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باقرشهر
 مالقات مردمی شهردار باقرشهر با 

شهروندان
صبح روز ســه شــنبه ۱۸ آذر ماه، در ادامه برنامه های 
مالقات مردمی ســعید اســتادفرج شــهردار باقرشهر، 
درخواســت چند تن از شــهروندان مورد بررســی قرار 
گرفت در این دیــدار که با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی برگزار شد، شهروندان مطالبات خود را مطرح 

کردند و دستورات مقتضی صادر گردید

شهردار چهاردانگه خبر داد:
تاکید بر تسریع فعالیت های عمرانی در 

شهرداری چهاردانگه
اسالمشهر- محمدرضاعباسی جلسه شورای معاونین و 
مدیران شهرداری چهاردانگه با حضور مدیران و معاونین 
شــهرداری چهاردانگه برگزار شــد.دراین جلسه محمد 
عفیفی شهردار چهاردانگه به انجام فعالیت های عمرانی، 
نقاط ضعف و قوت واحدها و ادارات، اهداف سازمان اشاره 
و اظهارداشت: تسریع فعالیتهای عمرانی و تالش مضاعف 
مجموعه مدیریت شــهری در دستور کار شهرداری قرار 
دارد.وی گفت: روند ســاماندهی صنــوف خیابان زارع و 
همچنین عملیات احداث ایستگاه مترو باید تسریع شود.

عفیفی در ادامه بــه مدیران و معاونان واحدها در جهت 
پیشبرد اهداف سازمان، راهکار و ارائه طریق نمود.

به منظور تامین آب پایدار در شهرک امام 
حسین علیه السالم

عملیات نصب و تعویض چهاردســتگاه شیر پروانه ای و 
یکطرفه در ایستگاه پمپاژ این شهر انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی 
اســتان تهران مدیر امور آبفای شهرک امام حسین )ع(  
با اعالم خبر مذکور اظهار داشــت : با عنایت به تامین و 
توزیع آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم این 
شــهر از طریق مخزن ۱0 هزار متر مکعبی و ایســتگاه 
پمپاژ موجود و بلحاظ قدمت و فرســودگی بخشــی از 
تجهیزات و تاسیسات این ایستگاه ، لذا به منظور تامین 
آب پایــدار و همچنین اجرای برنامــه PM ) نگهداری 
پیشگیرانه از تاسیســات و تجهیزات ( عملیات تعویض 
شیر آالت فرسوده و قدیمی و همچنین نصب شیر آالت 
جدید مورد نیاز  به همراه نوســازی و رفع ایرادات سایر 
تجهیزات و اتصاالت در دســتور کار قرار گرفته و انجام 
شد. رحیم آبرومند ضمن تشریح پروژه و اقدامات صورت 
گرفته در این خصوص یاد آور شــد : در این عملیات که 
با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات ســرمایه ای 
و داخلی و در آذر ماه جاری انجام شــد به منظور به روز 
رسانی تاسیســات و تجهیزات ایستگاه پمپاژ و مدیریت 
و تامین آب پایدار شهروندان دو دستگاه شیر پروانه ای 
250 میلی متری جدید نصب گردید و دو دستگاه شیر 
یک طرفه در ســایزهای 250 میلی متری قدیمی نیز از 
مدار خارج و شیرآالت جدید تعویض و راه اندازی و وارد 

مدار بهره برداری شد.

در نشســت اعضای کمیتۀ عمرانی و یادمان های شــورای 
سیاســت گذاری مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
تأکید شد: ضرورت طراحی المان های ماندگار برای سالگرد 
شهادت ســردار دل ها در نشست اعضای کمیتۀ عمرانی و 
یادمان های شــورای سیاست گذاری مکتب سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، بر طراحی المان های ماندگار و انجام 
اقدامات فاخر و بی نقص برای ســالگرد سردار دل ها تأکید 
شد. سرپرســت معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان، 
ســیزدهم آذرماه، در نشســت اعضای کمیتــۀ عمرانی و 
یادمان های شــورای سیاست گذاری مکتب سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی، با تأکید بر ضرورت طراحی و نصب 
سردیس و تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بیان 
کرد: هماهنگی با سایر ارگان های دولتی استان درخصوص 
نصب بنر و فضاسازی سطح شهر در آستانۀ سالگرد شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم قاسم سلیمانی، جهت جلوگیری 
از انجام اقدامات پراکنده و بدون هماهنگی، ضروری است.

