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با وجود امکان ارتباط مستقیم صاحبان اثر و مخاطبان،
آیا سانسورهای سلیقهای کارآمد است؟
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ریزش ادامهدار قیمتها درصورت توافق
سرمقاله

گروه بازار و سرمایه  -نرخ ارز در هفته گذشته کاهشی بود و این مسئله موجب نوسانات
قیمتی در بخشهای مختلف شد.
قیمت طال در هفته سوم دیماه متاثر از کاهش نرخ ارز کاهشی بود و حباب سکه با ۱۸۰
هزار تومان افت ،به  ۲۵۰هزار تومان رسید .محمد کشتیآرای ،نایب رئیس اتحادیه طال و
جواهر در گفتوگو با ایرنا ،درباره تحوالت بازار سکه و طال گفت« :قیمت انس جهانی طال

محمدعلی وکیلی

در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته  ۲۵دالر افزایش داشت .نرخ ارز در هفته گذشته
کاهشی بود و موجب شد بهای طال و سکه کاهش یابد اما دوباره در اواسط هفته سیر
صعودی را در پیش گرفت .در مجموع هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت ارز بهای سکه
و طال کاهش یافت و حباب سکه اول هفته  ۳۸۰هزار تومان حباب داشت و در پایان هفته
 ۲۵۰هزار تومان شد؛ یعنی  ۱۸۰هزار تومان کاهش داشت.
شرح درصفحه 8

سفر امیر عبدالهیان به چین همکاری  ۲۵ساله را فعال کرد
نوشتیم غرور ملی!
ملت خواندند عقده ملی!

برخی از ناکامیها تبدیل به عقده ملّی شده است .هر
دولت و هر وزیری میآید چالش صنعت خودروی کشور
را نمیتواند عالج کند .تو گویی کسی عالقه ندارد با این
چالش حریف شود .تکرار و تداوم سیاستهای خودرویی
کشور همچون سوهان روی اعصاب ملت است .در آخرین
تصادف زنجیرهای در بهبهان ،خودرویهای داخلی فاجعه
آفریدند .به گفته رئیس پلیس کیسه هوای هیچ کدام از
خودروهای داخلی که حدود پنجاه عدد بود عمل نکرد
و همین باعث جان باختن تعدادی از هموطنان شد .به
عبارتی صنعت خودروی کشور تبدیل به صنعت ارابه
مرگ شده است .چند هموطن دیگر باید قربانی شود و
دقیقا ً چقدر دیگر باید هزینه این صنعت ناکارآمد شود؟
رئیس سازمان استاندارد نیز اعالم کرد خودروهای تولید
داخل کف استاندارد را هم رعایت نمیکنند .امروز این
صنعت شاخص و نماد بخشی از ناکارآمدیها به حساب
میآید .سالهاست دست مدیران خودروی کشور در
جیب ملت است و با شارژ کمک های دولتی این جنازه
ک میکنند و بانفس مصنوعی سرپا نگه داشته اند.
را بز 
سالهاست جان مردم را به بهای سرپا نگه داشتن این
صنعت گروگان گرفته اند .هیچ کاری هم گویا از کسی
برنمی آید .در واقع خیلی وقت است هیچ تصمیم ملّی
و بزرگی در داخل کشور گرفته نمیشود؛ به همین سبب
مشکالت حکمرانی بر سر هم غمباد کرده اند .مسائل و
امراض حکمرانی چندان در زندگی ما جا باز کرده اند که
دست زدن به هر کدام متضمن تحمیل هزینه یک زلزله در
حکمرانی کشور شده است.

شروع توافق بزرگ

در چهاردهمین سفر استانی رئیس جمهوری
چه گذشت؟

از دیدار با سیلزدگان
تا افتتاح پاالیشگاه نفت
فوق سنگین
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دور و نزدیک توافق در دور هشتم مذاکرات وین

