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لغو ممنوعیت ویزای آمریکا برای سربازان سپاه
دولت آمریکا با صدور یک دس��تورالعمل جدید ممنوعیت صدور 
ویزا برای کس��انی که در س��پاه پاس��داران خدمت سربازی خود را 
گذرانده اند، لغو کرد. ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی که 
خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران سپری کرده اند، حذف شد. 
وزارت خانه های امورخارجه و امنیت داخلی به همراه دادستانی کل 
آمریکا طی یک دستورالعمل به ماموران مرزبانی این کشور اجازه 
داده اند برای افرادی که خدمت سربازی اجباری خود را در سازمانی 
که از سوی دولت آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، 
سپری کرده اند، روادید سفر به آمریکا صادر شود. این دستورالعمل 
می تواند بر روند صدور ویزا برای کسانی که به دلیل خدمت وظیفه 
در سپاه پاسداران از دریافت ویزای آمریکا محروم شده اند، اثرگذار 
باشد. بنابر گزارش نشریه رسمی اطالع رسانی  دولت آمریکا، در 
دستورالعمل این وزارت خانه ها آمده است که این متقاضیان صدور 
ویزا می بایست ثابت کنند که خدمت سربازی شان داوطلبانه نبوده 

است و آنها تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا نیستند.

الکاظمی امروز به تهران می آید
میدل ایس��ت نیوز در خبری اختصاصی اعالم کرد که نخس��ت 
وزی��ر ع��راق امروز به تهران س��فر خواهد ک��رد. یک منبع آگاه در 
گفت وگ��وی اختصاصی با »میدل ایس��ت نی��وز« اعالم کرد که 
»مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه در سفری 
از پیش اعالم نشده وارد تهران خواهد شد. این منبع که نخواسته 
نامش فاش شود تأکید کرد که نخست وزیر عراق امروز به تهران 
سفر خواهد کرد. جزئیاتی از مدت سفر الکاظمی و دستور کار این 

سفر اعالم نشده است.

 تقدیر وزیر کشور از 
امدادگران جمعیت هالل احمر جم

وزیر کشور در پیامی کسب جایزه بین المللی هانری داویسون را به 
رییس و امدادگران جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
تبریک گفت. احمد وحیدی، وزیر کش��ور  در این پیام خطاب به 
پیرحسین کولیوند، نوشت: »افتخار ایران اسالمی به وجود نیروهای 
کارآمد، انقالبی، مردمی و جان بر کف در بزنگاه های حس��اس و 
تاریخی کشور است که با نیتی الهی و ایمانی سرشار از عشق به 
خدا و انسانیت در حوادث مختلف و بحران های طبیعی و انسانی 
یاری بخش همنوعان خود هستند. جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران که براساس اعالم  نهادهای بین المللی از جمله پنج 
جمعیت فعال و پیشرو در عرصه امدادگری و نجات بخشی است؛ 
پیشگام و الگوی سایر جمعیت های هالل احمر در جهان امروزی 
اس��ت که در ش��رایط تحریم های ظالمانه جبهه استکبار، با همت 
واال و اراده ای اس��توار ق��ادر ب��ه فت��ح قله های رفیع افتخار خدمت 

رسانی به مردم شده است.

منافع اقتصادی اجالس بریکس برای ایران
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اعضای بریکس نیمی از جمعیت 
جهان هستند و این حضور منافع اقتصادی باالیی خواهد داشت. 
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتشار مطلبی 
در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوش��ت: برخالف دروغ پردازی 
غربگرایان، رئیس جمهور چین از دکتر رئیسی برای سخنرانی در 
اجالس بریکس دعوت کرد، اعضای بریکس اقتصادهای نوظهور 
مثل چین، هند، روسیه، برزیل و درای نیمی از جمعیت جهان هستند 
و این حضور منافع اقتصادی باالیی خواهد داشت. از منطقه غرب 

آسیا صرفا ایران دعوت شده است.

