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خبر

روحانی :تمامی
ظرفیتهای کشور در تأمین
وا کسن فعال شوند
شــهروند| رئیسجمهــوری در جلســه ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت با اشــاره بــه اقدامات
وتــاشدولــتبــرایخودکفایــیدر تولیــد گندم
تصریــح کــرد« :دولــت تدبیــر و امیــد همزمــان بــا
مهــا و فشــارهای مالــی ،بــا اتخــاذ
افزایــش تحری 
سیاس ـتهای حمایتــی از جملــه افزایــش نــرخ
تســال گذشــته،
خریــد تضمینــی در طــول هش 
دســتیابی به خوداتکایی و حفــظ امنیت غذایی
در تولیــد محصــول راهبــردی گنــدم را ایجــاد کرد
کــهایــنرویکــرددر ســالجارینیــزبــهیــاریخدا
تــداوم خواهــد یافت».رئیسجمهــوری با اشــاره
یهــا و هماهنگیهای انجا مشــده
بــه برنامهریز 
از ســوی دولــت درخصــوص ترخیــص کاالهــای
ضروری و مواد اولیه کارخانجات گفت« :اقتضای
شرایطویژه کشــور ایناست که کاالهایضروری
مردمومواداولیه کارخانجاتبههیچوجهوبدون
دلیلدر گمرکات کشور معطلنماندومیبایست
مطابقبرضوابطمشخصدراسر عوقتترخیص
شود».در ادامه جلســه پس از ارایه گزارشی از روند
تأمین و تولید وا کســن در کشور ،رئیسجمهوری
با تصریح بــر این نکته که تأمین و تولید وا کســن و
وا کسیناسیونمردماولویتنخست کاریدولت
اســت ،گفــت« :امــروز وا کسیناســیون گســترده و
حدا کثریبرایحراستاز سالمتمردم،در رأس
همهبرنامههاواقداماتدولتقراردارد».روحانی
افــزود«:باوجودفشــارهاوتنگناهایتأمینمالی
ناشیاز جنگاقتصادیوتحریمهایغیرانسانی
دشمن،بخشهایمختلفدولتتالش کردهاند
با وجود محدودیتهایی نظیر کمبود وا کسن در
جهان و تقاضای باال از سوی همه کشورها ،سایر
موانع را از مســیر تأمین وا کســن برطــرف کنند و با
همکاریوهمراهیتمامیدستگاههایدولتیو
حاکمیتیوبخشخصوصیتمامیظرفیتهای
کشوررادرتأمینوا کسنفعال کنند».
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«توافق موقت» نداریم

همتی:

عراقچی :شایعاتی نظیر طر حهای گام به گام یا توافق موقت ،بیپایه و اساس است
شــهروند|مذا کــراتدر ویــندر روندیروبــهجلواما
فهــا بــرای کار روی
ســخت در حال انجــام اســت و طر 
یشــوند .ســرانجام
یــک پیشنویس مشــترک آماده م 
بعــد از حــدود س ـهماه از روی کارآمــدن جــو بایــدن،
مذا کرات برای بازگشت این کشور به برجام با همراهی
و میانداری کشورهای اروپایی ،چین و روسیه در وین
بهطور جــدی و البته حضوری آغاز شــد؛ نشس ـتهای
کمیسیون مشــترک برجام در ســطح معاونان و وزیران
کســال گذشــته تحتتأثیــر همهگیــری
خارجــه در ی 
بیماری کرونابهطورمجازیبرگزارمیشد.
دوهفتــهبعداز شــروعمذا کــراتبهطور حضــوریدر
فهــای برجامی مســتقیم و آمریکا
وین کــه تمامی طر 
بهطور غیرمســتقیم حضور داشــتند ،طرفها نســبت
به گشــایشهایی در رونــد مذا کــرات و نقطهنظرهایی
واحد اظهار امیــدواری کردند.درعین حــال با توجه به
حجم تحوالتی که مستقیم و غیرمستقیم در سهسال
گذشتهاز ســویآمریکابرجامراهدفقرار داد،بازگشت
به آنچه در سال ۲۰۱۵شــاهدش بودیم را بسیار سخت
نبــر خواهــد کــرد و احتمــاال اجــرای برجــام در
و زما 
کســو
ســطح و عمق به همــان اندازه کــه تحریمها از ی 
تهــای هســتهای ایران از ســوی دیگــر افزایش
و فعالی 
یافت ،گستردهمیشودالبتهلزومااینبهمعنایایجاد
تغییر محتوایی در برجام نیســت.ایران لیستی از آنچه
برایرفعتحریمهایآمریکاومتقابالاقداماتهستهای
مدنظرشاســترابهطرفهایدیگرارایه کردهاستو
بهنظرطرفهابهاشترا کنظربرسرمواردقابلتوجهی
دستپیدا کردهاند.
عراقچــی :گفتوگوهــا فقــط دربــاره گام نهایی به
منظوررفعتحریمهاست
ســیدعباس عراقچــی ،معــاون سیاســی وزیــر امــور
خارجــه و رئیــس هیــأت مذا کرهکننــده جمهــوری
اسالمی ایران در وین ،در وا کنش به برخی گزارشهای
کــذبمنتشرشــدهدر رســانههایغربیتأ کیــد کرد که
بــه هیچوجــه بحثــی تحــت عنــوان «توافــق موقــت»
یــا موضوعاتــی از ایــن دســت در گفتوگوهــای بیــن
جمهوریاسالمیایرانو گروه4+1مطرحنیست.
عراقچی تصریح کــرد« :جمهوری اســامی ایران تنها
مهــای
درخصــوص گام نهایــی بــه منظــور رفــع تحری 
ظالمانه علیه ملت ایــران گفتوگو میکند و شــایعاتی
نظیــر طر حهای گام بــه گام یــا توافق موقــت ،بیپایه و
اســاساســت».مذا کرهکننــدهارشــدایرانیهمچنین
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عراقچــی تصریح کــرد« :جمهــوری اســامی ایران
تنهادرخصوص گامنهاییبهمنظوررفعتحریمهای
ظالمانهعلیهملتایران گفتوگومیکندوشایعاتی
حهــای گامبه گامیاتوافــقموقت،بیپایهو
نظیرطر 
اساساست».

