استاندار خوزستان ،استاندار ویژه شد

شنبه  20شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3300

وزیر کشور با اشاره به اختیارات ویژه استاندار خوزستان ،ابراز امیدواری کرد دیگر شاهد تکرار مسائل گذشته در این استان نباشیم .احمد وحیدی در توئیتی نوشت:
استاندار جدید خوزستان ،استاندار ویژه است که عالوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه ،از امکانات ویژهای برای اهداف توسعه و
پیشرفت خوزستان برخوردار خواهد بود که بسیار امیدواریم با این اختیارات جدید ،دیگر شاهد تکرار مسائل گذشته در این استان نباشیم.

سیاسی

اخبار

رئیسجمهور در سومین سفر استانی دولت سیزدهم راهی خراسان جنوبی شد

سرزده در طبس

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت
حاجحیدر رحیمپورازغدی

رئیسی :بنای ما این است با فعل ماضی با مردم سخن بگوییم یعنی بگوییم این اقدامات انجام شد« ،میشود» زیاد گفته شده است
کرد :امیدواریم انشاءاهلل در این سفر و سفرهای از این دست که
بدون تش��ریفات معمول انجام میشود ،بتوانیم اصل کار را دنبال
کنیم .حضور خارج از تشریفات ما در استانها برای این است که از
نزدیک با مسائل استانها آشنا شویم و اولویتها را مشخص کنیم
و برای رفع مشکالت با اولویت دست به اقدام بزنیم .رئیسجمهور
گفت :بنای ما این است که با فعل ماضی با مردم سخن بگوییم،
یعنی بگوییم این اقدامات انجام شد« ،میشود» زیاد گفته شده و
ما نمیخواهیم خیلی به «میشودها» اتکا کنیم ولی چیزی را که
برنامه دولت است ،دنبال میکنیم .رئیسی پس از سخنرانی در جمع
مردم طبس ،با بالگرد به معدن زغالسنگ پروده این شهرستان رفت
و از نزدیک در جریان وضعیت کار و فعالیت این معدن قرار گرفت.
رئیسجمهور در این بازدید با کارگران و مهندس��ان معدن پروده
توگو کرد و مسائل و مشکالت آنان را شنید .وی همچنین در
گف 
بازدید هوایی با بالگرد ،معادن حاشیهای و ظرفیتهای شهرستان
را بررسی کرد و با توضیحات مدیران استان و شهرستان در جریان
توانمندیها ،مسائل و مشکالت منطقه قرار گرفت.

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در پیامی درگذشت
حاجحیدر رحیمپورازغدی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن کامل پیام تسلیت رهبر انقالب به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای حسن رحیمپورازغدی ،دانشمند متفکر،
دام بقائه
درگذش��ت پدر گرامی آن جناب ،مرحوم آقای حاج
حیدرآقا رحیمپور رحمهاهلل علیه را به شما و والده گرامی
و دیگر بازماندگان محترم و همه دوستان و همفکران آن
مرحوم تسلیت عرض میکنم .سالهای متمادی تالش
صادقانه برخاسته از غیرت دینی و انگیزه تحقق احکام و
معارف اسالمی ،نمایشگر بخش مهم زندگی آن مرحوم
است و این موجب رضا و رحمت الهی و علو درجات اخروی
ایشان خواهد بود انشاءاهلل .دوام توفیقات جنابعالی را از
خداوند مسألت میکنم.

■■فرصت بازارچههای مرزی میتواند به توسعه صادرات کمک کند

■■پیام تسلیت رهبر انقالب درپی درگذشت برادر آیتاهلل
مکارمشیرازی

همچنین حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در پیامی
به حضرت آیتاهلل آقای مکارمشیرازی ،درگذشت برادر
ایش��ان را تسلیت گفتند .متن پیام رهبر حکیم انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آی��تاهلل آقای مکارمش��یرازی دامت برکاته
درگذشت اخوی مکرم آن جناب را تسلیت عرض میکنم
و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و بقای عمر و عافیت
جنابعالی را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

