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 آرمان گرایی هایی که 
واقع بینانه نبود

سياست 2

چرتکه 3

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از وضعیت خوابگاه ها 
و پانسیون ها به  تبع گرانی مسکن؛

اجاره تخت
به جای اجاره خانه

 گرانی شدید اجاره مسکن در پایتخت سبب 
شده اســت بازار خوابگاه ها و اقامتگاه ها داغ تر از 
قبل شود و اقبال به اجاره تخت به جای اجاره خانه 
در میان قشری از مردم افزایش یابد.  بررسی ها در 
بازار مسکن نشان می دهد اجاره آپارتمان های 
کوچک متراژ نیز برای بســیاری از خانواده ها، 
کارمندان و کارگران و کسانی که بناچار از سایر 
اســتان ها و شهرســتان ها به تهران مهاجرت 
کرده اند،  بسیار سخت شده است.  معموال ودیعه 
کوچک متراژها بین 200 تا 400 میلیون تومان 
در مناطق مرکزی و حتی جنوبی شــهر است و 
مستاجران ناچارند حداقل 4 تا 8 میلیون تومان 
بابت اجاره ماهانه بپردازند که این مبالغ از عهده 

حداقل بگیران خارج اســت و بناچــار ترجیح 
می دهند در خوابگاه  ها، تختی بابت استراحت 
اجاره کنند.  این روزها دیگر خوابگاه ها مختص 
دانشجویان نیست بلکه بخشی از کسانی که قادر 
به تهیه مسکن نیستند نیز مشتری خوابگاه ها 
و پانسیون ها شده اند.  علیرضا الماسی از مردان 
جوان ساکن یکی از این اقامتگاه ها و پانسیون ها 
به »توسعه ایرانی« بیان می کند: درآمد کارمندان 
بســیار محدود اســت و توان اجاره آپارتمان و 
سوئیت را ندارند.  وی می افزاید: این شرایط برای 
دانشجویان متفاوت است زیرا برخی از آنها توسط 
خانواده حمایت می شوند و برایشان ماهانه مبلغی 

واریز می شود...

بررسیپیشنهادواکنشبرانگیزوزارتارشاددرگفتوگوی»توسعهایرانی«
بامحمدرضازمردیان:

زیان ده دانستن کانون،
نشانه عدم شناخت ازآن است

شهرنوشت 6
همين صفحه

دسترنج 8

همين صفحه

سياست 2

رئیس جمهور با ابراز نگرانی از تداوم تنش در منطقه قفقاز و با بیان اینکه 
پیوسته اوضاع و تحوالت را در منطقه رصد می کنیم، خاطرنشان کرد: منطقه 

تحمل جنگ دیگری را ندارد.
ابراهیم رئیســی پیش از ظهر دیروز در گفت وگــوی تلفنی با »نیکول 
پاشینیان«، نخست وزیر ارمنستان، با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز 
برای ایران بسیار حائز اهمیت است،  تصریح کرد: منطقه قفقاز شرایط خاصی 

را طی می کند و متاسفانه هنوز آرامش به این منطقه بازنگشته است.
رئیس شــورای عالی امنیت ملــی همچنین با اشــاره به نفــوذ رژیم 
صهیونسیتی در منطقه، حضور آن را ضد امنیت و تهدیدی برای کل منطقه 
ازجمله میزبانانشان معرفی کرد.  رئیس جمهور تصریح کرد: امضاکنندگان 
بیانیه سه جانبه آتش بس به مفاد آن پایبند باشــند و از هرگونه اقدامی در 

جهت ایجاد تنش در منطقه دوری کنند.
رئیسی افزود: مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و 
امنیت منطقه محسوب می شود و تهران مصمم به ادامه همکاری در همه 

زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است.

ارمنستانبهدنبالتعمیقروابطباایراندرتمامیزمینههاست
 نخست وزیر ارمنستان نیز در این تماس تلفنی با ابراز خرسندی از روابط 
رو به گسترش تهران و ایروان، تاکید کرد: ارمنستان به دنبال تعمیق روابط با 

جمهوری اسالمی ایران در تمامی زمینه ها است.
»نیکول پاشینیان« همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تحوالت در 
منطقه قفقاز گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های 

منطقه نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است.

