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فرار از مسئولیت به سبک مدعیان اصالحات
دیروز دولت قبل مسبب وضع موجود بود، امروز مجلس یازدهم!
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 سرویس سیاسی-
حامیان دولت برای مبرا کردن قبیله سیاسی خود از اشتباهات سهمگینی که وضع امروز را رقم زده اند، 
هر روز به دنبال پیدا کردن مقصری جدید برای فرار از پاسخ گویی اند تا مشکالت را گردن دیگران بیاندازند.

در همین راســتا روز پنجشــنبه روزنامه اصالح طلب اعتماد در مطلبی با عنوان »۱۴۰۰؛ شاید فرصت 
سوخته! « نوشت: »اصولگرایان فاتح مجلس با شعارهای معیشتی که دادند و آنچه در پیش گرفتند، احتماال 
خبط بزرگی کرده اند...مجلس تشکیل شده فعلی، دست و پا بسته برای تحقق شعارهایش است. از آن بدتر 
آنچه تصویر پیروزی اصولگرایان در مجلس در یک ماهه اخیر و عزل و نصب ها و مصوباتش منعکس کرده، 

آنچنان تلخ است که در یک سال آینده تمام انرژی و پتانسیل رای آوری اصولگرایان را خواهد سوخت«.
این روزنامه در ادامه نوشت: »علت آنکه شانس اصولگرایان...برای انتخابات ۱۴۰۰... هر روز کمتر می شود 
آن است که یک سال قبل از انتخابات، نتیجه پیروزی اصولگرایان مشخص شد. نه پالس بازار به دالر دیری 
پایید و نه معیشــت مردم فرقی کرد. پس ۱۴۰۰ احتماال فرصت ســوخته اصولگرایان خواهد بود و تکیه بر 

حمله به دولت مستقر برای رای آوری، مستعمل شد و بالمصرف خواهد بود«.
توپ خانه های رســانه ای اصالح طلبان و حامیان دولت می خواهند با نادیده گرفتن مقصران اصلی وضع 
موجود و بی عملی تدبیر و امیدی ها مشــکالت کشــور را به گردن دیگران انداخته و مخالفان دولت را مقصر 
اصلی وضع موجود جلوه دهند. این جریان در ۴ ســال اول دولت روحانی با ادعای اینکه دولت مشــغول 
آوار برداری از خرابی های دولت قبل اســت ، ناکارآمدی ها و ســوء مدیریت های دولت تدبیر و امید را توجیه 
می کردند و این روزها که روحانی و دولتش در سال پایانی خود قرار دارد و اکنون درباره سرانجام وعده های 
خود به افکارعمومی پاسخگو باشد، وقیحانه طوری وانمود می کنند که گویی مجلسی که تازه دو ماه از آغاز 
به کارش گذشــته، مقصر اصلی وضع موجود اســت و دولتی که ۷ سال از آغاز به کارش سپری شده، هیچ 

نقشی در ایجاد وضع موجود اقتصادی ندارد! 
حتی یک کیلومتر مترو هم نساختید، باز طلبکارید؟!

زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر اصالح طلب تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال 
که»شــوراي شهر تهران برخالف مجلس دهم و لیست امید که در مجلس ارائه شد از بافت یکسان جریان 
اصالحات تشکیل شده، عملکرد و تفاوت این شورا را نسبت به شورای شهر قبلي چگونه است؟« گفت:»در 
ارتباط با شورا من قصد مقایسه این شورا با شوراي قبل را ندارم و به نظر من نهادها و مردم باید این کار را 
انجام بدهند ولي من مي توانم شــاخص هایي را از شوراي کنوني برشمارم که به نظر من در عملیاتي کردن 
شاخص هایش پیشگام بوده است. ارتقاي مدیریت شورا از ابتدا مورد توجه شوراي پنجم بود. چون شورایي 
که با راي مستقیم مردم انتخاب شده نسبت به دستگاه هاي اجرائي باید توازن جایگاه خود را حفظ مي کرد 
و این مقام سنگین را ارتقا مي داد. شوراي پنجم توانست این کار را به ویژه در مورد شهردار انجام دهد. امروز 

شورا از جایگاهي اثرگذار برخوردار است«.
نژادبهرام در ادامه گفت:»متاســفانه به دالیل سیاسي سه شهردار داشتیم و این مدیریت شوراي پنجم 
بود که از نظر کیفیت خدمات ارائه شــده به شهروندان اگر افزایشي ایجاد نشد شاهد تنزل نیز نبودیم. این 
شــورا تعامل ویژه اي با دولت داشت. حضور شــهردار تهران در هیات دولت ظرفیت خوبي بود که ناشي از 

تعامل شوراي شهر است«.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر اصالح طلب تهران- ۷ تیر ۹۹- در مصاحبه با روزنامه شرق با اشاره 
به کارنامه سه ساله اصالح طلبان در شهرداری تهران گفته بود: »شما مسئله توسعه مترو را در نظر بگیرید. 
دستگاه های حفار مدرنی که برای کندن تونل های مترو و ساخت سازه تونل در دوره گذشته از سوی خودم 
تأمین و به کشــور وارد شــده بود، االن سه سال است که بی کار افتاده و در این سه سال حتی یک کیلومتر 
مترو در تهران ساخته نشده است؛ درحالی که اصوال ساخت تونل مترو بسیار کم هزینه است و مشکل مالی 
یا اجرائی ندارد و می توان اعتبار آن را از طریق بودجه غیرنقد تأمین کرد. اگر این دســتگاه ها در ســه سال 
گذشته فعالیت می کردند، االن سه خط جدید مترو داشتیم یا در حوزه تکمیل و راه اندازی ایستگاه ها هم با 
وجود آنکه هزینه سنگینی نداشت و قرار بود ماهانه یک ایستگاه مترو افتتاح شود، متوسط هر سه ماه یک 

