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آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه در 
گفتگو با آفتاب یزد ضمِن »مهم، امیدوار کننده و معنادار« دانســتِن 
امضــاء تفاهم نامه بهبود روابط دو جانبه مابین ایران و عربســتان در 
پکن تأکید می کند: »یکی از جنبه های بســیار مهم و مثبت این کار، 
رســانه ای نکردن تالش ها در مســیر ایجاد فضای بهتر در روابط دو 
همســایه ی بزرگ و قدرتمند یعنی تهران و ریاض بود که باعث شد 
جنجال آفرینی ها و حاشیه ها پیمودن این راه را با مانع دشوار نکند!« 

عبدالرضا فرجی راد خاطرنشان می سازد: »در بسیاری موارد و مسائل با 
بهره مندی از همین شیوه می توان در محیطی آرام و به دور از چالش 

بر معضالت موجود در سیاست خارجی فائق آمد.« 
وی می افزاید: »اصل موضوع در این کار، منافع اقتصادی است که چین 
از همه بیشتر نفع می برد که چندان عجیب نیست و این نشان دهنده ی 
اهمیت منافعی اســت که می تواند در مسیری درست باعث کاهش 

سطح تنش مابین ایران و بسیاری از کشور ها شود.« 
فرجی راد با اشــاره به صحبت های »حدادعــادل« در یک گفتگوی 
تلویزیون اینترنتی اظهار می دارد: »این که آقای حداد عادل به صراحت 
از روابط اقتصادی حتی با آمریکایی ها به انضمام این یادآوری که نباید 
به ما به چشم یک »گاو شیرده« نگریسته شود پیامی مثبت است که 

آمریکایی ها حتماً به آن خواهند اندیشید. «
وی ادامــه می دهد: »اصالً یکی از مســائلی که باعث شــد تا آمریکا 
یک جانبه از برجام خارج شــود این بود که مقامات وقت کاخ ســفید 
معتقد بودند از توافق برجام نفعی نبرده اند و همین مسئله به خودی 

خود بهترین بهانه برای خروج یکجانبه از برجام بود!« 

< بهبود روابط با همسایگان
فرجی راد در بخش دیگری از این گفت وگو با تشریح مسائلی ثانویه ای که 
از بعد امضاء این تفاهم نامه به خودی خود رقم خواهد خورد می گوید: 
»مجموعه ای از مباحث در حوزه ی سیاست خارجه و ژئوپلیتیک منطقه ای 
به صورت مستقیم متأثر از این بهبود رابطه میان تهران و ریاض مطرح 
خواهد شد؛ بهبود روابط یا کاهش سطح تنش با بسیاری از کشورهای 
عربی از امارات و کویت گرفته تا مصر و سودان تا گرم تر شدن رابطه مابین 

ایران با کشورهایی نظیر عمان، عراق، قطر و...« 
این اســتاد دانشــگاه تأکید می کند: »با بهبود روابط تهران با ریاض، 
تنش ها و چالش های منطقه ای مابین ایران و سایر کشور ها به سرعت 
تبدیل بــه »رقابت های ژئوپلیتیکی« خواهد شــد با این توضیح که 
وقتی روابط ایران با عربستان عادی شود طبیعتاً کشورهایی که اندک 
اختالفی با عربستان داشــته و دارند دیگر هراسی برای گرم تر شدن 
رابطه شان با تهران نخواهند داشت و به صورت طبیعی با عربستان به 

رقابت خواهند پرداخت. «
فرجی راد با مثال زدن کویت می گوید: »کویتی ها بسیار تمایل داشته 
و دارند که روابط گسترده ی اقتصادی با ایران داشته باشند اما اختالف 
ایران و عربستان در کنار نفوذ ریاض در کویت مانعی بزرگ ایجاد کرده 

بود که زین پس این موانع برطرف خواهد شد.« 
این استاد دانشــگاه به موضوع برجام اشاره کرده می گوید: »طبیعی 
است که بهبود روابط با عربستان به صورت مستقیم بر مذاکرات برجام 
تاثیری نداشته باشد اما اندک فایده ی آن پایان سنگ اندازی مقامات 