رامین امیرمداح خاطرنشــان کرد: چهارراه »ولی عصر« با 
توجه به قرار داشتن در مجاورت »بیت الزهرا« منزل سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، باید به صورت ویژه طراحی شود. 
معاون اجرایی سپاه ثاراهلل استان کرمان نیز در این جلسه، 
ضمن تشکر از اقدامات مناطق مختلف شهرداری در نصب 
المان های ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان 
کرد: ساخت ســردیس و تندیس سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی در میادین و گذرهای اصلــی، به طور جدی در 
دســتور کار قرار دارد، اما به دلیل حساسیت و اهمیت این 
مهم و لزوم دریافت مجوز برای طرح های ارایه شده، زمان بر 
اســت. ســرهنگ منصور ذوالعلی، تأکید کرد: در طراحی 
المان های یادبود ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، باید 
بین المللی بودن شخصیت و مکتب سردار سلیمانی، مد نظر 
قــرار گیرد. وی با تأکید بر ضرورت اســتفاده از طرح ها و 
متریال ماندگار برای فضاسازی های سطح شهر، بیان کرد: 
با هدف یادبود شــهدای تشــییع، المانی ویژه برای نصب 

در میدان »آزادی« طراحی شــده کــه در صورت تأیید، 
اجرا خواهد شــد. اسماعیل جهانشــاهی، مدیر حراست 
شــهرداری کرمان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه هر 
اقدامی برای یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، باید 
فاخر و بی نقص باشــد، افزود: طراحــی و نصب المان های 
ویژه در  ورودی های شهر باید در اولویت قرار گیرد. معاون 
سیما و منظر سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: 40 تابلوی 
فلکســی دوطرفۀ نوری با هماهنگی ســپاه ثاراهلل استان 
در شــهرداری های مناطــق مختلف جانمایی شــده و در 
حال نصب است. عماد محســنی تکلو افزود: عالوه بر این، 
جانمایی برای نصب ۱0 تابلو در رفیوژ میانی بلوار »شهید 
عباس پور« )پارادیس( توســط شــهرداری انجام و تابلوها 
خریداری شــده اند. وی ادامه داد: 40 تابلوی کوچک برای 
نصب روی تیرهای برق نیز خریداری شــده و ۱0 تابلوی 
تک پایه کاشــی نیز در محدودۀ گلزار شهدا نصب خواهد 

شــد. معاون سیما و منظر ســازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: المان هایی 
از جنس کاشــی و چلنیوم برای نصــب در هفت ورودی 
شــهر کرمان طراحی شده است. محسنی تکلو یادآور شد: 
از آن جاکه بنرها و تابلوهای شــهری به مناســبت سالگرد 
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به اندازۀ کافی 
در ســطح شهر نصب می شود، اســتفاده از پارچه، بیرق و 
پرچم محتوی تصاویر ســردار دل ها در برخی قسمت های 

شهر نیز تنوع و جذابیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.
در این جلســه، در رابطه با المان هــا و طرح هایی که قرار 
اســت روی پل های عابر پیاده و تقاطع های غیرهم سطح 
شهر نصب شود، توضیحاتی ارایه شد. همچنین توضیحاتی 
درخصوص اصالحات طرح »گذر فرهنگی ســپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی« از میدان »بسیج« تا میدان »شورا« 
و چهارراه »پاســداران«، شــامل المــان ورودی، تابلوی 

دوطرفه و تابلوهای پورتابل روی دیوارها، بیان شد.

