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همسر ملکه انگلیس 
درگذشت

 عدم دسترسی به شبکه اجتماعی جدید 
در همراه اول، ایرانسل و مخابرات

 »کالب هاوس«؛ 
اختالل یا انسداد؟

سردار شکارچی:

 به عامالن حمله به کشتی 
ساویز پاسخ می دهیم 

به استقبال یک کالسیکوی میخکوب کننده

هزار درجه سانتی گراد! 

ایران، نفتکش 
توقیف شده کره جنوبی 

را آزاد کرد 
بازنشستگان همسان سازی ها را جوابگوی 

هزینه های زندگی نمی دانند

لباس تنمان را می فروشیم 
تا شکممان را سیر کنیم
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سياست 2

 سیدعباس عراقچی: 

 آمریکا به سمت برداشتن 
تمام تحریم ها می رود 

سياست 2

 عضو جامعه روحانیت: 

در اکثر کاندیداها شایستگی 
ریاست جمهوری نمی بينم
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در بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست روز 
جمعه کمیســیون مشــترک برجام؛ بر عزم 
شــرکت کنندگان برای پیگیری بیشــتر تا 
حصول نتیجه و ادامه تالش های دیپلماتیک 
گروه های کارشناســان کمیسیون مشترک 

برجام تأکید شد.
به گزارش ایســنا، نمایندگان کشورهای 
1+4 برای دومین بار، دیروز جمعه در وین به 
طور رسمی دور یک میز حاضر شدند تا نتایج 
کار دو گروه کارشناسی در بخش تحریم ها و 
فعالیت های هسته ای را بررسی و درباره ادامه 

کار تصمیم گیری کنند.
نشســت روز جمعه در ادامه نشست های 
عادی کمیسیون مشــترک برجام در سطح 
معاونان سیاســی وزیران خارجه بود که در 
تهران به طور آنالین و در وین این هفته به طور 

حضوری انجام شده است.
رئیس جلسه کمیســیون مشترک برجام 
پس از جلسه کمیسیون در وین، در بیانیه ای 
به محورهــای مذاکــرات شــرکای برجام 

پرداخت.
انریکه مورا، مدیر سیاســی اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا و رئیس جلسه دیروز کمیسیون 
مشترک برجام در وین، پس از پایان نشست 
در بیانیه ای مطرح کرد: شرکت کنندگان در 
جلسه از منظر بازگشــت احتمالی آمریکا به 
برجام، یک ارزیابی کلــی از مذاکرات انجام 
شده در سطوح متعدد از زمان آخرین جلسه 
کمیســیون مشــترک انجام دادند و درباره 
شــیوه های اطمینان یافتن از بازگشــت به 
اجرای کامــل و موثر آن گفــت و گو کردند. 
توضیحاتی درباره فعالیت دو کارگروه تشکیل 
شــده کارشناســان در زمینه لغو تحریم ها 
و اقدامات اجرایی هســته ای به کمیسیون 
مشترک ارائه شد و حاضران در جلسه تبادل 
نظرهای سازنده و نتیجه بخش را مورد توجه 

قرار دادند. 

در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت: در پی 
بیانیه مشــترک وزرای امــور خارجه برجام 
در 21 دسامبر، شــرکت کنندگان در جلسه 
بر عزمشــان برای پیگیری بیشتر تالش های 
دیپلماتیک تاکید کردنــد. هماهنگ کننده 
کمیســیون مشــترک برجــام تماس های 
جداگانه اش را با شــرکای برجــام و آمریکا 
ادامه خواهــد داد.  همچنیــن در این بیانیه 
مطرح شد: گروه های کارشناسان کمیسیون 
مشترک برجام به فعالیتشان ادامه می دهند 
و موافقت کرده اند که طی هفته بعد دوباره در 

وین گردهم بیایند.
در پایان این جلســه، توافق شــد جلسه 
آتی کمیســیون در ســطح معاونین در روز 
چهارشنبه آتی در وین برگزار شود و بالفاصله 
در چارچوب گروه های کارشناســی، رایزنی 
های فنی و تخصصی به صورت فشرده جهت 
تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سوی  
همه طرف ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات 
هســته ای برای احیای برجام صورت گیرد، 

ادامه یابد.
شــایان ذکر اســت که هیات کشورمان 
در نشســت وین، ظرف چهار روز گذشــته 
رایزنی های مستمری با کشورهای مشارکت 
کننده دربرجام )سه کشــور اروپایی، چین و 
روســیه( و نیز با آقای انریکه مورا هماهنگ 
کننده کمیسیون مشترک از اتحادیه اروپا، به 
صورت دوجانبه و چندجانبه، انجام داد که در 

هیچ یک از آنها آمریکا حضور نداشت.

