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 2پرونده مهم الکاظمی درتهران
روابــــط ایـــران و عـــراق بــا تــوجــه بــه اشــتــراکــات
جغرافیایی ،اجتماعی ،مذهبی و ارتباطات
تنگاتنگ مردمی فراتر ازروابــطــی دیپلماتیک
و استراتژیک بــوده وبه همین دلیل دیــدار های
مقامات دو کــشــور پیوسته از اهمیت زیــادی
برخوردار است .در این بین اما سفر روز گذشته
الکاظمی نخست وزیر عراق به کشورمان آن هم
پس از نشست «بغداد» اهمیت این سفر را مضاعف
میکند .جدای از این که نشست بغداد حرکتی
از سوی الکاظمی برا ی تثبیت جایگاه سیاسی
وی در آینده عــراق با توجه به انتخابات پیش رو
بود اما موضوع دیدار احتمالی نمایندگان ایران و
عربستاندرحاشیهایننشستنیزجایگاهپررنگی
داشت.پروژه ای که طی سال های اخیر از سوی
نخست وزیــران عراق دنبال شده است .درزمان
عــادل عبدالمهدی ،نخست وزیــر پیشین عراق
جایگاه ویــژه ای در میانجی گری میان تهران و
ریاض پیدا کرده بود .سه کشور کمیته هایی را با
افراد مشخص برای پیگیری گفت وگوها تعیین
کــرده بودند و عبدالمهدی شخصا مذاکرات را
برای کاهش تنش ها و عادی سازی روابط میان
ایران و عربستان دنبال می کرد .با شروع تظاهرات
عراق در اکتبر دو سال قبل و تداوم حدود پنج ماهه
آن ،این مذاکرات متوقف شد.اما با روی کار آمدن
الکاظمی و تغییرات در واشنگتن و رفتن دولت
ترامپ ،ریاض نیز که خود را تنها تر می دید خود
را به ادامه این مذاکرات و رفع تنش های منطقه
ای ،متمایل تر نشان داد و آن طور که سفیر ایران

در بغداد اعالم کرده تا کنون چند دور مذاکرات در
این زمینه برگزار شده است.این که الکاظمی تا چه
حد بتواند این فرایند را سرعت ببخشد بیش از آن
که به توانایی های وی معطوف باشد به حسن نیت
طرفعربستانیمربوطاستچراکه  تهرانهمواره
اعالم کرده آماده است با همه کشورهای منطقه
باب گفت وگو را بگشاید و بهترین روابط را داشته
باشد.اماخیلیازتحلیلگرانمعتقدند،ریاضنوع
روابط خود در منطقه و به ویژه با ایران را متناسب
با نوع روابطش با آمریکا تنظیم می کند لذا براین
اساس هر گاه فضا و چشم انداز تنش بین ایران و
آمریکا پر رنگ تر شود نباید انتظار استقالل رای از
طرفعربستانیراداشت بهعبارتیسرانسعودی
حداقل در شرایط فعلی برای ایجاد رابطه بدون
تنش با ایران منتظر نتیجه مذاکرات احیای برجام
در وین خواهند ماند.اما دیگر پرونده مهم سفر
الکاظمی به تهران را میتوان موضوعات اقتصادی
و انرژی دانست.افزایش همکاری های اقتصادی
بین دوکشور یکی از محور های مهمی است که
الکاظمی در سفر خود به تهران دنبال می کند و به
طور مشخص افزایش حجم تبادالت تجاری ایران
و عراق از حدود  ۱۳میلیارد دالر به  ۳۰میلیارد،
از سرگیری حضور شرکت های فنی و مهندسی
ایــران در پــروژه هــای عــراق و همچنین موضوع
تبادالت بانکی بین دو کشور و آخرین وضعیت