این روزها نام عراق را در رسانه های کشورمان به 
وفور می توان دید یا شنید که دو دلیل دارد. دلیل 
اول به راهپیمایی اربعیــن برمی گردد که گرچه 
هماهنگی هایی که میان تهــران و بغداد در مورد 
اربعین به عمل آمده یک تعهد بین ُدولی است که 
هر کدام حقوقی بر عهده شان است؛ اما به هر ترتیب 
یک موضوع داخلی به شــمار می آید. اما دومین 
دلیل تکرار مکرر نام عراق در رســانه ها، وضعیت 
سیاسی این کشور است. یک ســالگی انتخابات 
سراسری عراق نزدیک اســت اما در طول این 12 
ماه هیچ جریانی موفق نشــد دولت این کشور را 
تشکیل دهد. از آن روزها تا به امروز فراز و فرودهای 
بسیاری در اتمسفر سیاســی این شکور به وجود 
آمده و ما شاهد یکسری از برخوردهای سیاسی 
بودیم که دامنه ان بــه کف خیابان های بغداد هم 
کشیده شد. در همان روزهای ابتدایی پس از اعالم 
نتایج انتخابات سراســری عراق، برخی احزاب و 
جریان های سیاسی این کشور نسبت به این نتایج 
اعتراض کردند و حتی شــکایت خود را به دادگاه 
فدرال عراق بردند؛ چراکه در یک چشــم به هم 
زدن، 73 کرسی از پارلمان عراق در اختیار جریان 
صدر قرار گرفت ولی به هر حال صالحیت و سالمت 
این انتخابات از سوی دستگاه قضای عراق تایید 
شد. از آن روز تاکنون جریان صدر با ده ها سناریو 
سعی کرد تا دولت را با محوریت خودش تشکیل 
دهد اما این اتفاق رخ نداد. اخیراً هم که تمام دنیا 
شــاهد بودند چه اتفاقی در منطقه سبز بغداد با 
محوریت جریان صدر رخ داد؛ رویدادی که حدود 
30 کشته بر جا گذاشت و در نهایت مقتدی با یک 
عذرخواهی خشک و خالی همه چیز را آرام کرد. تا 
به اینجای داستان عراق شاید چندان مهم نباشد 
اما زمانی که دادگاه فدرال عراق اخیراً درخواست 
صدری ها برای انحالل پارلمان را رد کرد، به نظر 
می رسد که برخی از کشورهای منطقه و همچنین 
دولت های فرامنطقه ای در پوشش های مختلف 
به میــدان آمده اند. به عنوان مثــال اخیراً منابع 

سیاســی در عراق اعالم کردند که هاکان فیدان، 
رئیس سازمان اطالعات ترکیه )میت( با حضور 
در بغداد سه نشست نخست با مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق، دوم با فالح الفیاض، رئیس 
سازمان حشدالشــعبی و سوم با خمیس خنجر، 
رهبر ائتالف حاکمیت برگزار کرد. منابع عراقی 
همچنین اعالم کردند، رئیس سازمان اطالعات 
ترکیه در جریان نشست های خود پرونده مبارزه 
با حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک(، پرونده 
مربوط به آب ها و همچنین امکان تجهیز کردن 
عراق به تجهیزات نظامی مختلف توسط آنکارا را 
مورد بررسی قرار داده است. اما آنچه در این میان 
از هر محور دیگر مهمتر تلقی می شود، روند جاری 
در عراق است. گفته شــده که در این دیدارها در 
خصوص بحران سیاسی و ایفای نقش ترکیه در 
آرام سازی اوضاع و نزدیکی دیدگاه ها میان برخی 

گروه های سیاسی گفت وگو شده است. 

جایگیریبهبهانهکمکوهمکاری!
اینکه چرا رئیس ســازمان اطالعات ترکیه 
به عنوان ســازمان امنیتی که عضو ناتو اســت 
به عراق سفر کرده، دالیل آشــکاری داشت که 
توسط رسانه ها اعالم شــد و ما هم پیش تر بدان 
اشاره کردیم اما دالیل پنهان این موضوع بسیار 
مهمتر اســت. باید توجه داشت که از حدود یک 
دهه پیش تاکنون، ترکیه به جهت همسایگی با 
عراق و امارات به دلیــل منافع در بغداد، به دنبال 

آن بودند  که به هر ترتیب بتواننــد نفوذ خود را 
در عراق تعمیق ببخشــند. آنکارا در ابتدا با اقلیم 
کردســتان عراق وارد رابطه شد و همکاری های 
امنیتی و اقتصادی با اربیل را عمیق کرد و سپس با 
حمایت اهل تسنن عراق و تشدید همکاری های 
اقتصادی جای پای خود را در بغداد مستحکم کرد. 
همین رویه در مورد امــارات هم صدق می کند و 
حاال برخی از سیاسیون عراقی از این مساله پرده 
برداشتند. به عنوان مثال جاسم البیاتی، نماینده 
ســابق پارلمان عراق اعالم کرده که دســتگاه 
اطالعاتی ترکیه اقداماتی را در این راســتا انجام 
داده و به همین منظور به برخی احزاب ُسنی روی 
آورده و در تالش است تا با سوق دادن این احزاب به 
سمت آرام کردن فضای سیاسی، از تحقق منافع 
خود اطمینان حاصل کند. محمن حسن، نماینده 
ائتالف دولت قانون در پارلمــان عراق هم اعالم 
کرده اسنادی وجود دارد که نشان می دهد ترکیه 
به حمایت از برخی احزاب سیاسی اهل تسنن با 
هدف ترغیب آنها به ایجاد یک اقلیم و یا منطقه 
ســنی ادامه می دهد و امارات هم در این راه این 
کشور را همراهی می کند. اینکه ابوظبی و آنکارا به 
دنبال تجزیه عراق با محوریت اهل تسنن هستند، 
یک سناریوی قدیمی است، اما مساله اینجاست که 
آیا در فضای تنش آلود فعلی بغداد این رفت و آمدها 
صرفاً به همین مساله مربوط است یا اینکه آنکارا باز 
هم درصدد استفاده از کارت عضویتش در ناتو این 