بار هم شاهد افتتاح ایستگاه مترو نیستیم«.
وی در ادامه تصریح کرده بود: »در حوزه اتوبوس رانی، از گذشــته دولت ناوگان اتوبوس رانی شــهرها را 
خود عمدتا تأمین می کرد که در دولت های ســازندگی، اصالحات و مهر این اتفاق افتاد؛ اما در هفت ســال 
سپری شده از این دولت، حتی یک اتوبوس هم به تهران تحویل داده نشده است. عمر اتوبوس های شرکت 
واحد در این دولت از پنج سال به ۱۱ سال افزایش پیدا کرده و تعداد آنها از حدود هفت هزار به پنج هزار 
دستگاه کاهش پیدا کرده است و به  همین  خاطر حجم مسافر جابه جاشده با اتوبوس در تهران به دو میلیون 

نفر رسیده و وسایل نقلیه شخصی عمدتا جایگزین آن شده اند«.
شورای شهر پنجم تهران به دلیل بی توجهی به مطالبات مردم و تمرکز بر تغییر اسامی کوچه و خیابان های 
شهر، در میان کارشناسان به »شورای اسم و فامیل« مشهور شد. این شورا که تمامی اعضای آن اصالح طلب 
بوده و بدون نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان نیز انتخاب شده اند، در این سه سال به هیچ عنوان کارنامه 

قابل قبولی ارائه نداده است. 
شهرداری اصالح طلب تهران در سه سال اخیر حتی یک کیلومتر مترو هم نساخته، حال نمایندگان شورا 

بجای عذرخواهی از مردم و جبران کم کاری ها، همچنان مدعی و طلبکار هستند. 
در دولت روحانی از مسکن مهر رسیدیم به وام ودیعه مسکن!

روزنامه ایران ارگان دولت در شــماره روز پنج شــنبه در گزارشی نوشت: »از طرف دیگر افزایش قیمت 
مسکن باعث فشار مضاعف به مستاجران شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در تیرماه، 
متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تیرماه در تهران۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته 
)خرداد ۹۹( رشــد ۴/۱۰ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته )تیرماه ۹۸( رشد ۶/۵۶ درصد داشته 
است. این گزارش نشان می دهد کمترین قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران مربوط به منطقه ۱۸ است. 
در این منطقه قیمت هر متر واحد مســکونی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اســت. البته به گفته فعاالن بازار 
دیگر نمی توان این منطقه را منطقه ای ارزان از نظر قیمت مسکن ارزیابی کرد چون یک آپارتمان ۶۰ متری 
در این منطقه حدود ۶۰۰ میلیون تومان است که از توان مالی دهک های پایین خارج است. یک آپارتمان 

۶۰ متری در منطقه ۱۸ سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون تومان بود.«
روزنامه ایران افزود: »گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد در ۴ ماهه ســال ۹۹ نسبت به ۴ ماهه سال 
۹۸ قیمت هر مترآپارتمان بطور متوســط ۶/۴۲ درصد افزایش یافته اســت. این گزارش نشان می دهد نرخ 
اجاره بها در تیرماه امسال در شهر تهران ۶/۲۷ و در کل کشور ۳۱ رصد رشد دارد. فشار افزایش اجاره بهای 
مســکن در شــرایط کرونا به مستاجران بیشتر هم شده است. با توجه به این شرایط در اقدامی دیگر دولت 
۲۰هزار میلیارد تومان در اختیار بانک های مختلف قرار داد تا به مستاجرانی که نیاز دارند تسهیالت ودیعه 

با نرخ سود ۱۳ درصد پرداخت کنند.«
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: »بسیاری از مستاجران نقدینگی را برای خرید خانه پس انداز 
کرده بودند اما با توجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال، آنان از بازار خرید خانه 
کنار رفته اند. آمار بانک مرکزی هم نشان می دهد واحدهای ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومانی بیشترین تقاضا را 
دارند و ۱۴.۲ درصد از بازار معامالت ۱۴ هزار واحدی تیرماه در تهران سهم واحدهایی با این قیمت است. 
هرچند خرید و فروش ملک در تیرماه امسال نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۹۳.۳ درصد افزایش دارد اما با این 
حال مستاجران زیادی از بازار خرید بخاطر افزایش قیمت ها حذف شده اند. مستاجرانی که توان مالی خود 
برای خرید ملک را از دســت داده اند می توانند با اســتفاده از وام ودیعه اجاره، هزینه کمتری را برای اجاره 
مسکن پرداخت کنند. فعاالن بازار مسکن می گویند کاهش هزینه اجاره با استفاده از وام ودیعه، به مستاجران 

کمک می کند یک سال دیگر هم به پس انداز خود اضافه کنند.«
گرانی مســکن پیامد بی اعتنایی دولت به عرصه مسکن و رها کردن آن است. عباس آخوندی در مدت 
تصدی وزارت راه و شهر سازی در دولت روحانی به جای فعال  سازی بخش مسکن که هم به اشتغال و رونق 
۲۵۰ شاخه شغلی و صنعتی منجر می شد، هم به کاهش تورم، فحاشی به مسکن مهر را در پیش گرفت و 
صنایع و مشاغل بسیاری را از رونق انداخت که متضمن و مستلزم محاکمه و پاسخگویی است. گفتنی است، 
مسکن مهر، دو میلیون خانواده را صاحب خانه کرد و دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر 
را جزو تجربه های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین المللی اعالم کرد. در چنین شــرایطی ارگان 
دولت، مستأجرانی را که با افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن، پس انداز خود برای خرید مسکن را از دست 

داده اند، توصیه به پیگیری و دریافت وام ودیعه می کند!
مگر شما همین فضای  مجازی بی درو پیکر را نمی  خواستید؟!

