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ِ َوِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن ِإنَّا ِلَّ
برادر گرامی جناب آقای دکتر خداداد غریب پور 

 خبر ناگوار رحلت والده  پرهیزکار و بزرگوارتان موجب تاثر و تاسف گردید.
این مصیبت جانکاه را به جنابعالی و همه بازماندگان آن عزیز از 

دست رفته  تسلیت می گوییم.
برای شما و کلیه بستگان داغدار  صبرجمیل و علودرجات  آن 

مرحومه را از خدای بزرگ  مسئلت داریم.
روزنامه مستقل

سرانجام پس از ماه ها تمرکز قوای روسیه در اطراف اوکراین، ارتش روسیه حمله همه جانبه ای را به اوکراین انجام داد تا 
آن کشور را به تدریج ضمیمه خاک خود کند. روسیه با اطمینان از اینکه آمریکا و غرب و ناتو هیچگونه واکنش نظامی در برابر 

اشغال اوکراین از خود بروز نخواهند داد، با تمام قوا از مرزهای اوکراین عبور کرد تا خود را به اروپا نزدیک کند. 
اما ایران بخوبی تهاجم روســیه را به یک کشور دیگر بخوبی درک می کند زیرا ظرف دویست سال گذشته روسیه تزاری 

سرزمین بزرگ قفقاز را از ایران جدا کرد و شوروی هم در جنگ صدام با ایران، از عراق حمایت کرد. 
االن هم در مذاکرات هســته ای، روس ها سعی دارند زمام  مذاکرات با آمریکا را به دست خود بگیرند و اقتدار ایران را در 
موضوع هسته ای مخدوش کنند. متأسفانه روس ها تأثیرگذارترین کشور در مهم ترین موضوع امنیت ملی )برجام(، شده اند 

که برای جمهوری اسالمی بسیار ناگوار است. 
از طرفی روس ها مانع رسیدن گاز ایران به اروپا هستند و یک رقیب جدی برای ایران در حوزه نفت و گاز هستند. 

روس ها در عین درگیر شدن با سیاست های آمریکا و اروپا سعی دارند انتقال گاز روسیه به آلمان را حفظ کنند و بازار خود 
در اروپا را توسعه دهند. روس ها بیشترین بهره را از شکاف بین ایران و غرب تا کنون از کارت ایران داشته اند. 

در هر صورت تهاجم روســیه به اوکراین فرصت مناسبی برای جمهوری اسالمی ایران است تا سیاست درست »نه شرقی نه غربی« را )که برآمده از 
انقالب اســالمی است( در سیاست خارجی دنبال کند و ضمن توسعه روابط با روسیه و  چین، تنها به آن ها تکیه نکند بلکه روابط اقتصادی متوازنی را با 
کشــورهای غربی هم برقرار کند و قدرت اقتصادی خود را تقویت کند. از طرفی تجربه تلخ تجاوز به یک کشور همسایه را برای مردم کشورهای جنگ 

زده در نظر داشته باشد. 
گرچه به نظر می رسد که کار اوکراین تمام است ولی باید به آینده توجه کرد و به هوش بود.

خبر اول

حسین عالیی
سردار بازنشسته سپاه 

پسرفت تاریخ و اروپای تحقیر شده
  صالح الدین خدیو روزنامه نگار 

نگاه روزنگاه روز

 فردای پس از فروپاشی دیوار برلین که همه سرمست از 
پیروزی لیبرال دمکراسی بر رژیم های تمامیت خواه حاکم 
بر شرق اروپا بودند، به مخیله کسی خطور نمی کرد که 
بار دیگر یک پایتخت اروپایی عرصه تاخت و تاز تانک ها 
بیشتری  کشورهای  شد،  بزرگ تر  اروپا  اتحادیه  شود. 
دمکراتیک شدند و پرچین و گل و کافه های شاعرانه 
که چیدمان میزهایشان نیمی در یک کشور و نیمی در 
کشور همسایه قرار داشت، جای دیوارها و سیم خاردار و 

دیگر عالئم مرزی را گرفتند. 
رخ  اروپا  در  جنگی  دیگر  که  بودند  متفق القول  همه 
نخواهد داد و جنگ داخلی خونبار بالکان در اوایل دهه 
نود، استثنایی متعلق به گذشته و بخشی از پیامدهای 
سقوط کمونیسم تلقی می شد. این خوش بینی تا جایی 
شدید  کاهش  به  اروپایی  دولت های  غالب  که  بود 
در  را  ارتش هایشان  و  آورده  روی  دفاعی  بودجه های 
حد نیروی پلیس و گارد مرزی تنزل دادند. نظریه صلح 
اتحادیه  و  یافت  بیشتری  بال  و  پر  کانت  دمکراتیک 
اعضا  درهم تنیدگی  اوج  نمود  که  یورو  منطقه  و  اروپا 
بود، به عنوان مصداق بارز آن تصدیق گردید. انقالب 
اروپا  از  نیمی  بر  کمونیسم  به سلطه  که  های ۱۹۸۹ 
پایان دادند، طلیعه پایان زودهنگام قرن  تلقی می شد. 
»قرن بیستم کوچک« مطابق یک دوره بندی تاریخی 
پرطرفدار، عصری بود که با انقالب ۱۹۱۷ روسیه آغاز و 
با سقوط آن پایان یافت. مکمل این نظریه، قرن نوزده 
بزرگ بود که با انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹ آغاز و با 
شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ خاتمه یافت. بر 
اساس این نگاه رمانتیک اروپامحور، قرن نوزده طوالنی، 
به نوعی دوره کودکی بشر مدرن و قرن بیست کوچک، 

هنگامه  اینک  و  بوده  آن  شور  و  شر  پر  جوانی  زمان 
خوش بینی  این  البته  غربی ها  است!  پختگی  و  تعقل 
را به تمام جهان تسری نمی دادند، اما می گفتند اروپا 
ویترین جهان است و تقدیر تاریخ و پدیده جهانی شدن 
این سمت  به  را  دنیا  سرانجام  آن،  پیشران  عنوان  به 
می برد. حداقل یک دهه است که در ذیل تحوالت تازه 
و رخدادهای خالف عادتی چون خیزش چین و ظهور 
هند، قدرت گیری مجدد روسیه، افول ناتو و فرسایش 
روابط فراآتالنتیکی که نوید آغاز عصری نو را می دهند، 
صداهایی شنیده می شود که درباره بازگشت قرن نوزده 

هشدار می دهند!
 عمدتا از این لحاظ که نظام بین المللی لغزنده و ژالتینی 
امروز، به تمامی گنجایش تحوالت بیشتر و یک ساختار 
و  ناخواسته  است  ممکن  و  ندارد  را  قوا  موازنه  جدید 
بزرگ  آتش جنگی  اول،  مانند جنگ جهانی  سهوی، 
روشن شود. به جرات می توان گفت هیچ چیز به اندازه 
حمله امروز روسیه به اوکراین این فرضیه را تصدیق 
نکرد. روسیه معمایی است که از قرن نوزده گریبان گیر 
اروپا شده است. نه آن قدر کوچک است که با قلمداد 
شدن به عنوان قدرتی اروپایی، سامان گیرد و نه آن قدر 
بزرگ که قدرتی عالم گیر تلقی شود. دوتوکویل اندیشمند 
فرانسوی دویست سال پیش به نحوی پیامبرانه پیش 
روسیه  و  آمریکا  بیستم،  قرن  در  که  بود  کرده  بینی 
پیشگویی  این  شد.  خواهند  جهان  عمده  قدرت های 
تحقق یافت، اما در پایان روسیه مقهور اقتصاد ضعیف 
و استبداد سیاسی اش شد و چند دهه به محاق رفت. 
این بختک با همان مختصات دوباره برگشته و دومین 
کشور بزرگ  اروپا را به عنوان نخستین تجربه جدی 

کشورگشایی جدیدش انتخاب کرده است و شواهد و 
قرائن می گوید تا چند روز دیگر افسران روسی دولت 
این  می کنند.  مستقر  کییف  در  را  خود  نشانده  دست 
بهار  و  بوداپست در ۱۹۵۶  قیام  با سرکوب  نه  هجوم 
پراگ در ۱۹۶۸ قابل قیاس است و نه حتی با اشغال 
افغانستان در ۱۹۷۹ بلکه درست مانند حمله آلمان نازی 
به لهستان است و به همان اندازه مبین آغاز عصری تازه 
و دستورکارهای نو و بازاندیشی در مفروضات قبلی است. 
با این وصف عصری که از نوامبر ۱۹۸۹ آغاز شد، امروز 
خاتمه یافته است، سده جدید، هزاره جدید، پایان تاریخ و 
تمام واژگانی که بیانگر سرخوشی رمانتیک انسان غربی 
بود، عمال در قالب »قرن بیست و یک مصغر« تحقیر 
و منقضی شده اند. کشورگشایی وقیحانه روسیه، پایان 
قرن ۲۱ تحقیر شده و آغاز دورانی تازه است. برخالف 
فاقد  به کلی  نظریاتی که معتقدند جنگ سرد جدید، 
ایدئولوژیک است، معتقدم که نمی توان  درونمایه های 
اهمیت رقابت دو مدل اقتدارگرایی و لیبرال دمکراسی و 
رویارویی اجماع پکن و اجماع واشنگتن را نادیده گرفت 
و به مالحظه وجوه ژئوپلتیک و استراتژیک آن بسنده 
نمود. دیپلماسی قایق های توپدار بازگشته و تاریخ هم 
نشان داده همیشه سیر آن خطی نیست و برخی اوقات 
اسیر دوربرگردان های خطرناک می شود. درست است 
این  پیامدهای گوناگون  با قطعیت تمام  که نمی توان 
حمله را از حاال پیش بینی نمود، اما یک نکته روشن 
است: اگر روسیه بدون مجازات در برود و قدرت های 
غربی نتوانند آن را به نقطه اول باز گردانند، جهان عمال 
به دوران صلح مسلح میان سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴ 

بازگشته است.

اگر مذاکرات وین به بن بست برسد
 ایران گزینه های زیادی روی میز دارد

صفحه 2

خواستار برگزاری تجمع اعتراض آمیز
 نسبت به طرح صیانت هستیم

صفحه 2

 آذر منصوری:     

 هشدارحسین عالیی از فرماندهان سابق سپاه بعد از اشغال اوکراین:
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شناسایی 2۵۵۶ کودک کار

  و خیابان در پایتخت

العربی الجدید:
سردرگمی و غافگیری

 واشنگتن از اقدامات پوتین

معاون میراث فرهنگی:
اماکن تاریخی استودیوی 
نوروزی صدا و سیما شوند!

محسن رنانی: 
در شرایط کنونی اعتماد

 پایه از بین رفته است

زیدآبادی:
جنگ اوکراین موقعیت
 ایران را بغرنج می کند
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گیشــه تیتــر

در مرحله پایانی 
مذاکرات مسائل بسیار 
مهمی باقیمانده است

اعتراض ۵۰۰ فعال 
سیاسی به حذف

 نام آیت ا... طاهری

طی یک بیانیه اعالم شد؛     

سخن روزنگاه روزسرمقاله

ضرورت امروز؛  پیمان متعهدها 

به فرآیند شکل گیری جنبش غیرمتعهدها فکر می کنیم می توانیم  وقتی 
درک کنیم که این پیمان در آشوب ناتو و ورشو به داد کشورهای در حال 
توسعه رسید و فصل جدیدی در مناسبات بین المللی باز شد. غیرمتعهدها 
که در واقع به دو پیمان ورشو و ناتو تعهد نداشتند کشورهای خود را با 
نگه  مصون  سرد  جنگ  منازعات  ترکش های  از  جنبش  این  به  پیوستن 
داشته و توسعه کشورهایشان را با همکاری کشورهای همسو هدف قرار 

دادند.
رفتارهای ترامپ  و از آن مهم تر »جنبش آقایی آمریکای مسلح«، مواضع 
کشورهای اروپایی و کارکردهای نانویی مسئوالن این کشورها، رفتار اخیر 
پوتین در حمله نظامی به اوکراین، رفتار نظار ه گرانه چین  که گوشه چشم 
موافقی دارد، همه خبر از ناکارآمدی مناسبات بین المللی در سطح جهان 

دارد. 
دبیر کل سازمان ملل متحد که قاعدتا باید در قرن بیست و یکم بزرگترین 
تشکیالت  شده،  »آچمز«  خودش  تنها  نه  باشد  جهان  در  صلح  بازیگر 
 تحت مسئولیتش هم نظاره گر تالش برای تغییر جغرافیای سیاسی جهان 

است. 
پایه گذار  باید  کلش  دبیر  هدایت  با  متحد  ملل  سازمان  می رسد  نظر  به 

جنبش کشورهای متعهد باشد. 
عبور بسیاری از قدرت های بزرگ جهان از مناسبات بین المللی عمال صلح 

جهانی را به مخاطره افکنده است. 
را  سازمان  این  قوانین  به  متعهدها  کنفرانس  باید  متعهد  ملل  سازمان 
تشکیل دهد. باید جنبشی از متعهدین به موازین بین المللی شکل بگیرد 

که از فروپاشی فلسفه وجودی سازمان ملل متحد جلوگیری شود. 
به عقب  بازگشت  فلسفه وجودی سازمان ملل متحد، یک  فروپاشی  این 
جدی در حوزه توسعه جوامع بشری  و به مخاطره انداختن صلح جهانی 

است.
 وقایع اوکراین و تحمیل جنگ به یک عضو سازمان ملل متحد و مرگ 
متحد  ملل  سازمان  برای  پیام جدی  یک  غیرنظامیان  و  کودکان  و  زنان 

است. باید جنبش متعهدها به مناسبات بین المللی پایه گذاری شود. 

سیاست نگاه به شرق
روح اهلل سوری-روزنامه نگار 

سیاست در پیش گرفته شده از سوی ایران برای گسترش همکاری با شرق که نماد آن را می توان در سندهای همکاری ۲۰ ساله و ۲۵ ساله با چین و روسیه 
مشاهده نمود این روزها به موضوعی برای مناظره میان مخالفان و موافقان تبدیل شده است. به نظر می رسد برای قضاوت واقع بینانه تر راجع به آنچه مخالفان 
و موافقان در تایید نظرات خود و رد دیدگاه های مقابل بیان می کنند ضرورت دارد دالیل و انگیزه هایی که مقامات ایران را به سمت شرق متمایل نموده است 
مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و پس از آن مشخص گردد که استدالل های حامیان نگاه به شرق تا چه حد از حقیقت برخوردار می باشد و تا چه حد می تواند 
همان گونه که این حامیان اصرار دارند تامین کننده منافع ملی مردم ایران باشد یا همانگونه که حسین شریعتمداری عنوان نموده تا چه حد قادر خواهد بود 
طعم واقعی انقالب و خدمت رسانی انقالبی را در ذائقه مردم بنشاند. ج.ا.ا پس از انقالب ۵۷ متاثر از رویکرد نه شرقی و نه غربی تالش داشته که به دلیل 
آنچه نفی سلطه خوانده رویکردی مستقل از قدرت های بزرگ در پیش بگیرد، خروج از پیمان سنتو و به دنبال آن پیوستن به کشورهای عدم تعهد در همین 
راستای سیاست نه شرقی نه غربی ایران قابل تحلیل است. اما آنچه باید اعتراف کرد این است که طی ۴۰ سال گذشته تصمیم گیرندگان در ایران همواره با 
چالش چگونگی رابطه با قدرت های بزرگ و مهمتر از همه رابطه با قدرت های غربی مواجه بوده اند. بررسی اجمالی سیاست خارجی دولت های روی کارآمده 
پس از انقالب گویای این واقعیت می باشد. در حالی که دولت هاشمی رفسنجانی متاثر از تغییرات شکل گرفته در ساختار نظام بین الملل و همچنین تغییرات 
بوجود آمده در عرصه داخلی، نوعی بازنگری در سیاست خارجی ایران را در اولویت قرار داده بود و این رویکرد در دولت اصالحات نیز در چارچوب سیاست 
تنش زدایی به نحو جدی تری ادامه یافته بود اما در نهایت با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد سیاست تنش زایی جایگزین تنش زدایی گردید که تداوم تنش زایی 
و مشکالت ناشی از آن منجر شد که در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد تصمیم گیرندگان مجددا تغییراتی را در سیاست خارجی نسبت به غرب در دستور 
کار قرار دهند که حاصل این تجدیدنظر توافق هسته ای با غرب بود. بنابراین سیاست نوسانی نسبت به غرب را می توان مهمترین ویژگی رویکرد ایران پس از 
انقالب نسبت به غرب قلمداد نمود. هر چند که این تغییرات را در هیچ مقطعی نمی توان یک تغییر بنیادین در رویکرد ایران نسبت به غرب قلمداد کرد اما به 
هرحال حل برخی مشکالت میان ایران و غرب به تناوب در برخی دوره ها در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفته است. اما همین حد از تالش برای حل 
برخی مشکالت نیز همواره با چالش هایی در داخل و در میان تصمیم گیرندگان ایران مواجه بوده است. اذعان رهبری به اشتباه بودن اعتماد به غرب تحت 
تاثیر برخی تحلیل ها و گزارشات ارائه شده به وی دلیلی بر این مدعاست، به همین خاطر چنین تردیدها و چالش هایی نسبت به رابطه با غرب را باید مهمترین 
عامل تاثیرگذار در تصمیم ایران برای متمایل شدن هرچه بیشتر به شرق عنوان نمود. آنچه اکنون شاهدیم این است که ظاهرا ج.ا.ا بر آن شده با پیوستن به 
شرق برای همیشه تکلیف و تصمیم نهایی خود راجع به غرب را مشخص نماید در این میان یکدست شدن حکومت نیز موانع ناشی از دوگانگی رویکردها 
را از میان خواهد برداشت به همین خاطر به نظر می رسد در آینده نیز به احتمال قریب به یقین شاهد تداوم این یکدستی خواهیم بود.  با چنین مقدمه ای 
اکنون می توانیم به این موضوع بپردازیم که تصمیم گیرندگان چه مضراتی در رابطه خود با غرب و چه مزایایی را در رابطه با شرق دیده اند که آن ها را به اتخاذ 
رویکرد نگاه به شرق واداشته است و در نهایت به بررسی این مساله پرداخت که مزایای متصور شده در رابطه با شرق تا چه اندازه از واقعیت برخوردار می باشد:
۱- برای غرب همیشه رابطه اقتصادی و رابطه سیاسی با ایران دو موضوع غیرقابل تفکیک و کامال به هم پیوسته بوده است. این مساله خصوصا بعد از توافق 
برجام ابعاد قویتری به خود گرفته و مخالفان داخلی آمریکا بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی نظام بین الملل بدون تغییر در سیاست خارجی و بعضا سیاست 
داخلی ایران را موضوعی غیرقابل پذیرش عنوان کرده اند. اساسا شکست برجام و خروج آمریکا از آن را باید مساله ای کامال متاثر از این دیدگاه در نظر گرفت. 
برجام حل مشکالت میان ایران و غرب را بصورت بخش به بخش در دستور کار قرار داده بود در حالی که بسیاری در غرب بر این باورند که مشکل میان 

ایران و آمریکا باید بصورت یک بسته کلی حل شود موضوعی که به هیچ عنوان مورد استقبال ج.ا.ا قرا نگرفته است.
۲- برای غرب موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران از موضوعی حائز اهمیت است و یکی از زمینه های اختالف میان ایران و غرب همواره به 
موضوعات حقوق بشری بر می گردد. هر چند که حساسیت به حقوق بشر در سطح دولت های غربی در اکثر مواقع موضوعی فرعی نسبت به مساله سیاست 
و امنیت بوده است اما به هرحال توجه ویژه غرب به وضعیت حقوق بشر و سیاست داخلی ایران همیشه مساله ای غیرقابل پذیرش از سوی ج.ا.ا عنوان شده و 
مقامات ایران نسبت به آن اعتراض داشته و آن را دخالت در امور داخلی خود قلمداد کرده اند. ۳- برای غرب توانایی نظامی، موشکی و هسته ای ایران کامال 
موضوعی حساسیت برانگیز است و غرب اساس رابطه اقتصادی با ایران را منوط به رفع نگرانی های خود در این زمینه نموده است. این مساله در ارتباط وثیق 
با منافع غرب در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس شامل حمایت از متحدان منطقه ای و حفاظت و اطمینان از امنیت جریان انرژی، بر هم خوردن توازن قوا در 
منطقه و مسائلی از این دست می باشد. در مقابل با توجه به شرایط حاکم بر روابط میان ایران و غرب، مقامات در ایران بر این باور هستند که رابطه با شرق فاقد 

مشکالت گفته شده می باشد. مهمترین ویژگی هایی که رابطه با شرق را از نگاه ج.ا.ا از رابطه با غرب متمایز می کند عبارتند از:
۱- شرق در رابطه خود با ایران قائل به تفکیک اقتصاد و سیاست از یکدیگر است. به عبارت دقیق تر برای شرق سیاست خارجی ایران در منطقه موضوعی 
حائز اهمیت نیست و موضوعی فرعی به حساب می آید. ۲- مساله رعایت حقوق بشر و سیاست داخلی ایران برای شرق فاقد موضوعیت است. آنچه برای 
چین مهم است برقراری روابط اقتصادی با ایران و بهره مندی از مزایای این رابطه می باشد. برای روسیه نیز دور ماندن ایران از غرب مساله مهمتری نسبت 
به رعایت حقوق بشر به حساب می آید و اصوال همین نگاه روسیه به ایران منجر به آن شده که این کشور تداوم در قدرت ماندن دولت های مخالف غرب در 

ایران را در راستای منافع خود بداند موضوعی که جریانات سیاسی مخالف غرب در ایران نیز از آن استقبال می کنند.
۳- برای شرق توانمندی نظامی ایران تهدیدی امنیتی به حساب نمی آید و بعضا در این رابطه ایران آن ها را شریک بالقوه ای برای ارتقاء توانایی های نظامی 
خود تصور می کند. ۴- از نظر مسئولین ایران، چین به عنوان کشوری رقیب آمریکا با توانایی اقتصادی بسیار باال قادر خواهد بود مشکالت اقتصادی ناشی 

از تحریم های غرب را جبران نماید.
حال باید دید که این مزیت های مورد نظر ایران از رابطه با شرق تا چه حد از واقعیت برخوردار هستند یا امکان عملی شدن دارند:

اولین مساله ای که باید به آن اشاره شود این است که اگرچه سیاست منطقه ای ایران از نگاه شرق به اندازه ای که برای غرب اهمیت دارد حساسیت برانگیز 
نیست اما در اینجا دو نکته می بایست ذکر شود، اول اینکه رابطه با شرق مشکل سیاست منطقه ایران با غرب را حل نخواهد کرد و اتقاقا هرگونه نزدیک شدن 
بیشتر ایران به شرق و در مقابل تخاصم بیشتر با غرب، بر مخالفت غرب با سیاست های منطقه ای ایران خواهد افزود. نکته دیگر نیز اینکه اگرچه نگاه شرق به 
سیاست منطقه ای ایران متفاوت از غرب می باشد اما باید توجه داشت که همین شرق مدنظر ایران با دیگر کشورهای منطقه دارای روابط اقتصادی و سیاسی 
و نظامی گسترده ای می باشد که به عنوان مثال می توان به حجم روابط اقتصادی چین با امارات و عربستان سعودی و یا رابطه محکم روسیه با اسرائیل اشاره 
کرد. به همین خاطر درصورتی که سیاست های منطقه ای ایران تهدیدی را متوجه روابط شرق با این کشورها نماید قطع یقین انتظار مماشات آن ها با ایران 
خیلی منطبق با واقعیت نخواهد بود. موضوع دوم حقوق بشر است نکته ای که در اینجا باید اذعان نمود این است که رابطه با شرق به هیچ عنوان حل کننده 
مشکل غرب با موضوع حقوق بشر در ایران نخواهد بود. تجربه نشان داده هر اندازه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و غرب رو به وخامت نهاده باشد فشارهای 
حقوق بشری غرب بر ایران نیز افزایش یافته است. ضمن اینکه باید توجه داشت مساله حقوق بشر یک مساله داخلی است که بخش مهمی از مطالبات مردم 

ایران را جدای از نگاه دیگر کشورها تشکیل می دهد و رابطه با شرق قادر به تخفیف این مطالبه مردمی نخواهد بود.
این تصور که شرق به دلیل رقابت با غرب به ایران اجازه خواهد داد تا توانایی نظامی و هسته ای خود را تا هر اندازه که می خواهد افزایش دهد نیز تصوری 
غیرمنطقی است. در رابطه با روسیه باید گفت که این کشور اساسا با حضور یک ایران هسته ای مخالف است و حاضر نیست که در رقابت خود با غرب ج..ا.ا 
به یک کشور هسته ای تبدیل شود. چرا که اساسا روسیه برخالف آنچه در ایران تاکید می شود ایران را شریکی استراتژیک برای خود به حساب نمی آورد. روند 
تحویل سامانه اس ۳۰۰ روسیه به ایران و اظهارات مقامات روسی در این باره و تالش روسیه برای فروش چنین سامانه هایی به دیگر کشورهای منطقه بر نبود 
چنین رابطه استراتژیکی داللت می کند. دست آخر این تصور که اقتصاد چین به دلیل بزرگی و حجم آن قادر به رفع مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های 
غرب خواهد بود نیز تصوری کامال اشتباه می باشد. به دلیل جایگاه آمریکا در نظام اقتصاد بین الملل کنونی، هر گونه رابطه اقتصادی ایران با دیگر کشورها به 
شدت متاثر از این جایگاه می باشد که در این بین رابطه با غول اقتصادی چین نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. نگاهی به تجربه پس از برجام به خوبی 
گویای این مساله می باشد. حضور شرکت های تجاری چین در ایران پس از برجام و عقب نشینی آن ها پس از خروج آمریکا از این توافق دلیلی واضح بر این 
ادعاست. عدم حل مشکالت ایران با غرب در کنار پررنگ شدن رقابت چین و آمریکا قادر خواهد بود عرصه را بر اقتصاد ایران و رابطه اقتصادی میان ایران 
و چین بیش از پیش تنگ نماید. در نبود رابطه مناسب با غرب که توانایی ایجاد موازنه در برابر رابطه با شرق را داشته باشد هرگونه رابطه اقتصادی با چین و 
روسیه به یک رابطه انحصاری بدل خواهد شد که بیش از آنکه این رابطه به نفع ایران باشد به نفع طرف مقابل خواهد بود. بدین ترتیب وقتی استدالل های 
حامیان رابطه با شرق را مورد بررسی بیشتر قرار بدهیم متوجه خواهیم شد که این استدالل ها پایه و مبنای محکمی ندارند و آنچه منافع ملی ایران را تامین 

خواهد کرد ایجاد نوعی موازنه در سیاست خارجی خود می باشد. موضوعی که از دید حامیان شرق کامال مغفول مانده است.

احمد قویدل -فعال مدنی



تقی پور:          
روحانی می گفت تلگرام رسانه من است 

و صداوسیما رسانه حاکمیت!

خبر

2
سياسي

اطالعیه سفارت ایران در رومانی برای 
انتقال ایرانیان مقیم اوکراین

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شنبه   7 اسفند 1400    شماره 1268

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ به دنبال درخواست سازمان هواپیمایی کشوری از ایرانیان مقیم اوکراین برای رساندن خود بخ یک کشور دیگر سفارت ایران در رومانی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
هماهنگی های اولیه با مقامات رومانیایی جهت مراجعت شهروندان ایرانی از طریق خاک رومانی به ایران به عمل آمده است.

ایرانیان می توانند در نمایندگی دیپلماتیک رومانی در مولداوی از جمله در کیشینف، دفاتر کنسولی در چرنائوتس )Cernăuți(، کاهول )Cahul( و بالتس )Bălți( یا مستقیمًا در گذرگاه های مرزی 
اوکراین-رومانی )Siret-Sighetu Marmatiei , Halmeu,( ویزای رومانی را دریافت کنند. 

خبر

تقی  ایران؛ "رضا  بان  گزارش دیده  به 
پور"، رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام 
تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: 
هیچ عنوان و محوری مبنی بر مسدودسازی 
و فیلتر در طرح وجود ندارد، متاسفانه ما در 
مجازی  فضای  درخصوص  حاضر  حال 
قانون نداریم، بنابراین نه مجازاتی وجود دارد 
نه پیگیری، ما در این قانون اعالم می کنیم 
که قانون در این زمینه روشن است و باید 

براساس آن عمل شود.
تقی پور با اشاره به اینکه متاسفانه آقای 
خود  مدیریت  زمان  در  جهرمی  آذری 
بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای 

مجازی را اجرا نکرد ادامه داد: اگر این طرح 
به قانون تبدیل شودضمانت اجرا خواهد 

داشت.
تقی پور با اشاره به اینکه برخی تصور 
می کنند علت کندی اینترنت طرح مجلس 
است عنوان کرد: طرحی که هنوز بررسی و 
تصویب نشده است چگونه می تواند سرعت 

اینترنت را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعالم 
کرده که دلیل کندی اینترنت فنی است 
به دلیل اینکه در این سالها زیرساخت ها 
توسعه پیدا نکرده است تاکید کرد: وقتی 
قطعی برق اتفاق افتاد همه گفتند چون طی 

15 سال گذشته نیروگاه ایجاد نشده است، 
وضعیت این چنین شده است؛ دلیل کاهش 
سرعت اینترنت هم کمبود زیرساخت هایی 
است که در دولت های گذشته توسعه پیدا 

نکرده است.
نظام  رئیس کمیسیون مشترک طرح 
تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با 
اشاره به اینکه در نسخه جدید زمان برای 
عملیاتی شدن پلتفروم های داخلی و تعیین 
تکلیف پلتفورم های خارجی تعیین نشده 
است تاکید کرد: این مسئله را واگذار کردیم 
به عهده مجری قانون که براساس زمانبدی 
مدنظر خود، تکلیف پلتفورم های داخلی و 

خارجی را مشخص و آن ها را ساماندهی 
کنند.