بازگشت موقت
مذاکرهکنندگان ارشد
به پایتختها

صفحه 11

ادامه درصفحه 2

خبر
روز یازدهم مذاکرات وین

تمرکز مذاکرهکنندگان بر اصل راستیآزمایی
ت وگوهای
مذاکرات جاری در وین این روزها در حالی ادامه پیدا میکند که گف 
دیپلماتیک درباره احیای توافق هستهای  ۹۴در حال پیشرفت است و اصل
راستیآزمایی که زمانی جزو موضوعات اصلی مورد مخالفت طرفهای غربی بود،
اکنون به رسمیت شناخته شده است.
به گزارش ایرنا ،هشتمین دور مذاکرات رفع تحریمها در وین از حدود دو هفته
پیش آغاز شده است و به اذعان مذاکرهکنندگان رو به جلو و در مسیر پیشرفت
قرار دارد.
روز پنجشنبه مذاکرات وین در دو سطح روسای هیاتها و کارشناسان ادامه
پیدا کرد .در همین چارچوب ،علی باقری مذاکرهکننده ارشد کشورمان در دو
ت وگوها و میخائیل اولیانوف رئیس
دیدار دوجانبه با انریکه مورا هماهنگکننده گف 
هیات مذاکرهکننده روسیه بحث و رایزنی کرد.
همچنین دیداری میان باقری و مذاکرهکنندگان ارشد سه کشور اروپایی برگزار
شد .عالوه بر این ،جلساتی در سطح کارشناسی به صورت دو و چندجانبه برای
بررسی موضوعات مختلف برگزار شد.
مذاکره کنندگان ارشد گروه  ،۴+۱اتحادیه اروپا و آمریکا در جلسهای که
پنجشنبه شب در وین تشکیل شد درباره توالی اجرای توافق احتمالی بحث و
تبادل نظر کردند.
باقری مذاکرهکننده ارشد ایران از کاهش موارد اختالفی در پیشنویس توافق
خبر داده و گفته بود که مذاکرات رو به جلو در جریان است .مذاکره کنندگان
ارشد چین و روسیه نیز از مواضع مذاکراتی ایران حمایت کرده و تاکید میکنند که
ت وگوها برای دستیابی به توافق ادامه دارد.
گف 
ایران و ایاالت متحده از طریق متن مکتوب غیررسمی ،نظرات خود را در
موضوعات چهارگانه رفع تحریمها ،اطمینان از رفع موثر تحریمها ،تعهدات
هستهای و راستی آزمایی ارائه کردند و هیاتها در حال بررسی این متون هستند.
مقامهای آمریکایی و اروپایی نیز اذعان دارند که در مذاکرات پیشرفتهایی
صورت گرفته است اما آنها ادعا میکنند که اندازه این پیشرفتها به اندازهای
نیست که بتوان به توافق امیدوار بود.
به گفته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ،ایران و ایاالت متحده
از طریق متن مکتوب غیررسمی ،نظرات خود را در موضوعات چهارگانه رفع
تحریمها ،اطمینان از رفع موثر تحریمها ،تعهدات هستهای و راستیآزمایی ارائه
کردند و هیئتها در حال بررسی این متون هستند.
یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی به خبرنگار ایرنا گفت :این جلسه
در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد .بر اساس این گزارش ،اصل راستیآزمایی که
زمانی جزو موضوعات اصلی مورد مخالفت طرفهای غربی بود ،اکنون به رسمیت
شناخته شده و بحث در خصوص ساز و کارهای انجام راستیآزمایی همچنان ادامه
دارد .تجربه اجرای ناقص برجام به ویژه در زمینه رفع تحریم ها در دوران ریاست
جمهوری باراک اوباما باعث شده است که تیم ایرانی در مذاکرات جاری بر بحث
راستی آزمایی تاکید ویژه ای را داشته باشد .هدف آن است که انتفاع ایران از برجام
به صورت واقعی و عملی اتفاق بیفتد ،نه اینکه تحریمها صرفا روی کاغذ رفع شده
و در عمل باقی بمانند.
مولفه دومی که تیم ایرانی بر آن تاکید دارد ،عنصر پایداری و دوام توافق است.
عملکرد دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا در خروج یکطرفه از توافق هسته
ای تیم ایرانی را به این نتیجه رسانده است که هرگونه توافق ناپایدار به فرض رفع
موقتی و متزلزل تحریم ها ،نفع مورد انتظار را به ایران نخواهد رساند.
روز چهارشنبه بیش از  ۱۰۰نفر از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا بار دیگر
ت وگوهای وین
با بازگشت این کشور به توافق هستهای مخالفت کرده و توقف گف 
را خواستار شدند .این دست بیانیهها خود دلیلی است بر اینکه چرا هیئت ایرانی
بر دریافت تضمینهای الزم تا این حد پافشاری می کند.
اما با این وجود روز گذشته اظهاراتی در برخی رسانه ها درباره طرح توافق موقت
در گفتوگوها مطرح شد که اساسا نسبتی با واقعیت ندارد.
در همین حال یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در این خصوص
به ایرنا گفت :اساسا تاکنون موضوع توافق موقت یا به اصطالح توافق کمتر در
برابر کمتر در مذاکرات مطرح نشده و هرگز در دستور کار تیم ایرانی نبوده است؛
همانطور که پیش از این هم اشاره شده است ،هیئت ایرانی به دنبال دستیابی
به توافقی پایدار و قابل اتکا است و دستورالعملی برای صحبت در مورد توافق
موقت ندارد.
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«ابتکار» روند بازارهای اقتصادی را بررسی کرد

