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تيم ملى جمعه به مصاف تايلند مى رود
شاگردان كرش  در انديشه پيروزي دوباره بر چشم بادامي ها هستند

ــاعت ــال ايران عصر جمعه از س ــم ملي فوتب  تي
ــه به مصاف تايلند در بانكوك خواهد   15 و 30 دقيق
رفت تا حضور خود را در مرحله نهايي جام ملت هاي 

آسيا در استراليا تثبيت كند.
ــه در ديدار رفت در  ــاگردان كارلوس كرش ك ش
ــگاه آزادي با دو گل سيدجالل حسيني و رضا  ورزش
ــت  ــژاد، حريف را با نتيجه 2 بر يك با شكس قوچان ن
بدرقه كردند تا حريف آرزوهاي صعود خود را از گروه 
دوم اين رقابت ها بر باد رفته ببيند،  اكنون  با 7 امتياز 
در صدر گروه قرار دارند و تيم هاي كويت و لبنان با 5 
ــوم هستند و تايلند نيز بدون امتياز  و 4 امتياز دوم و س

در رتبه آخر است.
هر چند فوتبال تايلند نسبت به گذشته پيشرفت 
زيادي كرده و بويژه در زمين خود مي توانند براي تيم 

ــاز شوند، اما   ايران دردسرس
ــطح كالس  با توجه به س

ــي و  ــم مل ــازي تي ب
بازيكنان با تجربه 

ــم، بعيد  ــن تي اي
ــد  به نظر مي رس
ــم بادامي ها  چش
بتوانند روز جمعه، 
ــرش را   تيم كــ
ــروزي به  در راه پي
دردسر بيندازند. در 
حقيقت در صورت 

ــم ملي  ــروزي تي پي
ــت، نسخه تايلندي ها در اين بازي ها  در بازي برگش
ــد تا اندك كورسوي اميد آنها براي  پيچيده خواهد ش
ــت بازي با تايلند  ــود. در حقيق صعود نقش بر آب ش
ــتانه، ديداري تداركاتي براي  در فقر ديدار هاي دوس
ــاب مي آيد تا اين تيم  ــم ملي فوتبال ايران به حس تي
ــود و  با گرفتن نتيجه الزم، از بانكوك راهي لبنان ش
خود را براي انجام بازي در روز سه شنبه با اين تيم در 

همين چارچوب آماده كند.
ــايت فدراسيون، بازيكنان تيم ملي  به گزارش س
ــنبه تهران را به  ــاي كادر فني كه بامداد يكش و اعض
مقصد بانكوك ترك كرده بودند، پس از توقفي كوتاه 
ــاعت 18 و 30 دقيقه (به وقت  ــي، س ــرودگاه دب در ف
محلي) وارد فرودگاه بانكوك شدند و پس از حضور در 

هتل آتريوم استراحت كردند تا براي تمرين ريكاوري 
ديروز كه در محل هتل انجام شد، آماده شوند. اما در 
شرايطي كه ديروز بيت آشور، دانيال داوري و مجتبي 
ــاندند، امروز نيز اشكان  جباري خود را به بانكوك رس
ــعود شجاعي، عليرضا جهانبخش و رضا  دژاگه، مس
قوچان نژاد خود را به كارلوس كرش معرفي خواهند 
ــرمربي پرتغالي تيم ملي  ــل تيم، س ــرد تا با تكمي ك
ــود را براي ديدار روز جمعه  ــاي مورد نظر خ برنامه ه

با تايلند در تمرينات مرور كند.

