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یادداشت

چرا عربستان به 
بهبود روابط با ایران

 نیازمند است؟

 بین الملل 3

*سید عماد حسینی
   
 

خارجه  وزیر  فرحان  بن  فیصل  گذشته  هفته 
تالش های  از  داووس  نشست  در  عربستان 
کشورش برای ازسرگیری مذاکره و بهبود روابط 

با تهران سخن گفت.
 اینکه این امر تا چه حد واقعیت دارد و تا چه 
نیز  و  منطقه ای  داخلی،  کالن  راهبرد  با  میزان 
تبعیت خانواده سلطنتی عربستان از سیاست های 
جهانی و خواست آمریکا همخوانی پیدا می کند 
جمالت،  این  بیان  صرفًا  اما  نیست،  مشخص 
تا  داشته  آن  بر  را  عربی  رسانه های  از  شماری 
با  روابط  بهبود  به  عربستان  نیازمندی  دالیل  به 

ایران بپردازند.
خبر  این  حاشیه  در  المیادین  تلویزیونی  شبکه   
به  سعودی  عربستان  و  ایران  متقابل  نیاز  به 
این  در  که  پرداخت  فیمابین  روابط  عادی سازی 

مجال به نیاز های سعودی می پردازیم:
یادداشت  این  نویسنده  نافعه  حسن  اعتقاد  به   
سعودی ها منافع زیادی در بهبود روابط خود با 
ایران دارند و این امر به دالیل مختلفی به ویژه در 

برهه کنونی بسیار حائز اهمیت است.
سعودی ها  اوالً:  مصری  کارشناس  این  نگاه  از   
نیاز زیادی به کاهش کشمکش های شکل گرفته 
در  خود  طوالنی  کشمکش  ویژه  به  منطقه  در 
برون رفتی  راه  دنبال  به  شدت  به  و  دارند  یمن 
و  باتالق  این  از  خود  برای  سریع  و  آبرومندانه 
پایان دادن به روند فرسایشی مستمر این جنگ 

هستند.
روی  ویژه ای  زمینه حساب  این  در   سعودی ها 
باز  جنگ  یمنی  طرف  بر  ایران  تاثیرگذاری 
روابط  با گسترش  می توانند  معتقدند  و  کرده اند 
دیپلماتیک بین دو کشور راه برون رفت مطلوب 

خود را در جنگ یمن هم پیدا کنند.
 دوم: ریاض به این باور رسیده است که ورود و 
نقش آفرینی بیش از حد در برنامه های آمریکایی-
اسرائیلی جاری در منطقه به هر ترتیب منجر به 
کاهش نفوذ این کشور و آسیب دیدن چهره اش 
خواهد  اسالمی  و  عربی  کشور های  میان  در 
آمدن  کار  روی  از  بعد  ویژه  به  مساله  این  شد، 
کابینه افراطی و تندرو نتانیاهو و درخواست های 
علنی اش مبنی بر تخریب مسجداالقصی عینیت 

بیشتری پیدا کرده است.
 از همین رو، نگرانی سعودی ها به انگیزه آن ها 
یا  ایران  با  مشکالت شان  مستقیم  حل  برای 
تهران  با  ارتباطی شان  کانال های  حفظ  حداقل 

تبدیل شده است.
و  »همکاری  که  است  آن  نگران  ریاض  سوم:   
باعث  متحده«  ایاالت  و  اسرائیل  با  همراهی اش 
با  آن ها  نظامی  درگیری  وقوع  در صورت  شود 
ایران، تاسیسات نفتی اش هدف قرار گیرد؛ تجربه 
ریاض نشان داده است که نمی تواند کاماًل روی 
قول های آمریکا برای حمایت حساب کند، زیرا 
گروه انصاراهلل پیش از این نیز ضربات دردناکی 
به تاسیسات نفتی سعودی وارد کرده است و از 
این رو بازگرداندن روابط دیپلماتیک با تهران در 
سطح سفرا می تواند از وقوع اشتباهات محاسباتی 
یا سوءتفاهم ها در چنین شرایطی جلوگیری کند.
اخیراً  سعودی ها  که  کرد  فراموش  نباید  گرچه 
اینکه  بر  دال  داده اند  نشان  خود  از  رفتار هایی 
یافته  کاهش  هم  متحده  ایاالت  به  اعتمادشان 
است و تالش می کنند تا سیاست های خود را در 
در صورت  حتی  سعودی  منافع صرف  راستای 
تعارض با منافع آمریکا پیش ببرند که نمونه بارز 
تصمیمات  از  حمایت  در  عربستان  موضع  آن 

