تاکید ظریف بر لزوم جدیتر نگاه کردن ترکیه
به مسائل منطقه

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت :با توجه به تاکیداتی که
در حوزه سیاس��ت خارجی مبنی بر همهجانبهگرایی داشتهایم،
در س��فرهای خارجی همواره مدنظر داش��تهایم که کش��ورهای
همسایه مسلمان و همسو با کشورمان ،مدنظر قرار گیرند.

به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد :وزارت خارجه سال پرکاری
را داش��ت و من  57سفر خارجی داشتم که بیشتر به کشورهای
آس��یایی ،آفریقایی و آمریکای التین ب��ود و بیش از  84هیئت

وقتی ترکیه بر اهداف پنهانی خود اصرار میکند!

نظر میرسد ترکیه نمیخواهد مذاکرات آستانه برای
حل بحران سوریه به نتیجه قابل قبولی برسد.
برخی تحلیلگ��ران بر این باورند ک��ه ترکیه به
دنبال مکر و فریب اس��ت و بسیاری از فعالیتهایی
که ضد ارتش سوریه میش��ود ،سرمنشاء آن ترکیه
است.
ناظران معتقدند ترکیه به دنبال تحقق دو هدف
است؛ نخست حفظ منافع خود در سوریه که زمانی
بخشی از امپراتوری عثمانی بود و دوم مهار کُردهایی
که آن را دشمن سرسخت خود میداند.
ترکیه زمانی که بش��ار اس��د با فتح حلب ضربه
قوی به گروههای مس��لح مورد حمایت ترکیه زد به
همکاری گسترده با مسکو برای اینکه بتواند به مانور

ترکیه میخواهد مذاکرات را به شکست بکشد
پایبندی بر ادامه آتشبس در س��وریه در حالی
از س��وی تهران و مس��کو و آنکارا تاکید شده که به
بهشتیپور:
مسکو اهمیت مناسبات با ایران را
درک کرده است

ب��ه اعتقاد پژوهش��گر ارش��د
مسائل اوراس��یا ،تا زمانی که
ديــــدگاه
پوتین رئیسجمهور روس��یه
اس��ت ،تالش وی بر بهبود مناسبات با ایران خواهد
بود؛ چراکه اهمیت مناس��بات با ایران را درک کرده
اس��ت .منافع روس��یه اقتضا میکند ب��ا ایران رابطه
خوب داشته باشد.
حس��ن بهش��تیپور در گفتوگ��و ب��ا تس��نیم،
درخصوص مناس��بات روسیه با رژیم صهیونیستی به
دنبال س��فر نتانیاهو به مس��کو و اظهارات ضد ایرانی
وی ،با اش��اره به اینکه مس��کو اهمیت مناس��بات با
ایران را درک کرده ،یادآوری کرد :یکی از عمدهترین
تالشهای اس��رائیل در چند س��ال اخیر که روس��یه
تالش کرده مناس��بات خود را با ایران بهبود ببخشد،
دامن زدن به اختالف میان ایران و روسیه بوده است.
ب��ه گفت��ه وی در همین راس��تا رژی��م تلآویو
اقدامات ضد ایرانی خ��ود را در عرصه دیپلماتیک و
رس��انه با منتشر کردن انواع خبرها به انجام رسانده
است ،داشت :این رژیم نزدیک شدن ایران و روسیه

