
 امارات مجوز پرواز به ایران 
تا اول فروردین ۹۹ را صادر کرد

سفارت جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی اعالم کرد 
که با همکاری وزارت خارجه امارات عربی متحده و 
هماهنگیهای به عمل آمده از سوی این سفارتخانه و 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با جهات 
ذیربط، س��ازمان هواپیمایی کش��ور ام��ارات مجوز 
پروازها به خطوط هوایی ایران )پروازهای یک طرفه 
از دب��ی به ایران( تا تاری��خ اول فروردین ماه ۱۳۹۹ 
)۲۰ مارس ۲۰۲۰( به منظور بازگش��ت مس��افران 

ایرانی از این کشور را صادر کرده است.
این س��فارتخانه از هموطنان خواس��ته برای کسب 

اطالعات بیشتر به دفاتر هواپیمایی مراجعه کنند.
در پی ش��یوع وی��روس کرونا، هواپیمای��ی امارات 
پروازه��ا از مبدا و به مقصد ای��ران را به مدت یک 
هفته لغ��و و اعالم کرد که ممکن اس��ت این روند 
تمدی��د ش��ود و در ای��ن م��دت، مش��کالتی برای 
هموطنان ایرانی که به امارات سفر کرده و یا در آن 
جا حضور داش��تند، ایجاد شد. در این مدت در پی 
تالشها و پیگیریهای انجام شده سازمان هواپیمایی 
ام��ارات چند مجوز را ب��رای هواپیماهای ایرانی به 
منظور انتقال مس��افران ایرانی از ام��ارات به ایران 
ص��ادر و هموطنان ایرانی از طری��ق این پروازها به 

کشور بازگشتند.  ایرنا 

اخبار

 اخالص و صداقت شیخ االسالم 
همه را مجذوب میکرد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه بس��یار ناگوار اس��ت 
که در کمتر از س��ه ماه دو اسطوره مقاومت شهید 
س��لیمانی و حسین شیخاالس��الم عزیز از میان ما 
رفتند، گفت: اخالص و صداقت شیخاالس��الم همه 

را مجذوب خودش میکرد
محمدجواد ظریف در مراس��م بزرگداش��ت مجازی 
»حس��ین شیخاالس��الم« مع��اون ام��ور بینالملل 
مجمع تقریب مذاهب و س��فیر پیش��ین جمهوری 
اس��المی ای��ران در دمش��ق طی س��خنانی ضمن 
تسلیت درگذش��ت مظلومانه حسین شیخ االسالم 
و ای��ن مجاهد صادق را خدم��ت خانواده، همکاران 
و دوس��تداران انقالب و مقاومت عنوان کرد: بسیار 
ناگوار اس��ت که در کمتر از س��ه ماه دو اس��طوره 
مقاومت ش��هید سلیمانی و حس��ین شیخ االسالم 

عزیز ما از میان ما رفتند.
ظریف ایران افزود: حس��ین ش��یخ االسالم دوست 
خوب��ی برای همه ما بود. دوس��تی که بیش از همه 
اخالص و صداقتش همه را مجذوب خودش میکرد. 
با ه��م اختالف نظر و تفاوت دیدگاه داش��تیم ولی 
یک نفر را در وزارت خارجه نمیشناس��م که از او به 

عنوان یک فرد پاک، مخلص و مجاهد یاد نکند.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی با بیان اینکه افتخار من 
در دوس��تی با حس��ین شیخ االس��الم به یک سال 
قبل از انقالب برمیگردد، اظهار داش��ت: زمانی که 
تازه به آمریکا رفته بودم و در جلس��های که ایرانیها 
در دانش��گاه م��ا برگزار کردند دی��دم فردی با پای 
شکسته در گچ و با عصا آمد و اولین کاری که کرد 
داد زد خمینی کجاست و عکس امام را نزده بودند 
و حس��ین مطالبه خمینی میکرد عشق به خمینی 
و امام از همان روز در دل حس��ین بود و با  همان 
عش��ق به دیدار امام و خدا رفت. او من را تش��ویق 
کرد و با اینکه عالقهمند به کامپیوتر بودم رشته را 
عوض کنم و رواب��ط بینالملل بخوانم. یادم نمیرود 
ی��ک بار به من گف��ت هر کس میتوان��د کامپیوتر 
بخوان��د، ولی ما برای ایران و انقالب نیاز به افرادی 