خاطرنشان کرد کهجمهوریاسالمیایران،همانگونه
که مقام معظــم رهبــری تأ کیــد فرمودند بــه هیچوجه
یشــدن مذا کــرات را نخواهــد داد و در
اجــازه فرسایش 
عین حال برای رسیدن به نتیجه ،شتاب و تعجیل نیز
نخواهد کردوتصریحدارد که گفتوگوهابایدبادقتوبا
حفظمنافعومواضعقطعی کشورانجامشود.
ســیدعباسعراقچیدر پایــانعنوان کــرد کههرگونه
تصمیمیدرخصوصروندونتایج گفتوگوهادرتهران
اتخاذ خواهد شــد و تیم مذا کرهکننده گزارش خــود را از
وضعیتمذا کراتبهطور مستمربهمقاماتعالیرتبه
ارایهمیکند.
ادعایتازهدربارهتوافقایرانوآمریکادر وین
از ســوی دیگر ،روزنامه واشینگتنپســت در گزارشــی
دربــاره مذا کــرات جــاری در ویــن نوشــته در سراســر
گفتوگوها ایران اصرار داشــته که آمریکا باید نخستین
گامرابرایپایبندشدنبهبرجامبردارد.
ایــن روزنامــه نوشــته ایــران خواســتار رفــع همــه
لشــده از ســوی دولــت «دونالــد
مهــای بازاعما 
تحری 
ترامپ» ،رئیسجمهوری ســابق آمریکا بعد از خــروج از
لشــده
برجام و همچنین رفع ۱۵۰۰تحریم جدید اعما 
از ســوی دولــت اوســت .واشینگتنپســت در ادامــه
نوشــتهاســت«:اماطبق گفتهمقامهایمطلــعاز این
گفتوگوها هم ایران و هــم دولت بایدن درحال حرکت
بهســمتبرداشــتن گامهایهمزمانومتوالــی[برای
بازگشتبهبرجام]هستند«».جیکسالیوان»،مشاور
امنیت ملــی کاخ ســفید در مصاحبهای بــا فاکسنیوز
مدعی شــد کــه «تفاهم جدیــدی» بــرای اجــرای طرح
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«جیــک ســالیوان» ،مشــاور امنیــت ملــی کاخ
ســفید در مصاحبــهای بــا فا کسنیــوز مدعــی
شــد کــه «تفاهــم جدیــدی» بــرای اجــرای طــرح
«پایبندی در برابر پایبندی» در حال شــکلگیری
در گفتوگوهاست.

