
2w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
1400رویداد 25 دی   شــنبه  |   2442 ســال نهــم | شــماره  

ادامه گفتگو ها در وین در سطح کارشناسی

کره  بازگشت دو روزه مذا
کنندگان ارشد به پایتخت ها 

بــر اســاس تفاهــم انجام شــده بیــن روســای 
کره کنندگان ارشد جمهوری اسالمی  هیأت ها، مذا
ایران و سه کشور اروپایی عصر جمعه برای انجام 
امور مربوط به سمت های سیاســی خود و برخی 
مشــورت ها، موقتا به مــدت دو روز به پایتخت ها 
کــرات کارشناســی  بازخواهنــد گشــت. البتــه مذا
همچنــان بــدون وقفــه ادامــه خواهــد یافــت و 
کره کنندگان ارشد به معنی توقف دور  بازگشت مذا

کرات نیست. هشتم مذا
همچنیــن نماینــده روســیه در ســازمان های 
بین المللی واقع در وین نســبت به فعال تر شدن 
برخــی از مخالفــان برجــام همــراه بــا پیشــروی 
کــرات وین هشــدار داد.میخائیــل اولیانوف،  مذا
نماینــده روســیه در ســازمان های بین المللــی 
واقــع در ویــن روز جمعــه در توییتــی نوشــت: »با 
کرات ویــن، مخالفان برجــام در  پیشــرفت در مذا
فضای عمومی فعال تر شده و بیشتر فتنه آمیزی 
می کننــد. ایــن ناراحت کننده و تاســف آور اســت. 
کثریــت کشــورها از جملــه گــروه 5 هــدف احیای  ا
توافــق هســته ای و برداشــته شــدن تحریم هــا را 
دنبــال می کننــد.«وی در پاســخ بــه کاربــری کــه 
درباره تفاوت میان »برداشــتن تحریم هــا« و »لغو 
تحریم ها« می پرســید، گفــت: »ایــن دو اصطالح 
کــرات ویــن ما اغلــب از  متــرادف هســتند. در مذا
لفــظ »برداشــتن تحریم هــا« اســتفاده می کنیــم. 
ایــن قاعــده در ســازمان ملــل نیــز بــه همیــن 
شــکل اســت.«دیروز همچنین جلســه روســای 
کشــور  ایــران و ســه  کره کننــده  هیأت هــای مذا
اروپایــی بــا حضــور انریکــه مــورا، هماهنگ کننده 
گفت گوهــا در وین برگزار شــد. پیــش از ایــن دیدار 
کره کننده  نیز جلســه دوجانبــه علــی باقــری، مذا
ارشــد کشــورمان و انریکــه مــورا، هماهنگ کننده 

گفت وگوها در وین برگزار شد.

هرمــزگان مقصــد چهاردهمیــن ســفر 
دولت بود. آیت اهلل رئیسی در جمع مردم 
کید رهبر انقالب بر توجه  جزیره هرمز از تأ
خــاص به مســائل ایــن جزیره خبــر داد. 
وی همچنین پاالیشــگاه نفت خام فوق  
ســنگین را افتتــاح کــرد. رئیســی در ایــن 
ســفر به صــورت ســرزده از برخی شــهرها 
و مجتمع هــای اقتصــادی بازدیــد کــرد. 
همچنین دیدار با اقشار، خانواده شهدا، 
نخبگان و جلسه شورای اداری از جمله 
برنامه های ســفر رئیس جمهوری در روز 
نخست بود.در دومین روز سفر دولت به 
هرمزگان، آیت اهلل رئیسی پاالیشگاه نفت 
ســنگین جزیره قشــم را افتتاح کــرد. وی 
همچنین بازدیدهایی از جزایر هرمزگان 
داشت. نشست خبری با اصحاب رسانه 
آخریــن برنامه ســفر رئیس جمهــوری در 
ســفر بــه هرمــزگان بــود. 1۷ نفــر از وزرا و 
معاونــان رئیس جمهــوری در ایــن ســفر 

رئیسی را همراهی می کردند.
صنایــع  اولویــت  رئیس جمهــوری: 
و ســازمان ها جــذب نیروهــای بومــی 

باشد
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست 
خبری پایانی چهاردهمین سفر استانی 
کرم  به هرمزگان بیان داشت: »خدا را شا
که در استان هرمزگان حضور داشته ایم. 
قبــل از ســفر جلســات کارشناســی برای 
حــل مشــکالت و مســائل اســتان انجام 
شــد.« وی عنــوان کــرد: »قرار شــد برخی 
از موارد کــه می شــود در کوتاه مدت حل 
شود و برخی از موارد که نیاز به تخصیص 
اعتبار دارد از طریق مدیریت برنامه ریزی 

فرآیند تخصیص انجام شود.«
آیت اهلل رئیسی افزود: »زلزله می توانست 
کــه  باشــد  داشــته  تلفــات  و  خرابــی 
خوشــبختانه خســارت جانــی کــم بــود، 
در حالــی که یک نفــر هم برای مــا یک نفر 
است و جانسوز. اما خسارت هایی در پی 
داشت. در مناطق زلزله زده اقدامات اولیه 
همچون آواربرداری انجام شده و ساخت 
و ســاز در حال انجام است.«به گفته وی، 
بنیــاد مســکن در حــال ســاخت اســت و 
تامیــن اعتبار هــم انجام می شــود. برخی 
از منــازل در مرحلــه ســقف هــم بودنــد.