تقی پور با اشاره به اینکه دولت قبل 8 
سال در این کشور قوه مجریه را در اختیار 
از عملیاتی کردن شبکه ملی  اما  داشت 
اطالعات سرباز زد، خاطرنشان کرد: کاهش 
سرعت را گردن طرح صیانت می اندازند، 
این طرح را عمدا اجرا نکردند تا بگویند ما 
به اینترنت بین المللی محتاج هستیم؛ آقای 
روحانی در یک جلسه صراحتا گفت تلگرام 
رسانه من است و صداوسیما دست حاکمیت 
است! اگر شبکه ملی اطالعات راه اندازی 

شود محدودیت سرعت نخواهیم داشت.

به گزارش دیده بــان ایران؛ محمود عباس زاده 
مشکینی ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی درباره 
سرنوشــت مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: طبق 
اخباری که از وین مخابره می شــود شرایط برای 
یک توافق خوب مهیا شــده اســت و پیشــرفت 
هایی صورت گرفته شــده اســت، امــا به نتیجه 
 رســیدن این موضوع بستگی به طرف های مقابل 

دارد.
وی ادامــه داد: طرف غربــی مخصوصا آمریکا 
باید از زیاده خواهی های خودشــان عدول کند تا 
توافق صورت بگیــرد و اگر به هر دلیلی مذاکرات 
به شکست بیانجامد مقصر اصلی آن هیچ کشوری 

جز آمریکا نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان 
اینکه آمریکا تنها طرفی بود که مذاکرات را به این 

مرحله رسانده است، گفت:
 اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد شاید شرایط 
بدیــن گونه اتفاق نمی افتاد و اکنون در مذاکرات 
کنونی هم توپ در زمین آمریکاست و آن ها باید 
تصمیم بگیرند که برجام دچار چه سرنوشتی شود 
و اگر به بن بســت برسد دســت ایران باز است و 
گزینه های روی میز زیاد اســت که باعث شگفت 

زده شدن طرف مقابل خواهد شد.
عبــاس زاده تصریح کرد: شــایعاتی که برخی 
رســانه های غربی منتشــر می کنند تمام، کذب 

اســت و ایران هیچگاه از خواســته به حق خود 
عدول نمی کند و تمام این شــُوِی رســانه ای به 
این دلیل اســت که در ایران دولتی در راس کار 
گرفته اســت که مقاومت و ایستادگی را برگزیده 
است پس این طبیعی است که بخواهند دست به 

چنین حرکاتی بزنند.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تاکید کرد: خواسته به حق ایران 
برداشته شدن تمام تحریم های ظالمانه است، زیرا 
تهران هیچگاه به دنبال بمب اتمی نبوده و نیست 
و اگر ما به دنبــال آن بودیم هیچگاه عضو پیمان 
منع گسترش تسلیحات هسته ای ـ NPT ـ نمی 

شدیم./ فارس

 محمود عباس زاده مشکینی:      
اگر مذاکرات وین به بن بست برسد ایران

 گزینه های زیادی روی میز دارد

ایران؛ علی شمخانی دبیر شورای  بان  به گزارش دیده 
عالی امنیت ملی درباره مذاکرات جاری در وین بین ایران 
و گروه 1+۴ به منظور رفع تحریم های آمریکا در توئیتی 
نوشت: دستیابی به توافق خوب به دلیل پیشرفت های قابل 
اعتنا در مذاکرات که عمدتا ناشی از ابتکارات ایران بوده، 

امکانپذیر است. 
بدون  وین  مذاکرات  پایانی  مرحله  اما  شد:  یادآور  وی 
تصمیم گیری سیاسی غرب برای حل مسائل بسیار مهم 
باقیمانده که الزمه »متوازن سازی توافق« است، شکل 

نخواهد گرفت.
دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع تحریم های آمریکا 
علیه ایران از روز سه شنبه 1۹ بهمن ماه و بعد از تنفسی 11 

روزه برای مشورت هیأت ها با پایتخت هایشان با حضور 
هیأت های ایران و گروه 1+۴ )آلمان، فرانسه، انگلیس، 
روسیه و چین( در پایتخت اتریش از سر گرفته شد و از 
آن زمان تاکنون در سطوح و فرمت های مختلف در حال 

برگزاری است. 
البته علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
در جریان  معمول  ترددهای  در چارچوب  ایران دیشب 
گفت وگوها، در سفری کوتاه راهی تهران شد، ولی هیأت 
کارشناسی ایران در وین حضور دارند و به رایزنی ها ادامه 

می دهند. 
گفتنی است علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اسالمی ایران صبح امروز )پنجشنبه( در توئیتی نوشت: هر 

قدر هم که به خط پایان نزدیک باشیم، الزاما تضمینی 
برای عبور از آن وجود ندارد. این کار مستلزم هوشیاری، 
ثبات قدم قوی تر، خالقیت بیشتر و رویکردی متوازن برای 
برداشتن گام پایانی است. برای اتمام کار، تصمیم های 

مشخصی وجود دارد که طرف های غربی باید بگیرند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران نیر روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با 
همتای عمانی با بیان این که موضوعات اندک ولی بسیار 
مهم در مذاکرات وین باقی مانده، تصریح کرد: تحت هیچ 
شرایطی در مذاکرات از خطوط قرمز خود عبور نخواهیم 

کرد.
منبع: فارس

ایلنا نوشت: نماینده ادوار مجلس گفت: پاک کردن صورت 
مسئله ماجرای حذف ارز ترجیحی له کردن حداقل ۳ دهک 
را  ترجیحی  ارز  من  بگویید  بیایید  شما  یعنی  است.  جامعه 

حذف می کنم زیرا نمی دانم چگونه باید نظارت کنم؟
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، درباره بررسی ارز ترجیحی در 
جلسات بررسی الیحه بودجه سال 1۴۰1 در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در درجه اول یک توصیه به همه مجالس دارم 
این که با دولت ها همکاری کنند؛ فرقی هم ندارد دولت آقای 
کمک  مهم  رئیسی،  آقای  دولت  یا  باشد  سرکار  بر  روحانی 

کردن به دولت است.
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده  این 
می کنند  کمک  دولت  به  این که  ضمن  نمایندگان  کرد: 
حواس شان باشد که نماینده مردم هستند، یعنی مردم هیچ  
پناهگاه دیگری جز مجلس ندارند و تنها جایی که می توانند 
حرف شان را به گوش دولتمردان برسانند، مجلس است. پس 
نمایندگان مجلس به جای تنش، درگیری و دعوای الکی و 
سیاسی تالش کنند و کمک رسان دولت باشند تا موکالنش 

ضربه نبینند. وی تاکید کرد: ارز ترجیحی با تمام اشکاالتی 
که داشت در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای 
دیر  اما  گفتند  خوب  بسیار  بابایی  حاج  آقای  است.  کشور 
گفتند؛ با این کار قیمت کاالها حداقل ۶ برابر می شوند و باید 
برای نگهداشت ارز ترجیحی و رفع اشکاالتش فکر و تدبیری 
صورت  کردن  پاک  کرد:  تاکید  ایمن آبادی  کرد.  جعفرزاده 
شما  یعنی  است.  جامعه  دهک   ۳ حداقل  کردن  له  مسئله 
بیایید بگویید من ارز ترجیحی را حذف می کنم زیرا نمی دانم 
باید مراقبت کنم  باید نظارت کنم؟ نمی دانم چگونه  چگونه 
که فقط به کاالهای اساسی، پروتئینی، دارو و گندم داده شود 
چراکه نمی دانم چگونه از ورود دسته بیل و چماق جلوگیری 
کنم، یعنی از اساس صورت مسئله را پاک می کنم! این یعنی 
این که ۳ دهک جامعه له و نابود می شود و نتیجه اش همین 
فشار  از  نفر  اخبار می شنویم، یک  در  که  چیزهایی می شود 
زیاد زن و بچه اش را می کشد، مرد،از خانه فرار می کند و یک 
فقر عجیبی در کشور به وجود می آید و نارضایتی پا می گیرد.

وی درباره این که  دولت معتقد است که ارز ترجیحی محل 

فساد و رانت شده است و برای همین باید حذف شود، گفت: 
دولت باید گلوگاه های فساد را از بین ببرد، این حرف دولت 
با  مقابله  قدرت  من  می گوید  بی زبانی  زبان  با  این که  یعنی 

فساد ندارم!
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده  این 
اشکاالت و مشکالت همین است که می گویم قطعًا در آن 
مفسده وجود دارد. در هر چیز یارانه ای قطعًا یک مفسده ای 
وجود دارد و این یک اصل کلی است اما نباید صورت مسئله 
را پاک کرد؛ دولت، مجلس و دستگاه های نظارتی را برای 
چه گذاشته اند؟ این فقط صورت مسئله را پاک کردن و خیال 

خودشان را راحت کردن است؟
نظارت  کند  مجبور  را  دولت  باید  مجلس  کرد:  تاکید  وی 
بیشتری داشته باشد، بر خط گزارش دهد و ارز ترجیحی در 
یک سیستم هوشمندی حرکت کند  که هر کاالی خارجی 
از این سیستم و از این روش بهره مند شد جلویش را بگیرد، 
این ها راهکارهایی است که وجود دارد و پاک کردن صورت 

مسئله درست نیست.

احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با 
اشاره به بیانات رهبر انقالب درباره لجن پراکنی دشمنان گفت: 
مردم و به خصوص جوانان باید مراقب باشند فریبد این دروغ ها 
و لجن پراکنی ها را نخورند و پاسخ این لجن پراکنی ها را با 

روشنگری در فضای مجازی بدهند.
شورای  عضو  مقدم  احمدعلی  ایران؛  بان  دیده  گزارش  به 
استمرار حرکت  اینکه  بیان  با  اسالمی  موتلفه  مرکزی حزب 
از  یکی  روشنگری محقق می شود، گفت:  و  کار  با  انقالبی 
مسائل بسیار مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقالب، استمرار 
و تداوم حرکت انقالبی است، لذا طبق نظر معظم له استمرار 
حرکت انقالبی به معنای شناخت هدف های انقالب از جمله 
پیشرفت های مادی و معنوی، تشکیل جامعه اسالمی و رسیدن 

توسط  نیازها  این  تامین  و  اسالمی  بزرگ  و  نوین  تمدن  به 
مسئوالن است؛ بنابراین هر کوشش و روشنگری که توسط 
انجام می شود  همه فعاالن حوزه های مختلف و بسیجیان 

مصداق تداوم حرکت انقالبی است.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیر 
امروز ابهت پوشالی امریکا و ابرقدرت ها در منطقه شکسته 
شده است، تصریح کرد: به واسطه رشد و اتحاد حرکت جریان 
رسوایی  و  نابودی  به  رو  اسالم  منطقه، دشمنان  در  مقاومت 
هستند که ما باید این را قدر بدانیم و استمرار انقالب را با ادامه 
دادن راه شهدا، تربیت دانشمند، فرزندآوری و تکثیر نسل و 

پیشرفت صنعت انرژی هسته ای ادامه دهیم.
وی تاکید کرد: پیری نسل و زادآوری از مهم ترین مسائلی است 

که رهبر معظم انقالب سال ها است که به آن در سخنرانی 
های مختلف اشاره دارند چراکه دشمن سالیان متمادی بر روی 
»فرزند کمتر، زندگی بهتر« کار کرد و این فرهنگ غلط را در 
بین مردم ما نهادینه کرد اما امروز خانواده های والیی ما باید به 
این ندای معظم له لبیک بگویند و با فرزند آوری و تکثیر نسل، 

موجب آبادانی کشور و ناامیدی دشمن شوند.
این فعال سیاسی بیان کرد: نگاه به آینده از تاکیدات همیشگی 
امام خامنه ای بوده است زیرا اگر در قضیه برجام، تحریم های 
اقتصادی و ارتباط و مذاکره با غرب نکاتی که ایشان تاکید کرده 
بودند، رعایت می شد امروز این حجم از مشکالت اقتصادی را 
آینده و گرفتن تصمیم همه جانبه  به  نگاه  لذا  نبودیم  شاهد 

درست، موجب پیشگیری از مشکالت بعدی می شود.

در فجر چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، یعنی مهمترین تحّول 
دوران معاصر، از سوی جریان راست افراطی نشسته بر اریکه قدرت درخواست 
ایمان و نماد انقالب در  شده که نام مرحوم حضرت آیةاهلل طاهری که اسوه 

اصفهان و نُصرت امام راحل است، از خیابانی در این شهر برداشته شود.
 باید از این جماعت انقالبی نمایی که انقالب و آرمان های آن را درک نکرده 
و با مصادره انقالب و زحمات ایثارگراِن جان داده در این راه، خود را مؤمن و 
انقالبی میدانند و بدون حضور در جنگ تحمیلی و تحّمل سختی هایش خود را 

بسیجی می نامند،  پرسید به کجا چنین شتابان؟
اینها گمان می کنند اگر آرمانهای انقالب به ویژه آزادی، استقالل و جمهوریت 
آن را به کنار نهاده و نام حامالن آرمان های متعالی اش را از نیک سیرتانی 
مجاهدات  از  را  طلبان  حق  اذهان  میتوانند  کنند  تهی  طاهری  آیةاهلل  چون 
تحسین برانگیز چنین مجاهدین خدامحوری پاک نموده و به بوته نسیان سپرده 
های  پایه  و  یابند  دست  تاریخ  تحریف  و  جعل  در  خود  نامیمون  اهداف  به  و 

اندیشه کج و واپسگرایانه  شان را تحکیم کنند.
اینان،گویا می پندارند مردم به این زودی همه چیز را از یاد برده اند.

عرصه  در  که  کسانی  قاطبه  و  رزمندگان  مبارزین،  خیل  هنوز  اینکه  از  غافل 
اجازه نمی  اند، در صحنه حاضرند و  بوده  ناظر  های جهاد و شهادت کوشا و 
را  ملتی  استقالل طلبی  و  آزادیخواهی  میراِث حقجویی،  دهند فرصت طلبان، 

به تاراج بَرند.
آیةاهلل طاهری از دهه ۳۰ به مدت شش دهه مجاهدت کرده و در اوج استبداد 
به حبسی  از حبسی  او  است.  بوده  و عدالت طلبی  آزادیخواهی  صدای رسای 
از تبعیدی به تبعیدی دیگر شتافته و دو هفته پس از آخرین تبعید در نماز  و 
جمعه مرداد 5۷ در مسجد مصالی اصفهان، در خطبههای جمعه با شجاعت 
تمام رسمًا حکومت شاهنشاهی را فاقد صالحیت دانست و همان شب از سوی 

ساواک به صورت وحشیانه دستگیر و به تهران اعزام شد. 
در  طاهری  آیةاهلل  دستگیری  به  اعتراض  در  اصفهان  مردم  تاریخی  تحصن 
منزل مرحوم آیةاهلل خادمی رئیس حوزه علمیه اصفهان یکی از مهمترین وقایع 

انقالب بود که با حضور گسترده توده های مردم همراه شد. 
در  نظامی  حکومت  اعالم  به  منجر  عظیم،  تحصن  این  از  شاه  رژیم  وحشت 
اصفهان و حومه گردید و امام خمینی در پیام مکتوب خود به مردم اصفهان 
فرمودند امروز مرگ بر شاه ملی شده است و مردم را دعوت به مقاومت در مقابل 

ستم های رژیم نمودند. 
اینچنین بود که حکومت به ظاهر مقتدر پهلوی بیش از شش ماه دوام نیاورد 

و ساقط شد.
حال آیا میتوان نقش ممتاز آیةاهلل طاهری را در به ثمر رسیدن و پیروزی انقالب 

فراموش کرد؟ 
و آیا حضور مستمر ایشان در جبهه های جنگ تحمیلی، در کنار رزمندگان و 
تشجیع غیورمردان وطن در پیشبرد اهداف جبههها که نماد استقالل خواهی و 

غیرت ایشان است فراموش شدنی است؟
زهی خیال باطل که انقالبی نماهای مدعی انقالبی بودن، بتوانند علیرغم در 
اختیار داشتن قوی ترین رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی، حتی با امحاء نام 
آن رادمرد الهی از خیابانی در شهر، واقعیات تاریخی را سرپوش گذاشته و سنت 

های الهی را تبدیل نمایند!
هرگز  طاهری  آیةاهلل  اندیشی  روشن  و  عملگرایی  صداقت،  شجاعت،  آری 
فرزند  شهادت  خاطره  و  رفت  نخواهد  ایران  و  اصفهان  مردم  دل  و  ذهن  از 
این مرد  العمل  دانشجویش، علی طاهری در جبهه ها و عکس  مفقودالجسِد 

صبور بسیار درس آموز است.
او در جواب مادر شهید که سراغ پیکر شهید عزیزش را گرفته بود گفته بود ما 

که اصلش را دادیم، از فرعش هم می گذریم. 
حال گرچه این سخن در این موضوع هم صادق است و آیةاهلل طاهری با خدا 
معامله کرده بود و بدنبال نام خیابانی نبود، ولی این وظیفه ماست که به پاس 
آن همه زحمات طاقت فرسا اجازه ندهیم عّده ای نورسیده بی ریشه همه چیز 

را تصاحب نموده و بنام خود بزنند
 لذا با گرامیداشت یاد و راه حضرت آیةاهلل طاهری اعالم می داریم اینگونه کوته 
اندیشی های واپسگرایان، راه به جایی نخواهد برد و راه و نام و یاِد مجاهدان راه 

حق و فضیلت و تالشگران راه آزادی و استقالل ماندگار خواهد بود.
 ان شاءاهلل

 آذر منصوری:     
خواستار برگزاری تجمع اعتراض آمیز 

نسبت به طرح صیانت هستیم
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران 
اسالمی در نامه ای به احمد وحیدی، وزیر کشور برای تجمعی در اعتراض به 

طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران مجازی درخواست مجوز کرد.
به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در این نامه آمده است:

»مجددا درخواست این حزب مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی وفق اصل ۲۷ 
قانون اساسی و بند خ ماده 1۳ قانون احزاب را مقابل مجلس شورای اسالمی 

به اطالع می رساند. 
را  مدنی  و  قانونی  راهکارهای  و  روش ها  این  از  استفاده  است  این   انتظار 
موضوعی ضد امنیتی تلقی نکرده و تمهیدات الزم برای بیان بدون تنش آنها در 

فضای آرام و امن پیش بینی شود. »
متن نامه دبیرکل حزب اتحاد به وزیر کشور به شرح زیر است:

به نام خدا
جناب آقای احمد وحیدی

وزیر محترم کشور
سالم علیکم

پیرو نامه شماره ۲۳۹ مورخ 1۴۰۰/5/۹ جناب آقای دکتر علی شکوری راد، دبیر 
آقای رحمانی فضلی  وزیر وقت کشور، جناب  به  اتحاد ملت  کل سابق حزب 
مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به طرح مجلس یازدهم که صیانت از 
حقوق کاربران مجازی نامگذاری شده است، و در تاریخ 1۴۰۰/5/1۰ به شماره 
8۴8۶5۷۰۳ در دبیر خانه وزارت کشور به ثبت رسیده است و همان طور که 
مستحضرید پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون مشترک مورخ سوم اسفند 
برانگیخته  را  اجتماعی  گروه های  و  اقشار  اعتراض  و  از خشم  1۴۰۰، موجی 
است، مجددا درخواست این حزب مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی وفق اصل 
شورای  مجلس  مقابل  را  احزاب  قانون   1۳ ماده  خ  بند  و  اساسی  قانون   ۲۷

اسالمی به اطالع می رساند. 
انتظار این است استفاده از این روش ها و راهکارهای قانونی و مدنی را موضوعی 
ضد امنیتی تلقی نکرده و تمهیدات الزم برای بیان بدون تنش آنها در فضای 

آرام و امن پیش بینی شود. 
آذر منصوری 

 طی یک بیانیه اعالم شد؛                    
اعتراض ۵۰۰ فعال سیاسی به حذف

 نام آیت ا... طاهری

شمخانی:      

در مرحله پایانی مذاکرات مسائل بسیار مهمی باقیمانده است

جعفرزاده ایمن آبادی:    
پاک کردن صورت مسئله ارز ترجیحی، له کردن

 حداقل ۳ دهک جامعه است

عضو شورای مرکزی موتلفه:
خانواده های والیی با لبیک به رهبری و فرزند آوری، دشمن را نا امید کنند

به گزارش دیده بان ایران؛ غالمرضا ظریفیان درباره "طرح صیانت از کاربران 
در فضــای مجازی گفت: در بحث طرح صیانت بایــد عنوان کرد، هر جامعه ای 
برای خودش مرزها و حریم هایی دارد که با توجه به نگاه کالن این مرزها تعریف 

می شود که  هر حکومت و دولتی برای آن شکلی ترسیم می کند.
این فعال سیاســی تاکید کرد: واقعیت این اســت صیانــت در هر عرصه ای 
نیازمند یکســری پیش نیازهای اولیه است، مهمترین عامل پیش نیاز صیانت در 
عرصه های مختلف اخالقی، اقتصادی اجتماعی و سیاســی این است که جامعه 
اواًل درک درســت و دقیقی از مفهوم صیانت داشته باشد، ثانیًا در عین حال آن 
مجموعه ای که تالش می کند طرح صیانت را ایجاد کند چه دولت و چه حاکمیت 
در کل هر مجموعه ای که متکلف به امر صیانت می شــود، از یک اعتماد باالیی 

در میان مخاطبان برخوردار باشد
وی خاطرنشان کرد: مجموعه هایی که اقدام به امر صیانت می کنند، از یک سو 
باید کاری کنند که مسئله با آگاهی دقیق جامعه همراهی شود از سوی دیگر باید 

کاری کنند با اعتماد باالی نسبی جامعه هدف روبه رو شود.
ظریفیان یادآور شــد: حال امروز که بحث صیانت فضای مجازی اســت که 
جامعه هدف آحاد کشــور را در برمی گیرد و صرفًا متخص به یک امر تخصصی 
نیســت بنابراین آن مجموعه ای که دست به اقدام می زند باید به نوعی اعتماد و 
سرمایه اجتماعی داشــته باشد تا نهایتا مردم بدانند چه چیزی می خواهد صیانت 
شــود، به چه دلیل می خواهد صیانت شود و در عین حال  اعتماد کنند به کسانی 
کــه این امر را می خواهند انجــام دهند؛ چراکه اگر ایــن دو عامل انجام نگیرد 
یعنی هم عامل آگاهی و سرمایه اجتماعی و اقدام، حاصل این صیانت به عکس 

خودش تبدیل می شود. 
وی تاکیــد کــرد: اگر جامعــه اعتماد نکند و احســاس کند که در پوشــش 
طرح صیانــت می خواهنــد آزادی هــای آن جامعه را که آزادی هــای طبیعی و 
خدادادی انسان هاســت و هم آزادی های حقوقی و قانونی انســان ها را محدود 
کنند، در قضایای مباحث صیانت قبل از دوره جدید هم شــاهد بودیم که جامعه 

چه واکنش گسترده ای به این امر داشت.
این فعال سیاســی اصالح طلب بیان کرد: اگــر احیانًا از یک بخش جامعه هم 
ســوال می کردیم صیانت چیســت؟ ممکن بود آن زمان جامعه دقت الزم را در 
مفاد صیانت نکرده باشــد چراکه اواًل در پرده ابهام آن طرح صیانت با یک سری 
عبارات کلی آگاهی بخشی می شــد، ثانیًا جامعه آن اعتماد را به کسانی که قصد 
دارند این اقدام را کنند، ندارد. حاصل این رفتارها این اســت که جامعه نسبت به 
این طرح از قبل واکنش نشان می دهد، سپس این که تجربه نشان داده در جامعه 
ما ممکن اســت طرحی را محقق کنند اما نمی تواند استمرار پیدا کند و تحقق و 
تداومش مشــکل پیدا می کند چراکه جامعه با گستردگی دنیای مجازی راه های 

جبران آن محرومیت را برای خودش پیدا می کند.
وی یادآور شــد: ما در واقعه ویدئو، ماهواره و برخی از برنامه ها که فیلتر کردند 

مشاهده کردیم جامعه به سمت راه های جدید رفت.
 ظریفیان خاطرنشــان کرد: نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ما هم به جای 
اینکه تصمیمات را در یک بســتر آگاهی بخشــی انجام دهد و به معنای واقعی 
جامعه را در ارتباط با برخی از مسائل که مشکل و آسیب  دارد، کمک کند، مردم 
را به سمت قاعده لج برده و جامعه تالش کرد از آن تنگناهایی که می خواهند به 

او تحمیل کنند به اشکال مختلف خارج شود.
وی تاکیــد کــرد: مطرح کردن طرح  هــای مانند طرح صیانــت باید با دقت، 
هوشــمندی الزم، آگاهی بخشی مردم و ایجاد اعتماد صورت گیرد و  مردم گفته 
شــود ما نمی خواهیم حقوق شما را محدود و تحدید ایجاد کنیم بلکه می خواهیم 
فرصت مناســبی ایجاد کنیم که در اینصورت اگر این طرح ها به صورت ابتدایی 

تحقق پیدا کند و مشکالتی را به وجود بیاورد باز هم مردم می پذیرند.
ظریفیان خاطرنشــان کرد: در قضیه اولیه طرح صیانت نشان داده شد، فقدان 
عدم آگاهی بخشی درســت و همچنین  در پرده های ابهام آمیز  با مردم صحبت 
کردن  و نگفتن این که منظور از این کار دقیقا چیســت؟ و همین طور عدم بیان 
ســخنانی که اعتماد مردم را باال ببرد، باعث شد حتی اگر  این طرح دارای ابعاد 
مثبتی باشــد  به دلیل آن که جامعه به شکل دقیقی  از آن آگاه نیست و نمی داند 
در برابرش باید چه کاری انجام دهد  نسبت به آن یک تردید جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: 
به نظر می رسد طراحان قبل از اینکه با عجله دست به اقدامی بزنند تا سرنوشت 
این طرح هم به طرح های فرهنگی ناموفق مشابه تبدیل شود  فکر می کنم باید 

به لوازم این مسئله فکر کنند و با مردم به قصد آگاهی بخشی صحبت شود. 
این فعال سیاسی اصالح طلب در پایان تاکید کرد:

 بحث اصلی این اســت که موضوع فضای مجازی بــرای جامعه ما به اندازه 
معیشت شــان اهمیت دارد و اگر تصمیم ناپخته و بدون توجه به نیازهای جامعه 
و با نگرش قیمومیت مردم مصوب شــود، از همیــن اکنون به ناموفق بودن آن 

اذعان کرد./ ایلنا

علی بیگدلی:      
امیرعبداللهیان گفته که امضای

 بایدن تضمین است
به گزارش دیده بان ایران؛ علی بیگدلی،اســتاد دانشــگاه و کارشناس 
مســائل بین الملل، درباره بیانیه سیاسی کنگره آمریکا به عنوان تضمین 
مذاکــرات وین گفت: "کنگره آمریکا کــه این کار را نمی کند اما اگر هم 
بیانیــه ای بدهد ضمانتی ندارد زیرا این حرف ها باید تصویب شــود و با 
صدور بیانیه مشــکلی حل نمی شود بایدن هم اگر بخواهد تضمین بدهد 
که او هم تضمین بخاطر دو ســال و نیــم نخواهد داد مگر اینکه بصورت 
قانــون در آمریکا در بیاید حتی آقای امیرعبداللهیان گفته اســت بایدن 
توافق را امضا کند تضمین اســت بحث ضمانت یک بحث تشریفاتی است 
که تحقق حقوقی نــدارد و قابلیت اجرا ندارد چون فضای حقوقی آمریکا 
این اجازه را به رئیس جمهور نمی دهد و حتی کنگره هم دســت به این 

کار نخواهد زد چون مشکل جای دیگر است.
 چون مقامات آمریکایی نگران این هســتند کــه رئیس جمهور باید با 
آمریکا یک قرارداد کامل را امضا کند نه فقط در ارتباط با برجام بلکه بحث 
حقوق بشر را هم باید امضا کنند تحریم برجام،تحریم حقوق بشر،تحریم 
تروریستی و تحریم موشکی 4رکن تحریم هستند که آمریکایی ها دنبال 
این هستند که با توافق هر چهار مورد محدود شود و کنگره چنین چیزی 
را تصویب می کند 165نماینــده جمهوری خواه کنگره هم که به بایدن 
نامه نوشــتند هدفشــان این بود که با ایران به برجام اکتفا نکنند و سفر 
هیئت عربستان و اسراییل به وین هم درباره همین مسئله بود که مسائل 
منطقه اهمیت دارد و موضوعات موشکی که امنیت منطقه را به مخاطره 
انداخته اســت و توصیه اعراب و اسراییل این بود که فقط بر سر برجام با 

ایران به توافق نرسند و مباحث دیگر را نیز باید بررسی کنند.
 اما آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که برجام را به توافق برسانند 

اما مسائل دیگر را در ادامه مذاکرات به آن بپردازند".

