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سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: »از بزنگاه برگزاري انتخابات رياست جمهوري سيزدهم تاكنون 
گذشــت، واكاوي كنيم و كمي در نوع موضع گيري اصولگرايان نســبت به برجام و مذاكرات و حتي فراتر از آن، 
كليت رابطه جمهوري اســامي با دولت هاي جهان و جامعه جهاني دقيق تر شويم، درخواهيم يافت كه حتي آن 
تعبير »دلواپسان« هم ديگر توصيف روشني از رويكرد و راهبرد محافظه كاران به دست نمي دهد. آنان ديگر نه تنها 
نابرجامي نيستند و هيچ ضديتي با مذاكره با قدرت هاي جهاني ندارند، بلكه به روشني گاردشان را پايين آورده و 

نسبت به آنچه روزگاري مصداق خيانت به ملت و مملكت مي خواندند، دلواپس نيستند.«
چنين ادعايی از سوی مدعيان اصاحات در حالی مطرح می شود كه رئيس جمهور و وزير امور خارجه دولت 
سيزدهم صراحتا تاكيد كرده اند »مذاكره برای مذاكره سياست ايران نيست و مذاكره بايد معطوف به تأمين منافع 

مردم ايران باشد«، موضعی كه از آغاز مذاكرات هسته ای مورد تاكيد منتقدان برجام بوده است. 
اين درحالی است كه مذاكره مورد نظر جريان مدعی اصاح طلبی كه طی 8 سال گذشته جز نابودی اقتصادكشور 
و معيشت مردم و اضافه شدن صدها تحريم ديگر به تحريم های قبلی دستاوردی نداشت ، دادن امتيازات يكطرفه 

به طرف غربی در ازای وعده های پوچ است. 
برجام اگر اعتبار و آبرويی داشــت، بايد اجرايی می شد تا تحريم ها برداشته شود و از اين جهت دليل نداشت 
كه يک دور مذاكرات ديگر تحت عنوان مذاكرات وين برای بازگشــت طرف عهد شــكن برگزار شود. وقتی جنازه 
متعفن برجام روی زمين مانده، هيچ دليلی ندارد كه نظام بخواهد آن عبرت پرخسارت را دوباره تكرار كند. البته 
حساب شيدائيان يا مأموران آمريكا كه بخواهند اين ديوانگی دوباره )تعبير آقای روحانی( را تجويز كنند، جداست. 
لذا رويكرد دولت جديد و حاميان آن در باب مذاكرات كاما روشن است، دولت آمريكا قبل از هر اتفاق ديگری، 
بايد تحريم ها را به طور روشن و واقعی لغو كند، تا دوباره بتواند به ميز ۱+۵ در برجام برگردد؛ البته آنجا هم قرار 
نيست كسی مجدداً درباره برجام يا تعهدات فراتر از آن، مذاكره جديدی انجام دهد. حساب انتقام بانيان و عامان 
جنايت عليه شهيدان سليمانی و ابومهدی مهندس هم، حساب جدايی است و مشمول مرور زمان يا نحوه رفتار 

آمريكا با برجام نمی شود.
شانگهای هم به FATF و برجام گره خورده!

روزنامه اينترنتی همدلی در مطلبی نوشت: واقعيت اين است كه پيوستن به پيمان شانگهای و اين كه باالخره اعضای 
اين سازمان بعد از سال ها پذيرفتند ايران عضو رسمی آنها شود، حتما امر مباركی ست، ولی واقعيت بزرگ تر و ملموس تر 
اين است كه هم اعضای پيمان شانگهای و هم ايران و از سوی ديگر جامعه جهانی می دانند زمانی ايران می تواند در اين 
سازمان به تبادل اقتصادی بپردازد و موفق باشد و روی همكاری سياسی و اقتصادی و حتی يارگيری های سياسی با آنها 

حساب باز كند كه بتواند قضيه برجام و اف ای تی اف)FATF( را به سامان برساند.
در ادامه اين مطلب آمده است: آگاهان سياسی و اقتصادی نيک می دانند كه ايران حتی اگر عضو هر پيمان بزرگ 
و قوی اقتصادی و سياسی ديگر هم شود، همان گونه كه اكنون دو قدرت بزرگ شرق و جهان، مثل روسيه و چين، به 
ظاهر در زمره هم پيمانان تهران به شــمار می روند و پيمان های 2۵ســاله با چين و روسيه يا كشور ديگری منعقد كند، 
راهی ندارد كه بايد از جاده برجام بگذرد. تا زمانی كه جاده برجام بســته اســت يا به اصطاح برجام دوباره زنده نشود، 

امكان هيچ نوع گشايشی در عالم اقتصادی و چه بسا سياسی برای ايران فراهم نخواهد شد.
دروغ اصالح طلبانه در روز روشن!

روزنامه شرق هم در شماره ديروز خود در ادامه تحريف واقعيت ها به موضوع پيوستن كشورمان به پيمان شانگهای 
پرداخت و نوشــت: »...]ايران[ به سبب هم جواری منطقه ای می توانست تحت تأثير پيامدهای شكل گيری اين سازمان 
]شانگهای[ قرار گيرد و اعام كرد خواهان عضويت در اين سازمان است و در اين راه تاش كرد و باالخره موفق شد در 
سال 2٠٠۵ به عضويت ناظر در اين سازمان درآيد و در پی آن باالخره سند عضويت دائم ايران در شهريور ۱٤٠٠ يعنی 

سال 2٠2۱ به تأييد رسيد و ايران نيز عضو دائمی اين سازمان شد.«
اين روزنامه نوشت: »در اين سال ها مهم ترين مانع پيوستن ايران به سازمان شانگهای از منظر حقوقی، قطع نامه های 
شورای امنيت سازمان ملل بود كه سازمان ملل نيز با صدور قطعنامه 22۳۱ مبنی بر لغو تحريم  های گذشته، راه را برای 