مذاکرات آس��تانه ترکیه را به تالش برای به شکست
کش��اندن روند مذاکرات متهم کرد .همزمان دولت
قزاقس��تان اعالم کرد دور جدید مذاکرات در آستانه
ماه مه آتی برگزار میشود.
بشار الجعفری ،رئیس هیات اعزامی دولت سوریه
ب��ه مذاکرات در آس��تانه در کنفرانس��ی مطبوعاتی
اعالم کرد :ما در نشس��ت آس��تانه  ۳گفتوگوهای
س��ازندهای درخصوص موضوع��ات مختلف با هدف
تقویت آتشبس داشتیم .این مذاکرات بدون حضور
هیاتهای مخالف مس��لح برگزار ش��د چراکه ترکیه
که ضامن گروههای مس��لح سوری است میخواهد
نشست آستانه را به شکست بکشاند.
الجعفری عنوان داش��ت :هیات دولت سوریه در
مذاکرات آس��تانه آمادگیاش برای بررس��ی هرآنچه
به توقف خش��ونتها در سوریه منجر شود ،را اعالم
کرده و ما در این نشست مساله مین زدایی و خنثی
کردن مواد منفجره در ش��هر باستانی پالمیرا (تدمر)
را مورد بررسی قرار دادیم.
رئی��س هی��ات اعزامی دولت س��وریه مذاکرات
آس��تانه را "س��ازنده" خوان��د و اعالم ک��رد که این
مذاکرات بر توقف خش��ونتها ،مبارزه با تروریس��م
و تفکیک گروههای تروریس��تی از مخالفان س��وری
متمرکز بود .وی گفت :ما و دوستان روس و ایرانیمان
تالشهای زیادی برای موفقیت نشستهای آستانه
و رس��یدن به نتایج رضایت بخش انج��ام دادیم اما
دولت ترکیه میخواه��د روند مذاکرات را به چالش
بکش��اند که این به فضل تالشهای روسیه و ایران و
جدیت هیات دمشق اجرایی نشد.
الجعفری گفت :هیچ برگه یا سند رسمی در این
مذاکرات ارائه نشد بلکه تنها برخی دیدگاهها درباره
مسائل مختلف رد و بدل شد و ما با روسیه یک سند

در شمال سوریه ادامه بدهد ،روی آورد.
ترکی��ه عالوه ب��ر اهداف پنهانی که در س��وریه
دنبال میکند به دنبال این اس��ت که مانع از قدرت
گرفت��ن کُردها س��وریه و گس��تردگی قلمرو مناطع
تحت نفوذ آنها شود .اگر ترکیه در جریان فتح حلب
به دست ارتش سوریه و همپیمانانش سکوت اختیار
ک��رد در واقع به خاطر این بود که بتواند به تحرکات
خود در شمال سوریه ادامه دهد.
ه��دف از هم��کاری ترکیه با روس��یه و در واقع
هدف اصلی آنکارا مهار کُردهاست .در این میان ترور
س��فیر روس��یه در ترکیه نیز مانعی در مسیر ادامه
همکاریهای مسکو-آنکارا ایجاد نکرد.
در همین رابطه رئیس هیات دولت س��وریه در

به یکدیگر را به ضرر خود میداند .اس��رائیلیها البی
قوی در بین یهودیان روس��یه در داخل این کش��ور
دارند که این البی صهیونیست در سالهای گذشته
هم��ه امکانات خود را ب��رای ممانعت از بهبود روابط
ایران و روس��یه بکار برده است .البته در چهار سال
اخیر برخالف گذشته چندان موفق نبودهاند.
تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی اوراس��یا با تأکید بر
اینکه بحث تاریخی که نتانیاهو مطرح کرده ،تبدیل
به مضحکه ش��ده اس��ت ،گفت :پوتین در مقابل این
اظه��ارات نتانیاهو بیان کرد که به تاریخ نمیپردازد،
بلک��ه باید به مس��ائل روز نگاه کرد .ای��ن اظهارنظر
پوتین غیرمس��تقیم به نتانیاه��و میگوید با تکیه بر
تحریف تاری��خ نمیتوان واقعیته��ای امروز روابط
تهران و مس��کو را انکار یا نادی��ده گرفت .مجموعه
بازت��اب خبری اظهارات نتانیاهو در داخل مطبوعات
اسرائیل نیز مش��خص میکند که اظهارات نتانیاهو
حت��ی در داخل نیز با تعجب روبه رو ش��ده اس��ت؛
زی��را نادیده گرفتن آنچ��ه در تورات آم��ده و آنچه
س��الهای س��ال از رفتار کوروش در قبال یهودیان
مطرح میشد ،به شمار میرود.
پژوهش��گر ارشد مس��ائل سیاس��ی اوراسیا در
همین زمینه افزود :بر این اساس به باور من به جای
دقت کردن به اظه��ارات بیپایه نتانیاهو در مالقات

