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گفت وگوی وزیر امور خارجه با مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 امیرعبداللهیان:
 تضمین جدی بدهید

خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان،  حســین 
سیاســت  مســئول  بــورل،  جــوزپ  و  کشــورمان 
خارجی اتحادیــه اروپا در گفت وگویــی تلفنی درباره 
کرات وین با یکدیگر بحــث  و تبادل نظر کردند.  مذا
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ایــن گفت وگــوی 
گــر طرف هــای مقابــل آماده  کیــد کــرد: »ا تلفنــی تا
بازگشــت بــه تعهــدات کامــل خــود و رفــع تحریم ها 
باشند، دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری 
امکانپذیــر اســت.«  وزیــر امورخارجــه بــا تشــکر از 
تالش های جوزپ بــورل به عنوان هماهنگ کننده 
گفت: »روشــن اســت که نتیجه نهایی در شش دور 
کــرات وین به دســت نیامده، لذا تمــام مواردی  مذا
که الزم اســت مــورد حل وفصل قــرار گیرند از ســوی 
کره کننــده ایرانــی مــورد توجــه قــرار دارد.«  تیــم مذا
کید کــرد: »بایــد تضمین جدی  امیرعبداللهیــان  تا
و کافی وجود داشــته باشــد کــه آمریکایی کــه به آن 
اعتمادی وجود ندارد دوباره از برجام خارج نخواهد 
شــد.« امیر عبداللهیــان اظهار داشــت: »غرب باید 
با رویکــرد جدید و ســازنده به وین بیایــد.« »جوزپ 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در 
این گفت وگوی تلفنی با اشاره به تماس های خود با 
تمامی طرف ها به عنوان مســئول هماهنگ کننده 
کرات وین  کمیسیون مشترک برجام گفت: »در مذا
بحث های فشرده و مفصلی به ویژه روی موضوعات 
معوق و رفــع تحریم ها بایــد انجام بگیــرد و احتمال 
اینکه همه بتوانند به شــکل اصلی برجام بازگردند، 
وجــود دارد.« جــوزپ بــورل بــا اشــاره بــه تعهــدات 
آمریکا گفــت: »تنها راه برداشــتن تحریم هــا، احیای 
برجام اســت کــه از ایــن طریق هــم ایران بــه حقوق 
خــود می رســد و هــم جامعــه بین الملــل از ماهیت 
صلح آمیــز بــودن برنامه هســته ای ایــران اطمینان 
پیــدا می کنــد.« او در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد که 
همه طرف ها با رویکرد مثبت و عمل گرایانه و با اراده 
محکم برای گفت وگو درباره مســائل توافق نشــده و 

کرات وین شوند. رفع تحریم ها وارد مذا

جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
شــورای  نشســت  بیســتمین  در 
همــکاری  ســازمان  نخســت وزیران 
شــانگهای ضمن تشــریح سیاست های 
توســعه  جهــت  در  ایــران  راهبــردی 
گفــت:  منطقــه ای،  همکاری هــای 
»سازمان همکاری شانگهای یک الگوی 
موفــق همــکاری راهبــردی منطقــه ای 

است.«
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مخبــر عصــر 
پنجشــنبه در ســخنانی در بیســتمین 
نشست شورای نخســت وزیران سازمان 
همکاری شــانگهای کــه از طریــق ویدیو 
کنفرانــس انجــام شــد، بــا بیــان اینکــه 
یــک  شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
راهبــردی  همــکاری  از  موفــق  الگــوی 
منطقــه ای و در راســتای ترویج فرهنگ 
چندجانبــه گرایــی بیــن المللــی اســت، 
همــکاری  »ســازمان  کــرد:  تصریــح 
شــانگهای بــا برخــورداری از ظرفیــت ها 
همکاری هــای  وســیع  فرصت هــای  و 
چندجانبه می توانند از طریق همکاری 
و هم اندیشــی بــا یکدیگــر، نویدبخــش 
ملت هــای  بــرای  روشــن  ای  آینــده 
منطقــه باشــند.« وی کــه ســخنان خود 
را بــا قدردانی از عســگر مامین، نخســت 
کــرد، ادامــه داد:  وزیــر قزاقســتان آغــاز 
»خرســندم کــه فرصتی فراهم شــد تــا در 
اجالس مجازی نخســت وزیــران محترم 
ســازمان همکاری شــانگهای مشــارکت 
کنم. همچنین مایلم از حمایت اعضای 
این ســازمان بابــت پذیرش درخواســت 
عضویــت کامل جمهوری اســالمی ایران 
در این ســازمان، کمال تشــکر و قدردانی 

