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گــروه بین الملل – الهــه پیربرناش: 
کرونــا اعصاب جامعه جهانی را به بازی گرفته 
اســت. کووید 19 که کسی نمی داند چه شد 
که از چیــن و ماچین تا دورترین نقطه زمین 
گسترش یافت؛ نمی خواهد شکست را بپذیرد. 
گمــان می رفت واکسیناســیون گســترده و 
جهش معکوس منجر به کنترل کرونا شــود 
اما گویا داســتان فرق کرده است. محققان در 
آفریقای جنوبی اعالم کردند که نوع جدیدی 
از کووید-19 را با تعداد زیادی جهش در این 
کشور شناسایی کرده اند و آن را عامل افزایش 

تعداد عفونت می دانند.
»ســاجد جاوید« وزیربهداشت بریتانیا روز 
جمعه با ایراد ســخنانی در مجلس عوام بیان 
کرد که ســازمان بهداشت جهانی صبح امروز 
یک جلسه ویژه در این خصوص تشکیل داده تا 
ابعاد این سویه مورد بررسی قرار گیرد. اوضاع 
به گفته او به ســرعت در حال تغییر اســت و 

درجه باالیی از عدم اطمینان وجود دارد.
وی توضیــح داد کــه ســویه  جدید برای 
اولین بار توسط هنگ کنگ، از شخصی که از 
آفریقای جنوبی سفر کرده بود، شناسایی شد. 
انگلیس به گفته او نخســتین کشوری بود که 
تهدید بالقوه این نوع جدید را شناسایی کرد و 

به شرکای بین المللی هشدار داد.
جاوید گفت: موارد بیشــتری در آفریقای 
جنوبی و بوتسوانا شناسایی شده و به احتمال 
زیاد اکنون به کشــورهای دیگر سرایت کرده 
اســت. این درحالیســت که دولــت آفریقای 
جنوبــی دیروز در یــک کنفرانس مطبوعاتی 
اطالعاتی را که درباره این ســویه می دانست، 

ارائه کرد.
هشدار درباره امنیت کاذب 

»تدروس آدهانوم گبریســوس«، مدیر کل 
سازمان بهداشت جهانی در سخنرانی افتتاحیه 
خود در یک نشست خبری در مورد همه گیری 
این ویروس در ژنو، گفت که واکسن های کرونا 
اثربخش هســتند اما به طــور کامل از انتقال 

ویروس جلوگیری نمی کنند.
وی گفت: در بسیاری از کشورها و جوامع، 
ما نگران احساس امنیت کاذبی هستیم مبنی 
بر اینکه واکسن ها به همه گیری پایان داده اند 

و افرادی که واکسینه می شوند نیازی به انجام 
اقدامات احتیاطی دیگری ندارند.

مدیر کل ســازمان بهداشت جهانی تاکید 
کرد: »اگر واکســینه شده باشــید، خطر ابتال 
به بیماری شــدید و مرگ در شما بسیار کمتر 
است، اما همچنان در معرض خطر ابتال به این 

ویروس و انتقال آن به دیگران هستید.«.
جهش در جهش کرونا

به گزارش پایــگاه اینترنتی آی. بی تایمز،  
تعــداد روزانــه مبتالیان به کرونا در کشــور 
آفریقایی که به شــدت آســیب دیده است از 

ابتدای ماه جاری ده برابر افزایش یافته است.
»تولیو دی اولیویرا«، ویروس شــناس، در 
یک کنفرانس خبری که با عجله برگزار شــد، 
گفت: متأســفانه ما نوع جدیدی از کووید-19 
را شناســایی کرده ایم که دلیلی برای نگرانی 
در آفریقــای جنوبی اســت. وی گفت که این 
گونه که با برچسب علمی B.1.1.۵۲9 استفاده 

می شود، »تعداد جهش های بسیار باالیی دارد«  
و افزود که ســازمان بهداشــت جهانی ممکن 
است به آن یک نام یونانی - مانند سویه غالب 

دلتا- بدهد.  
او گفت: »متاسفانه ظهور این گونه می تواند 
باعث افزایش مجدد عفونت ها می شــود. این 
گونه جدید در »بوتسوانا« و »هنگ کنگ« نیز 
در میان مســافران آفریقای جنوبی شناسایی 

شده است.
محققان آفریقای جنوبی نگرانند که سویه 
جدید بــه دلیل جهش های زیاد اثر بخشــی 
واکسن های موجود برای پیشگیری از ابتال به 

