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فرمانده نیروی
دریایی ارتش اعالم
کرد :کارهای ساخت
زیردریایی سنگین بعثت
به زودی شروع خواهد
شد .امیر دریادار شهرام
ایرانی در نشست خبری
به مناسبت بزرگداشت
هفتم آذر روز نیروی
دریایی ارتش گفت:
امروز در عمق اقیانوس
هند و دریای سرخ
مشغول اجرای
عملیاتهای بسیار
حیاتی و حساس و مهم
هستیم و برداشتن یا
اعمال تحریم در حوزه
نظامی دیگر برای مردم
ایران فاقد ارزش است.
فرمانده نداجا همچنین
افزود :عملیات سپاه در
برابر دزدی نفت ایران
توسط آمریکا با ما کام ً
ال
هماهنگ بود.

خبـر

در حاشيه

گزارشمستقیم
منافقینازبستر
زایندهرود!
یکی از کاربران توییتر
با انتشار سه تصویر
از کلیپهای گروهک
تروریستی منافقین،
نوشت :عوامل مریم
رجوی و اراذل وابسته
سرانجام در اصفهان
خونریزی بهپا کردند .این
تصاویر را از کلیپهای
مجاهدین در اصفهان
ثبت کردهام.
حامد صرافپور افزوده
است :حضور اعضای
منافقین در اینجا
غیرقابل انکار است،
چون رسما ًدر خود
صحنه میگویند:
«خبرنگار سیمای آزادی»
مجاهدین خلق هستند.
حاال متوجه شدید چرا
نیروی ویژه ورود کرد؟

تولیت آستان قدس رضوی :اقتدار نیروی دریایی ،مرهون روحیه خودباوری است

تولیت آستان قدس رضوی خودباوری و اعتمادبهنفس
ملی را از دستاوردها و برکات انقالب اسالمی دانست و
گفت :اقتدار دریایی کشور مرهون روحیه خــودبــاوری و
خودکفایی نیروی دریایی است .به گــزارش آستان نیوز،
حجتاالسالموالمسلمین احمد مــروی در آستانه روز
نیروی دریایی ارتــش در دیــدار امیر دریــادار دوم مجتبی

صدای مردم
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آغاز ساخت
زیردریایی سنگین
بعثت

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

امید ادیب فراهم کردن
زمینهها برای بازگشت ایرانیان
خ ـ ــارج از ک ــش ــور از جمله
مــحــورهــایــی اســت کــه س ـران
ســه قــوه در مــاههــای اخیر به
مناسبتهای گوناگون و به
شکل بیسابقهای به آن تصریح کردهاند تا جایی
که این مقابله رسمی با ایرانهراسی دشمنان،
واکنش مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال
داشته است .فعالسازی شورای عالی ایرانیان
خــارج از کشور از جمله وعــدههــای انتخاباتی
رئــیـسجــمــهــور در دوران انــتــخــابــات ب ــود که
آبانماه امسال با انتصاب وزیر خارجه به عنوان
جانشین رئیسجمهور در این شورا محقق شد.
حسین امیرعبداللهیان در آخرین نشست
ایــن شــورا که دوشنبه هفته پیش بــرگــزار شد،
ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان
خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتیها را از
جمله مسائلی دانست که باید بهزودی برای آن
چارهاندیشی شود.

◾

◾سامانهای برای استعالم ممنوعالورودها
امــا مسئله بازگشت ایــرانــیــان خــارج از کشور
از دیــروز وارد مرحله تــازهای شــد؛ وزیــر خارجه
کشورمان از ایجاد سامانهای بــرای ایرانیهای
مقیم دیگر کشورها خبر داده که بر اساس آن
فرد میتواند سؤال کند آیا برای ورود به کشور
مشکلی دارد یا نه .امیرعبداللهیان در توضیح
گفته اســت« :در روزه ــای آینده سامانهای در
سایت وزارت خارجه برای رفع نگرانی بخشی
از ایرانیان مقیم خــارج از کشور فراهم خواهد
شد .متأسفانه دشمنان ،البی صهیونیستی و
رسانههای معاند میکوشند نوعی ایرانهراسی
را بهویژه در نسل جدید ایرانیان خارج از کشور