 غالمرضا ظریفیان:            
با طرح صیانت مردم را به سمت 

قاعده لج نبریم



چقدر  شد،  زده  تهمت  چقدر  شد،  غیبت  چقدر  صیانت  طرح  باب  در 
نمایندگان  علیه  و چقدر جوسازی  غاز گفته شد  تا یک  حرف های صد 

ملت شد تا اقلیت مخالف یک مهلت یک دوماهه گرفت! 
ار طرفی هم معلوم نیست آن هایی که تا پایان فصل رسیدگی به بودجه 
از خدا بیخبر  را به معدودی  این مهلت  موضوع را مسکوت گذاشتند و 
و متاثر از شیطان  دادند که به سوءاستفاده خود از فضای مجازی ادامه 
تا فکرشان رسید به جایی مثل  معاونت  دهند، چقدر زحمت کشیدند 
قوانین که بیاید وسط و آبروداری کرده و توقف طرح صیانت را به این 

شکل مهندسی کند که قضیه بیخ یا کش پیدا نکند! 
هرچند به تعبیر عزیزی که برای تصویب این طرح خیلی زحمت کشید، 
شوخی  ولی  بود  بی مزه ای  شوخی  طرح  این  تصویب  به  اشکال تراشی 

شوخی اینطوری شد دیگه!
البته از حق نگذریم جریان اقلیت که مخالف طرح صیانت است خیلی 
شانتاژ کرد و اکثریت مدافع »طرح صیانت« آمادگی مقابله با این همه 

اقلیت را نداشت!
عنوان  به  که  بود  جایی  تنها  و  بود  قانونی  آن ها  رای گیری  اینکه  با 
وکیل المله وارد صحنه شدند و با ۹۹ درصد آرا به این طرح رای دادند 
اما  کسی قدر زحمتشان را ندانست و تا اطالع ثانوی هرچه رشته بودند 

پنبه شد.
از طرفی این اتفاق را یک نماینده محترم به خاطر رئیسشان می داند که 

به تعبیر وی:
»توی بیت موافق، بین رفقای سپاهی موافق، توی مجلس موافق، توی 
خنثی!«  و  بی اطالع  بی نظر،  واقعیت:  مخالف،  نیم  و  موافق  نیم  رسانه، 
باید  داشتند  رئیسشان  از  که  توصیفی  با  محترم  نماینده  این  هستند. 

بیشتر مراقب خودشان باشند!
ایشان با بیان این موضوع می خواهد اظهارات، نظر معاونت قوانین مجلس 

را لوث کند و ما می دانیم که از بی بصیرتی ایشان است.
هر چه بود خطر از بیخ گوش اقلیت مدافع فضای مجازی بی حد و مرز 

گذشت. 
از قدیم هم گفته اند از این ستون تا آن ستون فرج است. 

پیشنهاد من این است که: یک طرف برود دنبال دلیل بیشتر و یک طرف 
داشته  آینده  در  را  قشنگ  چالش  این   ادامه  ما  تا  بیشتر،  بهانه  دنبال 

باشیم!

خاتمی:                     
جامعه ما در عرصه حیات اجتماعی درگیر 

بحران  های بزرگی است
بیستمین  به  خاتمی  سیدمحمد  المسلمین  و  االسالم  حجت  پیام  خبرآنالین: 
کنگره حزب مردم ساالری توسط مازنی قرائت شد که متن آن به این شرح است:

به اعضاء محترم حزب مردم ساالری و شرکت کنندگان در همایش سراسری این 
حزب درود می  فرستم و توفیق عزیزان را در فرجاِم نیک این نشست از خداوند 
منان می  طلبم. جامعه ما در عرصه حیات اجتماعی درگیر بحران  های بزرگی 
است که بخشی از آن ناشی از فشارهای ظالمانه  ای است که از بیرون به ملت ما 
تحمیل شده است و بخش دیگر نتیجه اشکاالت ساختاری و رویکردی است و این 

بخش از جمله در کارگر افتادن مشکالت بیرونی مؤثر بوده است.
به نظر می  رسد که در موقعیت کنونی نهادهای بنیادین حیات اجتماعی دچار 
بحران )اگر نگوییم فروپاشی( است و بپذیریم که نگرانی از فروپاشی نهادهایی 
چون خانواده، اقتصاد، علم، اخالق و حتی نهاد دین بسی افزون  تر از نگرانی از 
فروپاشی نظام حکمرانی است. و اگر در ساختارهای راهبردی جامعه و رویکردهای 

راهبردی اصالح صورت نگیرد باید منتظر عواقب بسیار وخیم بود.
ساختار و رویکردها باید هرچه بیشتر معطوف به تأمین حقوق و حرمت شهروندان 
با  توأم  پویا و سالم و  اقتصادی  به سوی استقرار نظام  و تسهیل کننده حرکت 
عدالت و زمینه  ساز تالش برای از بین بردن فقر و فساد و تبعیض و حاکمیت 
اخالق نیکو به  عنوان اساس رابطه افراد با یکدیگر و فرد با حکومت و به خصوص 
از مطالبه  آیا روح اصالح  طلبی غیر  باشد. و  افراد، یعنی شهروندان  با  حکومت 
واقعی این امر است؟ و فکر می  کنم زمینه تفاهم در بخش  های مهمی از جامعه و 
گرایش  های گوناگونی که در عرصه حضور دارند )یا باید داشته باشند( و نخبگان 
و حتی بخش  های مهمی از مسئوالن فراهم آمده است و از قضا بازتر شدن باب 
گفت و گوی تفاهم آمیز میان نخبگان و همه گرایش  های سیاسی و اجتماعی 
می  تواند ما را به اجماع نزدیک  تر کند. اگر دریابد که حاکمیت جامعه نه تنها 
مشروعیت که موجودیت خود را ناشی از رأی و رضایت مردم می  داند و در برابر 
ملت پاسخگو است و همه تالش خود را برای دفع توطئه  های بیرونی و تقویت 
با فسادهای  بنیادین  اقتصادی و سیاسی و رفع فقر و محرومیت و مبارزه  بنیه 

گسترده به  کار می  گیرد طبیعی است که:
۱- جامعه زودتر به صالح واقعی خواهد رسید.

۲- امید به آینده به عنوان اساس سرمایه اجتماعی و مهمترین عامل اقتدار ملی 
افزون خواهد شد و در سایه آن پیوند میان دولت و ملت مستحکم  تر خواهد 

گردید و به سوی جامعه قوی با دولت قوی به پیش خواهیم رفت.
۳- آنان که بدخواهانه یا متوهمانه از برون و درون عظمت ملت و اقتدار کشور 
و  مأیوس  پیش  از  بیش  اند  داده   قرار  تخریب  را هدف  میهن  ارضی  تمامیت  و 

ناکارآمد خواهند شد.
اینک که بخش هایی از جامعه چون اصالح طلبان احساس می کنند که از حوزه 
قدرت رسمی بیرون رانده شده  اند و مهمترین ابزار بروز و استقرار حاکمیت ملی 
یعنی صندوق رأی از کار افتاده یا از آنان )یعنی از ملت( گرفته شده است چند 

کار مهم پیش رو دارند:
۱- بازنگری در اوضاع و احوال خود، شناخت و بررسی مشکالت و نارسایی  هایی 

که داشته  اند و موانعی که پیش رویشان بوده است
۲- تالش برای احیای نقش صندوق ]رأی[ و بازگرداندن آن به جایگاه واقعی  اش 

با همه روش  های مسالمت آمیز
مهم  پایه  های  از  یکی  افکار عمومی که  برای روشن کردن  ۳- تالش گسترده 
قدرت و اقتدار واقعی است و تقویت نقش نمایندگی خود از جامعه و افکار عمومی 
با درک درست مطالبات آن و البته همسو کردن آن با واقعیت  ها و امکانات کشور 

و دفاع از مطالبه  گری جامعه
امنیت  و  عمومی  مصالح  مبنای  بر  ملی  تفاهم  یک  ایجاد  سوی  به  حرکت   -۴

جامعه از همه جهات
به  دستیابی  برای  تالش  و  جناحی  دید  از  فارغ  آسیب  ها  دقیق  شناخت   -۵
کننده  تأمین  که  هایی  برنامه   تنظیم  و  آنها  درمان  و  دفع  برای  راهکارهایی 
دست  به  آن  عرضه  و  می  رسد  نتیجه  به  ارزانتر  و  آسانتر  و  است  ملی  مصالح 
 اندرکاران  اداره امور و کمک به اجرای درست آنها و نیز قرار دادن آن در اختیار 

افکار عمومی
۶-در وضعیت و موقعیت کنونی دلبستگان به اصل نظام و خواستاران عزت ملت 
و سربلندی کشور که داعیه اصالح  طلبی دارند با توجه به تنگناها و مشکالت 
و موانع راهی جز حرکت متحِد جبهه  ای در عین تقویت فعالیت  های حزبی و 

اصالحات تشکیالتی ندارند.
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خبر

فرشاد مؤمنی:                                
 گرفتاری جامعه ما این است که زور فساد 

و رانت از زور علم بیشتر است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره دهم گفت: با خدعه روس ها تا امروز برجام و مذاکرات وین به نتیجه نرسید تا این مذاکرات به عنوان یک 
کارت برنده در اختیار روسیه قرار بگیرد

فالحت پیشه نماینده اسالم آباد غرب در مجلس دهم اظهار داشت: با آغاز جنگ در اوکراین، روسیه برای موازنه سازی عالوه بر ورود به خاک اوکراین تمام برگ های دیگر 
من جمله پرونده مذاکرات هسته ای در وین را هم در راستای منافع خود به کار خواهد گرفت تا این موازنه سازی انجام شود. از دیروز پنج شنبه هم که پوتین جنگ در اوکراین 

را آغاز کرد یقین بدانید که کرملین نگاه دیگری به مذاکرات وین خواهد داشت.
در این راستا تمام توییت های اولیانوف مبنی بر اینکه به زودی توافق در وین حاصل می شود دروغ بود.

تمام توئیت های اولیانوف مبنی بر اینکه به زودی توافق 
حاصل می شود دروغ بود

طنز

انقالب  در  گفت:  مردمساالری  حزب  کنگره  بیستمین  در  نیز  مؤمنی  فرشاد 
مشروطیت ارزیابی کنندگان منصف مهمترین مسأله را »حس ملی« می دانند. 
دلیل اینکه انگیزه داریم و در مورد این مسائل صحبت می کنیم هم این است 
که گرفتاری جامعه ما این است که زور فساد و رانت از زور علم بیشتر است و 
اگر می بینید که آشفتگی و سرگردانی بیداد می کند، کاری که ما می توانیم 

بکنیم این است که اگر حس ملی را تقویت کنیم.
افزود: به واسطه سلطه مناسبات  عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
رانتی، اساس و آرایش قوا، چه در ساحت سیاست و چه در ساحت اقتصاد، ستیز 
و حذف است. برای اینکه حکومتگران گرامی بفهمند که از لحاظ حس ملی چه 
جایگاهی داریم کافی است کارنامه نظام را در دهه ۹۰ بررسی کنیم که درآمد 
نفتی ما کمتر از دهه قبل آن نبود. بنابر این باید این پرسش شود که چرا برآیند 
آن رشد اقتصادی نزدیک به صفر و توزیع همین رشد نزدیک به صفر به نازلترین 

سطح ناعادالنه بودن رسیده است.
وی تأکید کرد: اساس این مناسبات رانتی بر پنهان کاری است. بنابر این وقتی ما 
به شواهد اقتصادی استناد می کنیم، منظور نادیده گرفتن حیطه های اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی نیست. شما می خواهید ببینید که حس ملی از جنبه اجتماعی 
چه وضعیتی دارد، الزم نیست وضعیت احزاب رادیکال را مطالعه کنید. گزارش 
وزارت کشور می گوید که سقوط اعتماد اجتماعی به بی سابقه ترین حد خود 
در ۵۰ سال گذشته رسیده است. اهمیت این مسأله در این است که منطقه ما 
همچنان یکی از ناامن ترین مناطق دنیا تا ۱۰ سال آینده باقی خواهند ماند و 

بنابر این بقای ما به حس ملی گره خورده است.
مؤمنی ادامه داد: بنابر این کسانی که قصد قربت می کنند و دروغ می کنند و 
دزدی می کنند باید بدانند، وقتی فقط آدم های بی کیفیت را می توانید نصب 
کنید در بزنگاه های تاریخ دست ما خالی است. بسیار تأسف برانگیز است که 
نهادهای نظارتی ما حتی قائل نیستند مسائل مدیریتی و فساد را ببینند. در دهه 
۹۰ نسبت ۱۵ درصدی بودجه عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی یعنی دیگر 
حکومت آرام آرام مسأله امنیت را هم به نحو بایسته در حیطه مسئولیت خودش 

نمی بیند مگر اینکه منافع ذی نفعان رانتی را تأمین کند.
وی اظهار داشت: اآلن در بسیاری از عرصه های حیاتی حکومت قادر به اعمال 
حاکمیت نیست و اگر گوش هایی برای شنیدن و چشم هایی برای دیدن وجود 
داشت کافی بود به اتفاقاتی که در دهه ۹۰ نگاه کنند. اآلن حکومت تمایالتی 
اعالم می کند که قادر به اعمال آنها نیست. شما از منظر سیاسی می بینید که 
در چهارچوب چنین مناسباتی که حکومت به مسأله حس ملی اهمیت نمی دهد 
و حس بی اعتباری رأی مردم را شکل می دهد. آیا حکومت گران گرامی ما می 
دانند که طی سه دهه نزدیک به دو سوم جمعیت فعال هیچ نقشی در تولید ملی 
ندارند؟! یعنی مشارکت زدایی از مردم چه در بازار سیاست و چه در بازار اقتصاد 

به فاجعه بارترین سطح تاریخ رسیده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تأکید بر اینکه وقتی حس ملی 
تضعیف شود امنیت ملی و تمامیت ارضی به خطر می افتد، گفت: همه افراد و 
گروه هایی که دل در گرو تمامیت ارضی و آینده کشور دارند باید از دریچه حس 
ملی به مناسبات نگاه کنند. من با اطمینان عرض می کنم که در همه جای دنیا 
وقتی حس ملی تضعیف می شود، نابرابری های ناموجه و فساد از حدود متعارف 
بیشتر می شود و تقویت تولید جای خودش را به تقویت مافیا می دهد. اگر واقعا 
نجات  راه  زده شود  دامن  حیاتی کشور  مسائل  درباره  ملی  و گوهای  به گفت 

کشور است؛ زور علم را باید بیشتر کنیم و این یک مسئولیت خطیر ملی است.
وی تأکید کرد: وقتی اختالل های معنی دار در فرآیندهای آگاهی بخش مردم 
را تحت عنوان صیانت دنبال می کنید یعنی دنبال این هستید که مناسبات غیر 
شفاف ادامه داشته باشد. شهید مطهری در گفتاری درباره جمهوری اسالمی می 
گوید مطالعات من حکایت از این دارد که در طول تاریخ اسالم هرگاه به اسم 
صیانت از مشروعیت دینی آزادی های مردم صلب شد، بزرگترین بازنده دین 
است. اختالل در دسترسی مردم به آگاهی، یعنی دامن زدن به مناسبات فاسد 
رانتی و ضد توسعه ای که تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند. بنابر این باید 

آگاهی را بسط بدهیم.
مؤمنی با اشاره به گزارش مهر ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس، گفت: اگر به 
دامان علم برگردیم راه نجات وجود دارد. سیاست های تورم زا اسم رمز غارت 
ویژه  به  و  گرامی  حکومتگران  است.  ملی  نظام  ارکان  کردن  متزلزل  و  مردم 
نمایندگان مجلس باید هوشیار باشند که مهمترین مشخصه الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
این است که این سند نابرابری های اجتماعی را دامن می زند. کافی است به 
اصابت های مالیات ستانی در این سند نگاه کنید. گام نخست طراحی برنامه 
پیشگیری از فساد است. در چهارچوب این مناسبات تخصیص ها زمانی به هدف 

اصابت می کند که فساد در کمترین سطح باشد.
وی افزود: دولت حسن روحانی تن به برنامه نداد و شما دیدید که چه بر سر 
کشور آورد. به ویژه چیزی که ما خیلی مطالبه کنیم و با بی اعتنایی مواجه شد 
اینکه گفتیم بعد از برجام باید ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک 
اعالم کنید. ولی در طی سال های ۹۶ تا امروز شخصا از سه رئیس بانک مرکزی 
دعوت به مناظره کرده ام راجع به اینکه چرا داده های تخصیص ارز از سال ۹۶ 
را از سایت بانک مرکزی برداشته اند. آیا دوباره قرار است پول های آزاد شده 
صرف خاصه خرجی های فاسد شود یا عزیزان شرایط کشور را درک می کنند 
و تن به یک برنامه شفاف با مشارکت اهل نظر می دهند؟ اگر چنین شد اعتماد 

هم بازسازی خواهد شد.

احمد زیدآبادی:
 جنگ اوکراین موقعیت ایران

 را بغرنج می کند
بر  اوکراین  تاثیر گذاری جنگ  به  یادداشتی  نگار در  آبادی روزنامه   احمد زید 
پرونده هسته ای ایران پرداخت و نوشت؛ دولت بایدن از آن بیم دارد که اسرائیل 
مانع  آمریکا،  یهودی  مجامع  و  جمهوریخواه  حزب  در  خود  نفوذ  از  استفاده  با 

شکل گیری اجماع دو حزبی در آن کشور بر سربحران اوکراین شود.
در  را  آنان  اسالمی  جمهوری  مقام های  برخی  تصور  به عکس  اوکراین  بحران 
از  خود  تلویحی  حمایت  با  متأسفانه  اما  آنان  می دهد.  قرار  بغرنج تری  موقعیت 
روسیه در حمله به اوکراین و خشمگین کردن متحدان غربی، درست در جهت 
بلندمدت  منافع  جهانی،  تحوالت  وارونۀ  فهم  با  و  برمی دارند  گام  اژدها  دهان 

کشور را از پشت عینکی کبود تعریف می کنند.
 پوتین اهمیت چندانی برای مواضع ایران در برابر بحران اوکراین قائل نیست؛ 

زیرا آن را فاقد تأثیرگذاری بین المللی میداند.
 در عوض، روس ها با حساسیت باال، موضع گیری اسرائیلی ها را دنبال می کنند؛ 
زیرا اسرائیل می تواند با بسیج نیروهای ذی نفوذ خود در آمریکا و اروپا از فشارها 

علیه مسکو بکاهد
 از طنز روزگار، امروز دولت بایدن بسیار بیش از دولت پوتین منافع جمهوری 

اسالمی را در نظر دارد!

تاکید خطیب زاده بر تسهیل خروج شهروندان
 ایرانی از اوکراین

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران با تأکید بر تشیکل سریع ستاد 
بحران در محل این وزارتخانه در خصوص بحران 
اوکراین گفت کــه هماهنگی ها الزم میان صف 
و ســتاد با هدف مدیریت بهتر اوضاع و تسهیل 
در خروج شــهروندان ایرانی از کی یف در حال 

انجام است.
بــه گــزارش ایرنــا ســخنگوی وزارت امور 
خارجه، »سعید خطیب زاده« در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران درباره اقدامــات این وزارتخانه برای 
رســیدگی به امور ایرانیان مقیم اوکراین و حل 
و فصل مشکالت آنها در شرایط توسعه تنش ها 
گفت: با شــروع بحران و باال گرفتن تنش ها در 
منطقه، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری 
اســالمی ایران در کی یف از ۲۴ و ۲۵ بهمن تا 
امروز، اقدامات گســترده و متنوعــی را در این 

خصوص انجام داده اند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: با توجه به 
پیش بینی های دقیقی که در وزارت امور خارجه 
انجام شــده بود و تحوالتی که امروز شاهد آن 

هســتیم، از قبل به عنوان محتمل ترین سناریو 
به اطالع مراجع و نهادهای ذی ربط نیز رسانده 
شده بود و ســتاد بحران سریعاً در محل وزارت 
امور خارجه تشــکیل و تالش شــد تا حداکثر 
هماهنگی ها میان صف و ستاد با هدف مدیریت 
بهتر اوضــاع و در صورت لزوم تســهیل خروج 

شهروندان و دانشجویان ایرانی انجام پذیرد.  
وی ادامــه داد:  آقــای امیرعبداللهیــان وزیر 
امور خارجه هم با وزاری خارجه هر دو کشــور 
گفت وگــو داشــت و  چند بــار هم با ســفیر 
کشورمان در کی یف تماس تلفنی برقرار کرده و 
دستورالعمل های الزم برای ارائه خدمات فوری 
و ویژه به ایرانیان مقیم را مورد تأکید قرار دادند 
و در آخرین اقدام نیز با وزیر خارجه مجارستان 
گفت وگوی تلفنی داشــت تا خــروج ایرانیان از 

مرزهای آن کشور را تسهیل کند.
خطیــب زاده تصریح کــرد: پیگیری وضعیت 
ایرانیان مقیم اوکراین، به روزرســانی اطالعات و 
مشــخصات تماس و محل اقامت ایرانیان مقیم 
و ایجاد بانک اطالعات در این زمینه، اختصاص 

شــماره تلفن ویژه جهت تماس ایرانیان مقیم با 
معاونت کنســولی وزارت امور خارجه به صورت 
۲۴ ســاعته و همچنین اقدام مشابهی از سوی 
ســفارت کشــورمان در کی یف، تهیه و انتشار 
اطالعیه سفارت درباره لزوم  هوشیاری و آمادگی 
برای شــرایط اضطراری از دیگــر اقدامات این 

وزارتخانه است. 
وی تأکید کرد: همچنین سفارت کشورمان در 
کی یف در تماس مداوم با کلیه اتباع ایرانی به ویژه 
دانشجویان بوده و به صورت تلفنی و حضوری به  
سؤاالت و درخواســت های ایرانیان عزیز پاسخ 
خواهد گفت. دریافت نظرات و درخواســت های 
ایرانیان از طریــق تماس های تلفنی و صفحات 
سفارت در فضای مجازی، ارائه خدمات کنسولی 
فوری به برخی متقاضیان در طول شــبانه روز، 
پاسخگویی به ســؤاالت و نگرانی های ایرانیان و 
دانشجویان در شــبکه های مختلف اجتماعی و 
دیدار سفیر کشــورمان با جمع های مختلفی از 
دانشــجویان ایرانی از دیگــر اقدامات ما در این 

زمینه بوده است.  

بهشتی پور:                                         
 پوتین بزرگترین اشتباه دورانش را مرتکب شد

کواکبیان:                                            
اینکه امام می گفت میزان رأی ملت است یک فتوای فقهی بود

محسن رنانی:                                            
در شرایط کنونی اعتماد پایه از بین رفته است

مازنی:                                              
جبهه اصالحات به گفت  و گوهای درون  جبهه  ای نیاز دارد

کی یف  اوکراین،  به  روسیه  حمله  از  روز  دومین  در 
بسیج  زلینسکی  و  کرده  توصیف  سخت  را  اوضاع 

عمومی علیه روسیه اعالم کرده است
می گوید: من  بین الملل  کارشناس  پور  بهشتی 
و  ها  بازی  تئوری  اساس  بر  قبلی ام  مطالب  در 
رخ  جنگی  که  بودم  کرده  پیشبینی  کشورها  منافع 
بود. اشتباه  پیشبینی  این  که  دیدیدم  اما  داد.   نخواهد 

 اما دلیلش این بود که من فکر نمی کردم که زلنسکی 
تحلیل  اساس  بر  نگیرد.  جدی  را  روسیه  لشکرکشی 
دلیل  به  اوکراین،  با  من لشکرکشی روس ها در مرز 
جدی  مخالف  که  چرا  بود.  کی یف  به  دادن  هشدار 
به  را  این  خواست  می   و  بود  روسیه  ناتو  به  پیوستن 
صورت عملی به اوکراین نشان دهد. اما  رئیس جمهور 
هر  به  یا  و  انگلیس  یا  امریکا  تحریکات  با  اوکراین 
دلیل دیگری نیامد اعالم کند که ولو به صورت موقت 
مثبتی  فضای  تا  گذشته  ناتو  در  اوکراین  عضویت  از 
کند ایجاد   ۲۰۱۴ سال  توافق  سر  بر  گفتگو  برای   را 

 

کار  این  زلنسکی  افزود: اما  ادامه  در  پور  بهشتی 
و  امریکا  به  اینکه  برای  هم  روسی  طرف  و  نکرد  را 
انگلیس و غرب نشان دهد که در مخالفت با عضویت 
خودخوانده  استان  دو  استقالل  است،  جدی  اوکراین 
باعث  کار  این  شناخت.  رسمیت  به  را  اوکراین  شرق 
و  کند  تحریم  را  روس ها  دوباره  و  بیاید  غرب  تا  شد 
یک تحریک تازه ای ایجاد شد و این بار روس ها به 
اسم حمایت از مردم لوهانسک و دونتسک که بیشتر 
به  این  زد.  نظامی  اقدام  به  دست  هستند  تبار  روس 
ریاست  دوران  در  پوتین  اشتباه  بزرگ ترین  نظرم 
است.  بوده   ۲۰۲۲ تا   ۲۰۰۰ سال  از  اش  جمهوری 
خواهد  می  که  گرفته  قرار  وضعیتی  در  روسیه  االن 
خودش  بین  حائل  خط  عنوان  به  را  استان  دو  این 
منطقه  این  پیوست  ناتو  به  اوکراین  اگر  تا  بدهد  قرار 
داشته  را  حائل  خط  نقش  و  باشد  شده  تجزیه  عمال 
اوکراین  گرفتن  که  است  این  واقعیتش  اما  باشد. 
ماندن  ولی  نیست  دشوار  خیلی  روسیه  ارتش  برای 
است. دشوار  را حمایت کردن  آن  تجهیزات  و  آن   در 

 ضمن اینکه ارتباط اوکراین و روسیه یک ارتباط قومی 
و نژادی و مذهبی قوی بوده و با این اقدام همه این 
اینکه روسیه  قرار می گیرد. بحث  تاثیر  مسائل تحت 
مخالف عضویت اوکراین در ناتو است قابل درک است 
چون امنیت روسیه به کلی در خطر می افتاد و نظام 
امنیتی غرب روسیه بهم می ریزد اما این موضوع به 
اقدام  اینکه  برای  باشد  بهانه ای  تواند  نمی  هیچ وجه 
روسیه در اعزام نیروی نظامی به اوکراین توجیه شود. 
توافق  و خالف  المللی  بین  توافقات  همه  این خالف 
دسامبر ۱۹۹۱ است  که مرزهای شوروی به رسمیت 
مرزهای  که  کردند  قبول  ها  غربی  و  شد  شناخته 
شوروی به رسمیت شناخته شود. واقعیت این است که 
نمی شود پیشبینی کرد که کار به کجا برسد. اما منافع 
روسیه ایجاب می کند که به دیپلماسی برگردد و منافع 
سریع تر  که  کند  می  ایجاب  هم  اوکراین  و  زلنسکی 
بگوید کی یف نمی خواهد به ناتو بپیوندد و درخواستش 
را پس بگیرد و فضا را برای گفتگو با همسایه ای که 

۱۵۷۸ کیلومتر مرز مشترک دارد، فراهم کند.

 خبرآنالین: مصطفی کواکبیان نیز در بیستمین کنگره 
قرآن  در  عمومی  اعتماد  گفت:  ساالری  مردم  حزب 
کریم هم اشاره شده و آیه ۳۰ سوره بقره خداوند عنوان 
خلیفه الهی به انسان می دهد. اینکه خدا انسان را در 
مقام خالفت خودش مطرح می کند، بشری که حکومت 
اعتنایی  بی  اکثریت مردم  به  تواند  نمی  دستش هست 
داشته باشد. امیرالمؤمنین)ع( مخاطب پیامبر)ص( قرار 
می گیرد که تو والیت بر مردم داری به شرط اینکه با 

رضایت تو را بر والیت بپذیرند.
دبیرکل حزب مردم ساالری افزود: بحث اعتماد عمومی در 
مسأله مشروعیت نظام بسیار مهم است. من واقعا معتقدم 
امام می گفت میزان رأی ملت است یک سخن  اینکه 
سیاسی نبود و یک فتوای فقهی بود. حتی در فرمایشات 
مقام رهبری هم بارها این آمده و اول فروردین ۸۹ ایشان 
در آستان قدس این تعبیر را دارد که در جمهوری اسالمی 
عالوه بر مشروعیت الهی، مشروعیت مردمی هم داریم. 

یعنی از لحاظ شرعی حکومت اقلیت صحیح نیست و باید 
اکثریت مردم حکومت داشته باشند.

توسعه  و  پیشرفت  بخواهیم  هرچه  ما  کرد:  تأکید  وی 
لذا من  ندارد.  بدون مردم پیشرفت معنا  باشیم،  داشته 
معتقدم از لحاظ مبانی علمی هیچ بحثی در این نیست. 
اعتماد عمومی، پاسخگویی است.  اولین شاخص کسب 
بر  از جمله شورای نگهبان  این پاسخگویی به همه جا 
می گردد. باألخره من نفهمیدم که چرا رد صالحیت یا 
عدم احراز صالحیت شدم. جالب است که شامل ابالغیه 
تقنینی،  اجرایی،  سوابق  شدم.  می  هم  نگهبان  شورای 
حوزوی و هیأت علمی من هم پنج درجه باالتر از کسانی 

است که تأیید شدند.
کواکبیان ادامه داد: بهمن بود که چهار هزار روز از حصر 
گذشت و ما در روزنامه هم نوشتیم که دستگاه قضایی 
آنها را محکوم نکرده است. آن موقع شورای عالی امنیت 
ملی تصویب کرده و اآلن می تواند تجدید نظر کند. هنوز 

که هنوز است معلوم نشد هواپیمای اوکراینی چرا سقوط 
کرد و آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ را کسی پاسخگو نیست. 
قطعا با طرح صیانت همین اندک پاسخگویی هم نخواهد 
بود. آقای رئیسی می گوید باید سرعت اینترنت زیاد شود، 
دستور بنویسید تا اجرا شود. من از آقای محسنی اژه ای 
درخواست کردم در مجلس نتوانستیم امالک نجومی را به 

نتیجه برسانیم و الاقل شما آن را بررسی کنید.
وی اظهار داشت: بنده معتقدم شاخص بعدی این است 
که ما مردم ساالری را جدی نمی گیریم. چرا انتخاباتی 
انجام شد؟ یعنی  که داشتیم با ۶۰ درصد غیبت مردم 
کسانی که به مجلس آمده اند نماینده ۱۵ درصد مردم 
اکثریت  اراده  اگر  کنیم؟!  آسیب شناسی  نباید  هستند. 
باشد باید فکر دیگری کنیم. آقای مجلس بیش از ۲۰ 
ماه از عمرتان گذشت؛ طرح شفافیتتان کجا تصویب شده 
است؟! شورای نگهبان، مجمع تشخیص، دولت، مجلس 

خبرگان و شوراهایی که هستند هم باید شفاف باشند.