عربستانی است و شانتاژهای منفی رسانه ای است.« 
»از ســوی دیگر، این اتفاق مهم حتی بر آرام تر شــدن آتش کینه و 
دشمنی اســرائیلی ها نیز اثر خواهد گذاشت و از این جا به بعد قطعاً 
مقامات تل آویو به خوبی می دانند که روی دشــمنی تهران و ریاض 

حسابی نمی توانند باز کنند! 
فرجی راد در ادامه ی بررســی روابط تهران با همسایگان به مرزهای 
شرقی اشاره کرده می گوید: » کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان 
که متحداِن سنتی عربستان محسوب می شوند برای باالتر بردن سطح 
روابــط با تهران دیگر نگران غضــب ریاض نخواهند بود ضمن آن که 
این مسئله بر کاهش تنش های مرزی با افغانستان طالبان نیز بی تأثیر 

نخواهد بود.« 

< تفاهم نامه ی ۲۵ ساله ی ایران و چین از انفعال خارج خواهد شد؟ 
فرجی راد در پاسخ به این پرسش که آیا بهبود روابط ایران و عربستان 
باعث خواهد شد تا تفاهم نامه ی ۲۵ ساله ی ایران و چین از انفعال خارج 
شود؟ می گوید: »قطعاً! اصال بخشی از دست دست کردن چینی ها به 

دلیل اختالفاتی بود که تهران و ریاض با یکدیگر داشتند که باعث شده 
بود تا مقامات پکن دچار تردید و هراس شوند که گرم گرفتن با تهران 
چه بالیی بر سر روابط گسترده ی اقتصادی مابین پکن و همسایه های 

جنوبی خلیج فارس خواهد آورد.« 
وی با تاکید بر این مســئله که: »اساساً این آب شدن یخ روابط تهران 
و ریاض بیشتر از همه به نفع چینی ها شد!« ادامه می دهد: »چینی ها 
برای حل این مسئله تالش بسیاری از خود نشان دادند که اگرچه نباید 
از تالش های بغداد و مسقط به سادگی گذشت اما پکن و »شی جین 
پینگ« به واقع اثرگذارترین نقش را بر عهده داشــتند و در نهایت نیز 
به نتیجه رسید و این یعنی چینی ها اساساً برای تامین انرژی خود از 

خلیج فارس دیگر مشکل چندانی نخواهند داشت. «
این تحلیلگر مســائل سیاســی ادامه می دهد: »پیشترها گفته بودم 
چینی ها هرگز خود را اســیر اختالفات منطقه ای نخواهند کرد اما از 
هرگونه تالش برای کاهش سطح تنش استقبال کرده و در مورد اخیر 

حتی از اعتبار خود نیز مایه گذاشتند!« 

< مسکو صد در صد موافق است
فرجی راد در بخش پایانی این گفتگو به چند نکته ی خیلی مهم اشاره 
دارد از جمله این که: »پوتین چون تمام حواسش متوجه غرب است 
از این بهبود رابطه ی ایجاد شده مابین تهران و ریاض استقبال می کند 
 یکی به خاطر کاهش سطح تنش در خاورمیانه و دیگر در میان بودن 
رد و نشــان پکن که قطعاً مســکو متوجه منافع شریک استراتژیک 

کرملین خواهد بود.«  
فرجی راد با پرداختن به مســئله ی خاورمیانه ی عربی اظهار می دارد: 
»این بهبود روابط مابین ایران و عربســتان به قدری مهم اســت که 

می تواند گره های سیاسی در امور لبنان را نیز حل کند.« 
وی ادامه می دهد: »ایران و عربستان دو کشور مهم، قدرت مند و اثر گذار 
بوده و قطعاً چندین برابر اوقاتی که با هم ســر ستیز داشتند، گرم شدن 
 روابط مابین این دو کشــور به کشــورهای منطقه و فرامنطقه منفعت 
خواهد رســانید.«  این استاد دانشــگاه تأکید می کند: »اگرچه همه ی 

