
رئیس انجمن دوستی ایران و چین با بیان این که معادالت جهانی 
به سرعت در حال تغییر است و شاهد تغییر آرایش سیاسی حاکم 
بر جهان هســتیم، گفت: روابط ایران و چین همواره سیر صعودی 
داشته و چین این ظرفیت را دارد که قدرت نخست اقتصادی جهان 
شــده و جایگزین آمریکا شود. عالءالدین بروجردی در گفت وگو با 
ایسنا، در تحلیل خود از چشم انداز روابط آینده ایران و چین با توجه 
به همکاری های نزدیک دو کشــور گفت: روابط جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری خلق چین در تمام سال های بعد از انقالب اسالمی 
بدون تردید ســیر صعودی داشــته و حتی در دوران جنگ روابط 

خوبی برقرار بوده است و همچنان این روابط خوب ادامه دارد.
وی تصریح کرد: علی رغم فضاســازی هایی که آمریکا در اتاق فکر 
چین هراسی خود انجام می دهد و تعدادی نیز در داخل کشور هنوز 
دنباله رو بازگشــت روابط خوب با مجموعه غرب و آمریکا هستند، 
شاهد هستیم که تحوالتی در منطقه و جهان اتفاق می افتد و این 

یک واقعیت بسیار مهم سیاسی است.
رئیس انجمن دوســتی ایران و چین اظهار داشت: همان گونه که 
در مــورد پدیده آب و هوا، گازهای گلخانه ای و... صحبت می کنیم، 

می بینیم که در آرایش سیاسی جهان به سرعت تغییراتی در حال 
وقوع است.

بروجــردی افزود: آمریــکا زمانی خود را یکه تــاز صحنه جهانی 
می دانست و بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی این ذهنیت 
را داشــت، اما امروز به ســرعت این معادله در حال تغییر است و 
قدرت های نوظهور جایگزین قدرت آمریکا می شوند، بنابراین کشور 
چین این ظرفیت را دارد هم از نظر جمعیتی و وسعت و هم از لحاظ 
اقتصادی فاصله خود را با آمریکا هر چه بیشتر نزدیک می کند و به 
ســمتی می رود که تا کمتر از ۱۰ سال آینده قدرت اول اقتصادی 

جهان باشد و آمریکا دیگر قدرت نخست اقتصادی نخواهد بود.
وی ادامه داد: از نظر مســائل سیاسی هم این معادله در حال تغییر 
است و در محاسبات گنجاندن حتی کشورهایی مانند عربستان که 
رابطه نزدیک و خوبی با آمریکا دارد، ســفر رئیس جمهور چین به 
ریاض نمونه بارزی اســت که این کشور ارتباط قوی با کشورهای 

خلیج فارس برقرار می کند.
رئیس پیشین کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خاطرنشان کرد: بنابراین جمهوری اسالمی ایران از چنین فرصتی 

اســتقبال می کند، سیاســت ما افول قدرت آمریکا است، به دلیل 
ظلم هایی کــه آمریکایی ها انجام می دهند این قــدرت باید دچار 

فروپاشی شود.
بروجردی همچنین بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران در معادالت 
جهانی به ســرعت در حال ســرعت و توسعه است و از لحاظ نفوذ 
منطقه ای، نظامی و ارتباطات گسترده جهانی علی رغم تحریم های 
آمریــکا جایگاه قابــل قبولی دارد، در نتیجه شــاهد تغییر آرایش 

سیاسی حاکم بر جهان هستیم.
وی به توافق میان ایران و عربستان هم اشاره کرد و گفت: سیاست 
ما با عربســتان به عنوان یک کشور همسایه به خصوص در دولت 
ســیزدهم خوب بوده و بارها این موضوع را اعالم کردیم به همین 
علت پنج دور مذاکره انجــام دادیم اما به دلیل رابطه خیلی خوب 
چین با ایران و عربســتان، چین توانســت از این شرایط استفاده 
حداکثری کنــد و اجالس پکن نقطه پایانی بــود بر مذاکرات که 
کار به نتیجه رسید، طبیعتا تحول مهم و تاثیرگذاری است و اکثر 
کشورهای منطقه استقبال کرده و دشمنان منطقه، آمریکا و رژیم 