 یکشنبه؛ نشست
 مشترک مجلس و قوه قضاییه

یک عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی از برگزاری 
نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه در روز یکشنبه )۵ تیر( خبر 
داد. محمدرضا دش��تی اردکانی اظهار کرد: به مناس��بت هفته قوه 
قضاییه، فردا نشست تعاملی مجلس و قوه قضاییه به دعوت قوه 
قضاییه برگزار می شود. به گفته وی این نشست در ساختمان قوه 
قضاییه و س��اعت ۱۴ خواهد بود. این عضو هیات رییس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت که در این نشست مشترک درباره مسائل 
جاری کشور، لوایح و طرح های مربوط به قوه قضاییه تبادل نظر 

صورت می گیرد.

 مشکالت منطقه بدون
 فرصت دادن به آمریکا قابل حل است

نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان گفت: وعده های 
آمریکا به برخی کش��ورهای منطقه با هدف تس��هیل بازگشت 
خ��ود به این منطقه اس��ت. حس��ن کاظمی قم��ی نماینده ویژه 
رییس جمهور در امور افغانس��تان در توییتی نوش��ت: حضور و 
طرح های آمریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا پیامدی جز ویرانی 
و آوارگی برای مردمان این مناطق نداش��ته اس��ت. به نظر می 
 رسد آمریکا هنوز از افغانستان درس نگرفته است. وی ادامه داد: 
وعده های آمریکا به برخی کشورهای منطقه با هدف تسهیل 

بازگشت به این منطقه است. 

تسلیت »والیتی« در پی زلزله افغانستان
دبی��ر کل مجم��ع جهانی بیداری اس��المی در پ��ی وقوع زلزله در 
افغانستان و جان باختن و مجروح شدن صدها نفر از مردم بزرگ 
این کشور، طی پیامی این حادثه تلخ و اندوه بار را تسلیت گفت. علی 
اکبر والیتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی در پی وقوع 
زلزله در افغانستان و جان باختن و مجروح شدن صدها نفر از مردم 
بزرگ این کش��ور، طی پیامی این حادثه تلخ و اندوه بار را تس��لیت 
گفت. متن پیام او به این ش��رح اس��ت: خبر جان باختن و مجروج 
ش��دن صدها نفر از مردم ش��ریف افغانستان در زلزله جنوب شرق 
این کشور موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. اینجانب این حادثه 
اندوه بار را به دولت و ملت بزرگ افغانستان تسلیت گفته و برای 
قربانیان حادثه از درگاه خداوند رحمت واسعه و برای مجروحان نیز 

شفای عاجل را مسألت دارم.

سياسي

گروه سیاس��ی: وزیر امورخارجه کش��ورمان با بیان اینکه گفت 
وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با 
نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشتیم، 
اظهار داش��ت: آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از س��ر 
بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم هست. حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش با جوزف 
بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در 

محل وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده عالی سیاست خارجی و امور 
امنیتی اتحادیه اروپا پس از این دیدار در نشست خبری مشترک 
حضور یافتند. در ابتدای این نشست خبری امیر عبداللهیان وزیر 
امورخارجه کش��ورمان ضمن خوش��امد به جوزف بورل نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما امروز گفت و گوهای 
طوالنی اما مثبتی را درخصوص همکاری های جامع جمهوری 

اسالمی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم.
امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اس��المی ایران به دنبال روابط 
متوازن در سیاس��ت خارجی با جهان اس��ت. قاره اروپا برای ما از 
جایگاه مهمی برخوردار است حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا 
به شمول تمام کشورهای این قاره چه کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت های 
ما در پیگیری مناسبات با این قاره است. وی افزود: سطح روابط و 
به ویژه مناسبات تجاری دو کشور در تراز ظرفیت های موجود بین 
جمهوری اسالمی ایران و یکایک کشورهای اروپایی نیست و ما 
امیدوار هستیم در پی روابط دوجانبه و گفت وگوهای دوجانبه که با 
یکایک کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه گفت وگوها 
و توافقاتی که با همکارم آقای بورل داش��تیم ش��اهد توس��عه و 