اختالفات به سرعت حل و فصل نخواهد شد اما در این توافق حتماً برنامه ی 
زمانبندی برای حل بسیاری از موضوعات در نظر گرفته شده است.« 

وی در پایان می گوید: »بهبود روابط با عربستان هم بر مسائل داخلی 
ایران و هم بر مباحث داخلی عربســتان سعودی تأثیر مثبت خواهد 
گذاشــت. مسئله ی دیگری که بسیار مهم است حل اختالفات ریاض 
و یمن است که قطعاً در این تفاهم نامه به وضوح درباره ی آن گفتگو 

شده است.« 

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفتگویی تحلیلی با آفتاب یزد آثار مثبت بهبود روابط دو جانبه ی ایران و عربستان را تشریح کرد

امضاء تفاهم نامه ی »تهران - ریاض« در »پکن« 
مهم، امیدوار کننده و معنادار

روسیه از این اتفاق قطعاً استقبال خواهد کرد چون پای چین در میان است

دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق گفــت: آمریکا اجازه 
پرداخت ۵۰۰ میلیــون دالر از پول های ایران در بانکی های عراقی را 
داده است. حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
در گفتگو با تســنیم در ارتباط با پول های بلوکه شده ایران در کشور 
عراق اظهار داشــت: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به 
نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز می کند، اما این به معنی دسترسی 
ایران به این پول ها نیست. وی افزود: پول های ایران در بانکی است که 
تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کاالهایی داده می شود 
که تحریم نیست، به طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد 
دالر کاال از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز 
از این محل پرداخت شد. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
گفت: در سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق، اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون 
دالر از پول های ایران در بانکی های عراقی داده شد. وی تصریح کرد: 

وزارت خارجه عراق به آمریکا اعالم کرده است که حدود ۱۸ میلیارد 
دالر به ایران بدهکار هستیم البته رئیس کل بانک مرکزی ایران رقم 
کمتری را اعالم کرده، و رقم ۱۰ میلیارد دالر در گذشــته اعالم شده 
بود. حســینی در ارتباط با دالیل اختالف آمار موجود درباره میزان 
بدهی عراق به ایران اظهار داشت: اعالم این رقم بدهی به ایران توسط 
عراق، شــاید به دلیل پول های برق و گازی جدیدی است که اضافه 
شده است. وی اظهار داشت: از راه هایی که می توان با سرعت بیشتری 
پول های خود را در عراق آزاد کنیم سرمایه گذاری در خود این کشور 
است که منجر به بهره وری نیز می شود یا اینکه با تجار عراقی برای 
واردات کال باید هماهنگی شود. حسینی اظهار داشت: ساالنه ۴ هزار 
مگابایت برق عراق از طریق ایران تامین می شود و نمی شود این کشور 
را در این شرایط تنها گذاشت؛ البته این به معنی صرف نظر کردن از 
پول خود نیســت. وی گفت: عراق روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر 

درآمد نفتی دارد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل این پول در ابتدا 
به بانک آمریکایی وارد می شود و بانک مرکزی عراق دستور می هد تا 
این پول به بانک های عراق سوئیفت شود؛ بخشی از این درآمد نیز به 
صورت اسکناس تحویل داده می شود. وی اضافه کرد: به همین خاطر 
آمریکا بر بازار ارز این کشــور نظارت دارد، اما باید توجه داشــت که 
همه فعالیت های بانکی عراق از طریق بانک ها انجام نمی شود و عمال 
مســیر ورود ارز به ایران بسته نیست. حسینی با بیان اینکه دخالت 
آمریکا در بازار ارز عراق در واقع مشــکلی برای تاجر عراقی است که 
۱۰ درصد هزینه تجارت با ایران را باال می برد؛ گفت: با اقدامات جدید 
آمریکا برای جلوگیری از ورود ارز به ایران مانعی ایجاد نشده است، زیرا 
ما در صادرات به این کشــور قدرت رقابت و فاصله نزدیکی داریم که 
هزینه حمل و نقل را ارزان کرده است و می توانیم کماکان محصوالت 

صادراتی خود را با قیمت کمتری صادر کنیم.

