
کــرات در ویــن در روندی رو بــه جلو اما  شــهروند| مذا
ســخت در حال انجــام اســت و طرف هــا بــرای کار روی 
یــک پیش نویس مشــترک آماده می شــوند. ســرانجام 
کارآمــدن جــو بایــدن،  بعــد از حــدود ســه ماه از روی 
کرات برای بازگشت این کشور به برجام با همراهی  مذا
و میان داری کشورهای اروپایی، چین و روسیه در وین 
به طور جــدی و البته حضوری آغاز شــد؛ نشســت های 
کمیسیون مشــترک برجام در ســطح معاونان و وزیران 
گذشــته تحت تأثیــر همه گیــری  خارجــه در یک ســال 

بیماری کرونا به طور مجازی برگزار می شد.
کــرات به طور حضــوری در  دو هفتــه بعد از شــروع مذا
وین کــه تمامی طرف هــای برجامی مســتقیم و آمریکا 
به  طور غیرمســتقیم حضور داشــتند، طرف ها نســبت 
کــرات و نقطه نظرهایی  به گشــایش هایی در رونــد مذا
واحد اظهار امیــدواری کردند.درعین حــال با توجه به 
حجم تحوالتی که مستقیم و غیرمستقیم در سه سال 
گذشته از ســوی آمریکا برجام را هدف قرار داد، بازگشت 
به آنچه در سال ۲۰۱۵ شــاهدش بودیم را بسیار سخت 
کــرد و احتمــاال اجــرای برجــام در  و زمان بــر خواهــد 
ســطح و عمق به همــان اندازه کــه تحریم ها از یک ســو 
و فعالیت هــای هســته ای ایران از ســوی دیگــر افزایش 
یافت، گسترده می شود البته لزوما این به معنای ایجاد 
تغییر محتوایی در برجام نیســت.ایران لیستی از آنچه 
برای رفع تحریم های آمریکا و متقابال اقدامات هسته ای 
مدنظرش اســت را به طرف های دیگر ارایه کرده است و 
ک نظر بر سر موارد قابل توجهی  به نظر طرف ها به اشترا

دست پیدا کرده اند.
عراقچــی: گفت وگوهــا فقــط دربــاره گام نهایی به 

منظور رفع تحریم هاست
ســیدعباس عراقچــی، معــاون سیاســی وزیــر امــور 
جمهــوری  کره کننــده  مذا هیــأت  رئیــس  و  خارجــه 
کنش به برخی گزارش های  اسالمی ایران در وین، در وا
کیــد کرد که  کــذب منتشرشــده در رســانه های غربی تأ
بــه هیچ وجــه بحثــی تحــت عنــوان »توافــق موقــت« 
گفت وگوهــای بیــن  یــا موضوعاتــی از ایــن دســت در 

جمهوری اسالمی ایران و گروه ۱+4 مطرح نیست.
عراقچی تصریح کــرد: »جمهوری اســالمی ایران تنها 
گام نهایــی بــه منظــور رفــع تحریم هــای  درخصــوص 
ظالمانه علیه ملت ایــران گفت وگو می کند و شــایعاتی 
نظیــر طرح های گام بــه گام یــا توافق موقــت، بی پایه و 
کره کننــده ارشــد ایرانی همچنین  اســاس اســت.« مذا

خاطرنشان کرد که جمهوری اسالمی ایران، همانگونه 
کیــد فرمودند بــه هیچ وجه  که مقام معظــم رهبــری تأ
کــرات را نخواهــد داد و در  اجــازه فرسایشی شــدن مذا
عین حال برای رسیدن به نتیجه، شتاب و تعجیل نیز 
نخواهد کرد و تصریح دارد که گفت وگو ها باید با دقت و با 

حفظ منافع و مواضع قطعی کشور انجام شود.
ســیدعباس عراقچی در پایــان عنوان کــرد که هرگونه 
تصمیمی درخصوص روند و نتایج گفت وگوها در تهران 
کره کننده گزارش خــود را از  اتخاذ خواهد شــد و تیم مذا
کرات به طور مستمر به مقامات عالی رتبه  وضعیت مذا

ارایه می کند.
ادعای تازه درباره توافق ایران و آمریکا در وین

از ســوی دیگر، روزنامه واشینگتن پســت در گزارشــی 
کــرات جــاری در ویــن نوشــته در سراســر  دربــاره مذا
گفت وگوها ایران اصرار داشــته که آمریکا باید نخستین 