پيوستن كشور عزيزمان به سازمان شانگهای هموار كرد.«
شــرق همچنين مدعی شــد: »با تاش های دولت يازدهم درخصوص برجام و رفع موانع حقوقی و سياســی، روند 
شكل گيری مشاركت جامعی بين تهران و پكن از سر گرفته شد و ايران مجدد درخواست عضويت دائم خود را به اين 

سازمان ارائه داد.«
گفتنی است مدعيان اصاحات كه تا پيش از برگزاری اجاس شانگهای مدعی شده بودند تحريم ها مانع عضويت 
ايران در اين سازمان خواهد شد، پس از رسوا شدن در اين دروغ بزرگ ، در اقدامی وقيحانه و البته سفيهانه ابتدا سعی 
در كم اهميت جلوه دادن عضويت ايران در اين ســازمان داشــتند و در ادامه در موضعی مضحک مدعی شدند كه اين 

دستاورد ماحصل تاش های دولت روحانی بوده است!
اين طيف نمی خواهند »پيوستن ايران به شانگهای« در دولت رئيسی ثبت و ضبط شود، سعی می كنند اين شكوفايی 
را در نطفه خفه كرده و با آيه ياس خواندن بگويند كه تا برجام حل نشود، شانگهای كاری از پيش نمی برد! البته الزم 
به ذكر است كه آنها پيش از اين، هر چيزی را به برجام ربط می دادند؛ از آب خوردن مردم و مشكات محيط زيستی 

تا دارائيهای بلوكه شده ايران، خريد واكسن و قرارداد استراماچونی.
ایران قبال به تعهدات برجامی خود عمل کرد ولی مزد آن را نگرفت

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»اگر مذاكرات صورت بگيرد ولی طرف مقابل به تعهدات خود عمل نكند، فايده ای 
ندارد. به همين دليل رئيس جمهور هشدار داد اگر طرف مقابل می خواهد پای ميز مذاكره بيايد، حتما بايد به تعهداتش 
عمل كند و ما حرف زدن صرف را قبول نداريم. بنابراين پيش بينی می كنم فشــار و يک مطالبه جدی از ســوی ســاير 
كشورها نسبت به آمريكايی ها وارد خواهد شد و از آنها می خواهند تحريم های برجامی را كاما عليه ايران لغو كنند تا 

ايرانی ها هم در گفت وگوهای وين جديت بيش تری به خرج دهند و حضور داشته باشند«.
اين روزنامه اصاح طلب در ادامه نوشــت:»ايران به مذاكرات وين رفت، پای ميز مذاكره نشســت، به تعدات عمل 
كرد، اكنون هم تعهدات خود را نقض نكرده است، بلكه اين طرف آمريكايی بود كه عما كاری انجام نداد. تا زمانی كه 
آمريكايی ها به صورت عملی تحريم ها را لغو نكنند، ايران جديت ويژه ای از خود نشان نخواهد داد. دليلی هم ندارد كه 

نشان دهد، چون ايران قبا به تعهدات خود عمل كرده و مزد آن را نگرفته است«.
روزنامه آرمان در اين مطلب تصريح كرد:»االن بايد نشانه های مثبتی از طرف مقابل ديده شود تا ايران هم به مذاكرات 
ادامه و جديت خود را در عمل به تعهدات بين المللی نشان دهد. در صورت ادامه مذاكرات، تيم جديد مذاكره كننده با 
برنامه و ديپلماســی ويژه ای وارد عمل خواهد شد. بنابراين سخت گيری از سوی ۱+۵ نسبت به ايران اين بار نتايجی در 
بر نخواهد داشــت... تنها كاری كه آمريكا بايد انجام دهد اينكه به تعهدات خود برگردد و تحريم هايی كه آمريكا اعمال 

كرده و نقض برجام است را كاما بايد لغو كند«.

تدبیر و امید
با مدیریت جهادی

مسعود اکبری
در هفته های اخير چندين ميليون دوز واكســن كرونا به كشور وارد شده و 
توليد واكســن داخلی نيز با شتاب ادامه دارد. عاوه بر اين در هفته های گذشته 
ركورد تزريق يک ميليون دوز واكسن در روز شكسته شده و هدف گذاری تزريق 

دو ميليون دوز واكسن نيز در آينده نزديک قابل تحقق است.
اين روند موجب كاهش چشمگير مبتايان شده و تعداد فوتی ها نيز روز به 
روز در حال كاهش اســت. پيگيری شخص رئيس جمهور در كنار اقدامات ويژه 
وزارت امور خارجه در افزايش مراودات سياسی و هماهنگی ميان وزارت خارجه 

و وزارت بهداشت از عوامل اصلی اين تحول است.
اين در حالی اســت كه در دولت قبل، برخی دولتمردان در كنار رسانه های 
زنجيره ای و فعالين مدعی اصاحات، تســريع در واكسيناســيون سراسری را به 
مسائلی از جمله احيای برجام و تصويب لوايح مرتبط با FATF منوط كرده بودند.

عاوه بر اين توقف قطعی برق، روند خسارت بار در فعاليت واحدهای توليدی 
 را متوقــف كرد. در يــک نمونه، با توقف قطعی برق، قيمت ســيمان با كاهش

قابل توجه مواجه شد. اين روند در بازار آهن و فوالد نيز رخ داد. 
فعاالن بازار معتقدند چنانچه كشور بحران قطعی برق را نداشت امسال قيمت 
سيمان و ديگر مصالح ساختمانی به صورت جزئی تغيير می كرد و به دست عوامل 
توزيع می رســيد، اما قطعی برق ســبب كمبود سيمان در بازار شد و اين مصالح 

ساختمانی با قيمت نجومی به بازار عرضه شد.
بــه عقيده فعاالن بــازار، افزايش قيمت ســيمان بــرای توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان سودی نداشته و تنها واسطه گران و دالالن از اين بازار نفع می بردند.
تسريع در ترخيص كاالهای اساسی دپو شده در گمرک و همچنين تسريع 
در روند ترخيص حدود ٤ هزار كاميون دپو شده در گمركات نيز از جمله اقداماتی 
است كه پس از روی كارآمدن دولت سيزدهم انجام شده است و اين روند ضمن 
كاهــش قيمت كاالها در بازار، در نوســازی ناوگان حمل ونقل جاده ای نيز تأثير 