پول های ایران در بانک های عراق در ازای صدور
انــرژی ،از جمله این موارد است.عراق به تازگی
یک قرارداد  27میلیارد دالری با توتال در حوزه
انرژی امضا کرده است که برخی تحلیل گران آن
را در زمینه کاهش وابستگی این کشور به برق و
گاز ایران ارزیابی می کنند اما با این اوصاف عراق
همچنان واردکننده بزرگ انواع کاال و خدمات از
ابتداییترین نوع تا کاال و خدمات با فناوری باال
ست .مواد غذایی و محصوالت کشاورزی بزرگ
ترین بخش از صادرات ایران به عراق است .بازار
عراق به دلیل غیرتخصصی بودن ،ظرفیت باالیی
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برای پذیرش کاالهای صنعتی ایران دارد و فرصت
مناسبی را برای رشد آنها و همچنین خدمات
مهندسی و فنی فراهم میکند.دراین میان عالوه
بر فرصت های مهم تبادالت مالی واقتصادی برای
ایران در بازار عراق شاید بتوان گفت نوع رابطه با
این کشور پازل نهایی بهرهمندی اقتصادی ایران از
بازار سوریه را نیز تعریف میکند.به جرئت میتوان
گفتکهکریدور«تهران–مدیترانه» ونقشکلیدی
بغداد در اتصال ایــن خط بازرگانی از اهمیت
زیادی برخوردار است .باید گفت جهش صادرات
ایران به کشور های اروپایی ،شمال آفریقا و به ویژه
سوریه جنگ زده که از ظرفیت باالیی برای واردات
محصوالت ایرانی برخوردار است ،به باز شدن
مسیر زمینی ایران ،عراق ،سوریه (از مرز بوکمال)
بستگی دارد .مسیری که متاسفانه طی سال های
اخیرحتیباپیوستنعراقبهکنوانسیونترانزیتبا
کارشکنی های مختلف در داخل این کشور همراه
شد و همچنان این مسیر به روی بازرگانان وتجار
ایرانی بسته است .مسیری مهم و استراتژیک که
باز شدن آن عالوه بر کاهش  50درصدی هزینه
های صــادرات ،زمان حمل بار به سوریه را از ۱۵
روز به  ۲روز کاهش میدهد و ایــران را با فاصله
ای کوتاه به دریای مدیترانه می رساند.روابط دو
کشورالبته فراتر از تعامالت سیاسی ،اقتصادی و
نظامیوامنیتیاستوپیوندهایعمیقومشترکی
همچون پیوند های مذهبی دو کشور که هر ساله با
پیادهرویاربعیننیز تجدیدمیشودابعادگسترده
تری به این روابط می دهد .روابط ایران و عراق را
می توان ناگزیرترین و غیر قابل اجتناب ترین رابطه
میان دو همسایه دانست.رابطه ای که قطعا آثار آن
از مرزهای دو کشور فراتر می رود و نزدیکی این دو
همسایهقدیمیمیتواندیکیازپایههای مهمثبات
منطقه باشد واگر طرف عراقی اراده کافی برای
توسعه این همکاری ها داشته باشد قطعا دولت
جدید ایران نیز با توجه به رویکرد منطقه محوری
که دارد این روابط را به سرعت ،پیش خواهد برد .

سازمان حج و زیارت :متقاضیانی که زودتر ثبت نام کنند دراولویت سفراربعین قرارمیگیرند
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز پیش
ثبتنام متقاضیان زیارت اربعین از امروز صبح
گفت :متقاضیانی که زودتر در سامانه سماح پیش
ثبتنام کنند ،در اولویت اعــزام قرار میگیرند.