حاجحیدر رحیمپورازغدی درگذشت

حاجحیدر رحیمپورازغدی از مبارزان دیرینه انقالب
اس�لامی دیروز در  ۸۹س��الگی بر اث��ر بیماری عفونت
داخلی دار فانی را وداع گفت .به گزارش تسنیم ،حیدر
رحیمپورازغدی متولد سال  1311در مشهد و از مبارزان
و فعاالن سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت
و قیام امام خمینی در سال  1342تا پیروزی انقالب بود.
وی فعالیت سیاسی خود را از پیش از انقالب به همراه
محمدتقی شریعتی و طاهر احمدزاده  3 -رکن مبارزات
نهضت ملی در خراس��ان -آغاز کرد و تا پس از پیروزی
انقالب ادامه داد.
وی حتی سالهای اخیر در فعالیتهای سیاسی به
همراه تش��کلهای دانش��جویی و طالب مشهد حضور
داش��ت ه اس��ت .حاجحیدر رحیمپورازغدی از فعاالن و
مبارزان سیاس��ی در جریان نهضت ملی شدن صنعت
نفت اس��ت که از س��ال  42تا پیروزی انقالب اسالمی
همراه با مبارزه علیه رژیم پهلوی کنار حضرت امام(ره)
بوده است؛ او از دوستان نزدیک ،صمیمی و هممباحثهای
رهبر انقالب در دوران جوانی در مشهد مقدس بود و با
مواضع و مبانی فقهی ،فلسفی ،سیاسی و اجتماعی ایشان
آشنایی زیادی داشت .پیکر این یار دیرین امام و رهبری
امروز شنبه  20شهریورماه ساعت  9:30در صحن کوثر
حرم مطهر رضوی تشییع میشود.
واکنش خطیبزاده به کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب:

به جای صدور بیانیههای بیارزش
به جنایات صهیونیستها بپردازید

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
ضمن محکوم کردن بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه
اتحادیه عرب ،به آنها توصیه کرد به جای صدور بیانیههای
بیارزش بر جنایات صهیونیستها متمرکز شوند.
خطیبزاده با محکومیت اتهامات س��خیف وارده در
بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب ،صدور
چنین بیانیههایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای
حاضر در این کمیته از سیر تحوالت منطقهای و شرایط
کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسالمی ایران و مجموعه
کشورهای عربی خواند .سخنگوی وزارت امور خارجه ایراد
اتهام��ات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران را
از س��وی کشورهایی که س��ابقه مداخله ،تنشآفرینی،
تروریستپروری ،مزدورپروری و جنگافروزی بویژه در
یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا را دارند
مردود ش��مرد و گفت :کنار هم قرار دادن این اجزا برای
اتهام به ایران ،مش��کل کشورهای مداخلهجو و بیاعتنا
به مردم را حل نخواهد کرد .وی درباره جزایر س��هگانه
ایرانی با مردود ش��مردن این بیانیه ،تمام اقدامات ایران
را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشور
خواند و مداخله دیگ��ران در این زمینه را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه حفظ و تثبیت دستاوردهای
هستهای و توانمندیهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران را
از جمله سیاستهای راهبردی کشور خواند و با یادآوری
کارشکنیهای برخی کشورهای عضو کمیته خودساخته
در مس��یر حصول توافق هستهای ،بر بیفایده بودن این
بیانیهها در مس��یر توس��عه صنعت صلحآمیز هستهای
کشور تاکید کرد.
الزم به ذکر اس��ت اعضای حاضر در نشست کمیته
چهارجانبه اتحادیه عرب ضمن تکرار اتهامات همیشگی
خود علیه جمهوری اس�لامی ایران ،ته��ران را به آنچه
مداخ�لات خرابکارانه ،تأمین مالی حوثیها و گروههای
تروریستی تندرو خوانده شده ،متهم کردند .از سوی دیگر،
در نشست مذکور ،مهمترین تحوالت برنامه هستهای ایران
نیز مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و اعضای حاضر با
مداخله در امور ایران« ،اهمیت ایجاد سازوکارهای الزم
برای بازرسی فوری و فراگیر از تمام سایتهای هستهای
ایران» و متوقف ش��دن آنچه کارش��کنیهای تهران در
قبال قوانین و پروتکلهای بینالمللی خوانده ش��ده را
خواستار شدند.

