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رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اعالم  کرد:

مرغداران، مقصر اصلی 
کمبود و گرانی مرغ!

سایه روشن های یک قرارداد بحث برانگیز در استقالل

این خرید »آرمانی« نبود! 

نظام جامع تأمین اجتماعی پس از 16 سال همچنان 
اجرا نمی شود

 قانونی به نام مردم، 
به کام دولت

با حضور فرماندهان نظامی صورت گرفت؛

رونمایی از شهر جدید 
موشکی سپاه

مراکز درمانی اشباع و هزینه درمان سوختگی 
150میلیون تا یک میلیارد است؛

چهارشنبه سوری 
شادی  آفرین است،  اگر...
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 خطیب زاده: 

 آژانس در چارچوب 
 فنی و بی طرفانه 
اظهارنظر کند
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 محصولی در بیان مصادیق اصلح: 

 قاليباف نامزد 
 ریاست جمهوری

 نشود
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ســخنگوی  وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران در چارچوب 
پادمان دسترســی های الزم را به  آژانس داده است، گفت: آژانس  در 
چارچوب فنی و بیطرفانه اظهارنظر کند تــا روابطش با ایران حفظ 

شود.
به گزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« صبح دیروز در نشســت 
خبری با اصحاب رسانه، با تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه گفت: اگر 
وضعیت بهتر شده و پروتکل های بهداشتی اجازه دهد، نشست بعدی 

سخنگویی را در فصل بهار در محیط باز برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به روز گرامیداشت پروین اعتصامی و روز ملی صنعت 
نفت، درباره تحوالت سیاست خارجی یک هفته گذشته اظهار داشت: 
روز دوشنبه هفته گذشته، ششــمین دور رایزنی های سیاسی ایران 
و ازبکستان در سطح معاونان سیاســی برگزار شد. وزیر امور خارجه 
هم روز سه شنبه با شرکت های نمونه فعال در تجارت خارجی دیدار 
داشتند. ایشــان همچنین در این مدت با وزیران امور خارجه فنالند 
و ژاپن صحبت کردنــد و دیروز هم نماینده ویژه پاکســتان در امور 

پاکستان دیدار داشتند.  
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با 
اشاره به دیدار روز گذشته خود با مقامات ورزشی گفت: امروز مراسم 
اســتقبال از نوروز ۱۴۰۰ را خواهیم داشت و فردا هم نشست مجمع 

گفت وگوهای تهران به شکل برخط و تلویزیونی برگزار می شود.
خطیب زاده درباره زمان برگزاری نشســت کمیسیون مشترک 
 برجام خاطرنشــان کرد: زمان برگزاری این نشســت هنوز نهایی 

نشده است.
وی درباره احتمال راه اندازی کریدور ریلی اســرائیل، عربستان و 
امارات  با هدف کم اهمیت کردن تنگه هرمز ابراز داشت: رژیم اشغالگر 
قدس شاید بخواهد از هر فرصتی سوء استفاده کند ولی این رژیم در 
حضیض مشروعیت است. ایران پیگیر تحوالت است و اقدامات موثر 

خود را در مواضع الزم انجام می دهد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره احتمال حضور ایران در 
نشست مسکو درباره افغانســتان و حضور نماینده ویژه پاکستان در 
امور افغانستان گفت: رایزنی های نزدیکی با همه کشورها در موضوع 
افغانستان داشتیم. طبیعی اســت این رایزنی ها در چارچوب دولت 
افغانســتان انجام شــود. موضوع دعوت برای نشست روسیه هم در 

دست بررسی است.
خطیب زاده درباره اظهارات اخیر گروسی هم یادآور شد: موضوع 
نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران فنی است. ایران در چارچوب 
پادمان دسترسی های الزم را داده است. دسترسی های دیگری هم 

در چارچوب پروتکل الحاقی داده بودیم که با مصوبه مجلس تعلیق 
شد. یک توافق موقت هم داشتیم که پنجره سه ماهه دیپلماسی بود. 
آژانس در چارچوب فنی اظهارنظر کرده و بیطرفانه اظهارنظر کند تا 

روابطش با ایران حفظ شود.
  از هر ابتکاری برای کاهش آالم مردم سوریه 

حمایت می کنیم
وی درباره نشست دوحه بدون حضور ایران عنوان کرد: سیاست 
ایران در قبال سوریه مشخص است. ما شنوای صدای دولت و مردم 

ســوریه بوده ایم. از هر ابتکاری 
که به کاهش آالم مردم سوریه، 
صلح و بازســازی این کشــور 
بینجامد، اســتقبال می کنیم. 
روند آستانه سال هاست شکل 