 خبرآنالین: محسن رنانی نیز گفت: کارآفرین سیاسی باید 
ریسک پذیر باشد. کارآفرین کسی است که خالقیت و 
ریسک پذیری او خیلی بیشتر است و باید ایده ها را از 
جامعه بگیرد و در نظام سیاسی پیاده کند. آقای هاشمی 
رفسنجانی یک نمونه کارآفرین سیاسی بود. آقای موسوی 
واقعا این توانایی را داشت اما نظام سیاسی آقای احمدی 
نژاد را به عنوان نسخه بدل کارآفرین سیاسی روی کار 

آورد که خالقیت های مخرب انجام داد.
به  تبدیل  توانست  می  سلیمانی  سردار  من  گمان  به 
یک کارآفرین سیاسی شود که متأسفانه این فرصت از 
کشور ما گرفته شد و اآلن تنها کسی که می تواند نقش 

کارآفرین سیاسی را بازی کند، شخص مقام معظم رهبری 
است که می تواند یک گفت و گوی جدی را با ذی نفعان 

و جامعه مدنی باز کند.
شرایط  در  افزود:  اصفهان  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
کنونی اعتماد پایه از بین رفته و تنها کسی که قدرت 
احیای آن را دارد یک کارآفرین سیاسی است که بتواند 
دست به افق گشایی بزند. اما کارآفرینی سیاسی و افق 
گشایی نیازمند زمان است. شاه از یک جایی تالش کرد 
کارآفرینان سیاسی وارد کند ولی وقتی شروع کرد که 
فرصت افق گشایی از بین رفته بود و دیگر جامعه صدای 
شاه را نمی شنید. ما نباید اجازه بدهیم این تاریخ تکرار 

شود چون تکرار آن برای جامعه ما زیان دارد.
وی اظهار داشت: احزاب اصالح طلب اول باید با خودشان 
گفت و گو و آسیب شناسی کنند. شرایط اآلن مناسب 
نیست و به نظرم احزاب باید تصمیم بگیرند که کنشگری 
اجتماعی و یا سیاسی کنند. هنوز ما احزاب توانمندی 
ساماندهی  هم  ابتدایی  و  ساده  مناسبات  در  و  نیستیم 
های ما ضعیف است. اگر می خواهند کنشگری سیاسی 
کنند باید از تشتت بیرون بیایند و چند حزب بزرگ با در 
انداختن گفت و گوهای افق گشایانه شکل بدهند و گفت 
و گویی با نظام سیاسی شکل بدهند که اگر دست به افق 

گشایی زد ما تخریب نمی کنیم.

 حجت  االسالم و المسلمین احمد مازنی نیز در بیستمین کنگره 
حزب مردم ساالری، گفت: بر اساس آموزه  های دینی، اخالقی 
و وظیفه ایثارگرانه مدعیان اصالحات، اقتضا دارد که بیش از 
دیگران در حوزه اعتماد عمومی خود را مورد سؤال قرار دهیم. 
نهادهای واسط، دولت و مردم، اضالع مثلث اعتماد هستند که با 
شعارهای پوپولیستی و کشاندن مردم به دنبال خود، چه از سوی 
افرادی که خود را اصالح  طلب می دانند و چه جناح مقابل، نمی 

 توان مردم را نمایندگی کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم تأکید کرد: احزاب و 
سازمان  های مردم نهاد به  عنوان نهادهای واسط بین مردم 
و حاکمیت باید برای آحاد جامعه تولید فکر کنند که مردم و 
حاکمیت چگونه با یکدیگر سخن بگویند. در این میان هرکس 
صدای بلندتری دارد خود را مدعی اصالحات می  داند و جامعه 
را در فضایی سر در گم قرار می  دهد. نهاد مجلس به  دلیل تنگ 

 نظری  ها در زمان تشکیل و سوء تدبیرهای جریان اصالحات، 
در عرض ۱۰ دقیقه، دیوار صیانت را دور مردم می  کشد.

وی افزود: جبهه اصالحات به گفت  و گوهای درون  جبهه  ای 
نیاز دارد که به مانیفستی برای یافتن راه  حل  های مشکالت 
کشور بپردازد؛ آنچه به جامعه جهت داده و مردم را در مسیر 
درست قرار می  دهد، تصمیمات درست نهادهای حاکمیتی و 

دوری اصالح طلبان از رفتارهای پوپولیستی است.

نتیجه یک شوخی بی مزه !

خبر



برگزیدگان نوزدهمین همایش تعالی سازمانی مشخص شدند

نشست سراسری مدیران بانك صنعت و معدن با موضوع هم اندیشي و تبیین سیاست هاي بانك مطرح شد؛ 
 مهم ترین ماموریت این بانك هدایت منابع مالی به بخش های

 مولد اقتصادی در راستای اهداف توسعه ای كشور است 

مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مطرح كرد:
“كاهش نرخ رشد جمعیت” و “پیرشدن جمعیت” از جمله مهم ترین چالش های پیش روی صندوق ها است

در  مشتری  رضایتمندی  سراسری  اجالس  یازدهمین 
سالن همایشهای صدا و سیما با حضور مدیران دولتی ، 
اساتید دانشگاه و مدیران شرکتهای   پیشرو در این حوزه  
برگزار و تندیس رضایتمندی مشتری به فوالد هرمزگان 
بازاریابی  و  فروش  مدیر  زاده  شکری  مهدی  شد.  اهدا 
شرکت  گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  هرمزگان  فوالد 
فوالد هرمزگان، همواره برآن بوده است با به کارگیری 
رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار ، 
در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه محصوالت مطابق 
بر  را  های خود  برنامه  و  دنیا،اهداف  روز  استانداردهای 
پایه تجربه خوشایند مشتریان خود تهیه و تدوین نماید. 
شکری زاده  کسب حداکثری رضایت مشتریان  خود 

را به عنوان یکی از اولویت های مهم بر شمرد و تاکید 
کرد: واحد فروش  در تالش است  تا به انحای گوناگون 
از زمان دریافت درخواست از مشتریان تا زمان تحویل و 
حتی پس از آن حقوق مشتریان را مد نظر قرار دهد و 
در هر کجای این زنجیره حتی المقدور به نیازهای آن ها 
توجه کند.  شکری زاده تصریح کرد: در حال حاضر نیز 
تمامی واحدهای شرکت در کل فرآیند فوالد هرمزگان از 
جمله فروش و بازاریابی، استراتژیها و اقدامات متعددی 
برای حفظ و افزایش رضایت مشتریان تعریف کرده و در 
حال اجرا دارند که با مشتریان و بازار ارتباط مستقیمی 
مشتریان،  شکایات  به  رسیدگی  و  نیازسنجی  و  داشته 
از  بازخوردها  دریافت   ، مشتریان  رضایت  سنجش 

راستای سیاست  را در  ها  آن  آتی  نیازهای  و  مشتریان 
گذاری های سازمان به منظور افزایش حداکثری رضایت 
مشتریان و رعایت حقوق آن ها در دستور کار خود قرار 

داده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرکت فوالد هرمزگان نظام 
و  شده  تعریف  مداری  مشتری  پایه  بر  فروش  و  تولید 
نیازهای  با  متناسب  ساختارهایی  و  واحدها  ایجاد  به 
مشتریان در این زنجیره پرداخته است .در این ارتباط،در 
سال جاری بر اساس معیارهای تعالی سازمانی،شاخص 
قرار  بازنگری  مورد  عملیاتی مجددا  گردشکارهای  و  ها 
معیار   ، فروش  فرآیندهای  بهبود  زمینه  در  و  گرفت 
سنجش رضایت مشتریان مورد توجه ویژه واقع شد و با 
انجام اقدامات اصالحی مطابق نظرات اخذ شده و سطح 
انتظارات مشتریان و ارائه بازخوردهای مورد نیاز به آن 
ها، گام های مهمی در راستای جلب رضایت مشتریان 

در شرکت برداشته شد.
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شرکت فوالد اکسین خوزستان همزمان با سومین جشنواره ملی فوالد ایران، چهار تفاهم نامه با شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان در حوزه های پژوهش و فناوری و بومی سازی قطعات یدکی 
امضا کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی فوالداکسین، دو مورد از این تفاهم نامه ها که با حضور سید سعید منجم زاده معاون مرکز شرکت 

ها و موسسات دانش بنیان ریاست جمهوری امضا شد، با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در حوزه های پژوهش و فناوری، با موضوعات »بررسی و انجام پژوهش در خصوص سیستم های هوشمند تعیین 
شکل و سنجش عرض و طول ورق عریض فوالدی )shape meter( و طراحی، نصب و راه اندازی آن در خط تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان« و پروژه »طراحی، ساخت و نصب سیستم هوشمند 

تشخیص عیوب سطح ورق عریض فوالدی در شرکت فوالد اکسین خوزستان« به امضا رسید. همچنین دو تفاهم نامه دیگر در حوزه بومی سازی قطعات و تجهیزات با شرکت های دانش بنیان در زمینه »بومی 
سازی سلنویید ولوهای دستگاه آلتراسونیک« و »بومی سازی ریموت کنترل های وایرلس جرثقیل های سقفی« توسط شرکت فوالداکسین منعقد شد.

فوالداكسین با شركت های 
دانش بنیان تفاهم نامه امضا كرد

اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، با انتشار اطالعیه ای، مجوز افزایش سرمایه 
شرکت بیمه سرمد را تا مبلغ ۷۳۰۰ میلیارد ریال صادر و اختیار آن را به 

مدت دو سال به هئیت مدیره این شرکت تفویض کرد.
انتشار  با  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  اقتصاد:  شرق-گروه  آرمان 
اطالعیه ای، مجوز افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد را تا مبلغ ۷۳۰۰ 
میلیارد ریال صادر و اختیار آن را به مدت دو سال به هئیت مدیره این 

شرکت تفویض کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، سازمان بورس و اوراق بهادار، با 
تا مبلغ  را  بیمه سرمد  افزایش سرمایه شرکت  انتشار اطالعیه ای، مجوز 
۷۳۰۰ میلیارد ریال صادر و اختیار آن را به مدت دو سال به هئیت مدیره 

این شرکت تفویض کرد.
بر اساس این مجوز، بیمه سرمد می تواند سرمایه خود را از مبلغ ۲۵۰۰ 

میلیارد ریال به ۷۳۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.
افزایش سرمایه بیمه سرمد، با هدف اصالح ساختار مالی این شرکت 
و  مالی  توانگری  سطح  بهبود  روی  بر  مثبتی  تاثیر  که  می گیرد  صورت 

تقویت بنیه مالی و باالتر رفتن قدرت پذیرش ریسک خواهد داشت.

متخصصان شرکت کاغذسازی کاوه موفق شدند دستگاه کلینر موتورایز 
را با استفاده از مکانیزم مکانیکی گریز از مرکز در کشور بسازند.

تابعه  از شرکت های  کاوه  کاغذسازی  رسانه: شرکت  گزارش شستا  به 
شستا، در راستای تحقق سیاست کالن شستا در خودکفایی و بومی سازی 
به ساخت  موفق  داخلی  دانش  و  متخصصان  و ظرفیت  توان  بر  تکیه  با 
کلینر موتورایز شد. بر اساس این گزارش، دستگاه کلینر موتورایز توسط 
مکانیزم مکانیکی گریز از مرکز کار می کند که ذرات و ناخالصی ها )شن، 
تفکیک  کاغذ  از خمیر  آنها  براساس چگالی  و...(  فلزات  و  ماسه، شیشه 
می شوند. خمیر کاغذ با عبور از یک محفظه فشار وارد مخزنی می شود که 
درآن یک همزن نصب شده است. الیاف در این مرحله بسیار کم وزن تر 
از اجرام سنگین و ناخالصی های فلزی و شن و ماسه هستند و به آسانی 
از قسمت تعبیه شده خروجی خارج می شوند.  شایسته ذکر است شرکت 
صنایع کاغذسازی کاوه، به عنوان دوستدار محیط زیست، تولید کاغذ را از 

بازیافت کاغذ، مقوا و کارتن باطله )آخال( انجام می دهد.
ناخالصی های  تولید، همواره دارای اجرام و  اولیه  به عنوان ماده  آخال 
زیادی مانند شیشه ، پالستیک ، فلزات ، شن و ماسه و... است، وجود این 
اجرام در خمیر کاغذ باعث پایین آمدن کیفیت کاغذ تولیدی و افزایش 

ضایعات در هنگام تولید می شود.
متخصصین شرکت کاغذ سازی کاوه با تحقیق و بررسی جهت کاهش 
حداکثری این ناخالصی ها در پروسه تهیه خمیر کاغذ اقدام به طراحی و 

ساخت دستگاه کلینر موتورایز نمود.

پیشتازی شستا در نهضت بومی سازی؛
 ساخت دستگاه كلینر موتورایز 

معاون وزیر و رئیس ایدرو در حاشیه مراسم نوزدهمین 
همایش تعالی سازمانی با عنوان تعالی و نوآوری پایدار 
سازمانی اظهار داشت: کسب و کارهای نوآور سه مقوله 
منافع اقتصادی، منافع اجتماعی و منافع زیست  محیطی 

را در راستای نوآوری پایدار در نظر دارند. 
سازمانی  نوآوری  داشت:  بیان  نیا  صالحی  محسن 
ضمن اینکه مقوله ای اکتسابی است، با آموزش نیز ارتقا 
می یابد و به همین دلیل سازمان ها باید در این مسیر 

حرکت کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی هم در این مراسم 
به  سازمانی  تعالی  همایش  امسال  های  ارزیابی   : گفت 

دلیل شرایط کرونایی به صورت مجازی انجام شده است.
ابوالفضل کیانی بختیاری خاطرنشان کرد: جایزه ملی 
تعالی سازمانی از سال ۸۲ اهدا می شود که با هدف ایجاد 
تبادل  زمینه  ایجاد  سازمان ها،  تعالی  در  رقابتی  فضای 

اطالعات موفق و الگوبرداری دیگر سازمان ها ایجاد شده 
است.

شرکت  سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  اعطای  بخش  در 
زرین  تندیس  کسب  به  موفق  اصفهان  مبارکه  فوالد 
سطح  در  تولید  و  ساخت  بخش  در   ۱۴۰۰ سال  در 
شرکت  به  سیمین  تندیس  و  شد  بزرگ  های  سازمان 
مادر تخصصی هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی 

خاورمیانه )میدکو( رسید.
بخش  در   ۱۴۰۰ سال  در  بلورین  تندیس  همچنین 
سه  به  بزرگ  سازمان های  سطح  در  تولید  و  ساخت 
پتروشیمی الله  شرکت فوالد هرمزگان جنوب، شرکت 

و شرکت فوالد سیرجان ایرانیان تعلق گرفت.
تقدیرنامه  دریافت  به  موفق  شرکت  هفت  همچنین 
تک ستاره، چهار شرکت تقدیرنامه دو ستاره، ۹ شرکت 
تقدیرنامه سه ستاره، چهار شرکت تقدیرنامه چهار ستاره 
تعالی  به  تعهد  به کسب گواهی  و هشت شرکت موفق 

شدند.
 EFQM جایزه ملی تعالی سازمانی برگرفته از مدل
را هر سال  اروپا است که سازمان مدیریت صنعتی آن 
برگزار می کند . این جایزه مبتنی بر ارزیابی رویکردها 
و نظام های مدیریتی سازمان ها و نتایج موفقیت های آنها 

است.

دکتر علي خورسندیان: مهم ترین ماموریت این بانک 
را هدایت منابع مالي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد 
تمام  سرلوحه  و  کشور  اي  توسعه  اهداف  راستاي  در 

فعالیت هاي بانک مي باشد. 
به گزارش روابط عمومي بانک صنعت و معدن، دکتر 
مدیره،  هیات  با  اندیشی  هم  نشست  در  خورسندیان 
به  امروز  که  استانی  و  ستادي  مدیران  و  عامل  هیات 
شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری 
جلسات هم اندیشی یا تبادل نظر، فرصت مغتنمی برای 
و  مسایل  بیشتر  و  بهتر  تبیین  و  اندیشه  و  آرا  تضارب 

پیگیری آنها است.
تبیین  این نشست، ضمن  دکتر علی خورسندیان در 
شرایط اقتصادي کشور اظهار داشت: نخستین عاملي که 
اقتصادی  ثبات  به دنبال دارد،  را  پیامد سرمایه گذاری 
است و چنانچه تورم حداقلي وجود داشته باشد، شرایط 
اقتصاد  چرخ  چرخش  سبب  امر  این  و  است  ال  ایده 

خواهد شد.
وی افزود: اکنون که جامعه در شرایط تورمي قرار دارد، 
این یک امر مشکل ساز در مسیر رشد اقتصادي محسوب 
شده که تصمیم براي سرمایه گذاري هاي جدید را دچار 

مشکل می سازد.
از  دیگري  بخش  کرد:  اضافه  خورسندیان  دکتر 
که  هاست  بنگاه  ذاتی  عملکرد  از  برخواسته  مشکالت 
بازپرداخت تسهیالت  با  ارتباط  آنان در  سبب می شود 

دریافتی با مشکل روبرو شوند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: چنانچه 

بگیریم  نظر  در  را  ثابت  سرمایه  تشکیل  ساله   ۱۰ آمار 
در این دوره زمانی، تشکیل سرمایه ثابت، روند کاهشی 
داشته است و کاری که بانک صنعت ومعدن انجام داده، 
هرچند اندک در تشکیل سرمایه ثابت گام های موثری 
بر خالف شرایط اقتصادي برداشته و جایگاه مهمی در 

حوزه عملکردی دارد.
به  را  تورم  بودجه،  کسری  ساخت:  خاطرنشان  وی 
بین  اوضاع  تحریم،  شرایط  از  ناشی  این  و  دارد  دنبال 

المللی و دیگر عوامل مرتبط است.
شرایط  این  در  امروز  یادآورشد:  خورسندیان  دکتر 
حساس، سرمایه گذاری در عرصه صنعت و تولید و در 
مجاهدت  یک  به  رفتن  پیش  کشور  اقتصاد  چارچوب 

جدی نیاز دارد.
وی خاطرنشان ساخت: برآورد های انجام شده در سال 
جاری برای دوره 6 ماهه حاکی از رشد اقتصادی است 
پول  المللی  بین  بینی صندوق  پیش  به  نسبت  این  که 
ساله گذشته  پنج  برنامه  در  اینکه  است، ضمن  نزدیک 
شده  گرفته  نظر  در  سالیانه  درصدی   ۸ اقتصادی  رشد 
بود که به دلیل مشکالت ناشي از تحریم هاي ظالمانه 

محقق نشد.
باید  امروز  افزود:  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
خدمات  بهترین  و  کنیم  طی  را  دیجیتال  تحول  مسیر 
را متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهیم و شعار مشتري 
قرار  خود  هاي  برنامه  و  اقدامات  سرلوحه  را  محوري 

دهیم.
به گفته دکتر خورسندیان، انضباط بودجه و مالی یک 

امر مهم و مورد تاکید در جهت دستیابي به اهداف بانک 
است و اضافه کرد: دانش افزایی و کسب مهارت در ستاد 
و شعب مورد توجه قرار گیرد و به روز سازی دانش ارزی 
در حوزه بین الملل اهمیت به سزایی دارد و انتظار می 
این  با  در سال ۱۴۰۱  ویژه  به شکل  را  ای  برنامه  رود 

ضرورت، اجرا کنیم.
مطالبات،  وصول  در  داد:  توضیح  خورسندیان  دکتر 
گاهي  هستیم؛  مشتري  شرایط  دقیق  بررسي  نیازمند 
تسهیالت  بازپرداخت  برای  الزم  توانمندی  از  بنگاه 
برخوردار است اما عزم و تمایلی در این رابطه ندارد ولي 
در برخي مواقع، بنگاه ها توانمندي و شرایط الزم براي 
بنگاه  نوع  دو  این  بین  باید  ما  که  ندارند  را  بازپرداخت 

تمایز قایل شویم.
وی گفت: این بانک از لحاظ تخصصی و چابکی شرایط 
مطلوبي داشته و با کمي تالش بیشتر شاهد ارتقا بیشتر 

شاخص هاي عملکردي خواهیم بود.
وی موضوع بهبود معیشت همکاران خود را خواسته به 
حقی دانست که الزم است از همه ظرفیت قانونی براي 
بهبود آن استفاده شود؛ واقعیت این است که با شرایط 
تورمي کشور، گیرندگان حقوق ثابت باید مورد توجه و 

حمایت قرار گیرند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
دکتر خورسندیان بیان داشت: 

موضوع سود آوري یکي از محورهاي مورد تاکید است 
بانک در کنار رسالت توسعه اي و  این  و ضرورت دارد 
بخش  سمت  به  مالي  منابع  هدایت  که  خود  تخصصي 
کشور  اي  توسعه  اهداف  راستاي  در  اقتصاد  مولد  هاي 

است ، نیم نگاهي نیز به موضوع سودآوري داشته باشد 
و مهم است که با اعتبار سنجي و رتبه بندي مناسب و 
بهداشت اعتباري بنگاه هایي تامین مالي شوند که قادر 

به بازگشت منابع بانک باشند.
مدیرعامل بانک یادآور شد: 

مازاد،  اموال  واگذاري  و  داري  بنگاه  از  خروج 
نظام  کامل  استقرار  شرکتي،  حاکمیت  کامل  استقرار 
و  پول  شوراي  هاي  مصوبه  کامل  رعایت  اعتبارسنجي، 
اعتبار، توجه به جوان گرایي، شفافیت و رعایت انضباط 
بودجه مصوب و مدیریت هزینه ها از اولویت هاي این 

بانک محسوب مي شود.
این مدیر ارشد بانکي گفت: در وصول مطالبات تملیک آخرین 
ابزار ما براي وصول مطالبات است و این نکته اهمیت زیادي 
دارد که از تعطیلي واحدهایي که تملیک مي شوند، جلوگیري 

کنیم و این امر را یک وظیفه حرفه اي و اخالقي مي دانیم.

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
معتقد است: از مهم ترین چالش های پیش روی صندوق ها، تنزل نرخ تولد 

و به تبع آن، کاهش نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن است.
مسائل  و  کشور  در  بازنشستگی  صندوق   ۱۸ فعالیت  به  توجه  با 
نگران کننده مالی این صندوق ها و تبعات جدی آن و با در نظر گرفتن 
این واقعیت که جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه های 
اجتماعی متأثر از این بحران هستند، اگر سیاست کارشناسی و عقالیی 
برای حل آن اتخاذ نشود، منجر به تنش اجتماعی و سیاسی خواهد شــد. 
مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد 
است: از مهم ترین چالش های پیش روی صندوق ها، تنزل نرخ تولد و 
به تبع آن، کاهش نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن است. سید سجاد پادام 
از علل اصلی  می گوید: عدم تناسب منابع و مصارف صندوق ها یکی 
ناپایداری صندوق ها به شمار می رود. به عقیده او، باید ۵ سال آخر خدمت، 
مالک محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد. در ادامه مشروح گفت وگوی 
»بهره وری ملی« با مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی را می خوانید.
مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به چالش های صندوق های بازنشستگی می گوید: چالش های این 
حوزه متنوع و متفاوت هستند. با این وجود  به عقیده من، یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی صندوق ها، تنزل نرخ تولد و به تبع آن، کاهش نرخ 
رشد جمعیت و پیرشدن آن است. به طوری که نرخ باروری از بیش از ۵/۶ 
درصد در سال ۱۳۵۸ به حدود ۵/۱ درصد رسیده است. بنابراین زمانی که 
جمعیت جوان در کشور بازتولید نمی شود، کشور به سمت پیری جمعیت 
می رود و قطعاً ضریب پشتیبانی صندوق ها با هر مدیریتی به مخاطره 
خواهد افتاد؛ چراکه به دلیل تحوالت جمعیتی، تعداد افراد در سن کار در 
ایران به شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، شمار واجدان شرایط 
دریافت مستمری نسبت به افرادی که حق بیمه  پرداخت می کنند رشد 

خواهد کرد.
سید سجاد پادام با بیان اینکه بر اساس آمار، در حال حاضر جمعیت 
باالی ۶۵ سال در کشور بیش از ۵ میلیون نفر است، خاطرنشان می کند: 
پیش بینی می شود در سال ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر 
برسد. این در حالی است که طبق تعریف نسبت پشتیبانی صندوق ها، در 

برابر هر مستمری بگیر باید ۶ نفر بیمه پرداز باشد، بنابراین توازن ورودی و 
خروجی  صندوق ها  به هم خواهد خورد؛ به این ترتیب در برابر جمعیت ۲۰ 
میلیونی سالخورده باید حداقل ۹۰ میلیون نفر بیمه پرداز وجود داشته باشد 
که با این نرخ رشد جمعیت، بسیار دور از ذهن خواهد بود و می توان گفت 

مواجهه با بحران بازنشستگی بسیار جدی است.
عدم تناسب منابع و مصارف صندوق ها، چالش اصلی صندوق ها

عدم تناسب منابع و مصارف صندوق ها یکی از علل اصلی ناپایداری 
صندوق ها به شمار می رود؛ به طوری که افزایش مصارف صندوق ها از یک 
طرف با قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد و از طرف دیگر باال رفتن 
امید به زندگی، صندوق ها را با بحران ورشکستگی مواجه کرده است. 
به عنوان مثال، میانگین سنی مستمری بگیران ۵۴ سال است، در حالی که 
امید به زندگی به ۷۸ سال رسیده است. یعنی صندوق ها مجبور هستند طی 

سال های متمادی به افراد مستمری پرداخت کنند.
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی باید اصالح شود

طبق پیش بینی ها با ادامه این روند، هزینه های جاری بودجه دولت در 
چند سال آینده کفاف کسری صندوق های بیمه ای را نخواهد داد؛ اگرچه 
از بودجه کشور در سال  در حال حاضر هم  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
۱۴۰۱ به صندوق های کشوری و لشکری اختصاص خواهد یافت. پادام با 
تأکید بر لزوم بازنگری در قوانینی که موجب تحمیل بار مالی بر صندوق ها 
شده است، یکی دیگر از عوامل ازدیاد مصارف صندوق ها را نحوه محاسبه 
دو سال  اساس حقوق  این  بر  می گوید:  و  می داند  بازنشستگی  حقوق 
آخر بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و یک هزینه غیرمنطقی 
بر صندوق ها تحمیل می کند. به نظر من باید ۵ سال آخر خدمت معیار 
محاسبه قرار گیرد. به عنوان مثال، یک کارمند ۲۸ سال حداقل حقوق 
پرداخت کرده است؛ اما دو سال آخر خدمت با رانت و رفیق بازی و… 
پست مدیریتی دریافت می کند. در نتیجه سازمان مذکور، غیربهره ور و 
غیرشایسته ساالرانه مدیریت می شود تا فرد در موعد بازنشستگی بتواند 
و  رگوالتوری  دلیل ضعف  به  درواقع  کند؛  دریافت  بیشتری  مستمری 
تنظیم گری، تقلب صورت گرفته و از سوی دیگر، حق سایر بیمه شدگان و 

کارکنان پایمال شده است.
به  جاری  هزینه های  از  درصد   ۲۵ اختصاص  از  نمایندگان  نگرانی 

صندوق ها

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تکثر مشاغل سخت و زیان آور را به عنوان یکی از عوامل صعودی مصارف 
در  مشاغل  برخی  که  حالی  در  می گوید:  و  می کند  معرفی  صندوق ها 
تقسیم بندی سخت و زیان آور قرار نمی گیرند، اما از طریق البی و فشار، 
جزو مشاغل سخت به شمار می روند. به عقیده من، شاید برای اصالح وضع 
موجود، بازنگری در قانون بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و 
زیان آور یکی از بهترین راهکارها باشد. سید سجاد پادام به لزوم اصالحات 
پارامتریک در این حوزه اشاره و تصریح می کند: یکی از سخت ترین کارها 
در این زمینه همراه کردن مجلس است. اگرچه اختصاص ۲۵ درصد از 
و  مجلس  نمایندگان  بازنشستگی،  صندوق های  به  جاری  هزینه های 
سیاستگذاران را نگران و حساس کرده است و رگه هایی از این اصالحات 
در بودجه ۱۴۰۱ با الیحه افزایش سن بازنشستگی قابل مشاهده است. 
پیش بینی می کنم از این پس در برابر اصالحات مقاومت کمتر باشد. 
درواقع این دغدغه در میان سیاستگذاران عمومی شده است. به عقیده 
من، رئیس دولت اگر شخصاً ورود کند، خیلی از اصالحات را می توان انجام 
داد؛ به شرطی که اصول اعتمادسازی، اصول تغییرات تدریجی و تداوم آن 

