سیاسی

رفع تحریمها ،زمینه حضور ایران را در مجامع بینالمللی فراهم کرد

قاســم محبعلی مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه در دولت
اصالحات با اشاره به حضور ایران در مذاکرات بینالمللی سوریه
ابراز داشت :تا زمانی که ایران تحت تحریم شورای امنیت سازمان
ملل بود و به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بینالملل محسوب
میشد ،امکان حضور در مجامع بینالمللی را نداشت و بخشی از
مشکل محسوب میشد ولی با رفع تحریمها ،زمینه حضور ایران
در مجامع بینالمللی و نفشآفرینیهای معادالت منطقهای فراهم
شد و به عنوان بخشی از راهحل معادالت منطقهای شناخته شد.

مدیرکل اسبق خاورمیانه وزارت امور خارجه در پاسخ
به این سوال که به دســت آمدن توافق هستهای و
ترس عربســتان از بهبود روابط ایران و غرب تا چه
اندازه در افزایش تنشها میان ریاض و تهران اثرگذار
بوده اســت؟ بیان کرد:بحران هستهای ایران زمانی
جدی شد که مســائل دیگری از جمله مسائل منطقهای به آن
اضافه شد و مسائلی چون امنیت اسرائیل ،امنیت عربستان ،ادعای
حمایت ایران از گروههای تروریستی و ...به آن پیوند خورد.

به گزارش ایلنا ،او با بیان اینکه اســرائیل و عربستان
با دســتیابی به توافق هستهای فکر میکردند تهران
و واشــنگتن به ســمت و ســوی حل و فصل سایر
اختالفاتشــان حرکت میکنند ،یادآور شد :تلآویو
و ریاض برای عدم بهبود روابط تهران و واشــنگتن،
فشارهای خود را به هیئت حاکمه آمریکا برای اعمال فشار بیشتر
به ایران بیشتر کرده تا این فشارها ،زمینه قدرتمندتر شدن ایران
در سایه برجام را کمرنگتر بکند.

فرهاد رهبر به عنوان سرپرست جدید معرفی شد

دانشگاه آزاد
متفاوت

ظریفیان  :انتصاب فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد نشان میدهد که ما شاهد
تغییرات مدیریتی گسترده همگام با گرایشهای سیاسی و فکری او خواهیم
بود .اما حقیقت دانشگاه با خصوصیات علمیو محتوایی قرین است .ممکن
است با مدیریت فرهاد رهبر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دچار قبض شود
اما ماهیت دانشگاه در همه جای دنیا ماهیتی است که با تغییرات مدیریت
دچار دگرگونی نمیشود

جوادی حصار  :شک
نداریم که او یک گزینه
اصولگراست و همانطور
که تمام جریان اصولگرا
از رئیسی حمایت کرد
او نیز از رئیسی حمایت
کرد .فرهاد رهبر از
اصولگراییبرنگشته
است ولی ممکن است
نگاه مدیریتیاش تغییر
کرده باشد
آفتاب یزد -گروه سیاسی :هیئت امنای دانشگاه
آزاد ،فرهاد رهبر را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به
شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد.
اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در جلسه دیروز
به اتفاق آرا تصویب کردند که فرهاد رهبر به عنوان
رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی
معرفی شود .بر این اســاس ،موضوع ریاست او بر
دانشــگاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این
شورا ،رسماً به عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب
میشود.
همچنیــن اعضای هیئت امنای دانشــگاه آزاد در
این جلسه تصویب کردند که فرهاد رهبر به عنوان
سرپرست فعالیت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.
رهبر جای علی نوریان سرپرست پیشین دانشگاه
که خــود جای میرزاده عزل شــده را گرفته بود؛
گرفت.
فرهادرهبرحتمیشد

