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عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد:

 قیمت واکسن 
 بخش خصوصی؛  
250 تا 300 هزار تومان

االخبار منتشر کرد؛

 جزئیات مذاکرات 
ایران و عربستان

6 مرد کلیدی استقالل در آسیا

همه فرمانده های آبی! 

ادامه یک رویه با وجود کمبود 100هزار نیروی 
پرستاری در روزهای ترکتازی کرونا؛

جفا به پرستاران و 
وعده هایی که برآب 

استوار است

خط و نشان خضریان برای قالیباف؛

آقای رئیس در جداول 
بودجه تخلف کردید

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

سياست 2

آدرنالين 7

سياست 2

همين صفحه

 رئیس جمهوری در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی:

 چارچوب تعيين شده 
از سوی رهبرانقالب را در 
مذاکرات رعایت کرده ایم

سياست 2

 رئیس هیأت روسیه در وین: 

 می توان به موفقيت مذاکرات 
 در یک ماه آینده 

اميدوار بود

 با  »ايلنا «
همراه شويد
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 رئیس جمهــوری با تاکید بــر اینکه در 
مذاکرات عجله نداریم اما از فرصت حداکثر 
اســتفاده را خواهیم کرد، گفت: چارچوب 
تعیین شــده از طرف مقــام معظم رهبری 
درمورد مذاکرات را کامال حفظ کرده ایم و 

در همان چارچوب حرکت می کنیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، حسن روحانی بعد از ظهر دیروز 
در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی با تاکید 
بر اینکه با مقاومت و ایستادگی ملت، امروز 
جنگ اقتصادی دشــمن و فشار حداکثری 
شکست خورده است و خود آمریکایی ها و 
همه دنیا به این شکست اعتراف می کنند، 
افزود: امروز در مذاکرات وین قدرتمندتر از 

گذشته مذاکره می کنیم.
رئیس جمهوری با بیــان اینکه معنای 
حضور قدتمند امروز ایران در مذاکرات وین 
شکست قطعی فشــار حداکثری دشمنان 
است، اظهار داشــت: مذاکرات حدود ۶۰، 
۷۰ درصد پیشــرفت داشــته اســت و اگر 
آمریکایی هــا در چارچوب صداقت حرکت 
کنند در زمان کوتاهی بــه نتیجه خواهیم 

رسید.
 وی با تاکید بــر اینکه در مذاکرات عجله 
نداریم امــا از فرصت حداکثر اســتفاده را 
خواهیم کــرد، اظهار داشــت: چارچوب 
تعیین شــده از طرف مقــام معظم رهبری 
درمورد مذاکرات را کامــال حفظ کرده ایم 

 و در همــان چارچوب حرکت مــی کنیم. 
روحانی بــا تاکید بــر اینکه بــا مقاومت و 
ایستادگی ملت امروز از پیک مشکالت عبور 
کرده ایم، گفت: هرگونه سخن و حرکتی که 
به دروغ گفته شــود و مردم را مایوس و بی 

نشاط کند، یک خیانت بزرگ است.
رئیس جمهــوری در ادامه با اشــاره به 
اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، 
گفت: تالش خواهیم کرد کرونا مانع از حضور 
مردم در انتخابات نشود و همه تهمیدات الزم 

در این زمینه در نظر گرفته خواهد شد.
 وی با ابراز امیدواری به اینکه همه احزاب 
و گروه ها باید بتواننــد در انتخابات حضور 
داشته باشند و شاهد تنوع سالیق در میان 
نامزدها باشــیم ، تصریح کرد: دولت از هر 
تالشــی فروگذار نخواهد کرد تا انتخاباتی 
پرشــور با حضور حداکثری برگزار شودکه 
در اینصــورت انتخابات موجــب تقویت و 
استواری بیشــتر نظام و تقویت نقش ما در 

منطقه خواهد شد.

 ســخنگوی دولت با بیان اینکه حاضر به دادن امتیازی 
خارج از چارچوب برجام نیستیم، گفت: به لحاظ فنی امکان 
رفع تحریم های ناقض برجام و احیــای کامل این توافق در 

مدت زمان کوتاه وجود دارد.
به گــزارش ایرنا علــی ربیعی دیــروز در این نشســت 
خبری که به صــورت  آنالین برگــزار شــد،  تصریح کرد: 
 در مذاکرات حاضر بــه دادن امتیازی خــارج از چارچوب 

