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بازدیدرئیسجمهور
ازفرآیندتوزیعکاالها

  رئیس جمهور از فرآیند توزیع کاالهای اساسی در تهران بازدید 
 و از نزدی��ک ب��ا م��ردم حاضر در محل ه��ای توزیع گفتگو کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه با حضور در یکی از مراکز 
اصلی توزیع مرغ و گوشت جنوب تهران و یکی از فروشگاه های 
زنجیره ای مرکز شهر ضمن گفتگو با مردم از نزدیک در جریان 
 وضعیت توزیع کاالهای اساسی و مشکالت این امر قرار گرفت.

در این بازدید وزیر جهاد کش��اورزی دکتر رئیس��ی را همراهی 
می کرد.

درگیرینیرویدریاییارتشبادزداندریایی
ناوگروه نیروی دریایی ارتش یک کشتی تجاری کشورمان را 
از حمل��ه دزدان دریای��ی نجات داد. ناوگروه 80 نیروی دریایی 
ارتش بامداد روز گذشته با دریافت پیامی مبنی بر حمله دزدان 
دریایی ناشناس به کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان 
دریایی درگیر ش��د. با ورود تیم اس��کورت نیروی دریایی ارتش 
ب��ه منطق��ه و تبادل آتش بین دوط��رف دزدان دریایی متواری 
و کش��تی تجاری ایرانی با س��المت کامل در حال عزیمت به 
س��وی مقصد اس��ت. با توجه به گسترش دزدی دریایی از سال 
8۷ تاکنون ناوگروه های نیروی دریایی ارتش دائمًا در منطقه 
خلیج عدن، دریای س��رخ، اقیانوس هند در حال گش��ت زنی و 
اسکورت ناوگان تجاری ایران و کشورهای دیگر بوده اند. هم 
اکنون ناوگروه 80 نیروی دریایی ارتش در قالب ناوشکن البرز 
و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند  در 

حال انجام ماموریت است.

صفحهجدیدیدرروابطایرانوتاجیکستان
گشودهشدهاست

سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان 
در آس��تانه برگزاری پنجمین اجالس کمیس��یون مش��ترک 
کنس��ولی جمهوری اس��المی ایران و جمهوری تاجیکس��تان، 
در مالقات با علیرضا بیکدلی معاون کنس��ولی، امور مجلس و 
ایرانیان وزارت امور خارجه اظهار داش��ت: روابط بین دو کش��ور 
بس��یار خوب اس��ت، اما در حد انتظارات از دو ملت برادر، هم 
زبان و هم تاریخ نیس��ت. مهرالدین تاکید کرد صفحه جدیدی 
در روابط دو کش��ور گش��وده شده است.معاون وزیر امور خارجه 
کش��ورمان نیز همکاری های کنس��ولی و توسعه روابط مردم - 
مردم را پیش��ران گس��ترش ارتباطات بین کشور در بخش های 
اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی دانس��ت و اظهار امیدواری کرد 
در دوران پس��اکرونا و ش��رایط دش��وار منطقه با تسهیل هر چه 
بیش��تر  تعامالت مردمی و  لغو روادید بین دو کش��ور به س��طح 
دلخواه و شایس��ته روابط بین دو ملت خویش��اوند دست یافته و 

از فرصتها بهره برداری شود.

اتهامزنیفرماندهسنتکامعلیهایران
فرمان��ده نیروهای تروریس��تی س��نتکام )فرماندهی مرکزی 
نیروه��ای آمری��کا در غ��رب آس��یا( در گفت وگوی��ی ایران را 
»بی ثبات کننده ترین« نیرو در خاورمیانه خواند. اریک کوریال، 
فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام در گفت وگویی با الجزیره 
مدعی شد: از نظر من ایران بی ثبات کننده ترین نیرو در خاورمیانه 
است. موضع آمریکا این است که به ایران اجازه هسته ای شدن 
را نده��د؛ ب��ا این ح��ال نگرانی ما درباره ای��ران از توانایی های 
هس��ته ای اش فرات��ر م��ی رود. وی در ادامه ادعا کرد که برنامه 
موشک های بالستیک ایران و حمایتش از گروه های نیابتی از 
دیگر نگرانی های ایاالت متحده محس��وب می ش��وند. وی در 
ادامه گفت: تهدید ایران نیازمند تالش قاطع از سوی ما و شرکای 
امنیتی مان در منطقه است. سنتکام به این تالش متعهد است. 
ادعاه��ای ای��ن مقام آمریکایی درباره نقش ایران در منطقه در 
حالی مطرح می شود که ایران سهم بسزایی در مبارزه با تروریسم 

منطقه از جمله در مبارزه با داعش داشته است.