سیاسی

< بنــت، نخســت وزیر ســابق رژیم 
صهیونیســتی: توافق ایران و عربســتان 
پیروزی سیاســی بــرای ایران اســت. 
بیانگر  این توافق شکســت کوبنــده و 
ســهل انگاری و ضعف اســرائیل است. 
ازسرگیری روابط عربستان و ایران تحول 
پیروزی  خطرناک برای اســرائیل و یک 

سیاسی برای ایران به شمار می رود

که  امیدواریم  عمــان:  خارجه  وزارت   >
ازسرگیری روابط میان عربستان سعودی 
و ایران به تقویت پایه های امنیت و ثبات 

در منطقه کمک کند

< همزمانی توافق برای سرگیری روابط 
ســومین  آغاز  با  تهران-ریاض  دوجانبه 
دوره ریاســت جمهــوری »شــی جین 
پینگ« آن هــم در چین پیام های مثبت و 
متعددی دارد که بر مجموعه ای از مسائل 

ژئوپلیتیک منطقه تاثیرگذار خواهد بود! 

< ســخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در 
واکنش به توافق ایران و عربستان، مدعی 
شد: ما از هر گونه تالشــی که به پایان 
جنگ یمن و کاهــش تنش در خاورمیانه 
بینجامد، اســتقبال می کنیم. واشنگتن در 
جریان گزارش های مربوط به ازسرگیری 

روابط میان ایران و عربستان قرار دارد

خبر ویژه

مکث

اقامه نماز رهبر معظم انقالب
بر پیکر دکتر حسن غفوری فرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای پیش از ظهر دیروز 
با حضور در کنار پیکر دکتر حسن غفوری فرد 
ضمن قرائت فاتحــه، نماز میت اقامه کردند. 
جمعی از خانواده و بستگان مرحوم غفوری فرد 
در این مراســم حضور داشتند. دکتر حسن 
غفوری فرد از فعاالن دوران انقالب اســالمی 
و مدیران با ســابقه نظام جمهوری اسالمی 
بود که از ســال ۱۳۶۰ تــا ۱۳۶۴ در دوران 
ریاســت جمهوری شــهید رجایی و آیت اهلل 
خامنه ای مســئولیت وزارت نیرو را برعهده 
داشــت. عالوه بر این، چهار دوره نمایندگی 
مجلس شورای اســالمی، استاندار خراسان، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت 
بدنی، مشاور رئیس جمهور در علوم و فنون و 
مشــاورت در امور تحقیقاتی و رئیس هیئت 
بازرســی و نظارت شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی در کنار فعالیــت در حزب مؤتلفه 
اسالمی از جمله ســوابق مدیریتی و اجرایی 
این اســتاد دانشگاه است که صبح پنجشنبه 
۱۸ اســفندماه پس از طی یک دوره بیماری 

در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

میرسلیم اصل قصه را گفت 
و کاندیدای صادقانه ترین

جمله سال شد!
عصرایران: مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی در شبکه اینترنتی دانشگاه 
تهران، با یک جمله قصار و بسیار صادقانه، از ریشه 
اصلی مشکالت و مصائب ایران امروز پرده برداشت: 
»من کاری به نظر مردم نــدارم!« او این جمله را 
در پاسخ به ســوال مجری برنامه درباره خواست 
اکثریت مبنی بر فیلتر نشدن اینستاگرام گفت و 
افزود که اگر اکثر مردم هم اشتباه بکنند و خواستار 
استفاده از این شبکه باشند، ما نمی توانیم به خاطر 
اکثریت این کار )باز کردن اینستاگرام( را بکنیم. 
در این یادداشت، درباره موضوع باز یا بسته بودن 
اینستاگرام سخنی نمی گوییم و دو نکته اساسی را 