 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن  حســین اکبر 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن در جلســه 
کمیته سالمت ضمن مطرح نمودن بخشنامه صادره 
دولــت مبنی بر تعطیلی ادارات و کاهش حداکثری 
پرسنل ادارات گاز اظهار داشت: روند خدمت رسانی 
به مردم نباید تعطیل شود.وی با ضروری برشمردن 
اجرای بخش نامه صادره بیان کرد: به جز شغل های 
کشــیک و نوبت کاری مانند امداد و حراست، کلیه 
نفراتی که به تشــخیص روســای واحدها و ادارات، 
دارای کار ضروری نیســتند نیاز به حضور در محل 
کار نمی باشــد.مهندس اکبر در همین راستا گفت: 
همکارانی کــه دارای بیماری زمینه ای و همچنین 
پرســنلی که دارای عالئم مشــابه بیمــاری کرونا 
هســتند نیز از حضور در اداره معــاف بوده و نباید 
در اداره حاضر شــوند.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن بــا بیان اینکه فعالیت کلیــه واحدها باید با 
کمتریــن نفرات به پیش برود اظهار داشــت: همه 
نفراتی که در طول ایــن هفته در محل کار حضور 
ندارند باید به صورت برخط و کامال هوشــیار آماده 
خدمت رسانی به مردم باشــند.وی ضمن قدردانی 
از همکاری شایســته اســتانداری و فرمانداری ها 
درخصوص ارائه مجوز تردد برای خودروهای شرکت 
گاز گفت: ماهیت بســیاری از مشــاغل شرکت به 
نحوی است که نیازمند تردد بین شهری می باشند.

جواد مغروری مشاور شهردار و مسئول امور ایثارگران/
افتخــاری دیگر بــرای جوانان باقرشــهر در طراحی و 

ساخت سایت مردان آسمانی باقرشهر نمایان گردید
مســئول امور ایثارگــران در اینباره گفــت: باتوجه به 
ضرورت دسترسی و دستیابی به اطالعات جامع و کامل 
زندگینامه شــهدا و در راســتای زنده نگهداشتن یاد و 
خاطره رشــادتهای این بزرگواران و احترام به خانواده 
های معظم و معزز شــهدا، با همت واالی جوانان نخبه 
و تحصیلکرده باقرشــهر ســایت مزین به نام ,,مردان 

آسمانی باقرشهر ،،طراحی و آماده بهره برداری گردید
وی ادامه داد: پس از تهیه کتابچه شناســنامه شــهدا  
کــه به مــدت ۱۶ ماه و با کمــک و همراهی نهادهای 
مربوطــه تکمیل و چاپ گردید و اســتقبال عمومی را 
در پی داشــت , بر آن شــدیم با حضور کارشناسان در 
عرصه فضای مجازی نســبت بــه راه اندازی و طراحی 
ســایت شــهدا با هدف در دســترس بودن و شفافیت 
اطالعاتی این ســرمایه های معنــوی ، تمهیدات الزم 

صورت پذیرفت.
وی ادامــه داد: مجموعــه مدیریتی باقرشــهر از ادوار 
گذشته تا زمان حال نسبت به ارائه خدمات به خانواده 
های معظم و معزز شــهدا در باقرشهر دارای رتبه بوده 
اســت که این امر با تاییدات و تاکیدات ریاست محترم 
بنیاد شهید شهرستان ری نماد بیشتری به خود گرفته 

است.