گام را برای پایبندشدن به برجام بردارد.
همــه  رفــع  خواســتار  ایــران  نوشــته  روزنامــه  ایــن 
تحریم هــای بازاعمال شــده از ســوی دولــت »دونالــد 
ترامپ«، رئیس جمهوری ســابق آمریکا بعد از خــروج از 
برجام و همچنین رفع ۱۵۰۰ تحریم جدید اعمال شــده 
از ســوی دولــت اوســت.  واشینگتن پســت در ادامــه 
نوشــته اســت: »اما طبق گفته مقام های مطلــع از این 
گفت وگوها هم ایران و هــم دولت بایدن درحال حرکت 
به ســمت برداشــتن گام های همزمان و متوالــی ]برای 
بازگشت به برجام[ هستند.«»جیک سالیوان«، مشاور 
کس نیوز  امنیت ملــی کاخ ســفید در مصاحبه ای بــا فا
مدعی شــد کــه »تفاهم جدیــدی« بــرای اجــرای طرح 

»پایبنــدی در برابــر پایبنــدی« در حال شــکل گیری در 
گفت وگوهاست. 

روزنامه واشینگتن پســت به نقــل از مقام های حاضر 
کره کننــدگان در ویــن، تهیــه  کــرات نوشــته مذا در مذا
پیش نویــس طرح هایــی بــرای اجــرای کامل برجــام از 

سوی ایران و آمریکا را آغاز کرده اند.
کرات فنی ایران و آژانس در وین  مذا

همچنین خبرنگار ارشــد روزنامه وال استریت ژورنال 
کرات ایران و آژانس بین المللی  گزارش داد که برنامه مذا
انرژی اتمی در خصوص مســائل پادمانی تغییــر کرده و 
کــرات برجــام در وین آغاز شــده  از دوشــنبه در کنــار مذا

است.
کرات قرار بود در ماه جاری میالدی )آوریل( در  این مذا
ایران برگزار شود اما الرنس نورمن در توییتی ادعا کرد که 
ایران با اشاره به این نکته که کارشناسان امور هسته ای 
کــرات کارشناســی در ویــن به ســر  بــرای شــرکت در مذا

می برند، خواستار تعویق گفت وگوها شده بود.
یــک ســخنگوی آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در 
ایــن زمینه گفتــه اســت کــه آژانــس و ایــران امــروز روند 
متمرکزی را با هدف شــفاف کردن موضوعــات پادمانی 
آغاز کرده انــد. این گفت وگوها بر اســاس توافقی بود که 
در ماه مــارس میان »رافائل گروســی« مدیــر کل آژانس 
کبر صالحــی« معاون  بین المللــی انــرژی اتمــی و »علی ا
رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــوده 
کرات درحالی پیگیری می شود  است. او افزود: »این مذا
که کارشناسان ایرانی سرگرم شرکت در جلسات مربوط 

به برجام در نقطه دیگری از پایتخت اتریش هستند.«

۱4۰۰ اردیبهشــت   ۱  | چهارشــنبه   ۲۲3۰ ســال نهــم | شــماره   2www. s h a h r v and - n ew sp ap e r. i r

رویداد

همتی: 

100میلیون دالر دیگر برای واردات 
کسن کرونا تخصیص دادیم وا

در  عبدالناصــر همتــی 
گرامی  یادداشت اینستا
خــود نوشــت: »بانــک 
مرکــزی از همــان ابتــدا 
همــــــــه  علیرغــــــــــــم 
محدودیت های نقل و 
انتقال مالی ناشــی از تحریم، تمام تالش خود را 
کسن بر  برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات وا
اســاس ســفارش وزارت بهداشــت و درمــان، به 
کس،  عمل آورده اســت. بــر مبنای قــرارداد کووا
کسن  ۱۷۸میلیون دالر برای ۱۶.۸میلیون دوز وا
تخصیص و قســط اول آن نیز پرداخت و واردات 
آن آغاز شده اســت.« هرگونه درخواست و اعالم 
وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات 
کنون نیز، بر اساس  کســن تأمین می شــود. تا وا
کسن از  میزان تقاضا و درخواســت برای خرید وا
کشــورهای روســیه و چیــن، ارز الزم تأمیــن و 
واردات انجام شده است.امروز نیز، بانک مرکزی 
حداقل ۱۰۰میلیون دالر دیگر با نرخ ارز ترجیحی 
برای این منظور تخصیص داد تا بــا اعالم وزارت 
بهداشــت پرداخت کند. ایــن روند تأمیــن ارز بر 

مبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.