را از سوی دولت و ملت ایران ابراز کنم.«
معــاون اول رئیس جمهــوری در ادامه 
شــانگهای  همــکاری  گفت:»ســازمان 
کنــون به عنــوان یک الگــوی موفق  هم ا
از همــکاری راهبــردی منطقــه ای و در 
راستای ترویج فرهنگ چندجانبه گرایی 
بین المللی مطرح اســت، بر این اســاس 
آمادگی داریم تــا فرآیند عضویت کامل در 
این سازمان را در کوتاه ترین زمان ممکن 
کید کــرد: »بدون  انجام دهیم.« مخبر تا
تردیــد، ادامــه حمایــت کشــورهای عضو 
موجب تســهیل فرآینــد عضویــت کامل 
و فعالیت همه جانبــه ایران در ســازمان 
همــکاری شــانگهای خواهد شــد.«   وی 
کنون اعضای سازمان  خاطرنشان کرد: »ا
برخــورداری  بــا  شــانگهای  همــکاری 
از ظرفیــت هــا و فرصــت هــای وســیع 

همکاری هــای چندجانبــه می تواننــد از 
طریق همکاری و هم اندیشی با یکدیگر، 
بــرای  روشــن  ای  آینــده  نویدبخــش 
ملت های منطقه باشــند. ضمــن اینکه 
این قابلیت هــا، ســازمان و اعضــای آن را 
در برابــر چالش هــای سیاســی، امنیتی، 

اقتصادی و فرهنگی مقاوم می کند. «
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری  گفــت: 
در  پذیــر  مســئولیت  عضــوی  عنــوان 
منطقــه و جامعــه جهانــی، ظرفیت هــا 
جملــه  از  بســیاری  توانمندی هــای  و 
برخورداری از امنیت و ثبات پایدار، منابع 
غنی انرژی، مزیت پیوستگی جغرافیایی 
و همبســتگی ملی، پیوندهای گســترده 
تاریخــی و فرهنگی بــا کشــورهای عضو و 
ناظر ســازمان و نیز زمینه هــای فرهنگی 
غنی که مانع رشــد تفکــرات افراط گــرا در 

منطقه است را دارد. 
ظرفیت های بزرگ اقتصادی و مزایای 
نســبی در هــر یــک از کشــورهای عضــو 
ســازمان توجه جامعه جهانــی را به خود 
جلب کــرده و فرصــت های کم نظیــری را 
برای پیوندهای راهبردی و تعامل بیشتر 

میان اعضاء ایجاد می کند.«
راســتا  همیــن  در  داد:   ادامــه  وی   
مزیت هــای حمــل و نقلــی و جغرافیایی 
به واســطه همجواری بــا دو حوضــه آبی 
دریای خــزر و خلیج فــارس و امکان بهره 
گیــری کشــورهای عضــو و ناظر ســازمان 
همکاری شــانگهای از قلمــرو جمهوری 
اســالمی ایــران بــرای انتقــال کاال و انرژی 
به بازارهــای جهانی، یکــی از زمینه های 
سودمند در همکاری های راهبردی بین 
ایران با سازمان است.  معاون اول رئیس 
اســالمی  جمهــوری  گفــت:  جمهــوری 
ایــران بــر اســاس سیاســت اعــالم شــده 
توســط آیت اهلل رئیسی  رئیس جمهوری 
اســالمی ایران مبنــی بر تقویــت و ارتقای 
روابط و همــکاری بــا دولت های منطقه 

خصوصــا در جهــت تقویــت و تســهیل 
خطــوط مواصالتــی و ترانزیتــی بــا هدف 
ارتقــای پیوندهــا میــان چین، جنــوب و 
جنوب شرق آســیا با افغانستان، آسیای 
مرکــزی، قفقــاز و روســیه، اولویت خاصی 
قایل اســت.« وی افــزود:» ایجــاد خطی 
امــن، پایدار و قابل اتکا در مســیر شــمال 
– جنوب و با اســتفاده از زیرساخت های 
بنــدر  بویــژه  جنوبــی،  بنــادر  در  فعــال 
سیاســت  جــزء  چابهــار،  اقیانوســی 
هــای راهبــردی ایــران در جهت توســعه 
همکاری های منطقه ای و نیز گســترش 
کشــورهای  بــا  پویــا  تجــاری  تبــادالت 
پیرامونــی اســت. «   مخبــر ادامــه داد: » 
برنامه ریزی برای تسهیل سرمایه گذاری  
و  مشــترک  همکاری هــای  گســترش  و 
متقابل اقتصادی که به توســعه بادوام و 
امنیت پایدار منطقه می انجامد؛ بدون 
در نظر گرفتن زمینه های امنیتی و توجه 

به آرامش ملت ها، میسر نخواهد بود. «
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: 
»بنابراین برای رسیدن به این هدف باید 
تهدیــدات و چالش هــای مهــم امنیتــی 
منطقه همچون شرایط بحرانی در کشور 
دوســت و برادر ما افغانســتان به سرعت 
مورد توجه همسایگان و اعضای محترم 

سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد.« 
وی گفــت: »جمهــوری اســالمی ایران 
در ادامــه تالش هــای متعدد بــرای یاری 
رســاندن به این کشــور همســایه و مردم 
کتبر، میزبان  رنج دیده آن، در تاریخ 2۷ ا
نشست همسایگان افغانستان به عالوه 