قابل توجهی خواهد داشت. 
سفرهای استانی رئيس جمهور و بازديد ميدانی دولتمردان از مناطق محروم و 
ديدار بدون واسطه با كارگران و توليدكنندگان و ديگر اقشار محترم و زحمتكش 
كشــورمان نيز بازخوردهای مثبتی داشته و ان شاءاهلل با همت مسئوالن شاهد 

به ثمر نشستن اين سفرها و بازديدهای ميدانی در آينده نزديک خواهيم بود. 
در دولت جديد همچنين رويكــرد غلط بكارگيری »مديران پروازی« مورد 
تجديدنظر قرار گرفت و بنا بر آن شده است تا در استان ها، مديران بومی منصوب 

شده و از انتصاب مديران پروازی پرهيز شود.
دولت جديد مسئله بسيار مهم »نهضت ساخت مسكن« را هم در صدر امور 
قرار داده و ساخت يک ميليون مسكن به طور جدی از سوی دولت در حال پيگيری 
است. اين اقدام عاوه بر كاهش قيمت مسكن و خانه دار شدن بخش قابل توجهی از 
مردم، باعث رونق توليد شده و در  اشتغال آفرينی نيز نقش قابل توجهی ايفا می كند. 
موارد مذكور تنها بخش كوچكی از اقدامات تحول آفرين در دولت سيزدهم 
است. مواردی كه مصداق مديريت جهادی و به عبارتی تدبير و اميد در رسيدگی 

به امور كشور است. 
اين در حالی است كه در دولت سابق مواردی از جمله تسريع در واكسيناسيون 
سراسری، توقف قطعی برق، ساخت مسكن و بسياری موارد ديگر به رفع تحريم ها 
موكول شد و اين رويكرد غلط، خسارت های فراوانی به كشور و مردم تحميل كرد.
رهبر معظم انقاب- 6 شهريور ۱٤٠٠- در بخشی از بيانات در نخستين ديدار 
رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت سيزدهم فرمودند:»حّل مشكات اقتصادی 
را موكول به رفع تحريمها نكنيد؛ رفع تحريمها در اختيار ما و شــما نيســت، در 
اختيار ديگران اســت. برنامه ريزی برای رفع مشــكات را با فرض وجود تحريم 
انجام بدهيد و برنامه ريزی كنيد كه ان شاءاهلل بتوان اين كار را پيش برد. اينها با 
هّمت و تدبير خود شــما و با كار جهادی خود شما بايستی ان شاءاهلل حل بشود، 

و حل هم خواهد شد«.
ايشــان در بخش ديگری از بيانيات مذكور فرمودند:»يک جمله هم در باب 
سياســت خارجی عرض بكنيم. البّته در مسئله  سياست خارجی حرفهای زيادی 
هســت كه حاال در زمان خود، در جای خود ان شاءاهلل گفته خواهد شد؛ اجماالً 
]اينكه[ سياست خارجی خيلی مهم است، در مسائل كشور خيلی تأثيرگذار است. 
بايد تحّرک ما در عرصه  ديپلماســی افزايش پيدا كند و مضاعف بشود. بايستی 
در ديپلماسی، جنبه  اقتصادی تقويت بشود؛ ديپلماسی اقتصادی يک چيز بسيار 
مهّمی اســت. امروز انسان مشاهده می كند كه خيلی از كشورها وزيرخارجه هم 
دارند اّما خود رئيس جمهور در زمينه  مسئله  اقتصادی با كشورهای مختلف يا با 
فان كشور خاص، بخصوص وارد می شود و ]مسئله را[ دنبال می كند؛ يعنی ارتباط 
با كشــورهای مختلف در زمينه  اقتصادی خيلی مهم است. اين جنبه  اقتصادی 

ديپلماسی را بايستی تقويت كرد«.
بر همين اســاس تاييد عضويت ايران در سازمان شانگهای كه اخيرا صورت 
گرفته است، يكی از مصاديق توجه ويژه به مقوله اقتصاد در سياست خارجی بر 

پايه عزت، حكمت و مصلحت است. 
اميد اســت كه با مديريت جهادی شاهد كاهش روزافزون مشكات مردم و 

همچنين پيشرفت روزافزون در امور كشور باشيم.

درمکتب امام

علت همه توطئه ها
همه توطئه های جهانخــواران عليه ما از جنگ تحميلی گرفته تا 
حصر اقتصادی و غيره برای اين بوده است كه ما نگوييم اسام جوابگوی 
جامعه اســت و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم. 
ما نبايد غفلت بكنيم، واقعاً بايد به سمتی حركت  نماييم كه ان شاءاهلل 
تمام رگه های وابستگی كشورمان از چنين دنيای متوحشی قطع شود.
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محسنی اژه ای:

قوه قضائیه از افشاگران فساد حمایت می كند

سرويس سياسی- 
رســانه های بین المللی و منطقــه ای روزانه اخبار و 
تحلیل های مختلفی را درباره ایران منتشر می کنند. ترجمه 
گلچینی از این گزارشات و تحلیل ها به معنای تایید محتوای 
آنها نبوده و صرفاً برای آشنایی مخاطبان با فضای رسانه های 

