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واکنش بلینکن به غنی سازی 60 درصدی؛

 اقدام ایران جدی بودن 
 در گفت وگو ها را
 زیر سوال می برد

ماجرای  یک ظلم بزرگ به ورزش بانوان

 کیمیا علیزاده را 
فراموش کنید!

واکسن کرونا؛به نام پاکبانان، 
به کام مدیران شهرداری و 
اعضای شورای شهر آبادان

بررسی مشکالت بیمه ای کارفرمایان در »کالب هاوس«

مالکان تامین اجتماعی 
 نقشی در مدیریت 

آن ندارند
آمریکا ۱0 دیپلمات روس را اخراج و تحریم های 

بیشتری علیه روسیه وضع کرد 

تنش درمناسبات سرد 
واشنگتن - مسکو 
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 صالحی:

اورانيوم 6۰ درصد را با سرعت 
۹گرم در ساعت توليد می کنيم

آدرنالين 7

 روایت هایی از نمایش ایرانی ها 
 در اولین هفته لیگ قهرمانان

غرور، افسوس و توفان! 
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ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امنیت و 
ثبات عراق را بخش الینفک امنیت و ثبات ایران و 
منطقه می دانیم و در حمایت و پشتیبانی از کشور 
دوست و برادر عراق از هیچ کمکی دریغ نخواهیم 

کرد. 
به گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب 
زاده با ابراز نگرانی شــدید از حــوادث چند روز 
گذشته در عراق گفت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره از امنیت، ثبــات و تمامیت ارضی  عراق 
حمایت کرده و هر اقدامی که این اصول خدشه 

ناپذیر را مورد تهدیــد قرار دهــد، قویا مردود 
می داند.

وی افزود: عراق در مســیر توســعه داخلی و 
کنشگری فعال و ایفای نقش سازنده در منطقه پیش 
می رود ولی برخی با انفجار، اقدامات تروریستی، 
دامن زدن به ناامنی و اقدامات بحران آفرین درصدد 

جلوگیری از تحقق این اهداف در عراق هستند.
خطیب زاده با اعالم اینکه جمهوری اســالمی 
ایران معتقد است عراق با توجه به ظرفیت هایی که 
دارد می تواند از این گذرگاه های سخت عبور کند، 
تاکید کرد: امنیت و ثبــات  عراق را بخش الینفک 

امنیت و ثبات ایران و منطقه می دانیم و در حمایت 
و پشتیبانی از کشور دوســت و برادر عراق  از هیچ 

کمکی دریغ نخواهیم کرد.

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
اظهارات منتسب به اولکسی دانیلوف، دبیر شورای 
دفــاع و امنیت ملــی اوکراین را رد کــرد و گفت: 
جمهوری اســالمی ایران صریحا اعالم کرده که 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی غیرعمدی و 

ناشی از خطای انسانی بوده است . 
به گزارش ایسنا، کیوان خسروی با اشاره به سفر 
دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به ایران در 
اواخر بهمن ماه سال 98 و در مقطعی که وی از سوی 
کشورش مسئول پیگیری پرونده سقوط هواپیما 
بود اظهار داشت: در جلسه مشــترک دانیلوف با 
دریابان شمخانی که نمایندگان سازمان هواپیمایی 
دو کشور هم  حضور داشتند توضیحات فنی جامعی 
به وی ارائه و بر غیر عمدی بودن این حادثه تلخ که 
ناشی از خطای انسانی بوده، تاکید شد. وی افزود: 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جلسه 

مشترک با دانیلوف با اشــاره به تحقیقات جامع و 
دقیقی که از ســوی گروه های متعدد کارشناسی 
کشورمان انجام شــده، هر گونه احتمال و فرضیه 
دیگری را در ایــن خصوص با قاطعیــت رد کرد. 
خسروی افزود: تنها درخواســت مشخص  آقای 
دانیلوف از ایران، ارسال جعبه سیاه هواپیما برای 
بازخوانی به اوکراین بــود و وی این موضوع را برای 
کشورش حیثیتی عنوان کرد. وی گفت: نظر اولیه 
ایران، انتقال تجهیزات تخصصی بازخوانی جعبه 
ســیاه و بازخوانی آن در ایران بود که بدالیل فنی 
امکان آن فراهم نشد. خسروی افزود: در توافق میان 
دریابان شمخانی و دانیلوف قرار شد که جعبه سیاه 
به اوکراین ارسال شود، لیکن پس از بررسی دقیق 
کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری مشخص 
شــد که اوکراین توانایی فنی الزم برای بازخوانی 
جعبه سیاه را ندارد، لذا جعبه سیاه به فرانسه ارسال 
و با حضور مجموعه کشــورهای ذینفع بازخوانی 
شد.  سخنگوی دبیرخانه  شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان درباره انتشار اخبار غیر صحیح بر اساس 
برداشت اشــتباه آقای دانیلوف از اظهارات صریح 
دریابان شمخانی در شرایطی که دادگاه رسیدگی به 
پرونده سقوط هواپیما  کار خود را آغاز کرده،گفت: 
این اتفاق می تواند ظن سفارشی بودن این اظهارات 
برای ایجاد انحراف در افــکار عمومی و دامن زدن 

