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بازگشت دو روزه مذاکره
کنندگان ارشد به پایتختها

بــر اســاس تفاهــم انجا مشــده بیــن روســای
هیأتها،مذا کرهکنندگانارشدجمهوریاسالمی
ایران و سه کشور اروپایی عصر جمعه برای انجام
امور مربوط به سمتهای سیاســی خود و برخی
مشــورتها ،موقتا به مــدت دو روز به پایتختها
بازخواهنــد گشــت .البتــه مذا کــرات کارشناســی
همچنــان بــدون وقفــه ادامــه خواهــد یافــت و
بازگشتمذا کرهکنندگانارشدبهمعنیتوقفدور
هشتممذا کراتنیست.
همچنیــن نماینــده روســیه در ســازمانهای
بینالمللی واقع در وین نســبت به فعالتر شدن
برخــی از مخالفــان برجــام همــراه بــا پیشــروی
مذا کــرات وین هشــدار داد.میخائیــل اولیانوف،
نماینــده روســیه در ســازمانهای بینالمللــی
واقــع در ویــن روز جمعــه در توییتــی نوشــت« :با
پیشــرفت در مذا کرات ویــن ،مخالفان برجــام در
فضای عمومی فعالتر شده و بیشتر فتنهآمیزی
میکننــد .ایــن ناراحتکننده و تاس ـفآور اســت.
ا کثریــت کشــورهااز جملــه گــروه ۵هــدفاحیای
توافــق هســتهای و برداشــته شــدن تحری مهــا را
دنبــال میکننــد».وی در پاســخ بــه کاربــری کــه
درباره تفاوت میان «برداشــتن تحری مهــا» و «لغو
تحریمها» میپرســید ،گفــت« :ایــن دو اصطالح
متــرادف هســتند .در مذا کــرات ویــن ما اغلــب از
لفــظ«برداشــتنتحری مهــا»اســتفادهمیکنیــم.
ایــن قاعــده در ســازمان ملــل نیــز بــه همیــن
شــکل اســت».دیروز همچنین جلســه روســای
تهــای مذا کرهکننــده ایــران و ســه کشــور
هیأ 
اروپایــیبــاحضــور انریکــهمــورا،هماهنگکننده
گفتگوهــا در وین برگزار شــد .پیــش از ایــن دیدار
نیز جلســهدوجانبــهعلــیباقــری،مذا کرهکننده
ارشــد کشــورمان و انریکــه مــورا ،هماهنگکننده
گفتوگوهادر وینبرگزار شد.
3کیوسک

واشینگتنپست

واشــنگتن پســت در گزارشــی بــه مخالفــت دادگاه
عالــی آمریــکا دربــاره قوانیــن واکسیناســیون در محیــط
کار که توســط دولت بایدن تصویب شده  ،اشــاره کرده و
نوشته اســت قضات قانون بایدن برای واکسیناسیون
کارمنــدان را لغــو کردهانــد و صرفــا بــه دســتورالعملهای
اســتثنا در حمایــت از ســامت کارکنــان اجــازه بررســی
دادهاند.
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رئیسی :تحریم و تهدید مانع پیشرفت نیست