ایــن یعنی رئیــس دانشــگاه تهــران در دولت
احمدینژاد ...هم پای حجتاالســام رئیسی در
زمان ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری و از
منتقدین سرسخت انتخاباتی روحانی اکنون برای
ریاســت دانشگاه آزاد از ســوی علی اکبر والیتی
برگزیده شده است .هر چند که خبر این انتصاب
چند روز پیشتر در رسانهها پیچیده بود .
علی اکبر والیتی که بــا حضورش و انتصاب علی
نوریان به عنوان سرپرســت این دانشــگاه دست
به تغییــرات عمدهای زده بود و یک دگردیســی
اصولگرایی در دانشــگاه آزاد پدیــد آوردو معاون
پارلمانی ،معاون پژوهش و فناوری ،رئیس حراست،
معاونــت مالــی و اداری ،معاونت دانشــجویی و

فرهنگی و مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد را از بیخ
و بن تغییر داد
عزل و نصبها در دانشگاه آزاد اسالمیتا حدی به
ســرعت صورت گرفته که هر روز خبر یک تغییر
در مدیران میانی و عالی این دانشگاه در استانهای
مختلف به گوش میرسد.
فرهاد رهبر اما رزومــه خاصی دارد .زمانی که در
هیبت مدیریت دانشگاه طرحهای بحث برانگیزی
چون لباس یک شــکل در دانشــگاه را عنوان یا
موضوع گیت امنیتی را مطرح کرد ،نگاه خاص او
بر همگان هویدا شــد .او در انتخابات  ،96همراه
و همگام با رئیسی ،از زمان ثبتنام او در انتخابات
تا حضور در ستاد انتخاباتیاش فعال و مستمر بود،
فرهادرهبر آن وقتها ســودای وزارت علوم دولت
رئیسی را در سر میپروراند .
با این حال ،اکنون مشاور اقتصادی تولیت آستان
قدس ،قرار است رئیس دانشگاه آزاد اسالمیبشود،
موضوعی که بیش از همیشــه جو خاص دانشگاه
ی را در این روزها نشان میدهد.
آزاد اسالم 
با آمدن فرهاد رهبر اکنون این سوال پیش خواهد
آمد که دانشــگاه عظیم آزاد اســامیقرار است
بــه چه روزی درآید آیــا اختالفات وزارت علوم و
این دانشگاه افزون میشــود و یا دانشگاه آزاد در
حاشیهای رهانشدنی گرفتار خواهد آمد؟
تغییر عمده نمیتواند بدهد

غالمرضــا ظریفیــان
معــاون وزیر علوم دولت
اصالحات بــا بیان اینکه
دانشگاه آزاد یک دانشگاه
بزرگ با تاریخی چند ده
ساله است ،به آفتابیزد
گفــت :در طــول ایــن
سالها رؤسای دانشگاهها
با گرایشهای مختلفی در راس کار حضور داشتند،
امــا افراد نمیتوانند یک سیســتم جــا افتاده را
دستخوش تحوالت عمیق کنند .حضور نوریان و
امروز انتصاب فرهاد رهبر در دانشــگاه آزاد نشان
میدهد که ما شــاهد تغییرات مدیریتی گسترده
همگام با گرایشهای سیاسی و فکری آنها بوده و
از ایــن پس هم خواهیم بود .مطمئنا فرهاد رهبر
هم مدیرانی با ســایق خاص خودش بر سر کار
خواهد آورد".
وی ادامه داد" :اما حقیقت دانشگاه با خصوصیات
علمیو محتوایی قرین است .ممکن است با مدیریت
فرهاد رهبر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دچار
قبض شــود -و یــا ازدیدگاه هــم عقایدش دچار
بسط شــود (!)  -اما ماهیت دانشگاه در همه جای
دنیا ماهیتی اســت که با تغییرات مدیریت دچار