رئیس جمهوری اظهار داشت: »در دیدار 
بــا اقشــار گالیه هــا در مــورد جــذب نیــرو و 
آمــوزش جوانــان بود. در جلســه شــورای 
اداری به مدیران اعــالم کردیم که اولویت 

اول جذب نیروهای بومی باشد.«

رئیس جمهــوری از پــروژه ملــی پــل 
خلیج فارس در قشم بازدید کرد

در بازدیــد آیــت اهلل رئیســی و هیــات 
همــراه از شــرکت نفــت فــالت قاره قشــم 
اعالم شد اقدامات اجرایی این شرکت از 
سال 1۳۸۶ با تعریف پروژه های مختلف 
نصب تاسیسات خشکی و فراورش نفت 
میدان مشــترک هنگام، مخــازن ذخیره 
نفت، خطوط لوله ارتباطی جهت ارسال 

به مبادی مورد نظر آغاز شده است.
رئیس جمهــوری همچنیــن بــا حضور 
در محــل اجــرای پــل خلیــج فــارس، از 
موقعیــت این پــروژه مهــم ملــی و برنامه 
اجــرای ایــن طــرح توســط مهندســان 
داخلی کشور از ســال 1401 و بهره برداری 

گاه شد. از آن در انتهای سال 1404 آ
ساخت مرکز درمانی فعال در جزیره 

هرمز پیگیری می شود
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی با حضور 
در جزیــره هرمــز بــا مــردم و مســئولین 
کــرد.  گفت وگــو  و  دیــدار  جزیــره  ایــن 
رئیس جمهــوری در جمــع مــردم جزیره 
هرمــز گفــت: »از افتخــارات جزیــره هرمز 
تقدیم شهید به کشــور و حضور خانواده 
شــهدا در آن است.«رئیســی با اشــاره به 
کمبــود مرکــز بهداشــتی در جزیــره هرمــز 
اظهــار داشــت: »یــک مرکــز فعــال بــرای 
خدمت رســانی بــه مــردم ایــن جزیــره و 
گردشــگران ایجــاد شــود.«  مســافران و 
کــرد: »یکــی از  کیــد  آیــت اهلل رئیســی تا
برنامه های دولت ساخت مسکن است 
و قرار شــد در طرح ملی مسکن تعدادی 
مســکن نیز در این جزیره ساخته شود و 
استاندار هرمزگان این موضوع را پیگیری 
می کند.«رئیس جمهــوری تصریــح کرد: 
»معنا نــدارد در جزیره هرمز بــا این همه 
ظرفیــت مردم مشــکل بیــکاری داشــته 
باشند و مسأله اشــتغال از محوری ترین 

موضوعاتی اســت که بایــد در این جزیره 
کید بر فعال کردن  حل شود.«رئیسی با تا
اقتصاد گردشــگری در هرمز خاطرنشان 
کــرد: »معتقــدم با فعــال شــدن ظرفیت 
گردشــگری در جزیــره هرمــز اشــتغال نیز 

ایجاد می شود.«
نخستین پاالیشــگاه نفت خام فوق 

 سنگین ایران افتتاح شد
نفــت  پاالیشــگاه  نخســت  مرحلــه 
سنگین قشم با حضور رئیس جمهوری 
به بهره برداری رســید. این پاالیشــگاه در 
مرحلــه اول، ظرفیــت پاالیــش روزانه ۳5 
هزار بشــکه نفت را دارد. این پــروژه در فاز 
پیش راه انــدازی بوده که دیروز رســما در 

فاز نخست به بهره برداری  رسید.
همزمان با افتتاح فاز نخســت شــرکت 
پارس بهیــن پاالیش نفــت قشــم، روزانه 
۳5 هزار بشــکه نفت خام فوق ســنگین 
کشــورمان بــه فرآورده های نفتی شــامل 
قیر، نفتا، گازوییل و نفت ســبک تبدیل 
محصــوالت  درصــد  پنجــاه  می شــود. 
پاالیشــی این مجتمــع عظیــم در جزیره 
قشــم بــه قیــر و پنجــاه درصــد دیگــر هم 
به برش هــای ســبک نفتی شــامل نفتا، 
گازوییــل و نفــت ســبک تبدیــل و تمــام 
این محصوالت بــه صــورت 100 درصد به 