روزنامه شــرق در سرمقاله شماره پیشین خود نوشته است: »اگر مطالعه روزنامه و کتاب رو به کاستی 
بگــذارد، بیش از همه این فرهنگ و دانش و به ویژه فرهنگ عمومی اســت کــه ضربه می خورد. در حوزه 

اطالع رسانی نمی توان به فضای مجازی مخصوصا به گروه های اجتماعی اعتماد کرد.
این نوشتار در ادامه افزوده: »راستی آزمایی اخبار و تحلیل های ناشی از آنکه فضای مجازی را انباشته اند، 
کار آســانی نیســت. اگرچه مردم و به ویژه جوانان وقت زیادی را صرف دیدن آنچه از طریق اینترنت تلفن 
همراه شان منتشر می شود، می کنند؛ اما پراکندگی مطالب و بعضی ابتذال های کالمی و نوشتاری، تیشه به 
ریشه می زند. در سال های اخیر جاذبه های تصویری حوزه اطالع رسانی و سرعت انتقال پیام و به ویژه انتشار 
ســریع رویداد ها یا اظهارنظرها، هر عالقه مندی را به سوی خود می کشاند؛ اما نباید شک کرد که انحرافات 
ناشــی از اطالع رسانی مغرضانه و فضا سازی های ضد فرهنگی، مانند سم مهلک، اخالق و صداقت و انسانیت 

را نابود می کند.«
این سرمقاله سپس آورده: »اینجاست که باید جامعه را متوجه ارزش و اعتبار مطبوعات مستقل با مدیران 
و همکارانی آزاداندیش کرد و اطالع رســانی صادقانه و فرهنگ  سازی شــرافتمندانه را در آنها سراغ گرفت. 
در هر صورت ضرورت دارد که اولیای فرهنگی جامعه و مدیران جراید و دست اندرکاران مطبوعات در اندیشه ای 
علمی و اجتماعی، برای روی آوردن بیش از پیش مردم به مطبوعات تدابیری بیندیشند و برنامه ریزی کنند که 

اگر چنین کنند، به بهبود شرایط کمک شایانی کرده اند.«
در این باره الزم به ذکر است که بر کسی پوشیده نیست که همین روزنامه های زنجیره ای همواره خواهان 
فضای مجازی بی در و پیکر بوده اند و تا صدایی از جایی برخاسته که سرو سامانی به این بازار شام داده شود 
این جماعت هوچی گر هیاهو به راه انداخته اند که آی فضای مجازی را می خواهند پلمب کنند و درش را ببندند!

جاهل، مغرور، یاوه گو
وسترنی دیگر از دولت بی قانون آمریکا

می گویند روزی حضرت مسیح هراسان در حال فرار بود، یارانش که هرگز او 
را چنین ندیده بودند خطابش دادند که: ای بزرگ تو را چه شده؟ گفت: از جاهلی 
می گریزم. گفتندش که: شــما روح خدا هستید در کالبد انسان، مرده را حیات 
می بخشید، کور را بینایی، دعایی بخوانید تا جاهل نیز دانا شود. حضرت فرمودند: 

جهل که با غرور آمیخته شد دیگر درمان نا پذیر است، فقط باید از او گریخت.
این بار ســوم اســت که در نزاع بین ایران و آمریکا به نوعی مســافران یک 
هواپیمای غیرنظامی ایرانی مورد تهدید قرار می گیرند. اولین بار، در سال ۱۹۸۸ 
هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ایران بر فراز آب های این کشــور با شــلیک دو 
موشک از ناو وینسنس سرنگون شد. دلیل حضور ناوهای آمریکایی پشتیبانی از 
کشــتی هایی بود که به بهانه حمل کاال برای کشورهای عربی برای صدام سالح 
و مهمات می بردند. صدامی که در هیچ کدام از قطعنامه های شــورای امنیت در 
طول هشــت ســال جنگ با ایران، در مورد جنایات ضدبشری اش در استفاده از 

سالح های شیمیایی از او نامی برده نشد.
در بار دوم پس از قتل بزدالنه سردار سلیمانی قهرمان بالمنازع ایرانی نبرد 
با تروریست های داعشی در فرودگاه بغداد )که حتی سازمان ملل بی خاصیت نیز 
آن را محکوم کرد( و در عملیات مقابله به مثل ایران، به اشتباه سامانه پدافندی 
ایران یک هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را که اکثر مســافرانش ایرانی بودند 

هدف قرار داد.
و در ماجرای اخیر این سومین بار است که در منازعه دو کشور، یک فروند 
اف ۱۵ آمریکایــی )که هرگز حق ورود به کریدور پروازی غیر نظامی ندارد( در 
تماسی بسیار نزدیک و خطرناک موجبات زخمی شدن مسافرین غیرنظامی یک 
هواپیمای ایرانی در پروازی کاماًل مجاز می شــود. در بدبینانه ترین احتمال آنکه 
این خلبان مأموریت داشــته تا ســامانه پدافند ضد هوایی سوریه را تحریک به 
آتش کند و در خوشبینانه ترین فرضیه، جان زنان و کودکان بی گناه این هواپیما 
از ملیت و نژادهای دیگر برای این خلبان جت جنگنده نیروی هوایی آمریکا )با 
ادامه همان ذهنیت نژادپرســتی در کشتن سرخپوستان و سیاهپوستان بر روی 

