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 محکومیت حمله تروریستی 
در مالی از سوی خطیب زاده

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان حمله تروریستی در مالی را 
محکوم کرد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
مراتب تاسف و تاثر عمیق کشورمان بابت کشته شدن تعدادی 
از  اتباع و غیر نظامیان  کشور مالی، بر اثر حمالت تروریستی  
به ش��هر دیاالس��اگو  را ابراز داش��ت  و ضمن محکومیت شدید 
ای��ن حمل��ه تروریس��تی، ب��ا  دولت،  م��ردم  و بازماندگان ابراز 

همدردی کرد.

 ایثارگری های پزشکان و پرستاران 
در تاریخ ثبت شده است

سخنگوی دولت یادآور شد که تقدیر از تالش های سایر اقشار 
م��ردم در عرص��ه مبارزه با کرونا نافی خدمات و مجاهدت های 
پزش��کان و پرس��تاران نیس��ت. علی بهادری جهرمی در توییتر 
نوشت: کادر بهداشت و درمان، پزشکان و پرستاران خط مقدم 
جبه��ه مبارزه ب��ا ویروس کرونا بوده اند؛ ایثارگری های آنان در 
تاری��خ ثب��ت ش��ده و از ی��اد ملت ایران نخواه��د رفت. تقدیر از 
تالش های س��ایر اقش��ار مردم در این عرصه نافی خدمات و 

مجاهدت های آنان نیست.

وحید یامین پور دبیر شورای عالی جوانان شد
رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان، وحید یامین پور 
را ب��ه عن��وان دبیر ش��ورای عالی جوانان منصوب کرد. آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی با نظر به مراتب تعهد و سوابق شایستگی 
و به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان، دکتر وحید یامین پور را به 
عنوان دبیر شورای عالی جوانان منصوب کرد. بر این اساس و 
با توجه به ضرورت توجه جدی تر به مس��ائل جوانان و فراهم 
نمودن زمینه اثرگذاری بیش��تر، جایگاه دبیرخانه ش��ورای عالی 
جوان��ان ارتق��اء یافته و به زیرمجموعه نهاد ریاس��ت جمهوری 
انتقال می یابد تا با اختیارات و ظرفیت بیش��تر پیگیر مس��ائل 
مربوط به حوزه جوانان باش��د. احیای دبیرخانه ش��ورای عالی 
جوانان و فعال کردن ظرفیت دس��تگاه های اجرایی عضو این 
ش��ورا، ایفای نقش نمایندگی ش��ورا در مراکز و مجامع مربوط 
به جوانان و ارتقای نقش و جایگاه س��تاد ملی س��اماندهی امور 
جوانان بخش��ی از انتظارات رئیس جمهور از دبیر ش��ورای عالی 

جوانان است.

سفر انفرادی به عراق ممنوع
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: زائران به صورت انفرادی اجازه ی 
عبور از مرز ش��لمچه را ندارند. نادر عمیدزاده گفت: تردد بدون 
روادید که در رس��انه ها اعالم ش��ده اس��ت تنها ش��امل کاروان 
های حج و زیارت اس��ت و تردد زائران بصورت انفرادی از مرز 
شلمچه ممنوع شده است. این مسئول تاکید کرد طرف عراقی 
هیچگون��ه اج��ازه ای به ورود زائران بصورت انفرادی به خاک 
خود را نمی دهد. به گفته او افرادی که تمایل س��فر به عتبات 
عالیات در عراق را دارند الزم اس��ت با ثبت نام از طریق دفاتر 

حج و زیارت برای سفر به عراق اقدام کنند.

 آغاز بزرگترین اعتصاب ریلی 
سه دهه اخیر در انگلیس

کارکنان بخش راه آهن انگلیس در اعتراض به دس��تمزد های 
پایین خود که با تورم فزاینده همگام نشده، از روز سه شنبه دست 
به اعتصاب زدند. بزرگترین اعتصاب ریلی انگلیس در 30 سال 
گذشته امروز آغاز شد و مسافران در ساعات شلوغی در انگلیس 
با هرج و مرج مواجه شدند. در پی این اعتصاب ملی مردم مجبور 
شدند پیاده، با دوچرخه یا اتوبوس به محل کار خود بروند. بیش 
از 40 هزار کارگر راه  آهن که قرار اس��ت روز های پنجش��نبه و 
ش��نبه هفته آینده هم اعتصاب کنند، از س��پیده دم در خطوط 
تجمع کرده و ش��بکه حمل  و  نقل را متوقف کرده اند. متروی 

لندن هم به دلیل اعتصاب جداگانه ای تقریبا بسته بود.  

