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برنامه هفتم توسعه نباید 
کپی شده باشد

نماینده  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خلخال 
توسعه  هفتم  برنامه  اینکه  بر  تاکید 
باید  گفت:  باشد،  شده  کپی  نباید 
شرایط  با  متناسب  دقیق  برنامه ای 
داخلی و خارجی و نقاط ضعف، قوت ها، 
ظرفیت ها و پتانسیل ها نوشته شود و 

بتواند مسائل و مشکالت را حل کند.
سیدغنی نظری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، 
در تذکــری بــا بیــان اینکــه »بــر اســاس مــاده 22 آییــن 
نامــه داخلــی مجلس حفظ شــأن و جایــگاه مجلس به 
عنــوان اصلی تریــن مرکز قانونگــذاری کشــور از وظایف 
نمایندگان اســت« اظهار کرد: از موضع ریاســت مجلس 
تشــکر می کنم که اصرار دارد اول برنامه هفتم توســعه 
در مجلس بررســی شود و بعد بودجه سال 1402 مورد 

رسیدگی قرار بگیرد. 
اینکــه برنامــه ششــم در تبصــره ای از بودجه تمدید 

شود، یعنی بدون چراغ راه حرکت می کنیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه برنامه های توســعه به عنوان 
چــراغ راه اســت، افــزود: علــت اینکــه مجلس شــورای 
اســامی اصرار به برنامه دارد این اســت کــه در برنامه 
و  شــود  نگاشــته  کشــور  توســعه  کلــی  مــوارد  بایــد 
آزمونی اســت بــرای نمایندگان مجلــس یازدهم چراکه 
اینکــه  از  بعــد  کــه  بنویســند  برنامــه ای  می خواهنــد 
مجلس یازدهم به پایان می رســد این برنامه تاثیر گذار 
در کل کشــور اســت و لذا اصرار ما بر اولویت رســیدگی 
به برنامه این اســت که برنامه، سندی باالدستی است 
که به نحوی راهبرد ســندهای پایین دستی را مشخص 

می کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس عنوان کرد: 
بــه دولت تاکید می کنیم کــه اول برنامه و بعد بودجه را 
بدهد؛ اینکه دولت بخواهد از طریق رسانه های مختلف 
مجلس را تحت فشار بگذارد که بودجه تصویب شود و 
برنامه در یکی از تبصره های بودجه تمدید شود صحیح 
نیســت؛ دلیل اینکه سال گذشــته برنامه ششم توسعه 
تمدید شــد این بود که دولت جدید مستقر شده بود و 
این امکان برای دولت فراهم نشــد اما دولت از شهریور 

ماه فرصتی 3 ماهه داشت.
نظــری در پایــان تاکید کــرد: برنامه هفتــم نباید کپی 
شــده باشــد بلکه برنامــه ای دقیق متناســب با شــرایط 
داخلــی و خارجی و نقــاط ضعف، قوت هــا، ظرفیت ها و 
پتانســیل ها نوشته شــود و بتواند مســائل و مشکات 

را حل کند.

اعالم آمادگی ایران برای 
سرعت بخشی به ایجاد کارگروه 

مشترک نظامی با پاکستان
رئیس  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
آمادگی  بر  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
کارگروه  ایجاد  در  تسریع  برای  ایران 

مشترک نظامی با پاکستان تاکید کرد.
سرلشکر باقری در گفت وگوی تلفنی 
با ارتشبد ساحر شمشاد میرزا، انتصاب 
وی را به عنوان ریاســت کمیته مشــترک 

فرماندهان ارتش پاکستان تبریک گفت.
وی بــا اشــاره بــه روابــط حســنه نیروهــای مســلح 
دو کشــور از گذشــته تا به حــال و روند رو به توســعه 
همکاری هــای دفاعــی و امنیتــی بــه ویــژه در ارتقــای 
تحکیــم امنیــت مرز مشــترک، آمادگی کامــل نیروهای 
مســلح جمهوری اســامی ایــران در خصوص ســرعت 
بخشــیدن به پیشــنهاد ژنــرال ندیم رضا رئیس ســابق 
کمیتــه مشــترک فرماندهــان ارتــش پاکســتان مبنــی 
بــر ایجاد کارگــروه مشــترک نظامی دو کشــور را اعام 

