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شهرنوشت 6

 مجلس با افزایش عوارض سیگار 
مخالفت کرد؛

 همسو با مافيا 
و خالف جهت رویه جهانی

جهان 5

 موج تحریم های غرب، روسیه را 
به سمت اتحاد جدید سوق می دهد؛ 

 چسبندگی به پکن؛
 گزینه مطلوب یا اجباری؟
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  حمله به پتروشیمی ماهشهر
 امنیتی بود نه تروریستی
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در جلسه برجام شورای عالی امنیت ملی  چه گذشت؟

توافق در منگنة جنگ 
و ضعف پیش نویس

همه کارشناسان باور دارند که حمله روسیه 
به اوکرایــن و بحران به وجود آمــده در روابط 
روس ها با اروپاییــان و آمریکا بر مذاکرات وین 
و توافق هسته ای ایران بی تاثیر نیست. هرچند 
که بازیگران اصلی وین سعی دارند به ظاهر این 
مساله را کتمان کنند و حساب وین را از مسکو 
و کیف جدا ســازند.به قول فواد حسین، وزیر 
خارجه عراق اگر بحــران اوکراین با گفت وگو 
حل نشود انفجار آن تا مرزهای ایران و عراق هم 
خواهد رسید و برای تهران چه انفجاری بزرگتر 
از حاصل نشدن توافقی که تا هفته پیش همه از 
نهایی شدن آن و حتی آماده شدن خبرنگاران 

برای اعزام به وین برای پوشــش اخبار توافق و 
گرفتن عکس های یادگاری خبــر می دادند.
صحن مجلس یک روز پس از آنکه خبرگزاری 
فارس از رسانه های همسو با دولت احتمال داد 
که در این مرحله از مذاکرات، آمریکایی ها زیر 
میز بزنند و توافق حاصل نشود، شاهد نقدهای 
صریح نمایندگان مجلس به متن پیشنهادی 
توافق بود.نمایندگان که به نظر می رسید به متن 
پیشنهادی دسترسی پیدا کرده اند، آن را مغایر 
با شعارهای دولت انقالبی دیدند و سعی کردند 
حضور برخی کارشناسان و مذاکره کنندگان 

تیم قبلی را عامل تدوین چنین متنی بدانند.

بازارهای مالی ٧٢ ساعت پس از آغاز جنگ اوکراین به شرایط عادی بازگشتند 

 پیش بینی وقوع بحران جدید
  در بازار جهانی غذا

چرتکه 3

اظهارات ضد و نقیض درباره حذف ارز ترجیحی

 ارز  ۴٢۰۰تومانی
 روی هوا ماند

به بهانه پایان کار یک جنتلمن در فوتبال ایران

سفر محـرم! 

سخنگوی اورژانس مازندران خبر داد

 انفجار مرگبار معدن 
در وازتنگه چمستان

 نگاه غیرانسانی؛ علت مخالفت
 با تعیین حداقل مزد

 کار کارگر،
 از جنس کاال نیست
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 تهران و واشنگتن

 از طریق توافق هستیم
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سياست 2

در نشســت ســتاد ملی مقابله با کرونا از تولید 
واکسن مخصوص سویه اُمیکرون از سوی مجموعه 
دارویی برکت خبر داده شد و همزمان با این رویداد، 
رئیس جمهور هم بر ضرورت اقناع افکارعمومی برای 
تزریق ُدز سوم واکسن و افزایش جرایم بی توجهی به 

شیوه نامه های بهداشتی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
»سید ابراهیم رئیسی« پیش از ظهر شنبه در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا از ارائه گزارشی با موضوع 
کاهشــی شــدن روند ابتال و قربانیان موج ششم 
همه گیری کرونا ابراز خرسندی کرد و گفت: البته 
این مســأله به هیچ وجه نباید باعث سست شدن 

اجرای اصول بهداشتی شود.
رئیس جمهــور از همه آحاد مــردم، اصناف و 
کارمندان خواست همچنان با دقت و به طور کامل 
شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایت و به ویژه از 
برگزاری و حضور در اجتماعات پرهیز کنند و افزود: 
دستگاه های متولی، اجرای پروتکل های بهداشتی 

را به طور جدی و مؤثر پیگیری کنند.
وی در ادامه برخی اماکن پرخط برای شیوع کرونا 
را مورد توجه قــرار داد و گفت: یکی از پرخطرترین 
محل ها برای شیوع کرونا، وسایل حمل و نقل عمومی 
است و لذا مســئوالن مربوطه پیگیر اجرای دقیق 

پروتکل ها از جمله در خطوط هوایی و رعایت مصوبه 
سقف ۶۰ درصدی در پروازها باشند.