بیان می داریم:
۱ - این که نماینده مردم در مجلس بگوید من با 
نظر مردم کاری ندارم، از عجایب روزگار است؛ مانند 
آن است که وکیلی بگوید من به آنچه موکلم گفته 
کاری ندارم و مثالً اگر موکلم در صدد دریافت سود 
خود از شرکت طرف دعواست، من خودم تشخیص 
می دهم که موضوع دیگری مانند لزوم تغییر آدرس 
شــرکت را پیگیری کنم؛ همین قدر مضحک و 
همین قدر رسوا! اگر یک مقام انتصابی این حرف 
را می زد، کمتر شرم آور بود تا کسی که نام »نماینده 
مردم« را با خود یدک می کشــد و همان صندلی 
سبز پارلمان را مستقیماً مدیون مردم است. البته 
که وقتی دایره انتخاب مردم محدود شود و بسیاری 
از شایستگان نتوانند وارد مجلس شوند، فردی مثل 
میرســلیم وارد مجلس می شود و خود را بیش از 
آن که وامدار مردم بداند، وامدار جریانی می شمارد 
کــه رقبایش را حــذف و راه را بر او هموار کردند. 
جمله تاریخی »من با نظر مردم کاری ندارم« تنها 
از دهان چنین نماینده ای می تواند خارج شود. اگر 
بخواهیم جایزه صادقانه ترین جمله سال را به کسی 
بدهیم، حتماً میرســلیم با این جمله اش یکی از 
کاندیداهای اصلی وای بسا برنده نهایی باشد که در 
کمال صراحت و صداقت، اصل قصه را گفت. مشکل 
اصلی کشور ما نیز همین است که مسئوالن اساساً 
کاری با نظر مردم ندارند و آنچه که خود تشخیص 
می دهند بدون توجه به خواســت اکثریت انجام 
می دهند و بدتر این که اقلیت پیرامونی خودشان 

را اکثریت جا می زنند.
مادام که خواســت مردم فارغ از قضاوت ارزشــی 
درباره آن، مالک قطعی و اصلی و نهایی تصمیمات 
و عملکردها نباشــد، مشکالت ایران به قوت خود 

باقی می ماند و تشدید می شود.
۲ - درباره سخن میرسلیم که می گوید اگر مردم 
اشتباه کنند نمی توانیم بر اساس نظر آن ها عمل 

کنیم نیز دو نکته وجود دارد:
الف( ممکن اســت اکثریت مردم در جایی اشتباه 
کنند ولــی در یک نظام مبتنی بــر رأی مردم، 
نمی تــوان و نباید با اکثریت مقابله کرد. مخالفان 
نظر اکثریت صرفاً می تواننــد دیدگاه های خود را 
در راستای تغییر نظر اکثریت ترویج کنند. وجود 
رسانه های آزاد و احزاب واقعی، الزمه این مهم است. 
حتی اگر در مواردی اکثریت واقعاً اشتباه کنند، زیان 
آن در دراز مدت، بسیار کمتر از مسدودسازی فضا و 

تصمیم گیری به جای مردم است.
ب( این ســخن میرسلیم در تضاد آشکار و تقابل 
واضح با دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی است و 
میرسلیم در واقع با این اظهارات خود علم مخالفت 
با امام خمینی)ره( را برافراشته است. این جمالت 
بخشی از سخنان امام خمینی)س( است که روز ۲۷ 
مرداد ۱۳۵۸ در جمع نمایندگان مجلس خبرگان 
قانون اساسی در قم بیان داشتند: »همان مسیری 
که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می خواهید 
مطابق با میل خودتان دموکراســی عمل بکنید، 
دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این 
طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند 
آرای ایشــان معتبر اســت و لو به خالف، به ضرر 
خودشان باشد. شما ولّی آن ها نیستید که بگویید 
که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما 
وکیل آن ها هستید؛ ولّی آن ها نیستید.« )صحیفه 

امام؛ ج ۹، ص ۲۹۶ - ۳۰۵(
می بینید؟ امام خمینــی می گوید حتی اگر نظر 
اکثریت خالف و مضر باشــد باید بدان عمل شود 
ولی میرســلیم کامالً برعکس می گوید. انحراف 
از آرمان هــای انقــالب را در آدرس های انحرافی 

جست وجو  نکنید!
آقای میرسلیم! مادام که شما و امثال شما خود را 
برتر از مردم بپندارند، رنج بر رنج است که بر گرده 

