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محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، وزیرخارجه قطر 
ظهــر ۲۷ بهمن  در رأس هیئتی متشــکل از وزیر راه این 
کشــور به تهران سفر کرد. او با حضور در محل وزارت امور 
خارجــه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان 
دیــدار کــرد. مناســبات دوجانبه و تحــوالت منطقه ای و 
بین المللــی از جمله موضوعات مــورد گفت وگوی دو وزیر 

خارجه دو کشور حاشیه خلیج فارس است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در توئیتی ضمن اشاره به دیدار های 
اخیر خود پیرامون تحوالت منطقه، نوشت: دیپلماسی فعال 
ایران بــه پیش می رود. در طول هفته گذشــته، با مارتین 
گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن و امروز 
با محمد بــن عبدالرحمن آل ثانی، وزیــر امور خارجه قطر 
دیدار داشــتم. معاونان وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه 
روز سه شنبه در سوچی در خصوص پیشبرد فرایند آستانه 

دیدار خواهند داشت. منطقه ما اولویت ماست.
 دی ماه امســال ســید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران در سفر به دوحه با وزیر خارجه قطر دیدار 
و گفت وگو کرده بود. ظریف پیش از این سفر نیز با همتای 

قطری خود تلفنی گفت وگو کرده بود.
ظریف در دیدار با همتای قطری خود ضمن تشریح سیاست 
اصولی جمهوری اســامی ایران در مخالفت با سیاست های 
مبتنی بــر زور و اجبار در منطقه، بر ضرورت همکاری های 
کشــور های منطقه برای حل و فصل مســائل و رسیدن به 
یــک ترتیبات منطقه ای و با ثبــات تأکید و روابط دوجانبه 
ایران و قطر را حائز نقش مهمی در این مسیر ارزیابی کرد. 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم نیاز منطقه به رویکردی 
جدیــد و همکاری های همه جانبه را مورد تاکید قرار داد و 
آمادگی قطر را برای ایفای نقش کلیدی و موثر اعام و ابراز 
امیــدواری کرد هر چه زودتر مســائل موجود در چارچوب 
ابتــکارات منطقه ای حل و فصل یابد. وزیر امور خارجه قطر 
با قدردانی از همراهی و همــکاری ایران در دوره تحریم ها 
علیه این کشــور، اظهار کرد: امیدواریم هرچه ســریعتر با 
بازگشت آمریکا به برجام، مشکات و تحریم ها در چارچوب 
این توافق حل و فصل شــود و در ایــن راه قطر از هرگونه 

مساعدت برای شکل گیری این اتفاق دریغ نخواهد کرد.
علی بن فهد الهاجــری نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر 
در امــور منطقه، که به همراه وزیر امور خارجه آن کشــور 

به تهران آمده بود هم روز گذشــته با سید عباس عراقچی 
معاون سیاســی وزارت امور خارجه  دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار عراقچی با اشــاره به روابط خوب دو کشور، بر 
لزوم اســتمرار رایزنی ها درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای 
تاکید کــرد و گفت: ایجــاد امنیت و ثبــات منطقه ای در 
چارچوب گفت وگو های منطقه ای و با حضور تمام کشور های 
منطقه و بدون دخالــت خارجی تحقق می یابد و جمهوری 
اسامی ایران در رابطه با امنیت منطقه خلیج فارس تنها با 

کشور های منطقه گفت گو می کند.
 نماینده ویژه وزیر امــور خارجه قطر در امور منطقه نیز با 
اشاره سرنوشت مشترک کشور های منطقه بر لزوم توجه به 
توســعه سیاســی و اقتصادی منطقه تاکید کرده و بهترین 
شــکل مناســبات را حل و فصل سیاســی بحران ها و رفع 
نگرانی هــا از طریق گفت وگو خواند. وی بــر اراده و عاقه 
مندی قطر برای توسعه مناســبات دو کشور در حوزه های 
مختلف تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
این دیــدار ضمن خوش آمدگویــی و تبریک موفقیت های 
اخیر قطر در پایان بخشیدن به محاصره این کشور، اهمیت 
روابــط دوجانبه با قطــر از دیدگاه دولت و ملــت ایران را 
مورد اشــاره قرار داد و بر آمادگی کشورمان برای گسترش 