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

ق سنگین ایران با حضور رئیسجمهوری
افتتاح نخستین پاالیشگاه نفت خام فو 

هرمــزگان مقصــد چهاردهمیــن ســفر
دولتبود.آیتاهللرئیسیدر جمعمردم
جزیرههرمز از تأ کیدرهبر انقالببر توجه
خــاصبهمســائلایــنجزیرهخبــر داد.
ویهمچنینپاالیشــگاهنفتخامفوق
ســنگین را افتتــاح کــرد .رئیســی در ایــن
ســفر بهصــورتســرزدهاز برخیشــهرها
و مجتم عهــای اقتصــادی بازدیــد کــرد.
همچنیندیدار بااقشار،خانوادهشهدا،
نخبگان و جلسه شورای اداری از جمله
برنامههای ســفر رئیسجمهوری در روز
نخستبود.در دومینروز سفر دولتبه
هرمزگان،آیتاهللرئیسیپاالیشگاهنفت
ســنگینجزیرهقشــمراافتتاح کــرد.وی
همچنینبازدیدهاییاز جزایر هرمزگان
داشت.نشستخبریبااصحابرسانه
آخریــن برنامه ســفر رئیسجمهــوری در
ســفر بــه هرمــزگان بــود ۱۷ .نفــر از وزرا و
معاونــان رئیسجمهــوری در ایــن ســفر
رئیسیراهمراهیمیکردند.
رئیسجمهــوری :اولویــت صنایــع
و ســازمانها جــذب نیروهــای بومــی
باشد
آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدر نشست
خبریپایانیچهاردهمینسفر استانی
به هرمزگان بیان داشت« :خدا را شاکرم
که در استان هرمزگان حضور داشتهایم.
قبــل از ســفر جلســات کارشناســی برای
حــل مشــکالت و مســائل اســتان انجام
شــد».ویعنــوان کــرد«:قرار شــدبرخی
یشــود در کوتاهمدت حل
از موارد کــه م 
شودوبرخیاز موارد کهنیاز بهتخصیص
اعتبار دارداز طریقمدیریتبرنامهریزی
فرآیندتخصیصانجامشود».
آیتاهللرئیسیافزود«:زلزلهمیتوانست
خرابــی و تلفــات داشــته باشــد کــه
خوشــبختانه خســارت جانــی کــم بــود،
در حالــی که یک نفــر هم برای مــا یک نفر
است و جانسوز .اما خسارتهایی در پی
داشت.در مناطقزلزلهزدهاقداماتاولیه
همچون آواربرداریانجامشدهو ساخت
و ســاز در حالانجاماست».به گفتهوی،
بنیــاد مســکن در حــال ســاخت اســت و
یشــود.برخی
تامیــناعتبار هــمانجامم 
از منــازل در مرحلــه ســقف هــم بودنــد.
رئیسجمهوری اظهار داشت« :در دیدار
بــااقشــار گالی ههــادر مــوردجــذبنیــرو و
آمــوزش جوانــان بود .در جلســه شــورای
اداری به مدیران اعــام کردیم که اولویت
اولجذبنیروهایبومیباشد».

رئیسجمهــوری از پــروژه ملــی پــل
خلیجفارسدر قشمبازدید کرد
در بازدیــد آی ـتاهلل رئیســی و هیــات
همــراه از شــرکت نفــت فــات قاره قشــم
اعالم شد اقدامات اجرایی این شرکت از
سال ۱۳۸۶با تعریف پروژههای مختلف
نصبتاسیساتخشکیوفراورشنفت
میدان مشــترک هنگام ،مخــازن ذخیره
نفت،خطوطلولهارتباطیجهتارسال
بهمبادیموردنظر آغاز شدهاست.
رئیسجمهــوری 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 1401و بهرهبرداری
از آندر انتهایسال ۱۴۰۴آ گاهشد.
ساخت مرکز درمانی فعال در جزیره
هرمزپیگیریمیشود
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی با حضور
در جزیــره هرمــز بــا مــردم و مســئولین
ایــن جزیــره دیــدار و گفتوگــو کــرد.
رئیسجمهــوری در جمــع مــردم جزیره
هرمــز گفــت« :از افتخــارات جزیــره هرمز
تقدیمشهیدبه کشــور و حضور خانواده
شــهدا در آن است».رئیســی با اشــاره به
کمبــودمرکــز بهداشــتیدر جزیــرههرمــز
اظهــار داشــت« :یــک مرکــز فعــال بــرای
خدمترســانی بــه مــردم ایــن جزیــره و
مســافران و گردشــگران ایجــاد شــود».
آی ـتاهلل رئیســی تاکیــد کــرد« :یکــی از
برنامههای دولت ساخت مسکن است
و قرار شــد در طرح ملی مسکن تعدادی
مســکن نیز در این جزیره ساخته شود و
استاندار هرمزگاناینموضوعراپیگیری
میکند».رئیسجمهــوری تصریــح کرد:
«معنا نــدارد در جزیره هرمز بــا این همه
ظرفیــت مردم مشــکل بیــکاری داشــته
باشند و مسأله اشــتغال از محوریترین