زمین( هیچ ارزشی ندارد.
در مورد نقاط مشــابه هر دو ماجرای منجر به ســقوط اول و دوم تنها یک 
نکته کاماًل مشــخص وجود دارد و آن این اســت که ملت ایران در هر دو عزادار 
و هر دو رئیس جمهور آمریکا ریگان و ترامپ جشــن بگیران و شادشــدگان در 

مرگ ایرانیان شدند.
لحظه ای با خود فکر کنید که در حین رانندگی، کبوتری با شیشــه ماشین 
شــخصی تان تصادف می کند. شما حداقل به عنوان یک انسان تا چندین دقیقه 
احساســاتتان جریحه دار شــده و ناراحت و متأثر می شوید. حال جشن باشکوه 
ناو وینســنس پس از کشتار ۲۹۰ مسافر یک هواپیمای غیرنظامی در مأموریت 
پشــتیبانی از صدام را ببینید و انگشــتان به عالمت پیروزی گرفته این شخص 
و فضــای پایکوبــی نیروی دریایی آمریکا در این بنــدر نظامی. فکر کنید ما در 
زمان کشــتار مردم آمریکا در جنایات برج های دوقلو چنین جشنی برای قاتلین 
عربستانی شــان می گرفتیم؟... تجربه ای شــخصی از خــود می گویم. در جنگ 
ایران و عراق دیده بانی بودم در شــهر محاصره شــده آبــادان. و وظیفه ام انهدام 
توپخانه هایی بود که مردم محاصره شــده شهرم را بی هیچ ترحمی زیر آتش قرار 
داده و می کشــتند. سال ها بعد از جنگ اتفاقی با افسر توپخانه عراقی که اکنون 
دکتر جراح در بیمارســتان بغداد شده روبه رو شدم. او گفت که سال هاست که 
شــب ها خواب ندارد و من بدو گفتم اگر در لحظه شلیک به شهرم اوامر را اجرا 
می کردی از تو دلگیری ندارم، ولی اگر در همان لحظه شــلیک از شادی به باال 
و پایین می پریدی، این را نمی توانم ببخشــم. چون صدام می تواند بر سرتفنگ 
بگذارد، ولی هرگز نمی توانسته از تو بخواهد که از ته دل شاد باشی. به هر حال؛ 
کاپیتان ویل راجرز مدال ابراز شــجاعت در عملیات نظامی اش را کمی بعدتر از 

دولتمردان آمریکایی گرفت.
جان  بولتون در کتاب جدیدش از مربی اش، پل الکســالت سناتور پیشین 
ایالــت نوادا چنین نکته کلیدی را با افتخار و به عنوان سرمشــق همیشــگی 
زندگی اش یادآوری می کند )در سیاست هیچ اقدام معصومانه ای وجود ندارد(. 
به همین علت است که دولت آمریکا تاکنون دو بار پا به پای عزای ملت ایران 
در مرگ مســافران هواپیمای ایرباس و اوکراینی به جشن و پایکوبی پرداخته، 
درســت برعکس رفتار ملت ما که در زمانی که تروریست های وابسته به دولت 
عربستان، دو برج تجارت جهانی را با کارکنان بی گناهش نابود کردند و مردمان 
ایران جهت انســانیت و همدردی برای این بی گناهان شــمع ها روشن کردند. 
که شــاید بعدها به علت همین انسانیت منع ورود مردم کشورم به جای اتباع 
عربســتانی در خنده دارترین جوک دنیا به خاک کشور آمریکا کلید خورد. به 
علت این حجم از تجربیات است که ما مردم ایران از هم اکنون منتظر انتشار... 
خبر گرفتن مدال شجاعت خلبان اف ۱۵ از دست ترامپ طی مراسمی باشکوه 

در کاخ سفید هستیم.
اکنون به ملت آمریکا، توصیه می کنیم همچون حضرت مسیح از دست چنین 
دولتمردانی که تزریق مواد ضدعفونی را برای رفع مشــکل ویروس کرونا تجویز 
می کنند، گریزان شده و پا به فرار بگذارید. این... توصیه حضرت مسیح را برای 

حفظ جان خود و خانواده هایتان حتماً جدی بگیرید.
حبیب احمدزاده

درمکتب امام

قربانگاه عاشقان
این پدرِ توحید و بت شکِن جهان به ما و همه انسان ها آموخت که 
قربانی در راه خدا، پیش از آنکه جنبه توحیدی و عبادی داشته باشد، 
جنبه های سیاسی و ارزش های اجتماعی دارد.به ما و همه آموخت که 
عزیزترین ثمره حیات خود را در راه خدا بدهید و عید بگیرید. خود و 
عزیــزان خود را فدا کنید، و دین خدا را و عدل الهی را برپا نمایید. به 
همه ما، ذریّه آدم، فهماند که »مّکه« و »منی « قربانگاه عاشقان است... 
در راه حق و اقامه عدل الهی و کوتاه کردن دست مشرکان زمان باید 
سر از پا نشناخت، و از هر چیزی حتی مثل اسماعیل ذبیح اهلل، گذشت 

که حق جاودانه شود.
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نگاه

حجت االسالم روحانی روز جمعه در تماس 
تلفنی »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه با وی، با تبریک عید سعید قربان به 
دولت و مــردم ترکیه، اظهار امیدواری کرد 
دو کشور همچنان که تاکنون برای مقابله با 
بیماری کرونا در کنار هم بوده اند، باهمکاری و 
تبادل تجربیات بتوانند تالش های خوبی برای 

مهار این بیماری داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه امروز آمریکا درحال اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران اســت، تاکید 
کرد: باید در این شــرایط کشــورهای دوست و 
همسایه مانند ایران و ترکیه بیش از پیش مناسبات 