رئیس سازمان استاندارد مطرح کرد:

اجازه واردات ۲هزار تن کاال را 
ندادیم

ســـــــــازمان  رئیــــــــس 
اظهــــــار  استانــــــــدارد 
داشت: »۸۵ استاندارد 
در حوزه خودرو اجباری 
شــدند که البته بخشی 
از آنها به علت تحریم ها 
در حالت تعلیق هســتند ولــی ۷۶ اســتاندارد به 
صــورت جــدی رعایــت و نظــارت می شــوند.« 
نظارت هــای  مــورد  در  شــریعتی  غالمرضــا 
انجام شــده در ســال 99 گفت: »در سال گذشته 
برای تأمین ایمنی مردم تا حد توان نظارت هایی 
انجام دادیم. ۲۰۰۰ تن کاالی مختلف اجازه ورود 
به کشور پیدا نکردند از جمله مواد غذایی، چرم، 
لوازم الکترونیکــی و... که اســتانداردهای الزم را 
نداشتند.«شــریعتی در ادامــه افــزود: »در مــورد 
صنایع انرژی بر نظارت هایی انجام شد. برخی از 
صنایــع انــرژی زیــادی مصــرف می کردنــد. 34 
صنعــت مختلــف 4۰میلیــون بشــکه معــادل 
و  داشــتند  انــرژی  مصــرف  دالر  ۲میلیــارد 
یک میلیــارد تــن هیدروکربــن و ۱.۵میلیــارد تــن 
هیــدروژن و ۱۵هــزار تــن ســولفور از طریــق ایــن 

صنایع به محیط زیست اضافه شده است.«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

»در تبلیغات انتخابات ارزش های نظام را ندیده نگیرید؛ همدیگر را تخریب نکنید و از دادن 
آمارهای سســت بپرهیزید.«یا »دشــمن نظــام از ســال ۵۸ که اولیــن انتخابات انجــام گرفته 
اســت تا امروز، ســر وقت، با دقت. واقعا خودشــان را کشتند که شــاید بتوانند در یک برهه ای 
انتخابات را عقب بیندازند، اما نتوانســتند. اما مردم اســتان ایالم همانند مردم کشورمان در 
این انتخابات هم سربلند خواهیم بود.«یا »حیات و تداوم  و نشاط حکومت اسالمی در گروی 
کثری و شناخت کاندیدای اصلح است و اصفهانی ها از این مهم جا نمی مانند.  انتخابات حدا
ان شاء اهلل«یا »من رأی می دهم چون انتخابات پرشور باعث می شود دشمن به خاطر پشتوانه 
مردم حتی فکر حمله به کشور را نکند.«یا »انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. 

پایه نظام ما همین انتخابات است.«

»دالر قطعــا میاد زیر ۲۰ تومن، تا خــرداد که به خاطر اتفاقات اساســی به مدت محدود میره 
گــه دالر و طــال دارن، به محض اطالع از ســفر ظریف به وین، بفروشــن.«یا  باال.« یا »دوســتان ا
»دوبــاره می رســیم به اون ســوال طالیــی و بدون جــواب، چه جوریــه دالر میره بــاال قیمت ها 
چند برابر میشه، االن میاد پایین باز هم قیمت چند برابر میشه؟«یا »بد نیست بدونید خیلی 
نامحســوس قیمت دالر شــب ها داره میاد پایین.«یا »بعد چهار روز دیگه گفتن دالر قیمتش 
اومــده پایین و به خاطر قــرارداد وین بوده، اصال تعجــب نکنید.«یا »از امــروز هرکیو تو  خیابون 
دیدین بهش بگین پایین اومدن قیمت دالر صرفا باعث نمیشه قیمت کاالهای اساسی هم 
محســوس کم بشــه.« یا »برجام قبلی که ما مردم ســاده نگــران نبودیم و فکــر می کردیم همه 
چی خوب میشــه، دالر از 3۵۰۰ شد ۲۵۰۰۰ تومان وای به حال االن که ما هم نگرانیم، ایندفعه 

می خواهید تا چند برسونیدش؟«

#دالر 
#انتخابات گاردین

کاردی کــه یکــی از طرفــداران جــوان توپچی ها  پــا
در صفحه نخســت گاردین در دســت دارد، می گوید: 
»آرســنال ما را پس بدهید.« این روزنامه گــزارش داده 
کــه دولــت انگلیــس و مقامــات فوتبــال »ضــد حمله 
خشــمگین« را علیــه برنامه هــای لیــگ جدیــد آغــاز 

کرده اند.