اوپک پالس بود.
 حال باید دید آیا ریاض واقعًا در خواسته خود 
برای تنش زدایی با ایران- که در راستای امنیت 
می شود-  محسوب  کشور  این  ملی  منافع  و 
چارچوب  در  نیز  کار  این  یا  است  جدی 
آنی  تبلیغاتی  خاستگاه های  و  رسانه ای  جنگ 

سیاستمدارانش بوده است؟
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دعوت کشورهای اروپایی 
از سرمربی سابق تکواندو

خمز سرمربی تراکتور: 

 قدرت تیم به تعداد 
هوادارانش نیست

قدرت خرید 
کارمندان ۲۵ درصد

 کمتر می شود

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
خود به بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق 
پیرامون کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور می 
پردازند. در همین حال، دقایقی پیش، رئیس جمهور 
برای دفاع از کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ وارد 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه علنی 
مجلس، تاکید کرد: به استحضار مردم می رسانم، 
مجلس امروز از ساعت ۷:۱۵ دقیقه جلسه غیرعلنی 
سپاه  کل  فرمانده  و  خارجه  امور  وزیر  با حضور 

داشت.
گفتنی است، طبق آیین نامه داخلی مجلس، روند 
بررسی کلیات الیحه بودجه به این صورت است 
ارائه  به  رئیس جمهور حدود یک ساعت  ابتدا  که 
توضیحاتی درباره الیحه بودجه می پردازد. سپس 
برنامه و بودجه  تلفیق و  سخنگوی کمیسیون های 
قرائت  را  بودجه  درباره  نیز گزارش خود  مجلس 

می کنند.
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسه صبح امروز 
)دوم بهمن ماه( کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

شورای اسالمی به تصویب رسید.
کمیسیون  بر  عالوه  مجلس  داخلی  آیین نامه  طبق 
نظر  باید  نیز  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  تلفیق، 
بودجه  الیحه  کلیات  درباره  را  خود  گزارش  و 
کمیسیون  گذشته،  هفته  است،  کند.گفتنی  اعالم 
سال  بودجه  کلیات   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  تلفیق 
آینده را تصویب کرد و برای رسیدگی به صحن 
علنی ارجاع شد. بنا بر آیین نامه داخلی در جریان 
رسیدگی به کلیات، گزارش دو کمیسیون تلفیق و 

برنامه و بودجه قرائت می   شود.
وضعیت  اینکه  اعالم  با  جمهور  رئیس  سخنرانی 
قیمت طال و ارز کاهشی خواهد شد، اظهار کرد: 
با توجه به منابع و ظرفیت های کشور و همکاری 
و  رهبری  منویات  اجرای  در  مجلس،  و  دولت 

خواسته مردم، آینده را روشن می بینم.
صحن  در  امروز  صبح  رییسی  ابراهیم  سید 
الیحه  از  دفاع  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
با بیان اینکه باید شکرگزار خداوند  بودجه۱۴۰۲، 
باشیم که با وجود همه دشمنی ها، صبر و بردباری 
مردم موجب شد که دشمن ناکام شود، اظهار کرد: 
دشمن سعی می کند بخش قابل توجهی از حاکمیت 
کارهای  خاطر  به  دهد،  قرار  سرزنش  مورد  را  ما 
انقالبی. در حالیکه هیچ نیروی مسلحی به میزانی 
که سپاه با تروریسم مقابله کرد ، تالش نکرده است. 
اگر سپاه قدس و شهید سلیمانی نبود، شرایط منطقه 
ما به گونه دیگری بود. کسانی که می خواهند سپاه 
مذبوحانه ای  تالش  دهند،  قرار  سرزنش  مورد  را 

کرده و اقدام آنها محکوم به شکست است.
سال  که  بوده  این  دولت  تالش  تمام  افزود:  وی 
جاری را با رسد اقتصادی دنبال کند، چون ما قبل 

از آغاز این دولت، چهار دهم رشد داشتیم، اما االن 
شاهد قریب به چهار درصد رشد اقتصادی هستیم. 
تورم و رشد  کاهشی شدن  رشد سرمایه گذاری، 
تولید را داریم و این ها نشانه های خوبی است. پنج 
درصد رشد تولید داشتیم. رشد تولید و اشتغال را 
هم داشته ایم. با وجود همه تحریم ها شاهد افزایش 
صادرات نفت خام و میعانات گازی هستیم و به 
منابع ارزی خود دسترسی داشته ایم. سعی کردیم 