نفوذ سایبری به »پایگاه های سری« 
صهیونیست ها

روزنامه انگلیس��ی فاش کرد افرادی ناش��ناس با استفاده از یک 
برنامه تناس��ب اندام به نیرو ها و پایگاه های س��ری ارتش رژیم 
صهیونیس��تی نفوذ کردند. منابع معتبر تایید کردند برخی افراد 
ناشناس با استفاده از یک برنامه کاربردی شرکت آمریکایی به 
نام »اس��تراوا« از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی جاسوسی 
کردند. براس��اس گزارش روزنامه انگلیس��ی »گاردین«، این 
افراد از برنامه ردیابی تناسب اندام »استراوا« )Strava( برای 
جاسوسی از اعضای ارتش رژیم صهیونیستی، ردیابی تحرکات 
آن ها در پایگاه های مخفی در سراسر فلسطین اشغالی و مشاهده 
بالقوه آن ها در حین سفر به سراسر جهان برای انجام سفر های 
رسمی استفاده کردند. استراوا یک سرویس خدماتی اینترنتی 
آمریکایی است که از خدمات آن برای انجام ورزش های تناسب 

اندام از قبیل دویدن و دوچرخه سواری استفاده می شود. 

سرکرده پیشین »داعش« از نیرو های 
اطالعاتی »ترکیه« بود

یکی از نظامیان سابق و تحلیلگر نظامی عراق فاش کرد سرکرده 
س��ابق داعش از نیرو های اطالعاتی ترکیه بوده و پروژه توس��عه 
طلبی آنکارا را اجرا می کرد. عدنان الکنانی سرتیپ بازنشسته و 
تحلیلگر نظامی عراق درخصوص حمایت ترکیه از تروریس��م و 
برخی احزاب سیاس��ی در عراق و و ارتباط س��رکردگان داعش با 
ترکیه برای اجرای طرح های توس��عه طلبانه این کش��ور در عراق 
اعالم کرد اظهارنظر و ارائه توضیح درباره پروژه ترکیه برای اشغال 
و کنترل اراضی عراق، هیچ نتیجه بازدارنده ای از آن چه آنکارا در 
اراضی شمال عراق انجام می دهد، نخواهد داشت. او در مصاحبه 
با »المعلومه« در این خصوص گفت: »ترکیه قبل از سال ۲014 

پناهگاه امنی برای عناصر تروریست داعش بود.  

سياسي

گروه سياسی: رهبر معظم انقالب فرمودند: امروز هر كس مردم 
را از آینده نااميد، یا ایمان های مردم را تضعيف، یا مردم را به 
تالشها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبين كند، به 
سود دشمن كار می كند. بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندركاران كنگره ملی شهدای عشایر كه 22 خرداد 1401 
برگزار شده بود، صبح روز گذشته در محل برگزاری این همایش 
در شهركرد منتشر شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
با اشاره به تعبير امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر كشور، 
برگزاری این كنگره را فرصتی مناس�ب برای توجه و آش�نایی 
مردم با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکيه بدخواهان ایران 
و اس�الم به جنگ نرم اس�ت بنابراین همه آحاد ملت از جمله 
عش�ایر ب�ه ام�ور و توليدات فرهنگی نياز دارن�د البته در كار 
فرهنگ�ی همچ�ون توليد فيلم و كتاب بای�د بازخورد و تأثير 

توليدات مورد توجه و اندازه گيری قرار بگيرد.
رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالش های 
پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف از 
این تالش ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی 
همچ��ون تجزی��ه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نش��دند، 
بنابراین عش��ایر ایران جزو وفادارترین قش��رهای ملت هستند. 
ایشان فداکاری عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه ی 
دیگری از وفاداری آنان دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: عامل 
اصلِی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، 
عامل »دین« بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، 
انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه 
پش��تیبانی های قدرتهای بیگانه و دولت های مرتجع از صدام 
به منظور از پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه 
ایماِن دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر بفرد انگیزه دینی 
در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده های 
شهدا، گفتند: البته بعضی ها که سر و کاری با دین ندارند به دنبال 

دس��ت بردن در انگیزه های دینی ش��هدا و رزمندگان هستند اما 
نباید انگیزه های عزتمندانه ش��هدا را به چیزی کمتر از انگیزه 

دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.
ایشان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن 
انگیزه های دینی در کشور خواندند و افزودند: امروز هر کاری در 
کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام می شود، 
متکی به یک انگیزه سیاس��ی و مورد اس��تفاده دش��من اس��ت 
اگرچ��ه ممکن اس��ت عامل انج��ام آن کار از این واقعیت غافل 
و ن��اآگاه باش��د. رهب��ر انقالب، تضعیف ایم��ان دینی، تضعیف 
امید و خوش بینی به آینده کش��ور را از جمله مؤلفه های جنگ 
نرم علیه ملت دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: القا بی آینده گی، 

بن بس��ت و اینکه مس��ئوالن اداره کش��ور را بلد نیستند از جمله 
کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده 
ناامی��د، ی��ا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و 
برنامه ریزی های مس��ئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و 

چه نداند به سود دشمن کار می کند.
ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان 
کردند: رزمندگان ما در ش��رایطی وارد میدان رزم ش��دند که بر 
اس��اس محاس��بات عادی امیدی به پیروزی وجود نداش��ت اما 
در اث��ر آن مجاهدت ه��ای امیدواران��ه، جنگ با عزت جمهوری 
اسالمی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در 
سخت ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار 

بود. رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و خدمات بسیج 
در بخش های عشایری، شناسایی و رفع مشکالت عشایر به ویژه 
برنامه ریزی و اقدام برای حل مس��ائل فرهنگی را وظیفه همه 

مسئوالن ذی ربط خواندند.

اساتید بسیجی در همه زمینه ها پیشران باشند � 
همچنین روز گذشته حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی خطاب 
به اساتید بسیجی دانشگاه ها فرمودند: فعالیت استاد بسیجی تنها 
تعلیم نیست، شما می توانید در همه زمینه ها پیشران باشید. رهبر 
معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به نشس��ت 
بس��یج اس��اتید کش��ور تاکید کردند: علم نافع و پیشرفته اساتید 
چه در موضوعات راهبردی و اساس��ی و چه در مس��ائل نقد و 
کاربردی نیاز حتمی و فوری کشور است. متن پیام رهبر انقالب 
که از سوی حجت االسالم رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه ها در آیین گرامیداش��ت روز بس��یج 
اساتید کشور قرائت شد، بدین شرح است: به استادان بسیجی 
دانش��گاه و اجتماع آنان در روز ملی بس��یج اس��اتید سالم و درود 
می فرستم و یاد دانشمند مجاهد شهید مصطفی چمران و دیگر 
شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم. سایه مبارک استاد 
متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه کشور یکی از بزرگترین 
نعمت های الهی و نوید دهنده سرافرازی و رستگاری آینده ملت 
ایران است. علم نافع و پیشرفته شما چه در موضوعات راهبردی 
و اساس��ی و چه در مس��ائل نقد و کاربردی نیاز حتمی و فوری 
کش��ور اس��ت. فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست پیشرفت 
علم��ی، ن��وآوری در ماهیت دانش و زبان آن، آمیختن آموزش 
با اخالق و تربیت نفسانی، همت به دوگانه فراگیری تازه های 
علم��ی و اجته��اد و تولی��د علم و وظایف دیگری از این قبیل نیز 
در زمره مسئولیت های استاد علم است و شما بسیجیان عزیز در 
همه این زمینه ها می توانید پیش��تاز و پیش��ران باشید. توفیقات 

شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر تاکید فرمودند:

تکیه بدخواهان ایران  به جنگ نرم

اخبار كوتاه

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 30۲ هزار 
نف��ر از محروم��ان وضعیت بالتکلیفی دارند و در سیس��تم بیمه 
ق��رار نگرفت��ه ان��د ک��ه وزارت تعاون باید فورا به آن رس��یدگی 
کند. محمدباقر قالیباف پس از استماع توضیحات »بهرام عین 
اللهی« وزیر بهداش��ت و درمان در صحن مجلس و بررس��ی 
گزارش کمیس��یون بهداش��ت در رابطه با عملکرد دستگاه های 
مس��ئول در پوش��ش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص 
و صعب العالج گفت: تعداد بیمه ش��دگان بیش از 110 میلیون 
دفترچه بیمه بوده ولی جمعیت کشور 85 میلیون نفر است، این 
در حالی اس��ت که چندین هزار نفر همچنان بیمه نش��ده است. 
امید اس��ت با هوشمندس��ازی سیس��تم ها و اصالح قوانین این 