وجود داشته باشد.
و  دولت  )مجموعه  سیاستگذاری  نهاد  اگر  که  است  باور  این  بر  او 
مجلس( در حوزه رفاهی کاری انجام نمی داد، االن وضعیت صندوق های 
بازنشستگی بهتر از این بود. اگر نگاهی به تاریخ تأمین  اجتماعی کشور 
سن  سال۱۳۳۱،  کارگران  اجتماعی  بیمه های  قانون  طبق  بیندازیم، 
بازنشستگی آقایان و خانم ها به ترتیب ۶۵ و ۶۰ سال بوده و سال ۱۳۳۹، 
سن بازنشستگی آقایان ۶۰  و خانم ها ۵۵ سال اعالم می شود. اما سال 
۱۳۵۸ طبق قانون تأمین اجتماعی، آقایان با ۵۰ ســال ســن و خانم ها 
۴۵ سال سن و با دارابودن ۳۰ سال سابقه کار می توانند بازنشســته شوند. 
این در حالی است که در صندوق های بازنشستگی دنیا بین امید به زندگی 
و سن بازنشستگی ضریبی وجود دارد؛ به این صورت که به ازای هر سال 
افزایش سن امید به زندگی ۳/۰، ۴/۰، ۵/۰ سن بازنشستگی را افزایش 
می دهند. حال ما دقیقا برعکس عمل کرده ایم؛ هر چه میزان امید به زندگی 
افزایش یافته است، سن بازنشستگی را کاهش داده ایم. پادام با اشاره به  
بند »د« تبصره ۲۰ الیحه بودجه ۱۴۰۱ کشور و رابطه آن با پایداری منابع 
صندوق ها تأکید می کند: در دنیا میانگین سن بازنشستگی، ۶۲ سال به باال 

است و به این فکر هستند که آن را افزایش دهند؛ اما با اینکه یک دفعه 
دو سال سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد خیلی موافق نیستم؛ چراکه 
آرامش اجتماعی جامعه به هم می ریزد. معتقدم تغییرات باید تدریجی و 

مداوم صورت گیرد. این افزایش می تواند سالی ۴ یا ۶ ماه باشد.
نقش سرمایه گذاری در مدل های بیمه ای کشور پررنگ نیست

بیمه پردازان اصلی کشور بیش از ۱۷ میلیون نفر هستند؛ ۱۴ میلیون 
تأمین  اجتماعی، ۸۰۰ هزار نفر کشوری، یک میلیون و دویست هزار نفر 
صندوق روستاییان، حدود ۶۰۰ هزار نفر نیروهای مسلح و ۳۶۰ هزار نفر 
سایر صندوق ها. درمجموع ۷۲ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه 
اجتماعی اصلی و تبعی هستند. حدود ۱۰ میلیون نفر از بیمه پردازان سازمان 

تأمین  اجتماعی را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می دهند.
به گفته او، نظام صندوق های بازنشستگی در ایران براساس نظام مزایای 
معین یا DB است. در این نظام، مستمری بازنشستگی طبق یک فرمول 
مشخص و مبتنی بر حق بیمه پرداختی فرد تعیین می شود و ریسک شرایط 
اقتصادی توسط صندوق تضمین می شود. درواقع نسل جوان برای نسل 
سالخورده بیمه پردازی می کند. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری در مدل های 
بیمه ای کشور پررنگ نیست؛ بلکه نرخ جمعیت از فاکتورهای مهم تأمین 
منابع صندوق ها به شمار می رود. به بیانی دیگر، صندوق های کشور بر 
پایه سرمایه گذاری بنا نشده اند. در حال حاضر منابع صندوق ها از محل 
سرمایه گذاری از ۱۰ درصد تجاوز نمی کند. اگر کارکرد آنها را سه برابر هم 
بهینه کنیم فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع صندوق ها را تأمین می کنند. البته 
نباید اهمیت بنگاه ها را نادیده گرفت، چراکه بهره وری و مدیریت هزینه آنها 
در پایداری صندوق ها موثر است. به نظرم با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم 
بر صندوق ها بهتر است آنها از بنگاه داری خارج و سهامدار شوند. درواقع 
شرکت داری، تمرکز سیاستگذار حوزه رفاه را برهم می زند و او را از بررسی 

اولویت های رفاهی کشور دور می کند.
بنگاه داری صندوق ها کمک زیادی نمی کند

پادام با اشاره به بنگاه داری صندوق های بازنشستگی می گوید: وضع 
صندوق های  تعهدات  روزبه روز  بازنشستگی،  حوزه  در  مختلف  قوانین 
حقوق   همسان سازی  مانند  تعهداتی  می دهد.  افزایش  را  بازنشستگی 
بازنشستگان صندوق های مختلف، بار مالی زیادی بر دوش صندوق ها 

گذاشته است.

تندیس رضایتمندی مشتری به فوالد هرمزگان رسید 

بکارگیری ۲۰۰  نام  انجام شده، اصالحیه شرایط ثبت  پیرو هماهنگی 
اعالم  به شرح ذیل  ایران  آلومینای  نیاز شرکت  انسانی مورد  نیروی  نفر 

می گردد:
۱.  ماده ۲ آگهی به شرح ذیل اصالح گردید.

۱-۱-۲  سیکل و دیپلم ۳۲ سال   ) متولدین ۱۳6۸/۱۲/۰۳ و بعد آن (
۲-۱-۲  فوق دیپلم ۳۳ سال  ) متولدین ۱۳6۷/۱۲/۰۳ و بعد آن (
۳-۱-۲  لیسانس ۳۵ سال    ) متولدین ۱۳6۵/۱۲/۰۳ و بعد آن (

۴-۱-۲  فوق لیسانس ۴۰ سال  ) متولدین ۱۳6۰/۱۲/۰۳ و بعد آن (
۵-۱-۲  دکتری ۴۵ سال    ) متولدین ۱۳۵۵/۱۲/۰۳ و بعد آن (

۲.  در ارتباط با بند ۲-۵ از ماده ۲ آگهی مربوطه، سوابق بیمه تأمین 
اجتماعی در ردیف های ۱ الی ۲۸ جدول شماره یک/۱ صرفا سوابق بیمه 
معتبر و مرتبط ) بیمه اجباری مرتبط ( مورد نظر بوده و در ردیفهای ۲۹ 
الی ۳۹  تمامی سوابق بیمه تأمین اجتماعی ) اختیاری، اجباری، خویش 

کارفرما و . . . ( مد نظر می باشد.
روز  نام،  ثبت  فوق، آخرین مهلت  به اصالحیه مشروحه  عنایت  با    .۳

یکشنبه مورخه ۸/۱۲/۱۴۰۰ تعیین می گردد.
واحد ارتباطات و روابط عمومی شرکت آلومینای ایران

بکارگیری نیروی انسانی شركت 
آلومینای ایران - در قالب پیمانکار

بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه گرفت
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در یک ماه گذشته، ۴۶٠ فقره تسهیالت خرد آسان به مشتریان بانک دی پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز طرح پرداخت تسهیالت خرد آسان به مشتریان، ۴۶٠ پرونده متقاضیان بررسی و تسهیالت متناسب 

پرداخت شده است.
تسهیل در شرایط پرداخت تسهیالت خرد یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است که در همین راستا به شعب تأکید شده 
موضوع پرداخت تسهیالت خرد برای کارکنان شاغل، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی بزرگ که بانک عامل پرداخت آن ها بانک دی 

خبراست و همچنین خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را مدنظر قرار دهند و متناسب با منابع، درخواست ها را بررسی و با رعایت مقررات، تسهیالت مورد نظر را پرداخت کنند.

معرفی دستاوردهای شرکت مس در نمایشگاه بین المللی 
معدن و صنایع معدنی زاهدان

فرآوری  المللی معدن، صنایع معدنی،  بین  نمایشگاه 
سه  وابسته،  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معدنی،  مواد 
شنبه )3 اسفند ماه( با حضور شرکت ملی صنایع مس 
در  معدنی  و  صنعتی  مهم  های  شرکت  دیگر  و  ایران 
کار  به  آغاز  زاهدان  المللی  بین  نمایشگاه  دائمی   محل 

کرد.
به گزارش مس پرس، مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین 
معدنی،  مواد  فرآوری  معدنی،  صنایع  معدن،  المللی 
با حضور  عصر  امروز  وابسته  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
و  سیستان  استاندار  خیابانی  مدرس  حسین  حضور 
و  عامل  مدیر  مشاور  خلیلی  جواد  محمد   ، بلوچستان 
دیگر  و  مس  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گروه  مدیر 

مقامات استانی و کشوری برگزار شد.
این نمایشگاه با حضور 75 شرکت داخلی و نمایندگان 

شرکت های خارجی به منظور فراهم سازی زمینه رشد 
از  برداری  بهره  و  شناسایی  و  معدن  صنعت  توسعه  و 

پتانسیل های موجود این استان آغاز به کار کرد.
به  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  مراسم،  این  در 

و مسئوالن  استانی  معاونان، مدیران  از  تعدادی  همراه 
داود  از جمله  استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 
این  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی 
استان و محمود رحمتیان معاون امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صمت سیستان و بلوچستان از شرکت 
ها و غرفه های موجود بازدید و پیرامون موانع و توانایی 
و  معدنی  صنایع  زمینه  در  داخلی  های  شرکت  های 

سایر موضوعات با آنان گفت و گو کرد.
شرکت  از  یکی  عنوان  به  مس«  »ملی  است  گفتنی 
های مطرح در این دوره از نمایشگاه زاهدان توانسته با 
حضور پر رنگ خود همانند سال گذشته دستاوردهای 

معدنی و صنعتی خود را در معرض نمایش قرار دهد.
تغلیظ  کارخانه  و  معدن  انداری  راه  و  تجهیز  »طرح 
ملی  های شرکت  پروژه  از جمله  زاهدان«  کوره  چهل 

و  شده  آغاز   1389 سال  دوم  نیمه  از  که  است  مس 
در سال 1395 به بهره برداری رسید. بر اساس نتایج 
تواند  می  تنها  نه  طرح  این  شده،  تهیه  های  گزارش 
موجب رونق اقتصادی منطقه شود، بلکه زمینه اشتغال 

بیش از 400 نفر را فراهم کرده است.
شرکت  ایران،  مس  صنایع  ملی  شرکت  ایمیدرو، 
تولید  و  تهیه  آهن،  ذوب  چادرملو،  صنعتی  و  معدنی 
از  پارسیان  کانی  اوپال  و  تامین  صدر   ، موادمعدنی، 
بین  نمایشگاه  از  دوره  این  در  کنندگان  جمله شرکت 

المللی معدن و صنایع معدنی زاهدان هستند.
معدن،  المللی  بین  نمایشگاه  اختتامیه  مراسم 
و  آالت  ماشین  معدنی،  مواد  فرآوری  معدنی،  صنایع 
برگزار  ماه  اسفند  ششم  جمعه  روز  وابسته   تجهیزات 

می شود.

پرداخت ۴۶٠ فقره تسهیالت
 ُخرد آسان در بانک دی 

دریافت گواهی استاندارد
 ISO 1٠٠٠۴ )مدیریت رضایت 
مشتری( توسط شرکت بیمه دی

حضور موثر بانک کارآفرین در 
نمایشگاه پتروشیمی کیش 

پیاده  با  دی  بیمه  شرکت 
استانداردهای  سازی 
اخذ  به  موفق  مربوطه، 
 ISO استاندارد   گواهی 
حوزه  در   10004
رضایتمندی مشتریان شد.

عمومی؛  روابط  گزارش  به 
حضور  با  که  نشستی  طی 

 ISO  محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی و ارزیابان استاندارد
10004 در ساختمان مرکزی شرکت بیمه دی برگزار شد، ارزیابان پس 
دریافت  حائز  را  شرکت  این  دی،  بیمه  فرآیندهای  و  عملکرد  بررسی  از 
به دستاوردهای  اشاره  بیمه دی ضمن  استاندارد دانست. مدیرعامل  این 
بررسی  با  دی  بیمه  شرکت  کرد:  اظهار  اخیر  های  سال  در  شرکت  این 
و  تسهیل  بر  عالوه  است  توانسته  خود  فرآیندهای  پی  در  پی  پایش  و 
تسریع عملکردها، با بهره گیری از استانداردهای جهانی، به چشم اندازها 
و اهداف خود جامه عمل بپوشاند. بیمه دی در راستای چشم انداز »پدیده 
محبوب مشتریان« و پس از آماده سازی زیر ساخت ها و  فرآیندهای الزم 
در خصوص ارزیابی رضایت مشتریان بدون هیچ گونه عدم انطباقی موفق به 

دریافت گواهی استاندارد ISO 10004 )مدیریت رضایت مشتری( شد.
و  دی  بیمه  مجموعه  به  عزیز  مشتریان  اعتماد  نتیجه  که  موفقیت،  این 
تالش شبانه روزی تمامی ارکان خانه فیروزه ای است را به خانواده بزرگ 

مشتریان گران قدر و همکاران گرامی تبریک می گوییم.

بانک کارآفرین با حضور فعال در نمایشگاه پتروشیمی کیش در راستای 
حمایت از تولید ملی، جلسات متعددی با شرکت های حوزه پتروشیمی، 
نفت و گاز برگزار و نسبت به ارائه انواع خدمات بانکی به آنها اعالم آمادگی 

کرد.   
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در این جلسات که با حضور 
از  و جمعی  مدیرعامل شرکت صرافی  عامل،  هیات  هیا ت مدیره،  اعضای 
مدیران ارشد بانک کارآفرین با شرکت های مختلف حوزه پتروشیمی، نفت 
و گاز برگزار شد، نسبت به رفع نیازهای ضروری و دغدغه های اصلی این 
شرکت ها در حوزه تولید بحث و تبادل نظر صورت گرفت و انواع خدمات 
اعتبارات  ضمانت نامه،  تسهیالت،  ارائه  بخش های  در  کارآفرین  بانک 
اسنادی،حواله جات و... معرفی شدکه استقبال قابل توجهی را نیز در پی 

داشت.همچنین تعامالت مثبتی با شرکت های دانش بنیان انجام شد. 
در صنعت  داخل  از ساخت  و همایش حمایت  نمایشگاه  دوره  سومین 
پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش از دوم اسفندماه 
سال جاری در محل نمایشگا ه های کیش آغاز به کار کرده است. این رویداد 
از دو بخش نمایشگاه و نشست های تخصصی تشکیل شده و پذیرای 350 

شرکت و بنگاه اقتصادی در حوزه های مختلف صنعت پتروشیمی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان سیستان و بلوچستان با حضور 
در غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در نمایشگاه بین المللی معدن و 
صنایع معدنی زاهدان از دستاوردهای این مجموعه بازدید و فعالیت های 

صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش مس پرس، شهاب دهواری در بازدید از غرفه این مجموعه و 
اندرکاران غرفه معدن چهل کوره اذعان داشت: »حضور  با دست  گفتگو 
که  غنیمتی  است.  غنیمت  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  کوره  چهل 
باعث ورود تکنولوژی های روز به استان شده  از سوی دیگر  و موجبات 

پیشرفت استان را فراهم خواهد کرد.«
وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا با حضور فعال تر شرکت ملی صنایع 
گسترش  خصوصی  های  همکاری  و  ها  فعالیت  استان،  در  ایران  مس 

بیشتری پیدا کرده و موجبات پیشرفت این منطقه را فراهم آورد.
دهواری در ادامه با طرح های پیشنهادی گسترش چهل کوره نیز آشنا 
شده و زمینه را برای همکاری این مجموعه با ایمیدرو و سازمان صمت 

مناسب ارزیابی کرد.
وی در بازدیدی گروهی به همراه دکتر مریم عسکری؛ عضو شورای شهر 
و مهندس شه بخش؛ نماینده ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در استان، از 
صنایع  ملی  مختلف شرکت  های  مجتمع  دستاوردهای جدید  با  نزدیک 

مس ایران نیز آشنا شد.

تاثیر مثبت فعالیت های معدنی شرکت مس 
در استان سیستان و بلوچستان

به همت کارکنان بانک رفاه کارگران؛
تعدادی از زنان زندانی به آغوش خانواده بازگشتند 

مهلت استفاده از طرح تسهیالتی »مژده« تنها تا نیمه شعبان

حضور بانک تجارت در سومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

بیمه سرمد در طرح پتروصاد، خدمات متمایزی برای پوشش ریسک پتروشیمی ها ارائه می کند

قالب طرح  رفاه کارگران در  بانک  به همت کارکنان 
»مادرآمد«، تعدادی از زنان زندانی جرائم مالی غیرعمد 

به آغوش خانواده بازگشتند.
این  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقدام ارزشمند کارکنان بانک رفاه که برای اولین بار در 
تاریخ تاسیس این بانک اجرایی شد، در راستای ایفای 
نقش موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی و با هدف 

آزادسازی زنان زندانی جرائم غیرعمد انجام گرفت.
این زندانیان  این گزارش، مراسم آزادسازی  براساس 
قوه  از  نمایندگانی  حضور  با  جداگانه  مراسم های  طی 
استان های  در  بانک  عالی  مدیران  از  جمعی  و  قضائیه 

تهران و فارس برگزار شد. 
رفاه  بانک  مدیرعامل  للـه گانی  اسماعیل  دکتر 
تعدادی  آزادسازی  مراسم  در  سخنانی  طی  کارگران 
با  که  تهران  استان  غیرعمد  جرائم  زندانی  زنان  از 
حضور خانواده برخی از این زندانیان آزادشده در محل 
ندامتگاه زنان استان در شهرستان قرچک برگزار شد، 
اشاره  رفاه  بانک  توسط  »مادرآمد«  طرح  اجرای  به 

سالروز  با  همزمان  طرح  این  اجرای  اینکه  بیان  با  و 
تا  و  آغاز  زن  روز  و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  والدت 
سالروز والدت حضرت علی)ع( و روز مرد ادامه داشت، 
نقش  ایفای  راستای  در  طرح  این  ساخت:  خاطرنشان 
هدف  با  و  اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در  موثر 
آزادسازی زنان زندانی جرائم مالی غیرعمد با مشارکت 
همت  از  نشان  که  شد  اجرایی  بانک  کارکنان  فعال 

واالی همکاران در امر مهرورزی و نوع دوستی دارد.
زندانی  زنان  آزادسازی  راستای  در  اقدام  افزود:  وی 
اقدام  »مادرآمد«  طرح  قالب  در  غیرعمد  مالی  جرائم 
است که  کارگران  رفاه  بانک  کارکنان  از جانب  بدیعی 
به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقدامات بانک رفاه در 

حوزه مسئولیت های اجتماعی شناخته می شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: امروز شاهد 
نتایج اولین مرحله اجرای طرح مذکور هستیم و بدون 
شک اجرای این طرح با جامعه هدف گسترده تر ادامه 
توسعه ای  برنامه های  راستا  این  در  و  یافت  خواهد 

ارزشمندی پیش بینی شده است.

وی از آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور حمایت 
تسهیالتی از زندانیان آزادشده خبر داد و افزود: در این 
راستا آماده ایم تا با اعطای تسهیالت اشتغالزایی به این 
افراد بسترهای الزم برای اشتغال زنان را فراهم کنیم.

بانک  یک  را  کارگران  رفاه  بانک  للـه گانی،  دکتر 
بانک  اقدامات حمایتی  اجتماعی توصیف کرد و گفت: 
و  گسترده  بسیار  اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در 
مشاهده  قابل  کشور  سراسر  در  اقدامات  این  مصادیق 
است و به همین دلیل ایفای نقش موثر در این حوزه 
به عنوان یک فرهنگ مترقی در مجموعه بانک نهادینه 

شده است.

الزم به ذکر است، رئیس ندامتگاه زنان استان تهران 
نیز در این مراسم از اقدام کارکنان بانک رفاه کارگران 
غیرنقد  جرائم  زندانی  زنان  از  تعدادی  آزادسازی  در 
اقدام  این  از  بانک ها  الگو گرفتن سایر  و  قدردانی کرد 

بانک رفاه را خواستار شد.  
زنان  از  برخی  مراسم  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
دالیل  بیان  ضمن  »مادرآمد«  طرح  مشمول  زندانی 
خبر  شنیدن  از  را  خود  احساسات  خود،  زندانی شدن 
بانک  کارکنان  اقدام  از  و  گذاشتند  اشتراک  به  آزادی 

رفاه کارگران در این زمینه قدردانی کردند.
با  کارگران  رفاه  بانک  کارکنان  می شود،  خاطرنشان 
مرحله  قالب  در  ریال  میلیارد   10 حدود  مبلغ  اعطای 
 20 زمانی  بازه  در  که  »مادرآمد«  طرح  اجرای  اول 
والدت حضرت  سالروز   )1400 بهمن  جمادی الثانی)3 
 )1400 بهمن  رجب)26   13 لغایت  زهرا)س(  فاطمه 
به  نسبت  شد،  اجرا  علی)ع(  حضرت  والدت  سالروز 
در  غیرعمد  جرائم  زندانی  زنان  از  تعدادی  آزادسازی 

استان های تهران و فارس اقدام کردند.

تسهیالت  دریافت  حقوقی  و  حقیقی  متقاضیان   
نیمه  تا  ایران  صادرات  بانک  »مژده«  طرح  جدید 
وام های  از مزیت   دارند  اسفندماه( مهلت  شعبان )27 
اعتباری  مرابحه  قالب کارت  این طرح در  ارزان قیمت 

با نرخ های ترجیحی 4 تا 12 درصد استفاده کنند.
این  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
وام  »مژده«  تسهیالتی خود،  تازه ترین طرح  در  بانک 
هزینه های  کاهش  خانوار،  نیازهای  تامین  هدف  با  را 
و  اصناف  بازرگانی،  تولیدی،  واحدهای  توزیع  و  تولید 
مشاغل رونمایی کرد که مهمترین مزیت آن استفاده 
از نرخ ترجیحی 4 تا 12 درصدی این تسهیالت است.

اشخاص حقیقی، حقوقی و صاحبان مشاغل و کسب 
در  سپرده گذاری  ماه  سه  حداقل  با  می توانند  کار  و 
با  از فرصت دریافت تسهیالت جدید  این طرح،  قالب 

نرخ ترجیحی 4 تا 12 درصد استفاده کنند.
حقیقی  اشخاص  و  متقاضیان  طرح  این  اساس  بر 
طرح  قالب  در  جدید  حساب  افتتاح  با  می توانند 

بدون  جاری  قرض الحسنه  صورت  به  »مژده« 
یا  حساب(  در  )مسدود  دسته چک  با  دسته چک/ 
موجودی  میزان  برابر  دو  تا  پس انداز  قرض الحسنه 
سه ماهه خود در این طرح تا سقف دو میلیارد ریال 
بانک  از  ماهه   36 مساوی  اقساط  و  درصد   4 نرخ  با 

ایران تسهیالت دریافت کنند. صادرات 
فرصت افتتاح حساب جدید در این طرح که همزمان 
با چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی آغاز 
مبارک  میالد  و  شعبان  نیمه  ماه،  اسفند   27 تا  شده 
حضرت ولی عصر)ع( ادامه دارد و بهترین فرصت برای 
و  طرح  این  مزایای  از  استفاده  در  حقیقی  اشخاص 
مرابحه  کارت  قالب  در  آن  تسهیالت  درصدی   4 نرخ 

است. اعتباری 

حقوقی،  اشخاص  برای  طرح  این  مهم  ویژگی 
مشتریان  و  است  تسهیالت  ریالی  میلیارد   20 سقف 
در  سپرده گذاری  با  هم  مشاغل  صاحبان  و  حقوقی 
و  چک  دسته  بدون  جاری  قرض الحسنه  حساب های 
می توانند  طرح  این  ویژه  پس انداز  قرض الحسنه  یا 
با  و  ریال  میلیارد   20 سقف  تا  »مژده«  تسهیالت  از 
بهره مند  زیر  جدول  اساس  بر  ماهه   12 صرفا  اقساط 

شوند.
سه ماهه  سپرده های  به  طرح،  این  اساس  بر 
برابر   1.5 تا  شش ماهه  سپرده های  برابر،  یک  تا 
سپرده،  مبلغ  برابر  دو  تا  یک ساله  سپرده های  و 
پرداخت  4درصد  و   8  ،12 سود  نرخ   با   تسهیالت 

می شود.

بانک تجارت با برگزاری نشست های تخصصی و برپایی 
و  نمایشگاه  سومین  در  بانک  این  مالی  هلدینگ  غرفه 
صنعت  در  داخل  ساخت  از  حمایت  تخصصی  همایش 
پتروشیمی به تبیین راهکارهای تخصصی مالی و تشریح 
سیاست ها و اقدامات خود در حمایت از صنعت پتروشیمی 

پرداخت. 
هادی  دکتر  تجارت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  نژاد  فرخ  فرشید  مدیرعامل،  آثار  فیض  اخالقی 
هیات مدیره، امین زارع معاون مدیرعامل در امور اعتباری 
جمعی از مدیران و مسئوالن بانک تجارت در غرفه بانک 
تجارت در نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت 

داخل در صنعت پتروشیمی با مدیران عامل شرکت های 
فعال در این صنعت دیدار و گفت و گو کردند.

جمله  از  خود  مالی  هلدینگ  همراه  به  تجارت  بانک 
صرافی  کاردان،  سرمایه گذاری  صندوق  بیمه تجارت نو، 
بانک تجارت و کارگزاری بانک تجارت در غرفه این بانک 
در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشیمی پذیرای بازدیدکنندگان از این 

نمایشگاه است.
بانک تجارت و دیگر  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
این  برگزاری  نخستین شب  در  بانک  این  ارشد  مدیران 
نفت  پاالیشگاه  شرکت های  عامل  مدیران  با  نمایشگاه 

و  هنگام  پتروشیمی  فارس،  خلیج  ستاره  نفت  الوان، 
چندین شرکت فعال در صنعت نفت و پتروشیمی کشور 

دیدار و گفت و گو کردند.
تخصصی  همایش  و  نمایشگاه  سومین  افتتاحیه  در 
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه 
لغایت  دوم  که  پاالیش  پتروشیمی  و  پاالیش  به صنعت 
چهارم اسفند ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی و مرکز 
علی  شد،  برگزار  کیش  جزیره  المللی  بین  همایش های 
و  فارس  پتروشیمی خلیج  عسگری مدیرعامل هلدینگ 
جمعی از مدیران شرکت های پتروشیمی و صنایع وابسته 

حضور داشتند.

در  مشارکت  با  شرکت،  این  گفت:  سرمد  بیمه  مدیرعامل 
نفت،  حوزه  در  اقتصادی  فعاالن  برای  پتروصاد،  بزرگ  طرح 
در  به ویژه  را  ارزنده ای  و  متمایز  خدمات  پتروشیمی  و  گاز 

زمینه پوشش ریسک ارائه می کند.
تخصصی  نشست  سرمد،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت های  و  ایران  صادرات  بانک  ظرفیت های  تشریح 
به  خدمات  ارئه  و  ارزی  و  ریالی  تسهیالت  اعطای  در  تابعه 
شرکت های پتروشیمی در قالب طرح پتروصاد، در نمایشگاه 
صنعت  در  داخل  ساخت  از  حمایت  تخصصی  همایش  و 

پتروشیمی برگزار شد.
نشست  این  در  سرمد  بیمه  مدیرعامل  رشنوادی  یعقوب 
تخصصی با اشاره به اقدامات این شرکت برای خدمت رسانی 
بیمه  راه  نقشه  و  کشور  بزرگ  سازمان های  و  مجموعه ها  به 

سرمد برای نقش آفرینی بیش از پیش در حوزه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی کشور، گفت: شرکت بیمه سرمد، به عنوان 
برای  که  بیمه  صنعت  برتر  و  خوشنام  شرکت های  از  یکی 
چندمین سال متوالی موفق به اخذ سطح یک توانگری مالی 
شده است، به بیمه گذاران بزرگی مانند بانک صادرات ایران، 
سازمان  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته  دانشگاهی،  جهاد 
ارائه  بیمه ای  خدمات  بزرگ  شرکت های  و  اجتماعی  تامین 

می کند.
طرح  در  مشارکت  با  سرمد،  بیمه  شرکت  افزود:  وی 
گاز  نفت،  حوزه  در  اقتصادی  فعاالن  برای  پتروصاد،  بزرگ 
و پتروشیمی خدمات متمایز و ارزنده ای را به ویژه در زمینه 

پوشش ریسک ارائه می کند.
مدیرعامل بیمه سرمد خاطر نشان کرد: ما به عنوان یکی 

تابعه  شرکت های  کنار  در  پتروصاد،  طرح  اصلی  ارکان  از 
دارند، خدمات  طرح حضور  این  در  که  ایران  صادرات  بانک 
ارزان تر، سریع تر، مطمئن تر و باکیفیت تری به مشتریان ارائه 
فعاالن  برای  فردی  به  منحصر  شرایط  واقع  در  که  می کنیم 
 اقتصادی به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد خواهد 

کرد.
رشنوادی با ذکر این نکته که استفاده از بیمه در طرح های 
عنوان سرمایه گذاری  به  باید  و  نیست  بزرگ صنعتی، هزینه 
قلمداد شود، خاطرنشان کرد: بیمه سرمد صرفا به قصد سود 
عهده  به  که  رسالتی  دلیل  به  بلکه  نشده،  طرح  این  وارد 
مجموعه بانک صادرات ایران و مجموعه شبکه بانکی گذاشته 
داریم، تالش  را  زمینه  این  در  مشارکت  قصد  نیز  ما  و  شده 
همه  و  کشور  اقتصاد  برای  ارزش  خلق  به  تا  کرد  خواهیم 

ذی نفعان کمک کنیم.
وی افزود: قصد داریم در صنایع باالدستی و پایین دستی، 
بیمه گذاران حوزه صنعت  برای  فراساحلی، داخلی و خارجی 
پتروشیمی، خدماتی را طراحی و اجرایی کنیم که برای آنها 
پوشش  بر  عالوه  بیمه ای،  قراردادهای  و  کند  ایجاد  ارزش 
ریسک در فعالیت های اقتصادی آنها، بتواند به صورت قرارداد 
برای  را  تاثیرگذاری  حداکثر  منافع،  در  مشارکت  تسهیم 

بیمه گذاران فراهم کند.
صادرات  بانک  مدیره  هیات  رئیس  نایب  یوسفیان  امیر 
سرمایه  تامین  شرکت  مدیرعامل  وطن پور  محمد  ایران، 
سپهر و محمودرضا گشاده رو مدیرعامل شرکت صرافی سپهر 
را  پتروصاد  طرح  مختلف  ابعاد  نشست  این  در  نیز  صادرات 

تشریح کردند.
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  شنبه   7 اسفند 1400   شماره 1268
جشنواره فیلم هنگ کنگ

 فعال برگزار نمی شود

با بروز موج جدیدی از شیوع سویه اَمیکرون ویروس کرونا، جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ تا زمانی نامشخص به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، این تصمیم قابل پیش بینی با افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا تا روزانه پنج هزار نفر در هنگ کنگ اتخاذ شده و قرار است تمامی جمعیت ۷.۵ میلیون نفری هنگ کنگ در ماه 

مارس تست کرونای اجباری بدهند. 
سینماهای هنگ کنگ نیز از اوایل ژانویه تعطیل شده اند و اعمال فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ آوریل تمدید شده است.  