داریم که در این رشتهها کار کنند.
وزیر خارجه افزود: حسین شیخ االسالم بعد از قضیه 
النه جاسوس��ی ب��ه وزارت خارجه آمد و تقریبا همه 
دوس��تان وزارت خارجه و کس��انی که بعد از انقالب 
به وزارت خارجه وارد ش��دند حس��ین که با شهید 
رجایی به وزارت خارج��ه آمد به عنوان برادر بزرگ 
تر می شناس��ند همه ما این س��عادت را داشتیم که 
یک فرد مخلص را درک کرده باشیم در همه زمانها 
مخل��ص بود دردوران دانش��جویی بی��ن همه ما در 
انجمن دانشجویی اخالصش بی نظیر بود در دوران 
وزارت خارجه در دورانی که در مجلس مس��ئولیت 
داشت اخالصش زبانزد همه بود. بعد از بیرون آمدن 
در مجلس و اینکه من افتخار داش��تم ایشان مشاور 
بن��ده بود باز در همه جلس��ات با اخ��الص کامل و 
صراحت نظراتش را میگفت، بعضی وقتها بحث تلخ 
هم میش��د، ولی از عش��ق ما به حسین کم نمیشد، 
هیچکس هیچگاه از حسین دلخور نشد. ظریف ادامه 
داد: تمام کسانی که با او در این دوران بحث کردن د 
واختالف نظر داش��تند همه با چشم گریان در عزای 

حسین در کنار خانوادهاش هستند.  فارس 

از نگاه دیگران 

شاید زمانی که ویروس کرونا چین را فراگرفته بود و صدها 
نفر در این کشور را به کام مرگ میفرستاد، بسیاری تصور 
نمیکردند ک��ه روزی این ویروس، هزاران کیلومتر آنطرِف 
ک��ره زمین نیز مردمان بس��یاری را به خ��ود مبتال کند و 
تلفات جانی و مالی فراوانی را به س��ایر کش��ورها تحمیل 
کند. به خصوص که آن کشور ایاالت متحده آمریکا باشد. 
آمریکایی که بسیاری در سراسر جهان آن را مظنون اصلی 
ساخت و شیوع این ویروس میدانند تا بدین وسیله آمریکا 
اصلی ترین رقیب اقتصادی و تجاری خود را از گردنه رقابت 
کنار بزند. اما فارغ از درست یا غلط بودن این ادعا، باالخره 
این ویروس مرگبار نیز به آمریکا رس��ید و مطابق آخرین 
آمار، هم اکنون 88 نف��ر در ایاالت متحده به این ویروس 
مبتال ش��ده و ۲ نفر نیز به دلیل آن جان خود را از دست 
دادهاند . موضوعی که البته با وجود شیوع روزافزونش در 
آمری��کا، ترامپ آن را حقه دموکراته��ا برای ضربه زدن به 
دولتش میداند  و صریحاً در س��خنرانی خود گفته اس��ت: 
"آمریکا خیلی خیلی آماده اس��ت."  سخنانی که با واکنش 
بسیاری از کاربران آمریکایی در فضای مجازی مواجه شد و 
 #TrumpLiesAboutCoronavirus آنها با هشتگ
، به دروغ گویی ترامپ پیرامون عدم بحرانی بودن وضعیت 
کش��ور و عدم آمادگی آمریکا ب��رای مقابله با این ویروس 
پرداختن��د. همچنی��ن دول��ت ترامپ برای خال��ی نبودن 
عریضه، س��تادی برای مب��ارزه با این ویروس به ریاس��ت 
"مایک پنس" تش��کیل داد. بله درست است! مایک پنس 