بیماری کووید19 را با چالش مواجه کند.
وزیر بهداشــت آفریقای جنوبی این گونه 
جدید را »به طور جدی نگران کننده«  خوانده 
و احتمــال می دهــد که این ویــروس عامل 
افزایــش تصاعدی موارد جدیــد ابتال در این 
کشــور در هفته های اخیر باشد. وی می گوید: 

این مسئله بسیار توجه  برانگیز است که چطور 
پس از ماه  ها که شــمار موارد ابتال به نســبت 
پایین بود، در روزهای گذشته تعداد مبتالیان 

به شدت افزایش یافته است.
تا کنون منشــاء احتمالی این گونه جدید 
ناشــناخته مانده است و موارد ابتال به آن تنها 
در آفریقای جنوبی و مســافران این کشور در 

مناطق دیگر مشاهده شده است.
به گفته محققان گونه جدید ویروس کرونا 
تا کنون دست کم 1۰ جهش داشته است. این 
در حالی است که تعداد جهش  ها در سویه دلتا 
که قدرت ســرایت بسیار زیادی دارد تا کنون 
دو مورد و در ســویه بتا سه مورد بیشتر نبوده 

است.
محققــان احتمال می دهند کــه این گونه 
تازه شناسایی شده از قدرت سرایت به مراتب 
بیشتری نســبت به گونه دلتای ویروس کرونا 
برخوردار باشــد و سیســتم دفاعــی بدن را 

شدیدتر به چالش می کشد و تضعیف می کند.
پس لرزه اقتصادی سویه جدید کرونا

پیدایش و گســترش سریع ســویه جدید 
کووید – 19 در آفریقای جنوبی، بســیاری از 
کشــورهای آسیایی و اروپایی را به ازسرگیری 
اعمــال محدودیت هــا و قرنطینه و همچنین 
توقف پروازها از آفریقای جنوبی واداشته است.
بهای نفــت خام در ماه هــای اخیر در پی 
گسترش تزریق واکســن کرونا و مهار نسبی 
این ویروس در بیشتر جهان به ویژه کشورهای 
صنعتی و پیدایش چشــم انــداز بهبود اوضاع 
اقتصــادی، تا ســطح کم ســابقه ای باالرفت 
که منجر بــه واکنش آمریــکا و متحدانش و 
کشــورهای مصرف کننده، با رهاســازی ده ها 
میلیون ها بشکه از ذخایر راهبردی خود شدند.
اما بهای جهانی نفت در روز چهارشــنبه با 
وجود اعــالم  روز پیش از آن کاخ ســفید به 
همراه چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و انگلیس 
برای برداشت و رهاسازی بیش از ۵۰ میلیون 
بشــکه از ذخایر راهبردی برای کاهش دادن 

بهای نفت خام، ۳ درصد باالرفت.
با این حال تحلیلگــران معتقدند که افت 
ســرمایه گذاری در این صنعت و بهبود اوضاع 
اقتصــادی جهــان پــس از فروکــش کردن 
همه گیری کرونا موجب خواهد شــد که تأثیر 
این اقدام بر روی بهای نفت کوتاه مدت، ناچیز 
و به گفته بانک سرمایه گزاری آمریکا گلدمن 

َسکس »قطره ای در دریا« باشد.
انتشار اخباری در مورد قصد مصرف کنندگان 
عمده نفت خام برای عرصه ذخایر راهبردی و 
کاهش بهای آن، افزایش ارزش دالر و احتمال 
تأثیر منفی موج جدیــد همه گیری کرونا در 
اروپا بر تقاضای نفت خام موجب شــده بود تا 

بهای نفت برنت 1۰ درصد کاهش یابد.
همه گیــری کرونا و سیاســت های محیط 
زیستی به کاهش ســرمایه گذاری در صنعت 
نفــت تولیدکننــدگان مطــرح و به خصوص 
کشــورهای فقیر عضو اوپک منجر شده و در 
حال حاضر تنها ســه عضو این سازمان یعنی 
عراق، امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
ظرفیت تولید اضافی برای افزایش نسبتاً سریع 

تولید را دارند.

