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رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد: 

آستانه تاب آوری 
جامعه به شدت 
چرتکه 3کاهش یافته است

 در گفت و گوی »توسعه ایرانی« 
با مسئوالن اتحادیه طال و جواهر بررسی شد؛ 

سيگنال اوکراین به بازار 
طال چيست ؟
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رئیس   جمهور تاکید کرد: ایران دنبال جهش در 
روابط منطقه ای به خصوص کشورهای خلیج فارس 

است.
سید ابراهیم رئیســی ظهر دیروز در نشست 
خبری مشترک با امیر قطر با تشکر از دعوت امیر قطر 
برای سفر  به این  کشور اظهار کرد: سفر به دوحه با دو 
هدف توسعه روابط دو جانبه ایران و قطر و شرکت در 
نشست سران کشورهای صادرکننده گاز انجام شد.
وی افزود: در این دیدار توافق کردیم دو کشور از 
فرصت های موجود برای گسترش همکاری  ها در 
حوزه های مختلف بهره مند شوند. طرفین با توجه به 
منافع مشترک خود تصمیم گرفتند روابط موجود را 
افزایش داده و تنوع ببخشند و در این زمینه گام های 
جدی بردارنــد. تصمیم گرفتیــم در حوزه های 
اقتصادی، تجاری، انرژی، زیرســاختی، امنیت 
غذایی، سالمت و فرهنگی همکاری  ها را به صورت 

جدی افزایش دهیم.رئیس   جمهور کشورمان افزود: 
ایران آمادگی کامل دارد که به قطر برای هر چه بهتر 
برگزار شدن جام جهانی کمک کند. ایران از سویی 
دنبال جهش روابط با کشورهای منطقه به خصوص 
خلیج فارس است. ما معتقدیم سطح همکاری های 
موجود کشورهای منطقه متناسب با ظرفیت  ها 
نیست. ایران دنبال این است که این روابط را ارتقا 

دهد. هدف ما همگرایی منطقه ای است.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه ایران ثابت کرده 
همیشه کنار کشورهای مستقل می ایستد، افزود: 
بسیاری از کشورهای منطقه این حقیقت را درک 

کرده و تجربیات مشترکی دارند.
رئیســی همچنین گفت: ایران در دو میدان 
جنگ علیه تروریسم و فشار اقتصادی حداکثری 
قرار داشته اســت. اکنون آمریکا باید اراده خود را 
برای برداشتن تحریم های اصلی اثبات کند و برای 

لغو تحریم  ها تضمین معتبری بدهد.رئیس   جمهور 
تصریح کرد: منطقه در حال ورود به مرحله جدیدی 
است و منطقه در حال بازگشت به دست ملت  هاست. 
این پیروزی با مقاومت ملت  ها به دست آمده است. 
اکنون کشــورهای منطقه باید با گفت وگوهای 
بیشتر، حل بحران  ها را از طریق درون منطقه ای 
دنبال کنند. تجربیات دهه هــای اخیر ثابت کرد 
تجاوزگری محکوم به شکســت است، مقاومت 
جواب می دهد و هیچ یک از مسائل منطقه ای راه 

حل نظامی ندارد.
وی ادامه داد: در این نشســت درباره مســائل 
منطقه ای از جمله مبارزه بــا قاچاق مواد مخدر و 

تروریسم تبادل نظر کردیم و توافق کردیم که یکی 
از اولویت های ما مقابله با تروریسم است. همسایگان 
افغانستان باید به همه مردم و اقوام این کشور کمک 
کنند تا حکومتی فراگیر در این کشور مستقر شود 
در غیر این صورت ناامنی به این کشور مظلوم باز می 
گردد. ما همچنین درباره ملت مظلوم یمن صحبت 
کردیم و معتقدیم رفع حصر از این ملت یک اقدام 
بشردوستانه اســت و راه حل یمن، توقف تجاوز و 

