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1541- سخنگوی کاخ سفید می گوید ما به ایران 
هیچ پیامی ندادیم. حرف وی تناقض گویی است 
چون بارها اعالم کردند پیام هایی بین ما رد و بدل 

می شود. )12/9(
1605- وزارت خارج��ه آمری��کا در راس��تای 
دخالت جویی ه��ای خود در امور دیگر کش��ورها 
در جلسه نشست شورای حقوق بشر ادعا کرده: 

ایرانی ها حق آزادی و برابری دارند. )12/9(
1621- دلیل برخورد یک مسئول با یک خبرنگار 
در تبری��ز چه بود؟ چرا ب��ه صورت یک خبرنگار 
س��یلی می زند؟ ح��ق چنین کاری را نداش��ت. 

)12/9(
1635-  چ��را روزنامه کیهان تا یک نفر در مورد 
روس��یه حرف انتقادی می زند آنقدر خشمگین 
می ش��ود؟ اینها چه تعصبی روی روسیه دارند؟ 

)12/9(
1705- ق��رار بود پس از ایجاد آرامش در جامعه 
و رفع اغتشاشات اینترنت مجددا رفع فیلترینگ 

شود اما مدتهاست خبری نیست. )12/9(
1721- چرا در کش��ور ما در هر روز ش��اهد یک 
مش��کل و بحران جدیدی هس��تیم. حداقل در 
دولت های قبل این همه مش��کل نداشتیم. پس 

چه زمانی قرار است اوضاع اصالح شود؟ )12/9(
1945- سیلی زدن به یک خبرنگار توسط یک 
مس��ئول در تبریز آن هم به خاطر پرسیدن یک 
سوال خیلی جای س��وال دارد؟ چرا این مسئول 

آنقدر خشن برخورد کرده؟ )12/9(
1956- به خاطر مسمومیت های دانش آموزان 
در برخ��ی مدارس در ش��هرها مردم نگرانند که 
فرزندشان را به مدرسه بفرستند. این نگرانی ها باید 

رفع شود. )12/9(
2011- لعن��ت ب��ه این غربی ها. چپ و راس��ت 
بسته های تحریمی علیه ما اعمال می کنند بعد 
می گویند پنجره دیپلماسی هنوز باز است. چقدر 

متناقض حرف می زنند. )12/9(
2015- وزی��ر ام��ور خارجه آلم��ان در ادعایی 
گ��زاف و تکراری عنوان ک��رده ایران یک تهدید 
 برای منطقه است. چقدرها سخنان توهین آمیز

می گویند؟ )12/9(
2020- وقتی تصویر علی دایی بازیکن پیشکسوت 
کشورمان را در جمع بهترین های فوتبال جهان 
دیدیم واقعا غرورانگیز و شادی بخش بود. مردمی 

که سال ها آقای گل جهان بود. )12/9(
2025- آنق��در به تیم های فوتبال خوزس��تانی 
رسیدگی درستی نشد که حاال باید خطر سقوط 
آنها را در لیگ را شاهد باشیم. چرا تیم هایی که 
بازیکن س��از هس��تند باید مورد بی مهری قرار 

بگیرند؟ )12/9(
2031- برخی مس��ئوالن حتی رئیس مجلس 
هم مدتها پیش خبر از انجام و تغییر روش های 
مدیری��ت و اصالحات��ی را داده بودن��د اما مدتها 
می گذرد و هی��چ خبری از اصالح��ات و تغییر 

روش ها نیست. )12/9(
2035- اگر دولت محترم دل خوش��ی به برخی 
رسانه های مجیزگو باشد ضرر می کند. اینها دوست 
دولت نیستند. دوستان دولت منتقدانی هستند که 

فقط از روی حسن نیت انتقاد می کنند. )12/9(
2042- امیدواریم پخش س��ریال »نون – خ« تا 
نوروز به تلویزیون برسد. چون از معدود سریال های 

مورد عالقه مردم در تلویزیون بود! )12/9( 
2105- اگر س��فر آقای گروس��ی رئیس آژانس 
بین المللی به تهران دارای نتایج مثبت شود قطعا 