گروه سیاس�ی :رئیسجمهور در س��ومین سفر استانی دولت
سیزدهم صبح روز گذشته در سفری از پیش اعالم نشده راهی
طبس و استان خراسان جنوبی شد .وزیران کشور ،راهوشهرسازی
و صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس
دفتر رئیسجمهور و معاون اجرایی رئیسجمهور حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی را در سفر به استان خراسان جنوبی همراهی
میکنند .حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی در بدو ورود به این شهر
با بیان اینکه سفر به استانهای مختلف به دور از تشریفات معمول
انجام میشود ،گفت :معادن از ذخایر ارزشمند این استان است که
اگر فعال شود ،هم مشکل اشتغال ،هم مشکل تولید و رونق تولید
و هم مسائل اقتصادی حل میشود .رئیسجمهور مساله کشاورزی
را از دیگر موضوعات مهم استان عنوان کرد و افزود :به خاطر کمبود
نزوالت آسمانی در این منطقه ،کشاورزی مردم با مشکالتی مواجه
شده است اما مردم این مناطق نشان دادهاند تهدید را به فرصت
تبدیل میکنند .وی با بیان اینکه هدف از سفرهای استانی بررسی
مشکالت و محرومیتهای استان و تصمیمگیری برای رفع آن با
مشارکت مردم و مدیران استان است ،اظهار داشت :نیروهای کارآمد

ارزشمند بویژه جوانان برومند را در استان خراسان جنوبی داریم
که میتوانند نقشآفرین باشند و با کمک این نیروی انسانی ،دولت
خواهد توانس��ت در جهت رفع مشکالت استان گامهایی بردارد.
رئیسجمهور درباره درخواست و اشتیاق مردم طبس برای دیدار
با رهبر معظم انقالب گفت :بدون شک ایشان هم همین اشتیاق را
برای دیدار با مردم دارند ولی شرایط کرونایی اجازه نمیدهد مثل
قبل دیدارها انجام شود اما به بنده نیابت دادند سالمشان را به مردم
عزیز استان خراسان جنوبی و طبس برسانم و ایشان هم همواره برای
مردم دعا میکنند و همیشه نگران مسائل و مشکالت استانهای
مختلف بویژه استانهای کمتربرخوردار هستند.
■■بنای ما بر سخن گفتن با فعل ماضی است

رئیسی در ادامه طی سخنان در اجتماع مردم طبس در محل
امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) این شهرستان ،با بیان اینکه
استان خراسان جنوبی و طبس از سرمایه جوانان توانمند ،فعال و
اندیشمند برخوردار است ،اظهار داشت :توسعه و سازندگی کشور
در بخشهای مختلف با پیگیری دولت و همت مردم و دس��تان
توانمند جوانان کشور انجام میش��ود و امروز دولت آمادگی دارد

در خدمت فرهیختگان و صاحبنظران باشد و از مشارکت و نظرات
کارشناسی آنان استفاده کند .رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای
شهرس��تان طبس گف��ت ۴ :فصل بودن محصوالت کش��اورزی
شهرستان از ویژگیهای این منطقه است و همه محصوالت هم
متنوع و استراتژیک هستند .رئیسی خاطرنشان کرد :فعال شدن
اقتصاد گردش��گری در این شهرستان میتواند هم اشتغال ایجاد
کند و هم وضع موجود را رونق دهد و اینکه مضجع نورانی حضرت
ن موسیالکاظم(ع) صدها هزار زائر دارد ،میتواند اقتصاد
حسینب 
گردشگری را در منطقه فعال کند .رئیسجمهور با اشاره به اینکه
وزیر راهوشهرسازی برای اصالح راههای استان بررسیهای خوبی
انجام داده و اجرای آنها در دس��تور کارشان است ،گفت :همه این
موارد دنبال خواهد شد ،البته همه این کارها چه وضعیت راه ،چه
وضعیت معادن و وضعیت کشاورزی منطقه نیازمند دست توانای
شما مردم است .جوانهای بسیار خوب ،فرهیختگان صاحبنظر،
حضرات علما ،طالب و افاضل خوب و مردمان پرتالش و پرامیدی
در این منطقه داریم که با امید تالش میکنند و این سرمایه خوبی
برای کشور و پشتوانه خوبی برای دولت است .رئیسی خاطرنشان