صهیونیستی از این اتفاق عصبانی شدند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت که در 
حال حاضر طرحی مربوط به عفاف و حجاب در دستور کار صحن 
علنی قرار ندارد. احمد راســتینه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عملکرد دستگاه های اجرایی در 
خصوص مصوبات حجاب و عفاف اظهار کرد: در راســتای اعمال 
تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی 
گزارشــی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه کرد 
که به پیوســت آن طرح کمیسیون پیشــنهاد شد لذا در صورتی 
که دولــت در این باره الیحه ای به مجلس ارائــه نکند، باید این 
طرح توســط هیئت رئیسه اعالم وصول شده و مسیر قانونی خود 

را طی کند.
وی ادامــه داد: اگر دولت و قوه قضائیه احســاس کنند که برای 
اثربخش تر شدن قانون نیاز به ارائه الیحه ای است، مجلس آمادگی 

رســیدگی ســریع به آن را دارد در غیر این صورت طرح جامع 
کمیســیون فرهنگی می تواند برای اثربخش تر کردن قانون موثر 
باشــد چون این طرح حاصل یک سال کار کارشناسی و برگزاری 
جلســات مستمر با مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسالمی قم 
و دستگاه های مربوطه اســت البته اولویت با ارائه الیحه از طرف 

دولت یا قوه قضائیه است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان و در جمع بندی با 
بیان اینکه هنوز طرحی در دستور کار صحن علنی درمورد عفاف 
و حجاب نیست، گفت: کمیســیون فرهنگی به پیوست گزارش 
خــود طرح مربوط به عفاف و حجاب را به هیئت رئیســه تقدیم 

کرده است و منتظر برنامه دولت و قوه قضائیه هستیم.

تحرکات دیپلماتیک ایران در روزهای پایانی ســال ۱۴۰۱ در حوزه 
تعامل با کشورهای منطقه و هم پیمانانش در عرصه بین المللی نسبت 
به چند ماه گذشته، افزایش نسبی پیدا کرده است و به نظر می رسد 
که احتماال تا حدودی از فشارهای وارده به تهران در مدت اخیر در 
پی تحوالت داخلی ایران، در عرصه های منطقه ای و بین الملل کاسته 
شده است. به گزارش ایسنا، در طول چند روز گذشته پس از اعالم 
توافق ناگهانی ایران و عربســتان در پکن برای از سرگیری روابط و 
استقبال کشــورهای مختلف از این توافق، خبرهایی مبنی بر انجام 
رایزنی هایی بین ایران و بحرین برای از سرگیری روابط منتشر شده 
اســت، چنان که خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع مطلع اعالم 
کرد که در حال حاضر گفت وگوهای مهمی میان ایران و بحرین در 

سطح دوجانبه برای از سرگیری روابط درحال انجام است.
این منابع تاکید کردند که مذاکرات فعال در ســطح دوجانبه است و 
هیچ طرف دیگری در آن واسطه نیست و درصورت توافق درخصوص 
مسائل مورد اختالف، نتایج این گفت وگو به زودی اعالم خواهد شد. 
به گزارش ایسنا به نظر می رسد که منظور خبرگزاری اسپوتنیک از 
این خبر، سفر اخیر هیئت پارلمانی ایران به بحرین برای شرکت در 
یکصد و چهل و ششمین نشســت اتحادیه بین المجالس جهانی و 
رایزنی های انجام شده بین این هیئت و برخی از مقامات بحرینی از 