کشورهای مختلف صادر خواهد شد.
فاز دوم این مجموعه پاالیشگاهی هم 
بــا 20 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حال 
ساخت است که با اتمام آن، میزان تولید 
روزانه محصوالت پاالیشی این پاالیشگاه 

به ۷0 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
کیــد رهبــری بــر توجــه خــاص بــه  تأ

جزیره هرمز است
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در جمع 
مــردم جزیــره هرمــز اظهــار کــرد: »هرمــز 
نامش همــراه بــا مقاومــت، ایســتادگی و 
دشمن شناسی است و خانواده شهدای 

ارزشــمندی در این جزیره داریم.«وی با 
اشاره به توجه خاص رهبر معظم انقالب 
به این جزیره، عنوان کــرد: »این ضرورت 
توجــه همه مســئوالن بــه ایــن جزیــره را 
گفتــه رئیس جمهــوری،  می طلبد.«بــه 
کارهای خوبی برای جزیره در راه اســت و 
نهادهای مسئول نظیر سپاه و نیروهای 
کنون کارهای خوبی کرده اند و  مردمی تا
اقدامات بیشتری نیز در راه است.رئیسی 
بهتریــن ســرمایه توســعه جزیره هرمــز را 
کیــد کرد:  مــردم این جزیــره برشــمرد و تأ
»ایــن جزیره مواهــب خــدادادی زیادی 
دارد که باید به دســت مردم این جزیره و 
با مشارکت خود آنها شکوفا شود و دولت 

در این زمینه کمک خواهد کرد.«
پیشــرفت  مانــع  تهدیــد  و  تحریــم 

نیست
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در بازدید 
از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های 
نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در منطقه یکــم دریایی، ضمن 
تقدیــر و تشــکر از فرماندهــان و پرســنل 
این یــگان، تصریح کرد: »این نمایشــگاه 
کــه تحریــم و تهدیــد مانــع  کــرد  اثبــات 
نیســت.«رئیس جمهوری  پیشــرفت 
افزود: »اقدامات شــما به بهترین شــکل 
جلــوه »مــا می توانیــم« اســت. آنچــه در 
این نمایشــگاه دیده شــد نمــاد توانایی 
و اقتــدار بــرای ســپاه پاســداران و کشــور 
کید بــر اینکه حجم  است.«رئیســی بــا تا
و  نظامــی  تحریم هــای  و  محدودیــت 
هسته ای در هیچ صنعت دیگری وجود 
ندارد، اظهار داشــت: »امــا علی رغم این 
تحریم هــا بیشــترین پیشــرفت را در این 
حــوزه داشــته ایم.«وی با اشــاره بــه اراده 
قــوی و توانمنــدی در نیــروی دریایــی 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، اظهار 
داشــت: »تــا وقتــی ایــن روحیــه انقالبی 
و بســیجی باشــد، دشــمن هیــچ کاری 
نمی توانــد انجــام دهــد. آنچــه امــروز بــه 
کشــور قدرت داده اراده پوالدین است.« 
رئیس جمهوری تصریح کرد: »امروز مردم 
خیال شان از امنیت کشور در بخش های 
مختلف آسوده است، زیرا هیچ حرکتی از 
چشم دالوران نیروهای مسلح پوشیده 
نیست.« رئیسی خاطرنشــان کرد: »این 
احســاس امنیت به دلیل اقتدار ســپاه، 
ارتــش و بســیج اســت. ارتــش و ســپاه در 
دل مــردم جــای دارنــد و ارتباط مــردم با 

نیروهای مسلح بسیار نزدیک است.«
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دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
 امارات با سوخت قاچاق ایران

۲۰ میلیارد دالر درآمد دارد 
دبیر شــورای عالــی مناطق 
داشــت:  اظهــار  آزاد 
»می دانیم که ساالنه بیش 
درآمــد  دالر  میلیــارد  از 20 
کشــور امــارات از بانکرینــگ 
سوخت و در واقع خدماتی 
که به کشــتی ها و شناورهای مختلف از منطقه 
خلیج فارس به سمت بندر فجیره می روند، به 
دست می آید و متاسفانه باید بگوییم که بخش 
عمده ای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از 
آن استفاده می کند از ایران قاچاق می شود و به 
ســمت فجیــره می رود.«دبیــر شــورای عالــی 
مناطق آزاد درباره پروژه ملی پل خلیج فارس در 
قشــم گفت: »پل خلیج فــارس که اتصــال بین 
بندرعباس به جزیره قشم برقرار می کند، آرزوی 
چندیــن ســاله مــردم ایــن مناطــق بــوده و مــا 
برنامه ریزی کرده ایم که در بازه زمانی 2.5 سال 
این پل را تکمیل کنیم. برنامه ریزی کرده ایم که  
پل خلیــج فارس را بــا 280 میلیون یــورو در 2.5 

سال به انجام برسانیم.«

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش خبر داد:

