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تازههای مطبوعات
••دنیایاقتصاد  -نکتهای که اکنون جالب توجه
است ،آثار اقتصادی اپیدمی کروناست .پیشبینی
بر این است که بخشهای صــادرات ،گردشگری و
کسبوکارهای عمومی از این اتفاق تاثیر بپذیرند.
اولینحوزهایکهبهنظردراینایامتحتالشعاعقرار
گرفته،صنعتگردشگریاست.
••ایران  -جمشیدپژویاناقتصاددانطییادداشی
با عنوان تبعات تصمیم گروه اقــدام مالی نوشت:
واکنشاقتصادبهرویدادهایسیاسیامریطبیعی
است .در خصوص مسئله افایتیاف ،کام ً
ال قابل
پیشبینی است که میتواند آثاری به همراهداشته
باشدواینکهبرخیازمسئوالنمعتقدند،نپیوستن
بهافایتیاف،تأثیریبراقتصادکشورندارد،نکته
قابلتأملوقابلتوجهیاست.
••کیهان-حضورمردمدرمراسمتشییعپیکرسردار
دل ها ،اولین سیلی بر صورت ترامپ بود .عملیات
موشکیسپاهپاسدارانعلیهمواضعآمریکاییهادر
عراق،سیلیسختدیگریبودکهازسویسربازان
جان بر کف نظام اسالمی بر چهره منحوس قاتل
شهید سلیمانی نواخته شد 22 .بهمن امسال هم
حماسه دیگری از حضور ملت ایران و ضربه دیگری
براندامپوسیدهآمریکاییهابود.اکنونحضورمردم
در انتخابات و به ویژه رأی به نمایندگانی با مواضع
ضدآمریکایی،سیلیدیگریبرصورتآمریکاییهای
خبیثاست.
••آرمان ملی  -فیلم «آشغالهای دوستداشتنی
اصل» با بازی بهروز وثوقی متقاضی اکــران نوروز
 99شده است .گفتنی است در نامه مجوز نمایش
آشــغــالهــای دوستداشتنیاصل بــرای اهالی
مطبوعات در جشنواره و نبودن منعقانونی برای
حضور آقای بهروز وثوقی اعالم شده ولی جشنواره
آنرانادیدهگرفتهاست.
••شهروند  -مدت مدیدی است که کارشناسان
حوزهآبواقلیمهشدارمیدهندکهباروندگرمایش
زمین ،کشور ایران که خود یکی از نقشآفریناناین
پدیدهاست،شاهدپدیدههایجویوهیدرولوژیکی
غیرقابل پیشبینی و دچار مشکالتی متأثر از این
پدیدهخواهدشد.
••اعتماد – این روزنامه در گزارشی با عنوان
کرونا در هالیوود خلق شد به فیلم هایی پرداخته
که در آن به شیوع ویروس و بیماریهای واگیردار
پرداختهاند .اغلب آن ها در ژانــر وحشت جای
میگیرند و دغدغه سازندهشان تصور کردن
روزهای بحرانی و عملکردی است که از مسئوالن
یرود.
انتظار م 

انعکاس
••شهر خبر نوشت :امروز(دوشنبه) جلسه علنی
مجلس بعد از سه هفته تعطیلی برگزار میشود،
تمهیداتی پیشگیرانه از کروناویروس از جمله
کنترل درجه حرارت بدن نمایندگان در مبادی
ورودی مجلس در نظر گرفته شده است.برخی
نمایندگان بهدلیل شیوع ویروس کرونا خواستار
تعطیلی جلسات مجلس شده بودند.
••جــمــاران مدعی شــد  :در مستند «حکمت
سلیمانی» که از شبکه  3پخش شد ،شهید سردار
سلیمانیمیگویدکهدراوایلانقالببهدلیلتیپ
و لباسش در گزینش سپاه رد صالحیت شد.