و همکاری های خود را توسعه دهند.
حجت االسالم روحانی در تماس تلفنی »الهام 
علی اف« رئیس جمهور آذربایجان با وی، با تبریک 
فرارســیدن عید ســعید قربان بــه دولت و ملت 
جمهوری آذربایجان، اظهــار امیدواری کرد همه 
مسلمانان جهان از برکات این عید به عنوان مظهر 

وحدت مسلمانان برخوردار باشند.
رئیس جمهــور بــا اشــاره به مناســبات و 
همکاری های خوب دو کشــور و تالش مسئوالن 
برای تســریع در اجرای توافقات، گفت: توســعه 
روابط همه جانبــه با جمهوری آذربایجان برای ما 
حائز اهمیت اســت و امیدوارم هرچه زودتر شاهد 
اجرای توافقــات فی مابین در بخش های مختلف 
به ویژه اتصال دو کشور از طریق تکمیل خط آهن 

رشت - آستارا باشیم.
وی  همچنین با بیان اینکه مسئوالن دو کشور 
می توانند در این شرایط که مالقات حضوری و سفر 
با مشکالتی همراه است، از طریق ویدئوکنفرانس 
رایزنی های خود را به انجام برسانند. وی همچنین 
بــر ضرورت تالش برای انجام مبادالت تجاری دو 
کشــور با رعایت پروتکل های بهداشتی میان دو 

کشور تاکید کرد.
حجت االسالم روحانی در تماس تلفنی »برهم 
صالــح« رئیس جمهور عراق با وی، با تبریک عید 

سعید قربان به عنوان مظهری از وحدت مسلمانان 
جهان به دولت و ملت عراق، گفت: خوشــبختانه 
در طــول تاریــخ، پیوند عمیقی میــان مردم دو 
کشــور برقرار بوده که در این مناسبت ها آشکارتر 
می شود و امیدوارم با کاهش بیماری کرونا، مردم 
و مســئوالن دو کشور بتوانند بیشتر با هم رفت و 

آمد داشته باشند.
رئیس جمهور، ســفر نخســت وزیر عراق به 
ایران را مثبت و فرصتی برای بررسی مسائل مورد 
عالقه دو ملت دانســت و اظهار امیدواری کرد که 
تصمیمات و توافقات فی مابین با تالش مسئوالن دو 
کشور هرچه سریع تر به اجرا برسد و بتوانیم روابط 
اقتصادی و مبادالت تجاری دو کشــور را بیش از 

پیش گسترش دهیم.
روحانی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
توسعه روابط همه جانبه با عراق مصمم بوده و آماده 
همکاری و انتقال تجربیات خود به این کشــور در 

مسیر مقابله با بیماری کرونا است.

 تماس تلفنی روحانی 
با رؤسای جمهور عراق، ترکیه و آذربایجان

رئیس جمهور در شــانزدهمین هفته 
از افتتاح طرح هــای مهم ملی عمرانی، 
تولیدی و زیربنایی با شعار »تدبیر و امید 
برای جهش تولید«، دستور آغاز پنج پروژه 
عظیم وزارت صنعت، معدن و تجارت را با 
سرمایه گذاری ۵6 هزار و 8۰ میلیارد ریال 

از طریق ویدئوکنفرانس صادر کرد.
حجت االســالم روحانی روز پنجشنبه در 
مراسمی  پنج پروژه ملی را در قالب برنامه بزرگ 
و کشــوری »تدبیر و امید برای جهش تولید« 
در اســتان های فارس، خوزســتان و مازندران 

افتتاح کرد.
در این راســتا بهره برداری از طرح توسعه 
تولید انواع تخته MDF شرکت آرین شیمی در 
استان مازندران و طرح های سیلوی فلزی ۳۰ 
هزار تنی اقلید و ســیلوی فلزی ۴۰ هزار تنی 
داراب در استان فارس با دستور رئیس جمهور 

آغاز شد.
طرح تولید شمش و میلگرد مجتمع فوالد 
روهینا جنوب در خوزستان و طرح تولید کربنات 
سدیم کاوه در استان فارس نیز دیگر طرح هایی 
بودند که در این مراسم افتتاح شدند. با افتتاح 
این پنج پروژه، برای یک هزار و ۶۶۰ نفر  اشتغال 

پایدار ایجاد شد.
در مراســم افتتاح این طرح ها با تأکید بر 
اینکه دشمنان با فشارهای اقتصادی خود قادر 
نخواهند ملت بزرگ ایران را وادار به تســلیم 
کنند، گفــت: روند تولید با توجه به نامگذاری 
امسال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به 
نام ســال جهش تولید، با شتاب ادامه خواهد 
یافت و در سایه افتتاح هر طرح در کشور، شاهد 
ایجاد فرصت های شغلی گسترده ای خواهیم بود.
روحانی با  اشاره به اینکه افتتاح این طرح ها 
که با سرمایه گذاری ۵۶ هزار و ۸۰ میلیارد ریال 
و در قالب برنامه بزرگ و کشوری »تدبیر و امید 
برای جهش تولید« انجام شد، اظهار داشت: امروز 
بخش های صنعت و معــدن در کنار یکدیگر 
نقش بسیار ارزشمندی را در صادرات غیرنفتی 

و توسعه و تولید کشور ایفا می کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ملت بزرگوار ایران 
در برابر هر دو پدیده تحریم و کرونا، به خوبی 
مقاومت می کنند، گفت: ۲۶ میلیون تن زنجیره 
فوالد کشور فقط در سال ۹۹ آماده می شود و 
این نشان می دهد کشور در مسیر تولید است.

