
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 ارائه گزارش میزان هزینه کرد خانوار 
در کمیته مزد

نماینده کارگران: 
 افزایش دستمزد،

 تورم را مهار می کند

نگاهی به نمایش رخدادی اخیر

جهان های بی کنش

سخنگوی قوه قضائیه: 

مردم خشونت طلبان 
را به نهادهای امنیتی و 

قضایی معرفی کنند

درباره روزهای پرماجرای بیرو

بیدار شو علیرضا!

تعطیلی نمایندگان 
مجلس لغو شد

سياست 2

دسترنج 4

تئاتر 8

آدرنالين 7

سياست 2

سياست 2

 ربیعی: 

 اینترنت استان ها 
به تدریج وصل می شود 

جهان 5

 بررسی پیامدهای آزادی سه تن از مهره های 
 شبکه حقانی در گزارش »توسعه ایرانی« 

 تشدید بحران 
یا استمرار مذاکره؟

قیمت  2000  تومان  /   شماره 385  چهارشنبه  29 آبان   1398  /    22  ربیع االول 1441  /   20 نوامبر   2019

پشِت پرده های بنزین چه خبر است؟

 ماهی گیری 
از آتش

سياست 2

برای یک شهروند عادی مســئله، قیمت بنزین است و بار سنگین و 
کمرشکن تورمی که با خودش می آورد؛ اما در پشت پرده، ماجرا بسیار 
فراتر از بنزین اســت. این واقعیــت را زمانی می تــوان دریافت که این 
روزهای عراق و لبنان را به یاد آوریم. اگر به ســیر اتفاقات بعد از خروج 
آمریکا از برجام نگاهی بیندازیم، خواهیــم دید که در ماه های ابتدایی 
آتش تنش در خلیج فارس و دریا شــعله ور بود؛ از حمله به نفتکش ها و 
توقیف آنها تا حمله به آرامکو و متهم کردن ایران، از  بغض و کینه ای که 
همسایگان عرب و جنوبی از خود نشان دادند تا فراخوان ایاالت متحده 
برای تشکیل ائتالف خارجی در خلیج فارس. ایران به دنبال این شرایط، 
سیاست ترمیم روابط با همسایگان عرب منطقه ای را پیش گرفت؛ اما 
تنش در همان منطقه خلیج فارس باقی نماند. اکنون هفته هاســت در 
عراقی که همسایه ایران اســت و نخست وزیر آن، عادل عبدالمهدی به 
دنبال میانجی گری میان ایران و عربستان بود، آتش اعتراضات خونبار 
شــعله ور اســت. در لبنان، عروس خاورمیانه که از قضا آن نیز ارتباط 

نزدیکی با ایران دارد، وضع به همین ترتیب است و حاال ایران!
همسایه پیشگو

»بگذارید صریح بگویم، ما حدس هایی داریم که چه کســانی پشت 
این شورش ها در عراق هســتند؛ چه کسانی پشــت این تظاهرات ها 
هستند. ما همچنین معتقدیم که این تظاهرات به ایران کشیده خواهد 
شد، هدف از آن ایجاد شــکاف و تفرقه در جهان اسالم و ایجاد اختالف 
میان یکدیگر است که ما مقابل هم بایســتیم؛ فکرش را بکنید! ایران و 

عراق مقابل ما ایستادند!«...

آسیب شناس و پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با »توسعه  ایرانی«:

مرزآشوب و اعتراض مشخص شود
شهرنوشت 6

رئیس جمهوری دیروز با ســفرای جدید چند 
کشور در تهران دیدار و گفت وگو و استوارنامه های 
آنها را دریافت کرد. حسن روحانی هنگام دریافت 
اســتوارنامه »لیندال جین ســکز«، سفیر جدید 
اســترالیا با تاکید بر اینکه فروپاشی برجام به ضرر 
دنیا خواهد بود، گفت: تحریم های غیرقانونی آمریکا 
یک اشــتباه بزرگ سیاســی و اقتصادی و اقدامی 
علیه مقررات و قطعنامه های بین المللی اســت. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، وی 
با اشــاره به اینکه همواره روابط خوب و حسنه ای 
میان تهران -کانبرا برقرار بوده، گفت: عالقه مند به 
توسعه مناسبات و همکاری های تجاری و اقتصادی 
با استرالیا هستیم. »لیندال جین سکز«، سفیر جدید 
استرالیا نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود 
به رئیس جمهور کشورمان و تقدیر از میهمان نوازی 
و محبت دولت و ملت ایران، گفت: معتقدیم توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی ایران و استرالیا می تواند، 
زمینه های مناســب را برای گسترش مناسبات و 
همکاری های دو کشــور ایجاد کند که امیدوارم با 
تالش مسئوالن، موانع موجود در این مسیر هر چه 

سریع تر برطرف شود.
ایران در کنار مردم یمن خواهد ایستاد

رئیس جمهور، شجاعت و ایستادگی ملت یمن 
در برابر متجاوزان را ستودنی و افتخارآمیز دانست 
و تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران با تمام توان 
پشتیبان مردم یمن در مسیر استقرار صلح و ثبات در 
این کشور و پیشبرد مذاکرات یمنی - یمنی است. 
روحانی دیروز هنگام دریافت استوارنامه »ابراهیم 
محمد بن محمد الدیلمی« سفیر جدید جمهوری 
یمن در تهران گفت: در سال های اخیر شاهد شهامت، 
مقاومت و ایستادگی فوق العاده مردم یمن بوده ایم و 