نمود.
همچنیــن  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس 
دیدارهای متقابــل فرماندهان عالی رتبه و بهرهگیری از 
ظرفیت های آموزشی، عملیاتی، امنیتی و فنی فیمابین 
را نشــان از جدیــت دو کشــور در توســعه همکاریهــا در 

چارچوب منافع ملی ارزیابی کرد.
ضمــن  میــرزا  شمشــاد  ســاحر  ارتشــبد  ادامــه  در 
تشــکراز تبریــک و حســن توجه سرلشــکر باقــری، مرز 
و  نامیــد  دوســتی  و  مرزصلــح  را  دوکشــور  مشــترک 
همــواره  پاکســتان  اســامی  جمهــوری  کــرد  اعــام 
حامــی منافــع جمهــوری اســامی ایــران در مجامــع 
بین المللــی و بخصــوص درمســئله انــرژی هســته ای 
بــوده و هیچ مانعی برای گســترش تعامــل دوجانبه 

ندارد. وجود 
وی تســریع در فعال شــدن کارگروه مشترک نظامی 
دوکشــور را از اولویت های ارتش پاکســتان دانســت و از 
حمایت های بی دریغ رهبری جمهوری اســامی ایران در 

خصوص مسئله کشمیر قدردانی کرد.
ارتــش پاکســتان در پایــان  ایــن مقــام مســئول در 
درخواســت کــرد ســام وی را بــه رهبرمعظــم انقــاب، 

رئیس جمهور و ملت ایران تقدیم نماید.
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح همچنیــن در این 
گفتگــو راه انــدازی بازراچه هــای مــرزی را گام موثــری در 
تعمیــق امنیت مرزهــای دوجانبه ارزیابی کــرد و در عین 
حال خواستار افزایش نیروهای مرزبانی ارتش پاکستان 

شد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در پایان از ارتشبد 

ساحر شمشاد میرزا برای سفر به تهران دعوت کرد.

نگـــاه

افزایش سرمایه بانک مرکزی ابالغ شد
سپهرغرب، گروه سیاسی:  محمد مخبر مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از محل اندوخته احتیاطی بانک مرکزی به جهت تسریع در پیشبرد امور کشور را اباغ کرد.

بر اساس این مصوبه و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، به استناد بند )ه( ماده )10( قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از محل اندوخته احتیاطی، از مبلغ 69 هزار و 395 میلیارد )69.395.000.000.000( 
ریال به مبلغ 98 هزار و 143 میلیارد )98.143.000.000.000( ریال افزایش می یابد. اندوخته احتیاطی که در این مصوبه به عنوان منبع افزایش سرمایه بانک مرکزی قید شده، مجموع مبالغی است که از سود خالص ساالنه، به این عنوان برداشت می شود 

افزایش سرمایه بانک مرکزی به صورت سالیانه در مجمع عمومی این بانک که به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد و میزان آن برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران پیشنهاد می شود.

گروه  سپهرغرب، 
 5 تاکنون  سیاسی: 
برای  دادگاه  جلسه 
پرونده  به  رسیدگی 
اوکراینی«  »هواپیمای 
نظامی  دادگاه  در 
و  شده  برگزار  تهران 
در  پرونده  این  به  رسیدگی  هم  هنوز 

دستگاه قضایی ادامه دارد.
یــک فرونــد هواپیمای مســافربری 
خطــوط  بــه  متعلــق   737 بوئینــگ 
دی   18 چهارشــنبه  اوکرایــن،  هوایــی 
ماه ســال 98 پس از پــرواز از فرودگاه 
بــه دلیــل خطــای  امــام خمینــی )ره( 
انســانی ســقوط کرد. ایــن هواپیما که 
عــازم کی یف پایتخت اوکراین بود، 167 

مسافر و 9 خدمه داشت.
دســتگاه قضایی جمهوری اسامی 
ایران در جریان رسیدگی به این پرونده، 
با انجام بررســی های فنی و قضایی که 
بــا مشــارکت اوکراینی هــا انجــام شــد، 
از  را در کمتــر  گــزارش رســیدگی فنــی 
یک ســال ارائــه داد و پــس از یکســال 
و چنــد مــاه بــرای 10 نفــر از نیروهــای 
نظامی خود به عنوان متهمان حادثه، 