گفت وگوهای یمنی یمنی است.
 اعالم آمادگی قطر برای کمک به ایران

 برای دستیابی به توافق خوب 
امیر قطر نیز در این نشست با بیان اینکه 
کشورش با تمام توان مسیر مذاکرات ایران با 
غربی ها را پیگیری می کند، گفت: امیدواریم 
در آینده ای نزدیک مسأله هسته ای ایران 
حل و به توافقنامه ای منجر شــود که همه 
طرف ها از آن راضی بوده و حق کشورها برای 
استفاده صلح آمیز بر اساس معاهدات بین 

المللی محترم شمرده شود.
»شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« افزود: 
خوشــحالم که امــروز چنــد توافقنامه 
و یادداشــت تفاهم بین قطر و    جمهوری 
اسالمی ایران امضا شــد و این یک مسأله 
بسیار مهمی اســت و باید اجرای آنها نیز 

پیگیری شود.
وی با بیــان اینکه پیگیــری و اجرای 
توافقنامه ها و اسناد برای قطر فایده بسیاری 
دارد، گفت: کمیته های اقتصادی مشترک 
ایران و قطر، جایگاه و نقش مهمی در توسعه 
همکاری های دو کشور دارند و نشست اخیر 
آنها در اصفهان در نوامبر گذشته بسیار پربار 
بود و امیدوار و منتظریم که امسال هم این 

نشست در دوحه برگزار شود.
امیر قطــر افزود:  بــا رئیس    جمهوری 
اســالمی ایران درباره مسائل منطقه ای و 
بین المللی، امنیت و ثبات منطقه گفت وگو 
کردیم و در این نشست بر حل اختالفات و 
مقابله با چالش هایی که منطقه با آن مواجه 

است، تأکید داشتیم.
تمیم بن حمــد آل ثانی ادامــه اداد: با 

رئیس جمهور ایران درباره مذاکرات وین و توافق 
هسته ای ایران با غرب هم صحبت کردیم؛ چرا که 
این موضوع بر امنیت و ثبات منطقه تأثیر بسیاری 

دارد.
امیر قطر با اعالم آمادگی کشورش برای کمک 
به ایران برای رسیدن به توافق خوب و امنیت آفرین 
تأکید کرد: دولت قطر با تمام توان مسیر مذاکرات 
را پیگیری می کند و امیدوار است که در آینده ای 
نزدیک مسأله هسته ای ایران حل و به توافقنامه ای 
منجر شود که همه طرف ها از آن راضی شوند و حق 
کشورها برای استفاده صلح آمیز بر اساس معاهدات 

بین المللی محترم شمرده شود.
تمیم بن حمد آل ثانی در ادامه به میزبانی قطر 
برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: 
می خواهیم به برادران ایرانی خود که به جام جهانی 
راه پیدا کردند، تبریک بگویم و از رئیس   جمهوری 
اسالمی ایران دعوت می کنم که در این مسابقات 
حضور پیدا کنند و همچنیــن از همه مردم ایران 
اســتقبال می کنیم و به آنها خوش آمد می گوییم 

که برای تشویق تیم ملی خود به قطر سفر کنند.
امضای ۱۴ سند همکاری میان ایران و قطر 

با حضور  ابراهیم رئیسی،    رئیس جمهور ایران و 
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ۱۴ سند همکاری 

بین دو کشور به امضا رسید.
این اســناد را وزیران امور خارجــه، نفت، راه 
و شهرســازی، میراث فرهنگی و نیــروی ایران با 

همتایان قطری خود امضا کردند.
۱۴ ســند همکاری امضــا شــده در زمینه 
هواپیمایی، تجاری، کشتی رانی، رادیو تلویزیون، 
سیاســت خارجی )لغو ر وادید(، برق ، استاندارد و 

فرهنگی و آموزشی است.

