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رویداد

نماینده  مجلس:  
 آزادسازی 700 میلیون دالر

 از پول های ایران توسط امارات
خانه ملت| نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در 
مجلس گفت: »روابط ارزی امارات با ایران بهبود یافته 
و این کشــور ۷۰۰ ميليون دالر از پول های بلوکه شده 
ایران را آزاد کرده است.« اکبر ترکی  درخصوص تغيير 
رفتار کشورهای غربی و عربی با ایران، گفت: »اماراتی ها 
نيز فهميده اند که در این مقطع غربی ها و عربســتان 
نمی توانند امنيت این کشور را تأمين کنند.« وی افزود: 
»امارات خود را سویيس خاورميانه معرفی می کند اما 
تجارت، بانکداری، انرژی و هواپيمایی این کشور وابسته 
به امنيت است و می داند درصورت نبود امنيت نمی تواند 
کاری کند.« عضو فراکسيون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اســامی گفت: »امارات از عربستان و آمریکا 
دوری کرده و روابط خود را با ایران اصاح و ۷۰۰ ميليون 
دالر از پول های بلوکه شــده ایران را آزاد کرده است.« 
ترکی ادامه داد: »روابط ارزی امارات با ایران بهبود یافته 
و به همين رو در دوبی صرافی های بسته شــده ایرانی 

دوباره فعال شده اند.«

سخنگوی وزارت خارجه قطر:  

 اختالف ایران و کشورهای منطقه
 از طریق گفت وگو قابل حل است

ایلنا| سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکيد کرد که 
اختافات در منطقه از طریق گفت وگو قابل حل است. 
»لؤلؤه الخاطر« سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به 
تنش ها در منطقه گفت: »اختاف ميان ایران و برخی 
کشــورهای عربی از طریق گفت وگو قابل حل است. 
اختافات آن طور که برخــی فکر می کنند، طایفه ای 
نيســت، بلکه اختاف نظر در مورد  نفود و تأثير ميان 
دو قطب مختلف در منطقه اســت. راه حل اختافات 
در گفت وگو و از طریق روش های دیپلماتيک است.« 
وی در ادامه افزود: »حل مشکات منطقه، اراده داخلی 
کشورهای منطقه را طلب می کند و باید  منافع جمعی 
کشورهای منطقه درنظر گرفته شود. برای موفقيت 
 باید تسویه حساب های بازیگران بين المللی از معادله

 خارج شود.« 

 اتریش گردشگری ایران را
 تحریم نمی کند

ایسنا| سفير اتریش در ایران گفت: »هواپيمایی 
این کشور پروازهایش را به ایران نه متوقف می کند 
و نه محدود. سفر گردشــگران اتریشی به ایران نيز 
تحت تأثير تحریم ها و تهدیدها قرار ندارد. اشــتفان 
شــولتز حضور هواپيمایی اتریــش در ایران و ادامه 
خدمات آن را در این کشــور، دســتاوردی بسيار 
بزرگ دانســت و افزود: »همان طــور که می دانيد، 
بسياری از ایرالین ها پروازهای مستقيم به ایران را 
متوقف کرده اند،  اما هواپيمایی اتریش تاش کرده 
اســت ایران را به پایتخت های اروپایی متصل کند 
و ما از این بابت بسيار خوشــحاليم. این اتفاق برای 
ایران به عنوان یک مقصد گردشگری امتياز بزرگی 
است. آمارهای وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کشورمان نشان می دهد  سال گذشته 
۱۰ هزار و ۱۵۶ اتریشی به ایران سفر کردند. این آمار 
در ۶ ماه نخست امســال بيش از پنج هزار نفر بوده 

است.

