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ه��ر چند كه كرون��ا وي��روس و مقابله ب��ا آن به 
اصلی ترين مس��اله جهان مبدل شده و جمهوری 
اس��امی ايران نيز از اين قاعده به دور نمی باشد، 
اما در كنار آن توجه به برخی مس��ائل و تجربه ها 
می تواند هم مانع از تکرار اش��تباهات محاس��باتی 
گ��ردد و هم راهنمايی برای مقابله با كرونا و البته 
پيامدهای آن باشد. يکی از مسائل مطرح سالهای 
اخير كشور را مساله برجام تشکيل می دهد. توافقی 
كه در سال 1394 ميان جمهوری اسامی ايران و 
گروه 1+5 امضا شد تا به گفته امضاءكنندگان در 
قبال برخی تعهدات ايران، زمينه ساز رفع تحريم ها 
ش��ود. برجام در حالی پنجمين س��الش را سپری 
می كند كه دو سال پيش در چنين روزهايی )18 
ارديبهشت 1397( آمريکا رسما خروج از برجام را 
اعام كرد. اكنون دو س��ال از آن خروج می گذرد 
در حالی كه ارزيابی روند اين دو س��اله چند نکته 

درس مهم را با خود دارد. 
نخس��ت در چارچوب اجرای تعهدات برجام است 
كه طرف های غربی برجام رس��ما نشان دادند كه 
هيچ اراده ای برای دوری از آمريکا و اجرای تعهدات 
برجامی ندارند و تا به امروز نيز جز چند تراكنش 
معدود در قالب اينس��تکس كه البت��ه برای اقام 
دارويی بوده- كه هرگز نيز جزو تحريم ها نبوده- 
كاركرد ديگری نداش��ته است. روندی كه موجب 
شد ايران طی 5 گام تعليق تعهدات برجامی را در 

برابر بدعهدی طرف مقابل اجرا نمايد.
اكنون ني��ز در حالی آمريکا به دنبال آنچه تمديد 
تحريم های تسليحاتی ايرن می نامد، است كه اروپا 
همان روند س��کوت و همراهی پنهان و آش��کار را 
اجرا می كند. بر اين اس��اس می توان گفت كه در 
بند اجرای تعه��دات برجامی قبل و بعد از خروج 
آمري��کا اتف��اق خاص��ی روی ن��داده و محور آن 

همچنان بی تعهدی طرف غربی بوده است.
 دوم آنک��ه در عرص��ه داخلی كش��ور دو رويکرد 
تقريبا متضاد مش��اهده می ش��ود ك��ه جای تامل 
اس��ت. بخش��ی از اين رويکرد تکيه بر اصل تکيه 
برظرفيت های داخلی بوده اس��ت كه محور آن را 
نيز چشم برداشتن از كدخدا و خروج آن از برجام 
است. نتيجه اين رويکرد را در عرصه های مختلف 
می توان مشاهده كرد كه دستاوردها در حوزه نانو 
و دانش بنيان نمودی از آن است. در حوزه دفاعی 
نيز كشور توانسته دس��تاوردهای بسياری در اين 
دو س��ال رقم زند كه ارسال ماهواره نظامی نور به 
فضا نمودی از اين كاركرد اس��ت. نکته مهم آنکه 
با تکيه بر همين تفکر بوده كه با ش��يوع كرونا در 
كش��ور، زنجيره های اقداماتی برای تامين نيازهای 
بهداشتی و دارويی كشور صورت گرفت. در حالی 
كه بس��ياری از كش��ورها حتی اروپ��ا و آمريکا با 
بحران تامين نيازهای بهداش��تی همچون ماسك 
مواجه ش��ده  اند، ايران توانست سريعا كاستی ها را 
رف��ع  و حتی به صادركننده مبدل گردد. اگر قرار 
بود كه چش��م به خارج و توافقات و مذاكره داشته 

باشد، قطعا اين دستاوردها رقم نمی خورد. 
بخش ديگر رويکردها را در قالب مديريت غيرمولد 
و ش��ايد با چشم داشت به خارج می توان مشاهده 
ك��رد. آنجايی كه تم��ام ضعف ه��ای مديريتی، با 
تحريم توجيه ش��د؛ نظير آنچه در بخش حمايت 
از بخش های كش��اورزی و دامی كش��ور مشاهده 
می شود كه از يك س��و افزايش بی رويه قيمت ها 
برای مصرف كننده ايجاد ش��ده و از س��وی ديگر 
كش��اورز و دامدار از اين وضعيت افس��ار گسيخته 
قيمتها بهره ای نبرده اند. صنايع خودروسازی نيز 
نم��ودی ديگر از اين وضعيت اس��ت كه هر روز با 
عن��وان تحريم و يا س��لطه داان بر بازار خودرو، 
قيمتها افزايش نجومی يافته است حال آنکه قطعا 
وقتی كش��ور توان ساخت موتور موشك و ماهواره 
را دارد توان س��اخت قطعه های خودرو را دارد و 
س��وال اينجاست كه چرا خودروسازان تن به بهره 

گيری از اين توانايی نمی دهند؟
 متاس��فانه اين ن��گاه داانه به عرص��ه اقتصادی 
كش��ور در كنار چالش��های اقتصادی، موجب تلخ 
شدن كام مردم از دستاورد عظيم كشور در عرصه 
های مختل��ف حتی در مبارزه با كرونا اس��ت كه 
البته موجب سوء اس��تفاده دشمنان برای نمايش

سیاه و سفید یک کارنامه

ادامه صفحه 2

گ���زارش

سرمقاله
صفحه 7
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وادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبی(علیه السام) مبارک باد. 

شب زلزله ای تهران
بامداد جمعه در زمانی كه پاس��ی از ساعت 12 شب گذشته بود، يکبار ديگر زلزله تهرانی ها را 
غافلگير كرد. زلزله 1/5 ريش��تری نه تنها تهران را لرزاند بلکه چندين شهر ديگر را نيز به لرزه 

در آورد و برای چندمين بار هشدار خود را به مردم و مسئولين داد!
از بامداد جمعه تاكنون همه دستگاه ها و سازمان های مرتبط به مسائل حوادق و بحران در آماده 

باش هستند تا اگر خدای ناكرده زلزله بزرگتری رخ داد وارد عمل شوند.
خوشبختانه زلزله بامداد جمعه ويرانی و خساراتی در پی نداشت اما متأسفانه دو نفر از هموطنان 

به خاطر ترس هنگام فرار از خانه جان باختند و تعدادی نيز مجروح شدند.
از هم��ان زم��ان وقوع زلزله عاوه بر آماده باش س��تاد بحران، وزارت كش��ور، اورژانس، نيروی 
انتظامی و ديگر دستگاه های، نيروهای مسلح نيز همچون گذشته با دستور فرماندهان خود در 
ش��رايط آماده باش قرار گرفتند تا در صورت لزوم به ياری بش��تابند. نکته قابل توجه در وقوع 
زلزله واكنشی است كه مردم از خود بروز می دهند. بسياری از مردم زمانی كه زلزله را احساس 
می كنند، سراس��يمه قصد خروج از حانه را دارند كه همين واكنش خود باعث تلفات می شود. 
البته در ميان مردم هس��تند افرادی كه بی توجه به زلزله در ختنه می مانند و نس��بت به آن 
بی توجه هس��تند. ازدحام خودروها در خيابان ها و صف های طوانی در پمپ بنزين ها، مسئله 
ديگری است كه نيازمند بازنگری و مديريت حوادثی چون زلزله است. قطعاً زمانی كه مردم با 
خودروهای خود خيابان ها را مس��دود می كنند، اگر در نقطه ای خسارتی كه باعث تلفات شده 
باش��د، حضور گروه امداد و نجات با مش��کل جدی روبرو خواهد شد. از سوی ديگر اگر در پی 
زلزله اول زلزله ديگری با قدرت بيش��تر اتفاق بيفتد، حضور مردم با خودروهای خود در پمپ 
بنزين ها، بسيار خطرناك است چرا كه احتمال آتش سوزی نيز وجود دارد. پس از وقوع زلزله 
اصلی، چندين پس لرزه نيز به ثبت رسيد. مهمترين نکته در حادثه زلزله، حفظ آرامش از سوی 
شهروندان است، نقاط ايمن خانه را بشناسند و پناه در آن بگيرند و آموزش ازم را به فرزندان 
خود ارائه دهند. در شرايطی كه ويروس كرونا نيز در همچنان وجود دارد و بايد برای جلوگيری 
از ابتا، مس��ائل بهداشتی را نيز رعايت كرد، اما مردم بی توجه به توصيه ها، با حضور و ازدحام 
خود در بوستان ها، كوچه ها و خيابان ها،  از ترس زلزله نسبت به ويروس كرونا بی توجه شدند. در 
هر صورت تهران  بر روی چندين گسل قرار دارد كه گسل »مشا« يکی از آن گسل هايی است 

كه بامداد جمعه فعاليت خود را نشان داد.
مرادی رئيس مركز لرزه نگاری كشور در باره زلزله بامداد جمعه گفت: گسل ُمشا در 6 كيلومتری 
دماوند فعال شده است. زلزله در 7 كيلومتری زمين اتفاق افتاد و به نظر می رسد يکی از دايل 
شدت زلزله عمق كم آن باشد. سال ها است كه درباره زلزله تهران بحث و گفت وگو می شود اما 
نتيجه ای از آن به دس��ت نمی آيد. س��اخت و سازهای بی رويه بر روی گسل های تهران يکی از 

اشتباهاتی بود كه در چندين سال گذشته صورت گرفت. 
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قالیباف: 
هیچ کس و هیچ جریانی بدون 
خدمت به مردم موفق نخواهد شد
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کریمی:
هیئت رئیسه مجلس مانع قرائت 

تفحص از قاچاق کاا و ارز شده است
2



كريمی:
هيئترئيسهمجلسمانعقرائت

تفحصازقاچاقكااوارزشدهاست
عض��و هيئت تحقيق و تفح��ص از قاچاق كاا و ارز 
با تأكيد بر اينکه هيئت رئيس��ه مجلس مانع قرائت 
گزارش تفحص از قاچاق كاا و ارز در صحن مجلس 
است، گفت: بايد ابعاد قرائت نشدن اين گزارش در 
صحن مجلس مشخص شود. علی اكبر كريمی عضو 
هيئ��ت تحقي��ق و تفحفص از قاچ��اق كاا و ارز به 
عملکرد هيئت رئيس��ه مجلس ب��رای قرائت نکردن 
گ��زارش تفحص از قاچ��اق كاا و ارز انتقاد كرد و 
گفت: گ��زارش هيئت تحقي��ق و تفحص از قاچاق 
كاا و ارز در سال 96 و پس از تشکيل اين هيئت، 
نهايی ش��ده، اما هنوز گ��زارش آن در صحن قرائت 
نشده است. وی با بيان اينکه طبق آيين نامه داخلی 
مجلس، هيئت رئيسه پارلمان موظف است يك ماه 
پ��س از ارائه گزارش تحقيق و تفحص، قرائت آن را 
در دس��توركار جلسه علنی قرار دهد، اظهار داشت: 
گ��زارش نهايی هيئت تحقي��ق و تفحص از قاچاق 
كاا و ارز در س��ال 97 تقديم هيئت رئيسه مجلس 
ش��ده، اما اكنون كه در س��ال 99 قرار داريم، هنوز 
اين گزارش قرائت نش��ده اس��ت. عضو كميس��يون 
اقتص��ادی مجلس تصريح ك��رد: طبق گزارش های 
متعدد، 37 ميليارد دار كاای قاچاق وارد كش��ور 
می ش��ود كه در اين گزارش ب��ه ابعاد آن و راه های 
مقابله با گستردگی قاچاق كاا و ارز پرداخته شده 

تسنيم است. 

اخبار

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسامی گفت: جريان 
انقابی در اين انتخابات با تدبيری كه به خرج داد پيروز شد 
و در 4 سال پيش رو، بايد چنان عمل كند كه چهار سال بعد 
مردم با جان و دل و رضايت دوباره با رأی بيش��تری به اين 

جريان رای بدهند.
محّمدباقر قاليباف، منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم در 
جمع فعاان اجتماعی و جهادی اسامشهر گفت: انتخابات 
اخير نشان داد مردم با انقاب عهد اخوت بسته اند و نه افراد 
و جريان ها. مردم از انقاب و آرمان های آن خس��ته نشده اند 
بلکه از وعده های عمل نشده و بی عملی خسته شده اند و در 

انتخابات به آن نه گفتند. 
وی اف��زود: جريان انقابی در اين انتخابات با تدبيری كه به 
خرج داد پيروز ش��د و برای چهار سال مجلس را در اختيار 
خواه��د داش��ت و بايد چنان عمل كند كه چهار س��ال بعد 
مردم با جان و دل و رضايت دوباره با رای بيش��تری به اين 
جري��ان رای بدهند. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
ع��دم رأی دادن برخی در انتخابات مخصوص��اً در تهران را 
ناش��ی از نارضايتی از نمايندگان خود دانست و گفت: البته 
نماينده مجل��س، نماينده آنهايی هم ك��ه رای نداده اند نيز 
هس��ت. مجلس متعلق به همه اس��ت. صدای همه بايد در 
مجلس ش��نيده شود. اما جريان های سياسی بايد بدانند هر 
چه از آرمان های انقاب و در رأس آنها مردم فاصله بيشتری 
بگيرند ش��انس كمتری برای پيروزی خواهند داش��ت. البته 
اش��کااتی هم وجود دارد ك��ه در گام دوم انقاب بايد اين 

اشکاات بر طرف شود.
قاليباف با بيان اينکه ما بايد از تجربه چهل س��ال گذش��ته 
در جب��ران ضعف ها كمك بگيريم، تصري��ح كرد: همانگونه 
كه مقام معظم رهبری در بيانيه گام دوم با تيزبينی اش��اره 

كردن��د جبران اين ضعف ها منوط به ورود نيروهای جوان تر 
و ب��ا انگيزه تر به مجل��س بود كه بحمد اه اي��ن امر تا حد 
زيادی در انتخابات اس��فندماه محقق ش��د. نفس ورود اين 
تع��داد جوان متخصص با انگيزه به مجلس يازدهم مبارك و 
مفيد اس��ت. وی ادامه داد: در اين مدتی كه با تعداد زيادی 
از نمايندگان منتخب جلسه داشتم ديدم كه واقعاً برای كار 
ك��ردن انگيزه و برنامه دارن��د. اين اتفاق مهمی برای انقاب 
اس��امی و جمهوری اسامی اس��ت. در انقاب هم جوان ها 
نقش اصلی را داش��تند و اكنون زمان آن است كه جوانان با 
تکيه و ايمان به آرمان های انقاب اسامی نهادهای بر آمده 
از جمهوری اس��امی نظير مجلس شورای اسامی را جانی 
تازه بخش��ند و هر چه بيش��تر در مس��ير آرمان های انقاب 
قرار دهند. منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسامی، 
بزرگ ترين آرمان انقاب را رس��يدگی به مشکات مردم و 
مخصوصاً محرومين دانست و افزود: هرگاه جمهوری اسامی 
اي��ن آرمان را ناديده بگيرد از انقاب اس��امی فاصله گرفته 
است. هيچ جايگزينی برای اين آرمان وجود ندارد. هيچ كس 
و هيچ جريانی بدون خدمت به مردم موفق نخواهد شد. اگر 
ب��ه هر بهانه ای مردم را ناديده بگيرد و از اداره امور كش��ور 
كنار بگذارد موفق نخواهد شد. همچنين مسئولين اگر خود 

را بااتر و قوی تر از مردم بداند موفق نخواهد شد.
نارضايتیمردمنشانگرعملکردضعيفمسئولين

قاليب��اف ادامه داد: اگر مردم ناراضی باش��ند يعنی عملکرد 
مس��ئولين ضعيف بوده اس��ت. يعنی مسئولين به جای حل 
مش��کات مردم و مخصوصاً مش��کات معيش��تی به سراغ 
تخريب سياسی رقيب رفته اند. يعنی برای مردم كاری نکرده 
اند و می خواهند حواس مردم را پرت كنند تا نپرس��ند چرا 

كار نمی كنيد؟

وی افزود: كار به جايی رس��يده است كه در تهران مردم می 
گويند اتوبان جديد نخواستيم، اگر همين چاله های اتوبان ها 
را پر كنيد هنر كرده ايد. اينها نتيجۀ دور شدن از مردم است. 
نتيجه بی باوری به آرمان های انقاب اس��ت. مردم انقاب را 
دوس��ت دارند و در انتخابات اس��فندماه باز هم اين را اثبات 
كردن��د اما آنهايی را كه به مردم خدمت نمی كنند دوس��ت 
ندارن��د. به آنهايی كه آرمان های انقاب و خدمت به مردم را 
عوام زدگی و عقب ماندگی می دانند رأی ندادند. درس بزرگ 

انتخابات اخير برای ما اين بود.
قاليباف با بيان اينک��ه مردم در اين انتخابات به يك جريان 
ن��ه و به يك جريان آری گفتند، تصريح كرد: جريان انقابی 
در س��ايۀ وحدت و عقانيت پيروز ش��د. وحدتی در جريان 
انقابی ايجاد شد و همه زير يك چتر جمع شدند. اختافات 
جزئی را بخاطر مردم و انقاب كنار گذاشتند. برخی ها حتی 
در داخل جبهۀ انقاب اميد چندانی به وحدت مخصوصاً در 
تهران نداش��تند اما ديديم كه وقتی پای آرمان بزرگی به نام 

خدمت به مردم در ميان باشد وحدت شدنی و ممکن است. 
وی افزود: البته اين وحدت زمان برد و تا دو روز مانده به روز 
رای گيری گفتگو ها و رايزنی ها و تبادل نظر ها ادامه داشت. 
ام��ا نتيجه كار رضايت بخش بود. من به ش��ما اطمينان می 
دهم همه ته دلشان خواس��تار وحدت بودند. خيلی از افراد 
وارد ش��دند و وقت گذاشتند تا وحدت حاصل شد. مردم هم 
سنگ تمام گذاشتند. با رأی دادن به همه فهرست سی نفره 
اعام كردند كه طرفدار عقل و تدبير جمعی و كنار گذاشتن 

تك روی ها هستند.
قاليباف با بيان اينکه ما ب��ه عنوان منتخبان مردم بايد قدر 
اين اعتماد را بدانيم، تصريح كرد: اگر به مردم خدمت كنيم 
آنها هم قدرشناس��ی خواهند كرد كما اينکه در دوم اسفند 
98 به پاس قدردانی از وحدت به همه فهرس��ت رای دادند. 
پي��ام مردم به ما روش��ن و صريح بود گفتند وحدت كنيد و 
آرم��ان های انقاب را در اولويت قرار دهيد تا ما هم با رای 

فارس دادن از شما حمايت كنيم.

تجدید پیمان بیش از ۱۰ هزار 
دانشجومعلم با رهبر معظم 

انقاب
بي��ش از 10 هزار دانش��جو معلم همزمان با س��الروز حضورحضرت آيت اه 
خامنه ای در دانش��گاه فرهنگيان، طی نامه ای با مقام معظم رهبری تجديد 

پيمان كردند. متن اين نامه به شرح زير است.
محضرمبارکرهبرفرزانهانقاباسامی

با سام و تحيات وافره 
ضم��ن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گراميداش��ت هفته معلم، خداوند 
س��بحان را ش��اكريم كه تحت لوای وايت رهبری هس��تيم ك��ه به تکرر با 
رهنمودهای راهگش��ای خود بر نقش واای معلمان و به تعبيری س��نجيده 
تر، پايه ريزان تمدن نوين اسامی، تاكيد كرده و همواره گوش شنوا و چشم 
بينا و قلب دلسوزی برای گشودن گره های نظام تعليم و تربيت كشور بوده 
اند. آقا جان! هرس��اله ارديبهشت ماه و ديدار ش��ما برای ما مايه دل گرمی 
بود، هرچند امس��ال به جهت شرايط موجود، توفيق زيارت حاصل نشد، اما 
پيام مبارك و دعوت نامه رس��ا، دلگرم كننده و رس��الت بخش شما خطاب 
ب��ه معلمان، علمداران عرصه تعليم و تربي��ت را در روز معلم دريافتيم و بر 
ديده نهاديم. امروز نس��لی نو از جريان معلمی در راه هست، نسلی كه برای 
اقام��ه نماز عدالت، نيت تحول خواهی در س��ر می پرورانند و اين بذر تحول 
خواهی را در اذهان و قلوب خود رش��د می دهند تا آنگاه كه درخت پرثمر 
نظام آموزش و پرورش كش��ور، ظرفيت شکوفا كردن استعدادهای فرزندان 
اين مملکت را به طور موثرتری پيدا كرده و بس��تری شود برای شکوفانيدن 

استعدادها.
آری! علم اين جهاد مبارك را بر دوش ميکش��يم تا نظام آموزش��ی كش��ور 
را س��متی سوق دهيم كه بش��ود معبری برای تشکيل يك جامعه عادانه و 
آرمان خ��واه. آقاجان! داعيه تحول خواهی با خودش، دردها و زحمت هايی 
را ب��ه همراه دارد، اما با ج��ان دل اين زحمت ها و دردها را می پذيريم، زيرا 
غيرت معلمی رخصت پا پس كش��يدن و فرار از اصلی ترين ميدان جنگ با 
دشمن، يعنی جنگ تعليم و تربيت، را نمی دهد. آری ! در كارزار جنگ تعليم 
و تربيت بايد به س��اح كتاب و حکمت مجهز ش��ويم تا با تزكيه خود و به 
طور عام دستگاه تعليم و تربيت كشور، بتوانيم تعليمی صادقانه و متعهدانه 
داش��ته باشيم. اين پيام لبيك از سوی نسل نو معلمی همراه است با حسن 
ارادت خدم��ت حضرتتان، تا بدانيد و بدانند و بدانيم، نس��ل نوی معلمی با 
مهر عمل، س��خنان تحول خواهانه خود را ممهور می كند و نه از كناره بلکه 
از ميدان جنگ تعليم و تربيت با ش��ما سخن ميگويد و ندای حضرتتان كه 
همچون بارقه اميدی، چش��م ها و دل های نومعلمان جوان را جا می دهد، 
لبيك می گويد. ما دانشجومعلمان با شما، رهبر امت مسلمان و با امام زمان 
مان، عهد می بنديم كه تاروزی كه نظام تربيتی ما، نظامی موحد پرور نشود، 
آرام نگيريم و در هويت بخشی به نسل آينده و ترويج و گسترش علم نافع در 
ميان استعدادهای نسل آينده كوتاهی نکنيم و به مسلح كردن خود و نسل 
آينده به تزكيه و تعليم و كتاب و حکمت، برای برپايی قسط، جهت شکستن 

هيمنه نظام كفر، از پای نخواهيم نشست.