پیشرفته مناسبات باشیم.
وی ادامه داد: بحث تداوم مذاکرات ایران و طرف های دیگر برای 
لغو تحریم مورد برررسی  قرار گرفت و آقای بورل از من خواستند 
که چگونه می توانیم بن بست و توقفی که بعد از قطعنامه آژانس 
است، بیرون برویم.بنده گفتم که ایران همیشه از مسیر مذاکرات 
اس��تقبال می کند. وزیر امورخارجه کش��ورمان با بیان اینکه گفت 
وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با 
نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشتیم، 
اظهار داش��ت: آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از س��ر 

بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم هست. وی 
تاکید کرد: امیدواریم به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع 

بینانه برای رسیدن به توافق تعهدات خود را انجام دهد.
امی��ر عبداللهی��ان با بیان اینکه همچنین آقای بورل را در جریان 
گفت وگو با الوروف قرار دادم، گفت: در موضوع افغانستان برای 
تش��کیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام تاکید کردیم،وظیفه 
خودم می دانم که به زلزله زدگان افغانستان تسلیت بگویم، ایران 

به کمک خود به زلزله زدگان در افغانستان ادامه می دهد. 
وزیر امورخارجه کش��ورمان با اش��اره به بررسی اوضاع سوریه در 
نشس��ت مش��ترک با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی 
اتحادیه اروپا گفت: در مورد موضوع سوریه باید لغو تحریم های 
یکجانبه در دس��تور کار قرار بگیرد و مردم س��وریه باید در فضای 
امن و آرام تصمیم سیاس��ی خود را بگیرند و ما از مردم س��وریه و 
دولت و ملت این کشور حمایت می کنیم. وی تصریح کرد: ایران 
اقدامات رژیم جعلی رژیم صهیونیستی و اقدامات تخریب کننده 

این رژیم را محکوم می کند.

 � بورل: مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد
در ادامه این نشست خبری جوزف بورل نماینده عالی سیاست 
خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت: برای ما مهم بود که 
به ایران بیایم و هنوز سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری 
خواهم داشت.هدف اصلی سفر من شکستن بن بست برجام و 
کم کردن تنش ها اس��ت. وی ادامه داد: برای من مهم هس��ت 
که بن بست برجام را از بین ببریم و قرار است مذاکرات برجام 
را در روزهای آینده و به سرعت آغاز کنیم. بورل تاکید کرد: ما 
به عنوان هماهنگ کننده برجام ، در ماه مارس پیشنهاداتی را 
مطرح کردیم و یک سری متن و سواالتی بود که قرار بود ایران 
و آمریکا آن را پاسخ بدهند و قرار شد مذاکرات متوقف بشود تا 
این سواالت پاسخ داده شود اما قرار نبود سه ماه متوقف بشود، 
اما امروز باید مذاکرات از سر گرفته شود و این تصمیمی است 

که باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.
نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا اظهار 
داشت: بعد از سفر من، مذاکرات وین آغاز می شود و تیم من در 

آنجا خواهند بود  ، رسیدن به توافق برای کل دنیا و جهان مهم 
اس��ت چراکه ما از ماه فوریه در دنیای دیگری زندگی می کنیم 
و جنگی بین روسیه و اوکراین آغاز شده و اگر در چنین فضایی 
توافق تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم است. وی با تاکید 
بر اینکه جلس��ه ما امروز مهم بود چراکه مذاکرات وین از س��ر 
گرفته خواهد شد، اظهار داشت: دنیا دنبال ثبات و امنیت است 
و امیدواری��م ب��ا این توافق، امنیت اقتصادی ایران تامین ش��ود 
و همچنین دغدغه عدم اش��اعه هس��ته ای هم برای جهان رفع 
شود. بورل تاکید کرد: خوشحال خواهم شد که دوباره به تهران 
برگردم و در مورد روابط ایران و اتحادیه اروپا به بحث و گفتگو 
بشینیم چراکه ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما می توانند 
همدیگر را کامل کنند لذا برجام می تواند این ریل را کامل کند. 