دیلی تلگراف
روزنامــه دیلی تلگــراف هــم به اظهــارات شــاهزاده 
ویلیــام پرداختــه اســت. عکس اصلــی آن هــواداران 
منچســتر یونایتــد را نشــان می دهــد کــه در خــارج از 
کــه یــک بنــر در  اولدترافــورد ایســتاده اند درحالــی 
دست دارند: »ســاخته شده توســط فقرا ، به سرقت 

رفته توسط ثروتمندان.«

 دیلی میل
دیلی میــل آنچــه »حملــه کاهبردارانــه« دوک کمبریــج 
در برنامه ها می خوانــد، را روایت کرده اســت. ایــن روزنامه 
می گویــد پرنس ویلیــام، که رئیــس اتحادیه فوتبال اســت، 
»یک مداخله واضح« انجام داده تا نسبت به خسارتی که 
لیگ جدا شده، فوتبال می تواند به »بازی های مورد عاقه 

ما« برساند، هشدار دهد.

روحانی: تمامی 
ظرفیت های کشور در تأمین 

کسن فعال شوند وا
شــهروند| رئیس جمهــوری در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با اشــاره بــه اقدامات 
و تــالش دولــت بــرای خودکفایــی در تولیــد گندم 
تصریــح کــرد: »دولــت تدبیــر و امیــد همزمــان بــا 
افزایــش تحریم هــا و فشــارهای مالــی، بــا اتخــاذ 
سیاســت های حمایتــی از جملــه افزایــش نــرخ 
خریــد تضمینــی در طــول هشت ســال گذشــته، 
دســتیابی به خوداتکایی و حفــظ امنیت غذایی 
در تولیــد محصــول راهبــردی گنــدم را ایجــاد کرد 
کــه ایــن رویکــرد در ســال جاری نیــز بــه یــاری خدا 
تــداوم خواهــد یافت.«رئیس جمهــوری با اشــاره 
بــه برنامه ریزی هــا و هماهنگی های انجام شــده 
کاالهــای  از ســوی دولــت درخصــوص ترخیــص 
ضروری و مواد اولیه کارخانجات گفت: »اقتضای 
شرایط ویژه کشــور این است که کاالهای ضروری 
مردم و مواد اولیه کارخانجات به هیچ وجه و بدون 
دلیل در گمرکات کشور معطل نماند و می بایست 
ع وقت ترخیص  مطابق بر ضوابط مشخص در اسر
شود.«در ادامه جلســه پس از ارایه گزارشی از روند 
کســن در کشور، رئیس جمهوری  تأمین و تولید وا
کســن و  با تصریح بــر این نکته که تأمین و تولید وا
کسیناسیون مردم اولویت نخست کاری دولت  وا
کسیناســیون گســترده و  اســت، گفــت: »امــروز وا
کثری برای حراست از سالمت مردم، در رأس  حدا
همه برنامه ها و اقدامات دولت قرار دارد.« روحانی 
افــزود: »با وجود فشــارها و تنگناهای تأمین مالی 
ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم های غیرانسانی 
دشمن، بخش های مختلف دولت تالش کرده اند 
کسن در  با وجود محدودیت  هایی نظیر کمبود وا
جهان و تقاضای باال از سوی همه کشورها، سایر 
کســن برطــرف کنند و با  موانع را از مســیر تأمین وا
همکاری و همراهی تمامی دستگاه های دولتی و 
کمیتی و بخش خصوصی تمامی ظرفیت های  حا

کسن فعال کنند.« کشور را در تأمین وا

ح های گام به گام یا توافق موقت، بی پایه و اساس است عراقچی: شایعاتی نظیر طر

عراقچــی تصریح کــرد: »جمهــوری اســامی ایران 
تنها درخصوص گام نهایی به منظور رفع تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران گفت وگو می کند و شایعاتی 
نظیر طرح هــای گام به گام یا توافــق موقت، بی پایه و 

اساس است.«

»جیــک ســالیوان«، مشــاور امنیــت ملــی کاخ 
مدعــی  کس نیــوز  فا بــا  مصاحبــه ای  در  ســفید 
ح  شــد کــه »تفاهــم جدیــدی« بــرای اجــرای طــر
»پایبندی در برابر پایبندی« در حال شــکل گیری 

در گفت وگوهاست.

کــه  گــزارش داد  روزنامــه وال اســتریت ژورنــال 
کرات ایران و آژانس بین المللی انرژی  برنامه مذا
اتمــی در خصوص مســائل پادمانی تغییــر کرده و 
کرات برجــام در وین آغاز  از دوشــنبه در کنــار مذا

شده است.
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