بــه گزارش مرکز اطالع رســانی روابــط عمومی و امور 
بین الملل شــهرداری گرگان، »سید محمد مرتضوی« 
رئیس شورای اسالمی شهر گرگان اظهار امیدواری کرد 
بخشــی از پروژه بزرگ شهر بازی مدرن گرگان تا پایان 
اردیبهشــت ماه ۱400 راه اندازی شود. وی در خصوص 
افتتاح پروژه شــهر بازی گرگان اظهار داشت: شهر بازی 
یکــی از بزرگتریــن و مهمترین پروژه هایی اســت که 
ســاخت آن در ســایت هزارپیچ گرگان آغاز شده است. 
مرتضــوی افزود: در زمان آغاز ســاخت این پروژه مبلغ 
450 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشــت اما اکنون باتوجه 
به شدت تورم ادوات و تجهیزات الزم این مبلغ به بیش 
از یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. وی بیان 
کرد: در ساخت این پروژه از ظرفیت قرارگاه عظیم خاتم 
االنبیا که یکی از بزرگترین سازندگان و پیمانکاران پروژه 
های ملی و فراملی است استفاده شده و با همکاری این 
قرارگاه روند ساخت بوســتان بزرگ در حال اجرا است. 
وی ادامه داد: عملیات ســاخت پروژه از حدود ســه ماه 
پیش شروع شده و بر اســاس بازدیدی که روز گذشته 
داشــتیم می توان گفت پیشــرفت نســبتاً خوبی رقم 
خورده اســت. مرتضوی گفت: روز گذشته جلسه خوبی 
با حضور فالح و دکتر دادبود شــهردار گرگان داشتیم و 
تمهیدات بسیار خوبی برای تسریع در ساخت پروژه در 
نظر گرفتیم و قرار شد روند اجرایی ساخت شهر بازی با 

شتاب بیشتری انجام شود.

اخبار شهرستانها

ضرورتطراحیالمانهایماندگاربرایسالگردشهادتسرداردلها

نیروگاه های اصفهان و مصرف 30 
درصدی گاز

از ابتدای سال جاری تاکنون؛ بیش از 4 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعی در نیروگاه های اســتان اصفهان مصرف شده 
اســت.  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان این 
مطلب گفت: از ابتدای ســال تا کنون بیش از ۱5 میلیارد 
متر مکعب گازطبیعی در سطح استان به مصرف رسیده 
که 30 درصد آن معــادل 4 میلیارد و 500 میلیون متر 
مکعب آن در نیروگا های سطح استان به مصرف رسیده 
است. مهندس علوی، با تاکید بر سیاست جایگزینی گاز 
طبیعی با سایر سوخت های فسیلی نظیر مازوت و فرآورده 
های میان تقطیر بیان داشــت: استفاده از گاز طبیعی به 
میزان قابل توجهی آلودگی ناشــی از سایر سوخت ها را 
کاهش داده و در تولید برق اســتان نقش بســزایی دارد. 
وی،.گفت: مصرف گاز طبیعی عالوه بر مزیت های زیست 
محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و 
افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از واحدهای نیروگاهی 

نسبت به سوخت مایع است.
وی،  اظهار داشت: در روز های سرد به دلیل افزایش میزان 
مصرف گاز در بخــش خانگی،این احتمال وجود دارد که 
تامین ۱00درصدی گاز مورد نیاز نیروگاه ها امکان پذیر 
نباشــد و در نتیجه نیروگاه ها برای پیشــگیری از اعمال 

خاموشی ناگزیر به مصرف سوخت مایع گردند.
علوی گفت: تداوم تولید برق با سوخت گاز با کمک مردم 
امکان پذیر اســت و به هم استانی های عزیز توصیه می 
شود با صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به تامین مطمئن 

گاز به ویژه در مناطق سرد سیر استان کمک کنند.

