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سرویس سیاسی-
اصالح طلبان در 8سال گذشته در مناصب مختلفی که بوده اند با شیوه مدیریت از پشت میز می خواستند کشور را در 
روند توسعه قرار دهند که نتیجه آن وضعیت اکنون جامعه است. حاال که رئیس جمهور سیزدهم به گونه ای دیگر عمل 
می کند و به میان مردم می رود و بازدیدهای سرزده انجام می دهد اصالح طلبان برآشفته اند که چرا این کار را می کند؟!
روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان »آسیب شناسی بازدیدهای سرزده« به سفرهای استانی رئیس جمهور پرداخت 
و نوشــت: »قریب به چهل روز از آغاز رســمی دوره ریاســت جمهوری آقای رئیسی می گذرد و در این مدت مهم ترین 
اقدام رئیس دولت، به روایت تک رسانه ملی بازدیدهای استانی سر زده و مردمی بوده است. اولین بازدید فردای روز رای 
اعتماد وزیران، دیدار رئیس جمهور از غسالخانه بهشت زهرا بود! پس از آن نیز صبح های جمعه برای بازدیدهای استانی 

در دستور کار قرار گرفت.«
در ادامه مطلب آمده است: »واقعیت آن است که با وجود دستگاه های عریض و طویل اداری و دولتی، وجود هزاران 
کارشــناس و مدیــران متخصص، ابزارها و فرآیندهای الکترونیکی و آنالین جمــع آوری اطالعات و داده ها و البته تعدد 
چالش ها، مسائل و مشکالت، در کنار شرایط خاص کشور، فرصتی برای این گونه بازتولید رفتارهای پوپولیستی و تبلیغاتی 
وجود ندارد. امروز زمانه قجری یا پهلوی نیست که شاه مملکت با بازدید میدانی از وضعیت شفاخانه ها و نانوایی ها، امور 
مملکت را رتق و فتق کند. واضح است که مشکل کمبود دارو با بازدید سرزده از یک داروخانه حل نمی شود. مشکالت 
چابهار و خوزســتان و مناطق محروم خراســان جنوبی، پنهان و ناشناخته نیست که نیاز به بازدید میدانی داشته باشد. 
کافی است با مجامع نمایندگان یا استاندار هر استان نشستی داشت و از سیر تا پیاز و از ریز تا درشت معضالت حوزه 
ماموریتش مطلع شد. دفاتر مطالعاتی استانداری ها و سازمان برنامه و بودجه هر استان برای تک تک شهرهای آن حوزه، 
مطالعات دقیق کارشناســی دارد و نکته مبهم و پنهانی وجود ندارد که حضور فیزیکی یک مقام رسمی در یک منطقه 
آن را کشف کند. کیست که نداند حداقل درگیری و اتالف بودجه، وقت و انرژی یک هفته ای نیروهای اداری، نظامی و 

امنیتی استان کم ترین هزینه بازدید به اصطالح سرزده رئیس یک قوه در استان هاست.«
مدعیان اصالحات نمی خواهند باور کنند که حضور رئیس جمهور در میان مردم، به اهمیت دولت مردمی و مانیفست 
مردم ساالرانه انقالب اسالمی ضریب می دهد. از سویی عزم و جزم مدیران برای کار کردن را مضاعف و همچنین جوانه های 
اعتماد از دست رفته و امید را در دلها بارور می نماید. مگر می شود در شمال تهران نشست و صرفا از طریق ویدئوکنفرانس 
به این مهم دست یافت؟ البته از مدعیان اصالحات که رئیس جمهور ولنجک نشیِن محبوبشان »صبح جمعه بنزینی« و 

»نظرسنجی از داخل ماشین« را رقم زد بیش تر از این عقده گشایی ها انتظار نمی رود.
اذعان به اقدام هوشمندانه دولت در مواجهه با گروسی

روزنامه آرمان ملی روز گذشته در مطلبی با عنوان »تعامل مدبرانه براي رفع اختالفات با آژانس« نوشت: »شامــگاه 
شنبه بود کــــه رافائل گروســــی مدیـرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دیدار با محمد اسالمی رئیس سـازمان 
انرژی اتمی کشورمان و بحـث و گفـت و گو پیرامون مسائل فنی و بازدیدها از مراکز و دوربین ها وارد تهران شد در این 
سفر گروسی با اسالمی به توافقاتی هم دست یافت و خواهان مذاکرات بیش تر با مقامات تهران شد و حتی مطرح کرد 
که دیدار بعدی در وین خواهد بود... با این حال بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نیز بر این عقیده اند که عملکرد 
ایران و گام هایی که برداشته کامال قانونی و در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 است و اگر غربی ها خواهان نظارت های 

بیش تر آژانسی هستند ابتدا باید به تعهدات خود ذیل برجام عمل کنند و سپس خواهان مسائل دیگر باشند.«
این روزنامه نوشــت: » ایران همچنان نســبت به از ســر گیری مذاکرات وین واکنشی از خود نشان نداده و بر این 
عقیده است که اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند عجله ای برای مذاکره ندارد. این رویکرد را در مسائل فنی نیز 
می توان دید جایی که به رغم توافق ایران و آژانس مســئوالن مربوطه کشــورمان دسترسی به دوربین ها و حافظه ها را 

منوط به توافق در مذاکرات می دانند.«
گفتنی اســت در شــرایطی که دولت در حال اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان »اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم« است، برخی مدعیان اصالحات و بانیان و بزک کنندگان خسارت محض برجام به بهانه حضور مدیرکل آژانس با 
تهران و اعالم سازنده بود مذاکرات وی در این سفر به تحریف و ارائه تصویری دروغین از این سفر و نتایج آن پرداخته 

