهران ،امکان مهد کودک برای فرزندان خانوادهها نیز فراهم
است.فیلممنصوربهکارگردانیونویسندگیسیاوشسرمدی
و تهیهکنندگی جلیل شعبانی محصول سال  ۱۳۹۸و روایتگر
بخشی از داستان زندگی شهید منصور ستاری و طراحی و
تولیدنخستینجنگندهکامال ًایرانیاستکهدرآنبخشهای
ناگفته از هشت سال دفاع مقدس نیز روایت میشود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :واردات خودرو
دست دومبه کشور ،توهینبه مردم و ضرر به تولیداست.به گزارش
فارس ،عزتهللا اکبری در تشریح نشست دیروز کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ،با بیان اینکه دولت قبل اجازه واردات خودروهای
سنگین دست دوم را داد ،گفت :انتظار میرود این دولت از این اقدام
جلوگیری کند ،بهخصوص که در جلسه امروز تولیدکنندگان اعالم
کردند در صورت تأمین منابع مالی توانایی تولید دارند .وی افزود:
از آنجا که خودروهای دست دوم وارداتــی خدمات پس از فروش
ندارند ،رانندگان این خودروها ،امنیتی ندارند؛ زیرا قطعات مورد نیاز
برای خودرو آنهاسخت پیدا میشود.

گزارش کوتاه

اعترافات بنِت دستمایه استهزای روزنامهنگار ایرانی

یــک روزنــام ـهنــگــار در کــانــال
شــخــصــی خـ ــود ب ــا اش ـ ــاره به
اع ــتــراف ــات تــلــخ اخــیــر ســران
رژیمصهیونیستی نوشت:
سه ماه پیش ( ۵شهریور) وقتی نخست وزیر
رژیم اسرائیل به دیدار بایدن رفت« ،باراک
راوید» خبرنگار یهودی«آکسیوس» نوشت:
بنت در ایــن دی ــدار ،راهــبــرد «مــرگ با هزار
زخم» را برای مقابله با ایران ارائه کرده است.
محمد ایمانی میافزاید :حرفهای آنروز
بــنــت« ،آرزو» و «الف گ ـ ــزاف» بـ ــود .امــا
حــرفهــایــی کــه ام ــروز زده« ،خبر قطعی»
و دردنــاک است« :ایرانی ها در حالی که با
امنیت در تهران نشسته بودند ،اسرائیل را با
موشک محاصره کردند .آنها ما را از راه دور
میزنند».
آزار میدهند و آسیب 
بــه نــوشــتــه ای ــن نــویــســنــده کــیــهــان ،البته
جزئیات برخی دردهــا و سوزشها گفتنی
نیست .او روی ــش نــشــده بگوید سلسله

انفجارها و آت ـشســوزی در مــراکــز نظامی
و صنعتی اسرائیل -از تل آویــو تا نهاریا و
حیفا و نزدیکیهای دیمونا -عادی نیست.
او نتوانست از نفوذ به اندرونی وزیر جنگ
اسرائیل ،جاسوسی چندساله گونن سگو
وزیر انرژی و زیرساختهای این رژیم برای
ایــران ،حمالت سایبری گسترده ،عملیات
ترکیبی و دنــبــال ـهدار «عــصــای مــوســی»،
تقویت بیسابقه سامانه موشکی و پهپادی
مقاومت و رسیدن سالح به کرانه باختری و
قدس حرفی بزند.
ایــن روزنــامـهنــگــار در پــایــان بــه یــک اعتراف
دیگر سران رژیم صهیونیستی اشاره کرده و
نوشته است :نتانیاهو به تازگی در کنست ،با
رگهای متورم به بنت گفت« :ایران بهخوبی
میداند ما ضعیف هستیم .به شهرکها و
کشتی ما حمله کرد؛ اما هیچ پاسخی ندید.
این یعنی ایران ،ضعف شما را شناسایی کرده
و پیشروی میکند».

قاب

فازهای اول و دوم مطالعات بالینی
 ۱۲تا  ۱۸سال واکسن برکت

مهدی مریزاد  -فارس

بیژن زنگنه که قرار
بود برای اتهاماتش
در پرونده کرسنت در
شبکه افق توضیح دهد
با انتشار توییتی به لغو
این برنامه اشاره کرد و
نوشت« :از ابتدا گفتم
نمیگذارند بیایم ،گویا
در موضوع کرسنت،
فرصت صداوسیما
تنها برای اتهام زنندگان
است» .در پاسخ به این
توییت ،امیرحسین
ثابتی مجری برنامه
«جهان آرا» با اشاره به
سالها امتناع زنگنه از
حضور در تلویزیون برای
توضیح درباره کرسنت،
نوشت« :ما هم دوست
داشتیم خبر صدور
کیفرخواست ایشان
توسط سخنگوی قوه
قضائیه اعال م نمیشد
تا بتوانیم میزبانشان
باشیم؛ هرچند هنوز هم
پیگیریم ،اما اگر ایشان
هم قبل از اعالم صدور
کیفرخواست دعوت ما
را پذیرفته و به مناظره
با آقای پژمانفر تن
میدادند ،امروز طرفین
حرفهایشان را
زده بودند.

شماره 9679
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◾قالیبافو زاکانی باز به هم رسیدند
وزیرعلوموتحقیقاتدرحکمیاعضایحقیقیجدیدهیئت
امنایدانشگاهتهرانرامنصوبکردکهبراساسآنمحمدباقر
قالیباف ،محمدحسن صــادقــی مـقــدم ،علیرضا زاکــانــی،
سید جواد ساداتینژاد ،محمدمهدی اسماعیلی و عباس
مصلینژادبهعنواناعضایحقیقیدورههشتمهیئتامنای
این دانشگاه منصوب شده اند .با این حکم ،عارف ،زنگنه،
ظریف و حناچی با این نهاد خداحافظی میکنند.
 9360000158باوجود باز شدن مدارس و
قرارداشتن پنج مدرسه در مسیر خط28/1چرا
باید بین۲۵تا۴۵دقیقه منتظراتوبوسهای
این خط باشیم واتوبوسرانی هم مدعی شود
سرفاصله این خط همان۱۰دقیقه است!