قاچاق شاهین سانان به کشورهای 
جنوبی حاشیه خلیج فارس 

»شــهاب الدین منتظمی« 
مدیــر کل دفتــر حفاظت و 
وحــش  حیــات  مدیریــت 
ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت در ارتباط با قاچاق 
بــه  ایــران  از  حیوانــات 
حاضــر  حــال  »در  گفــت:  دیگــر  کشــورهای 
عمده ترین حیوانات در معرض تهدید قاچاق، 
پرندگان شکاری هستند. بیشترین گونه های 
پرنــدگان در معرض قاچــاق، شاهین ســانان از 
جمله بحــری و باالبان ها هســتند کــه اغلب به 
کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس قاچاق 
می شــوند. خوشــبختانه بــا توجــه به اســتمرار 
پایش هــا و افزایش مراقبت ها، از ســال گذشــته 
شاهدیم که موارد جلوگیری از این تخلف ها زیاد 
شــده اســت و از بخش اعظمــی از این تخلفات 
در  پرنــدگان  ایــن  و  می شــود  جلوگیــری 
زیســتگاه های اصلــی خــود بــا نظــارت کامــل 
همکاران ما در اداره کل رهاســازی می شــوند.«  
گر فردی پرنده زینتی از کشور  منتظمی گفت: »ا
صــادر می کنــد، بایــد مشــخص کنــد منبــع آن 
کجاست و از کجا آن را تهیه کرده است زیرا ما تنها 
نگران خــروج پرندگان قاچاق شــده نیســتیم، 

بلکه نگران ورود قاچاق نیز هستیم.«

 هشتگ  روز

»ترکیب تیم ملی کشتی آمریکا برای تقابل ۳۲ بهمن با ایران مشخص شد، اما خبری 
از دیوید تیلور در ترکیب نیست. یعنی حســن یزدانی اینقدر اونا رو ترسونده که قبل از 
مسابقه ترکیبشون رو عوض کردن؟«یا »اینکه آمریکا ترکیب نفرات تیم ملی کشتی اش 
رو تغییر داد تا تیلور مقابل حسن یزدانی بازی نکنه، فقط یه معنی میده. جازدن. بدجوری 
هم جا زدن.«یا »حسن یزدانی ثابت کرد که نه تنها همه فرشته ها بال ندارن، بلکه فقط تو 
آسمونم زندگی نمی کنن!«یا »دیوید تیلور ترسید با حسن یزدانی تو خاک خود آمریکا بره 
رو تشک. انصرافی که خودش حکم باخت داره.«یا »بازی حسن یزدانی و دیوید تیلور از 
آمریکا به علت غیبت دیوید تیلور لغو شده. گفتن دوباره میره شکست می خوره، آبرومون 
جلوی ایرانی ها میره دعوتش نکردن. گفتن باشه یه وقت دیگه.«یا »حسن یزدانی )که 
نظرم اینه بهترین کشتی گیر تاریخ ایرانه( یکی از چیزایی که مردم باهاش حال کرده بودن 
و من نه؛ این بود که می گفتن یه دقه مصاحبه کرد، سی بار گفت مردم؛ مگه جز کلمه مردم 

چیزی برای گفتن دارن بچه معروفای ایرانی؟!«
»رضا عطاران یه تیکه از ساعت خوش رو پست کرده، انگاری خودش هم دلش می خواد بازم بره تو 
قاب تلویزیون.« یا »دیگه هری پاتر و فرندز بسه. ما خواستار فصل جدیدی از سریال شاهکار و بی نظیر 
متهم گریخت رضا عطاران هستیم.«یا »اگه فکر می کنی سریال های مهران مدیری از سریال های رضا 
عطاران خنده دارترن، نمی تونیم با هم دوست باشیم.«یا »بهترین اقتباس از بیگانه  کامو قسمت دوم 
بزنگاه رضا عطاران بود. از تشییع جنازه  باباش برگشته بود، تو کوچه به یک بچه پنالتی زد. گل نشد. 
دلش شکست. نشست. گفت امروز شانس باهام یار نیست. اون از بابام، اینم از پنالتی.«یا »وقتی مهران 
مدیری و رضا عطاران طنز نسازن، وضع همین میشه. هرچی طنز خوب و باحاله مال ساالی قبله که 
این دوتا ساخته بودن.«یا »از لحاظ روحی نیاز دارم رضا عطاران سریال بسازه.«یا »کاش رضا عطاران یه 
سریال دیگه بسازه بازیگرای خانه بدوشو از توییتر جم کنه ببره.«یا »االن داشتم با نگار حرف می زدم و 
بهش گفتم: می دونی وضعیت االن ما شبیه چیه؟! گفت: چی؟! گفتم: شبیه اون سکانِس فیلِم خروس 

جنگی که رضا عطاران می گفت: شما خیلی می خندیا، به فکر گریه های بعدتم باش.«

#حسن_یزدانی واشینگتن پست
بــه مخالفــت دادگاه  گزارشــی  در  واشــنگتن پســت 
کسیناســیون در محیــط  عالــی آمریــکا دربــاره قوانیــن وا
کار که توســط دولت بایدن تصویب شده ، اشــاره کرده و 
کسیناسیون  نوشته اســت قضات قانون بایدن برای وا
کارمنــدان را لغــو کرده انــد و صرفــا بــه دســتورالعمل های 
اســتثنا در حمایــت از ســامت کارکنــان اجــازه بررســی 

داده اند.

