روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

قیمت  2000تومان  /شماره774

toseeirani.ir

یکشنبه 29فروردین 5 / 1400رمضان 18/ 1442آوریل 2021

عراقچیپسازپایانجلسه
کمیسیونمشترکبرجام:

پیام رهبر انقالب به مناسبت روز ارتش؛

یک تفاهم جدید درحال
شکلگیریاست

آمادگیها را تا
سر حد نیاز افزایش دهید

همین صفحه

سیاست 2

جهش قیمت جوجه یک روزه تا  ۱۷هزار تومان؛

زنجیره بازتولید بحران در بازار مرغ فعال است

چرتکه 3

هاشمیطبا در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:

مسائلمملکترا
هیچرئیسجمهوری
نمیتواندحلکند
قحطالرجال نداریم؛ گره زیاد داریم.کاندیداها
هم درتبلیغات فقط آرزوهایشان را میگویند

پــس از منتفــی شــدن کاندیداتوری
سیدحســن خمینی ،کارگزاران سه گزینه
محمدجواد ظریف ،اســحاق جهانگیری و
محســن هاشــمی را برای کاندیداتوری در
انتخابات ریاستجمهوری 1400مطرح کرد.
برخی دیگر از اصالحطلبان نیز از محمدرضا
عارف نام میبرند تا جایی که غالمعلی رجایی،
دو روز پیش در گفتوگویــی اعالم کرد که
عارف ســتادهای انتخاباتی خود را تشکیل
داده اســت .از گوشــه و کنار نام چهرههای
دیگری نیــز به گوش میرســد .برای نمونه
احمد شــریف ،دبیرکل حزب همبســتگی
دانشآموختگان دیروز گفته است که مسعود
پزشکیان نامزد مورد حمایت این حزب است،

اما بهطورکلــی مطرحتریــن کاندیداهای
اصالحطلب تا این جای کار ظاهرا همان چهار
تن هستند .اما آیا اصالحات
با فرســتادن آنها به گود
رقابت انتخاباتی شــانس
پیــروزی دارد؟
چقدر احتمال
دارد که یکی از
این چهار تن
بتوانــد رأی
حداکثــری
را جلب کند
و آیا اساســا در
این دوره...

هر دو تعطیلند؛
اما اينكجا و آنكجا؟!
دسترنج 4

روند واردات واکسن ُکند؛ و چشمانداز
تولید داخل مبهم است

مردم در تالطم
«بحرانامید»
شهرنوشت 6
صداوسیما:

عامل خرابکاریدر نطنز
فرارکرده است
سیاست 2

واکسیناسیون مدیران شهری به جای پاکبانها
محدود به آبادان نماند؛

یآبادکتولهم شامل
عل 
«#خارجازنوبت»شد!
شهرنوشت 6

خبر خوش براي دختران فوتبال

بازگشت به رنكينگ فيفا
آدرنالین 7

سیاست 2

خبر

حقوق کارگران در شیفتبندیهای کرونایی
کسر میشود؛ اما کارمندان نه!

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

هفته سختی در پیش داریم

رئیسجمهور گفت :هفته ای که در آن
قرار گرفتهایم هفته ســختی است و هفته
ســختی را پیش رو داریم همه باید دست به
دست هم دهیم و رعایت پروتکلها باید ۹۰
درصدبرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،حسن روحانی
درجلسهستادملیمقابلهباکروناگفت:امروز
با ویروس جهش یافتهای مواجه هستیم که
سرعت انتقالش  ۷۰درصد بیشتر از ویروس
ووهان شده است؛ بنابراین ما امروز با شدتی
مواجهشدیموبهقولمعروفابتالبهگونهای
شده است که یک نفر ممکن است  ۵تا  ۷نفر
رامبتالکند.
وی ادامــه داد :حرفــی که ایــن روزها
سازمان جهانی بهداشت زد و گفت شرایط
دردوماهگذشتهنگرانکنندهبودهوهرهفته
سرایت ویروس دو برابر شده و پیداست که
حرکت بسیار وسیعی از طریق این ویروس
جهشیافته مواجه هستیم .من با چند نفر از
سران کشورهای اطراف صحبت میکردم
و شنیدم که همه با یک موج فزاینده مواجه
هستند.
وی افزود :همه پروتکلها باید دســت
به دســت هم بدهند؛ دســت شستن یک
پروتکلاست،همهبایدماسکبزنندوفاصله
اجتماعی را هم رعایــت کنند و باید ترددها
فقط ترددهای ضرور باشــد و تجمعات هم
نباید انجام شود و فضا هم باید دارای تهویه
باشدوکسیکهمبتالاستبایدسریعایزوله
شود و هرکس تخلف کرد باید با این تخلف
برخوردشود.
روحانیگفت:گفتهمیشودسفرهادلیل
التا ۶ماهدیگرکسی
موجچهارممیشود،اص ً
سفر نرود مشکالت حل می شود؟ خیر نمی
شود.اگرسفرهابایدلغوشودسفرهایدرون
شهری هم باید لغو شــود  .شما نمی توانید
ســفرهای درون جادهای را لغو کنید و بعد
در سفرهای درون شــهری ۷نفر داخل یک
خودروبنشینند.