موضوعاتی اســت که بایــد در این جزیره
حلشود».رئیسیباتاکیدبر فعال کردن
اقتصاد گردشــگری در هرمز خاطرنشان
کــرد« :معتقــدم با فعــال شــدن ظرفیت
گردشــگری در جزیــره هرمــز اشــتغال نیز
ایجادمیشود».
نخستین پاالیشــگاه نفت خام فوق
سنگینایرانافتتاحشد
مرحلــه نخســت پاالیشــگاه نفــت
سنگین قشم با حضور رئیسجمهوری
به بهرهبرداری رســید .این پاالیشــگاه در
مرحلــه اول ،ظرفیــت پاالیــش روزانه۳۵
هزار بشــکه نفت را دارد .این پــروژه در فاز
پیش راهانــدازی بوده که دیروز رســما در
فاز نخستبهبهرهبرداریرسید.
همزمان با افتتاح فاز نخســت شــرکت
پارس بهیــن پاالیش نفــت قشــم ،روزانه
 ۳۵هزار بشــکه نفت خام فوق ســنگین
کشــورمان بــه فرآوردههای نفتی شــامل
قیر ،نفتا ،گازوییل و نفت ســبک تبدیل
یشــود .پنجــاه درصــد محصــوالت
م
پاالیشــی این مجتمــع عظیــم در جزیره
قشــم بــه قیــر و پنجــاه درصــد دیگــر هم
شهــای ســبک نفتی شــامل نفتا،
به بر 
گازوییــل و نفــت ســبک تبدیــل و تمــام
این محصوالت بــه صــورت ۱۰۰درصد به
کشورهایمختلفصادر خواهدشد.
فاز دوماینمجموعهپاالیشگاهیهم
بــا ۲۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حال
ساختاست کهبااتمامآن،میزانتولید
روزانهمحصوالتپاالیشیاینپاالیشگاه
به۷۰هزار بشکهدر روز افزایشمییابد.
تأ کیــد رهبــری بــر توجــه خــاص بــه
جزیرههرمز است
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی در جمع
مــردم جزیــره هرمــز اظهــار کــرد« :هرمــز
نامش همــراه بــا مقاومــت ،ایســتادگی و
دشمنشناسیاستوخانوادهشهدای

ارزشــمندی در این جزیره داریم».وی با
اشارهبهتوجهخاصرهبر معظمانقالب
به این جزیره ،عنوان کــرد« :این ضرورت
توجــه همه مســئوالن بــه ایــن جزیــره را
میطلبد».بــه گفتــه رئیسجمهــوری،
کارهای خوبی برای جزیره در راه اســت و
نهادهایمسئولنظیر سپاهو نیروهای
مردمی تاکنون کارهای خوبی کردهاند و
اقداماتبیشترینیز در راهاست.رئیسی
بهتریــن ســرمایه توســعه جزیره هرمــز را
مــردم این جزیــره برشــمرد و تأ کیــد کرد:
«ایــن جزیره مواهــب خــدادادی زیادی
دارد که باید به دســت مردم این جزیره و
بامشارکتخود آنهاشکوفاشودو دولت
در اینزمینه کمکخواهد کرد».
تحریــم و تهدیــد مانــع پیشــرفت
نیست
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در بازدید
ازنمایشگاهدستاوردهاوتوانمندیهای
نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب
اســامی در منطقه یکــم دریایی ،ضمن
تقدیــر و تشــکر از فرماندهــان و پرســنل
اینیــگان،تصریح کرد«:ایننمایشــگاه
اثبــات کــرد کــه تحریــم و تهدیــد مانــع
پیشــرفت نیســت».رئیسجمهوری
افزود« :اقدامات شــما به بهترین شــکل
جلــوه «مــا میتوانیــم» اســت .آنچــه در
این نمایشــگاه دیده شــد نمــاد توانایی
و اقتــدار بــرای ســپاه پاســداران و کشــور
است».رئیســی بــا تاکید بــر اینکه حجم
محدودیــت و تحری مهــای نظامــی و
هستهای در هیچ صنعت دیگری وجود
ندارد ،اظهار داشــت« :امــا علیرغم این
تحری مهــا بیشــترین پیشــرفت را در این
حــوزه داشــتهایم».وی با اشــاره بــه اراده
قــوی و توانمنــدی در نیــروی دریایــی
ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،اظهار
داشــت« :تــا وقتــی ایــن روحیــه انقالبی
و بســیجی باشــد ،دشــمن هیــچ کاری
نمیتوانــدانجــامدهــد .آنچــهامــروز بــه
کشــور قدرت داده اراده پوالدین است».
رئیسجمهوریتصریحکرد«:امروز مردم
خیالشاناز امنیت کشور در بخشهای
مختلف آسودهاست ،زیراهیچحرکتیاز
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
نیروهایمسلحبسیار نزدیکاست».
هشتگ روز