 حدادي فر: با قدرت 
به مصاف تايلند مي رويم

ــن كه بار  ــك ذوب آه ــم حدادي فر، هافب قاس
ــده درباره بازي  ــه اردوي تيم ملي دعوت ش ديگر ب
ــم مثل بازي هاي ديگر  ــا تايلند گفت: اين بازي ه ب
ــت و بازيكنان تيم  اس
ــي مي خواهند  مل
ــا  قدرت در  ب
ــازي  ب اين 
ــده  ظاهر ش
ــاز  ــه امتي ــب س و صاح
ــوند.دادي فر درباره حضور  ش
ــت: مطمئنا با  ــا گف لژيونره
ــرايط  ــا ش ــور لژيونره حض
ــر و تركيب  تيم ملي بهت
ــان هم كامل تر  بازيكن
ــود. وي در پايان  مي ش
ــم ملي روز خوبي  ــت: اميدوارم روز جمعه براي تي گف

باشد و بتوانيم سه امتياز كامل را بگيريم.

 كريمي: با 3 امتياز از تايلند
 به لبنان مي رويم

ــوان و آينده دار تيم  ــوب كريمي، بازيكن ج يعق
ــابقه روز جمعه با تايلند گفت: به  ملي نيز درباره  مس
ــر حال  در خانه حريف بازي مي كنيم و تايلندي ها  ه
ــت  از امتياز ميزباني برخوردارند. اينجا رطوبت باالس
ــت و تايلندي ها به بازي در اين  ــرايط سخت اس و ش
ــال اميدواريم با گرفتن  ــا اين ح ــوا عادت دارند. ب  ه
ــه امتياز اين بازي و با روحيه اي خوب، از بانكوك   س

راهي لبنان شويم.

گام هاى داوطلبانه ايران در همكارى با آژانس

مقام معظم رهبرى:
دنياى اسالم 

گرفتار اختالفات 
تحميلى است

 بانوي قهرمان ووشو، مدال خود را
 به رهبر معظم انقالب تقديم كرد

نرخ ارز  پايين تر مى آيد

چمدان

شديدار با تهران سياه پوش  پ ن
همراه با كاروان هاي عزاداري از جنوب تا شمال 

تهران حركت كنيم

21

جامعه

هيجان ها را سركوب نكنيد

7  

عليه  خودم قيام  مي كنم
تخليه نكردن هيجان ها

موجب بروز اختالالت رواني مي شود

گفت وگو

ــا وجود اظهارات قبلي رئيس كل بانك مركزي  ب
ــيف  ــش نيافتن قيمت ارز، ولي اهللا س ــي بر كاه مبن
ديروز با چرخشي معني دار احتمال كاهش قيمت ارز 

را مطرح و اعالم كرد تحقق  اين امر بعيد نيست.
ــاه پيش و  ــا، حدود دو م ــزارش خبرنگار م  به گ
در حالي كه قيمت ارز به دليل جو اميدي كه در اقتصاد 
ــه وجود آمده بود و كماكان ادامه دارد، در حال  ملي ب
ــك مركزي در صبحانه  ــش بود، رئيس كل بان كاه
ــاق ايران، اظهاراتي مختصر اما تاثيرگذار بر  كاري ات
زبان آورد كه سرنوشت قيمت ارز از آن روز تا امروز را 

تعيين كرده است. 
ــت كه قيمت هاي كنوني ارز، كف قيمت  وي گف
ــت و قيمت ارز بيش از اين كاهش نخواهد يافت.  اس
به دنبال اين اظهارات روند كاهشي قيمت ارز متوقف 
شد و قيمت ها در حول و حوش 3000 تومان تقريبا 

ــيف  ــت ماند. در آن زمان مردم از اظهارات س ثاب
ــز وي را به جلوگيري  ــاد كرده و گروهي ني انتق
ــدي از كاهش قيمت ارز به دليل جلوگيري  عم