وی ادامه داد :نمیشود سفرها لغو شود
اما مردم در یک جای کوچک جمع شــوند.
هیچ کس نباید بگوید یک موضوع است که
مشکل آفرین است درصورتی که این گونه
نیست همه مشکالت باید با هم حل شود و
همهموضوعاتکنارهم بایدباهمحلشود.
رئیسجمهورخاطرنشانکرد:برایحل
مشکالت باید سبک زندگی را تغییر دهیم .
اینسبکزندگیمابایدباشدکهبگویدچگونه
سفربرویم،چگونهدرمحلکارحاضرشویم؛
چگونه به دورهمی بگیریــم .در یک کلمه
سبکزندگیماتغییرکند.

رئیس قوه مجریه تاکیــد کرد :معموال
هنگامیکهدرشرایطآرامشقرارمیگیریم
مرگ و میر پایین می آید دو رقمی می شود
یکمسابقهایشروعمیشود،یکیمیگوید
منباعثشدم،آنیکیمیگویدستادباعث
شدهاست،یکیدیگرمیگویدقرارگاهباعث
شده اســت ،یکی میگوید محله محوری
باعث شده است اما به محض این که موضوع
برعکس میشــود تقصیــرات را به گردن
شخصدیگریمیاندازند.
روحانی خاطرنشان کرد :در شرایطی که
مشکل پیش میآید همه باید باهم دست به
دســت هم دهیم و همه تریبون ها هم باید
همراهباهشداروآرامشباشد.نبایدتریبونی
داشتهباشیمکهدرآنآرامشرادرنظرنگیرد.
تریبونهمبایدبهمردمآموزشوهمآرامش
دهد و هم هشــدارهای الزم را به مردم ارائه
کندوبهطورمتوازنرفتارکندتابهیکنقطه
مطلوببرسیم.

رئیس جمهــور ادامه داد :بســیاری از
استانها در موج حرکت صعودی هستند،
بعضی از اســتانها مقــداری کمتر درگیر
هســتند اما در مجموع به همه ما هشــدار
میدهد که مسأله را جدی بگیریم و مراعات
کنیم.
وی بیــان کرد :در جلســه امــروز در
خصوص واکسن بحث شــد .ممکن است
واکســنی که میزنیم مجــددا ً به تمدید
احتیاج داشته باشد بنابراین ما باید به فکر
تهیه واکســن انبوه برای ماهها و سالهای
بعد باشیم تا از مســأله عبور کنیم .یادمان
نرود آن روزی که ما رفتیم واکسن از روسیه
و چین تهیه کنیم ،چه فضایی ایجاد شد؛
در فضای مجازی ،رســانه و مراکز رسمی
و پشــت تریبونها برخی اعالم کردند که
«من با افتخار واکســن نمیزنم» .روزی
که ما قصد داشتیم واکسن تهیه کنیم شما
تزلزل ایجاد کردید حتی قصد داشــتید
در وزارت بهداشــت تزلــزل ایجاد کنید.
ما یادمان نرود که دیــروز چه گفتیم .باید
منصفانه رفتار کنیم .همه میدانیم امروز
واکسن ضرورت است و واکسنها را وزارت
بهداشت باید تأیید کند.
رئیس دولت افزود :البته من تاکید کردم
و میکنم اگر شرکت معتبری که مورد قبول
وزارت بهداشت و درمان ماست و توان دارد
یتواند واکســن خریداری کند و با قیمت
م
نیمایی برای مردم عرضه کند ،ما مشــکلی
نداریم .البته باید نوع و چارچوب واکســن را
وزارتبهداشتتأییدکند.
روحانیبهتولیدواکسنداخلیاشارهکرد
و گفت :همه توانمان را میگذاریم تا واکسن
داخلی زودتر به نتیجه برســد .برای ما مهم
استکهروپایخودبایستیموواکسنداخلی
داشتهباشیم.امیدداریمکهتابستانازواکسن
داخلی خود استفاده کنیم .در دو ماه پیش
رو ،ما هرچه میتوانیم باید واکسن از خارج
خریداریکنیم.