کیفرخواست صادر کرد.
پس از صدور کیفرخواست از سوی 
دادســرای نظامــی تهران در رســیدگی 
به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، 
پرونده بــه دادگاه نظامی تهران ارجاع 
شــد و بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه 
در ســال 1400، شــکات و وکای آن ها، 
و  تحقیقــات  مرحلــه  بــه  را  اشــکاالتی 
نظرات کارشناســی موجــود در پرونده 
گرفتنــد که قاضی با وارد دانســتن این 
اشــکاالت، پرونــده را بابــت رفــع برخی 

نواقص به دادسرا برگرداند.
پس از رفع اشــکاالت مجددا ادامه 
بــه  رســیدگی  بــرای  دادگاه  جلســات 

پرونــده ســقوط هواپیمــای اوکراینــی 
ســرگرفته  از  جــاری  ســال  آذرمــاه  در 
شــد و طبق گفته ستایشــی سخنگوی 
دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد 
و هنــوز ختم رســیدگی به ایــن پرونده 

اعام نشده است.

رسیدگی  دادگاه  جلسات   
 737 هواپیمای  سقوط  پرونده  به 

اوکراینی به شرح زیر است:
اولیــن دادگاه رســیدگی بــه پرونده 
30 آبــان ماه ســال 1400 برگزار شــد و 
دومیــن جلســه دادگاه نیــز در همــان 
ســال 1400 برگــزار شــد. پــس از رفــع 
اشــکاالت و تکمیــل پرونــده ســومین 
جلســه دادگاه 24 آذرمــاه 1401 برگــزار 
 26 دادگاه  جلســه  چهارمیــن  و  شــد 
آذرماه بود. پنجمین جلسه دادگاه 28 

آذرماه سال جاری برگزار شد.
ماجــرا  ایــن  در  مرتبــط  مســووالن 
بــا پذیــرش خطــای انســانی بارهــا بــر 
ناخواســته بودن آن تاکید داشــته اند 
در  شفاف ســازی   بــرای  پیگیری هــا  و 
دنبــال  را  کشــور  از  خــارج  و  داخــل 
کرده انــد، امــا برخــی رســانه ها تــاش 
دارنــد تا ایــن رویداد تلــخ را به کمپینی 
ضدایــران تبدیــل کننــد. ایــن در حالی 
اســت که هیچ گاه درباره رفتارهای غیر 
مســئوالنه کشــورهای متبــوع خود در 
موارد مشــابه کشورهایشــان نــه تنها 
رســیدگی کیفــری را دنبــال نکرده انــد 
بلکــه در مــواردی، از عامــان حادثــه 
تجلیل هــم کرده اند که برخــی از آن ها 

به این شرح است:
-شــلیک ناو »وینسنس« آمریکا به 
هواپیمــای مســافربری شــماره 655 
شرکت هواپیمایی ایران ایر که در تاریخ 
12 تیــر 1367 از تهــران به مقصد دوبی 
در حرکت بود و تمامی 290 سرنشــین 

آن کــه شــامل 46 مســافر غیــر ایرانی، 
٢44 مســافر ایرانــی و 66 کــودک )زیر 
13 ســال( بودند، جــان باختند، یکی از 
نمونه های مشابه است. دولت آمریکا 
نــه تنها ایــن حادثــه را مورد رســیدگی 
کیفــری قــرار نــداد بلکــه از فرمانــده و 
ســربازان ایــن نــاو جنگــی متعلــق بــه 

نیروی دریایی اش تجلیل کرد.
-همچنین پرواز شماره 007 شرکت 
مســیر  در  جنوبــی  کــره  هواپیمایــی 
نیویــورک بــه ســئول، توســط نیــروی 
هوایی شــوروی در اولین روز ســپتامبر 
1983 مورد هدف موشک های سوخو 
قرار گرفت و سرنگون شد و همه 269 
مســافر و خدمه آن کشــته شدند. این 
ســانحه هم پیگیری کیفری نشد و تنها 
به افزوده شــدن مــاده 3 به معاهده 
شــیکاگو منجر شد که بر اساس آن هر 
کشــوری باید از به کاربردن ساح علیه 
هواپیمــای غیرنظامــی در حــال پــرواز 