جشنواره فیلم هنگ کنگ در سال ۲۰۲۰ و با آغاز همه گیری کرونا برگزار نشد و سال گذشته نیز به صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و مجازی برپا شد.
هنگ کنگ از سیاست کرونا صفر چین برای برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی تبعیت می کند و به همین دلیل بسیاری معقدند شاید سال ها زمان ببرد تا این جشنواره بتواند میزبان میهمانان جهانی برای 

نمایش فیلم باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، 
»موزه آینده« در دوبی از روز بیست 
و ســوم فوریه بــه روی عموم مردم 
گشوده شده اســت. این موزه برای 
بازدیدکننــدگان تجربه ای را فراهم 
می کند که به واســطه آن می توانند 
آینده را در حوزه هایی همچون فضا 

و طبیعت تصور کنند.
ساختمان این موزه ۷۸ متر ارتفاع 
دارد و در فهرستی که در ماه جوالی 
جئوگرافیک«  »نشنال  مجله  توسط 
منتشر شــد  از این موزه به عنوان 

یکی از ۱۴ مــوزه زیبای جهان نام 
برده شد.

پنج طبقه از هفت طبقه ساختمان 
این موزه به فضای برگزاری نمایشگاه 
اختصاص داده شده است. بازدید از 

تمام موزه حدود دو تا ســه ساعت 
زمان می برد البتــه بازدیدکنندگان 
می توانند تا هر زمان که مایل باشند 

در موزه حضور داشته باشند.
این مــوزه بازدیدکننــدگان را به 
ســفری به ســال ۲۰۷۱ می برد و 
فرضیه هایی درباره آینده موضوعات 
مختلف همچون اکوسیستم و زیست 

مهندسی را به نمایش می گذارد.
یکــی از نمایشــگاه هایی کــه با 
موضوع فضا برگزار می شــود، »ماه 
جدیــد« نام دارد و نشــان می دهد 

چطور ماه می توانــد به منبع انرژی 
ســیاره  تمام  برای  تجدیدپذیــری 

تبدیل شود.
همچنین نمایشــگاهی با موضوع 
طبیعــت، جنگل هــای آمــازون را 

بازسازی کرده است.
طبقه نخســت این مــوزه نیز به 
نمایشــگاهی بــرای کــودکان که 
»قهرمانان آینده« نام دارد اختصاص 
پیدا کرده است. این نمایشگاه با سه 
مضمون اصلی تصور کردن، طراحی 
کردن و خلق کردن برگزار می شود.

پخش  حذف  از  اســکار  آکادمی 
از  شــاخه  هشــت  تلویزیونــی 
جوایز اســکار در مراســم اســکار 
۲۰۲۲ بــرای افزایــش جذابیــت 
خبــر  ســینمایی  رویــداد   ایــن 

داد.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود 
ریپورتــر، در اقدامــی که پیش از 
بــروز تنش هایی در  این موجــب 
آکادمی شده بود اما احتماال مورد 
اســتقبال عموم مردم قرار خواهد 
گرفت، مراسم اعطای جوایز هشت 
جایــزه ۸ شــاخه مســتند کوتاه، 
تدویــن، چهره پردازی، موســیقی 
متــن، طراحی تولید ، انیمیشــن 
کوتــاه، فیلــم کوتــاه و صدا یک 

ساعت قبل از شــروع پخش زنده 
در داخل سالن دالبی اجرا و ضبط 
برانگیز  بحث  رویکردی  می شــود، 
که آکادمی ابتدا در ســال ۲۰۱۸ 
 اتخــاذ کــرد و ســپس آن را رها 

کرد. 
این اقدام کمتر از یک سال پس 
از ثبــت پائین ترین نــرخ مخاطب 
طول  در  اســکار  تلویزیونی  پخش 
تاریخ این جوایز ســنیمایی صورت 
 ABC تلویزیونی  شبکه  می گیرد. 
مراســم  پخش  انحصاری  حقــوق 
اســکار تا سال ۲۰۲۸ را در اختیار 

دارد. 
اکثر مردم فقط به شــش شاخه 
پرمخاطب اســکار بهتریــن فیلم، 

بازیگر  بهترین  کارگردانی،  بهترین 
بهترین  زن،  بازیگــر  بهترین  مرد، 
بازیگر نقــش مکمل مرد و بهترین 
بازیگــر نقش مکمــل زن اهمیت 
می دهنــد، امــا آکادمی همیشــه 
بــرای اعطای همه جوایــز رقابتی 
 اســکار خود روی آنتن تحت فشار 
اســت تا آرامش را در میان هیات 
مدیــره حفــظ کنــد که شــامل 
نماینــدگان ۱۷ شــاخه آکادمــی 
اســت، که اکثر آنهــا حداقل یک 
جایــزه دارنــد و می خواهند که با 
آنهــا مانند بازیگران، کارگردانان و 

رفتار شود. تهیه کنندگان 
آکادمی در آگوست ۲۰۱۸ اعالم 
کــرد که چندین جایــزه در نود و 

یکمین دوره اسکار را بدون پخش 
تلویزوینی زنده اعطا خواهد شــد، 
اما واکنش شــدید اهالی ســینما 
باعث شــد آکادمــی از این موضع 

کند. نشینی  عقب 
مراســم اعطــای جوایــز نود و 
چهارمیــن دوره جوایز ســینمایی 
 ۲۰۲۲ مــارس   ۲۷ روز  اســکار 
فروردیــن   ۸ دوشــنبه  )بامــداد 
فیلم  برگــزار می شــود و   )۱۴۰۱
بــه کارگردانی  »قــدرت ســگ« 
»جیــن کمپیون« بــا نامزدی در 
۱۲ شــاخه و فیلــم »تل ماســه« 
نامزدی  با  ویلنوو«  ساخته »دنیس 
 در ۱۰ شاخه پیشــتاز این رویداد 

هستند. 

معــاون میــراث فرهنگی گفت: 
اســتودیوهای  به  تاریخی  اماکــن 
برنامه هــای نوروزی صدا و ســیما 
تبدیــل شــود و اســتودیوگریزی 
و  گیــرد  قــرار  کار  دســتور  در 
برای اســتفاده از اماکــن تاریخی 
فرهنگــی  میــراث  پایگاه هــای  و 
هماهنگی های الزم با صدا و سیما 

انجام شود.
به گزارش ایســنا، علــی دارابی 
درحالی درباره اســتفاده از اماکن 
اســتودیو  عنــوان  بــه  تاریخــی 
برنامه هــای نوروزی صدا و ســیما 
تاکیــد کرد کــه در روزهای اخیر 
به  تلویزیونی  مجموعه های  ساخت 
تا کنون  اثرات مخربــی که  خاطر 
شــده  واکنش برانگیز  داشــته اند، 
اســت. دارابی پیش از آن که وارد 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی شود، معاون امور 
سیما  و  صدا  ســازمان  استان های 
انتخاب هایی  مــدت  این  در  و  بود 
از جمــع صــدا و ســیمایی ها در 

مجموعــه میراث فرهنگی داشــته 
است.

او که در همایش »به اســتقبال 
نــوروز ۱۴۰۱« ســخن می گفت، 
بر افزایش ســواد میراثی از طریق 
رســانه تاکید کرد و با بیان این که 
بــرای هــر اقدامی باید پیوســت 
تدویــن  فرهنگــی  و  رســانه ای 
شــود، گفت: باید در سطح کشور 
تمــام مجموعه هــای تاریخــی به 
مســؤوالن، ســفرا و مردم معرفی 
افزایش سواد  باید  شوند. همچنین 
میراثی و شناســاندن آن به آحاد 
مردم از طریق رســانه ها در دستور 

کار قرار بگیرد.
قائم مقــام وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی که 
ریاســت ســتاد نوروز را به عهده 
دارد، بــه تدویــن دســتورالعملی 
برای قبل، حین و پس از نوروز در 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
و صنایع دستی اشــاره کرد و ارائه 
خدمات باکیفیت و خانواده محوری 

را جــزو اولویت هــای وزارتخانــه 
دانست.

دارابی با اشاره به حضور مدیران 
میــراث  پایگاه هــای  و  اســتانی 
فرهنگــی و موزه هــا در همایــش 
اســتقبال نوروز، اظهــار کرد: این 
برای  برنامه ریزی  مثابه  به  جلســه 
امکان  اســت کــه  انجام عملیاتی 
دارد اجرای آن بــا موانعی روبه رو 
شــود؛ لذا ما وظیفــه داریم برای 
اهتمام  نوروزی  سفرهای  برگزاری 

باشیم. داشته 
نوروز  کــرد:  بیان  او همچنیــن 
در  ســالم  رقابت  بــرای  عرصه ای 
راســتای ارائــه بهتریــن خدمات 
اســت و امیــدوارم بتوانیم میزبان 
باشیم.  گردشــگران  برای  شایسته  
به مردم  باکیفیــت  ارائه خدمــت 
ارکان اصلی  از  و خانواده محــوری 

ما است. برنامه های 
میــراث  وزارت  مقــام  قائــم 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
تاثیرات کرونا  به  اشــاره  با  دستی 

در صنعت گردشــگری دنیا، افزود: 
بــا وجــود اتفاقــات تأثربرانگیز و 
فوت بیــش از ۶ میلیــون نفر در 
دانش  ســالمت،  حوزه  مدت،  این 
بنیان ها، علم و فن آوری و رسانه ها 

داشته اند. رشد چشمگیری 
ســفر  ســونامی  به  همچنین  او 
اشــاره کرد و گفت: باید خودمان 
را بــرای این رخداد بــزرگ آماده 
کنیــم. همچنین حفظ و صیانت از 
یادگار اجدادمان و معرفی شایسته  
آن از وظایف مهمی اســت که ما 

برای خود تعریف کرده ایم.
بنابــر گــزارش روابــط عمومی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
استفاده  دارابی  دســتی،  صنایع  و 
استادان دانشــگاه، دانشجویان،  از 
به عنوان  داوطلبــان  و  بســیجیان 
افزایــش کار  همیــاران میــراث، 
موزه ها و پایگاه هــا همچنین تهیه 
یونیفرمی متحدالشکل در آینده را 
پیشــنهادهای  و  عنوان طرح ها  به 

مدنظر خود مطرح کرد.

خبر »موزه آینده« در دوبی افتتاح شد

فیلم وســترن هندی »تار« با نقش آفرینی و تهیه کنندگی آنیل کاپور 
به نت فلیکس می رود.

بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از ورایتی، فیلم وســترن هندی 
»تار« با نقش آفرینی و تهیه کنندگی آنیل کاپور در سرویس استریمینگ 

نت فلیکس از اواسط سال جاری میالدی پخش می شود.
داســتان این فیلم در دهه هشتاد میالدی به وقوع می پیوندد و درباره 
مردی اســت که به شــهری بزرگ نقل مکان می کند تا کار پیدا کند و 
انتقام اتفاق هایی را که در گذشــته اش افتاده است، بگیرد. این نخستین 

تجربه کارگردانی راج سینگ چادهری فیلمنامه نویس است.
کاپور می گوید فیلم جدیدش عناصر نوآر را با وسترن ترکیب می کند 
و داســتان یک انتقام اســت. در کنار کاپور که قبال در فیلم هایی مانند 
»میلیونــر زاغه نشــین« و »ماموریت غیرممکن: گوســت پروتکل« هم 
نقش آفرینی کرده است، هارش واردان کاپور، فاطمه سانا شیخ و ساتیش 
کوشــیک از دیگر ستاره های این فیلم هستند. کاپور که از طریق شرکت 
خــودش فیلم را تهیه کرده، گفت: ژانر این فیلم تریلر نوآر اســت که از 
ژانر کالســیک وسترن الهام می گیرد و این نخستین بار در سینمای هند 
اســت که چنین اتفاقی می افتد. این فیلم یک زمین بازی اســت که در 
آن پویایی اســتعدادهای جدید با تجربــه قدیمی های صنعت هم جلوی 
دوربین و هم پشــت آن ترکیب می شــود. وی اضافه کرد: به عنوان یک 
بازیگر و تهیه کننده، من همیشــه سعی کرده ام با محتوای نوآورانه باعث 
پیشبرد هنجارها شوم و »تار« نمایش عملی این هدف است. شرکت تهیه 
فیلم کاپور در ۱۵ ســال فعالیت خود فیلم هایی مانند »گاندی، پدرم« و 
»عروســی ویردی« را ساخته و همچنین پشــت اقتباس هندی سریال 
تلویزیونــی »۲۴« و »روز گزینش« آراوینــد آدیگا برای نت فلیکس بوده 
اســت. نت فلیکس یکی از بازیگران اصلی بازار رقابتی هند اســت که در 
آن اســتریمرها چند الیه محتوای مختلف ارایه می دهند. این شرکت در 
دسامبر قیمت خود در این بازار را کاهش داد تا بتواند سهم بزرگ تری از 

آن را به خود اختصاص دهد.

سفر یک مجسمه عظیم »موآی« برای بازگشت به خانه پس از گذشت 
چندین سال  آغاز شد.

به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز، چند روز پیش سفر یک مجسمه 
عظیم »موآی«، یکی از چندین مجسمه سنگی مشهور جزیره ایستر برای 
بازگشت به خانه آغاز شد. این مجسمه به »سانتیاگو« منتقل شده بود و 

از سال ۱۸۷۰ در همان محل نگهداری می شد.
بازگشــت این مجسمه پس از ســال ها تالش برای بازگرداندن آن به 

جزیره ایستر میسر شده است.
این مجســمه ۷۱۵ کیلوگرمی به وســیله یک کامیون به شهر بندری 
»والپارایســو« واقع در شیلی منتقل خواهد شد و از آن جا طی یک سفر 

دریایی پنج روزه به جزیره ایستر خواهد رسید.
این اقدام بخشــی از یک برنامه  استرداد است که با هدف بازگرداندن 
آثار اجدادی، مقدس و تشریفاتی به جزیره ایستر ترتیب داده شده است.

جزیره ایستر که در ۳,۲۱۹  کیلومتری سواحل شیلی واقع شده بیش 
از هزار مجســمه سنگی را در خود جای داده اســت. این مجسمه ها در 
حقیقت ســردیس های عظیمی هســتند که قرن ها پیش توسط بومیان 
این منطقه خلق شــدند. این مجسمه ها جزیره ایستر را به شهرت جهانی 

رساندند و باعث ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو شدند.
این مجســمه در نهایت در یکی از موزه های جزیره ایســتر نگهداری 

خواهد شد.

وسترن هندی آنیل کاپور 
به نت فلیکس می رود

مجسمه »موآی« راهی خانه شد

عضو کمیســیون مشترک و ناظر مجلس در کمیســیون عالی امنیت 
فضای مجازی گفت: اشــکاالت این طرح در زمان رســیدگی به محتوای 
طرح، برطرف خواهد شد، مردم نگران نباشند، مسدود سازی شبکه های 

اجتماعی در کار نیست.
حســین نوش آبادی عضو کمیســیون مشــترک و ناظــر مجلس در 
کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا بیان 
کرد: طرح صیانــت از حقوق کاربران در فضای مجازی ، بخوبی تبیین و 
تشــریح نشده است و کمیســیون ، کلیات طرح را تصویب کرده ؛  مردم 

مطمئن باشند از حقوق آنان در فرآیند رسیدگی، دفاع خواهد شد.
وی ادامه داد: کمیسیون مشــترک باید با برگزاری کنفرانس خبری و 
نشست با اصحاب رسانه ابعاد و زوایای این طرح را تشریح و تبیین کند.

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اســالمی افزود: فضای 
مجــازی که االن به فضای واقعی زندگی مردم تبدیل شــده اســت ، با 
حفظ حقوق اساسی مردم و دفاع از محیط کسب و کار کاربران، نیازمند 

ساماندهی است
نوش آبادی خاطرنشان کرد: باید جامعه را با فرآیند نظام قانون گذاری 
بیشــتر آشنا کرد ؛ برخی از مخالفت ها ناشی از عدم آگاهی کافی نسبت 
به ساختار نظام قانون گذاری در مجلس و فرآیند تصمیم گیری هاست.

عضو کمیســیون مشترک و ناظر مجلس در کمیســیون عالی امنیت 
فضای مجــازی یادآور شــد: پلتفرم های خدمات رســان در بخش های 
مختلــف فرهنگــی ،  اقتصادی و اجتماعی به صــورت نظام مند ، مورد 

حمایت قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم ورامین افزود: اشــکاالت این طرح در زمان رسیدگی به 
محتوای طرح ، برطرف خواهد شد ، مردم نگران نباشند ، مسدود سازی 

شبکه های اجتماعی در کار نیست.

عضو کمیسیون مشترک مجلس:
مسدودسازی شبکه های اجتماعی

 در کار نیست

معبد افسانه ای هرکول کشف شد

نماینــدگان مجلس در بررســی 
های بودجه ای مجلس ابقاء معافیت 
مالیاتــی فعالیت های هنری را ابقاء 

کردند.
بــه گــزارش ایســنا، نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در بررسی 
هــای بودجــه ۱۴۰۱ در بخــش 
درآمــدی با حــذف »فعالیت های 
هنری موضوع بنــد)ل( ماده)۱۳۹( 
قانون مالیات های مســتقیم« از بند 
ق تبصــره ۶ بودجه کــه می گوید 
»معافیــت مالیاتــی فعالیت هــای 
مربوط به انتشــارات کمک درسی و 
“فعالیت های هنری موضوع بند)ل( 
مــاده)۱۳۹( قانــون مالیات هــای 
ابقاء  مستقیم”، حذف می شــود.« 
معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان را 
تصویب کردند. اخیرا نیز بسیاری از 
هنرمندان و فعالین عرصه فرهنگی 
و هنری کشــور نســبت به درنظر 
گرفتن مالیات بــرای فعالیت های 
هنری در گزارش کمیسیون تلفیق 
را مطرح  انتقاداتی  بودجــه ۱۴۰۱ 

کرده بودند.
در بررســی هــای ایــن موضوع 
بسیاری از نمایندگان بر حذف بخش 
فعالیت های هنری در این بند اصرار 

کردند.
در  توانگر  مثــال مجتبــی  برای 

این خصوص گفــت: حضرت آقا در 
ســخنان اخیر خود بارهــا بر جهاد 
تبییــن و جنگ روایت هــا تأکید 
داشــتند. ایشان در دیدار اخیر خود 
با دست اندرکاران همایش حضرت 
حمزه )ع( وظیفه ایجاد شــناخت را 

بر عهده هنرمندان دانستند.
وی افزود: مجلس یازدهم به هوش 
باشــد که برای اخذ مالیات از چند 
ســلبریتی هنجارشــکن مفت خور 
کــه تعداد آنها به کمتــر از ۵۰ نفر 
هم نمی رسد قانونی تصویب نکنند 
کــه هنرمندانی همچون نقاشــان، 
طراحان، خوشنویسان، فعاالن قرآنی 
و فعاالن حوزه تئاتر و سینما از این 
معافیت محروم شــوند. از یک سو 
برای تأمین معیشت این قشر بودجه 
تصویب می کنیم و از ســوی دیگر 
قصد داریم مالیات در نظر بگیریم؟ 
افسران جهاد تبیین و جنگ روایت 
های مورد نظر آقــا مگر غیر از این 
این  متعهد هســتند؟  هنرمنــدان 
موضــوع در صــورت تصویب برای 
نهادهای فرهنگــی و هنری و برای 
دولت و وزارت ارشــاد بــار مالی به 
دنبال خواهد داشــت. بــا این کار 
بخش خصوصــی متعهد به فرامین 
رهبری را از این فضا دور می کنیم.

توانگر همچنین گفت: برای مثال 

میلیارد  ســینمادارانی که چند ده 
تومان ســرمایه گذاری کردند و در 
طول ســال ۱۵ درصد درآمد دارند 
را چگونه شامل مالیات ۲۵ درصدی 
کنیم؟ برای جهــاد تبیین و جنگ 
روایت ها ظرفیت سینماگران متعهد 
در کجــا باید منعکس شــود؟ این 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
همچنین تأکید کــرد: بدانیم با در 
نظر گرفتن مالیات برای فعالیت های 
هنری ســدی بر سر راه فرمان مقام 
معظم رهبری در خصوص ضرورت 
توجــه به جهــاد تبییــن و جنگ 
رســانه ها و فعالیت های هنرمندان 
قرار داده ایــم. دود این موضوع نیز 
بر چشــم نظام و تمام فعالیت های 
فرهنگــی و هنری خواهد رفت. وی 
همچنیــن تأکید کرد: مگر نه اینکه 
با مطرح شــدن این موضوع مالیات 
برای هنرمندان چند ســلبریتی به 
جای عقد قرارداد ریالی بیت کوین 
و انتقال پول در خارج از کشــور را 

تقاضا کرده اند.
در ادامه نیز مهدی طغیانی عنوان 
کرد: آنچنان درآمدی شــامل حال 
هنرمندان نمی شــود که بخواهیم 
معافیت مالیاتی آن ها را لغو کنیم. 
پس فعالیت های هنری باید در این 
قســمت حذف شــود، اما انتشارات 

کمک درسی که درآمدهای نجومی 
دارند باید مالیات بپردازند. دشــتی 
اردکانــی نیز در این خصوص گفت: 
با ایــن کار و بــا در نظــر گرفتن 
مالیــات برای فعالیــت های هنری 
هیچ کس دیگــر اعتباری برای این 
فعالیــت هنری قائل نخواهد شــد. 
پــس خواهش می کنم واژه فعالیت 
های هنری از این بند حذف شــود. 
در ادامــه نیز عبــاس مقتدایی نیز 
عنــوان کرد: یک موضــوع را چنان 
پیچیده کرده ایم که ممکن اســت 
موجب نگرانی هنرمندان شود و فکر 
کنند قرار است چه اتفاقی برای آن 
ها بیفتد. قبال در قانون مالیاتی های 
مســتقیم فعالیت های انتشاراتی و 
قرآنی دارای مجوز از وزارت ارشــاد 
مالیاتی کردیم.  معافیت  را مشمول 
حــاال دولت مــی گوید بــه دلیل 
اینکه انتشــاراتی هــای کتاب های 
کمک درسی ســود زیادی می برند 
اما  نشوند  مالیاتی  معافیت  مشمول 
قانون قبلی هنرمندان  طبق همین 
مشــمول معافیت مالیاتی هستند. 
اکنون هــم حمایــت از هنرمندان 
توسط مجلس یازدهم شکل گرفته 
و مــا به هنرمندان می گوییم که ما 
در مجلس شــورای اسالمی حامی 

هنرمندان هستیم.

معافیت مالیاتی هنرمندان ابقاء شد

حذف ۸ شاخه جوایز اسکار در پخش تلویزیونی

معاون میراث فرهنگی کشور:
اماکن تاریخی استودیوهای نوروزی صدا و سیما شوند

فسیل تازه کشف شده یک گونه عجیب از دایناسورها در آرژانتین که تقریبا بدون دست 
بوده است، ممکن است ظاهر بانمکی داشته باشد، اما مطمئنا خشن و بی رحم بوده است.

تازگی مشخص شده است که یک دایناسور  به  از آی ای،  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
تازه کشف شده دارای دست هایی به قدری کوچک بوده است که حتی از دایناسورهای 

"تی رکس" که دست های کوتاهی داشته اند نیز مضحک تر بوده است.
گروهی از دیرینه شناسان در آرژانتین به تازگی یافته های خود را از گونه ای جدید و بدون 
بازو از دایناسورها به نام "گومسیا اوچوآ")Guemesia ochoai( منتشر کرده اند. این 
دایناسورها قبل از انقراض در ۶۶ میلیون سال پیش، در اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و 

هند می زیسته اند.
دیرینه شناسان همیشه به اعماق گذشته ما نگاه می کنند تا بفهمند ما چگونه به آنچه 
امروز هستیم، تکامل یافته ایم. در حالی که فسیل های انسانی اخیر با قدمت بیش از ۲۵۰۰ 
ارائه  را  افراد در گذشته  از رژیم های غذایی مصرف شده توسط  سال می توانند جزئیاتی 
دهند، با فسیل های قدیمی تر می توان به عمق تاریخ بازگشت و حتی زمان تکامل گونه های 

قدیمی به گونه های جدید را مشخص کرد.
می دهد.  نشان  را   )Abelisuarids("آبل خزندگان" نام  به  گونه ای  اخیر،  یافته های 
"آبل خزندگان" دایناسورهای دوپا با اندام های عقبی تنومند با سه انگشت کاربردی بودند. 
این دایناسورها از نظر اندازه بسیار بزرگ بودند و تخمین ها حاکی از آن است که طول آنها 
تا ۳۹ فوت)۱۲ متر( می رسیده است. با این حال این مطالعه جدید، یکی از کوچک ترین 

"آبل خزندگان" گزارش  شده تا به امروز را گزارش می دهد.
تجزیه و تحلیل محققان نشان می دهد که "گومسیا اوچوآ" گونه ای از "آبل خزندگان" 
بوده است که دسته ای از دایناسورها با اندام های جلویی کوچک هستند که برای شکار 

طعمه باید به سر و آرواره های قدرتمند خود تکیه می کردند.
آبل خزندگان نام یک تیره از باالخانواده شاخ خزنده سانان است که در دوره کرتاسه تکامل 
یافتند. اگرچه سنگواره هایی که به تازگی کشف شده نشان می دهد که آنها احتماالً از اواسط 
دوره ژوراسیک یعنی از حدود ۱۷۰ میلیون سال پیش نیز وجود داشتند. آبل خزندگان 
دایناسورهای گوشت خواری با جثه های پنج تا ۹ متری بوده اند که سنگواره های آنها تاکنون 
در قاره های آمریکای جنوبی، آفریقا و همچنین در هند و ماداگاسکار کشف شده است. اما 
با انقراض دایناسورهای "گوشت سوسمار" در این مناطق توانستند جایگزین آنها شوند و به 

گوشت خواران برتر محیط زندگی خود تبدیل شوند.
پروفسور "آنجالی گوسامی" رهبر این تحقیقات و یکی از نویسندگان این مطالعه جدید 
گفت: این دایناسور جدید در نوع خود کامال غیرمعمول است. چندین ویژگی کلیدی دارد 
که نشان می دهد یک گونه جدید است و اطالعات مهم جدیدی را در مورد منطقه ای از 

جهان که ما اطالعات زیادی در مورد آن نداریم، ارائه می دهد.
این تخمین ها از روی یک مغز تقریباً کامل کشف شده از این دایناسور در دره "آمبالیو" 
خود  تحقیقاتی  مقاله  در  محققان  است.  شده  زده  آرژانتین  کشور  در  سالتا  استان  در 
نوشته اند که این فسیل، سقف جمجمه نازک و عدم وجود شاخ را نشان می دهد. در حالی 

که این ویژگی ها مشخصه آبل خزندگان است، اما منحصر به آنها نیست.
است.  داشته  کوچکی  بسیار  دست های  خود،  بزرگ  بدن  به  نسبت  اوچوآ"  "گومسیا 
محققان بر این باورند که این دست ها بقایای فرگشتی دست هایی هستند که زمانی برای 
اجداد این دایناسورها مفید بوده اند، اما با گذر زمان دیگر از نظر عملکردی برای آنها مفید 

نبوده اند.
"گومسیا اوچوآ" مانند دایناسورهای دیگر در دسته خود، نمی توانسته اندام باالیی خود 

را خم کند و حتی پنجه هم نداشته است.
اعتقاد محققان بر این است که "گومسیا اوچوآ" با این وجود، گوشت خوار بی رحمی بوده 

است که طعمه خود را به راحتی از بین می برده است.
اما مهم تر از این ها اینکه حضور این فسیل تایید می کند که در آبل خزندگان یافت شده 
در آرژانتین، تمایزات جغرافیایی وجود داشته است. در حالی که آبل خزندگان قبلی در 
منطقه پاتاگونیای جنوبی این کشور یافت شده بودند، "گومسیا اوچوآ" در شمال غربی 
این کشور یافت شد که نشان می دهد این منطقه ممکن است سرنخ های زیادی راجع به 

دایناسورها در اختیار داشته باشد.
این واقعیت که بقایای فسیلی آرژانتین تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده اند، به این 
معما اضافه می کند. بنابراین، ممکن است این اولین باری باشد که در مورد آبل خزندگان 

می شنوید، اما بعید است که آخرین مورد باشد.
این یافته ها در مجله Journal of Vertebrate Paleontology منتشر شده 

است.