••صبحانهآنالیننوشت:حسینمدرسخیابانی
قائممقام وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی از شکستهشدن رکورد ذخایر کاالهای
استراتژیک خبر داد و گفت :تابهحال این میزان
ذخایر استراتژیک کاالی اساسی نداشتهایم و از
این نظر در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم.
••آفتابنیوزنوشت:بهدنبالاستقرارکشتیهای
جنگیکرهجنوبیدرتنگههرمز،سئولقصددارد
تعادلی را در روابــط تجاری و دیپلماتیک خود با
ایران ایجاد کند و با رایزنی مجدد با دولت آمریکا،
موفق به کسب معافیت از تحریمهای ایران شود.از
این رو «هانگ جین ووک» مدیرکل بخش آفریقا و
خاورمیانه وزارت خارجه کره عازم واشنگتن شده
تا با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه
معافیتازتحریمهایایراندیدارکند.
••رجانیوز گزارش داد :گودرزی وکیل مدافع
محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران دربــاره
آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت :هم اکنون
پرونده نجفی برای تایید یا نقض حکم دادگاه در
شعبه  ۴۱دیوان عالی کشور است.وی ادامه داد:
همچنان قرار وثیقه را از ما قبول نکرده اند و موکلم
در زندان اوین منتظر حکم دیوان عالی است.
••نامه نیوز خبر داد  :سید محمدرضا میر،
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان این که از
جمعه ( ۲اسفندماه) موج دوم هجوم ملخهای
صحرایی به ایران آغاز شده است ،اعالم کرد که
تاکنونخسارتیازهجوماینملخهاگزارشنشده
است اما پیش بینی میکنیم دستههای متراکمتر
و بیشتری از این آفت را طی روزها و ماههای آینده
و درنهایت تا اردیبهشتماه سال آینده در کشور
داشته باشیم.
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روحانی :تحریم آمریکا مانند ویروس کروناست که ترس و وحشت آن بیشتر
از واقعیت آن است

پس از مذاکرات وزرای خارجه ایران و هلند که در روز
شنبه انجام شد ،روز گذشته نیز وزرای خارجه ایران و
اتریش دو دور مذاکره داشتند .این در حالی است که
پیشازآنالکساندرشالنبرگوزیرخارجهاتریشپساز
دیداربا«جوزپبورل»مسئولسیاستخارجیاتحادیه
اروپا و قبل از عزیمت به تهران به ایرنا گفته بود حامل
پیامی از اتحادیه اروپا برای ایران است .به نظر می رسد
با توجه به همزمانی سفر وزیر خارجه هلند و اتریش به
تهران دور تازه دیپلماسی اروپاییها آغاز شده است
اگرچه باید دید دیپلمات های اروپایی چه ابتکار عملی
را به ایــران ارائــه کرده انــد.در همین حال وزیر خارجه
اتریش روز گذشته همچنین با رئیس جمهور کشورمان
دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
حسن روحانی در این دیدار با بیان این که تحریم آمریکا
مانند ویــروس کرونا ست که ترس و وحشت آن بیشتر
از واقعیت آن است ،گفت :انتظار از اتحادیه اروپا این
است که در برابر اقدامات غیرقانونی آمریکا ایستادگی
کند.رئیس جمهور ،روابط تهران و وین را بسیار خوب
و دوستانه خواندو افزود :دو کشور ظرفیت های خوبی
به ویژه در زمینههای اقتصادی برای همکاری دارند و
امیدواریم اتریش در توسعه همکاریها به فشارهای