اشکال ریشه ای برطرف شود.
وی عنوان کرد: امسال در مجلس پیش بینی شده سه دهک اول 
جامعه که دچار مشکالت جدی هستند به صورت صددرصدی 
تحت پوش��ش بیمه س��المت قرار بگیرند و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز مس��ئول ش��د تکلیف افرادی که بیمه نیستند 

را مشخص کند.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد: 
بنابر آخرین گزارش ارائه شده 5 میلیون و 
397 هزار نفر از ابتدای س��ال تا زمانی که 
قانون مذکور تصویب ش��ده اس��ت توسط 
وزارت رفاه شناس��ایی ش��ده و به صورت 
غیرحض��وری تحت پوش��ش بیم��ه قرار 

گرفته اند. مبلغ 6 هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر 
گرفته شده و از این جهت که پیشبرد این مساله در زمان خودش 
انجام ش��ده اس��ت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تش��کر 
می کنیم. قالیباف تصریح کرد: 30۲ هزار نفر از 5 میلیون و 397 
هزار نفر که عنوان شد هنوز وضعیت بالتلکیفی دارند و شرایط 
آنها در سیستم مشخص نشده است. همچنین بخشی از این سه 
دهک به ارزیابی صورت گرفته معترض هستند. وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی باید رسیدگی سریعی به وضعیت بالتکلیفان 

این موضوع انجام دهد تا فردی بالتکلیف باقی نماند.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
به اینکه با گذش��ت س��ه ماه از سال 1401 
هن��وز هیئ��ت دولت آئی��ن نامه الزم برای 
اج��رای قوانین مذک��ور را تصویب نکرده 
اس��ت، بی��ان کرد: موض��وع درمان، مهم 
اس��ت و بنابراین از آقای حس��ینی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور، وزیر بهداش��ت و 
دولت خواهشمندیم موضوع اجرایی شدن صندوق بیمه صعب 
العالجان را هر چه سریع تر پیگیری کند تا معضالت این گروه 

به ویژه در رابطه با افزایش قیمت دارو برطرف شود.
قالیباف با اش��اره به اظهارات نایب رئیس کمیس��یون بهداشت 
در رابطه با فقدان زیرس��اخت های بهداش��ت و درمان در کشور، 
تأکید کرد: در جلس��ه ای که با وزیر بهداش��ت داش��تم، یادآوری 
ک��ردم وزی��ر اقتصاد باید یک درصد از 9 درصد درآمد مالیات بر 
ارزش اف��زوده را ب��ه حوزه درمان اختصاص دهد. وزیر اقتصاد و 
خزانه داری باید بدانند پول واریزی به خزانه را به وزارت درمان 

بدهند. وی افزود: در این راستا هفته قبل نامه ای به وزیر اقتصاد 
و خزانه زده شد و اعالم کردیم اختصاص ندادن یک درصد از 9 
درصد از مالیات بر ارزش افزوده خالف قانون است. همچنین 
بای��د س��هم بخش درم��ان از درآمدهای حاصل از هدف مندی 

یارانه ها به صورت صد درصدی تخصیص داده شود.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید ب��ر ضرورت تأمین 
آمبوالنس و حل این مشکل جدی اظهار داشت: وزارت بهداشت 
باید برای حل این موضوع پیش��نهادی کارس��از داش��ته باشد تا 
از مح��ل درآمده��ای ی��ک درصد از مالی��ات بر ارزش افزوده یا 
س��ایر تبصره ه��ای بودجه، موضوع تأمی��ن آمبوالنس به طور 

جدی حل شود.
قالیباف در رابطه با معضل کمبود دارو، افزایش قیمت و حذف 
ارز ترجیحی از این حوزه خاطرنش��ان کرد: اگر قرار باش��د ارز 
ترجیحی دارو حذف ش��ود و تحت پوش��ش بیمه ها قرار گیرد، 
باید توجه داشته باشیم که این موضوع با جان و سالمت مردم 

سر و کار دارد.  