همکاری ها در حوزه های مختلف تأکید کرد.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر 
در حالی بــه تهران آمد که چندی پیــش در گفت وگویی 
با یک رســانه آمریکایی از کشــور های حاشیه خلیج فارس 
خواســت وارد گفت وگو با ایران شوند و آمادگی کشورش را 
برای میانجی گری به منظور برگزاری نشســتی بین اعضای 
۶ کشــور شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسامی 
ایران اعام کرد. ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه نیز در نشســت هفتگی با خبرنگاران درباره آمادگی 
کشــور ها برای میانجیگــری بین ایران و آمریــکا از جمله 
اظهــارات مقامات قطری در این زمینــه گفت: ما از کمک 
همه اســتقبال می کنیم و قطر در بین دوستان و همکاران 
نزدیــک منطقه ای ایــران قرار دارد و همــواره رایزنی های 
بســیاری نزدیکی بین دو کشور در ســطوح مختلف برقرار 
بوده اســت. ما از هر حرکتی که بــه کاهش تنش ها کمک 
کند، اســتقبال می کنیــم. اجرای تعهــدات آمریکا خیلی 
نیازمند پیام بردن نیســت، آمریکا فردای روزی که بخواهد 
از مسیر شکست خورده دولت قبلی فاصله بگیرد، راهش باز 
اســت و به ســادگی می تواند چنین کند. البته خود محمد 
بن عبدالرحمان آل ثانی در توییتر نوشــته اســت که برای 

دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رایزنی 
دربــاره تحوالت اخیر در منطقه و روش های افزایش امنیت 
و ثبات بوســیله مذاکرات ســازنده به تهران سفر کردم. با 
توجه به اینکه تا ســوم اســفند زمان زیــادی باقی نمانده 
اســت و ایران طبق قانون مجلس شــورای اسامی اجرای 
داوطلبانه پروتــکل الحاقی  را با توجه به عدم تعهدم طرف 
های برجامی و برنداشته شدن تحریم های آمریکا  در قبال 
ایران متوقف کند، بســیاری از کارشناسان بر این باورند که 
قطر درصدد بود بــا میانجیگری در این زمان اندک حداقل 
کاری برای برجام کند. حســن هانی زاده کارشناس مسائل 
بین الملل در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران ، در این باره 
معتقد است: با توجه به اینکه قطر در طول سال های گذشته 
به ویژه از سال ۲۰۱۸ دچار فشار های منطقه ای شده است، 
عربســتان، امارات، بحرین و مصر با تشکیل ائتافی دوحه 
را به شــدت تحریم کردند و فشــار هایی به این کشور برای 
کاهش مناســبات خود با تهران انجام دادند، ولی عربستان 
ســعودی اخیرا با تغییراتی که در کاخ سفید به وجود آمده، 
درصدد تغییر رفتار خود برآمده و مناســبات خود را با قطر 
از ســر گرفته است. او با بیان اینکه ایران اخیرا تهدید کرده 
است که اگر کشور های ۱+۵ همچنان به تعهدات خود عمل 
نکنــد و آمریــکا تحریم ها لغو نکند، مــا از پروتکل الحاقی 
خارج خواهیم شــد، تصریح کرد: ایــن تهدید تاثیر خود را 
گذاشــت و به همیــن دلیل امیر قطر با ارســال نامه ای به 
مقامات ایرانی درصدد اســت که بیــن ایران و آمریکا برای 
ایجاد راهکار مشــترک و بازگشت واشــنگتن به برجام و از 
ســوی دیگر میانجیگری بین تهــران و ریاض ایجاد کند تا 
مناســبات عربستان و ایران در چارچوب تغییراتی که اخیرا 

در جهان به ویژه در آمریکا رخ داده برقرار شود.
کارشــناس مســائل بین المل با تاکید بر اینکه سفر وزیر 
خارجــه قطر به ایــران از اهمیت باالیی برخوردار اســت، 
تشــریح کرد: با توجه به اینکه قطر اکنون جایگاه مهم تری 
پیدا کرده است، چراکه پادشاهی عمان بعد از فوت سلطان 
قابوس و خروج یوســف بن علــوی از وزارت خارجه تقریبا 
نقش تاثیر گذاری نداشــته اســت و دچار انزوا شده است 
و اکنون قطر درصدد اســت تا نقش فرادســتی ایفا کند و 
تنش هــا را در منطقه کاهش دهد و باعث شــود آمریکا به 