استقراض نشود.
رییسی خاطر نشان کرد: با وجود افزایش پرداخت 
این  و  نکنیم  استقراض  کردیم  سعی  یارانه، 
تا  شد  بسیاری  است.تالش  دولت  برای  موفقیتی 
زیرساخت ها برای کاالبرگ الکترونیکی فراهم شود 
که این کار انجام شد و در برخی استان ها به اجرا 
رسید. تالش برای تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی 
مالیاتی تالش  فرار  با  مقابله  به  نسبت  انجام شد. 
شد. تعرفه گذاری خدمات پرستاری و رتبه بندی 
معلمان انجام شد. در حوزه صنعت، ارزش افزوده 
آن در شش ماه اول سال پنج درصد است که از 
،سال۹۶ بی سابقه است. ارزش افزوده معدن االن 
و  خودرو  خانگی،  لوازم  تولید  است.  شده  مثبت 
پتروشیمی رشد داشته است. رتبه هفتم تولید فوالد 
را بدست آورده ایم. در زمینه تولید گام های خوبی 
برداشته می شود. ۱۷ درصد ارزش تجارت کشور و 
۱۹ درصد ارزش صادرات کاالهای غیر نفتی رشد 

داشته است.
برای  دولت  وعده  درباره  ادامه  در  رییس جمهور 
ایجاد ۱ میلیون شغل ، گفت: این وعده محقق شده 
است که این را کافی نمی دانیم و باید تالش بیشتری 
شود. در زمینه کشاورزی رشد ۱۷ درصدی تولید 
غالت را داشته ایم. ۶۰ درصد خرید تضمینی گندم 
افزایش داده شده است. در زمینه تولید دانش بنیان 
، فقط در زمینه کشاورزی ۷۰ درصد شرکت های 

دانش بنیان بیشتر شده است.
بودجه۱۴۰۲  در  است  شده  تالش  داد:  ادامه  وی 
سیاست های برنامه هفتم، سند آمایش سرزمینی و 
سند تحول دولت مورد توجه قرار گیرد. سعی شده 
از درج احکام غیر مرتبط با بودجه جلوگیری شود 
تمام  درج  و  شفافیت  شود.  جدا  دایمی  احکام  و 
منابع و مصارف گنجانده شود. بهبود معیشت مردم، 
تعادل در پرداخت ها، کاهش تورم، صرفه جویی، 
 ، مالیاتی  درآمد  افزایش  بازار سرمایه،  از  حمایت 
توجه به بهداشت و درمان، توجه به رشد اقتصادی 
و  عدالت  های  صندوق  شدن  فعال  و  اشتغال  و 

پیشرفت در همه استان ها مدنظر بوده است.
رییسی افزود: تامین یارانه نقدی و کاالبرگ معادل 
۳۶۰ همت دیده شده است. تامین یارانه نان پیش 
و  است  نظر  مد  خودرو  تولید  است.  شده  بینی 
کمبودها با واردات جبران می شود.البته اساس کار 

توجه به تولید خودرو با کیفیت است.

ایجاد  برای  تومان  میلیارد  داد: ۳۱ هزار  ادامه  وی 
اشتغال در نظر گرفته شده است.هزار میلیارد تومان 
درآمد  است.  شده  گرفته  نظر  در  استان  هر  برای 
قرار  استان  اشتغال  صندوق  این  در  استان  مازاد 
می گیرد. کاهش هفت درصدی مالیات شرکت های 
دولتی در نظر گرفته شده است.رشد ۴۳ درصدی 
تامین  است.  شده  گرفته  نظر  در  سالمت  بخش 
تخفیف  بینی  پیش  و  مسکن  ساخت  برای  زمین 
های مالیاتی برای پروژه نهضت ملی مسکن در نظر 

گرفته شده است.
بین  مغایرتی  کردیم  تالش  گفت:  جمهور  رییس 
درآمد و هزینه نباشد تا کسری بودجه ایجاد نشود. 
ریسک منابع به حداقل برسد. تکالیف بانک ها را به 
حداقل رساندیم. از فرار مالیاتی جلوگیری می کنیم 
و مودیان جدید در نظر گرفته ایم. افزایش هزینه ها 
همچنین  و  دستمزد  و  حقوق  افزایش  خاطر  به 
در  دولت  افزود:  است.رییسی  ها  یارانه  افزایش 
برنامه  سالمت  و  خودرو  معیشت،  مسکن،  زمینه 
کوتاه مدت دارد که حتما وضعیت در آینده نزدیک 
ناامیدی  ایجاد  دنبال  دشمن  شد.  خواهد  متفاوت 
است، اما تالش دولت باید برای ایجاد امید برای 
مردم باشد. پیام دولت و مجلس باید پیام امیدبخشی 
به مردم باشد. دشمن دنبال ایجاد تردید و یاس در 
دل مردم است و تمام تصمیمات ما باید ایجاد امید 
باشد. دولت در این چهار زمینه، برنامه بلند مدت 