دووزیرکابینهبهمجلسمیروند
وزرای راه و شهرس��ازی و صنع��ت، مع��دن و تجارت به منظور 
پاس��خگویی به س��واالت چند تن از نمایندگان طی این هفته 
در صح��ن محلس ش��ورای اس��المی حض��ور خواهند یافت. 
همچنین طی جلسه این هفته مجلس ادامه رسیدگی به گزارش 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی 
ش��فافیت قوای س��ه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها 

نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دستگاهقضاپیگیرذخایرانبارهاییکهارز
ترجیحیگرفتهاند

دادستانی کل کشور در اطالعیه ای از واحدهای تولیدی که با ارز 
ترجیحی مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریداری کرده اند و 
در حال حاضر موجودی دارند خواست تا نسبت به موجودی ذخایر 
انبارها اقدام به خوداظهاری کنند. مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم 
کرد: در راس��تای دس��تورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر »مقابله 
با گرانفروش��ی و احتکار« و کمک دس��تگاه قضایی به دولت در 
انجام اصالحات اقتصادی، دادستانی کل کشور هفته گذشته در 
اطالعیه ای از واحدهای تولیدی که با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد 
یا از سامانه بازارگاه خریداری کرده اند و در حال حاضر موجودی 
دارند و همچنین محصوالت نهایی آن ها برابر تصمیمات دولت 
و تنظیم بازار، مش��مول افزایش قیمت ش��ده اس��ت خواس��ت تا 
برای پیشگیری از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود 
اظهاری میزان موجودی ذخایر در انبارهای خود اقدام کنند. در 
ای��ن اطالعیه آمده اس��ت واحده��ای تولیدی، گزارش خود را به 
ادارات کل جهاد کشاورزی مراکز استان ها ارائه کنند و در موعد 
مقرر نسبت به واریز مابه التفاوت ارز به حساب هدفمندی یارانه ها 
اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستان های مراکز استان ها 

و ادارات کل تعزیرات حکومتی اعالم کنند.

سياسي

گروه سياسـی: حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی عصر روز پنج شنبه در ديدار شيخ تميم بن حمد آل 
ثانی امير قطر و هيئت همراه با تأكيد بر افزايش همکاری های 
سياسی و اقتصادی دو كشور، راه حل مسائل منطقه را گفت وگو 
بدون دخالت عوامل خارجی دانسـتند و با اشـاره به استمرار 
جنايـات رژيم صهيونيسـتی عليه مردم فلسـطين، گفتند: 
توقـع از جهـان عرب ورود صريح به ميدان عمل سياسـی در 
مقابل اين جنايت های آشکار است. حضرت آيت اهلل خامنه ای 
در ايـن ديـدار، اسـتحکام و پايداری روابط ايـران و قطر را به 
نفع هر دو كشـور دانسـتند و افزودند: سطح كنونی ارتباطات 
اقتصادی دو كشـور بسـيار پايين است و بايد چند برابر شود، 
همچنين در مسـائل سياسـی نيز زمينه برای تبادل نظرهای 
بيشـتر وجود دارد كه اميدواريم اين سـفر مبدأ جديدی برای 