با پوتین ،باید به روند کلی تالش رژیم صهیونیستی
برای توس��عه مناس��بات خود با مس��کو و همچنین
تخریب روابط ایران و روسیه توجه کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ه��دف نتانیاه��و از تخریب
مناس��بات مس��کو و ته��ران مطرح کرد :روس��یه و
شخص پوتین به تالشهای ضد ایرانی رژیم تلآویو
واقف اس��ت .اس��رائیلیها پیش از این برای ترغیب
روسیه به متوقف کردن مناسبات با ایران وعدههایی
میدادند .به عنوان نمونه اسرائیل چند سال پیش به
روس��یه وعده میداد اگر پروژه همکاری هستهای با
ایران را در بوش��هر متوقف کند ،ب ه جای آن اسرائیل
فناوری پیچیده نظامی که از آمریکاییها میگرفت،
در اختیار روسها قرار میدهد .بر این اساس درباره
تحویل موش��کهای پدافندی اس  300به ایران نیز
صهیونیس��تها همیش��ه س��عی کردهاند روسها را
ترغیب کنند که ارس��ال این موش��کها را به ایران
متوقف سازند؛ اما موفق نشدند.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه منافع متقاب��ل ایران و
روس��یه اقتضا میکند با یکدیگر رابطه داشته خوبی
داشته باشند ،افزود :بنابراین میتوان پیشبینی کرد
این سیاست شکس��تخورده تلآویو مبنی بر ایجاد
اختالف بین روس��یه و ایران در سالهای آینده نیز
کارایی نخواهد داشت.
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سیاسی و تعداد زیادی هم هیئت اقتصادی به ایران آمدند.
وی در ادامه افزود :اجرای برجام مهمترین مس��ئله سیاست
خارجی ما بود .ما برای اجرای دقیق برجام وقت زیادی را صرف
کردیم ،چون بدعهدی آمریکا برای ما قابل پیشبینی بود.
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کش��ورهای ایران ،روس��یه و
ترکی��ه ب��ا ص��دور بیانیهای
پرونـــــده
مش��ترک در س��ومین دور
مذاکرات آس��تانه بر پایبندی به تقویت آتشبس در
سوریه تاکید کردند.
نشس��ت «آس��تانه  »3دیروز در حالی با تاکید بر
پایبندی به تقویت آتشبس در سوریه به کار خود ادامه
داد که معارضان س��وریه در روزهای اخیر اعالم کرده
بودند حاضر نیس��تند در مذاکرات آستانه که از دو روز
پیش در پایتخت قزاقستان برگزار شده شرکت کنند.
وزارت خارجه قزاقستان اعالم کرد که دور سوم
مذاکرات صلح س��وریه در آستانه پایتخت قزاقستان
به دلیل ورود هیأت معارضان س��وریه به مدت یک
روز دیگر تمدید شده است و به این ترتیب امروز نیز
ادامه خواهد یافت.
در ای��ن نشس��ت ک��ه ب��ا حض��ور هیاته��ای
نمایندگی س��ه کش��ور ایران (به سرپرستی حسین
جابریانصاری مع��اون عربی و آفریقایی وزارت امور
خارجه) ،روس��یه (به سرپرس��تی الورنتیف نماینده
ویژه پوتین در امور س��وریه) و ترکیه (به سرپرستی