دگرگونی نمیشــود .دانشگاه ،محل پرسش ،حل
مســئله و ارتباط با جامعه ،اســت ،دانشگاه زمانی
دانشگاه است که بتواند جامعه گستر باشد .کسی
نمیتواند دانشگاه را از حقوق خودش سلب کند".
وی در عین حال تاکید کرد " :طبیعی اســت که
فرهاد رهبر متعلق به جریان فکری اصولگراست و
سابقه مدیریتی در دانشگاه تهران را داشته است،
شاهد بودیم که نوع مدیریت او در دانشگاه تهران ،
برخی روندهای فرهنگی و اجتماعی آنجا را تحت
الشــعاع قرارداد اما درنهایت دانشگاه تهران همان
دانشگاه تهران با خصوصیات آکادمیک باقی ماند" .
ظریفیان اضافه کرد" :عرصه مدیریت دانشگاه آزاد
با حضور و دیدگاه خاص فرهاد رهبر تغییراتی در
بخشهایی خواهد کرد .اما دانشــگاه آزاد به دلیل
عظمتش و با وجود دانشجویانی امروزی و با سبک
زندگی و خواســتههای دنیای مدرن ،دستخوش
تغییر عمده نمیشــود ،مدیریت دانشگاه  ،باید به
جهان دانش و ارتباطات بینالملل توجه کند وگرنه
آن مدیر ،مدیر نیست".
معــاون وزیر علــوم گفت" :حضــور فرهاد رهبر
بیتردید در بحثهایی از دانشگاه آزاد تغییر ایجاد
میکند اما مطمئنا در مسیر دانشگاه تغییر بنیادی
رخ نخواهد کرد".
تغییر در سیاستهای فرهنگی

وی ادامه داد ":مــا در جامعهای زندگی میکنیم
که گرایشهای سیاســی آن کامال مشخص است
و فرهــاد رهبر به طور آشــکار در انتخابات  96از
یک جریان سیاسی حمایت کرد ،فرهاد رهبر یک
اصولگراست و طبیعتا نوع نگاه او در برخی از امور
دانشگاه آزاد مانند سیاستهای فرهنگی اجتماعی
تاثیر خواهد گذاشت" .
معاون وزیر علوم دولت اصالحات اضافه کرد ":اما
او مسئولیت کیفیت بخشی به این دانشگاه را دارد.
از سویی در برخی بخشها شاهد اختالفات وزارت
علوم و دانشــگاه آزاد هستیم .فرهاد رهبر باید این
اختالفات را کاهش دهد".
ظریفیــان ادامــه داد ":از زمانی کــه فرهاد رهبر
مدیر دانشگاه تهران بوده ســالها گذشته است،
اصولگرایان هم در ایــن مدت تغییر دیدگاههایی
دادهاند و حتی گاهی نتیجه دیدگاهشــان شــبیه
به اصالحطلبان شده اســت .از این رو نمیتوانیم
بگوییم فرهاد رهبر همان اندیشــههای سابق و در
زمان مدیریت دانشگاه تهران را دارد" .
وی گفت ":اگر دیدگاه رهبر در طول این ســالها
تغییر نکرده باشــد او به همان میزان در تغییرات
دانشــگاه موفق خواهد بود که در دانشگاه تهران
اســت! با توجه به ویژگی دانشــگاه تهران ،امروز
مســئولیت خطیری برعهده فرهادرهبر است ،او

میتواند دانشــگاه را به یک جایگاه بســیار بزرگ
برساند و یا کاری کند که سایه سیاست بر سر آن
ریشه دوانده و به سقوط برسد .امیدوارم که فرهاد
رهبر رویه معتدلی را در دانشگاه در پیش بگیرد".
یک امیدواری