و مدعی شدند که دولت در توافق اخیر با آژانس قانون ضد تحریمی مجلس را متوقف کرده است. 
ادعا و القائات جریان تحریف در حالی است که اوال به عقیده کارشناسان و صاحب نظران، این قانون مجلس بود که 
پس از اجرا، طرف غربی را به تکاپو انداخته تا برخالف بی اعتنایی های گذشته، اعتراض توام با اقدام ایران را جدی بگیرد 
و پیشنهادهای ولو ناکافی و غیرقابل قبول برای لغو تحریم ها را ارائه کند. ثانیا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
شامل چند فاز است که از زمستان سال گذشته اجرایی شده و همچنان برخالف فضا سازی تحریف گران غرض ورز اجرا 

می شود و همین، عقده ناگشوده آمریکا و  تروئیکای اروپا )و همچنین آژانس به نیابت از آنها( است.
FATF و تشت رسوایی جریان غربگرا

مدعیان اصالحات یا همان جریان غربگدای داخلی که تا دیروز ریز و درشت مشکالت کشور حتی واردات واکسن 
را هم به موضوعاتی نظیر تحریم و عدم تصویب لوایح اســتعماری FATF گره می زدند ، این روزهای که مجلس و دولت 
در پی تغییر رویکرد نسبت به معضالت اقتصادی هستند و تصمیم گیری درباره این لوایح را منوط به رفع تحریم های 

کرده اند ، این طیف سیاسی مدعی است که اصال تحریم ها به FATF ارتباطی ندارد!
در همین رابطه روزنامه اعتماد روز گذشته نوشت: »محمود صادقي.. با نفس برگزاري یک همه پرسي سراسري و رجوع 
مستقیم به آراي ملت موافق است و در حالي از مسایلي چون FATF یا بحث مذاکرات هسته اي به عنوان موضوعاتي که 
مي تواند محور این همه پرسي احتمالي باشد، نام برده که پیش از این در دوران 8 ساله دولت روحاني، هر بار که بحث 
رفراندوم مطرح مي شد، معموال همین دو فقره به عنوان موضوع همه پرسي پیشنهاد مي شد. به  خصوص بحث بالتکلیف 
ماندن دو الیحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF که چند ســالي اســت به رغم تصویب مجلس دهم، درپي مخالفت 
شوراي نگهبان و البته اصرار مجلس بر مصوبات خود، در مجمع تشخیص در نوبت بررسي است و عزمي هم براي ورود 
این مجمع به بحث دیده نمي شود. آن  هم در حالي که همین دیروز یک عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس در این رابطه اظهارنظر کرده گفته اســت: »تا زماني که در مورد رفع تحریم ها اقدامي صورت نگیرد، نمي توان 
درباره FATF تصمیم گیري کرد.« موضوعاتي که البته به یکدیگر ارتباط مستقیم ندارند اما حاال عالوه بر گرفت وگیرهایي 
که هر کدام به  نحوي به آن دچار شده اند، این طور به یکدیگر نیز گره خورده و از قضا همین درهم تنیدگي و پیچیدگي 
بیش از حد این دو موضوع یعني FATF و مذاکرات هسته اي خود نشان از آن دارد که گرهي اساسي در کار است و در 
نتیجه آن طور که قانون اساسي پیش بیني کرده، الزم است براي تصمیم گیري و گشایش این گره هاي پیچ در پیچ، به 

آراي ملت رجوع کرد.«
حتما دولت سیزدهم بایستی از تجربه دولت یازدهم و دوازدهم بهره بگیرد و ظرفیت خود را صرف موضوعاتی که 
ابتکار عمل در دست طرف خارجی است، نکند. دولت یازدهم به رغم امتیازات گسترده ای که به طرف مقابل در حوزه 
صنعت هســته ای داد، نتوانســت تحریم ها را بردارد و به جای اینکه مســیر خود را اصالح کند، کشور را از چاله برجام 
به چاه FATF انداخت. دولتمردان دولت ســیزدهم باید با چشــمان باز و تحلیل درست از وضعیت کشور، مراقب ادراک 

 سازی هایی که در حال انجام است، باشند.
اصالح طلبان و  انداختن توپ در زمین کشورمان!

عجیب اســت که توافق هسته ای ســال 96 تا اندازه ای برای طیف موسوم به اصالح طلب مهم است که حتی حاضر 
هستند بدون عمل غرب به تعهداتش و بهره مندی ایران از این توافق نامه؛ برجام در جریان باشد. این جماعت چرا منافع 

ملی را در نظر نمی گیرند و از گذشته درس نمی آموزند؟!
در این مسیر بارها و بارها اصالح طلبان توپ را در زمین کشورمان انداخته اند چنانکه دیروز روزنامه شرق در سرمقاله 
خود نوشته بود: »تردید نباید کرد که این تنها راه خروج ایران از انزوای بین المللی، مقدمه ای برای برون رفت از بن بست 
برجام، دستیابی به توافق جدید و خالصی از تحریم های فلج کننده است. در بیانیه مشترک پایان دیدار گروسی از تهران 
آمده اســت: »طرفین، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رســیدگی به موضوعات 
فی مابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تأکید مجدد قرار دادند«. همان طور که واژه های این بیانیه 
راهکار برون رفت از یکی از پیچیده ترین و فنی ترین معضالت بین المللی اســت، به یقین تســری آن به همه موضوعات 
منطقه ای و بین المللی می تواند افق های جدیدی را برای ایران گشوده و فضای ملتهب امروز را دگرگون و روابطی برخاسته 

از همان واژه ها را فرا راه فردای ایران قرار دهد.«
ایران تمام تعهداتش را ذیل برجام حتی زودتر از موعد انجام داد اما اروپا و آمریکا به تعهداتشان عمل نکردند. سپس 
آمریکا از این توافق خارج شد و ایران مدت ها بدون بهره مندی از برجام به طور کامل به تعهداتش عمل کرد. پس از آنکه 
بی عملی غرب در برجام مشاهده شد مجلس یازدهم )مجلس جدید( در نخستین اقدامات خود قانونی را علیه بدعهدی 

غرب تصویب کرد. اکنون هم ایران بارها گفته که اگر غرب به تعهداتش عمل کند ایران نیز به تعهداتش بازمی گردد.
با شرح فوق باید گفت این ایران نیست که باید راهی برای برون رفت از این توافق بیابد. در حقیقت غرب است که 

باید تصمیم بگیرد می خواهد برجام را داشته باشد یا نه؟
ضمن اینکه بار دیگر در این ســرمقاله اصالح طلبان تاکید کرده انــد که این توافق ها را می توان به تمام موضوعات 
منطقه ای و بین المللی گسترش داد! چرا اصالح طلبان به طور کامل در مسیر منافع غرب قرار دارند و می خواهند نفوذ 
منطقه ای ایران و عمق استراتژیک کشورمان و نیز توان موشکی را به غرب واگذار کنیم تا طعمه آماده ای برای آنها باشیم.

نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی
با رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه در نشســت هم اندیشــی با هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی گفت: دســتگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران 
و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می دهد و آنها 

را تنها نمی گذارد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای دیروزدر نشستی با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی اظهار داشت: مالکیت خصوصی 
قطعاً از نظر شــرع، قانون اساسی و مسئوالن عالی نظام کاماًلً محترم است، اما 
در تحصیل مال باید همه روابط شــرعی و قانونی رعایت شــده باشــد و اموال 
از طریق صحیح و قانونی به دســت آمده باشــد و اگر غیر از این باشد برخورد 

متفاوت خواهد بود.
محســنی اژه ای با  اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: 
دســتگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان 

این میدان را مورد حمایت قرار می دهد و آنها را تنها نمی گذارد.
وی در ادامه از پیشــنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکار های 
بهبود و ارتقای شــاخص های کســب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال 

کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال 
کسانی که در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم 
گوناگون محکومیت قضایی دارند،  اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر سازوکار 
مشــخصی برای اداره اموال مصادره شــده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.
انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این 
ســازوکار یاری دهند تا این اموال به گونه ای مدیریت شود که هم چرخه تولید 
و اقتصــاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شــود و هم حق و 

حقوق افراد ذی نفع تأمین شود.
اژه ای بــا بیان این که هدف از برگزاری این نشســت تبلیغات نبوده؛ بلکه 
به دنبال آن اســت که گامی  در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصای 
کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکالت 

و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.
 قوه قضائیه دور تازه ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را 

ایجاد کرده است
پیش از ســخنان رئیس دستگاه قضا، »غالمحســین شافعی« رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخاب حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در قوه قضائیه برای فعاالن اقتصادی نوید های تاز ه ای ایجاد کرده اســت، گفت: 
قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاماًل محســوس نسبت به فعالیت ها و فعاالن 

اقتصادی، دور تازه ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.
شــافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای 
نقشــی پررنگ است، به دیدار خود با حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را برعهده داشت  اشاره کرد 
و گفت: من بعد از آن جلســه باور نمی کردم که بــا معاون اول قوه قضائیه در 
رابطه با اقتصاد صحبت کرده ام؛ تصورم این بود که در یک نشســت تخصصی 
سطح باالی اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی 
اژه ای مطرح شد که برای من غیرقابل  تصور بود و گمان نمی کردم که معاون اول 
قوه قضائیه از چنین تسلط و  اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی براساس قابلیت هایی که در توسعه 
کشور و بر اساس ماهیت و صالحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز 
اجرای قوانین از جمله قانون های »رفع موانع تولید«، »اجرای سیاست های اصل 

۴۴« و »بهبود فضای کسب وکار« نمی خواهیم.
پیشنهاد ایجاد کمیته ای

 با مشارکت فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران در دستگاه قضا
رئیــس اتاق بازرگانــی ایران با بیــان اینکه بعضی شــاخص های محیط 
کســب وکار همچون شروع کسب وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، 
اجرای قرارداد ها و شاخص های ورشکستگی، مستقیما با قوه قضائیه در ارتباط 
هســتند، عنوان کرد: برای ارتقاء در این حوزه ها نیاز به اقدامات مشــخصی در 
قوه قضائیه اســت و ما پیشــنهاد می کنیم در قوه قضائیه کمیته ای با مشارکت 
فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشــکیل شود تا درباره نحوه ارتقای این 

شاخص ها اقداماتی را تعیین کند.
این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه رو به رو شد.

رئیس دســتگاه قضا گفت: از دو ســال پیش پیگیر تشــکیل این کمیته 
مشترک بوده است.

شافعی در ادامه اظهاراتش بخشــنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را 
دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه های عدم تعطیلی 
واحد های تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیالت بانکی، از جمله 

این بخشنامه ها هستند.
وی با  اشــاره به پیشــنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی 
بســیاری از فعاالن اقتصادی گفت: بر اساس ماده 91 قانون سیاست های اصل 
۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشــاور ســه قوه به رسمیت شناخته، می توان از 

اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در این گونه موارد استفاده کرد.
»کاهش مجوز های ارز چندنرخی«، »حذف ارز یارانه ای«، »توجه به ارزش 
بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد«، »اصالح الیحه جامعه داوری«، »استفاده 
بهینه از نهاد های داوری و داوری تخصصی«، »تشــکیل ســرمایه مستمر برای 
نجات اقتصاد کشــور از وضع موجود«، »جلوگیری از تملیک واحد های تولیدی 
از سوی بانک ها«، »توجه به فرصت های اقتصادی مجازی«، »جلوگیری از وضع 
قوانین فســادزاد و رانت آفرین«، »جلوگیری از تداوم دالل بازی و سفته بازی در 
بازار ســرمایه«، »عدم دریافت هزینــه از فعالیت های تولیدی قبل از راه اندازی 
واحد هــای تولیدی« و همچنین »توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و 
دیوان عالی کشــور برای جلوگیری از آســیب دیدن فعاالن اقتصادی و ایجاد 
سازوکار برای جبران خســارت های وارده از این آراء« از جمله درخواست های 

اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.
در این نشســت رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با  اشاره به فساد های 
پدیدآمده ناشــی از ارز ۴2۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان 
خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت زا و فسادزا بگذارد، می تواند 

از افزایش ورودی پرونده های به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
»محمد الهوتی« با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئوالن 
هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند،  افزود: کسانی که در سه سال گذشته 
خسارت های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زد ه اند و ارز های ترجیحی را 
باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه ای 

نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.  
»محمدرضا انصاری« عضو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک ها 
شــد و گفت: احکام ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور الزم االجراست و 

بانک ها موظف به رعایت این احکام هستند.
»حسن سلیمانی« معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایــران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دســتگاه های تصمیم گیر حامی  یا 
نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی در دستگاه های تصمیم گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.