نیویورکتایمز

عکس یک نیویورک تایمز بایــدن را در حال خــروج از کنگره
آمریــکا بعداز جلســه پنجشــنبه نشــان میدهــد .با ایــن تیتر:
در حالی که ســناتور کرستن ســینما ،با تغییر قاعده فیلیباستر
مخالفت کرد،تالشهایانتخاباتیبایدنفروریخت.
بایــدن روز پنجشــنبه به کنگــره آمریکا رفــت به ایــن امید که
بتوانــد قانونگــذاران حزب خود را نســبت به لغو «فیلیباســتر»
برای تصویب طر حهای قانون انتخابات قانع کند .با مخالفت
دو ســناتور دموکــرات بــه نظــر میرســد امیدهــای جــو بایدن،
رئیسجمهوری آمریکا ،برای اصالحات گســترده در سیســتم
انتخاباتــی نقــش بر آب شــده باشــدِ .کرسـ ِـتن سـ ِـینما ،ســناتور
دموکرات گفت که لغو «فیلیباســتر» بیماری تفرقه که کشــور ما
دچار آناستراتشدیدخواهد کرد.

وال استریت ژورنال

ایــن روزنامــه آمریکایــی هــم بــه مخالفــت دادگاه بــا
قوانین وا کســن بایدن اشاره کرده اســت .وال استریت
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
بــه عنــوان یــک پایــگاه ویــژه در موضــوع مذا کــرات
تنشهایــش بــا اوکرایــن ،در نظــر دارد نیروهــای
نظامیاش را به کوبا و ونزوئال بفرستد.

#رضا_عطاران

امارات با سوخت قاچاق ایران
 ۲۰میلیارد دالر درآمد دارد
دبیر شــورای عالــی مناطق
آزاد اظهــار داشــت:
«میدانیم که ساالنه بیش
از  20میلیــارد دالر درآمــد
کشــور امــاراتاز بانکرینــگ
سوخت و در واقع خدماتی
کهبه کشــتیهاو شناورهایمختلفاز منطقه
خلیج فارس به سمت بندر فجیره میروند ،به
دستمیآیدومتاسفانهبایدبگوییم کهبخش
عمدهایاز سوختی کهاماراتبرایبانکرینگاز
آناستفادهمیکنداز ایرانقاچاقمیشودوبه
ســمت فجیــره میرود».دبیــر شــورای عالــی
مناطقآزاددربارهپروژهملیپلخلیجفارسدر
قشــم گفت« :پل خلیج فــارس که اتصــال بین
بندرعباسبهجزیرهقشمبرقرار میکند،آرزوی
چندیــن ســاله مــردم ایــن مناطــق بــوده و مــا
برنامهریزی کردهایم که در بازه زمانی 2.5سال
اینپلراتکمیل کنیم.برنامهریزی کردهایم که
پلخلیــجفارسرابــا 280میلیونیــورو در 2.5
سالبهانجامبرسانیم».
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت
حیات وحش خبر داد:

قاچاق شاهینسانان به کشورهای
جنوبی حاشیه خلیج فارس
«شــهابالدین منتظمی»
مدیــر کل دفتــر حفاظت و
مدیریــت حیــات وحــش
ســازمان حفاظــت محیط
زیســت در ارتباط با قاچاق
حیوانــات از ایــران بــه
کشــورهای دیگــر گفــت« :در حــال حاضــر
عمدهترینحیواناتدر معرضتهدیدقاچاق،
پرندگان شکاری هستند .بیشترین گونههای
نســانان از
پرنــدگان در معرض قاچــاق ،شاهی 
جمله بحــری و باالبانها هســتند کــه اغلب به
کشورهایجنوبیحاشیهخلیجفارسقاچاق
یشــوند .خوشــبختانه بــا توجــه به اســتمرار
م
شهــاو افزایشمراقبتها،از ســال گذشــته
پای 
شاهدیم کهمواردجلوگیریاز اینتخلفهازیاد
شــدهاســتو از بخشاعظمــیاز اینتخلفات
یشــود و ایــن پرنــدگان در
جلوگیــری م 
زیســتگاههای اصلــی خــود بــا نظــارت کامــل
یشــوند».
همکاران ما در اداره کل رهاســازی م 
منتظمی گفت«:ا گر فردیپرندهزینتیاز کشور
صــادر میکنــد ،بایــد مشــخص کنــد منبــع آن
کجاستواز کجاآنراتهیه کردهاستزیراماتنها
نگران خــروج پرندگان قاچاق شــده نیســتیم،
بلکهنگرانورودقاچاقنیز هستیم».