خارجی درباره کشورمان است.
الجزیره: معنای عضویت ایران

 در سازمان همکاری شانگهای چیست؟
شــبكه »الجزيره« در مطلبی نوشــت: عضويت ايران در اين 
ســازمان موفقيت آميز اســت، اما احتماالً ميزان اين موفقيت در 
كوتاه مدت محدود خواهد بود. پيشنهاد ايران برای عضويت كامل 
در سازمان همكاری شانگهای پس از تقريباً ۱۵ سال توسط اعضای 
دائم اتحاديه در روز جمعه تاييد شــد. پس از اتمام مراحل فنی 
و حقوقی كه ممكن اســت تا دو سال به طول انجامد، ايران بطور 
رسمی  به گروهی ملحق می شود كه حدود يک سوم خاک جهان را 
در اختيار دارد و ساالنه  تريليون ها دالر كار صادراتی انجام می دهد. 
دستاوردهای عمده سياسی يا اقتصادی اين عضويت يک طرف، 
اما اصلی ترين سود ايران از اين موفقيت در كوتاه مدت ممكن است 
به افزايش اعتبار و ديپلماسی محدود شود. اصلی ترين رويكرد ايران 
در قبال سازمان همكاری شانگهای اين است كه اين كشور به اين 
سازمان به عنوان يک كنسرت قدرت های بزرگ غيرغربی و به عنوان 
يک سازمان بين المللی مدرن نگاه می كند و آن را در يک محيط 
ضد غربی يا ضدآمريكايی می بيند. اين در حالی است كه كشورهايی 
مانند پاكستان و هند شريک نزديک اياالت متحده هستند و حتی 
روســيه و چين هرگز حاضر نشده اند آشكارا اياالت متحده را در 
صحنه جهانی به چالش بكشــند.  تركيبی از اين دو سوءتفاهم و 
همچنين تصور ايران از خود به عنوان يک هژمون طبيعی در غرب 
آسيا، اين تصور را برای رهبران ايران به وجود می آورد كه با پيوستن 
ايران به ســاير قدرت های بزرگ ضد غربی و ايجاد ائتافی قوی 

می توانند هژمونی اياالت متحده را به چالش بكشد. 
پذيرفتن ايران در اين سازمان كه تحت تحريم های يک جانبه 
قرار دارد، بدان معناست كه اعضای سازمان همكاری شانگهای اين 
تحريم ها را به عنوان تحريم های بين المللی به رسميت نمی شناسند 

و به همين دليل درخواست ايران برای عضويت كامل را پذيرفته اند. 
ايران چشم به دستاوردهای سياسی و اقتصادی دارد به ويژه با چين 
كه ايران در ماه مارس توافقنامه همكاری جامع 2۵ ســاله با اين 
كشور امضا كرد؛ و با روسيه، كه ايران به دنبال گسترش توافقنامه 
همكاری های قبلی با اين كشــور است. ايران می تواند دسترسی 
چشــمگيری به منطقه آسيای ميانه داشــته باشد، كه می تواند 
به عنوان بازار صادرات كاالهای ايرانی در نظر گرفته شود. تحريم های 
آمريكا در صورت تداوم می تواند مانعی بر سر راه دستيابی به اين 
پتانسيل ها باشد، اما مانع پيشرفت اقتصادی ايران نمی شود. ايران 
و قدرت های جهانی شــش دور مذاكــره را در وين برای احيای 
برجام 2٠۱۵ را انجــام داده اند كه در صورت موفقيت آميز بودن 

آن، تحريم های آمريكا برداشته می شود.
سازمان همكاری شانگهای عمدتاً يک سازمان ژئوپليتيک و 
امنيتی با زيرســاخت های محدود برای پيگيری ادغام اقتصادی 
است؛ به عقيده »گرايوسكی« منافع اقتصادی مستقيم اين سازمان 
حاشيه ای است؛ اما كشورهای عضو می توانند توافقنامه های دوجانبه 

را دنبال كنند.
اینتل نیوز: اقتصاد ایران کمتر از آن چیزی که واشنگتن می خواهد 

دچار مشکل شده است
وبگاه خبری »اينتل نيوز« در مطلبی نوشت: اين يک فرض 
اشــتباه است كه ايران دارای اقتصاد كوچكی است. ايران اين 
پتانسيل را دارد كه يک بازيگر مهم اقتصادی و ژئوپليتيک چه 
در منطقه و چه در سطح جهانی باشد. توهم بعدی اين است 
كه اقتصاد ايران برای رشد تاش می كند؛ اينجا نيز به دست 

آوردن يک نتيجه واضح دشــوار است؛ توليد ناخالص داخلی 
پس از لغو تحريم ها در سال 2٠۱6 جهش بزرگی داشت ولی 
پس از آنكه آقای  ترامپ بطور يكجانبه برجام را منحل كرد و 
تحريم ها را در ماه مه 2٠۱8 اعمال كرد، اين روند منفی شد، 
اما داده های بانک جهانی نشان می دهد كه رشد اقتصادی در 
سال 2٠2٠ با وجود تحريم های اياالت متحده و تأثير ويروس 
كرونا به ۱.7 بازگشــت. ممكن است ۱.7 درصد به نظر رشد 
قابل توجهی نرســد، اما با رشد توليد ناخالص داخلی منفی 
اقتصادهای توســعه يافته )يک  ســال و نيم پس از كرونا( به 

خوبی مقايسه می شود.
يافتن يک منبع از عملكرد برجســته ايران دشوار نيست: 
 تشــكيل سرمايه ثابت ناخالص ايران تا يک دهه پيش بيش از
 ۳٠ درصد بود. و علی رغم وقوع كرونا هنوز باالی 2٠ درصد است. 
ده سال پيش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص اياالت متحده ۱8 
درصد بود، و هنوز هم پايين تر از ايران است، اين برای تشكيل 
ســرمايه ثابت ناخالص در اتحاديه اروپا، عربســتان سعودی و 
اسرائيل نيز صادق است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص مهم ترين 
محرک رشــد توليد ناخالص داخلــی پس از تغيير جمعيت و 
شهرنشــينی است و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ايران تا حد 
زيــادی تحت تأثير تحريم ها يا كرونا قرار نگرفته اســت. يک 
افزايش مهم برای تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، نرخ پس انداز 
ملی اســت. نرخ پس انداز ناخالص ملی ايران حدود ۳8 درصد 
است )منبع: سيا(. اين را با اتحاديه اروپا )22 درصد(، انگلستان 
)۱۳ درصد( و اياالت متحده )۱8 درصد( مقايسه كنيد. از منظر 
نرخ پس انداز ناخالص ملی، ايران همتای چين )٤٤٪(، سنگاپور 
)٤۳٪(، سوئيس )۳۵٪( و كره جنوبی )۳۵٪( است. توليد ناخالص 
داخلی غيرنفتی ايران به محض از بين رفتن تأثير كوويد-۱9، 

بايد مجدداًً با نرخ ۳-٤ درصد رشد كند.
به نظر می رسد آمريكا، اسرائيل و گروه ای.۳ )فرانسه، انگليس 
و آلمــان( بيش از حد برای جلوگيری از تبديل شــدن ايران به 
عضوی ثابت از »سينوســفر« دير كرده اند؛ جايی  كه اقتصاد ايران 
با ادغام در آن و همبستگی با اقتصادهای قدرتمند همچون چين 

رونق خواهد گرفت.