درمکتب امام

شیطان بزرگ
رسول خدا که مبعوث شد، آن شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها 
را دور خــودش جمع کرد و اینکه مشــکل شــد کار بر مــا. در این 
انقالب، شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش 
دارد جمع می کند. و چه بچه شــیطان هایی که در ایران هستند و چه 
شــیطانهایی که در خارج هســتند، جمع کرده اســت و هیاهو به راه 

انداخته است.
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حاجی دلیگانی خبر داد

تحقیق و تفحص مجلس 
از اقدامات دولت قبل در مقابله با كرونا

سرویس سیاسی-
رسانه های بین المللی و منطقه ای روزانه اخبار و 
تحلیل های مختلفی را درباره ایران منتشر می کنند. 
ترجمــه گلچینی از این گزارشــات و تحلیل ها به 
معنای تایید محتوای آنها نبوده و صرفاً برای آشنایی 
مخاطبان با فضای رسانه های خارجی درباره کشورمان 

است.
ایندیپندنت: توهمات جو بایدن

 هرگونه شانس توافق بین واشنگتن و تهران را
 از بین می برد

روزنامه صبح لندن »ایندیپندنت« در مطلبی نوشت: در 
حالیکه دولت جو بایدن، مشغول التیام بخشیدن به زخم های 
سیاسی ناشی از خروج خود از افغانستان است، اینک با بحران 
احتمالی دیگری در جنوب غرب آسیا روبرو است: بحرانی به 

نام برنامه هسته ای ایران.
این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت: در سیاست خارجی 
ایاالت متحده تنش هایی وجود دارد که بیشــتر از اینکه بر 
مبنای واقعیت باشــد بر اســاس تخیالت و توهمات است. 
تفکر آرزومندانه برنامه ریزان جنگ، ایاالت متحده را به این 
باور نادرست کشــانده اند که دولت کابل که توسط آمریکا 
حمایت می شــود، طالبان را دست کم برای مدتی متوقف 
خواهد کرد و همین نوع تفکر دولت بایدن را در بن بســت 

کنونی با ایران قرار داد. 
در ادامه این گزارش آمده است: شورای حکام آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در وین گردهم آمده و در مورد 
ایران به دلیل عدم اجازه به بازرسان برای دسترسی به ثبت 
فعالیت های تأسیسات هسته ای، تصمیم گیری می کند. 
ایران هشــدار داده است که هرگونه محکومیت می تواند 
پایان مذاکرات برای احیای توافق 2۰15 را به همراه داشته 
باشد، توافقی که برای آن کوشش فراوانی صورت گرفت و 

هدف آن محدود کردن برنامه هسته ای ایران بود. 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
روز یکشنبه برای مالقات با مقامات ایران در آخرین تالش 
برای دســتیابی به توافق و دوری از بحث های تفرقه آمیز 
در وین، به تهران ســفر کــرد. دو طرف توافق کردند که 
حداقل بازرسان آژانس برای سرویس تجهیزات و تعویض 
کارت هــای حافظه دوربین های نظارتی در تاسیســات 
هسته ای، به ایران سفر کنند. اما این ایاالت متحده است 
که به طور عمده مسئول بحران کنونی است. دولت دونالد 
ترامپ در ســال 2۰18 از توافق هســته ای خارج شد و 
کمپین تحریم های »فشار حداکثری« و زورگویی را آغاز 
کرد تا ایران را مجبور به بازگشت به میز مذاکره و تالش 
برای دستیابی به »توافق بهتر« کند و هشدارها را نادیده 
گرفت. ایران و رهبران معتمدترین متحدان آمریکا مانند 
فرانســه، انگلستان و آلمان گفتند که این طرح گرهی از 

مشکالت باز نخواهد کرد.
جای تعجب نیســت که طرحی که توســط بقایای 
گروه های فکری واشنگتن طراحی شده بود نتوانست ایران 
را به زانو در آورد. در عوض، تهران را بر آن داشت تا برنامه 
هسته ای و مانورهای خود را در خاورمیانه افزایش دهد. 

اما بایدن در وعده های انتخاباتی خود بازگشت به برجام 
را ســرلوحه کار خود قرار داد. هنگامی که وی در بیستم 
ژانویه به قدرت به راحتی می توانست برخی از تحریم های 
ترامپ را به عنوان یک حرکت مبتنی بر حسن نیت یک 
طرفه لغو کند و به ایران مهلت سی یا حتی شصت روزه 
برای بازگشت به تعهدات بدهد. اما همان تفکر نادرست 

بار دیگر تکرار شد. 
ظاهرا دولت بایدن فریب این خیال را می خورد که ایران 
به دنبال یک توافق است و آمریکایی ها می توانند از »اهرم« 
ایجاد شــده توســط تحریم ها، برای تحت فشار قرار دادن 
ایران برای دستیابی به یک »توافق بهتر« یا حداقل تعهدی 
که ترامپ در دســتیابی به آن ناکام ماند استفاده کنند؛ و 
برای مذاکرات »بعدی« بر برنامه موشکی ایران و حمایت از 

