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 آمریکا؛ 
سرزمین تضادها

2 4

تازهخبر

 ربیعی: اطمینان داریم 
که در مسیر درستی 

هستیم

امداد، آموزش همگانی 
و خانه های هالل 

اولویت های سال ۱۴۰۰

نماینده کشورمان در نیویورک در پیامی 
کرات  مذا برگزاری  به  توجه  با  توییتری 
وین، بر لزوم لغو تمامی تحریم های آمریکا 
به جهت متوقف شدن اقدامات جبرانی 

کید کرد. برجامی ایران تأ
مجید تخت روانچی، نماینده کشورمان 
دیروز  کرات  مذا درباره  ملل  سازمان  در 
که   برجام  مشترک  کمیسیون  اعضای 
در وین انجام شد، در صفحه توییترش 
کرات  گروه ۱+۴ امروز مذا نوشت: »ایران و 
هسته ای را در وین از سر می گیرند. آمریکا 
کنون نتوانسته به وعده کارزار انتخاباتی  تا
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا  مبنی بر 
بازگشت به برجام ]توافق هسته ای[ عمل 
گر آمریکا  کند.«  روانچی در ادامه نوشت: »ا
ایران  سپس  کند،  لغو  را  تحریم ها  تمام 
تمام اقدامات جبرانی را متوقف خواهد 
کرد. این می تواند یک موقعیت برد-برد 

برای همه باشد.« 
کمیسیون  نشست  هجدهمین 
 ۱۳ جمعه  روز  در  که  برجام  مشترک 
شده  آغاز  مجازی  صورت  به  فروردین 

بود، دیروز از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه به  وقت 
از  تهران( در وین  به وقت   ۱۷:۰۰( محلی 
گرفته می شود.  سیدعباس عراقچی،  سر 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه، ریاست 
هیأت کشورمان را در این نشست برعهده 
دستگاه ها  سایر  از  نمایندگانی  و  دارد 
و  نفت  وزارت  مرکزی،  بانک  جمله  از 
سازمان انرژی اتمی او  را در این نشست 
در  فنی  رایزنی های  می کنند.   همراهی 
قالب نشست های کارشناسی در دو حوزه 
رفع تحریم ها و مسائل هسته ای از جمله 
این  کار  دستور  در  موضوعات  مهم ترین 

نشست است. 
نشست  حاشیه  در  همچنین 
جلسات  معمول،  روال  به  کمیسیون، 
هیأت های  سایر  روسای  با  دوجانبه 
چارچوب،  این  در  می شود.  برگزار   ۱+۴
شامگاه دوشنبه دیدار دوجانبه با چین 
نیز  سه شنبه  صبح  برای  و  شده  انجام 
اتحادیه  و  روسیه  هیأت  با  دیدارهایی 

اروپایی تنظیم شده بود.

هجدمین نشست کمیسیون مشترک 
سیزدهم  جمعه،  روز  در  که  برجام 
آغاز شده  فروردین، به صورت مجازی 
به  وقت  ۳۰دقیقه  و   ۱۴ ساعت  از  بود، 
حضور  با  تهران(  وقت  به   ۱۷( محلی 
سیدعباس  ریاست  به  ایرانی  هیأت 
کشورمان  عراقچی، معاون وزیرخارجه 
و   ۴+۱ کشورهای  از  هیأت هایی  و 
سر  از  وین  در  اروپا  اتحادیه  نماینده 

گرفته شد.
هیأت  بر  عالوه  جلسه  در  حاضران 
ریاست سیدعباس عراقچی،  به  ایرانی 
دبیرکل  سرویس  معاون  مورا،  انریکه 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان 
چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان 

هستند.
این  آغاز  از  پیش  است  ذکر  به  الزم 
میان  دیگری  دوجانبه  دیدار  نشست، 

دکتر عراقچی با انریکه مورا برگزار شد.
سرویس  دبیرکل  معاون  مورا،  انریکه 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در آستانه 
مشترک  کمیسیون  نشست  برگزاری 