محمدی فرمانده هفتاد و پنجمین نــاوگــروه اعــزامــی به
اقیانوس اطلس که در حرم مطهر رضوی انجام شد ،اظهار
کرد :اینکه امروز غیورمردان نیروی دریایی ارتش ،در اقدامی
مقتدرانه پهنه اقیانوسها را باوجود همه کارشکنیها و
تهدیداتمیپیمایندواقتدارایراناسالمیرابهرخجهانیان
میکشند ،نتیجه خودباوری و اعتمادبهنفسی بــوده که

 9120000949تداوم افزایش ضررهای فاحش و
انباشته خودروسازانو ایجاد فشار تورم در کشور،
ناکارآمدی مدیریت این صنعت ،ابهام در نوع و نحوه
فروش و قیمتگذاری ،سودهای کالن واسطهها از
این آشفته بازار و ...وضعیتی را بهوجود آورده که

انقالب اسالمی به ما داده است .وی در ادامه به عملیات
نیروی دریایی سپاه پاسداران در بازپسگیری محموله نفت
دزدیده شده توسط نیروهای آمریکایی اشاره و گفت :امروز
فرمانده کل قوا انسانی صالح ،شایسته و شجاع است که
به مسائل سیاسی و نظامی کامال ًاشراف دارد و تهدیدات
دشمنان هیچ تزلزلی در اراده ایشان ایجاد نمیکند ،اینها
نیست .مث ً
ال هتل  ...واقع در  17شهریور.
 9360000158تنها پل عابر پیاده درشهرک باهنر
ابتدای حر(۷۶خیابان چمران)همچنان نیمه کاره
رها شده و پلههایش نصب نشده است.
 9350000655سالم .در کوهپارک برای توجه

نیازمند بررسی و سامان دادن عاجل به این معضل
مهم اقتصادی توسط همه دست اندرکاران صنعت
خودرو است.
 9150000160چرا بعضی از اصناف برای فرار از
مالیات ،تابلو نصب نمیکنند؟ کسی هم پیگیر

◾

بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راهاندازی سامانهای
توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

◾آورد ههای هنگفت ایرانیان برای ایران

بر اساس آمار منتشر شده توسط «شورای عالی
ایرانیان خــارج از کشور» که ســال گذشته در
سایت این مجموعه قرار گرفت ،در حال حاضر
بیش از  4میلیون ایرانی مقیم در کشورهای دیگر
زندگی میکنند و نزدیک به نیمی از این جمعیت
در دو کشور آمریکا و کانادا اقامت دارند .البته
تعداد ایرانیان خارج از کشور یقینا ًبیش از این
عــدد اســت .مجید ح ــاجزاده دبیرکل شــورای
عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۷
تأکید کرد :بر اساس برآوردها حدود  ۷میلیون
ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند .طبعا ً
وقتی تعداد ایرانیان خــارج از کشور مشخص
نباشد ،سرمایه آنها هم قابل ارزیابی نیست،
اما برآوردها مبلغی بین  3تا  5هزار میلیارد دالر
را تخمین میزند! برای درک این عدد کافی است
به تراز تجاری ایــران با کشورهای منطقه توجه
کنیم که عددی کمتر از یک هزارم این ارقام یعنی
حدود  2.2میلیارد دالر است!
بهتازگی سیدکاظم سجادی معاون کنسولی،
مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از برگزاری
قریبالوقوع همایشی با حضور رئیسجمهور
خبر داده و تأکید کرده این همایش پس از تدوین
برنامه جامع حمایت از ایرانیان مقیم خــارج از
کشور برگزار خواهد شد .جذب کمکهای ایرانیان
خارج از کشور در مسائل عامالمنفعه و خیریه،
سرمایهگذاری اقتصادی ،ورود ایدههای خالقانه
در حوزه کسب و کارهای نوین ،فعال کردن افراد
دغدغهمند جهت البی در کشورهای مختلف به
نفع منافع ملی و از همه مهمتر کمک این افراد به
بیاعتبار کردن نهاد تحریمهای غیرقانونی آمریکا
از جمله مهمترین فوایدی است که ایرانیان خارج
از کشور میتوانند داشته باشند و متأسفانه
دولتهای قبلی کشورمان به آن بیتوجه بودهاند.