ایران در رسانه های جهان

نگاه

هشتمین مرحله رزمایش مومنانه سپاه 
توزیع 26 هزار  با  حضرت سیدالشهدا)ع( 
بســته کمک معیشتی و کمک آموزشی با 
بسیج مستضعفین  رئیس سازمان  حضور 
کشــور در حرم مطهر امــام خمینی)ره( 

برگزار شد.
سردار غامرضا ســليمانی، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين كشور در اين مراسم گفت: در 
هشتمين مرحله كمک مومنانه و پويش همكاسی 
مهربان در سپاه سيدالشهدا)ع( بيش از ۱۱ هزار 
بســته معيشتی و ۱۵ هزار بســته لوازم التحرير 

جمع آوری شــده و با رعايت عــزت و كرامت نيازمندان به 
آنان هديه می شود.

به گزارش خبرگزاری بسيج، وی اظهار داشت: رهبر معظم 
انقاب، در نيمه شعبان سال گذشته ملت ايران را به پويش 
كمک مومنانه دعوت كردند و از مردم خواســتند نسبت به 

دستگيری از نيازمندان وارد صحنه شوند.
سردار سليماني خاطرنشان كرد: مواسات، همدلی و كمک 
مومنانه از نرم افزار های مهم جامعه و ذيل مردم ساالری اسامی 
اســت كه طبق فرمايش رهبر انقاب برای كمک رسانی به 
نيازمندان به ويژه كسانی كه از كرونا آسيب ديده اند، انجام شد.
رئيس سازمان بسيج با بيان اينكه برای راه اندازی مراكز 
جديد واكسيناسيون آمادگی داريم، گفت: ۵٠ درصد از ظرفيت 
واكسيناسيون در كشور برعهده سپاه است و به طور كلی هم 

اكنون سپاه در ۱8٠ مركز واكسيناسيون مستقل و در ۳۵٠ 
مركز با مشاركت وزارت بهداشت مشغول خدمت رسانی است.

وی افزود: سپاه استان تهران برای مقابله با ويروس كرونا 
27 مركز واكسيناسيون راه اندازی كرده و اين آمادگی وجود 
دارد كه به هر ميزانی واكســن تأمين شود، تزريق با سرعت 

انجام شود.
ســردار ســليماني با اشــاره به ايجاد تنوع در نهضت 
كمک های مومنانه در سراسركشــور، بيان داشت: در انجام 
پروژه های محروميت زدايی و رســيدگی به مسائل حاشيه 
شــهر ها، ســپاه سيدالشــهدا)ع( پيش قدم بوده و با تدابير 
دولت جديد اميدواريم اين اقدامات شتاب بيشتری بگيرد و 
پشتيبانی هايی از سوی دستگاه های مسئول گسيل شود تا 

شاهد رفع تنگنا ها و كاستی ها باشيم.

اطالعات  نخستین جلسه شــورای هماهنگی 
کشــور با حضور وزیر اطالعــات در دوره جدید 

برگزار شد.
به گــزارش دبيرخانه شــورای هماهنگی اطاعات، 
روز دوشــنبه 29 شهريور ۱٤٠٠ نخستين جلسه شورای 
هماهنگی اطاعات به رياست حجت االسام والمسلمين 
خطيــب وزير اطاعات و اعضای محترم جامعه اطاعاتی 
كشــور، با موضوع تبادل اخبار و گزارش های دستگاه های 
اطاعاتــی و بررســی آخرين وضعيت تحــوالت منطقه 

برگزار شد.
اعضای جلســه ضمن تبريک انتصاب حجت االسام 
والمســلمين خطيــب و آرزوی توفيق روزافــزون برای 
ايشان، آمادگی خود را برای همكاری با جامعه اطاعاتی 

در راستای اعتای نظام مقدس جمهوری اسامی اعام و 
به تبادل اخبار و اطاعات مرتبط پرداختند.

حجت االســام والمســلمين خطيب رئيس شورای 
هماهنگــی اطاعات ضمن تبريــک هفته دفاع مقدس و 
گراميداشــت نام و ياد شهدای جنگ تحميلی و شهدای 
عرصــه امنيــت، از اعضای شــورا تشــكر و ديدگاه ها و 
سياست های مدنظر خود را درخصوص فعاليت های دوره 

جديد اين شورا و افزايش سطح همكاری ها بيان نمود.
وی با اشاره به جايگاه رفيع جامعه اطاعاتی كشور و 
ضرورت توسعه همكاری ها گفت: نقش شورای هماهنگی 
اطاعات در هم افزايی و همكاری اعضاء، مهم و تاثيرگذار 
اســت و تحقق اين مهم مســتلزم برنامه ريــزی دقيق تر 

می باشد.