روسیه بود.«
اجــالس تهــران ایــن پیــام واحــد را بــه 
داخل افغانســتان و جامعــه بین المللی 
از  افغانســتان،  همســایگان  کــه  داد 
گیــر بــا مشــارکت  کمیــت دولتــی فرا حا
کشــور  آن  قومــی در  هــای  گــروه  همــه 
حمایــت می کننــد.   وی گفــت: »مایلــم 
و  تجــاری  هــای  همــکاری  بخــش  در 

اقتصــادی شــانگهای به چنــد اولویت با 
کرونا کــه اهمیت  توجــه به وضعیت پســا
مضاعفــی دارد اشــاره کنم.« معــاون اول 
رئیس جمهــوری افــزود: »خوشــبختانه 
در اجــالس ســال 200۵ نخســت وزیــران 
 « تشــکیل  ســند  شــانگهای  ســازمان 
اتحادیــه بین بانکــی« به امضا رســید که 
هدف اصلی از آن ایجاد ســازوکاری برای 
ســرمایه گــذاری و ارایــه خدمــات بانکــی 
برای پــروژه هایی اســت کــه مــورد توافق 
اعضاســت که البته این ابتکار مهم مورد 

توجه و حمایت ما قرار دارد.«
مخبــر ادامــه داد: »در اجــالس ســران 
سال 2021 راهبرد کوتاه مدت کنسرسیوم 
کــه اهــداف آن گســترش  تصویــب شــد 
اتصــاالت  هــای  حــوزه  در  همــکاری 
زیر ســاختی، فنآوری، صنایع پیشرفته، 
کشــاورزی و ایجــاد زنجیره عرضــه کارآمد 
منطقه ای بیان شد. تقویت این روند به 
نفع همه اعضا اســت.  معاون اول رئیس 
جمهوری گفــت: »بــا کمال خرســندی، 
ســازمان همکاری شــانگهای دارای ساز 
و کاری به نام » شــورای تجاری« است که 
دبیرخانه آن در مســکو قرار دارد و هدف 
آن ارتقــای همــکاری هــای اقتصــادی و 
تجاری است از جمله توجه به حوزه های 
انــرژی، حمــل و نقــل، مخابــرات، بانک، 
آمــوزش، علم، فنــاوری نوین، بهداشــت 
و کشــاورزی.« وی افزود: »وجود سازوکار 
»بانــک توســعه « و »باشــگاه انــرژی« در 
اتحادیه، نشانگر این موضوع مهم است 
که تقریباتمامی ســازوکارهای موجود در 
اتحادیه پیــش بینی شــده اســت و اراده 
جمعی اعضا هم برای تحقق این اهداف، 
اســت.«  مخبر ادامه داد:» مایلم در این 
جلســه مهــم اعــالم کنــم کــه جمهــوری 
اسالمی ایران بعنوان عضو پذیرفته شده 
دائــم در شــانگهای، از این ســازوکارها به 
گرمی اســتقبال می کند و آمــاده ایم همه 
ظرفیت های بزرگ کشورمان را در جهت 
تحقــق اهــداف مذکــور فعــال ســاخته و 
بــه خدمــت همــکاری هــای پیــش روی 

منطقه ای در آوریم.«
معــاون اول رئیس جمهــوری در پایان 
ضمــن تبریــک بــه دوســتان چینــی بــه 
مناســبت ریاســت اجــالس بعــدی، بــار 
دیگــر از نخســت وزیــر قزاقســتان و همه 
دســت اندرکاران برگــزاری ایــن اجــالس 
تشکر کرد و برای دولت و مردم قزاقستان 
و ســایر ملت ها و کشــورهای عضو آرزوی 

سربلندی و موفقیت کرد.

خبر3

نقل قول3
اجالس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد

راهبردی برای آینده اقتصادی ایران

کیوسک3

وزیر راه وشهرسازی:
1/5 میلیون نفر در سامانه مسکن 

ملی ثبت نام کردند
بــا  راه وشهرســازی  وزیــر 
بیــان اینکــه بیــش از یک 
میلیون و ۵00 هــزار نفر در 
ثبت نــام  ثمــن  ســامانه 
کردند،گفت: »در یک ماه 
در  اتفــاق  دو  گذشــته 
خصوص شــرایط ثبت نــام ســامانه نهضت 
ملــی مســکن رخ داد. اول آنکــه مجــردان 
امــکان ثبت نــام در ســامانه را دارنــد که این 
افراد باید در هنگام تحویل واحد مسکونی 
ارایــه بدهنــد.  را  مســتندات ازدواج خــود 
همچنیــن در فرم »ج« ســابق زمان طوالنی 
برای افرادی که باید صاحب ملک نباشند، 
پیش بینــی شــده بــود کــه مصوبــه جدیــد 
شــورای عالی مســکن ایــن زمــان را کاهــش 
داده است.« قاسمی درخصوص مالیات بر 
کــرد: »بخشــی از  خانه هــای خالــی اعــالم 
خانه های خالی با خوداظهاری شناســایی 
آمــار  راه وشهرســازی  وزارت  می شــود. 
اســاس  بــر  کــه  را  خالــی  خانه هــای 
خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده 
اســت. همچنین، بخش عمــده خانه های 
خالی مربوط به اشــخاص حقوقی است که 

