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با مبادله  علی شمخانی در توییتی نوشت: تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین 
نوشتار غیررسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: روش ارتباطی با آمریکا تنها زمانی با روش های دیگر 
جایگزین می شود که توافق خوب در دسترس باشد.

با مبادله  علی شمخانی در توییتی نوشت: تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین 
نوشتار غیررسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی 

تنها زمانی با روش های دیگر جایگزین می شود که توافق خوب در دسترس باشد.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین 
روابط  بررسی  به  خود  گزارش 
اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  تجاری 
در ۹ ماهه سال جاری پرداخته که 
تمامی  در  آمارها  بهبود  از  نشان 

حوزه ها دارد.
آبان  از  ایران  ایسنا،  گزارش  به 
را  خود  آزمایشی  عضویت   ۱۳۹۸
آغاز  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  در 
دوام  سال  سه  بناست  که  کرده 
داشته باشد و پس از آن دو طرف 
به جمع بندی  دائم  بر سر عضویت 
گذشته  ماه های  در  ایران  برسند. 
اعالم کرده که بحث تجارت آزاد 
شکل  به  نیز  را  اوراسیا  اعضای  با 

جدی دنبال می کند.
با وجود کاهش آمار تجاری ایران 
در سال گذشته تحت تأثیر کرونا، 
توافق تجاری با اوراسیا موجب شد 
کاهش  منطقه  این  با  تجارت  که 
کمتری پیدا کند و در سال جاری 
شرایط،  نسبی  بهبود  از  پس  نیز 
باالتر  اوراسیا  با  تجارت  افزایش 
است. بوده  کشوری  میانگین  از 
برآوردها نشان می دهد که تا پایان 
کاالیی  تجارت  امسال،  آذرماه 
ایران و اوراسیا حدود ۲.۲ میلیارد 
میلیون   ۴.۹ تقریبی  وزن  با  دالر 
 ۲.۹ مقدار  این  از  است.  بوده  تن 
میلیارد   ۱.۳ ارزش  به  تن  میلیون 

 ۲.۱ و  ایران  واردات  ارزش  دالر 
میلیون تن معادل ۸۷۸ میلیون دالر، 
مربوط به صادرات ایران به اوراسیا 
ارزش  مدت  این  است.در  بوده 
به  نسبت  اوراسیا  با  ایران  تجارت 
افزایشی  گذشته  سال  مشابه  مدت 
که  کرده  تجربه  را  درصدی   ۳۳
۲۴.۵ درصد آن مربوط به افزایش 
واردات و ۸.۷ درصد آن مربوط به 
صادرات بوده است. در این مدت 
درصد   ۱۹ حدود  ایران  صادرات 
درصد   ۴۴ حدود  ایران  واردات  و 
افزایش یافته است. از لحاظ وزنی 
و  درصد  سه  ایران  صادرات  نیز 
یافته  افزایش  درصد   ۱۲ واردات 
روسیه،  جز  به  مدت  این  است.در 
با  معامله  در  ایران  تجاری  تراز 
بوده  مثبت  اوراسیا  اعضای  دیگر 
باالی  حجم  به  توجه  با  اما  است 
درنهایت  کشور،  این  از  واردات 
اوراسیا  و  ایران  تجاری  کل  تراز 
با  نیز منفی شده است. در مقایسه 
سال گذشته که تراز تجاری در ۹ 
ماهه منفی ۱۵۳ میلیون دالر بود، در 
سال جاری این عدد به منفی ۴۰۹ 
تضعیف  که  رسیده  دالر  میلیون 

۱۶۸ درصدی را نشان می دهد.
در این مدت بیشترین حجم تجارت 
و  روسیه  با  اوراسیا  در  ایران 
کمترین آن با بالروس بوده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱

سال آینده هیچ سربازی 
کمتر از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 

دریافتی نخواهد داشت

مهلت ۲ ماهه مجلس به وزیر برای 
تعیین مدیران دو خودروساز

ارسال  و  تحویل  برای  آمادگی  اعالم  از  فارس  استان  پست  مدیر کل 
کتاب های خریداری شده عالقمندان در دومین نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران خبر داد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری: مهدی آزادی با اشاره به برگزاری 
در  است  برگزاری  تهران که در حال  مجازی کتاب  نمایشگاه  دومین 