خودداری کند.
-پرواز شــماره 1812 ســیبریا ایرالینز 
از تل آویــو به مقصد نووسیبیرســک با 
66 مســافر و 12 خدمــه نیــز در تاریــخ 
هوایــی  نیــروی  توســط   2001 اکتبــر   4
اوکرایــن هــم مورد هــدف قــرار گرفت 
و تمــام سرنشــینان آن جــان باختنــد. 
دولــت اوکرایــن هیچ رســیدگی کیفری 
بــرای این حادثــه صورت نــداد و صرفا 
پــس از مذاکراتــی مجبــور بــه پرداخت 
خســارت به ازای هر نفــر، 200 هزار دالر 

شد.
-پرواز شــماره 103 پان امریکن هم 
که در روز21 دسامبر 1988 از فرودگاه 
لنــدن بــه مقصــد نیویــورک در حــال 
حرکت بود که در فراز روســتای الکربی 
و  شــد  منهــدم  اســکاتلند  جنــوب  در 
منجر به کشــته شدن 270 نفر شد؛ با 
اینکه دولت های ایاالت متحده آمریکا 

و بریتانیا، کشــور لیبی را مســئول این 
بمب گــذاری معرفــی کردنــد و دولــت 
لیبــی هــم در ســال 2003 مســئولیت 
ایــن بمب گذاری را بر عهــده گرفت اما 
آن را مــورد رســیدگی کیفری خود قرار 

نداد.
-پرواز شماره 17 شرکت هواپیمایی 
مالزی نیز که در سال 2014 از آمستردام 
در  کواالالمپــور  مقصــد  بــه  هلنــد  در 
مالــزی در حرکــت بود، توســط پدافند 
هوایــی اوکراین ســرنگون و همه 290 
سرنشــین آن کشته شدند؛ این حادثه 

هــم بــا وجــود پیگیــری آن پــس از 7 
سال از سوی کشــور هلند، هنوز مورد 
رســیدگی جــدی دولــت اوکرایــن قــرار 

نگرفته است.
چند روز پیش نیز معاون استاندارد 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  پــرواز 
اعام کرد که ســتاد پرداخت مبلغ 150 
هــزار دالر به عنــوان دلجویی و تلطیف 
آالم بــه ورثــه جانباختــگان هواپیمــای 
شهرســازی  و  راه  وزارت  در  اوکراینــی 
تشکیل و عده ای از خانواده ها مبلغ را 
دریافــت کردند و برای باقی خانواده ها 

به محــض مراجعه ایــن مبلغ پرداخت 
خواهد شد. 

قطعــا در کنــار پرداخــت غرامــت به 
بازماندگان این حادثه تلخ، این پرونده 
نیــز باید تا انتها پیگیری شــده و احکام 
آن صادر شــود. اما آنچه مســلم است 
ایــن حادثــه دلخــراش  از  بهره بــرداری 
بــرای ایجاد فضای تبلیغاتی علیه ایران 
و حمایــت از تحریــم ایــران چیــزی جــز 
لطمــه به مــردم ایران نیســت. مردمی 
که همچنان بعد از 3 سال داغدار این 

حادثه تلخ هستند.

ونده هواپیمای اوکراینی به کجا رسید؟ پر رسیدگی به 

قوه قضائیه

ونده ســقوط هواپیمای اوکراینی،  پس از صدور کیفرخواســت از ســوی دادســرای نظامی تهران در رســیدگی به پر
ونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شــد و بعد از برگزاری دو جلســه دادگاه در ســال 1400، شــکات و وکالی آن ها،  پر
ونــده گرفتند کــه قاضی با وارد دانســتن این  تی را بــه مرحلــه تحقیقــات و نظــرات کارشناســی موجود در پر اشــکاال

ونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند. اشکاالت، پر
ونده ســقوط هواپیمای اوکراینی در آذرماه  پس از رفع اشــکاالت مجددا ادامه جلســات دادگاه برای رســیدگی به پر

سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی سخنگوی دستگاه قضا...