برجام نیستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات وین مبنی بر اینکه  
آیا درباره بحث نگارش متن توافق شده است و آیا جمهوری 
اســالمی امیدوار به برداشــتن تحریم در زمان کوتاه است، 
گفت: به لحاظ فنی امکان رفع کلیه تحریم های ناقض برجام 
و از طرف دیگر احیای کامل این توافق در مدت زمان کوتاه 
وجود دارد و امیدواریم با مذاکرات سازنده ای به این نتیجه 

مطلوب دست یابیم.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود:در 
توافــق عجله ای بــرای احقاق حــق بدیهی خــود نداریم 
 و حاضر به ســپردن هیــچ امتیــاری خــارج از چارچوب 

برجام نیستیم.
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: بر خــالف برخی 
ادعاها هــم دولت آمریــکا در مــدت کوتــاه می تواند به 
تعهدات برجام که نقض کــرد، برگردد، هم ما به ســرعت 
می توانیم راســتی آزمایی کنیــم و توان راســتی آزمایی 
 در زمان اندک را داریم و به ســرعت هم بــه تعهدات خود 

بازخواهیم گشت.
وی دربــاره آخرین وضعیت مذاکــرات  وین و چگونگی 
رفع تحریم هــا و اجرای تعهــدات گفت: دکتــر عراقچی 
در هفدهــم فروردیــن در مصاحبه ای اعالم کــرد که »ما 
عالقه ای بــه احیای برجــام از طریــق طــرح گام به گام 
 نداریم« و سیاســت قطعی ابالغ شــده از ســوی رهبری 

سرمشق مذاکراتی ماست.
 دولت در احیای برجام هیچ انگیزه ای 

جز رفع تحریم و بهبود وضعیت معیشت مردم ندارد
ربیعی افزود: در حال حاضر دو کارگروه تشکیل شده که 
این کارگروه ها سرگرم بررسی و ارائه لیست اقداماتی هستند 
که طرفین برای انجام کامل تعهدات خود باید انجام بدهند 

و مذاکرات با ۱+۴ بطور فشرده در همین زمینه ادامه دارد.  
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهــوری تاکید 
کرد: دولــت در راه احیای برجــام هیچ انگیــزه انتخاباتی 

جز رفع تحریم ها و مشــاهده اثر مثبت آن بر زندگی مردم 
که می توانــد پیش درآمــدی برای مشــارکت حداکثری 
 در انتخابــات و تحقــق خواســت مقــام معظــم رهبری 

باشد، ندارد.
وی گفت: کســانی که غیــر از این زاویه، شــائبه  انگیزه 
انتخاباتی دولــت در مذاکــرات احیای برجــام را به میان 
می کشــند، همان هایی هســتند که سال هاست در انتظار 
نابــودی برجام و به بهای مشــقت زندگی مردم کوشــیده 
اند کــه از این نمــد، کالهی سیاســی نصیب خــود کنند 
و حاال که مذاکــرات احیای برجــام آغاز شــده، قیاس به 
خــود می گیرند و تصــور می کنند که البد دولــت هم باید 
 مثــل آنها نیــت سیاســی و انتخاباتــی از ایــن مذاکرات 

داشته باشد.  
سخنگوی دولت اضافه کرد: از نظر دولت، مسئله احیای 
برجام یک مســئله ملی اســت و نباید ابزار انتخاباتی قرار 
بگیرد. دولــت برخالف عده ای، هیچ وقــت از جیب مردم و 
 منافع ملی بــرای منافع جناحی و انتخاباتــی هزینه نکرده 

و نخواهد کرد.

 اختالفات داخلی باعث شد 
نتوانیم از برجام استفاده کنیم

ربیعی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا سرنوشت 
برجام عبرتی هم برای دولت داشت، گفت: برجام نه تنها برای 
ما بلکه برای تاریخ ایران و همــه جهانیان هم عبرت آموزی 
زیادی دارد. از اتفاقات مهمی که در کشور می افتد همه باید 

عبرت بگیریم.
 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصریح کرد: 
برجام باعث تقویت اعتماد به نفــس ملی و اعتقاد به توانایی 
داخلی در احقاق حقوق مردم و مشخص شدن این واقعیت 

شــد که هم می توان احقاق حقوق از جامعــه جهانی کرد و 
هم حق خود را برای برخورداری از فعالیت های هســته ای 

صلح آمیز داشت.
 وی اضافــه کرد: سرنوشــت برجــام به ما یــاد داد که 
هرچنــد در امنیت زدایــی ایــران موفق شــدیم و افق از 
امکانات تازه به رویمان گشــوده شــد اما بخاطر اختالفات 
 داخلــی نتوانســتیم چنــان کــه شایســته بــود از آن

