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شماره

صفحه

روزنامه

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه های مربوط به تعیین استانداران زنجان،  فارس و لرستان را ابالغ 
کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیرانبه پیشنهاد وزارت کشور، 
محسن افشارچی را به عنوان استاندار زنجان، محمد هادی ایمانیه را به عنوان استاندار فارس و فرهاد 
زیویار را به عنوان استاندار لرستان تعیین کرد.همچنین معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین 
ابالغ کرد.محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور  استانداری فارس را  ایمانیه برای تصدی  محمد هادی 

همچنین مصوبه موضوع تعیین فرهاد زیویار برای تصدی استانداری لرستان را ابالغ کرد.

فرانسه: 

مذاکره با ایران باید شامل 
بحث موشکی شود

آذربایجان مدعی بخشی از جاده ارتباطی ایران و ارمنستان است. اگر این 
بخش به باکو برسد، عماًل مرز ایران و ارمنستان دستخوش تغییر قرار خواهد 
استان  بر  تسلط  برای  باکو  از تالش  اخبار غیررسمی  آنکه  مهم تر  گرفت. 

سیونیک با حمایت ترکیه حکایت دارد.
جنگ ۴۴ روزه قره باغ

به گزارش رویداد۲۴ ، سال گذشته آخرین جنگ میان دو طرف درگرفت 
از  زیادی  توانست بخش های  پیشین  دفعات  برخالف   و در آن آذربایجان 

قره باغ را از ارمنستان پس بگیرد.
حواشی اخیر که رئیس جمهور آذربایجان با اظهارات اخیرش بار دیگر بر 
آن دامن زده، در واقع از نتایج جنگ سال گذشته است. اما ماجرا چیست؟

امتیازی که از ایران گرفته شد
تا پیش از جنگ سال گذشته، آذربایجان برای ارتباط زمینی با نخجوان از 
ارمنستان راه  با  به دلیل روابط خصمانه  استفاده می کرد. زیرا  ایران  خاک 

دیگری برای ارتباط با این بخش از کشورش را نداشت.
با توافقی که بعد از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان انجام شد، مسیر زمینی 
ارتباط نخجوان با سرزمین اصلی آذربایجان با وساطت روسیه به خود باکو 
رسید. به بیان ساده تر، امتیاز که ایران در برقراری ارتباط میان این دو بخش 

همسایه شمالی اش داشت، از میان رفت.
ماجرای کامیون ها

از سوی دیگر، با تسلط آذربایجان بر جاده ارتباطی مورد اشاره، عماًل ارتباط 
ایران و ارمنستان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. حاال نیروهای جمهوری 
آذربایجان جلوی تردد آزادانه کامیون های ایرانی را گرفته و بابت این رفت 
نیز ۱۳۰ دالر  ترانزیت  این حق  مبلغ  می کنند.  ترانزیت طلب  آمد حق  و 
بین   - نوردوز  مرز  کیلومتری   ۴۰۰ حدود  مسیر  از  دقیق تر،  بیانی  است.با 
آن  کیلومتر   ۱۶ برای  ارمنستان،  پایتخت  ایروان،  تا   - ارمنستان  و  ایران 
مسیر  از  که  ایرانی  کامیون های  و  دارد  مالکیت  ادعای  آذربایجان  کشور 
عبور می کنند را ملزم به پرداخت عوارضی و حقوق ورودی کرده است و 
در برخی از موارد کامیون ها در صف چند ساعته تفتیش و بازرسی بار معطل 
می مانند.البته ارمنستان یک مسیر جایزین برای این جاده هم دارد، اما این 

مسیر هنوز زیرساخت الزم برای عبور همه تریلی ها از آن را ندارد.
کریدور زنگیالن

سرزمین  است  قرار  که  است  کریدوری  همان  واقع  در  زنگیالن  کریدور 
به  را  نگرانی  این  که  اتصالی  کند؛  وصل  نخجوان  به  را  آذربایجان  اصلی 
وجود آورده که ممکن است عماًل مرزهای ایران و ارمنستان را از بین ببرد.
توافق آتش بس دو طرف می گوید جمهوری  مفاد  است که  واقعیت آن 
فضولی،  منطقه  شوشا،  نظیر  قره باغ  جنوبی  بخش های  بر  که  آذربایجان 
زنگیالن و جبرائیل در کنار رود ارس و در مرز با ایران تسلط یافته، تداوم 
حضور خواهد داشت و در سایر مناطق هم حاکمیت به تدریج و طی بازه 

زمانی پنج ساله در اختیار جمهوری آذربایجان قرار خواهد گرفت.