جمع خبرنگاران گفت: امسال به صورت ویژه و ۲۴ ساعته بدون وقفه 
در کمترین زمان کتاب های خریداری از نمایشگاه به مشتریان در هر 
نقطه از استان ارسال می شود.مدیر کل پست استان فارس با بیان اینکه 
سال گذشته در اولین نمایشگاه مجازی کتاب حدود ۴۹ هزار مرسوله 
پستی به دست خریداران در استان فارس تحویل شده افزود: پیش بینی تا 
روز دهم بهمن ماه امسال بیش از ۷۰ هزار مرسوله پستی در این رابطه 
به استان فارس منتقل شود. مهدی آزادی اضافه کرد: بر اساس سیستمی 
که تعریف شده در هر مراحل مختلف مرسوله از مبدأ تا مقصد از طریق 

پیامک به خریدار اعالم می شود تا در جریان روند خرید قرار بگیرند.
گفتنی است در دومین نمایشگاه کتاب مجازی در استان فارس 

 ۲۰۰ هزار عنوان کتاب از طریق ۲ هزار و ۳۰۰ ناشر ارائه می شود که 
عالقمندان می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی www.ketab.ir نسبت 

به خرید کتاب اقدام کنند.

وزیر امور خارجه انگلیس ادعاهایی را درباره پیش رفت روند مذاکرات 
مذاکرات  کند  روند  مقصر  را  ایران  کرد  تالش  و  کرده  مطرح  وین 

جلوه دهد.
وزیر امور خارجه انگلیس ادعاهایی را درباره پیش رفت روند مذاکرات 
مذاکرات  کند  روند  مقصر  را  ایران  کرد  تالش  و  کرده  مطرح  وین 

جلوه دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، الیزابت تراس وزیر امور 
فوریت  مذاکرات  وین گفت:  مذاکرات  درباره  امروز  انگلیس  خارجه 
دارد و پیش رفت آن به اندازه کافی سریع نبوده است. ما به همکاری 

نزدیک با متحدانمان ادامه می دهیم.
بن بست خطرناکی  به  نزدیک شدن  مذاکرات در حال  وی مدعی شد: 
به  را  توافق  انتخاب کند که آیا می خواهد یک  باید  االن  ایران  است. 
اگر  باشد.  ]توافق هسته ای[  برجام  فروپاشی  مسئول  یا  برساند  سرانجام 

برجام فروبپاشد، تمامی گزینه ها روی میز هستند!
 ادعاهای وزیر امور خارجه انگلیس درباره روند مذاکرات وین در حالی 
امور خارجه کشورمان  امیر عبداللهیان وزیر  مطرح می شود که حسین 
در یک سخنرانی درباره مذاکرات وین خاطرنشان کرد: مذاکرات ما در 
وین به نقطه ای دارد نزدیک می شود که مذاکرات فنی ما در آینده نه 

چندان دور به حد اشباع می رسد و ما باید تصمیم سیاسی بگیریم.
تا  اظهار کرد:  اروپایی ها در مذاکرات  امیر عبداللهیان درباره رویکرد 
اینجای کار سه کشور اروپایی رفتارشان در مذاکرات این طور بوده که 
وقتی از تحریم صحبت می شود آن را به آمریکا حواله می دهند و در 
این موضوع non paper های شما و آمریکا عمل می کند و اتحادیه 
اروپا به عنوان واسطه اقدام می کند. در موضوع هسته ای وقتی صحبت 
همه  در  و  ماست  نگرانی  مورد  موضوع  می گویند  اروپایی ها  می شود 
موضوعات مربوط به آن آماده گفت وگو هستیم؛ اما انتقاد ما این است 

ابتکار جدید، سازنده و رو به جلویی در مذاکرات  که اروپایی ها هیچ 
و  منطقی  اخیر  هفته های  مذاکرات  در  کردند  تالش  البته  ندادند  ارائه 
سازنده ورود پیدا کنند. حتی امروز دیگر فرانسه نقش پلیس بد را در 

مذاکرات بازی نمی کند.
عالوه بر این، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
نیز در کنفرانس خبری روز دوشنبه اش درباره روند مذاکرات گفت، 
نزدیک یک ماه از دور هشتم مذاکرات گذشته است. البته در این چند 
ادامه  مختلف  سطوح  در  گفت وگوها  ولی  داشتیم  تنفس  یک  ما  هفته 
داشته است. روز گذشته برای اولین بار روسای هیئت های مذاکره کننده 
در فرمتی غیر از کمیسیون مشترک برجام جلسه داشتند و تا مادامی که 
این موضوعات به نقطه ای نرسیده که نیازمند بازگشت همه هیئت ها به 
پایتخت هایشان باشند همین دور ادامه پیدا می کند ولی اگر به نقطه ای 
کسب  برای  پایتخت هایشان  به  هیئت ها  بازگشت  نیازمند  که  برسیم 
مشورت های سیاسی و اخذ تصمیمات خاص باشند غیر از بحث تنفس ها،  
دور هشتم پایان می یابد.وی ادامه داد: در یک ماه گذشته مسیر مذاکرات 
زمان دیگری  از هر  ما  و  است  بوده  پیشرفت  به  پیوسته و آهسته رو 
باید  آمریکا  که  نقطه ای  همچنین  و  هستیم  نزدیک تر  توافق  نقطه  به 

تصمیمات خاص سیاسی خود را بگیرد.

