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شهرنوشت 6

آنچه اعالم رسمی شیوع مصرف الکل 
در میان ایرانیان به رخ کشید؛

 رنگ باختن تابوها 
در جامعه

جهان 5

پس از حمله انصاراهلل به ابوظبی؛ عربستان 
منطقه مسکونی صنعا را هدف قرار داد

خونخواهی به نيابت از 
امارات

قیمت  2000  تومان  /    شماره  990 چهارشنبه 29 دی   1400  /   16 جمادی الثانی 1443  / 19 ژانویه   2022

چالشی جدید برای بانک ها رقم خورد؛

تولد تسهیالت تکلیفی تازه 

سياست 2

چرتکه 3

رئیسی امروز عازم روسیه است

 نگرانی ها      از 
ینه- فایده   یک سفر هز

ابراهیم رئیسی در حالی راهی مسکو برای 
دیدار با همتای روس شد که یک روز قبل از 
آن بحث ها بر سر چند و چون رابطه با روسیه 
و تردید در صداقت روس ها با ایران باال گرفت. 
اهمیت این سفر برای ابراهیم رئیسی در حدی 
بود که پیش از سفر او وزرای خارجه و برخی 
مسئوالن عرصه دیپلماســی در چهل سال 
گذشته را فراخواند و درباره این سفر مشورت 
کرد؛ هرچند درباره چند و چون این جلســه 
و سخنان رد و بدل شــده جزییاتی منتشر 
نشــد؛ اما علی اکبر والیتی یکی از حاضران 
در جلســه درباره دیدار اخیر خود به همراه 
سعید جلیلی، علی الریجانی و کمال خرازی، 
با رئیس جمهور گفته اســت: کلیات معلوم 

است که موضوع، سفر جناب رئیس جمهور 
به روســیه بود. طبیعی اســت که ایشان در 
آغاز این سفر مهم مشورت کنند. اما این تنها 
دلیل بر اهمیت سفر  رئیسی به روسیه نیست؛ 
انتشــاراخباری مبنی بر احتمــال تمدید 
قرارداد 20 ساله با روسیه بالفاصله بعد از سفر 
امیر عبدالهیان به چین و آغاز اجرای ســند 
25 ساله با چینی ها نگاه ها را متوجه اولویت 
اصولگرایان در سیاســت خارجــی و تمایل 
به شــرق در مقابل غرب کرده است. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران 
پیش از این گفته بود که قرارداد 20 ســاله با 
روسیه شبیه سند راهبردی 25 ساله ایران با 

چین خواهد بود. 

تالش جامعه پزشکان برای افزایش 60 درصدی تعرفه های پزشکی

نجومی بگیرهای همیشه ناراضی
دسترنج 4

 رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی
دانشگاه شهید بهشتی: 

دوباره اشتباه نکنید، 
واکسن وارد کنید

 تیم ملی فوتسال زنان 
عازم تاجیکستان شد

 آخرین وضعیت طرح »ساماندهی تجمعات«
 از زبان عضو کمیسیون داخلی مجلس

93 درصد تجمعات کشور 
صنفی - کارگری است

دادگستری تهران: 

 تمام پرونده های قصاص
 بازبینی می شوند

قربان اوغلی در گفت وگو با ایلنا:

معلوم نیست مذاکره کنندگان 
بیشتر از دولت قبل دستاورد 

داشته اند یا خیر
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سياست 2

آدرنالين 8

همین صفحه

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال 
خبرنگاران در خصوص تحوالت اخیر مرتبط با یمن 
اظهار داشــت: محاصره و حمالت نظامی راه حل 
بحران یمن نیســت و اینگونه اقدامات به افزایش 

دامنه تنش در منطقه می انجامد.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده افزود: ایران 
همواره از ابتکار راه حل سیاســی مبتنی بر پایان 
پذیرفتن محاصره مردم این کشور، پایان جنگ، 
عدم مداخله در امور داخلی یمن و حفظ تمامیت 
ارضی و یکپارچگی این کشــور حمایت کرده و بر 

جلوگیری از تشدید فاجعه انسانی در این کشور 
تاکید می نماید.خطیب زاده، در رابطه با افزایش 

تنش ها در منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره تاکید داشته است راه حل هیچ یک از 
بحران های منطقه ای توسل به جنگ و خشونت 
نیست و تنها در فضای آرام و دوری از استمرار تنش 
و چرخه خشونت است که می توان به استقرار صلح 
و ثبات در منطقه امیدوار بود.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با تاکید بر اینکه مسایل یمن یک امر یمنی 
است، بر آمادگی جمهوری اســالمی ایران برای 
همکاری و مشارکت در هرگونه ابتکاری که به پایان 

یافتن جنگ هفت ساله یمن بینجامد تاکید کرد.