به سازمان امور مالیاتی اعالم شده است.«

 وزیر علوم پاسخ داد:
کانی و قالیباف به عنوان   چرا زا

هیات امنای دانشگاه تهران 
انتخاب شدند؟

وزیر علــوم گفت: »تعدادی 
هیــات  در  کــه  افــرادی  از 
قــرار  دانشــگاه  امنــای 
می گیرند، کســانی هســتند 
که مدیریت اجرایــی دارند، 
اهرم های قدرت در دســت 
آن هاســت و می توانند دانشــگاه ها را چه از نظر 
ســخت افــزاری و چــه از نظر نــرم افــزاری کمک 
علــوم،  وزیــر  گل،  زلفــی  محمدعلــی  کننــد.« 
تحقیقات و فناوری در پاســخ به این ســوال که 
در بنــد ج قانون هیــات امنای دانشــگاه تهران 
اشــاره شــده کــه اعضــا بایــد از شــخصیت های 
علمی، فرهنگی یا اجتماعی، محلی و کشــوری 
باشــند که نقش مؤثری در توســعه و پیشــرفت 
مؤسسه مربوط نیز داشته باشند، در حالی که 
کانی و محمدباقر قالیباف  از سوی شما علی زا
به عنــوان اعضای حقیقی هیــات امنا انتخاب 
شــدند، ایــن دو چه نقــش موثری در توســعه و 
پیشــرفت دانشــگاه تهــران داشــته اند؟ گفــت: 
»بحث هیات امنا این است که کسانی انتخاب 
شــوند که بتوانند کمــک کنند، دانشــگاه ها در 

مسیر رشد قرار بگیرند.«

 هشتگ  روز

کثــرا زمانبــر و پرهزینه اند، می تــوان با  »در کنــار راهکارهــای اصلی کاهــش آلودگی هــوا که ا
یکســری اقدامات کوتاه مدت و کم هزینه برای چند سال هوای شــهر را از این حالت بحرانی 
نجــات داد!« یا»اقداماتــی مثل نصــب فیلتــر ذرات روی اتوبوس هــا و کامیون هــا، انژکتوری 
کردن موتورســیکلت ها، تعویض کاتالیســت خودروها و ...کل تصمیمات کمیته آلودگی هوا 
تو این 1۵ ســال همون همیشــگی ، زوج وفرد از در منزل، تعطیلــی مــدارس ) اون موقع که باز 
بودن ( تعطیلی کارخونه های سیمان و آسفالت سازی )یواشکی کار کنین(. دعا برای باران. 
حقوقشون هر سال هزار برابر سال قبل راهکار = صفرررررررررررر. یه کاری کنین خفه شدیم.« 
یا»گزارشــگره اومــد تو اتوبوس از یه آقایی پرســید: شــما چــرا با اتوبــوس اینور اونــور میرین؟؟ 
گفت: بنام خدا... اوال واسه اینکه آلودگی هوا رو بیشتر نکنم!... اینا و زودتر به کارام میرسم، تو 

ترافیک نیستم، دنبال جا پارک نمی گردم. از همه مهم تر ماشین ندارم! مجبورم!« 

  »توی جنوب با گازکشی، بخاری نفتی و آبگرمکن برقی رو به زور از زندگی مردم حذف کردن 
بعد میگن چرا مصرف گاز رفت باال.« یا»تردیدی نیست که الگوی مصرف گاز در کشور ما غلط 
است، اما مردم تنها مقصر این وضعیت نیستند. مدیران شرکت ملی گاز برای اینکه مردم را 
مقصر نشــان دهند، می گویند مردم ایران ســه برابر کل اروپا گاز مصرف می کنند! در حالیکه 
این مقایسه غلط اســت چون  ســبد انرژی در اروپا بر پایه برق اســت، نه گاز!« یا»اعالم تعرفه 
جدیــد گاز خانگی؛ رشــد 4 برابری قبض گاز مشــترکان بدمصــرف. بر اســاس مصوبه جدید، 
مشــترکان بدمصرف که تعرفه مصرف گاز آنها در پلــه یازدهم و دوازدهم قــرار می گیرد، هزینه 
قبض گاز آنها نســبت به قبل، ۳ تا 4 برابر خواهد شــد. حواســتون جمع کنید.«  یا»نداشتن 
دیســپاچینگ به روز و درست. سیستم فرســوده ایستگاه های تقویت فشــار. هدررفت زیاد 
در سیستم انتقال. سیستم های گرمایشی قدیمی و فرســوده. بخاری های سبک قدیمی و 

