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واکنش واعظی به پیشنهاد الوروف؛

بنای مذاکره نداریم

دیار خوابگردی منتشر شد

ادبیات آفریقا؛ دریچه ای 
نو به جهان پررمز و راز

بحرین حریم هوایی  خود 
را به روی رژیم صهیونیستی 

گشود!

توئیت بازی بر سر برند هفت تپه

 وقتی مقصران، 
مدعی وکالت کارگران 

می شوند

رزمایش نظامی آمریکا در 100 کیلومتری 
روسیه برگزار شد 

 هشدار به مسکو 
از شرق اروپا! 

دسترنج 4

سياست 2

کتاب 8

جهان 5

جهان 5

چرتکه 3

رشد منفی اقتصاد درنتیجة تحریم های خارجی، 
 خودتحریمی ها، عدم پذیرش FATF، کرونا و ...؛ 

 اقتصاد ايران 
باز  هم کوچکتر شد

آدرنالين 7

 خودکشی به سبک استقالل

اميدواری ممنوع! 

قیمت  2000  تومان  /   شماره 604          شنبه 15 شهریور   1399  /   16 محرم 1442  /  5 سپتامبر   2020

 تهران هفته جاری میزبان 
وزیر خارجه سوئیس است؛

کاسیس با »چراغ 
سبز« می آید؟

سياست 2

بانک مرکزی ایران، پیش از آنکه در سال گذشته تحریم شود، مجوز 
مبادالت در حوزه کاالهای بشردوستانه و غذا و دارو را داشت. اما حدود 
یک سال وقتی آمریکا این نهاد مالی را در لیست تروریستی خود جای 

داد، دست بانک مرکزی نیز از این کاالهای حیاتی کوتاه شد. 
آمریکا مدعی بود که در حوزه کاالهای بشردوستانه ایران را تحریم 
نکرده اما ایران تاکید می کرد که اقدامات آمریکا عمال تهیه غذا و دارو را 
برای ایران ناممکن کرده است. بحث و جدل های بسیاری در این حوزه 
به راه افتاد که حتی به صحن سازمان ملل نیز کشیده شد تا اینکه اواخر 
سال گذشــته خبر از راه اندازی یک کانال مالی میان ایران و سوئیس 
منتشــر شــد که قرار بود در این کانال تراکنش های مربوط به تامین 
این کاالها انجام شود.  بعد هم خبر آمد که آمریکا با این کانال موافقت 
کرده است. در ایران اما با توجه به رابطه سوئیس و آمریکا، نگاه چندان 

خوش بینانه ای به این کانال وجود نداشت. 
کانال »فریب«؟

اســفند پارســال، زمانی که موضوع راه اندازی این کانال گرم بود، 
روزنامه شرق به نقل از یک تحلیلگر اقتصادی نوشت: »روش کار به این 
صورت است که آمریکایی ها یک کانال باز می کنند، همه منابع جاری 
ما را در آن کانال قرار می دهند، منابع برای مصارف مورد نیاز ما استفاده 
می شود، بعد آن منابع را تحریم می کنند... در واقع موضوع اصلی این 
است که موجودی انبار این دســته از کاالها را به صفر برسانند و منابع 

جاری ما هزینه شده و بعد هم مسدود و تحریم شود.«
سیدعباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت خارجه نیز اعالم کرد که 

آمریکا اجازه انتقال منابع به کانال مالی سوئیس را نمی دهد...

انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ 

بازرسان آژانس از یکی از دو مرکز هسته ای ایران بازدید کردند
همين صفحه

شهرنوشت 6

 زیر سایه هشدارهای شدید در مورد موج سوم کرونا و سردرگمی دانش آموزان، اولیا، معلمان و مدیران؛

کلاس های درس مدارس حضوری شد!

آژانس بین المللی انرژی اتمــی در تازه ترین 
گزارش ســاالنه اش اعالم کرد از یکی از دو محل 
قبال توافق شده با ایران بازرسی به عمل آورده است.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز،  
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی اش 
درباره برنامه هسته ای ایران اعالم کرد که ایران اجازه 
بازرسی یکی از دو محلی را که بر سر بازرسی آن در 

هفته گذشته توافق شده بود ایجاد کرده است.
بر اساس یکی از دو گزارش آژانس که به رویت 
رویترز رسیده است، آژانس یکی از این تاسیسات را 
بازرسی کرده و نمونه برداری محیطی به عمل آورده 
است. نمونه های ذکر شده در این گزارش اشاره به 
هدف ردیابی مواد هسته ای دارند که احتمال داشت 

در این محل ها وجود داشته باشد.
طبق این گزارش،  بازرســان آژانس در تاریخ 
توافق شده دیگری با ایران که در سپتامبر 2020 
خواهد بود برای نمونه برداری از محیط به یکی دیگر 