گروه های مسلح در خاورمیانه تمرکز کنند.
در حقیقت، تحریم ها که تا امروز ادامه یافته و باعث 
شده تا ایرانیان دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته ای 
خود را کاهش دهند، یک اهرم فشــار نیست، بلکه یک 
ســم دیپلماتیک است. عماًل تحریم ها از هرگونه کاهش 
تنش جلوگیری می کند. عالوه بر این، ایران موفق شده تا 
تحریم ها را به شکل موفقیت آمیزی دور بزند و صادرات 
نفت ایران هم در حال افزایش اســت و تولید فوالد این 
کشور در سال جاری با سرعت بیشتری افزایش یافته است. 
بر اســاس گزارش بلومبرگ، نیز ساخت بنادر جدید، راه 

آهن و تأسیسات انرژی هم در حال انجام است. 
بارها به دولت آمریکا هشدار داده شده است که زمان 
برای احیای توافق در حال پایان پذیرفتن اســت. احتماال 
یک تیم متفاوت مســئولیت مذاکرات تهران را بر عهده 
خواهد گرفت. ایران می تواند تهدیدهایی را برای افزایش 

غنی سازی اورانیوم دنبال کند. 
اما تقریباً هشت ماه از دوران ریاست جمهوری بایدن 
می گــذرد و دولــت ایاالت متحده بایــد بفهمد که چه 
می خواهد و در واقع می خواهد به چه چیزی برســد. او 
نمی تواند بــا اتخاذ موضعی ســخت در برابر ایران و در 
عین احیای توافق، جمهوری خواهان را راضی نگه دارد. 
در حالی که وی در حضور نخســت وزیر جدید اسرائیل 
هشــدار داد که » آماده هســتیم که به گزینه های دیگر 
روی آوریم«، او نمی تواند با این نوع مواضع، تنش ها را در 

خاورمیانه آرام کند.
میخائیل اولیانوف، ســفیر روسیه در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، این موضوع را به روشنی بیان کرد و سعی کرد 
هرگونه میل متوهمانه برای ائتالف مجدد ضد ایران از بین 

ببرد. وی روز جمعه در توئیتی نوشت: »اگر پیش نویس هر 
قطعنامه ای علیه ایران در هیئت اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارائه شود، روسیه به آن رأی منفی می دهد.« و 

نیز افزود »هیچ توهمی نباید وجود داشته باشد.«
سی بی اس نیوز: 

آیا ایران به میز مذاکره هسته ای باز می گردد؟
شــبکه خبری »ســی بی اس نیوز« در مطلبی به قلم 
روزنامه نگار کانادایی» الیزابت پالمر« نوشت: رئیس جمهور 
جدید ایران تابســتان امسال روی کار آمد و این نشان داد 
که دولتش به میز مذاکرات هسته ای باز می گردد. ابراهیم 
رئیسی در سخنرانی افتتاحیه خود گفت دولتش از »مشارکت 
هوشمندانه« و »یک طرح دیپلماتیک« حمایت می کند که 
منجر به لغو تحریم های آمریکا علیه کشورش می شود. اما 
در حالی که رئیسی اظهار داشت که می خواهد مذاکرات بر 
سر توافق از سر گرفته شود، همچنین نشان داد که عجله ای 
هم برای این کار ندارد. ایران می خواهد تحریم ها برداشــته 

شوند اما نه به هر قیمتی. 
مشخص نیست که آیا دولت جدید، تحت نظر رئیسی، 
همــان مذاکره کنندگان قبلی را برای دور جدید مذاکرات 
به وین می فرســتد یا یک تیم کاماًل جدید تعیین می کند. 
اما ممکن است رئیسی مسئولیت پرونده هسته ای ایران را از 
وزارت خارجه به شورای امنیت ملی این کشور منتقل کند. 
در نتیجه اگر مذاکرات از سر گرفته شود، پیشرفت احتماالً 
کند خواهد بود. اگر شــورای امنیت ملی ایران مسئولیت 
اولیه پرونده هسته ای را بر عهده بگیرد، مذاکرات پیچیده تر 
می شود و پیشرفت کندتر می شود؛ زیرا هر مسئله تاکتیکی 

باید از سازوکار ایجاد اجماع در تهران بگذرد.    
در این بین دولت ایران چین را به عنوان حامی و شریکی 
می بیند که می تواند بر آن تکیه کند.« اعتقاد بر این اســت 
که چین بزرگ ترین خریدار نفت ایران است که از نظر فنی 
همچنان تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. فروش نفت به 
ایــران این قدرت را خواهــد داد تا پول نقد مورد نیاز برای 
پرداخت حقوق کارمندان دولت و حفظ عملکرد کشــور را 

فراهم آورد.
الجماینر:

 ایا چین به ایران امتیاز دیگری خواهد داد؟
وبگاه صهیونیستی »الجماینر« در مطلبی به قلم »جیمز 
ام دورسی« پژوهشگر دانشگله سنگاپور نوشت: مقامات ایرانی 
امیدوارند که شاید عضویت در سازمان همکاری شانگهای به 
آنها در مقابله با تأثیر تحریم های شدید آمریکا کمک کند. 
علی اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر ایران، به دولت 
رئیسی توصیه کرده است که به سمت شرق به سمت چین، 
روسیه و هند نگاه کند و اظهار داشت که آنها می توانند »به 

پیشرفت اقتصاد ما کمک کنند«.
به طور مشابه، مشخص نیست که این عضویت می تواند 
روابط فعلی ایران را با دیگر اعضای پیمان شانگهای بهبود 
بخشد. چین و روسیه در گذشته تمایلی به پذیرش عضویت 
کامل ایران نداشتند زیرا نمی خواستند روابط متعادل خود 
را بــا ایران و مخالفانش بر هم بزننــد. اما اکنون وضعیت 

متفاوت شده است. 