پرمصرف و آخری هم سبک زندگی غلط! دالیل مشکل کمبود گاز کشور به ترتیب اولویت.« 

# آلودگی _هوا
#الگوی_مصرف_انرژی

نیویورک تایمز
خریــد در تعطیــالت روز شــکرگزاری همــراه بــا نگرانــی از 
کسینه نشــده؛ نیویورک تایمــز در گزارشــی بــه  کارگــران وا
چالش های فرارســیدن فصل خرید در روزهای منتهی به 
تعطیالت مذهبی مسیحیان پرداخته است. فروشگاه ها 
و برندهــا بــه هــر دری می زنند تــا تعطیالت چندیــن ماهه 
کز خرید جبران  کرونایی را با حضور مشتریان بیشتر در مرا
کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه جمــع زیــادی از کارگــران 

کسیناسیون سر باز زده اند. آمریکایی از وا

گاردین
به گزارش گاردین، پس از اعالم هشــدار دانشمندان در 
مــورد نوع جدید ویــروس کرونــا، پروازها از چندین کشــور 
جنوب آفریقا از ســاعت 12:00 بــه وقت گرینویچ روز جمعه 
به انگلیس ممنوع خواهند شد. این روزنامه می گوید این 
نگرانی وجود دارد که سویه جدید »بدترین مدلی باشد که 
تا امروز شناسایی شده.« این روزنامه خاطرنشان می کند 
کنون هیچ موردی از این سویه جدید در بریتانیا پیدا  که تا

نشده است.

دیلی تلگراف
»همسرم در قایق بود؛ من از طریق GPS او را می دیدم؛ 
بعــد قایــق ناپدیــد شــد.« شــوهر یــک زن کــرد عراقــی بــه 
دیلی تلگــراف گفتــه کــه می ترســد همســرش در حادثــه 
روز چهارشــنبه در کانــال غرق شــده باشــد. ایــن روزنامه 
می گوید که خانواده اش معتقدند مریم نــوری در میان 27 

کشته شده است.
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اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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رئیس سازمان انرژی اتمی: خارج شده از برجام، درباره تاسیسات کرج اظهار نظر نکند

ایران در تاسیسات کرج سانتریفیوژهای پیشرفته با ظرفیت باال می سازد

انــرژی  ســازمان  رئیــس   | شــهروند 
 اتمــی گفــت: کســانی کــه از برجــام خارج
 شده اند، حق اظهارنظر درباره تاسیسات 

هسته ای کرج را ندارند.
مراســم  حاشــیه  در  اســالمی  محمــد 
نخستین سالگرد شهادت شهید محسن 
فخــری زاده در جمــع خبرنــگاران افــزود: 
تاسیســات کرج مرتبط با موضــوع برجام 
اســت و آنهایی کــه در برجام بــی تعهدی 
کرده و از آن خارج شده اند حق اظهارنظر 
دربــاره آن را ندارنــد و نمی تواننــد مدعــی 
باشــند بنابرایــن چنیــن چیــزی از نظــر 
جمهوری اسالمی هرگز پذیرفتنی نیست.

وی تصریــح کــرد: آنها به تعهــدات خود 
بــه ویــژه در دوره ترامپ عمل نکــرده اند و 
این فضا در دوره جدید تغییر کرده اســت 
و نمی تواند تعهدات یک طرفه باشد چرا 
که ما به همه تعهداتمان براســاس برجام 

عمل کرده ایم.
گــزارش خبرگــزاری صــدا و   بــر اســاس 
کــرات در  کیــد کــرد: مذا ســیما اســالمی تا

پیــش روی وین نیز در خصوص مســائل 
هســته ای نیســت بلکه درباره برجام و آن 
هم عمل کردن طــرف مقابل به تعهدات 
خود است بنابراین دیگر اینکه یک طرفه 
به آن متعهد باشــیم گذشــته است بلکه 
این بار باید آنها در عمل نشــان دهند که 
متعهــد هســتند و پــس از راســتی آزمایی 
تعهدات آنها، ما هم به آنچه که متعهدیم 
عمــل می کنیــم. وی همچنیــن دربــاره 

تناقــض ســخنان رافائــل گروســی پــس و 
بعد از سفر به ایران گفت: مدیر آژانس به 
فعالیت هسته ای ایران طبق روال قانونی 
اذعان کرد، اما به نظر می رســد در فضای 
صــورت  غوغاســاالری  غــرب  رســانه ای 
کــره وی در  می گیــرد مبنــی بــر اینکــه مذا
تهران شکست خورده است. این درحالی 
است که آقای گروســی در فضای مجازی 
کرات ســازنده، اما  هم نوشــت که این مذا