جمله با »احمد المسلم« رئیس مجلس بحرین است.
همچنیــن بعد از توافــق اخیر تهران و ریاض برای از ســرگیری و 
استقبال مقامات قاهره از این توافق، سیگنال هایی هم از سوی ایران 
و مصر برای گســترش روابط در حال ارسال است چنان که در روز 
دوشنبه ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به پرسشی با بیان این که مصر کشور مهمی در منطقه است 
و منطقه به هم افزایی ایران و مصر نیازمند اســت، گفت: در ارتباط 
با مصر معتقد به برداشــتن گام های جدیدی بــرای ارتقای روابط 
هستیم، ولی همانطور که می دانید روابط بین کشورها در یک مسیر 
دوجانبه است و باید دید اراده کشور مقابل در چه مسیری است. در 
همین ارتباط الشــرق االوســط به نقل از منابع مطلع مصری اعالم 
 کرد که کانال های ویژه ارتباطی میان دو کشور ایران و مصر متوقف 

نشده است.
وی با اشــاره به اینکه ایران در سطوح باال از مصر و رهبری سیاسی 
آن تقدیر کرده است، خاطرنشــان کرد: هنوز زود است که درمورد 
زمان اتخاذ گام های سیاسی برای ازسرگیری روابط میان دو کشور، 
اظهارنظر کنیم. از دیگر ســو عبداهلل االشــعل، معاون وزیر خارجه 
پیشــین مصر نیز در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که منفعتی 
در تداوم قطع روابط تهران و قاهره وجود ندارد بلکه بالعکس کشور 
مصر منافع راهبردی در احیای روابط با تهران دارد و این امر به سود 

دو کشور به ویژه مصر خواهد بود.
وی با اشــاره به منافع اقتصادی بازگشــت روابط ایران و مصر گفت 
که این امر منجر به تامین امنیت کانال سوئز، تضمین امنیت عبور 
کشتی ها در باب المندب و همچنین گسترش گردشگری میان دو 
کشــور خواهد شد. به گزارش ایســنا در ادامه تحرکات دیپلماتیک 
ایران با کشورهای حاشــیه خلیج فارس در اوایل هفته جاری علی 
باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نهمین 
دوره مشورت های سیاسی میان تهران و مسقط به عمان سفر کرد و 
در جریان این ســفر، دیدارهایی با مقامات عمانی از جمله وزیر امور 

خارجه این کشور داشت.
طبــق اعالم وزارت خارجه ایران در این دیدار در ارتباط با مســائل 
دوجانبــه و همچنین دیگر موضوعات از جمله تحول مثبت صورت 
گرفته در روابط ایران و عربســتان با توجه بــه نقش عمان در این 

زمینه، گفتگو و رایزنی شد.
همچنیــن یکی دیگــر از محورهای رایزنی ها در جریان این ســفر 
مذاکــرات رفع تحریم ها بوده اســت. در روز یکشــنبه هفته جاری 
معاونت حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه میزبان هیئتی از 
دولت کویت به ریاست »منصور عیاد العتیبی«، قائم مقام وزیر امور 

خارجه این کشور عربی بود.
در جریان این ســفر دو طرف، مذاکرات و رایزنی هایی در راســتای 
افزایش تعامالت حقوقی، سیاســی - امنیتی و توســعه همه جانبه 
همکاری های مــرزی بین ایران و دولت کویــت و تقویت ایمنی و 
امنیت دریانوردی و ثبات در منطقه انجام دادند. همچنین در نشست 
کمیته مشترک حقوقی دو کشور ایران و کویت که به میزبانی معاون 
امــور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شــد، آخرین 

وضعیــت روابط حقوقی و مرزی در زمینــه تحدید حدود دریایی و 
بهره برداری مناطق مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دو هیئت توافق کردند که رایزنیهای حقوقی را بطور منظم ادامه داده 
و دور بعدی مذاکرات در کویت برگزار شــود. یکی دیگر از تحوالت 
رخ داده در ارتباط با تعامالت ایران با کشورهای خاورمیانه می توان 
 به دیدار اخیر سفیر غیرمقیم ایران به وزیر خارجه لیبی اشاره کرد. 
بر اســاس آنچه که رسانه های خبری به نقل از وزارت خارجه لیبی 
اعــالم کردند »نجال منقــوش«، وزیر خارجه این کشــور عربی با 
 محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر آکرودیته ایران در لیبی دیدار و رایزنی 