قره باغ  داالن الچین در  اما در عین حال جمهوری آذربایجان حاضر شده 
کماکان به روی ایروان به خانکندی باز باشد و بزرگراهی بزرگ هم برای 
این مسیر احداث شود. در برابر، این موضوع هم پیشنهاد شده که از داخل 
ارمنستان و اختصاصًا شهر کاپان در جنوب ارمنستان یک خط ارتباطی میان 
باکو و نخجوان برقرار شود. این خط ارتباطی از شهر تازه آزاد شده زنگیالن 

در جنوب قره باغ آغاز و از کاپان به نخجوان خواهد رسید.
این جاده همان کریدوری است که به کریدور زنگیالن معروف شده و اگر 
به طور کامل تحت اختیار آذربایجان باشد - که البته بر اساس توافق آتش 
بس این گونه نیست - مرز ایران و مارمنستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نقش ترکیه و اسرائیل
ترکیه از گذشته بر اتحاد با آذربایجان تأکید داشته است. با تحوالت اخیر 
و پیروزی باکودر جنگ و امتیازاتی که گرفت، حاال چشم آنکار به مسیر 

زمینی گسترده تر با آذربایجان است.
سیونیک  استان  اگر  دارد.  مشترک  مرز  نخجوان  با  کیلومتر   ۱۲ ترکیه 
ارمنستان به آذربایجان ملحق شود، عماًل راه زمینی ترکیه به آذربایجان و 

دریای خزر هم باز خواهد شد.
اسرائیل هم نقش پررنگی در این ماجرا دارد. اسرائیل ارتباطات گسترده ای با 
باکو دارد. تقریبًا ۴۰ درصد تسلیحات آذربایجان را تل آویو تأمین می کند. 
اسرائیل همچنین از نفوذ خود در واشنگتن به نفع باکو بهره می گیرد. در 
ایران  مرزهای  در  حضور  می خواهد،  آذربایجان  از  آویو  تل  آنچه  مقابل، 
است. از نگاه اسرائیل این حضور باید به گونه ای باشد که تل آویو بتواند 
اطالعات حساس و مورد نیاز خود از ایران را با استفاده از جاسوسی به دست 
آورد. ابعاد این حضور البته گسترده تر هم شده و اخبار غیررسمی می گوید 
شمار نیروهای امنیتی اسرائیل در آذربایجان بین ۵۰۰ تا یک هزار نفر است.

موضع ایران
ایران بارها و بارها از سال گذشته تاکنون تأکید کرده است که هیچ گونه 
تغییری در مرزها را نخواهد پذیرفت. تنش های اخیر نیز باعث شده تا ایران 
بخشی از تجهیزات نظامی خود را به مرزهای شمال غربی اعزام کند. ایران 
کرده  برنامه ریزی  نیز  را  منطقه  این  در  رزمایش  یک  برگزاری  همچنین 

است.

حال  در  اسرائیل  است  معتقد  ایران 
توطئه در منطقه است و آذربایجان را 
در  است.  کرده  تحریک  ایران  علیه 
معتقدند  ناظران  چنین شرایطی برخی 
احتمال  که  است  شکلی  به  شرایط 
درگیری ایران و اسرائیل وجود دارد.

تنش  زمان  از  رویداد۲۴،  به گزارش 
هفته  از  آذربایجان که  و  ایران  میان 
ایرانی  کامیون های  سر  بر  پیش 
شدت گرفته، بحث درگیری ایران و 
میان  به  دیگر  بار  برای  نیز  اسرائیل 
است  معتقد  آذربایجان  است.  آمده 
پایبند  همجواری  حسن  به  ایران 
ایران هر چه هست  مقامات  و  نبوده 
پایگاه های  از  که  است  اسرائیل  زیر 

آذربایجان استفاده می کند.
وحیدی  احمد  سردار  گذشته  روز 
در  »توطئه  گفته  ایران  کشور  وزیر 
ایران  کشور  دو  بین  دوستانه  روابط 
و جمهوری آذربایجان، بسیار است و 
این  اسرائیل و دشمناِن  رژیم غاصب 

دوستی سعی دارند توطئه کنند.«
همزمان با بحث بر سر نقش اسرائیل 
اتفاق  چند  منطقه،  توطئه های  در 
صورت  دریایی  حمالتی  و  داد  رخ 
نفتکش   ،۱۴۰۰ مرداد  هفت  گرفت؛ 
تانزانیا  از  که  استریت  مِرِسر  ژاپنی 
دریای  در  بود،  متحده  امارات  عازم 
قرار  هدف  مسلح  پهپادهای  با  عمان 
با  که  کشتی  این  مدیریت  گرفت. 
می کرد،  دریانوردی  لیبریا  پرچم 
زودیاک  دریانوردی  »شرکت  با 