در بهبود اوضاع بسیار موثر است. )12/9(
2120- مردم مشکالت زیادی را تحمل می کنند 
سالهاس��ت که منتظر تحقق وعده ه��ا از دولت 
مختلف مانده اند؟ چرا مسئوالن مزد صبوری مردم 

را نمی دهند؟ )12/9(
1103- رئیس مجلس می گویند افتخار مجلس 
این است که در یک ماه و نیم قبل شرایط ارزی 
فعلی را پیش بینی کرده بود. خواس��تم به ایشان 

بگویم خدا قوت. دستمریزاد. خیلی کار کردید! 
1112- یک رسانه دولتی مدعی شده نمایندگان 
6 هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه جدید به 
دولت تحمی��ل کردند. حاال کس��ری بودجه را 

انداختند گردن مجلس! 
1121- یک استاد دانشگاه می گوید قشر متوسط 
نابوده شده 60 میلیون نفر از مردم هم یارانه بگیر 
شده اند. واقعا اینها آمار ناراحت کننده ای است چرا 

باید قشر متوسط نابود شود؟ 
1132- ی��ک نماینده مجل��س در انتقاد از وزیر 
 صمت گفت��ه: وزیر صمت قیمت پ��ژو 206 به 
یک میلیارد رساند! یعنی وزیر قیمت ها را باال برده؟ 
1153- اینکه برخی معتقدند افزایش نرخ دالر 
می تواند باعث کمک به تأمین کسری بودجه خود 
کند پربیراه هم نیس��ت. اما در درازمدت افزایش 
قیمت دالر؟ ضرر دولت و س��قوط وحش��تناک 

ارزش پول ملی است. 
1203- حداقل دولت سعی می کرد قیمت چند 
قلم کاالی اساس��ی م��ردم را کنترل می کرد که 
آنقدر مردم زیرفشار نباشند. تأمین هیچ کاالیی 

برای مردم دیگر راحت نیست. 
1220- قیمت اقالمی چون پیاز، س��یب زمینی 
و خیار چنان افزایش وحشتناکی پیدا کرده که 
حتی در زمستان هم چنین افزایشی نداشت. دلیل 
چیست؟ چرا فقط مردم باید گرانی های جدید را 

تحمل کنند؟ 
1341- مسئوالن محترم توجه کنند ارزش پول 
ملی تقریبا در پایین ترین حد خود رسیده. قدرت 
خری��د ریال به خاطر افزایش دالر بس��یار حتی 
بی ارزش شده. چرا فکر چاره ای درست و حسابی 

نیستند؟ 
1405- انتقادات اقتصادی که آقای سعید لیالز 
اقتصاددان به وزیر اقتصاد داش��تند بسیار بجا و 
درست بود. واقعا تا کی باید شاهد بروز مشکالت 

بیشتر در بخش اقتصاد بود. 
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2
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س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشس��تی خبری به سوالی 
درب��اره جزئیات توافق ب��ا ایران درباره تبادل زندانیان پاس��خ داد. به 
گزارش ایسنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
نشست خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور 
منتشر شده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با توجه به 
س��فر راجر کارستن، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور گروگان ها به 
قطر، مقدمات توافقی با ایران برای تبادل زندانیان در حال فراهم شدن 
اس��ت و جزئیات آن چیست، گفت که کارس��تن در درجه اول برای 

شرکت در نشست امنیتی جهان به قطر رفته است.
پرایس ادامه داد: مسلما وقتی موضوع آمریکایی هایی مطرح است که 
در جهان و نه فقط در ایران به شکل غیرقانونی زندانی هستند، به طور 
خس��تگی ناپذیری از هر طریق ممکن تالش می کنیم تا شاهد آزادی 
سریعشان باشیم. ش��ما به خوبی می دانید که ما از ابتدای این دولت 
اولویتی را که برای این موضوع قائل هستیم، به حکومت ایران منتقل 
کرده ای��م. اما این که توضیح دهیم دقیقا چ��ه کارهایی در این روند 

کرده ایم، هیچ کمکی نمی کند. ما تعهد راس��خی نسبت به این داریم 
که هر کاری از دستمان بر می آید، برای آزادی آن ها بکنیم.

س��خنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه نشست خبری اش در 
پاسخ به این که در حال حاضر سیاست دولت آمریکا را در قبال ایران 
چگونه ارزیابی می کند، مدعی ش��د که ایران چالش های متعددی در 

حوزه های مختلف، از جمله فعالیت های هسته ای ایجاد می کند که این 
دولت آمریکا، بر خالف دولت قبلی که به طور مثال، در زمینه توافق 
هسته ای شکافی میان آن و متحدان اروپایی اش وجود داشت، توانست 
در زمینه این چالش ها و در راس��تای منافعش با ش��رکا و متحدانش 

همکاری کند.
او در ادامه مدعی ش��د که ایران بر خالف اظهاراتش در ابتدای دولت 
جو بایدن، آماده بازگشت دوجانبه به اجرایی کردن برجام نبوده است.

پرایس در ادامه گفت: برجام در دستور کار نیست. آنچه در دستور کار 
قرار دارد، همکاری با متحدان اروپایی و دیگر متحدان و شرکایمان در 
خاورمیانه و جهان برای مقابله با این برنامه]هسته ای[ و اعمال فشار 
بیشتر بر ایران در پاسخ به ناس��ازگاری و پیشرفت های مداوم آن در 

برنامه هسته ای اش است.
او همچنین با نادیده گرفتن نقش دولت کشورش در ایجاد بی ثباتی و 
ناامنی در منطقه، ادعاهایی را علیه نقش ایران در منطقه تکرار کرد، از 

جمله »تامین مالی گروه های تروریستی منطقه.«

 آمریکا: 

موضوع آزادی زندانیان برایمان در اولویت است؛ 
برجام در دستور کارمان نیست

 در لزوم و کفایت فعالیت های داوطلبانه
ادامه از صفحه اول:

بنابراین در جامعه ای که فرصت ها و امکانات نه بر پایه شایستگی که براساس روابط و رانت تقسیم می شود، 
دنیایی از انسان های نیک نفس با عزم جدی کمک به دیگران، هرچند اثرات خود را دارد اما کارایی واقعی 

آن بسیار اندک بوده، قدرت مانوری ناچیز خواهند داشت.
در واقعی��ت امر، این روابط س��الم اقتصادی و وجود عقالنیت بر مناس��بات اقتص��ادی و اجتماعی جامعه 
اس��ت که به رفع محرومیت و فقر فراگیر خواه��د انجامید. البته در اینجا به یک نقطه ی نیازمند توضیح 
 می رسیم که بازتعریف واژگونه  آن در چنین بحث هایی، محملی برای سوءاستفاده می گردد؛ اینکه تحقق

 شایسته ساالری و توزیع منصفانه فرصت ها و منابع به معنی وجود شرایط یکسان و اجباری برای همه ی 
مردم جامعه و ایجاد یک جامعه ی متحدالشکل نیست. شرایط زندگی و رفاه افراد جامعه نیز طبعا، بر اساس 
عوامل مختلفی چون اس��تعداد ذاتی، قابلیت ها، تالش ها...افراد، تا اندازه ای متفاوت خواهد بود. منظور از 
تحقق شایستگی و توزیع منصفانه منابع و فرصت ها در بحث کنونی، تامین امکانات و نیازهای اولیه و بدیهی 
زندگی و رفاه انسان ها -که به موجزترین شکل در بیانیه ی حقوق بشر تدوین شده است- برای تمامی آحاد 
جامعه است. به این معنی که مسکن، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، تحصیل، حمل و نقل و... در یک 

جامعه ی سالم با تالش معقول انسانی و بر بستر یک زندگی معمول انسانی برای تمامی افراد جامعه قابل 
دسترسی باشد و در موارد وجود ناتوانی های جسمی، روانی و...نیز این خدمات با سوبسید در اختیار این 
گروه های خاص قرار بگیرد و در یک کالم، بدیهیات زندگی و رفاه زندگی معمول انسانی به عنوان یک حق 