گسترش همکاری ها باشد.
رهبر انقالب اس��المی با تأیید س��خنان امیر قطر در محکومیت 
جنایات رژیم صهیونیس��تی، ظلم چند ده س��اله صهیونیستهای 
خبی��ث ب��ه مردم فلس��طین را واقعیتی تلخ و ضربه ای به دنیای 
اس��الم و جهان عرب خواندند و گفتند: در مقابل این جنایتها، 
توق��ع جمهوری اس��المی ای��ران از دنیای عرب ورود صریح به 
میدان عمل سیاس��ی اس��ت. ایش��ان با اش��اره به سخنان امیر 
قطر درباره حوادث س��ال گذش��ته محله شیخ جّراح، خاطرنشان 
کردند: در آن قضیه، حمایت برخی کش��ورهای عربی از مردم 
فلس��طین حتی به اندازه بعضی اروپایی ها هم نبود و هیچ گونه 
موضع گی��ری نکردن��د که اکنون نیز همین گونه عمل می کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: این رویکرد کشورهای 
عرب��ی اگ��ر از ترس رژیم صهیونیس��تی ی��ا از روی طمع به آن 
اس��ت، باید بدانند امروز رژیم اش��غالگر نه در ش��رایطی است که 

می توان به او طمع داشت و نه از او ترسید.
ایش��ان راه حل مس��ائل منطقه را به دست کشورهای منطقه و از 
طریق گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل سوریه و یمن نیز با 
گفت وگو قابل حل اس��ت البته گفت وگو نباید از موضع ضعف 
باشد، در حالی که طرفهای مقابل یعنی عمدتًا آمریکا و دیگران 

به قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
رهب��ر انق��الب با تأکید بر اینک��ه برای اداره منطقه احتیاجی به 
دخالت دیگران نیست، گفتند: صهیونیست ها هر جا پا می گذارند 
فس��اد ایجاد می کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمی توانند به 
کشورها بدهند، بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه می توانیم 
باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم. 

ایش��ان با اش��اره به قرارهای تعیین شده بین ایران و قطر، تأکید 
کردن��د: ای��ن قرارها در زمان بندی معین و مش��خص، عملیاتی 
ش��ود. در این جلس��ه آیت اهلل رییسی ، رییس جمهور کشورمان 
نیز حضور داشت. در ادامه امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین 
س��فر خود به ایران، به جایگاه برجس��ته رهبر انقالب اس��المی 
در جهان اس��الم اش��اره کرد و گفت: جنایات رژیم صهیونیستی 
در فلس��طین ناگوار اس��ت و همه باید در برابر حوادث فلس��طین 
ایستادگی کنیم. امیر قطر با اظهار تأسف از شهادت یک خبرنگار 
زن در جنین به دست نظامیان صهیونیست افزود: صهیونیست ها 
با خونس��ردی تمام این جنایت را انجام دادند. ش��یخ تمیم بن 
حمد آل ثانی همچنین راه حل مس��ائل کش��ورهای منطقه از 
جمله س��وریه، عراق و یمن را گفت وگو دانس��ت و درباره روابط 
اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی بین 
دو کش��ور فعال ش��ده و امیدواریم تا س��ال آینده همکاری های 

اقتصادی ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

رئیس���ی:عزموارادهدوکش���وردرتوس���عهروابط �
اقتصادیوتجاری

رئی��س جمه��ور کش��ورمان نیز با تاکید ب��ر ظرفیت های ایران 

و قط��ر برای توس��عه همکاری ه��ای دوجانبه، منطقه ای و بین 
المللی، تصریح کرد: ظرفیت دو کشور نه تنها می تواند در خدمت 
توسعه روابط فی ما بین باشد بلکه می تواند بستری برای مقابله 

با چالش های موجود در منطقه باشد. 
آیت اهلل رئیس��ی نیز با اش��اره به س��فر موفق خود در اس��فند ماه 
س��ال گذش��ته به دوحه، روابط دو کشور را برادرانه توصیف کرد 
و افزود: جمهوری اس��المی ایران دوس��تی خود را در روزهای 
سخت به دوستان و برادران خود از جمله کشور دوست و برادر 

قطر، اثبات کرده است.
دکتر رئیسی با تاکید بر ظرفیت های ایران و قطر برای توسعه 
همکاری ه��ای دوجانب��ه، منطقه ای و بین المللی، تصریح کرد: 
ظرفیت دو کش��ور نه تنها می تواند در خدمت توس��عه روابط فی 
ما بین باش��د بلکه می تواند بس��تری برای مقابله با چالش های 

