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به استقبال شب توفانی فوتبال اروپا
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رویای بی تکرار! 
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FATF برای مخالفت با
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 روحانی پس از دریافت گزارش مربوط 
 به تامین واکسن تاکید کرد؛

حمایت از شرکت های داخلی 
توليد کننده واکسن

سياست 2

 سخنگوی دولت:

 در سرآغاز فرآیند 
احيای برجام هستيم
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رئیس کمیسیون مشترک برجام نشست وین 
که عصر دیروز با حضور هیات های نمایندگی  ایران 
و کشورهای ۱+۴ در گراندهتل شهر وین برگزار شد 
را  مفید خواند و گفت: اتحــاد و همت برای یک روند 
مشترک دیپلماتیک با تشکیل دو گروه تخصصی 
در زمینه اجرای تعهدات هســته ای و لغو تحریم ها 

وجود دارد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، حاضران در هجدهمین نشست 
کمیسیون مشــترک برجام عالوه بر هیات ایرانی 
به ریاست ســیدعباس عراقچی، انریکه مورا معاون 
دبیرکل  ســرویس اقدام خارجی اتحادیــه اروپا و  
نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان 
بودند. در حاشیه نشست کمیسیون، به روال معمول، 
جلسات دو جانبه با روسای سایر هیات های۱+۴ برگزار 
شد. در این نشست نمایندگانی از سایر دستگاه ها از 
جمله بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی،  
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه 
و ریاست هیات کشورمان را همراهی کردند.   وزارت 
امور خارجه ایران با صدور بیانیــه ای اعالم کرد: دور 
اول جلسه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون 
مشــترک برجام با توافق جهت ادامه رایزنی ها در 
سطح کارشناسی پایان یافت. این بیانیه حاکیست: 
براساس توافق صورت گرفته، دو نشست کارشناسی 

موازی میان اعضای کمیسیون مشترک برجام جهت 
انجام رایزنی های فنی در حوزه رفع تحریم و هسته ای 
تشکیل شد. این نشست های کارشناسی به بحث و 
رایزنی در خصوص جنبه های فنی و جزئیات مسائل 
مربوط به لغو تحریم ها و مسائل هسته ای پرداختند و 
نتیجه بحث های خود را به کمیسیون گزارش کردند. 
در این بیانیه آمده اســت: عباس عراقچی ، رییس 
هیات کشورمان در نشست کمیسیون تاکید کرد 
رفع تحریم های  آمریکا، اولین و ضروری ترین اقدام 
جهت احیای برجام است و جمهوری  اسالمی ایران 
آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم ها و پس از 
راستی آزمایی آن، اقدامات جبرانی هسته ای خود را 

متوقف کرده و به اجرای کامل برجام برگردد.
رایزنی های فشرده هیات ایرانی در وین 

عراقچــی پیش از این نشســت بــا انریکه مورا 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیســیون 
مشترک دیدار و آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به 
برگزاری کمیسیون را مرور کرد. رئیس هیات ایران 
در نشســت کمیســیون برجام و مذاکرات در وین 
دوشنبه شب با رئیس هیأت چین و دیروز با رئیس 

هیات روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
مقام روس: نشست کمیسیون مشترک 

برجام موفقیت آمیز بود
نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در 

وین نتیجه نشست روز سه شنبه کمیسیون مشترک 
برجام را موفقیت  آمیز خواند.

میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشت: دو گروه در 
سطح کارشناسی پیرامون رفع تحریم ها و مسائل 
هســته ای موظف شــدند تا گام های الزم از سوی 
تهران و واشــنگتن را در خصوص اجــرای کامل 
برجام شناسایی کنند. وی افزود که کار رایزنی  بین 
گروه های تخصصی صورت گرفت. دیپلمات ارشد 
روسیه خاطرنشــان کرد: احیای برجام بالفاصله 
محقق نخواهد شد و کمی زمان بر است. اینکه چقدر 
طول می کشد مشخص نیست. وی افزود: مهم ترین 
دستاورد نشست کمیسیون مشترک این است که 
اقدامات عملی در راستای دست یابی به این هدف 

آغاز شده است.
هماهنگ کننده برجام از اتحاد اعضا برای رفع 

تحریم ها گفت
رئیس کمیسیون مشترک برجام نشست وین 
را مفید خواند و گفت: اتحــاد و همت برای یک روند 
مشترک دیپلماتیک با تشکیل دو گروه تخصصی 
در زمینه اجرای تعهدات هســته ای و لغو تحریم ها 
وجود دارد. انریکه مورا در توئیتــی افزود: به عنوان 
هماهنگ کننده، تماس های جداگانه ای را در وین 
با تمام طرف های مربوطــه از جمله ایاالت متحده 

تشدید خواهم کرد.