بار در عراق برآمده است؟

جهانخبر
رئیسجمهور:

منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد
سیاسیونعراقازدورجدیدمداخالتدربغدادخبردادند؛

پیدایش اقلیم ُسنی، پروژه مرکب آنکارا و ابوظبی

سياست 2

عضومجلسخبرگانرهبری:

اگر خدای ناکرده اتفاقی 
افتاد؛ رهبر بعدی باید

در آستین باشد

اوکراینادعاکرد:

سرنگونی یک پهپاد ایرانی
در جریان درگیری با روسیه 

پساز۷سال،

سفیر امارات به تهران برگشت

رفاهبدونمتولیوفقرمطلقیکهقراربود
دوهفتهایمحوشود

تعلل در انتخاب وزیر کار
و بی اعتنایی به جمعیت
43 میلیونی ذی نفعان 

سیاسیونعراقازدورجدیدمداخالتدربغداد
خبردادند؛

پیدایش اقلیم ُسنی، پروژه 
مرکب آنکارا و ابوظبی

»سیف محمد عبید الزعابی«، ســفیر امارات در ایران به تازگی به تهران 
بازگشته و فعالیت خود را در نمایندگی این کشور بعد از 7 سال مجددا به صورت 

رسمی آغاز کرده است.
 به گزارش ایســنا، وزارت خارجه امارات در 30 مردادماه ســال جاری در 
بیانیه ای اعالم کرد: در چارچوب تمایل رهبری امارات برای تحکیم روابط با 
جمهوری اسالمی ایران و در اجرای تصمیم قبلی خود مبنی بر ارتقای سطح 
نمایندگی دیپلماتیک به درجه سفیر و نیز در راستای تماس تلفنی 2۶ ژوئیه 
2022 شــیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری های بین 
المللی و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، 

طی روزهای آینده سیف محمد الزعابی، سفیر امارات به تهران باز می گردد.
این وزارتخانه اعالم کرد که این تصمیم بر اساس هماهنگی های مستمر با 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و بر اساس موازین دیپلماتیک جاری 
بین کشورها صورت می گیرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه خود تاکید 

کرد: سیف محمد الزعابی با هماهنگی و همکاری مقامات ایران، به منظور کمک 
به پیشبرد روابط دوجانبه و دستیابی به منافع مشترک دو کشور همسایه و 
منطقه، در روزهای آینده برای انجام وظایف دیپلماتیک خود در سفارت امارات، 
به تهران بازخواهد گشت.  با توجه به این بیانیه، خبرنگار ایسنا کسب اطالع کرد 
که از  10  روز پیش سفیر امارات به تهران بازگشته و فعالیت خود را در نمایندگی 
امارات در تهران به صورت رسمی  آغاز کرده است. »سیف محمد عبید الزعابی« 
از سال 2011 سفیر امارات در تهران  بود ولی  در سال 201۵  امارات اقدام به 

سطح کاهش روابط با ایران کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند .

پساز۷سال،

سفیر امارات به تهران برگشت

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفــت و گاز 
مارون گفت: ساعت ۶ و 20 دقیقه صبح سه شنبه، 
با دستکاری یکی از چاه های میدان نفتی شادگان 
توسط افراد ناشناس، آتش سوزی رخ داد که بالفاصله 

مهار شــد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد 
ناصری با تاکید بر این که اکنون ایمنی کامل در میدان 
نفتی شادگان برقرار است، افزود: چاه آسیب دیده 
تحت مدیریت کارکنان شــرکت نفت و گاز مارون 

است و تعمیرات آن آغاز شــد. وی ادامه داد: میزان 
خسارت های وارد شده در دســت بررسی است و 
ظرف 24 ساعت آینده اعالم می شود، اما این چاه، به 
زودی به مدار تولید بر خواهد گشت. وی تصریح کرد: 
میدان شادگان در جنوب شرقی اهواز قرار دارد و یک 
مجتمع تفکیک است که توان تولید آن، روزانه 110 
هزار بشکه است و آتش ســوزی مذکور، هیچگونه 

تاثیری بر توان تولید از این میدان نداشته است.

مدیرعامل:پایافرادناشناسدرمیاناست

آتش سوزی در میدان نفتی شادگان

فرشادگلزاری