موجود در منطقه باشد. 
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و تجاری 
بین ایران و قطر اظهار داش��ت: بخش��ی از توافقات ما در س��فر 
به قطر اجرایی ش��ده و در این دیدار برای تحقق حداکثری آن 
گفتگو و تصمیم گیری می کنیم. توسعه همکاری های دو کشور 
بویژه در حوزه های گردشگری، ترانزیت، همکاری های بندری 

و دریایی، انرژی و نیز افزایش همکاری ها تجاری و س��رمایه 
گذاری در ماه های اخیر نشان دهنده عزم و اراده تهران و دوحه 

برای توسعه ارتباطات بین دو کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت ها و مزیت های بی نظیر 
جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی ایران زمینه ساز توسعه همگرایی 
منطقه ای و امنیت و رفاه برای ملت های منطقه است، اظهار 
داشت: ما خواهان پایان محاصره یمن، ثبات و حکومت قدرتمند 
در عراق، خروج اش��غالگران از س��وریه و تش��کیل دولت فراگیر 
در افغانس��تان هس��تیم. دکتر رئیسی افزود: فلسطین همچنان 
مس��أله اول جهان اس��الم اس��ت و هرچه سریعتر باید تجاوزات 

رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین متوقف شود.

امیرقطر:قدرتایرانبهنفعامنیتوثباتمنطقه �
است

 ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی نیز با ابراز خورس��ندی از س��فر به 
تهران، اظهار داش��ت: س��فر قبلی ش��ما به دوحه بس��یار مهم و 
اثرگ��ذار ب��ود و تاری��خ روابط 2 کش��ور را باید به قبل و بعد از آن 
س��فر تقس��یم کرد و ما بطور جدی خواهان اجرایی ش��دن همه 
توافقات آن سفر و گسترش روابط 2 کشور بویژه در زمینه های 
تجاری و اقتصادی هستیم. امیر قطر با بیان اینکه ایران و قطر 
در بسیاری از مسائل منطقه ای مواضع همسو و یکسان دارند، 
اظهار داشت: آماده ایم در زمینه مسائل سوریه، عراق، فلسطین، 
یمن و افغانستان به توسعه همکاری ها ادامه دهیم. شیخ تمیم 
بن حمد با اشاره به نقش مهم ایران درباره موضوعات مختلف 
منطق��ه ای، اف��زود: حف��ظ امنیت و کرام��ت ملت های منطقه 
و حق تعیین سرنوش��ت خودش��ان ضروری اس��ت و دخالتهای 
خارجی عامل برهم زدن اوضاع زندگی در برخی کش��ورهای 

منطقه شده است.
امی��ر قط��ر ب��ا تاکید بر اینکه ق��درت ایران به نفع امنیت و ثبات 
منطقه اس��ت، به لزوم لغو تحریم ها علیه ایران اش��اره کرد و 
گفت: ایران بیش از 40سال است که در مقابل انواع هجمه ها 
و فشارها ایستادگی کرده و اکنون به اعتراف خودغربی ها، این 

ایران است که در این مبارزه پیروز شده است. 
دکتر رئیسی و امیر قطر همچنین در این دیدار با مرور جداگانه 
تمامی توافقات صورت گرفته در س��فر اس��فندماه گذشته رئیس 
جمهور به قطر، میزان پیش��رفت هر یک را مورد بررس��ی قرار 
داده و ب��ر ل��زوم پیگیری تا حص��ول نتیجه تمامی این توافقات 

تاکید کردند.

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارامیرقطرتاکیدکردند:

راه حل مسائل منطقه تنها از طریق گفت وگو 

اخبار كوتاه

گ�روه سیاس�ی: مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا اعالم 
ک��رد ک��ه حص��ول تواف��ق در مذاکرات وین بر س��ر احیای برجام 
دردس��ترس اس��ت. به گزارش ای اف پی، جوزپ بورل، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پیش از نشس��ت گروه 
۷ درب��اره مذاک��رات وین گفت: مذاکرات به تاخیر افتاده بود و حال 
از سرگرفته می شوند. چشم انداز برای حصول توافق نهایی وجود 
دارد. ب��ورل در گفتگ��وی کوتاه��ی با خبرن��گاران پیش از ورود 
به جلس��ه س��ران گروه ۷، گفت س��فر »انریکه مورا« به تهران 
 مثبت بود و مذاکرات با ایران به زودی از س��ر گرفته می ش��ود.