اونال معاون خاورمیان��ه و آفریقایی وزارت خارجه)
برگزار ش��د ،معاون وزیر خارجه قزاقستان به عنوان
میزبان اجالس ،گزارش��ی درباره دستاوردهای روند
آستانه ارائه کرد.
سه کش��ور ضامن آتشبس در سوریه ،در طول
این نشس��ت ضمن توافق درخص��وص تحکیم رژیم
ترک مخاصم��ات ،گفتوگوهایی درباره اجرای نظام
نظارت س��ه جانبه ب��ر آتشبس و تنظی��م ترتیبات
کاری روند آس��تانه انجام دادند .مطابق توافق بعمل
آمده در این نشس��ت ،اجالس آتی کارشناسی روند
آس��تانه در تاری��خ  29و  30فروردین  96در تهران
و دور چه��ارم کنفرانس آس��تانه در تاریخ  13و 14
اردیبهشت  96در آستانه برگزار خواهد شد.
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مش��ترک درباره خنثیسازی مین و بمبها در شهر
تدمر را بررسی کردیم.
از سوی دیگر معاون وزیر امور خارجه قزاقستان با
بیان اینکه حاضران در مذاکرات آستانه به نتایج مهمی
در این نشس��تها دست یافتند غیبت هیات مخالفان
مسلح در این مذاکرات را به ضرر آنها دانست.
قدر مسلم آن است که موفقیت این نشست منوط
به جدیت گروههای مسلح و آمادگی آنها برای راهکار
سیاسی حل بحران س��وریه است .آنها باید به سوریه
متعهد باش��ند و سالح خود را بر زمین بگذارند و وارد
فاز سیاس��ی ش��وند .اما گویا با حضور نیافتن در این
نشست به نوعی نمیخواهند بحران سوریه حل شود.
از سوی دیگر غیرت عبدالرحماناف ،وزیر امور
خارجه قزاقس��تان اعالم کرد :ای��ن دور از مذاکرات
آس��تانه بخش مهمی از مذاکرات چندجانبه است و
نقش مهمی در مذاکرات ژنو دارد.
وی گفت :م��ا برای ادامه مذاکرات در آس��تانه
ت��ا رس��یدن به راه��کاری سیاس��ی درباره س��وریه
مصمم هس��تیم .قرار است نشس��تی فنی در سطح
کارشناس��ان ماه آینده در تهران برگزار شود اما دور
بعدی مذاکرات ماه مه برگزار خواهد شد.
تالش گسترده ایران برای حل بحران سوریه که
با همسویی مسکوبا سیاستهای جمهوری اسالمی
روند تندتری را به خ��ود گرفته در حالی ادامه دارد
که نباید از کارشکنی سعودیها و اسرائیل نیز غافل
شد که همه تالش خود را برای به شکست نرساندن
این نشست میکنند.
نشس��ت آس��تانه در واقع افق جدیدی مغایر با
آنچ��ه آمریکا دنبال میکرد یعنی جنگ فرسایش��ی
در س��وریه و ادامه کشتار و ویرانی این کشور پس از
ناتوانی در براندازی نظام س��وریه و تجزیه این کشور
با هدف دستاندازی بر آن است.
ای��ن در واق��ع روند مورد نظر آمری��کا مبنی بر
تحویل قدرت به گروههای مس��لح و انتقال قدرت و
دول��ت انتقالی را کنار میزند و اصل احترام به اراده
ملت س��وریه و اصل مشروع قانون اساسی و واقعیت
کنونی را مورد توجه قرار میدهد.