این ملت نشسته بر گنج افزوده می شود.
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? رضایت از خدمات شهری؛ بازار بزرگ 
تهران یکی از مراکز مهم تجاری، اداری 
و خانگی اســت و این مسئله باعث شده 
نســبت به بقیه محلــه و مناطق دیگر، 
زباله های بیشــتری تولیــد و نهرها به 
علت سهل انگاری برخی کاسبان زودتر 
کثیف شــود. از این رو حدود یک هفته 
بــرای انجام کارهای ضروری به کوچه و 
خیابان های اطراف بــازار تهران به ویژه 
ناحیه ســه منطقه دوازده شــهرداری 
مراجعــه می کنــم، بــه نظر می رســد 
نسبت به ماه های گذشته وضع نظافت، 
جمــع آوری زباله هــا و الیروبــی نهرها 
بهتر شــده اســت که جا دارد از عوامل 
خدمات شهری ناحیه سه منطقه دوازده 
شهرداری تهران که مدبرانه و دلسوزانه 
پیگیر هســتند، قدردانی کنم. /علی از 

تهران
? کمتــر دیده شــده پــس از چاپ 
پیام های مردمی در ســتون »روی خط 
آفتاب« که درباره مشکالت شهرستان ها 
به ویژه شهرستان گرگان؛ استان گلستان 
چاپ شــود، مســئوالن روابط عمومی 
پاســخگو باشــند. به عنوان نمونه بارها 
در مورد مشــکالت شــهری و قطع آب 
تصفیه شــده که هر شب برای ساکنان 
بســیاری از محله ها از جملــه خیابان 
شــهدا، الله ششم و گرگان جدید انجام 
می شــود، مطالبــی در روزنامه ها چاپ 
شــده اما دریغ از پاسخگویی. این رویه 
- بی توجهی به درخواست مردم - بیشتر 
موجــب نارضایتی مردم از مســئوالن 
و باالدســتی ها می شــود. /نیوشاسادات 

مهدوی از محله میخچه گران گرگان
? هر سال از اواســط ماه بهمن مردم 
بــرای خرید کیف، کفــش، لباس و ماه 
اسفند هم برای خرید آجیل و شیرینی 
مقابل برخی مغازه ها صف می ایستادند. 
امســال به دلیــل گرانی بیــش از حد 
پوشــاک و آجیل، فقط شــاهد ترافیک 
سنگین خودروها در خیابان ها هستیم! 
خانواده های پُرجمعیت واقعاً مشــکالت 
فراوانی را تحمل می کنند. مســئوالن با 
گذشت مدت طوالنی هنوز نتوانسته اند 
قیمت ها را ُکنترل و مردم را درک کنند 
و دریابند. ضعف های مدیریتی و گرانی ها 
تا کی قرار اســت ادامه داشته باشد؟ /ع/ 

فرقانی
? چرا خدمات فنی نرخ مصوب ندارد؟ 
تعمیر وســایل گازی، برقی، تاسیساتی 
و حتی خــودرو، نرخ مصــوب ندارد و 
دلبخواهــی اســت؟ گرانــی اجناس به 
بهانــه افزایش قیمــت دالر و باال رفتن 
دســتمزدها چه ربطی بــه قیمت دالر 

دارد؟ /سید مجتبی حسینی
? مســتاجران هر ســال برای تمدید 
قــرارداد اجــاره محــل سکونت شــان 
مجبورند نســبت به افزایش اجاره خانه 
و به ویــژه پرداخت بدون ضابطه ودیعه، 
لطفا  از صاحبخانه شــان تمکین کنند. 
بنویســید صاحبخانه ها کمی هم هوای 
مستاجران کم درآمد را داشته باشند. /

محسن ثقفی از تهران
? کمبــود اتوبوس از پردیس به تهران 
باعث شده مسافران صبح ها، مشکالت 
فراوانی تحمل کنند. از مسئوالن شرکت 
واحد اتوبوســرانی تهران و حومه تقاضا 
داریــم بــا افزایش اتوبوس، مشــکالت 
مسافران را رفع کنند. /سید محمد علوی