کرده است.
در این دیدار درخصوص تقویت روابط دوجانبه، فعالســازی کمیته 
مشــترک ایران و لیبی و آغاز تمهیداتی برای از ســرگیری فعالیت 
ســفارت ایران در طرابلس تبادل نظر شده است. سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران هم در روز دوشــنبه در پاســخ به سوالی در مورد 
روابــط ایران و لیبی گفت: گفت وگوهــای خوبی بین ایران و دولت 
لیبی برقرار اســت و اخیراً ســفیر غیرمقیم ما با وزیر خارجه لیبی 
گفت وگو انجام داده از جمله در مورد گســترش روابط دو کشــور و 

فعالیت مجدد سفارتخانه های دو کشور در تهران و طرابلس.
ناصر کنعانی با بیان اینکه قبال بررســی های مقدماتی در این زمینه 
شکل گرفته اســت، تصریح کرد: امیدواریم در آینده شاهد فعالیت 
سفارتخانه های دو کشــور در تهران و طرابلس باشیم. همچنین در 
هفته جاری شــاهد برگزاری پنجمین اجالس کمیسیون مشترک 
اقتصادی بین جمهوری اسالمی ایران و عراق در روزهای ۲۱ تا ۲۳ 

اسفند در شهر بغداد بودیم.
برای شــرکت در این جالس هیئت ایرانی متشــکل از نمایندگان 
بخش های دولتی و خصوصی به ویژه جمعی از تجار و فعاالن اقتصادی 
کشورمان به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به بغداد سفر کرد 
تا در این اجالس موضوعات مهم همکاری در زمینه های مختلف از 
جمله بانکی، حمل ونقل و ترانزیت، کشاورزی، سرمایه گذاری، بیمه، 
تجاری و بازرگانی، صدور خدمات فنی و مهندســی، انرژی، علمی، 

ورزشی و... را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه تحرکات دیپلماتیک در هفته جاری شــاهد سفر »بختیار 
سعیداف« سرپرســت وزارت خارجه ازبکستان و وزیر حمل و نقل 
این کشــور به تهــران و دیدارهای این مقام ازبکی با حســین امیر 
عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و مهدی صفری 
معاون دیپلماسی اقتصادی بودیم. در جریان این سفر مقامات ازبکی 
بر نگاه ویژه کشورشان برای توسعه روابط با ایران از جمله حوزه های 

حمل و نقل وتجارت تاکید کردند.
سفر »هانس گروندبرگ « نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور 
یمن به تهران و دیدارش با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران و علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور 
خارجه در امور ویژه سیاسی یکی از تحرکات مهم دیپلماسی در طی 
روزهای اخیر بوده اســت با توجه به این که به اعتقاد تحلیل گران 
توافق تهران و ریاض می تواند تاثیر مســتقیمی بر حل بحران یمن 
داشته باشــد چنان که »گروندبرگ« نیز در دیدار با مقامات تهران 
با اشــاره به توافق اخیر ایران و عربستان مبنی بر از سرگیری روابط 
دوجانبه، این رویداد را دارای تبعات مثبت برای تمامی کشــورهای 

منطقه از جمله یمن ارزیابی کرد.
به گزارش ایســنا، همچنین در روز دوشــنبه ۲۲ اسفندماه خبری 
منتشر شــد که »دولت مالدیو ضمن اســتقبال از سرگیری روابط 
ایران و عربســتان، تصمیم به ازسرگیری روابط با جمهوری اسالمی 
ایران گرفته اســت این در حالی است که وزارت امور خارجه مالدیو 

اردیبهشت سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶ میالدی( با انتشار بیانیه ای از تصمیم 
دولت این کشور برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران خبر داده بود. 
وزارت امور خارجه مالدیو ایــن ادعای واهی را مطرح کرده بود که 
دولت جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج 
فارس سیاســت هایی اتخاذ کرده که« بــرای صلح و امنیت منطقه 
زیان بار بوده و این مســئله در ابعاد متعددی به ثبات، صلح و امنیت 