اخبار دیپلماسی

ره
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آمریکا روادید ۲0 دانشجوی 
ایرانی را لغو کرد

شــبکه ان بی ســی آمریکا از لغو روادید۲۰ 
دانشــجوی ایرانی که از دانشــگاه های معتبر 
آمریکایی پذیرش داشــتند، خبر داد. در حال 
حاضر، حــدود ۱۲ هزار دانشــجوی ایرانی در 
ایاالت متحده حضور دارند، اما براساس اعام 
وزارت خارجه، تعداد ویزاهای صادرشده برای 
دانشجویان ایرانی از ســه هزار و ۱۳۹ عدد در 
 ســال ۲۰۱۶ به نصف رسيده اســت. در  سال 
۲۰۱۸ ميــادی تنها  یک هــزار و ۶۴۳ مورد 
روادید برای دانشجویان ایرانی صادر شده است. 
این درحالی است که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا در این باره گفت: »در سياســت های 
واشينگتن در قبال جذب دانشجویان خارجی 
تغييری ایجاد نشــده و صــدور روادید برای 
دانشــجویان هنوز یکــی از اولویت های این 
وزارتخانه است.« یک شــرکت صدور ویزا در 
این باره اعام کرد: »تعداد روادیدهای لغو شده 
دانشجویان ایرانی بی سابقه است. در گذشته این 
اتفاق بسيار کم رخ می داد؛ شاید یک یا دو بار در 
سال. این دانشجویان همگی پذیرش تحصيلی 
دریافت کرده اند و همه با بحران های متعددی 

مواجه اند.
همچنين همگی از دانشگاه های برتر هستند 
و اعــام کرده اند بــرای زندگی خــود برنامه 
جایگزینی ندارنــد و نمی دانند چه کاری باید 
انجام دهند. زمانی که این دانشجویان از وزارت 
خارجه آمریکا علت لغو روادید را جویا شدند، 
این ایميل به دست آنها رسيد: »متاسفانه هيچ 
اطاعاتی در مورد وضع روادید شما نداریم که 

به شما ارایه دهيم.«

روزنامه ميانچی اعالم کرد:  

حمایت مالی ژاپن از طرح فرانسه در قبال برجام

 

 

ون
ریب

ت
بر

خ

دوشــنبه 29 مهر 1398 |  ســال هفتم |  شــماره 1820

رئیس جمهوری دیروز در پیامی از حضور پرشور و حماسی محبان امامت و والیت در راهپیمایی بزرگ و 
جهانی زیارت اربعین حسینی قدردانی کرد. در بخشی از پیام حسن روحانی آمده است: »این حماسه بی نظیر 
و وصف ناپذیر، امسال به رغم خواسته اســتکبار جهانی و حامیان آنان که قصد داشتند با برخی تحریکات و 
توطئه های مزورانه، قدرت سیاسی، فرهنگی و معنوی این حماسه عظیم مشتاقان مکتب حسینی را کمرنگ تر 
نمایند، به یاری خدا در کمال آرامش و امنیت برگزار شد و موجب قدرت نمایی بیشتر اسالم و یأس و ناامیدی 

مضاعف دشمنان گردید.«

 پیام رئیس جمهوری
 به زائران راهپیمایی 
اربعین
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنيد  ) مثالً زیر یک 

ميز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 
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 منافقین
 دست به اسلحه جدید برده اند

بعیدی نژاد،  حمید 
سفیر ایران در انگلستان: 
»بســیاری از اعضــای 
سازمان منافقین با لباس 
غیرنظامــی دســت به 
اســلحه های جدید برده اند کــه عبارتند از 
کامپیوترهای ســوپر مدرنی که از طریق آنان 
برای مســموم کردن افکار عمومی به صورت 
وسیع به دروغ پردازی و جعل خبر می پردازند.«

سپاه سرشاخه های »زم« را 
معرفی کند

حسین نقوی  حسینی، 
ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای 
اسالمی: »زم یک فرد و 
ســایت تنها نبود، سرشــاخه شــبکه نفوذ 
آمریکایی ها بود؛ قطعا روح اهلل زم با یک شبکه 
گسترده داخلی کشــور کار می کرده و انتظار 
این اســت که ســازمان اطالعات سپاه همه 
سرشــاخه ها و افراد مرتبط با این ســایت را 
شناســایی و معرفی کند تا حوزه رسانه ای از 

امنیت الزم برخوردار باشد.«

 راه اندازی
 مدار ثانویه رآکتور اراک 

اصغر زارعان، دستیار 
ویــژه رئیس ســازمان 
انرژی اتمی: »تا دو هفته 
آینده مدار ثانویه رآکتور 
در حال بازطراحی اراک 
راه اندازی خواهد شد و تا  سال بعد تست های 
ســرد و تا  ســال ۱۴۰۰ رآکتور اراک کامال 
راه اندازی خواهد شد که اقدامی اقتدارآفرین و 
کار جهادی و عملیاتی است. اگر در مذاکرات 
اعتماد صد درصدی می کردیم، اکنون جایگاه 
ما این نبــود. اگــر بخواهیم بــه وضع  قبل 
بازگردیــم، این  اقدامات تمرین اســت که به 