مجل��س يازدهم در حالی تا چند روز ديگر رس��ماً كار خود را آغاز خواهد 
كرد كه اكثريت آن را نمايندگان جديد تشکيل می دهند و تصويب قوانينی 
نظير حمايت از گزارش��گران فس��اد می تواند س��نگ مح��ك خوبی برای 
س��نجش ميزان اراده اين نمايندگان برای مقابله با فساد باشد. با افزايش پرونده های 
فس��اد اقتصادی در دستگاه های دولتی و لزوم شفاف س��ازی و نظارت بيشتر بر آنها، 
يکی از راهکارهای امتحان ش��ده برای پيش گيری و مقابله با اين مفاس��د، استفاده از 
پتانسيل های مردمی و غيررسمی است كه در ادبيات امروز از آن به نام »سوت زنی« 
سخن گفته می شود.»سوت زنی« يا گزارشگری فساد، كه امروز در بسياری از كشورها 
به عنوان راهکاری كارآمد در مبارزه با مفاس��د مختلف به ويژه در حوزه اقتصادی اجرا 
ش��ده و نتيجه داده، همان مش��اركت مردم در بُعد نظارت است.در اين سازوكار، اين 
»مردم« هستند كه اگر در جايی تخلفی را ديدند، گزارش می كنند و از طرف ديگر، 
اين دولت ها هستند كه بايد با وضع قوانين روشن، از اين گزارشگران حمايت كنند، 
برای مثال در كش��ورهايی مانند هند، اس��تراليا، بريتانيا، زامبيا و... مجموعه قوانين 
حمايتی برای گزارش دهندگان فس��اد وجود دارد كه اين قوانين در بسياری از موارد 
ع��اوه بر  بُعد حمايتی، جنبه تش��ويقی نيز به خود می گي��رد. ازجمله مصاديق اين 
حوزه كه خبرگزاری تس��نيم نيز در خال پرونده »نظارت جمهور« به آن پرداخت، 
پرونده فس��اد در بانك سرمايه بود كه اتفاقاً توسط يکی از مديران سابق همين بانك 
به مراجع قضايی گزارش داده شد.ميثم مريد شوشتری از مديران سابق شركت های 
زيرمجموعه بانك س��رمايه، ازجمله افرادی بود كه اي��ن موضوع را مطرح كرد و اين 
افشاگری درباره مفاس��د موجود ميان مديران بانك سرمايه، منجر به افشای يکی از 
بزرگترين و پيچيده ترين پرونده های فساد اقتصادی در چند دهه اخير شد.پس از چند 
جلس��ه برگزاری دادگاه مديران متخلف اين بانك، غامحسين اسماعيلی سخنگوی 
قوه قضائيه در نشست خبری روز سه شنبه )16 ارديبهشت 99( خود به صدور احکام 
كيفری برای متخلفين اشاره كرد كه يکی از آنها محمدرضا خانی مديرعامل وقت بانك 
س��رمايه بود. بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائيه اعام كرد، خانی به  جرم مشاركت 
در اخ��ال در نظ��ام اقتصادی به  صورت عمده به تحمل 20 س��ال حبس، 74 ضربه 
ش��اق، محروميت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 640 هزار 

يورو و 6 ميليارد و 723 ميليون ريال محکوم شد. مريد شوشتری رئيس سابق هيئت 
مديره شركت "توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم" كه از شركت های زيرمجموعه بانك 
سرمايه بوده و در مراحل تخلفات نزديك به 600 ميليارد معوقات به نظام بانکی كشور 
تحميل كرده، در بخشی از گفت وگوی سال گذشته خود با تسنيم، به تشريح برخی 

اقدامات مجرمانه محمدرضا خانی، رئيس وقت بانك سرمايه پرداخته بود.
پرونده عليرضا نيکويی مؤس��س و رئيس شورای سياست گذاری روزنامه قانون، ديگر 
پرونده ای اس��ت كه شوش��تری در دوران كوتاه مديريتش در شركت توسعه تجارت 
قشم درگير آن می شود. نيکويی به واسطه رابطه خوبی كه با محمدرضا خانی داشته، 
وامی 80ميلياردی از اين بانك می گيرد تا در زمينی تجاری در ش��هر كرج، يك بازار 
موبايل احداث كند. اما نکته قابل تأمل در پرونده تخلفات بانك سرمايه اين است كه 
ميثم مريد شوش��تری كه گزارش دهی او از فس��اد بانك سرمايه به مراجع قضايی �� 
به گفته مس��ئوان قضايی كش��ور �� تاكنون منجر به بازگشت بيش از 300 ميليارد 
تومان به بيت المال ش��ده، هم اكنون دو س��ال است كه به دليل گزارش دهی فساد از 
كار بيکار شده است! در ابتدای گزارش نيز اشاره شد كه يکی از راهکارهای به نتيجه 
رسيدن مسئله سوت زنان، حمايت و تشويقی است كه می بايست دولت ها برای رونق 
دادن به »نظارت جمهور« از آن استفاده كنند و به نظر می رسد در كشور ما هنوز در 
اين باره راه زيادی باقی مانده است. شرايط امروز ميثم مريد شوشتری و امثال او كه 
حاصل عدم وجود همين قانون است، نه تنها كمکی به گسترش اين فرهنگ در جامعه 
نمی كند، بلکه در درازمدت موجب می شود افراد به هنگام مواجهه با فساد، چشم خود 

را روی آن ببندند.
مجلس ش��ورای اس��امی يازدهم در حالی تا چند روز ديگر، رس��ماً كار خود را آغاز 
خواهد كرد كه  اكثريت آن را نمايندگان جديد تشکيل می دهند و تصويب قوانينی 
نظير حمايت از گزارش��گران فساد می تواند سنگ محك خوبی برای سنجش ميزان 
اراده اين نمايندگان برای مقابله با فساد باشد، چه آنکه در مجلس فعلی )مجلس دهم( 
نيز طرحی با عنوان حمايت از گزارش دهندگان فساد از سوی برخی نمايندگان مطرح 
شد كه البته به دليل برخی كارشکنی ها و همچنين عدم همراهی قاطبه مجلس با  آن، 

تسنيم هيچ گاه مجال طرح در صحن علنی را نيافت.

ادامهازصفحهاول
چه��ره ای ناتوان از ايران در برابر تحريم می ش��ود. 
اكنون صنايعی مانند خودروس��ازی بايد پاسخگوی 
اين مطالبه مردم باش��ند كه با كدام منطقی چنين 
هزينه ای را به مردم و كشور تحميل می كنند حال 
آنک��ه ظرفي��ت ازم و كافی در كش��ور ب��رای رفع 

كمبود های خودروسازی وجود دارد.
 در مجم��وع در دومين س��الگرد خ��روج آمريکا از 
برجام می توان گفت كه ه��ر جا روحيه خودباوری 
وارد ميدان شد مش��کات رفع و نام ايران سربلند 
ش��د و هر جا كه برجام و تحريم ب��ه عامل توجيه 
كم كاری ه��ا و بی مديريتی ها و ران��ت خواری ها و 
رفتارهای ليبراليس��تی ش��د، جز هزينه برای مردم 
و نظام و تلخ ش��دن گام جامعه و حاش��يه ش��دن 

دستاوردها نتيجه ای به همراه نداشته است.

سرمقاله
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گزارش

انتخاباتدوردوممجلسدرشهريور
معاون سياس��ی وزارت كشور با بيان اينکه در ش��هريور انتخابات دور دوم 
مجلس برگزار می ش��ود، گفت: ماه آينده مجلس يازدهم تش��کيل خواهد 
ش��د و نحوه تعامل با مجلس ب��ر اساس اصل تفکيك قوا و تعامل سازنده 
اس��ت.جمال عرف معاون سياسی وزارت كشور در حاشيه دومين همايش 
اس��تانداران سراس��ر كش��ور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در اين جلسه 
موضوعات اقتصادی، سياس��ی، اجتماع��ی و امنيتی با محوريت جهش توليد و 
راهکارهای تحقق آن ارائه و تصميم بر آن شد تا اين راهکارها و پيشنهادها به دولت 
ارس��ال ش��ود.وی افزود: ماه آينده هم مجلس يازدهم تش��کيل خواهد شد و نحوه 
تعامل با مجلس بر اس��اس اصل تفکيك قوا و تعامل سازنده است.وی بيان كرد: در 
كميسيون امنيتی، موضوعات مربوط به ناامنی ها و پيش بينی ها مطرح و تصميمات 

وزارتكشور جديد برای مقابله با ناامنی های احتمالی اتخاذ شد.

ديپلماسیاقتصادیفعلیباعثجهشاقتصادینمیشود
عضو كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجل��س با بيان اينکه 
وزارت خارجه نتوانس��ت به اهداف ديپلماسی اقتصادی دست پيدا كند، 

گفت: ديپلماسی اقتصادی فعلی نمی تواند باعث جهش اقتصادی شود.
محمدابراهيم رضايی با اش��اره به تاثير ديپلماس��ی اقتصادی در تحقق 
جه��ش اقتصادی گفت: اگر كمی به دور و ب��ر خودمان خوب نگاه كنيم 
می بينيم كه برخی از كش��ور های همس��ايه موفقيت خودش��ان را از طريق 
ديپلماس��ی اقتصادی كس��ب كرده اند. وی افزود: متاس��فانه در كشور ما عليرغم 
اينکه ساختار وزارت امور خارجه تغيير و نياز به ديپلماسی اقتصادی احساس شد، 
اما اين وزارتخانه نتوانس��ت در اين زمينه به اهداف خود دست پيدا كند. نماينده 
مجلس اظهار داشت: ممکن است وزارت امور خارجه فاقد نيروی متخصص در اين 

ميزان زمينه باشد كه همه بايد به اين وزارتخانه كمك كنند.

مجلسيازدهمبايدمسامحهگریراكناربگذارد
عض��و فراكس��يون نماين��دگان وايی مجل��س گف��ت: در دوره جديد 
نماين��دگان مجلس بايد مس��امحه گری را كنار بگذارن��د و بُعد نظارتی 
مجلس بايد بيش از پيش تقويت ش��ود. حس��ينعلی حاجی دليگانی با 
تأكيد بر ضرورت تحوات س��اختاری در مجلس شورای اسامی اظهار 
داشت: مجلس شورای اس��امی بايد از رئيس محوری به سمت نماينده 
محوری حركت كند و نبايد رئيس مجلس تعيين كننده همه مس��ائل باشد. 
وی افزود: متأس��فانه گاهی شاهد مسامحه نمايندگان با وزرا و دولتمردان بوديم 
كه در دوره يازدهم نمايندگان بايد مسامحه گری و معامله گری را كنار بگذارند. 
عضو فراكسيون نمايندگان وايی مجلس شورای اسامی تصريح كرد: همچنين 
باي��د بع��د نظارتی مجلس بيش از پيش تقويت ش��ود و نبايد نمايندگان در اين 

مهر مسئله غفلت كنند. 

قالیباف: 

هیچ کس و هیچ جریانی بدون خدمت 
به مردم موفق نخواهد شد

تصویب قانون »سوت زنی« محکی برای 
سنجش جدیت مجلس یازدهم در 

برخورد با فساد
يادداش�ته�ایي�کآدم

معمولی
ش��نبه: باز هم شنبه ش��د و كرونا را 
شکس��ت ندادي��م. البته م��ن دقيقا 
نگفتم كدام شنبه اما به هر حال خود شنبه هم بايد 

شعور داشته باشد و حرف ما را زمين نزند.
يك شنبه: اين يکشنبه هم اسم قشنگی دارد.كاش 
از اول می گفتيم روز يکشنبه ويروس كرونا را ريشه 
می كني��م. بين المللی تر هم بود اما قس��مت كن. 
اميدوارم اين بار كه وبا يا طاعون آمد فراموش نکنم.

دوش��نبه: ورود به ورزش��گاه و ادامه بازی های ليگ 
برتر فوتبال را آزاد كرديم اما هنوز درباره مس��ابقات 
تنيس روی ميز ترديد داريم. بايد از نمکی بپرس��يم 
بي��ن دو بازيک��ن دو طرف ميز فاصل��ه گذاری ازم 

رعايت شده است يا نه؟
سه شنبه: امروز باز هم تلويزيون در كمال ناجوانمردی 
اعام كرد آمار مبتايان به كرونا چهاررقمی ش��ده 
اس��ت. در نشست هماهنگی قرار شده بود فقط آمار 
آمريکای جهانخوار را چهاررقمی اعام كنند اما انگار 
دس��ت از تخريب ما برنمی دارند.يادم باشد كه حال 

رييس سازمان صدا و سيما را به موقع بگيرم.
چهارش��نبه: خبر دادند در يکی از دبيرس��تان های 
كش��ور چند دانش آموز نخبه واكسن كرونا را كشف 
كرده اند. به روابط عمومی س��پرده ام يك نشس��ت 

خبری بگذارند تا چشم حسود را بتركانيم.
پنجشنبه: آبروريزی شد. ديش��ب در تلويزيون اين 
خبر كشف واكسن را اعام كرديم اما بعد فهميديم 
دبيرس��تان های كشور تعطيل است. از اين به بعد با 
دقت بيشتری خبرها را اعام می كنيم.تقصير عوامل 

استکبار جهانی است.خدا خودش به خير بگذراند.
جمعه: باز هم دارد اين شنبه بی همه چيز می رسد 
و م��ا پيش ديگران بدقول می ش��ويم. فردا به مردم 
قول می دهم از يکشنبه هفته بعد همه چيز درست 

می شود.



گزارش

 »چالش قانون« سیاستهای کلی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

(30)  را معرفی، نقد و بررسی می کند

به دنبال سیاست های 
کلی برنامه  پنج ساله 

سوم  توسعه که اجرایی 
نشد!؟

دكترمحمدرضاناریابيانه

 معرف���ی سياس���ت ه���اي  كل���ي  برنام���ه  پن���ج س���اله 
سوم  توسعه 

 فصل 1( اقتصادي
 1� تمركز دادن همه فعاليت هاي مربوط به رش��د و توسعه 
اقتصادي به س��مت و س��وي »عدالت اجتماعي« و كاهش 
فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قش��رهاي 

كم درآمد.
2� ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق 
محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي 
عمومي و مؤسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ماحظات 

ديني و انقابي.
3� تاش ب��راي مهار تورم و حفظ ق��درت خريد گروه هاي 
متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه گذاري و ايجاد 

اشتغال براي آنان.
4� اصاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن 
ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه گذاري هاي توليدي، 
و ايج��اد انگيزه هاي مردمي در پرداخت��ن ماليات و افزايش 

نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5� اهتم��ام به توس��عه و عمران روس��تاها و توج��ه ويژه به 

معيشت روستاييان.
6� فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي 
مناس��ب و حمايت و تشويق س��رمايه گذاري و كارآفريني و 
توس��عه فعاليت هاي اش��تغال زا در جهت كاه��ش بيکاري، 
ب��ه خصوص در بخش هاي كش��اورزي و صناي��ع تبديلي و 

كارگاه هاي متوسط و كوچك.
7� اصاح مقرراتي  كه انحصارهايي در فعاليت هاي اقتصادي 
به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده 

در قانون اساسي و مصالح كشور.
8� ع��دم ترجيح بخش ه��اي دولتي و عموم��ي كه فعاليت 
اقتصادي دارند نس��بت به بخش هاي خصوصي و تعاوني در 

برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطاعات.
9� رعاي��ت مندرجات بند 8 از سياس��ت هاي برنامه دوم در 
امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش هاي تعاوني 

و خصوصي.
10� حفظ امنيت س��رمايه گذاري، و ارج نهادن به سازندگي 
و كارآفرين��ي، و حفظ حرمت دارايي هاي ناش��ي از راه هاي 

قانوني و مشروع.
11� برنامه ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات 
غيرنفتي، و كاستن از تکيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات 

نفت خام.
12� اس��تفاده مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور 

به ويژه در امر بازرگاني.
13� فراهم س��اختن امنيت غذايي و خودكفايي در كااهاي 
اساس��ي، بوس��يله افزايش توليد داخلي به وي��ژه در زمينه 

كشاورزي.
14� اصاح نظام پولي و س��امان بخشيدن به بازارهاي مالي 
كش��ور در جهت: حفظ ارزش پول مل��ي و تجهيزات منابع 

مالي براي سرمايه گذاري مولد و اشتغال آفرين.
15� رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز 

از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16� آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، 
براي پاسخگويي به نياز بنگاه هاي اقتصادي، و فراهم ساختن 

مهارت ها و تخصص هاي ازم در همه سطوح.
فصل 2( فرهنگي:

17�  اعتاء و عمق بخش��يدن ب��ه معرفت و بصيرت ديني و 
قرآني، و تحکيم فکري و علمي ارزش هاي انقاب اسامي، و 

مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18� زنده و نمايان نگاه داش��تن انديش��ه ديني و سياس��ي 
حض��رت امام خمين��ي »رحمه اه عليه« در همه سياس��ت   
گذاري ه��ا و برنامه ريزي ها، و برجس��ته ك��ردن نقش آن به 

عنوان يك معيار اساسي.
19� رعايت آراس��تگي س��يماي جامعه و كش��ور و محيط 

سازندگي به ارزش هاي اسامي و انقابي.
20� جهت دهي رس��انه ها بخصوص صدا و س��يما به سمت 
سالم سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي  ها و فضايل اخاقي 
و اطاع رس��اني صحي��ح و تحقق سياس��ت هاي كلي برنامه 

توسعه.
21� توج��ه به پرورش و ش��کوفايي اس��تعداد ها، تش��ويق 

خاقيت ه��ا و نوآوري هاي علم��ي، تقويت امر پژوهش و باا 
بردن توان علمي و فناوري كشور.

22� معرف��ي و ترويج فرهنگ و ارزش هاي وااي اس��ام و 
ايران اسامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي 
و فکري امام خمين��ي »رحمت اه عليه« به آنان و توجه به 
تجربه ديگر كش��ورها � به ويژه كش��ورهايي كه مشتركات 
بيشتري با ما دارند � در برنامه توسعه و شناسايي نکاتي كه 

به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
فصل 3( اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

23� گس��ترش و عمق بخش��يدن روحيه تعاون و مشاركت 
عمومي، و بهره مند س��اختن دولت از همدلي و توانايي هاي 

عظيم مردم.
24� اهتمام به موضوع »جوانان« ايجاد زمينه هاي مس��اعد 
براي پيش��رفت معنوي و علمي و مسئوليت پذيري، و تاش 
براي رفع دغدغه هايي از قبيل ازدواج  و آينده شغلي و علمي 

آن.
25� تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي 
اجتماعي، و اس��تيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه 

عرصه ها، و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
26� اولوي��ت دادن به ايثارگران انقاب اس��امي در عرضه 
مناب��ع مالي و فرصت ه��ا و امکانات دولت��ي در صحنه هاي 

مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27� اهتم��ام ب��ه نظ��م، قانون گرايي، روحي��ه كار و تاش، 
خوداتکاي��ي، قناعت و پرهيز از اس��راف و تبذير در س��طح 
جامع��ه، به ويژه در كارگزاران و مس��ئوان نظام و مبارزه با 

فساد.
28� اص��اح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، 
بهبود خدمت رس��اني به م��ردم، تأمين كرامت و معيش��ت 
كاركن��ان، ب��ه كارگي��ري مديران اي��ق و امي��ن و تأمين 
ش��غلي آنان، حذف يا ادغام مديريت ه��اي موازي، تأكيد بر 
تمركززداي��ي در حوزه ه��اي اداري و اجرايي، پيش گيري از 

فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز.
29� تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصاح 
قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي 

نظارتي و بازرسي.
30� آماي��ش س��رزمين به عن��وان چارچ��وب بلندمدت در 

برنامه ريزي ها مبتني بر اصول ...
31� ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حکمت 

و مصلحت و ...
32� افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي 
و انتظام��ي به منظ��ور بازدارندگي 
و پاس��خگويي موثر به تهديدها، و 
تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، 
و پش��تيباني از سياست خارجي و 
گس��ترش صلح و ثب��ات و امنيت 
در منطق��ه ب��ا بهره گي��ري از همه 

امکانات.
33� توج��ه ج��دي در تخصي��ص 
منابع، ب��ه وظايف مربوط به اعمال 
حاكمي��ت دول��ت، بهب��ود امنيت 
مقابل��ه  و  پيش��گيري  و  عموم��ي 
موث��ر با جرائم و مفاس��د اجتماعي 
و  تقوي��ت  طري��ق  از  امنيت��ي  و 
قضايي،  دس��تگاه هاي  هماهنگ��ي 

امنيتي و انتظامي.
34� بهب��ود و تکميل س��ازماني و 
توزيع جغرافيايي نيروهاي مس��لح، 
متناس��ب با اندازه و نوع تهديدها و 

آمايش سرزمين.
35� تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد 
بر گس��ترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري   هاي 

پيشرفته.
36� توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار 
امني��ت و دفاع از كش��ور و انقاب با تقوي��ت كمي و كيفي 

بسيج مستضعفين.
توج��ه: »چالش قانون« ب��رای انعکاس پاس��خ های مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام يا اعض��ای آن، اعام آمادگی می 
نماي��د. ضمن��ا از ارائه نقد و پيش��نهادات مش��فقانه عموم 

انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سياست های كلی با آرمان ها 

آرمان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند كه شركت 
در پ��ی تحقق بخش��يدن به آنهاس��ت و بهتر اس��ت كلی و 
حتی گاهی خاصه باش��د )برنامه ريزی استراتژيك كيفيت 
جامع، رس��ول محمدعلی پور(. ه��دف های آرمانی برگرفته 
از تصوير مطلوب چش��م انداز بلندمدت كش��ور است، بيان 
انتظارات و مقاصدی دس��ت يافتنی اس��ت كه تحقق آن در 
گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تاش خستگی ناپذير رهبران 
جامعه و آحاد مردم خواهد بود )مبانی نظری و مس��تندات 
برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی از 
سياس��ت های كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه با آرمان ها 
خلط ش��ده اس��ت. كارايی آرمان ها در ادبيات برنامه ريزی 
اجتماعی با سياس��ت های كلی دارای تفاوت های اساس��ی 

است.
- خلط سياست های كلی با چشم انداز 

چش��م انداز عبارت اس��ت از ارائه يك موقعي��ت مطلوب و 
آرمانی قابل دس��تيابی كه مانند چراغ��ی در افق بلندمدت 
ف��راروی جامعه و نظام حکومتی ق��رار دارد و دارای ويژگی 
های جامع نگ��ری، آينده نگری، ارزش گرايی و واقع گرايی 
اس��ت )س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، كلي��ات و اصول 
س��ازماندهی فضايی كش��ور، ص 9(. چش��م انداز آميزه ای 
از ارزش داوری ه��ای مبتنی بر ايدئول��وژی نظام و واقعيت 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيست محيطی جامعه 
اس��ت )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد 
دوم، صفحه 867(. در مواردی از سياس��ت های كلی برنامه  
پنج س��اله س��وم  توسعه با چش��م انداز خلط شده است. در 
ادبيات برنامه ريزی اجتماعی تعاريف چشم انداز و سياست 
های كلی دارای تفاوت های اساس��ی است و هر يك دارای 

كاربردهای ويژه هستند.
- عدم وج��ود قابليت زايش سياس��ت های كلی از اس��ناد 

فرادست
تدوي��ن سياس��ت های كل��ی از طريق زبان معي��ار و اصيل 
قانونگذاری، هعمچون ش��بکه ای به هم پيوس��ته است كه 
زايش ايه های گوناگون آن بر اس��اس منطق شبکه صورت 
می گيرد. پيوس��تگی و همبس��تگی سياس��ت های كلی با 
اسناد فرادست كش��ور، دستاورد زايش های سلسله مراتبی 
در سياس��ت های كلی اس��ت آنگاه كه در نظام هماهنگ با 
يکديگر و ساير اسناد فرادست و فرودست تدوين، تصويب و 
اباغ ش��ود. سياست های كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه 
نيز همچون ساير سياست های كلی، محصول زايش درونی 
و زبانی سياستگذاری نيست و هماهنگی ساختاری و سلسله 

مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سياست های كلی غيرقاعده مند

در مواردی از سياست های كلی، قابليت اجرايی وجود ندارد 
كه اين امر ناش��ی از وجود اش��کاات ش��کلی و ماهيتی در 
آنهاس��ت. در برخی از موارد جهت گيری سياست ها با رويه 
های اجرايی مرسوم كشور متناسب نيست از اين رو معموا 
سياس��ت های كلی مورد اقبال و اس��تقبال دس��تگاه های 
اجرايی ق��رار نگرفته اس��ت. وجود 
فاصله نظری و تجربی ميان تدوين 
و تصويب كنندگان سياس��ت ها و 
اجراكنن��دگان آن تاكن��ون موجب 
شده اس��ت كه عما سياست های 
كان تا اجرای كامل با كمبودهای 
اساسی مواجه باشد. تعامل تصويب 
و اب��اغ كنن��دگان و اجراكنندگان 
سياس��ت ها به گون��ه ای تنگاتنگ 
و سيستماتيك نيست تا از تصويب 
ناكارآمد جلوگيری  های  سياس��ت 
شود. برخی از بندهای سياست های 
كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه به 
دليل غيرقاعده مندی دارای قابليت 

اجرايی نبوده و نيستند.
- زينت��ی بودن يا تش��ريفاتی بودن 

سياست های كلی 
اينک��ه در كش��ور تع��داد فراوان��ی 
سياست كلی در موضوعات خاص و 
فانتزی وجود داشته باشد ولی ناكارآمد، قابل ستايش و تقدير 
نيس��ت. داشتن سياست های كلی كه هيچ گاه بکار نروند و 
كاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزايش بی 
اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اينکه 
بصورت ش��کلی سياست های كلی كشور با ساير كشورهای 
جهان مقايس��ه شود و مطالعات تطبيقی بی حاصل پيرامون 
آن انجام ش��ود در نش��ريات دارای اعتبار علمی پژوهش��ی 
منتشر شود تاكنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. 
سياست های كلی آنگاه ارزشمندند كه با اجرای شايسته در 

راه منافع ملی و ملت ايران نقش آفرينی كند.
- تداوم و تش��ديد مشکات مرتبط با سياست های كلی در 

زندگی مردم
26 س��ال از تصويب اولين سياس��ت های كلی )1372( می 
گذرد. بررسی روند تصويب سياست های كلی از ابتدا تاكنون، 
نشان از تکرار و تکرار گزاره های پايه و احيانا مقدسی است 
كه اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوان است. بايد دانست 
كه تکرار چندين باره گزاره های دوست داشتنی دليل تحقق 
آنها نيس��ت چرا كه با نشانی نادرست هيچ گاه نمی توان به 
مقصد رس��يد. درك نادرست از چيستی، چرايی و چگونگی 
سياست های كلی تاكنون نتوانسته است منشکات زندگی 
م��ردم را برطرف نمايد. تلقی غيرواقع��ی بصورت فراگير در 
نهاده��ای قانونگذار و مجری قانون بصورت مش��ترك وجود 
دارد. آث��ار و ش��واهد ميدانی موثری مبنی ب��ر توانايی برون 
رفت از برداشت نادرست از مقوله سياست های كلی در نزد 

مسئوان مربوطه قابل ماحظه نيست.
- عدم وجود همکاری ازم بين مجمع و قوای سه گانه

مش��اهدات ميدانی بيانگر اين واقعيت است كه بين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوين و تصويب 
و اجرای سياس��ت های كلی، همدلی و همفکری و همکاری 
ازم وجود نداشته است كه در همزبانی ادبيات برنامه ريزی 
كان ظهور و بروز داش��ته باش��د. ناهمزبانی قوای سه گانه، 
هويت سياس��ت های كلی را با مشکل مواجه ساخته است و 
توانايی آن را در س��اماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل 
ممکن رس��انده است. سياس��ت های كلی تاكنون نتوانسته 
اس��ت موضوع��ات و امور مرتبط با خود را در راس��تای حل 
مش��کات زندگی مردم س��اماندهی كند. ب��ه عبارت ديگر 
سياست های كلی تدوين و تصويب سياست های كلی نظام 
مش��خص نيس��ت تا بر اساس آن قوای س��ه گانه بتوانند به 