ایران در رسانه های جهان

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
می گوید طــرح تحقیق و تفحص از اقدامات 
دولت قبل در مقابله با کرونا به امضای 40 نفر 
از نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس 

تقدیم شده است.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی صبح دیروز 
در حالی آغاز شــد که بررسی گزارش کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در مورد طرح ســاماندهی 

صنعت خودرو در دستور کار قرار داشت.
در ادامه جلســه علنی دیــروز نمایندگان در 
جریان بررســی طرح تقویت امنیت غذایی کشور 
و رفع موانع تولیدات کشــاورزی، با تبصره اصالح 
شــده ۴ ماده 12 این طرح که درباره اجرای قانون 
جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی 
اســت، با 2۰1 رأی موافق، ۴ رأی مخالف و 2 رأی 
ممتنع از مجمــوع 253 نماینده حاضر در صحن 

موافقت کردند.
بر اســاس تبصره ۴؛ به منظور رفع تداخالت 
اراضــی موضــوع مــاده )5۴( قانون رفــع موانع 
تولیــد رقابــت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، 
کمیسیون های رفع تداخل شهرستانی متشکل از 
روسای ادارات جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع 
طبیعی، ثبت اسناد و امالک و راه و شهرسازی و یا 
نمایندگان آنها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
تشکیل می شــوند. رأی صادره این کمیسیون ها 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ به شــورای 
محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری 
کاداست موضوع رأی صادره در مأل عام نظیر دفتر 
شورا و دهیاری قابل تجدیدنظر در کمیسیون رفع 
تداخالت استانی که متشکل است از: رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان )به عنوان رئیس(، مدیر 
امور اراضی )به عنوان دبیر( و مدیران ثبت اسناد و 
امالک، منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات 
با معرفی رئیس قوه قضائیه می باشد تا زمان قطعی 
شدن رأی کمیسیون رفع تداخالت اراضی استانی، 
کاشــت زمین های تحت تصرف کشاورزان مورد 

اختالف بالمانع است.
شهریه باالی مدارس غیرانتفاعی

محمدحســن آصفری نماینده مــرم اراک و 
کمیجان در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز در تذکری، با  اشــاره به آغاز سال تحصیلی 
مدارس از چند روز دیگر اظهار داشت: برخی مدارس 
غیرانتفاعی با اینکه کالس ها به دلیل کرونا به صورت 
مجازی برگزار می شود و هزینه هایی مثل آب و برق 
ندارند، اما مبالغ هنگفتی از اولیای دانش آموزان بابت 

شهریه دریافت می کنند.
وی تأکیــد کرد: سرپرســت وزارت آموزش و 
پرورش نظــارت جدی تری در این رابطه داشــته 
باشد؛ مخصوصاًً درخصوص هزینه هایی که مدارس 
غیرانتفاعی در برخی مناطق، بدون هیچ ضابطه ای 

از مردم می گیرند.
 تاخیر در واکسیناسیون در دولت قبل

یوســف داوودی نماینــده مردم ســراب در 
مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی دیروز 
مجلس و در تذکر شــفاهی، با  اشــاره به افزایش 
ســرعت واکسیناســیون کرونا اظهار داشت: باید 
از رئیس جمهــور محترم و وزیر بهداشــت و همه 
دســت اندرکاران نظام ســالمت بابت تالش های 
شبانه روزی آنها برای خرید واکسن و افزایش سرعت 

واکسیناسیون تشکر کنیم.
وی ادامه داد: عامل اصلی گسترش بیماری و 
واگیری آن و تلفات سنگین انسانی در ماه های اخیر، 
تاخیر در واکسیناسیون بوده است که امیدواریم این 
سرعت در واکسیناسیون، با بسیج عمومی افزایش 

یابد تا از مرگ و میرها جلوگیری شود.
همچنین، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده 
مردم تبریز در تذکر مشابه اظهار داشت: از اقدامات 
جهادی رئیس جمهور محترم و دکتر عین اللهی وزیر 
بهداشــت در زمینه افزایش سرعت واکسیناسیون 

تشکر می کنم.
وی افــزود: در زمــان بررســی صالحیــت 
وزیر بهداشــت در مجلس، به ایشــان گفتیم که 
واکسیناسیون در حال حاضر حدود 3۰۰ هزار ُدز در 
روز است و باید افزایش یابد که ایشان وعده افزایش 
آن بــه یک و نیم میلیون ُدز در روز را داد و به این 

وعده عمل هم کرد.
 تحقیق و تفحص 

از سوءمدیریت کرونایی دولت قبل
جمعی از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص 
از ســتاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشــت 
شدند. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه 
مجلس در گفت وگو با خبرگــزاری فارس،  ضمن 
اعالم این خبر افزود: این طرح به امضای ۴۰ نفر از 
نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم 

شده است.
در متن طــرح تحقیق و تفحص از ســتاد 
ملی مقابله با کرونا آمده اســت: همان گونه که 
مستحضرید جامعه ایران از اسفندماه سال 1398 
با بیماری همه گیر کرونا ویروس مواجه شــده 
است که به انحای مختلف با این بیماری مبارزه 
می کند. متأســفانه در مردادماه سال 1۴۰۰ آمار 
بیماران مبتال به کرونا ویروس به شدت در کشور 
افزایش یافت و تعداد بیماران فوت شــده نیز به 
شدت افزایش یافت و رکورد شکست و هنوز نیز 
ادامــه دارد. این در حالی اســت که این ویروس 
نسبت به قبل شاخته شده و دستورالعمل در مان 
آن و مقابله با آن در کشور مشخص شده است و 
از طرف دیگر بیش از بیست میلیون ُدز واکسن 
در کشور تزریق شده است ولی میزان مبتالیان 
و تعداد فوتی ها از زمان آغاز این بیماری افزایش 