خوبی نیز  انجام می پذیرد.«

شهروند | ژاپن و فرانسه طرحی مشترک به ایران پيشنهاد 
دادند که براســاس آن درصورت بازگشــت ایران به تعهدات 
برجامی خود مبلــغ ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليــون دالر وام در 
ازای نفت به ایران داده می شــود. روزنامه ميانچی، چاپ ژاپن 
این خبر را منتشر کرده و نوشته دولت ژاپن تصميم گرفته از 
طرح فرانسه که تابستان امسال به ایران پيشنهاد شده، حمایت 
کند. فرانسه به ایران پيشنهاد کرده بود مبلغ ۱۵ ميليارد دالر در 
حساب اینستکس قرار بگيرد و ایران بتواند در ازای این مبلغ 
نفت ارایه کرده و کاالهای مورد نياز خود را ارایه کند. البته ایران 
پس از پيشنهاد فرانسه، افزایش این مبلغ را خواستار شد و اعام 
کرد به دليل شدت یافتن بيش از اندازه این تحریم ها، این مبلغ 

باید تا ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر افزایش یابد. 
روزنامه ميانچی البته این اقدام دولــت ژاپن را به تصميم 
توکيو برای اعزام دو ناو جنگی به منطقه خليج فارس بی ارتباط 
نمی داند. این روزنامه نوشته، توکيو اميدوار است با حمایت از 
طرح فرانسه بتواند از نارضایتی دولت ایران درخصوص اعزام دو 
کشتی ژاپنی به خليج فارس بکاهد. از سوی دیگر، دولت ژاپن 
اميدوار است حمایت مالی از ایران بتواند از تنش ميان ایران و 
آمریکا بر سر برجام بکاهد و مقدمات گفت وگوی این دوکشور 

را فراهم کند. 
اما نکته این اســت طرح های این چنينی که تا پيش از این 
نيز به ایران ارایه شده، هرگز محملی برای اجرایی شدن نيافته 
و تنها در حد حرف باقی مانده اســت. عاوه بر این، این طرح 
جدید نيز محدودیت هایی در خود دارد؛ ازجمله این که ایران 

تنها می تواند از این مبلغ برای واردات غذا و دارو استفاده کند. 
پس از خروج آمریکا از برجام ایران به مدت یک سال به مفاد 

برجام پایبند ماند اما درعين حال اعــام کرد درصورتی که 
طرف های دیگر برجام به تعهدات خود در قبال این توافقنامه 
پایبند نباشند و نتوانند منافع مالی ایران در قبال پایبند ماندن 
به برجام را تأمين کنند، ایران نيز بــه تدریج از تعهدات خود 
خواهد کاســت. اقدامی که درنهایت از سوی ایران آغاز و قرار 
بر این شد ایران در فازهای مختلف اندک اندک از تعهدات خود 

بکاهد. 

در این ميان فرانســه تاش کرد تا ارایــه طرح ۱۵ ميليارد 
دالری اینســتکس و حتی تاش برای فراهم کردن مقدمات 
دیدار روحانی و ترامپ، از تنش کاســته و ایران را از مســير 
رفته بازگرداند اما حتی طرح های فرانسه نيز با کارشکنی های 
آمریکا محمل اجرایی نيافت و آمریــکا اعام کرد درصورتی 
 که نيــاز ببيند، ممکن اســت نهاد مالی اینســتکس را نيز 

تحریم کند.

اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
رئیس جمهــوری کــه در جریــان حرکت 
کاروان هــای اربعین به عراق به این کشــور 
سفر کرده بود، در گفت وگویی تلفنی با عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق بر تقویت 
روابط دو کشور و همکاری در زمینه اربعین 

گفت وگو و بر تقویت همکاری ها تأکید کرد.
جهانگیری، معــاون اول رئیس  جمهوری، 
روز شــنبه در جریان ســفر به عراق و حضور 
در مراســم میلیونی اربعین پس از نجف وارد 
کربال شــد. عبدالمهدی با تأکید بر اهمیت 
همکاری های فشــرده برای تقویــت روابط 
دوکشــور، اهمیت نقش اربعیــن در وحدت 
ملت های مســلمان منطقه را یادآور شــد. 
نخست وزیر عراق همچنین ضمن ابالغ سالم 
گرم خود به حسن روحانی، رئیس جمهوری، 
تقویت بیش ازپیش روابط دوکشــور را مورد 
تأکید قرار داد. جهانگیری نیز در این مکالمه 
تلفنی، ضمن قدردانی ویژه از میهمان نوازی و 
خدمت رسانی دولت و ملت عراق به میلیون ها 
زائر اربعین و ازجمله زائران ایرانی، آن را کاری 
بزرگ دانســت و آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران را برای مساعدت در این زمینه یادآوری 
کرد.  معــاون اول رئیس جمهوری همچنین 
درجمع خبرنگاران ضمن تســلیت اربعین 
حســینی، هدف از ســفر خود را شرکت در 
مراسم دینی و مذهبی اربعین،  عرض ارادت به 
ساحت مقدس ائمه اطهار)ع( و اعالم حمایت و 
همراهی دولت ایران از زائران ایرانی و عاشقان 
امام حسین)ع( عنوان کرد و افزود: »میزبانی 
شایســته از میلیون ها زائر امام حسین)ع( با 
وجود همه کمبودها کار بزرگی است و باید از 
این میهمان نوازی و تدارک امکانات و امنیت 
تشکر و قدردانی کرد.« وی ادامه داد: »دولت 

و مردم عراق میزبانان خوبی هستند و باید از 
همه موکــب داران و مردم این کشــور که در 
مسیر نجف به کربال تمام دارایی خود را خالصانه 
در اختیار زائران قرار می دهند، قدردانی کرد.«  
جهانگیری با مقایســه تعداد زائران و افرادی 
کــه در این تجمع عظیم شــرکت می کنند، 
خاطرنشان کرد: »ظرف 10 سال اخیر، تعداد 
ایرانیانــی که از مرزهای جمهوری اســالمی 
وارد عراق شــده اند، از 50 هزار نفر به بیش از 
3 میلیون و 500 هزار نفر تبدیل شــده است 
و این روند ادامه خواهد داشــت.« معاون اول 
رئیس جمهوری با اشاره به حضور چشمگیر 
مردم عراق در پذیرایی از زوار گفت: »مدیریت 
و رســیدگی به چنین اجتماع بزرگی فراتر از 
ظرفیت و تــوان دولت هاســت و گردهمایی 

اربعین اتفاقی استثنایی در جهان است.«
بازدید معاون اول رئیس جمهوری از 
درمانگاه ام القری جمعیت هالل احمر 

در نجف
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهوری در سفر به کشور عراق و شرکت 
در مراســم اربعین  حســینی، بــه همراه 
دكتر  علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت 
هالل احمر از درمانــگاه ام القری جمعیت 
هالل  احمر در نجف بازدید کرد و در جریان 
روند خدمت رســانی به زائران امام حسین 
قرار گرفت. جهانگیری در  گفت وگو با پایگاه 
اطالع رســانی هالل احمر در مورد سطح 
خدمت رسانی هالل احمر گفت:»جمعیت 
هالل  احمــر در همه رویدادهــا و حوادث 
حضور عالی داشــته اســت، این جمعیت 
همواره در حوادثی كه در ایــران  رخ داده 
اســت، همچون زلزله كرمانشــاه و سیل 
امســال و هم در رویدادها و حوادث خارج 
از كشور حضور موثر  داشته و در کنار مردم 
بوده است.«  معاون اول رئیس جمهوری به 
بزرگی کار جمعیت هالل احمر هم اشــاره 
کــرد و گفت:»راهپیمایی اربعین بســیار 
 عظیم اســت و نمونه اش در هیچ كشوری 
اتفاق نخواهد افتــاد، با این وجود جمعیت 

هالل احمر بسیار خوب كار  كرده است. از 
این به بعد هم كارها را باید نسبت به شرایط 
پیش رو مدیریــت و برنامه ریزی كنیم كه 
ان شاءاهلل  این استعداد، توان و عالقه مندی 
را همیشــه داشته باشــیم و آن را افزایش 

