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دسترنج 4

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

افز ایش نابرابری و فاصله 
طبقاتی دليل عمده سقوط 
رژیم پهلوی بود

سياست 2

باهنر از ایده »جمهوری دوم« گفت

اگر رهبری قانع شوند، 
قانون اساسی را  باید 

تغيير دهيم
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ثروت از آن دالل ها و فقر برای کارگران

قدرت خرید مز دبگیران 
روزبه روز آب می شود

سياست 2

دسترنج 4

سیگنال های مثبت ایران و آمریکا در آستانه مذاکرات وین

 احیای برجام؛
ود،   خیلی ز

خیلی نزدیک
 ابیات پایانی غزل احیــای برجام بوی وصال 
می دهد. آمریکا گام های خود را برای برداشــتن 
موانع شتاب بخشیده است. از برکناری »ریچارد 
نفیو« کــه او را معمــار تحریم ها علیــه ایران 
می دانستند تا تمدید مجوز معافیت از تحریم ها 
که جمعه شــب وزارت خارجه آمریکا خبر آن را 
اعالم کرد و گفــت در چارچوب مذاکرات برجام 

این تمدید معافیت الزم بوده است.یک مقام دولت 
بایدن روز جمعه به رســانه ها گفت که مذاکرات 
فنی که با این معافیت ها تســهیل می شــود در 
هفته هــای پایانی گفت وگوها ضروری اســت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز نوشت درحالی که 
مذاکره کنندگان آمریکایی خود را برای بازگشت 

به وین برای ادامه مذاکرات آماده می کنند...

از وعده یارانه میلیونی تا ثابت ماندن مبلغ 45 هزار و 500 تومان

 شعارهای انتخاباتی که اعتبارزدایی کردند!
چرتکه 3

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در سال ۱40۱؛

 مطبوعات و نشریات 
از پرداخت مالیات بر آگهی 

معاف شدند

چند جابه جایي مهم نقل و انتقاالت زمستاني 

این استقالل پررفت و آمد

 زعفران کیلویی
  ۲۲ تا ۳۸ میلیون تومان 

قیمت خورد

 بار سنگین مشکالت اقتصادی
 روی شانه های شهر سوار است

 ساماندهی یا برخورد؛ 
 دو روی سکه مواجهه 

با دستفروشی

 دبیرکل ناتو پس از دیدار پوتین و شی ، 
بر اتحاد اعضای پیمان تأکید کرد؛ 

 نگرانی های جدید 
در دو سوی اقیانوس آرام

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

چرتکه 3

آدرنالين 8

جهان 5

رئیس جمهور در مورد نوع اعمال محدودیت ها 
در شرایط قرمز کرونایی، گفت: هر شهر و بخشی که 
دچار مشکل می شود باید مسئولین استانی در همان 
محدوده نســبت به اعمال محدویت و یا تعطیلی 
تصمیم گیری کنند و این موضوع نباید مثل گذشته 
جنبه عمومی و سراســری داشته باشد.به گزارش 
ایلنا، سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا ضرورت رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در مراسم  ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
مسئولین بهداشتی باید با جدیت نظارت کنند تا در 
اجتماعات بویژه در اماکن زیارتی شــیوه نامه های 
بهداشتی با دقت رعایت شود. رئیسی خاطرنشان 
کرد: با توجه به شیوع سویه اُمیکرون و شرایط متفاوت 

و خاصی که نسبت به سویه های قبلی دارد، می توان 
تعریف جدیدی برای شهرهای قرمز ارائه داد و البته 
تا زمانی که این تعریف انجام نشده، همچنان مقررات 
قبلی برای شهرهای قرمز موضوعیت دارد. رئیسی با 
تاکید بر رعایت اصول بهداشتی در حمل و نقل شهری 
بویژه در مترو گفت: حمل و نقل عمومی از زمینه های 

ابتالی مردم به بیماری کرونا است، لذا ضرورت دارد 
مسئولین، دقت و نظارت دقیق تری دراین زمینه 
داشته باشــند.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود با تسلیت شهادت مأمور نیروی انتظامی 
توسط اراذل و اوباش در شیراز اظهارداشت: پلیس در 
ارتباط با مردم باید ضمن اقتدار از مهربانی و تدبیر 
برخوردار باشد اما مقابله با اشرار و کسانی که جان 
و ناموس مردم را به خطر مــی اندازند یک ضرورت 
است و الزم است از نظر حقوقی و قضایی از اقدامات 
پلیس نیز پشتیبانی شود. رئیسی تاکید کرد: مقابله 
با اشرار و کسانی که با شرارت امنیت مردم را به خطر 
می اندازند خواست مردم است و باید با آنان مقابله و از 

جان و ناموس مردم نیز حفاظت کرد.

استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه 
فلوریدا با تاکید بر اینکه شکست دیپلماسی راه را 
برای نظامی گری آمریکا باز می کند، گفت: ایران و 
آمریکا باید در انتظارات خــود از روند مذاکره کمی 

تعدیل ایجاد کنند.
توماس برسلین، استاد روابط بین الملل و علوم 
سیاسی دانشگاه فلوریدا است. حوزه تخصصی وی 
تاریخ دیپلماسی آمریکایی و سیاست خارجی آمریکا 
است. وی در گفت وگو با ایلنا به بیان نظرات خود در 

خصوص روند احیای برجام پرداخت.
اعضای برجام بــرای اعتمادســازی در مورد 

وعده های خود با حسن نیت رفتار کنند
این استاد دانشــگاه در ابتدا در مورد مذاکرات 
وین برای احیای برجام گفت: من از اعضای برجام 
می خواهم انعطاف بیشــتری در مذاکرات و برای 
دادن امتیاز و پذیرفتن خواسته ها از خود نشان دهند.  
من از اعضای برجام به ویژه ایران و آمریکا می خواهم 
با حسن نیت و خلوص نیت مذاکرات را ادامه دهند و 
برای اعتمادسازی در مورد وعده های خود با حسن 

نیت رفتار کنند.
 ایران و آمریکا در انتظارات خود از روند مذاکره 

کمی تعدیل ایجــاد کننداین کارشــناس روابط 
بین الملل ادامه داد: ایران و آمریکا باید در انتظارات 
خود از روند مذاکره و امتیازهایی که خواهان گرفتن 
آن هستند، کمی تعدیل ایجاد کنند و همانطور که 
قبال گفتم رابطه ایران و چین می تواند به این تصور 
در ایران منجر شود که بی نیاز از غرب هستند. این 
در حالی است که بعد از سفر امیرعبداللهیان به چین، 
ایران قرارداد خود با چیــن را تا حد زیادی قطعی و 

محکم تر کرد.
عدم ارتباط با غرب برای اقتصاد ایران 

مخرب است
این استاد دانشــگاه در ادامه گفت: عدم احیای 
برجام به معنی تداوم تحریم اســت و عدم ارتباط با 

اروپا و شرکت های غربی برای اقتصاد ایران مخرب 
است. در واقع  غرب را نمی توان نادیده گرفت. بدون 
ارتباط با غرب و اروپا اقتصاد ایران می تواند متحمل 

آسیب شود.
 ایران باید متقاعد شود که به غرب هم

 برای تجارت احتیاج دارد
وی در مورد احیای برجام و مذاکرات برجامی هم 
گفت: من در گذشته هم گفتم درحال حاضر ایران 
باید متقاعد شود به غرب هم برای تجارت و به عنوان 
شریک اقتصادی احتیاج دارد و باید از منافع احیای 

برجام مطلع شوند.
شکست دیپلماسی راه را برای نظامی گری 

آمریکا باز می کند 
توماس برســلین در ادامه گفت: من همچنان 
معتقدم که تداوم استفاده از دیپلماسی راه حل فعلی 
بحران فعلی اســت و اعضای برجام را به استفاده از 
دیپلماسی توصیه می کنم. من از اروپا می خواهم 
به دیپلماسی پایدار وفادار بمانند و آمریکا را به تداوم 
دیپلماسی تشویق کنند؛ چرا که شکست دیپلماسی 
راه را برای گزینه های دیگری که آمریکا بارها در مورد 

آن گفته مانند اقدامات نظامی باز می  کند. 

خبر

گفتوگو

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مسئوالن استان ها نسبت به اعمال محدویت های کرونایی تصمیم گیری کنند

استاد دانشگاه فلوریدا در گفت وگو با ایلنا:

ایران و آمریکا انتظارات خود از روند مذاکرات را تعدیل کنند