مالدیو نیز مرتبط است.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در همان مقطع زمانی گزارش داده بود 
که این تصمیم مالدیو که دارای جمعیتی ۳۴۱ هزار نفری است، از 
نزدیکی سیاست های این کشور به عربستان حکایت دارد. »الکساندر 
لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس نیز در روز یکشنبه به تهران سفر 
کرد و در روز دوشنبه با همتای ایرانی خود و آیت اهلل خامنه ای رهبر 
انقالب اســالمی و همچنین معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار و 
رایزنی کرد. در جریان سفر این مقام بالروس به ایران، سید ابراهیم 
رئیسی و »الکساندر لوکاشنکو« طی مراسمی نقشه راه همکاری های 

همه جانبه ایران و بالروس را امضا کردند.
همچنین مقامات ارشــد ایران و بالروس در حضور ابراهیم رئیسی 
و لوکاشنکو اسناد همکاری دو کشور در حوزه های مختلف تجاری، 
حمل و نقل، کشــاورزی، فرهنگی و هنری، انتقال محکومان و سند 
برنامه اجرایی به مناسبت سی امین سال برقراری روابط دو کشور را 
به امضا رساندند. این اسناد توسط وزرای خارجه، صمت، کشاورزی، 

راه و شهرسازی و دادگستری با همتایان بالروسی آن ها امضا شد.
بر اســاس آنچه که حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در روز یکشنبه ۲۱ اســفندماه در مصاحبه با شبکه 
خبر در مورد توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان با وســاطت 
کشــورهایی همچون قطر و عمان اعالم کــرد احتماال در روزهای 
آینده شــاهد تحرکاتی در حوزه تبادل زندانیان میان ایران و امریکا 
باشیم گرچه پس از اظهارت امیر عبداللهیان، بالفاصله »ند پرایس«، 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این موضوع را تکذیب کرد.
پرایس در این باره گفت: ما به طور خستگی ناپذیری برای آزادی سه 
شــهروند آمریکایی تالش می کنیم که به طور غیر قانونی در ایران 
زندانی شــده اند و تا زمانی که نزد عزیزانشان بازنگشته اند، دست از 
کار نمی کشــیم. تکذیب مقامات آمریکا با واکنش سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران روبرو شــد و ناصر کنعانی با 
تعجب انگیز دانستن واکنش ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد: از ماه مارس ســال گذشته میالدی از طریق یک واسطه 
توافق مکتوبی در خصوص تبادل زندانیان به امضا رسیده که نماینده 
معرفی شده رسمی آمریکا نیز آن را امضا کرده است اما به بهانه های 

مختلف تاکنون از سوی دولت آمریکا اجرا نشده است.
بــه گزارش ایســنا در جریان این تکذیب هــا و واکنش های در روز 
دوشــنبه سایت وزارت خارجه واشنگتن از سفر نماینده ویژه رئیس 
جمهور این کشور در امور زندانیان به قطر خبر داد. پایگاه اینترنتی 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: راجر کارستنز، فرستاده ویژه ریاست 
جمهــوری در امور زندانیــان از ۱۳ تا ۱۶ مارس در دوحه به ســر 

خواهد بود
بر اســاس این اعالم، فرستاده ویژه آمریکا در مجمع جهانی امنیت 
سخنانی را ارائه خواهد کرد و با نمایندگان دولت و شرکت کنندگان 
در مورد مسائل مربوط به حل و فصل پرونده های بازداشت زندانیان 
آمریکایی که به ادعای آن ها غیر قانونی است، تعامل و گفتگو خواهد 
داشت. سفر فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور زندانیان به قطر 
در حالی صورت گرفت که به نظر می رسد دوحه یکی از واسطه های 
اصلی در جریان تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا است چنان که 
در روز جمعه ۱۹ اســفندماه یکی از محورهــای اصلی وزیران امور 
خارجه ایران و قطر بحث تبادل زندانیان بین تهران و واشنگتن بود.