هم دارد.
ارز  و  طال  قیمت  وضعیت  اینکه  بیان  با  رییسی 
با توجه به منابع  کاهشی خواهد شد، اظهار کرد: 
و ظرفیت های کشور و همکاری دولت و مجلس، 
در اجرای منویات رهبری و خواسته مردم، آینده 
را روشن می بینم. همه آمارها بیانگر رشد تولید و 
سرمایه گذاری و اشتغال است. ما این رشد را ارتقاء 

خواهیم بخشید و دشمن را شکست خواهیم داد.
وی افزود: رشد متوسط۲۰ درصد حقوق شاغلین 
و بازنشستگان، معافیت مالیاتی حقوق تا۷ میلیون 
حقوق،  تومان  میلیون  گرفتن۷  نظر  ،در  تومان 
اساسی  کاالهای  و  دامی  نهاده های  تعرفه  کاهش 
های  تملک  اعتبارات  افزایش  درصد،   ۲ به  از۴ 
بینی  پیش  درصد،  میزان ۲۶  به  سرمایه ای  دارایی 
تامین سرمایه از محل تهاتر نفت برای تولید ، پیش 
برای سرمایه گذاری در شرکت  بینی ۵۴۰ همت 
های تولیدی، اختصاص ۱۵ همت سهام دولت به 
از  درصد   ۱۰ اختصاص  سرمایه،  تثبیت  صندوق 
منابع هدفمندی یارانه برای تامین دارو، تامین منابع 
الیحه  ویژگی های  دیگر  از  مسکن  ساخت  برای 
بودجه است. امسال ما ۴۰ درصد از صندوق توسعه 

ملی را در بودجه نیاوردیم.
رییسی در پایان گفت: این بودجه به همه فعاالن 
فعالیت  تا  باشد  امیدبخش  پیام  باید  اقتصادی 

اقتصادی در کشور بیشتر شود.

تنش میان
 ایران و اروپا
 تا کجا پیش

 خواهد رفت؟

 تبریز امروز تهی از اندیشه به رشد اقتصادی چهار درصدی رسیدیم
استان  اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر   
امکانات  به  مربوط  فقط  فرهنگی  عدالت  گفت: 
مردمی  گفتمان  به  دادن  جایگاه  بلکه  نیست 
روتین  رویدادهای  با  تبریز  در  متاسفانه  است، 

نتوانسته ایم گفتمان سازی انجام دهیم. 
 صد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تبریز 
صبح امروز برگزار شد.  در دستور جلسه اول این 
فرهنگ  بالغی گفت:  جلسه سید محمد حسین 
کالبد  بر  هویت جامعه را تشکیل و روح حاکم 
جامعه است و بنیاد و بنیان یک جامعه را تشکیل 

می دهد. 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  وی   
گفت: اگر رهبر انقالب از ساختار فرهنگی حرف 

می زنند منظور بنیان های فرهنگی است. 
به صفر  جنگ سخت  امروز  اگر  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی  تهاجم  و  نرم  بدانیم جنگ  باید  رسیده 
تمام  امروز  است،  اعال  حد  در  کشورمان  علیه 
بنیان های  به  حمله  حال  در  رسانه ای  ابزارهای 

فرهنگی جامعه است.
 بالغي گفت: امروز از جریان مردم محور فرهنگی 
دور شده ایم، ما با اینکه قرار بود برنامه هایمان در 
چیزی  چنین  خروجی  در  اما  باشد  مردم  دست 
به  مربوط  فقط  فرهنگی  عدالت  نمی شود.  دیده 
گفتمان  به  دادن  جایگاه  بلکه  نیست  امکانات 
رویدادهای  با  تبریز  در  متاسفانه  است،  مردمی 