زنگ خطر برای سویه جدید کووید- 19 در آفریقای جنوبی به صدا در آمد

شناسایی جهش مخرب در کرونا

درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی ســودان در خارطوم پایتخت 
این کشور، ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، پلیس سودان 
در بیانیه ای اعالم کرد که در جریان حمله به دو مقر  پلیس،۳۲ نیروی امنیتی و ۳ 
تظاهرکننده زخمی شدند.  روز پنجشنبه تظاهرات گسترده ای در ام درمان، خارطوم 
بحری، شــهرهای االبیض در ایالت کردفان شمالی، نیاال در ایالت دارفور جنوبی در 
اعتراض به توافق امضا شده میان بدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی و عبداهلل 
حمدوک نخســت وزیر برگزار شــد. حمدوک و البرهان روز یکشنبه توافقنامه ای 
سیاسی شامل 1۴ بند امضا کردند که مهمترین آنها بازگشت حمدوک به پست خود 
بعد از دو ماه برکناری و نیز تشکیل کابینه تکنو کرات بدون وابستگی های حزبی بود.

درگیری مردم با کودتاچیان سودان
اردنی ها دیروز)جمعه( تظاهراتی را در امان در مخالفت با امضای توافق اخیر 
اردن، امارات و رژیم صهیونیســتی در زمینه تبادل انرژی و آب برگزار کردند. به 
گزارش اسپوتنیک، اردنی ها با تجمع در امان مخالفت خود را با توافق اخیر میان 
اردن، امارات و رژیم صهیونیســتی درباره تبادل انرژی و آب اعالم کردند. امان و 
تل آویو روز دوشــنبه قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن، این کشور عربی 
انرژی خورشــیدی را برای رژیم صهیونیستی تامین می کند و این رژیم هم در 
مقابل آب شیرین برای اردن می فرستد. این توافقنامه روز دوشنبه ۲۲ نوامبر و 
در حاشیه اکسپو دبی و با حضور جان کری، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا 

در امور تغییرات اقلیمی به امضا رسید.

تظاهرات اردنی ها علیه توافق با اسرائیل
شمار قربانیان معدن زغال سنگ »لیستویاژنایا« در منطقه سیبری روسیه به 
۵۲ نفر افزایش یافت. »یوری شه« رئیس گروه امدادگران معدن منطقه کوزباس 
روز جمعه به خبرنگاران گفت: در مجموع ۴۶ معدنچی و شش امدادگر در جریان 
آتش سوزی معدن زغال سنگ »لیستویاژنایا« کشته شده اند.  سرگئی تسیویلف، 
استاندار منطقه کمروو اعالم کرده است که برای رفع خطر انفجار معدن، آن را 
باید با گاز متان پر کرد و این اقدام سه روز زمان می برد. انفجار صبح پنجشنبه 
در یکی از تونل های معدن زغال سنگ »لیستویاژنایا« در منطقه کوزباس رخ داد. 
۲۶۳ معدنچی تخلیه شــدند که بیش از ۴۰ نفر همان لحظات اولیه آنان در اثر 

دودگرفتگی شدید  مصدوم شدند.  

حادثه در معدن زغال سنگ سیبری

امضای معاهده تاریخی بین فرانسه و ایتالیا

نخســت وزیــر ایتالیا و رئیــس جمهوری 
فرانســه معاهده ای تاریخی را در کاخ ریاست 

جمهوری ایتالیا امضا کردند.
بــه گزارش فرانس ۲۴، رهبران فرانســه و 
ایتالیا کــه از قدیم روابــط تاریخی، فرهنگی 
و زبانــی زیادی با یکدیگر داشــته اند، در یک 
کنفرانس خبری مشــترک، عالوه بر تاکید بر 

روابط نزدیک خود، تعهد مشترک خود نسبت 
به اتحادیه اروپا را نیز یادآور شدند.

ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا امضای این 
معاهده را یک »لحظه تاریخی« دانســت که 
»هم ســو و سرعت بخش به فرایند یکپارچگی 

اروپاست.«
امانوئــل ماکرون، رئیس جمهوی فرانســه 

نیز گفت، این معاهده »ُمهری بر یک دوستی 
عمیق« است و افزود: ما به عنوان بنیان گذاران 
یکپارچه تــر،  اروپایــی  از  اروپــا،  اتحادیــه 

دموکرات تر و مستقل تر حمایت می کنیم.
این معاهده در حالی به امضا رسید که تنها 
چند هفته به آغاز ریاســت فرانسه بر اتحادیه 
اروپا باقی مانده و این قاره بطور کلی، شــاهد 

تغییرات زیادی است.
خروج »آشــفته بریتانیــا« از اتحادیه اروپا 
و منازعات میــان دموکراســی های لیبرال و 
همســایگان شرقی شــان، اتحادیه اروپا را به 
هم ریخته اســت؛ این در حالی است که آنگال 
مــرکل، صدراعظم آلمان و رهبــر دوفاکتوی 
این اتحادیه، ســرانجام به دنبال انتخابات ماه 
سپتامبر سال جاری، از این سمت کناره گیری 