ازغربت غرب به آغوش وطن

ایجاد کنند .ما در سایت وزارت خارجه در روزهای
آینده بخشی را فعال خواهیم کرد که هموطنان
خارج از کشور میتوانند بپرسند که ما برای ورود
به ایران مشکلی از نظر نظام وظیفه یا هر موضوع
دیگری داریم یا خیر .من به عنوان وزیر خارجه
جمهوری اسالمی ایران عرض میکنم ایرانیان
عزیز با آرامــش خاطر میتوانند به کشور سفر
کنند و با آرامش میتوانند در هر زمانی براساس
برنامهریزی خــودشــان به کشور محل اقامت
قبلی برگردند».
وزی ــر خــارجــه کــه ای ــن اظ ــه ــارات را در گ ــزارش
100روزهاش مطرح میکرد ،خطاب به ایرانیان
خ ــارج از کــشــور افـ ــزود :مــا در ایــن ســامــانــه به

شما پاسخ خواهیم داد که شما بــدون مشکل
میتوانید به ایران سفر کنید و به عنوان وزارت
امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور تضمین
میکنیم وقتی به شما پاسخی داده میشود،
[این پاسخ قطعی است] .وی ادامه داد :مایلم در
همینجا تأکید کنم تعداد افرادی که دوتابعیتی
هستند و به دلیل ارتکاب جرم در ایران محاکمه
و جرم آنها اثبات شده ،کمتر از عدد انگشتان
دو دست است .بهصراحت میگویم اگر هر کس
دیگری حتی شخص وزیر خارجه نیز آن جرم را
مرتکب میشد ،امروز با همان وضعیت روبهرو
بــود ،ضمن اینکه بسیاری از آنهــا مــورد رأفت
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتهاند.

شهرداری تهران

مجلس

نیروی انتظامی

استقبال زاکانی از
خواهرخواندگی تهران و نجف

تأکیدمجالسکشورهایاسالمی
برحمایتازفلسطین

دستگیری
 67سرتیم اغتشاشات اصفهان

شهردارتهرانگفت:نجفوکربالدیگردوشهرعادینیستند،
بلکه در جبهه اعتقادی و بینالمللی یک نماد هستند و برای
باالترین سطح همکاری اعــام آمادگی میکنیم .به گزارش
ایسنا ،علیرضا زاکانی در دیــدار «هاتف عبداالمیر حبیب
ماضی» معاون استاندار نجف اشــرف ،نماینده استاندار و
رئیسهیئتهمراه،باتأکیدبرتعاملتجربههایدوشهرنجف
اشرفوتهران،پیشنهاددادکارگروهمشترکیبینتهرانونجف
تشکیل شود و تمام مواردی که میتوانیم در آن خدمت متقابل
داشته باشیم ،احصا و راهکار متقابل آن نیز ارائه شود تا در
لهای سختافزاری و نرمافزاری کار با برنامه پیش برود.
سرفص 

رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس بااشارهبهنشستاتحادیه
مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی بر حمایت
اعضا از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد .به گزارش خانه ملت،
مرتضی آقاتهرانی با اشاره به حضور هیئت پارلمانی ایران در
نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری
اسالمی ( )PUICدر شهر مادرید اسپانیا توضیح داد :یکی
از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست ،مسئله
فلسطینوضرورتحمایتپارلمانهاازوضعیتفلسطینیان
بود؛ موضوع دیگر هم لزوم رعایت حقوق انسانی مهاجران و
جلوگیری از انتشار اخبار نادرست بود.

فرمانده یگانهای ویژه ناجا در تشریح عملکرد این یگان در
ناآرامیهای اصفهان اظهار کرد :هفته قبل حدود ۳۰تا ۴۰هزار
نفرازکشاورزانوالیتمداراصفهانبامجوزاقدامبهتجمعکرده
و به صورت آرام خواستههای خود را بیان کردند ،اما متأسفانه
عوامل ضد انقالب ،شیرینی اعتراض رسمی و قانونی را تبدیل
به صحنه خشونت کردند .به گزارش فارس سردار حسن کرمی
افزود :تعداد اغتشاشگران در اصفهان حدود  ۲تا  ۳هزار نفر
بود که با سنگ و چاقو و آتش زدن چادر کشاورزان ،مردم را سپر
خواستههای نامشروع خود کردند ،اما با اقدامات انجام شده تا
این لحظه تعداد ۶۷نفر از آنها دستگیر شدهاند.