روحانی تصریح کرد: باید همه دســت به 
دســت هم بدهیم، فضای تعامل سازنده بین 
همه قوا و بخش های خصوصی و دولتی برقرار 
شود تا مشکالت مردم هرچه سریع تر حل شود.

حفاظت از سالمتی و جان مردم
 اولویت نخست ستاد ملی مقابله با کرونا
 رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه در 
جلســه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: پس از مطالعات دقیق صاحبنظران 
و بهره گیری از نظرات همه دســتگاه ها درباره 
نحوه و روند برگزاری کنکور و مراسم سوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، جمع بندی این 
مطالعات ابتدا در کمیته های امنیتی و اجتماعی 
و درمانی و ســپس ســتاد ملی مقابله با کرونا 

بررسی شده است.
 روحانی اظهار داشت: پس از اینکه اعالم شد 
با ایجاد برخی محدودیت ها و رعایت پروتکل های 

بهداشتی، امکان برگزاری مراسم سوگواری حضرت 
سیدالشــهداء و کنکور هست، ستاد ملی مبارزه با 
کرونــا نیز اصل برگزاری این مراســم را با حفظ و 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تصویب و 

این دستورالعمل ها را ابالغ کرد.
رئیس جمهور تأکید کرد که این دستورالعمل های 
ابالغی نیز کاماًل منطبق بر اســتانداردهای جهانی 

سازمان بهداشت جهانی است.
روحانی  با بیان اینکه همه دستورالعمل های 
ضروری بهداشتی برای به ویژه برگزاری عزاداری های 
مسئوالنه ابالغ شده است، گفت: این دستورالعمل ها 
ضروری است که  به عنوان بخشی از الزامات شرعی 
و قطعی مراسم عزاداری از سوی متولیان مراسم 
رعایت شــود چرا که رعایت این دستورالعمل ها 
حق النــاس اســت و محیط های عــزاداری امام 
حسین)ع( نمی تواند جایی باشد که حق الناس در 

آنها رعایت نشود. 
رئیس جمهــور همچنین نظارت بــر اجرای 
دســتورالعمل های بهداشــتی را ضروری خواند و 
تأکید کرد: نهادهای نظارتی باید کامالً بر روند اجرای 
دستورالعمل ها نظارت و اگر الزم بود با متخلفان در 

راستای حفظ سالمتی مردم، برخورد کنند.
روحانی با بیان اینکه باید شیوه های تازه ای برای 
عزاداری امام حسین را تجربه کنیم و هم سالمت 
جسم و جان و هم تقویت و تبیین ایمان حفظ شود، 
گفت: سوگواری ها را چنان برگزار کنیم که بعد از ایام 

محرم کسی سوگوار عزیزانش نشود.

تعلیق یک هفته ای اجرای طرح ترافیک
 در شهر تهران

رئیس جمهور  در بخش دیگری از سخنان خود با 
ابراز تأسف از افزایش شمار مبتالیان  به کرونا و آمار 
فوتی ها، گفت: ضروری است که سبک زندگی را با 
هدف سازگاری با شرایط کنونی بیماری کرونا تغییر 
داده و رعایت دستورالعمل های بهداشتی را بخشی 
الزام آور در هر برنامه زندگی قرار دهیم. پیش بینی 
می شود در طی هفته های آتی شمار مبتالیان و آمار 

فوتی ها به طور قابل توجهی کاهش یابد.
در این جلســه کمیته های درمان، اجتماعی- 
امنیتی و آموزش موظف شدند ظرف دو هفته آتی 
پیشــنهادهای خود را درخصوص سال تحصیلی 
۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به ســتاد ملی مقابله با کرونا ارائه 
کنند. همچنین پیشنهاد ســتاد استانی مقابله با 
کرونای تهران از ســوی کمیته اجتماعی- امنیتی 
مطرح و مقرر شــد اجرای طرح  ترافیک در شــهر 

تهران به مدت یک هفته تعلیق شود.
دسترسی به امنیت و ثبات منطقه 

تنها در چارچوب همکاری های منطقه ای 
رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه در تماس 
تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر با وی، 
با تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت قطر ابراز 
امیدواری کرد که این عید برای همه مســلمانان 
جهــان مبارک بوده و همگان بتوانند از برکات این 

عید بزرگ استفاده کنند.
رئیس جمهور روابط ایــران و قطر به عنوان دو 

همســایه قدیمــی  را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: 
جمهوری اســالمی ایران هیــچ مانع و محدودیتی 
برای توسعه روابط و همکاری ها با قطر به عنوان کشور 

دوست و برادر ندارد.
دکتــر روحانی اظهار امیدواری کرد تا با تالش 
مسئوالن دو کشور در کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و قطر، شاهد توسعه و تحرک در همکاری ها و 
مناسبات اقتصادی فی مابین بوده و در آینده نزدیک 
با بهبود شرایط اجالس حضوری مسئوالن دو کشور 

برگزار شود.
رئیس جمهور با  اشاره به ضرورت توسعه روابط 
ایران و قطر با توجه به شــرایط حســاس منطقه، 
خاطرنشــان کرد: امنیت و ثبــات منطقه تنها در 
چارچوب همکاری های منطقه ای قابل دسترس است 
و مطمئنا با گسترش همکاری ها می توانیم شرایط 