می کند.
این معاهده که به دلیل امضا شدن در کاخ 

کوئیرینــال ایتالیا، به »معاهــده کوئیرینال« 
معروف شــده است، طیف وســیعی از مسائل 
را پوشش می دهد، از جمله مسائل اقتصادی، 
صنعتــی، فرهنگــی، تحصیلــی، امنیتــی و 
همکاری هــای فرامــرزی و همچنیــن روابط 

خارجه.
ماکرون، احتماال با اشاره به بحران در روابط 
دیپلماتیک دو کشــور در اوایل سال ۲۰19، 
خاطرنشــان کرد که تاریخ روابط فرانســه و 
ایتالیا، شــاهد »لحظاتی دشــوار« بوده است. 
در ســال ۲۰19، ماکرون مورد حمله انتقادات 
شدید دولت پوپولیست وقت ایتالیا قرار گرفت.
اما ارتباطات این دو کشور با روی کار آمدن 
دولت جدیدی در رم، سال به سال بهتر شد و 
با نخســت وزیری دراگی، که از مدیران سابق 

بانک مرکزی اروپا بود، بهبود یافت.
دراگــی به خاطــر تحویــل دادن اعضای 

پیشــین گروه چپ افراطی »بریگاد سرخ« که 
در دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی در ایتالیا ایجاد 
رعب و وحشــت کردند، از ماکرون تشکر کرد. 
»پناهگاه امن« این افراد در فرانسه، تنش هایی 
چندین ســاله را به روابط دو کشــور تحمیل 

کرده بود.
ایتالیــا پیش تــر عنــوان کرده بــود که 
متحدانش، این کشــور را در مواجهه با هزاران 
مهاجری که هر ســاله از آفریقای شــمالی به 

سواحل این کشور می آیند، تنها گذاشته اند.
طرفیــن همچنیــن توافــق کردنــد که 
کشورهای اتحادیه اروپا، باید سیاست واحدی 

در مقابل مسئله پناهجویان اتخاذ کنند.
ایتالیــا پیش تــر عنــوان کرده بــود که 
متحدانش، این کشــور را در مواجهه با هزاران 
مهاجری که هر ســاله از آفریقای شــمالی به 

سواحل این کشور می آیند، تنها گذاشته اند.

»والدیمیــر پوتین« رئیس جمهوری روســیه در دیدار با 
»الهام علی اف« رئیس جمهوری آذربایجان که در شهر سوچی 
آغاز شده است، گفت: گردهم آمده ایم تا شرایطی را برای حل 
و فصل قره باغ ایجاد کنیــم که مردم این منطقه بتوانند در 
صلح زندگی کنند. پوتین در آغاز این دیدار خاطرنشان کرد: 
صلحبانان در قره باغ نقش مثبتی ایفا می کنند ولی متاسفانه 
حوادث همچنان ادامه دار است. والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روســیه، اظهار داشت که باید در مذاکرات سه جانبه با سران 
ارمنستان و آذربایجان شرایطی را برای حل و فصل وضعیت 
قره باغ ایجاد کرد تا ساکنان این مطنقه بتوانند در صلح زندگی 
کنند. وی در این دیدار گفت که باید برخی مسائل برای حل و 
فصل اوضاع در قره باغ را بررسی کرد. رئیس جمهوری روسیه 
در جریان گفت وگــوی خود با علی اف تاکید کرد که پیش 

از این دیدار با ســرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و الکساندر 
بورتنیکوف رئیس ســرویس امنیت فدرال این کشور و یکی 
از معاونان نخست وزیر صحبت کرده است. وی تصریح کرد: 
به تازگی با همکارانم صحبت کردم. با معاون نخســت وزیر 
دولت روســیه که شما او را به خوبی می شناسید و با مسائل 
مربوط به مشکالت اقتصادی و رفع انسداد کریدورهای حمل 
و نقل ســروکار دارد.  پوتین با بیان اینکه ســال آینده، سی 
امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور نقطه عطفی 
در مناسبات دو طرف اســت، گفت: مشارکت راهبردی ما با 
موفقیت در حال توســعه است بطوریکه علیرغم همه مسائل 
همه گیری و محدودیت های اقتصادی مرتبط با این موضوع، 
امسال در 9 ماهه اول سال جاری، تجارت ما 11 درصد افزایش 

یافته است که این یک شاخص خوب است.

