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اختالف در جریان اصولگرا؛
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 وقتی زنان تنها نزدیک انتخابات
 »نیمی از جامعه هستند«
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 روحانی:

 اگر مشارکت می خواهيم نباید 
به رأی مردم توهين کنيم

سياست 2

 از سوی دولت و ستاد مقابله با کرونا صادر شد؛

دو تکذیبيه درباره اظهارات 
رئيسی در مناظره سوم
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رئیس جمهور افــزود: در زمانی که همه را به 
مشارکت در انتخابات دعوت می کنیم، نباید به 
رای و دستاورد رای مردم توهین کرد. این وظیفه 
ملی همه مسئوالن است که با بیان دستاوردهای 
بزرگ در دوران فشــار حداکثری دشــمنان و 
تحمیل جنــگ اقتصــادی، از کارنامه مقاومت 

افتخار آمیز خود دفاع کنند.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در آغاز دویست 
و سی و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت جلسه با اشاره به مطالب غیر واقعی و کذب 
مطرح شــده در مباحث و مناظرات انتخاباتی، 
تصریح کرد: انکار دستاوردهای آشکار دولت در 
نبرد با تحریم اقتصادی و کرونا، راهبرد مخالفان 
ایران اســت و این نه تنها ظلم بــه کلیت نظام و 
کشــور بلکه ظلم به مردم و رای قاطع اکثریت 
جامعه است. روحانی تاکید کرد: دولت تدبیر و 
امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج 
فعالیت ها و پاســخگویی و هــم در عذرخواهی 
از نواقص اش لکنــت زبان ندارد و با شــجاعت 

پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود.
رییس جمهور با بیــان این نکتــه که همه 
مسئوالن در دولت در ســطوح مختلف موظف 
به پاســخگویی درخصوص ابهامات و اتهاماتی 
هســتند که به عملکرد دولت ایراد شده است، 
گفت: دولت با تکیه بر روشــنگری و شــفافیت 

به عنوان یک اصل پذیرفته شــده در حکمرانی 
موفق بی پرده و صریح ، شفاف و صادقانه با مردم 
ســخن گفته و خواهد گفت و نباید اجازه دهیم 

نسبت های ناروا و کذب بی پاسخ بماند.
در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی 
از وضعیت تولیــد و عرضه گوشــت و مرغ در ۶ 
ماه نخست ســال ۱۴۰۰ ارائه کرد و گفت: برغم 
مشــکالت موجود میزان تولید گوشت قرمز و 
مرغ در کشــور در شــرایط مطلوبی قرار دارد و 
محدودیتی از نظر تامین نیــاز بازار وجود ندارد 
و با تمهیدات اندیشیده شده مشکلی در تامین 
نهاده های دامی در سال جاری نخواهیم داشت . 
وزیر جهاد کشاورزی افزود: با اقدامات دولت علی 
رغم تحریم حداکثری در سال های ۹۸ و ۹۹ اتکاء 
کشور به تولید داخلی در مراحل پیشین فرایند 

به حد خودکفایی نزدیک شده است.
رئیس جمهــور در این زمینــه تاکید کرد: 
برنامه ریزی برای اتصال و ایجــاد ارتباط پایدار 
بین حلقه های مختلف زنجیره گوشــت و مرغ 
از ابتدای زنجیره تا انتهــای زنجیره و واحد های 
عرضه، جهت کنترل و کاهــش قیمت و تنظیم 
بازار باید در دســتور کار قرار گرفته و با جدیت 

پیگیری شود.
روحانی تصریــح کرد: گرچــه تحریم های 
ظالمانه علیه کشــور، دسترســی ما بــه ارز و 

نهاده هــای تولید را ســخت تر کرده اســت اما 
بانک مرکزی بــا تالش فراوان ارز مــورد نیاز را 
تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان نهاده های 
دامی قرار می دهد. رئیس جمهور افزود: در سال 
جاری، یکی از سیاست های دولت این است که 
زنجیره های بزرگ تولیدکننده و تشــکل ها در 
واردات نهاده متعهد هســتند تا نهاده مورد نظر 
خود را با کیفیت مناســب تهیه و توزیع آن را با 

زمان بندی مورد نیاز توزیع کنند. 
با این اقدام شاهد ثبات پایدار در بازار گوشت 
و مرغ خواهیم بــود. در این جلســه همچنین 
موضوع تامین اعتبار پیش خرید واکســن های 
داخلــی کرونا مــورد بحــث و بررســی قرار 
گرفت. روحانی با اشــاره بــه موفقیت ها خوب 
در مســیر تولید واکســن داخلــی و امیدواری 
به فراهم شــدن زمینــه ورود دو نوع واکســن 
داخلــی به بــازار طی روزهــای آینــده اظهار 
داشــت: تدابیر و حمایت های دولت از واکسن 
داخلــی، برنامه ریزی واقع بینانــه  و هماهنگی 
بین بخشــی در مســیر درســتی قرار داشته و 
مسیر تامین و تولید واکســن و واکسیناسیون 
ریل گذاری شــده اســت و در این راستا تأمین 
اعتبار پیش خرید واکســن های داخلی بیماری 
 کرونا توســط دولت پیگیــری و اقدامات الزم 

در حال انجام است.