معاون اول دونالد ترامپ! ش��اید هر عقل سالمی، مقامات 
حوزه ی بهداش��ت و درمان را برای ریاست و مدیریت این 
پس��ت مناسب بداند اما ترامپ پنس را که هیچ تخصص و 
یا درکی از این حوزه ندارد را به ریاس��ت این کمیته نهاده 
اس��ت. موضوعی که طی هفته گذش��ته انتق��ادات فروانی 
را نیز به دنبال داش��ته اس��ت. به طور مثال س��ناتور برنی 
س��ندرز، با انتقاد از مایک پن��س، او را فردی ناالیق برای 
مدیریِت بحراِن کرونا در آمریکا دانس��ت.  یا بسیاری دیگر 
از صاحب نظران و رس��انهها با انتق��اد از پنس، او را صرفاً 
ف��ردی مذهبی و فاقد تخصص در حوزه  س��المت معرفی 
کرده اند. آنها همچنین با اشاره به سخن "باید دعا کنیم" 
که س��الها قبل پنس در مواجه��ه با یکی از بیماریها آن را 
به زبان آورده بود، او را فردی مخالف با نگاه های علمی و 
تجربی پزشکان معرفی کرده اند.  البته مایک پنس نشان 
داد که هنوز هم به این نوع روش مواجهه با بحران معتقد 
اس��ت و در تصاویر جدیدی که از کاخ سفید منتشر شده 
اس��ت، او و سایر اعضای ستاد مقابله با کرونا در جلسه ای 

در حال دعا و توسل هستند. 
اما همه  اینها، یک سوی ضعف در مدیریت بحران و عدم 
شایس��تگی مقامات آمریکایی در کنترل این اوضاع است. 
چرا که این روزها آمریکا همانند بس��یاری از کش��ورهای 
اروپایی، با افزایش قیمت ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده 
نیز مواجه ش��ده است. به طور مثال، وزیر بهداشت ایاالت 

متح��ده چند روز پیش گفته بود ک��ه آمریکا برای بحران 
اخی��ر نیازمند ۳۰۰ میلیون ماس��ک اس��ت اما هم اکنون 
این کش��ور فقط ۱۰ میلیون ماس��ک در اختی��ار دارد.  یا 
آمارها و گزارشاتی که نشان دهنده  افزایش 4۲8 درصدی 
قیمت ضد عفونیکنندههای دست در آمریکا و افزایش ۱۰ 
برابری قیمت ماس��ک در این کشور اس��ت.  عالوه بر این 
موض��وع، این روزها هجوم مردم آمری��کا از روی ترس به 
فروشگاه های این کشور و خریدهای بیش از حد نیازشان 
نیز بحران��ی دیگر برای ایاالت متحده ایجاد کرده اس��ت. 
بحرانی که دول��ت آمریکا هنوز قادر به کنترل آن نبوده و 
مطابق گزارش دیلی میل، بسیاری از فروشگاه های آمریکا 

با کمبود بسیاری از کاالهای اساسی مواجه شده اند. 
اقتص��اد ایاالت متحده نی��ز این روزها واکن��ش خوبی به 
ویروس کرونا نش��ان نداده است و دولت ترامپ را بیش از 

هر زمانی سردرگم کرده است. 
حقیقت��ی که ه��ر چند پمپئو ب��ه آن اعتقاد ن��دارد و در 
سخنرانی چند روز پیش خود گفته بود: "اقتصاد ما شکوفا 
تر از هر زمانی اس��ت"، اما فقط بازار س��هام ایاالت متحده 
ط��ی 7 روز، کاهش��ی ۱۰ درصدی را تجربه کرده اس��ت. 
کاهش��ی که حداقل در ۱۰ س��ال اخیر ایاالت متحده بی 
س��ابقه بوده است و بی ش��ک تهدیدی جدی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ ب��رای ترامپ خواهد بود. 
البته این نکته را باید خاطر نش��ان کرد که ممکن اس��ت 

این ویروس تبدیل به کابوسی برای ترامپ و دولتش شده 
باش��د و یا بس��یاری از سهام داران و ش��رکت های عمده 
ی آمریکایی بخش��ی از دارایی های خود را از دست داده 
باشند، اما مردم عادی و طبقه متوسط و ضعیف آمریکایی 
همانند همیش��ه بی��ش از همه از بحران ها و مش��کالت 
آسیب خواهند دید. موضوعی که یکی از نشریات پزشکی 
آمری��کا نیز چندروز قبل به آن پرداخته بود و عنوان کرده 
بود که ه��م اکنون نزدیک به ۳۲ میلیون کارمند و کارگر 
آمریکای��ی ب��دون مرخصی ب��ا حقوق هس��تند و به دلیل 
مشکالت اقتصادی مجبورند در مواقع بحران نیز در محل 
کار حاضر ش��وند.  همچنی��ن در این گزارش آمده بود که 
در س��ال ۲۰۰۹ میالدی، 8 میلیون آمریکایی با داش��تن 
آنفوالنزای خوکی نیز به محل کار میرفتند. مضاف بر این، 
این روزها هزینه  تس��ت کرونا برای هر فرد بیمه شده در 
آمریکا نزدیک به ۱4۰۰ دالر اس��ت.  رقمی که تقریبا 4۰ 
درصد درآمد یک کارگر آمریکایی در ماه است و شاید این 
هزینه های سرس��ام آور، طبقه  متوسط آمریکایی را حتی 

