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توئیت ترامپ درباره مبادله زندانیان با ایران
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا در صفحــه
توئیتــر خــود گــزارش وب ســایت مجلــه امریکایــی
«تایــم» دربــاره اعــام آمادگــی ایــران بــرای تبــادل
زندانیــان بیــن ایــران و امریــکا را بازنشــر کــرده اســت .او
بــدون هیــچ اظهارنظــری ،لینــک گــزارش مجلــه تایــم
دربــاره اظهــارات علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت دربــاره
آمادگــی ایــران بــرای مبادلــه بدون قیــد و شــرط زندانیان
بــا امریــکا را بازنشــر کــرده اســت.
توگویــی تأکیــد کــرده بــود:
علــی ربیعــی دیــروز در گف 
مــا از مدتهــا پیــش اعــام کردیــم کــه بــرای تبــادل
همــه زندانیــان ایرانــی و امریکایــی آمادگــی داریــم و وزیــر
خارجــه کشــورمان ایــن موضــوع را بــه صراحــت اعــام
کــرد .مــا اعــام کردیــم کــه بــدون هیــچ پیششــرطی
آمادگــی تبــادل بــرای همــه زندانیــان و گفتوگــو بــرای
ایــن آزادی وجــود دارد امــا امریــکا اســت کــه تاکنــون
از پاســخ خــودداری کــرده و امیدواریــم کــه در شــرایط
شــیوع بیمــاری کوویــد  ۱۹کــه جــان شــهروندان ایرانــی را
در زندانهــای امریــکا تهدیــد میکنــد ،دولــت امریــکا
ســرانجام مراقبــت از جــان انســانها را بــه سیاســت
ترجیــح دهــد و بــه ایــن مســیر برگــردد.
در دولــت ترامــپ ،دکتــر مســعود ســلیمانی اســتاد
دانشــگاههای ایــران کــه بــه اتهــام واهــی دورزدن
تحریمهــای غیرقانونــی امریــکا بازداشــت و بیــش از
یــک ســال در امریــکا زندانــی بــود آزاد شــد و در برابــر
ایــن تصمیــم بــا تصویــب شــورای عالــی امنیــت ملــی و
همــکاری و موافقــت نهادهــای قضایــی و امنیتــی «ژائــو
ونــگ» شــهروند امریکایــی کــه بــ ه جــرم جاسوســی در

حــال گذرانــدن دوران محکومیــت خــود در ایــران بــود آزاد
و تحویــل مقامــات سوئیســی بــرای بازگشــت بــه امریــکا
شــد .نــزار زاکا شــهروند لبنانــی کــه اقامــت امریــکا را دارد
و بــه اتهــام جاسوســی بــرای کشــورهای خارجی بازداشــت
شــده بــود نیــز خــرداد ســال گذشــته آزاد شــد .او کــه نیمــی
از محکومیــت حبــس  5ســالهاش را گذرانــده بــود ،بــه
گفتــه کیــوان خســروی ســخنگوی شــورای عالــی امنیــت
ملــی ،بــه درخواســت میشــل عــون رئیسجمهــوری
لبنــان و وســاطت سیدحســن نصــراهلل دبیــرکل حــزباهلل
لبنــان آزاد شــد .او پــس از بازگشــت بــه لبنــان ،آزادی خــود
را نتیجــه تالشهــای امریــکا دانســت.

آنچــه دربــاره تبــادل زندانیــان مطــرح کــردم ناظــر
بــه همــان پیشــنهاد دو ســال پیــش اقای دکتــر ظریف
وزیــر محتــرم خارجــه کشــورمان بــود و همانگونــه کــه
ایشــان تاکیــد کردنــد بــه همــه زندانیــان مــا در همــه
عالــم و نــه فقــط در امریــکا مربــوط اســت.
همانگونــه کــه تاکیــد کــردم تصمیم گیــری و مجاب
کــردن طرفیــن بــرای آزاد ســازی زندانیــان ایرانــی چــه

آنهایــی کــه در امریــکا بازداشــت هســتند و چــه انهایــی
کــه بــا فشــار امریــکا در سراســر دنیــا زندانــی هســتند
نیــاز بــه میانجیگیــری و مذاکــره نــدارد.
اگــر عــزم و اراده بــرای ایــن کار باشــد آن وقــت
فراینــد انجــام آن از طریــق ســوئیس کــه پیشــتر
هــم تجربــه ایــن کار را داشــته انــد انجــام خواهــد
شد.
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کــوتاه از کــرونا
وزیــر بهداشــت دربــاره بازگشــایی مســاجد در شــبهای قــدر،
ی بــر یافتــن
اعــام کــرد :پــس از توصیــه مقــام معظــم رهبــری مبن ـ 
راهــی بــرای بازگشــایی مســاجد بـ ه روی مؤمنیــن مشــتاق بــا رعایــت
دســتورالعملهای محکــم در شــبهای قــدر ،تشــکیل جلســه
دادیــم و خوشــبختانه بــه راهــکار مناســبی رســیدیم .توئیتــر