#حسن_یزدانی

«ترکیب تیم ملی کشتی آمریکا برای تقابل  ۳۲بهمن 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 کشتیاش
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 فرشتهها بال ندارن ،بلکه فقط تو
آسمونمزندگینمیکنن!»یا«دیویدتیلورترسیدباحسنیزدانیتوخاکخودآمریکابره
رو تشک .انصرافی که خودش حکم باخت داره».یا «بازی حسن یزدانی و دیوید تیلور از
آمریکابهعلتغیبتدیویدتیلورلغوشده.گفتندوبارهمیرهشکستمیخوره،آبرومون
جلوی ایرانیها میره دعوتش نکردن .گفتن باشه یه وقت دیگه».یا «حسن یزدانی (که
نظرماینهبهترینکشتیگیرتاریخایرانه)یکیازچیزاییکهمردمباهاشحالکردهبودن
و من نه؛ این بود که میگفتن یه دقه مصاحبه کرد ،سیبار گفت مردم؛ مگه جز کلمه مردم
چیزیبرایگفتندارنبچهمعروفایایرانی؟!»
«رضا عطاران یه تیکه از ساعت خوش رو پست کرده ،انگاری خودش هم دلش میخواد بازم بره تو
قاب تلویزیون ».یا «دیگه هریپاتر و فرندز بسه .ما خواستار فصل جدیدی از سریال شاهکار و بینظیر
متهم گریخت رضا عطاران هستیم».یا «اگه فکر میکنی سریالهای مهران مدیری از سریالهای رضا
عطاران خندهدارترن ،نمیتونیم با هم دوست باشیم».یا «بهترین اقتباس از بیگان ه 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 میزدم و
سکانس فیل ِم خروس
بهش گفتم :میدونی وضعیت االن ما شبیه چیه؟! گفت :چی؟! گفتم :شبیه اون
ِ
جنگیکهرضاعطارانمیگفت:شماخیلیمیخندیا،بهفکرگریههایبعدتمباش».
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3چهره روز
انتقاد دهنمکــی از برخی نگاههای
محدودکننده