از تست ابتال به کرونا نیز منصرف کند.
در پایان باید خاطر نش��ان کرد ک��ه هرچند تصورات ما از 
مدیری��ت بحران آمریکایی، تص��ورات مثبت و مطلوبی می 
باش��د اما ایاالت متحده نشان داده است که در بسیاری از 
بحرانهای طبیعی همچون طوفان ماریا در جزیره پورتوریکو 
یا بحران وی��روس کرونا که این روزه��ا بیش از پیش این 
کش��ور را فرا میگیرد، در مدیری��ت و بهبود اوضاع ناموفق 
است و هرگز نمی تواند نمونه  کارآمدی برای سایر کشورها 

باشد. بیایید مدیریت بحران را از آمریکا نیاموزیم!

یادداشت

اتهامزنی قاضی فدرال به ایران 
یک قاضی فدرال بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی، در خصوص ناپدید شدن 
مأمور سابق »اف بی آی« که در سال ۲۰۰7 سفری ادعایی به کیش داشته، 

اتهاماتی را به ایران وارد کرد.
در سیزدهمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون افسر سابق اف. بی. آی 

که آمریکا مدعی شده است در سال ۲۰۰7  برای تحقیق درباره قاچاق سیگار 
به جزیره کیش سفر کرده بود، یک قاضی فدرال، بدون هرگونه سند و مدرک، ایران 
را مس��ئول ربودن و شکنجه لوینس��ون خواند. تیموتی کلی قاضی دادگاه فدرال با 
متهم کردن ایران گفت: این پرونده، که خانواده لوینس��ون علیه جمهوری اس��المی 
ایران به دلیل گروگانگیری و شکنجه طبق "قانون استثنای تروریسم برای مصونیت 
حاکمیت خارجی" مطرح کردهاند، تا حد زیادی مربوط به این موضوع میش��ود که 

آیا رژیم ایران این اقدامات وحشیانه را انجام داده است یا خیر. مهر 

بازگشت شهروندان بحرینی به کشورشان
سخنگوی وزارت خارجه گفت: با اقدامات و هماهنگیهای انجام شده با وزارت 
خارجه عمان، نخس��تین گروه از ش��هروندان بحرینی که در پی شیوع کرونا 

مجبور به اقامت ناخواسته در ایران شده بودند، به کشورشان بازگشتند.
سید عباس موسوی اظهار داشت: وزارت امور خارجه در راستای اقدامات انسان 

دوس��تانه برای انتقال شهروندان خارجی به کشورهای متبوع خود تالشهایی را 
صورت داد و در نتیجه اقدامات و هماهنگیهای مکرر با وزارت خارجه سلطنت عمان، 
نخس��تین گروه از شهروندان بحرینی عازم کشورشان ش��دند.  سخنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان افزود: جمهوری اس��المی ایران با تقدیر ویژه از دولت عمان و ارج 
نهادن به رویکرد انس��انی آن کشور برای همکاری و اهتمام در این اقدام بشردوستانه، 
امیدوار است با  تعامل مثبت از سوی دولت بحرین و استمرار این روند، سایر شهروندان 

بحرینی در ایران نیز طبق برنامه تنظیم شده به میهن خود بازگردند.  فارس

آمادگی ایران برای انعقاد پروتکلهای سالمت با گرجستان 
س��فیر ای��ران از آمادگی جمهوری اس��المی ب��رای انعق��اد و اجرایی کردن 
پروتکلهای س��المت با گرجس��تان برای حل مش��کالت پی��ش آمده برای 
کامیونداران ایرانی در پی ش��یوع ویروس کرونا خبر داد و پیش��نهاداتی در 
این زمینه مطرح کرد. در ادامه رایزنیها و تالش های انجام شده در خصوص 