حاجیزاده با اشاره به آزمایش موتور سنگین ماهوارهبر در سپاه:

اگر جنگ تحمیلی امسال رخ میداد ،کمتر از هشت روز طول میکشید
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
از موفقیت این نیرو در آزمایش موتور سنگین ماهوارهبر با
سوخت جامد و بدنه غیرفلزی کامپوزیتی و توانمندی تغییر
بردار تراست با نازل متحرک خبر داد و تاکید کرد :اگر جنگ
هشتساله استکبار جهانی علیه ایران در سال  ۱۴۰۰رخ میداد،
در کمتر از هشت روز به پایان میرسید.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاهنیوز ،سردار امیرعلی
یزاده عصر پنجشنبه ( ۲۳دی) در دوازدهمین اجالسیه
حاج 
سراسری جامعه مدرسین و علمای بالد ،ضمن ارائه گزارشی از
آخرین پیشرفتهای دفاعی و نظامی کشور بویژه در حوزه هوا
و فضا ،گفت :اخیرا آزمایش موتور سنگین ماهوارهبر با سوخت
جامد و بدنه غیر فلزی کامپوزیتی که توانمندی تغییر بردار
تراست با نازل متحرک را دارا است ،با تالش دانشمندان ایرانی
و متخصصین نیروی هوافضای سپاه با موفقیت انجام شد.
وی ضمن تبریک این موفقیت راهبردی به ملت ایران،

با بیان اینکه در حوزه فضایی دو عامل مهم ،یکی ماهواره و
دیگری ماهواره بر است که کار سادهای هم نیست ،افزود :ما
دوسال پیش اولین پرتاب ترکیبی مایع و جامد را انجام دادیم
یزاده با تاکید
که موتور اول مایع و دوم و سوم جامد بود .حاج 
بر اینکه این دستاورد سبب افزایش بیشتر انرژی موشک و
صرفه جویی در هزینهها خواهد شد ،خاطر نشان کرد :این
فناوری فقط در چهار کشور جهان وجود دارد در تمام حوزههای
مرتبط به هوافضا تولید قدرت ادامه دارد و ایران به قدری در
مسئله هوافضا و ماهواره پیشرفت کرده است که این اقتدار با
ترور ،تهدید و تحریم از بین رفتنی نخواهد بود .فرمانده نیروی
هوا و فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :امروز این
امکان فراهم شده است با موتورهای ارزان ماهوارههای زیادی
یزاده با بیان اینکه امروز قدرتی
را در مدار قرار دهیم .حاج 
داریم که اگر صدام همین امروز و در سال  ۱۴۰۰جنگ را بر ما
تحمیل میکرد ،به جای هشت سال هشت روزه جنگ را تمام

میکردیم و این معیار توانمندی ما است ،اظهار کرد :امروز به
جایی رسیدهایم که فرمانده سنتکام میگوید در شرایطی که ما
تحریمهای اقتصادی فلج کننده را به اجرا گذاشتیم ،ایران یک
موشک بالستیک درجه یک ساخت و با پهپادهای ایرانی برتری
هوایی آمریکا را با چالش مواجه کرده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد :آمریکاییها
توان موشکی ایران را وحشتناک توصیف میکنند و عملیات
عیناالسد را شاهد این توانمندی میدانند که این مساله
نشاندهنده عجز آنها در برابر ایران است.
وی پیشرفتهای بهدست آمده را محصول هدایتها و تدابیر
حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا دانست
و خاطرنشان کرد  :در مجموعه نیروهای مسلح و سپاه این
تدابیر جدی گرفته میشود و نتیجه آن بحمدالله این قدرت
امروز در کشور متولد شده است.
یزاده افزود :اگر میخواستیم دنبالهروی دشمنان باشیم
حاج 