گزارش کوتاه

امیرعبداللهیان :مقدمات توافق خوب فراهم است
وزی ـ ــر خ ــارج ــه کــش ــورم ــان در
آستانه مذاکرات هشتم آذر با
طرفهای باقیمانده در برجام
تأکید کرد ایــران با جدیت وارد
ایــن گفتوگوها خواهد شد و از نظر تهران
همه مقدمات بــرای یک توافق خــوب آمــاده
اســت .حسین امیرعبداللهیان با اشــاره به
اینکه در طــول  100روز گذشته بحث برجام
و مذاکرات وین به صــورت جدی مــورد توجه
دستگاه دیپلماسی کشور قــرار گرفته است،
گفت :هفتههای گذشته من با وزیران خارجه
کشورهای عضو برجام گفت وگوهای مفصلی
داشتم .به گــزارش تسنیم وی افــزود :ما همه
مقدمات را بــرای رسیدن به یک توافق خوب
و سریع فراهم کــردهایــم .البته در صورتی که
طــرفهــای مقابل نیز به تعهدات کاملشان
برگردند .ما به صراحت مواضع و مطالبات
خودمان را در گفتوگوهایی که داشتهایم،
اعالم کردهایم.

امیرعبداللهیان البته بــه نکته دیـگــری هم
اشاره کرد و آن اینکه «قطعا ًدست جمهوری
اسالمی ایــران بسته نخواهد بود ،گزینههای
مختلفی در مقابل ما قرار دارد» .علی باقری
معاون امیرعبداللهیان و رئیس هیئت ایرانی
مذاکرهکننده ،روز گذشته بــرای شرکت در
دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام
وارد وین پایتخت اتریش شد .به نوشته یک
خبرنگار اروپایی هیئت ایرانی با  40عضو در
مذاکرات شرکت میکند که شنیدهها حاکی
اســت ترکیب ایــن هیئت نسبت بــه هیئت
مذاکره کننده دولت دوازدهــم تغییر چندانی
نکردهاست.لغوهمهتحریمهابهصورت قابل
راستی آزمایی ،حتی تحریمهای غیرهستهای
که از زمان ترامپ وضع شدهاند ،تضمین مبنی
بر خارج نشدن دولت بعدی آمریکا از توافق
و تعهد نسبت به بازنگرداندن تحریمها به
بهانههای غیرهستهای از جمله خواستههای
ایران در این مذاکرات است.

قاب

نماز باران در نجفآباد اصفهان

شماره 9682
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نعمتهایی بوده که خداوند به ما عنایت کرده است .در این
دیدار امیر سرتیپ آذریان فرمانده ارشد ارتش در شمال
شرق کشور گزارشی از اقدامات قرارگاه منطقهای ارتش در
شمال شرق کشور و در ادامه امیر دریادار محمدی گزارشی
از سفر  133روزه ناوبندر مکران و ناو سهند در آبهای
بینالمللی ارائه کردند.
شهرداری و آمدن عده بسیاری برای کوهپیمایی،
در بعضی نقاط کوه حفرههای عمیقی وجود دارد
که میگویند برای استخراج سنگ است ،که هیچ
عالمت هشداردهنده و یا حصاری ندارد ،لطف ًا
رسیدگی کنید.