غیرقانونی و نادرست آمریکاییها اعتنا نکند و با سفر
وزیر خارجه اتریش به ایران شاهد تحول مثبت در روابط
دو جانبه و روابط با اتحادیه اروپا باشیم.رئیس جمهور با
بیان این که برجام و توافق هستهای فقط تعلق به ایران،
اروپایاکشورهای ۵+۱ندارد،بلکهمیتواندبرایامنیت
و صلح منطقه و جهان تاثیرگذار باشد ،تصریح کرد :ما
هنوز هم بر این باور هستیم که می توانیم برجام و این
توافق را حفظ کنیم.روحانی با اشاره به این که توافق
هستهای میتوانست پایه خوبی بــرای ایجاد اعتماد
جدید بین ما و غرب از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا باشد،
گفت:ایرانبهسهمخودبهاینتوافقمتعهدبودهاست.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به تحریم مواد غذایی و

دارو از سوی آمریکا علیه مردم ایران در کنار تحریم های
اقتصادی ایــران ،اظهار کرد :اعمال این تحریمها یک
اقدامتروریستیاستوانتظارداریماتحادیهاروپادراین
زمینه به وظیفه انسانی خود عمل کند.رئیس جمهور با
بیان این که جمهوری اسالمی ایران «طرح صلح هرمز»
را با هدف برقراری صلح و امنیت در منطقه ارائه کرده و
اینطرحبااستقبالروبهروشدهاست،تصریحکرد:همه
مشکالتمنطقهماناشیازمداخالتغلطوغیرقانونی
آمریکا در مسائل این منطقه است.روحانی تاکید کرد:
معتقدیم امنیت این منطقه در امنیت اروپا و همچنین
امن بودن مسیر انرژی برای همه جهان و اروپا اهمیت
دارد.همچنین در این دیدار وزیر خارجه اتریش با ابالغ
سالمگرمرئیسجمهوروصدراعظمکشورشبااشارهبه
میزبانیوینازمذاکراتهستهایایرانو،۵+۱برجامو
توافقهستهایرانقطهعطفیدراعتمادسازیدرمنطقه
و جهان برشمرد و افزود :حفظ برجام سیاست اصلی ما
و اتحادیه اروپاست و برای آن همه تالش خود را انجام
خواهیم داد.الکساندر شالنبرگ تاکید کرد :معتقدیم
کهبرجامدرحفظآرامشوثباتمنطقهنقشمهمیدارد
و حفظ آن ضروری است و همچنین ایران نقش مهمی
برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه ایفا میکند.در
همین حال ایرنا از دو دور گفتوگوهای «محمدجواد
ظریف»و«الکساندرشالنبرگ» وزرایامورخارجهایران
واتریشگزارشداد:دردوردوماینگفتوگوها،طرفین
درخصوص مهم ترین تحوالت منطقهای و بینالمللی
با یکدیگر تبادل نظر کردند .در پایان این گفتوگوها،
سند همکاریهای فرهنگی و هنری دو کشور با حضور
ظریفوشالنبرگنیزبهامضایمقاماتدوکشوررسید.
براساساینگزارشدردوراولمذاکراتطرفین،ضمن
استقبال از گسترش روابط خوب دوجانبه بر توسعه و
تعمیقآندرهمهزمینههاتاکیدکردند.آخرینتحوالت
مربوطبهبرجاموتعهداتطرفهایاروپاییازمهمترین
محورهایگفتوگویدوراولظریفوشالنبرگبود.
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روحانی :مجلس ،مجلس همه است و همگان
باید با آن همکاری کنند
آنهاکهبهانهبهدستآمریکادادهاند،پاسخگویموضعگیری
غیرکارشناسانهخودباشند
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم
در انتخابات مجلس تاکید کــرد  :این
مجلس از روز تشکیل در ســال آینده،
مجلس همه است و همگان نیز باید با آن
همکاری کنند و البته مجلس هم موظف
به همکاری با همه نهادهای نظام است.