 رئیس جمهــوری با قدردانــی از تالش ها 
و اقدامات انجام شــده از ســوی دستگاه های 
مختلف در زمینــه تامین واکســن خارجی و 
همچنین تولید واکسن کرونا در داخل کشور، 
بر ضرورت تســریع در تامین واکســن مورد 
نیاز مردم و همچنین حمایت از شــرکت های 
 تولید کننــده داخلی بــرای تولید واکســن 

تاکید کرد.  
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حســن روحانی در پی گزارش ارائه 
شده از سوی دســتگاه های ذیربط درخصوص 

مراحل تهیه واکســن خارجــی و تامین اولین 
سهمیه از سبد کوواکس و همچنین تالش های 
وزارت امــور خارجه و بانک مرکــزی در تداوم 
برنامه ریزی ها برای تامین واکســن به مقدار 
مورد نیاز و موفقیت های بدست آمده در زمینه 
ساخت واکســن داخلی توســط شرکت های 
مختلف، از تالش ها و اقدمات انجام شده در این 

زمینه تشکر و قدردانی کرد.  
روحانی در پی نوشت این گزارش همچنین 
بر ضرورت تسریع در تامین واکسن مورد نیاز و 
همچنین حمایت از شرکت های داخلی برای 

ساخت واکسن کرونا برغم همه فشارها و تحریم 
ها در این حوزه تاکید کــرد. رئیس جمهوری 
در پی نوشــت خود، باردیگر با تاکید دوباره بر 
ضرورت اطالع رســانی دقیق و شفاف درمورد 
تامین واکسن و روند واکسیناسیون گروه های 
هدف براساس اولویت های تعیین شده در سند 
ملی واکسیناسیون، نوشــت: تمامی اقدامات 
در زمینه واکســن کرونا از لحظه ورود تا تزریق 
به افراد، به صورت آنالین و کامال شــفاف باید 
اطالع رسانی شود تا هیچگونه تردید و ابهامی 

در افکار عمومی باقی نماند.

نشست

خبر

 روایت رئیس کمیسیون مشترک برجام  از نشست  وین؛

اتحاد اعضا برای تحقق تعهدات هسته ای و لغو تحریم ها

روحانی پس از دریافت گزارش مربوط به تامین واکسن تاکید کرد؛

حمایت از شرکت های داخلی تولید کننده واکسن 

مقام های نظامی ورود به بحث را در صالحیت مجلس نمی دانند؛

طرح اختیاری کردن سربازی 
»شعاری« و »انتخاباتی« است

جهان 3

شهرنوشت 6

تحرکات جدید ترکیه در منطقه با ورود به جنگ یمن و حمایت 
از حزب اخوانی االصالح

وژه   مأرب، پر
چهارم آنکارا

طی یک دهه گذشته تحوالت خاورمیانه 
به حدی ســرعت گرفت کــه می توان گفت 
»روندهای بین المللی« در این جغرافیا کاماًل 
دستخوش تغییر شــد. پیدایش بهار عربی 
و تغییرات شــگرِف بنیادین در کشورهایی 
مانند مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و حتی 
سوریه و اردن باعث پدیدار شدن شکاف های 
سیاسی-اجتماعی و بالطبع آشفتگی امنیتی 

در این کشورها شد. 
در فاز امنیتی یکی از مهمترین اتفاق هایی 
که رخ داد، خیزش یکباره مجهزترین جریان 

تروریستی قرن بیست و یکم یعنی »داعش« 
بود. تشکیالتی که پیتر برگن، خبرنگار ارشد 
سی.ان.ان و اولین خبرنگاری که با بن الدن 
مالقات کرد پیدایش آن را »تولد اهریمن« 

خواند که به حق بسیار درست بود. 
شاید عده ای بگویند که تمام خاورمیانه را 
نمی توان به رفتار رادیکال داعش و همچنین 
القاعده گره زد که این اظهارات دقیقاً شروع 
خطای راهبردی و تحلیلی بســیاری از عوام 
و طیف گســترده ای از خواص است؛ چراکه 

زایش داعش اساساً ژئوپلیتیک منطقه را...  روایت رئیس کمیسیون مشترک برجام  از نشست  وین؛ 

 اتحاد اعضا برای تحقق 
تعهدات هسته ای و لغو تحریم ها
همين صفحه