یافته و رکوردشکنی کرده است.
در ادامه طرح آمده: متأسفانه در گزارش های 
منتشر شــده در رسانه  ها و فضای مجازی اخبار 
متعددی مبنی بر سوءمدیریت در مسئله مقابله 
بــا این ویروس منحوس در دولت دوازدهم دیده 
می شــود که این وضعیت بغرنج را ایجاد نموده 
است. از جمله نقد  هایی که درخصوص مدیریت 
در این حوزه به آن می توان  اشاره کرد این است 
که در دستورالعمل درمان بیماران کرونایی مکرر 
دارو های مختلف تجویز شده است و پس از آسیب 
رساندن به بیماران، منجر به فوت افراد متعدد از 
این بیماران شده است و بعد از مدتی تجویز این 
دارو ها ممنوع می شود. از طرف دیگر درخصوص 
مدیریت واکسیناســیون آحاد جامعه و واردات 
واکسن کم کاری  های متعددی را گزارش نموده اند.
در ادامه این متن آمده: درخصوص تخصیص 
بودجه به واردات دارو های ضدکرونا اخباری مبنی 
بر اختصاص بودجــه کالنی به واردات دارو هایی 
که مضر به حال بیماران کرونایی است، شنیده 
می شود و تجویز این دارو ها نیز ممنوع شده است. 
از طرفی در تخصیص ارز به واکسن کرونا کم کاری 
شده است. درخصوص مدیریت ممنوعیت سفر ها 
و جلوگیری از تجمعات خطرســاز نیز در تیرماه 
ســال 1۴۰۰ کم کاری جدی انجام شده است و 
ضمن اعــالم تعطیلی  هایی که منجر به افزایش 
مسافرت ها شده و در نتیجه کرونا تشدید یافته 
اســت، نیز مزید بر علت گردیده اســت. یکی از 
مصادیق دیگر ســوءمدیریت و کم کاری و  ترک 
فعل متولیان امر سالمت ایجاد بوروکراسی و مانع 
در مقابل محققان امر سالمت در تولید داروهای 
مقابله با کرونا و تولید واکسن می باشد. موانعی 
که در مسیر محققان طب سنتی و محققان تولید 
واکسن ایجاد شده است منجر به تأخیر در تولید 
دارو یا واکســن گردیــده که نتیجه آن وضعیت 

اسف بار مردادماه 1۴۰۰ است.
بــا توجه به مطالــب فوق الذکر الزم اســت 
درخصوص سوءمدیریت ها و ترک فعل های مختلف 
در مسئله مقابله با کرونا تحقیق و تفحص به عمل 
آمده تا در صورت وقوع تخلفات با خاطیان برخورد 
شود و نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود شناسایی 
شــده و از تکــرار مجدد ضرار به ســالمت جامعه 

جلوگیری شود.
محورهای اصلی این تحقیق و تفحص عبارتند از: 
از زمان شروع بیماری همه گیر کرونا ویروس در 
کشور )اسفند ماه سال 1398( چه تدابیر ضروری 
و اقداماتی توســط وزارت بهداشــت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا و مراکز بهداشــتی و درمانی و دیگر 
دســتگاه های اجرائی انجام شده است؟ و چگونه از 
انتشار ویروس مذکور و توسعه انتشار آن جلوگیری 

شده است؟

دستورالعمل  های درمان بیماران مبتال چگونه 
تنظیم شده است؟ نحوه واکسیناسیون عمومی در 
مقابله ویروس مذکور به چه شکل انجام شده است؟

علــل افزایــش تعــداد مبتالیــان و افزایش 
مرگ ومیر ها در مردادماه ســال 1۴۰۰ چیســت؟ 
علت تغییر داروهای مقابله با ویروس کرونا چیست؟

ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
همچنین احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اسالمی گفته است: نمایندگان با 
امضای بیانیه ای خواستار جلوگیری از واردات لوازم 

خانگی شدند. 
وی افزود:  نمایندگان در این بیانیه تصریح کردند 
با هدف حمایت از تولید داخل، جلوی واردات لوازم 

خانگی به کشور گرفته شود.
در این باره الزم به ذکر اســت که در روزهای 
گذشــته نیز 18هزار نفر از کارگران مشــغول در 
صنعــت تولید لوازم خانگی بــا امضای طوماری از 
مسئوالن خواستند از ورود دوباره شرکت های لوازم 
خانگی کره جنوبی جلوگیری کنند. این شرکت ها 
در جریان تحریم های ظالمانه آمریکا با این کشور 
همکاری کردند و خروج آنها تهدیدی بود که با همت 
شــرکت های داخلی به فرصت تبدیل شده و این 
شرکت ها در سال های اخیر پیشرفت قابل مالحظه ای 
داشته اند. حاال به  نظر می رسد شرکت های شریک 
آمریکا در اعمال فشار علیه کشورمان اکنون نیز با 
زمزمه بازگشت شان به ایران تهدیدی تازه را علیه 
کشورمان تدارک دیده اند که عبارت است از زمین 
زدن شرکت های ایرانی و بیکار شدن هزاران کارگر.

تشکیل سازمان سرمایه گذاری
 و تجارت کشاورزی

وکالی ملــت دیــروز در صحن علنی مجلس 
شورای اســالمی با ماده 2 ارجاع شده از صحن به 
کمیسیون طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی با 19۴ رأی موافقت کردند.
بنابر اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
پیرامــون تبصره ۷ این مــاده مبنی بر اینکه بانک 
کشاورزی بانک تخصصی است و اگر 8 درصد سپرده 
را آزاد کنیــم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد 
می شود کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری 
ایجاد می شود بنابراین بهتر است این تبصره مجدداً 
به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی 
کمیسیون های کشاورزی و اقتصاد مجدداً به صحن 
بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم 

در کشور خواهد شد.
بر اســاس اظهارات رئیس مجلس درخصوص 
تبصره مذکور درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک 
کشاورزی و آزادسازی منابع نمایندگان با 168 رأی 
موافق، 23 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 
2۴5 نماینده حاضر در جلسه جهت ارجاع تبصره 

۷ ماده 2 به کمیسیون موافقت کردند.