جلسه شورای هماهنگی اطالعات كشور برگزار شد

اجرای هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه سپاه حضرت سیدالشهدا)ع(

26000  بسته لوازم التحریر و کمک معیشتی
بین نیازمندان استان تهران توزیع شد

وزیر دفاع در واکنش به  یاوه گویی های سران رژیم صهیونیستی می گوید: 
دشمنان ملت ایران قطعاً مقابل هرگونه اقدام نابخردانه و جهالت آمیز، پاسخ 

دندان شکنی دریافت خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سرتيپ محمدرضا قرايی آشتيانی در جمع 
مديران ارشــد وزارت دفاع در واكنش به اظهارات سخيف و  ياوه گويی های دشمنان 
ايران اســامی به ويژه برخی سران رژيم صهيونيستی، گفت:  جمهوری اسامی ايران 
بارها اعام كرده قدرت دفاعی ملت بزرگ ايران و پيشرفت های متكی بر فناوری های 
جديد و نوآورانه علمی، دانشی و بومی، صرفاً برای حفظ امنيت و پاسداری از حدود و 
ثغور ايران اسامی و تنها در جهت پاسخ دادن به هرگونه تهديدات و تجاوز احتمالی 

تدارک ديده شده است.
وزير دفاع با بيان اينكه ملت بزرگ و سلحشــور ايران با اقتدار نشــات گرفته از 
روحيه ايمانی و سلحشــوری خود در تمامی صحنه های مواجهه و مقابله با دشمنان 
حاضر خواهند بود، افزود: مردم بزرگ ايران به كوری چشم دشمنان انقاب اسامی 
چون گذشــته با هوشمندی، مجاهدت و استقامت پيروزی های شكوهمند ديگری  را 

رقم خواهند زد.
سرتيپ آشتيانی با تذكر شديد به دشمنان، بابت اظهارات سخيف شان تأكيد كرد:  
ايادی شيطان و رژيم های وابسته به قدرت های پوشالی از سر استيصال به ياوه گويی 

و اتهام زنی روی آورده اند.
وی با  اشــاره به  ياوه گويی های دشــمنان ايران اسامی به ويژه برخی سران رژيم 
صهيونيستی تصريح كرد: از رژيم جعلی صهيونيستی كه همواره شكست های بزرگ 
را از ملت ايران در كارنامه خود مشــاهده می كنــد و برابر افكار عموم مردم جهان و 
آزادی خواهان عالم سرشكسته است و تنها اين توان را دارد كه بغض و كينه خود را 

به رخ زنان و كودكان مظلوم و بی دفاع بكشاند، جز اين انتظار نمی رود.
وزير دفاع با تأكيد بر اينكه جمهوری اسامی ايران در راه پيشرفت دفاعی و نظامی 
خود بر اساس دكترين دفاعی پيش خواهد رفت، خاطرنشان كرد: دشمنان ملت ايران 
قطعاً مقابل هرگونه اقدام نابخردانه و جهالت آميز، پاسخ دندان شكنی دريافت خواهند 

كرد و هزينه سنگينی را متحمل می شوند.

سرتیپ آشتیانی: 
پاسخ دندان شکن 

به هرگونه اقدام نابخردانه را خواهیم داد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
هویت اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
فرهنگی و اجتماعی است و خدمات رسانی 
معیشتی به ایثارگران باید در کنار  ترویج 
و نهادینه ســازی فرهنگ ایثار و شهادت 

ارائه شود.
به گزارش »ايثار«، سيد اميرحسين قاضی زاده 
 هاشــمی  ديروز در اولين نشست خبری خود با 
اصحاب رسانه به تشريح اهداف و رويكردهای بنياد 
شهيد و امور ايثارگران و نيز برنامه های هفته دفاع 

مقدس پرداخت.
قاضی زاده  هاشــمی  در ادامه اظهار داشت: 
فرهنگ ايثار و شهادت موضوعی فراگير و متعلق 
به تمام مردم ايران با هر نوع عقيده و دين است 
و تمام اديان كشورمان شهدايی را تقديم دفاع از 
كشور كرده اند و وظيفه همه ما تاش برای حفظ 

و نگهداری اين فرهنگ است. 
وی تأكيــد كرد: هويت اصلی بنياد شــهيد 
و امــور ايثارگران فرهنگی و اجتماعی اســت و 
خدمات رسانی معيشتی به ايثارگران بايد در كنار 
 ترويج و نهادينه ســازی فرهنگ ايثار و شهادت 

ارائه شود.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در پاسخ 
به ســؤال يكی از خبرنگاران درباره تعداد جامعه 
ايثارگران گفت: در حال حاضر حدود سه ميليون 
نفر تحت پوشش بنياد هستند كه طبيعتاً اين عدد 
افزايش خواهد يافت. البته اگر قانونگذار مسئوليت 
رزمندگان را هم برعهده بنياد قرار دهد، اين تعداد 
نزديک به ۱2 ميليون نفر خواهد شد، كه در اين 
صورت بايد منابع مالــی آن هم تأمين و رديف 

بودجه مشخصی برايش تعريف شود.
قاضی زاده با تأكيد بر لزوم شفافيت در عملكرد 
و هزينه و دارايی ها در بنياد شهيد و امور ايثارگران، 

عنوان كرد: بايد مشخص باشد كه بار مالی اقدامات 
و خدمــات بنياد، دارايی ها، عوايد و درآمد بخش 
اقتصادی بنياد، اماک تحت تصرف اين سازمان و 
درآمد حاصل از آن به چه ميزان است و وضعيت 

آن مشخص و قابل ارائه باشد. 
وی با  اشــاره به عدم شــفافيت های قانونی 
به عنــوان يكی از معضات پيــش روی كه بايد 
اصاح شــود، افزود: وجود اين عدم شفافيت به 
معنی فســاد در بنياد يا زيرسؤال بردن زحمات 
ديگران و خدمات انجام شده در بنياد نيست، اما 
بايد ســامانه ای در راستای شفاف سازی عملكرد 
بنياد راه اندازی شود كه در آن تمامی خدمات و 

داده های مالی بنياد ارائه شود.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران با  اشاره به 
اينكه بخش زيادی از مطالبات جامعه ايثارگری 
طی ســال گذشته پرداخت شده، گفت: با توجه 
به شــرايط ايثارگران بالطبع اين عزيزان هر روز 
درخواســت های جديدی در حوزه های مختلف 

دارند، هرگز انتظارات و درخواست ها از بنياد شهيد 
و امور ايثارگران پايان نخواهد يافت.
نحوه احراز جانبازی