دشمن به وطن فروشان خیانتکار امید بسته است شورای امنیت استاندارد دوگانه را کنار بگذارد
نماین��ده دائ��م ای��ران در س��ازمان ملل گفت: ما از ش��ورای امنیت می خواهیم که 
استاندارد دوگانه خود را کنار بگذارد و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را به صراحت 
محک��وم ک��رده و ای��ن رژیم یاغی را در قبال تج��اوزات و فعالیت های بدخواهانه 
خود پاسخگو کند. تخت روانچی با بیان اینکه به حمایت از مردم و دولت سوریه 
در تالش ه��ای آنه��ا برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورش��ان ادامه 
می دهیم، گفت: حق مشروع سوریه برای دفاع از خود را به رسمیت می شناسیم. 
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، در سخنرانی خود 

در مورد تحوالت بشردوس��تانه س��وریه، با محکوم کردن تجاوزات و حمالت تروریس��تی رژیم صهیونیس��تی علیه 
س��وریه اظهار داش��ت: رژیم اس��رائیل به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه ادامه می دهد در حالی که شورای 
امنیت همچنان در این زمینه سکوت می کند. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران اشغال طوالنی  مدت بلندی های 
جوالن س��وریه توس��ط رژیم اس��رائیل و همچنین نقض متعدد حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه، از جمله حمالت 
اخیر که غیرنظامیان و اهداف و زیرس��اخت های غیرنظامی را هدف قرار داده، به ویژه حمالت تروریس��تی علیه 

فرودگاه بین المللی دمشق را به شدت محکوم می کند. 

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی سیاسی 
ش��ده و آمریکا دنبال یک فرار آبرومندانه از بالد اس��المی اس��ت، گفت: در آینده ای 
نزدیک ایران جزو قدرت های تراز اول جهان خواهد بود. سرلشکر حسین سالمی 
ظهر روز گذش��ته در اجالس��یه کنگره ملی 11 هزار ش��هید جامعه عشایری کشور با 
بیان اینکه دشمنان اسالم و ایران امروز در حال افول هستند، گفت: اگر اخبار را دنبال 
کنید خواهید دید که رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی سیاسی شده و آمریکا دنبال 
یک فرار آبرومندانه از بالد اسالمی است. فرمانده سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: 

سرزمینی که صدای اذان در آن طنین انداز می شود جایی برای حضور و نفوذ مشرکان نیست. وی با اشاره به اینکه 
تاریخ پر است از رویارویی ما با دشمنان مختلف یادآور شد: همواره کسی که باید عقب نشینی کند دشمن بوده است. 
سالمی با بیان اینکه این روزها دشمن عاجز ما به وطن فروشان و پناهندگان خیانتکار امید بسته است،  گفت: این 
افراد شاید هم زبان ما باشند اما سخن دشمن را ترجمه می کنند و در خیال باطل خود گمان می برند می توانند مغزها و 
قلوب مردم ما را در کنترل خود بگیرند. فرمانده سپاه اظهار داشت: مردمی که برای حفظ  نظام و انقالب صدها هزار 

شهید داده اند هرگز از آرمان ها و اهداف انقالب دست نمی کشند و از امام خود جدا نمی شوند.  

قالیباف:

یک درصد از مالیات به درمان اختصاص یابد

آژانس اتمی در گزارش جدیدی با اشاره به آماده بودن 
ایران برای تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای پیشرفته 
در تأسیسات فردو، گفت آمادگی برای غنی سازی از روز 
یکشنبه آغاز شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بامداد سه ش��نبه گزارش جدی��دی درباره فعالیت های 
برنام��ه هس��ته ای جمهوری اس��المی ایران منتش��ر 
ک��رد. خبرگ��زاری رویترز که این گزارش به دس��تش 
رسیده، نوشت: گزارش آژانس تایید می کند که ایران 
آماده تزریق اورانیوم به س��انتریفیوژهای پیش��رفته در 

تأسیسات غنی سازی فردو است.
بر این اساس،  رویترز به نقل از آژانس اتمی گزارش داد: 
ایران به آژانس اطالع داد که آمادگی برای غنی سازی 
اورانیوم از روز یکش��نبه آغاز ش��ده اس��ت. در گزارش 
جدید آژانس اتمی ادعا شده است: ما هیچ توضیحی از 
ایران در مورد اینکه آماده سازی این کشور راه را برای 