گرفته و روند جداگانه ای است.
ایــن دیپلمات کشــورمان 
با بیــان اینکــه روند آســتانه 
موفق ترین روند در مورد سوریه 
بوده اســت، گفت: وزیر خارجه 
روســیه هم گفت که این یک 
ابتکار برای کمک به روند آستانه 
است. هر ابتکاری که به کاهش 
آالم مردم ســوریه منجر شود، 

مورد حمایت ماست.
خطیب زاده در پاسخ به سوال ایرنا درباره حمالت به کشتی های 
ایران و احتمال دست داشتن اســرائیل در این عملیات خرابکارانه 
گفت: باید سخنگوی ستاد کل در این موضوع اظهارنظر دقیق کند 
ولی محل جغرافیایی این عملیات خرابکارانه، انگشت اتهام را به سمت 
رژیم اشغالگر قدس متوجه می کند. خوی درنده خویانه و تجاوزکارانه 
رژیم هم مزید بر علت است. وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس هر 
وقت منطقه خواسته روی آرامش ببیند، دست به اقداماتی زده است 
که ناآرام شود، اظهار داشت: این رژیم حیات خود را در جنگ، بحران 
و ناآرامی می بیند. اگر برای ایران مشخص شــود، هر طرفی در این 
عملیات دست داشته، همه گزینه را مدنظر دارد و برای دفاع از حقوق 

حقه خود استفاده خواهد کرد.
 از عراق خواستیم عوامل حمله به فرودگاه اربیل را معرفی کند

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ســوالی درباره اتهام 
دست داشــتن ایران در حمالت اخیر به فرودگاه اربیل تصریح کرد: 

این اقدامات در این زمان بسیار مشــکوک است. از دولت و وزیر امور 
خارجه عراق که در سفر به ایران و حتی قبل از آن، خواستیم عاملین 
و آمرین را معرفی کنند. ثبات عراق برای منطقه مهم است و کسانی 
که دست به این اقدامات می زنند، نمی خواهند منطقه روی آرامش 

را به خود ببینند.
خطیب زاده همچنین درباره افزایش تنش ها در منطقه خاطرنشان 
کرد: رژیم اشغالگر قدس در طول دهه های گذشته، هیچ روزی نبوده 
که جنگ، خون ریزی و ترور نداشته باشــد. این رژیم لیست بلندی 
از ترور و توطئه داشــته است. 
اینها اســنادی از فعالیت های 
مخرب از سوی این رژیم است. 
ریشــه بحران هــای منطقه از 
زمان تحمیل ایــن رژیم جعلی 
در منطقــه اســت و جمهوری 
اســالمی ندای مقابلــه با این 

اقدامات است.
اسرائیل می داند که ایران 
چگونه از خود دفاع می کند

وی افزود: ایران همه گزینه ها 
را برای صیانــت از خود مدنظر 
دارد و در موضوع امنیت ملی نه 
تردید دارد و نه با کسی مصالحه 
 می کند. مســئوالن اســرائیل می دانند که ایران چگونــه از خود 

دفاع می کند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه 
درباره رفع ابهامات از FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ابراز داشت: موضع دولت و وزارت امور خارجه FATF روشن است. 
هر وقت از ما نظری خواســتند، به دقت نظرمان را بیان کردیم. کار 
باید در فضایی تکنیکی و حرفه ای موضوع جلو برود. از همه احزاب و 
جریان های سیاسی می خواهم سیاست خارجی را گروگان تمایالت 
جریانی و حزبی خود نکنند. موضوع سیاست خارجی موضوع امنیت 
ملی است و این مســئله نباید موضوع بده بســتان های داخلی قرار 

بگیرد. 
خطیــب زاده دربــاره اظهــارات اخیــر جــک اســترو وزیر 
خارجه اســبق انگلیس دربــاره بازداشــت یک هیــات ایرانی که 
برای حــل موضوع طلب های ایــران از انگلیس در فــرودگاه لندن 
در ســال ۲۰۱۳ بیان کــرد: جزییات ایــن داســتان را نمی دانم. 