برجام بازگردد.  باشگاه خبرنگاران

رهبر معظم انقاب اســامی روز 
گذشته تکلیف امریکا و طرفداران 
برجام را روشن و با اعام سیاست 
ایران  اســامی  جمهوری  قطعی 
در قبال برجام و تحریمهــا فرمودند که حرف 
و وعده فایــده ای ندارد و ایران تنها به عملکرد 

طرفهای مقابل پاسخ خواهد داد. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای که دیــروز به 
مناسبت سالروز قیام ۲9 بهمن مردم تبریز در 
ســال۱۳۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم 
آذربایجان شــرقی دیدار کردند، فرمودند: من 
می خواهم امروز فقط همین یک کلمه را درباره 
برجــام بگویم؛ ما حرف و وعــده خوب خیلی 
شــنیدیم که در عمل آنها نقض شده و ضدش 
عمل شده است. حرف فایده نداره، وعده فایده 
نداره، ایندفعه فقط عمــل، اگر از طرف مقابل 
عمل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. اظهارات 
مقام معظم رهبری پاسخی به مواضع و نظراتی 
است که از ســوی آمریکا و اروپا در باره برجام 
مطرح می شود که تأکید می کنند ایران باید گام 

اول را بردارد. 
 توافقی بی حاصل 

کافی است نگاهی به آنچه که در گذشته روی 
داده است داشته باشیم تا دریابیم که طرفهای 
برجامی از زمان امضای برجام چیزی جز وعده 

تحویل ایران نداده اند. 
توافق هسته ای ایران موســوم به برنامه جامع 
اقدام مشــترک )برجام( ســال ۲۰۱۵میادی 
میان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ منعقد 
شــد. برپایه این توافق، در برابر محدود شدن 
برنامه هســته ای ایران، تحریم های اعمال شده 
علیه کشــورمان باید لغو می شد. دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا از توافق 
نامه هســته ای برجــام با ایران خارج شــد و 
تحریم ها علیــه جمهوری اســامی را مجدداً 
اعمــال کرد. این درحالی بــود که پیش از این 
نیــز حتی در زمان ترامپ هــم تحریمها علیه 
ایران تصویب شــد و حتی بعد از خروج امریکا 
نیز کشــورهای اروپایی به هیچیک از تعهدات 
خود عمل نکردند. مذاکرات با اروپایی ها از ۲4 
اردیبهشت 9۷ آغاز شد؛ اروپا وعده داد در برابر 
تحریم های آمریکا بایســتد و به تعهدات خود 
ذیــل ضمیمه برجام که شــامل تجارت طا و 
فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصوالت 
پتروشــیمی، بنادر و کشــتیرانی، روابط بانکی 
و کارگزاری و … اســت، عمل کنــد. اما برای 
عمل به تعهدات، اروپا ابتــدا طی بیانیه ای در 
۲۸ اردیبهشت 9۷ به آغاز فرایند رسمی برای 

اجرای چهار تصمیم اروپا در راســتای مقابله با 
تحریم های آمریکا اشــاره کرد. چهار تصمیمی 
که خیلی زود پــوچ بودن آنها نمایان شــد و 
نتیجه آن چیزی جز معطل سازی، وقت کشی، 

وعده های پوچ فریبانه نبود. 
در ایــن میان تهران که تمامی وظایف برجامی 
خــود را گام بــه گام انجــام داده و در مقابل 
اقدامات طرفهــای غربی نیز ســکوت اختیار 
کرده بودند در مقابل فشار افکار عمومی مجبور 
شــد متقابًا کاهش تدریجی تعهدات خود در 
این توافق را در پیــش گیرد و اولین گام خود 
را بــا  کنار گذاشــتن محدودیت ها در رابطه با 
تحقیقات هسته ای، سانتریفیوژها و سطح غنی 

سازی اورانیوم شروع کند. 
با این حال با  شروع به کار دولت جدید آمریکا 
و اعام تمایلش برای بازگشــت به این توافق، 
طرف های دیگر برجام خواســتار اقدام هر چه 