ی حصار فعال سیاسی نیز با بیان
محمدصادق جواد 
اینکه پسوند دانشگاه آزاد ،پسوند خیلی معناداری
بــود و از یک اســتقالل
سخن میگفت ،به آفتاب
یزد میگویــد« :روش و
سابقه آقای فرهادرهبر،
احتماال سازگاری زیادی
با این پســوند نشــان
نمیدهد ،انتخاب فرهاد
رهبر با اهداف موسسین
این دانشگاه سنخیتی ندارد ،با این حال امیدوارم
که وی تغییر در روش و منش مدیریتی خودشان
را طی این سالها ایجاد کرده و تجربههای نوینی
را آموخته باشند و جنس مدیریتی او در دانشگاه
آزاد با جنس مدیریتی وی در دانشگاه تهران تفاوت
جدی کرده باشد».
وی در پاســخ به این ســوال که چه طور میتوان
بــه تغییر و روش مدیریتی فرهادرهبر امیدوار بود
آن هــم در حالیکه او در انتخابات  96تمام قد از
حجتاالسالم رئیسی حمایت میکرد؟ گفت« :به
هر حال در تحلیل سیاســی فرهاد رهبر تغییری
رخ نداده اســت .از ســویی عده زیادی تصورشان
آن بود که آقای روحانی ،رئیسجمهور تکدورهای
اســت ،خیلیها تصورشــان این بود که رئیسی،
رئیسجمهــور خواهد بود ،بســیاری از آنها برای
پیروزی آمده بودنــد و نه صرفا اجماع اصولگرایی
بر روی یک نفر" .
وی ادامه داد":تحلیل فرهاد رهبر در برهه انتخابات
اشــتباه بــود .او تصور میکرد که قطعا رئیســی
،رئیسجمهور میشود و اگر وی این همراهیها را
با وی انجام دهد یکــی از گزینههای وزارت علوم
خواهد بود یا الاقل در کابین ه رئیسی جای میگیرد،
بنابراین نباید به مســئله فعالیت انتخاباتی فرهاد
رهبر در آن برهه خیلی سختگیرانه نگاه کرد".
جوادی حصار گفت " :شــک نداریــم که او یک
گزینه اصولگراســت و همانطــور که تمام جریان
اصولگرا از رئیســی حمایت کرد او نیز از رئیسی
حمایت کرد .رهبر از اصولگرایی برنگشته است ولی
ممکن اســت نگاه مدیریتیاش تغییر کرده باشد.
امیــدوارم که فرهاد رهبر اکنون که در دانشــگاه
آزاد ریاست میکند حضور سالیق وگرایشها در
بزرگترین دانشگاه خصوصی جهان را بربتابد و به
آن احترام بگذارد ".

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد:

به دلیل عجز از تامین وثیقه
حسین فریدون به زندان معرفی شده است
ادامه از صفحه اول:
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای در
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درباره
تخلفات برادر رئیس جمهور حرفهایی مطرح
شــده و درفضای مجازی بطور گســترده آمده
است که حســین فریدون دستگیر شده است،
گفت :در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق
شــده و افراد دیگــری نیــز موردتحقیق قرار
گرفتهاند که برخی از افراد بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت :دیروز برای این فرد
یک قرار تامین صادر شــده است؛ اما چون تامین
وثیقه نکرده ،به زندان معرفی شده است .البته قرار
صادر شده ،قرار موقت زندان نیست؛ بلکه قرار تامین
وثیقه است و اگر وثیقه را تامین کنند ،آزاد میشود.
از اینکه مبلغ صادر شــده برای وثیقه چقدر است،
اطالعی ندارم .پرونده ایشان در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری
دربــاره آخرین وضعیت پرونــده توهینکنندگان
به رئیس جمهــور در روز قدس گفت :این پرونده
تشکیل شــده است؛ چون این اقدام در خیابان رخ
داده ،نیروی انتظامیمیتوانست اقدام کند؛ چنانچه
نیروی انتظامیو وزارت اطالعات افرادی را در این
خصوص معرفی کنند ،پیگیری صورت میگیرد.
درحال حاضر دادســتان تهران دراین پرونده ورود
کرده و موضوع درحال حاضر در دادسرا مطرح است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد :البته در خصوص