اولیه ی برای همه فراهم باشد.
اینجا و در تحقق اقتصاد اصولی و سالم، فرهنگ یاریگری و فعالیت های داوطلبانه معنی واقعی خود را پیدا 

کرده، بانی تالی های ارزشمند فراوانی خواهد بود که به شمه ای از آن ها اشاره گردید.
در مقابل مفهوم رفع فقر و ریشه کنی محرومیت تنها بر اساس فعالیت های داوطلبانه یا نیکوکارانه، نهایتا یک 

خیالبافی شیرین با سرانجامی تلخ است که هیچ ما به ازایی در دنیای واقعی ندارد.
در نهایت اینکه شرط توسعه یافتگی و کار کردن مالحظات آن ایجاد مناسبات و روابط سالم اقتصادی و 

اجتماعی در آن است.
از خ��ود این بحث یک نکته ی ارزش��مند و کاربردی مس��تفاد می گردد؛ اینکه تمامی کس��انی که انجام 
فعالیت های داوطلبانه را به عنوان قس��متی از زندگی معمول خود در نظر گرفته اند و بدان اهتمام دارند 
باید بدانند که برای تحقق اهداف عالی ای چون رفع فقر و محرومیت در جامعه، پیاده شدن دو اصل مهم 
شایسته ساالری و توزیع منصفانه ی فرصت ها و امکانات در جامعه شروطی به غایت ضروری بوده، پیگیری و 

مطالبه گری آن ها جزئی مهم و جدایی ناپذیر از کنش های داوطلبانه به حساب می آید.

در اشک های فروردین
قنوت بگیر!

ادامه از صفحه اول:
به اسکناس تا نخورده الی کتاب، به عطر سیر 
تازه و شمیم سبزه در پهنه هفت سین، وقتی 
توپ ها در می ش��وند و بوی تن��د ماهی دودی 
وسط س��فره نو می پیچد اگر و اگر این گرانی 
کمرش��کِن تلخ تر از هالهل بگ��ذارد و به این 

جبروت پر از هیچ و پوچ خویش خاتمه دهد.
چیزی تا رس��یدن قایق بهار نمانده. آن زورق 
سبز که از راه برسد تمام ماهی سرخ ها عاشق 
می شوند و نیرنگ رنگ می بازد تا همه چیز بوی 
راستی و درستی بگیرد و ما بر وسعت خاکی این 
عسرت، ناب ترین غزل ها را به عشق شمعدانی ها 
و ارکیده ها بخوانیم و در اشک های ابدی قنوت 

ستاره ها غرقه شویم.
سالم به بهار وقتی خطوط پیشانی و زخم های 
ناس��ور خود را فراموش می کنیم تا عطر سبزه 
سهم چشم هایمان شود و آینه سوگواری عمیق 
ما را هاش��ور بزند. آن وقت یادمان خواهد رفت 
زمس��تان چگونه ای کاش های ما را به س��خره 
گرفت و چگونه بر آرزوهای کوچک و بزرگمان 

کبریت کشید.
راستی وقتی بهار آمد و فروردین را شیدای خود 
کرد، روزهای نشکفته بی پنجره را از یاد ببر و در 

عالم خیال فقط به چیزهای خوب فکر کن... 

 بازتاب

 خبر 

 وزیر دارایی عربستان: 
سرمایه گذاری در ایران با 

سرعت باال انجام خواهد شد
 وزی��ر دارایی عربس��تان با اش��اره به توافق 
ته��ران و ری��اض گفت که س��رمایه گذاری 
کش��ورش در ای��ران با س��رعت ب��اال انجام 

خواهد شد. 
به گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از المیادین، 
محمد الجدعان، وزیر دارایی عربس��تان در 
اظهاراتی گفت که سرمایه گذاری عربستان 
در ای��ران بع��د از تواف��ق اخیر با س��رعت 
گس��ترده انجام خواهد ش��د.وی تاکید کرد 
که فرصت های زیادی برای س��رمایه گذاری 
در ایران ایجاد ش��ده اس��ت و ت��ا زمانی که 
ب��ه بندهای توافق احترام گذاش��ته ش��ود، 
 هیچ مانع��ی در این خصوص وجود نخواهد 

داشت.