 به نوشته خبرگزاری فرانسه، وی در این باره توضیح داد: »مذاکرات 
هس��ته ای ب��ا ای��ران تعلیق ش��ده بود، اما س��فر هماهنگ کننده 
 اتحادی��ه اروپ��ا ب��ه ایران اجازه از س��رگیری مذاک��رات را داد«.

 این مقام ارشد اروپایی با ابراز امیدواری نسبت به در دسترس بودن 
حصول توافق بین ایران و طرف های غربی در وین، اظهار داشت: 

»چشم انداز رسیدن به یک توافق نهایی وجود دارد«.
مذاکرات وین که در راستای احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های 
ایران از آن موقع آغاز شد، در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از 

جمله حمله روسیه به اوکراین و کشمکش های  تهران - واشنگتن 
بر سر برخی مسائل باقی مانده در مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف 
شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اخیرا در 
گفت وگویی درباره مذاکرات وین گفت: هدف ما در این مذاکرات 
رسیدن به توافقی قوی و بادوام است و از طرف آمریکایی خواسته ایم 
واقع بین باشد، تاکید کرده ایم لغو تحریم ها در تمامی بخش ها و 
ارائه ضمانت های اقتصادی یکی از مهم ترین نکات در دستور کار 
مذاکراتی ماست. او همچنین مطرح کرد: من فکر می کنم طرف 
آمریکایی به خوبی به خطوط قرمز ایران واقف است و ما به مذاکرات 
ادامه می دهیم و به محض این که به نقطه توافق برسیم، نماینده ما 

در مذاکرات در وین آخرین مراحل توافق را انجام خواهد داد.

پیتراستانو:تمامیتالشمانرابرایحفظبرجامبه �
کارخواهیمگرفت

از سوی دیگر سخنگوی اتحادیه اروپا اعالم کرد که جامعه بین المللی 
می خواهد تالش هایی برای نجات برجام انجام بگیرد؛ چراکه این 
توافق برای نظام عدم اش��اعه هس��ته ای مهم اس��ت. پیتر استانو، 

سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری 
روزنامه کمیس��یون اروپا به خبرنگاران گفت: این وظیفه و تمایل 
هماهنگ کننده توافق هس��ته ای اس��ت تا همه کارهای ممکن را 
ب��رای نج��ات توافق انجام دهد. وی تاکی��د کرد که جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا "هرآنچه که امکان دارد را 
به پایان رساندن موفقیت آمیز مذاکرات جاری انجام خواهد داد". 
اس��تانو همچنین خاطرنش��ان کرد که کش��ورهای اتحادیه اروپا، 
کش��ورهای عضو توافق و تمام جامعه بین المللی می خواهند که 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده 
مذاکرات تمام تالش هایش برای نجات توافق را انجام دهد؛ چراکه 
این توافق " بخش مهمی از معماری عدم اشاعه هسته ای" محسوب 
می شود. استانو همچنین با اشاره به سفره انریکه مورا، معاون جورپ 
بورل به ایران عنوان کرد که وی دیگر مسائل روابط دوجانبه ایران 
و اتحادیه اروپا نیز گفت وگو می کند. این در حالی اس��ت که یک 
مقام فرانس��وی ضمن ابراز بدبینی نس��بت به حل وفصل "فوری" 
مشکالت میان ایران و آمریکا بر سر احیای برجام عنوان کرد که 
احیای این توافق همچنان "فایده بخش" است. یک منبع فرانسوی 