یادداشت
چک مذاکراتی «مالی»
از جیب شیوخ عربی

مهدی علوی اما و اگرها دربــاره این دور از
مــذاکــرات و نتایج مثبت و منفی احتمالی آن
شــدت گرفته اســت .به تازگی «راب ــرت مالی»
نماینده ویــژه ایــاالت متحده در امــور ایــران که
ب ــرای بحث دربـ ــاره برنامه هستهای ای ــران به
فلسطیناشغالی ،عربستان سعودی ،امارات
عــربــی مــتــحــده و بــحــریــن ســفــر ک ــرده ب ــود ،در
گفتوگو با شبکه رادیویی انپ ـیآر آمریکا در
وعده سر خرمنی دیگر از استقبال کشورهای
حــاشــیــه خــلــیــج فـ ــارس ب ـ ـرای تــوســعــه رواب ــط
دیپلماتیک و اقتصادی با ایران در صورت احیای
برجام خبر داد .رابرت مالی در خصوص نگرش
کشورهای حاشیه خلیجفارس دربــاره احیای
برجام گفت« :نمیخواهم بگویم آنها عاشق
این توافق (برجام) هستند ،اما این واقعیت را
درک کردهاند که جایگزین توافق یعنی عدم توافق
یا عدم مشارکت آمریکا در توافق ،به مفهوم آن
است که ایران تعهدات خود را ترک کرده است.
این امر به معنای افزایش ابعاد برنامه هستهای
ایران و رفتار تهاجمیتر آن در منطقه است .من
فکر میکنم تمامی کشورهای خلیج [فــارس]
و برخی از آنها ارزیابی متفاوتی از مزایای این
توافق دارنــد ،اما همگی موافقاند بازگشت به
این توافق در حال حاضر بسیار مهم است و
آنها این دو راه را به ایران پیشنهاد میدهند».
او در ایـنبــاره گفت :کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس آمادهاند در صورت بازگشت ایران
به تعهدات برجامی خود ،روابط دیپلماتیک و
اقتصادی با تهران را گسترش دهند .مالی یک
بار دیگر تأکید کرده است« :آمریکا حاضر است
تا به برجام بازگردد و تمام تحریمهایی که با این
توافق در تناقض هستند را لغو کند؛ بنابراین
اگر ایران خواستار بازگشت به برجام است راه
آن باز است».
تــصــریــح نــمــایــنــده وی ــژه آمــریــکــا از وع ــده لغو
تحریمها به سه متغیر مهم باز میگردد:
 -1ایران پس از خروج ایاالت متحده از برجام با
سرعت به سمت گریز هستهای حرکت میکند،
در حالی که با وجود توافق هستهای ،بازرسیهای
گسترد ه آن را مهار کرده بود.
 -2به اذعان بسیاری از کارشناسان ،تحریمها
به نقطه انتها رسیده و در حال عقبگرد به دلیل
انطباق ایران با شرایط جدید است .دیگر ابزاری
برای اعمال فشار بیشتر وجود ندارد.
 -3چین و روسیه هم به عنوان دو قدرت عضو
شورای امنیت از تحریمهای یکجانبه آمریکا
تبعیت نمیکنند و حتی اختالفات گسترده بین
بلوک شرق و غرب سبب شده از کمک به ایران
برای اعمال فشار بر آمریکا نیز استفاده کنند.
از همین رو ،راب ــرت مالی و تیم مــذاکــره کننده
هستهای ایــاالت متحده در طراحی جدید خود
میخواهند امتیازهای اقتصادی مورد نظر تهران
را فراهم کنند ،به شرط اینکه ایــران به برجام باز
گردد و به رژیم بازرسیهای ویژه تن دهد .اما چک
تضمینی تشویق تهران به احیای برجام را برای
شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس میفرستند تا
آن را نقد کنند .با این ابتکار و دوشیدن جدید
اعــراب نفتخیز ،در آمریکا نیز بر بایدن به دلیل
عقب نشینی از مواضع پیشین خود فشاری وارد
نخواهد شد و وی میتواند در انتخابات ریاست
جمهوری آینده ،خود و حزب دموکرات را از موضع
ضعف خارج کند .در مجموع ،احیای برجام بدون
پروتکل الحاقی ،پیمان منع جامع آزمایشهای
هستهای موسوم به  CTBTو مکانیسم ماشه در
برابر لغو تحریمهای ترامپ ،آزادسازی منابع بلوکه
شده ایران و امتیاز دوفاکتواقتصادی با چکهای
شیوخ عربی را میتوان سنگ بنای یک توافق شبه
عاقالنه دانست که با واقعیت قدرت منطقهای و رو
به فزونی جمهوری اسالمی ایران در کنار پیوستن
به سازمان همکاری شانگهای و از سوی دیگر،
واقعیت نظام اقتصادی دالر محور بینالمللی
تناسب دارد.

خبر
شورای نگهبان یک طرح را
به مجلس برگرداند

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان
دیروز در توییتی اعالم کرد :طرح «نحوه انتصاب
اشــخــاص در مــشــاغــل حــســاس» در ش ــورای
نگهبان مــورد بررسی قــرار گرفت و با توجه به
وجود برخی ابهامات و ایــرادات نسبت به آن،
برای اصالح به مجلس محترم برگردانده شد.