کشف فسیل دایناسور بی دست
 در آرژانتین

بی بی سی: 'درخت سیب نیوتن' در باغ گیاهشناسی دانشگاه کمبریج 
در اثر طوفان یونیس از ریشه در آمده است.

باغ گفت که درخت در سال ۱۹۵۴  این  بروکینگتون مدیر  ساموئل 
کاشته شده بود و برای ۶۸ سال در ورودی این باغ قرار داشت.

او گفت که این درخت کپی ژنتیکی درختی در خانه ایزاک نیوتن بود 
که گفته می شود افتادن سیب از آن نیوتن را به فکر طراحی نظریه 

گرانش انداخت.
این  )کلون(  ژنتیکی  کپی  یک  که  گفت  کمبریج  گیاهشناسی  باغ 
درخت را در اختیار دارد که به زودی در جای دیگری در باغ خواهد 

کشت.
نام  به  نیوتن  زادگاه  خانه  در  افتاد  آن  از  سیب  که  اصلی  درخت 

"وولزتورپ مانور" در گرانتام لینکلنشر قرار دارد.
هرچند آن درخت در قرن نوزدهم در اثر وزش باد افتاد اما دوباره از 

ریشه رشد کرد و همچنان موجود است.
بروکینگتون گفت تحلیل ها نشان می دهد سه درخت در کمبریج 
از جمله درختی که در باغ گیاهشناسی بود همتاهای ژنتیکی درخت 

اصلی هستند.
او گفت هرچند افتادن این درخت در طوفان روز جمعه یک "ضایعه 
غم انگیز" است اما آنها از قبل می دانستند که به دلیل ابتال به قارچ 

عسل از بین خواهد رفت.
او گفت برای همین آنها کپی ژنتیکی دیگری از درخت برداشته بودند 
تا "به کمک علم فوق العاده پیوند، اوالد دیگری از 'درخت سیب نیوتن' 

همچنان در مجموعه ما باقی بماند."

طوفان »درخت سیب نیوتن« را انداخت



وخیم شدن »خشونت علیه زنان« در پاندمی کرونا

مصرف ساالنه پالستیک به ۴۶۰ میلیون تن رسید

آزمایش هوا، جدیدترین اقدام چین برای کنترل شیوع کرونا

ایسنا: سرپرست بهزیستی اســتان تهران از شناسایی و جذب 
۲۵۵۶ کودک کار و خیابان در ســطح اســتان طی ۹ ماهه سال 
جــاری خبر داد و گفــت:  از این تعداد ۳۸۳ کــودک در مراکز 
نگهداری سازمان اسکان داده شدند و ۲۱۷۳ کودک نیز در مراکز 
روزانه از خدمات حمایتی، آموزشی و بازتوانی به منظور حذف کار 

کودک، برخوردار شده اند. 
سمانه زمانی درخصوص رویکرد و نگاه بهزیستی در دوره جدید 
سازمان برای ساماندهی کودکان کار و خیابان، اظهار کرد: رویکرد 
اصلی سازمان در ساماندهی کودکان کار و خیابان، حمایت از این 
کــودکان و خانواده های آنها با هدف محور کار کودک با تأکید بر 
رعایت رویکرد دوستدار کودک و در چارچوب اهداف کمی تعیین 

شده در قانون برنامه ششم توسعه است.
وی ادامــه داد: از ایــن رو، اهــداف اختصاصــی در این زمینه 
پیشگیری و برطرف کردن مخاطرات و آسیب های ناشی از حضور 
و کار کــودک در خیابان و پدیــده کار کودک بر کودک، خانواده 
و جامعــه، بازتوانی کودکان کار و خیابــان و خانواده های آنها از 
طریق افزایش توانایی های تحصیلی و حرفه ای و ارتقاء مهارت های 
سازگاری کودک و افزایش توانایی های شغلی، مالی و سرپرستی 

در خانواده، ارتقاء کیفیت زندگی کــودکان و خانواده آنها، ایجاد 
همگرایی بین عملکرد و فعالیت های پراکنده در سازمان بهزیستی 
و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی ذیربط به منظور جلوگیری 

از اتالف منابع، تداخل و بعضاً تعارض اقدامات اجرایی است.
شناسایی و جذب ۲۵۵۶ کودک کار و خیابان در استان 

تهران
سرپرست بهزیستی اســتان تهران درخصوص تعداد کودکان 
ســاماندهی شده طی سال جاری در تهران، بیان کرد: در ۹ ماهه 
اول سال جاری ۲۵۵۶ کودک کار و خیابان در سطح استان تهران 
شناســایی و جذب شده اند که از این تعداد ۳۸۳ کودک در مراکز 
نگهداری سازمان اسکان داده شدند و ۲۱۷۳ کودک نیز در مراکز 
روزانه از خدمات حمایتی، آموزشی و بازتوانی به منظور حذف کار 

کودک، برخوردار شده اند.
زمانــی افزود: در تمامی موارد، با خانواده کودکان جذب شــده 
نیز ارتباط برقرار شده و در زمینه حمایت و بازتوانی آنان اقدامات 
متنوعی صورت گرفته است. از این تعداد کودک شناسایی و جذب 
شــده، بیش از ۸۰ درصد اتباع خارجی و کمتر از ۲۰ درصد آنها 
ایرانی هستند که در اغلب موارد کودکان اتباع فاقد مدارک هویتی 

هســتند. همچنین، ۲۸ درصد از این کودکان دختر و حدود ۷۲ 
درصدشان پسر هستند.

وی با بیان اینکه طبق آمار جمع آوری شــده در ۹ ماهه ســال 
جاری از کودکان شناســایی و جذب شده به سازمان، بیش از ۷۵ 
درصد کودکان دارای والدین هســتند و با آنها زندگی می کنند و 
تنها ۲ درصد آنها هر دو والد را از دســت داده اند، گفت: در اغلب 
موارد والدین به دلیل اعتیاد یا فقر شــدید قادر به تامین خانواده 
نیســتند و کودکان ناچار به تامین مالی خانواده هستند. در این 
راســتا، تنوعی از خدمات درمانی، بازتوانی و آموزشی با دو هدف 
عمده به خانواده ها ارائه می شــود؛ هدف اول، توانمندی والدین با 
کمــک به ترک اعتیاد، حرفه آموزی یــا دریافت درمان های مورد 
نیاز و دومین هدف، آگاهی خانواده از پیامدها و آســیب هایی که 
کودکشان را به واسطه حضور در خیابان یا کارگاه های زیرزمینی 

تهدید می کند، است.
به گفته سرپرســت بهزیستی استان تهران، یکی از چالش های 
اساسی سازمان در ارائه خدمات آموزشی، حمایتی و توانمندسازی 
خانواده های کودکان کار و خیابان این اســت که در اغلب موارد، 
خانواده های اتبــاع، فاقد اوراق هویتی معتبر هســتند. متعاقباً، 

پیگیری مستمر این خانواده ها به واسطه تغییر شماره تماس و نقل 
مکان های مکرر تقریبا غیرممکن است. 

زمانی در پاسخ به ســوالی درخصوص رویکرد بهزیستی برای 
ساماندهی کودکان در متروها و کارگاه های زیر زمینی اظهار کرد: 
سازمان این وظیفه را به عهده مراکز حمایتی-آموزشی کودک و 
خانواده گذاشــته است که در ســطح خیابان و با متروی شهری 
اقدامــات الزم در خصوص شناســایی، جــذب و حمایت از این 
کودکان را انجام دهند. به عنوان یک فعالیت اختصاصی و متمرکز 
بر ویژگی های این گروه از کودکان کار، ســازمان در نظر دارد که 
طرح مســتقلی را نیز در این زمینه اجرا کند که با در نظر گرفتن 
موانع اداری بر ســر راه اجرای طرح های مختلف، در سال آتی این 

طرح قابلیت اجرایی خواهد یافت. 
ساماندهی کودکان کار زیرزمینی بر عهده وزارت کار و 

رفاه است
وی خاطرنشــان کرد: در مورد کودکان مشغول در کارگاه های 
زیرزمینی، ســاماندهی این کودکان در دولت گذشــته مطرح و 
مقرر شــد معاونت کار وزارت رفاه به واسطه وظیفه نظارتی خود 

بر کارگاه ها، مسئولیت تدوین آیین نامه مربوطه را به عهده گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران با بیان 
اینکه پاندمی کووید ۱۹ منجر شــد خشونت علیه زنان 
شــرایط وخیم تری پیدا کند، از تدوین ســند راهنمای 
پیشگیری و مقابله با آزار جنسی در محیط های علمی 

برای زنان توسط این انجمن خبر داد.
به گزارش ایسنا، شیرین احمدنیا در چهارمین کنگره 
آنالین بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری 
اجتماعــی در ایران با موضوع "مــددکاری اجتماعی و 
ادغام اجتماعی"، اظهار کرد: پیش از بروز پاندمی کرونا 
بــا پاندمی دیگری تحت عنوان پاندمی خشــونت علیه 
زنان ســر و کار داشتیم چراکه نزدیک به ۲۵۰ میلیون 
زن و دختــر در جهان از جانب شــرکای زندگی خود 

مورد آزار قرار گرفته بودند.
این دانشیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 
با بیان اینکه خشونت خانگی سابقه طوالنی مدت دارد، 

ادامــه داد: با پاندمی کوید ۱۹ خشــونت علیه زنان در 
شرایط وخیم تری قرار گرفت چراکه نهادهای ذی ربط 
دچار ضعف عملکرد شــدند و دسترسی به خدمات نیز 
برای این زنان دشــوار شد. اگر به زمینه ها و ریشه این 
مســاله توجه داشته باشــیم در می یابیم خشونت علیه 
زنان محدود به خشــونت خانگی نمی شود و زمینه بروز 
آن  عرصــه خصوصی و عمومــی نظیر محل تحصیل و 
اشــتغال و معابر و فضای تردد در شــهر را نیز شــامل 

می شود. 
وی با تاکید بــر اینکه مطابق بــا تحلیل های جامعه 
اختالالت  شــناختی خشــونت گران همــواره دچــار 
روانشــناختی نیستند و گاهی خشــونت گر از خشونت 
تلقی رفتــاری متعارف فرهنگی دارد، توضیح داد: بعضا 
مردان خشــونت گر خــود را خاطی و متخلف نســبت 
بــه ارزش ها تلقی نمی کند و رفتار خــود را مردانه نیز 

می پندارند. در واقع این رفتار طی نسل ها تکرار و تبدیل 
به سنت فرهنگی شده و شاهد تداوم این خشونت ها در 
عرصه وســیع هستیم. از این رو فرد خشونت گر خود را 
نیازمنــد تغییر نمی داند چراکه آموزشــی به او در این 

زمینه داده نشده است. 
احمدنیا، انزوا، ســکوت، تسلیم شــرایط شدن، عدم 
ادغــام اجتماعی، کناره گیــری از فعالیــت اجتماعی، 
کاهش انگیــزه فعالیت اجتماعی و کاهــش اعتماد به 
نهادهــای اجتماعی را از جمله پیامدهای گســترش و 
توسعه خشونت برای فرد خشونت دیده دانست و تاکید 
کرد که در این راســتا باید اقدامات آموزشی، حمایتی 
و تخصصی، رســانه ای، حقوقی و قضایی و اقداماتی در 
راستای تامین امنیت جانی و درمانی و شغلی افراد  در 

سطح نهادهای دولتی و غیر دولتی انجام شود. 
عضو هیــات مدیره انجمن جامعه شناســی ایران در 

پایان ســخنان خود از تدوین سند راهنمای پیشگیری 
و مقابله با آزار جنســی در محیط های علمی توســط 
این انجمن خبر داد و گفت: با توجه به شــواهد موجود 
پیرامون آزارهای جنسی نسبت به زنان و دختران، این 
سند با حمایت برخی انجمن های دیگر و شخصیت های 
حقیقی از رشــته های مختلف تهیــه و در مهر ۱۴۰۰ 

رونمایی شد.
به گفته وی، این ســند به معرفی انواع آزار جنســی 
خفیف و شــدید پرداخته و رویه هایــی را برای آگاهی 
رســانی و پیشــگیری از وقــوع این رفتارهــا در میان 
کنشــگران علمی و رویه هایی برای مقابله پیشگیری از 
شکایات در صورت بروز آزار معرفی کرده است. در واقع 
این ســند به عنوان الگویی برای ســایر نهادهای علمی 
تهیه شــده و انجمــن جامعه شناســی هیاتی را مامور 

رسیدگی به خشونت های واصله کرده است.

فارس: در آســتانه برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۲۲ 
در پکن، چین با یک اقدام جدید و در عین حال عجیب 

برای کنترل شیوع کرونا تالش می کند.
به گزارش تاس، لیو پنگ، محقق دانشــکده پزشکی 
دانشــگاه چینهوا گفت: چین ابزاری را برای تشــخیص 
آثــار کوویــد در هــوا در بحبوحه برگــزاری المپیک 

زمستانی ۲۰۲۲ آزمایش می کند.
وی خاطرنشان کرد: آزمایش هوا برای بررسی شیوع 

ویروس می تواند یک ابزار پشــتیبانی مهم برای هشدار 
اولیه باشد.

دانشــمندان چینی در حال ایجاد سیستم هایی برای 
شناسایی آثار ویروس کرونا در هوا به منظور جلوگیری 
از انتشار آن هستند. چاینا دیلی روز چهارشنبه گزارش 
داد که فنــاوری مربوطه در المپیــک ۲۰۲۲ در حال 

آزمایش است.
محقق دانشــکده پزشکی دانشگاه چینهوا گفت: »کار 

مهار ویروس )در طول بازی ها( شامل تعدادی روش از 
جمله تمیز کردن امکانات و آزمایش شــرکت کنندگان 
اســت. اقدامات دیگری به منظور کنترل شــیو ویروس 

نیز انجام خواهد شد«.
مقامات بهداشــتی چیــن می گویند عــالوه بر اینکه 
افراد مســتقیماً از طریق عطسه و ســرفه آلوده مبتال 
به کووید-۱۹ می شــوند، انتقال از طریق ذرات آئروسل 
موجــود در هوا به ویژه در اتاق های بســته را نمی توان 

نادیده گرفت.
تجهیــزات شناســایی ایــن آئروســل های مضر یک 
دســتگاه قابل حمل اســت که نمونه های هوا را مکیده 
و ذرات ریز را که ممکن اســت حاوی ویروس باشــند 
الک می کند. ســپس این ذرات در یک مایع حل شده 
و از یک آشکارســاز اســید نوکلئیک عبور می کنند. به 
گفته سازندگان، این دستگاه ده برابر بیشتر از ابزار های 

معمولی تست نوکلئیک اسید حساس است.

ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( اعالم 
کرد: کمتر از ۱۰ درصد از پالســتیک مورد استفاده در سراسر 
جهان بازیافت می شــود و خواســتار راه حل های هماهنگ و 

جهانی در مورد این موضوع شد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش جدید سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی نشان می دهد، در سال گذشته ۴۶۰ میلیون 
تن پالســتیک استفاده شــد که این رقم از سال ۲۰۰۰ تقریبا 

دو برابر شده است.
موسسه همکاری و توسعه اقتصادی مستقر در پاریس اعالم 
کرد که میزان زباله های پالســتیکی در این مدت بیش از دو 

برابر شده و به ۳۵۳ میلیون تن رسیده است.
این مرکز در چشــم انداز جهانی پالســتیک خود گفت: در 
نهایت پس از در نظــر گرفتن تلفات در حین بازیافت، تنها ۹ 
درصد زباله های پالســتیکی بازیافت می شوند در حالی که ۱۹ 
درصد سوزانده و تقریبا ۵۰ درصد به محل های دفن بهداشتی 
ارســال می شــوند و ۲۲ درصد باقیمانــده در محل های زباله 
کنترل نشده دفع می شــوند که شامل سوزاندن در محل های 

روباز یا بازگشت به محیط زیست است.
بیماری همه گیر کووید-۱۹ در ســال ۲۰۲۰ نسبت به سال 
قبل از آن باعث کاهش ۲.۲ درصد اســتفاده از پالستیک شد 

با این حال، اســتفاده از پالستیک های یک بار مصرف افزایش 
یافت. در این گزارش آمده است که پالستیک ها ۳.۴ درصد از 
انتشــار گلخانه ای جهانی سال ۲۰۱۹ را تشکیل داده اند و ۹۰ 
درصد آن ناشــی از »تولید و تبدیل از ســوخت های فسیلی« 
اســت. ماتیاس کورمان، دبیر کل سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی گفت: بســیار مهم است که کشــورها در مواجهه با 
گرمایش و آلودگی افســار گســیخته کره  زمین با راه حل های 

هماهنگ و جهانی به این چالش پاسخ دهند.
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی مجموعه ای از موارد 
ازجمله توسعه بازار پالستیک های بازیافتی که با توجه به گران  

بودن تنها ۶ درصد از کل را تشکیل می دهند را پیشنهاد کرد.
این سازمان عنوان کرد: فناوری های جدید مرتبط با کاهش 
ردپای محیطی پالستیک ها تنها ۱.۲ درصد از کل نوآوری های 

مربوط به این محصول را تشکیل می دهد.
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی در حالی که خواستار 
چرخه حیات دایره ای پالســتیک شــد، افزود که سیاست ها 
بایــد مصــرف کلی را نیز محــدود کنند همچنین خواســتار 
ســرمایه گذاری های عمده در زیرساخت های مدیریت پسماند 
اولیه شد که شــامل ۲۸ میلیارد دالر در سال برای تالش در 

این حوزه در کشورهای کم درآمد و متوسط است.

خبر
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سرپرست بهزیستی استان تهران خبر داد:

شناسایی ۲۵۵۶ کودک کار و خیابان در پایتخت

 انجمن پزشکی آمریکا، سویه فرعی اومیکرون موسوم به BA.۲ را گاهی اوقات به عنوان "اومیکرون پنهان" معرفی می کند، زیرا دارای جهش های ژنتیکی است که می تواند تشخیص آن را از نوع دلتا 
 با استفاده از آزمایش PCR در مقایسه با نسخه اصلی اومیکرون )BA.۱( دشوارتر کند.

  سویه BA.۲ اکنون در ۱۰ کشور بنگالدش، برونئی، چین، دانمارک، گوآم، هند، مونته نگرو، نپال، پاکستان و فیلیپین شیوع بسیار باالیی دارد.
 طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، شواهد اولیه نشان می دهد که این سویه سرعت انتقال باالتری دارد، اما در این مرحله هیچ شواهدی مبنی بر آسیب پذیرتر بودن BA.۲ وجود ندارد و به نظر 

 می رسد واکسن ها به همان اندازه که علیه سویه اولیه اومیکرون مؤثر هستند، در برابر این سویه هم مؤثر هستند.
 محققان تاکید دارند که "داده های ما نشان می دهد این احتمال وجود دارد که BA.۲ نگران کننده ترین سویه برای سالمت جهانی باشد.

سویه »اومیکرون پنهان« 
 به سرعت در حال گسترش است

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تهران به انتقاد از طرح هایی 
مانند افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و همچنین 
بازگرداندن رشته های پزشکی به وزارت علوم پرداخت و آنها 

را نسنجیده خواند.
دکتر حســین قناعتی در گفت و گو با ایســنا با بیان اشاره 
به مباحث مطرح شــده پیرامون کمبود پزشــک در کشــور 
و لــزوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشــکی، با 
بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی تهران قبال اعالم کرده 
که تــوان افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجو را ندارد، گفت: 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشکی مثل این است 
که بخواهیم ۶۰ نفر آدم را در اتوبوســی که ۴۰ صندلی دارد، 
جا دهیم. این اتفاق باعث می شــود آموزش پزشکی کیفیت 

خود را از دست بدهد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران افــزود: به جرات 
می گویم رشــته پزشکی در ایران در باالترین قله های علمی 
کشــور قرار دارد و آموزش در این رشته در عمل نیز به اجرا 
در می آید؛ دانش آموخته رشــته های پزشــکی و وابسته آن، 
مســتقیما در شغل مرتبط خود مشــغول به کار می شوند. در 
صورتی که در رشــته های فنی این اتفــاق نمی افتد. از وزیر 
علــوم خواهش می کنم، بــه جای آنکه دنبــال بازگرداندن 
رشته های پزشــکی و مرتبط آن به دانشگاه های خود باشند، 
ســعی کنند مشکل دانشگاه های وزارت علوم را اصالح کنند 
کــه دانش آموخته های فنی هم بتوانند بــه صورت عملی و 
همچنین متناســب با شــرایط اجتماعی آموزش ببینند و در 
نهایت جایگاه شــغلی خود را پیدا کنند، نه اینکه یک جا که 

درست عمل می کند را هم با مشکل مواجه کنند.
او با اشــاره به برخی طرح ها مثل افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی پزشکی در کشور ادامه داد: متاسفانه هرکسی که 
از راه می رسد، طرحی را بیان می کند و به دنبال عملی کردن 
آن نیز هست؛ این روش برنامه ریزی صحیح نیست که یک 
نماینــده بگوید این ایده به ذهنش رســیده و بدون آنکه بر 
روی آن کار مطالعاتی و پایلــوت کند بالفاصله بخواهد آن 

را به اجرا درآورد.
دکتر قناعتی با بیان اینکه بعدهــا از این افزایش ظرفیت 
بی رویه متضرر خواهیم شد، گفت: این حرف بنده را به عنوان 
یک ســند تاریخی ثبت کنید؛ یک روز متوجه خواهیم شــد 
که کاری که انجام داده ایم کار اشــتباه و بدون برنامه ریزی 
صحیح بوده است. ما یکباره بدون برنامه ریزی صحیح، باری 
به دوش یک سیســتم اضافه می کنیم که تحمل آن را ندارد 
و به افت کیفیــت می انجامد. همچنین از نمایندگان مجلس 
می خواهم قبل از ارائه کردن طرح های خود عواقب اجتماعی 
و عواقــب اجرایی آن را بســنجند؛ بازگرداندن رشــته های 
پزشــکی به دانشــگاه های زیر مجموعــه وزارت علوم، کار 
درستی نیســت. برای این کار باید یک مطالعه علمی انجام 
شود و به صورت پایلوت مدل کوچکی بررسی شود تا ببینیم 

این طرح جواب می دهد یا نه. 
دچار کمبود پزشــک هستیم؛ اما نه در تهران و 

شهرهای بزرگ
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در پاســخ به این 
که افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشــکی با استناد 

به جمعیت رو به ســالمندی و کاهش ســرانه پزشک انجام 
می شود؟، گفت: بله، ما دچار کمبود پزشک هستیم اما نه در 
تهران یا ســایر شهرهای بزرگ، بلکه انتشار و توزیع پزشک 
ما مشــکل دارد؛ همانطور که در پزشکی سرآمد هستیم، اما 
در عدالت در ســالمت و توان مردم برای استفاده از خدمات 
ســالمت ناموفق و ناتوان هســتیم، کمبود پزشک ما نیز به 
حوزه آموزش پزشــکی برنمی گردد بلکه ناشی از برنامه های 
مدیریتی اســت. قناعتی با اشاره به آمارهای رسمی مبنی بر 
مهاجرت ســه هزار پزشک در سال گذشته و هزار پزشک در 
تابستان امســال، افزود:  به جای دنبال کردن سیاست هایی 
مثل باال بردن پذیرش دانشــجوی پزشــکی، بهتر اســت 
ریشــه های مهاجرت را پیدا کنیم؛ سیاســتگذاران در کشور 
باید در کارها و تصمیم گیری هــای خود یک بازبینی انجام 
دهند و وقتی کــه می خواهند تصمیم گیری کنند از صاحبان 
فرآیندها و دانشــگاهیان مشاوره بگیرند، اما در این خصوص 
نه با دانشــگاهیان، نه با فرهنگستان و نه با وزارت بهداشت 
مشورت کافی نداشته اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
علــت اصلی مهاجرت پزشــکان را نبود ثبــات در برنامه ها 
دانســت و گفت: ما در سالهای مختلف مرتبا برنامه های خود 
را تغییر داده ایم. با ایــن تغییرات هیچ کس نمی تواند اعتماد 
داشته باشــد که آیا فردا هم می تواند کار امروز خود را انجام 
دهد یا نه. همین مســاله باعث می شود سرمایه گذار خارجی 
هم نتواند وارد ایران شود. تا زمانی که در برنامه هایمان ثبات 

نباشد، سرمایه گذاری خارجی هم محقق نخواهد شد.
قناعتــی با بیان اینکه فرد، تنها می خواهد یک زندگی توام 

با اعتماد داشته باشد گفت: مطمئن هستم ۹۰ درصد افرادی 
که مهاجرت می کنند دچار دردســر هســتند. من در تجربه 
سفرهای خارجی خود از نزدیک زندگی مهاجرین را دیده ام و 
می دانم که به خوشــی زندگی نمی کنند. باید کاری کنیم که 
ریشــه های ناامیدی در آنها از بین برود. یکی از این ریشه ها 
این است که فرد می بیند برای شغل او آینده ای وجود ندارد 
و درآمدی در حد یک آدم عادی وجود ندارد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تهران ادامه داد: پزشکی رشته ای بسیار سخت 
است و زحمت و مسئولیت فراوانی دارد. پزشکان در همه دنیا 
نیز احترام و درآمد متفاوتــی دارند؛ این تفاوت به معنای بی 
عدالتی نیست. مفهوم عدالت و مساوات با هم فرق می کند و 
نباید آن دو را به اشــتباه یکی تلقی کنیم. طبیعتا هرکس که 
زحمت بیشتری می کشــد و  کار بیشتر و کار خطرناک تری 
انجام می دهد باید نسبت به سایر افراد درآمد باالتری داشته 
باشــد. آیا یک سرمهندس نســبت به یک کارگر ساده باید 

حقوق یکسان داشته باشد؟
او افزود: متاسفانه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها این 
مســائل در نظر گرفته نمی شــوند و نهایتا تصمیماتی گرفته 
می شوند که همه چیز را از ریشه خراب می کنند. به جز اندکی 
از پزشکان، اکثریت آنها خادم ترین و زحمت کش ترین کادر 
پزشــکی هستند و پرریســک ترین آدمها در زندگی هستند. 
وقتی پزشــک فارغ التحصیل می شود همه جوانی او در فقر، 
مصیبت و درس خواندن از دســت رفته اســت؛ یعنی وقتی 
چشــم باز می کند، می بیند ۳۵ ســال دارد و جوانی خود را از 

دست داده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران:کمبود پزشک داریم

توضیح معاون فنی و عمران سازمان بهشت 
زهرا)س( درباره سنگ   قبرهای دست دوم

معاون فنی و عمران سازمان بهشت زهرا)س( معتقد است چیزی به عنوان سنگ 
قبر دست دوم وجود ندارد و سنگ فروشانی که خارج از مجموعه بهشت زهرا)س( 

فعالیت می کنند، سنگ قبرهای قدیمی را با ساب زدن دوباره نو می کنند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بهشت زهرا)س(، علی توکلی نژاد درخصوص 
رونق گرفتن خرید سنگ قبرهای دست دوم گفت: »سنگ قبر دست دوم نداریم. 
برخی لوازم مانند موبایل، لباس، کفش در صورت استفاده از آن کهنه و دست دوم 
می شوند و اگر بخواهند آن ها را بفروشند به عنوان کاالی دسته دوم عرضه می کنند 
اما درخصوص سنگ این گونه نیست. سنگ جزو مصالحی است که اگر روی آن را 

ساب بزنند دوباره نو می شود زیرا ماهیت سنگ، از بین نرفته است.«
وی ادامه داد: »سنگ فروشــی که می تواند ســنگ را با یک ساب زدن دوباره به 
عنوان ســنِگ نو به فروش برساند، چرا از سود خود بگذرد و آن را به عنوان سنگ 

دست دو به فروش برساند.«
معــاون فنی و عمران ســازمان بهشــت زهرا)س( با اشــاره بــه اینکه برخی 
سنگ فروشــان، سنگ های معمولی را رنگ می زنند و به عنوان سنگ برزیلی چند 
برابر قیمت می فروشــند گفت: »ســنگ را از معدن هم استخراج می کنند، برش 
می خورد و نو نمی شود. ممکن است مدت ها هم استفاده نشود اما ساب که می خورد 
نو می شود. برای همین از دید ما سنگ دست دوم وجود ندارد و سنگ فروش هایی 
که خارج از این مجموعه فعالیت می کنند با این روش ها می توانند این ســنگ ها را 

به سنگ نو تبدیل کنند.