غنی س��ازی اورانیوم بین 5 تا ۲0 درصد هموار می کند 
ی��ا خیر، دریافت نکرده ایم. رویترز همچنین نوش��ت:  
آژان��س اتم��ی تأیید کرد که ای��ران به آنها اطالع داده 
اس��ت، آنها غیرفعال س��ازی آبشار آی آر-6 در کارخانه 
غنی س��ازی س��وخت فردو را آغاز کرده اند که تاکنون 
برای تولید اورانیوم غنی ش��ده اس��تفاده نش��ده بود. دو 
هفته قبل بود که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی، قطعنام��ه ای را ک��ه ایران را به عدم همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم می کند به تصویب 
رس��اند. پیش از این، مقامات آمریکایی در نشس��تی با 
سناتورها مدعی شدند که به دلیل کم رنگ شدن امیدها 
برای مس��یر دیپلماتیک برنامه هس��ته ای، در صورت 
نیاز آمریکا تحریم ها را علیه ایران تشدید خواهد کرد.  
این در حالی است که مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
از چند ماه پیش دچار وقفه ش��د. دولت آمریکا از زمان 
آغاز این مذاکرات به جای پیش��نهاد دادن ابتکارهای 
عملی برای پیش��رفت گفت وگوها بارها تالش کرده 
طرف ه��ای مختل��ف را به کند کردن روند مذاکرات و 
ایجاد مانع بر س��ر راه آن متهم کند. فرانس��ه، انگلیس، 
آلمان و آمریکا در بیانیه ای مشترک از ایران خواستند 
ب��دون هی��چ تأخیری همکاری ه��ا با آژانس اتمی را از 
س��ر گرفته و از اقدامات بیش��تر در واکنش به قطعنامه 

شورای حکام اجتناب کند.

احمد وحیدی گفت: در برخی کش��ورهای همس��ایه و 
برخی کش��ورهای دورتر، ما ش��اهد افزایش آمار کرونا 
بودی��م ک��ه بای��د در این زمینه توج��ه و احتیاط الزم را 
داش��ت. وزیر کش��ور در حاشیه نشس��ت قرارگاه ستاد 
ملی کرونا که صبح روز گذشته در وزارت کشور برگزار 
ش��د، در جمع خبرنگاران گفت: در برخی کش��ورهای 
همس��ایه و برخی کش��ورهای دورتر، ما شاهد افزایش 
آم��ار کرون��ا بودیم که باید در این زمینه توجه و احتیاط 
الزم را داشت و مشکل خاصی هم درباره زائران تاکنون 
گزارش نشده است.حج امسال درحالی برگزار می شود 
که این مراس��م به دلیل ش��یوع ویروس کرونا به مدت 
دو س��ال اجرا نش��د و حاال پس از اجرای واکسیناسیون 
در جهان، عربستان درحالی بار دیگر برنامه حج تمتع 
1401 را برپا خواهد کرد که ورود افراد باالی 65 سال 

را به این مراسم ممنوع کرده است
نخس��تین گ��روه زائران ایرانی بی��ت اهلل الحرام برای 
تش��رف ب��ه حج تمت��ع، صبح یکش��نبه )۲۲ خرداد( از 
فرودگاه امام خمینی )ره( اعزام شدند. براساس اعالم 
رس��می وزارت حج و عمره عربستان، تعداد اختصاص 
یافته به جمهوری اس��المی ایران در حج امس��ال به 
میزان 39 هزار و 635 نفر است. طبق گفته معاون حج 
و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر تمامی 
زائران واجد شرایط اعزام باید واکسن کامل را دریافت 

کرده باش��ند که از بین واکس��ن های مورد تایید وزارت 
بهداشت عربستان واکسن های آسترازنکا و سینوفارم 

در سبد واکسیناسیون ایران قرار دارند.
احمد وحیدی در ادامه با بیان اینکه با فروکش کردن 
کرونا احس��اس ش��ده نیاز به دوز س��وم نیست درحالی 
که باید دوز جدید دریافت ش��ود و این آمادگی باش��د 
که سطح ایمنی افراد پایین نیایید، گفت:  البته اکنون 
وضع عمومی کش��ور خوب اس��ت اما باید مراقبت الزم 
انجام ش��ود. چندی اس��ت آمار کرونا در ایران کاهش 
محسوس��ی پی��دا ک��رده و در برخی روزها آمار فوتی ها 
به صفر هم رسیده است. بر اساس آخرین آمار وزارت 
بهداش��ت ۲31 نفر مبتالی جدیدکرونا شناسایی شده 
که با احتس��اب این تعداد، مجموع مبتالیان به کرونا 
در کشور تا امروز به هفت میلیون و ۲34 هزار و 988 

نفر رسیده است.

رویترز به نقل از آژانس اتمی: 

ایران آماده تزریق اورانيوم به سانتریفيوژهای فردو است
وزیر کشور: 

دوز جدید واكسن كرونا باید دریافت شود