از كسر بودجه دولت و ارزن تر نفروختن 
ــاي نفتي متهم كردند. با اين  دالره

حال برخي كارشناسان اظهارات 
سيف را در جهت ثبات بخشيدن 

به قيمت ارز و پيشگيري از 
ــي  قيمت ــاي  تالطم ه
ــرده و  ــي ك آن ارزياب

كل  ــس  رئي از 
مركزي  ــك  بان
ــدت زير  كه بش

ــار افكار عمومي و رسانه ها قرار داشت، حمايت  فش
كردند.به گفته آنان، حتي اگر قيمت ارز باال بماند، اما 
ــوي  اين قيمت ثابت و قابل پيش بيني و ارزيابي از س
ــه آرامش خواهد  ــد، اقتصاد ب فعاالن اقتصادي باش
ــيد و به دنبال آن رشد سطح عمومي قيمت ها نيز  رس
ــت.  ــپس رو به كاهش خواهد گذاش اول متوقف و س
ــده درباره كاهش  آنان در روزهاي بعد ارقام اعالم ش
ــت مدعاي خود ــه نقطه را دليل صح ــورم نقطه ب  ت

 اعالم كردند.
ــرده ايران و غرب در  ــا اين حال آغاز مذاكرات فش ب
ژنو و اثرات آن چيزي نبود كه از چشم بازار ارز دور بماند؛ 
هرچند فعاالن اقتصادي با توجه به اظهارات قبلي بانك 
ــي مي كردند كه حتي در صورت بروز  مركزي پيش بين
ــرات، بانك مركزي از  ــانه هاي اميدبخش در مذاك نش
ــش قيمت ارز جلوگيري خواهد كرد،  كاه
ــش محتاطانه  ــا اين امر باعث كاه ام
ــن انجام  ــاي حي ــا در روزه قيمت ه
مذاكرات نشد و قيمت ها به زير 3000 
ــيد؛ هرچند اين  تومان رس
ــدگاري دوام زيادي  مان
ــه هر حال  نيافت، اما ب
ــان داد  ــد بازار نش رون
كه در صورت مقاومت 
بانك مركزي در برابر 
ــقوط  ــا س ــش ي كاه
ــا، بازار راه خود  قيمت ه

را خواهد رفت.
ادامه در صفحه 4

ايران به بازرسان آژانس اجازه داده از رآكتور آب سنگين اراك و معدن « گچين» در بندرعباس بازديد كنند 
ــس ديروز در  ــران و آژان ــالمي اي جمهوري اس
ــيدند كه  ــتر به توافق رس حالي براي همكاري بيش
ــورهاي عرب منطقه  ــت ها و برخي كش صهيونيس
ــر مذاكرات  ــا در بخش ديگ ــند ت ــدت در تالش بش
هسته اي ايران كه مربوط به گفت وگو با 1+5 است، 
اخالل ايجاد كنند؛ گفت وگوهايي كه دو سه روز قبل 
ــتانه توافق نهايي پيش  در ژنو در فضايي مثبت تا آس
رفت، اما با ساز مخالفي كه ناگهان از سوي وزير امور 

خارجه فرانسه كوك شد، ناتمام ماند.
ــا از همان  ــورمان تقريب ــته اي كش پرونده هس
ــال هاي اوليه تشكيل، در دو بخش سياسي و فني  س
ــو، مديركل آژانس  ــده و اگر چه يوكيا آمان دنبال ش
بين المللي انرژي اتمي همواره در سخنان خود سعي 
دارد اين دو بخش را بي ارتباط به يكديگر عنوان كند، 
ــان داده، ارتباط تنگاتنگي ميان اين دو  اما تجربه نش

بخش وجود دارد.
ــان روي كار آمدن دولت  ــاس از زم بر همين اس
ــد مذاكره با  ــته تالش ش ــد، در ادامه روند گذش جدي
ــا گروه 1+5 به موازات يكديگر  آژانس و گفت وگو ب
ــا حضور آمانو  ــروز در مذاكراتي كه ب ــو برود و دي جل
ــد آژانس بين المللي انرژي اتمي  در تهران انجام ش
ــازمان انرژي اتمي كشورمان موفق به امضاي  و س
بيانيه مشتركي شدند كه مي تواند اقدامي سازنده در 
حل و فصل مسائل فني باقيمانده درباره فعاليت هاي 