? چــرا مســئوالن ســازمان ترافیک 
از  شــهرداری تهران برای پیشــگیری 
اختــالل در رفــت و آمــد خودروها و 
رهگذران و عابران، از ســاخت میدان در 
چهارراه شهدا خودداری می کنند؟ /پوریا 

حاج احمدی از تهران
? توجه بــه نظافت و پاکیزگی خیابان 
شــهیدان کفایی امانی و شهید ناطقی 
از ســوی عوامل شهرداری ناحیه شش، 
منطقه دوازده تهران، سه شنبه ۹ بهمن، 

قابل تقدیر است. /عرفان
? گرانــی و نوســان قیمت ها موجب 
رنجش و نارضایتی مردم از مســئوالن 

شده است.
? به نظر من حجت االســالم رئیسی 
بهترین گزینه و مناســب ترین فرد برای 
همان دستگاه قضا هستند. /اکبر از تهران

? پل روگذر بزرگراه شهید محالتی - 
خیابان ری، نیاز به آسفالت و لکه گیری 
دارد. از مســئوالن ناحیه چهار منطقه 
چهــارده شــهرداری تهــران تقاضای 

رسیدگی دارم. /میثم صراف
۱۸۰۵- یک نماینده مجلس گفته اقتصاد 
خم رنگرزی نیســت که یک شبه درست 
شود. به آینده خوشبین هستم. ما که توقع 
یک شــبه نداشتیم سالهاست عمرمان را 

گذاشتیم تا اقتصاد درست شود.
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

واتساپ و تلگرام   93 31   355   0921

پیام کوتاه    27  14  14  3000 

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: بازگشت روابط طبیعی میان ایران و عربستان ظرفیت های بزرگی را در اختیار دو کشور 
و همچنین منطقه و جهان اســالمی قرار می دهد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در توئیتی با اشاره به توافق ایران و 
عربستان برای از سرگیری روابط دو جانبه و اعالم این موضوع طی بیانیه مشترک در صفحه توئیتر خود نوشت: بازگشت روابط 
طبیعی میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی ظرفیت های بزرگی را در اختیار دو کشور، منطقه و جهان اسالم قرار 
می دهد. سیاســت همسایگی به عنوان محور کلیدی سیاست خارجی دولت سیزدهم، با قوت در مسیر درست پیش می رود و 

دستگاه دیپلماسی فعاالنه در پس تمهید گام های بیشتر منطقه ای است. 