روز پنج شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که احیای توافق هسته ای 
میان ایران و قدرت های جهانی همچنان فایده بخش است، اگرچه 
نس��بت به اینکه مش��کالت برجسته دوجانبه میان ایران و آمریکا 
فوری برطرف ش��ود، بدبین می باش��د. وی در ادامه مدعی ش��د که 
دستیگری دو شهروند فرانسوی توسط ایران تحریک آمیز است و 
اگ��ر ته��ران بخواهد برای احیای برجام با زمان بازی کند، مرتکب 
اشتباه شده است. گفتنی است مذاکرات وین که در راستای احیای 
توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران از آن موقع آغاز شد، در پی 
برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله روسیه به اوکراین و 
کشمکش های تهران - واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده در 
مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف شده است. همچنین سفیر روسیه 
در ایران طی گفت وگویی عنوان کرد که احیای توافق هسته ای با 
ایران همچنان امکان پذیر می باشد. به گزارش تاس، لوان جاگاریان، 
س��فیر روس��یه در ایران در گفت وگویی با "روسیه 24" درخصوص 
احیای توافق هس��ته ای بیان کرد: همیش��ه ش��انس در این زمینه 
وجود دارد اما ایرانیان به حق تاکید دارند که به خطوط قرمزش��ان 

احترام گذاشته شود. 

بالتکلیفیمیلیاردهادالرارزترجیحیدردولتقبلاصالحجهتگیریها،برایدورزدنتحریمها
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که باید گاز مبنای صادرات ایران باشد، چراکه با 
ثبات تر است و ارزش افزوده  کمتری از حوزه نفت در فناوری دارد. محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی در افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی تاکید کرد: برای دور زدن تحریم ها، ثبات درآمد و افزایش 
ارزش افزوده باید جهت گیری ها اصالح ش��ود؛ بدتر از خام فروش��ی، خام اندیش��ی و 
بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی در کشور است و باید از ثروت 
حاصل از نفت صیانت کرد. رئیس مجلس شورای اسالمی با حضور در غرفه شرکت 

ملی نفت ایران به صورت وبیناری با مسئوالن و کارگران این شرکت در نقاط مختلف کشور ارتباط زنده برقرار کرد و 
پس از استماع دستاوردها و کارکردهای شرکت های تابعه و همچنین دغدغه های مطرح شده از سوی آن ها نسبت 
به اقدامات انجام شده توسط آنها، قدردانی به عمل آورد. گفتنی است رئیس مجلس شورای اسالمی صبح روز جمعه 
به منظور حضور در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی وارد محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران شد و پس از افتتاح آن، از سالن های نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان 

دستاوردها، تولیدات و پروژه های در حال اجرای شرکت های حاضر در این نمایشگاه قرار گرفت.

غالمعلی حداد عادل معتقد است امروز انقالب قویا به نیروی انسانی کارآمد برای 
اداره کشور نیاز دارد. رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: بنده در 
صحیح بودن مبانی اصالح یارانه ها تردید ندارم و در زمان دولت قبل هم متوجه 
می شدیم که ارز ترجیحی فساد می آورد و نتیجه اش این همه ویژه خواری و رانت 
و قاچاق ش��د و هنوز هم تکلیف میلیارد ها دالر تخصیص ارز ترجیحی در دولت 
قبل مشخص نشده است. رئیس مجلس هفتم معتقد است از نظر مبنایی بحثی 
نیست و االن نگران اجرا و مدیریت هستیم و اینجاست که آدم قوی می خواهد 

و مگر می توان یک جنگ را با س��تاد قوی و صف ضعیف به پیروزی رس��اند؟ سیاس��ت هم همینطور اس��ت و باید 
در مقام اجرا نیرو داش��ته باش��یم نه اینکه دور هم جمع یک و حزب درس��ت کنیم و همه همت این باش��د که وکیل 
مجلس و عضو شورای شهر بشویم. دولت دوازدهم با افزایش نرخ ارز در کشور، برای تأمین کاالهای اساسی با 
قیمت پایین تر، قیمت دالر برای واردات این کاالها را با عنوان ارز ترجیحی، 4 هزار و 200 تومان اعالم کرد. این 
در حالی بود که در طول ماه ها گذشته، بخشی از کارشناسان و مسئوالن دولتی و حاکمیتی، اختصاص این ارز را 

عاملی برای گسترش فساد اقتصادی دانسته اند که تأثیر مناسبی بر روی قیمت کاالها نداشته است.