مشاور ارشد بن سلمان با هدف مقابله با ایران:
برخی قصد عملیات تروریستی در آمریکا را دارند
مش��اور ارش��د «محمد بن س��لمان» در بیان محتوای دیدار وی با «دونالد
ترامپ» در واش��نگتن ،اعالم کرد که دو طرف اختالف دیدگاههای خود را بر
معادلـــــه
طرف و بر مقابله با ایران تأکید کردند.
خبرگزاری رویترز به نام مش��اور بن س��لمان اش��اره نکرد و به نقل از بیانیه او افزود :دیدار روز
سهشنبه «محمد بن سلمان» با رئیسجمهور آمریکا بسیار سازنده و موفق بود و یک نقطه تاریخی
در روابط بین دو کش��ور محسوب میشود؛ به گونهای که پس از یک مدت اختالف دیدگاهها ،این
دیدار موجب شد تا مسائل در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
مشاور محمد بن سلمان افزود :این دیدار همچنین روابط دو کشور در عرصه سیاسی ،نظامی،
امنیتی و اقتصادی را بس��یار افزایش خواه��د داد و دلیل آن به درک باالی رئیسجمهور ترامپ از
اهمیت روابط بین دو کشور و نوع دیدگاه وی درباره مشکالت منطقه باز میگردد.
مش��اور بن سلمان به شش کشور ایران ،عراق ،س��وریه ،سومالی ،سودان و یمن اشاره کرد که
اتباعشان از سفر به آمریکا منع شدهاند و گفت :محمد بن سلمان در این دیدار همچنین تأکید کرد
که موضوع منع ورود اتباع شش کشور به آمریکا ،اسالمستیزی نیست اما تصمیم داخلی برای منع
ورود تروریستها به آمریکا محسوب میشود .او در ادامه تأکید کرد که عربستان سعودی اطالعاتی
دارد که در برخی از این ش��ش کش��ور طرحهایی برای انجام حمالت تروریستی در آمریکا در حال
تدوین است .طبق این بیانیه« ،محمد بن سلمان» در دیدار با ترامپ و در رابطه با «برجام» تأکید
کرد :توافق هس��تهای با ایران برای منطقه بسیار خطرناک و اشتباه است و صرفا موجب میشود تا
نظام تندروی ایران در دستیابی به سالح اتمی با تأخیر مواجه شود.
به گفته مشاور «محمد بن سلمان» در دیدار ترامپ و فرزند پادشاه سعودی ،همچنین دو طرف
بر لزوم مقابله با ایران در منطقه تأکید و تهران را به حمایت از داعش و القاعده متهم کردهاند.