به بک جنجال تبلیغاتی بر پایــه مطالب جعلی و 
ساختگی را تقویت کند.

 سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
عمدی بوده است 

اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی 
اوکراین ادعا کرده است که سپاه پاسداران »عمدا« 
به هواپیمای مسافربری شلیک کرد و آن را ساقط 
کرد تا از »افزایش تنش منطقه ای بین ایران و آمریکا 
جلوگیری کند«. او در گفت وگویی که در روزنامه 
کانادایی گلوب اند میل منتشر شده است، تصریح 
کرده است که این موضوع را در جریان سفرش به 
تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران در میان گذاشــته است. یوگنی ینین، 
معاون وزیر خارجه اوکراین، نیز در گفت وگو با رادیو 
فردا با اشاره به اظهارات اولکسی دانیلوف گفت که ما 
»تا امروز هیچ یک از دالیل احتمالی را رد نکرده ایم« 
ولی »پافشاری بر خطای انسانی بدون ارائه سند را 
باور نمی کنیم«. او با تاکید بر اینکه »موضع اوکراین 
تغییرناپذیر است« گفت: »تمام جزئیات سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران باید مشخص 
شــود ولی گزارش نهایی ایران از تحقق این هدف 
برنیامده است«. وی گفت: مقام های حکومت ایران 
باید توجه کنند که »تنها حرف ارزشی ندارد و بدون 

شواهد توضیحات ایران را نمی پذیریم«.

خبر

خبر

خطیب زاده: 

امنیت عراق رابخش الینفک امنیت و ثبات ایران و منطقه می دانیم

واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به اظهارات مقام اوکراینی؛ 

حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیرعمد بوده است

اعترافات تکان دهنده نوبخت و همتی در یک مناظره رسانه ای:

 ارزهای بلوکه شده 
پیش خور شده است 

سياست 2

چرتکه 3

کار سخت اصالحات برای پیدا کردن کاندیدای پاستور؛

 در جستجوی آن 
رجل »نایاب«

پیدا کردن گزینه  مناســب پاستور، برای 
اصالح طلبان شده اســت مانند پیدا کردن 
سوزن در انبار کاه؛ آن هم نه سوزن خیاطی، 
بلکه سوزن جراحی که مناسب دوخت و دوز 
این اقتصاد پر از ترکــش و زخم های عمیق 
کرونا و خالصه اوضاع پریشان کشور باشد و 
البته باب میل نهاد شورای نگهبان نیز باشد. 

اصالحات امــا با اولین انتخــاب خود در 
روزهای اخیر نشان داد که برای پیدا کردن 
ســوزن موردنظر، بیش از هر چیز با بحران 
بی اعتباری مواجه  اســت. جریانی که زمانی 
لیدرش آنقدر اعتبار داشت که با یک »تَکرار 

می کنم« توانســت میلیون ها رأی را به سبد 
مردان و زنان اصالحاتی در انتخابات مجلس، 
شورای شهر و ریاست جمهوری سرازیر کند؛ 
حاال به واســطه آنچه در دولت دوازدهم رخ 
داده، اعتبار و وزن سیاســی خود را چنان از 
دست داده که دست به دامان نوه بیت نشین 

بنیانگذار انقالب شده است.
هرچند که ســد شــورای نگهبان نیز در 
دعوت اصالح طلبان از سیدحســن خمینی 
نقش بســیار داشــت اما به طور کلی دست 
گذاشــتن اصالحات روی او و اصرارها برای 

آمدنش به میدان ریاست جمهوری...

ابزار جدید گوگل نشان می دهد که تغییرات اقلیمی مفهومی انتزاعی نیست

نمایش 37 سال فاجعه دریاچه ارومیه در 13 ثانیه
شهرنوشت 6