»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه 
طی کنفرانــس مطبوعاتی مدعی شــد اطالعاتی مبنی بر 
اجرای کودتایی دولتی و برنامه ریزی شده در این کشور در 
روز اول ماه دســامبر )1۰ آذر( دریافت کرده است. زلنسکی 
تصریح کرد: »چالش های بزرگی در کشور ما وجود دارد که 
توسط سازمان های اطالعاتی کشورهای دیگر رقم می خورد. 
مثاًل اطالعاتی دریافت کردم که روز اول دســامبر در کشور 
ما کودتا خواهد شــد.« وی افزود: »رینات آخمتوف« تاجر 
اوکراینی )مخالف دولت( احتماالً در این طرح کودتا دســت 
داشــته و میلیاردها دالر برای این رویــداد اختصاص داده 
شده است. زلنسکی ابراز عقیده کرد که اطرافیان آخمتوف 
کارآفرینان را به جنگ با رئیس جمهور و دولت می کشانند.

پیشــتر  مخالفان اولتیماتومی به والدیمیر زلنسکی داده 

بودند و خواســتار اســتعفای »آندری یرماک« رئیس دفتر 
رئیس جمهوری اوکراین تا اول دســامبر شدند و قول دادند 
در صورت امتناع، تظاهرات گســترده جدیدی را راه اندازی 

کنند.
 احتمال جنگ با روسیه 

رئیس جمهوری اوکراین در این نشست خبری همچنین 
گفت: که احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار با روسیه وجود 
دارد.  ولودیمیر زلنسکی افزود: من معتقدم که هر روز چنین 
امکانی هســت و چنین ارعابی در جامعه و بین رســانه ها 
وجود دارد. در چند روز گذشته برخی رسانه های آمریکایی 
به نقل از مقامات اطالعاتــی آمریکا و اوکراین اعالم کردند 
 که روسیه قصد دارد اواسط زمستان سال جاری به اوکراین

 حمله کند.

ترس اوکراین از شایعه کودتا توسط روسیهدیدار پوتین و علی اف

درست در روزهایی که به دلیل سقوط ارزش 
لیر، اوضاع در ترکیه ملتهب شده است، مقام های 
ترک از یک سو پرونده خاشقچی را دوباره روی 
میز آورده اند و از دیگر سو به سمت ترمیم روابط 

با امارات متحده عربی حرکت کرده اند.
به دنبال ادامه ریــزش ارزش پول ترکیه در 
برابــر دالر آمریکا در روزهــای اخیر، پول ملی 
ترکیه سه شنبه این هفته بیشترین افت را نشان 
داد و باعث شد مردم ســه شهر آنکارا، ازمیر و 

استانبول به خیابان ها بیایند.
ارزش لیر ترکیه در روز چهارشــنبه نیز به 
۰۸/1۳ لیر در برابر یک دالر آمریکا رسید و این 
در حالی اســت که لیر در یک ســال اخیر ۳۴ 
درصد از ارزش خود را از دست داده که این امر 
به تورم و نارضایتی بیشتر مردم دامن زده است.

این نارضایتی ها تا جایی خودنمایی کرد که 
تظاهرکنندگان شعارهای معیشتی را به سیاسی 
تبدیل کرده و خواستار کناره گیری اردوغان و 
حزب عدالت و توســعه از حاکمیت این کشور 

شدند.
شروع ماجرا

ترکیه از دو ســه ســال پیش با چرخش به 
ســمت روســیه و تصمیم به خرید تسلیحات 
روسی از جمله سامانه پدافندی اس ۴۰۰ خشم 
متحد قدیمی خود-آمریکا-را باعث شــد و حاال 

ادامه سردی روابط به دولت بایدن امتداد یافته 
اســت، روابطی که دو برابر شدن تعرفه واردات 
فوالد ترکیه از ســوی آمریکا در  دوران ترامپ 
اثرات خــود را بر اوضاع اقتصادی این کشــور 

گذاشت.
همچنین چالش هــای منطقه ای ترکیه نیز 
متحدان این کشــور در اروپا را  طی سال های 
اخیر رنجانده است و این مورد هم به بار تلنبار 
شــده بر بدنه اقتصاد ترکیه اضافه شد؛ آن هم 
اروپایی که مقصد اصلی صادرات قطعات خودرو 
و خودروهای مونتاژ و تامین کننده بخشــی از 