  العربی الجدید مطرح کرد
نقش روس ها در توافق

 ایرانی-سعودی
 یک رس��انه عربی به نق��ل از منابع مطلع به 
نقش روسیه در توافق ایران و عربستان برای 
از سرگیری روابط میان دو کشور پرداخت. به 
گزارش ایسنا، منابع مطلع در گفتگو با العربی 
الجدید اعالم کردند که علی ش��مخانی، دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی ایران در س��فرش 
ب��ه مس��کو در اوایل ماه گذش��ته میالدی با 
سران روسیه درخصوص پیشنهاد چین برای 
وساطت میان تهران و ریاض رایزنی کرده بود.

ای��ن مناب��ع که خواس��تار عدم فاش ش��دن 
نامشان ش��ده اند، اعالم کردند که روس ها از 
این مسئله اس��تقبال و در عادی سازی روابط 
ایران و عربس��تان نقش ایفا کردند. این منابع 
می گویند ک��ه توافق ایران و عربس��تان یک 
»رویداد شرقی« است و رایزنی های شمخانی 
در مورد پیشنهاد چین در کشور روسیه نشان 
 دهند ابعاد ش��رقی توافق ایران و عربس��تان

 است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، پی��ش از این نیز 
میخائی��ل بوگدان��وف، معاون وزی��ر خارجه 
روس��یه ب��ا اس��تقبال از تواف��ق ته��ران و 
ریاض تاکی��د کرد که کش��ورش در نزدیک 
 ک��ردن رویکردهای دو کش��ور نقش داش��ته

 است.

<شمخانیبهاماراتسفرمیکند
 علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عال��ی امنیت 
ملی  در پاس��خ به سفر شیخ طحنون بن زاید 
آل نهیان مش��اور امنیت مل��ی امارات متحده 
عرب��ی به ای��ران و به دعوت رس��می همتای 
خود به ابوظبی سفر می کند. به گزارش ایسنا، 
شمخانی در سفر به امارات عالوه بر مذاکره با 
همت��ای اماراتی خود با مقامات بلند پایه این 
کش��ور نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد.
در این سفر، مسئوالن عالی اقتصادی، بانکی 
و امنیت��ی دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی 

کشورمان را همراهی می کنند.

یک نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: در قانون حمایت 
مالی از افش��اکنندگان فس��اد امضاهای طالیی را حذف و صدور 
مجوزها را تس��هیل کردیم. مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره تصویب قانون حمایت از افش��اکنندگان فس��اد و تخلفات 
مال��ی گفت: در بحث فس��اد نکت��ه ای که مه��م و حائز اهمیت 
است، پیش��گیری از به وجود آمدن فساد در دستگاه های دولتی 
است و راهکارش این اس��ت که ما توجه کنیم فرآیندها در یک 
تصمیم گی��ری ش��فاف و در مع��رض نظارت و قض��اوت مردم و 

نخبگان باشد.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: نکته بعدی این  
اس��ت که سیستم ها به جای این که سنتی باشد و به جای اینکه 
در اختیار افراد قرار گیرند تا برای ش��ان امتیازات خاص و امضای 

طالیی ایجاد کند، به صورت سامانه برخط و شفاف باشد.
وی یادآور شد: اجازه بدهید بگویم این قانون یک قانون در کنار 
بقیه قوانینی اس��ت که در گذش��ته به تصویب رس��یده است. ما 
در گذش��ته 2 الی 3 قانون خوب در حوزه کس��ب و کار تصویب 

کردیم.
یوس��فی بی��ان ک��رد: یک��ی از آن  جایی های که مورد س��وال و 
سوءاس��تفاده افراد قرار می گرفت خود مجوزهای کس��ب و کار 