هسته اي كشورمان باشد.
ــاس بيانيه اي كه ميان ايران و آژانس امضا  بر اس
ــان اين نهاد بين المللي اجازه داده شده  شد به بازرس
ــنگين اراك و معدن گچين  ــات آب س كه از تاسيس
بندرعباس كه يك معدن اورانيوم است بازديد كنند 
ــاس اخبار غيررسمي  ــت كه بر اس و اين در حالي اس
ــر شد  كه در روزهاي قبل از مذاكرات اخير ژنو منتش
ــاره فعاليت رآكتور اراك  ــه درب بهانه هايي كه فرانس
ــه كاره ماندن آن  ــل نيم ــت از مهم ترين دالي گرف

مذاكرات بوده است.
ــازمان انرژي اتمي  در همين خصوص رئيس س
ــا آژانس اعالم كرد:  ــترك ب بعد از امضاي بيانيه مش
ــالمي ايران با وجود اين كه تعهدي به  جمهوري اس
ــائل ندارد اما از روي همكاري براي حل  برخي از مس
موضوع ساختگي براي ايران و با مجوز شوراي عالي 
ــور به آژانس اجازه داد از كارخانه آب  امنيت ملي كش
ــنگين اراك و معدن گچين در بندرعباس بازديد  س

كند كه اين اقدام ما كامال داوطلبانه است.
ــه گزارش واحد مركزي خبر، علي اكبر صالحي  ب
ــزود: با اين اقدام در واقع مي خواهيم از دادن بهانه  اف
ــرفت حل و  ــاني كه همواره مانع پيش ــت كس به دس
فصل مسائل باقيمانده بين ايران و آژانس مي شوند، 

جلوگيري كنيم.
ــازمان انرژي اتمي گفت: در مرحله بعد  رئيس س
ــازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي  مسئوالن س
ــاتي برگزار خواهند  ايران و متخصصان آژانس جلس
ــدي حل موضوع  ــه در آن درباره مراحل بع ــرد ك ك
ــته اي گفت وگو مي كنند كه محدوديت زماني  هس

سه ماهه براي آن در نظر گرفته شده است.

 فرصت سه ماهه براي گام اول 
اين طور كه اعالم شده است ايران همان طور كه 
ــنهاد  ــو با 1+5، طرحي گام به گام را پيش در گفت وگ
ــا آژانس نيز بر همين روش عمل  ــرده در مذاكره ب ك
ــد آنچه ايران و آژانس ديروز بر  كرده و به نظر مي رس
آن توافق كردند اولين گام از اين طرح باشد؛ گامي كه 
در سه ماه بايد به نتيجه برسد و آژانس پس از دريافت 
ــش، پرونده اين  ــش هايش در اين بخ ــخ پرس پاس
قسمت را مختومه اعالم و گام بعدي را همراه تهران 
ــايد مسائلي چالشي از  آغاز كند كه گام هاي بعدي ش

جمله بازرسي از پارچين را نيز در بر بگيرد.
البته مسلما اين همكاري، دوجانبه است و ايران 
ــارهاي  انتظار دارد آژانس هم با مقاومت در برابر فش

سياسي، به وظايف فني خود عمل كند.
در همين زمينه مديركل آژانس ديروز در نشست 

ــازمان انرژي  ــتركي كه همراه رئيس س خبري مش
ــت، گفت: كاري كه بايد از اين  اتمي كشورمان داش
پس انجام دهيم اين است كه اقدامات سند همكاري 
ــوراي  را خوب اجرا كنيم و گزارش هاي دقيقي به ش

حكام بنويسيم.
ــه ماه آينده  ــزود: مي خواهيم در مدت س وي اف
گزارشي از ميزان بازرسي ها تهيه كنيم و آن گزارش 