علیرضا رشیدیان در گفتوگو با فــارس افــزود:
پیش ثبتنام به معنای اعزام قطعی نیست .عالوه
بر ایــن ،همان طــور که در اطالعیه آمــده است
افــرادی که بیماری زمینهای نداشته و دو دوز
واکسن کرونا تزریق کردهاند و همچنین شرایط
اعزام را دارند ،میتوانند در این سامانه اقدام به
پیش ثبتنام کنند.وی با اشاره به نحوه انتخاب
متقاضیان زیــارت اربعین که در سامانه سماح
ثبتنام میکنند ،گفت :پس از پایان ثبتنام از

متقاضیان اربعین حسینی ،افراد واجد شرایط
احراز صالحیت میشوند .با توجه به این که یکی
از شروط اعزام ،تزریق دو دوز واکسن کرونا ست،
اسامی افراد واجد شرایط باید از طریق سامانه
واکسیناسیون وزارت بهداشت تایید شود و پس
از آن ،متقاضیانی که زودتر در سامانه سماح پیش
ثبتنام کنند ،در اولویت اعــزام قرار میگیرند.
رئیس کمیته اعزام ستاد اربعین با بیان این که
از بین افراد واجد شرایط برای اعزام قرعهکشی
صورت نمیگیرد ،چرا که ۲۸شهریور اعزام زائران
انجام میشود و فرصتی برای قرعهکشی نیست،
ادامه داد :پس از احراز صالحیت از سوی وزارت
بهداشت ،افراد بر اساس شرایط و جمعیتی که
ستاد اربعین برای هر استان نسبت به تعداد زائران
سالهای گذشته مشخص کرده است ،انتخاب
میشوند؛ به طوری که اگر تعداد متقاضیان نسبت

به سقف سهمیه هر استان باالتر باشد ،ثبتنام
آن هایی که زودتــر پیش ثبتنام کردند ،قطعی
میشود.وی توضیح داد :به طور مثال اگر سهمیه
یک استان هزار نفر باشد و هزار و  ۲۰۰نفر واجد
شرایط هم پیش ثبتنام کــرده باشند ،افــرادی
که زودتر در سامانه سماح پیش ثبتنام کردند،
معرفی و پس از تکمیل ثبتنام اعــزام خواهند
شد .البته درصدی از افراد را نیز به عنوان رزرو
نگه مـیداریــم ،چرا که بر اســاس دستورالعمل
هواپیمایی ،زائران باید حداکثر  ۷۲ساعت قبل از
پرواز جواب منفی آزمایش  PCRرا داشته باشند.
بنابراین ،برای این که سهمیه زائران اربعین هدر
نــرود ،افــرادی را رزرو قرار میدهیم که خدایی
نکرده اگر کسی قبل از اعزام به کرونا مبتال شد و
امکان اعزام نداشت ،بتوانیم از بین افراد رزرو شده
همان استان ،اعزام داشته باشیم.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• واقعا دست ریاست جمهوری در سرعت
بخشیدن بــه واردات واکــســن و شتاب در
واکسیناسیون درد نکند .اگر سایر مشکالت
به همین صورت حل شود جای سپاس دارد.
••قبض بــرق مــن ب ــرای ســه دوره بــه ترتیب
۹۵هــــزار ۱۵۵ ،هــزار و ۲۲۰هــــزار تومان
آمــده! آقای رئیسی لطفا جلوی شرکت برق
افسارگسیخته را بگیر! من کارگر از کجا بیارم؟
•• چرا تامین اجتماعی و اداره کار ،پرونده
هــای سختی کــار را ایــن قــدر دیــر رسیدگی
میکنند؟ کارگر باید با بیمه بیکاری چند
وقت گذران کنه و سطح حقوق دریافتی پایین
میاد.هرکسیمسئولاینکاراسترسیدگی
کنه که کارگران این قدر متضرر نشن.
•• رفتم پنیر محلی خــریــدم ،کیلویی ۹٨
هزارتومان .می خوام دورش سیم خاردار برق
دار بکشم ،هر کی دست زد درجا خشک بشه!
•• منبهعنوانیکشهروندقبولدارممملکت
ما ایرادات و اشکاالت زیادی دارد ومدیران
ناالیق هم داریم ولی این را که عده ای مدام در
حال نق زدن و خود تحقیری خودمان نسبت
به غرب و شرق هستند ،درک نمی کنم.