نیویورک تایمز
عکس یک نیویورک تایمز بایــدن را در حال خــروج از کنگره 
آمریــکا بعداز جلســه پنجشــنبه نشــان می دهــد. با ایــن تیتر: 
در حالی که ســناتور کرستن ســینما، با تغییر قاعده فیلیباستر 

مخالفت کرد، تاش های انتخاباتی بایدن فروریخت.
بایــدن روز پنجشــنبه به کنگــره آمریکا رفــت به ایــن امید که 
بتوانــد قانونگــذاران حزب خود را نســبت به لغو »فیلیباســتر« 
برای تصویب طرح های قانون انتخابات قانع کند. با مخالفت 
دو ســناتور دموکــرات بــه نظــر می رســد امیدهــای جــو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا، برای اصاحات گســترده در سیســتم 
انتخاباتــی نقــش بر آب شــده باشــد. ِکرســِتن ســیِنما، ســناتور 
دموکرات گفت که لغو »فیلیباســتر« بیماری تفرقه که کشــور ما 

دچار آن است را تشدید خواهد کرد.

وال استریت ژورنال
ایــن روزنامــه آمریکایــی هــم بــه مخالفــت دادگاه بــا 
کســن بایدن اشاره کرده اســت. وال استریت  قوانین وا
ژورنــال همچنین در گزارشــی به تهدید روســیه مبنی بر 
اســتقرار نیروهای نظامــی در نزدیکــی آمریــکا پرداخته 
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش روســیه اعــام کــرده که 
کــرات  ویــژه در موضــوع مذا پایــگاه  یــک  بــه عنــوان 
نیروهــای  دارد  نظــر  در  اوکرایــن،  بــا  تنش هایــش 

نظامی اش را به کوبا و ونزوئا بفرستد.

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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انتقاد ده نمکــی از برخی نگاه های 
محدودکننده

»خانه پوشالی« هم بسازیم 
فحش می خوریم

مســعود ده نمکــی در کارگاهــی در جشــنواره 
اهمیــت  بــه  اشــاره  ضمــن  »عمــار«  فیلــم 
فیلمنامه نویســی در ســینما و انتقــاد از برخــی 
نگاه هــای محدودکننــده بیــان کــرد کــه »خانــه 

پوشالی« هم بسازیم فحش می خوریم.
ده نمکــی اظهار کــرد: »من وقتی فیلــم »فقر و 
فحشاء« را ســاختم ایده »رســوایی ۱« به ذهنم 
آمــد یکــی آنجــا به مــن گفــت یــک روحانــی بود 
پــول روضه اش را بــه محض خــروج از روضه، به 
دختــری بــدکاره داد و گفــت ایــن ۱0 روز محرم را 

گناه نکن.
کــرد: »بعضــی  کیــد  کارگــردان ســینما تا ایــن 
می آورنــد  را  فیلمــی  می آینــد  تهیه کننده هــا  از 
هــم  بعــد  کنیــد،  ایرانیــزه  را  ایــن  می گوینــد  و 
غ و چــه و چــه. ولی با ناشــی گری،  جایزه ســیمر
نمی آیــد.  در  هــم  می خواهنــد  کــه  چیــزی  آن 
مخاطب شناســی خیلــی مهــم اســت. نیــاز بــه 
مخاطب و نیــاز مخاطب یــک معادلــه دوطرفه 
اســت. مــا در صنعــت ســینما بــه مخاطــب نیــاز 
داریم اما در انتخاب ایــده باید به نیاز مخاطب 
کــه در  توجــه داشــت. بعضــی ژانرهــا هســتند 
ســینمای ایــران جــواب نمی دهنــد. مثــل ژانــر 
از  خــارج،  در  امــا  وحشــت،  ژانــر  یــا  تخیلــی. 
آرزوهــای خــود فیلــم می ســازند اما مــا واقعیت 
را بســازیم، می گویند اتفاق نیفتاده اســت. آنها 
نداشــته های خودشــان را داشــته می کنند این 
طــرف داشــته های خــود را بــه نداشــته تبدیــل 
می کننــد. مثــا در مــورد شــهید فهمیــده جوک 