100میلیوندالردیگربرایواردات
واکسن کروناتخصیصدادیم

«پایبنــدی در برابــر پایبنــدی» در حال شــکلگیری در
گفتوگوهاست.
روزنامهواشینگتنپســتبهنقــلاز مقامهایحاضر
در مذا کــرات نوشــته مذا کرهکننــدگان در ویــن ،تهیــه
پیشنویــس طر حهایــی بــرای اجــرای کامل برجــام از
سویایرانوآمریکاراآغاز کردهاند.
مذاکراتفنیایرانوآژانسدر وین
همچنین خبرنگار ارشــد روزنامه والاستریت ژورنال
گزارشداد کهبرنامهمذا کراتایرانوآژانسبینالمللی
انرژی اتمی در خصوص مســائل پادمانی تغییــر کرده و
از دوشــنبهدر کنــار مذا کــراتبرجــامدر وینآغاز شــده
است.
اینمذا کراتقرار بوددر ماهجاریمیالدی(آوریل)در
ایرانبرگزار شوداماالرنسنورمندر توییتیادعا کرد که
ایرانبااشارهبهایننکته که کارشناسانامورهستهای
بــرای شــرکت در مذا کــرات کارشناســی در ویــن به ســر
میبرند،خواستارتعویق گفتوگوهاشدهبود.
یــک ســخنگوی آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی در
ایــن زمینه گفتــه اســت کــه آژانــس و ایــران امــروز روند
متمرکزی را با هدف شــفافکردن موضوعــات پادمانی
آغاز کردهانــد .این گفتوگوها بر اســاس توافقی بود که
در ماه مــارس میان «رافائل گروســی» مدیــر کل آژانس
بینالمللــیانــرژیاتمــیو«علیا کبرصالحــی»معاون
رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــوده
است.اوافزود«:اینمذا کراتدرحالیپیگیریمیشود
که کارشناسانایرانیسرگرمشرکتدر جلساتمربوط
بهبرجامدرنقطهدیگریازپایتختاتریشهستند».
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روزنامــه والاســتریت ژورنــال گــزارش داد کــه
برنامه مذا کرات ایران و آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی در خصوص مســائل پادمانی تغییــر کرده و
از دوشــنبه در کنــار مذا کرات برجــام در وین آغاز
شده است.

عبدالناصــر همتــی در
یادداشتاینستا گرامی
خــود نوشــت« :بانــک
مرکــزی از همــان ابتــدا
علیرغـ ـ ـ ـ ـ ــم همـ ـ ـ ــه
محدودیتهای نقل و
انتقال مالی ناشــی از تحریم ،تمام تالش خود را
برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات وا کسن بر
اســاس ســفارش وزارت بهداشــت و درمــان ،به
عملآوردهاســت.بــرمبنایقــرارداد کووا کس،
۱۷۸میلیوندالربرای۱۶.۸میلیوندوزوا کسن
تخصیص و قســط اول آن نیز پرداخت و واردات
آن آغاز شده اســت ».هرگونه درخواست و اعالم
وزارتبهداشتجهتپرداختارزبابتواردات
یشــود .تاکنون نیز ،بر اساس
وا کســن تأمین م 
میزان تقاضا و درخواســت برای خرید وا کسن از
کشــورهای روســیه و چیــن ،ارز الزم تأمیــن و
وارداتانجامشدهاست.امروزنیز،بانکمرکزی
حداقل۱۰۰میلیون دالر دیگر با نرخ ارز ترجیحی
برای این منظور تخصیص داد تا بــا اعالم وزارت
بهداشــت پرداخت کند .ایــن روند تأمیــن ارز بر
مبنایدرخواستهاتداومخواهدداشت.
رئیس سازمان استاندارد مطرح کرد:

اجازه واردات ۲هزار تن کاال را
ندادیم
رئیـ ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ــازمان
استانـ ـ ـ ــدارد اظهـ ـ ــار
داشت 85« :استاندارد
در حوزهخودرواجباری
شــدند کهالبتهبخشی
از آنها به علت تحریمها
در حالت تعلیق هســتند ولــی 76اســتاندارد به
یشــوند».
صــورت جــدی رعایــت و نظــارت م 
تهــای
غالمرضــا شــریعتی در مــورد نظار 
انجا مشــدهدر ســال 99گفت«:در سال گذشته
برایتأمینایمنیمردمتاحدتواننظارتهایی
انجامدادیم 2000.تن کاالیمختلفاجازهورود
به کشورپیدانکردندازجملهموادغذایی،چرم،
لوازم الکترونیکــی و ...که اســتانداردهای الزم را
نداشتند».شــریعتی در ادامــه افــزود« :در مــورد
صنایعانرژیبرنظارتهاییانجامشد.برخیاز
صنایــع انــرژی زیــادی مصــرف میکردنــد34 .
صنعــت مختلــف 40میلیــون بشــکه معــادل
2میلیــارد دالر مصــرف انــرژی داشــتند و
یکمیلیــارد تــن هیدروکربــن و1.5میلیــارد تــن
هیــدروژن و 15هــزار تــن ســولفور از طریــق ایــن
صنایعبهمحیطزیستاضافهشدهاست».