از این دو محل خواهند رفت.
غریب آبادی: گزارش آژانس دورنمای 

سازنده ای را در روابط با ایران ترسیم می کند
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های 
بین المللی در وین گفت: گزارش آژانس دورنمای 

سازنده ای را در روابط با ایران ترسیم می کند.
کاظم غریب آبادی با اشــاره به انتشار گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت: 
انتشــار گزارش اخیر مدیرکل آژانس در رابطه با 
موافقتنامه پادمان )ان پی تی( با جمهوری اسالمی 
ایران دورنمای مثبت و سازنده ای را در روابط بین 

ایران و آژانس ترسیم می کند.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، وی 
ادامه داد: این گزارش از دو بعد دارای اهمیت و قابل 
ارزیابی است؛ از لحاظ شکلی، این گزارش  به تحوالت 
و پیشرفت های روابط و همکاری میان جمهوری 
اسالمی ایران و آژانس طی سه ماه گذشته می پردازد 
و حاکی از تعامل سازنده و محتوایی دو طرف در این 
مدت برای رسیدن به یک فهم مشترک و یافتن راه 

حلی برای مسائل مطرح است.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
اینستاگرام خود نوشــت: بزرگان اقتصاد یادتان 
نرود که در این بلوا اگر نظام سالمت فرو ریخت، اگر 
تاب آوری خدمت گزاران این عرصه از دست رفت، 
اگر دارو و تجهیزات نبود، اقتصادی برپا نخواهد ماند.
سعید نمکی روز جمعه در حساب اینستاگرام 
خود نوشت: دیروز آمار تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها 
را مرور می کردم. با بلندپروازی خــود را با یکی از 
کهن ترین اقتصادها و صاحب مســتحکم ترین 
زیرساخت های بهداشت و درمان اروپا یعنی کشور 
بریتانیا مقایســه نمودم. اقتصاد آنها 2۵ درصد و 
اقتصاد کشــور عزیزمان ۳.۵ درصد کوچک شده 
بود. احساس غرور کردم، بر خود بالیدم که در اوج 
تحریم هــای ظالمانه که همه منتظر فروپاشــی 
ما بودند اینگونه از ســهمگین ترین بالی قرن در 
مســابقه ای نابرابر همچون ققنوس از خاکســتر 
خویش ســر برآوردیم. لطف الهی، دعای خانواده 
شهدا و مردمی که با دل های سرشار از ایمان و تالش 

شبانه روزی همگان افتخارآفرین شد.

وزیر بهداشت نوشــت: در لباس های غیرقابل 
تحمل شــبانه روز با ســیالب عرق می کوشیم تا 
شــما با خیال راحت و کمال سالمت در تاب آوری 
سرزمین مان در مقابل آنان که بر ما ظلم تحریم را 
روا داشتند بایستید. ما در زیر بار سنگین پژمرده 
و مچاله می شــویم تا ایران شاداب و ســرافراز در 
عرصه جهانی بدرخشــد، ولی مغفــول نماند که 
تخت های مان کمتر، به دلیل تحریم ها تهیه دارو، 
تجهیزات و لوازم حفاظتی بسیار سخت تر، تعداد 
پزشک و پرستارمان هم از کشور انگلیس کمتر بود. 
فراموش نکنیم که دولت انگلیس فقط برای بخش 
سالمت بیش از 22 میلیارد دالر هزینه کرد و ما پس 
از حدود ۷ ماه از یک میلیارد دالر تخصیصی کمتر از 

۳0 درصد را گرفته ایم.
نمکی بیان کــرد: یادمان نرود که پرســتاران 
و پزشــکان و کادر بهداشــتی انگلیس عالوه بر 
دریافت پاداش قابل توجه، پایان ماه مطالبه ای از 
دولت ندارند و من شرمسار کادر بهداشت و درمانی 
هستم که ماه هاست مطالبات شــان معوق مانده 

است و باز هم کریمانه و عاشقانه خدمت می کنند. 
اقتصاد کوچک نشد، ولی ما درآمدهای اقتصادی 
بیمارســتان های مان، توان جســمی و دریافتی 
نیروهای صدیق مان و آنچه باید می گرفتیم آب شد. 
بزرگان اقتصاد یادتان نرود که در این بلوا اگر نظام 
سالمت فرو ریخت، اگر تاب آوری خدمت گزاران 
این عرصه از دست رفت، اگر دارو و تجهیزات نبود 
اقتصادی برپا نخواهد ماند، پس دریابید اجزای نظام 
بی بدیل را که با این شیوه که می گذرد به یاد شعر 
حافظ افتادم که فرمود:»یا رب مباد کس را مخدوم 

بی عنایت.«

خبر

خبر

انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ 

بازرسان آژانس از یکی از دو مرکز هسته ای ایران بازدید کردند

وزیر بهداشت:

 اگر نظام سالمت فروبریزد، اقتصادی برپا نخواهد ماند