روز اخبار مهم قضایی
بقایی دو یا سه اتهام دارد

این پرونده چند اسم و عکس داده شده است؛ اما
آدرس و مشخصاتی ندادهاند که افراد احضار شوند.
حجت االســام و المسلمین محسنی اژهای در
پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته شاهد
بازداشــت یکی از مسئوالن دولت سابق بودیم؛
ریاســت ســابق جمهور در مورد بازداشت این
متهم اعالمیهای داده و مســائلی را در رابطه با
مقام محترم تحقیق پرونده مطرح کرده و سپس
دادســرای تهران اعالمیهای داده است ،گفت:
بخشی از اینها حتماً قابل تعقیب قضایی است.
وی ادامــه داد :جناب آقای احمدی نژاد نامهای
سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که در فرازهای
مختلفی در این نامه بخش عمدهای از مسائلی
کــه در این رابطه اظهارنظر شــده ،خالفواقع
اســت .متأسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد
(احیاناً از خود متهم) مطالبی را شنیدهاند و به
استناد آن چنین قضاوتی میکنند.
معاون اول قوه قضائیه افزود :مطالب دیگری هم
خــارج از این پرونده در نامه مطرح کردهاند که
در جای خود باید به آن پرداخته و پاســخ داده
شود که در حال حاضر در مقام آن نیستم.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشــان کرد :آقای
احمدی نژاد در فرازی از نامهشــان آوردهاند که
اتهام وی(بقایی) این بــوده که مصوبه دولت را
در مــورد  ۳۰۰میلیون پاداش که به تعدادی از
افراد دولت اسبق داده شــده ،اجرا کرده است.

احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد

این کام ً
ال خالف اســت و بهیچوجه ایشــان در
ایــن مورد که مصوبه دولت ســابق را در توزیع
۳۰۰میلیون تومان پاداش اجرا کرده ،مورد اتهام
نیست .ایشــان(بقایی) دو یا سه اتهام دارد که
مطرح شده است و در رابطه با تصرف غیرمجاز،
تبانــی در معامالت دولتی ،اختالس و مســائل
مالی این چنینی بوده است .سخنگوی دستگاه
ِ
قضا اضافه کرد :البته اینها موار ِد اتهام اســت و
طبیعی اســت که باید رسیدگی شود .در زمان
شــروع تحقیقات باید دلیل بــرای توج ِه اتهام
موجود باشــد و نه دلیل برای ثابت شدن جرم؛
چرا که ثابت شــدن جرم باید در دادگاه صورت
گیــرد و در توج ِه اتهام ،اگــر دلیل موجود بود،
متهم تحت تعقیب قــرار میگیرد که در مورد
این فرد(بقایی) توج ِه اتهام وجود داشته است.
حجتاالســام و المسلمین محســنی اژهای
تصریح کرد :حتی در زمانی که در روزهای اول
از این فرد تحقیق میشد ،مورد دیگری مطرح
شد و یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت
شده بود ،گفت:چیزی در حدود دو میلیون یورو
وجــه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر
قرار دهد که بصورت رســمیدر هیچ جا ثبت و
ضبط نشده اســت؛ بنابراین اینها مواردی است
که در این پرونده مطرح شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت :این که چرا حکم
جلب داده شده است ،بر اساس گزارش دادستان