اسرائیلی« بود.
و  ایران  جنگ  احتمال  حمله،  این  با 
تحلیل هایی  جزو  منطقه  در  اسرائیل 
شد  گفته  ابتدا  شد؛  مطرح  که  بود 
این حمله در واکنش به حمله هوایی 
اسرائیل به ضبعه در سوریه بوده است؛ 
اما ایران نقش خود را تکذیب کرد. 
فرماندهی  گزارش  در  حال  این  با 
سنتکام ادعا شد که پهپاد به کار رفته 
در حمله به کشتی مرسر استریت، در 

ایران تولید شده بود.
چنین  که  نیست  بار  نخستین  این 
پیش  البته  می شود؛  مطرح  ادعایی 
در  درگیری ها  این  بیشتر  این  از 
یک  در  است؛  بوده  خلیج فارس 
اسرائیل  و  ایران  نبرد  صحنه  نمونه 
شد  رویت  خلیج فارس  آب های  در 

بار  که  اسرائیلی  کشتی  یک  که 
امارات  نزدیکی  در  بود  خودرو  آن 
گرفت.  قرار  موشکی  حمله  مورد 
ایران دخالت در این حمله را گردن 
نگرفت، اما رسانه های عبری انگشت 
اتهام را به سمت تهران گرفتند. اولین 
را  کشتی  به  حمله  خبر  که  رسانه ای 
متعقل  المیادین  رسانه  کرده  منتشر 
زمان  آن  بود.  لبنان  اهلل  حزب  به 
قول  از  اسرائیل  تلویزیون   ۱۲ کانال 
که  بود  کرده  اعالم  امنیتی  مقامات 
ایران  موشک  اصابت  مورد  کشتی 
قرار گرفته، اما خسارت چندانی ندیده 

است.
از  بعد  روز  دو  درست  حادثه  آن 
انفجاری که  افتاد؛  اتفاق  نطنز  انفجار 
عوامل  دست  به  بود  معتقد  تهران 
پی  در  و  شده  انجام  اسرائیل  نفوذی 
بودند  داده  وعده  کشور  مقامات  آن 
اسرائیل  خود  از  را  انتقامشان  که 

خواهند گرفت.
در  ایرانی  کشتی  یک  این  از  پیش 
دریای سرخ هدف مین های اسرائیلی 
قرار گرفته بود و قبل از آنم کشتی 
در  ری«  هلیوس  »ام وی  اسرائیلی 
گرفته  قرار  حمله  هدف  عمان  خلیج 

بود.
گزارشی  در  ژورنال  استریت  وال 
اواخر سال  از  اسرائیل  نوشته بود که 
۲۰۱۹، دست کم ۱۲ کشتی ایرانی را 
سوریه  برای  نفت  حامل  عمدتًا  که 
بوده اند، با مین هدف قرار داده است.

ماجرای  یک   ۲۴ رویداد  گزارش  به 
بحبوحه  همان  در  دیگر  عجیب 
کرد  اعالم  ایران  و  بود  افتاده  اتفاق 
اسرائیل را در عراق مورد هدف قرار 
و  نیوز«  »صابرین  کانال  است.  داده 
»مرکز االعالم المقاوم« پیش از سایر 
»یک  که  بودند  داده  خبر  رسانه ها 
امنیتی  و  شنود  جاسوسی،  ایستگاه 
عراق  شمال  در  صهیونیستی  رژیم 
هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته 

است.«

رئیس جمهور با تأکید بر شتاب گرفتن واکسیناسیون دانش آموزان، گفت: 
محدودیت های هوشمند به تدریج جایگزین تعطیلی ها می شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم 
و  بهداشت  وزارت  هماهنگی  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  رییسی 
وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش آموزان باالی دوازده 
وزارت  کار،  این  گرفت  سرعت  برای  گفت:  و  دانست  ضروری  سال 
آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که شرایط مناسبی برای واکسینه 

کردن دانش آموزان دارند، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
به  سال  دوازده  واکسیناسیون  برای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  رئیس جمهور 
لذا تا زمانی که به قطعیت علمی  پایین، نظرات علمی مختلفی وجود دارد 