شجاعت و بیان صریح مواضع از سوی مقامات انقالب 
یمن، بسیار افتخارآمیز است. »ابراهیم محمد بن 
محمد الدیلمی« سفیر جدید جمهوری یمن نیز 
در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس 
جمهور کشورمان و ابالغ سالم گرم رهبر انقالب یمن 
به دولت و ملت ایران، خواستار توسعه و تقویت بیش 

از پیش همکاری ها و روابط دو کشور شد.
ایران و کامبوج ظرفیت های خوبی برای 

گسترش همکاری ها دارند
رئیس جمهوری دیروز همچنین هنگام دریافت 
استوارنامه »اونگ سه آن« سفیر آکرودیته کامبوج 
در تهران، با تاکید بر اینکه تهران از گسترش روابط 
با »پنــوم پن« اســتقبال می کنــد، تصریح کرد: 
ایران و کامبوج در زمینه هــای اقتصادی و تجاری 
ظرفیت های بسیار خوبی برای گسترش و تعمیق 

روابط دارند که باید از ظرفیت های استفاده کنند.
»اونگ سه آن«، سفیر جدید آکرودیته کامبوج 
نیز در این دیدار ضمن تقدیم اســتوارنامه خود به 
رئیس جمهوری، با اشــاره به زمینه های همکاری 
گسترده تجاری، ســرمایه گذاری و گردشگری دو 
کشور گفت: همکاری های اقتصادی و دوستی میان 
دو دولت و ملت بسیار نزدیک است و باید تالش کنیم 
این روابط صمیمانه و گرم در زمینه های سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی توسعه یابد.
ایران عالقه مند به توسعه همکاری های 

تجاری با سوئد است
رئیس جمهوری سه شــنبه هنــگام دریافت 
استوارنامه »ماتیاس لنتز« سفیر جدید سوئد در 
تهران نیز با بیان اینکه ایران و سوئد همواره روابط 
خوب و دوســتانه ای داشــته اند، ابراز امیدواری 
کرد که با تالش مسئوالن دو کشور شاهد توسعه 
مناسبات تهران- استکهلم به نفع منافع دو ملت 
باشیم. »ماتیاس لنتز« ســفیر جدید سوئد نیز در 
این دیدار ضمن تقدیم اســتوارنامه خود به رئیس 
جمهور کشورمان به سوابق مثبت همکاری و روابط 
تجاری - صنعتی میان ایران و ســوئد اشاره کرد و 
گفت: امروز فعاالن اقتصادی و شرکت های سوئد 
به ایران به عنوان یک شریک مطمئن نگاه می کنند 

و می توانیم با تالش بیشتر مناسبات و همکاری های 
خود را در بخش های مختلف سیاســی، تجاری، 
اقتصادی و روابط علمی و دانشگاهی نزدیک تر از 

گذشته ادامه دهیم.
تاکید روحانی بر تقویت همکاری بخش های 

خصوصی ایران و زیمبابوه 
رئیس جمهوری همچنیــن  هنگام دریافت 
استوارنامه »کریســتوفر ماپانگا« سفیر جدید 
زیمبابوه در تهران با ابراز خرسندی از روند رو به 
توسعه روابط ایران و زیمبابوه تصریح کرد: ایران 
از توسعه بیش از پیش روابط فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
زیمبابوه اســتقبال می کند و امیدواریم شــاهد 
شکوفایی هر چه بیشــتر این روابط در راستای 
منافع دو ملت باشیم. کریســتوفر ماپانگا، سفیر 
جدید زیمبابــوه در ایــران نیز پــس از تقدیم 
استوارنامه خود به روحانی، با اشاره به تهدیدات 
مشــترک از ســوی آمریکا بر ضــرورت اتحاد و 
همبستگی بین دو کشــور تاکید کرد و گفت: در 
حقیقت دشمنان مشترک، تحریم هایی را برای 
تحت فشار قرار دادن مردم ایران و زیمبابوه وضع 

کرده اند که باید برابر این ظلم ایستادگی کنیم.
سفرای جدید ایران در ۹ کشور جهان با 

رئیس جمهور دیدار کردند 
دیروز همچنین سفرای جدید کشورمان در ۹ 
کشور فنالند، کنگو، زالندنو، پاکستان، جمهوری 
گینه، کنیا، ســنگال، ترکمنستان و تونس و پیش 
از عزیمت به محل ماموریت خود با رئیس جمهور 
دیدار و گفت وگو کردند. روحانــی در این دیدار، از 
سفرای جدید خواست ضمن معرفی توانمندی ها 
و ظرفیت های کشــورمان به ســرمایه گذاران و 
بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، 
بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و 
مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تالش کنند. 
روحانی با اشاره به انتخاب خانم ودیعتی، سفیر جدید 
ایران در فنالند بر استمرار حضور بانوان در سطوح 
مختلف مدیریت کشور به عنوان یکی از اصلی ترین 

سیاست های دولت تاکید کرد.

خبر

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید استرالیا:

 فروپاشی برجام به ضرر دنیا خواهد بود
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