یک تحلیل گر سیاســت خارجی گفت: تا 
زمانی که براساس یک جدولی که آقای باقری 
و همکارانشــان بصورت شــفاف در آن تفاوت 
توافق احتمالی پس از دور ششــم و همچنین 
توافق احتمالی در زمان خودشان را ارائه ندهند، 
نمی توان در مورد این مساله اظهارنظر کرد که آیا 
چیز بیشتری از آنچه در دولت قبل به آن نزدیک 

شده بودیم، دستاورد داشته اند یا خیر.
جاوید قربــان اوغلی در گفت وگــو با ایلنا، 
در ارزیابی روند مذاکرات ویــن، خبر مرتبط با 
دستیابی به نقطه حصول توافق در آینده نزدیک 
و همچنین گمانه زنی در این خصوص که گفته 
می شود توافق احتمالی همان مواردی را در بر 
خواهد گرفت که مذاکره کننده پیشــین ایران 
در ماه ژوئن به آن دســت یافته بود، در پاســخ 
به این سوال که اگر قرار اســت همان موارد به 
امضای طرفین برســد، به چه علت چندین ماه 
این توافــق به تأخیر افتاده اســت، گفت: آقای 
روحانــی در مقطع پایان شــش دور مذاکرات 
وین رئیس جمهور کشور بودند و در زمانی هم 
که در آن ســمت بودند، مســئولیت داشتند و 
سخنانشان هم مستند بود؛ ایشان شب قبل از 
پایان دوره ریاست شان در یک برنامه تلویزیونی 
به صراحت اعالم کردند که توافق تقریبا قطعی 
شده و شــرایط به گونه ای اســت که اگر آقای 

عراقچی اجازه داشته باشد، می تواند عازم وین 
شده و توافق را امضا کند. همچنین آن زمان در 
محافل سیاسی مطرح بود که آمریکا و سه کشور 
اروپایی با لغو قریب به ۹۴ درصد از تحریم هایی 
که با برجام مغایرت داشته موافقت کرده بودند. 
ما از آن زمان تا حاال که نزدیک 5 ماه گذشــته 
است، باید به این سوال جواب دهیم که عالوه بر 
آنچه آقای عراقچی و تیمش به دست آورده بود، 

چه دستاورد بیشتری نصیب ایران شده است. 
وی ادامه داد: معتقدم اگر می خواهیم با مردم 
صادق باشــیم، باید دولت و مذاکره کنندگان 
جدید کارنامه ای ارائه دهند که مشــخص کند 
این خسارتی که در این مدت بر اثر عدم احیای 
برجام، لغو تحریم ها و فشارهای شدید اقتصادی 
به کشور وارد آمده، چه ما به ازایی داشته است. آن 
زمان هم تعدادی از پرانتزها به دالیل اختالفات 

باز مانده بود که در مذاکره طبیعی اســت و در 
نهایت با رایزنی ها و چانه زنی ها، طرفین به یک 
نقطه تعادل می رســند. اعتقــاد دارم چنانچه 
همان زمان به تیــم مذاکره کننده اجازه توافق 
داده می شد، مذاکرات به این درازا نمی انجامید. 
این تحلیل گر سیاست خارجی افزود: نکته 
دومی که الزم اســت در این موضوع بیان شود، 
این اســت که تا زمانی که براساس یک جدولی 
که آقای باقری و همکارانشــان بصورت شفاف 
در آن تفاوت توافق احتمالی پس از دور ششــم 
و همچنین توافق احتمالی در زمان خودشــان 
را ارائــه ندهند، نمی توان در مورد این مســاله 
اظهارنظر کرد که آیا چیز بیشــتری از آنچه در 
دولت قبل به آن نزدیک شده بودیم، دستاورد 
داشــته اند یا خیر و دور از انصاف اســت که در 
این مورد گمانه زنی صــورت بگیرد. البته یکی 
از مشــکالتی که ما در حال حاضر بــا آن روبرو 
هستیم، این است که تمام اخبار را باید از منابع 
خارجی کسب کنیم و در داخل تنها کلی گویی 
صورت می گیرد و تا زمانی که ما ندانیم تیم ایران 
چه چیزی تاکنون به دست آورده، نمی توانیم 

قضاوت کنیم. 
این دیپلمات پیشین در ارزیابی نقطه ای که 
امروز در آن قرار داریم گفت: ظاهرا ما در آستانه 

تفاهم هستیم.

خبر
خطیب زاده:

محاصره و حمالت نظامی راه حل بحران یمن نیست 

قربان اوغلی در گفت وگو با ایلنا:

معلوم نیست مذاکره کنندگان بیشتر از دولت قبل دستاورد داشته اند یا خیر