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
غرب  مسائل  کارشناس  یک 
کشورهایی  کرد:  اظهار  آسیا 
چون ترکیه و امارات به دنبال 
این هستند که اصالحات مورد 
برقراری  طریق  از  را  خود  نظر 
بشار  دولت  با  مثبت  روابط 
اسد در این کشور اعمال کنند و دولت سوریه 
خود  سمت  به  بین الملل  تحوالت  جریان  در  را 

بکشانند.
حسن السجردی در ارتباط با اقدام ترکیه برای 
عادی ســازی روابــط با ســوریه و همچنین ســفر 
اخیــر وزیر خارجــه امارات به دمشــق و دیدارش 
با بشار اســد اظهار کرد: در سال های اخیر روابط 
ترکیــه و ســوریه رابطــه سینوســی بــوده و این 

روابط با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است.
و  ترکیــه  مقطعــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اردوغــان یــار غــار بشــار اســد و دولت ســوریه 
بودنــد ولــی در بحران داخلی ســوریه تبدیل به 
مخالفان اصلی بشــار اسد شدند و با حمایت از 
گروه های مخالف در ســوریه به دنبال براندازی 
دولــت بشــار اســد بودنــد، افــزود: در شــرایط 
جــاری بــا توجــه بــه تحــوالت منطقــه شــاهد 
یــک رقابــت ســخت و پیچیــده بین کشــورهای 
منطقه هســتیم و در همین چارچوب می بینید 
کشــورهایی چــون ترکیــه و برخی از کشــورهای 
عربــی با توجه به اینکه در گذشــته نتوانســتند 
اهــداف  بــه  از طریــق بحــران داخلــی ســوریه 
مــورد نظر خود دســت پیدا کنند و دولت بشــار 
اســد را ســرنگون کننــد اکنون تــاش دارند که 

رابطه خود را با دولت بشــار اســد عــادی کنند. 
ارتبــاط سیاســی و اقتصــادی برقرار کننــد. مثا 
بــه  را  ســوریه  می خواهنــد  عربــی  کشــورهای 
جهان عــرب بازگردانند و در همیــن چارچوب با 
کمک معارضــان در ســوریه تغییراتی در قانون 
اساســی این کشــور ایجاد کنند و در واقع آنچه 
را که از طریق نظامی نتوانستند محقق کنند از 

طریق سیاسی به دست آورند.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکه در حــال حاضر 
سوریه در مرحله بازسازی قرار دارد و این کشور 
بــازار خوبــی بــرای ترکیــه و برخی از کشــورهای 
عربــی اســت، گفــت: ترک هــا عاقه مندنــد آن 
نقشــی را کــه در بــازار عراق ایفــا کردنــد در بازار 

سوریه نیز ایفا کنند.
این کارشــناس مســائل غرب آسیا همچنین 

با اعتقاد بر اینکه یکی دیگر از عواملی که باعث 
شــده ترکیه در صــدد عادی ســازی روابط خود 
با ســوریه برآید موضوع کردهای ســوریه است، 
افزود: در واقع ترک ها به این نتیجه رسیدند که 
از طریق خود دولت ســوریه بــه نوعی موضوع 
کردهــا را کــه در مــرز مشــترک دو کشــور حضور 
دارند حل کنند. از دیگر سو با توجه به در پیش 
بــودن برگــزاری انتخابات ریاســت جمهــوری در 
ترکیــه اردوغــان می خواهــد که با عادی ســازی 
روابط خود با سوریه به نوعی یک برگ برنده نیز 

در این انتخابات داشته باشد.
الســجردی بــا بیــان اینکــه در ائتاف هــا در 
منطقه بازیگــران متفاوت نقش هــای مختلفی 
ایفــا می کنند تصریح کــرد: در مقطعی با توجه 
بــه تحــوالت در ســوریه مکانیــزم آســتانه بیــن 

روســیه، ترکیه و ایران ایجاد شد و ممکن است 
در مقطعی دیگر با توجه به تحوالت در منطقه 
مثــا مکانیزم یا ائتافی با حضور ایران، ســوریه 
و عراق برای حل مشکات امنیتی شکل بگیرد.