ما در مورد مسائل کنسولی نیز صحبت می کنیم.

هنوز دو مسئله در مذاکرات وین حل نشده است � 
این در حالی اس��ت که خبرگزاری رویترز مدعی ش��ده که دو 
مقام اروپایی و ایرانی گفته اند که هنوز دو موضوع حل نش��ده 
در مذاکرات وین وجود دارد که یکی از آن ها موضوع تحریم ها 
اس��ت. خبرگ��زاری رویت��رز به نق��ل از دو مقام که یکی از آن ها 
اروپایی و دیگری ایرانی بوده، مدعی شده است که »دو موضوع 
از جمله مس��ئله تحریم ها همچنان به صورت حل نش��ده باقی 
مانده است«. رویترز در این خصوص گزارش کرد، دو مقام آگاه 
قبل از سفر »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به ایران به این خبرگزاری گفته اند که »دو موضوع از جمله در 
خصوص مسئله تحریم ها، همچنان به صورت حل نشده باقی 
مانده اس��ت« که البته وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران 

نه این اظهارات را رد و نه تأیید کرده است.
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که به ایران سفر کرده 
اس��ت، با »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ای��ران دیدار و گفت وگ��و کرد. ادعای رویترز در حالی 
مطرح شده است که فرانسه نیز که یکی از طرف های برجام به 
حساب می آید، روز جمعه ضمن اعالم آمادگی برای نهایی کردن 
مذاک��رات وین برای لغ��و تحریم های یکجانبه علیه جمهوری 
اس��المی از ایران خواس��ت تا از س��فر بورل برای احیای توافق 

هسته ای بهره گیرد.

در نشست خبری مشترک امیرعبداللهیان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد؛ 

بازگشتطرفهایبرجامیبهمیزمذاکره

اخبار كوتاه

گروه سیاسی: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: سال 
گذشته ۱۲۰۰ فقره پرونده با موضوع اخالل در نظام اقتصادی 
به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان بررسی شد. در همین رابطه ۹۳ 
هزار میلیارد از معوقات بانکی از مفسدان اقتصادی وصول شد. 
۳۲ هزار میلیارد تومان هم بدون صدور حکم توسط دادسرای 
ویژه مفاسد اقتصادی، رد مال داشتیم. علی القاصی مهر رییس 
کل دادگستری تهران در نشست خبری مشترک که به همراه 
علی صالحی دادس��تان تهران، با اصحاب رس��انه و بمناس��بت 
هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه 
قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه دوره تحول و تعالی  را شاهدیم 
که مدیریت آن به دست فردی توانمند است. قوه قضاییه دوره 
پیش��رفت و تعالی خود را با مدیریت هوش��مند و توانمند آقای 

محس��نی اژه ای طی می کند. وی افزود: 
امروز با توجه به کرامت مردم،  قوه قضاییه 
این افتخار را دارد که با خدمتگزاری به مردم 

توفیق خدمت را دارد.
القاص��ی مه��ر ادامه داد: اینکه تمام تالش 
بر این اس��ت که اعتماد جامعه به عملکرد 

دستگاه قضا افزایش یابد کاری جز جلب رضایت خدا و خدمت 
به مردم نیس��ت و در دادگس��تری تهران همکاران ما بر این امر 
تالش دارند که رضایت مردم در پاسخگویی به آنها فراهم شود. 
در ای��ن دوره تح��ول ماموریت های مهمی در دس��تور کار قرار 
دارد. رئیس کل دادگس��تری تهران با اش��اره به موضوع کاهش 
اطاله دادرس��ی گفت: مردم این حق را دارند که پرونده آنها در 