انهدام مواضع تروریستها در اقلیم کردستان عراق توسط سپاه

رئیس قو ه قضائیه در بازدید از زندان دماوند:

تروریستها سیلی خوردند

گ�روه سیاس�ی :صب��ح روز
پنجش��نبه نیروی زمینی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،مواضع
تروریستها در اقلیم کردستان
عراق را منه��دم کرد .همچنین
برخی منابع خبری روز گذشته
نی��ز از مورد هدف ق��رار گرفتن
برخ��ی مواضع تروریس��تها در
این منطقه خبر دادند .به گزارش
هفته گذشته سردار
«وطنامروز» ،پس از هشدار دوشنبه 
محمد پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی س��پاه در پی برخی
تحرکات جدید گروهکهای تروریستی مسلح در مناطق
مرزی شمال غرب کشور که گفته بود «این وضعیت برای ما
قابل تحمل نیست و پاسخ الزم را به تروریستها میدهیم»،
سپیدهدم روز پنجشنبه نیروی زمینی سپاه پاسداران طی
عملیاتی ،مقرها و پایگاههای عناصر تروریستی را در منطقه
اقلیم شمال عراق هدف قرار داد .طبق گفتهها ،نزسا در این
عملیات ،مقرها و پایگاههای این گروهکها را با دقت باال مورد
هدف قرار داد .سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای از
حمله هماهنگ نیروهای مقاومت به محل استقرار و جلسه
سران گروههای تروریستی در منطقه کردستان عراق خبر
داده است .در این بیانیه آمده است« :اقدام سپاه پاسداران
در واکنش به اعزام تیمهای متعدد تروریستی ،ایجاد ناامنی
و ارتکاب اعمال خرابکارانه و س��لب امنیت و آرامش مردم
غیور اس��تانهای آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه
صورت گرفت».
در این عملیات که به صورت موفقیتآمیز به پایان رسید،
مناطقی در اقلیم کردستان عراق از جمله سیدهکان ،چومان
و حاجیعمران هدف حمله قرار گرفت و خسارات سنگینی
گروه سیاس�ی :طرف غربی بدعهد در برجام تالشهایی را برای
استفاده از اهرم قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس آغاز کرده
اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،آمریکا به همراه  ۳کشور اروپایی
انگلستان ،آلمان و فرانسه پیش از این هم در زمستان سال گذشته
پ��س از اقدام��ات جبرانی تهران در پی تصویب قانون هس��تهای
مجلس تالش داش��تند پیشنویس قطعنام��های ضدایرانی را در
شورای حکام تهیه و به رای بگذارند اما یک روز مانده به نشست از
این اقدام صرفنظر کردند .بهانه تازه طرف غربی برای فعال کردن
تهدید سازوکار شورای حکام ،محدودیتهای دسترسی آژانس به
تاسیسات هستهای ایران اس��ت .رافائل گروسی که طی ماههای
گذش��ته پس از توقف اجرای پروتکل الحاقی ،از کاهش س��طح
همکاریها در چارچوب پادمان از س��وی تهران و همچنین عدم
دسترسی این سازمان به دوربینهای نظارتی خود به دفعات ابراز
نگرانی کرده ،در آخرین گزارش خود اعالم کرد فعالیتهای آژانس
در ایران به طور جدی تضعیف شده است .نشست شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است از روز دوشنبه  ۲۲شهریور
تا جمعه  ۲۶شهریور در وین برگزار شود که برنامه هستهای و قطع
دسترسی آژانس به تأسیسات اتمی ایران یکی از مباحث اصلی آن
خواهد بود .آمریکا و متحدانش که در حال حاضر با عوض شدن
متغیرهای تاثیرگذار بر برجام و برنامه هستهای تهران هیچ گزینهای
را برای وادش��تن تهران به امتیازدهی ندارند ،تنها راه پیش روی