وی بــا بیان اینکه تحــوالت اخیر در منطقه و 
برگزاری نشست هایی چون نشست وزرای دفاع 
روســیه، ترکیــه و ســوریه در مســکو و تصمیــم 
این ســه کشــور برای ادامــه این نشســت ها به 
معنای حذف ایران از تحوالت ســوریه و منطقه 
نیســت، گفت: همانطور که اشــاره شــد شاهد 
رقابت های سخت و پیچیده در منطقه هستیم 
و عــدم حضــور ایــران در برخــی از چینش هــا و 
ائتاف ها به معنای حذف ما از تحوالت ســوریه 
نیســت و از طرف دیگــر باید دید کــه نتیجه این 

ائتاف ها چه خواهد بود.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
سابق  خارجه  امور  وزیر 
شروع  از  قبل  گفت:  کشورمان 
در  آمریکایی ها  با  مذاکره 
با  را  مذاکرات  عراق،  خصوص 
شبیه سازی  سلیمانی  سردار 

می کردیم.
منوچهــر متکــی اظهــار کــرد: در جــای یــک 
دیپلمــات بودن و یا در مقــر فرماندهی نظامی 
بــه عنــوان یــک ســردار بــودن، آنجایی کــه این 
جایگاه هــا ســخن می گوینــد، نشــان می دهند 
چه چیزی، چــه هویتی و چه مفهوم و مکتبی را 
نمایندگــی می کنند لذا می گویند تا مرد ســخن 

نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.
متکــی افــزود: دیپلمــات واقعــی یک کشــور 
کسی است که سخن گفتنش در جهت مصالح، 
منافــع و امنیــت کشــورش باشــد و یــک طــرح 
راهبــردی مبتنی بر این منافــع را در گفتگوها و 
مذاکراتش دنبال کند. دیپلمات ها در کشــورها 
معموًال از ادبیات مشخصی استفاده می کنند. 
معموًال گفتگوها و جلسات شأن بیشتر رسمی 
و تشــریفاتی اســت. آنهــا آرام آرام حــرص گفتن 

دارند.
وزیــر خارجه ســابق کشــورمان بیــان کرد: 
ناکاســونده، نخســت وزیر ژاپن در جلســه ای 
بــه دیپلمات هــای جــوان کشــورش می گوید 
کــه  زمانــی  تــا  دیگــران  بــا  در مذاکــره  شــما 
جهــت  در  و  خــود  فرهنــگ  از  نمایندگــی  بــه 
طرف هــای  می گوئیــد،  ســخن  ملت تــان 
مقابــل بــرای شــما و حرف هایتان حســاب باز 
می کننــد، امــا آنجایــی کــه حرف هــای آنهــا را 

تکــرار می کنید، آنجا دیگر حســابی برای شــما 
نمی کنند. باز 

وی تصریــح کــرد: ســردار ســلیمانی کســی 
اســت که ســخن نمی گفــت مگر آنکــه ضرورت 
داشــته باشــد. او ســخنی نمی گفت مگــر آنکه 
آرمــان و هــدف او و راهبــردش در  از  بخشــی 
آن طراحــی شــده و او را به تحقــق آن آرمان ها 
نزدیــک می کنــد. طرف های مقابلــش هم که با 
از  می کردنــد  احســاس  می کردنــد  مذاکــره  او 
حرف ها و نظرات او می توانند مطلب استخراج 

کنند.
متکــی در توصیــف شــهید ســلیمانی تاکیــد 
کرد: سردار ســلیمانی یک انقابی بود که ضمنًا 
دیپلمــات هــم بــود، او در گفتگــو بــا طرف های 
می رســاند.  اقنــاع  بــه  را  آنهــا  نوعــًا  مقابلــش 
ســخت ترین مذاکــرات چنــد جانبــه ای کــه او 
مســئولیتش را داشــت و بایــد چنــد مجموعــه 
سیاســی را به تفاهم برساند. این چند گانگی و 
چند مجموعه ای بودن، در لبنان، عراق، یمن و 

کمابیش در سوریه وجود داشت.