نرسیم، نباید اقدامی در این زمینه انجام شود.
بهداشتی در  به رعایت اصول  ادامه، عادی انگاری و کم توجهی  رییسی در 
مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و گفت: اینکه عده ای 
امان هستند،  در  از خطرات ویروس کرونا  واکسن  تزریق  با  تصور کنند 
نادرست است و با توجه به نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین عموم 

مردم و گروه ها و مراکز مختلف، با جدیت رعایت شود.
نیازمند تزریق  از کشور را  رئیس دولت سیزدهم هرگونه ورود و خروج 
حقیقت  در  اقدام  این  به  حساسیت  کرد:  اظهار  و   دانست  کرونا  واکسن 
هم  خاصی  مقطع  به  و  است  عزیز  زائران  و  مسافران  سالمت  از  صیانت 

مربوط نمی شود.
واکسیناسیون،  درباره  اطالع رسانی  مسئولیت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 

است،  بهداشت  وزارت  با  درمان،  و  بهداشت  مسائل حوزه  و  تزریق  زمان 
گفت: در این زمینه باید مراکز و دستگاه های دیگر اخبار و اطالعات خود 

را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند.
رییسی از مدیران وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت 
خواست بالفاصله به ابهامات و سؤاالت طرح شده در فضای عمومی جامعه 
درباره ویروس کرونا واکنش سریع و پاسخ علمی ارائه کنند تا مردم دچار 

نگرانی و یاس نشوند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت های 
هوشمند به مرور جای تعطیلی مراکز را می گیرد، گفت: در شرایط کنونی 
مراکز علمی و پژوهشی باید برای جبران عقب ماندگی های ناشی از شیوع 
و  نسخه ها  آموزشی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  مسائل  در  کرونا، 

راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند.

با حضور مشاور وزیر نیرو، رئیس بسیج شورای انسجام بخشی صنعت آب 
بسیج  پایگاه  فرمانده  برق،  و  آب  صنعت  پایگاه های  فرماندهان  برق،  و 
فرمانده  محمدی،  آرش  از  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  و  خواهران، 

پایگاه مقاومت بسیج شرکت تقدیر شد.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به   
شورای  رئیس  پارسایی  مجتبی  شیراز  شهرستان  فاضالب  و  آب  شرکت 
انسجام بخشی بسیج صنعت آب و برق با تبریک انتخاب پایگاه بسیج آبفا 
شیراز به عنوان پایگاه برتر برای دومین سال پیاپی در وزارت نیرو  ابراز 
داشت: کسب این عنوان، نشان دهنده برنامه ریزی و تالش شبانه روزی دقیق 
شرکت آب و فاضالب شیراز است و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از 
تجارب پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضالب شیراز در سال آتی 
در صنعت برق استان هم نماینده ای در بین برترین های وزارت نیرو داشته 

باشیم.
در این مراسم بهمن بهروزی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا 
شیراز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس از اقدامات قابل تحسین فرمانده 

پایگاه مقاومت بسیج آبفا شیراز تقدیر کرد و افزود:
 عملکرد پایگاه مقاومت بسیج هم در بخش خدمات و هم در بخش بسیج 

نمود خوبی داشته و شایسته تقدیر است.
بهمن بهروزی ادامه داد فرمانده پایگاه مقاومت بسیج در بحث های کرونا، 
زیادی  مستلزم زحمات  اول  رتبه  بوده و کسب  فعال  آبرسانی  حفاظت و 

است.
بهروزی به کسب رتبه برتر استان شرکت آبفا شیراز در جشنواره شهید 
رجایی اشاره کرد و این موفقیت را مرهون زحمات تمامی همکاران دانست 

و گفت: بسیجیان در قسمت های مختلف شرکت یاریگر بوده اند.
وی تصریح کرد: تفکر ما باید بسیجی و برای گشایش مشکالت مردم باشد. 
بهروزی به حضور همکاران شایسته در بسیج و پایگاه مقاومت اشاره کرد و 
افزود: سطح خدمات بیشتر شده و مردم از ما انتظار دارند و ما باید پاسخ های 

قانع کننده برای مردم داشته باشیم.
وی در این جلسه در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی در خصوص 
خدمات آبفا در سال جاری ارائه کرد و خاطرنشان ساخت خدمات زیادی 
برای  برنامه ریزی  همچنین  زیربنایی صورت گرفته  در خصوص کارهای 
کاهش حداکثری مشکالت تأمین و توزیع آب و نیز خدمات فاضالب برای 

سال آینده از االن صورت گرفته است.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آبفا شیراز نیز، اظهار داشت: عملکرد درخشان 
شرکت در همه بخش ها و کسب عناوین برتر در استان در جشنواره شهید 