توافق برسند.
- ناهماهنگی سياس��ت های كلی با قوانين موجود و جاری 

در كشور
روند اجرايی سياس��ت های كلی نظام در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به گونه ای است كه در موارد متعدد با قوانين 

موجود و جاری كش��ور دارای ناهماهنگی اس��ت و شايد در 
بس��ياری از موارد متناس��ب با آن قوانين جديدی در كشور 
مصوب گردد. عدم حمايت قوانين موجود از سياس��ت های 
كلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است كه از يکسو 
قوانين بدون ارتباط با سياس��ت های كلی و از س��وی ديگر 
سياس��ت های كلی بدون داشتن قوانين مرتبط و مورد نياز 
با خود در جامعه اجرايی نشوند. از اين رو ناكارآمدی در هر 
دو بخش قابل ماحظه و منجر به تداوم و تش��ديد مشکات 

مرتبط در زندگی مردم شده است.
- ميزان هزينه انجام ش��ده از بيت المال و جيب مردم برای 

تدوين و تصويب سياست های كلی 
مي��زان بودجه دريافتی مجمع تش��خيص مصلحت نظام در 
دوره تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام در سه دهه 
گذش��ته كاما مشخص است و می توان ميزان هزينه شدن 
بيت المال را برای تدوين و تصويب هر يك از سياست های 
كلی نظ��ام و حتی بندهای آن را محاس��به ك��رد. عملکرد 
سياس��ت های كلی نظام در حس��ابداری اجتماعی كش��ور 
تاكنون دارای بيان منفی اس��ت و نتوانسته است به ميزان 

هزينه های انجام شده برای آن سود 
متناس��ب با هزينه ها را ايجاد كند. 
بنابر اين چگونه می توان از سياست 
های كل��ی زيان ده در حس��ابداری 
اجتماعی برای سه دهه توقع جبران 
زي��ان های گذش��ته و سودرس��انی 

متناسب را داشت؟
- تکراری بودن گزاره های موسوم به 
سياس��ت های كلی با ديگر سياست 

ها
بدون ترديد در چهار دهه گذش��ته 
جامعه با انواع و اقس��ام سياست ها 
و سياس��ت گذاری آشنا شده است. 
معموا در برنامه های توس��عه پنج 
ساله اول تا ششم، برنامه های ساانه 
كشور و برنامه های بخشی و منطقه 
ای )وزارتخانه ها و استان ها( بخش 
مشخصی با عنوان سياست ها وجود 
دارد ك��ه از ويژگی های ثابت اصول 

برنامه ريزی جامع اس��ت. ماحظه اين همه تکاپوی برنامه 
و برنام��ه ري��زی جامعه را با حجم انبوهی از سياس��ت های 
تکراری مواجه س��اخته اس��ت كه تکراری بودن آن، اصالت 
و س��پس كارآمدی آنها را با اش��کال مواجه ساخته است. از 
اي��ن رو به نظر می رس��د كه اين همه سياس��ت از يکديگر 

كپی شده اند. 
- نقض اصل تفکيك قوای سه گانه توسط مراجع قانونگذاری 

موازی
موض��وع مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام با اصل 
تفکيك قوای سه گانه در كشور منافات دارد. وجود مجمع در 
زمره مراكز و مراجع قانونگذاری موازی، صرف نظر از بی بهره 
بودن اعضای مجمع از رای مردم می تواند به بروز ناهماهنگی 
های برنامه ريزی كان كشور بيانجامد. بر طبق اصل تفکيك 
قوا، فعاليت های قانونگذاری در قوه مقننه منحصر است كه از 
طريق مردم سااری و پشتوانه مردمی، مشروعيت اجتماعی 
خود را بدست می آورد. در حالی كه اين مهم در مورد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام دارای مصداق نيست. موضوع سياست 
گذاری در سطح كلی نظام از جمله اموری است كه هماهنگی 

قوای سه گانه را می طلبد.
- تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بيست ساله

چش��م انداز بيست ساله و سياس��ت های كلی نظام با وجود 
تدوين و تصويب در مجمع تش��خيص مصلحت نظام از دو يا 
چندسبك ادبيات برنامه ريزی كان پيروی می كنند. برخی 
از بندهای چش��م انداز دارای سياس��ت های كلی نيستند و 
تعداری از سياس��ت های كلی  نسبتی با بندهای چشم انداز 
بيست ساله ندارند. البته بايد توجه داشت كه خوراندن يکی به 
ديگری، به معنای نسبت منطقی دو متغير در منظومه پديده 
های اجتماعی نيست. زايش سياست های كلی از مقسم چشم 
انداز بيس��ت ساله به عنوان مبنا و روش توليد اسناد فرادست 
كش��ور بسيار مهم است كه در تدوين و تصويب چشم انداز و 

سياست های كلی خبری از آن نيست!
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سياست های كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه دارای ضمانت 
اجرايی ازم و كافی نيس��ت. عليرغم جاي��گاه قانونی مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سياست 
و سياس��ت گذاری بطور مجزار از س��وی مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام از س��وی س��اير تقس��يم كار ملی قانونگذاری 
س��نتی به س��بك ايرانی، آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه 
قرار نگرفته است. دستاورد اين بی توجهی نيز در ساماندهی 
اقدامات اجرايی كش��ور و در تداوم و تشديد مشکات زندگی 
مردم خو.د را بصورت آش��کار نشان داده است. دستگاه های 
اجرايی و س��اير بخش های قانونگذاری كشور نيز امور فاقد يا 
دارای ضمان��ت اجرايی ضعيف را برنمی تابند و نقش محوری 

برای آن قايل نبوده و نيستند.
- تورم سياست های كلی در مجمع

قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، سال هاست كه به بيماری 
مزم��ن تورم قانون و قانونگذاری مبتاس��ت. با وجود بيش از 
110 س��ال س��ابقه قانونگذاری در ايران بايد اعتراف كرد كه 
عليرغم س��ابقه طوانی، جامعه هنوز از قانونگذاری كارآمد و 
توانمند محروم اس��ت. از اين رو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام نيز همانند ساير بخش های قانونگذاری از بيماری تورم 
سياست گذاری در رنج است. داشتن صدها سياست كلی كه 
نتوان��د كوچك ترين تاثيری در حل مش��کات زندگی مردم 
داشته باشد. سياس��ت های كلی آنگاه به بيماری تورم مبتا 
می ش��وند كه با وجود ناكارآمدی همانند ماشينی خودكار به 
تدوين و تصويب سياس��ت های كان بصورت سريالی ادامه 
داده شود تا جايی كه انبوهی از سياست های كلی در جامعه 

بر حجم ساير قوانين و مقررات كشور بيفزايد.
- عدم بروزرسانی سياست های كلی از زمان تصويب تاكنون

در تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام از بروزرس��انی 
آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نيست كه سياست های كلی 
ب��رای نظام تا چه زمانی سياس��ت اند و حال��ت كلی خود را 
حفظ می كنند. شاخصه های تداوم زندگی سياست های كلی 
نظام در منظومه شلوغ قنونين كشور چيست؟ اين گزاره های 
هيجانی بر اس��اس ادعای تصويب كنندگان آن تا كی مدعی 
نجات كشورند و با ناكارآمدی شاهد تداوم و تشديد مشکات 
زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سياست های كلی امری حياتی 
برای حيات اجتماعی آنهاس��ت موجب می ش��ود كه در گذر 
زمان و تحوات س��ريع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا 

و جا نمانند.
- مشاركت ناكافی گروه های مرجع در سازو كار مجمع

از سوی مجمع تش��خيص مصلحت نظام گزارش عملکردی 
درخصوص نجوه و ميزان گردش علمی و تجربی نخبگان در 
فرآيند تدوين و تصويب سياست های كلی نظام منتشر نکرده 
اس��ت. حضور چند تن از مشاوران و مسئوان سابق كشور و 
اساتيد بازنشسته در جلسات كميسيون های اصلی و فرعی به 
معنای گردش علمی و تجربی نخبگان كش��ور نيست. حضور 
س��ازماندهی شده اساتيد و پيشکس��وتان امور در قالب گروه 
های علمی دانشگاهی و دپارتمان های پژوهشی و تخصيص 
طرح های تحقيقای و پايان نامه های دوره تحصيات تکميلی 
كارشناسی ارش��د و دكتری می تواند وضعيت سياست های 
كل��ی نظام را از منفعل به ش��کلی 

فعال و پويا تغيير دهد.
- مصوب��ات برای تصويب و نه برای 

اجرا!؟
اينگونه به نظر می رسد كه برخی 
تعدادی  داش��تن  ك��ه  معتقدن��د 
جمله ي��ا گزاره مص��وب با عنوان 
سياست های كلی، از نداشتن آن 
مفيدتر اس��ت. از آنج��ا كه اجرای 
اين سياس��ت های مد نظر نبوده 
يا در اولويت ق��رار ندارد در طول 
بي��ش از دو دهه گذش��ته، اجرا يا 
عدم اجرای سياس��ت های كلی به 
مناقش��ه بين جناح های سياسی 
تبديل شده است كه معموا برای 
مقصريابی در مش��کات روزافزون 
زندگ��ی م��ردم دارای كاربرد بوده 
اس��ت. تصويب سياست های كلی 
ب��ه معنای اجرای آنه��ا يا اجرايی 
بودن آنها نيست و نمی توان صرفا 
با تصويب چند گزاره مطلوب به حل مشکات زندگی مردم 

اميد داشت.
- ناكارآمدی سياس��ت های كلی در حل مش��کات زندگی 

مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوين، تصويب، تاييد و اباغ 
سياس��ت های كل��ی نظام در بخش ه��ای مختلف، نه تنها 
مش��کات زندگی مردم برطرف نش��ده كه تداوم و تشديد 
ش��ده است. اين مهم نشانه آشکار ناكارآمدی سياست های 
كلی و ساير اس��ناد فرادست كشور است كه قدرت مداخله 
اجتماع��ی و تغيير موازنه به نفع م��ردم ندارند. اينکه تعداد 
فراوانی سياس��ت كلی وجود داش��ته باشد كه نتواند و نمی 
تواند مش��کات جامع��ه را حل كند ب��رای جامعه به هيچ 

عنوان سودمند نيست و نبايد به آن مباهات كرد. 
- مطلوب بودن تصويب سياست های كلی آزمايشی 

در بس��ياری از موارد برای بررسی همه زوايا و ابعاد سياست 
های كل��ی و ماحظه دقيق تر آثار و نتايج آن بهتر اس��ت 
كه بصورت آزمايش��ی در زمان و مکان محدود اجرا شود تا 
در زمين��ه ي��ك كار تجربی بتوان تصميمات مناس��ب تری 
برای آن اتخاذ نمود. ممکن اس��ت بررسی های كارشناسی 
در زمان اجرای آزمايش��ی كامل ش��ود و يا اساس��ا بررسی 
های تخصصی بايد در حين اجرای آزمايش��ی كامل ش��ود. 
پس اجرای آزمايش��ی سياس��ت های كلی، نقطه ضعف آن 
نيس��ت بلکه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد اس��تفاده 

قرار گيرد.
- وجود تغييرات احتمالی زمينه اجرای سياس��ت های كلی 

در كوتاه مدت
زمينه های اجتماعی در تصويب سياس��ت های كلی دارای 
اهمي��ت و نقش فعال ان��د. با تغيير زمينه ه��ای اجتماعی، 
ضرورت تغيير سياست های كلی دور از انتظار نيست. اجرای 
آزمايشی سياست های كلی، آزمونی است تا بتوان آنها را از 
نظر تحقق اهداف از پيش تعيين شده مورد ارزيابی قرار داد. 
تغييرات احتمالی در سياس��ت های كلی آزمايش��ی بهتر از 
سياست های كلی دايمی انجام می شود و مراجعه چندباره 

برای ارزيابی آنها به انجام تغييرات مثبت می انجامد. 
- نامشخص بودن دامنه تقنينی سياست های كلی

وج��ود مق��ررات مربوط به موضوعات مختل��ف در ذيل يك 
قانون دامنه ش��موليت قانون اصل��ی و قوانين تغيير يافته را 
با مش��کل مواجه می س��ازد. عدم وجود مبانی نظری كافی 
پيرامون جايگاه سياس��ت و سياس��ت های كلی در منظومه 
ادبيات برنامه ريزی كان كشور و عدم گفتمان سازی موثر 
در نزد برنامه ريزان كش��ور موجب شده است سياست های 
كلی تدوين و تصويب شده در موارد متعدد با سياست های 

كلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. 
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پیوس���تگی و همبس���تگی سیاست 
های کلی با اسناد فرادست کشور، 
سلس���له  ه���ای  زای���ش  دس���تاورد 
کل���ی  ه���ای  در سیاس���ت  مراتب���ی 
اس���ت آنگاه که در نظام هماهنگ 
با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و 
فرودس���ت تدوین، تصویب و اباغ 
ش���ود. سیاس���ت های کل���ی برنامه  
پنج ساله سوم  توسعه نیز همچون 
سایر سیاست های کلی، محصول 
زایش درونی و زبانی سیاستگذاری 
نیس���ت و هماهنگ���ی س���اختاری و 
سلس���له مراتبی با اسناد فرادست 

و فرودست خود ندارد.

زمین���ه ه���ای اجتماع���ی در تصویب 
سیاس���ت های کل���ی دارای اهمیت 
و نق���ش فع���ال اند. ب���ا تغییر زمینه 
ه���ای اجتماع���ی، ض���رورت تغیی���ر 
سیاس���ت ه���ای کل���ی دور از انتظار 
نیس���ت. اجرای آزمایشی سیاست 
های کل���ی، آزمونی اس���ت تا بتوان 
آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش 
تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. 
تغییرات احتمالی در سیاست های 
کلی آزمایشی بهتر از سیاست های 
کلی دایمی انجام می شود و مراجعه 
چندباره برای ارزیابی آنها به انجام 

تغییرات مثبت می انجامد. 

 اش���اره: سیاس���ت ه���ای کل���ی نظ���ام در 
زمین���ه ها و موضوعات گوناگون از س���وی مجمع 
تش���خیص مصلحت نظ���ام تدوی���ن و تصویب و 
جهت اجرا به قوای س���ه گانه اباغ شده است. 
بررسی های میدانی موید این واقعیت است که 
سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور 
که باید و ش���اید مورد توجه قرار نگرفته اس���ت. 
بس���یار بجاس���ت که نخبگان و اندیش���مندان با 
عمل به رس���الت تاریخی، نقطه نظ���رات خود را 
پیرامون سیاس���ت های کلی و نق���ش و کارآمدی 
آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، 
نقد و بررسی سیاست های کلی برنامه  پنج ساله 
س���وم  توس���عه می پ���ردازد که هم اکن���ون از نظر 

خوانندگان می گذرد:
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بوش��هر-    مدي��ركل نوس��ازی، توس��عه و تجهيز 
مدارس اس��تان بوش��هرگفت: صنايع پتروشيمی پارس 
جنوبی ونوس��ازی مدارس اس��تان در راستای عمل به 
مس��ئوليت  اجتماعی خود45 پروژه مدرسه س��ازی در 

می كنند. مشاركت  بوشهر  استان 
اظه��ار  خبرن��گاران  جم��ع  در  م��رادی  احم��د 
مدارس  نوسازی  بامشاركت  پتروش��يمی  داشت:صنايع 
بوش��هر 45 پروژه مدرسه س��ازی با اعتبار 95 ميليارد 
تومان در ش��هرها و روستاهای جنوب اس��تان بوشهر 
اجراء كردند كه بخش��ی از آنها امسال تکميل می شود.
وی، ب��ه اعتب��ارات تجهيز م��دارس به سيس��تم 
سرمايش��ی و گرمايشی گفت: س��ال قبل 173 ميليارد 
ري��ال اعتبار مل��ی برای اين مهم مصوب ش��د كه 80  

يافت. تخصيص  آن  ريال  ميليارد 
مديركل نوسازی، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
بوش��هر از تخصيص 115 ميليارد ري��ال برای تکميل، 
تجهيز فضاهای آموزش��ی خب��ر داد و بيان كرد: برای 
بازس��ازی و مقاوم س��ازی فضاهای آموزش��ی استان 
بوش��هر سال قبل 111 ميليارد ريال و كمك به تکميل 

مدارس خيرس��از 263 ميليارد ريال پرداخت شد.
م��رادی جم��ع كل اعتب��ارات تخصيصی س��اخت 
و تجهيز مدارس در اس��تان بوش��هر در س��ال قبل را 
950 ميليارد ريال دانس��ت و خاطر نشان كرد: مجموع 
پروژه های مدرس��ه سازی به آموزش و پرورش از سال 
1392 ت��ا س��ال قبل يك ه��زار 151 كاس درس در 
قالب 305 مدرس��ه اس��ت كه 611 كاس آن خيران 

ند ساخته ا
وی گف��ت: صناي��ع پتروش��يمی در منطقه پارس 
جنوبی 45 پروژه مدرسه س��ازی ب��ا اعتبار 95 ميليارد 
تومان در ش��هرها و روستاهای جنوب اس��تان بوشهر 
اجراء كردند كه بخش��ی از آنها امسال تکميل می شود.

مديركل نوسازی، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
بوش��هر، با بيان اينکه تاكنون نام 500 خير در سامانه 
ثبت شده است افزود: س��ال گذشته 92 كاس درس 
توس��ط خيران بوش��هری با اعتب��ار 29 ميليارد ريال 
س��اخته و تحويل آموزش و پرورش استان بوشهر شده 

است.
مرادی ب��ا بيان اينکه 110 پ��روژه در قالب 840 
كاس درس در اس��تان در حال س��اخت است تصريح 

كرد: اميد اس��ت 62 پروژه آن ب��ا 370 كاس درس 
شود. افتتاح  امسال 

افزود: برای تکميل پروژه های مدرس��ه سازی  وی 
در دست س��اخت استان بوش��هر 280 ميليارد تومان 

است. نياز  اعتبار 
مديركل نوسازی، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
بوش��هر افزود: اكنون تم��ام كاس های درس مدارس 
استان اس��تان بوشهر دارای سيس��تم سرمايشی است 

كه برخی از آنها نياز به بازس��ازی دارد.
مرادی با بيان اينکه مدارس و كاس درس خشتی 
و گلی در اس��تان بوشهر وجود ندارد خاطر نشان كرد: 
بخش��ی از مدارس اس��تان بوش��هر س��نگی است كه 

اس��تاندارد سازی آنها در اولويت قرار دارد.

رشت -به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداری رش��ت، وی درباره آخرين وضعيت 
اجرای پروژه تراموای رش��ت گفت: شرط جمعيت بيش 
از ي��ك ميليون نفر يکی از الزامات احداث تراموا بوده كه 
خوش��بختانه با همکاری مسئوان اين مشکل حل شده 
است.ش��هردار رشت با اشاره به اينکه تعداد اتوبوس های 
ناوگان اتوبوسرانی رش��ت در مقايسه با شهرهای بزرگ 
كش��ور بس��يار كم اس��ت، گفت: تمام تاش خود را به 
كار خواهم گرفت تا اتوب��وس های جديد به اندازه كافی 
به شهر رش��ت آورده شود.دكتر حاج محمدی در زمينه 
اولويت بندی اجرای پروژه  های ش��هری نيز اظهار كرد: 
تعريض خيابان پاس��داران و اتصال ميدان معراج ش��هدا 
به ميدان نيروی دريايی رش��ت و اج��رای پروژه زير گذر 
ميدان شهرداری به عنوان پروژه  های اولويت دار در نظر 
گرفته شده اند.شهردار رشت سپس ادامه داد: در خيابان 
نيروی دريايی تا پل عراق مش��کلی كه وجود دارد عرض 
كم خيابان اس��ت كه در رايزنی  های انجام شده با ارتش 
و دست اندركاران ساختمان كنسولگری به نتايج خوبی 
برای رفع اين مشکل رس��يديم.وی در باره اجرای پروژه 
پارك آبی نيز گف��ت: در هفته های آينده قرارداد اجرای 
اين پروژه س��رمايه گذاری به امضا خواهد رسيد.شهردار 
رشت سپس به ديگر پروژه های اجرايی اشاره كرد و گفت: 
اجرای پارك حاشيه ای يا پاركومتر رشت نيز به زودی آغاز 
خواهد شد.حاج محمدی تاكيد كرد: اجرای 43 كيلومتر 
فيبر نوری در رش��ت يکی ديگر از پروژه های مهم انجام 
شده است.وی پروژه های تصفيه خانه شيرابه زباله های 
سراوان و احداث زباله سوز از پروژه  های ملی عنوان كرد 

كه در تاريخ مشخص بايد انجام شود.

رشتاجرايیمی هبزر چندينپرو
شود

مشهد  - رييس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره 
به حمايت های ش��هرداری و شورای شهر مشهد از اين 
دانشگاه در مقابله با ويروس كرونا گفت: مديريت شهری 
مش��هد تنها مجموعه ای بود كه بدون هيچ مواخذه ای 
كمك مان كرد. محمدحسين بحرينی در نود و يکمين 
جلس��ه علنی شورای شهر مش��هد افزود: به عنوان خادم 
بخش سامت شهرستان مش��هد و يك شهروند مراتب 
تقدير و تشکر عميق خود از اعضای شورای شهر مشهد و 

مجموعه مديريت شهری مشهد را تقديم می كنم.
وی با بيان اينکه اعضای شورای شهر مشهد در بحران 
كرونا، فکر بازی از خود نش��ان دادن��د، افزود: تمامی اين 
اقدامات و لحظات بايد برای آينده مستندس��ازی و ثبت 
شوند تا آيندگان بدانند كه در اين بحران با شورای شهر و 
مديريت شهری مواجه بوديم كه در كنار خادمين سامت 

ايستاد و از سامت مردم دفاع كرد.
وی اضافه كرد: شرايط خاص مشهد سبب شده بود 
تا بيشترين نگرانی دولتمردان و وزارت بهداشت و درمان 
از مشهد و استان خراسان رضوی باشد، زيرا مشهد همه 
ويژگی های ايده آل برای گس��ترش و شيوع يك بيماری 
واگيردار را دارا اس��ت ولی ما ب��ا موفقيت از اين رودخانه 

خروشان گذر كرده ايم.
بحرينی با بيان اينک��ه عوامل مختلفی در موفقيت 
شهر مش��هد برای كنترل و جلوگيری از شيوع ويروس 
كرونا دخيل بوده اند، اظهاركرد: اصلی  ترين عامل موفقيت، 
عناي��ت امام  رض��ا)ع( بوده چرا كه اين ش��هر متعلق به 
امام رضا)ع( است و ايشان هيچگاه همسايگان و زائران خود 

را در بحران ها رها نمی كند.

مديريتشهریمشهدتنهامجموعه
مواخذهای ایبودكهبدونهي

كمکمانكرد

طی حکمی از سوی دكتر روح اله نوريان مديرعامل 
ش��ركت پاايش گاز ايام  آقايان " امير ساار آبادی" 
و  "عابدين زرگوش��ی" و  "عليرضا كارگری" به ترتيب 
به عنوان معاون عمليات و معاون مهندس��ی و توسعه 
و رئيس مهندس��ی فرآيند پاايشگاه گاز ايام منصوب 
ش��دند.به گ��زارش روابط عمومی،  امير س��اار آبادی 
معاون عمليات جديد دارای مدرك تحصيلی دانشجوی 
دكتری مهندسی شيمی دانش��گاه رازی می باشد كه 
رئيس مهندسی فرآيند، رئيس عمليات پاايش و رئيس 
عمليات نوبت��کاری را در كارنامه مديريتی خود دارد و 
همچنين در راه اندازی پاايشگاههای اول، دوم و ششم 
مجتمع پارس جنوبی، فاز دوم پاايش��گاه گاز پارسيان 
حضور فعال داش��ته اس��ت.همچنين عابدين زرگوشی 
معاون مهندسی و توسعه جديد دارای مدرك تحصيلی 
دانش��جوی دكتری مهندس��ی مکانيك)تبديل انرژی( 
دانشگاه سمنان می باشد كه رئيس پژوهش و فناوری، 
رئيس تعمي��رات و معاون عمليات اين پاايش��گاه در 
سوابق مديريتی خود دارد.شايان ذكر است كه عليرضا 
كارگری رئيس مهندس��ی فرآيند جديد دارای مدرك 
تحصيلی فوق ليسانس مهندسی شيمی دانشگاه تهران 
می باشد كه سرپرست پاايشگاه گاز ايام در سال 97 ، 
سرپرست مهندسی فرآيند، مهندس ارشد فرآيند و مدير 

انرژی در سوابق مديريتی خود دارد

 به گ��زارش روابط عمومی ش��ركت آبفای جنوب 
غربی اس��تان تهران مدير امور آبفای اسامشهر با بيان 
خبر مذكور اظهار داش��ت : به منظور افزايش كيفی و 
كّمی آب آشاميدنی شهروندان محترم اسامشهر و رصد 
دقيق فشار شبکه توزيع ، عمليات نصب 3 دستگاه فشار 
سنج در محدوده شهركهای توحيد ، مطهری و شهرك 

زرافشان انجام و به اتمام رسيد.
ش��فا نظر پور گفت : در دو ماه گذش��ته با هدف 
افزاي��ش ضريب اطمينان از احجام آب توليدی نصب و 
راه اندازی دستگاههای فشارسنج در مناطق مختلف در 
دستور كار قرار گرفته است كه تابحال طی سالجاری و 
مطابق اولويت بندی صورت گرفته تعداد 14 دس��تگاه 
فش��ار سنج نصب و راه اندازی ش��ده است و مطالعات 
ازم در خصوص نصب فشار سنج در ديگر مناطق اين 
شهرستان در دس��تور كار قرار دارد و به محض تامين 

اعتبارات ازم انجام می پذيرد .
مهندس نظرپور ياد آور شد : اين عمليات به منظور 
مديري��ت و نظارت دقيق بر فش��ار ش��بکه در مناطق 
مختلف و به منظور افزايش حفاظت از خطوط و كاهش 
شکستگی و حوادث انجام ميشود و با صرف هزينه های 
ازم از محل اعتبارات داخلی و جاری صورت می پذيرد .