سریعتر دولت بایدن در این مورد شدند. 
در این میان اگرچه طرفداران مذاکره با غرب از 
این پیشنهاد بایدن استقبال کردند اما بسیاری 
از مســئولین کشــورمان نیز تاکید داشــتند 
کــه اولین گام الزم باید از ســوی آمریکا برای 
بازگشــت به برجام برداشته شــود و بازگشت 
واشنگتن به این توافق، تنها با یک امضا امکان 
پذیر نیســت. در این رابطه محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران گفته بود: ما شــعارهای 
بسیاری از آمریکا شنیده ایم اما آمریکایی ها باید 

اقدامات عملی داشته باشند.
 گام اول 

در این میان مدتها بود که کارشناســان مسائل 
سیاسی و بین الملل تاکید داشتند که یکی از 
مهمترین موانع بازگشــت امریکا به برجام گام 

اول است.
الکساندر ماریاسوف ســفیر پیشین روسیه در 
جمهوری اســامی در این باره گفت: بازگشت 
به برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( آســان 
نخواهد بود چون نــه ایران و نه ایاالت متحده 

نمی خواهند تسلیم شوند.
وی افزود: این که چه کســی )ایاالت متحده یا 
ایران( گام اول را برای بازگشت به توافق بردارد 

یک مانع است.
وی با بیان اینکه بایــد خالصانه و بدون انتظار 
عمل کرد، گفت: ایــاالت متحده توافقی را که 
مانع دســتیابی ایران به ســاح هسته ای می 
شــود کنار نخواهد گذاشــت. وی معتقد است 
که اکنون ممکن اســت آمریکا به نسخه اولیه 
برجام بازگردد. ماریاسوف گفت: عدم موفقیت 
)ناکامــی( در بازگرداندن برجــام تأثیر منفی 

شدیدی بر اوضاع منطقه خواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد که در این حالت ممکن 
است خروج ایران از پیمان منع گسترش ساح 
های هسته ای نیز اتفاق بیفتد، اگرچه احتمال 

چنین سناریویی زیاد نیست.

 ایران وقت خود را با برجام هدر نمی دهد 
در این میان ایران نشــان داده اســت که نمی 
خواهــد وقت خود را با برجــام تلف کند. یولیا 
یوزیک تحلیلگر روس در این باره  نوشت: وقتی 
ایرانیان از روســیه به خانه بازگشتند، جزئیات 
خاصی از نامه رهبر ایران مشخص شد، چنانکه 
حســین امیر عبداللهیان دســتیار ویژه رئیس 
مجلــس ایران در امور بین الملــل در این باره 
گفت : شــکی نیســت که قرن ۲۱ قرن آسیا 
است. سفر قالیباف با ورود مستاجران جدید به 
کاخ سفید همزمانی دارد و برای متحدان ایران 
روشــن می کند که تهران دیگــر با بازی کاخ 
سفید در برجام وقت خود را تلف نمی کند. این 
خبرنگار روســی با اشاره به شکل گیری اتحاد 
سه جانبه ایران ، روسیه و چین در آسیا افزود: 
تاکیــدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تا 
زمانی که ایاالت متحده تحریمهای اعمال شده 
توســط ترامپ را به طور کامل لغو نکند، هیچ 
مذاکره ای در مورد توافق هسته ای روی میز باز 

نخواهد گشت .
وی تصریح کرد: تمام این اقدامات نشان دهنده 
واکنش جمهوری اســامی ایران به رفتارهای 
امریکاســت و این پیــام را منتقل می کند که 
امریکایی هــا ! فقط فکر کنیــد، ایران اکنون 
دوســتانی قوی یعنی چین و روســیه را دارد. 
ایران دیگر تنها نیســت، بخشــی از قوی ترین 

اتحادیه نظامی - سیاسی جهان است.

 آزموده را آزمودن خطاست 
در همین حال عقل حکم می کند که انســان 
از یک ســوراخ دوبــار گزیده نشــود. آمریکا و 
اروپایی ها بی صداقتی خود را در برجام نشــان 
دادند. این درحالی است که تحلیلگران سیاسی 
بارها تشریح کرده اند که بایدن و ترامپ در یک 
مســیر با روشــهای متفاوت گام بر می دارند و 
بازگشت بایدن به برجام نیز موضوعی است که 

باید از همین زاویه به آن نگریست. 
در همین زمینه نشریه آمریکایی فارین پالیسی 
در یادداشــتی بــه قلم جیم آینهاف ســناتور 
اوکاهما و عضو کمیته نیروهای مســلح ســنا 
نوشــت: تیم بایدن در ســنا با مشــکل روبرو 
خواهند شــد مگر اینکه ثابت کنند از شکست 
توافــق هســته ای ۲۰۱۵ درس آموخته انــد. 