سالیان سال زمان میگذشت تا به پیشرفت های محدود دست
یابیم؛ اما امروز با راههای میانبر ،با کسری از هزینههای
خارجیها به چندین برابر قدرت دست یافتهایم و این میتواند
الگویی برای سایر بخشها باشد .وی با بیان اینکه در حوزه
فضایی اولین بار بعد از  ۱۰سال ،جلسه شورای عالی فضایی به
ریاست رییسجمهور محترم تشکیل شد ،گفت :ایشان شش
ساعت برای جلسه و بازدید از توانمندی های حوزه فضایی
کشور وقت گذاشتند و مسیر آینده را روشن ،هموار ،تصویب و
مشخص کردند و انشالله در آینده شاهد موفقیتهای خوبی
خواهیم بود .فرمانده نیروی هوافضای سپاه ضمن مقایسه
وضعیت امروز دفاعی و اقتدار جمهوری اسالمی ایران با قبل از
انقالب اسالمی ،گفت :در جنگ جهانی اول بر اثر قحطی که
انگلیسیها بر ملت ایران تحمیل کردند ،حدود هشت میلیون
نفر جان خود را از دست دادند و این یک هولوکاست واقعی
است که متاسفانه مطالبه نمیکنیم.

ابالغ پیام آیتاهلل رئیسی به همتای چینی

تاکید امیر عبداللهیان بر توسعه همه جانبه روابط با چین
وزیر امور خارجه در دیدار با همتای چینی خود ،پیام کتبی آیتالله سید
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به همتای چینی ابالغ ،و بر آمادگی تهران برای
توسعه همه جانبه روابط تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،
حسین امیرعبداللهیان که در راس یک هیئت بلندپایه در چین بسر می برد ،با
وانگایی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار طیف گسترده ای از موضوعات سیاسی ،اقتصادی،
تجاری ،کنسولی و فرهنگی و منطقهای و بین المللی را مورد بررسی قرار داده و
درباره راههای توسعه همکاریها در این زمینهها تبادل نظر کردند.
امیرعبداللهیان با تبریک سال نوی چینی  ،سالم گرم جناب آقای رئیسی به
رئیس جمهور شی را ابالغ و با تسلیم پیام کتبی جناب آقای رئیس جمهور به
همتای چینی ،آنرا پیامی مهم در آغاز کار دولت سیزدهم عنوان کرد.
وی با تاکید بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از سیاست چین واحد ،بر
آمادگی تهران برای توسعه همه جانبه روابط تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برنامههای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد
برقراری روابط سیاسی دو کشور ،از همکاریهای سازنده چین در تامین بیش از

 ۱۱۰میلیون دز واکسن قدردانی کرد.
امیرعبداللهیان با اشاره به موافقت هیات دولت با گشایش سرکنسولگری چین
در بندرعباس ،ابراز امیدواری کرد این امر موجب تسهیل روابط مردمی و تجاری
دو کشور شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت همکاریهای دو
کشور در زمینههای مختلف  ،بر عزم دولت ایران بر اجرایی کردن تمامی توافقات
زیرساختی با پکن تاکید کرد.
وی همکاریهای گسترده ایران با همسایگان و کشورهای دوست در منطقه
را جزو اولویتهای سیاست خارجی دولت عنوان کرد و بر ادامه نقش سازنده
جمهوری اسالمی در تحوالت منطقه ،از جمله حفظ و تقویت امنیت انتقال
انرژی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با یادآوری اهمیت روابط فرهنگی و ظرفیتهای مشترک
تمدنهای کهن ایران و چین ،عالقمندی هنرمندان ایرانی برای توسعه همکاریها
در حوزه هنری را فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از این ظرفیت روابط ارزیابی
کرد.
وانگ یی وزیر خارجه چین هم در این مالقات ،ضمن تایید نظرات وزیر خارجه