خ����ب����ر

شهرستان

همدرسهسازی پرو مشاركتصنايعپتروشيمیونوسازیمدارساستانبوشهربرایاجرای

اصفهان  -با شروع سال 1399 همگام با رشد شاخص 
كل بورس، سهام فواد مباركه نيز رشد چشمگيری داشته 
و از ابتدای سال تاكنون )10 ارديبهشتماه( بازدهی 87.34 

درصدی برای سهامداران به ارمغان آورده است.
سيدعلی پزشك، مدير امور عمومی، با تأييد اين خبر 
گفت: رشد بازدهی سهام فواد مباركه اصفهان در حالی 
است كه شاخص كل در اين مدت رشد 71 درصدی داشته 
است. با توجه به اقبال گسترد سهامداران به سرمايهگذاری 
در بورس در سال جاری، تقاضا برای خريد سهام افزايش 
يافته و يکی از عوامل تأثيرگذار در افزايش سهام شركتهای 
بورسی ازجمله سهام »فواد« بوده است، بهطوريکه برای 
اولين بار، نم��اد فواد در تاريخ دوم ارديبهش��تماه برای 
كنفرانس اطاعرسانی، بهدليل تغييرات قيمت بيش از 50 
درصد طی 15 روز معاماتی متوقف گرديد و شركت پاسخ 

سؤاات سهامداران را از طريق سامانه كدال منتشر كرد.
در همين خصوص مهدی توانگر ، رئيس امور سهام و 
مجامع نيز   با اشاره به اينکه  عملکرد خوب خطوط توليد 
فواد مباركه  يکی ديگر از دايل اقبال سهامداران به سهام 
»فواد« است گفت:   در فروردينماه سال جاری، شركت با 
تاش همکاران عزيز موفق به توليد 667 هزار تن محصول 
فوادی و فروش 437 ه��زار تن به مبلغ 25 هزار و 826 

ميليارد ريال شد.
وی  در توضيح افزايش سرمايۀ 60.76 درصدی اخير 
فواد مباركه خاطرنشان كرد:  اين افزايش سرمايه در تاريخ 
8 ارديبهشتماه در ادار ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاری 
ثبت گرديد و پس از تأييد شركت سپردهگذاری مركزی 
اوراق بهادار و تسويۀ وجوه طی روزهای آتی، سهام جايز 

فواد قابل معامله خواهد شد. 

در فواد رشد87درصدیسهام
1 سال

ب��ه مناس��بت  باقرش��هر  ش��هرری- ش��هردار 
رئي��س  از  معل��م  مق��ام  گراميداش��ت  ی  هفت��ه 
آم��وزش و پ��رورش بخ��ش كهريزك و تع��دادی از 
 فرهنگي��ان بازنشس��ته  باقرش��هر قدردان��ی ك��رد.

 سعيد استاد فرج شهردار باقرشهر در اين مراسم گفت 
: بس��يار خرسنديم كه هفته ی بزرگداشت معلم با نام 
استاد گرانقدر آيت اه مطهری متقارن شده است. واين 
ايام فرصت مغتنمی است تا از ايثار و ازخودگذشتگی 
اين عزيزان كه سی سال از بهترين دوران زندگی خود را 
در كسوت معلمی صرف آموزش وپرورش روح و جسم 
 فرزندان اين مرز و بوم كرده اند تشکر و قدردانی گردد

وی در ادام��ه گفت: مهرورزی و عش��ق از مش��خصه 
های معلم��ان ايران زمين اس��ت و معلمان با تربيت 
 جوانان ، نس��لها و مديران آين��ده را تربيت می كنند.

 محمدرض��ا افضل��ی ني��ا  رئي��س اداره آم��وزش و 
پرورش منطق��ه كهريزك نيز ضمن تقدي��ر از ابتکار 
ش��هرداری باقرش��هر در برگ��زاری اي��ن مراس��م و 
تقدي��ر از معلمان بازنشس��ته قدردان��ی كرد و گفت 
: تقدي��ر از معلم��ان پيشکس��وت ، تقدي��ر از تاش 
و عم��ری اس��ت كه معلم��ان برای تربي��ت مردان و 
 زنان آينده س��از كش��ور و انقاب ص��رف نموده اند .

درادامه هريك از مدعوي��ن با بيان خاطراتی از دوران 
خدمت��ی خود، اين حركت ارزش��مند ش��هرداری را 
درتجليل از تعدادی از بازنشستگان ، كه زمينه  تجديد 
ديدار آنان با همکاران نيز فراهم شده را قابل قدردانی 

دانسته واز زحمات مجموعه تشکر كردند.

قدردانیازرئيسآموزشوپرورش
كهريزکوتعدادیازمعلمان

بازنشستهباقرشهر

ود ه مف آ
ف  ه    13 ا   م 5 ا ا   ود  ب  ا    
ا  ا       56 و 4667 ا مو ا  ران45  ا 1 ا  545 ا 
ود  2 مف ا مل 2175552 ا  ه   ا  ه    

رمان ا  ا م  تبا  ه ا رد  ا د

ه    2624 52 ر دا  ا ف  ون مر   ام ب  ر 
ا  ا    2 و 1500 ا مو ا   1 و 80 ا   _ ر ا آ ف
ا فر مح  ر ا فر م ه  ران45  _ا ا  432ع ا   114726644
ا  ا م  تبا  ه ا رد  ا د ود  2 مف 8053 1 امه 8 ا ا  ا 

رمان

ا  و   ا مو ه   13 وا  405  م 2  
ه ما   ا    41  457 ب 12 

رد ر ا ا م  تبا  ه ا رد  ا د ود  ر مف

ا  ا  و   ا مو ه   13 ان م 7 ا  ب   ر 
ود  را مح مف ه ما     41  782 ن 12 

رد ر ا ا م  تبا  ه ا رد  ا د

ا   138 م ان   ا  ا  ب    ر 
ا  ا   1148 027145 و  مو ا  ران42  6ن22ا 5
ه  د رد  ا ود  اد مف ل  آ واد  ا  ه   

ا ب ا  ا م  تبا  ا

بت   ل   ون   ا امه  اد 13 آ  ون  م ا وع ماد 3  ه مو آ
ا فا   ان  ت ا ا   ا

ل  ون   ا وع  ا مو  13 ا 860310010023088 ا  ر  را
ب  و  بت  ا  ر د  ت ا فا   م ان  ت ا ا   بت ا  
دان  ا فر  ا  ا مح ا ا مت ه  م ا رفا ما هر  ه مل 
8  ا  8 ه 6 ا  ه  48 مترمر  ا 14 ه م م  ه  ا   د 
هر محر  ه ب  ا فرا محله  17  ا د ا  762 فر ا  31  اصل 
ود  ه م  ه فاصله 14 آ ت  و و مرا د د  ع  و اط ه م ا  رد ا 
ا  ته  ترا دا ا ا ه ص  ما مت ب  ا  ه ا د صو 
ه ا ادا  ا  ود  ترا  ه م د ما ا ه  ا ا آ ت ا ا وا ا  م 
ود  وا  ترا داد ل ا ا  ل   ا ا  ظر م  ما ا 
و    ا م م ه ا د صو ا ا  ا   ه مرا  ا 

وا  ا  ما صاد  ر ترا طب م صو ا
13 2 20 : و ا ا  ت ا ا

13 3 3 : و د ا  ت ا ا
1 00715 : ا

هر ه اد  ام  ب ا ا  ادا  ا راد  ل

ا ر  وا  و 
ه  ه  وا  ر د ه  امه  1213   ا ا  ه  فا  با  ا  آ
ه  ح داد ا  و ود    ا  ر وا  وا  ا د و 18  ا ا 
ا  امت 13 د ا 8 08 ا 20 امه 4 د  ا ا  ه  فا  ل  ا ر ان  اد
فا  با  ه :1  را  ح و م فو آن مر ه  ا ته   ود د  دا 
2 مح  ر متوف امه 1213  صاد ا دما ا ا  ه  ل  ا ر فر 
ا  ر ل  3 ر متوف امه 2  صاد ا دما ا ا  ه  ل  ا ر فا فر 
 4 ر متوف امه 3736  صاد ا دما ا ا  ه  ل  ا ر فا فر 
ر  امه 6670  صاد ا دما ا ا  ه  ل  ا ر فا فر   
تر  د امه 4  صاد ا دما ا ا  ه  ل  ا ر فا فر  ه  5 فاط متوف
اد ا  امه 60  ص ا ا  ه  ر ا فر   ه  6 ص متوف
و  و د   وا م و د  ا فا  ر ا  ا ا ر متوف ا  دما
ا  د ا م  امه ا ا متوف  ص  ا  د   ترا دا ر  ا ا  ا  ه م  آ
وا  و  ر ا د د  ا  دا و ه دفتر  ه ظر  ما  ر آ ا  ا 

 6732 وا  صاد 
رد و 10 آ ت   ا  ا و  

ان  ما ه ف آ
6 فر  ا 3 ا  م فا م ا  اع ا   ما د دا م
ا  ما  ل 41 دا ب  صفحه 465 دفتر  ه ذ  ان  ا ا د  ا 2 اصل 
ا   هام  ا  ا ما ف آ  م ر  ا  ا 005838  ا 
 1 ه 175 ام ت ا و طب  رافرا  ر  رد ا  ام ل  صاد  
هود د  ا  ه ام هاد محل  ت ر ا ه   ا ا ا امبرد   13 8 12 10 1 174
هران  م  ه 546  ا وا دفتر  13 02 ا  34667 14 ذ آن 
وا  رد ا  د ود  لو مف ام ل    ه  ما آن  ا 
ر   ب اد  ت ا ا مرا  ود ا  ا  ص  ما ا مل فو 
ه   ا ود  ه م و آ ب د   ون  ا امه  اص ذ ماد 120 آ 
با  ا  ود م د  ود  ما  ا  و  ه مل مر ب  امله  ا م م ا
ه اص   ا تبا  ا ا  ود  ترا  ه ظر م 10  ا ا ا آ ت ا ا
ل  ا  صو م ا  ا  ل   ا  ا ادا  امله  ا  م ما 
ر ا صو   ود د  ود دا  ا  ل اد  ا ادامه  ه دا ا  ما 

وا  6733 ل  ا صاد   ا مت ا مهل  ما ا  ا ا
اد  ام دما ب ا ر ادا  ر را  و  ا 

و ر م ا اموا  ه م آ
ا   1782 بت 7521 ه   و  ان م ا ا آ ا  
تر  ا ا ه  ا 4  ر د   17 ا 111 ا  ادان  د  4 آ
د  ف متر   7 10  : ا ر  ه   د ا  13 620317003003505
ا  د متر  ا  11 54 و  ه ط ا : ر ان  ا ه  ان  ا ا  ه ف وا  تر د ت ا
ا  و ا 1782اصل  ا 2621 فر ا  ا  ه مل م وا  ترد ت ا ها 
ها متر   4 تر  ت ا 1  متر    35 ا  و  : د د  
ا:  ر له   ا  ه  ر د  و  ه  وا ا  د ب  ترا  د د ت ا ه  ود 
ا 6703  ا  ه مل م وا  تر د ت ا ه  فتاد  د  ا  11 7 و 
ان فر  ر ا  مر ا  ه  د مل  ا فا  و ا ا 1782 اصل  فر ا 
طب  ب   ما صاد  ا   18182 ا مل :8740 ه  :ا 
ا  ان 16 متر   ا اد فا 2  ر آ ادان ام ا : آ ه  ر  د   مل مو
د  ه د  ا د ط و م  ان م ا و  آ ه  مل م با ر   
ه  طب و  ه م ا د طب ان دا ت ا طب    ا  ان م  ت ا ا  ل 
161متر مر  اد  ما 8 ت ه ا ان  ت ا ه   ر ا  ا  م   
و  ا م ا  ه ا 78 متر مر  ان 28 ا ا آ ان مف  ا  ا م 
را  ام  ا مل  ر ا 11 متر مر ا  ه م ف  ه   ا  م
ت  ل  ان ا ت ا ا  ا  ت م  ا ه ر  واب   ا  د ا ه  ا آ
ا  لو  مح دا ه  ر  : وع  رام   و :  ان :    ت ا ا   
ر  ا  ه ا ر   و  ان  م ا آ ا ا ا  ر م  ا آب  ترا ا
رفت  ر  ن د   ان  ا وع ا  آ ا  م  23 300 ر مر 000 مت
ا   ون   ل تاد م د   ا ل د م  2 080 000 ه ا مبل  000 ود  ون مو د
ون  ل بل 310 م ر  تا مل د  م ا    ا ر  طب  رد   ا  ا
ردا    30883   و    ا مل م ا  م 
ه 800045 د  ر  ه   ر  ادان م ه 280 آ ا 13 دفتر 6 11 1
ه  ا  ه  ل ت مت و د ا  ا ا اص   2 212 000 و مبل 000 ص با 
ود  ته م  ا ا  ادان  اد آ به ا آ ران  ا فا  ا  ا  تا ا  ا
ا  ه د  ا  ه م ل د  د  ا ا فو  و  وا ا مل م ان م  ا مت
به د  ه  ا  ا 12   ه ا  ود  ا    ا  ردادما   
ا مل  ا ا ا   ا  م ر  ود  ادان  م  ب آ را  ا
وا   ع  ر ا   ون  ل تاد م د   ا ل د م ا   2 080 000 مبل 000
ا  ه  ه  ل ردا  ه ا  ردد   ا م  ا هاد  ر   ا ه   
ا م  ر م لف  ا   ر   ه آب  و  ها مر ا  وا ما ا  ت   ا
ه طب  ردد ا آ صو م  ون  ه ا م ر  اد  ود مبل ما ه د صو  ا 
اص آن   87 6 1 وب  اد  م را مفاد ا امه ا ماد 121  122 آ 
ردد   ر م  ت امه م ا ذ د  ه  و  8   ف   12 وب 6 م
وان  ا  ا آن  ل  ا  ا   هر د ا  ه  م صو   د
ص  ردا د د ه  و  ا م ر د م ا  ردد   وب م  ا مح  م
فا  ه  ل ا ما ا م ر م ا  ب م  رد  اب  ح ا  ا ه  ا مبل 
ا  ود  ب  اب ص  ه  ا  ا م ا ظر م    ا  مبل فر 
وا    ا  ه  ا اب  ه  بود   ترداد  ا ا و  و مبل م ر ا د 

ردد   ا  م  ا  م ا  ا م ل
1 2          ا : 18 ا : 20 ت ا ا

بر ادان  مه  ام آ اد  ب ا  ا طر  ادا  

ود ه مف آ
ا  ف  را م 81   وا  ا ما  ب   ر  ا    

ران 82 ا  ا ا   ا  و 00315811  مو
ا و د  ا تبا م  رد  فا ا ود  12 مف 56

ف   ه    13 ا   206 م 8 وا  ب  ر  ا    
ه  ا   ا  ه  و   ا مو ه 
و د  ا  ا م  تبا  ه ا ود  ا د ران 82 485  78 مف ا  ا

ا  02 20

ان  ما  ه ف آ
ا  ه  ود  د    اع ا  ه م ه   د  ها   ما 
ب 2512   5 2 صفحه 5 ه د دفتر  د  ر ا ا د  2  31 اصل  153 
رد ا  ل  ب   صاد   م  ب ا ان ا با ا فان   ت اد م ا 
ا  ه  د  ر ا اد 8  1388 دفتر ا 7 7 مو 30 ر   583 را   
ه محل  هاد ت ر ا ا د  ان  رد ا  ا ت  و م ا را ص 
امه  ر  ماد 120 آ  ب ر  را ا  ود ا  ا ص  ما ا  ا
ه  ب  ر  ا  ه  ا آ ت را ا  امه  با د  ا  ب مرا  ون  ا
ا م  ا   ا  ما د د  م  د   ترا دا ص  ما ا
ه  تبا  ه  ا آ ت ر 10   ا ا ا ا ظر م  امله ا ا مرا  ا م ا
و  ا ا مهل  ر ا صو  ا ا د ا د  ر ا اد  ام  ب ا ادا 
ا  025544  ا  وا   ا صاد  ر ف م ترا  ما ا  ا

13 2 ا 20 ت ا ا با  م
د  ر ا تان  هر اد  ام  ب ا ر  ر ف    م

ه ا و 
و اد  ام  ب  ا مان  ا

ان تان ما اد  ام ا ب  ا ادا  
ه  ا ه د دفتر  هود  هاد  ر  ه د  ا ا ا ر   اد آ ل  ه  ا  مر
ه  ما    ود  ا  ا ا  ا  ام اد     ا
ه  ما آن ذ  ا  رب   ا د   د  3623  اصل  5 784 24 2
ا  صاد   ت ط ه  ا  ا  ل  481   ب  43043  صفحه 260  دفتر 
ه 23  ا 8 دفتر 12 1 مو 26 ا 6481 ه مو    رد  ل 
ب  رد   ود  ا  مف ا ر  ر ا ر    اد آ ل  ه  ا مر ه  ا 
امه  را ماد 120  آ ا د ا تا  ا  وا ا ا ا ادا  ص  ما 
ود  ه م تا ذ آ و  ا ذ آن مرا د   ر  ب ب   ون  ا اص 
ود  ما  ا  امله  ا م و م ا ا  ر  ا ا   ه  ا ا 
ه  د   ا آ ت ا ا ا ا  ته  ومه دا ه  مر ب  ا   ود  د 
ا  ا  ا ا اف  ه   د ا اد مح ا ب ا ه ادا  ا  ود  ترا  ا
ا  ا ا ر ا م ه ص  ما ا م ب  ترا  ر   ا م م
1 مو  ا  6483 و    و  ا  م وا  
رف  را ا  به  ا  ه صاد و ا  ا د   ه 23  ا 8دفتر 12 26

1 13  ا 00634 02 20    : ا ت ا ا
ا اد  ام  ب ا ر     

ا   ا داد
 80 امه 71711301353 ا داد  13 ر  81068 ا  د 
ان  ا ان: آ ا داد تان  ل تان  ر ا ا   به 13 داد   13 8 12 28
ا   د داد به  ان  ا ت وا م ا  ر ل ر   ح  ا ب  

تان ل تان  ا ا ه  ا  ت ام ا مان  ا ان: 1 وا ر تان   ر ا
تان  ا ا ه  ران  ا فا  ا  ا 13  2 ب  ر  ان  ا ان ر
به مر  ا مل  فا 3 ا  ا  را  ا  ص هران  م هران 
ا  ه  ل  ا فر د ل  و ه  ا فاط ا  ا  ا  ب تان  هر
ا   ا  ا  3   ت ا ا م ا  اد  طا ل آ تان  ل تان  ا
ان اما  ا ان  ر تان  ل تان  ا ا ه  ه  ا ر فر  ا ر ا م مه
تان  ا ا ه  تان  ل تان  ا ا ادا  امو ما ا   2 4 ا  
ا   ب تان  هر ب  وم  ا را  ر 5 داد ان  ر تان  ل
و   ان اما   ا ا  ب تان  ل تان  ا  ا ه  وا  ر 
:1723334641 ا 01723334645  لف  4 71436386: ت ا    فرما
ان:  وا ر    http://dadgostari-gs.ir :تان ل تان  تر  ا ا داد ر  
اد  ل  ل  ا  ا آ ا  و  ا ا  ر  ب ا ا  د  رآ و ف 1
تو  ر  م ا  ا   ب تان  ل تان  ا ا ه  ل  و ا فر 
ه  تان  ل تا ظر  ته   ا  ص ه 4 2 طب ر ا  ا  ت  م ا 
ت  هر ص ه  ه م ان  ر اد  لومتر 8  ان  ر تان ل تان  ا ا
ود  م تان ل تان  ا ا ه  تان  ل ر  ر ف ه 3 ر ان 1 ر
تان  ل تان  ا ا ه  اد  و ا   آ ا د 4 ان  ا ت  هر ص
ا  آ ه 4  41 5 و ا 4  ل ف ان  ا ا  ل  تا  ا ب
ا  ها هر  ر  ان  ا ا  ب تان  ل تان  ا ا ه  ا  و ل  ا ب
  8 0 ا  امه  وا ا داد ر  ته:   وا ر د  175   

ا  ب و  ا  به د داد  8 امه اص 1010 داد
ادا  تان 2 ل تان  ا ا ادا  امو ما وا 1 ر  و   د
فا  ا  ا 4 ب به مر  ا مل  تان 3 ل تان  ا ا ت ام ا  
ا  امه  و ا داد ا ا  ر  ب ا ا  د  و فرآ ر  رف  ران  ا
ا  ب و  ا  به د داد 8 صاد ا  امه اص 1010 8  داد 0
  4 12 2 ا  وا ا  ر  ر   ت  ر  ر  مب 
ود   ون   ر د اد  ر ما ا  اموا  ه دا ها ا  ا وا ر  رادا   ا
ته  ا دا ردا  ر  ه  ا  ا ا ه  ا ا ا   ا م  ا دا ردا  ا  وا  
رادا  اد ا مر ا ت ه ا ه  رد  تا  وا ا  امه  ه  داد ا ا ا 
ون  ردا د ه  ل ر   ا ا   ه مه دا را  د  ا ا  ر  ل  ا
ا د  ه  ل ر   ا ر اموا  ا  ه  ا ا  ه م م  ا آ مه ا 
را د   ر   ا  ا  ردا  ا  ود  وا د  ر م  ا ر  ا ا  ا د  ه آ
ا  فا    ا   ه   ر   ر م ل   ا  م ه  ا  ا م 
وان  ها  ا وا ر ما  آم ا   ت ه  ا ا  ا م د  
و  ه مرا م ا ا  ا داد ه ل ا  ا م  ون   ردا د ا   طل 
ا  ا   ه د م ا   و   ا ا  ت ت  م ا  ت داد ا
ا  ر  ون آ داد م   ا ه مواد 358  365  ا  ت ته  م ح دا صح

ا صاد  ا  ا  ته صاد  ا م  وا ر  امه   داد
تان  ل تان  ر ا ا   د داد به  ان  ا ت م

وا ا  ر ل ر   ح  ا ب  
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*
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رايزنیظريفباوزيرخارجه
ازبکستان

محمد ج��واد ظريف و عبدالعزي��ز كاميلف وزيران 
امور خارجه جمهوری اس��امی ايران و ازبکستان 

تلفنی گفت وگو كردند.
در اي��ن گفت وگو وزير امور خارجه كش��ورمان با 
توجه به س��يل اخير در ازبکستان با دولت و مردم 
اين كشور خصوصا با آسيب ديدگان ناشی از سيل 

ابراز همدردی كرد.
همکاری های دو كش��ور در حوزه روابط دوجانبه، 
بويژه حمل ونقل، مقابله با ش��يوع كرونا و تحوات 
افغانستان از ديگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل 
نظر وزرای امور خارجه دو كش��ور در اين گفتگوی 

باشگاهخبرنگاران تلفنی بود.

ادعاینيويورکتايمزدربارهمذاكره
ايرانوآمريکا

روزنام��ه آمريکاي��ی نيويورك تايمز در گزارش��ی 
مدعی مذاكره ايران و آمري��کا برای تبادل زندانی 

شده است.
اين روزنامه آمريکايی مدعی شده است كه مذاكره 
برای تبادل مايکل وايت 48 س��اله و يك پزش��ك 
ايرانی-آمريکاي��ی با هويت نامش��خص در جريان 
اس��ت و به نقل از ابوالفضل مهرآبادی معاون دفتر 
حافظ منافع ايران در سفارت پاكستان در واشنگتن 
گفته »اين مذاكرات هنوز به نتيجه نرسيده است.

آمريکا مدعی اس��ت كه مايکل وايت كهنه س��رباز 
نيروی دريايی اين كش��ور 2 س��ال پيش در ايران 

ايرنا بازداشت شد.