رئیس جمهور جو بایدن بارها قصد خود را برای 
بازگشت مجدد توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران 
ابراز داشته اســت. این یک اشتباه وحشتناک 
خواهد بود زیرا ایاالت متحده هرگز نباید دوباره 
وارد توافق ناقص شود. باید یک توافق جدید و 

بهتری حاصل شود تا ما از آن حمایت کنیم.
وی افزود: برجــام تحریم های مهم علیه تهران 
را لغو کرد در حالی که فعالیت های هســته ای 
آن فقــط تا حــدودی محدود شــده بود و آن 
محدودیت ها در سال ۲۰۲۵ منقضی می شوند. 
این توافق همچنین نتوانســت به توسعه مداوم 
موشک های بالستیک ایران و همه فعالیت هایی 
که به طور گسترده در مطبوعات گزارش شده 
است، پایان دهد. آن توافق قطعاً اهداف امنیت 

ملی ایاالت متحده را پیش نمی برد.
باید در نظر داشــت که بایدن به دنبال تحقق 
4 اصل در سیاســت خارجی امریکا است. این 
4 اصــل عبارتند از۱ – امضای توافقی جدید با 
تهران به نحوی که برنامه های موشکی بالستیک 
و فعالیت های هسته ای  ایران را محدود کند و 
مانع از دستیابی ایران به ساح هسته ای شود. 
۲ – برنامه ای که بتوانــد نظرات و نگرانی های 
متحــدان منطقه ای امریکا و رژیم اســرائیل را 
تأمین و رفع کند . ۳ – برنامه ای که محدودیت 
زمانی نداشته باشــد 4 – امکان بازرسی بدون 
قید و شرط را از مکان های مختلف ایران فراهم 

سازد. 
چنین اظهاراتی بارها از ســوی مقامات دولت 
بایدن اعام شــده است، جیک سالیوان مشاور 
امنیت ملی بایدن در این باره گفته؛ دولت آینده 
ایاالت متحده می خواهد با پیوســتن مجدد به 
توافق هســته ای برجام و ملزم کردن ایران به 
پیروی از مفاد این توافقنامه، این کشور را دوباره 

به محدوده بازگرداند.
وی افزود: بازگشــت ایــاالت متحده آمریکا به 
برجام شــرایط را برای مذاکرات بعدی در مورد 

مسائل گسترده تر فراهم می کند.
این تفاســیر به نظر می رســد؛ دولت بایدن به 
دنبال »بازگشــت پوچ« به برجام اســت یعنی 
می خواهد صرف اعام بازگشت به آن، اوال ایران 
را مجبور به تعلیق اقدامــات مقابله ای کرده و 
ثانیاً به بهانه ناقص بودن توافق موجود، از انجام 
تعهدات خود )مشخصا لغو همه تحریم ها( شانه 

خالی کند.
این در حالی است که موضع جمهوری اسامی 
ایــران در ایــن خصوص کاما شــفاف بوده و 
چنانچه رهبر انقاب نیــز به آن تأکید کردند، 
بازگشت صرف آمریکا به برجام هیچ موضوعیتی 

برای تهران ندارد، بلکه آنچه مهم اســت انجام 
تمام تعهدات برجامــی آمریکا و اروپا به عاوه 
پرداخت هزینه های تحمیل شده ناشی از خروج 

ترامپ از برجام است.
به نظر می رسد؛ دولت بایدن به دنبال »بازگشت 
پوچ« به برجام اســت یعنــی می خواهد صرف 
اعام بازگشــت به آن، اوال ایــران را مجبور به 
تعلیق اقدامات مقابلــه ای کرده و ثانیا به بهانه 
ناقص بودن توافق موجود، از انجام تعهدات خود 