بازار گردشگری ترکیه بوده است.
البته برخی کارشناسان معتقدند که پیش از 
هرچیز سیاست های مداخله جویانه و دستوری 
در اقتصاد ترکیه، از جمله تغییرات پیاپی رئیس 
بانــک مرکزی و نیز کاهش نــرخ بهره، به افت 

ارزش لیر بیشتر دامن زده است.
اما برخی نیز اعتقاد دارند که افت ســرمایه 
گذاری خارجــی به دلیل قــرار گرفتن ترکیه 
در لیســت خاکســتری اف ای تی اف در سال 
جاری میــالدی از جمله علل ســقوط ارزش 
لیر بوده اســت، موضوعی کــه با کاهش ذخائر 
ارزی ترکیه این کشــور را در پرداخت به موقع 
بدهی های خارجی با مشــکل روبه رو ســاخته 
است. به اینها می توان کاهش درآمدهای ترکیه 

از محل گردشگری را هم اضافه کرد. ترکیه برای 
رسیدن به ۶۰ میلیارد دالر درآمد گردشگری تا 
۲۰۲۳ هدف گذاری کــرده بود، اما کرونا همه 

برنامه ریزی ها را به هم زد.
حاال اوضاع ارزی ترکیه ابعاد جدیدتری هم به 
خود گرفته است، بطوری که نگرانی ها از انتقال 
دارایی ها و پس اندازهای شخصی به بانک های 
اروپایی نیز باال گرفته است؛ موضوعی که احتماال 
خشنودی سعودی را در پی داشته باشد، بطوری 
که شبکه های اجتماعی ســعودی در روزهای 
اخیر از ســقوط ارزش لیر و التهابات اجتماعی 

ناشی از آن جشن گرفته اند.
با اینحــال برغم همه تحلیل ها در خصوص 
افت ارزش پــول ملی ترکیه، برخی می گویند، 
مسیر سراشیبی ارزش لیر ترکیه از سال ۲۰11 
و ورود ترکیه به بحران ســوریه و به دنبال آن 
حضور در برخی دیگر از کشورها در منطقه غرب 

آسیا، قفقاز و شمال آفریقا، آغاز شده است.
در یــک جمع بنــدی می تــوان گفت که 
هزینه های حضور نظامی و امنیتی در ســوریه، 
عــراق، لیبی و نیز قفقاز جنوبــی و این روزها 
افغانستان، در کنار فشارهای اقتصادی آمریکا و 
اروپا و اثرات کرونا بر صنعت گردشگری، ترکیه 
را به جایی که امروز در آن ایســتاده، رســانده 

است.

تالش های منطقه ای برای حل بحران 
اقتصادی

حاال ترکیه برای جلوگیری از سرعت در این 
سراشیبی، از سال گذشته برای جبران بخشی 
از فشــارها به بازار مالی خود یک دور جدید از 
دیپلماســی منطقه ای را برای ترمیم روابط با 
همســایگان و کشــورهای منطقه اعم از مصر، 
عربســتان و امارات و حتی اسرائیل آغاز کرده 
است. تالش ها برای اصالح روابط آنکارا با ریاض 
که از ۲۰11 و به دنبال کودتای مصر و ســقوط 
دولت اخوانی محمد مرســی سرد شده بود، با 
میانجیگری قطر کلید خورد. عربستان نیز مانند 
دو کشور عراق و سوریه یکی از مقاصد صادراتی 
ترکیه به حســاب می آمد، اما با بروز بحران در 
روابط دو کشــور، ســعودی ها کاالهای ترک را 

تحریم کردند. این درحالی بود که ترکیه همزمان 
بازارهای سوریه و عراق را نیز از دست داده بود، 
بطوری که مبادالت حدودا ۲۰ میلیاردی با عراق 
به یکباره به زیر 1۰ میلیارد دالر ســقوط کرد. 
این مشــکل در ارتباط با امارات هم صادق بود. 
اما رجب طیب اردوغان مصمم بود که این روابط 
را به هر شــکل ترمیم کند. بنابراین از یک سو 
تالش کرد روابط با عربســتان و از سوی دیگر 
بــا امارات و مصر را به وضعیت عادی بازگرداند! 
البته در ارتباط با امارات گویا روزنه هایی باز شده 
است، بویژه آنکه گفته می شود ترک ها به دنبال 
بازکردن مسیر زمینی ایران برای تبادالت با دبی 
و ابوظبی هستند، اما تالش ها در ارتباط با مصر 
و عربســتان هنوز به جایی نرســیده و چراغ ها 

همچنان قرمز نشان می دهند.