عراقچی پس از پایان جلسه کمیسیون مشترک برجام:

یک تفاهم جدید در حال شکلگیری است

نشست مشــترک معاونان و وزیران خارجه ایران و
 ،۴+۱عصر دیروز پس از یک ســاعت و نیم پایان یافت.
این نشست درباره چشمانداز بازگشت آمریکا به برجام
و چگونگی اطمینان یافتن از اجرای کامل و موثر برجام
توســط تمامی طرفهای برجام و نیز چگونگی ادامه
مسیر انجام شد.
حاضرین در این نشست به بررسی روند گفتوگوها
در روزهــای گذشــته پرداخته و گــزارش گروههای
کارشناســی در خصوص حوزههای تحریم و هستهای
را دریافت کردند.
گفتنی است دیپلماتهای اروپایی بین هیأت ایرانی
و هیأت آمریکایی به ریاست رابرت مالی که نماینده ویژه
رئیس جمهور آمریکا در این مذاکرات است ،در حال آمد
و شد بودند.
درایننشستمقررشدگفتوگوهایدووچندجانبه
و همچنین رایزنیهای فنی در روزهای آینده ادامه یافته
و در صورت نیاز کمیســیون مشترک بار دیگر تشکیل
جلسه دهد.

سیدعباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه پس از پایان
جلسهگفت:گزارشکارکارگروههارامرورکردیم؛بهنظر
میرسد یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است.
وی با بیان اینکه اشتراک در هدف نهایی بین همه وجود
دارد و مسیرهم شناخته شدهتر شده است ،افزود :البته
اختالف نظرهای جدی وجود دارد که باید طی مذاکرات
بعدی کاهش پیدا کند.
عراقچی اضافه کــرد :فکر میکنیــم مذاکرات به
مرحلهای رســیده که طرفین میتوانند روی یک متن
مشترک شروع به کار کنند .نگارش متن در حوزههایی
کهاشتراکنظروجود داردمیتواندشروعشود.بههمین
منظور ،هیأت ایرانی متون خود را در حوزه هستهای و
حوزه رفع تحریمها آماده و تقدیم کرده است؛ این متونی
که معرفی کردیم میتواند مبنای مذاکرات و رسیدن به
توافق نهایی باشد.
پیش از این جلســه عباس عراقچی تاکید کرده بود
بدون لیســت تحریمهایی که باید از سوی آمریکا لغو
شــود ،من فکر نمیکنم که بتوانیم پیشرفتی داشته

باشیم؛ بدون این لیســت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .او
گفتهاستکهتهرانهمچنینآمادهاستلیستیمشابه
درباره اقدامات هستهای که باید اتخاذ شود ،تهیه کند.
در کاری بسیار سخت ،پیشرفت انجام شده است
انریکه مورا ،معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا و رئیس جلسه دیروز کمیسیون مشترک
برجامنیزپسازاتمامنشستدرصفحهتوئیترشنوشت:
«پس از مذاکراتی سنگین یک ارزیابی از امور را در جلسه
کمیسیون انجام دادیم .در کاری بسیار سخت ،پیشرفت
انجام شده اســت .حاال به فعالیت مفصلتری احتیاج
داریم .مهم اســت که همه پایبند هدفهای مشترک
باشند؛ یعنی بازگشت آمریکا به برجام و اجرایی شدن
کاملآن».همچنینوانگکان،نمایندهچیندرنشست
دیروزوینپسازجلسهدیروزدرجمعخبرنگارانگفت:
ما به کارمان ادامه میدهیــم .تمامی طرفها موافقت
کردهاند در روزهای آتی از طریق مشارکت در مذاکراتی
گســتردهتر و مفصلتر در زمینه لغو تحریمها و دیگر
مسائلمرتبط،بهفعالیتشانسرعتببخشند.