کمترین زمان رسیدگی شود. در سه ماهه 
پایانی سال ۱۴۰۰ مقرر شد که ۳۰ درصد 
از پرونده های معوقه تعیین تکلیف ش��ود 
و در  س��ال جاری ۵۰ درصد پرونده های 

معوق رسیدگی شود.
رئی��س کل دادگس��تری ته��ران درب��اره 
وضعیت زندانیان گفت: نگاه قوه قضاییه نگاه بازاجتماعی شدن 
زندانیان اس��ت. سرکش��ی هایی از زندان ها داشتیم و تیم های 
بازرس��ی چندین روز در یک زندان مس��تقر ش��دند. ریاست قوه 
قضاییه در بازدید از زندان نسوان ماموریتی به بنده دادند که الزم 
اس��ت که زندان نس��وان مورد ارزیابی قرار گیرد و بالفاصله تیم 
6 نفره به ندامتگاه زنان ارسال کردیم و بیش از 8 روز وضعیت 

زندان را  بررسی کردیم و گزارش هیات بازرسی نتایج ملموسی 
داش��ت و نزدیک به ۹۰ نفر از زنان زندانی در کمیس��یون عفو با 
آزادی حبس شان موافقت شد و تماما عفو آنها به استثنای یک 
نف��ر م��ورد موافقت قرار گرفت و امیدواریم با نظر قطعی رییس 
قوه این ۹۰ نفر آزاد ش��وند. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر ش��رایط 
آزادی مش��روط را داش��تند و با تایید دادستانی پرونده های آنها 
به دادگاه های تجدیدنظر  ارس��ال ش��د  و پرونده های آنها در 

حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: قرار ش��ده  زمان رس��یدگی و فاصله رس��یدگی ها  
کاهش یابد. در س��ال گذش��ته بیش از ۲ میلیون پرونده بررسی 
و مختومه ش��ده اس��ت. کاهش ۱۲ درصدی از کل موجودی 

پرونده ها را داشتیم. 

حاشیه سازی دشمنان به جایی نمی رسددرگیری اوکراین باید روی میز مذاکره حل شود
 دبیرکل ناتو روز گذشته در مصاحبه ای با روزنامه اسپانیایی زبان الپائیس گفت، اوضاع 
پیرامون اوکراین به احتمال زیاد از طریق گفت وگو حل خواهد شد. ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو همچنین گفت: به احتمال زیاد این جنگ در اوکراین بر روی میز مذاکره 
پایان می یابد. ما مسئول تامین و ارائه قوی ترین موضع ممکن برای اوکراین و کمک 
به حفظ یک کشور مستقل و با اقتدار اروپایی هستیم. دبیرکل ناتو همچنین افزود: 
بهترین راه ممکن ارائه کمک قوی نظامی و اقتصادی و پیگیری تحریم های شدیدتر 
علیه روسیه است. ما به اوکراینی ها به این خاطر کمک می کنیم چون آنها از ما این 

را می خواهند. استولتنبرگ گفت: این یک جنگ کامل بین ناتو و روسیه نیست. بدیهی گرفتن صلح همیشه خطرناک 
است. ۲۴ فوریه سال جاری میالدی روسیه به اوکراین حمله کرد و پس از آن توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس 
و چند کشور دیگر محکوم شد که تحریم هایی را هم علیه مسکو در پی داشت. استولتنبرگ همچنین با بیان اینکه 
اجالس ناتو که قرار است در ۲8 تا ۳۰ ژوئن در مادرید برگزار شود، "تاریخی" خواهد بود، گفت: اجالس مادرید برای 
ناتو بسیار مهم است. این نشست به دالیل زیادی تاریخی خواهد بود. اواًل این نشست گردهمایی ۳۰ متحد در بحبوحه 
بزرگترین بحران امنیتی در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم است و در ثانی ما تصمیمات مهم زیادی خواهیم گرفت 