دولــت انگلیــس چندین بــار بــه تعهدات خــود عمــل نکرده 
 و مشــکالتی را ایجاد کرده اســت از جملــه همان داســتانی که 

جک استراو گفته است.
 انگلیس اجازه دهد پرونده زاغری 

در مسیر قضایی خود پیش برود
وی اضافه کرد: اصل موضوع درست است. دولت انگلیس بیش از 
چند بار به افرادی که ویزا داده است، در بدو ورود دیپورت کرده است. 
این مسئله نشــان می دهد که دولت انگلیس نمی خواهد آرامش به 

روابط دو کشور بازگردد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره آخرین وضعیت پرونده 
نازنین زاغری یادآور شد:  این یک پرونده قضایی است که در دادگاه 
مراحل خود را طی کرده است. بیشترین کمک به چنین پرونده هایی 
جلوگیری از سیاسی کردن آن است. به دولت انگلیس توصیه می کنم 
یک بار مسیر سیاسی کردن موضوعات را رفته و دیده و اجازه دهد این 

موضوع در مسیر قضایی خود طی شود. 
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مشاور امنیت ملی 
کاخ ســفید عنوان کرد: با آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
گفت وگو نمی کنیم و مسیر دیپلماسی کامال روشن است. آمریکا از 
برجام خارج شده باید شرایطی را بپذیرد که مجددا این مسیر را تکرار 

نکند و آن زمان می شود در چارچوب برجام صحبت کرد.
وی درباره نمره به دستگاه دیپلماسی در سال ۱۳۹۹ گفت:  مردم 
باید نظر بدهند. ۹۹ سال پر فراز و نشیبی بود. آمریکا در میانه فراگیری 
کرونا تمامی تالش خود را کرد که جنگ اقتصادی و تمام عیار علیه 
مردم ایران را به اوج خود رسانده و مرزهای ایران را محدود و تجارت 

ایران را به صفر برساند.
به گفته رئیــس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت 
امــور خارجــه، در طــول ۱۳۹۹ دســتگاه دیپلماســی در کنار 
همه نهادهای نظــام و همــه مــردم و گمنامان تالش کــرد این 
 تالش ها بی اثر شــود و به شکســت حداکثری بــرای مجرمان این 

سیاست تبدیل شد.
خطیب زاده بــا بیان اینکه با تمــام توان و تالش و بــه رغم همه 
کاســتی ها و جا دارد از ملت غیــور ایران عذرخواهــی کنم، اظهار 
داشــت: اگر روزی بتوانیــم اقداماتی که با جدیت انجــام دادیم، را 
منتشــر کنیم شــکوه و عظمت آن را مردم ایران بیشــتر خواهند 
دید. امیــدوارم ســال ۱۴۰۰ ســال خوبی بــرای مــردم ایران و 
 گشایش های بهتر باشد. گشایش هایی که تنها به دست ملت ایران و 

در درون اتفاق می افتد.

خبر

خطیب زاده: 

آژانس در چارچوب فنی و بی طرفانه اظهارنظر کند

 احتمال خروج فرانسه از اتحادیه اروپا باال گرفت؛ 

 فرگزیت، 
شبح جدید فروپاشی 

چرتکه 3

جهان 5

 آلبرت بغزیان، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
به این پرسش پاسخ داد:

رشد اقتصادی ایران 
مثبت است یا منفی؟

فاصله آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار 
ایران در خصوص رشــد اقتصــادی تعجب 
بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. اگر 
تا پیش از این تفاوت رشد اقتصادی به تفاوت 
آماری در محدوده یــک تا دو درصد محدود 
می شد امروز به دامنه منفی تا مثبت مرتبط 
می شــود. در حالی که مرکز آمار ایران رشد 
اقتصادی کشور را در ۹ ماهه، بدون نفت و با 
نفت منفی ارزیابی کرده است، بانک مرکزی 
از خروج اقتصاد ایــران از رکود خبر می دهد 
و تاکید دارد در دوران کرونا و تحریم رشــد 

اقتصادی کشور مثبت شده است. 

 مرکز آمــار ایــران و بانــک مرکزی هر 
دو نهادهایی دولتی محســوب می شــوند. 
رئیس مرکــز آمار ایــران از ســوی معاون 
رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه حکم می گیــرد و رئیس کل بانک 
مرکزی از رئیس جمهوری حکم انتصاب خود 
را دریافت می کند. اگر ماجرای استقالل در 
مورد هر دو نهاد بررسی شود، همچنان بحران 
عدم اســتقالل هم برای بانک مرکزی و هم 
برای مرکز آمار ایران وجــود دارد؛ اما آنچه 
تفاوت آمار این دو مرکز را در شرایط کنونی 

به بحث روز تبدیل کرده است...

 تزریق های خارج از اولویت واکسن کرونا نگران کننده است؛

 تاکید رئیس جمهور بر شفاف سازی 
در روند واکسیناسیون

شهرنوشت 6