یادداشت
چرا باید مسیر کنونی
در برابر آژانس ادامه یابد؟

علی علوی سرانجام بــا سفر مدیر کل
آژانـ ــس بینالمللی انـ ــرژی اتــمــی بــه ای ــران
موافقت شد و رافائل گروسی به تهران آمد.
اهمیت سفر ســوم رافــائــل گــروســی پــس از
چند هفته درخــواسـتهــای مکرر وی برای
گفتوگو با مقامات ایرانی به دلیل همزمانی
با چند برنامه دیگر دو چندان شده است.
این سفر درســت یک روز پیش از نشست
شورای حکام آژانس و پنج روز قبل از سرگیری
مــذاکــرات هستهای در هتل کــوبــورگ وین
انــجــام گــرفــت .تــردیــدی نیست کــه مبنای
راهــبــرد جمهوری اسالمی در قبال آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی مبتنی بر اصل تعامل
و نه تقابل است .تهران برای مدتها راهبرد،
همکاری خــود را بــا آژان ــس در پیش گرفته
بود ،اما وقوع چند باره حمالت خرابکارانه
رژیم صهیونیستی علیه سایتهایی مانند
نطنز و ک ــرج ســبــب شــد تــهــران بــه صــورت
منطقی برخی مالحظات را در تفاهمهای
خــود با ایــن نهاد در نظر گرفته و در برخی
تعامالت خود با آژانس تجدیدنظر کند .در
ادراک نخبگان تصمیمساز و تصمیمگیر
در ایــران ،این گرایش فکری پس از آن رنگ
و بوی جدیتری به خود گرفت که سرویس
اطالعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی
م ــوس ــوم ب ــه م ــوس ــاد در مـ ـ ــوارد بــســیــاری
دادههـ ــای بــدســت آورده شــده خــود درب ــاره
پــروژه هستهای ایــران را با اطالعات آژانــس
تکمیل مـیکــرد و از آن بــه منظور پیشبرد
عــمــلــیــاتهــای خــرابــکــارانــه در ســایـتهــای
اتــمــی بــهــره م ـیگــرفــت .ســخـتگــیــریهــای
گسترده جدید سازمان انرژی اتمی در قبال
مأموران آژانــس نه یک تصمیم شو قانگیز
که اجباری احتیاطآمیز بــوده اســت که در
ورای آن ،بتوان دستورالعملهای امنیتی
تأسیسات هستهای را به طور کامل تأمین
کرد .بیاعتمادی به نهادی مانند آژانس آن
جا شدت میگیرد که این سازمان بینالمللی
بــه ج ــای آنــکــه بــا تــهــران بــا ه ــدف حفاظت
هستهای همکاری به عمل آورد ،نه تنها بر
خالف آن حرکت کرده که در موارد متعددی
با درز شبه عمدی دادههای ارسالی سازمان
انرژی اتمی کشورمان به ایاالت متحده و رژیم
صهیونیستی ،در واقع به آنها هم در مسیر
تقابل هستهای با جمهوری اسالمی کمک
کرده است .به هر روی ،زمینههای انتخاب
اجبارآمیز جدید ایران بر هیچ کارشناسی در
حوزه هستهای پوشیده نیست ،اما طبیعی
اســت کــه بــه منظور مراقبت و ممانعت از
اقدامات منفی بعدی این نهاد بینالمللی
که قدرت و ظرفیت قابل توجهی در اختیار
دارد ،اصــل همکاریها با آن ادامــه یافته و
خواهد یافت .از همین رو بود که با سفر سوم
گروسی به تهران در این بازه زمانی موافقت
بــه عمل آم ــد .جــمــهــوری اســامــی تصمیم
گرفته کــه سفر رئیس آژان ــس درســت یک
روز پیش از شــروع نشست دورهای شورای
حکام در روز چهارشنبه انجام شــود که به
طور همزمان ،چند هدف را در پیش بگیرد .از
یک سو ،نفس انجام این سفر و مالقاتهای
گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر
امور خارجه میتواند اتمسفر روانی مثبتی
را در نشست شــورای حکام بگستراند و از
طــرف دیگر هــم ،با یک تفاهم دیگر –حتی
شکننده -بدون آنکه امتیاز اساسی خاصی
بدهد ،از صدور قطعنامهای علیه کشورمان
در ایــن ش ــورا جلوگیری کــنــد .عــدم صــدور
قطعنامه علیه ایران در رکن حقوقی آژانس
یک ضمانت دیگر هم دارد و آن ،به تاریخ
هشتم آذر بر میگردد .طبیعی است که بروز
هرگونه فضای منفی در آژانس از سوی دبیر
و دیگر مقامات آن به طور مستقیم میتواند
منجر به صدور همان نگاه منفی در مذاکرات
وین شود .در مجموع ،رویکرد کنونی شکل
گرفته در برابر آژانس و به خصوص شخص
گروسی که در سیاسی کــاری دست دبیران
سلف خود را بسته ،باید با دقت نظر بیشتری
ادام ــه یــابــد .تنها تقویت همه جانبه تــوان
هستهای در داخل و مقابله هوشمندانه با
تالطمهای سیاسی آژانس و کشورهای غربی
اســت کــه میتواند دســتــاوردهــای از دست
رفته جمهوری اسالمی در مذاکرات اتمی و
برجام را بازیابد.