کشورمان که امروز در مطبوعات چین انتشار یافته ،دیدگاههای امیرعبداللهیان
در مقاله منتشر شده را نشان دهنده افق بلند روابط دو کشور دانست.
وزیر خارجه چین بر آمادگی پکن برای توسعه همکاریها در حوزه تامین مالی،
انرژی ،بانکی و فرهنگی علیرغم تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران تاکید
کرد.
وی همچنین ضمن اعالم حمایت کامل چین از مواضع منطقی ایران در قبال
سیاستهای قلدرمابانه آمریکا در برجام ،سیاست اصولی پکن را ادامه حمایت
از مواضع ایران در مذاکرات برجام دانسته و تاکید کرد که آمریکا باید اشتباه خود
در خروج از برجام را جبران کند.
طرف چینی با پراهمیت ارزیابی کردن سند همکاری  ۲۵ساله ،توافق طرفین
برای آغاز اجرای این سند را رویدادی مهم و زمینه ساز تحول اساسی در روابط
دانست.
دور دوم مذاکرات طرفین در ضیافت رسمی وزیر خارجه چین که به افتخار
وزیر خارجه کشورمان ترتیب داده شده بود ،برگزار شد.
در این دور از مذاکرات طرفین آخرین وضعیت مذاکرات وین و تحوالت در
غرب آسیا و خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر خارجه چین:

آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند
وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه کشورمان تاکید
کرد :آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران
کند.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
که در راس یک هیات بلند پایه در چین به سرمیبرد با وانگ
یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و گفتوگو
کرد .وزیر خارجه چین در این مالقات ،ضمن تایید نظرات
وزیر خارجه کشورمان که امروز به قلم امیر عبداللهیان در
مطبوعات چین انتشار یافته دیدگاه های وزیر خارجه ایران
در مقاله منتشره را نشان دهنده افق بلند روابط دو کشور
دانست .وزیر خارجه چین بر آمادگی پکن برای توسعه
همکاری ها در حوزه تامین مالی ،انرژی ،بانکی و فرهنگی
علی رغم تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران تاکید نمود.
وزیر خارجه چین ،ضمن اعالم حمایت کامل چین از

مواضع منطقی ایران در قبال سیاستهای قلدرمابانه آمریکا
در برجام ،سیاست اصولی پکن را ادامه حمایت از مواضع
ایران در مذاکرات برجام دانسته و تاکید نمود که آمریکا باید
اشتباه خود در خروج از برجام را جبران نماید.
طرف چینی با پراهمیت ارزیابی کردن سند همکاری ۲۵
ساله ،توافق طرفین برای آغاز اجرای این سند را رویدادی مهم
و زمینه ساز تحول اساسی در روابط دانست.
گفتنی است دور دوم مذاکرات طرفین در ضیافت رسمی
وزیر خارجه چین که به افتخار وزیر خارجه کشورمان ترتیب
داده شده بود برگزار شد.
در این دور از مذاکرات طرفین آخرین وضعیت مذاکرات
وین ،و تحوالت در غرب آسیا و خلیج فارس را مورد بررسی
قرار دادند .همچنین وزیر خارجه کشورمان در خصوص
دیدار و گفتوگویش با وزیر امور خارجه چین توییتی منتشر

کرد.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در خصوص دیدار
و گفتگویش با وزیر امور خارجه چین در توئیتی به زبان
چینی نوشت:
در آغاز سال جدید  ،۲۰۲۲بسیار خرسندم که اولین سفر
رسمی به عنوان وزیر امور خارجه به چین آمدهام .در شهر
زیبای ووشی در استان جیانگسو با آقای وانگ یی ،مشاور
دولتی و وزیر امور خارجه چین در طیف گستردهای از
موضوعات از جمله برنامه همکاریهای جامع و مشورتها
در مورد مذاکرات وین به اجماع مهمی دست یافتیم.
امیدوارم روابط دو کشور با جهش وارد پنجاه سال دوم خود
شود؛ همچنین آرزومندم بازیهای زمستانی پکن که در عید
بهاره چینی برگزار خواهد شد ،حامل نشاط و سرزندگی برای
دنیا در دوران همهگیری کرونا باشد.