همه پرسنل شرکت گاز استان 
گیالن باید به صورت برخط آماده 

خدمت رسانی باشند

فضای مجازی باقرشهر با راه 
اندازی سایت شهدا 

عطر آگین شد

بخشی از پروژه شهربازی گرگان تا 
پایان اردیبهشت 1400

 آماده  می شود

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در سفری به 
ایران با مقامات کشــورمان دیدار و گفت وگو 
کرد، دیــداری که به گفته ناظران سیاســی؛ 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب سیاست 
حســن همسایگی، بر ضرورت حل و فصل دائمی بحران قره 

باغ از طریق سیاسی تأکید دارد.
در این ســفر، جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه جمهوری 
آذربایجان بارئیس جمهور ایــران و محمدجواد ظریف وزیر 

امور خارجه کشورمان در دیدار و گفتوگو کرد.
در پی دور جدید درگیریهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ، جمهوری اسالمی ایران از 
همان ابتدا طرفین درگیری را به خویشتنداری دعوت کرد و 
در همین راستا رایزنیهایی را با طرفین درگیری و همچنین 
کشورهای تاثیرگذار صورت داد. عالوه بر گفتوگوهای تلفنی 
ظریف با همتایان خود در این دو کشور و چند کشور دیگر، 
حسن روحانی نیز با نخست وزیر ارمنستان و روسای جمهور 

آذربایجان و روسیه به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
جمهوری اســالمی ایران از همان ابتدا با ابراز نگرانی از وقوع 
این درگیریها و با اعالم اینکه از نزدیک این درگیریهای نظامی 
را دنبال میکند، ضمن دعوت طرفین به خویشــتنداری، بر 

توقف درگیریها و برقراری آتش بس و انجام گفتوگو بین دو 
طرف درگیر تأکیــد و آمادگی خود را برای انجام گفتوگوها 

بین دو طرف اعالم کرد.
جمهوری اســالمی ایران در همین خصــوص نیز ابتکاری 
پیشــنهاد کرد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ششم 
آبان ماه از تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشــه قره 
باغ و تصویب آن توسط مقامات عالی کشور خبر داد و سپس 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در 
سفر به چهار پایتخت همسایه )باکو، مسکو، ایروان و آنکارا( 
در دیدار با مقامات کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، 

ارمنستان و ترکیه این طرح را به آنها معرفی کرد.
عراقچی در پایان این ســفرها گفت که منتظر بررسی طرح 
ایران و دریافت پاســخ از سوی 4 کشور در یک فاصله کوتاه 
بوده تا با تکمیل آن به گونهای که مورد پذیرش همگان قرار 
بگیرد، راه را برای حــل و فصل بحران قره باغ هموار کنیم. 
پس از برقــراری آتش بس بین دو طــرف، در 20 آبان ماه 
نیز جمهوری اســالمی ایران در بیانیهای از توافق جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان و روسیه در خصوص مناقشه قره باغ 
استقبال و ابراز امیدواری کرد این توافق که اصول آن در طرح 
پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران نیز آمده بود به ترتیبات 

نهایی برای استقرار صلح پایدار در منطقه قفقاز منجر شود. 
دو مقام همچنین مرزهای دو کشور را مرزهای صلح، دوستی 
و همکاری خوانــده و بر امنیت آن تأکید کردند و وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران از همتای آذربایجانی خود 
برای ســفر به تهران در آینده نزدیــک دعوت به عمل آورد. 
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در پی ترور شهید محسن 
فخری زاده دانشمند برجسته هســتهای و دفاعی ایران در 
تماسی تلفنی با ظریف این اقدام تروریستی را محکوم کرد. 
وی بیان کرد: برخی جریانهای بدخواهانه در منطقه و بیرون 
منطقه هستند که اتفاقا همکاریهای دوجانبه و چند جانبه ما 

با کشورهای همسایه ضامن عدم موفقیت آنهاست.