یافتن راهکارهای مناسب جهت کاهش تاثیرات منفی آسیبهای شیوع ویروس 
کرونا بر مبادالت بین ایران و گرجس��تان، س��ید جواد قوام شهیدی سفیر ایران در 
تفلیس با آکاکی ساقیراش��ویلی معاون حمل و نقل و ترانزیت وزیر اقتصاد و توسعه 
پای��دار گرجس��تان دیدار و گفت وگو ک��رد. در این دیدار دو طرف ضمن بررس��ی 
آخری��ن وضعیت ش��یوع ویروس کرونا و آث��ار آن بر اقتصاد جهان��ی و مبادالت دو 
کش��ور، راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، به ویژه محدودیتهای اعمال شده 

بر ناوگان حمل و نقل زمینی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.  تسنیم 

یم! یکا نیاموز یت بحران را از آمر مدیر

گزارش

دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی کش��ورمان اولین مقام ارشد 
ایران��ی اس��ت که پ��س از ترور س��ردار س��لیمانی در این 
کش��ور به عراق س��فر کرده که حامل پیامهایی منطقهای 

و بینالمللی است.
علی ش��مخانی دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی کشورمان  در 
رأس هیئتی به عراق رفت تا با مقامات سیاس��ی و امنیتی 
این کشور دیدار و در خصوص مسائل دوجانبه و نیز آخرین 

تحوالت سیاسی در این کشور گفت وگو و رایزنی کند.
این س��فر از آنجا حائز اهمیت است که پس از ترور سردار 
س��لیمانی در بغداد انجام گرفته و حاوی پیامی سیاسی در 

سطح منطقه و محیط بینالملل است.
یکی از محورهای سفر دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان 
موض��وع مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی در پارلمان عراق 
بود که آخرین وضعیت این مصوبه در گفتگوهای دوجانبه 

مورد بررسی قرار گرفت.
ش��مخانی در دیدار ب��ا فالح فیاض همت��ای عراقی خود با 
اش��اره به این مصوبه اظهار داش��ت: دولت، نیروهای مسلح 
و م��ردم ش��جاع ع��راق در مب��ارزه موف��ق و قهرمانانه با 
تروریس��تهای داعش و گروههای تکفیری نشان دادند که 
برای تأمین امنیت خود نی��ازی به حضور نیروهای نظامی 

خارجی ندارند.
وی بزرگنمایی تهدیدات موهوم، کاهش تابآوری اجتماعی 
در برابر مش��کالت و قلب واقعیتها را از ش��گردهای جنگ 
ادراکی برشمرد و گفت: باید برای حفاظت از منافع ایران و 
عراق در برابر هجمه ناجوانمردانه "تروریس��م ادراکی" همه 
ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی با شناخت کامل از 

اهداف دشمن به میدان بیاید.
اشاره دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی به بزرگنمایی تهدیدات 
موه��وم را ش��اید بتوان ب��ه موضعگیری برخ��ی گروههای 
عراقی طی هفتههای گذشته دانست که همزمان با افزایش 
فش��ارها در بغداد برای خروج نیروهای آمریکایی، بارها در 
موضعگیریهای��ی ادعا کردهاند که اگر آمریکا از عراق برود، 
تروریسم داعش بهسرعت احیا خواهد شد و عراق را مجدداً 

وارد بحران خواهد کرد.
ش��مخانی همچنی��ن با ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر 

پیشبرد امور نیز دیدار و گفت وگو کرد
وی در این دیدار با اش��اره به نقش مهم مرجعیت در عراق 
گفت: مرجعیت در عراق همواره رکن اصلی اتحاد و انسجام 
ملی بوده و در شرایط حساس کنونی بهدرستی نقشه راه را 