ب��ود. به طور مثال ممک��ن بود برای فردی در ی��ک حوزه ای از 
کس��ب و کار مجوز صادر شود و برای دیگری خیر، اینجا اهمیت 
امضاهای طالیی را می رساند که محدودیت ها و رانت ها را ایجاد 
می کرد، در اینجا ما آمدیم رانت ها را برداش��تیم، گفتیم مجوزها 
در عی��ن نظارت، دقت و حفظ کیفیت خدمات رس��انی به مردم 
تس��هیل شود امضاهای طالیی را برداش��تیم و فضای غیرشفاف 

را حذف کردیم.
وی عن��وان کرد: باالخ��ره جامع��ه نخبگانی، رس��انه ای و افراد 
صاحب نظر ممکن اس��ت در موضوعی به این نتیجه برس��ند که 
جای��ی تخلفی، رانتی و سوءاس��تفاده ای ص��ورت گرفته، در این 
قان��ون با تاکید بر حفظ حرمت اف��راد یعنی این که اگر فردی به 
نظرش رسید جایی تخلفی در حال رخ دادن است؛ بدون بررسی 
کارشناس��انه، بررسی ادله و بدون حفظ آبروی افراد تهمتی نزند 
ک��ه گاهی این اتفاق می افتد و آب��روی افراد را می برند به صرف 
اینک��ه ادعایی وج��ود دارد، اینجا بنایش بر این اس��ت با حفظ 
آبروی افراد در یک چارچوب  قانونی این کار انجام شود یعنی هر 
کس��ی به هر کسی نگوید متخلف یا خدایی نکرده اختالس گر و 

قانون اجرایی شود.
 از همی��ن رو اگ��ر کس��ی ب��ا حف��ظ چارچ��وب و ب��ا حف��ظ 

آب��روی اف��راد و همچنی��ن ب��ا حف��ظ مباح��ث قانون��ی کمک 
 ب��ه شناس��ایی ی��ک تخل��ف کن��د، آنج��ا حمای��ت و تش��ویق 

می شود.
وی تاکی��د ک��رد: ی��ک کار ظریفی بای��د انجام ش��ود و آن این 
اس��ت که ما حرکت کنیم به س��مت مدیریت سامانه  ای و برویم 
ب��ه س��مت حکمرانی س��امانه های ب��ر خط به ج��ای حکمرانی 
و  چارچوب بندی  ه��ا  تصمیم گیری ه��ا،  در  و  انس��انی  نی��روی 
اصالح قوانین به این س��مت و س��و گام برداریم تا جلوی تهمت 
 و افت��را و ناامن��ی در فضای اقتصادی ب��رای فعالیت اقتصادی را

 بگیریم. 
این نماین��ده مجلس گفت: بنابراین اف��رادی که می آیند کمک 
می کنند با همه این ش��رایط جلوی سوءاس��تفاده را می گیرند و 
تخلف��ی که صورت گرفته اس��ت را اطالع رس��انی می کنند باید 

حمایت کنیم تا دچار آسیب مالی و روانی نشوند.
وی درباره قانون ش��فافیت قوای سه گانه و نهادها و دستگاه های 
اجرایی کش��ور، عنوان کرد: با این قانون موافق هس��تیم اما باید 
آخرین وضعیت آن را کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شرح 
دهد اشکاالتی بود مجلس ش��ورای اسالمی آن اشکاالت را رفع 

کرد و به شورای نگهبان فرستاد.