بهگزارشایرنا،حجتاالسالموالمسلمین
دکــتــر حسن روحــانــی عصر دیـــروز در
جلسه هیئت دولــت بابیان این مطلب و
این که ما باید نهاد انتخابات در ایران را
زنــده نگهداریم و صــرف نظر از نتیجه و
نفسحضور
گرایشسیاسیمنتخبان،از ِ
مــردم تشکر میکنیم ،ضمن تبریک به
نمایندگان منتخب ملت گفت :مردم
اکنون انتظار دارند که نمایندگان محترم
بهعنواننمایندهمنافعملی،مصالحملی
و حقوق همه ملت ایران عمل کنند .طبق
قانون اساسی هر نماینده مجلس نه در
برابر مردم حوزه انتخابیه خود که در برابر
کل ملت ایــران مسئول است.روحانی
همچنین از تالش تمامی کسانی که در
اجــرا و بــرگــزاری ایــن انتخابات شرکت
داشتند،قدردانیکرد.
براساس این گزارش ،روحانی در بخش
دیگری از سخنان خود به موضوع بیماری
کرونا اشاره کرد و ضمن اعالم همدلی و
همبستگی با همه مردم عزیز ایران و به
خصوص شهروندان شهرهایی که چند
تن از هموطنان ما در آن جا جان خود را در
اثر این بیماری از دست دادند ،به اقدامات
گسترده دولت برای مبارزه و ریشه کنی
این بیماری پرداخت و خطاب به ملت
ایراناظهارکرد:مااطمینانمیدهیمکه
همه توان خود را به کار گیریم تا سالمت
مردم تامین شود و از این رو ،بالفاصله
ستاد پیشگیری و مقابله را تشکیل دادیم
و همه امکانات خود را بسیج کردیم.
رئــیــس جــمــهــور بــا بــیــان ایـــن کــه همه
دستگاههای دولتی ،نیروهای مسلح و
نهادهای عمومی هر اقدامی را که الزم
است برای سالمت عمومی انجام خواهند
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داد ،افــزود :هــدف ما کنترل بیماری در
کوتاهترین زمان با کمترین تلفات ممکن
اســت و مسئولیت و فرماندهی بــا وزیــر
بهداشتاستواقداماتخودسرانهافرادیا
دستگاههادراینمسئلهبههیچوجهتحمل
نخواهدشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود
به موضوع کارگروه اقدام مالی ()FATF
اشاره و اظهارکرد :درخصوص FATFنظر
دولتومجلسمشخصبودوهمهاقدامات
اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه
از جمله دو الیحه پالرمو و  CFTرا نیز به
تصویبرساند.قصددولت،اعالمتصمیم
جدینظامدرمبارزهباپولشوییوجرایم
سازمانیافتهوتامینمالیتروریسمبود.
روحانی گفت :در هر حال  ، FATFعدم
تصمیم جمعی خــارج از اختیار دولت
و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبهای
خالف مصالح ملت ایران صادر کرد که
همان گونه که انتظار میرفت موجب
خرسندی آمریکا شد و توجیهگر تشدید
تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی خواهد
بود .اینک وقت آن است که آن ها که بهانه
به دســت آمریکا دادهانـــد ،پاسخ گوی
موضعگیریغیرکارشناسانهخودباشند.
رئیس جمهور تاکید کرد :تالش ما این بود
اجازه ندهیم بهرغم این که پیشتاز مبارزه
با پول شویی و مقابله با تروریسم هستیم
توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان
ناقض این اقدامات معرفی بشویم.این حق
ملت بزرگ ایران و جمهوری اسالمی نبود
و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با
تروریسموپولشوییاست،درلیستاقدام
تقابلییکنهادبینالمللیقرارگیرد.