می سازند.«
ده نمکی گفت: »مثا سریال »خانه پوشالی« 
را همــه پایــش نشســتند و دیدند امــا نمی توان 
در اینجــا چنیــن چیزی ســاخت. هیچکــس باور 
نمی کنــد مثا ایــن طرف ناطــق نوری باشــد، آن 
طرف خاتمی باشــد. اصا کســی بــاور نمی کند، 
چرا؟ چون ذائقه سازی نشــده است، بخواهیم 
بــه ســمتش برویــم، اول حزب اللهی هــا فحش 
می دهند که فیلم شــما شعاری اســت. در همه 
فیلم های آمریکایی پرچم آمریکا وجود دارد اما 
ما تــا در فیلمی پرچــم امام حســین )ع( و پرچم 
ایــران و عکس فــان داشــته باشــیم، می گویند 

کارگردان دچار شعارزدگی است.«

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
2442رویداد ســال نهــم | شــماره   1400 25 دی   شــنبه  |  

الوروف: سفر رئیسی به مسکو کوتاه، اما مهم است
به گزارش اردوپوینت، سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روســیه روز جمعــه دربــاره ســفر آتــی ســیدابراهیم 
گفــت:  رئیســی، رئیس جمهــوری ایــران بــه مســکو 
»ایــن ســفر کوتاه، امــا مهم اســت. زمــان آن رســیده 
اســت که تعامــالت که عمومــا نزدیک و منظم اســت 
و قربانی ویروس کرونا شده است، در باالترین سطح 

ازسرگرفته شوند.«
او افــزود: »اهمیــت ایــن بازدیــد در وهلــه اول لزوم 
بــرآورد دســتورکار کلــی بــا توجــه بــه تغییــرات انجــام 

گرفته در ریاست جمهوری ایران است.«
دربــاره  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  الوروف 
کــرات وین گفــت: »پیشــرفت های واقعی بر ســر  مذا
برنامــه هســته ای ایران حاصل شــده اســت. تمایلی 
واقعی میان ایران و آمریــکا وجود دارد تا نگرانی های 
کــه چگونــه ایــن  کننــد و دریابنــد  ملمــوس را درک 
گیرنــد.  کلــی قــرار  نگرانی هــا می توانــد در بســته ای 
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک بســته ای از راه حل ها 

بود.«
کــرات  کــه ایــران بایــد در مذا او همچنیــن افــزود 
نیــز نبایــد تنــش  یادشــده ســازنده باشــد و غــرب 

گفــت: »در  کنــد. الوروف در این بــاره  روانــی ایجــاد 
مــورد برنامه هســته ای ایــران، من همچنــان موضع 
واقع بینانه تــری اتخــاذ می کنــم. پیشــرفت و تمایــل 
و  ایــران  بیــن  اول  درجــه  در  دارد،  وجــود  واقعــی 
ایاالت متحده، بــرای درک نگرانی های خاص و برای 
درک اینکــه چگونه می تــوان این نگرانی هــا را در یک 
بسته مشترک در نظر گرفت. این فقط می تواند یک 
راه حــل بســته باشــد، مانند خــود توافق هســته ای، 

یک بسته راه حل بود.«
الوروف در ادامــه نشســت خبری خاطرنشــان کرد 
که وضعیــت بهبود یافته اســت و کشــورهای غربی با 
کــرات در مــورد برنامــه  شــرایط بــرای ازســرگیری مذا

از مطرح کــردن  و  کــرده  ایــران موافقــت  هســته ای 
شــرایط درباره برنامه موشــکی ایــران و نیــز رفتار این 
کشــور در منطقــه خــودداری کردنــد. او ادامــه داد: 
»مــا مخالــف سرســخت ایــن رویکــرد بودیــم و آن را 

غیرصادقانه می خواندیم.« 
وزیر خارجه روســیه گفت: »موضوع احیای برجام 
مطرح بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریــکا از آن خــارج شــد. ما خواهــان آن هســتیم که 
برجــام بدون هر گونه کســری یــا اضافه احیــا و حفظ 
شــود.« او افــزود: »در مورد دو شــرط مطرح شــده در 
مورد ایران شــامل محدودشدن برنامه موشکی این 
کشــور و رفتار تهــران در منطقــه باید بگویــم که همه 
کشــورهای این منطقه به یکدیگــر ایرادهایی دارند. 
ایــران به کشــورهای عربــی و این کشــورها بــه ایران و 
تهران و آمریکا و کشــورهای غربی به طــور متقابل در 

مورد یکدیگر ادعاهایی دارند.«
منطقــه  ایــن  »در  کــرد:  تصریــح  الوروف 
)خلیج فــارس( کشــورهایی وجــود دارند کــه خارج از 
مرزهای ملــی ادعاهایی دارنــد که از جملــه در مورد 

سوریه، جیبوتی و یمن است.«

کشــورمان بــا وانــگ یــی، وزیــر  وزیــر امــور خارجــه 
امــور خارجــه چیــن دیــدار و گفت وگــو کــرد. حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه کشــورمان بنا به دعوت 
رســمی وانــگ یــی، وزیــر امــور خارجــه چیــن در صــدر 
هیأت بلندپایه سیاســی و اقتصادی، عازم چین شده 
و قرار اســت موضوعات متنوع دوجانبه و بین المللی و 
ازجمله آخرین وضعیت برنامه همکاری های 25 ساله 