رئیس��ی پس از طبس راهی بیرجند ش��د تا ضم��ن دیدار با
نمایندگان اقشار مختلف ،علما و اندیشمندان ،نخبگان و ایثاگران
استان خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری این استان شرکت
کند .رئیسجمهور در بدو ورود به شهرستان بیرجند گفت :برای
بنده توفیق است که سومین سفر استانی خودم را به استان خراسان
جنوبی قرار دادم تا خدمت مردم عزیز و پرتالش استان ،عرض سالم
و ادب داشته باشم و انشاءاهلل در این سفر بتوانیم بررسیهایی که
از قبل انجام دادیم و یکسری از اولویتها در استان را دنبال کنیم.
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی یکی از مسائل و مشکالت
اس��تان را جادهها و ارتباطات ریلی دانس��ت و خاطرنشان کرد :از
اولویتهای وزیر راهوشهرسازی مساله اصالح جادههای مواصالتی
و وسایل ریلی در مناطق مختلف بویژه در همین استان است که
پیگیری خواهد ش��د .رئیسجمهور خاطرنش��ان کرد :اگر چه در
استان خراسان جنوبی کاهش بارندگی را داریم اما خداوند متعال
به این اس��تان ذخایر و معادنی داده است که باید در جهت فعال
کردن ظرفیتهای معطلمانده معادن اقدام کرد .حجتاالس�لام
والمسلمین رئیسی همچنین درباره برنامههای دولت برای فعال
کردن بازارچههای مرزی گفت :بازارچه مرزی یک فرصت است و
یکی از فرصتهای مرز ،بهرهبرداری اقتصادی است و فعال شدن
بازارچههای مرزی میتواند به گسترش و توسعه صادرات بینجامد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :فعال شدن بازارچههای مرزی کار
بسیار مهمی است و میتواند وضع اقتصادی مرزنشینان را سامان
دهد و به نحوی به مسائل امنیت مرزها هم کمک کند.

باید بازداشتگاه را تبدیل به بازگشتگاه کنیم

به عقبه تروریس��تها وارد شد.
وبسایت کردستانمدیا نزدیک به
یکی از گروهکهای تروریستی
در تایید خس��ارتهای سنگین
به عوامل خود نوش��ته است که
از زمی��ن و هوا ضربات س��ختی
به [مزدوران] ح��زب دموکرات
وارد شده است .شبکه تلویزیونی
رودوا نیز در تشریح ضرب شست
نیروی زمینی سپاه به تروریستها در گزارشی عنوان کرد
این حمالت به صورت نقطهزنی و دقیق انجام شده و هیچ
غیرنظامی آسیب ندیدهاست .همچنین روز گذشته گروهک
تروریستی دموکرات در صفحه توئیتر خود از انهدام مجدد
برخی مواضع خود در سیدهکان ،چومان و حاجی عمران
خبر داد .پیش از حمالت اخیر ،جمهوری اسالمی ایران بارها
با استفاده از رایزنیهای دیپلماتیک از مقامات دولت بغداد
خواسته بود گروههای تروریستی را از منطقه تحت کنترل
خود اخ��راج کنند اما این امر با تعلل طرف عراقی روبهرو
ش��د .این اخبار نشان از عزم جدی سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی در مقابله با گروهکهای تروریست و صیانت از
جان و امنیت مردم استانهای غربی کشور دارد .همچنین
نهفته دیگر در این حمله ،تغییر استراتژی برخورد با

پیام
گروهکهای مخل امنیت ایران اس��ت .پیش از این مقابله
با این گروهها به صورت واکنش��ی و تدافعی بود؛ یعنی در
صورت خرابکاری یکی از گروهها ،جمهوری اسالمی ایران
واکنش سریع و درخوری را نشان میداد اما حمالت اخیر
به طریق پیشدستانه و قبل از وقوع حادثه جدید امنیتی
انجام شدهاست .این تغییر رویکرد میتواند به نقاط مرزی
دیگر ایران از جمله مرزهای جنوب شرقی نیز تسری یابد.