را در اختيار شوراي حكام آژانس قرار دهيم.
ــاره به اين كه ايران گام هاي مهمي را  آمانو با اش
ــته، تاكيد كرد: هنوز  ــتي آزمايي برداش در زمينه راس
كارهاي زيادي براي انجام مانده است كه در گام هاي 

بعدي به آن خواهيم پرداخت.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين 

گفت كه نقشه راه طي سه ماه قابل اجراست.
رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به 
پرسشي درباره اين كه مطالعات ادعايي چند پرسش 
است و اگر ايران به آن پاسخ دهد چه تضميني وجود 
ــود، افزود:  ــش هاي جديدي مطرح نش دارد كه پرس
ــش هاي مرتبط با مطالعات ادعايي در گزارش  پرس
نوامبر 2011 بنده به شوراي حكام مشخص هستند 

و ايران بايد به آنها پاسخ دهد.
وي افزود: طبق مصوبه نوامبر 2011 آژانس، بنده 
ــائل باقيمانده بين دو طرف را  ــه دارم تمام مس وظيف

حل كنم.
ــش ديگري درباره تاثير  ــخ به پرس آمانو در پاس
ــرات ايران با گروه 1+5 گفت:  ــق ديروز بر مذاك تواف
ــم كه فرآيند مذاكرات ايران و  بار ديگر تاكيد مي كن
ــتقل و جدا  آژانس و مذاكرات ايران و گروه 1+5 مس

از يكديگر هستند.خبرنگار ديگري از آمانو پرسيد آيا 
قرار است بعد از پاسخ ايران به هر يك از پرسش هاي 
آژانس، اين نهاد ناظر به صورت علني اعالم كند كه از 

آن مسائل عبور كرده و درباره آن پرسشي ندارد.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز پاسخ 
ــند همكاري  ــاس اين س داد: ما اقدامات خود را براس
انجام مي دهيم و گزارش آن را در اختيار شوراي حكام 

قرار خواهيم داد.
وي گفت: بايد در دوره زماني سه ماهه، اقداماتي 
ــترك وجود دارد،  ــه در بخش ضميمه بيانيه مش را ك
حل كنيم.ايران و آژانس همچنين عصر ديروز پس 
از  برگزاري مذاكرات كارشناسي در بيانيه اي اعالم 
كردند دو طرف در نشست بعدي كه  در بيستم   آذر  
برگزار مي شود جزئيات اجراي توافق نامه همكاري 

مشترك را نهايي مي كنند.
براساس اين بيانيه، آژانس در آينده اي نزديك 

از رآكتور آب سنگين اراك بازديد مي كند.

 افزايش فضاسازي ها عليه ايران
ــران و آژانس،  ــروز اي ــا مذاكرات دي همزمان ب
ــي درباره  ــورهاي غرب ــري مقامات كش موضعگي
ــان بود و  ــران و 1+5 نيز در جري ــاي اي گفت وگوه
ــع جان كري، وزير امور خارجه كه در ادامه تور  مواض
خاورميانه اي خود به امارات رفته بود در كنار اخباري 
ــر  ــتي منتش ــه از رفت وآمدها به رژيم صهيونيس ك
ــت كه در روزهاي آينده  ــد، حكايت از آن داش مي ش
بايد افزايش فشارها و سنگين تر شدن فضاي حاكم 

بر روابط ايران و 1+5 را شاهد باشيم.
ــورهاي عرب منطقه هم كه در  ظاهرا برخي كش
روزهاي اخير به صورت پنهان و آشكار مخالفت خود 
ــان داده اند، بر  ــته اي ايران نش را با حل موضوع هس
ــم تالش هاي خود افزوده اند؛ به طوري كه وزير  حج
ــتي از پيام كشورهاي  ــتري رژيم صهيونيس دادگس
عربي به اسرائيل و تاكيد آنها بر كوتاه نيامدن در قبال 