 مناسبات جدید تهران و باکو
  در همین رابطه ســفیر پیشــین ایران در باکو با اشاره به 
سفر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران و اینکه ایران 
میتواند در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده مشارکت داشته 
باشــد، گفت: امیدواریم با توجه به مواضــع خوب ایران در 
درگیری اخیر و بیانات تاثیرگذار مقام معظم رهبری و ســفر 
امروز بایرام اف، شــاهد فصل جدیدی از روابط بین تهران و 
باکو باشیم. محســن پاک آیین در گفتوگو با فارس، درباره 

ســفر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران بیان کرد: 
در حال حاضر علیرغم اینکه در ســفر وزرای خارجه مسائل 
مختلفــی در حوزه دوجانبــه، چندجانبه و بینالمللی مطرح 
میشود، ولی در حال حاضر بحث تثبیت آتش بس در منطقه 
قره باغ و تداوم آتش بس و نهایتا رســیدن آن به یک صلح 
عادالنه و پایدار میتواند در دستورکار وزرای خارجه دو کشور 
باشــد. وی با بیان اینکه توافقی که در مســکو حاصل شد، 
توافق صلــح نبود بلکه توافق آتش بس بود، اظهار داشــت: 
جمهوری آذربایجان هم موفق شد در سایه این توافق هفت 
شهر اشغال شــده خودش را آزاد کند و االن در این شهرها 
مستقر است که یک حادثه خوب در منطقه بود و مقدمهای 
برای صلح است. پاک آیین یادآور شد: هنوز وضعیت حدود 
سه هزار و یکصد کیلومتر از منطقه قره باغ مشخص نیست 
و نیروهای حافظان صلح در آنجا از طرف روســیه مســتقر 
شــدهاند و وقتی این مسئله مشخص شود و این بخش هم 
به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ملحق شود، میتوانیم 
بگوییم صلح پایدار و عادالنهای ایجاد شــده است و البته در 
این مسیر باید حقوق ارامنه قره باغ نیز مشخص شود. وی به 
موضوع بازسازی مناطق آزاد شده نیز اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر هفت شهر جمهوری آذربایجان آزاد شده که این 
شهرها همه ویرانه هستند و اکثر این شهرها در مجاورت رود 
ارس هستند و چند شهری که دورتر هستند خیلی از ایران 
فاصله ندارند و جمهوری اسالمی ایران میتواند همانگونه که 
در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همکاری خوبی در 
حوزههای انسانی و سازندگی با جمهوری آذربایجان داشت 
به خصوص در نخجوان، در حال حاضر هم در بازســازی این 
مناطق با توجه به نیروهای فنی و مهندسی ایرانی و اینکه در 
داخل ایران مصالح ساختمانی، تاسیساتی و ... تولید میشود 
و میتواند خیلی ســریع به آن طرف صادر شــود، مشارکت 
جدی داشــته باشد. وی بیان کرد: چگونگی مشارکت ایران 
در بازســازی مناطق اشغالی هم به احتمال زیاد میتواند در 
دســتورکار دو وزیر قرار گرفته شــود.  پاک آیین در پایان 
گفت: امیدواریم با توجه به مواضع خوب ایران در دوره جنگ 
قره باغ و به خصوص بیانات مقام معظم رهبری که بســیار 
تاثیرگذار بود و اینک ســفر آقای بایراموف به ایران، شاهد 
فصــل جدیدی از روابط بین ایــران و جمهوری آذربایجان 
باشــیم. همچنین؛ روشــن محمد زاده خبرنگار جمهوری 
آذربایجان گفته؛ این نخســتین ســفر جیحون بایراموف به 
عنوان وزیر خارجه به جمهوری اســالمی است. او چند ماه 
پیش به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شــد و وزیری تازه 
نفس و در حال تالش برای ارائه تجربیات مثبت در کارنامه 
کاری خود است. بایراموف در تهران با رئیس جمهور حسن 
روحانی، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف، رئیس شــورای 
عالی امنیت ملی علی شمخانی و همتای خود محمد جواد 

ظریف دیدار و گفتگو خواهد کرد.
همچنان که مشهود اســت برنامه کاری بایراموف در تهران 
پربار اســت و موضوعــات قابل مذاکره و بحــث در روابط 

