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 پیش بینی تشدید کرونا در موج سوم؛
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آمریکا از امروز چگونه ماشه را خواهد چکاند؟

راستی آزمایی 
برخی ادعاها از 

رأس »ساعت صفر«

سياست 2

ماشــه ای که آمریکا خواهد چکاند، نه آن ماشه پیش بینی شده در 
برجام، بلکه ماشه خودسرانه کشوری است که حتی رأی متحدانش را 

نیز در نظر نمی گیرد. 
ساعت صفر 20 سپتامبر، همان زمان وعده داده شده مایک پمپئو 
برای چکاندن ماشه علیه ایران است. آمریکا چنان مصمم از این وعده 
سخن می گفت که برخی گمان می کردند شاید دولت ترامپ در حال 
پیاده کردن نقشه ای برای جلب موافقت دســت کم دوستان اروپایی 

خود برای این منظور است. 
نامه تازه تروئیکای اروپایی

اما دیروز، درســت چند ساعت قبل از »ســاعت صفر«، سه کشور 
اروپایی فرانســه، انگلیس و آلمان با ارســال نامه ای به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد، باز هم مخالفت خود را با تصمیــم آمریکا اعالم 
کردند.  آنها ضمن حمایت از برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، 
تاکید کردند که هر تالشــی برای بازگرداندن قطعنامه های تحریمی 
سابق شــورای امنیت علیه ایران، فاقد وجاهت قانونی است. آنها حتی 
اشاره صریح تری کرده و نوشتند که تعلیق تحریم های ایران بعد از تاریخ 
20 سپتامبر )30 شهریور 1399( نیز ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب 
همانطور که در نامه تروئیکای اروپایی آمده، با توجه به مخالفت اعضای 
برجام با فعالسازی مکانیسم ماشــه، این اقدام آمریکا پشتوانه قانونی 
ندارد و همانطور که قید شد، ماشــه ای که آمریکا آن را خواهد چکاند، 

ماشه ای متفاوت از سازوکار پیش بینی شده...

تالش ترامپ برای عادی سازی روابط سودان، قطر و کویت با اسرائیل

تطمیع؛ از اعطای مدال تا عقد قرارداد 26 میلیارد دالری
جهان 5

چرتکه 3

  بحران دریافت تسهیالت خرد پابرجاست

عقب ماندگی وام ها از چرخه تورم

رئیس جمهور گفــت: رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در هفته های اخیر در کشور پایین آمده و 
این نگران کننده است. این میزان از ۸0 درصد به ۶0 
درصد کاهش یافته و این خبر بدی است. ما باز هم 
تاکید می کنیم که مردم در همه جا اصول بهداشتی 

را رعایت کنند.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با ویــروس کرونا بــا تاکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی اظهار کرد: برخی 
دوگانه انگاری ها در جامعه ما مطرح می شود مثل 
سالمت و معیشت، ســالمت و دیانت، سالمت و 
آموزش؛ این دوگانه ها نادرست است. ما فکر نکنیم 
اگر نوجوانی به مدرســه رود مبتال می شود اما اگر 
در کوچه بازی کند نه. این ویروس می تواند همه جا 
باشد و در عین حال اگر پروتکل ها را رعایت کنیم، 
هیچ جا نباشد. وی افزود: آمار و ارقام نشان می دهد 
آن مشاغلی که کارمند و کارگر زیاد داشتند و مراعات 
کردند کمتر مبتال شدند و آنجا که تعداد کارگران و 
کارمندان کم بوده و مراعات نکردند مبتال شــدند. 
پس دلیل نیست که کارگر زیاد باشد یا کم. آموزش 
در خانه باشد یا مدرســه. آنچه مهم است رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.
رئیس جمهور یادآور شد: در ماجرای کنکور هم 
برخی به من نامه نوشتند که امسال از کنکور بگذرید 
و با آن کاری نداشته باشید. اما دیدیم که نزدیک به 
نهصد هزار نفر آمدند ولی کســی مبتال نشد که از 
عجایب است. یعنی از میزان آن جمعیت 940 هزار 