دو کشور در این سفر مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات راهبــردی در دســتور کار ایــران و چین 

قرار دارد
گفــت: »موضوعــات راهبــردی  وزیــر امــور خارجــه 
کشــور ایــران و چیــن قــرار دارد و  کار دو  در دســتور 
مکاتبــات  در  جدیــدی  ادبیــات  موضوعــات  ایــن 

روسای جمهوری دو کشور ایجاد کرده است.«
گســترش  بــه  اشــاره  بــا  امیرعبداللهیــان  حســین 
مناســبات ایــران و چیــن در ماه هــای اخیر گفــت: »در 
چهار ماه گذشــته بیــش از هفت بــار بین وزیــر خارجه 
چیــن و اینجانــب تماس هــا و دیدارهایی انجام شــد و 
در ســطح روســای جمهوری هم تماس ها و ارتباطات 
کــه ایــن نشــان دهنده  خیلــی روان انجــام می شــود 

اهمیت و رشد و توسعه روابط دو کشور هست.«
او با بیان اینکه در دولت جدید با شتاب بیشتر روابط 
روبــه رو هســتیم، گفــت: »در مناســبات دوجانبــه ما از 
هماهنگی های خــوب و تنــوع در موضوعات مختلف 
برخــوردار و بهره منــد هســتیم و در راســتای منافــع 
دوطرف پیشــرفت های بســیار خوبی را در موضوعات 

مختلف داشتیم.«
 وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد: »موضوعــات 
و  دارد  قــرار  کشــور  دو  کار  دســتور  در  راهبــردی 
مکاتبــات  در  جدیــدی  ادبیــات  موضوعــات  ایــن 

روسای جمهوری دو کشور ایجاد کرده است.«
گــزارش، امیرعبداللهیــان در بــدو  بــر اســاس ایــن 
ورود بــه فــرودگاه ووشــی هــم هــدف از ســفر خــود بــه 
چیــن را گفت وگو با مقامــات چین در خصــوص روابط 
دوجانبــه سیاســی و همچنیــن نحــوه اجرایی شــدن 
توافقات جمهوری اســالمی ایــران و چین در خصوص 

همکاری های اقتصادی اعالم کرد.
ایران و چین از روابط خوب و مستحکمی برخوردار 

هستند
حســین امیرعبداللهیــان همچنیــن  بــا بــه تحریــر 

درآوردن نقطه نظر خــود در روزنامه گلوبال تایمز اعالم 
کرد که ایران و چین دو تمدن بزرگ غرب وشــرق آســیا، 
در طول تاریــخ از روابــط خوب، باثبات و مســتحکمی 
برخوردار بوده اند. امیرعبداللهیان نوشــت: »در نیمه 
کات مختلف فرهنگی و سیاسی ایران و  دوم قرن، اشترا
چین، زمینه را برای تداوم همکاری ها در حوزه های زیر 

فراهم کرد.«
- توسعه اقتصادی و همکاری تجاری و اجرای برنامه 

جامع همکاری.
مختلــف  مســائل  مــورد  در  مشــورت  و  اجمــاع   -
منطقه ای و بین المللی و ایفای نقش موثر در وساطت 

همکاری برای حل موثر چالش ها و تنش ها.
- مبــارزه علیــه کوویــد-1۹ و همــکاری در پروژه هــای 

کسن. مشترک تولید وا
- کمک به تقویت مکانیســم همکاری برای پیشبرد 

توسعه جهانی با آینده مشترک.
- ارتقای چندجانبه گرایی و مقابله با استانداردهای 
دوگانــه از طریــق پیشــنهاد اصــالح نظــام حکومــت 

جهانی.
- مقابله با تروریسم و افراط گرایی و کمک به بازگشت 

تمام کشورهای سرکوب شده به جامعه جهانی.
-همــکاری موثــر و ســازنده در زمینــه ابتکار جــاده و 
کمربنــد و کمــک به چیــن بــرای اســتفاده از این پــروژه 

به صورت موثر.
- تداوم تمهیدات اجرایی برای عضویت دائمی ایران 
در ســازمان همــکاری شــانگهای و اســتفاده از فرصت 
همــکاری بــا ســایر کشــورهای عضــو بــر اســاس ابتکار 

توسعه جهانی.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در پایان یادداشت 
خود ابراز امیدواری کرد که در پنجاه ســاله دوم روابط و 
در فصل جدید همکاری ها که مبتنی بر اجماع ســران 
دو کشور است، شاهد توسعه هرچه بیشتر همکاری ها 
و ارتقــای چندجانبــه روابــط باشــیم. امیرعبداللهیان 
کید کــرد: »ایــران به عنــوان تمدنی بزرگ با پیشــینه  تا
فرهنگــی ۷ هــزار ســاله و در کنــار چیــن آمــاده اســت 
را  تــا مســئولیت توســعه فرهنگــی جامعــه جهانــی 
برعهــده بگیــرد. در ایــن میــان ایــران با دســتاوردهای 
همکاری هــای مشــترک اقتصــادی، نقــش خــود را در 
توســعه جهانــی و ســاختن آینــده  مشــترک شایســته 