ناتمام بود.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی ادامــه داد: 
کــرات ما بــا آژانس شــفاف و براســاس  مذا
پادمان و ان پی تــی صورت می گیرد و این 
کــرات ادامــه خواهد یافــت و به علت  مذا
اینکــه بایــد وقــت بیشــتری بــرای برخــی 
موضوعات قرار داده می شــد تا بتوان آنها 
کره  را نهایی کرد زمان کم بود، اما هرگز مذا
اخیــر شکســت خــورده نیســت و آقــای 
گروســی نیز چنیــن مطلبی نگفته اســت. 
پیــش از ایــن بهــروز کمالونــدی معــاون 
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران نیــز تصریــح 
کرده بود: در کارگاه کرج ما مواد هسته ای 
نداریــم. بنابرایــن ایــن مــکان مشــمول 
قوانین پادمانی نخواهد شد. در این مرکز 
سانتریفیوژ تولید می شود و با افتخار اعالم 
می کنیم که ســانتریفیوژهای پیشرفته با 
ظرفیت باال می ســازیم و برای این کار هم 
نیازی نیســت تــا از نهــادی اجــازه بگیریم 
چون طبق مــاده NPT 4 ایــن فعالیت ها 

حق ایران است.

شــهروند|رئیس جمهوری گفــت: »صنعــت فضایی 
دیروز تنها مظهر اقتدار کشورها بود، اما امروز به عنوان 
یکی از پیشران های اقتصادی مطرح است و در آینده 
نزدیک بــه عنــوان بخشــی از زیرســاخت حکمرانی در 
حوزه هــای مختلــف تجــاری و اقتصــادی و امنیتــی 

خواهد بود.«
جلســه  اولیــن  در  رئیســی  ســیدابراهیم   آیــت اهلل 
شــورای عالی فضایــی در دولــت ســیزدهم کــه پــس از 
یک دهه توقف برگزار شــده بــود، به نقش این شــورا در 
سیاست گذاری و ترسیم نقشه راه برای توسعه صنعت 
فضایی کشــور اشــاره کرد و گفت: »اینکه بعد از نزدیک 
به 11 ســال اولین جلسه شــورای عالی فضایی تشکیل 
می شــود، نشــان دهنده عزم ایــن دولت برای توســعه 
صنعــت فضایــی اســت.« رئیس جمهــوری با تشــکر از 
فعالیت هــای »وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات«، 
»وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح«، »ســپاه« 
و »ارتش« در حوزه فضایی تصریــح کرد: »با مجاهدت 
جوانان متخصص و باورمند کشــور تالش های خوبی 
در صنعت فضایی شده است، اما به رغم این تالش ها 

در این حوزه با جایگاه واقعی فاصله داریم.«
کید کرد: »امروز شــرکت های دانش بنیان،  رئیسی تا
بــا عبــور  گردشــگری  کشــاورزی و  صنعــت، تجــارت، 
از مشــکالت اقلیمــی از جملــه کم آبــی و ده هــا حــوزه 
دیگــر می تواننــد از خدمــات فضایــی بــرای توســعه و 
رشــد خود اســتفاده کننــد.« او بــر ارزان و بومی ســازی 
کیــد کرد و گفــت: »همه بخش های  صنعت فضایی تا
فعال در این صنعــت باید با همپوشــانی و همگرایی و 
اســتفاده از تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی 
دست به دســت هــم بدهنــد و خواســته مقــام معظم 
رهبــری را بــرای رســیدن بــه مــدار ۳6هــزار کیلومتری 

محقق سازند.«
رئیس جمهوری افزود: »البته دستیابی به این هدف 
یک مسیر حداقل 10ســاله است، اما مطمئن هستیم 
کــه به فضــل خداونــد با روحیــه جهــادی متخصصان 
کشور و با حمایتی که دولت سیزدهم خواهد کرد، این 

مسیر کوتاه و کوتاه تر خواهد شد.«
رئیســی با بیــان اینکه بــا وجــود تهدیدهــا، تحریم ها 
و فشــارهای هدفمنــد دشــمنان در صنایــع فضایــی 
و نظامــی، دســتاوردها و پیشــرفت های بســیار بزرگــی 
در این بخش هــا داشــته ایم، اظهار کــرد: »اســتفاده از 
تجربه هــای دانشــمندان و نیروهــای کارآمــد در ایــن 
بخــش، می توانــد در دیگــر بخش هــا از جمله صنعت 
خودروســازی مشــکالت را برطرف کند و آثــار کیفی آن 
در دیگر صنایــع از جمله ارتباطــات، مخابــرات و لوازم 
کید کرد:  خانگی و زندگی روزمره مردم دیده شود.« او تا
گــر اراده کنیم حتما می توانیم در همــه این حوزه ها  »ا
هم به فناوری های پیشرفته با مزیت اقتصادی دست 
پیــدا کنیم. مــا باید به ســرعت و بــا برنامه ریــزی دقیق 
و منســجم، بــه فنــاوری تثبیت شــده بــرای مدارهــای 