و بر سر بزرگترین تغییر در حیطه دفاع جمعی از پایان جنگ سرد توافق خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه حجت االسالم طائب در دوران 
خدمت خود فعالیت های شایسته ای انجام داد، گفت: دشمنان همیشه علیه نظام 
ما شایعاتی را مطرح می کنند که به جایی نمی رسد. اسماعیل کوثری با اشاره به 
تغییراتی که در سازمان اطالعات سپاه اتفاق افتاد، اظهار داشت: این جابه جایی 
در چارچوب اختیارات فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و گاهی اوقات 
فرمانده کل سپاه بنا به مصلحت هایی، ضرورت را بر این می بیند که تغییراتی را در 
سطح معاونان خود ایجاد کند. وی با اشاره به خدمات و فعالیت های حجت االسالم 

طائب، افزود: حجت االس��الم طائب در دوران خدمت خود فعالیت های شایس��ته ای انجام داد. وی چه در زمانی 
که فرمانده بس��یج بود، چه در زمانی که معاونت پش��تیبانی س��تاد کل نیروهای مس��لح را بر عهده داش��ت و چه در 
جایگاه ریاست سازمان اطالعات سپاه، خدمات خوب و منحصر به فردی از خود به جا گذاشت. وی در واکنش به 
حاشیه سازی عده ای در داخل و خارج از کشور بعد از این جابه جایی، گفت: این حاشیه سازی ها از طرف دشمنان 
به ویژه آمریکایی ها و صهیونیست ها مطرح می شود. دشمنان همیشه علیه نظام جمهوری اسالمی ایران شایعاتی 
را مطرح می کنند چرا که می خواهند بین ما اختالف بیاندازند و از هر موضوعی به نفع خودشان سوءاستفاده کنند 

اما قطعًا این اقدامات آنان به نتیجه نمی رسد.

القاصی خبر داد: 

وصول  معوقات بانکی از مفسدان اقتصادی 

گروه سیاسی: رییس جمهور تاکید کرد: تسریع در پرداخت 
حقوق و مطالبات بیمارستان ها و کادر درمان جلوه عملی 
قدردانی از پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور است، 
وزیر بهداشت این موضوع را با جدیت پیگیری کند. سید 
ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه صبح 
روز گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش 
آمار ابتال و فوتی های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹، 
از تالش ها و زحمات کادر درمان در طول دو سال اخیر 
قدردان��ی ک��رد و اقدامات آنها در صیانت از جان مردم را 
امیدآفرین خواند. وی گفت: اگر امروز ش��اهد وضعیت 
متفاوتی به لحاظ ش��یوع کرونا در کش��ورمان نسبت به 
برخی کشورهای دیگر جهان هستیم و در دل مردم از 
بابت بازگشایی کسب و کارها و مراکز آموزشی امید به 
وج��ود آم��ده، این از لط��ف خداوند و ثمره ایثار و تالش 

بی وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان است.  تسریع 
در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارستان ها و کادر درمان 
جلوه عملی قدردانی از پزشکان و پرستاران زحمتکش 
کش��ور اس��ت،  وزیر بهداش��ت این موضوع را با جدیت 
پیگیری کند. رییسی با اشاره به سیر نزولی کاهش ابتال 
و خسارات جانی ناشی از کرونا گفت: اینکه میزان ابتال به 
بیماری کاهش یافته و در برخی روزها به لطف خدا حتی 
یک مورد فوتی هم نداشتیم، نباید سبب عادی انگاری 
نس��بت به رعایت اصول بهداش��تی ش��ود. از آحاد مردم 
می خواهم  در مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن عمومی 
پرتردد و پر ازدحام و همچنین وس��ایل نقلیه، همچون 
گذشته دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا وضع 
موجود تثبیت ش��ود.  اس��تمرار اطالع رس��انی و آموزش 
درباره بیماری کرونا و هشدارهای الزم برای پیشگیری 
از آن  امری ضروری است. آموزش عمومی درباره یک 
بیماری مسری مثل کرونا، مسئله ای مقطعی و محدود 
به زمان و مکان خاصی نیست.  بحمداهلل امروز شرایط 
نس��بت به گذش��ته بسیار متفاوت شده، اما رسانه ملی و 
مسؤوالن دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت 
همواره به مس��ئله آموزش و هش��دار به موقع نس��بت به 
ش��یوع بیماری اهتمام داش��ته باشند تا زمینه اوج گیری 