اخبار

آمريکاقصدداردباورودبهبرجام،
فشاربيشتریبهايرانواردكند

ابوالفض��ل ظهره ون��د ب��ا اش��اره به اينک��ه خروج 
آمريکايی ها بر خاف تصور اوليه آن ها، برای ايشان 
دردس��ر ساز شده اس��ت، عنوان كرد: آمريکايی ها 
قصد دارند با ورود مجدد به برجام، دور جديدی از 

فشار را ايجاد كنند..
كارشناس مسائل سياسی با بيان اينکه آمريکايی ها 
تصور داش��تند با خ��روج از برجام، اي��ران در يك 
موضع واكنشی، برجام را زير پا می گذارد و مسئله 
را پاي��ان يافت��ه ف��رض می كند، گف��ت: بر خاف 
تص��ور آمريکا، ايران در برجام ماند و روند كار را با 

كشورهای اروپايی ادامه داد.
وی تصري��ح كرد: ب��دون تردي��د در برجام، طرف 
اصلی ايران آمريکا محس��وب می شد و توافقات در 
حقيق��ت با آمريکا صورت گرفته بود اما در ش��کل 
كار، كش��ورهای اروپايی نيز تواف��ق كرده بودند و 
وقت��ی از پنج به عاوه يك صحبت می كنيم درباره 
تعهد مساوی كشورهای اروپايی و آمريکايی سخن 

می گوييم.
اين ديپلمات با س��ابقه كش��ور با اش��اره به اينکه 
خ��روج آمريکايی ها بر خاف تص��ور اوليه آن ها، 
برای ايش��ان دردسر ساز شده اس��ت، عنوان كرد: 
آمريکايی ه��ا قصد دارند ب��ا ورود مجدد به برجام، 
دور جديدی از فش��ار را ايجاد كنند و در حقيقت 
قصد دارند با استفاده از ظرفيت های برجام، مجددا 
جمهوری اس��امی اي��ران را در حوزه تس��ليحات 

تحريم بيشتری كنند.
وی همچنين اظهار كرد: ش��رايطی ك��ه كرونا در 
جهان ايجاد كرده اس��ت، مسئله تحريم ايران و به 
ط��ور كلی واژه تحري��م، تبديل به يك جزء تبديل 
شده است كه كشورها كمتر برای آن اهميت قائل 
هس��تند زيرا اقتصاد كشورهای بين الملل با ركود 
بی سابقه ای پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده 

است.
ظهره ون��د درب��اره اقداماتی ك��ه در دوران تحريم 
باي��د انجام داد، گفت: آنچ��ه اهميت دارد تکيه بر 
ظرفيت های داخلی اس��ت و اينکه نش��ان ندهيم 
موضوع تحريم روی ايران اثرگذار بوده است زيرا با 
ارسال سيگنال به آمريکا، آن  ها بر تحريم ها اضافه 

خواهند كرد و از موضع باا رفتار خواهند كرد.
اين كارش��ناس مس��ائل سياس��ی بيان كرد: ايران 
قصد داش��ت به موضوع تحريم ي��ك جنبه حقوق 
بش��ری دهد تا فش��ار را بر روی آمريکايی ها وارد 
كند اما نتيجه عکس داده است در حالی  كه اگر از 
موضوع عزت برخورد كنيم، نتيجه بهتری به دست 
می آوريم كه برای نمونه می توان به تقدير ش��هردار 
مهر لندن از ايران در مقابله با كرونا اشاره كرد.

از نگاه دیگران 

موض��وع ف��را رس��يدن زم��ان لغ��و تحريم ه��ای 
تسليحاتی سازمان ملل متحد عليه ايران در اكتبر 
امسال و تاش آمريکا برای تمديد آن از هر طريق 
ممکن، اروپا را بار ديگر در آس��تانه تصميمی مهم 

و سرنوشت ساز قرار داده است.
شايد زمانی كه دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات 
متحده آمريکا در ارديبهش��ت س��ال 97 از برجام 
خارج شد، تصور نمی كرد مقاومت ايران در مقابل 
فش��ارهای تحريمی آمريکا تا به اين حد به طول 
انجامد. بر اساس محاس��بات آمريکا ايران پس از 
مواجه شدن با تبعات تحريم های آمريکا به صورت 
گام به گام از مواضع خود عقب نشينی كرده و تن 

به مذاكره بر سر يك توافق جديد می داد.
آمريکايی ه��ا در ط��ی 2 س��ال گذش��ته از هيچ 
اقدامی عليه اقتصاد ايران فروگذار نکردند. تحريم 
كامل فروش نفت ايران در س��ال 98 و همچنين 
تحريم مجدد برخی از بانك ها و مؤسس��ات ايران 
با برچس��ب حمايت از تروريس��م و افزايش تعداد 
اش��خاص حقيق��ی و حقوق��ی حاضر در ليس��ت 
D.S.N دفت��ر كنت��رل س��رمايه خارج��ی وزارت 
خزان��ه داری همه و همه ب��رای از پا انداختن يك 

اقتصاد كافی به  نظر می رسد.
ب��ا اين حال اي��ران در مقابل تم��ام اين تحريم ها 
ايس��تاد و حت��ی محدوديت های برجام��ی برنامه 
هس��ته ای خود را بدون كاهش نظارت برجامی و 
ف��را برجامی آژانس به صورت تدريجی لغو كرد تا 
حداقل در خصوص ماشين های غنی سازی ايران با 

محدوديتی روبرو نباشد.
حاا به نظر می رس��د كه صبر اي��ران در مقاومت 
پيرام��ون فش��ارهای برجامی به نتيجه رس��يده و 

موع��د لغو بخش��ی مهم و نمادي��ن از تحريم های 
اي��ران من��درج در قطعنامه های ش��ورای امنيت 
رسيده است؛ اتفاقی كه به شدت آشفتگی وزارت 

خارجه آمريکا را به همراه داشته است.
با تسخير انه جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان 
پيرو خط امام، »جيمی كارتر«، رئيس جمهور وقت 
آمريکا در تاريخ 8 نوامبر 1979 ميادی با استناد 
به قانون »كنترل صدور تسليحات نظامی«، كشتی 
حامل لوازم يدكی نظامی متعلق به ايران را توقيف 
كرد. ارزش اين لوازم 300 ميليون دار بود. به اين 
ترتيب صدور هر گونه تس��ليحات نظامی از آمريکا 
به ايران متوقف ش��د. اگرچ��ه پس از حل و فصل 
موضوع گروگان ه��ای آمريکايی اين تحريم ها لغو 
شد اما دولت ريگان به بهانه جنگ ايران و عراق از 

صدور هر گونه ساح به ايران جلوگيری می كرد.
پ��س از عملي��ات خيب��ر در س��ال 1983 و آغاز 
پيش��روی جدی ايران در خاك ع��راق، آمريکا بر 
اس��اس طرح انديش��کده هريتي��ج، عملياتی را با 
نام »اس��تانچ« اجرا ك��رد. هدف از اي��ن عمليات 
جلوگي��ری از صدور هر گونه س��اح به ايران بود. 
از همين رو ايران از س��وی وزارت خارجه آمريکا 
در فهرست كشورهای حامی تروريسم قرار گرفت. 
بازار مش��ترك اروپا ني��ز به بهانه مش��تعل بودن 
درگيری ميان دو كش��ور از صدور ساح به ايران 

جلوگيری می كرد.
با پاي��ان جنگ تحميل��ی رژيم بعث ع��راق عليه 
ايران تاش های آمري��کا برای جلوگيری از صدور 
هر گونه س��اح به ايران ش��دت گرف��ت و برخی 
شركت های چينی و روس��ی نيز تهديد به تحريم 
ش��دند. از س��وی ديگر با امضای توافقی با دولت 

يلتس��ين با نام »گور- چرنومردين« مسکو متعهد 
به جلوگيری از فروش هر گونه ساح به ايران بود 
كه البته اين قرارداد در سال 2001 از سوی دولت 
پوتين لغو ش��د. در اين ميان مطرح شدن ناگهانی 
پرونده هس��ته ای اي��ران و ارجاع آن به ش��ورای 
امنيت س��ازمان ملل سبب ش��د تا تحريم ها عليه 
اي��ران از جنبه يکجانبه خود خارج ش��ده و جنبه 

بين المللی به خود بگيرد.
زمانی كه برای اولين بار پرونده هسته ای ايران به 
شورای امنيت سازمان ملل گزارش شد و قطعنامه 
1696 با اجماع صادر ش��د، به دليل مطرح شدن 
گمانه ارتباط برنامه هس��ته ای با برنامه موش��کی 
ايران تدابيری در خصوص موشك بالستيك اتخاذ 
شد. بر اس��اس بند 5 اين قطعنامه هر گونه حمل 
و نقل اقام مرتبط با توس��عه برنامه موشکی ايران 
منع ش��ده و اين قطعنامه خواستار نظارت جدی 

دولت ها در اين باره شد.
در قطعنامه های بعدی ايه های تحريم تسليحاتی 
س��ازمان ملل عليه ايران وسيع تر و پيچيده تر شد. 
در قطعنام��ه 1747 كه در س��ال 2006 با اجماع 
علي��ه ايران صادر ش��د، ص��ادرات قطعات مرتبط 
ب��ا برنامه موش��کی و همچنين اق��ام دو منظوره 
فهرس��ت ش��ده در س��ند اين قطعنامه به صورت 
كام��ل ممن��وع و كش��ورها موظف به بازرس��ی و 
جلوگيری از فروش و يا واردات اين اقام به ايران 
شدند. همچنين در بند 6 اين قطعنامه فروش هر 
گونه س��اح سنگين و يا كمك به خريد آن اعم از 
بالگرد، هواپيما، تانك و يا ناوهای س��نگين نظامی 
ممنوع ش��د. به اين ترتيب ايران رس��ماً وارد يك 

فارس دوره تحريم تسليحاتی شد.

 اذعان یک پایگاه خبری برزیلی
 به توانمندی ایران در مبارزه با کرونا

ي��ك پايگاه خبری برزيلی ب��ه توانمندی ايران در مبارزه با كرونا با وجود 
تحريم های آمريکا پرداخت و نوش��ت: ايران عليرغم تحريم ها و مشکات 

اقتصادی، توانمندی خود در مواجهه با كرونا را نشان داد.
تارنمای خبری R7 برزيل با اش��اره به تجربه ايران در مديريت بحران ها 
به ويژه در اوضاع كنونی و ش��يوع كرونا نوشت: ايران عليرغم تحريم های 
س��نگين بين المللی و مش��کات اقتصادی، توانمندی خود در مواجهه با 
همه گيری كوويد-19  را با توليد انبوه ماسك، دستگاه تنفس مصنوعی 
و كيت های تشخيص بيماری نشان داده، به نحوی كه به گفته مسئوان، 

پس از تامين نيازهای داخل، اين كشور به دنبال صادرات آنها است. 
در اين مطلب با اشاره به اظهارات علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت 
ملی ايران مبنی بر اينکه  ما سال ها هنر زندگی در بحران را آموخته ايم 
و اخيرا از تجربيات كش��ور برای كار با تکيه بر منابع خودمان اس��تفاده 
می كنيم، می افزايد: ايران در چهار دهه گذش��ته پس از انقاب در س��ال 
1979، بر  هشت س��ال جنگ تحميلی با عراق، بايای طبيعی از جمله 
زلزله و همچنين تحريم های ش��ديد اقتصادی غرب فائق آمده است. اين 
كش��ور اكنون با تحريم های جديد اياات متحده روبروس��ت كه اقتصاد 
كش��ور را با مش��کل مواجه كرده و به تاش ها برای مبارزه با كوويد-19 
كه موجب مرگ بيش از شش هزار و 200 نفر و ابتای 97 هزار نفر در 

كشور شده - و در ماه گذشته سير نزولی داشته است- ضربه می زند.
براس��اس اين گزارش، »احمد بهفر« مدير عامل ش��ركت مهندسی ايرانی 
»احيا درمان پيشرفته« می گويد: همه اين اتفاقات صنعت ايران را تشويق 
كرده تا جايگزين مناس��بی پيدا كند و خود را ب��رای مقابله با هر بحرانی 
تطبيق دهد. س��ورنا س��تاری مع��اون علمی و فناوری رياس��ت جمهوری 
ايران عنوان كرده كه س��طح كنونی توليد تجهيزات و امکانات بيمارستانی 
پاسخگوی نيازهای داخلی است و تقريبا هيچ وسيله و تجهيزات مورد نياز 

برای مبارزه با سارس- كوويد-19 وجود ندارد كه در داخل توليد نشود.
معاون رئيس جمهور ايران افزود: نکته مهم اين است كه ما شركت هايی 
ب��ا توانمندی باای فن��اوری طراح��ی و توليد انب��وه كاا در مواجهه با 

تسنيم وضعيت های جديد و پيش بينی نشده جهانی داريم.

گزارش

ب��ه ميزانی كه نق��ش آفرينی جمهوری اس��امی ايران در 
مديري��ت بحران های سياس��ی امنيتی كش��ور دوس��ت و 
همسايه افغانس��تان افزايش می يابد دشمنی و تخريب دو 
ملت نيز در چارچوب فضای رس��انه ای و عمق بخش��ی به 
اختاف��ات بين دو ملت افزايش يافته و كينه بدخواهان دو 
ملت در فضای رسانه ای به منظور تحريك احساسات افراد 

ساده دل در دو ملت گسترش می يايد.
چند روزی اس��ت خب��ری مبنی بر به آب انداخته ش��دن 
تعدادی از اتباع كش��ور افغانس��تان در مرز كش��ورمان به 

سرعت انتشار يافته است.
مت��ن خبر اينگونه ب��ود: نيروهای مرزبان��ی ايران 50 تبعه 
افغانستان را هنگام عبور از منطقه تنگه ذوالفقار ابتدا مورد 

ضرب و شتم قرار داده و سپس آنها را به آب انداختند.
در ادامه اين خبر نيز گفته شده بود كه تعدادی از اين افراد 
در آب غرق ش��ده و جان خود را از دست دادند و تعدادی 
از اين افراد نيز توانسته اند خود را نجات داده و پيکر برخی 

همراهان خود را از آب بيرون بکشند.
پس از انتش��ار اين خبر بافاصله مسئوان افغانستانی پای 
كار آمده و خواس��تار پيگيری جدی اين موضوع از س��وی 

مقامات كشورمان شدند.
حنيف اتمر سرپرس��ت وزارت امور خارجه افغانس��تان در 
صفحه فيس بوك خود اعام كرد كه هياتی را برای بررسی 
اي��ن حادث��ه تعيين ك��رده و اين هيات اي��ن موضوع را به 

صورت جدی بررسی خواهند كرد.
سيد عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان 
در پی انتش��ار برخی اخبار در رس��انه های افغانس��تان در 
خصوص وقوع حادثه برای تعدادی از شهروندان اين كشور 
كه با عبور از رودخانه مرزی قصد ورود غير قانونی به خاك 
جمهوری اسامی ايران را داشته اند، ضمن ابراز همدردی 
ب��ا خانواده جانباختگان تصريح ك��رد: اين حادثه در خاك 
افغانستان رخ داده و مرزبانی جمهوری اسامی ايران وقوع 
ه��ر اتفاقی در اين ارتباط در خاك كش��ورمان را رد كرده 

است.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه افزود: ب��ه جهت اهميت 
موضوع و به منظور كس��ب اط��اع دقيق از چگونگی وقوع 
اين حادثه در خاك افغانس��تان، مرات��ب را در همکاری با 
مقامات اين كش��ور تحت بررس��ی قرار داده ايم. در همين 
رابطه؛ وزارت خارجه افغانس��تان در بيانيه ای اعام كرد كه 
دولت ايران براس��اس حس��ن همجواری و روابطه دوستانه 
به درخواست افغانس��تان برای ايجاد هيئت مشترك برای 

بررسی حادثه اخير مرزی جواب مثبت داده است.
در اين بيانيه، وزارت خارجه افغانس��تان ضمن استقبال از 
اين اقدام وزارت خارجه ايران اعام كرد كه هيئت مشترك 

دو كشور در محل حادثه تحقيقات شان را آغاز می كنند.
وزارت خارجه افغانس��تان همچنين ابراز اميدواری كرد كه 
نتاي��ج حاصل از تحقيقات مش��ترك س��بب تأمين عدالت 

خواهد شد.

تحریک احساسات دو ملت ایران و افغانستان 
دكتر س��يدرضا صدرالحسينی كارش��ناس مسائل سياست 
خارج��ی در خصوص حواش��ی اخي��ر برخ��ی معاندان در 
خصوص روابط ايران و افغانس��تان به سياس��ت روز گفت: 
با نگاهی دقيق به تحوات 40س��اله بين دو كش��ور ايران 
و افغانس��تان مش��اهده می گردد كه هر زمان اين دو ملت 
و دولت های موجود در اين دو كش��ور توانستند به توافقات 
و ارتباطات و تعامات بهتری دس��ت يابند تا منافع ملی و 
امنيت ملی دو كشور بيش از گذشته تامين گردد؛ حوادث 
كوچك اما مؤثر ب��ر روی اين تعامات و ارتباطات تأثيرات 

بزرگی گذاشته است. 
وی افزود: بطور مثال در دو دهه اخير كه حضور آمريکايی ها 
در افغانس��تان گسترش ويژه ای يافته و اين كشور با تهاجم 
نظامی خود س��يطره خويش را با ش��عار مقابله با تروريسم 
القاع��ده، ناب��ودی مواد مخدر و توس��عه كشورافغانس��تان 
افزايش داده اس��ت حجم تخريب های متعدد كه ريشه در 
يك حادثه كوچك داش��ته و يا هيچ حادثه ای نبوده اما، با 
ترفندهای رس��انه ای حادثه آفرينی نموده اند افزايش يافته 

و تاش بر تخريب روابط حسنه دو كشور رشد چشمگيری 
داشته است. 

صدرالحس��ينی بيان داش��ت: اخيراً با ش��ايعه پراكنی غير 
واقعی تعدادی از رس��انه ها كه س��ر منشا اين رسانه ها در 
مركز عربس��تان س��عودی و بعضی از رس��انه های مجهول 
المب��دا مواجه ش��ده ايم كه با گس��تردگی هرچ��ه تمامتر 
اخباری دروغ و ش��ايعاتی موهون را در فضای رسانه ای دو 

كشور پراكنده می گردانند. 
كارشناس مسائل سياست خارجی اظهارداشت: تا جايی كه 
در روزهای اخير به دليل تأثير گذاری اين شايعات بر روی 
عده ای س��اده دل باعث شده كه مغرضان اجير شده توسط 
جريان های حامی تروريس��م درافغانس��تان يك دس��تگاه 
كاميونی ك��ه متعلق به يك راننده ايرانی بود و برای حمل 
محموله های مورد نياز مردم افغانس��تان به اين كشور سفر 

كرده بود توسط همين عوامل به آتش كشيده شد. 
به باور اين اس��تاد دانش��گاه؛ بر آگاهان كاما روشن است 
كه پش��ت سر توليد و تکثير ش��ايعه غرق شدن تعدادی از 
همنوعان افغانس��تانی در آب های مرزی هيرمند و تحريك 
احساسات مهاجران افغانستانی در ايران و همچنين برنامه 
ريزی ب��رای اقدامات تافی جويانه برای موضوعی كه اصًا 
بوجود نيامده اس��ت و توسط دس��تگاه  های ذيربط چندين 

مرتبه تکذيب شده است چيست؟
وی بيان داش��ت: اگر با دقت به تحوات و شکس��ت گفت 
وگوهای طالبان و آمريکا نظر داش��ته باشيم و ناكامی آقای 
خليل زاد به عنوان نماين��ده آمريکا در اين گفت وگوهای 
نافرجام توجه كنيم و با كياس��ت ازم به درخواست رسمی 
افغانس��تان برای نق��ش آفرينی جمهوری اس��امی ايران 
در ادام��ه گفت وگوها و تعيين نقش��ی مؤث��ر برای دولت 

افغانس��تان در ادامه آن توس��ط ايران دق��ت كنيم متوجه 
می شويم كه پشت س��ر ايجاد شايعات و تخريب روابط دو 

ملت از كجا نشأت می گيرد. 
وی گفت: به خوبی مش��خص است 3ضلع آمريکا، حاميان 
تروريست های منطقه ای و بازی خوردگانی كه در دو كشور 
افغانس��تان و اي��ران تحت تأثير آن دو ضل��ع ديگر قرارمی 
گيرند عامل اصلی موضوعاتی است كه در سطور باا به آن 
اش��اره ش��د؛ به ميزانی كه نقش آفرينی جمهوری اسامی 
ايران در مديريت بحران های سياسی امنيتی كشور دوست 
و همسايه افغانستان افزايش می يابد دشمنی و تخريب دو 
ملت نيز در چارچوب فضای رس��انه ای و عمق بخش��ی به 
اختاف��ات بين دو ملت افزايش يافته و كينه بدخواهان دو 
ملت در فضای رسانه ای به منظور تحريك احساسات افراد 

ساده دل در دو ملت گسترش می يايد. 
كارش��ناس مس��ائل سياست خارجی خاطرنش��ان كرد: به 
نظر می رس��د راهبردهای كان جمهوری اس��امی ايران و 
جمهوری اس��امی افغانس��تان با افزايش تخريب های كم 
اهميت تغيير ناپذير اس��ت و ملت های دو كش��ور به خوبی 
می دانن��د بيگانگان��ی كه از صده��ا كيلومت��ر دورتر برای 
گسترش استيای خود و دخالت در امور داخلی كشورها و 
تقليل اس��تقال آنان به اين منطقه آمده اند امنيت و منافع 
ملی كشورهای صاحب اين منطقه را قطعاً در نظر نخواهند 

داشت. 
صدرالحس��ينی گفت: بر اين اس��اس اي��ن دو ملت ايران و 
افغانس��تان هس��تند كه با آگاهی و دراي��ت هرچه تمامتر 
می توانن��د منافع دراز م��دت دو ملت را كه از ريش��ه های 
تاريخ��ی، تمدنی، دينی و مذهبی برخوردار اس��ت تحکيم 

بخشيده و به طول عمر آن اضافه كنند.
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کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد:

 دشمنی بدخواهان
 برای ایجاد اختاف دو ملت 

ایران و افغانستان 

واكنشبرنیسندرزبهوتویقطعنامهكاهشاختياراتجنگیترامپ
نماين��ده مجلس س��نای آمريکا به وت��وی مصوبه كنگ��ره برای كاهش 

اختيارات جنگی رئيس جمهور اين كشور واكنش نشان داد.
برنی سندرز با يادآوری يکی از صحبت های قبلی ترامپ عليه جنگ كه 
گفته بود ملت های بزرگ وارد جنگ های بی پايان نمی ش��وند از او انتقاد 

كرد. اين نماينده مجلس س��نا در توئيتر نوشت: ترامپ گفت »ملت های 
بزرگ وارد جنگ  های بی پايان نمی شوند.« با اين وجود او دو قطعنامه كاهش 

اختي��ارات جنگ��ی را وتو كرده تا ما را داخل اين جنگ ه��ا نگه دارد. كنگره بايد 
به تاش خود برای مه��ار اين رئيس جمهور قانون گريز ادامه دهد. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريکا مصوبه كنگره اين كش��ور كه خواس��تار كاهش اختيارات او 
برای اقدام نظامی عليه ايران بود را وتو كرد.  رئيس جمهور آمريکا نوش��ته است: 
من قطعنامه اس.جی 68 را كه قصد داشت مرا به سمت منع استفاده از نيروهای 

فارس مسلح اياات متحده هنگام مخاصمه با ايران سوق دهد، وتو كردم.

خروجآمريکاازبرجامامنيتخليجفارسراكاهشداد
نماينده دائم روس��يه در س��ازمان های بين المللی مستقر در وين تاكيد 
كرده خروج آمري��کا از برجام به وخامت اوضاع امنيتی در خليج فارس 
منجر شده است ميخائيل اوليانوف در صفحه توئيتری خود به مناسبت 
س��الگرد خروج اياات متحده از توافق هسته ای ايران نوشت: دو سال 

قبل آمريکا از برجام خارج شد. اكنون شاهد آن هستيم كه اين اقدام به 
وخامت اوضاع امنيتی در خليج فارس، توس��عه برنامه هسته ای ايران ورای 

محدويتهای توافق شده و تاش های نااميدانه آمريکا برای بازگشت به وضعيت 
مشاركت در توافق هسته ای منجر شده است.

واش��نگتن پس از خروج از برجام، هم كش��ورهای ديگر را تش��ويق و تهديد به 
خ��روج از اين توافق كرد و هم تحريم های قبلی و جديد عليه ايران اعمال كرد. 
دونال��د ترامپ با اين اميد از توافق خارج ش��د تا ب��ه قول خودش بدترين توافق 

صداوسيما تاريخ را ملغی كند.

نامهاوروفبهظريف
وزير خارجه روسيه در نامه ای خطاب به همتای ايرانی خود با مردم ايران به 
خاطر مبارزه با تحريم های غيرقانونی و يکجانبه آمريکا در شرايط كنونی اعام 
همبستگی كرد. سرگئی اوروف با ارسال نامه كتبی خطاب به محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه جمهوری اسامی ايران ضمن تبريك ماه مبارك 

رمضان به مردم ايران با جمهوری اسامی ايران در خصوص مخالفت با خط 
مشی ضد بشری آمريکا در زمينه گسترش تحريم های غيرقانونی و يکجانبه عليه 

ايران اعام همبستگی كرد. اورف گفت؛در ابتدا مايلم حلول ماه رمضان كه برای تمامی 
مسلمانان مقدس است به شما و همکاران وزارت امور خارجه ايران تبريك عرض كنم، 
آرزوی استقامت و پايداری دارم. تمايل دارم همبستگی كامل ما با ارزيابی های شما 
در خصوص خط مش��ی ضد بشری واش��نگتن در زمينه گسترش تحريم های غير 
قانونی يکجانبه عليه ايران كه همانند بسياری از كشورهای جهان از شيوع عفونت 

تسنيم جديد ويروس كرونا بطور جدی آسيب ديده است را يادآور شوم.