رجایی بسیجیان پایگاه مقاومت را مکلف به انجام فعالیت بیشتر نمود.
آرش محمدی اظهار داشت: اقدامات انجام شده در بسیج به صورت گروهی 
مالی و پشتیبانی  بدون حمایت های مدیرعامل و معاون  این مهم  بوده که 

میسر نمی شد.
وی تصریح کرد: دیدگاه جهادی و بسیجی مدیرعامل شرکت در اجرای 
نظامی  از نگاه صرفًا  پایگاه مقاومت بسیج  تغییر رویکرد  باعث  پروژه ها، 
و امنیتی به رویکرد تسهیل گری و رفع موانع اجتماعی و فرهنگی برخی 
از پروژه ها، پیگیری مشکالت برخی از مشترکین، ایثارگران و بسیجیان، 
نقش آفرینی در پیشبرد پروژه هایی که برای بخش خصوصی کمتر جذابیت 
مقر  از  دفاع  و  نظارتی  دستگاه های  و  شرکت  بین  ارتباطی  پل  دارند، 

)تأسیسات و تجهیزات شرکت( و پدافند غیرعامل شده است.

همانگونه که در این خبر آمده است، 
متخصصان  و  کارشناسان  عموم  نظر 
علوم پزشکی این است که هیچ کدام 
به  نمی تواند  کرونا  واکسن های  از 
طور کامل و صددرصد، مانع ابتال و 
مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا 
از  پیشگیری  شیوه  بهترین  لذا  شود 
که  است  این  ویروس،  این  به  ابتال 
عالوه بر تزریق واکسن، خود را در 
معرض افراد و محیطی که حجم باالی 
ندهیم.  قرار  است  آن  در  ویروس 
فاصله گذاری  و  ماسک  از  استفاده 
اجتماعی و شستشوی مرتب دست ها 
و صورت از ضروریات ادامه مبارزه 

با کروناست.
خاطر  به  درمان  کادر  متأسفانه 
ساده انگاری  و  مردم  رعایت  عدم 
آن  دنبال  به  و  ریزان  برنامه 
مراسم  در  مردمی  گسترده  تجمعات 
های  دورهمی  و  عروسی  عزاداری، 
مبتالیان  از  زیادی  تعداد  با  مختلف، 
ابتالی  احتمال  و  می شوند  مواجه 
وجود  بار  چندمین  برای   آنان 

دارد.
مختلف  بهانه های  به  که  کسانی 

دسته جمعی  مراسم  و  تجمعات  در 
مبتال  کرونا  به  و  می کنند  شرکت 
ظلم  خودشان  به  فقط  نه  می شوند، 
ظلم  نیز  درمان  کادر  به  بلکه  کرده 
خستگی های  و  می کنند  مضاعف 
کرده،  تحمیل  آنان  به  را  بیشتری 
می اندازند.  خطر  به  نیز  را  جانشان 
اینها نه تنها ثواب نمی برند بلکه اگر 
باعث مریضی و یا مرگ یک یا چند 
مرتکب  را  بزرگی  گناه  شوند،  نفر 
الهی  عدل  محکمه  در  باید  و  شده 
پاسخگوی آسیب رساندن به مردم و 
قتل نفس باشند. در پیشگاه خداوند، 
قانونی،  مجوزهای  و  امر  ظواهر  نه 
نجات دهنده از تضییع حق الناس است 
می شود.  پذیرفته  دیگر  بهانه های  نه 
به  تا  داده  عقل  انسان  به  خداوند 
آن بیندیشد و خیر و صالح خود و 

جامعه را تشخیص دهد.
مردم  برگردن  حقوقی  درمان  کادر 
دارند که فقط با رعایت سالمت آنان 
و جلوگیری از شیوع ابتال و مرگ و 
و  مردم  شود.  احقاق  می تواند  میرها 
مسئوالن در این راستا مدیونند و باید 

ادای دین کنند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

هیچ یک از واکسن های کرونا به طور صد در صد
 از ابتال و مرگ و میر به کرونا جلوگیری نمی کند

عوارض چشمی کرونا از خود کرونا 
بدتر است

امتیازی که از ایران گرفته شد

سرعت رشد تورم ایران در میان
 ۱۰ کشور نخست جهان

در صدر این جدول نام هایی همچون ونزوئال، سودان 

و زیمبابوه را مشاهده می کنیم و ایران نیز همراه این 

کشورها در میان ۱۰ مورد اول قرار می گیرد

رییسی: 