تهران و بازپرس مربوطه ،آنها قصد تکمیل پرونده
را داشتند؛ بنابراین نیاز بود که آن فرد را دعوت
و یا احضار کنند که در تاریخ  ۲۴اسفند  ۹۵وی
را احضار کردند و طبــق گفته مأمور ابالغ ،آن
شــخص در آدرس مذکور شناسایی نشده است
که قرار شده از مأمور ابالغ در این زمینه تحقیق
کنیم که آیا آدرس شناسایی نشده و یا آن فرد
در آن آدرس شناسایی نشده است.
معــاون اول قوه قضائیه افــزود :بیان کردند که
بــه هیچ وجه اجــازه ندادهاند از بیــرون برای
ایشــان غذا تهیه کنند که این امر خالف قانون
نیست ،اما طبق گزارش رسمیوزارت اطالعات
و ضابطین ،بارها و بارها با دستور ایشان از بیرون
و با هزینه خود دســتگاه ،برای وی(بقایی) غذا
تهیه شده است و در بسیاری از موارد هزینه آن
را هنوز نگرفتهاند و طلبکار هستند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد :این فرد ،مکرر
در مکرر با خانوادهاش در تماس بوده و این که
گفتهاند از نور اســتفاده نکرده اســت ،صحیح
نیست .فرد مذکور(بقایی) در سوئیتی بوده که
آن سوئیت یخچال و تلویزیون و نور کافی داشته
و از امکانات برخوردار بوده است.
معــاون اول قــوه قضائیه همچنین در پاســخ
به ســوال خبرنــگاری درباره اینکــه آیا آقای
احمدیمقدم بازداشــت شده است یا نه ،گفت:
این فرد بازداشت نیست؛ اما پرونده دارد.
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نشست فراکسیون امید مجلس با وزیر دفاع
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید از جلسه این فراکسیون با سردار دهقان وزیر دفاع
خبر داد .به گزارش ایسنا ،وی در این باره اظهار کرد :در جلسه فراکسیون امید مجلس با وزیر
دفاع و معاون پارلمانی وی بحث و گفتگوهایی درباره بودجه دفاعی ،فعالیتهای اقتصادی در
حوزه نیروهای مسلح و هماهنگی نیروهای مسلح از طریق وزارت دفاع با ریاست جمهوری
صورت گرفت و نمایندگان نیز برخی سواالت و ابهامات خود را در این زمینه مطرح کردند.

خبرتلگرامی
 Dمحمدرضا عارف رئیس فراکسیون
امید در ارتباط با کابینه در توئیتر خود
نوشت« :مهم تشکیل یک کابینه پویا،
بانشاط و متخصص است که "بتواند"
پاســخگوی مطالبات مردم باشد و
برنامههای دولت و برنام ه ششم توسعه
را اجرایی کند»/ .ایلنا
 Dغالمرضا حیــدری نماینده مردم
تهران در واکنش به مطالب منتشرشده
مبنی بــر ســهمخواهی گروهها از
رئیسجمهور در توئیتر خود نوشت:
تاکنون هرگز موضوع سهمخواهی از
رئیس جمهوری ازطرف فراکســیون
امید مطرح نشده .آنانکه این مطلب را
در بوق میکنند در تالشند تا ذهنیت
خود را به این فراکســیون نســبت
دهند/.ایلنا
 Dعلیرضا رحیمیعضو اصالحطلب
کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی در کانال تلگرامیاش با اشاره
به برگزاری چهارمین جلسه بررسی
طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و
تروریستی آمریکا در منطقه با حضور
ن مجلس گفت
نمایندگان سه فراکسیو 
که مفاد این پیش نویس نهایی شد و
این پیش نویس با تایید رئیس مجلس
آماده ارائه به صحن خواهد بود/ .ایرنا
 Dسرلشکر صفوی دستیار و مشاور
عالی فرماندهــی معظم کل قوا گفت:
استقرار نیروی زمینی سپاه در مناطق
مرزهای شرقی کشور در جهت ثبات و
استقرار امنیت پایدار در شرق کشور
است و در این راستا نیز دولت بایستی
هزینههای اســتقرار امنیت پایدار در
مرزهای شرقی را پرداخت کند ./فارس
 Dبهرام قاسمیوزیرخارجه کشورمان
درباره تماس با آمریکا در دوره ترامپ
گفت :در بحث برجام و کمیســیون
مشترک در صورت نیاز با آمریکاییها
کنار کمیســیونه ا صحبت کرده ایم.
هیچ نوع کانال ارتباطی خارج از برجام
بین ما و دولت آقای ترامپ فع ً
ال وجود
ندارد/.رویداد24