در اين نشست معاون تعاون و امور اجتماعی 
بنياد شــهيد و امور ايثارگران هم در پاســخ به 
سؤالی درباره شرايط احراز وضعيت جانبازی گفت: 
درخصوص احراز جانبازان ابتدا آن يگانی كه فرد 
را اعزام كرده است، مداركی از صورت سانحه به 
بنياد ارائه می كند و ما بر اساس آن تصميم گيری 
می كنيم و پــس از آن برای تعييــن درصد به 

كميسيون مربوطه ارسال می شود.
محمود پاكدل افزود: درخصوص مدافعان حرم 
با سپاه قدس مرتب ارتباط داريم و خوشبختانه 
پرونده های شــهدا و جانبازان مدافع حرم كامًا 

به روز است.
وی ادامه داد: در ســنوات قبل بحثی وجود 
داشت مبنی بر اينكه كميسيون های پزشكی بنياد 
سخت گيری می كنند، يک تعدادی افراد در دفاع 

مقدس مجروح شدند كه مدارک بالينی صورت 
سانحه همزمان ندارند؛ لذا مجلس تصويب كرد اگر 
شورای عالی پزشكی يگان مربوطه آن را تأييد كند 
بنياد موظف است ۵ درصد به آنها بدهد كه تا به 
امروز و در طول برنامه ششم بالغ بر 2٠ هزار نفر 
از يگان ها كه مداركشان مورد تأييد شورای پزشكی 
قرار گرفته است، تحت پوشش بنياد قرار گرفته اند.
معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور 
ايثارگران هم درباره حق پرســتاری همســران 
جانبازان گفت: حق پرستاری در قانون تعريف شده 
است. معموال پرستاران همسران معزز جانبازان 
هستند كه پرســتاری از جانباز را برعهده  دارند، 
اما چون ممكن اســت پرستار از اعضای خانواده 
يا فاميل درجه يک جانباز باشد يا اينكه از بيرون 
پرستار گرفته باشد، طبق قانون حق پرستاری به 
جانباز اختصاص داده می شود و خود جانباز تعيين 
می كند آن را چگونه و به چه كسی پرداخت كند.

عبدالرضا عباســپور در بحث درمان جامعه 
هــدف بنياد هم با  اشــاره به اينكــه روزانه 6٠ 
هزار مراجعه به مراكز درمانی داريم، افزود: هيچ 
دستگاهی نمی تواند ادعا كند صددرصد خدمت 
ارائه می دهد كه بنياد هم از اين قاعده مستثنی 
نيست و با اينكه سعی می كنيم خدمات را بدون 
كم و كاست ارائه دهيم اما ممكن است مشكاتی 

هم داشته باشيم.
وی ادامــه داد: در حال حاضر 9 هزار مركز 
درمانی طرف قرارداد با بيمه داريم كه اگر ايثارگران 
به اين مراكز مراجعه كنند، الزم نيست هزينه ای 
پرداخت كنند. امروز 8۵ درصد از مراجعات ما به 
مراكز درمانی بر اســاس قرارداد است، درصورتی 
كه در بيمه های تكميلی ديگر اين عدد 6٠ درصد 
اســت؛ اما ما سعی كرديم مراكز را توسعه دهيم 

تا ايثارگران ما با كمترين مشكل روبه رو باشند. 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

خدمات رسانی معیشتی به ایثارگران 
باید در كنار  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ارائه شود
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رئیس قوه قضائیه گفت: دســتگاه قضا 
به دنبال این اســت که از افشاگران فساد 
به صورت عملی و مادی و معنوی تشکر کند.

بــه گــزارش مركــز رســانه قــوه قضائيه، 
حجت االسام  والمســلمين غامحسين محسنی 
اژه ای در جلســه ديروز دوشنبه شورای عالی قوه 
قضائيه گفــت: طی مدت اخير مســئوالن عالی 
قضايی بين يک تا ســه بار به زندان ها سركشــی 
كردند و امروز از همه زندان های كشــور حداقل 
يک  بار بازديد به عمل آمده است و آسيب شناسی 

صورت گرفته است.
محسنی اژه ای افزود: بعد از بازديد اخير بنده 
از زندان دماوند، ۱8 نفر از زندانيان با حضور رئيس 
دادگستری استان تهران در اين ندامتگاه آزاد شدند 
كه كار بســيار خوبی بود، اما اين كار ها مشكل را 

به صورت ريشه ای حل نمی كند.
وی با بيان اينكه حل مشــكات نيازمند يک 
تدبير اساسی و كار زيربنايی است متذكر شد: اگر 
اقدامات سطحی عمق نيابد و به صورت ريشه ای با 
مشــكل برخورد نكنيم، نتايج اقدامات ما استمرار 

نمی يابد و شاهد تداوم مشكات خواهيم بود.
رئيس دستگاه قضا بر همين اساس از دولت 
و مجلس و حوزه و دانشــگاه و همچنين نخبگان 
خواســت كه برای برطرف كردن زمينه های جرم 
و كاهش آســيب های اجتماعی وارد ميدان شوند 
و دســتگاه قضايــی را در ايــن مأموريت خطير 

ياری دهند.
اژه ای در ادامه با اعام حمايت قوه قضائيه از 

افشاگران فساد گفت: قوه قضائيه به دنبال اين است 
كــه از اين افراد به صورت عملی و مادی و معنوی 
تشكر كند در اين راستا هم از تدوين قانون در اين 
خصوص حمايت می كنيم كه از كسانی كه فساد يا 
نارسايی ها و آسيب ها را اعام و مفسدان را معرفی 

می كنند حمايت قانونی شود.
وی بيان داشت: دســتگاه قضا با كسانی كه 
در زمين دشــمن بــازی می كنند و يــا همراه با 
عمليات روانی دشــمن به ويژه در فضای مجازی 
دروغ می گوينــد، اقدام به جعل می كنند و حرفی 
می زنند كه آرامش مردم را برهم می زند و خانواده ها 
را ملتهب می كند نمی تواند گذشــت كند. در اين 
ميان برخی افراد مرتكب خطا می شوند كه با امر 

به معروف و يک تذكر اصاح می شــوند و در اين 
زمينه برخورد الزم نيست.