«خانهپوشالی»همبسازیم
فحشمیخوریم

«امیرعبداللهیان» با «وانگ یی» دیدار کرد

موضوعات راهبردی در دستور کار ایران و چین
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا وانــگ یــی ،وزیــر
امــور خارجــه چیــن دیــدار و گفتوگــو کــرد .حســین
امیرعبداللهیــان،وزیر خارجه کشــورمانبنابهدعوت
رســمیوانــگیــی،وزیــر امــور خارجــهچیــندر صــدر
هیأت بلندپایه سیاســی و اقتصادی ،عازم چین شده
و قرار اســتموضوعاتمتنوعدوجانبهو بینالمللیو
ازجملهآخرینوضعیتبرنامههمکاریهای ۲۵ساله
دو کشور در اینسفر موردبررسیقرار گیرد.
موضوعات راهبــردی در دســتور کار ایــران و چین
قرار دارد
وزیــر امــور خارجــه گفــت« :موضوعــات راهبــردی
در دســتور کار دو کشــور ایــران و چیــن قــرار دارد و
ایــن موضوعــات ادبیــات جدیــدی در مکاتبــات
روسایجمهوریدو کشور ایجاد کردهاست».
حســین امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه گســترش
مناســباتایــرانو چیــندر ما ههــایاخیر گفــت«:در
چهار ماه گذشــتهبیــشاز هفتبــار بینوزیــر خارجه
سهــاو دیدارهاییانجامشــدو
چیــنو اینجانــبتما 
در ســطح روســایجمهوری هم تماسها و ارتباطات
یشــود کــه ایــن نشــاندهنده
خیلــی روان انجــام م 
اهمیتورشدوتوسعهروابطدو کشور هست».
اوبابیاناینکهدر دولتجدیدباشتاببیشتر روابط
روب ـهرو هســتیم ،گفــت«:در مناســباتدوجانبــهمااز
هماهنگیهای خــوب و تنــوع در موضوعات مختلف
برخــوردار و بهرهمنــد هســتیم و در راســتای منافــع
دوطرف پیشــرفتهای بســیار خوبی را در موضوعات
مختلفداشتیم».
وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد« :موضوعــات
راهبــردی در دســتور کار دو کشــور قــرار دارد و
ایــن موضوعــات ادبیــات جدیــدی در مکاتبــات
روسایجمهوریدو کشور ایجاد کردهاست».
بــر اســاس ایــن گــزارش ،امیرعبداللهیــان در بــدو
ورود بــه فــرودگاه ووشــی هــم هــدف از ســفر خــود بــه
چیــن را گفتوگو با مقامــات چین در خصــوص روابط
دوجانبــه سیاســی و همچنیــن نحــوه اجرایی شــدن
توافقاتجمهوریاســامیایــرانو چیندر خصوص
همکاریهایاقتصادیاعالمکرد.
ایرانوچیناز روابطخوبومستحکمیبرخوردار
هستند
حســین امیرعبداللهیــان همچنیــن بــا بــه تحریــر
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درآوردن نقطهنظر خــود در روزنامه گلوبال تایمز اعالم
کرد که ایران و چین دو تمدن بزرگ غربوشــرق آســیا،
در طول تاریــخ از روابــط خوب ،باثبات و مســتحکمی
برخوردار بودهاند .امیرعبداللهیان نوشــت« :در نیمه
دومقرن،اشترا کاتمختلففرهنگیوسیاسیایرانو
چین،زمینهرابرایتداومهمکاریهادر حوزههایزیر
فراهمکرد».
توسعهاقتصادیوهمکاریتجاریواجرایبرنامهجامعهمکاری.
 اجمــاع و مشــورت در مــورد مســائل مختلــفمنطقهایوبینالمللیوایفاینقشموثر در وساطت
همکاریبرایحلموثر چالشهاوتنشها.
مبــارزهعلیــه کوویــد ۱۹-و همــکاریدر پروژ ههــایمشترکتولیدوا کسن.
 کمکبهتقویتمکانیســمهمکاریبرایپیشبردتوسعهجهانیباآیندهمشترک.
ارتقایچندجانبهگراییومقابلهبااستانداردهایدوگانــه از طریــق پیشــنهاد اصــاح نظــام حکومــت
جهانی.
مقابلهباتروریسمو افراطگراییو کمکبهبازگشتتمامکشورهایسرکوبشدهبهجامعهجهانی.
همــکاری موثــر و ســازنده در زمینــه ابتکار جــاده وکمربنــدو کمــکبهچیــنبــرایاســتفادهاز اینپــروژه
بهصورتموثر.
تداومتمهیداتاجراییبرایعضویتدائمیایراندر ســازمان همــکاری شــانگهای و اســتفاده از فرصت
همــکاری بــا ســایر کشــورهای عضــو بــر اســاس ابتکار
توسعهجهانی.
رئیسدستگاهدیپلماسی کشور در پایانیادداشت
خودابراز امیدواری کرد کهدر پنجاهســالهدومروابطو
در فصلجدیدهمکاریها کهمبتنیبر اجماعســران
دو کشور است،شاهدتوسعههرچهبیشتر همکاریها
و ارتقــایچندجانبــهروابــطباشــیم.امیرعبداللهیان
تاکید کــرد« :ایــران بهعنــوان تمدنی بزرگ با پیشــینه
فرهنگــی  ۷هــزار ســاله و در کنــار چیــن آمــاده اســت
تــا مســئولیت توســعه فرهنگــی جامعــه جهانــی را
برعهــدهبگیــرد.در ایــنمیــانایــرانبادســتاوردهای
یهــای مشــترک اقتصــادی ،نقــش خــود را در
همکار 
توســعه جهانــی و ســاختن آینــد ه مشــترک شایســته
جامعهبشریایفاخواهد کرد.