محمد جواد ظریف :
«سیروس عسکری» دانشمند نخبه
ایرانی پس از منفی شدن تست کرونا
از آمریکا به ایران باز میگردد

سخنگوی دولت در نشست خبری:

اکران «خروج» در سینما تراکتور

اداره کل امــور زندانهــای اســتان خوزســتان بــا صــدور اطالعیـهای بــا
اشــاره بــه اقدامــات و مراقبتهــای بهداشــتی در مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا ،ابتــای تعــدادی از زندانیــان ایــن اســتان بــه بیمــاری کوویــد
 ۱۹را تأییــد کــرد .ایرنــا

علــی احســانپور ،ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی جندیشــاپور
اهــواز از  ۱۷۶مــورد ابتــای جدیــد بــه ویــروس کرونــا در شــبانهروز
گذشــته در اســتان خوزســتان خبــر داد و گفــت :بــا احتســاب ایــن
مــوارد جدیــد ،تعــداد مبتالیــان بــه چهــار هــزار و  ۴۵۹نفــر در اســتان
افزایــش یافــت .مهــر
بــا افزایــش آمــار مبتالیــان بــه کرونــا در شــهر شــوالن در شــرق چین و
در نزدیکــی مــرز بــا کــره شــمالی ،ایــن شــهر از ســوی مقامــات چینــی
قرنطینــه شــده اســت .در ایــن شــهر  ۱۱مــورد جدیــد ابتــا بــه ویــروس
کرونــا در روز گذشــته ثبــت شــده کــه همــه مبتالیــان از طریــق یــک
زن کــه شــغلش لبــاس شســتن بــوده مبتــا گردیدهانــد .بیبیســی

زینالعابدیــن موســوی ،فرمانــدار آبــادان اعــام کــرد ادارات ایــن
شــهر تعطیــل و ورودیهــا بــه آبــادان نیــز مســدود میشــود .تســنیم
ی ـک شــرکت گردشــگری آلمــان نزدیــک بــه  ۳هــزار نفــر از کارکنــان
خــود را در یــک کشــتی تفریحــی بــزرگ قرنطینــه کــرده اســت.
دویچهولــه

شــمار افــراد شــاغل در مراکــز بهداشــتی و درمانــی فرانســه کــه بــه
ویــروس کرونــا مبتــا شــدهاند ،از مــرز  ۲۰هــزار نفــر گذشــت .روزنامــه
لیبراســیون
«مایــک پنــس» ،معــاون رئیــس جمهــوری امریــکا پــس از تأییــد
ابتــای دبیــر مطبوعاتــیاش بــه کرونــا در روز جمعــه ،خــود را
قرنطینــه کــرده اســت .بلومبــرگ

قاســم نــوده فراهانــی ،رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران گفــت :در
صورتــی کــه شــیب صعــودی ویــروس کرونــا کاهــش یابــد احتمــاالً
اصنــاف پرخطــر پایتخــت از اول خــرداد مــاه ســالجاری بازگشــایی
میشــود .ایرنــا

چیــن در بیانیـهای اعــام کــرد ،برخــی گزارشهــای رســانهای نشــان
میدهــد اتبــاع امریکایــی در داخــل خــاک ایــن کشــور حتــی پیــش
از ثبــت اولیــن مــورد ابتــا بــه ویــروس کرونــا در ووهــان ،دچــار ایــن
بیمــاری شــده بودنــد .فــارس

ابراهیم حاتمیکیا کارگردان ســینما شــامگاه یکشــنبه  ۲۱اردیبهشــت فیلم ســینمایی «خروج» آخرین ســاخته خود را
بــرای کشــاورزان تراکتورســوار ســاکن روســتای «یوســف رضا»ی شهرســتان پیشــوا اکــران کــرد .این فیلم داســتان گروهی
از کشــاورزان روســتایی را روایــت میکنــد کــه بــرای حــل مشکالتشــان میخواهنــد بــا تراکتــور نــزد رئیــس جمهــوری
برونــد .فیلــم ســینمایی خــروج بــا بــازی فرامــرز قریبیــان ،پانتـهآ پناهیهــا و ...بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا فروردیــن
مــاه امســال بــا تصمیــم ابراهیــم حاتمیکیــا و مؤسســه اوج بــه صــورت اینترنتــی اکــران شــد.

مؤسســه گفتوگــوی ادیــان از هموطنــان بــرای شــرکت در مراســم
جهانــی دعــا بــرای نجــات جهــان از ویــروس کرونــا در روز پنجشــنبه
دعــوت کــرد .ایلنــا
مرتضــی ســلیمی رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال
احمــر از کاهــش  ۵۲درصــدی عملیــات نجــات فنــی در حــوادث
ترافیکــی و کاهــش  ۵۲درصــدی مأموریتهــای امــداد و نجــات در
حــوادث جــوی بــه دلیــل کاهــش تــردد در نــوروز و محدودیتهــای
کرونــا خبــر داد.ایســنا