توافق ايران و 1+5 خبر داده است.
به گزارش فارس و به نقل از پايگاه خبري «العهد»، 
ــتري رژيم صهيونيستي در  زيپي ليوني، وزير دادگس
يك گفت وگوي تلويزيوني گفته كه لوران فابيوس، 
وزير خارجه فرانسه به دليل حساسيتش درخصوص 

توافق با ايران از احترام زيادي برخوردار است.
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ــم  ــر معظ ــه اى، رهب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــئوالن  ــالمى صبح ديروز در ديدار مس انقالب اس
ــال، حج را هديه الهى و  ــت اندركاران حج امس و دس
ظرفيتى تمام نشدنى در ايجاد تفاهم حول نيازهاى 
ــالم خواندند و تصريح كردند:  ــترك دنياى اس مش
ــالم،  ــى از گرفتارى هاى بزرگ امروز دنياى اس يك
ــارى تحميلى، عمدى و خباثت آور برافروختن  گرفت
ــاى ــالمى و فرقه ه ــت اس ــات ام ــش اختالف  آت

 مذهبى است.
ــانى دفتر مقا م معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــه اى با تاكيد بر لزوم  ــرى، حضرت آيت اهللا خامن رهب
توجه به حساسيت ها و اقتضائات زمانى براى استفاده 
ــتگاه  ــان كردند: دس ــت عظيم حج خاطرنش از ظرفي
استكبار و استعمار تجربه زيادى در آتش افروزى هاى 
ــد ظرفيت حج ــرايط كنونى باي ــى دارد و در ش  مذهب
ــان همچنين  ــن توطئه فعال شود.ايش ــل اي  در مقاب
ــنى  ــيعه و س ــد: تقابل فرقه هاى مذهبى به ش افزودن
ــمنان اسالم بتوانند  ــد و اگر دش ــدود نخواهد ش مح
ــد، به جان هم انداختن  ــن تقابل ها را نهادينه كنن اي
ــيعه در دستور كار  ــنت و ش فرقه هاى درون اهل س

آنان قرار مى گيرد.
ــم درباره  ــت ايجاد تفاه ــالب، فرص ــر انق رهب
خواست ها و نيازهاى مشترك دنياى اسالم را يكى 
ــاى بى نظير حج خواندند و تأكيد  ديگر از ظرفيت ه
ــيارى از ظرفيت هاى حج هنوز ناشناخته  كردند: بس
ــت و بايد از صاحبان فكر و انديشه براى كشف و  اس

شناسايى اين ظرفيت هاى جديد استفاده كرد.
ــكر از زحمات دست اندركاران حج  ايشان با تش
ــال و ارائه خدمات صحيح و منطقى به زائران،  امس
ــدوارى كردند كه نعمت بزرگ و ظرفيت  اظهار امي
ــته در خدمت دنياى  ــدنى حج بيش از گذش تمام نش

اسالم قرار گيرد.
در ابتداي اين ديدار حجت االسالم و المسلمين 
قاضي عسگر، نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج 
ــات بعثه مقام  ــي مجموعه اقدام ــي در گزارش ايران
ــاي فرهنگي، معنوي و  ــم رهبري در زمينه ه معظ

بين المللي حج را بيان كرد.
اوحدى، رئيس سازمان حج و زيارت نيز گزارشي 
ــال و  ــرد بخش اجرايي و عملياتي حج امس از عملك

نحوه رسيدگي به كاروان هاي اعزامي ارائه كرد.