)مشخصا لغو همه تحریم ها( شانه خالی کند.
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس 
شورای اسامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ایران در این باره گفت: 
واضح اســت اگر آمریکا به برجام بازگردد صرفاً 
به تعهدات بین المللی خود بازگشته یک تعهد 
که آن را پذیرفته اما از آن خارج شده و اکنون 
اگر این کشور به برجام بازگردد به وظیفه بین  
المللی خود عمل کرده اســت. از ســوی دیگر 
بایــد در نظر داشــت که امریــکا هیچگاه در 
عرصه سیاست خارجی صادقانه عمل نمی کند 
و رویکرد این کشــور در مورد خروج از برجام 
بهترین دلیل اســت،  از این رو منطقی اســت 
که ایران تصمیمات و سیاســت های خود را به 
امریکا گره نزده وتنها بعد از آنکه وعده های این 

کشور محقق شد پا در میدان مذاکره بگذارد. 
ســعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملّی با 
بیان اینکه آمریکا ۱۵۰۰ تحریم را با شناســه 
جدید، علیــه ایران اعمال کــرده گفت: آن ها 
می خواهند به برجــام برگردند و بگویند این ها 
که در برجام نیســت و من به برجام برگشتم، 

این ها تحریم های دیگری است. 
محمــد باقر قالیبــاف نیز در این بــاره گفته؛ 
منطقی و درســت دانستن قانون لغو تحریم ها 
از سوی مقام معظم رهبری مهر تاییدی بر این 
قانون و ظرفیت مناسبی برای این هدف ایجاد 
و نظام محاســباتی دشــمن را اصاح می کند، 
که دوران اعمال تحریم های بی هزینه به پایان 
رسیده است.جبهه غرب باید حقوق ملت ایران 
را به رسمیت بشناســد و اگر فشاری به ایران 
وارد کــرد باید خود را آمــاده پرداختن هزینه 

متناسب با آن بکند.
سوم اســفند ماه قرار اســت ایران از پروتکل 
الحاقی خارج شود،  اگر آمریکایی ها تا این تاریخ 
به برجام بازگشتند، ایران این تصمیم را اجرایی 
نخواهــد کرد اما به نظر می رســد که بایدن و 
شــرکای او قصدی برای اجرای تعهدات خود 
نداشــته باشند و همین سیاست باعث می شود 

تا ایران گام های بعدی را بردارد.

رسول اکرم )ص(: رجب ماه بارش رحمت الهی است. 
خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو می ریزد.

زنان کولبر صاحب شغل می شوند

هر چند آمار دقیق، قطعی و متقنی از تعداد کولبران 
در ایران موجود نیســت اما آمارهای غیررســمی از 
فعالیــت ۸۰ تا ۱۷۰ هزار کولبــر در مرزهای غربی 
کشــور حکایــت دارد. همچنین اگــر کولبری در 
ســال های نه چندان دور تنها مختص مردان بود اما 
شواهد نشان می دهد که امروزه زنان زیادی به ناچار 
رزق و روزی خود را از این راه تحصیل می کنند و پا 
به پای مردان، ساعت ها پیاده روی طاقت فرسا همراه 
بــا مخاطرات فــراوان را در ارتفاعات صعب العبور به 
جان می خرند. زنانی که اغلب به شــکل ناشناس و 
با چهره های پوشیده، گرفتار معضل کولبری هستند.

با وجودی که در سال های اخیر از رفع معضل کولبری 
و ساماندهی کولبران زیاد سخن به میان آمده و وعده 
و وعید و طرح های مختلف ارائه شــده، اما در عمل، 
اتفاق خاصی نیفتاده و راه کاری اصولی اندیشــیده و 

عملیاتی نشده است.
در این میان، بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام 
که توانمندی و ایجاد فرصت های شــغلی در مناطق 
محروم و کم برخوردار کشــور را در دستور کار خود 
قرار داده است، امسال ورودی جدی داشته به حوزه 
اشــتغال زایی کولبران سه اســتان مرزی کردستان، 
کرمانشاه و آذربایجان غربی و قرار است تا پایان سال 
99، ۱۱ هزار شغل را برای این کولبران به بهره برداری 
برســاند. به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد 
همچنین درصدد شناسایی زنان کولبر نیز برآمده و تا 
به امروز تعدادی طرح اشتغال زایی خرد و خانگی را 
برای این زنان راه اندازی کرده است. امیرحسین مدنی 
در این باره توضیح می دهد: طی ماه های گذشته ۱۱۰ 
زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و 
کامیاران در استان کردستان و پاوه، ثاث باباجانی، 
جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شده اند 
و تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت 

قرار گرفته اند. 