< توافق برای از سرگیری روابط دو جانبه ی تهران - ریاض در صدر اخبار خبرگزاری عربستان 
خبرگزاری رســمی عربستان )واس(، توافق بین تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دوجانبه که در پکن به امضا رسید را در 
صدر اخبار مهم خود قرار داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رســمی عربستان سعودی )واس( نوشت: بیانیه سه جانبه مشترک 
پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین به شرح زیر صادر شد.  در پاسخ به ابتکار شایسته شی 
جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در حمایت از گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، براساس 
اصل حسن هم جواری و با توجه به توافق ایشان با سران دو کشور در میزبانی و حمایت از انجام گفتگو بین جمهوری اسالمی ایران و 
پادشاهی عربستان سعودی و همچنین تمایل دو کشور به حل و فصل اختالفات از طریق گفت وگو و دیپلماسی بر اساس پیوندهای 
برادرانه و با تاکید بر پای بندی دو کشور به اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسالمی و اصول 
و رویه های بین المللی، از 6 تا 10 مارس 2023 )15 تا1۹ اسفند(، مذاکراتی در پکن بین هیئت های پادشاهی عربستان سعودی و 
جمهوری اسالمی ایران به ریاست دکتر مساعد بن محمد العیبان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان 
ســعودی و دریادار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران انجام شد.  این بیانیه افزود: طرف های 
سعودی و ایرانی از جمهوری عراق و سلطان نشین عمان به دلیل میزبانی از گفت وگوهای انجام شده بین دو طرف که طی سال های 
2021 تا 2022 انجام شــد و از رهبری و دولت جمهوری خلق چین به دلیل میزبانی و حمایت از مذاکرات و تالش برای به نتیجه 
رسیدن این مذاکرات قدردانی و تشکر کردند. بر اساس اعالم واس، در این بیانیه سه کشور اعالم کردند که عربستان سعودی و 
جمهوری اسالمی ایران به توافقی دست یافتند که موافقت با از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور و بازگشایی سفارتخانه ها 
و نمایندگی های آن ها حداکثر ظرف مدت دو ماه و تاکید بر احترام به حاکمیت دو کشور وعدم مداخله در امور داخلی یکدیگر 
را شامل می شود و توافق کردند که وزرای خارجه دو کشور برای فعال سازی این نشست و تبادل سفرا و بررسی راه های توسعه 
روابط بین خود و همچنین فعال کردن قرارداد همکاری امنیتی منعقده در 1422/1/22 هجری قمری مطابق با 2001/4/17 میالدی 
و موافقت نامه عمومی همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، فناوری، علم، فرهنگ، ورزش و جوانان، منعقده 
در تاریخ 141۹/2/2 هجری قمری مطابق با 1۹۹۸/5/27 میالدی نشستی برگزار کنند.  خبرگزاری رسمی عربستان اضافه کرد که 
سه کشور عالقمندی خود را برای به کارگیری تمامی تالش ها جهت ارتقای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ابراز کردند. علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روایتی از تالش های صورت گرفته برای پایان بن بست 7ساله و توافق از سرگیری روابط 
دوجانبه ایران و عربستان ارائه کرد. وی تصریح کرد که سفر بهمن ماه آقای رئیسی به چین و گفت وگوی شی جین پینگ رئیس 
جمهور چین با رئیس جمهور کشورمان، بستر شکل گیری مذاکرات جدید و بسیار جدی میان هیئت های ایران و عربستان سعودی 
را فراهم کرد.  وی افزود: گفت وگوهای انجام شده میان دو کشور صریح، شفاف، همه جانبه و سازنده بود؛ رفع سوءتفاهم ها و نگاه 
رو به آینده در روابط تهران - ریاض قطعاً توسعه ثبات و امنیت منطقه ای و افزایش همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان 
اسالم را برای مدیریت چالش های موجود به دنبال خواهد داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان از نقش سازنده جمهوری 
خلق چین در خصوص حمایت از توسعه روابط کشــورها که الزمه رفع چالش ها و افزایش صلح و ثبات و ارتقای همکاری های 

بین المللی است، قدردانی کرد.

امیر عبداللهیان: بازگشت روابط ایران و عربستان ظرفیت های بزرگی را در اختیار منطقه و جهان اسالم قرار می دهد |

بعد از احیای روابط ایران و عربســتان که با میانجیگری 
چین صورت گرفت، رئیس اتــاق ایران و چین در توئیتی 
نوشت: »رفقا! هر چه دالر ذخیره کردید بریزید بازار، یکی 
از توافقات پکن، سرازیر شدن درهم از طرف اماراته که از 
یکشنبه کلید می خورد.« عربستان با اعمال فشار بر امارات 
در بازار درهم و متعاقب آن بر قیمت دالر در ایران اثرگذار 
بود و اینک با بهبود روابط انتظار می رود اوضاع بهتر شود، 
خاصه آن که باز شدن مجرای درهم از توافقات پکن است 
که انتظار می رود به زودی اجرایی شود. همچنین عراق از 
آمریکا مجوز گرفته است 500 میلیون دالر دیگر از بدهی 
خود با ایران را تسویه کند. در چند روز گذشته نیز توافقات 
ایران و آژانس بین المللی انرژی هســته ای، باعث ریزش 
قیمت دالر در بازار آزاد شــده بود. قیمت دالر که چندی 
پیش به باالی 60 هزار تومان رسید، در لحظه نگارش این 

متن در کانال 47 هزار تومان با روند نزولی است.

توئیت رئیس اتاق ایران و چین بعد از توافق پکن:
رفقا! دالرهاتون رو بریزید بازار |

دبیرکل اتاق ایران و عراق: آمریکا برای پرداخت ۵۰۰ میلیون دالِر پول بلوکه ایران به عراق اجازه داد