بهتری را برای منطقه به ارمغان بیاوریم.
»شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی« نیــز در این 
گفت وگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید قربان 
به دولت ملت ایران ابراز امیدواری کرد این عید برای 
ملت های مسلمان جهان همراه با خیر و برکت باشد.
امیر قطر با  اشــاره به ضرورت توسعه روابط و 
همکاری هــای اقتصادی ایران و قطر، تصریح کرد: 
توســعه مناســبات و همکاری ها با ایران همواره 
بــرای قطر اهمیت داشــته و امیــدوارم با عبور از 
سختی ها و مشــکالت در راستای توسعه بیش از 
پیش و همه جانبه روابط دو کشور گام های بلندی 

برداشته شود.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشــور گفت: از 1۷۹ هــزار و ۷۰۴ 
داوطلب کنکور دکتری فقط 11 درصد 
داوطلبان کارت ورود به جلسه دریافت 

نکردند.
فاطمه زرین آمیزی در گفت و گو با باشگاه 
خبرنــگاران جــوان، درباره میزان شــرکت 
داوطلبــان کنکور دکتــری در آزمون اظهار 
داشت: بر اساس آمار نهایی از ۱۷۹ هزار ۷۰۴ 
داوطلــب ثبت نام کننــده در کنکور دکتری 
ناپیوســته )PHD(   سال ۱۳۹۹ میزان ۸۹ 
درصد از داوطلبان کارت ورود به جلســه را 
دریافــت کرده و فقــط ۱۱ درصد داوطلبان 
کارت ورود به جلســه را دریافت نکرده و در 

این آزمون شرکت نکردند.
زرین آمیزی درباره میزان غایبین این آزمون 
نیز گفت: برای مشــخص شدن میزان غایبین 
کنکور دکتری بایســتی تمام پاســخنامه ها از 
سراسر کشــور جمع آوری شده و قرائت شود و 
بعد از این اقدامات میزان غایبین کنکور دکتری 

اعالم می شود.
وی افزود: تصاویــری از حوزه های اجرایی 
آزمون دکتری ۹۹ که به ســازمان ســنجش 
ارسال شده است در ســایت سازمان سنجش 
بارگذاری شده و قابل مشاهده برای عموم است. 

ایــن گزارش ها نشــان دهنده رعایت تمهیدات 
بهداشتی ابالغ شــده از سوی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی و ســازمان سنجش 

آموزش کشور است.
سخنگوی سازمان ســنجش بیان داشت: 
دفترچه  های کنکور دکتری نیز در سایت سازمان 
سنجش منتشر شده است و کلید سواالت این 
آزمــون از روز یک شــنبه ۱۲ مردادماه بر روی 

سایت سازمان قابل مشاهده است.
گفتنی است، کنکور دکتری ناپیوسته سال 
۱۳۹۹ پنج شــنبه ۹ مردادمــاه بــا  ۱۷۹ هزار 
داوطلب شامل ۴۴ درصد خانم و ۵۶ درصد آقا 

در ۶۰ شهرستان برگزار شد.
نتایج کنکور دکتری در دهه اول شــهریور 
اعالم می شود و دهه دوم شهریور انتخاب رشته 
و معرفی به دانشــگاه صــورت خواهد گرفت و 
نتایج نهایی اواخر مهر اعالم می شود. بر اساس 
مصوبه شــورای ســنجش و پذیرش مصاحبه 
آزمون دکتری برای داوطلبان به صورت مجازی 
اســت و نیازی به حضور داوطلبان برای انجام 

مصاحبه نیست.
ظرفیت کنکور دکتری امسال ۲۴ هزار نفر 
اســت که از این میزان ۱۴ هزار ظرفیت برای 
دانشــگاه های دولتی و ۱۰ هزار ظرفیت برای 

دانشگاه آزاد است.
نمره 1۵ وزارت بهداشت
 به رعایت پروتکل ها 

در برگزاری آزمون دکتری
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت: در مجموع می توان نمره قبولی را 
به نحوه برگزاری آزمــون کنکور دکتری داد و به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی آزمون ها نیز نمره 

۱۵ یا ۱۶ را می دهیم.
به گزارش ایسنا، محسن فرهادی با بیان اینکه 
۵۰ نفر از داوطلبین کنکور دکتری اعالم کرده بودند 
که به کرونا مثبت هستند، اظهار داشت: آزمون این 
افراد در بیمارستان ها انجام شد و ناظرین با تجهیزات 

کامل نسبت به برگزاری آزمون آنها اقدام کردند.
فرهادی افزود: در مجموع از ساعت ها و روزهای 
قبل هماهنگی های الزم برای آزمون ها انجام شده 
بود و فکر می کنیم که بعد از برگزاری آزمون ها هم 
مشکل خاصی نداشته باشیم. وی درباره وضعیت 
رعایت پروتکل ها و نحوه برگزاری آزمون دکتری، 
گفت: فکر می کنم با توجه به همه قوت و ضعف هایی 
که وجود داشت، در مجموع می توان نمره قبولی را 
به نحوه برگزاری آزمون داد و به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی آزمون ها نمره ۱۵ یــا ۱۶ را می دهیم. 
امیدواریــم که در آزمون های بعدی بتوانیم  میزان 

رعایت را به ۱۷ و ۱۸ و حتی۲۰ برسانیم.