اروپا در ماجرای تحریم تسلیحاتی ایران چه می کند؟



تركي�ه:رئي��س صناي��ع دفاعی تركي��ه گفت، 
علی رغم تهديدات پيش��ين آمريکا، اين كش��ور در 
حال توليد و تحويل قطعات جنگنده اف-35 است. 
دمير گفت: »در آمريکا اين تفکر ايجاد شده بود كه 
از مارس 2020 قطعات اف-35 از تركيه خريداری 

نشود، اما چنين رويکردی ديگر وجود ندارد«.

س�وريه:نيروه��ای تركي��ه ب��ا اعزام خان��واده  
گروهك های تحت حمايت خود به شمال سوريه و 
قطع آب اهالی اين مناطق بنا دارند بافت جمعيتی 
اين مناطق را تغيير دهند.در همين ارتباط، تركيه 
هفدهم مهرماه س��ال گذشته دس��ت به يك اقدام 
نظام��ی جديد در خاك س��وريه زد و اي��ن بار در 
عمليات موس��وم به »چش��مه صل��ح« حمات به 
مناط��ق تحت كنترل گروه های ُكرد س��وری را در 

دستور كار قرار داد.

 امارات:اظهارات نماينده امارات در سازمان ملل 
و واكنش رژيم صهيونيس��تی ب��ه آن، برگ ديگری 
از رواب��ط محرمانه اين دو طرف را افش��ا كرد. پس 
از آنک��ه هفته جاری موسس��ه تحقيقات بيولوژيك 
در فلس��طين اشغالی از پيدا كردن درمان احتمالی 
برای ويروس كرونا سخن گفت، »انا زكی نسيبه« 
نماينده امارات عربی متحده در س��ازمان ملل اين 

موضوع را به رژيم صهيونيستی تبريك گفت.

يمن:دفتر هماهنگی امور بشردوس��تانه در يمن 
در اطاعيه ای از كشته وز خمی شدن 506 نفر در 
چهار ماهه ابتدايی س��ال 2020 ميادی خبر داد. 
در اين گزارش آمده اس��ت كه تلفات غير نظاميان 
در سه ماه ابتدايی سال 2020 افزايش يافته است. 
به طوری كه 195 نفر از جمله 66 كودك و 29 زن 
كشته شده و 311 غير نظامی از جمله 90 كودك 

و 33 زن نيز زخمی شده اند. 

 ك�رهش�مالی:"كي��م جون��گ اون" رهبر كره 
ش��مالی كه پيش از اي��ن 20 روز غيب��ت از انظار 
عمومی بار ديگر وی را در صدر اخبار رس��انه های 
جهان قرار داده بود با ارسال پيامی به "شی جينگ 
پينگ" رييس جمهوری چين، موفقيت اين كش��ور 
در كنترل وي��روس كرونا را ب��ه وی تبريك گفت. 
همچني��ن كره ش��مالی از س��ئول باب��ت برگزاری 
رزمايش هوايی با آمريکا انتقاد و اعام كرد كه اين 

اقدام را بی پاسخ نمی گذارد.

ماندندرسوريهبراینفت
به رغم ادعاهای گذش��ته كه گفته می ش��د آمريکا 
توجهی به نف��ت خاورميانه ن��دارد، رئيس جمهور 
آمري��کا گفت كه حض��ور نظاميان اين كش��ور در 
س��وريه با هدف حمايت از نفت اين كش��ور صورت 

می گيرد.
»دونال��د ترامپ« رئي��س جمهور آمريکا ش��امگاه 
پنجشنبه گفت كه كش��ورهای ثروتمندی هستند 
ك��ه ما در برابر هي��چ، از آنها حمايت ميکنيم و اگر 
از برخی كش��ورها حمايت می كنيم پس بايد به ما 
احت��رام بگذارند.وی در ادامه س��خنانش گفت كه 
عربستان سعودی كشور ثروتمندی است و آمادگی 
خ��ود را ب��رای پرداخت برخ��ی از هزينه های مالی 

حمايت از خود را ابراز داشته است.
رئي��س جمهور آمري��کا اضاف��ه ك��رد: »آمريکا از 
سوی دوس��تان و دشمنان خود مورد سوء استفاده 
ق��رار گرفته اما از اي��ن به بعد اين اتف��اق نخواهد 
افتاد.«وی گفت: »تركيه و س��وريه قادر به حمايت 
از مرزهايش��ان هس��تند و نمی خواهم كه نيروهای 
آمريکايی در آنجا حضور داش��ته باشند و حضور ما 

در آنجا برای حفاظت از نفت است.« 
خب��ر ديگر از س��وريه آنکه منابع س��وری گزارش 
كردن��د كه دو گروه��ك تحت حماي��ت تركيه در 
ش��مال غرب س��وريه با يکديگر درگير ش��دند. از 
سوی ديگر رسانه ها اعام كردند، فرانسه در اقدامی 
تحريك آميز عليه تركيه گروهی مس��لح متشکل از 
مسيحيان ارمنی استان »حسکه« در شمال سوريه 
تشکيل داده است.»فعاان معارض« اين موضوع را 

اقدامی تحريك آميز عليه تركيه ارزيابی می كنند. 
گ��روه مذكور در ابتدای تش��کيل، ش��امل 45 فرد 
مس��لح با س��اح س��بك و چهار تانك بوده است. 
در اين ميان رئيس جمهور س��وريه مجددا دستور 
ب��ه تعويق افتادن برگزاری انتخاب��ات پارلمانی اين 
كش��ور را صادر كرد. بر اساس اين دستور، برگزاری 
انتخابات دور س��وم پارلمان س��وريه ب��ه تاريخ 19 

ژوئيه )29 تير( موكول شد. 

نیمچه گزارش

فرامرزاصغری
عراق پس از ماه هاست كه با چالش سياسی عدم وجود دولتی 
منسجم مواجه اس��ت. از زمانی كه عادل المهدی از سمت 
نخست وزيری استعفا داده چندين نفر مامور تشکيل كابينه 
شده اند كه در نهايت هيچ كدام موفق اين مهم نشدند. در 
نهاي��ت برهم صالح رئيس جمهور ع��راق 21 فروردين بعد 
از ناكامی و انصراف »عدنان الُزرفی«، نخس��ت وزير مأمور به 
تشکيل كابينه كه از ائتاف العبادی بود، مصطفی الکاظمی، 
رئيس سرويس اطاعات را مأمور تشکيل كابينه كرده بود. 

پس از مدت ها رايزنی س��رانجام پارلمان عراق چهارش��نبه 
ش��ب در جلس��ه ای با حضور 233 نماينده از مجموع 329 
نماينده، به بخش��ی از اعضای كابين��ه مصطفی الکاظمی، 
رای اعتماد داد. مصطفی الکاظمی همچنين با كس��ب رأی 
اكثريت پارلمان، رس��ما به عنوان نخس��ت وزير اين كشور 
كار خود را آغاز كرد. حال اين س��وال مطرح می ش��ود كه 
اولويت های دولت جديد عراق چيس��ت و الکاظمی چگونه 
می تواند به وعده های خود عمل نمايد؟ بخشی از ماموريت 
دولت عراق را تکميل كردن كابينه در رايزنی با جريان های 
سياسی تش��کيل می دهد چنانکه  تصميم گيری درباره دو 
وزارتخان��ه نفت و امور خارجه ب��ه دليل وجود اختافات بر 
س��ر وزيران پيش��نهادی، به وقت ديگری موكول شد. اين 
دو وزارتخان��ه نقش��ی مه��م در تحقق اه��داف اقتصادی و 

سياس��ی دارند كه خود زمينه ساز حساسيت های بسيار در 
انتخاب وزرای آنها ش��ده است. نکته ديگر مطالبه مردمی و 
جريان های سياسی و مراجع دينی برای مقابله با بحران های 
اقتصادی اس��ت. وضعيت جنگی و ني��ز اعمال تحريم های 
آمريکايی و نيز برخی چالش��های داخلی موجب شده تا در 
حوزه اقتصادی عراق با مشکات بسيار و البته اعتراض های 
مردمی مواجه ش��ود بر اين اساس يکی از مهمترين برنامه 
دولت عراق را توجه به وضعيت اقتصادی تشکيل می دهد در 
حال��ی كه بحران كرونا و تعطيلی های اجباری می تواند اين 

روند را بيش از پيش سخت سازد. 
نکت��ه ديگ��ر در حوزه سياس��ت خارجی عراق اس��ت. روند 
تحوات و نوع واكنش ها به انتخاب الکاظمی نشان می دهد 
كه اس��تقبال قابل توجهی از نخس��ت وزيری وی در عرصه 

منطق��ه ای و جهان��ی ص��ورت گرفته اس��ت و حتی برخی 
كشورهای عربی همچون سعودی نيز به وی تبيريك گفته 
اند. اين روند می توان��د برگرفته از ظرفيت های منطقه ای و 
جهانی عراق باش��د كه ناش��ی از حضور اين كشور در جبهه 
مقاومت و حمايت از فلس��طين و سوريه بوده است. در اين 
ميان يك اصل مهم مطرح است و مطالبه مردم و جريان های 
سياسی برای اخراج نيروهای خارجی نظير عراق و انگليس 
از عراق اس��ت. مس��ئله ای كه حتی يکی از ش��رويط برخی 
جريان های سياس��ی برای رای به او بوده اس��ت. تحقق اين 
مسئله از يك سو اجرای مصوبه پارلمان است و از سوی ديگر 
خواس��ت مردم عراق را محقق می سازد. در همين حال اين 
اخراج زمينه ساز تحکيم استقال عراق می شود كه می تواند 

نقشی مهم در تحقق اهداف الکاظمی داشته باشد. 

یادداشت

اسرای فلسطینی در معرض خطری بزرگ 
ده ها كارش��ناس حقوق بين المللی در شکوائيه ای به شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، اعام كرده اند اس��رای فلس��طينی دربند زندان های اسرائيل در سايه 
بی تدبيری مس��ئوان اين رژيم اش��غالگر درخصوص مقابله ب��ا كرونا، در معرض 

خطر بزرگی هستند.
همزمان با نگرانی ها درباره س��امت جانی اس��رای فلس��طينی دربند زندان ها و 
بازداش��تگاه های رژيم صهيونيستی در سايه شيوع ويروس كرونا، 190 شخصيت 
بين المللی ش��کوائيه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعيت 
اين اس��را ارسال كردند.اين ش��کوائيه به ابتکار ش��ماری از جمله "أنيس فوزی 
قاس��م" كارش��ناس فلس��طينی در حوزه حقوق بين الملل مطرح شده است كه 
در آن، امضا كنندگان بر مس��ئوليت قانونی اسرائيل در قبال زندانيان فلسطينی 

تأكيد كرده و گفته اند اسرائيل رژيمی مبتنی بر اشغالگری است.
امضاكنندگان اين ش��کوائيه افزودند، اسرائيل همواره در انجام وظايف قانونی خود 
در چارچوب قوانين بين الملل سهل انگاری می كند و نهادهای رسمی اش، از جمله 
دادگاه ها، را برای توجيه اقدامات فريبکارانه اش و فرارش از اجرای قانونی، به خدمت 
می گيرد. 5700 اسير فلسطينی از جمله 200 كودك و 50 زن در زندان های رژيم 
صهيونيستی به سر می برند. 700 نفر از اين اسرا بيمار هستند و اين در حالی است 
كه 30 نفر از آنها به سرطان مبتا شده اند. همچنين سخنگوی جنبش »فتح« در 
خصوص طرح الحاق كرانه باختری تصريح كرد كه چنانچه اين اقدام شکل بگيرد، 
تمام توافق ها را بدون اس��تثناء با تل آويو لغو خواهد كرد و مقاومت مردمی فراگير 
را افزاي��ش خواهد داد. همچنين يك عضو دفتر سياس��ی جنبش جهاد اس��امی 
فلس��طين ضمن رد ادعاهای صلح با رژيم صهيونيس��تی، تأكيد كرد بايد به ساح 
ايمان و حقيقت مس��لح شد و هر چيزی را كه هويت، اصول و مقدسات فلسطين 
را حفظ می كند، تقويت كرد.رس��انه های فلس��طينی گزارش دادند كه چند جوان 
فلسطينی يك خودروی نظامی صهيونيست ها را با كوكتل ملوتوف به آتش  كشدند. 
همچنين محمود عباس رئيس تشکيات خودگردان فلسطين بار ديگر هشدار داد 
كه در صورت الحاق هر بخش از كرانه باختری، تمام توافق ها و تفاهم های موجود 

فلسطين با واشنگتن و تل آويو لغو خواهد شد. 

كرونا در حالی همچنان بحران اول جهان است 
كه تبعي��ض و بی عدالتی سيس��تماتيك عليه 
سياه پوس��تان در آمريکا و آمريکا ابعاد ديگری 
از غير واقعی بودن ادعاهای حقوق بشری غرب 

را آشکار می سازد. 
شبکه سی بی اس نيوز از كشته شدن يك جوان 
سياهپوس��ت در ش��هر ايندياناپوليس آمريکا در 
تيراندازی نيرو های پليس اين كشور خبر داد. در 
همين حال پليس آمريکا پس از آن كه دو مرد و 
يك زن باردار را در س��ه حادثه جداگانه كشت با 
اعتراضات مردمی مواجهه شد.زن باردار در حال 
قدم زدن كنار بزرگراه بوده كه يك مامور پليس 
در حال رفتن به س��ر كار ب��ا خودرويش وی را 
زير گرفته است. همچنين شماری زيادی از افراد 
سرشناس آمريکا خواهان بازداشت عوامل سفيد 
پوس��ت تيراندازی مرگبار به جوان سياه پوست 
در ايالت جورجيا شدند. در همين حال در حوزه 
پيامدهای كرونا در آمريکا نيز خبر می رسد كه 
بخش خدمات با حذف 16 ميليون فرصت شغلی 
تاكنون بيش��ترين كاهش فرصت های شغلی را 
داش��ته اس��ت كه بخش عمده ای از آنها س��ياه 
پوس��تان بوده اند. آهو ييليديرماز رئيس موسسه 
تحقيقاتی ADP حذف 20 ميليون و 200 هزار 
فرصت ش��غلی را بی س��ابقه خواند و گفت اين 
رقم برای ماه آوري��ل به تنهايی بيش از دو برابر 
كل فرصت های شغلی اس��ت كه در زمان ركود 

بزرگ اقتصادی حذف ش��د.از آغاز ش��يوع كرونا 
در آمري��کا بيش از 30 ميليون نفر درخواس��ت 
دريافت بيمه بي��کاری كرده اند. طبق تحقيقات 
و تحليل های يك انديشکده آمريکايی بروكينگز 
با ش��يوع ويروس كرونا و بروز بحران اقتصادی، 
ناامنی غذايی در ميان خان��واده های آمريکايی 

افزايش به شدت چشمگيری داشته است.

مرگ دو برابری اقلیت ها در انگلیس 
در همين ح��ال طبق گزارش دفت��ر آمار ملی 
انگليس، اقليت های سياه پوس��ت، بنگادش��ی 
و پاكس��تانی در اين كش��ور دو برابر بيش تر از 
ش��هروندان سفيدپوست در معرض مرگ بر اثر 

ابتا به ويروس كرونا قرار دارند.
انتشار گزارش جديد در انگليس نشان می دهد 
اقليت های قومی در اين كش��ور بيش از س��اير 
شهروندان در معرض مرگ در اثر ابتا به بيماری 
»كوويد-19« قرار دارند.طبق اين گزارش كه از 
سوی دفتر آمار ملی انگليس منتشر شد، »خطر 
م��رگ در اثر ابت��ا به ويروس كرون��ا در ميان 
برخی گروه های قومی به طور چشمگيری بااتر 
از اقوام سفيدپوست است«.در اين گزارش آمده 
است، احتمال مرگ در اثر ابتا به ويروس كرونا 
در ميان مردان سياه پوست در انگليس 4.2 و در 
ميان زنان سياه پوست، 4.3 برابر بيشتر از سفيد 
پوس��تان اين كشور اس��ت.همچنين با در نظر 

گرفتن عواملی همچون فقر، آموزش و سامت 
ف��ردی در اين آمار، به ط��ور كلی احتمال مرگ 
سياه پوس��تان انگليس��ی در اثر ابتا به ويروس 
كرونا 1.9 برابر بيشتر از افراد سفيدپوست است.
با دخيل كردن تأثير عوامل فوق، مردان دارای 
اصالت بنگادش��ی و پاكستانی در انگليس 1.8 
براب��ر و زنان اين اقليت قومی 1.6 برابر بيش��تر 
از افراد سفيدپوس��ت ممکن اس��ت در اثر ابتا 
به ويروس كرونا جان خود را از دس��ت بدهند. 
در اين ميان بازرسان بهداشت و درمان انگليس 
اعام كردند كه محموله وارداتی 400 هزار گان 
پزشکی از تركيه فاقد استانداردهای انگليس و 
غيرقابل اس��تفاده اس��ت. در اي��ن ميان حزب 
كارگر انگليس هش��دار داد نابرابری بهداش��تی 
موج��ود در انگليس با همه گي��ری كوويد-19 

بدتر شده است.
"جانات��ان اش��ورث" ، وزير بهداش��ت در دولت 

س��ايه انگليس گفت: در مناطق بس��يار محروم 
انگليس، بايد آزمايش كرونا به صورت گسترده 
در جوامع آغاز و مبتايان قرنطينه ش��وند. ازم 
به ذكر است از فرانسه نيز خبر می رسد جمعی 
از مبتايان به كوويد-19 و بس��تگان فوتی های 
ناش��ی از اين ويروس در فرانس��ه، سوءمديريت 
دول��ت برای مقابله با بح��ران اين بيماری همه 
گير را محکوم كردند و خواستار جبران خسارت 

وارده شدند.

گزارش

پس از مدت ها مذاكره ميان جريان های سياس��ی، سرانجام 
الکاظمی برای نخس��ت وزيری از سوی پارلمان رای اعتماد 
گرفت در حالی ك��ه اصلی ترين مطالبه مردم و جريان های 
سياس��ی عراق را اج��رای مصوبه پارلمان مبن��ی بر اخراج 

نيروهای آمريکايی تشکيل می دهد. 
در واكنش به رای اعتم��اد به الکاظمی، مهدی الصميدعی 
مفتی اهل س��نت عراق خطاب به نخس��ت وزير جديد اين 
كش��ور گفت: »با رغبت و ش��جاعت بر روی مسئله اخراج 
نيروهای نظامی آمريکايی از عراق، كار كن؛ زيرا اين نيروها، 

]نيروهای[ قدرتمند و امين ]عراق[ را از بين می برند«.
پايگاه خبری ش��بکه »العهد« به نقل از مفتی اهل س��نت 
ع��راق گ��زارش داد، الکاظم��ی بايد تمامی كس��انی را كه 
فتنه اف��روزی مذهب��ی كرده ان��د و حامي��ان عناصر داعش 
بوده اند و »سياس��تمداران داعشی« نيز هستند، بازخواست 
كند.وی در پاي��ان پيگيری موضوع داوطلبان ملت عراق را 
كه بر اس��اس فتوای جهاد، بسيج ش��دند و در كنار دولت 
مبارزه كردند، خواس��تار شد و تأكيد كرد كه بايد اين افراد 

تکريم شوند. همچنين 
عبداامي��ر التعيبان از نمايندگان فراكس��يون صادقون در 
پارلم��ان عراق گفت نخس��ت وزير جديد اين كش��ور بايد 
انتخاب��ات زود هن��گام برگزار ك��رده و نيرو های خارجی را 
از كش��ور اخ��راج كند.پارلمان عراق چهارش��نبه ش��ب در 
جلس��ه ای با حضور 233 نماينده از مجموع 329 نماينده، 
به بخش��ی از اعضای كابينه مصطفی الکاظمی، رای اعتماد 
داد. مصطف��ی الکاظم��ی همچنين با كس��ب رأی اكثريت 
پارلمان، رسما به عنوان نخست وزير اين كشور كار خود را 
آغاز كرد.نمايندگان حاضر در جلسه به استثنای نمايندگان 

فراكسيون دولت قانون به رياس��ت نوری المالکی، نخست 
وزير س��ابق عراق از مجم��وع 21 وزارتخان��ه، به 15 وزير 
پيش��نهادی رای اعتماد و از موافقت با 4 وزير پيش��نهادی 
خودداری كرد.همچنين در اين جلسه، تصميم گيری درباره 
دو وزارتخانه نفت و امور خارجه به دليل وجود اختافات بر 

سر وزيران پيشنهادی، به وقت ديگری موكول شد.
همچنين س��ازمان بدر عراق تأكيد ك��رد كه كابينه جديد 
اين كش��ور بايد به س��مت اج��رای مصوب��ه پارلمان مبنی 
بر اخراج نيروهای خارجی از كش��ور، حركت كند. ش��بکه 

خب��ری الغدير ضمن نقل اين بيانيه، گزارش داد، س��ازمان 
بدر اميدوار است كه كابينه جديد با رهنمودهای حکيمانه 
مرجعيت و مطالبات ملت عراق برای حركت به سمت عراِق 
مس��تقل و دارای حاكميت كامل همخوانی داش��ته باشد.
الکاظمی مامور تش��کيل كابينه عراق در آغاز جلس��ه رای 
اعتماد به كابينه پيش��نهاديش گفت كه با استفاده از خاك 
عراق به عنوان عرصه ای برای حمات مخالف است.محافل 
داخلی و خارجی از تشکيل دولت نخست وزير جديد عراق 
پس از ماه ها بن بس��ت در تش��کيل كابينه استقبال كردند.

مس��رور بارزانی، رئي��س حکومت محلی اقليم كردس��تان 
ع��راق، هم ب��ا حمايت از دول��ت جديد اين كش��ور گفت 
در گفت وگ��وی تلفنی با نخس��ت وزير جدي��د، بر مقابله با 

چالش های مشترك تاكيد كرده اند.
در همي��ن حال عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزير پيش��ين 
عراق، با تبريك به مصطفی الکاظمی، گرفتن رای اعتماد از 
پارلمان اين كشور را به او تبريك گفت و از همگان خواست 
از دول��ت جديد حمايت كنند تا كش��ور بتواند از ش��رايط 
پيچيده كنونی گذر كند. عمار حکيم رهبر جريان حکمت 
ملی در ديدار با نخست وزير جديد عراق بر ضرورت اجرای 
برنام��ه دولت و انتخابات پيش از موعد و انحصار س��اح به 
دست نهادهای حکومتی و فراهم ساختن فضای انتخاباتی 

رقابتی با حضور همه گروه ها تأكيد كرد.
آمريکا هم از تشکيل دولت جديد عراق به رياست الکاظمی 
اس��تقبال كرد. استيون هيکی، سفير انگليس در عراق، هم 
اعام كرد كش��ورش با دولت جديد عراق همکاری خواهد 
ك��رد. همچنين عراق اعام كرد ك��ه »مصطفی الکاظمی« 
نخس��ت وزير جديد عراق از وس��ی »محمد بن س��لمان« 
وليعهد س��عودی برای سفر به اين كشور دعوت شده است. 
همچنين جوزف بورل مس��ئول سياس��ت خارجی اتحاديه 
اروپ��ا گفت، رأی اعتماد به نخس��ت وزير جديد عراق گامی 
ضروری در راستای ثبات بلندمدت و اطمينان از رسيدگی 
به چالش های متعددی اس��ت كه عراق با آن مواجه است.

رس��انه های خارجی از پيام تبريك امير كويت به مصطفی 
الکاظمی به مناسبت نخست وزيری وی خبر دادند. نماينده 
دبير كل سازمان ملل در امور عراق از اعطای رأی اعتماد به 

كابينه جديد اين كشور استقبال كرد.
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نخست وزیر عراق و کابینه اش از پارلمان رای اعتماد گرفتند 

اخراج اشغالگران اولین مطالبه عراقی ها از الکاظمی

نمیتوانيمباآمريکاعليهچينهمراهیكنيم
 سخنگوی رئيس جمهوری روسيه اعام كرد كه روسيه نمی تواند با آمريکا در 
اتهام عليه چين در مساله انتشار ويروس كرونا همراهی كند. دميتری پسکوف 
در جمع خبرنگاران افزود: روسيه و چين به تبادل اطاعات و يادداشت ها در 
مورد معالجه و مبارزه با كرونا می پردازند.پسکوف با بيان اينکه روابط روسيه 
و چين بر تفاهم متقابل و همکاری دوجانبه استوار شده است، اظهار كرد: ما 
تاش می كنيم از همکاری های دو كش��ور در دوره بحران شديد كنونی منفعت 
ببريم و به تبادل اطاعات درباره كرونا می پردازيم. سخنگوی رئيس جمهوری روسيه 
گفت: ما با ادعای سياستمداران آمريکايی مبنی بر اينکه چين در انتشار كرونا مسئول 
است، موافق نيستيم. »مايك پمپئو« وزير خارجه آمريکا به تازگی مدعی شد ويروس 
كرونا از يك آزمايشگاه در شهر ووهان در مركز چين نشات گرفته است. وی گفت كه 

اتهامات آمريکا به چين و سازمان بهداشت جهانی بيموقع است.