مســعود دهنمکــی در کارگاهــی در جشــنواره
فیلــم «عمــار» ضمــن اشــاره بــه اهمیــت
فیلمنامهنویســی در ســینما و انتقــاد از برخــی
نگا ههــای محدودکننــده بیــان کــرد کــه «خانــه
پوشالی» هم بسازیم فحش میخوریم.
دهنمکــی اظهار کــرد« :من وقتی فیلــم «فقر و
فحشاء» را ســاختم ایده «رســوایی  »۱به ذهنم
آمــد یکــی آنجــا به مــن گفــت یــک روحانــی بود
پــول روضهاش را بــه محض خــروج از روضه ،به
دختــری بــدکاره داد و گفــت ایــن  10روز محرم را
گناه نکن.
ایــن کارگــردان ســینما تا کیــد کــرد« :بعضــی
از تهیهکنند ههــا میآینــد فیلمــی را میآورنــد
و میگوینــد ایــن را ایرانیــزه کنیــد ،بعــد هــم
جایزه ســیمر غ و چــه و چــه .ولی با ناش ـیگری،
آن چیــزی کــه میخواهنــد هــم در نمیآیــد.
مخاطبشناســی 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
توجــه داشــت .بعضــی ژانرهــا هســتند کــه در
ســینمای ایــران جــواب نمیدهنــد .مثــل ژانــر
تخیلــی .یــا ژانــر وحشــت ،امــا در خــارج ،از
یســازند اما مــا واقعیت
آرزوهــای خــود فیلــم م 
را بســازیم ،میگویند اتفاق نیفتاده اســت .آنها
نداشــتههای خودشــان را داشــته میکنند این
طــرف داشــتههای خــود را بــه نداشــته تبدیــل
میکننــد .مثــا در مــورد شــهید فهمیــده جوک
میسازند».
دهنمکی گفت« :مثال سریال «خانه پوشالی»
را همــه پایــش نشســتند و دیدند امــا نمیتوان
در اینجــا چنیــن چیزی ســاخت .هیچکــس باور
نمیکنــد مثال ایــن طرف ناطــق نوری باشــد ،آن
طرف خاتمی باشــد .اصال کســی بــاور نمیکند،
چرا؟ چون ذائقهسازی نشــده است ،بخواهیم
یهــا فحش
بــه ســمتش برویــم ،اول حزبالله 
میدهند که فیلم شــما شعاری اســت .در همه
فیلمهای آمریکایی پرچم آمریکا وجود دارد اما
ما تــا در فیلمی پرچــم امامحســین (ع) و پرچم
ایــران و عکس فــان داشــته باشــیم ،میگویند
کارگردان دچار شعارزدگی است».
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ضررصادرکنندگان
چایهندی
بهایران
منابعخبریهندیاعالم کردند
کهصادراتچایهندبهایران
بهدلیلمشکالتپرداختدر
مقایسهباسطحپیشاز شیوع
پاندمیدر سال۲۰۱۹نصفشده
وامسال کهسریالنکاباایرانبرای
پرداختبدهینفتیمعوقهخود
توافقتهاتری کردهاست،افت
بیشتریپیداخواهد کرد.به گزارش
ایسنا،پایگاهخبریاکونومیک
تایمز هنددر گزارشینوشت:
«سریالنکابرایپرداختبدهی
نفتیمعوقهخود،چایارتدکس
یابرگچایبهایرانخواهد
فرستاد.ایرانچایارتدکسرا
برایمصرفداخلیخریداری
می کندوهندیکیاز بزرگترین
صادرکنندگانایننوعچایبه
ایرانبودهاست».در سال۲۰۱۹
هندحدود۵۳میلیون کیلوگرم
چایبهایرانصادر کرداما
صادراتچایدر سال ۲۰۲۰به
۲۹میلیون کیلوگرمودر سال۲۰۲۱
به۲۱میلیون کیلوگرم کاهشپیدا
کرد کهناشیاز مشکالتپرداخت
بود.موهیتاگروال،مدیر شرکت
«صادرات آسیاییوچای»که
بهایرانصادراتدارد،گفت:
«توافقتجارتتهاتریمیانایران
وسریالنکا،هندرادر موقعیت
زیانآوریقرار میدهد.صادرات
بهایرانممکناستدر سال
۲۰۲۲بهمیزان۱۵درصد کاهش
پیدا کند».یکمقامصنعتی
بلندپایه کهمایلنبودنامش
فاششود،گفت«:هندپیش
از تحریمهایآمریکابزرگترین
صادرکنندهچایبهایرانبوداما
پساز تحریمهاتجارتریال-
روپیهباایرانمتوقفشد».سازمان
مللمتحدچندسالپیشایرانرا
هدفتحریمهاییقرار دادهبود
اماایرانهمچناناجازهداشت
موادغذاییمانندچایوارد کند
وهندهممحصوالتنفتیوارد
میکرد.پساز آنایرانوهند
دربارهسیستمپرداختوستروبه
توافقرسیدند کهتحتآندرآمد
حاصلاز فروشنفتایرانبهریال
وسپسبهروپیهتبدیلمیشد.