نفری که شــرکت کردند، تنها ۵۶ نفر که احتمال 
می دادند مشکلی داشته باشند را تست گرفتند که 
نتایج منفی بود. در حالی که به ما می گفتند شما یک 
سال این کنکور را عقب بیندازید و یک سال نتیجه 
کار این جوانان را معلوم نکنید. شما می دانید چه بار 
سنگین روحی، روانی و اضطراب و دلهره برای اینان 
ایجاد می شد و حتی افسردگی را به همراه داشت؟ اما 

ما دوگانگی کنکور و سالمت را نپذیرفتیم.
روحانی تاکید کرد: گفته می شد که این بیماری 
برای بزرگساالن است اما دیدیم که این بیماری سن 
سرش نمی شــود و همه را درگیر می کند پس باید 
همه رعایت اصول بهداشــتی را داشته باشیم. وی 
افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های 
اخیر در کشور پایین آمده و این نگران کننده است. 
این میزان از ۸0 درصد به ۶0 درصد کاهش یافته و 
این خبر بدی است. ما باز هم تاکید می کنیم که در 
همه جا اصول بهداشتی را رعایت کنند. اگر این روند 
ادامه یابد از هفته های آتی شاهد افزایش ابتال و پس 

از آن افزایش مرگ ومیر خواهیم بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: از این به بعد همه باید 
این را در نظر داشته باشیم که هر عالئمی بروز کرد را 
کرونا بدانیم و بعد از تست اگر چنین نبود به محل کار 
بیاییم. موردی بوده که فردی کرونا گرفته و دو هفته 
در اداره آمد و رفت داشته چرا که تصور کرده عطسه 

یا سردرد او به بیماری بازنمی گردد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
با اشــاره به وجود قاچاق کاال در کشــور و ضرورت 
مبارزه با آن، اظهار کرد: همه ما در برابر قاچاق کاال 
که در کشــور ما دیده می شود مسئول هستیم. در 
شرایط فعلی باید بیش از پیش بر قاچاق دارو تمرکز 
کنیم که داروها را به خارج از کشور منتقل می کنند، 
 چرا که گویا در کشــورهای همســایه قیمت آنها 
باالتر است. روحانی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کاال 
مخصوصا در زمینه دارو و واکســن تشدید شود و 
جلوی قاچاق واکسن و دارو به خارج از کشور گرفته 
شــود. البته ما صادرات دارو داریم اما این کار را باید 
مبادی رســمی انجام دهند نه اینکه قاچاق دارو و 

واکسن را شاهد باشیم.
وی در پایان با اشاره به ضرورت انجام امور اداری 
مردم تا جای ممکن به صورت مجازی و غیرحضوری 
اظهار کرد: مساله دیگر ورود گردشگران به کشور 
اســت که باید پروتکل ویژه خودش رعایت شود 
نه اینکه رفت وآمد وجود داشته باشد و پروتکل ها 
مراعات نشــود. این موضوع باید بیشتر از گذشته 
مورد توجه قرار گیرد تا نگرانی ها در این زمینه نیز 

رفع شود.

مقام هــا در والیت قندوز در شــمال شــرق 
افغانســتان تایید کردند که در حمله هوایی ارتش 
افغانســتان دســت کم 20 عضو گــروه طالبان و 

غیرنظامیان کشته و 1۵ نفر دیگر زخمی شده اند.
عبدالستار میرزاکوال، والی قندوز به خبرنگار 
بی بی ســی در کابل گفت که در ایــن حمله ابتدا 
هواپیماهایی ارتش یک قرارگاه طالبان را در ولسوالی 

خان آباد قندوز بمباران کردند. به گفته او وقتی حمله 
دوم انجام شد، افراد غیر نظامی برای بیرون آوردن 
اجساد افراد گروه طالبان در محل تجمع کرده بودند.
او افزود که در حمله دوم به غیــر نظامیان نیز 
صدمه رسیده اســت. او گفت که اکنون منطقه در 
کنترل طالبان است و آنان رفت و آمد را در این منطقه 

ممنوع کرده اند.
به گفته میرزاکوال تلفات بیشتر از آنچه اعالم 

شده، است.
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در حمله هوایی ارتش در قندوز روی داد

کشته و زخمی  شدن ده ها عضو طالبان و غیرنظامیان در افغانستان