طلوعآفتابفردا 6:40

گزارش خبری

لفاظی های جدید پمپئو
علیه ایران
وزیرخارجه آمریکا :به دنبال استفاده
ازمکانیسمماشههستیم
وزیــر امــور خارجه آمریکا در مصاحبهای با یک
نشریه آمریکایی در حالی که بسیاری از نهادهای
مالی و اقتصادی جهان از فروکش کــردن آثار
تحریم هــای حداکثری بر اقتصاد ایــران خبر
مــی دهــنــد ،مدعی طــرح گسترده کــاخ سفید
برای مقابله با ایران و تالش برای بازگرداندن
تحریمهاشد .به گزارش فارس« ،مایک پمپئو»
بعد از دیدار اخیر خود با خاندان سلطنتی ریاض
در گفتوگو بــا نشریه آمریکایی «واشنگتن
فریبیکن» ادعــا کــرد :در ماه های آینده ،قرار
اســت به همراه رئیسجمهور آمریکا تصمیم
مهمی درباره مطرح کردن درخواست از سازمان
ملل بــرای استناد به «مکانیسم ماشه» برای
بازگشت مجموعهای از تحریمهای بینالمللی
علیه ایران که در نتیجه برجام لغو شده بودند،
اتخاذ کنند .ادعــای پمپئو درحــالــی اســت که
آمریکا از برجام خارج شده و عمال نمی تواند از
ساختارهای آن استفاده کند و اروپا نیز که پیشتر
به دنبال مکانیسم ماشه بود ،دو هفته پیش رسما
اعالم کرد که استفاده از این مکانیسم را تا مدت
نامعلومی به تعویق انداخته است .وزیر خارجه
آمریکا در بخش دیگری از گفت و گــوی خود
اظهارکرد« :به عنوان یک موضوع سیاسی ،ما به
وضوح اعالم کردیم که لغو تحریمهای تسلیحاتی
علیه ایران غیرقابل پذیرش است .ما میدانیم
که این ضر باالجلها و بخشهای بند غروب
(مکانیسم ماشه) در حال نزدیک شدن است.
اولین مورد که مورد بسیار مهمی است ،در ماه
اکتبر (آبان  )99از راه میرسد (منقضی شدن
تحریمهای تسلیحاتی ایـــران) ».اشــاره پمپئو
به لغو تحریم های تسلیحاتی ایران در آبان 99
براساس برجام و قطعنامه  2231سازمان ملل
استکهبهنظرمیرسدریشهاصلیبرخیلفاظی
ها و فشارهاو تحریم های اخیر آمریکا و فشارهای
بعدی این کشور بر ایران خواهد بود .وزیر خارجه
آمریکا در خصوص روابــط «ویــژه» و خاص میان
واشنگتن و ریاض به خصوص در موضوع ایران
مدعی شد« :ایــن کلمات مفهوم بزرگی دارد.
این روابطی که ما در منطقه داریم ،خواه روابط
با سعودیها ،اماراتیها و ...را تمامی افرادی که
در این ائتالف هستند ،درک میکنند که اگر ما
بتوانیم جمهوری اسالمی (ایران) را وادار کنیم تا
به شیوهای غیرانقالبی رفتار کند ،شانس افزایش
رشد و رفاه در منطقه را خواهیم داشت».

برجام

کمیسیونمشترکبرجام
 ۷اسفندتشکیلجلسهمیدهد
مــهــر  -کمیسیون مــشــتــرک بــرجــام شامل
کشورهای ای ــران ،فرانسه ،انگلیس ،آلمان،
روسیه و چین در تاریخ  ۲۶فوریه (هفتم اسفند)
در وین تشکیل جلسه میدهند.پیشتر جوزپ
بــورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
اعــام کــرده بــود که نشست بعدی کمیسیون
مشترک برنامه جامع اقــدام مشترک (برجام)
درباره برنامه هستهای ایران در ماه فوریه برگزار
مــیشــود.وی بــا اشـــاره بــه تمدید بــازه زمانی
مکانیسم حل اختالفات در برجام اعالم کرده
بود :به دلیل پیچیدگی مسائل موجود ،بر سر
ایــن که به زمــان بیشتری نیاز اســت ،به توافق
رسید هایم .بنابراین این بــازه زمانی را تمدید
میکنیم.بورل خاطرنشان کرد که وی جلسه
مشاورههای دو جانبه و جمعی را در این زمینه
انجام داده است.