پارکینگ های جدید در سازمان بهشت 
حضرت زهرا)س( احداث شد

مدیرعامل ســازمان بهشــت حضرت زهرا)س( از احداث پارکینگ های 
جدید در گلزار شــهدا و قطعات عمومی این ســازمان از جمله پارکینگ 

مجاور قطعه ۵۰ با ظرفیت ۷۰۰ خودرو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بهشــت زهرا)س(، سعید غضنفری 
مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا)س( با اعالم این خبر گفت: تبدیل 
سازمان درآمدی صرف، به سازمان خدماتی- درآمدی، و همچنین تسهیل 
امور و برداشــتن بار از دوش خانواده های متالــم از اهداف تیم مدیریتی 
جدید ســازمان بهشت حضرت زهرا ســالم اهلل علیها و در راستای تحقق 

خدمت بی منت و رهنمودهای شهردار محترم شهر تهران است.
وی افزود: ما در ســازمان بهشــت حضرت زهرا)س( نیز در راســتای 
تحقق این مهم و همچنین ارائه خدمت بی منت به خانواده معزز شــهدا، 
خانواده های داغــدار و مراجعان عزیز، تالش کردیم متناســب با رویکرد 
مدیریت جدید شــهری، گام های اجرایی و عملیاتی در این زمینه برداریم 
که یکی از این حوزه ها افزایش و بهســازی پارکینگ ها و بویژه مناســب 

سازی سطح پارکینگ ها برای معلوالن و جانبازان معزز است.
غضنفری اضافه کرد: چندی پیش با مصوبه هیات مدیره محترم سازمان 
بهشــت حضرت زهرا)س( پارکینگ ورودی ساختمان عروجیان واقع در 

ضلع شمال غربی این مجتمع با ظرفیت ۱۵۰۰ خودرو رایگان شد.
مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا)س( افزود: به تازگی و هم زمان 
با میالد با ســعادت امیرالمومنین علی)ع( نیز پارکینگ قطعه ۵۰ در جوار 
شــهدای آتش نشــان و ســالمت با هدف کاهش ترافیک و رضایتمندی 
مراجعان و زائران به بهشــت حضرت زهرا)س( بــا ظرفیت ۷۰۰ خودرو 

افتتاح شد.
وی ادامه داد: در قطعات ۵۲، ۵۴ و ۲۴ نیز سه پارکینگ در نظر گرفته 
شــده که در به زودی و پایان عملیات مناســب ســازی، به بهره برداری 

خواهند رسید.

حضور سفرای عضو سازمان آلبا
دربهشت حضرت زهرا)س( 

حضور سفرای عضو سازمان آلبا)کشــورهای بولیوی، نیکاراگوئه، کوبا 
و ونزوئال(

دربهشــت حضرت زهرا)س( و ادای احترام به شهدای انقالب و دفاع 
مقدس و ترور

 به گزارش روابط عمومی ســازمان بهشت حضرت زهرا)س(، سفرای 
عضو سازمان آلبا)کشورهای بولیوی، نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئال(  با حضور 
در گلزار شهدای سازمان بهشت حضرت زهرا)س( به مقام شامخ شهدای 

انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.
گفتنی اســت معــاون فرهنگی اجتماعی ســازمان بهشــت حضرت 

زهرا)س( سفرای عضو سازمان آلبا را همراهی کرد.
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یک رسانه عربی در تحلیلی به اقدامات اخیر روسیه 
در اوکراین پرداخت و این اقدامات را "غافلگیرکننده 

برای واشنگتن" توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید در تحلیلی 
نوشــت که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
روز دوشــنبه با گام انفصالی-نظامی خود در منطقه 
دونبــاس اوکراین، واشــنگتن را غافلگیــر کرد. وی 
همچنین با ســخنرانی شــدیداللحن خود، گله ها و 
شــکایت هایش را ابراز کرد و به این مســاله اشــاره 
داشت که خواهان تســویه حساب هایش با ترتیبات 
امنیتی اروپا و آمریکا پس از مرحله جنگ سرد است.

در این تحلیل آمده اســت: درست است که گزینه 
نظامی )از ســوی پوتین(انتظار می رفت و جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته بر این مساله 
تاکید کرده بود اما نتیجــه برخالف باور عمومی بود 
و پوتین به جای حمله فراگیر، اســتقالل دو منطقه 

دونتسک و لوهانســک را اعالم کرد و دستور داد که 
نیروهای روس به عنوان نیروهای "حفظ صلح" وارد 

این مناطق شوند
. روســیه اســتقالل این دو منطقه را به رســمیت 
شناخت و مجلس دومای این کشور نیز با این مساله 
موافقت کرد. برخی ها این اقدام روســیه را عملیات 
دوم حملــه بخش بــه بخش این کشــور می دانند و 
عملیــات اول، گرفتن شــبه جزیره کریمه در ســال 

2014 بود.
نویســنده همچنین آورده اســت: درســت است 
که مخالفت هــای پوتین با گســترش ائتالف ناتو و 
مشخصا پیوستن اوکراین به این ائتالف مشهور است 
اما غافلگیری پوتین در این بود که اعالم کرد کشــور 
اوکراین مشروعیت ندارد و در اصل این کشور بخشی 
از روســیه بزرگ بود و در یکــی از روزها نیز یکی از 
جمهوری های اتحاد جماهیر شــوروی به شمار می 

رفت. این اقدامات غافلگیرکننده پوتین ســردرگمی 
هایی را به همراه داشــت زیرا انتظار می رفت که این 
اقدامــات حداقل بعد از دیدار آنتونــی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا با سرگئی الوروف، همتای روسی خود 

در روز پنجشنبه انجام شود.
در ادامه این تحلیل آمده اســت: اقدامات والدیمیر 
پوتیــن دولت جو بایدن را بهــت زده و غافلگیر کرد 
زیرا واشــنگتن اعالم کــرده بود کــه هرگونه اقدام 
روســیه در مرزها حتی با یک سرباز را به مثابه حمله 
نظامی مــی داند و در پی آن تحریم های شــدید و 
فوری علیه مســکو وضع خواهد شد. اظهارات برخی 
مسئوالن نشــان می دهد که بســته تحریمی آماده 
اســت و هم پیمانان اروپایی نیز با آن موافقت کرده 
اند اما جو بایدن تا به این لحظه به ممنوعیت سرمایه 
گذاری و مبادالت تجاری شــرکت های آمریکایی در 
منطقه جدایی طلب اکتفا کرده اســت تا اینکه بسته 

تحریمی خود علیه روسیه را اعالم کند.
در این گزارش آمده است: بنابراین واشنگتن اعالم 
استقالل این دو منطقه و ورود نیروهای روسی به آن 
ها را به عنوان حملــه نظامی قلمداد نکرد و این امر 
انتقادات دیپلماتیــک و امنیتی از دولت بایدن را به 
همراه داشــت و منتقدین بر ایــن باورند که علیرغم 
اینکه وزارت خارجه، این اقدامات روسیه را " تشدید 
تنش تمام عیار" می داند، دولت آمریکا این تحوالت 

را تحت عنوان حمله نظامی قرار نداد.
در بخشــی از این تحلیل آمده اســت که این امر 
ممکن اســت در نتیجــه اختالف نظرهــای آمریکا 
با برخــی طرف های اروپایی مانند فرانســه و آلمان 
درخصــوص واکنش بــه اقدامات احتمالی روســیه 
بوجود آمده باشــد و به نظر می رســد که پوتین در 
نشــان دادن اختالفات میان اروپایی ها و واشــنگتن 

موفق بوده است.

اخیرا تحوالتی در ســطح روابط عربستان سعودی و 
عمان به ویژه در سایه تحوالت در استان "المهره" یمن 
شکل گرفته اســت که بر روابط این دو کشور با امارات 
سایه افکنده است. ریاض و مسقط نگرانی های مشترکی 
نســبت به موضــع ابوظبی درباره درگیری در اســتان 
المهره یمن دارند و همین نگرانی ها به عامل اصلی برای 
نزدیکی روابط میان عربســتان و عمان و دور شدن آنها 
و به ویژه عربســتان از امارات تبدیل شــده است و به 
همین دلیل نیروهای تحت امر امارات در المهره درصدد 
شــوراندن اهالی علیه مقامات محلی در این استان بوده 

که گماشته ریاض هستند.
به گزارش ایســنا، روزنامه االخبار لبنان در یادداشتی 
درباره تحول در روابط عربســتان و عمــان و تاثیر آن 
بــر روابط با امارات به ویژه در ســایه تحوالت اســتان 
المهره یمن نوشت: روابط عربستان و عمان دیگر مانند 
ســال های گذشته نیست، چراکه تحولی مستمر در این 
روابط وجــود دارد که همچنان بر روابــط دو طرف با 
امارات تاثیر می گــذارد. در حالی که انگیزه های ریاض 
و مسقط برای تقویت نزدیکی روابط میان آنها متفاوت 
است؛ اما نگرانی های مشترک آنها درباره ابوظبی عامل 
اصلی این تحول است که اشکال مختلفی دارد، از جمله 
آتش بس برقرار شده در استان المهره در شرق یمن که 
امارات در تالش اســت تا معادالت خود را در مقابل آن 
بــه ویژه در پی موضع عمــان درقبال حمالت "طوفان 

یمن" تقویت کند.

از زمان روی کار آمدن هیثم بن طارق آل ســعید در 
ژانویــه 2020 در عمان، علی رغم تالش وی برای حفظ 
خطوط کلی که توســط قابوس بن سعید، پادشاه سابق 
ایجاد شده بود، تغییری در سیاست خارجی عمان پدید 

آمد.
شــاید رسیدن عربســتان به بن بســت در جنگ با 
یمن، نیاز آن به مهار ســلطنت و نگرانی های مشترکش 
با عمــان درباره جاه طلبی های امارات، چه در ســطح 
اقتصادی و چه در ســطح نفــوذ در یمن، همه عواملی 
باشند که منجر به این تحول در روابط  و توسعه روابط 
میان مسقط و ریاض شدند، چراکه عربستان و عمان از 
رقابت های سیاســی در شورای همکاری خلیج )فارس( 
فاصله گرفتند و درگیری آنها در استان المهره یمن در 
ســال 201۸ آرام شد و عربستان ســعودی همزمان با 
تالش برای اســتفاده از روابط تاریخی عمان و ایران به 
منظور ایجاد راه حلی برای اختالفات بین خود و تهران، 
درک بیشــتری از نقش میانــه رو عمان در متن جنگ 
پیدا کرد. این نزدیکی دو همسایه حاشیه خلیج )فارس( 
در اشــکال مختلفی از جمله امضای سرمایه گذاری به 
ارزش ۳0 میلیارد دالر در بخش های انرژی، مراقبت های 
بهداشتی، صنایع دارویی، توســعه امالک، گردشگری، 
پتروشــیمی، تولید، صنایع غذایی، کشاورزی، حمل و 
نقل و سرمایه گذاری در منطقه "الدقم" نمود پیدا کرد. 
همچنین اولین جاده زمینی میان دو کشور افتتاح شد 
که به عنوان "جاده راهبردی" توصیف می شود و از شهر 

"عبری" در اســتان "الظاهره" عمان شروع و به تقاطع 
"بطحاء" عربستان ختم می شود و ۷2۵ کیلومتر است. 
عــالوه بر این ریاض از بنــادر عمان به عنوان جایگزین 
بندر جبل علی امارات بهره می برد. مسقط نیز از طریق 
نزدیک شدن به ریاض، درصدد تکیه بر پشتوانه ای است 
که معتقد اســت به بهترین نحــو می تواند نگرش های 

خصمانه امارات را مهار کند.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان دلیل عقب نشینی 
نیروهای عربســتان از استان المهره یمن و اردوگاه های 
مهمی که پس از ورود به این اســتان در اواخر ســال 
201۷ تأســیس کرد را درک کــرد که برای عمان یک 
منطقه اســتراتژیک و راهبردی به شمار می رود. با این 
حال، به نظر نمی رســد که این عقب نشینی عربستان؛ 
اتخاذ موضع مشابهی از سوی امارات را به همراه داشته 
باشد؛ چراکه ابوظبی دائماً در تالش است تا موضع خود 

در المهره را تقویت کند.
شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات از ابتدای 
ماه جاری میالدی در تالش اســت تــا اهالی المهره را 
بــا مطرح کردن خواســته های خدماتی و حقوقی علیه 
مقامات محلی این استان که گماشته عربستان هستند، 

بشوراند.
بدین ترتیب مقامات شــورای انتقالــی جنوب یمن 
بــا اطالع از این مســاله که المهره پایدارترین اســتان 
در میــان اســتان های تحت کنترل ائتالف ســعودی-

اماراتی اســت و به دلیل ارتباط و پیوند زیرساخت های 

آن مانند برق، بیمارســتان، آب، آمــوزش به عمان از 
ســطح خدمات بهتری برخوردار است، نشست هایی را 
در چارچوب تالش های مذکور بــرای تحریک اهالی با 
شیوخ، شــخصیت های اجتماعی، سیاسی و دانشگاهی، 
ســازمان های مدنی، جوانان و زنان در شــهر "الغیضه" 

برگزار کرده اند.
بــا این حال، واقعیت این درگیری به ادعای "ســلب 
حقــوق" کــه در حضرموت نیــز مطرح شــد، مربوط 
نمی شــود، بلکه با ثــروت نفتی و مدیریــت امنیتی و 
سیاسی این استان در ارتباط است که عربستان سعودی 
با امتناع از حذف متحدان قبیله ای خود و حزب اصالح 
از موقعیت های قدرت و نفوذ، در چارچوب مناقشــه بر 

سر آن جایگاه و نقش کلیدی دارد.
شــاید یکی از برجســته ترین اشــکال این درگیری، 
عدم تمایل مســقط به همراهی با مواضع ابوظبی پس 
از حمالت هوایی ماه گذشــته ارتش یمــن به امارات 
باشــد؛ چراکه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، 
از تروریســتی خواندن جنبش انصــاراهلل امتناع کرد و 
این جنبش را بخشــی از راه حل دانســت و تاکید کرد 
که و تروریســتی خواندن آن تالش ها برای سوق دادن 
این جنبش به ســمت میز مذاکــره را تضعیف می کند. 
این موضع خشــم اماراتی ها را برانگیخت و این خشم با 
کمپین های رســانه ای که نزدیکان ابوظبی علیه مسقط 
و همچنیــن کمپین های مشــابهی در توییتر که ارتش 

الکترونیک امارات راه اندازی کردند، آشکار شد.

به رسمیت شناخته شدن استقالل لوهانسک و دونتسک در 
اوکراین از سوی روسیه اقدامی را که مسکو 14 سال پیش در 

گرجستان انجام داد، به یاد می آورد.
به گزارش ایســنا، در ســال 200۸ روسیه استقالل آبخازیا 
و اوســتیای جنوبی در گرجستان را به رسمیت شناخت. این 
مناطق جدایی طلب وارد جنگ کوتاهی  با گرجستان شدند که 

مسکو در آن دخالت کرد.
براســاس گزارش رویترز به رسمیت شناخته شدن مناطق 
جدایی طلب در گرجستان از سوی روسیه برای توجیه حضور 
نظامی نامحدود در شوروی سابق بود. آن زمان و طی پنج روز 
نیروهای روسیه نیروهای ارتش گرجستان را شکست دادند و 
تهدید به تصرف پایتخت کردند. به ساکنان دو منطقه مذکور 
تابعیت روســیه داده شد. گرجســتان این دو منطقه را تحت 

اشــغال روســیه می داند که اولین طرفی بود که استقالل آن 
را به رسمیت شناخت. همچنین ونزوئال، نیکاراگوئه، سوریه و 
نائورو استقالل این منطقه را به رسمیت شناختند. بعد از این 
اقدام گرجستان روابط دیپلماتیک را با این کشورها قطع کرد.

چگونه جنبش های جدایی طلب آغاز شدند؟
به دنبال اعالم اســتقالل گرجســتان از اتحاد شــوروی در 
ســال 1۹۹1 تعــدادی از جنبش هــای جدایــی طلب مورد 
حمایت مســکو کنترل مناطق آبخازیا و اوســتیای جنوبی را 
بعد از درگیری خونینی که تقریباً دو ســال طول کشــید در 
دســت گرفتند. این دو منطقه حدود 20 درصد از مســاحت 
گرجستان را تشکیل می دهند و محل اسکان گروه های نژادی 
اوستیایی و آبخازیایی بودند. گروه های جدایی طلب موجود در 
این دو منطقه برای تقویت حکومت خودگردان تالش کردند. 

این جنبش های جدایی طلب برای اســتقالل از سوی مسکو 
حمایت شدند.

نزاع و به رسمیت شناخته شدن
به رغم اینکه اوستیای جنوبی بر تمایل خود برای استقالل 
از طریق همه پرسی غیر رسمی که در اواخر 200۶ برگزار شد، 
تاکید کرد؛ اما جامعه بین المللی آن را به رســمیت نشناخت 
و همچنان به صورت قانونی بخشــی از گرجســتان محسوب 
می شود. در اوت 200۸ رئیس جمهوری گرجستان نیروهایی 
را به پایتخت اوســتیای جنوبی با هدف سیطره مجدد بر این 
منطقه اعزام کرد. به دنبال این اقدام روســیه حمالت هوایی 
را به اهداف گرجســتان در آبخازیا و اوستیای جنوبی قبل از 
درگیری با نیروهــای زمینی انجام داد. روســیه با تانک ها و 
نیروهایی در هشت اوت وارد گرجستان شد. در طول پنج روز 

نیروهای روسیه نیروهای گرجستان را مجبور به عقب نشینی 
کردند. این نزاع منجر به آواره شــدن ۳۵ هزار گرجستانی و 
کشته شدن ۸۵0 نفر براساس گزارش کمیته مستقل حقیقت 

یاب اتحادیه اروپا در سال 200۹ شد.
تاریخ مجددا تکرار می شود

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه دوشنبه استقالل 
مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به عنوان دو 
جمهوری مســتقل به رسمیت شناخت و اسنادی را امضا کرد 
که براســاس آن این دو منطقه دیگر جزو اوکراین نیســتند. 
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که رهبران جدایی طلب دو 
منطقه از طریق ویدیو خواهان اســتقالل شدند و این چیزی 
است که در سال 200۸ در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی 

اتفاق افتاد.

الخلیج آنالین در مطلبی به قلم ســلمی حداد نوشت: 
تنها چند روز با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و احیای  
توافق هسته ای ایران و رفع تحریم های آمریکا از تهران، 

فاصله داریم.
به گزارش "انتخاب"، در ادامه این مطلب آمده است: 
ارزیابی های مربوط به این موفقیت را دولت های آمریکا 
و ایران به صورت همزمان طی روز های گذشــته انجام 
دادند. روســیه و دولت های اروپایی حاضر در مذاکرات 
هم از چند ماه قبل نســبت به احیای توافق هسته ای، 

امیدوار بودند.
همزمان، عربستان ســعودی و دیگر دولت های عضو 
شــورای همکاری های خلیــج فارس، در مــورد نبود 
ضمانت هایی در توافق هســته ای که به توقف تهدیدات 
ایران برای منطقه مربوط می شود، ابراز نگرانی می کنند.

دولت های حاشــیه خلیج فارس نگراننــد که توافق 
هســته ای تهران، موجب افزایش توان آن برای توسعه 
نفــوذش در منطقــه شــود و در نهایت، هــم پیمانان 
آن نظیــر حوثی ها هم قدرت بیشــتری برای حمله به 
عربستان و دولت های حاشیه خلیج فارس داشته باشند.

فرصت واقعی
در تاریخ 1۹ فوریه جاری، وزیر خارجه ایران، حسین 
امیر عبداللهیان، اعالم کرد که طرف های مذاکره کننده 
در خصوص توافق هســته ای با ایران، به پیش نویســی 
دســت یافته اند که امکان اجرای آن در مدت کوتاهی 

وجود دارد.
پیشرفت در مذاکرات مربوط به توافق هسته ای ایران، 
همزمان شده است با تعلیق مذاکرات عربستان و ایران 
برای از ســر گیــری روابط. همانطور کــه وزیر خارجه 
عربستان در حاشیه کنفرانس مونیخ تصریح کرده است 
که پیشرفتی در روند مذاکرات عربستان با ایران حاصل 
نشــده اســت. با این حال، وی اظهار امیدواری کرد که 
ایران تمایــل جدی برای یک رفتــار جدید در منطقه 

نشان دهد.
ضمانت های بین المللی

عامر السبایله، تحلیلگر مسائل استراتژیک در خصوص 
تاثیرپذیــری امنیت دولت های حاشــیه خلیج فارس از 
توافق هسته ای گفت: بازگشت ایرانی ها به توافق هسته 
ای، به این شــکل، بویژه در سایه قدرت اصولگرایان، به 

معنای اقرار به این مهم اســت که سیاست ایران امروز 
تبدیل به امر واقعی شده است.

الســبایله در گفتگــو با الخلیج آنالیــن تصریح کرد: 
دولت های حاشــیه خلیج فارس باید بــه دور از ایاالت 
متحده یا ضمانت های بین المللی با ایران تعامل کنند، 
چرا که با توجه به موقعیت جغرافیایی دولت های حاشیه 
خلیج فارس، بیشــترین ضرر از بــدی روابط با تهران، 

متوجه امنیت آن ها می شود.
هیچکــس نمی توانــد تضمینــی بدهد، امــروز تنها 
ضمانت برای دولت های حاشــیه خلیج فارس، آن است 
که توافق های مســتقیمی با ایران امضا کنند که منافع 
طرفیــن را تضمین می کند و بر مبنای اعتماد ســازی 

استوار است، آنچه که ایران هم به آن عالقمند است.
این کارشــناس معتقد است که بازگشــت به توافق 
هسته ای به شکل فعلی، به اختصار به این معناست که 
ایران امتیاز های واقعی نداده اســت و همچنان سیاست 
کنونــی اش را ادامه خواهــد داد. بنابراین، دولت های 
حاشیه خلیج فارس و در رأس آن ها عربستان سعودی، 
ناچارنــد با تفاهم های مســتقیم و کاهــش احتماالت 

درگیری و مقابله با ایران، خطر آن را مهار کنند.
تهران

وی تاکید می کند که همه نیازمند دوره ای از آرامش 
برای بازپس گیــری فرصت بهبود اوضــاع اقتصادی و 
سیاسی منطقه هستند. عربستان در مرحله مهمی قرار 
دارد و تــالش می کند وجهه اقتصادی و اجتماعی خود 
را تغییر دهد، در همین راســتا، مهمترین چیزی که به 
آن نیاز دارد، اســتقرار و ارامش است، که جز از طریق 
دیپلماسی، گذشــتن از فکر ضمانت های بین المللی و 
سعی برای دست یابی به ضمانت های مستقیم از تهران، 

محقق نمی شود.
ایران یک حمایــت نظامی قوی را به حوثی های یمن 
ارائه داده است، که از سال 201۵ درگیر جنگ با ائتالف 
عربی به رهبری عربســتان هستند. در سایه اوج گرفتن 
درگیری هــا در یمن، حوثی ها اخیــرا حمالت خود به 
عربســتان و امارات را افزایش داده انــد. این در حالی 
اســت که عربســتان ایران را متهم به مداخله در امور 
دولت های عربی و حمایت از شــبه نظامیان مســلح در 

عراق، یمن و سوریه می کند.

 العربی الجدید تحلیل کرد:
سردرگمی و غافگیری واشنگتن از اقدامات پوتین

المهره یمن؛ آزمایشگاهی برای نزدیکی روابط عربستان و عمان بدور از امارات

تاریختکرارمیشود!

احیای برجام؛ احیای برجام؛ 
دولت های عربی با نگرانی، به دنبال دولت های عربی با نگرانی، به دنبال »»تضمیِنتضمیِن«« امنیت خود هستند امنیت خود هستند

خبر

برنامه جهانی غذا ســازمان ملل هشدار داد که جنگ در اوکراین منجر 
به افزایش قیمت سوخت و غذا در یمن خواهد شد و به دنبال آن بحران 
گرســنگی یمنی ها به دنبال کاهش کمک رسانی ها، افزایش پیدا خواهد 

کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم،  برنامه جهانی غذا 
وابســته به سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد که به دنبال جنگ روسیه 

و اوکراین،  وضعیت بحرانی یمن، وخیم تر خواهد شد.
برنامه جهانی غذا اعالم کرد که تشدید درگیری ها در اوکراین منجر به 
افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به ویژه غالت در یمن خواهد شد به 
صورتی که این برنامه ناچار خواهد بود کمک  رسانی های خود در یمن را 

به 11 میلیون نفر کاهش دهد.
برنامه جهانی غذا در این بیانیه  افزود؛ قیمت مواد غذایی در اکثر مناطق 
یمن طی ســال گذشته دو برابر شــده است، این درحالی است که بیش 
از نیمی از مردم یمن بــه کمک های غذایی نیاز دارند، از طرفی افزایش 
قیمت مواد غذایی افراد بیشــتری را وارد چرخه گرسنگی و وابستگی به 

کمک های بشردوستانه در این کشور خواهد کرد.
طبق این بیانیه، با افزایش قیمت ها میزان کمک رســانی ها نیز کاهش 
پیــدا خواهد کرد و وضعیت بحرانی یمن را با شــرایط دشــوار روبه رو 

خواهد کرد.
برنامــه جهانی غذا در این بیانیــه تاکید کرد که بحران و تنش فعلی و 

شرایط اوکراین توانایی تاثیر عمیقی بر زندگی یمنی ها دارد.
این برنامه همچنین هشدار داد که در صورت عدم توجه به مردم یمن 

فاجعه انسانی در این کشور رخ خواهد داد.

ایســنا: گروهی از نیروهای ویژه ارتش روســیه تحــت عنوان "جوخه 
چچن" برای بازداشت یا کشــتن تعدادی از مقامات خاص اوکراینی در 

این کشور )اوکراین( فعالیت می کنند.
به گزارش روزنامه دیلی میل، یک کانال تلگرامی در مسکو گزارش داد 
که به این ســربازان، کارت هایی ویژه داده شده که عکس ها و توضیحاتی 

درخصوص مقامات اوکراینی روی آن ها نوشته شده است.
براســاس این گزارش، این اطالعات شــامل مقامات و افسران امنیتی 

است که توسط کمیته تحقیقات روسیه، مظنون به "جنایت" هستند.
این گزارش هم زمــان با اینکه ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکراین مدعی شــد که خودش "هدف شماره یک روسیه" و خانواده اش 

"هدف شماره دو" این کشور )روسیه( هستند، منتشر شد.
تصور می شــود که گروه "چچن" در جنگل های اوکراین حضور دارند و 
گفته شده است در صورتی که آن دسته از مقامات اوکراینی تحت تعقیب 

بازداشت نشوند، گروه چچن دستور قتل آن ها را دارد.
تلویزیــون دولتی چچن گزارش داد که "رمضان قدیروف" 4۵ ســاله، 
رئیس دولت چچن و متحد نزدیــک والدیمیر پوتین، رئییس جمهوری 

روسیه از نیروهای او در اوکراین بازدید کرده است.
گمان می رود که گروه چچن از "گردان جنوبی ســرویس گارد فدرال" 

مستقر در چچن باشند. 
والدیمیر پوتین در ســاعات اولیه بامداد پنجشــنبه از اجرای عملیات 
نظامی در منطقه دونباس در شرق اوکراین، که شامل مناطق لوهانسک 

و دونتسک است، خبر داد. 
در مقابل، ولودیمیر زلنســکی از شــورای امنیت ملی و دفاع کشورش 
خواســت تا در واکنش به حمله روسیه به اوکراین در این کشور حکومت 

نظامی اعالم کند.

جنگ  اوکراین بحران گرسنگی 
یمنی ها را افزایش می دهد

دیلی میل:
 "جوخه چچن" قصد "کشتن یا بازداشت" 

مقامات اوکراینی را دارد

وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی گفت که عادی سازی کامل 
روابط با رژیم صهیونیســتی نه تنها برای ایــن رژیم، بلکه برای همه در 

منطقه "مهم و خوب" است.
به گزارش ایســنا، فیصل بن فرحان آل ســعود، وزیر خارجه عربستان 
در گفت وگو با خبرگزاری آلمان توافقنامه های عادی سازی روابط منعقد 
شــده میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیســتی را یک "تحول بسیار 

مثبت" خواند.
وی اظهــار کرد: ما حتی پیش از امضــای توافقنامه "ابراهیم" امیدوار 
بودیم که حرکت جدیدی در منطقه به ســمت صلح و به سمت وضعیت 
بهتر آغاز شــود، اما همیشه مهم است که فراموش نکنیم مشکل اصلی، 

مشکل فلسطینی ها است.
وزیر امور خارجه عربســتان در ادامه بر لزوم یافتن راهی برای کشاندن 
فلســطینی ها و اســرائیلی ها به پای میز مذاکره تاکید کرد و گفت: باید 
دو طرف بر ســر میز مذاکرات حاضر شــوند تا بتوانیم درباره راه حل دو 

کشوری صحبت کنیم و به یک صلح پایدار دست یابیم.
وی گفت: ما معتقدیم عادی سازی کامل روابط با اسرائیل در منطقه نه 
تنها برای اسرائیل مهم یا خوب است، بلکه برای همه ما نیز مهم و خوب 
اســت، چراکه این اتفاق می تواند به نفع همه کشــورهای ما در سطوح 

اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باشد.
فیصــل بن فرحان همچنیــن تاکید کرد: بدون یافتــن راه حلی برای 
مشکل فلسطین، همه چیز شکننده خواهد بود و در صورت تشدید تنش، 

شکست توافق های صلح آسان خواهد بود.
وی ادامه داد: وضعیت در اراضی فلسطین دشوار است، بنابراین اولویت 

اکنون باید احیای روند صلح باشد.

عربستان:
 عادی سازی روابط با اسرائیل برای همه 

ما خوب است!