هشتگ روز

گاردین

دیلیتلگراف

دیلیمیل

پــاکاردی کــه یکــی از طرفــداران جــوان توپچی ها
در صفحه نخســت گاردین در دســت دارد ،میگوید:
«آرســنال ما را پس بدهید ».این روزنامه گــزارش داده
كــه دولــت انگلیــس و مقامــات فوتبــال «ضــد حمله
خشــمگین» را علیــه برنام ههــای لیــگ جدیــد آغــاز
كردهاند.

روزنامــه دیلیتلگــراف هــم به اظهــارات شــاهزاده
ویلیــام پرداختــه اســت .عکس اصلــی آن هــواداران
منچســتر یونایتــد را نشــان میدهــد کــه در خــارج از
اولدترافــورد ایســتادهاند درحالــی کــه یــک بنــر در
دست دارند« :ســاخته شده توســط فقرا  ،به سرقت
رفتهتوسطثروتمندان».

دیلیمیــل آنچــه «حملــه کالهبردارانــه» دوک کمبریــج
در برنامهها میخوانــد ،را روایت کرده اســت .ایــن روزنامه
میگویــدپرنسویلیــام ،کهرئیــساتحادیهفوتبالاســت،
«یکمداخلهواضح»انجامدادهتانسبتبهخسارتی که
لیگجداشده،فوتبالمیتواندبه«بازیهایموردعالقه
ما»برساند،هشداردهد.

#دالر

#انتخابات

«در تبلیغاتانتخاباتارزشهاینظامراندیدهنگیرید؛همدیگرراتخریبنكنیدواز دادن
آمارهای سســت بپرهیزید».یا «دشــمن نظــام از ســال ۵۸که اولیــن انتخابات انجــام گرفته
اســت تا امروز ،ســر وقت ،با دقت .واقعا خودشــان را کشتند که شــاید بتوانند در یک برههای
انتخابات را عقب بیندازند ،اما نتوانســتند .اما مردم اســتان ایالم همانند مردم کشورمان در
اینانتخاباتهمسربلندخواهیمبود».یا«حیاتوتداو مونشاطحکومتاسالمیدر گروی
انتخاباتحدا کثریوشناخت کاندیدایاصلحاستواصفهانیهاازاینمهمجانمیمانند.
انشاءاهلل»یا«منرأیمیدهمچونانتخاباتپرشورباعثمیشوددشمنبهخاطرپشتوانه
مردمحتیفکرحملهبه کشور رانکند».یا«انتخاباتدر کشور مایکحرکتنمایشینیست.
پایهنظامماهمینانتخاباتاست».
«دالرقطعــامیادزیر ۲۰تومن،تاخــرداد کهبهخاطراتفاقاتاساســیبهمدتمحدودمیره
باال».یا«دوســتانا گــهدالروطــادارن،بهمحضاطالعاز ســفرظریفبهوین،بفروشــن».یا
«دوبــارهمیرســیمبهاونســوالطالیــیوبدونجــواب،چهجوریــهدالرمیرهبــاال قیمتها
چندبرابرمیشه،االنمیادپایینباز همقیمتچندبرابرمیشه؟»یا«بدنیستبدونیدخیلی
نامحســوسقیمتدالرش ـبهادارهمیادپایین».یا«بعدچهار روز دیگه گفتندالرقیمتش
اومــدهپایینوبهخاطرقــراردادوینبوده،اصالتعجــبنکنید».یا«از امــروزهرکیوت وخیابون
دیدینبهشبگینپاییناومدنقیمتدالرصرفاباعثنمیشهقیمت کاالهایاساسیهم
محســوس کمبشــه».یا«برجامقبلی کهمامردمســادهنگــراننبودیموفکــرمیکردیمهمه
چیخوبمیشــه،دالراز  ۳۵۰۰شد ۲۵۰۰۰تومانوایبهحالاالن کهماهمنگرانیم،ایندفعه
میخواهیدتاچندبرسونیدش؟»