گروه سیاسی :رئیس قوه قضائیه
صبح روز گذش��ته ب��ا حضور در
زن��دان دماوند ،ضم��ن بازدید از
بخشهای مختلف ای��ن زندان،
ب��ه گفتوگوی چهره به چهره با
تعداد کثیری از زندانیان پرداخت
و مس��ائل و مش��کالت آنها را از
نزدیک جویا ش��د.حجتاالسالم
محس��نیاژهای در جری��ان این
بازدی��د ،ضمن گفتوگوی چهره به چهره با تعداد کثیری
از زندانیان ،س��واالتی را پیرامون دلیل محکومیت و مدت
زمان سپریشده از حبس آنها و همچنین شرایط بهداشتی
و غذایی زندان مطرح کرد .زندانیان ندامتگاه دماوند نیز از
اینکه رئیس قوه قضائیه صبح روز جمعه خود را برای بازدید
از این ندامتگاه اختصاص داده است ،از وی تشکر کردند .وی
در دیدار زندانیان ابراز امیدواری کرد زندان بازگشتگاهی به
جامعه باشد و کسی که یک بار زندان را تجربه کرده دوباره
این تجربه تلخ را تکرار نکند .رئیس عدلیه گفت :زندان باید به
معنی واقعی نه «بازداشتگاه» که محل باز اجتماعی شدن فرد
و «بازگشتگاه» به جامعه باشد .رئیس دستگاه قضا پس از آنکه
یکی از زندانیان اعالم کرد برای چهاردهمین بار است به زندان
میآید ،گفت :من دلم میسوزد از اینکه میبینم یک فرد در
میانسالی و جوانی  ۱۴بار به زندان آمده است؛ الزم است برای
همه این افراد برنامهریزی شود تا هم خود آنها اصالح شوند و
هم شرایطی فراهم شود که دیگر به زندان بازنگردند .هم قوه
قضائیه و هم سایر نهادها در این زمینه مسؤولیت دارند و باید
انجام وظیفه کنند .خود زندانیان و خانواده آنها نیز باید در این
زمینه نقش ایفا کنند .محسنیاژهای با بیان اینکه در پی ورود
یک فرد به زندان ،خانواده او بزرگترین صدمه را متحمل

هشدار تهران درباره اقدام احتمالی صدور قطعنامه علیه ایران در نشست این هفته شورای حکام آژانس

اقدام در برابر اقدام

خود را تهدید به قطعنامه شورای حکام میبینند اما این گزینه هم
پیامدهایی را برای آنها خواهد داشت ،ضمن اینکه مسیر دشواری
هم برای اجماعسازی باید طی کنند؛ چه اینکه «میخائیل اولیانوف»
نماینده روس��یه در سازمانهای بینالمللی مس��تقر در وین روز
جمعه در صفحه توئیتر خود تاکید کرد مسکو به هر گونه قطعنامه
احتمالی ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
رأی منفی میدهد .اولیانوف در پاسخ به توئیت «الرنس نورمن»
خبرنگار نشریه «والاستریت ژورنال» نوشت« :هیچ توهمی نداشته
باشید .اگر پیشنویس قطعنامهای در شورای حکام آژانس اتمی علیه
ایران مطرح شود ،روسیه به آن رأی منفی میدهد» .وی در ادامه
توضیح داد« :همانطور که روز گذشته توئیت کردم ،هیچ نیازی
به یک قطعنامه [علیه ایران] نیست ،چون ن ه تنها بیمعنی خواهد
بود ،بلکه شدیدا زیانبار است .باید حساب بهتری روی دیپلماسی باز
کرد»«.سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه هم چهارشنبه
به طرفهای غربی یادآور شد« :ما به همکاران غربی خود نسبت به
امتیازگیری بیشتر در زمینه تدوین برخی فرمولهای محکومکننده
علیه ایران که ممکن است در قطعنامه فرضی شورای حکام آژانس

بینالمللی انرژی اتمی گنجانده شود ،هشدار میدهیم».
خبرنگار والاستریت ژورنال در توئیتر خود نوشته بود کشورهای
آلمان ،فرانسه ،انگلیس و آمریکا میخواهند روسیه را مجاب کنند
در صورت مطرحشدن قطعنامهای ضد ایران در جلسه پیش روی
شورای حکام ،رأی ممتنع به آن بدهد.
■■هشدار غریبآبادی