نجفی:

نگاهنماینده

قرارداد توتال فضای تردید
نسبتبهسرمایهگذاری
در ایران را از بین میبرد

نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس در رابطه با امضای
قرارداد توتال اظهار کــرد :با توجه به اینکه در
برنامه ششم رشــد اقتصادی  8درصد به دولت
تکلیفشدهمانیازمندسرمایهگذاریبالغبر150
میلیارد دالر هستیم و این سرمایه باید با مذاکرات
در بخشهایی که مزیت ماســت بویژه نفت و
گاز محقق شود .به گزارش ایســنا ،وی افزود:
قراردادی که امضا شــد دستاورد مهمیداشت
و آن اینکه فضای ترس ،واهمه و تردید نسبت
به ســرمایهگذاری در ایران را از بین برد .به هر
حال توتال یک شــرکت بــزرگ بین المللی
اســت و ارزیابیهای فنــی ،اقتصادی و امنیت
سرمایهگذاری خود را دارد و از این جهت شاخص
محسوب میشود .در واقع این سرمایهگذاری پیام
روشنی به دنیا دارد که ایران برای سرمایهگذاری
هم جذاب است ،هم اقتصادی و هم امنیت الزم
را برای سرمایهگذاری دارد.

دیپلماسی

تشریح دالیل سفر
وزیر خارجه عمان به تهران

حســین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا
وزیر امــور خارجه در مورد ســفر وزیر امور
خارجه عمان به تهران و رایزنیهایی که بین
او و مقامات جمهوری اسالمیایران انجام شده
است ،گفت :روابط ایران و عمان روابطی بسیار
نزدیک و مبتنی بر روابط همسایگی و تعامل
طوالنی مدت در طول دهههای گذشته است.
وی با بیان اینکه همواره رایزنیها بین مقامات
دو کشــور در جریان بوده و در این چارچوب
بین تهران و مســقط هیئتهایی مورد تبادل
قرار گرفته است ،تصریح کرد :سفر اخیر آقای
بن علوی به تهــران در چارچوب رایزنیهای
مستمر و تبادل نظر میان دو کشور در ارتباط
با آخرین تحــوالت در منطقه بود .به گزارش
ایســنا ،وی با بیان اینکــه در این گفتگوها،
آخرین تحــوالت منطقه مورد تبــادل نظر
قرارگرفت ،خاطر نشان کرد :موضع مشترک
دو کشــور در زمینه ضرورت حل مشــکالت
موجود بین طرفهــای مختلف منطقهای و
مدیریت صحیح تحوالت در این گفتوگوها بار
دیگر مورد تاکید قرار گرفت و در مورد ابتکار
عملهایی که در ارتبــاط با آخرین تحوالت
منطقه در جریان است ،تبادل و رایزنی شد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1313روزنامــه آفتــاب يزد دوشــنبه
19تيرمــاه درباره جهاني شــدن «يزد»
در فهرســت ميــراث جهاني يونســكو،
بهخوبي توانست درباره اين موضوع مهم،
اطالعرســاني كند و سنگتمام گذاشت.
به مديرمســئول روزنامه وزين آفتاب يزد
ِــرق ملياي كه
و نويســندگاني كه با ع ِ
در اين زمينه داشــتند ،مطلب نوشتند،
سپاسگزاري ميكنم)4/19( .
 -1814يــك خيابان و ســه تعميرگاه!
خيابان پيروزي ،خيابان شكوفه حدفاصل
كوچههاي رازي ـ قريب و كمي باالتر از آن
در فاصله كوتاه ،سه تعميرگاه خودرو وجود
دارد .واحدهاي صنفي مزاحم كه از سالهاي
گذشته مجوز فعاليت گرفتهاند ،اكنون كه
شمار ساكنان خيابان شكوفه و كوچههاي