کویت و تهران مذاکرات تعیین مرزهای مشترک را که از 10 سال 
پیش متوقف ش��ده بود، از س��ر خواهند گرفت. به گزارش ایلنا به 
نقل از العرب، ناظران بر این باورند که توافق میان ایران و عربستان 
سعودی برای از س��رگیری روابط دیپلماتیک ممکن است ورودی 
باش��د برای حل بعضی از مس��ائل معلق میان تهران و کشورهای 
حوزه خلیج فارس که از جمله آن می توان به مشکل تعیین حدود 
دریایی میان کویت و تهران اشاره کرد به ویژه آنکه ریاض نیز پرونده 

این پرونده را دارد.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که محافل سیاس��ی خلیج فارس 
بر این باورند که برای ارزیابی تغییر ناگهانی روابط بین عربس��تان 
سعودی و ایران و اثرات آن بر منطقه خیلی زود است، اما این نافی 

این نیست که این تغییر انگیزه قوی برای تغییر شکل روابط تهران 
و خلیج فارس است.

ناظران با بیان اینکه پیش��برد توافق نش��ان دادن اراده واقعی ایران 
برای تکمیل گام های خود، قطعاً راه را برای رسیدگی به اختالفات 
باقی مانده بین تهران و کشورهای خلیج فارس هموار می کند که از 
جمل��ه آن می توان به روابط می��ان ایران با کویت، امارات و بحرین 

اشاره کرد.
نویس��نده به اس��تقبال کش��ورهای عربی منطقه از تواف��ق ایران 
و عربس��تان اش��اره کرده و می نویسد: کویت ش��امگاه دوشنبه از 
س��رگیری مذاک��رات با ایران ب��رای تعیین مرزه��ای دریایی خود 
خب��ر داد و اطمینان حاصل ش��د که این مذاکرات "به ش��یوه ای 

منطبق با قوانین بین المللی" انجام می شود. مذاکرات برای تعیین 
 مرزهای دریایی. بین ایران و کویت بیش از ده سال پیش به دلیل

 اختالف نظر متوقف شده بود.
ناظران بر این باورند که نمی توان گفت که توافق ایران و عربستان 
انگیزه مستقیم از سرگیری مذاکرات مرزی بین کویت و ایران است، 
ام��ا قطعا به نوعی به ایجاد فضای مثبت برای امکان دس��تیابی به 

اجماع کمک کرده است. ریاض هم نگران این پرونده است.
ناظران خاطرنش��ان می کنند که توافق ریاض-تهران ممکن است 
بر اخت��الف ایران و بحرین نیز تأثیر بگذارد. بحرین نیز مانند بقیه 
کشورهای خلیج فارس در سال 2016 روابط رسمی خود را با ایران 

در حمایت از اقدام عربستان به حالت تعلیق درآورد.

 یوسفی نماینده مجلس:

به جای حکمرانی نیروی انسانی باید به سمت حکمرانی سامانه های بر خط برویم

 تاثیر توافق ایران و عربستان بر حل مشکل مرزهای آبی ایران و کویت

 در جریان اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان فساد باید کار ظریفی انجام شود

 رئیس جامعه انجمن های حرفه ای اقامتگاه های 
بوم گردی با اشاره اینکه اقامتگاه های بوم گردی 
دارای درجه بن��دی کیفی ب��رای ارائه خدمات 
هس��تند، گفت: هم اکنون باالترین قیمت ارائه 
خدمات در یک اقامت��گاه  بوم گردی به همراه 
صبحانه محل��ی برای هر نفر 500 هزار تومان 
اس��ت.به گزارش تس��نیم، یاور عبیری با بیان 
اینکه قیمت بوم گردی ها نسبت به سایر اماکن 
اقامتی بس��یار مطلوب تر و به صرفه تر اس��ت، 
خواستار توجه بیش��تر و حمایت مالی وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
از این اقامتگاه ها به جهت توسعه فعالیت های 
خود از طریق تأسیس و راه اندازی یک پلتفرم 
و س��امانه جامع برای امکان آش��نایی و رزرو 
اقام��ت در بوم گردی ها ش��د.وی با بیان اینکه 
هم اکنون بی��ش از 3400 اقامتگاه بوم گردی 
در کش��ورما فعال هس��تند، گفت: قیمت های 
ارائه خدم��ات در این واحدهای اقامتی خاص 
به نسبت سایر امکان و واحدهای اقامتی بسیار 
مناسب اس��ت و افزون بر آن مردم با انتخاب 