خبر

مجیدرضا حریری:

جزئیات فروش نفت ایران به چین از اخبارمحرمانه است

وال استریت ژورنال ،مدعی شده بود تولید نفت تحریم شده ایران تقریبا به باالترین
سطح دو سال گذشته خود رسیده است اما این معامالت به چه صورت است و ارز حاصل
ازآنچهمیشود؟
به گزارش تجارتنیوز؛ مجیدرضا حریری ،عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
میگوید:فروشنفتبهچینوجزییاتاینمعاملهازاخبارمحرمانهکشوراست.
او اما توضیح میدهد :چیــن در ازای نفت به ما پول میدهــد و نه تنها چین که همه
کشــورها در ازای نفت ایران پول میدهند و بنا بر قانون داخلی ایران کلیه پول حاصل از
فروشنفتبهحساببانکمرکزییاهمانخزانهمیرودتادوبارهدراقتصادکشورتوزیع
شود.حریریادامهمیدهد:درآمدحاصلازفروشنفتبایدبهحساببانکمرکزیبرود
اما وقتی بانک مرکزی تحریم است ،نمیتواند این پول را به گردش در آورد .در نتیجه این
پولدرهمانکشورباقیمیماند.اینفعالاقتصادی،مبادالتنفتیایرانباکشورهارااین
گونه دستهبندی میکند و توضیح میدهد :بعضی از کشورها مانند کره ،کاالیی به ایران
نمیفروشندتابانکمرکزیازحسابخودبهفروشندگانکرهایپولدهد.میگویندشما
درتحریمکاالهمهستیدوامکانفروشکاالبهشمارانداریم.دربرخیکشورهامانندهند،
مقدارپولیکهدربانکمرکزیهندداریم،ازمقدارکاالییکهمیتوانیمازآنکشوربخریم

بیشتر است .یعنی هند بسیاری از کاالهای مورد نظر ما را ندارد .در نتیجه مقداری از پول
نفت ما در هند میماند .عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ،ادامه میدهد :در برخی
کشورها مانند چین ،میتوانیم با پولی که از فروش نفت به آنها به دست میآوریم مقدار
کاالیی که نیاز داریم را تهیه کنیم .البته میزان کاالیی که میخواهیم از چین وارد کنیم
بیشترازمقدارپولیاستکهداریم.درنتیجههیچپولنفتیدرچیننمیماند.بهگفتهبرخی
دستاندرکاران بازار نفت ،ایران ناچار است نفت خود را در شرایط تحریم ارزان بفروشد.
حریری اما از این تخفیفهای نفتی به چین اظهــار بیاطالعی میکند و به تجارتنیوز
میگوید:اطالعیازتخفیفنفتیایرانبهچینندارم.حریریاماماجرارااینگونهتوضیح
میدهد:مانفتراازمجرایرسمیبهچیننمیفروشیم.
شرکتها و افراد مختلف با واسطه در کشــورهای مختلف نفت را کشتی به کشتی
میکنند .باالخره همه اینها هزینههایی دارد که باید در نظر گرفته شود .البته که پولی
که دســت ایران را میگیرد از قیمت نفت آن کمتر است .اما این هزینههای نقل و انتقال
نفت به مبداست که از آن پول کم میشود .از طرف دیگر کشورهای خریدار نفت ایران ،به
خاطرتحریمها،همیشهباریسکمعاملهباایرانمواجههستندوقاعدتاکشورخریدارهم
هزینههایریسکخودرامحاسبهمیکند.