)LEO( برســیم و در گام بعــد باید بــا برنامه ریزی دقیق 
و کار مجاهدانــه، بــه ســرعت بــه ســمت مــدار ۳6هزار 

کیلومتری )GEO( حرکت کنیم.«
گــر در صنعــت فضایــی و  رئیس جمهــوری گفــت: »ا
فضای مجازی حضور نداشته باشیم، مجبور خواهیم 
شــد در اتوبــان ساخته شــده توســط دیگــران حرکــت 
کنیم. صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض 
دشــمنان به کشــور ایجــاد می کنــد. وقتی ماهــواره ای 
 پرتــاب می شــود، مــردم و جوانــان احســاس قــدرت و 

غرور می کنند.«

کید رئیــس جمهوری برای رســیدن به مــدار ۳۶  تا
هزار کیلومتری در پایان 1۴0۴

ع پور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات  عیســی زار
بعد از نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت 
سیزدهم که بعد از 11 سال برگزار شــد، با اشاره به اینکه 
ما در این حوزه ظرفیت ها و جوانان متخصص و متعهد 
خوبــی داریم، گفــت:» امــروز صبح رئیس جمهــوری از 
نمایشگاه توانمندی های فضایی بازدید کردند و بعد از 

آن جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد.«
وی افــزود: »در ایــن جلســه آخریــن ظرفیت هــا و 
چالش هــای ایــن حــوزه در کشــور بررســی و مقرر شــد 
دولت ســیزدهم با تمام ظرفیت خود به دنبال ارتقای 
صنعــت فضایی کشــور باشــد تا شــاهد رشــد روزافزون 

صنعت فضایی کشور باشیم.«
ع پور تصریح کرد: »صنعت فضایی کشور در عین  زار
حال که اقتدار آفرین اســت می تواند به حل مشکالت 

کشور کمک کند.«
کیــد رئیس جمهوری بر  وزیــر ارتباطات با اشــاره به تا
کاربــردی کردن صنعــت فضایــی برای حل مشــکالت 
کشور، گفت: »در این جلسه رسیدن به فناوری تثبیت 
کید شد و  مدار لئو که از 200 تا 2000 کیلومتر ارتفاع دارد تا
کنون به تثبیت این مدارها رسیده ایم و در آینده  ما هم ا
نزدیک خبرهای خوبی در این حوزه اعالم می شــود.« 
کید در این جلســه  وی یکی دیگر از موضوعات مورد تا
را دسترسی به مدار ۳6 هزار کیلومتر عنوان کرد و افزود: 
»تحقق این برنامه برای 10 ســال برنامه ریزی شــده اما 
کید داشــتند تا پایــان ســال 1404   رئیــس جمهــوری تا

بتوانیم به مدار ژئو )مدار باالی زمین( برسیم.«
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جمعه 5 آذر 1400

 مونالیزای افغانستان به ایتالیا 
نقل مکان کرد

شربت گل کجاست؟
در ژوئــن ســال 1985 پرتره ای با عنــوان »دختر 
افغان« از عکاســی به نام اســتیو مک کوری روی 
جلد مجلــه نشــنال جئوگرافیــک چاپ شــد که 
شــهرتی جهانــی را بــرای عکاســش بــه ارمغــان 
آورد. دختــر 1۳ســاله ای بــه نــام »شــربت گل« از 
نژاد پشــتون کــه والدینــش را در بمبــاران هوایی 
شوروی به روستایشان در افغانستان از دست 
داده بــود و در اردوگاه پناهنــدگان افغانســتانی 
کســتان زندگــی می کرد. عکســی کــه بدون  در پا
یک کلمه توضیح بــه راحتی قابلیت برانگیختن 
احساسات و عواطف را در ابعاد جهانی دارا بود.

استیو مک کوری پس از 17 ســال در سال 2002 
دوبــاره شــربت  گل را در روســتایی دوردســت در 
شــرق افغانســتان پیدا کــرد؛ جایی کــه او ازدواج 

کرده و مادر سه فرزند شده بود.
حــاال ســرویس مطبوعاتــی کاخ چیگــی ایتالیا 
درخواســت های  وزیــران  »شــورای  نوشــت: 
نمایندگان جامعه مدنی و به ویژه سازمان های 
غیرانتفاعــی فعــال در افغانســتان را کــه پــس از 
گوســت ســال گذشــته، درخواســت  وقایع ماه آ
شــربت گل را برای کمک به بیرون شدن از کشور 
دریافــت کردند، رضایــت داده و نقل مــکان او به 

ایتالیا را سازمان دهی کرده اند.«
همان طور که اشاره شد پس از عکس معروف 
جئوگرافیــک  نشــنال  مجلــه  روی  چاپ شــده 
در ســال 1985، شــربت گل بــه شــهرت جهانــی 
کــه او نمــاد فرازونشــیب ها و  دســت یافــت، چرا
درگیری های برهه تاریخی ای بود که افغانستان 

و مردم این کشور از آن عبور کرده بودند.
کید کرده است که انتقال شربت  دولت ایتالیا تا
گل به ایتالیا در چارچوب برنامه گســترده تخلیه 
شــهروندان افغانســتان، اســکان و ادغــام آنهــا 
صورت گرفته اســت. یادآوری می کنیم که اشــرف 
غنــی، رئیس جمهــوری گریختــه افغانســتان در 
گل را از  زمــان ریاســت جمهــوری اش، شــربت 
کســتان بــه افغانســتان فراخوانــد و بــه او یک  پا
خانه هدیه داد و شربت گل هم گفته بود که دیگر 

افغانستان را ترک نمی کند.