این اقامتگاه ها می توانند زندگی روس��تایی که 
حال بس��یار خوبی دارد را نی��ز تجربه کرده و 
از آن ل��ذت ببرند.رئیس جامع��ه انجمن های 
حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی با اشاره اینکه 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی دارای س��طح بندی و 
درجه بندی کیفی برای ارائه خدمات هستند، 
بی��ان کرد: مطابق ضواب��ط و درجه بندی های 
اعالم ش��ده هم اکن��ون باالترین قیم��ت ارائه 
خدمات در یک اقامت��گاه  بوم گردی به همراه 
صبحانه محلی برای هر نف��ر مبلغ 500 هزار 
تومان به ازای هر ش��ب اقامت است.این فعال 
بخش خصوصی گردش��گری مبارزه با فعالیت 
واحدهای غیرمجاز را یک نیاز اساسی صنعت 
گردشگری برای توسعه دانست و تصریح کرد: 
با این وجود هم اکنون طیف نسبتاً گسترده ای 
از اقامتگاه ه��ای غیرمج��از در کش��ور وجود 
دارن��د که اگرچه تحت عنوان اقامتگاه فعالیت 
می کنند ام��ا فاقد هرگونه مجوز و س��ازوکار 
نظارت��ی بوده و متأس��فانه قیمت های نجومی 

نیز دارند.

 رئی��س مرک��ز مدیری��ت پیوند و 
درمان بیماری های وزارت بهداشت، 
درب��اره وضعیت تامی��ن داروهای 
فعالیت  نح��وه  بیم��اران خ��اص، 
مراکز دیالیز و دندان پزشکی ها در 
تعطیالت نوروزی توضیح داد.دکتر 

امیرحس��ام علیرضایی در گفت وگو با ایس��نا، 
درب��اره وضعی��ت دارو و درمان بیماران خاص 
در نوروز گفت: برنامه توزیع داروهای بیماران 
خاص بر اس��اس اطالعات اس��تخراج شده از 
سامانه های مرتبط به سازمان غذا و دارو اعالم 
شده است. در خصوص بیماران هموفیلی نیز 
مانند س��ال های قبل برای استان های پر سفر 
س��همیه دارو افزایش داش��ته است.وی افزود: 
برای ن��وروز به بیماران توصیه ش��ده اس��ت 
ک��ه داروهای مورد نیاز خ��ود را از مراکز مبدا 
دریافت کنند. همچنین طی مکاتبه ای با کل 
دانشگاه های علوم پزش��کی، مقرر شده است 
در ص��ورت مراجعه بیماران خ��اص و نیاز به 
خدم��ات اورژانس، ارائه خدمت انجام ش��ده و 

کمک های الزم ارائه شود.علیرضایی 
درباره سهمیه اختصاص داده شده 
داروهای بیماران خاص به استان ها 
 ب��رای تعطی��الت ن��وروزی گفت: 
باید توجه ک��رد که برای تعطیالت 
اس��تان های  ب��ه   ن��وروزی 1402 
پر سفر شامل تهران، گیالن، مازندران، اهواز، 
مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز سهمیه دارویی 
بیشتری برای بیماران خاص داده شده است. 
البته توصیه هر س��اله ما ب��ه بیماران خاصی 
که در نوروز قصد مس��افرت دارند، این اس��ت 
ک��ه داروهای مورد نیاز خ��ود را از مراکز مبدا 
دریاف��ت کنند و در صورت مش��خص ش��دن 
مقصد، قبل از س��فر اطالعات مربوطه و مراکز 
بیمارس��تانی را از انجمن های مربوطه کسب 
کنند. بر این اس��اس این مرکز طی مکاتبه ای 
به کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم 
می کنند ت��ا در صورت مراجعه بیماران خاص 
و نی��از به خدمات اورژانس، کمک الزم به آنها 

انجام شود.

 نحوه تامین داروهای بیماران خاص 
در نوروز

باالترین قیمت "بوم گردی ها" 
به ازای هر شب اقامت ۵۰۰ هزار تومان