جناياتخونباراستعمارفرانسهفراموشنمیشود
عبدالمجيد تبون گفت: فرانسه در دوران استعمار الجزاير نيمی از جمعيت 
اي��ن كش��ور را طی جناياتی خون بار به قتل رس��اند كه ب��ا گذر زمان از 
صفحه تاريخ پاك نمی ش��ود. رئيس جمهور الجزاير گفت كه اس��تعمار 
فرانسه در طول 132 سال )1962-1830( نيمی از جمعيت الجزاير)قبل 
از اس��تقال( را كشته اس��ت؛ جنايتی كه مرور زمان آن را از صفحه تاريخ 
پاك نمی كند. اين سخنان را  تبون به مناسبت 75 سالگی قتل عام های هشتم 
ماه مه 1945 كه توس��ط ارتش فرانسه عليه تظاهرات كنندگان الجزاير انجام شده 
بود در پيامی به مردم الجزاير ارس��ال كرد.تبون افزود: »سركوبگری های خونين و 
بی رحمانه  اس��تعمار اشغالگر و وحشی در الجزائر لکه ننگی بر پيشانی قدرت های 
استعماری است كه طی 132 سال جناياتی را مرتکب شدند كه با وجود تاش های 

مکرر استعمارگران برای پاك كردن چهره خود از بين رفتنی نيست«.

عربستانواماراترابطهبااسرائيلراترويجمیكنند
عبدالملك الحوثی اظهار داشت كه سعودی ها و اماراتی ها با سريال هايی 
كه حاوی نظريات جعلی و توهين به ملت فلس��طين اس��ت رابطه با رژيم 
صهيونيس��تی را ترويج می كنند. رهبر جنبش انصاراه يمن افزود: ظلم 
يهوديان صهيونيست شايد بزرگترين ظلم روی زمين باشد كه با نفوذ خود 
بر كش��ورهای ابرقدرت ظلم آنها به حقيقت بشری كشيده شده است.رهبر 
انصاراه تصريح كرد: هر كس مس��تقيماً با اس��رائيل يا حاميان آن هماهنگی 
كند جزو آنهاس��ت و شريکش��ان در اين ظلم جهانی است. وی ادامه داد: مردم بايد 
نسبت به هرگونه تأييد آمريکا، اسرائيل و پيروان آنها برحذر باشند. هر آنچه انسان 
را به ظالمان و جنايات آنها مرتبط می سازد خطرناك است.رهبر انصاراه يمن تاكيد 
كرد: عربستان و امارات از طريق سريال های خود رابطه با اسرائيل را ترويج می كنند. 

سريال هايی كه حاوی نظريات جعلی و توهين به ملت فلسطين است.

حقوق بشر غربی در کرونا نیز قربانی می گیرد 
آمریکا و انگلیس کانون تبعیض علیه سیاه پوستان 



كاهشماهانه20درصدازسهميهپايه
بنزينوانتبارهااز2ماهآينده

مديركل دفتر حمل و نقل كاای سازمان راهداری با 
بيان اينکه در حال حاضر اختصاص سهميه سوخت به 
وانتبارها بر اساس »پيمايش« و »سهميه پايه« است، 
گفت: س��هميه بنزين پايه وانتبارها از 2 ماه آينده به 

صورت پلهای هر ماه 20 درصد كاهش مييابد.
 غامحسين دغاغله در باره آخرين جزئيات سهميه 
س��وخت وانتبارهای برون ش��هری اظهار داش��ت: 
س��ال گذش��ته بر اس��اس مصوبهای كه در دولت 
تصويب ش��د، كارگروهی به نام »كارگروه تخصيص 
س��وخت برای وانتبارها و س��واريهای درونشهری و 

برونشهری« تشکيل شد.
وی با بيان اين كه س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جادهای متولی حمل و نقل برونشهری است، اضافه 
كرد: بر اساس تصميمات اين كارگروه، مقرر شد در 
ابتدا به وانتبارها سهميه بنزين پايه اختصاص يابد 
و اين سهميه فارغ از كاركرد آنها باشد، اين سهميه 
بنزين پايه برای وانتباره��ای كممصرف 300 ليتر 
در م��اه و برای وانت بارهای پرمصرف 400 ليتر در 

ماه تعيين شد.
مديركل دفتر حمل و نقل كاای سازمان راهداری 
و حم��ل و نق��ل جاده��ای ادام��ه داد: در مصوبه 
كارگ��روه، مقرر ش��د ظ��رف دو م��اه، وزارت راه و 
شهرس��ازی درباره وانتبارهای برونشهری و وزارت 
كش��ور در باره وانتبارهای درون ش��هری تمهيدات 
ازم را بينديش��ند ت��ا پس از دو ماه، س��هميههای 
تخصيص داده شده )سهميه بنزين پايه( به تدريج 
كاهش يابد و براس��اس پيمايش و كاركرد، سهميه 

سوخت به اين ناوگان اختصاص يابد. 
مدير كل دفتر حمل و نقل كاای سازمان راهداری 
و حم��ل و نقل جادهای در باره زمان صفر ش��دن 
س��هميه بنزين پايه ناوگان وانتبار ، توضيح داد: بر 
اس��اس مصوبه كارگروه، پيش بينی شده بود در 2 
ماه، هم س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای 
و هم وزارت كشور امکان را برای ثبت نام وانتبارها 
و مس��تند كردن پيمايش آنه��ا فراهم كنند، ما در 
س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جادهای تجربه 
سهميه سوخت گازوئيل در بخش ناوگان كاميونی 
 را داش��تيم و ازن باب��ت نگران��ی وج��ود نداش��ت.

وزارتراهوشهرسازی

تداومتباداتتجاریايرانبا
آذربايجانوتركيه

وزي��ر راه گف��ت: تبادات تج��اری با كش��ورهای 
آذربايجان و تركيه در حال انجام اس��ت و تبادات 
تجاری در دو پايانه ريلی سرخس و اينچهبرون نيز 

به زودی از سر گرفته خواهد شد.
جلس��ه رؤس��ای كميتههای تخصصی س��تاد ملی 
مقابله با كرونا روز پنجش��نبه 18 ارديبهش��تماه با 

حضور رئيسجمهور برگزار شد.
وزير راه و شهرس��ازی در بخش��ی از اين جلسه به 
ارائه گزارش��ی از آخرين وضعيت حمل و نقل بين 
ش��هری با رعايت پروتکلهای بهداشتی و همچنين 
اقدامات انجام ش��ده، ش��امل تبادل تجاری در 11 
پايانه مرزی جادهای با رعايت پروتکلهای بهداشتی 

پرداخت.
اسامی گفت: تبادات تجاری در پايانههای مرزی 
با كشورهای آذربايجان و تركيه در حال انجام است 
و با رايزنی انجام شده، تبادات تجاری در پايانههای 
ريلی س��رخس و اينچهبرون نيز با توافقات حاصله، 

بزودی از سر گرفته خواهد شد.
وزير راه و شهرسازی همچنين عنوان كرد: كااهای 
اساسی موجود در بنادر نس��بتبه سال گذشته 63 
درص��د افزاي��ش دارد و مي��زان خ��روج از بندر با 
 قطار نسبت به سال گذش��ته 2.5 برابر شده است.

وزارتراهوشهرسازی

آمادهباشنيروهایتوزيعبرقوآبفا
تا72ساعتآينده

در پ��ی وقوع زلزله تهران، نيروهای عملياتی توزيع 
برق تهران بزرگ و آب و فاضاب اس��تان تهران، تا 

72 ساعت آينده در آماده باش كامل هستند.
پ��س از وقوع زلزله 5.1 ريش��تری بامداد امروز در 
حوالی شهرس��تان دماوند اس��تان تهران، نيروهای 
عمليات��ی توزيع ب��رق و آب و فاض��اب تهران در 
ش��رايط آماده باش كامل قرار گرفته اندو اين آماده 

باش، تا 72 ساعت آينده ادامه دارد.
حس��ين صبوری، مديرعامل ش��ركت توزيع نيروی 
برق تهران بزرگ در اي��ن خصوص گفت: نيروها و 
عوام��ل عملياتی و كش��يك ها در اين ش��ركت در 
وضعي��ت آماده ب��اش 100 درصد ب��رای مديريت 

پيامدهای احتمالی زلزله اخير قرار دارند.
وی افزود: مردم شريف تهران آرامش خود را حفظ 
كنند، ما در كنار آنها هس��تيم و نخواهيم گذاشت 
خل��ل كوچکی در تأمين برق در ش��رايط به وجود 

آمده، پيش آيد.
همچنين، طبق اعام آبفای تهران، نيروهای عملياتی 
و تيم های تخصصی آبفای ش��رق استان تهران نيز 
در شب گذشته بافاصله با حضور در منطقه كانون 
زمين لرزه، ضمن بررس��ی خطوط انتقال و ش��بکه 
توزيع آب شرب از سالم بودن آنها اطمينان يافتند. 
به گفته رحمت اله محمدی مديرعامل آبفای شرق 
اس��تان تهران، تاكنون هيچ آسيبی به تأسيسات و 
شبکه آب رسانی منطقه وارد نشده است و وضعيت 
تأمين آب در ش��رايط پايدار ق��رار دارد. وی افزود: 
برای رخدادهای احتمالی، تانکرهای آب رس��ان در 
منطقه دماوند و نواحی اطراف آن از ديشب مستقر 

پاون شده است.

اخبار

رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد؛
بهبود شرایط پولی و ارزی کشور  

رئي��س كل بانك مركزی تاكيد كرد تاش��های بانك مركزی و كمك 
های دولت به همراه تاش بانکها در بهبود وضعيت ترازنامه های خود، 
شرايط پولی و ارزی كشور را در وضعيت مناسب تری نسبت به دوسال 
پيش قرار داده اس��ت.   رئيس كل بانك مركزی گفت:تاشهای بانك 
مركزی و كمك های دول��ت به همراه تاش بانکها در بهبود وضعيت 
ترازنامه های خود، ش��رايط پولی و ارزی كشور را در وضعيت مناسب 
تری نس��بت به دوسال پيش قرار داده اس��ت. وی افزود:امروز، شرايط 
بازار سرمايه امکان خوبی برای بهبود شرايط تأمين مالی در كنار تأمين 
كس��ری بودجه، از راه عرضه س��هام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از 
همه،انتشار هدفمند و مديريت شده اوراق بدهی،كه هر دو ضد تورمی 
هس��تند،فراهم كرده است كه اميد اس��ت دولت از آن استفاده نمايد. 
همت��ی تصريح كرد:با توجه به گزارش هاي��ی كه از فعاليتهای بخش 
های كشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات ، خصوصاً خدمات مدرن و 
مبتنی بر دانش و فناوريهای نوين ميرسد،قطعاً امسال شاهد تحوات 
قاب��ل توجهی در عرصه توليد ملی خواهيم بود. اما بايد اذعان كرد كه 
اقتصاد كشورمان روزهای سخت و در عين حال تعيين كننده ای را می 
مهر گذراند. اطمينان دارم اين شرايط سخت قابل مديريت است. 

رئيس كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران كش��ور 
با اشاره به اينکه درصد زيادی از جامعه كارگری با از 
دست دادن قدرت خريد خود به سمت مشاغل كاذب 
رفتند گفت:تعداد كارگرانی كه شغل خود را از دست 

داده اند زياد است.
ناص��ر چمنی ، رئيس كان��ون عالی انجمنهای صنفی 
كارگران كش��ور با اش��اره به اهميت ق��رارداد موقت 
گفت:متأس��فانه يک��ی از بزرگتري��ن ايرادهاي��ی كه 
درجامعه آماری داريم نداشتن اطاعات دقيق در كليه 
موارد است. در حال حاضر اطاعاتی از جامعه آماری 
دقيقی نداريم كه چند درصد از جامعه كارگری شغل 
كاذب دارند.   چمنی ب��ا بيان اينکه درصد زيادی از 
جامع��ه كارگری با از دس��ت دادن قدرت خريد خود 
به س��مت مش��اغل كاذب رفتند گفت:كارگران برای 
تأمين امرار معاش خود به سمت شغل های كاذب رو 
آوردند. درصد و آمار دقيقی را نمی توان برای جامعه 
كارگ��ری بيان كرد.اگر در گذش��ته در ه��ر ميدانی 

20دس��تفروش بود. اكنون ش��اهد هستيم كه در هر 
ميدانی حدود 40 دستفروش وجود دارد. يعنی تعداد 
دستفروش��ان تقريباًدو برابر ش��ده اس��ت. اما همين 
دستفروش��ان در زم��ان كرونا دچار آس��يب ش��دند.   
رئيس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور  
رش��د تعداد دستفروشان  نشان دهنده اين است كه 
حقوق كارگران كفاف زندگی را نمی دهد افزود: عاه 

بر اين مسئله اكثر قراردادهای كار موقت هستند. 
كارفرمايان با اين هدف قرارداد موقت منعقد می كنند، 
تا به راحتی هنگام ش��کايت كارگران بتوانند در بوق 
و كرن��ا كنند كه قراردادی هم وجود داش��ته اس��ت. 
متأس��فانه حتی يك نسخه از اين قرارداد را به دست 

كارگران نمی دهند. 
قرارداد موق��ت كاغذ پاره ای بيش نيس��ت.  چمنی 
با اش��اره به اينک��ه حقوق كار بدون داش��تن امنيت 
ش��غلی بی ارزش است اظهار داشت:از سويی افزايش 
س��طح توليد، باا رفتن بهرهورِی عوامل توليد، رشد 

اقتصادی، توس��عه و ثبات، بدون امنيت شغلی و رفاِه 
عام��ان توليد، محقق نميش��وند. تمام اين موارد در 
كنار هم هس��تند و امنيت شغلی و رفاه بر همه مقدم 

است. 
وی با بيان اينکه س��امانه جام��ع قراردادهای كار، به 
كار كارگران نيامد گفت: امنيت ش��غلی كارگران در 
صنايع��ی كه نوع كار در آنها دائمی اس��ت و هيچگاه 
به واس��طه حمايت دولت، قرار نيس��ت تعطيل شوند 
ب��ه مح��اق رفته اس��ت.  نائ��ب رئيس كان��ون عالی 
انجمنه��ای صنفی كارگ��ران ايران درباره »س��امانه 
جام��ع قراردادهای كار«، گفت: قرار بود اين س��امانه 
برای ثب��ت قراردادهای كار راهاندازی ش��ود تا هيچ 
كارفرمايی نتواند قرارداد مخدوش و بياعتبار با كارگر 
منعق��د كند؛ اما هيچگاه مفيد نبود و به كار كارگران 
نيامد. البته از نظر ما اين سامانه فقط وسيلهای برای 
س��اماندهی قرارداده��ای موقت و نه چيزی بيش��تر 

تسنيم است. 

گزارش

اين روزها بی س��رو س��امانی در بازار خودرو  موج می زند 
و چنان يک��ه تازی ميکند كه خ��ود متوليان هم  متعجب 
از روند حركتی بازارها اقدام  به هش��دار و  توصيه به مردم 

كرده اند.
بررس��ی روند حركتی بازار به خوبی از تفاوت فاحش قيمت 
خودروهای كارخانه و بازار  خبر می دهد اتفاقی كه نه ازديد 
مردم و ن��ه از ديد متوليان اين بازار قابل قبول و پذيرفتنی 
نيس��ت اما روند را برای فعاليت داان بس��يار جذاب و دل 

نشين كرده است. 
متولي��ان و دس��ت اندركاران به روال هميش��ه  بروز چنين 
اتفاقات��ی را به حضور داان نس��بت داده و معتقداند تمام 
به��م ريختگی اين ب��ازار ماحصل فعاليت اين افراد اس��ت. 
اگرچه هميشه پای يك دال در ميان تمام بی نظارتی ها و 
نامايم��ات بازار وجود دارد اما قطه به يقين داان تنها در 
بازارهاي��ی فعاليت می كنند كه متوليان كمرت آن را رصد 

كرده و موردتوجه قرار می دهند. 
 دستور ویژه آقای وزیر  

اين نوس��انات بازار  كار را به جايی رسانده كه وزير صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به صور دستور ويژه به رئيس سازمان 
حماي��ت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان اقدام كرد و از 
مس��ئوان اين سازمان خواس��ته  تا با توجه به وجود برخی 
قيم��ت های غي��ر متع��ارف و فاصله دار نس��بت به قيمت 
واقعی خ��ودرو در بازار آزاد نس��بت به قيم��ت كارخانه، با 
همه متخلفان اين موضوع با جديت تمام و قاطعانه برخورد 

نمايند و مراتب را مستمراً به مردم اطاع رسانی كنند. 
وزي��ر صنعت  در دس��تور خود ب��ه ضرورانج��ام  اقداماتی 

همچون پيگيری، شناس��ايی و برخورد با متخلفان احتمالی 
احتکار خودرو، پيگيری، شناسايی و برخورد قاطع و قانونی 
از طري��ق مراجع نظارتی و قضايی با س��ايت های اينترنتی 
متخل��ف كه با ارائه قيمت ه��ای كاذب فضای بازار را دچار 
الته��اب ميکنند؛  تاكيد كرده وازمتوليان س��ازمان حمايت 

خواسته اين مهم را در دستور كار جدی خود قرار دهند. 
اگرچ��ه اين نوع ن��گاه ها و برخوردها از س��وی وزير مراتب 
تقديرو تشکر به همراه دارد اما اين اقداماتی كه امروز وزير از 
نهادهای ذی ربط خواسته چيزی است كه در شرح وظايف 
تك تك اين ارگان ها ثبت ش��ده واگر درست اجرا می شد، 

نيازی به مصوبه و دستور نداشت.
اصاح قیمتی 

  البت��ه درميان تمام تب و تابی ك��ه در بازار خودرو وجود 
دارد و همچن��ان مردن در ش��وك  پراي��د 70 ميليونی به 
س��ر می برند ؛ معاون دفتر خ��ودرو و نيروی محركه وزارت 
صنعت معدن و تجارت گفته است؛»اطمينان ميدهم كه به 

زودی قيمت خودرو در بازار اصاح ميش��ود و ديگر مردم با 
قيمتهای باا مواجه نخواهند شد.«

هرچند اين بار اولی نيس��ت كه چنين وعده هايی از سوی 
متوليان وزارت صنعت به مردم  سرداده می شود اما تجربه 
نشان داده كه مردم به همين وعده ها هم دل خوش ميکنند 
شايد گره ای از كارآنها باز شود. به گفته معاون دفتر خودرو 
و ني��روی محركه وزارت صنعت مع��دن و تجارت به زودی 
قيم��ت خ��ودرو در كارخانههای خودروس��ازی تجديدنظر 
ميشود و با بررس��يهای دقيقی انجام گرفته  قيمت خودرو 
به نحوی تعيين می ش��ود كه با بازار تفاوت زيادی نخواهد 
داش��ت.  وی براين اعتقاد اس��ت كه  اين امرعاوه بر حذف 
داان مانع از رش��د هيجانی قيمتها و بروز مشکات ديگر 
برای مردم خواهد بود. اين مقام مس��ئول اين توصيه را هم 
به مردم داشته كه » تا اعام قيمت خودروها به هيچ عنوان 
از ب��ازار خ��ودرو خريداری نکنند و مطمئنا باش��ند كه بعد 
از تصميم نهايی س��تاد تنظيم ب��ازار ضمن تركيدن حباب 

قيمت، قيمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد ش��د و 
در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهيم بود.«

 البت��ه اين گفته ب��ه خوبی حکايت از نب��ود نظارت دراين 
بازارو تاش متوليان برای برپايی آن خبر می دهد وش��ايد 
به اين مهم هم اش��اره داش��ته باش��د كه مردم خودش��ان 
تقاضاهايش��ان را مديريت كنند  و دس��ت به خريد نشوند 
تا بلکه دس��تاندركاران بتوانند اين بازار را مديريت و دست 

داان را ازآن كوتاه كنند. 
وقتی نظارتی نبود 

فعاان اين بازار در كنار نظارتی كه كمرنگ بودن آن ،روند 
حركتی بازار خودرو را دچار آشوب كرده بر اين اعتقادند كه 
موارد ديگری مانند   تعيين تکليف نش��دن قيمت خودرو، 
كاهش توليد در س��ال گذش��ته و همچنين  محدود شدن 

واردات  هم دراين بين بی تاثير نبوده است.
ب��ه باور اين فعاان اين قبيل اتفاقات به خوبی   نمايان می 
كند كه ثبات قيمت در كارخانه مانع افزايش قيمت در بازار 
نمی شود و تنها ضررو زيان ميلياردی برای خودروسازان به 
همراه دارد و اگر فکری به حال آن نشود تبعات پررنگ تری 

به همراه خواهد داشت .
اين گروه از فعاان پيش بينی می كنند كه تداوم اين روند 
منجر به آن خواهد شد تا در ماههای آتی رشد قيمت ها به 
مراتب بيش از اين رقم ها باش��د و تامادامی كه متوليان در 
مس��ير كنترل بازار قدم برندارن��د اين روند بهتر كه نه بدتر 
خواهد ش��د و حتی می تواند به جايی برش��د كه عنان اين 

بازار از دست متوليان و تصميم سازان خارج شود. 
 به باوراين تحليلگران ادامه اين روند تقريبا غير ممکن است  
و دراي��ن بين بايد ب��ه فکر اجرای راهکارهاي��ی موثر مانند 
فروش با قيمت 5 درصد كم تر از حاش��يه بازار و 5 درصد 
س��ود بر روی قيمت تمام ش��ده محصول ب��ود و اگر چنين 
نش��ود اين رش��د قيمتی هم ش��رايط را برای خودروسازان 
سخت ميکند وهم  مصرف كنندگان كه همان مردم هستند 
با شرايطی سخت و دش��وار مواجه خواهند شد واين همان 
اتفاقی اس��ت كه متوليان و تصميم سازان اين حوزه بايد با 

نظارت و اقدام به جا مانع ازآن شوند. 
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درفروردينامسال
مسکنارزانشد

براس��اس جديدترين گزارش دفتر برنامه ريزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه قيمت مسکن در تهران در فروردين ماه 
امسال با كاهش حدود 2 درصدی، به ميانگين قيمتی هر 

متر مربع 15 ميليون و 545 هزار تومان رسيد.
براس��اس جديدترين گزارش دفتر برنامه ريزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرسازی قيمت مسکن در تهران 
در فروردين ماه امس��ال با كاهش حدود 2 درصدی، به 
ميانگين قيمتی هر مت��ر مربع 15 ميليون و 545 هزار 
تومان رسيد. بعد از دوماه تعطيلی بنگاههای اماكی به 
دليل ش��يوع ويروس كرونا و كاهش معامات مسکن در 
پايتخ��ت تا حدود 80 درصد، گزارش فروردين ماه دفتر 
اقتصاد و برنامه ريزی مسکن وزارت راه از كاهش نسبی 
قيمتها در برخی مناطق 22 گانه پايتخت خبر ميدهد.

اين گزارش كه به صورت ماهيانه وضعيت بازار مس��کن 
در ته��ران را به تفکيك مناطق مختلف گزارش ميدهد، 
ميانگي��ن قيمت مس��کن در اولين ماه به��ار 99 را 15 
ميلي��ون و 545 ه��زار توم��ان اعام كرده اس��ت؛ اين 
درحالی است كه اين رقم در اسفندماه سال گذشته 15 

ميليون و 658 هزار تومان اعام شده بود.
بر اس��اس اين گزارش تع��داد معامات ثبت ش��ده در 
فروردين ماه امسال كاهش قابل توجهی نسبت به اسفند 
س��ال گذشته داشته است و به رقم 1300 ثبت خريد و 
فروش خانه در پايتخت رسيده است؛ اين رقم در اسفند 

ماه امسال 10 هزار و 242 معامله مسکن بود.
كاه��ش معام��ات كه دلي��ل اصلی آن ش��يوع كرونا و 
توقف فعاليتهای خريد و فروش مس��کن بود باعث ش��د 
كه قيمتها در نخس��تين ماه بهار امسال ثابت بماند، در 
برخی مناطق كاهش 500 تا 800 هزار تومانی را در هر 
متر مربع تجربه كن��د و البته در برخی مناطق پرتقاضا 

نيز رشد نسبی را تجربه كند.
بر اس��اس آمار ارائه ش��ده از بازار مس��کن پايتخت در 
فروردين، قيمت گرانترين منطقه در تهران مثل ماههای 
گذش��ته به منطقه يك رسيده است با اين تفاوت كه در 
اسفندماه امس��ال قيمت خانه در اين منطقه در هر متر 
مربع بيش از 33 ميليون و217 هزار تومان بود و اكنون 
با كاهش حدود 2ميلي��ون تومانی، در هر متر مربع 31 

ميليون و 920 هزار تومان به فروش ميرسد.
ارزانتري��ن معامات مس��کن پايتخت نيز ب��ار ديگر در 
فروردين امس��ال در منطقه 18 ش��هر تهران با ميانگين 
قيمت هر متر مربع 7 ميليون و 118 هزار تومان معامله 
ش��ده است كه البته نس��بت به ماه گذشته خود كاهش 
قيمت حدود 400 هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه 

ميکند.
در منطقه 5 تهران كه به طور معمول بيشترين معامات 
مس��کن پايتخت را به خود اختصاص ميدهد، با افزايش 
قيمت 500 هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستيم 
و خانه در اين منطقه در هر متر مربع به ميانگين قيمتی 

مهر 19 ميليون و 295 هزار تومان رسيده است.