به گزارش تابناک، از »کوروش مجیدیدیپلما  بازنشسته وزارت خارجه« 
به قواعد  بیشتر  می پرسم که در بین شخصیت های سیاسی چه کسانی 
تشریفاتی عمل می کردند؟ پاسخ می دهد: »در میان شخصیت هایی که 
من دیده یا با آن ها کار کرده ام، مقام معظم رهبری چه در زمان ریاست 
جمهوری و چه زمان رهبری تقید زیادی به رعایت اصول دیپلماتیک 
و  اصول  رعایت  مراقب  بسیار  هم  خاتمی  آقای  ایشان  از  بعد  دارند. 
خود  ساعت  و  انگشتر  درخصوص  حتی  و  بود  دیپلماتیک  تشریفات 
آقای  باشد.  هماهنگ  کفش هایش  و  لباده  و  عبا  با  که  داشت  دقت 
احمدی نژاد اما در دوره اول ریاست جمهوری اصاًل رعایت نمی کرد و 
با هزار دلیل و تحلیل او را راضی می کردیم کمتر کاپشن بپوشد. البته 

در دوره دوم بهتر شد و رعایت می کرد. 
در وزیران خارجه هم دکتر والیتی، دکتر خرازی و دکتر صالحی مقید 

بودند و اصول تشریفات را با دقت رعایت می کردند.«
ظریف« با کف کفش به رفتار »دیوید کامرون« واکنش نشان داد

نشستن  نحوه  می شود،  حاشیه ساز  مواقع  برخی  در  که  موضوعی 
عمومًا  موضوع  »این  می گوید:  مجیدی  کوروش  دیپلمات هاست. 

این که  به  بسته  صندلی  روی  نشستن  نحوه  اصواًل  است.  حاشیه ساز 
دسته دار  صندلی  اگر  مثاًل  می کند.  فرق  دسته  بدون  یا  باشد  دسته دار 
پاهای  اگر  یا  است  استرس  داشتن  نشانه  صندلی  دسته  گرفتن  باشد، 
بلندی دارید باید آن ها را جمع کنید و در یک طرف قرار دهید. در 
عرف دیپلماتیک مقام باالتر باید دست خود را برای دست دادن جلو 
نباید مقام پایین تر زودتر از مقام باالتر اقدام به دست دادن  بیاورد و 
کند. در نشستن روی صندلی هم نباید خود را روی صندلی ول کنید یا 
نباید جوری پای خود را روی پای دیگر بیندازید که کف کفش شما 

به سمت طرف مقابل باشد. این کار توهین آمیز است. 
یادم می آید آقای روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیداری 

با دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلستان داشت. 
به  انداخت  دیگر  پای  روی  را  خود  پای  کامرون  مالقات،  میانه  در 
بود. نمی دانم رئیس جمهور  به سمت روحانی  گونه ای که کف پایش 
متوجه شد یا نه اما به خاطر قبایی که پوشیده بود، نمی توانست واکنش 
مناسبی نشان دهد. آقای ظریف اما طوری پای خود را گذاشت که کف 

پایش به سمت کامرون باشد که حرکت جالبی بود.«

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با بیان اینکه فقط ۱۷ درصد مردم 
از مردم درخواست  ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند، گفت: 
می کنم با تزریق واکسن و استفاده کامل از ماسک اجازه شیوع بیماری 

را در کشور ندهند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در سی و دومین نشست قرارگاه عملیاتی 
سرایت پذیری  و  شیوع  خطر  کشور،  وزارت  محل  در  کرونا  با  مقابله 
اُمیکرون را باال توصیف کرد و گفت: برای کنترل و مهار این سویه 
جدید نیازمند رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به شکل استفاده 
از ماسک و تقویت روند تزریق ُدز دوم و در گام بعدی ُدز سوم هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
زمینه را برای ابتال و به تبع آن بستری بیشتر بیماری در کشور منجر 
را  بهداشتی  مراقبت های  به شدت  مردم کشور خواست  عموم  از  شود 