امارات 38 فرد و 15 شرکت را به لیست افراد 
حامی تروریسم خود اضافه کرد که در بین این 

افراد تعدادی ایرانی نیز دیده می شوند.
هیئــت وزیران امارات در نشســت خود 38 فرد 
و 15 شــرکت را در لیست افراد و شرکت های حامی 

تروریسم قرار داد.
خبرگزاری »وام« امارات با انتشار این خبر مدعی 
شد که این تصمیم در چارچوب تالش این کشور برای 
هدف قرار دادن و تعطیل کردن شــبکه های مرتبط 
با تامین مالی تروریســم و فعالیت های مرتبط با آن 

صورت می گیرد.
در بین افرادی که امارات آنها را به تازگی به لیست 

تحریم خود اضافه کرده اســت شهروندانی از امارات، 
لبنان، عراق، هند، یمن،  افغانستان، سوریه، نیجریه و 

ایران دیده می شود.
شــهروندان ایرانی که در این لیســت قرار دارند 
عبارتند از: »مهدی عزیزاهلل کیاستی«، »فرشاد جعفر 
حاکم زاده«، »سید رضا سید محمد قاسمی«، »محسن 
حسن کارگر حجت« و »ابراهیم محمود احمد محمد« 
است. اکثر شرکت هایی که در لیست تحریم های امارات 
قــرار گرفته اند در بخش تجارت، دریانوردی و صرافی 

فعالیت دارند.
خبرگــزاری وام هیچ اشــاره ای به دلیل قرار 
گرفتن این افراد و شرکت ها در لیست تحریم های 

امارات نکرده است.
به گزارش فارس، این خبر در حالی منتشر می شود 
که مداخله امارات در امور داخلی برخی کشورهای عربی 
و حمایت ابوظبی از گروه های مسلح در این کشورها، با 

ژست ضد تروریستی امارات در تضاد قرار دارد.
از ســوی دیگر، امارات پرونده سیاهی در زمینه 
حقوق بشــر و ســرکوب فعاالن مدنی این کشــور 
دارد. »احمد منصور« کنشــگر حقوقی اماراتی که از 
ســال 2۰1۷ در زندان به ســر می برد اخیرا با ارسال 
دست نوشــته هایی به خارج از زندان، پرده از جزئیات 
شکنجه و آزار جسمی و روحی خود در زندان برداشت.

مقامات امارات،در 15 مارس 2۰1۷، احمد منصور 

)51 ســاله(  مهندس برق اماراتی را به همراه 5 فعال 
دیگر به اتهام اهانت به حاکمان امارات بازداشت کردند. 
وی در نهایت به 1۰ ســال حبس و پرداخت جریمه 
نقدی محکوم شد. این کنشگر اماراتی با راه انداختن 
فراخوانی مسالمت آمیز خواهان اصالحات سیاسی در 

کشور شده بود.
امارات چندین سال است که به دلیل زندانی کردن 
صدها فعال حقوق بشری که خواهان انجام اصالحات 
سیاســی در این کشــور برای فراهم شدن انتخابات 
دموکراتیک هستند،  با انتقادات شدیدی مواجه است 
اما مسئوالن این کشور هربار ارتکاب چنین جرایمی 

را انکار می کنند.

امارات 38 نفر از جمله چند ایرانی را تحریم کرد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بخشنامه »لغو 
سند یا بیانیه آموزش ۲030« را به ادارات کل آموزش 

و پرورش استان ها ابالغ کرد.
مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: 
پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و ابالغ مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی، مبنی بر »لغو سند یا بیانیه آموزش 2۰3۰« 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مصوبه مذکور را جهت 

اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این زمینه ضمن 
تأکید بر ممنوعیت اجرا یا استفاده از سند 2۰3۰، تصریح 
کرد: اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش 
و پرورش و تعلیم و تربیت کشــور، صرفاً اسناد باالدستی 
مصوب شــورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شــورای 

اسالمی و به طور خاص »ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش« است و اســناد، بیانیه ها و مقررات مغایر با سند 
تحول بنیادین و ســایر اسناد باالدستی مذکور، لغو و کان 

لم یکن اعالم می شود.
علیرضــا کاظمی تأکید کرد: مدیــران کل آموزش و 
پرورش اســتان ها، مدیران مناطق و مدارس موظف اند با 
ایجــاد کارگروه های تخصصی و برگزاری کارگاه ها، اجرای 
فعالیت های مکمل و فوق برنامه و انطباق کامل آن با اسناد 

تحولی، نسبت به تبیین و تشریح موضوع، اقدام نمایند.
وی افــزود: مدیران کل آموزش و پــرورش، معاونان 
پرورشی و آموزشی، بخش های نظارتی و کنترلی استان ها، 
موظف اند بر حسن اجرای این مصوبه، به طور مستمر نظارت 

داشته و با متخلفان برخورد قانونی کنند.

بخشنامه »لغو سند ۲۰۳۰«
به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابالغ شد

رئیــس ســازمان زندان های کشــور از اتمام 
واکسیناسیون همه زندانیان حاضر در زندان خبر داد.
به گزارش کیهــان، محمدمهدی حاج محمدی رئیس 
سازمان زندان های کشور از اتمام واکسیناسیون همه زندانیان 

حاضر در زندان خبر داد.
رئیس سازمان زندان ها در صفحه شخصی خود در فضای 

مجازی نوشت: »الحمدهلل امروز تقریباً واکسیناسیون همه 
زندانیان حاضر در زندان تمام شد. هزینه بهداشت و درمان 
زندانیان در سال 99 نسبت به 98، با رشد 6۰ درصدی به 
5۴5 میلیارد تومان رســید. نظام اسالمی زندانیان را عائله 
خود می داند و این نمونه اقدامات گواه روشنی بر تعهد نظام 

به سالمت زندانیان است«.

همه زندانیان واكسینه شدند