••طی چند هفته اخیر چند نوبت به امور
ایثارگران نزاجا در خیابان شهید بهشتی
مشهد مراجعه کردم و خوشبختانه مدیریت
و کارکنان از جان و دل به امــور ایثارگران
رسیدگی می کردند  .ان شاءا ...این مجموعه
الگویی باشد برای دیگر ادارات.
•• امیدوارم صرفا برای سفر اربعین به موکب
ها سهمیه ندهند چون همه می دانند االن
فرصت ایجاد موکب نیست و قطعا این افراد
برای زیارت می روند نه خدمت .این آدم ها با
قیمت مناسب و بدون ویزا به مراسم اربعین
می رونــد و ای کاش به فکر مــردم عــادی که
پارتی جز امام حسین (ع) ندارند هم باشیم.
••یه زمانی گرانی و افزایش قیمت تکذیب
میشد االن اطالعیه می دن ارزانی رو تکذیب
می کنن!
••این که می گویید اشغال افغانستان هیچ
دستاوردی برای آمریکا نداشته ،اشتباه است.
آمریکا 20سال غارت کرد و برد.
••چهره رئیس بانک مرکزی افغانستان را
دیدم .شاید عده ای بخندند اما یقه سفیدها
وکت و شلوارپوش های ما با گذاشتن سرمایه
ملی مــردم در اختیار خـــاوری و نزدیکان
مقامات ارشد دولتی ریزش سرمایه انسانی
و بی اعتمادی به دولتمردان را کلید زدند.
•• من و همسرم هر دو به کرونا مبتال شدیم.
با نسخه پزشک متخصص اورژانس کرونای
بیمارستان امام رضا(ع) به داروخانه مراجعه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کردیم که بابت شش عدد آمپول رمدسیویر
برای هر کدام از ما مبلغ یک میلیون و554
هزار تومان دریافت کردند .جالب است که
فــردای آن روز متوجه شدیم قیمت دارو در
داروخانه های دیگر  ۸۵۰هزار تومان است.
به مسئول داروخانه گفتم اما جواب دادند
چون ما با قیمت قدیم خریدیم حاضر نیستیم
ارزانتر بدهیم! من کارگر با درآمد ناچیز ،چرا
باید دو برابر پول دارو پرداخت کنم؟
•• شرکت برق ۱۲۰ !...درصد افزایش قیمت
ظرف شش ماه؟!
•• عزیزی که نان سنگک را هفت هزارتومان
می خرید حتما نان سفارشی می گیرید و نانی
بزرگ تر از معمول و مملو از کنجد بوده .گشتی
در نانوایی های شهر بزنید .نان سنگک خوب
سه هزار تومان است .شما دوست دارید گران
تهیهکنید.لطفابارفتارتانباعثگرانینشوید.
یک احتمال هم ایــن اســت که جناب عالی
خودتان نانوا هستید و با این شیوه می خواهید
قیمت را باال ببرید مانند بعضی از بنگاه های
امالک که با همین شیوه قیمت ها را باال بردند.
•• اگه فقط  ۱۰درصد دعواهایی که پسرها
تعریف می کنن راست بود االن فقط من و دو
سه نفر دیگه زنده بودیم!
•• دوس ــت محترمی فــرمــودنــد ایــن قــدر به
صاحبخانه ها گیر ندین .اگر پول همون ملک
رو بگذاریم بانک چندین برابر سود می گیریم
و !...سوال من اینه که چرا منت می ذارن سر
مستاجر؟ پولت رو بذار بانک سودت رو بگیر.
خودتم خوب می دونی که عالوه بر اجاره،
قیمت ملکت هم باال می ره .پس این قدر نگید
اگر بگذاریم بانک فالن قدر سود می ده.
•• تعدادی از هموطنان  ۱۲۰میلیارد تومان
بــرای کنسرت در کشور ترکیه هزینه کردن.