 استقبال امیر قطر از رئیسی؛
 تیتر رسانه های عربی

صبح دیروز در ســفر رسمی رئیس   جمهور 
کشــورمان به قطر، امیر این کشــور با حضور 
در فرودگاه به اســتقبال وی آمد، این رویداد 
بازتاب گســترده ای در رســانه های عربی به 

همراه داشت.
شــبکه الجزیــره با پوشــش زنــده ورود 
رئیس   جمهور به قطر در این باره نوشت: ابراهیم 
رئیسی، رئیس   جمهور ایران به دوحه پایتخت 
قطر ســفر کرد و این اولین سفر رئیس   جمهور 
ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج )فارس( 

پس از روی کار آمدن به شمار می رود.
این شبکه قطری نوشت: شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر به اســتقبال ابراهیم رئیسی 
در فرودگاه رفت و در همــان ابتدا رایزنی هایی 
را با وی انجام داد.این شــبکه همچنین نوشت 
که سفر رئیسی به دوحه به دعوت رسمی شیخ 
تمیم بن احمد انجام شد و قرار است قراردادها 
و تفاهمنامه هایی میان دو کشور طی این سفر 

امضا شود.
خبرگزاری رســمی قطر)قنا( نیز با انتشار 
تصاویری از ورورد ابراهیم رئیســی نوشت که 
شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر از  رئیس   جمهور 

ایران در فرودگاه دوحه استقبال کرد.
همچنین بخش عربی شــبکه ســی ان ان  
نوشت: هواپیمای ابراهیم رئیسی، رئیس   جمهور 
ایران در اولین ســفر خود به کشورهای عربی 
خلیج )فارس( در دوحه پایتخت قطر نشست و 
شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر به استقبال او در 

فرودگاه رفت.

گزارش

رئیسی در نشست مشترک با امیر قطر :

ایران به دنبال جهش در روابط منطقه ای است

جایگاه کارگر ایرانی  پایین تر از کارگران گامبیا، عراق و حتی افغانستان و بورکینافاسو!

 رتبه ۱۶۰ جهانی
 با ۷۵ دالر دستمزد ماهانه

سياست 2

دسترنج 4

 گمانه  هایی از تاثیر حوادث اوکراین بر احیای برجام 
مطرح است؛

 توافق وین
وس ها؟  وکشی ر  در  گر

با بــاال گرفتن اختالفــات و درگیری میان 
روسیه و غرب و آمریکا بر ســر اوکراین سوال 
مهمی که این روزها مطرح می شود این است که 
آیا روسیه از کارت اوکراین برای مذاکرات وین 
استفاده می کند؟ آثار بحران اوکراین بر مذاکرات 
وین؛ چه بوده است؟این موضوع به سود ایران 
خواهد بود یا به ضرر ایران؟ آیا روسیه به این بهانه 
توافق در وین را به تعویق انداخته اســت؟ این 
سواالت و سواالت دیگری در همین خصوص 
در عرصه دیپلماســی و فضای سیاسی داخلی 

و بین المللی در حالی مطرح است که براساس 
اظهارات مذاکره کنندگان و سخنان وزیر امور 
خارجه ایران توافق از هر زمان دیگری نزدیک تر 
شده است. همزمان با بحران اوکراین، هشتمین 
دور مذاکرت وین نیز در جریان اســت؛ آنگونه 
که خبرها از وین می رسد توافق بسیار نزدیک 
است و گام های مهمی برداشته شده است. وزیر 
امور خارجه ایران به یورو نیوز گفته است ما فکر 
می کنیم اگر طرف غربی امروز واقع بینانه  با آنچه 

در میز مذاکرات وین می گذرد برخورد کند...

رئیسی در نشست مشترک با امیر قطر :

ایران به دنبال جهش در روابط منطقه ای است
همين صفحه

نماینده تبریز گالیه کرد

 بی اطالعی مجلس 
از جزئیات مذاکرات وین

 تعبیرحسین وفا 
از گرانی بلیت کنسرت های موسیقی

عمومیت یافتن هنر 
»الکچری« در ایران

 نگاهی به برنامه دیدارهای باقی مانده
 دو مدعی اصلی قهرمانی لیگ

سفر قرمز، خطر آبي! 

 طرح الزام استخدام بخش خصوصی
 از طریق وزارت کار چه آثار و تبعاتی دارد؟

 مانع» سفارش و نفوذ« 
یا بستر ساز »رانت و فساد«؟

 شروع ماموریت ضدتروریستی واشنگتن 
در آفریقا پس از ترک مالی از سوی فرانسه؛ 

 خروج پاریس
 و جای گیری آمریکا! 

شهرنوشت 6
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آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

جهان 5
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