 بورل: جواب ایران به پیغام مورا بسیار مثبت بود

بازگشتطرفهایبرجامیبهمیزمذاکره

گروه سیاس�ی: همچنین معاون اول نماینده دائم روس��یه در 
س��ازمان ملل، تایید کرد که مس��کو ممکن است در صورت 
وجود خطراتی برای موجودیت آن، از سالح های هسته ای 
استفاده کند. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم 
 UnHerd News روس��یه در س��ازمان ملل در س��خنانی به
در پاس��خ به س��والی درباره احتمال اس��تفاده روسیه از سالح 
هسته ای گفت: من یک فرد نظامی نیستم و وظیفه من نیست 
که نتیجه گیری کنم، اما فکر می کنم اگر ش��ما مس��اله ای با 
ی��ک کش��ور هس��ته ای دارید و آن را تهدی��د می کنید، باید 
هم��ه احتم��االت را در نظر بگیرید." وی افزود: من دیپلمات 
هس��تم نه نظامی و جزو هیات تصمیم گیرنده درباره اجرای 
استراتژی هسته ای نیستم، اما می توانم بگویم که ما سالح 
هسته ای داریم و در صورت وجود هرگونه خطر برای روسیه، 

می توانیم از آن استفاده کنیم. این 
مقام روس تاکید کرد این احتمال 
در صورت��ی امکان پذیر اس��ت که 
روس��یه در مع��رض خطراتی قرار 
گی��رد که موجودی��ت آن را تهدید 
می کن��د. پولیانس��کی گف��ت: در 
ای��ن مرحله، م��ن صراحتاً با توجه 
ب��ه موض��ع اوکراین و تالش های 

کش��ورهای غرب��ی برای دامن زدن به ای��ن درگیری، هیچ 
امکانی برای راه حل دیپلماتیک نمی بینم. باید اعتراف کنم 
ک��ه اکنون فرصتی برای دیپلماس��ی وج��ود ندارد. صلح در 
اوکراین بدون خلع س��الح و پاکس��ازی نازیسم امکان پذیر 
نیست. پیش از این هم دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق 

روسیه،درباره احتمال وقوع جنگ 
هس��ته ای تمام عیار میان روسیه و 

غرب هشدار داده بود.

الوروف:اتحادی���هاروپ���ابه �
بازیگ���ریتهاجم���یتبدی���ل

شدهاست
وزیر امور خارجه روس��یه روز جمعه 
اتحادیه اروپا را متهم کرد به اینکه در صحنه بین المللی تبدیل 
به یک بازیگر تهاجمی ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روس��یه در 
اظهارات��ی خطاب به خبرنگاران در حاش��یه اجالس وزیران 
سازمان کشورهای مستقل همسود در شهر دوشنبه پایتخت 

تاجیکس��تان بیان داشت، کشورهای اتحادیه اروپا "با شتاب 
دقیقاً در مس��یرهایی که ناتو قباًل زمینه س��ازی کرده اس��ت، 
حرکت و از این طریق روند ادغام با ناتو را تأیید می کنند و در 
واق��ع ب��ه عنوان یک ضمیمه برای آن کارکرد دارند. الوروف 
به خبرنگاران تصریح کرد:  )در این راس��تا( تردیدهایی جدی 
در قبال بی ضرر بودن تمایل کی یف )برای پیوستن به اتحادیه 
اروپ��ا( ب��ا توجه به اینکه اتحادیه اروپا از یک پلتفرم اقتصادی 
سازنده به یک بازیگر تهاجمی و ستیزه جو تبدیل شده، ایجاد 
می شود. به گفته الوروف، همچنین کشورهای غربی در تالش 
هستند تا به روابط کشورهای متحد عضو سازمان هایی شامل 
سازمان پیمان امنیت مشترک )CSTO(، سازمان کشورهای 
 )SCO( سازمان همکاری شانگهای ،)CIS( مستقل همسود

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( آسیب بزنند.

معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل:

يك كشور هسته ای را تهديد نکنيد