قشنگ های روشن فکر االن دیگه کشورمون
نیازمندینداره؟یااینمداستانشفرقمیکنه؟
•• چه بی سر وصدا قیمت شیر را ۴۰درصد
افزایش دادند.
••من نمی دونم زدن یک ماسک چه زحمتی
داره که هنوز بعضی افراد از زدنش اجتناب
می کنن؟ برادرو خواهر عزیز اگه برای جون
خــودت ارزشــی قائل نیستی الاقــل به فکر
مردم باش.
•• به نظرم بورس ایران بیشتر باید تحت نظر
سازمان های نظارتی باشد .کال نه رشدش نه
ریزش اش منطقی است.
••بعد از اقدام مثبت عرضه سیمان در بورس
کــه سبب کــاهــش قیمت شــدیــد سیمان و
خوشحالی مردم و بدبختی محتکران شد،
دستوردادستانکلکشوردرخصوصکفایت
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برگ سبز خودرو و کاهش هزینه نقل و انتقال
که ان شــاءا ...باالخره اعمال خواهد شد،
کورسوی امیدی را بعد از این همه گرانی و
اخبار بد در دیدگانمان روشن کرد.
•• چرا هیچ نظارتی بر سایت دیــوار نیست؟
من مبلغ 25هزار تومان بابت انتشار آگهی
به دیــوار پرداخت کــردم .یک ماه بعد آگهی
رو پاک و حساب منو مسدود کــرده .می گه
کــاربــران گــزارش خــاف دادن در صورتی
که من خالفی مرتکب نشدم .حاال می گم
مبلغی که دادم چی می شه؟ می گن قابل
برگشت نیست!
•• ممنونم از این که در ستون حرف مردم پیام
هــای مردمی را چــاپ می کنید که حداقل
صــدایــمــان از طــریــق یــک رســانــه بــه گوش
مسئوالن برسد و بدانند مردم ما همه کاستی
ها را می فهمند ودرک می کنند.
•• افزایش نرخ پارکینگ زیرگذر حرم مطهر
از  500تومان به 1200تومان اصال جالب
نیست .لطفا پیگیر باشید در این سالی که
رئیس جمهور جدید آمدند این افزایش قیمت
به مصلحت نیست.
•• لطفا مسئوالن از االن به فکر مترو در مرکز
استان و شهرهای بــزرگ هر استان باشند
تا درآیــنــده وقتی شهر شلوغ تر شــد ،دچار
مشکل نشویم.
•• بیایید خیال هایمان را با هم مرور کنیم.
فرض کنید دالر شده سه هزار تومان ،پراید
شده هفت میلیون ،خانه متری دو میلیون،
نوشابه  2500تومان اســت و ...دیگه چه
میخواین؟ آرزو بر جوانان عیب نیست .این
حرف ها مال دو سال قبله.
••متاسفانه بعضی سردفتران با همکاری
بعضی  ،...طوری جوسازی و وانمود می کنند
که در صــورت کشیده شدن پرونده شکایت
خرید و فروش خودرو به دادگاه فقط سند صادر
شده از دفترخانه معتبر و برگه سبز فاقد اعتبار
است .لطفا به شدت با سردفترانی که قانون
ابالغی را اجرا نمی کنند برخورد قضایی شود.
•• یک بــازاری عمده ،یک آهن فــروش ،یک
فروشنده مصالح ساختمانی و ...به اندازه
یک کارمند یا یک معلم مالیات نمی پردازند
درصورتی که آن ها هم تولیدات کارخانه
هایی را می فروشند که با پول بیت المال
ساخته شده است و سودکالن می برند.
•• بیشتر مردم انگار قید کرونا رو زده اند .چه
بعضی ها که واکسن زدنــد و چه اون هایی
که نزدند و ما بیشتر در خیابان ها و مجالس
متوجه می شویم .بعضی ها هم سفر می روند.
چطور می خواهیم کرونا کمتر شود؟