شناسایی آسیب های دستگاه های اجرایی
در ادامه جلســه رئيس سازمان بازرسی كل 
كشور با  اشاره به شناسايی آسيب های دستگاه های 
اجرايی از سوی اين سازمان، از برگزاری جلساتی با 
معاون اول و معاون حقوقی دولت پيرامون بررسی 
اين آسيب ها و ارائه پيشنهادات و راهكار هايی برای 
رفع آنها خبــر داد و گفت: بخش قابل توجهی از 
پرونده های تشكيل شده در مراجع قضايی، ناشی از 
همين آسيب هايی است كه از سوی سازمان بازرسی 
احصاء شده كه بخشی از آنها نياز به اصاح قانون 
هم ندارند و صرفا به  اشــكاالت موجود در ساختار 

برخی دستگاه ها مربوط می شوند.
حجت االسام درويشــيان به عنوان نمونه به 
وضعيت نامناســب واحد های حقوقــی برخی از 
دستگاه های اجرايی  اشاره كرد و در همين زمينه 
از توافق سازمان بازرسی با دولت برای تشكيل يک 
كارگروه مشترک برای ساماندهی واحد های حقوقی 

دستگاه های دولتی خبر داد.
وی با  اشــاره بــه آماده شــدن گزارش های 
آسيب شناســی تفكيكی هر وزارتخانه از ســوی 
ســازمان بازرســی كل كشــور، عنوان كرد: اين 
گزارش ها از اين هفته بــه وزرای مربوطه تقديم 

می شوند.
رئيس قوه قضائيه در واكنش به اين سخنان 
رئيس سازمان بازرسی كل كشور، بر پيگيری جدی 
گزارش های مربوط به آســيب  های دستگاه های 
اجرايی تا دستيابی به نتيجه نهايی از سوی سازمان 

بازرسی كل كشور تأكيد كرد.
برخورد جدی با شرکت های هواپیمایی متخلف 

درخصوص بلیت اربعین
رئيس سازمان بازرسی كل كشور با  اشاره به 
برخی تخلفات انجام شــده از سوی شركت های 
هواپيمايی درخصــوص قيمت بليت های پرواز به 
عراق برای زوار حضرت اباعبداهلل الحســين)ع( در 
ايام اربعين گفت: در اين زمينه با پيگيری هايی كه 
سازمان بازرسی كل كشور انجام داد، آيين نامه ای 
وضع و قيمت بليت متناسب شد و مقرر گرديد كه 
اگر شركت های هواپيمايی در اين خصوص مرتكب 

تخلفی شوند برخورد جدی با آنها صورت بگيرد.

اصفهان- خبرنگار كيهان:
استاندار اصفهان در اجرای دستور وزیر 
کشور، با حضور بر بالین نوجوان فداکار ایذه ای 
در بیمارستان امام کاظم علیه السالم اصفهان، 
ضمن عیادت، شــرایط درمانی این نوجوان 

فداکار را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
عباس رضايی با حضور در بيمارستان امام موسی 
كاظم)ع( اصفهان بر بالين اين نوجوان فداكار حاضر 

شد و ضمن عيادت از اين نوجوان قهرمان ايذه ای با 
تحسين و قدردانی از اين نوجوان فداكار گفت: علی 

لندی، جوانمردی اش را در عمل نشان داد.
وی با اشــاره به اينكه كادر درمان بيمارستان 
بــرای بهبود اين بيمار تمام تــاش خود را به كار 
گرفته اند از مردم درخواســت كرد برای شفای اين 

قهرمان دعا كنند.
در جريان اين عيادت، دكتر فريدون عابدينی 

متخصص جراحی عمومی و مسئول فنی بيمارستان 
امام موسی كاظم هم درباره وضعيت كنونی بيمار 
گفت: اين نوجوان قهرمان دچار ســوختگی نسبتا 
عميق شــده و تمام همكاران در بخش آی سی يو 

برای بهبود بيمار تاش می كنند.
وی با اشــاره به درصد باالی سوختگی بيمار 
افزود: اميدواريم درمان جواب دهد و شــاهد بهبود 

حال بيمار باشيم.

علی لندی نوجوان اهل شهرستان ايذه، شامگاه 
۱8 شــهريور، پس از وقوع آتش ســوزی در خانه 
همسايه به دل آتش می زند تا ناجی دو هموطن از 

ميان شعله های آتش شود.
دكتر احمد وحيدی وزير كشــور در تماس با 
اســتاندار اصفهان به وی ماموريت داد تا با حضور 
مستقيم در بيمارســتان، وضعيت درمانی نوجوان 

فداكار ايذه ای را پيگيری و نتيجه را گزارش كند.

عیادت استاندار اصفهان از جوان فداکار ایذه ای

تشییع پیکر پدر سه شهید خمینی شهری 
با حضور مسئوالن استان برگزار شد.

پيكر مرحوم حاج عباسعلی شريفيان پدر سه 
شهيد پس از اقامه نماز توسط آيت اهلل سيدمحمد 

موســوی امام جمعه خمينی شــهر بعد از محل 
اقامــه نماز جمعه، تشــييع و در گلزار شــهدای 
امامزاده سيدمحمد خمينی شهر به خاک سپرده 
شد. شــهيد رســول و مجيد از فوتباليست های 

خمينی شهر بودند.
در پی درگذشت حاج عباسعلی شريفيان پدر 
سه شهيد واالمقام رسول، مجيد و دكتر حبيب اهلل 
شريفيان از سوی رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد 

و امور ايثارگران و معاون اول رئيس جمهور، سردار 
فدا فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان و 
آيت اهلل سيدمحمد موسوی امام جمعه خمينی شهر 

پيام های تسليتی صادر شد.

تشییع پیکر حاج عباسعلی شریفیان پدر ۳ شهید خمینی شهری