جامعه بشری ایفا خواهد کرد.
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ضرر صادرکنندگان 
 چای هندی 

به ایران 
منابع خبری هندی اعالم کردند 

که صادرات چای هند به ایران 
به دلیل مشکالت پرداخت در 
مقایسه با سطح پیش از شیوع 

پاندمی در سال ۲۰۱۹ نصف شده 
و امسال که سریالنکا با ایران برای 
پرداخت بدهی نفتی معوقه خود 

توافق تهاتری کرده است، افت 
بیشتری پیدا خواهد کرد. به گزارش 

کونومیک  ایسنا، پایگاه خبری ا
تایمز هند در گزارشی نوشت: 

»سریالنکا برای پرداخت بدهی 
نفتی معوقه خود، چای ارتدکس 

یا برگ چای به ایران خواهد 
فرستاد. ایران چای ارتدکس را 
برای مصرف داخلی خریداری 

می کند و هند یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان این نوع چای به 

ایران بوده است.« در سال ۲۰۱۹ 
هند حدود ۵۳ میلیون کیلوگرم 

چای به ایران صادر کرد اما 
صادرات چای در سال ۲۰۲۰ به 

۲۹ میلیون کیلوگرم و در سال ۲۰۲۱ 
به ۲۱ میلیون کیلوگرم کاهش پیدا 

کرد که ناشی از مشکالت پرداخت 
گروال، مدیر شرکت  بود. موهیت ا

»صادرات آسیایی و چای« که 
به ایران صادرات دارد، گفت: 

»توافق تجارت تهاتری میان ایران 
و سریالنکا، هند را در موقعیت 

زیان آوری قرار می دهد. صادرات 
به ایران ممکن است در سال 

۲۰۲۲ به میزان ۱۵ درصد کاهش 
پیدا کند.« یک مقام صنعتی 
بلندپایه که مایل نبود نامش 

فاش شود، گفت: »هند پیش 
از تحریم های آمریکا بزرگ ترین 

صادرکننده چای به ایران بود اما 
پس از تحریم ها تجارت ریال-

روپیه با ایران متوقف شد.« سازمان 
ملل متحد چند سال پیش ایران را 

هدف تحریم هایی قرار داده بود 
اما ایران همچنان اجازه داشت 

مواد غذایی مانند چای وارد کند 
و هند هم محصوالت نفتی وارد 

می کرد. پس از آن ایران و هند 
درباره سیستم پرداخت وسترو به 

توافق رسیدند که تحت آن درآمد 
حاصل از فروش نفت ایران به ریال 

و سپس به روپیه تبدیل می شد. 

عکس خبر3

گر در تمام مراحل  واحد مرکزی خبر- کار در ارتفاع، نام شــغلی است که ا
کار نــکات ایمنی رعایت نشــود خطرات بســیاری را در پی دارد. با گذشــت 
زمان و پیشرفت تکنولوژی مهندسی، تعدادی از افراد با آموزش های راپل 
کاری صنعتی مهارت الزم را کسب کرده و از این روش برای تمیز کردن نمای 

ساختمان ها ی شهر های بزرگ استفاده می کنند.

نــام  بــا  ســپاه  زمینــی  نیــروی  ترکیبــی  و  مشــترک  رزمایــش   - تســنیم 
محمدرســول اهلل )ص( با محوریــت جغرافیایــی و عملیاتی قــرارگاه قدس در 
استان سیستان وبلوچستان به صورت ترکیبی در دو فاز بزرگ رزمی- نظامی 

و مردم یاری- غیرنظامی برگزار شد.

ایرنا - دوازدهمین اجاســیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای 
باد روز پنجشــنبه با شــعار »رســالت حوزه های علمیه در تحقــق و دفاع از 
اهداف و آرمان های انقاب« با سخنرانی ویدیوکنفرانسی رئیس جمهوری 

در قم برگزار شد.

ایرنــا - قوهــای فریادکش مهاجــر تاالب ســرخرود در چند هفته گذشــته 
به دلیل کمبود غذا وارد دامگاه ها شده بودند که با تاش نیروهای حفاظت 
محیط زیست استان مازندران و تامین ذرت برای آنان، این پرندگان مهاجر 

در چند روز اخیر به تاالب بازگشتند.

»امیرعبداللهیان« با »وانگ یی« دیدار کرد
موضوعات راهبردی در دستور کار ایران و چین

کره موافق نیست ح کردن شرایط خارج از برجام برای مذا روسیه با مطر