روتین نتوانسته ایم گفتمان سازی انجام دهیم. 
هنری  پیشینه  این  با  تبریز  اینکه  عنوان  با  وی 
ما  گفت:  است،  شده  اندیشه  از  تهی  رفته  رفته 
به صورت ساالنه باید پایش کاالی فرهنگی شهر 
را انجام دهیم و براساس آن کار انجام دهیم زیرا 
با  همگام  نمی توانیم  تحقیقی  کار  یک  براساس 
با  مردم پیش برویم، همانطور که ما در مواجهه 
و  شناخته  را  آنها  ایم  نتوانسته  هشتادی ها  دهه 

برای آنها برنامه ریزی کنیم. 
فرهنگ  گفت:  شورا  و  شهردار  به   وی خطاب 
هم  ما  و  بگیرد  قرار  هنرمندان  اختیار  در  سراها 
را  هنرمندان  جاری  مسائل  در  دهیم  می  قول 

حمایت کنیم. 
وضعیت  آخرین  از  امیدواری  اظهار  با  وی   
سال   ۱۴۰۲ سال  امیدوارم  گفت:  الشعرا  مقبره  
شکوفایی فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان و تبریز 

در مجموعه مقبره الشعرا باشد. 
نیز  مجموعه  این  سوم  فاز  برای  افزود:  بالغي   
تمام تالشمان این است که برای پایان سال ۱۴۰۲ 
و نهایتا ابتدای سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد، 
به مجمع  را  این مجموعه  باید  در دوران جدید 
که  است  این  ما  دیدگاه  و  کرده  تبدیل  الشعرا 
فاخر  فعالیت های  مجموعه  آن  در  باید  روز  هر 
هر  تا  شود  برگزار  شهریار  استاد  شان  در  ادبی 
گردشگری که برای بازدید می آید شاهد جلسه 
مقبره  که  است  این  ما  تالش  تمام   باشد؛  شعر 
جهان  ادبیات  های  محور  از  یکی  به  را  الشعرا 

تبدیل کنیم.
 وی به تاریخ شفاهی و هویت آذربایجان تاکید 
هویت  و  شفاهی  تاریخ  در حوزه  گفت:  و  کرد 

آذربایجان کم کار بوده ایم. 
 وی در پایان از افتتاح سینما ۲۹ بهمن خبر داد 
و گفت: پردیس ده سالنه با اعتباری بالغ بر ۴۰ 
میلیارد تومان برای هدیه به مردم تقدیم خواهد 
شد که در این راستا جا دارد از زحمات شهردار 

منطقه 8 نیز تقدیر کرد. 
 یعقوب هوشیار شهردار کالنشهر تبریز در پایان 
از بالغي خواست: تاالر شهر ۱۵ سال است که 
بودجه  فصل  در  االن  و  است  مانده  بالتکلیف 
لحاظ  خود  های  برنامه  در  را  این  لطفا  هستیم، 

کنید تا در بودجه سال آینده بگذاریم.

پارلمان اروپایی به پای خود شلیک کرد

دولت انقالبی در همراهی با سپاه پاسداران
 هیچ تردیدی ندارد

سپاه  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استاندار   
سنگر  در  همواره  اسالمی  انقالب  پاسداران 
و  پیشگام  انقالبی،  ارزش های  و  والیت  از  دفاع 
مردمی  دولت  کرد:  اظهار  است،  بوده  پیشقراول 
پاسداران  با سپاه  انقالبی سیزدهم در همراهی  و 
هیچ تردیدی ندارد و ما آماده ایم به عنوان سربازان 
انجام  در  رهبری،  و  مردم  انقالب،  کوچک 
ماموریت های سپاه در دفاع از امنیت میهن اسالمی، 
این  امور فرهنگی در خدمت  محرومیت زدایی و 
ماه،  بهمن  دوم  خّرم  باشیم.عابدین  مقدس  نهاد 
به  اشاره  با  عاشورا،  سپاه  فرماندهان  با  دیدار  در 

نقش آفرینی سپاه  از  رهبری  بی نظیر  حمایت های 
سپاه  امروز  گفت:  مقاومت،  جبهه  در  پاسداران 
پاسداران تنها یک ساختار سازمان یافته در داخل 
آزادی بخش  نیروهای  تمام  بلکه  نیست  کشور 
به  مقاومت  جبهه  جزو  را  خود  اسالم  جهان 
فرماندهی سپاه می دانند و در واقع امروز سپاه چند 

میلیونی در جهان اسالم شکل یافته است.
تبلیغی  مساله  یک  عنوان  به  دشمنان  گفت:  وی 
می دهند  مانور  موضوع  این  روی  بر  سیاسی  و 
و تحلیل گران خود آنها هم این طرح را از پیش 

شکست خورده می دانند.
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