نماینده روسیه: نشست کمیسیون 
مشترک برجام رضایت بخش بود

نماینده روسیه در برجام در پیامی توییتری 
بااشــاره به نتیجه جلســه دیروز کمیسیون 
مشــترک برجام، خبر از برگزاری دور بعدی 
مذاکرات کمیسیون مشترک در هفته آینده 
داد. میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در وین در صفحه 
توییترش درباره جلسه روز جمعه کمیسیون 
مشــترک برجام نوشت: جلســه کمیسیون 

مشترک برجام در وین به پایان رسید. 
شــرکای برجام یــک ارزیابــی کلی از 
فعالیت های انجام شــده کارشناسان در سه 
روز گذشته به عمل آورده و از پیشرفت اولیه 

اعالم رضایت کردند. 
اولیانوف افزود: کمیســیون در هفته بعد 
دوباره گرد هم خواهد آمد تــا این رویه موثر 

را حفظ کند. 
ظریف: تمام تحریم های ضدبرجامی 

ترامپ باید رفع شوند
وزیــر امورخارجه پس از پایان نشســت 
کمیسیون مشترک برجام با بیان اینکه ایران 
مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام 
ارائه می کند؛ نوشــت: تمامــی تحریم های 
ضدبرجامی ترامپ، بدون توجه به تمایزات و 
نام گذاری های بی منطق و خوسرانه تحریم ها 

باید رفع شوند. 
»محمدجواد ظریف« در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: ایران مسیری منطقی 
برای پایبندی کامل بــه برجام ارائه می کند: 
ایاالت متحده - که این بحران را موجب شده 
- باید ابتدا به پایبنــدی کامل بازگردد، ایران 
پس از راستی آزمایی ســریع، اقدام متقابل 
خواهد کــرد؛ تمامی تحریم هــای ترامپ، 
ضدبرجام بودنــد و باید رفع شــوند - بدون 
توجه به تمایزات و نام گذاری های بی منطق و 

خوسرانه تحریم ها.

خبر

در بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست وین تأکید شد:

 عزم شرکت کنندگان برای پیگیری بیشتر تالش های دیپلماتیک 
درزمینه برجام 

 تعطیلی 10 روزه برخی مشاغل در پی گسترش 
رعدآسای ویروس و افزایش ترسناک شمار مبتالیان

نوشداروی کم اثر!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

 وین، کانون رایزنی ها درخصوص بازگشت ایران 
به بازار جهانی نفت شده است

FATF  و سرنوشت 
نامعلوم دالرهای نفتی

 حاال وین به کانون مذاکرات دیپلماتیک 
میان ایران و دیگر کشــورهای جهان تبدیل 
شده است . در حالی که مذاکرات برجامی یا 
به عبارت دیگر مذاکرات در خصوص بازگشت 
تمامی طرفین به برجــام در وین در جریان 
است و همین امر سبب شده نگاه ها در شرق 
و غرب معطوف به وین باشد، این شهر کانون 
رایزنی هایی درخصوص بازگشت ایران به بازار 
جهانی نفت نیز هست.  شاید از این روست که 
عراقچی صریحا اعالم کرده است نشانه هایی 

از لغو تمامی تحریم ها آشکار شده است. 
سئوال و ابهام مهم اما اینجاست که با توجه 

به قرارگیری ایران در لیست سیاه اف ای تی اف 
و عدم تعیین تکلیف لوایــح مرتبط با آن در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، آیا فروش 
نفت می تواند مشکل ایران را برطرف کند یا 
عدم عضویت در این کنوانسیون چون سدی 
برابر ورود ارزهای نفتی به ایران عمل می کند؟ 
پیچیدگی عجیب ماجرا اینجاست.   ایران در 
دهه 90 دو بار با تحریم های نفتی روبرو شد. 
یک بار در ســال های پایانــی فعالیت دولت 
احمدی نژاد و بار دیگر در زمانی که ترامپ از 
برجام خارج شد و سپس تحریم های نفتی را 

به مرحله اجرا گذاشت...

دور سوم مذاکرات واشنگتن - بغداد با ابهامات فراوان به پایان رسید؛

ابقای استراتژیک و تغییر شکل بحران 
جهان 5