منشعب از آن بيشتر شدهاند ،ضرورت دارد
مسئوالن شــهرداري منطقه ،14مشاغل
مزاحم را به مكان غيرمسكوني انتقال دهند
تا اهالي بهراحتي بتوانند از پيادهروها رفت و
آمد كنند)4/19( .
 -1925ميخواهــم از خدمــات و
تالشهــاي آقــاي علي قاســمي عضو
شوراي شهر روســتاي نعمتآباد تنكابن
و بقيــه همكارانشــان كــه در كارهاي
عمراني ،پلسازي ،آسفالت ،نصب دوربين
مداربسته ،خدمات فراواني براي روستاييان
انجام دادهاند ،قدرداني كنم .همچنين از
نيروي انتظامي كه همــواره براي امنيت
ساكنان تالش ميكنند ،به آنها هم خسته
نباشيد بگويم و تشكر كنم)4/19(.
 -2315مهرشاد ،فوتبالیست و موتورسوار
است .هر دفعه که با هم با موتورسیکلتش
به خیابــان  30تیر و میدان بهارســتان
میرویم ،از شهردار تهران درباره سنگفرش
ایــن محلها انتقاد میکنــد و میگوید:
شــهردار تهران احتماالً سفرهای خارجه
رفته و از کشــورهای خارجی الگوبرداری
کرده و در تهران طرحهای مربوط را اجرا
میکند .در حالی که ســنگهای تزئینی
به موتورســیکلتها و خودروها آســیب
میرساند و حیف است بودجه شهرداری
و بیتالمال صــرف کارهای غیرضروری
شــود .او میگوید :پدرم هم راننده یکی
از شــرکتهای خارجی و از طرح مزبور
ناراضی است .گرچه پیشنهادات ،انتقادات
و نارضایتــی مردم برای شــهردار تهران
اهمیتی ندارد ،اما اعضای شورای شهر باید
برای رفع مشــکالت ایجاد شده چارهای
اساسی بیندیشند)4/20( .
 -1918علیرضا ســرباز وطــن یکی از
همکاران فرهنگی ،از زندگی در آپارتمان
و برخی همســایگان بدون مالحظه دل
پُــری دارد ،گفت :یکی از همســایهها
سیگاری است ،موقع سیگار کشیدن بوی
نامطبوع آن تمام ساختمان را از دریچه و
کانال کولر فرا میگیرد .ما هم مجبوریم
برای رهایی از بوی ســیگار دریچهها را
ببندیم .این موضوع باعث میشــود فرد
ســیگاری اعتراض کند .به او گفتم که
بوی نامطبوع سیگارتان آزاردهنده است
و نباید ســیگارتان را در محیط سربسته
بکشــید .او هــم گفــت :چهاردیواری
اختیــاری!ای کاش فرهنــگ آپارتمان
نشــینی و معضالت اینچنینی از طریق
مطبوعات و صدا و سیما اطالع رسانی و
فرهنگسازی شود)4/20( .
 -1614یک بســته قهوه سبز الغری را از
یکی از سایتها که تبلیغات گستردهای راه
انداخته ،اینترنتی  80هزار تومان خریدیم
و مصرف کردیم ،اما هیچ تأثیری نداشت.
چرا برخیها فقط به فکر ســودجویی و
کالهبرداری اند؟()4/20
 -1512کرایه برخی اتوبوسهای شرکت
واحــد  755تومان اســت .بارهــا درباره
ُرند شــدن کرایهها به اعضای شــورای
شــهر پیشنهاد شده اســت ،اما گویا آنها
گوششــان به این حرفها بدهکار نیست!
کدام رانندهای چنین مبلغی را از مسافران
دریافت میکند؟()4/20
 -1527برخــی کارگاهها ،موسســهها
و محیطهــای کارگری متأســفانه کف
حقوقهــا را در نظــر میگیرند و حقوق
پرداخت میکنند .کارگران حقوق ُمکفی
نمیگیرنــد و خانوادههــای پرجمعیت
مشکالت فراوانی را تحمل میکنند.