تشنج ترکیه در بازار لیر و سیاست خارجی

یک دهه شصتی رئیس پارلمان نروژ شد
سیاستمدار  قره خانی«  »مسعود 
ایرانی تبار حزب کارگر نروژ، توانست 
به عنوان رئیــس جدید پارلمان این 
و دومین  انتخــاب شــود  کشــور 
سیاســتمدار قدرتمند این کشــور 
بعد از پادشــاه نام بگیرد. قره خانی 
جانشین اوا کریستین هانسن، رئیس 
پیشــین پارلمان که چند روز پیش 

کناره گیری کرده شده است. هانســن به ظن استفاده ناموجه از یک آپارتمان 
مخصوص نمایندگان پارلمان در اســلو به شدت تحت فشار قرار گرفته بود و 

سرانجام مجبور به استعفا شد.
قره خانی ۳9 ســاله، متولد تهران است و در ســال 19۸۷ )1۳۶۶(  زمانی 
که تنها پنج ســال داشــت با پدر و مادرش به نروژ مهاجرت کرد و در رشته 

رادیوگرافی فارغ التحصیل شد.
او پس از اینکه به ریاســت پارلمان نروژ رسید، در حساب کاربری خود در 
فیس بوک با انتشــار عکسی از پدر و مادرش، نوشت: »ممنون از اعتماد شما. 
امروز من به عنوان رئیس اســتورتینگ )پارلمان نروژ( در کشور زیبای خودم 
نروژ انتخاب شــدم.« وی سپس به دورانی که با پدر و مادرش در سال 19۸۷ 
)1۳۶۶( به نروژ مهاجرت کردند اشــاره کرد و گفت: »به پدر و مادرم افتخار 
می کنم.« پس از نامزدی و انتخاب مســعود قره خانی به عنوان رئیس پارلمان 
نروژ برخی از حمالت نژادپرستانه علیه وی در شبکه های اجتماعی انجام شد. 
به طوریکه فردی در فیس بوک نوشت: »آن ها مخفیانه به همه جا وارد می شوند. 

بس است. آن ها به زودی کل کشور را در اختیار خواهند گرفت.«
فرد دیگری نوشــت که او برای چنین موقعیتی حداقل باید در نروژ به دنیا 
می آمد. دیگری نیز گفت: »رئیس اســتورتینگ نروژ از ایران. ســوال من این 
اســت که چرا؟« با این حال قره خانی معتقد اســت که اکثریت اینگونه فکر 
نمی کنند: »من فوق العاده خوشحالم که نروژ کشور من است. نروژ فرصت های 
فوق العاده ای به من داده است. به همین دلیل است که من بخشی استورتینگ 

و دموکراسی هستم.«

ویژه

اعتصاب کارکنان  نیویورک تایمز 
 همزمان با جمعه سیاه

کارکنــان تارنمای بازرگانــی روزنامه نیویورک تایمز در پی به بن بســت 
رســیدن مذاکراتشــان با مدیران این رســانه آمریکایی بر سر دستمزدها، در 

آستانه روز جمعه سیاه اعتصاب کردند.
به گزارش روزنامه نیویورک پســت؛ اتحادیه کارکنــان تارنمای بازرگانی 
نیویورک تایمز اعالم کرد که مذاکرات بر سر قراردادهای کاری از ۲ سال پیش 
به بن بســت رسیده و مدیریت این روزنامه هیچ تجدیدنظری در باره اقدامات 
ناعادالنه کارگری مانند پرداخت های پائین به کارکنان این بخش نکرده است.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال؛ کارکنان این رسانه خواستار افزایش 
۲.۵ درصدی دســتمزد و باال رفتن حداقل حقوق ها هستند، اما مدیریت تنها 

با افزایش یک درصدی حقوق و افزایش احتمالی مزایا موافقت کرده است.
این بیانیه می افزاید: تالش های شــبانه روزی کارکنان ما در هفته منتهی 
به جمعه ســیاه که شلوغ ترین و ســودآورترین زمان سال به شمار می رود، با 
ســاعت ها اضافه کاری آنان درآمد بی ســابقه ای را برای این روزنامه به همراه 

می آورد.
مدیریت نیویورک تایمز اعالم کرده که برای دستیابی به توافقی با کارکنان 

و بازگرداندن آنها بر سر کارهایشان، تالش می کند.  
  «بلک فرایدی« یا »جمعه ســیاه«، آخرین جمعه ماه نوامبر اســت که در 
آستانه کریسمس و تعطیالت  سال نوی میالدی در بسیاری از کشورها به ویژه 
آمریکا یکی از شناخته شده ترین و معروف ترین روزهای حراج برای خرید سال 
نو محســوب می شود و شهروندان می توانند کاالهای گوناگون را در این روز با 

تخفیف های بسیار زیاد تهیه کنند.