برجام در توییتی نوشت:
نشست  این  در  ما  روشن  هدف 
کامل و موثر اجرای  بازگشت به اجرای 

توافق از سوی تمام طرف هاست.
از  حاصل  دیپلماتیِک  فضای  از  باید 
به  برجام  بازگشت  برای  امروز  نشست 

ریل اصلی استفاده کرد.
مشترک  کمیسیون  امروز  نشست 
گروه  فصلی  جلسات  ادامه  در  برجام 
است.  برگزاری  حال  در  وین  در   ۴+۱
گذشته به صورت  اعضای برجام جمعه 
مجازی تشکیل جلسه داده و در جریان 
ایاالت  کامل  بازگشت  چشم انداز  آن 

متحده به برجام را مدنظر قرار دادند.
دور  اول جلسه حضوری هجدهمین 
که  برجام  مشترک  کمیسیون  نشست 
گراند هتل شهر وین در حال برگزاری  در 
است، با توافق برای ادامه رایزنی ها در 

سطح کارشناسی پایان یافت.
دو  صورت گرفته،  توافق  براساس 
میان  موازی  کارشناسی  نشست 
کمیسیون مشترک برجام برای  اعضای 

رفع  حوزه  در  فنی  رایزنی های  انجام 
این  شد.  تشکیل  هسته ای  و  تحریم 
به  است  قرار  کارشناسی  نشست های 
جنبه های  خصوص  در  رایزنی  و  بحث 
لغو  به  مربوط  مسائل  جزییات  و  فنی 
تحریم ها و مسائل هسته ای بپردازند و 
کمیسیون  نتیجه بحث های خود را به 

گزارش کننذ.
هیأت  رئیس  عراقچی ،  سیدعباس 
کید  کمیسیون تأ کشورمان در نشست 
و  اولین  آمریکا  تحریم های   رفع  که  کرد 
ضروری ترین اقدام برای احیای برجام 
است و جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
کامل دارد به محض رفع تحریم ها و پس 
جبرانی  اقدامات  آن،  راستی آزمایی  از 
به  و  کرده  متوقف  را  خود  هسته ای 

اجرای کامل برجام برگردد.
سازمان های  در  روسیه  نماینده 
نشست  وین  در  مستقر  بین المللی 
برجام  مشترک  کمیسیون  امروز 
موفقیت آمیز  را  اتریش  پایتخت  در 

کرد. توصیف 

 گزارش واشنگتن پست
 از وضعیت دوگانه فناوری، پزشکی و سالمت در ینگه دنیا

روحانی: دولت در برابر تکانه های اقتصادی یاریگر مردم است

توافقبرایتشکیلدونشستکارشناسیموازیبرایرایزنیهایفنیدرحوزهرفعتحریموفعالیتهایهستهای
گاماولموفقیتآمیزنشستکمیسیونمشترکبرجام

روانچی:  
مذاکراتوینمیتواندیکموقعیتبرد-بردبرایهمهباشد

در صورت لغو تحریم ها، ایران هم به 
تعهدات خود بازمی گردد

 دکتر همتی
کید کرد:      تأ

اقدام عاجل جمعیت هالل احمر 
نسبت به تشدید کنترل دقیق 
مسافران ورودی از کشور ترکیه

کابوس کرونا
  علیه فرهنگ و هنر

 جوانان قائن با برگزاری اردوهای جهادی
 به کمک مناطق محروم می روند

روستاها جان دوباره می گیرند

 ماجرای
 آتش سوزی خودرو و 

کاری  فدا
 جناب سرهنگ

تور گردشگری به ترکیه 
لغو، اما پروازها ادامه 

خواهد داشت

انتصاب های عجیب، 
رئیس جوان را گوشه 

رینگ برد!

 کرونا سینما و تئاتر را
 باز نشده، تعطیل کرد!

7

3

6

64

جنین های  ناقص 
به دنیا می آیند؟ 
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بستهمعیشتیرمضانبرایگروههایآسیبپذیر

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

انجمن های مردمی مرتبط با 
 بیماری های ژنتیکی

در نشستی تبعات مصوبه 
کردند جدید مجلس را بررسی 