کاظم غریبآبادی ،سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران
در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در توئیتی درباره تحوالت مرتبط
با آژانس و نشست هفته بعد شورای حکام نوشت :سیاستزدایی،
استقالل ،بیطرفی و حرفهایگری از اصول ضروری برای حفظ اعتبار
آژانس و جلب اعتماد کشورهای عضو به آن است .وی تصریح کرد:
آژانس باید برای تقویت همکاریها و تعامالت برنامهریزی کند ،نه
اینکه به ایجاد بیاعتمادی با کشورهای عضو مبادرت کند .نماینده
ایران خاطرنش��ان کرد :آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نهادهای
سیاس��تگذار آن نمیتوانند خود را از سرنوشت تفاهم هستهای
جدا کنند .هر اقدام غیرسازنده ،مخل فرآیند مذاکره خواهد بود.
البته امیدوارم عقالنیت بر نشست این هفته شورای حکام ،حاکم

میشود ،خطاب به زندانیان گفت:
اجازه ندهید خانوادههایتان در
این زمینه صدمه و آسیب ببینند.
واکسیناسیون زندانیان دیگر
موضوعی بود که رئیس قوه قضائیه
در گفتوگو با زندانیان درباره آن
کس��ب اطالع کرد ک��ه به گفته
زندانیان ندامت��گاه دماوند ،هر ۲
دوز واکس��ن کرونا به آنها تزریق
شده اس��ت .حضور در کارگاه اشتغالزایی زندان دماوند و
مش��اهده فعالیتهای زندانیان در این کارگاه ،بخش دیگر
یاژهای بود .رئیس دس��تگاه قضا در
بازدید دیروز محس��ن 
جریان بازدید از این بخش ،خواس��تار ارائه آماری از میزان
اشتغال زندانیان شد که مسؤوالن سازمان زندانها در پاسخ
گفتند میزان اش��تغالزایی زندانیان استان تهران در سال
گذشته  ۵۴درصد بود که این آمار در سال جاری بویژه طی
ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته و به ۶۸درصد رسیده
و این در حالی است که هدفگذاری سازمان زندانها برای
اشتغا لزایی زندانیان ،شاخص ۸۰درصد است .مسؤول کارگاه
اش��تغالزایی ندامتگاه دماوند که خود نیز یک فرد زندانی
بود ،با بیان اینک��ه زندانیان فعال در این کارگاه به صورت
روزانه درآمد کسب میکنند ،گفت :به غیر از حرفهآموزی
به زندانیان ،محصوالت کارگاه اشتغالزایی ندامتگاه دماوند
به نام برندهای مشهور الکترونیکی کشور تولید میشود و
یکی از باکیفیتترین و پرفروشترین محصوالت بازار است.
محسنیاژهای در بخش دیگری از این بازدید ،با بیان اینکه
زندانیان هر مطلب و درخواستی را که دارند بنویسند ،تاکید
کرد تکتک این نامهها به صورت دقیق مورد رسیدگی قرار
خواهد گرفت.
شود :همکاری در برابر همکاری ،حسننیت در برابر حسننیت و
اقدام در برابر اقدام .پیش از این هم غریب آبادی سهشنبهشب ۱۶
شهریورماه در واکنش به گزارش گروسی با بیان اینکه  4موضوع
پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد ،به این سازمان توصیه کرد
استقالل ،بیطرفی و حرفهایگری خود را حفظ کند و گفت :هیچ
کس نمیتواند خواستار توقف فعالیتهای هستهای ایران شود.
■■گفتوگوی امیرعبداللهیان با الوروف

سرگئی الوروفتلفنی باحسین امیرعبداللهیانگفتوگوکرد .در
گفتوگوی تلفنی وزیر خارجه فدراسیون روسیه با وزیر امور خارجه
کشورمان مسائل و موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه ،دیدار مقامات
 ۲کشور در حاشیه اجالس شانگهای ،تقویت همکاریها در حوزه
مهار کرونا ،مشکالت تجار و فعاالن اقتصادی برای تردد طبیعی به
روسیه ،تحوالت منطقه و ابتکارات مرتبط با افغانستان و موضوعات
مرتبط با برجام مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه
درباره تحوالت منطقه و ابتکارات مرتبط با افغانستان گفتوگو
و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت همه گروهها
تاکی��د کردند .درباره برجا م و مذاکرات وین نیز الوروف ضمن
تبادل نظر با امیرعبداللهیان اظهار داشت :روسیه همانند ایران
هیچگونه تغییری در برجام را نمیپذیرد و خواستار اجرای کامل
توافق هستهای است.