همچنین بر اساس خبر منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پنجشنبه 
۲۵ اســفندماه در پاسخ به سفر »شــیخ طحنون بن زاید آل نهیان« 
مشــاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران و به دعوت رسمی 

همتای خود به ابوظبی سفر می کند.
بر اســاس آنچه که اعالم شده است، شــمخانی در سفر به امارات 
عالوه بر مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات بلند پایه این کشور 
نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو 
خواهد کرد. در این سفر، مسئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی 

علی شمخانی را همراهی می کنند.
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نظامی

گردشگری

مکث

برای برگزاری رزمایش مرکب 
کمربند امنیت دریایی؛

ناوهای چین و روسیه 
وارد آب های 

سرزمینی ایران شدند
ناوهای چین و روسیه برای برگزاری رزمایش 
مرکب کمربنــد امنیت دریایــی ۲۰۲۳ در 
شــمال اقیانوس هند وارد آب های سرزمینی 
ایران شــدند. به گــزارش ایلنا، مرحله اصلی 
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ 
در روزهــای آینده برگزار می شــود. در این 
رزمایش، یگان های شناور و پروازی نیروهای 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و همچنین ناوهای 
نیروی دریایی کشــورهای چین و روســیه 
که امروز وارد آب های ســرزمینی جمهوری 

اسالمی ایران شدند، حضور خواهند داشت.

واکنش کاخ سفید
یک مقام شــورای امنیت ملی کاخ سفید در 
گفت وگویــی به رزمایش دریایی مشــترک 
ایران، چین و روســیه واکنش نشــان داده و 
گفــت که آمریکا به دقت آن را رصد می کند. 
به گزارش ایســنا به نقل از اردوپوینت، جان 
راهبردی  ارتباطات  کربی، هماهنگ کننــده 
شــورای امنیت ملی آمریکا در گفت وگویی 
با شبکه ســی ان ان در پاسخ به سوالی درباره 
رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه 
که از امروز آغاز می شود، گفت: آن ها رزمایش 
نظامی انجام می دهند و این اولین باری نیست 
که چین و روسیه با هم رزمایش انجام داده اند.

کربی افزود: بنابراین، ما مســلما آن را رصد 
می کنیم تا مطمئن شــویم هیــچ تهدیدی 
ناشــی از این رزمایش برای امنیت ملی ما یا 
متحدانمان در منطقه وجود ندارد، اما کشورها 
رزمایش انجام می دهند، ما هم همیشه انجام 

می دهیم. با دقت آن را رصد خواهیم کرد.

ویزای عمان 
برای ایرانیان لغو شد

عمان فرآیند دریافت ویزا برای شــهروندان 
ایرانی را لغــو کرد. به گــزارش ایلنا به نقل 
از گلف نیــوز، عمان با هدف ارائه مشــوق به 
گردشــگران بین المللــی برای ســفر به این 
کشور فهرســت جدیدی از کشورهایی را که 
شهروندانشان می توانند بدون دریافت ویزا به 

ایران سفر کنند را منتشر کرد.
بر این اســاس ۱۰۳ کشــور، از جمله ایران، 
واجد شــرایط سفر به کشور عمان بدون نیاز 
به دریافت روادید به مدت ۱۴ روز هســتند. 
همچنیــن پرتغــال، ســوئد، نــروژ، ایتالیا، 
بلغارستان، ســوئیس، کرواسی، مجارستان، 
صربستان، گرجستان، دانمارک، آلمان، یونان، 
ایســلند، بلژیک، رومانی، اســلوونی، فنالند، 
لوکزامبورگ، مالت، موناکو، قبرس، اوکراین، 
اســپانیا، جمهــوری چک، اتریــش، ایرلند، 
بریتانیا، لهســتان، اســلواکی، فرانسه، هلند، 
ونزوئال، کلمبیــا، اروگوئه، پاراگوئه، آرژانتین، 
برزیل، ژاپن، تایلند، آفریقای جنوبی، روسیه، 
چین، ایــاالت متحده آمریــکا، ترکیه، کره 
جنوبی، نیوزیلند، اســترالیا، اندونزی، تایوان، 
کانادا، مالزی و ســنگاپور نیز می توانند از این 

پس بدون دریافت ویزا به عمان سفر کنند.