مجدد بیماری به وجود نیاید.

گروه سیاس�ی: یک مقام نظامی اوکراینی مدعی ش��د 
حمله موش��کی گس��ترده ای از خاک بالروس به این 
کشور انجام شده است. یک مقام نظامی اوکراینی روز 
شنبه مدعی شد حمله موشکی گستره ای از داخل کشور 
ب��الروس ب��ه منطقه »ژیتومیر« اوکراین انجام ش��ده 
اس��ت. به نوشته خبرگزاری »اینترفکس«، »ویتالیتی 
بونیچک��و« فرمانده نظانی ژیتومیر در بیانیه ای اعالم 
کرد، این موش��ک ها که قصد داش��تند زیرساخت های 
این منطقه را هدف قرار دهند، توس��ط س��امانه دفاع 
موشکی منهدم شدند. در این بیانیه آمده است: »امروز 
صبح در خالل حمله موشکی گسترده به منطقه توسط 
هواپیمای روس��ی که در خاک بالروس قرار داش��ت، 
نیروه��ای دفاع��ی ما حدود ده موش��ک که به س��مت 
تأسیسات زیرساختی ما شلیک شد را سرنگون کردند. 
تکرار می کنم: هنگامی که صدای آژیر را می شنوید به 
پناهگاه بروید«. به نوشته وبگاه خبری »یاهو نیوز« به 
نق��ل از مقام��ات نظامی اوکراین، عالوه بر ژیتومیر که 
یکی از مراکز ریلی مهم این کشور محسوب می شود، 
منطقه چرنیهیف واقع در ش��مال و یاووریف در ش��مال 
غربی اوکراین هدف حمالت موش��کی روس��یه قرار 
گرفتند. به گفته بونیچکو، حدود ۳۰ موشک به سمت 
ژیتومیر و حدود ۲۰ موشک به سمت چرنیهیف شلیک 

شده اند. وی ادعا کرد در پی حمله موشکی به ژیتومیر 
یک نظامی کش��ته و یک س��رباز دیگر نیز زخمی شده 
است. سرویس اطالعاتی اوکراین نیز با انتشار بیانیه ای 
مدعی ش��د، کرملین با حمالت موش��کی امروز، قصد 
دارد ب��الروس را ب��ه داخ��ل جنگ بکش��اند. عالوه بر 
نواحی ش��مالی اوکراین، در ش��رق این کشور )منطقه 
خودمختار دونباس( نیز همزمان با پیشروی نیروهای 
روسی و تشدید عملیات برای تسلط بر شهر راهبردی 
»سیِورودونتس��ک« در اس��تان لوهانسک، یک مقام 
اوکراین��ی نی��ز از تصمیم کی یف برای عقب کش��یدن 
تمام نیروها از شهر خبر داد. از سوی دیگر وزارت دفاع 
روسیه روز جمعه اعالم کرد: »۱۹ دستگاه تانک و حدود 
6۲۰ افراط گ��رای اوکراین��ی بر اثر گلوله باران هوایی و 

توپخانه ای روسیه طی یک روز از بین رفتند«.

رییسی در جلسه ستاد ملی مبارزه با كرونا :

روند نزولی كرونا منجر به عادی انگاری نشود 
یک مقام نظامی اوكراینی مدعی شد 

خاک اوكراین آماج حمله موشکی گسترده بالروس 