 تأکید بر افزایش جرایم بی توجهی
 به شیوه نامه ها ی بهداشتی

رئیسی با اشــاره به گزارش ارائه شده در جلسه 
درباره کیفیت بازدارندگی جریمه های در نظر گرفته 
شده برای عدم رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، 

تصریح کرد: الزم است این جریمه ها با هدف افزایش 
بازدارندگی و ارتقای توجه به دســتورالعمل های 

بهداشتی مربوط به کرونا مورد بازنگری قرار گیرند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
به اهمیت تحقیق و پژوهش دربــاره آثار و عوارض 
اجتماعی و روانی کرونا اشــاره و خاطر نشان کرد: 
مطالعه عوارض ناشــی از کرونا برای افراد در ابعاد 

شخصی و اجتماعی بسیار مهم و پشتوانه عملکرد 
و تصمیم گیری هــای بهتر ما در آینده اســت، لذا 
این موضوع باید بسیار مورد توجه بگیرد و از نتایج 
تحقیقات و تجربیات دیگران نیز به نحو احســن 

استفاده شود.
رئیسی همچنین با اشاره به گزارشی که درباره 
طب سنتی در جلسه ارائه شد، مواجهه عالمانه با این 
موضوع را در محافل علمی و دانشگاهی از مصادیق 
تضارب آرا و آزاداندیشــی دانست و از دانشگاه های 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت خواست فضایی را 
فراهم کنند تا متخصصان این عرصه بتوانند در جمع 
اساتید و صاحب نظران پزشکی به بحث و گفت وگو 
درباره نظرات شــان بپردازند و مردم از نتیجه این 

مباحث بهره مند شود.
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد 
که محققان مجموعه دارویی برکت موفق شده اند 
واکسن جدیدی تولید کنند که مشخصاً می تواند 
در برابر ســویه اُمیکرون بازدارندگی موفق و سطح 

باالیی داشته باشد.
در این جلسه مقرر شد الزامات و محدودیت های 
کرونایی، با لحاظ تعریف جهانی ارائه شده از رنگ های 
مختلف کرونایی، متناسب با شرایط فعلی شیوع کرونا 

در کشور بازتعریف شود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران به دنبال یک 
توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت 

خطوط قرمز خود در مذاکرات است.
به گزارش ایلنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا و هماهنگ کننده ارشــد 
مذاکرات ویــن و  حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه امشــب در خصوص آخرین وضعیت 

گفت وگوها در وین بحث و تبادل نظر کردند.
بورل ضمن مرور آخرین تحوالت مذاکرات وین، 
بحران در اوکراین را دارای عواقب جدی برای سیاست 
جهانی و اروپا توصیف کرد. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، با مرور تالش های فراوان همه طرف ها 
تاکید کرد که مذاکرات وین به مرحله حساســی 

رسیده و نیازمند تصمیمات جدی از سوی همه است.
امیرعبداللهیان نیز در این گفت و گوی تلفنی ضمن 
تشکر از تالش های جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات و 
انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت 
که انتخاب قطعی جمهوری اسالمی ایران عدم عبور 

از خطوط قرمز خود اســت. وی با اشاره به آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران برای حصول یک توافق 
خوب، بر لزوم اخذ تصمیم سیاســی توسط طرف 
مقابل تاکید کرد و اظهار داشت: ایران به دنبال یک 
توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت 

خطوط قرمز خود در مذاکرات است.
وزیر امور خارجه در مورد بحــران اوکراین نیز 

خواستار حل و فصل آن از طریق سیاسی شد. 
وزیر امور خارجه و مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین 
تاکید کردند که مذاکرات به مرحله حساس و مهمی 
رسیده و همه طرف ها بخش عمده مسیر را به خوبی 

طی کرده اند.

خبر
در ستاد مقابله با کرونا اعالم شد

ساخت واکسن مخصوص ُامیکرون توسط مجموعه دارویی برکت

امیرعبداللهیان در گفت وگو با بورل:
ایران به دنبال یک توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی است