دستگیری عاملین 
آتش زدن حوزه علمیه

 مسئوالن پلیس استان فارس از دستگیری 
و  مولوتــوف  کوکتــل  پرتــاب  عاملیــن 
آتش سوزی عمدی حوزه علمیه سروستان و 
آتش سوزی پاساژ آریا و سوختن ۴۰ مغازه 

در کوهچنار خبر دادند.
به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی سروستان 
بیان کرد: در پی وقوع آتش ســوزی عمدی 
حوزه علمیه این شهرســتان با اســتفاده از 
کوکتل مولوتوف، پیگیــری موضوع جهت 
شناســایی متهمین در دستور کار ماموران 

انتظامی قرار گرفت.
ســرهنگ آرش بخشــایی مطلــق افزود: 
مامــوران انتظامی با انجــام اقدامات فنی 
و اســتفاده از شــگردهای خاص پلیســی 
متهمین و محل اختفاء آنان را شناســایی 
و اقدامات اولیه در خصوص دستگیری آنان 

صورت پذیرفت.
فرمانــده انتظامی سروســتان بیــان کرد: 
ماموران پــس از هماهنگی قضائی در یک 
عملیــات غافلگیرانــه ۲ نفر متهــم که در 
آتش ســوزی حوزه علمیه نقش داشتند را 
دســتگیر و هر دو پس از تشــکیل پرونده 
برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شدند.
بخشــایی مطلق افــزود: آرامــش و امنیت 
مردم و شــهروندان خط قرمز پلیس است 
و کارکنــان فراجا در انجام رســالتی که بر 
عهده دارند به صورت شــبانه روز در حال 
خدمت رســانی به مردم بوده و از هیچگونه 
تالشــی دریغ نمی کنند؛ لذا از شــهروندان 
درخواســت می شــود در صورت کســب 
هرگونه اخبار و اطالعات در راستای برخورد 
با مخالن نظم عمومی ســریعاً مراتب را از 
طریق ۱۱۰ به پلیس منعکس تا از هرگونه 
اقدام خرابکارانه جلوگیری و برخورد قاطع 

گردد.
سروســتان در ۸۴ کیلومتری جنوب شرق 

شیراز قرار دارد.

سیاسی ۴

۲۰۴۱- این خیلی تأســف آور است که 
دیگر شاهد کنشــگری خاصی نباشیم 
رقابت هــای حزبی و فعالیــت احزاب را 
دلمردگی  باعث  این  نباشــیم.  شــاهد 
روح جامعه می شــود. احزاب زبان مردم 

و سلیقه های مختلف هستند. )۱۲/۱۰(
۲۰۵7- برخــی از آقایــان تنــدرو به 
بهانه های مختلف دنبال تخریب و کنار 
زدن منتقدین خود هســتند. روشی که 
هیچ وقت پاسخ خوبی نداشته. )۱۲/۱۰(

۱۵۲۱- دستگاه دیپلماسی ما باید خیلی 
فعال تر از قبل باشــد بایــد تمام تالش 
خود را بــرای رفع تنش هــای موجود 
با غرب بکند. دشــمنان ما انزوای ما را 

می خواهند. )۱۲/۱۱(
۱۴۲۰- اعالم شده قیمت بلیت کنسرت 
7۰۰ هزارتومان. ما اگر 7۰۰ هزار تومان 
داشــته باشــیم با آن ترجیح می دهیم 
گوشت و مرغ بخریم. کنسرت دیگر در 

اولویت ما نیست! 
۱۴۳۱- وزیــر جهاد گفته اند ۳۰ درصد 
قنات هــای کشــور در ۱۰ ســال اخیر 
خشک شــده اند. خواستم بگویم یکی از 
مقصرین آن دولــت احمدی نژاد بود که 
بی رویه از قنات استفاده کرد. آن هم به 