دو جانبه تهران و باکو نیز بســیار متنوع و مختلف اســت. 
آذربایجان به تازگی از جنگ رها شــده و در پیش روی باکو 
کارهــای فراوانی وجود دارد. طبیعتاً در این ســفر در مورد 
نتایج جنگ اخیر، وضعیت موجود در منطقه و فرصت های 
جدید همکاری دوجانبه میان تهران و باکو مورد بحث قرار 
خواهد گرفت. اگرچه روابط این دو پایتخت همواره شــاهد 
فراز و فرودهایی بوده اما در ســالهای اخیر شاهد روند رو به 

رشد و بهبودی در شرایط همکاری های طرفین هستیم.
به طوری که بر اســاس اطالعاتی که مقامات باکو بیان کرد  
انــد، در مدت جنگ اخیر، تهران ضمــن حمایت از موضع 
اصولــی جمهوری آذربایجان اجازه انتقال ســالح و مهمات 
به ارمنستان از طریق ایران را نداده است. با توجه به همین 
نیز رئیس جمهور،الهام علی اف، بارها از ایران تشکر کرده و 
۱0 روز پس از اتمام جنگ در یک سخنرانی خطاب به ملت 
آذربایجان بیان کرد که ایران بر اســاس تقاضای دولت این 
کشور اجازه انتقال تجهیزات نظامی به ایروان را نداده است 
ایران نیز مرزهای هوایی خود را برای انتقال تســلیحات به 

ارمنستان مسدود کرد. 
ایران با در نظر داشتن خواهش ما اقدام به چنین کاری کرد. 
آنها نخواستند که ارمنستان دست به قتل مردم آذربایجان 
بزند او پیش از این نیز به هنگام آزادسازی اراضی مرزی پل 
تاریخی خدا آفرین، این رویداد را به ملت آذربایجان و ملت 
ایران تبریک گفته و پس از اتمام جنگ نیز به هنگام ســفر 
بــه خدافرین مرز ایران و آذربایجان را مرز دوســتی نامید. 
همچنیــن الهام علــی اف، به هنگام دیدار با ســید عباس 
عراقچی، نماینده ویژه ریاست جمهوری ایران و معاون وزیر 
امور خارجه این کشــور در باکو از حمایــت های مقامات 
عالی ایرانی از ملت آذربایجان یاد کرده بود.  ایران به دلیل 
نزدیکــی جغرافیایی به مناطق مــورد بحث و همچنین به 
دلیل داشــتن تجربه و نیز امکانات لجســتیکی و فنی الزم 
برای اجرای طرح های بازســازی، یکی از مناسبترین گزینه 

ها برای کار در این حوزه است.
باید توجه داشت که حجم کاری موجود در این منطقه حجم 
بســیار باالیی اســت که جمعیتی 700 هزار نفری را شامل 
می شــود. در این مناطق پروژه های راهسازی، خانه سازی 
و بازسازی دیگر زیرســاختهای الزم انجام خواهد شد. الهام 
علی اف تاکید کرده اســت که در این فرآیند بازســازی به 
شرکت های کشورهای دوست اولویت داده خواهد شد. ایران 
نیــز تمایل خود برای حضور در این پروژه ها را به واســطه 
سفیر خود در باکو به گوش مقامات آذربایجانی رسانده است. 
همچنان که مشهود است شرایط جدیدی برای ارتقا روابط باکو 
-تهران در حوزه های سیاســی، اقتصادی و دیگر حوزه ها به 

وجود آمده و چشم انداز روشنی دیده می شود.
مهمترین نکته در این میان آن است که هر دو طرف در این 
موضوع هم فکر هستند. اکنون مهمترین مرحله، آغاز کارها 
اســت و به نظر می رسد ســفر بایراموف به تهران می تواند 
نخستین گام برای ورود به فاز عملی دور جدید همکاری ها باشد.

.

فصل جدید در روابط تهران و باکو با سفر وزیرخارجه آذربایجان به ایران

نقشآفرینیبیشترتهرانبرایحل
مناقشهقرهباغ

گزارش