برای سیاسیون و مردم ترسیم کرده است.
عبدالمهدی نیز با اش��اره به کمکهای ایران طی س��الهای 
گذشته به عراق یادآور شد: آمریکا با خروج از برجام و فشار 
بر ایران و عراق، وضعیت منطقه را پیچیدهتر کرد و اکنون 
نیز با تش��دید فشار بر ما خواهان قطع روابط عراق با ایران 
اس��ت. منطق ژئوپولیتیک سیاس��ی حکم میکند که ما از 
ظرفیتهای همسایگان خود در راستای منافع و امنیت ملی 
خود بهره بگیریم .ش��مخانی با بره��م صالح رئیس جمهور 

عراق نیز دیدار کرد.
بره��م صال��ح در این دیدار ب��ر اهمیت تقویت مناس��بات 

دوجانبه، توسعه راهکارهای همکاری در زمینههای خدمت 
در راس��تای منافع دو کش��ور و لزوم هماهنگی و همکاری 
مش��ترک در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تأکید 
کرد. ش��مخانی در دیدار با برهم صال��ح: مردم عراق برای 

تأمین امنیت خود نیازی به حضور بیگانگان ندارند
دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی همچنین با سید عمار حکیم 
رئی��س جریان حکمت ملی عراق دیداری داش��ت. در این 
دیدار ک��ه در دفتر رئی��س جریان حکمت انج��ام گرفت، 
شخصیتهایی همچون نوری المالکی، حیدر العبادی، هادی 
العامری و فالح الفیاض حضور داشتند و گفتگوهایی درباره 

وضعیت سیاسی عراق انجام گرفت.
 یک��ی از دیدارهای مه��م دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی با 
مصطفی کاظمی، رئیس س��رویس اطالعاتی عراق بود که 
این روزه��ا برخی گمانهزنیها از نام��زدی وی برای تصدی 

پست نخست وزیری حکایت دارند.
ش��مخانی در دیدار با کاظمی تصریح کرد: تش��کیل دولت 

مقتدر و کارآمد مبتنی بر رأی و اراده عموم مردم خواست 
همیشگی جمهوری اسالمی ایران است.

کاظم��ی نیز در این دیدار یادآور ش��د: ق��دردان کمکهای 
بیدریغ جمهوری اس��المی ایران به ع��راق در عرصه مبارزه 
با تروریس��م هس��تیم و از تداوم همکاریه��ای نزدیک برای 
ریشهکن کردن گروههای تروریستی استقبال میکنیم. یکی 
دیگ��ر از محورهای دیدارهای دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی 
کش��ورمان به عراق موضوع ویروس کرونا بود که با سرعت 
باالیی همه کشورهای منطقه و دنیا را مبتال کرده و مقابله با 

آن نیازمند اقداماتی سریع با تجهیزاتی مناسب است.
در این راس��تا جمهوری اسالمی ایران طی یک ماه گذشته 
اقدامات زیادی را برای مقابله با شیوع سریع این بیماری و 
نیز بهبود وضعیت بیماران انجام داده بهطوری که نماینده 
س��ازمان بهداشت جهانی، ریچارد برنان ضمن اشاره به این 
توانمندی تصریح کرده اس��ت: »ایران از سیس��تم کنترل 
اولیه بس��یار قوی برخوردار است بهطوری که هیئت همراه 
تحت تأثیر دان��ش و تعهد کادر درمانی ایران قرار گرفتند. 
م��ن اطمینان دارم که جه��ان در مبارزه خود ب��ا کرونا از 

تجارب ایران خواهد آموخت
همچنین س��ازمان بهداش��ت جهانی در توئیتی رسمی نیز 
گفته بود که باید تجربیات ایران در مبارزه با کرونا به دیگر 

کشورها منتقل شود.
در همین راس��تا ش��مخانی در دیدار با مقام��ات عراقی از 
جمله »جعفر عالوی« وزیر بهداشت عراق با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا در دو کشور ایران و عراق، آمادگی کشورمان 
برای مس��اعدت با عراق در مبارزه با بیماری کرونا را اعالم 
کرد. سفر دوروزه دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان به 
عراق که پس از ترور س��ردار س��لیمانی انجام گرفته با دو 
محور دنبال شد که یکی از آنها گفتوگو با طرفهای سیاسی 
این کش��ور و بررس��ی آخرین وضعیت سیاسی عراق بود و 
دیگری اعالم آمادگی برای انتقال تجربیات جامعه پزشکی 
ای��ران به طرف عراقی برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا 