عددخبر3چهره روز3

 قیمت نفت
 ریزش کرد

قیمت نفت در معامالت روز 
جمعه تحت تاثیر نگرانی ها 

نسبت به مازاد عرضه جهانی در 
سه ماهه نخست سال آینده در 
پی برداشت هماهنگ آمریکا و 
مصرف کنندگان دیگر از ذخایر 

استراتژیک و شیوع واریانت جدید 
ویروس کرونا، بیش از 2درصد 

سقوط کرد. به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت برای سومین 

روز معامله متوالی کاهش یافت 
و با یک دالر و ۶۹ سنت معادل 

۲.۱درصد کاهش، به ۸۰ دالر 
و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا با دو دالر و 
چهار سنت معادل ۲.۶درصد 

کاهش، به ۷۶ دالر و ۳۵ سنت 
رسید. شاخص نفت آمریکا 

روز پنجشنبه به دلیل تعطیالت 
شکرگزاری قیمت نهایی نداشت. 

کلوین وانگ، تحلیلگر شرکت 
سی ام سی مارکتس درباره روند 

بازار گفت: »قیمت نفت احتماال 
همسو با بازارهای مالی به دلیل 
نگرانی از شیوع واریانت جدید 

ویروس کرونا و آسیب دیدن 
تقاضا سقوط کرده است. فعالیت 

در بازارها هم به دلیل تعطیالت 
آمریکا کاهش پیدا کرده است. 

دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا روز سه شنبه تصمیم 

برای برداشت میلیون ها بشکه 
نفت از ذخایر استراتژیک را در 

اقدامی هماهنگ با کشورهای 
مصرف کننده بزرگ نفت شامل 

چین، هند و ژاپن با هدف پایین 
بردن قیمت ها اعالم کرد. بر 

، با این حال  اساس گزارش رویترز
شاخص های قیمت نفت در 

مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی 
در حدود یک ماه گذشته هستند، 

زیرا برداشت برنامه ریزی شده از 
ذخایر به میزان ۷۰ تا ۸۰میلیون 
بشکه بوده و کمتر از میزانی بود 
که فعاالن بازار پیش بینی کرده 

بودند.

عکس خبر3

ک شهید »مهدی محرم« روز پنجشنبه  باشگاه خبرنگاران جوان- پیکر پا
با حضور جمعی از مردم و مســئوالن استانی و فرماندهان انتظامی و نظامی 
کن روســتای آراسنج  در بوئین زهرا تشــییع شــد. شــهید »مهدی محرم« سا
شهرستان بوئین زهرا و از سربازان مرزبانی نیروی انتظامی بوده که در درگیری 
مســلحانه با قاچاقچیان در مرز بســطام کردســتان به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

واحد مرکزی خبر- جشنواره اقوام ایرانی به مناسبت هفته گرامیداشت 
بســیج در میــدان آیینی امــام حســین)ع( افتتــاح شــد. در این جشــنواره 
ک، صنایع دســتی و غذا های محلی به عموم مردم عرضه می شود.  پوشا

این جشنواره تا تاریخ 7 آذر ماه 1۴00 برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم سنتی چمر ویژه گرامیداشت سه هزار 
شــهید اســتان ایالم به مناســبت هفته بســیج در شهرســتان ملکشاهی 
اســتان ایالم برگزار شــد. »چمر« مراسمی ســنتی اســت که جهت یادبود و 
بزرگداشــت بــزرگان طوایــف، شــخصیت های مهم گرفتــه می شــود و در آن 
مردان مســلح به تفنگ و قطار فشــنگ، بــه صورت دســته های چندنفره 
شعری حماســی را همخوانی می کنند و زنان مویه و شیون کنان به عزاداری 

می پردازند.

کســن »رازی کوو پارس«  باشگاه خبرنگاران جوان- پنج میلیون دوز وا
تولیــدی موسســه رازی صبــح روز پنجشــنبه ۴ آذر 1۴00 بــا حضــور وزرای 
جهــاد کشــاورزی و بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی تحویــل وزارت 

بهداشت شد.

اولین جلسه شورای عالی فضایی پس از 11 سال

 ماموریت؛ دستیابی به مدار  ژئو 
تا 4 سال دیگر

کید کرد رئیسی بر ارزان و بومی سازی صنعت فضایی کشور تا

 