 استفاده کنیم.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: برجام به تنهایی برای 
بهبود چشــمگیر اقتصاد ملی کافی نبود چون با وجود رفع 
کردن یک مانع بزرگ خارجی، نارسایی های دیگر از جمله 
در نظام مالی و بانکی و مقررات دست و پاگیر و مهمتر از اینها 
اختالف های سیاسی که مانع از شــکل گیری اجماع ملی 
حول برنامه توسعه کشور بود، سد راه بهره مندی از شرایط 

مطلوب شد.  
 یک جناح سیاسی رقابتی سالم را 

تا مرز عداوتی مسموم پیش برده است
ربیعی در عین حال گفت: البته ما در دولت هیچ وقت برای 
احقاق حقوق ملت از هیچ طعنه، فشار، ترور حیثیتی داخلی و 
ترور فیزیکی خارجی ترسی نداشته و نداریم، اما بیشتر از قبل 
به این باور رســیدیم که برای گرفتن حق مردم نباید تسلیم 
فشــارها و طعنه ها شــد و نباید به خاطر فشارهای مختلف 

سیاسی از تالش برای بازگردان حقوق ملت دست کشید.
وی با تاکید براینکه برجام درس های زیادی به ما یاد داد، 
مهمترین عبرتی که از سرنوشت برجام گرفتیم را این موضوع 
عنوان کرد که تصور نمی کردیم یــک جناح خاص، رقابتی 
سالم را تا مرز عداوتی مســموم پیش ببرد و گاهی همصدا با 

بدخواهان ایران کند.
 دستیار ارتباطات اجتماعی دولت اضافه کرد: اینها یک روز 
دولت را متهم به نابودکردن دستاوردهای هسته ای، یک روز 
متهم به عدم توجه به توانمندی داخلی و یک روز هم متهم 
به وادادگی کردند و علیه کسانی که در راه دفاع از منافع ملی 
و آســایش مردم، در حال مصاف دیپلماتیک با قدرت های 

جهانی بودند، تهمت و قلم زدند.
سخنگوی دولت افزود: حتی زمانی که دولت زورگو و قانون 
شکن ترامپ از برجام خارج شــد و سخت ترین تحریم های 
تاریخ را علیه ملت ما وضع کرد، این افراد دســت از تخریب 
و افترا علیه دولت در خط مقدم آن جنگ اقتصادی دســت 

برنداشتند.  

خبرخبر

رئیس جمهوری در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی:

چارچوب تعیین شده از سوی رهبر انقالب را 
در مذاکرات رعایت کرده ایم

ربیعی: 

امکان احیای توافق برجام در کوتاه مدت وجود دارد

تاکید نخست وزیر موقت لبنان بر شروع فروپاشی سیاسی در سایه خأل قدرت؛

جنگ توازن در بیروت

سياست 2

جهان 3

خوابی که زاکانی برای مرکز پژوهش های مجلس دیده است؛

 یک طبل فربه، 
اما توخالی

تیرماه پارســال وقتی چنــد هفته پس 
از شــروع به کار مجلــس یازدهــم، مرکز 
پژوهش های آن همچنان بدون رئیس بود، 
روزنامه شرق طی گزارشی با عنوان »آیا مرکز 
پژوهش های مجلس مهم است؟« به نقل از 
عباس عبــدی، فعال سیاســی اصالح طلب 
نوشت: »بعید می دانم مجلس جدید، خود را 

نیازمند چنین مرکزی بداند.«
حاال امــا در حالی که کمتر از یک ســال 
از آن زمان گذشــته، به نظر می رســد مرکز 
پژوهش های مجلس اتفاقا آنقدر برای مجلس 
اصولگرا مهم است که میل دارد آن را تا جایی 
که کش می آیــد، بزرگ کنــد و فربگی اش 

 را به خارج از مرزهای کشــور نیز بکشــاند.  
رئیس این مرکز که اصلی ترین نهاد پژوهشی 
حاکمیت و تنها نهادی اســت که به اسناد و 
اطالعات عادی و محرمانه بیشتر سازمان ها 
و وزارت خانه ها مانند ســازمان انرژی اتمی، 
وزارت اطالعــات و وزارت امــور خارجــه 
دسترســی دارد، در مجلــس یازدهم کمی 
دیر انتخاب شد، اما درنهایت با رأی اکثریت 
نمایندگان علیرضا زاکانــی، نماینده تهران 
در دوره های هفتم و هشتم و نهم مجلس بر 
کرسی ریاست این مرکز نشست. زاکانی اما 
در حدود هشت ماهی که از ریاستش بر این 

مرکز می گذرد...

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان:

فرصت برای حل مشکل کاغذ تمام شده و در وقت اضافه هستیم!
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