بود.  تسنیم 

محمد مهدی عباسی
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�پیامهای سفر شمخانی به عراق چه بود؟

سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاریس در اطالعیهای 
با اشاره به تماس برخی از هموطنان ایرانی که به فرانسه 
س��فر کرده و در پی لغو پروازهای هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران )ایر ایر( با مش��کل روبرو ش��ده و مدت 
روادی��د آنها نیز در روزهای آتی پایان مییابد، اعالم کرد  
که درباره چگونگی بازگش��ت این افراد، تدابیری توسط 

ایران ایر در حال انجام است.
این سفارتخانه با بیان اینکه در مورد مشکل روادید و مدت 
اعتبار آن نیز باید اقداماتی صورت پذیرد، در این باره تأکید 
کرده اس��ت که این سفارتخانه همراه و در کنار هموطنان 
ایرانی تا رفع مش��کل به تالش��های خود ادامه خواهد داد 
و ب��ی تردید با تالش همکاران در ای��ران ایر به زودی این 

موضوع به فرجامی نیکو و مطلوب خواهد رسید.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« ۱8 اسفند ماه 
در اطالعیهای اعالم کرد که ب��ا توجه به محدودیتهایی 
که به دالی��ل نامعلوم از طرف  اروپا بر پروازهای »هما« 
اعمال ش��ده، تمام��ی پروازهای هواپیمای��ی جمهوری 
اسالمی ایران به مقاصد اروپایی تا اطالع ثانوی به حالت 

تعلیق درآمده است.
الزم به ذکر اس��ت کره جنوبی قصد دارد با ارس��ال یک 
هواپیمای اختصاصی اتباع خود را از ایران خارج کرده و 

به این کشور بازگرداند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه کره جنوبی در یک جلسه 
غیررس��می اعالم کرد که ایران درحال  پیمایش افرادی 
اس��ت که قصد استفاده از این پرواز را دارند و قرار است 

هفته آینده انجام شود. میزان

مشکالت ایرانیان برای بازگشت از پاریس 
دولت آمریکا که با گذش��ت بیش از ۲۲ ماه از خروجش 
از برجام هنوز نتوانسته است صادرات نفت ایران را طبق 
ادعاه��ای بلندپروازانه خود به صفر برس��اند، تهدیدهای 
تازهای را علیه خریداران نفت ایران مطرح کرده است تا 

شاید اینگونه از شکست تحریمها جلوگیری کند.
پیمان معاون دس��تیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور مالی و 
تحریمهای وزارت امور خارجه آمریکا روز دوش��نبه اعالم کرد 
دولت متبوعش بهزودی هشدارهایی را خطاب به شرکتهای 
کشتیرانی، بنادر و شرکتهای بیمه که اقدام به ذخیرهسازی نفت 
ایران روی دریا میکنند، صادر خواهد کرد. این مقام آمریکایی 
در حال��ی از گام جدید دولت متبوعش برای محدود کردن 
ص��ادرات نفت ایران خبر میدهد ک��ه دولت ترامپ هنوز با 
گذشت بیش از ۲۲ ماه از خروجش از برجام و مطرح کردن 

ادعای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ظرف مدتی کوتاه 
هنوز نتوانسته است علیرغم تهدید مکرر خریداران نفت ایران 
به هدف خود در این زمینه دست یابد. معاون دستیار وزیر 
امور خارجه آمریکا در ام��ور مالی و تحریمهای وزارت امور 
خارجه آمریکا در ادامه اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی 
خطاب به شرکای تجاری و خریداران نفت ایران گفت: »ما 
هر کسی را که نفت، محصوالت پتروشیمی یا فرآوردههای 
پاالیشی ایران را روی دریا ذخیره و از این طریق تحریمهای 
آمری��کا را نقض کند، هدف تحریمه��ای خود قرار خواهیم 
داد. وی همچنین اعالم کرد که به ش��رکتهای کش��تیرانی 
هش��دار داده خواهد شد که از این پس نباید بهمنظور دور 
زدن تحریمه��ای آمریکا علیه ایران اقدام به خاموش کردن 
موقعیتیاب )ترانسپوندر( خود کنند. باشگاه خبرنگاران 

گام جدید آمریکا برای فرار از ناکامی در تحریم نفت ایران