افتتاحیه فعالیت رسمی اینترنت 
اشیاء در شهر تهران

هوشمند! صفتی که وقتی به عنوان پیشوند یا پسوند 
به یک کلمه، فرآیند یا دســتگاه اضافه می شــود، 
نشان دهنده نوع خاص و پیشرفته از آن است، مثل 
تلفن های هوشمند، تلویزیون های هوشمند، دستگاه 

های هوشمند و ...
مفهوم اصلی شــبکه دستگاه های هوشمند در اوایل 
ســال ۱9۸۲ با تغییراتی در یک دســتگاه فروش 
اتوماتیــک کوکاکــوال در دانشــگاه کارنگی ملون 
به عنوان اولین وســیله متصل به اینترنت شــکل 
گرفــت که می توانســت موجودی و ســرد و گرم 
بودن نوشــیدنی های بارگیری شده را گزارش کند.  
هوشمند سازی خدمات یا دستگاه ها، بر بستر و پایه 
اینترنت انجــام میگردد. یکی از جدیدترین مفاهیم 
شبکه های هوشــمند، اینترنت اشیاء)IOT( است. 
مفهــوم اینترنت اشــیاء بر این پایه اســت که می 
توان با اتصال دســتگاه ها و تجهیــزات اطرافمان به 
اینترنت و با اســتفاده از اپلیکیشن های  موجود در 
تلفن های هوشــمند، آنها را مدیریت و کنترل کرد. 
امروزه این واژه به مفهومی پیچیده و گســترده در 
دنیای فناوری و دیجیتال بدل شده است که  ارتباط 
ماشین با ماشین، ارتباط ماشین با انسان یا بالعکس، 
ماشینهای هوشــمند و حتی هوش مصنوعی را در 
هم تلفیق کرده است. اینترنت اشیاء از سال ۱۳9۶ 
در ایران مطرح گشــت و هم اکنون در حال  پیاده 
ســازی و گسترش در کان شهر تهران است. امروز 
با افتتاح شبکه بزرگ اینترنت اشیاء، در شهر تهران 
به عنوان بزرگ  ترین کان  شــهر ایران و یکی از پر 
جمعیت  ترین شــهرهای جهان، اولیــن گام برای 
تاســیس شــبکه ملی اینترنت اشــیا کشور توسط 
شــرکت الوان پایش ونداده و مشــارکت شــرکت 
انتقــال داده های آســیاتک و بــا حمایت معاونت 
فناوری ریاست جمهوری و با تجهیزات ۱۰۰% بومی 
، برداشته شــد.  افتتاحیه فعالیت رسمی نخستین 
اپراتور تخصصی اینترنت اشیاء با مشارکت آسیاتک 
در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران و همزمان 

با اولین جشنواره اینترنت اشیاء برگزار گردید.
ایده ایجاد شبکه ملی اینترنت اشیا بر اساس فناوری 
LoRaWAN بر اســاس یک اکوسیستم بومی در 
سال ۱۳9۶ مطرح شــد، اولین گام تحقق این ایده 
در ســال ۱۳9۸ و پس از تاســیس الوان با تولید و 
آزمایش موفقیــت آمیز چرخه کامــل محصوالت 
اکوسیســتم اینترنت اشــیا برداشــته شد. شرکت 
انتقال داده های آســیاتک بعنوان یکی از برترین و  
بزرگترین اپراتورهای خدمات ارتباطی و انتقال داده 
درکشور است که با مشارکت در پروژه ایجاد پوشش 
شبکه کامل کانشهر تهران و تامین زیر ساختهای 
مخابراتی برای نصب Getway شبکه و خدمات دیتا 
سنتر بعنوان اصلی ترین شریک تجاری الوان پایش 

تحقق این مهم را تسهیل و عملی کرد. 

گزارشخبر

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پیرعلي

 سردبير: محمد صفري 
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پاک ۱۶  تلفن: ۶-۸۸۰۱۳۸۷۰  نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  

 کدپستي: ۱4۳۸۶۳4۸۷۱  شاپا: ۳94۷ - ۲۰۰۸ 
 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰۶۶۸۸ 

 چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 
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نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز

فاصله طوالنی از وعده تا عمل آمریکا و اروپا

سفر وزیر خارجه دوحه به تهران؛

تالش دقیقه نودی امیر قطر برای نجات برجام یا صلح در منطقه؟