۱۱ درصد داوطلبان كنکور دكتری كارت ورود به جلسه دریافت نکردند

با دستور رئیس جمهور انجام شد

آغاز بهره برداری
 از ۵ پروژه بزرگ و ملی وزارت صمت

شــهر مشــهد به ویــژه بــارگاه 
عید  با  همزمان  دیــروز  ثامن الحجج)ع( 

سعید قربان آذین بندی و چراغانی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز 
خراســان رضوی ، در عید بندگی پــروردگار، 
ارادتمندان امــام مهربانی ها از دور و نزدیک به 
پیشــگاه آن حضرت عرض ادب می کنند و به 
یمن این عید فرخنده ، اســتجابت دعاهایشان ، 
تعجیل در فرج حضــرت ولی عصر )عج(  و رفع 

بالی ویروس کرونا را خواستارند.
در شرایط شــیوع ویروس کرونا عده ای  با 
بهداشــتی در صحن های  رعایت پروتکل های 
حــرم رضوی حضور دارند و عمده عاشــقان و 
ارادتمندان عصمت و طهارت از  دور و از طریق 
برنامه های رسانه از فضای معنوی عید عبات و 

بندگی بهره مند می شوند .
 به گفته معاون تبلیغات اســالمی آستان 
قدس رضوی ، ویژه  برنامه های  مختلفی  همزمان 

با عید ســعید قربان و آغاز دهه والیت در حرم 
مالئک پاسبان رضوی برگزار می  شود.

حجت االسالم  والمسلمین حجت  گنابادی نژاد 
افزود:  سخنرانی ، مدیحه سرایی و مولودی خوانی 

مداحان و ذاکران از جمله این برنامه ها است.
وی افزود: همچنین سخنرانی، مدیحه سرایی 
و مولودی خوانی  درصحن غدیر نیز از برنامه های 

عید قربان برای زائران غیر ایرانی است.
حجت االسالم  والمسلمین حجت گنابادی نژاد 

گفت:  افزون بر برنامه های محوری که در صحن 
جامــع رضوی برگزار می شــود، کارشناســان 
پاســخگویی در صحن ها حــرم مطهر رضوی 
به صورت حضوری پاسخگوی سؤاالت اعتقادی، 

شرعی و مشاوره به زائران هستند.
وی تأکید کرد: عالقه مندانی که در این ایام 
در حرم مطهر رضوی حضور ندارند می توانند این 
مراسم را از طریق درگاه اینترنتی رضوی تی وی 

دنبال کنند.

مشهدالرضا ، نورباران و گلباران در عید سعید قربان

رئیــس دبیرخانه شــورای عالی 
قائل  شــرایط  درباره  سالمت،  بیمه 
شدن پوشش بیمه ای برای دو داروی 
کمک کننده به درمان کرونا و واکسن 

آنفلوآنزا توضیح داد.
سید سجاد رضوی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره فرایند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 
داروهای رمدســیویر و فاویپیراویر که در 
درمــان بیماری کووید۱۹ موثر هســتند، 

گفــت: هنوز ایــن دو دارو در کل دنیا هم 
تایید مصرف ندارد، برخی آن را تایید کردند. 
اگر ایــن داروها از ســوی معاونت درمان 
تایید شــوند و پروتکل تجویز رمدسیویر و 
فاویپیراویر ابالغ شود، تحت پوشش بیمه 

قرار خواهند گرفت.
رضوی افزود: در ابتدا باید دستورالعمل 
اســتفاده از این دو دارو مشــخص شود و 
سپس می توان آن را برای پوشش بیمه در 

شــورای عالی بیمه مطرح کرد. اینکه دارو 
تولید داخل باشد یا خیر برای بیمه مطرح 
نیست و تالشمان این است هر دارویی که 
معاونت درمان دستورالعمل آن را بنویسد 
و برای درمان ابالغ شود، مورد پوشش بیمه 

قرار گیرد.
وی، درباره قائل شــدن پوشش بیمه 
برای واکســن  آنفلوآنزا نیز اظهار داشت: 
معاونت درمان درخواســت خــود برای 

تحت پوشش بیمه رفتن واکسن آنفلوآنزا 
را مطرح کرده اســت تا تنها گروه های پر 
خطر بتوانند واکســن را با در نظر گرفتن 
بیمه دریافت کنند. هدف ما این است که 
واکســن با قیمت ارزان تر در اختیار گروه 
هدفمان قرار گیرد. این در حالی اســت 
که هر ساله معاونت بهداشتی نیز واکسن 
آنفلوآنزا را به شکل رایگان در اختیار برخی 

گروه ها قرار می دهد.

شرط پوشش بیمه ای داروهای ضد كرونایی »رمدسیویر« و »فاویپیراویر«

سرپرست گمرک چذابه گفت: این مرز تمامی ضوابط بهداشتی 
مقابله با کرونا را رعایت کرده و هیچ گونه محدودیتی برای صادرات 

کاال به عراق ندارد. 
حسن غیبی، در گفت  وگو با تسنیم در اهواز، اظهار داشت: بسترهای 
زیرســاختی و بهداشتی برای صادرات کاال به عراق از مرز چذابه فراهم 

است.
وی با اشــاره به اســتقبال و آغوش باز گمرک برای صادرات کاال و 
همکارای با صادرکنندگان ایرانی افزود: امکانات و زیرســاخت ها فراهم 
شده و هیچ منعی از این طرف برای صدور کاال نداریم. این مرز به شکل 

شبانه روزی آماده ارائه خدمات تجاری است.
وی گفت: برای تســهیل فرایند صادرات با وجود فشارهای ناشی از 
کرونا با عوامل صادرکننده کاال جلســه برگزار و ســعی کردیم نیازها و 

مشکالت گمرکی آنها را برطرف کنیم.
وی درباره ضوابط و شرایط بهداشتی حاکم بر گمرک چذابه تصریح 
کرد: ضوابط بهداشتی مطابق اســتانداردهای وزارت بهداشت اعمال و 

پرسنل از این نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
غیبــی ادامه داد: صادرات نقش مهمی در رونق و جهش تولید دارد 

و گمرک می تواند زمینه توسعه و پیشرفت سایر صنایع را فراهم کند.

سرپرست گمرک چذابه:

هیچ محدودیتی
 برای صادرات كاال به عراق نداریم