رعایت کنند و اجازه ندهند بیماری در کشور اوج گیرد.
وحیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در فرایند مراحل پنج گانه 
اجرای  کرد:  خاطرنشان  داریم،  قرار  محدودیت ها  هوشمندسازی  طرح 
موفق طرح هوشمندسازی محدودیت ها به همراهی و عدم عادی انگاری 
جمله  از  مراکز  همه  همین  برای  و  دارد  نیاز  مردم  سوی  از  بیماری 
آموزشی  و  اداری  مراکز  عمومی،  نقل  و  حمل  رستوران ها،  تاالرها، 
همه باید اصول بهداشتی را رعایت کامل کنند.وی ادامه داد: یکی از 

کارهایی که باید به فوریت برای کنترل و مهار سویه اُمیکرون اتفاق 
افتد، تسریع در روند واکسیناسیون است و طبق آخرین آمارها میزان 
تزریق ُدز سوم واکسن در کشور حدود ۱۷ درصد است که باید این 

آمار ارتقا یابد.
تجمع  موجب  که  مدارس  فوق العاده  برنامه های  خواست  کشور  وزیر 
و دورهمی است برگزار نشود و  در ادامه افزود: کالس های درس به 
دلیل جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان حضوری برگزار می شود.
اشاره  مورد  محورهای  دیگر  از  خارجی  سفرهای  بر  نظارت  موضوع 
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا بود که در این زمینه، گفت: 
چون  بهداشتی  الزم  تاییدیه های  می شوند  وارد کشور  که  افرادی  باید 

تزریق ۲ ُدز واکسن و پی سی آر منفی را به همراه داشته باشند.

خودرو  ایران  مدیران  تغییر  با 
روند  در  مهمی  تغییر  سایپا،   و 
»کیفیت«  و  »قیمت افزایی« 
شرکت  دو  این  محصوالت 
شد.  نخواهد  حاصل  خودروساز 
میلیونی   5 پراید  یک  که  موقعی 
می رسد  تومان  میلیون   ۱۹۰ به 
فقط مدیر شرکت این خودروساز 
تصمیم گیر نبوده بلکه سلسله عوامل 
داخل و خارج از این شرکت که 
می شوند  متنفع  آن  از  نوعی  به 
غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به 
دیگر  طرف  از  دخیلند.  آن  در 
سطح  و  کشور  اقتصادی  شرایط 
آنها  از  که  کشورهایی  با  روابط 
می شود  وارد  خودروها  قطعات 
نیز در »قیمت« و »کیفیت« این 

خودروها نقش دارند.
به  باید  مجلس  نمایندگان  لذا 
و  نگاه کنند  این عوامل  مجموعه 
به ریشه ها بنگرند و اگر می توانند 
برای آنها فکری کنند. این نگاه، 

تحول  و  است  و کلی  نگاه جامع 
این  با  فقط  شرکت  دو  این  در 
امکان پذیر است وگرنه  نوع نگاه 
فردی  هر  مدیر شرکت،  تغییر  با 
جایگزین  هم  توانایی  هرنوع  با 
 شود باز همین مسیر ادامه خواهد 

یافت.
ایران خودرو و سایپا دو نمونه از 
اقتصادی  اثرگذار  مجموعه های 
باشد  قرار  اگر  که  هستند  کالن 
فقط  هم  دیگر  نمونه های  بقیه  به 
نگریسته  مدیر«  »تغییر  نگاه  با 
عمده  مشکالت  هیچگاه  شود 
برای  که  مشکل آفرینی  و  آنها 
به  شد.  نخواهد  حل  دارند،  جامعه 
بخش های  همه  به  می رسد  نظر 
سرایت  نگاه  همین  اقتصادی 
به  »فرد«  از  نگاه  این  تا  و  دارد 
پیدا  تغییر  اقتصادی«  »سیستم 
گره های  از  گره ای  هیچ  نکند، 
نخواهد  گشوده  کشور   اقتصادی 

شد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

تحلیل این خبر را در ستون 
باال بخوانید

وزیرکشور: 

انگلیس:

هشدار دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر:

در مردهای معتاد برای فرو ریختن کامل 
بدن، ۳ تا ۵ سال طول می کشد، 

اما در زن ها ۲ سال!
وضعیت اعتیاد در خانم ها خیلی عمیق تر است

800معتاد متجاهر زن در تهران

سخنگوی قوه قضاییه: 

حکم بدوی پرونده پالسکو 
صادر شد