سرپرســت حجاج ایرانی از محدودیت اعمال شــده برای حضور زائران 
خارجی درحج ۱۴۰۰ انتقاد کرد و گفت: برای دومین ســال، زائران ایرانی 
ازحضور درکنگره حج محروم شــدند؛ این درحالی اســت که عربســتان 
می توانست با برنامه ریزی و پیش بینی های الزم این مشکل را برطرف کند. 

به پایگاه اطالع رســانی حج، همزمان با آغاز هفته حــج و دهه کرامت، 
حجت االسالم و المسلمین ســیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت دیروز در گفت وگویی به تشریح برنامه ها و فعالیت های بعثه مقام 
معظم رهبری در هفته حج پرداخت. وی با گرامیداشت دهه کرامت و هفته 
حج اظهار داشت: حج در اسالم، اهمیت و ارزش بسیار واالیی دارد و همین 
سب است که حج را در فروع دین اســالم قرار گرفته است. بنابراین ضرورت 

دارد با معرفی درست و دقیق این فریضه بزرگ، مردم بیشتر با معارف و اسرار 
آن آشنا شوند.

سرپرست حجاج ایرانی با اشــاره به تصمیم عربستان درمورد حج تمتع 
سال جاری تصریح کرد: متاسفانه امسال هم زائران بیت اهلل الحرام خارجی 
از انجام مناسک حج تمتع محروم شدند و عربستان اعالم کرد به دلیل شیوع 
ویروس کرونا این مراســم را با ظرفیت محدود تنها با حضــور۶۰ هزار زائر 

برگزار می کند.
وی یکی از آثار برگزاری حج را حل مشــکالت جهان اسالم عنوان کرد و 
در عین حال گفت: اگر حج، واقعاً حج ابراهیمی باشد در این صورت می تواند 

مشکالت امت اسالمی را برطرف کند.
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روحانی: 

اگر مشارکت می خواهیم نباید به رأی مردم توهین کنیم 

سرپرست حجاج ایرانی با انتقاد از برنامه ریزی عربستان:

ایران امسال حاجی ندارد

قابل توجه برخی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری!

پیش نیاز گشایش اقتصادی، 
تعامل با جامعه جهانی است

سياست 2

چرتکه 3

 مذاکره کنندگان احیای برجام 
در این دور هم به توافق نخواهند رسید؛

وین؛ گرفتار تسلسل و 
معطل انتخابات

وین، مذاکــره و گفت وگو، بازگشــت به 
پایتخت، مشــورت با مقامات باالتر، دوباره 
وین و تکرار همان روال؛ این پروســه احیای 
برجام است که از نیمه فروردین آغاز شده و 
همچنان ادامــه دارد. تاکنون پنج دور از این 
مذاکرات برگزار شــده و دور ششم آن نیز از 

ابتدای هفته آغاز شده است.
تفاوت دور ششم با پنج دوره قبلی اما این 
اســت که در کنار تعارفات معمول مبنی بر 
اینکه »توافق در همین نزدیکی« اســت، در 
این دور دیپلمات ها با صراحت می گویند که 
توافق خیلی هم نزدیک نیست و مشخصا به 

نقش انتخابات ریاست جمهوری ایران در آن 
اشــاره می کنند.  پنجمین دور از مذاکرات 
احیای برجام از چهارم تــا دوازدهم خرداد 
در وین برگزار شد. پیش از آغاز آن، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روســیه نزد سازمان های 
بین المللــی پیش بینی کرد کــه دور پنجم 
احتماال دور نهایی برای مذاکرات وین باشد. 
پیش نویس سند نهایی قبل از انتخابات 

آماده نمی شود
اما دور پنجم نه تنهــا دور آخر نبود، بلکه 
اولیانوف دیروز در دومین روز از دور ششــم 

مذاکرات، در توئیتی نوشت:...

گروه هفت برای تقابل با نفوذ چین به توافق رسیدند 

پاتک به پکن
جهان 5