حضور عزتمندانه بانوان در ميادين 
ورزش

ــاهي ووشوي  ــمي، قهرمان كرمانش مريم هاش
ــر ديروز با  ــابقات مالزي، پيش ازظه ــان در مس جه
ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اي، رهب ــرت آي حض
ــود را تقديم ــالي خ ــدال ط ــدار و م ــالمي دي  اس

 ايشان كرد.
ــت اهللا خامنه اي  ــنا، حضرت آي به گزارش ايس
ــورمان گفتند: شما  ــوكار كش خطاب به بانوي ووش
ــلمان ايراني  ــخصيت و هويت زن مس با نمايش ش
نشان داديد در ميادين ورزشي نيز يك زن مسلمان 
ــدود ديني، حضوري  ــد با حفظ حجاب و ح مي توان

مقتدر و عزت آفرين داشته باشد.
ــالمي، دفاع علني اين  ــر معظم انقالب اس رهب
بانوي ورزشكار از جمهوري اسالمي را امتياز ديگري 
ــمردند و افزودند: يكي از برنامه هاي  براي وي برش
ثابت جنگ رواني دشمنان عليه جمهوري اسالمي، 
ــه نخبگان  ــت ك ــت اس ــاي اين ادعاي نادرس الق
عرصه هاي مختلف با نظام اسالمي ميانه اي ندارند 
كه شما با اقدام خود، وابستگي به نظام اسالمي را از 

يك سكوي جهاني اعالم كرديد.
ــكار ايران  ــان، نفس حضور جوانان ورزش ايش
ــالمي در ميادين بين المللي را ارزشمند دانستند  اس
و افزودند: خدا را به خاطر وجود جواناني همانند شما 

شكر مي كنم.
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رئيس كل بانك مركزى:

ــو  ــال، لغ ــوي توت ــركت فرانس ــل ش مديرعام
ــود  ــران را به س ــه اي ــي علي ــاي بين الملل تحريم ه

كشورهاي حوزه خليج فارس دانست.
ــل از روزنامه گلف تايمز،  ــانا و به نق به گزارش ش
ــگاه  ــارژري در كنفرانس و نمايش ــتوف دوم كريس
ــا اعالم اين مطلب گفت:  بين المللي نفت ابوظبي ب
بازگشت ايران به جامعه بين المللي براي همسايگان 
ــورهاي حوزه خليج فارس  ــور از جمله كش اين كش

سودآور خواهد بود.
وي افزود: اگرچه ممكن است اين گفته هاي من 
براي برخي از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 
ــايند نباشد، اما مهم است كه فايده هاي  فارس خوش
لغو تحريم ها عليه ايران را پذيرفت.دومارژري اظهار 
ــت ايران به جامعه بين المللي خبر خوبي  كرد: بازگش
ــركت بي پي  ــد بود.باب دادلي، مديرعامل ش خواه
ــت: گفت و گوها  ــز در اين كنفرانس گف ــس ني انگلي

درباره بازگشت دوباره ايران به جامعه جهاني بخش 
مهمي از تغييرات در جهان خواهد بود.

در همين حال روزنامه آمريكايي واشنگتن پست 
ــاس گزارش ها، ايران در چند ماه اخير  نوشت: براس
به موازات ديپلماسي هسته اي، يك ديپلماسي فعال 
ــد ميليارد دالر  ــز پي مي گيرد تا بتواند ص ــي را ني نفت
سرمايه خارجي را ظرف سه سال آينده جذب كند.به 
ــتيون مافسون نويسنده اين مطلب  گزارش ايرنا، اس
ــركت هاي مهم نفتي دعوت كرده  افزود: تهران از ش
ــينند و  ــت به ايران به گفت و گو بنش ــر بازگش تا بر س
ــانه هايي را از تمايل خود براي عقد قراردادهايي  نش
ــت كه در  ــروز داده اند كه جذاب  تر از آن چيزي اس ب

سال هاي اخير وجود داشته است.
 وي  نوشت: تمايل ايران براي كار كردن با آمريكا 
و ديگر قدرت هاي غربي، انتظار مربوط به بهاي نفت 

را در بازار تغيير داده است.

توتال: لغو تحريم هاي ايران به سود حوزه خليج فارس است
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برخيز و حماسه خوان عاشورا باش