لغو دعوت وزیرکشور بریتانیا توسط فرانسه
پاریس روز جمعه در پی تیرگی بیشــتر روابط با لندن، با نامطلوب خواندن 
»پریتی پتل« وزیر کشور بریتانیا، دعوت از او را برای حضور در نشست بررسی 

بحران مهاجران در فرانسه پس گرفت.
به گــزارش ایرنا از خبرگــزاری رویترز؛این تصمیم پاریــس در پی انتقاد 
»بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا از برخورد پاریس با بحران پناهجویان 
و  در ادامه اختالفات ۲ کشــور بر سرمقررات پسابرگزیت و حقوق ماهیگیری 

اتخاذ و  تشدید شده است.
ایــن رخداد  غــم انگیز در کانال مانــش  که آبراه دریایی باریکی اســت 
کــه بریتانیا و فرانســه را از هم جدا می کند و از پــر رفت و آمدترین خطوط  
کشــتیرانی جهان به شــمار می رود، تاکیدی دوباره بر تیرگی روابط ۲ طرف 
در دوره پســابرگزیت و دشــواری های فراروی همکاری ۲ طرف برای متوقف 
کردن موج پناهجویان در پی جان باختن بیش از ۵۰ مهاجر گریزان از فقر در 

افغانستان، عراق و کشورهای دیگر به شمار می رود.
جانســون، رفتار پاریس را نادرست دانسته و »جرالد داقمانن« وزیر کشور 
فرانســه، لندن  را به مدیریت ضعیف بحران پناهجویان متهم کرده است. یک 
مقام وزارت کشور فرانسه، پیام جانســون به امانوئل مکرون رئیس جمهوری 

فرانسه را غیرقابل قبول و در تضاد با روح مذاکرات ۲ طرف دانسته است.
ماهیگیران فرانســوی روز جمعه از پهلوگیری یک شناور باربری بریتانیای 
در بندر سنت مالو جلوگیری کردند و قصد دارند بندر کاله و تونل کانال مانش 
را که مراکز عمده روابط بازرگانی میان بریتانیا و بقیه کشــورهای اروپایی به 

شمار می رود، مسدود کنند.  
لندن برای تجدیدنظر پاریس در این باره، ابراز امیدواری کرده است.

اسرائیل دنبال آشتی با بایدن
دولت رژیم صهیونیستی در تالش برای بهبود روابط با دولت بایدن، به آمریکا 
اطمینان خاطر داد که با طرح توســعه شهرک سازی در عطاروت واقع در شرق 
قدس که کمیته برنامه ریزی و توسعه قدس آن را تصویب کرده، موافقت نخواهد 
شد. به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت والال، مسووالن صهیونیستی در تالش برای 
فرونشــاندن تنش ها با آمریکا به کاخ سفید اطالع دادند که طرح ساخت شهرک 
جدید در زمین فرودگاه متروکه عطاروت در ایســت بازرسی قلندیا واقع در شرق 
قدس به تاخیر افتاد. این وبســایت اعالم کرد، رژیم صهیونیســتی طرح جنجال 
برانگیز ســاخت حدود 11۰۰۰ واحد مســکونی برای یهودیان تندرو را از جدول 

دستورکار نشست بعدی کمیته برنامه ریزی محلی حذف کرد.

ژورنالیسم

پولیتیک

استراتژیک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 

ره روان خراسان  )سهامی خاص( به شماره ثبت 8539  
و شناسه ملی 10380243700  

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت )اصالتا یا وکالتا( دعوت 
می شــود تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده ســاعت 1۰ صبح  و مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده ســاعت 11 صبح که در روز چهارشنبه مورخ 
1400/09/17 به آدرس: مشــهد بلوار سجاد نبش بزرگمهر جنوبی 1۵ پالک 

۲۴۳/۲  تشکیل می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره  
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1( انتخــاب اعضای اصلی هیات مدیره، ۲( انتخاب بازرســین، ۳( انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشار، ۴( تصویب ترازنامه و صورت های مالی 

با تشکر 
هیات مدیره