معاونوزيرصنعتاباغكرد؛
بخشنامهضدصادراتیوزارتصمت

مع��اون امور معادن و صناي��ع معدنی وزارت صمت طی 
نامه��ای به واحدهای توليدكننده ميلگرد و تيرآهن آنها 
را مل��زم كرد، تا تنها 25 درصد از توليدات خود را صادر 

كنند.
داريوش اس��ماعيلی، معاون امور معادن و صنايع معدنی 
وزارت صم��ت طی نامه��ای به واحده��ای توليدكننده 
ميلگ��رد و تيرآهن آنها را ملزم نمود تا تنها 25 درصد از 

توليدات خود را صادر كنند.
براساس اباغيه جديد وزارت صمت، صادرات فواد بايد 
در س��ال جاری كاهش يابد. اين در حالی اس��ت كه به 
دليل ركود در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع 
طويل فوادی نيز كاهش يافته و اتفاقاً كش��ور در سال 

»جهش توليد« به صادرات بيشتر نياز دارد.
 اين دس��تور در حالی به واحدهای توليدی اباغ ش��ده 
كه در سال 98، عمًا در كشور، مصرف ظاهری ميلگرد 
به دليل ركود در صنعت س��اختمان كاهش دو درصدی 
داشته و با بحران كرونا، پيشبينی ميشود، مصرف مقاطع 
طويل فوادی در سال جاری نسبت به سال 98، كاهش 

بيشتری را نيز تجربه كند.
نکته تأمل اينجاس��ت، بنا به برنامه توليد، قرار است توليد 
فواد كشور در سال جاری 11 درصد افزايش يابد و از 27 
ميليون تن به 30 ميليون تن برسد. اگر قرار باشد صادرات 
فواد نس��بت به س��ال 98 كاهش يابد، ن��ه تنها افزايش 
توليد رقم نخواه��د خورد، بلکه احتمااً برای نخس��تين 
بار در س��اليان اخير، توليد فواد ايران نيز كاهش خواهد 
يافت البته پيش از دس��تور جدي��د وزارت صمت، انجمن 
توليدكنندگان فواد اي��ران طی نامهای به وزير صمت با 
توجه به شرايط ايجادشده توسط بحران كرونا و همچنين 
محدوديتهای ش��ديد داخلی مرتبط با ستاد تنظيم بازار، 
نسبت به كاهش صادرات فواد كشور و كاهش درآمدهای 

ارزی صنعت فواد اعام خطر كرده بود.
انجمن توليدكنندگان فواد در نامه خود به وزير صمت 
نوش��ته بود: »در سال جديد كه قيمت نفت به كمترين 
ميزان خود در 6 س��ال اخير رس��يده و صادرات نفت و 
مشتقات نفتی كش��ور هم كاهش شديدی داشته است، 
چش��م اميد مردم و مسئولين برای ورود ارز به كشور و 
تنظي��م بازار آن، به صنايع معدنی و در صدر آن، آهن و 
فواد دوخته شده است. اين در حالی است كه عاوه بر 
تحريمها، بحران كرون��ا نيز محدوديتهای خارجی پيش 
روی صادرات فواد ايران را به حداكثر رس��انده است و 
انتظار ميرود نظام تصميمگيری داخلی كشور با درك و 
توجه به اين مولفهها، تسهيل فرآيندها و حذف مقررات 
محدودكننده توسعه صادرات را در دستور كار عملياتی 
ج��دی قرار ده��د حال آنکه برعکس، ص��ادرات فواد و 
گ��ذر از فرآيندهای محدود كنن��ده متعدد آن از جمله 
دريافت مجوزهای محموله ب��ه محوله و همچنين الزام 
به عرضههای س��نگين در بورس كاا، از سختترين امور 

تسنيم واحدهای توليدی شده است!« 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز بی سر و سامانی بازار خودرو را بررسی میکند؛

ویراژ داان  در جاده بی مدیریتی مسئوان 

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور
جهش تولید بدون امنیت شغلی کارگران محقق نمی شود

sara.aliyari@gmail.com

ساراعلياری
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آمري��کا پس از آن ك��ه از برجام خارج ش��د و تحريم های 
اقتصادی ايران را نه تنها لغو نکرد بلکه افزود و بر كشورهای 
همس��و فش��ار وارد كرد تا از او تبايعت كنند، اكنون قصد 
دارد تا از لغو تحريم های تس��ليحاتی ايران جلوگيری كند.

آيا ترامپ در اين راه موفق خواهد شد؟!
مقابل��ه ب��ا سياس��ت های آمريکا علي��ه ايران بس��تگی به 
كش��ورهای تأثير گذار دارد.روسيه و چين تاكنون به شدت 
با سياست آمريکا در جلوگيری از تمديد تحريم تسليحاتی 
ايران مخالفت كرده اند. 18 ارديبهشت سال 97، روزی بود 
ك��ه مقامات امريکايی بار ديگر دش��منی خ��ود عليه مردم 
اي��ران و  غير قابل اعتماد بودنش��ان را به همه مردم جهان 
نش��ان دادند و ب��ا فرمان ترامپ از برجام خارج ش��دند.  با 
اي��ن حال اين روزها ترامپ می خواهد از برجام برای ادامه 
تحريم تس��ليحاتی ايران اس��تفاده كند موضوعی كه نشان 
می ده��د، دولت امريکا به دنبال تخريب كامل روند برجام 
بوده و اميد دارد كه بتواند ايران را بار ديگر پای ميز مذاكره 
تحميلی كشانده و فشارهای ديگری را بر كشورمان تحميل 

كند.  روندادامهمسيرازسویاروپا 
اگرچ��ه از هم��ان 18 ارديبهش��ت 97 كه دونال��د ترامپ 
فرم��ان خروج يکجانب��ه آمري��کا از برجام را ص��ادر كرد، 
اروپايی ه��ا خواهان ماندن ايران در برجام ش��دند، اما خود 
در عمل گامی بر انجام تعهداتشان بر نداشتند و بيشتر می 
خواس��تند تا از مواهب امنيتی، اقتصادی و  حيثيتی برجام 

بهره مند شوند.
بازیتازهامريکا 

اما اين روزها مقامات كاخ س��فيد، بازی تازه ای را در ادامه 
اين مسير پيش گرفته اند. اخيراً »مايك پمپئو« وزير خارجه 
آمريکا خواستار تداوم تحريم تسليحاتی ايران شده است. 

تحريم تسليحاتی ايران يکی از ابزارهايی است كه امريکا به 
بهانه آن فشارهای متعددی را به مردم كشورمان وارد كرد 
اما پس از لغو خ��ودكار آن در تاريخ 26 مهرماه تاش می 
كن��د كه اين حربه را به ش��کل حربه ای دائمی عليه مردم 
كش��ورمان در آورد. همانگون��ه كه واضح ب��ود، دولتمردان 
امريکايی از ابتدای شکل گيری روند برجام بدنبال كاهش 
مش��کات نبوده و اهداف ديگری را از امضای برجام دنبال 
می كردند. وزير خارجه اين كش��ور گفت كه اين كش��ور به 
دنبال بازگش��ت به برجام نيس��ت بلکه ت��اش می كند به 
عنوان يکی از پيش��نهاد دهن��دگان قطعنامه 2231 ايران 
را اصطاحاً با فش��ار تداوم تحريم وادار به پذيرش ميانجی 
برای ش��روع مذاك��رات جديدكند. از س��وی ديگر مجلس 
سنای امريکا نيز نتوانست اختيارات رئيس جمهوری آمريکا 

برای جنگ با ايران محدود كند. 
اين امور از ماجراجويی جديد امريکا در قبال ايران خبر می 
دهد و نمی توان گفت كه اين امر با ورود سربازان امريکايی 

به عراق در يك سو نيست. 
 اولينواكنشايران

ايران پس از يك س��ال مهلت ب��ه اروپا برای جبران خروج 
آمريکا از برجام و مشاهده بی عملی اروپايی ها، وارد كاهش 

گام به گام تعهدات برجامی خود شد.
حسن روحانی رئيس جمهور پس از خروج امريکا از برجام 
اعام كرد كه اگر ايران به اين نتيجه برس��د كه با همکاری 
5 كشور می توانيم همه آنچه در برجام خواست ملت ايران 
بوده به دس��ت آورد، برجام پاي��دار خواهد ماند اما چنانچه 
منافع ايران تضمين و تأمين نشود، ايران رويه خود را تغيير 
می ده��د. بعد از اين اظهارات نيز عب��اس عراقچی معاون 
سياس��ی وزير امور خارجه 23 ارديبهش��ت 97 در جلس��ه 
كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجلس اعام 
كرد: اروپايی ها 60 روز فرصت دارند كه در خصوص تأمين 
مناف��ع ايران و جبران خس��ارات خروج آمري��کا از برجام، 
تضمين ه��ای ازم را ارائ��ه دهند. اين مهل��ت 60 روزه نيز 
پايان يافت، اما برنامه عملياتی مشخصی از سوی اروپايی ها 

برای ادامه روند برجام ارائه نشد و اين ضرب ااجل مجدداً 
تا 13 آبان 97 تمديد شد. 

س��رانجام اروپايی ها 11 بهمن 1397 يعنی حدود 10 ماه 
بعد از خروج آمريکا از برجام، از مکانيسم خود برای مراوده 
اقتصادی با ايران يعنی »اينستکس« رونمايی كردند كه در 

عمل هيچ كارايی نداشت. 
بعد از اين اقدامات، س��رانجام ش��ورای عالی امنيت ملی با 
ص��دور بيانيه ای خطاب به كش��ور های عض��و برجام اعام 
ك��رد كه ايران ب��رای حفظ امنيت و منافع مردم كش��ور و 
در اعم��ال حقوق خود مندرج در بند های 26 و 36 برجام، 
از 18 ارديبهش��ت 98 برخی اقدامات خود در توافق برجام 
را متوقف می كند. ايران  در آن زمان خاطرنش��ان كرد كه 
ديگر خ��ود را متعهد به رعاي��ِت محدويت های »نگهداری 
ذخائر اورانيوم غنی شده« و »ذخائر آب سنگين« نمی داند 
و به كش��ور های باقيمانده در برج��ام 60 روز برای اجرای 
تعه��دات خود بوي��ژه در حوزه های بانک��ی و نفتی فرصت 
می ده��د. اي��ران 16 تير 98 ني��ز گام دوم كاهش تعهدات 
هس��ته ای خود را در واكنش به نقض آشکار برجام از سوی 
آمريکا و بدعهدی های مکرر اروپا، برداشت و تعليق بندهای 

36 و 26 توافق هسته ای از سوی ايران اعام كرد. 
در سومين گام نيز در 13 شهريور 98، ايران اعام كرد كه 
تمامی محدوديت های مربوط به تحقيق و توسعه در زمينه 
انواع سانتريفيوژ های جديد و هر آنچه كه برای غنی سازی 

نياز دارد را كنار گذاشته است. 
»آغ��از فرآين��د گازدهی در تاسيس��ات ف��ردو« چهارمين 
گام اي��ران در آب��ان 98 و » پاي��ان محدودي��ت در تعداد 
سانتريفيوژها« در دی ماه 98 نيز در ادامه تصميمات ايران 

در راستای كنار گذاشتن محدوديت های برجامی بود . 
اينك يك س��ال از آغاز گام های كاه��ش تعهدات برجامی 
ايران گذش��ته و از آن سو اروپايی ها، كماكان در راه اندازی 
اينس��تکس و مبادله تجاری از طري��ق اين كانال نيز درجا 

می زنند.

 شرايطامروز
ش��رايط امروز به گونه ای اس��ت كه م��ردم ايران می دانند 

نبايد از يك سوراخ 2 بار گزيده شوند. 
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، پروژه ه��ای جدي��د ضدايران��ی 
آمريکايی ها، ديگر به دليل خروج رس��می آنها از برجام به 
دايل حقوقی، امريکا  نمی تواند مدعی هيچيك از بندهای 

آن باشد يا به استناد آن بخواهد عملی را انجام دهد.
امريکا كه تاكنون با همراهی اروپا مانع تحقق كوچك ترين 
امتيازات برجامی ايران ش��ده در تاش اس��ت تحريم های 
تس��ليحاتی عليه ايران را تمديد كند ي��ا اينکه با همراهی 

ساير كشورها اين تحريم ها را به شيوه ديگری وضع كند.
در اين ميان اگرچه تيم ترامپ با توس��ل به رسانه ای كردن 
برنامه ه��ای خود تاش می كند ك��ه توجه افکار عمومی را 
جلب كرده و خود را حال مس��ائل ايران در جهان معرفی 
كن��د و از اين راه  جايگاهی در انتخابات آينده اين كش��ور 
بدست بياورد؛ اما مسئولين كش��ورمان نبايد به آنها اجازه 

دهند تا بخت خود را در اين مسير بيازمايند . 
از سوی ديگر آنچه مسلم است اين است كه نابودی برجام 
را هدف قرار داده اند تا در اين راستا مکانيسم ماشه يا ساز و 
كار احيای تحريم های سازمان ملل در سال 2015 را فراهم 

كنند و فشارها را بر ايران مجدداً چند برابر كنند. 
درحقيقت امريکا می داند كه ايران امروز با گذشته متفاوت 
اس��ت و اكنون به عن��وان يك صادر كننده تس��ليحات در 
جهان مط��رح اس��ت. موضوعاتی كه با سياس��ت های اين 
كش��ور در منطقه و جهان هم خوانی ندارد. از س��وی ديگر 
اي��ران می تواند به عنوان خريدار تس��ليحات نيز در منطقه 
مطرح باش��د كه اين ام��ر می تواند عاوه ب��ر افزايش توان 
دفاعی كشور در مقابل تهديدات امريکا موجب خواهد شد 
تا پايگاه های نظامی امريکا در منطقه و رژيم صهيونيستی 
تحت فشار بيشتری قرار گيرند كه اين موضوع برای امريکا 
پذيرفتنی نيست. امريکا به دنبال همراهی با ايران نيست و 
مس��ئولين كشور هم بايد به مقامات امريکايی بفهمانند كه 

آنچه كه امروز آمريکايی ها راجع به تحريم تسليحاتی بحث 
می كنند جزء اينفك برجام است.

اگرچه آمريکا مدعی اس��ت با خ��روج از برجام اين توافق را 
»نقض« نکرده و هنوز يکی از طرف های مشاركت كننده در 
آن محسوب می ش��ود، اما آنها از برجام خارج شدند و نمی 
توانس��تند هر لحظه كه بخواهند با ايران بازی موش و گربه 

راه بيندازند و ايران را وارد مذاكرات تحميلی كنند. 
روحانی، آبانماه س��ال گذش��ته  گفته بود كه ايران در سال 
آينده به يك هدف بس��يار بزرگ سياسی و دفاعی و امنيتی 
دس��ت خواهد يافت و طبق توافق و قطعنامه 2231 س��ال 
آينده تحريم تس��ليحاتی ايران برداشته خواهد شد و ايران 
هم می تواند س��اح بخرد و هم بفروشد. موضوعی كه مايك 
پمپئو آن را "فاجعه بار" دانسته بود. ايران بايد برای مقامات 
امريکايی روشن كند كه ادامه تحريم تسليحاتی ايران، نتايج 
خوبی برای آنها ندارد. دستگاه ديپلماسی كشور نيز  بايد نقش 
فعال تری را ايفا كن��د. اكتفا به پيام های توئيتری نمی تواند 
واكنش مناسبی به طرح های آمريکايی ها و ديپلماسی فعال 
و همه جانبه آنان برای تمديد تحريم های تس��ليحاتی ايران 
باشد. مس��ؤوان وزارت امور خارجه بايد پاسخی مناسب و 

فنی به اظهارات مقامات آمريکا در رسانه ها بدهند.
در اي��ن ميان بهره گيری از نظرات متخصصان و حقوقدانان 
به منظور تهيه پاسخ های مستدل ضروری به نظر می رسد؛ 
اتفاق��ی ك��ه در توافق هس��ته ای رخ ن��داد و اي��ن توافق با 
ضعف های حقوقی متعدد به تاييد تيم مذاكره  كننده ايران 
رسيد و همان طور كه مشاهده می شود تبعات آن همچنان 
ادامه دارد. از سوی ديگر وزارت امور خارجه بايد رايزنی های 
مورد نياز را با كش��ورها بويژه كش��ورهای همس��و با ايران 
افزايش داده و يك جبهه در حوزه ديپلماسی عليه فشارهای 
آمريکا در اين باره تش��کيل دهد. رايزنی درباره قراردادهای 
نظام��ی در آينده با اين كش��ورها از جمله اقداماتی اس��ت 
ك��ه می تواند موضع اين كش��ورها را عليه ادعاهای مقامات 
آمريکايی تقويت كند. مقامات كش��ورمان بايد نشان دهند 
كه تعهدات بين المللی يك طرفه نيست و اگر آنها بخواهند 
ايران را تحت فشار قرار دهند ايران نيز می تواند از برجامی 
كه برايش هيچ دس��تاوردی نداش��ته است خارج شود . اين 
موضوعی می تواند در مس��ئله تعلي��ق معاهده ان.پی.تی و 
ادامه دسترسی آژانس نيز ادامه يابد دوران ادعاهای بزرگی 
همچ��ون اينکه »بايد با تخص��ص و تجربه با جهان صحبت 
ك��رد« و »اولويت دولت يازدهم، تعام��ل گرايی،عقانيت و 
تنش زدايی با جهان اس��ت« گذش��ته است . اما در نهايت، 
ناش��ی گری در ديپلماس��ی توس��ط مقامات دولت يازدهم 
موجب تحريم، تحقير و تهديد عليه منافع كش��ورمان شد. 
تحريم های بی س��ابقه آمريکا عليه اي��ران، يکی از ميوه های 
برجام و نتيجه ديپلماس��ی انفعالی دولت يازدهم با ژس��ت 

تنش زدايی است.
در قان��ون »اق��دام متناس��ب و متقاب��ل دول��ت جمهوری 
اس��امی اي��ران در اجرای برجام« مصوب مجلس ش��ورای 
اس��امی تاكيد شده اس��ت كه»دولت موظف است هرگونه 
ع��دم پايبندی طرف مقابل در زمين��ه لغو مؤثر تحريم ها يا 
بازگرداندن تحريم های لغو ش��ده و يا وضع تحريم تحت هر 
عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت 
احق��اق حقوق ملت ايران انجام ده��د و همکاری داوطلبانه 
را متوقف نمايد و توس��عه س��ريع برنامه هسته ای صلح آميز 
جمهوری اس��امی ايران را س��امان دهد به طوری كه ظرف 
مدت دو سال ظرفيت غنی سازی كشور به يکصد و نود هزار 

سو افزايش يابد«.
زمانی كه يك توافق كارآمدی ندارد، اينکه ايران  رس��ما در 
آن باش��يد يا نباشد موضوعيتی ندارد و اينکه ايران بخواهد 
بر اس��اس آن در برابر امريکا واكنش نداشته باشد قابل فهم 
نيس��ت . نوبرانه ه��ای برجامی به كام مردم ايران س��ازگار 

نيست.

 استاندار تهران:
مکان های اضطراری برای اسکان موقت 

مردم فراهم شده است
اس��تاندار تهران، گفت: مکان های اضطراری برای اسکان موقت مردم فراهم شده 

و انبارهای هال احمر از مواد مورد نياز مردم در شرايط زلزله پر است؛ همچنين 
مخازن آب ذخيره نيز برای آب رس��انی به مردم اس��تان ته��ران در صورت قطع 
ش��بکه آبرس��انی فراهم است. انوش��يروان محس��نی بندپی در پايان جلسه ستاد 
بحران اس��تان تهران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زلزله كه بامداد ديروز در 
اس��تان های تهران و البرز و جنوب مازندران به وقوع پيوست ، هيچگونه خسارت 
جانی و مالی نداشت. استاندار تهران گفت: فقط 2 نفر فوتی گزارش شده است كه 
فوت آن ها ناشی از عوارض غير مرتبط با زلزله بوده است. وی تصريح كرد: 260 
تيم اورژانس و 62 اكيپ هال احمر به روس��تا های شهرس��تان دماوند كه محل 

وقوع زلزله بوده اس��ت اعزام ش��ده اند. بندپی با اش��اره به وقوع 40 پس لرزه پس 
از زلزله بامداد امروز گفت: مکان های اضطراری برای اس��کان موقت مردم استان 
تهران فراهم شده است و انبارهای هال احمر از مواد مورد نياز مردم در شرايط 
زلزله پر اس��ت؛ همچنين مخازن آب ذخيره نيز برای آب رس��انی به مردم استان 
تهران در صورت قطع ش��بکه آبرسانی فراهم است. استاندار تهران گفت: با توجه 
به اينکه زمين لرزه ها عمدتا در نيمه ش��ب رخ می دهند بايد تدابيری جهت امداد 
پهپادی فراهم كنيم چرا كه در نيمه های شب امکان به پرواز درآمدن بالگردهای 

ميزان  امدادی وجود ندارد.

امامحسن)ع(: هركس لباس شهرت  و انگشت نما بپوشد، روز قيامت 
خداوند، او را لباس آتشين خواهد پوشاند

گزارش

عضوهيئتتحقيقوتفحصازسازمان
خصوصیسازی:

ابزارهاینظارتیمجلسكارايیخودرااز
دستدادهاند

عضو هيئت تفحص از س��ازمان خصوصی سازی در 
مجل��س با بيان اينکه ابزاره��ای نظارتی قوه مقننه 
كاراي��ی خود را از دس��ت داده اس��ت، گفت: برای 
اص��اح روند بايد آيين نام��ه داخلی مجلس تغيير 
كن��د. احم��د عليرضا بيگ��ی عضو هيئ��ت تحقيق 
و تفحص از س��ازمان خصوصی س��ازی در مجلس 
شورای اسامی با اشاره به مشکات به وجود آمده 
در واگذاری اموال دولتی توس��ط سازمان خصوصی 
س��ازی به بخش خصوصی ، گف��ت:در واگذاری ها 
به دليل اي��رادات قانونی و همچنين فقدان نظارت 
دس��تگاه های نظارتی و مجل��س تخلفاتی صورت 
گرفت��ه كه بايد با اصاح قان��ون واگذاری و تقويت 

نظارت ها ای مشکات حل شود. تسنيم 

1100شغلبنيادبركتدر
حوزهدانشبنيان

ب��ا پيش بين��ی ايجاد 
حداق��ل 500 ش��غل 
در سال جاری، تعداد 
مش��اغل ايجاد ش��ده 
توس��ط بني��اد بركت 
س��تاد اجرايی فرمان 
امام در ح��وزه دانش 
بني��ان ب��ه بي��ش از 
1100 شغل خواهد رسيد. معاون توسعه  كارآفرينی 
اجتماع محور بنياد بركت با اعام اين خبر افزود: بنياد 
بركت تا به حال 201 طرح اشتغالزايی در حوزه دانش 
بنيان راه اندازی كرده كه ايجاد 603 فرصت ش��غلی 
را به دنبال داشته اس��ت. ايجاد اين تعداد اشتغال با 

اعتباری 270 ميليارد ريالی محقق شده است.
رضا راضی زاده ادامه داد: بنياد بركت اجرای 150 طرح 
ديگر را در حوزه دانش بنيان تا پايان سال 99 پيش 
بينی كرده اس��ت كه باعث ايجاد حداقل 500 شغل 
ديگر خواهد ش��د. وی با اشاره به اعتبار 80 ميليارد 
ريال��ی درنظر گرفته ش��ده برای اج��رای طرح های 
اشتغال زايی دانش بنيان در سال جاری اظهار داشت: 
بني��اد بركت با پارك های علم و فناوری اس��تان های 
چهارمحال و بختياری و كرمانشاه تفاهم نامه همکاری 
امضا ك��رده و به ترتي��ب 59 و 14 درصد طرح های 
اشتغال زايی حوزه دانش بنيان در اين استان ها ايجاد 
شده است. معاون توسعه  كارآفرينی اجتماع محور بنياد 
بركت با تاكيد بر فعاليت اين بنياد در استان های ديگر 
هم توضيح داد: همچنين در س��اير استان ها از جمله 
لرستان، كردستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان 
غربی و اصفهان نيز مشاغلی در حوزه دانش بنيان از 
جمله در زمينه های توليد ماش��ين آات كشاورزی، 
محصوات چرم، دس��تگاه ريسندگی، صنايع چوبی 
و خاكس��ترزدايی از قيره��ای معدن با مش��اركت و 

مساعدت بنياد بركت ايجاد شده است.
راضی زاده خاطرنش��ان كرد: با ش��يوع ويروس كرونا، 
چند واحد صنعتی دانش بنيان طرف قرارداد با بنياد 
بركت در استان های چهارمحال و بختياری و مازندران 
كه قبًا در حوزه توليد شامپو و مواد شوينده فعاليت 
داشتند، با تغيير خط توليد خود اقدام به توليد ژل و 

محلول ضدعفونی كرده اند. 
وی درب��اره چگونگی شناس��ايی اف��راد متخصص و 
فع��ال در حوزه دانش بنيان جه��ت معرفی به بنياد 
برك��ت برای ارائه تس��هيات نيز گفت: اي��ن افراد از 
طريق پارك های علم و فناوری مس��تقر در استان ها 
شناس��ايی، و پس از تاييد طرح شان به بنياد معرفی 
می ش��وند. همچنين مجريان و تس��هيل گران بنياد 
بركت نيز با شناسايی و معرفی اين افراد، زمينه ايجاد 
اشتغال را برای آن ها فراهم می كنند. البته برای اين 
فرآيند هم تاييديه پارك های علم و فناوری مس��تقر 
در اس��تان ها مبنی بر توجيه اقتصادی و صاحيت 

علمی داشتن طرح های پيشنهادی اخذ می شود.
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نگاهی به تاش مجدد امریکا برای ادامه تحریم ها علیه ایران 

تحریم های اقتصادی تا 
تحریم های تسلیحاتی
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