دهیم.« 
جهانگیــری صبــح روز شــنبه عــازم 
نجــف شــد، اســتاندار نجــف و رئیس 
نمایندگی جمهوری اســالمی ایــران در 
عراق  از بــدو ورود جهانگیــری به فرودگاه 
 نجــف از او اســتقبال کردند. معــاون اول 
رئیس جمهــوری در همان روز نخســت 
سفرش در مسیر نجف کربال به راهپیمایان 

پیوست و بخشی از مسیر را پیاده طی کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
اربعین امروز به یک رسانه اجتماعی تبدیل 
شده است، گفت: »با وجود همه  مقاومت ها 
برای شنیده نشدن پیام عاشورا امروز هر زائر 
به یک رسانه اجتماعی تبدیل شده و منادی 
پیام ظلــم  ســتیزی و آزادی خواهی امام 

حسین)ع( است.« 
او بعد از حضور در مســیر نجف به کربال، 
به زیارت حرم حضرت اباعبداهلل الحســین 
)ع( مشــرف شــد. جهانگیری  در جریان 
زیارت حرم حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
با نخســت وزیر عراق تلفنی گفت وگو کرد. 
او در این  مکالمه تلفنی ضمــن قدردانی از 
زحمات دولت و ملت عــراق در میزبانی از 
زائران اربعین حسینی گفت: »این  مراسم به 
نمایشی از قدرت، استحکام و وحدت دنیای 
اسالم تبدیل شده است.« او گفت: »به رغم 
وجود برخی  کاســتی ها به دلیل مشکالت 
زیرساختی اما سطح خدمات رسانی هر سال 

از گذشته بهتر می شود.«  

ادامه از صفحه یک| در دنیای امروز 
مدیریت متمرکز خالف دموکراسی  است 
و مدیریت باید در مناطق جمعیتی توزیع 
شود. درحال حاضر تهران 21 نفر عضو شورا 
دارد که  قرار اســت  بــرای 12 میلیون نفر 
جمعیت شناور تصمیم بگیرند، درحالی که 
در دنیا و دموکراســی های  زنده، این ماجرا 
برعکس و از پایین به باالســت؛ ما کله قند 
را برعکس کرده ایم. اکنون عوارض هایی که 
 تهران باید به شهرری برای زباله، فاضالب، 
دفن امــوات، زندان و تیمارســتان بدهد، 
پنجاه برابر هزینه ای  اســت که در شهرری 

انجام شــده اســت. این را فراموش نکنیم 
که شــهرری برای تهران تسهیالت زیادی 
 داشته و عوارض شــهرداری مالک درآمد 
شــهر نیســت، بلکه عوارض دارایی مهم 

است.  
نکته دیگر دراین باره این اســت که ری 
از زمان مشروطه در مجلس و انجمن های 
ایالتی و والیتی، نماینده  داشته است، اما   
در همه این ســال ها آســیب های تهران 
به شهرری ســرازیر شــده، روزی 9 هزار 

تن زباله در ری دفن می  شــود، مشکالت 
شیرابه ها و رفت وآمد کامیون های حمل 
زباله گریبان مردم ری را گرفته اســت و 
فاضالب  تهران، زمین های کشاورزی ری 
را از بین برده است. از طرف دیگر 28 هزار 
شغل مزاحم در اطراف  ری به وجود آمده 
که همه از تهران سرریز شده اند و مدیریت 
بی تفــاوت تهــران درباره آنهــا تصمیم 
می  گیرد یا اصال نمی گیرد و رهایش کرده 

است.  

نکتــه پایانــی این که درحــال حاضر، 
تعدادی از اعضای شورای شــهر تهران و 
بعضی دیگر مسئوالن با  جدایی ری از تهران 
مخالفند؛ مخالفان این طور تصور می کنند 
که با جدایی ری، از حوزه سرزمینی تهران 
 کاسته می شــود، اما من ساکن شهر ری ام 
و حرف مردم این شهر را می دانم، بنابراین 
معتقدم حقوق  شــهروندی همه مناطق 
باید رعایت شــود؛ ری هم یک شهرستان 
مستقل است،  فرماندار ویژه دارد و  بنابراین 
باید حقوق شــهروندی مــردم ری به آنها 

برگردانده شود.  
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