از نگاه دیگران
یافتن راهکار حقوقی برای مقابله با قوانین

فراسرزمینی آمریکا به نفع اتحادیه اروپاست
سفیر ایران در فرانسه گفت :تالش اتحادیه اروپا برای
یافتن یک راهکار حقوقی مناس��ب جهت مقابله با قوانین
سرزمینی آمریکا که ناقض حاکمیت داخلی دیگر کشورها
است ،در بردارنده منافع اروپاست.
به گزارش تسنیم ،دانشجویان کارشناسی ارشد رشته
داوری و تجارت بینالملل دانش��گاه ورسای روز سه شنبه
 24اس��فندماه در محل س��فارت جمهوری اسالمی ایران
نشستی با سفیر جمهوری اسالمی ایران در فرانسه در مورد
آثار و تعهدات حقوقی برجام و آخرین تحوالت پسا برجام
برگزار کردند .در این نشس��ت علی آهنی ،سفیر جمهوری
اسالمی ایران ،ضمن اشاره به تعهدات گروه  5+1در اجرای
کامل برجام و کارش��کنیهای دول��ت و کنگره آمریکا در
مس��یر اجرای برج��ام از جمله از طری��ق تحمیل قوانین
فراس��رزمینی خود به اروپا ،اظهار داش��ت :تالش اتحادیه
اروپا برای یافتن یک راه کار حقوقی مناسب جهت مقابله
با قوانین سرزمینی آمریکا که ناقض حاکمیت داخلی دیگر
کشورها است ،در بردارنده منافع اروپا میباشد.
وی ضمن تش��ریح آخری��ن تحوالت رواب��ط ایران و
فرانس��ه و فرصتهای عظیم همکاری و س��رمایهگذاری
شرکتهای فرانسوی در ایران ،درخصوص وضعیت منطقه
و معضل تروریسم به عنوان تهدید منطقهای و بینالمللی
اظهار داش��ت :مقابله با تروریسم و افراطی گرایی مستلزم
برخورد با ریشههای ایدئولوژیک آن است.
س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در ادامه توضیحاتی
در م��ورد ماهی��ت برنامههای صلحآمیز هس��تهای ایران،
مذاکرات هس��تهای و برجام ،تحوالت بعد از برجام ،موانع
و چالشهای برجام ،فرصتهای سرمایهگذاری در ایران،
قوانی��ن و مق��ررات ای��ران در حمایت از س��رمایهگذاران
خارجی ،آخرین تحوالت روابط ایران و فرانس��ه در پس��ا
برجام و نقش و جایگاه جمهوری اس�لامی ایران در صلح
و ثب��ات منطق��های ارائه داد .آهنی در پایان به س��واالت
دانش��جویان درخصوص تاثیر تحریمهای اولیه آمریکا در
اجرای برجام ،رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به برجام
و تحوالت منطقه خاورمیانه پاسخ داد.
س��فیر کشورمان در پاسخ به س��والی پیرامون رقابت
بین ایران و عربس��تان در منطقه اظهار داشت :جمهوری
اس�لامی ایران ضمن رد هرگونه رویکرد رقابتی و تقابلی
با عربس��تان ،معتقد است که منافع ملی ایران و عربستان
و منافع منطقه ایجاب میکند تا دو کش��ور با واقعبینی و
دوراندیشی راه گفتوگو و همکاری را در پیش گیرند ،که
این امر میتواند در راس��تای ح��ل بحرانهای موجود در
منطقه نقشی تعیینکننده داشته باشد.
وی افزود :البته تحقق این امر مس��تلزم تغییر نگاه و
اصالح رویکرد دولت سعودی است.
همچنین مهدی س��نایی س��فیر ایران در روسیه در
گفتوگو با خبرگزاری «اس��پوتنیک» تأکید کرد که هیچ
تنش��ی بین ایران و روس��یه در مورد اس��تفاده از پایگاه
هوایی همدان وجود ندارد.
سنایی در این گفتوگوی ویدیو کنفرانسی افزود که از
حالت استفاده جنگندههای روسیه از پایگاه هوایی همدان
س��وء برداشت ش��ده و ایران و روس��یه همکاری نزدیکی
در نب��رد علیه تروریس��تهای داعش را ادام��ه میدهند.
وی اظه��ار داش��ت :در هر جامعهای اخت�لاف نظر وجود
دارد ...از نظر من آنچه که رخ داد بیشتر سوء تعبیر بود.
بنابر این گزارش ،روس��یه  16آگوس��ت سال گذشته
میالدی از پایگاه هوایی همدان عملیاتی را علیه گروههای
تروریستی فعال در سوریه انجام داد .حضور روسیه در این
پایگاه دو روز بعد پایان یافت.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٥٣٢ﺧﺒﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ٢٠٨٤ﻣﻮﺭﺩ
ﺧﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻝ  ٩٥ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣٦ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٩٥ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ١٩٦٤ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺒﺮ
ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ  ١٤١٨ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ:
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺒﺮ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٩٥ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛  ٣٨/٥ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ
ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ٢٣٠٢٠١٣ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻳﺖ  ٥٦٢٥٦٣ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ٣٠٩ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺍﺭﺍﮎ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻭﻻﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ
ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ( ﺭﻭﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﻻﺩﺕ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﮐﺒﻴﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﺣﻀﺮﺕ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ)ﺭﻩ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺳﺎﻝ  ١٣٩٦ﺷﻤﺴﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ
ﺗﺒﺮﻳﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﮎ ﻭ
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺭﺍﮎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺍﺭﺍﮎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ
ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﺟﺪﺍﻭﻝ ،ﺧﻂﮐﺸﻲ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﺻﻠﻲ ،ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻱ
ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺭﺍﮎ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻥ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﻭﺭﺯﺵ ،ﺷﻬﻴﺪ ﮐﺎﻭﻩ ﻧﺒﻴﺮﻱ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻴﺪﻱ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﺐﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ
ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺭﺍﮎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ :ﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺍﮎ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﻣﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ  ١٠ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺍﺭﺍﮎ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