بهانه تأمین آب زمین های کشاورزی. 
۱۴۴۵- همسر من به خاطر زایمان چند 
ماه است که از مرخصی استفاده می کند 
اما چند ماه اســت که حقوق او پرداخت 
نشــده. به بیمه مراجعه کردم می گویند 
در سال جدید پرداخت می شود. چرا باید 
این همه زمان ببرد؟ اگر یک نفر به این 

پول احتیاج داشته باشد چه کار کند؟ 
۱۵۰۲- مــن گمان نمی کنــم موضوع 
مالیــات بــر خانه های لوکــس به این 
زودی ها مشــخص شــود. چــون پر از 
حاشیه است اخیرا هم این طرح به متن 

الیحه بودجه برگشته بود. 
۱۶۰۲- اگــر طبق ادعای آمریکا احیای 
برجام در دســتور کار آنها قرار نداشته 
باشــد واقعا شــرایط اقتصادی سختی 
برای ما رقم می خورد. تحریم ها برجای 
می ماننــد و اوضاع اقتصــادی هم برای 

مردم بدتر می شود. 
۱۶۲۰-  ای کاش و صد ای کاش که توافق 
برجامی یا زمان دولــت آقای روحانی یا 
اوایل دولت آقای رئیســی اتفاق می افتاد 

و به این گره بن بست کنونی نمی کشید.
۱۶۵7- در رســانه ها هر روز هشــداری 
و  قیمت هــا می دهند  افزایــش  درباره 
اعصــاب مردم را خــراب می کنند. مثال 
اعالم می کنند قیمت های وحشــتناک 
جدید در راه اســت! آیا اوضاع سخت تر 
می شــود؟ این خبرها تــوی دل مردم 

بدبخت را خالی می کند. 
۱7۰۵- بــه بخش هــای مختلف دولت 
انتقادات بســیاری وجود دارد. خصوصا 
به بخش اقتصادی و همین طور دستگاه 
امــور خارجه؛ چــرا که توقع داشــتیم 

موضوع توافق را حل می کردند. 
۱7۲۱- این وضعیت اقتصادی امروز ما 
و بســیاری به زیرخط فقر رفته در شأن 
ملت ما نیســت. حق ما چنین شرایطی 
نبود که روز به روز هم اوضاع بدتر شود. 
و  سیاســت ها  از  آنچــه   -۱۸۰۶
اقتصــادی دولت  سیاســت گذاری های 
تاکنون دیده ایــم نتیجه رضایت بخش 
مشاهده نشــده. وقت آن رسیده دولت 
دست به یکســری اقدامات اصالحی و 

تغییر مدیران خود بزند. 
۱۸۱۲- آن آقای نماینده ای که می گوید 
اقتصاد خم رنگرزی نیست که یک شبه 
درست بشود. باید بداند مردم سالهاست 
منتظرند اوضاع شــان بهتر شود. کسی 
توقع یک شــبه حل شــدن مسائل را 
نداشت. شما آدرس غلط به مردم ندهید. 
۲۱۰۵- ایــن همه دولــت از کاالبرگ 
الکترونیکــی تبلیغ کرد کــه جایگزین 
یارانه نقدی شود حاال وزیر کار می گوید 
این موضوع با اقبال عمومی مواجه نشد! 
۲۱۱۵- شــما توجه کنید چقدر اوضاع 
اقتصادی نه پایدار است که رئیس هیئت 
مدیره انجمن انبون سازان می گوید اگر 
کسی توان خرید مسکن دارد امروز بهتر 

از فرداست!
۲۱۲۱- نماینــده کارگران در شــورای 
عالی کار گفته اســت تعیین دســتمزد 
کارگران باید بعد از مشــخص شــدن 
هزینه معیشــت کارگران صورت گیرد. 
واقعا حرف درســتی اســت اما هیچ گاه 
تعیین دســتمزدها با هزینه های جاری 

همخوانی نداشته. 
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 3۱   355   ۰92۱

واتساپ و تلگرام   93 3۱   355   ۰92۱

پیام کوتاه    27  ۱۴  ۱۴  3۰۰۰ 
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