ایرنــا-قوهــایفریادکشمهاجــر تاالبســرخروددر چندهفته گذشــته
بهدلیل کمبودغذاوارددامگاههاشدهبودند کهباتالشنیروهایحفاظت
محیطزیستاستانمازندرانوتامینذرتبرای آنان،اینپرندگانمهاجر
در چندروز اخیر بهتاالببازگشتند.

ایرنا  -دوازدهمین اجالســیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای
بالدروز پنجشــنبهباشــعار «رســالتحوزههایعلمیهدر تحقــقو دفاعاز
اهدافو آرمانهایانقالب»باسخنرانیویدیوکنفرانسیرئیسجمهوری
در قمبرگزار شد.

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

تســنیم  -رزمایــش مشــترک و ترکیبــی نیــروی زمینــی ســپاه بــا نــام
محمدرســولاهلل (ص) با محوریــت جغرافیایــی و عملیاتی قــرارگاه قدس در
استانسیستانوبلوچستانبهصورتترکیبیدر دوفاز بزرگرزمی-نظامی
ومردمیاری-غیرنظامیبرگزار شد.

اینفوگرافی
3

خبر

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

الوروف :سفر رئیسی به مسکو کوتاه ،اما مهم است
به گزارش اردوپوینت ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روســیه روز جمعــه دربــاره ســفر آتــی ســیدابراهیم
رئیســی ،رئیسجمهــوری ایــران بــه مســکو گفــت:
«ایــن ســفر کوتاه ،امــا مهم اســت .زمــان آن رســیده
اســت که تعامــات 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 ریاستجمهوری ایران است».
الوروف در بخــش دیگــری از ســخنانش دربــاره
مذا کــرات وین گفــت« :پیشــرفتهای واقعی بر ســر
برنامــه هســتهای ایران حاصل شــده اســت .تمایلی
واقعی میان ایران و آمریــکا وجود دارد تا نگرانیهای
ملمــوس را درک کننــد و دریابنــد کــه چگونــه ایــن
نگرانیهــا میتوانــد در بســتهای کلــی قــرار گیرنــد.
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک بســتهای از راهحلها
بود».
او همچنیــن افــزود کــه ایــران بایــد در مذا کــرات
یادشــده ســازنده باشــد و غــرب نیــز نبایــد تنــش

نبــاره گفــت« :در
روانــی ایجــاد کنــد .الوروف در ای 
مــورد برنامه هســتهای ایــران ،من همچنــان موضع
واقعبینانهتــری اتخــاذ میکنــم .پیشــرفت و تمایــل
واقعــی وجــود دارد ،در درجــه اول بیــن ایــران و
ایاالتمتحده ،بــرای درک نگرانیهای خاص و برای
درک اینکــه چگونه میتــوان این نگرانیهــا را در یک
بسته مشترک در نظر گرفت .این فقط میتواند یک
را هحــل بســته باشــد ،مانند خــود توافق هســتهای،
یک بسته راهحل بود».
الوروف در ادامــه نشســت خبری خاطرنشــان کرد
که وضعیــت بهبود یافته اســت و کشــورهای غربی با
شــرایط بــرای ازســرگیری مذا کــرات در مــورد برنامــه

هســتهای ایــران موافقــت کــرده و از مطر حکــردن
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 میخواندیم».
وزیر خارجه روســیه گفت« :موضوع احیای برجام
مطرح بود که دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری 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 مطر حشــده 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».
الوروف تصریــح کــرد« :در ایــن منطقــه
جفــارس) کشــورهایی وجــود دارند کــه خارج از
(خلی 
مرزهای ملــی ادعاهایی دارنــد که از جملــه در مورد
سوریه ،جیبوتی و یمن است».
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