 مرد اجماع ساز
این دیپلمات اســبق کشــورمان تصریح کرد: 
در ادبیات غرب به ســردار سلیمانی مرد اجماع 
ساز می گویند. او کسی بود که قدرت به اجماع 
رســاندن نظرات مختلف را بر ثقــل منفعتی که 
همه را در بر می گرفت، داشــت. عراقی ها چنین 
کــرده  درک  ســلیمانی  ســردار  از  را  شــخصیتی 

بودند.
متکی ادامه داد: یک روز مقام معظم رهبری 
به بنده فرمودند که آقای متکی شــما مسئول 

روابط با همه کشورهای دنیا هستید، اما رابطه 
بــا افغانســتان، عــراق و یــک منطقه دیگــر را با 
ســردار سلیمانی هماهنگ باشــید، ما از فردای 
آن روز اولیــن قرار و جلســه را با این هدف برگزار 
کردیــم. از آن بــه بعد هم هر هفته یک روز صبح 
در کنــار هــم و برای همین هماهنگی ها جلســه 

می گذاشتیم.
وی افــزود: نکتــه جالــب ایــن بود که ســردار 
ســلیمانی در مــواردی بســیار راحــت حرفــی که 
شــما می زدیــد را می پذیرفــت اما مــن آمادگی 
داشــتم آنچــه نظــر نهایــی او اســت بر اســاس 

توصیه مقام معظم رهبری عمل کنم.
این دیپلمات پیشین، اظهار داشت: در سال 
86 وقتی دور دوم مذاکــرات ما با آمریکایی ها 
در خصــوص عــراق تمام شــد در واقــع دو دور 
مذاکــره انجــام داده بودیــم که آقــای کاظمی 
قمــی رئیــس هیــأت ایرانــی مذاکره کننــده در 
عــراق بود. اما برای دور ســوم مذاکرات من به 
ســردار ســلیمانی گفتم اجازه بدهید این دوره 
از مذاکــرات را کســی از وزارت خارجــه هدایــت 

کند. 
ســردار ســلیمانی پرســید چــه کســی را برای 
این مســئولیت در نظر گرفته اید؟ وقتی متوجه 
شــد بنــده آقــای امیــر عبداللهیان کــه آن زمان 
مدیــرکل کشــورهای عربی و همســایگان ایران 
را بر عهده داشــت برای این مســئولیت انتخاب 
کــرده ام ســردار پذیرفــت و او بــرای مذاکرات به 

بغداد رفت.
متکــی خاطرنشــان ســاخت: قبل از شــروع 
مذاکــرات بــا آمریکایی هــا در خصــوص عــراق، 
مذاکــرات را با ســردار ســلیمانی و در دبیرخانه 

شــورای امنیــت شــبیه ســازی می کردیــم. یک 
طــرف به نــام آمریکا و یــک طرف به نــام ایران؛ 
مسائل را مطرح می کردیم و برای صحبت های 
الزم  بینــی  پیــش  بــا  آمریکایی هــا  احتمالــی 
پاســخ های الزم را در نظر می گرفتیم که ممکن 
اســت آنها چــه بگوینــد و ما پاســخ آنهــا را چه 

بدهیم.
وی افــزود: دور ســوم مذاکــرات اتفاقــًا بــه 
نتیجــه و هــدف رســید، مهمتریــن هــدف ما در 
مذاکــرات ایــن بــود کــه آمریکایی هــا را متقاعد 
کنیــم بــا ایــن وضعیتــی کــه در عــراق حضــور 
دارنــد نمی تواننــد ادامــه دهنــد، اینکه ســرباز 
آمریکایــی با لباس نظامی و مسلســل بر دوش 
در خیابان هــای عــراق گشــت می زنــد و حضــور 
دارد، عراقی هــا را هیچــگاه جذب آنهــا نخواهد 
کــرد و آنهــا آمریــکا را بــه عنــوان یک دشــمن و 
متجاوز می بینند. اتفاقًا آمریکا این پیام ما را در 

مذاکرات گرفت.

خارج  عراق  از  که  داد  پیغام  اوباما   
می شود

صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  متکــی 
خود تشــریح کــرد: آن زمان اوباما خــود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده می کرد. 
او پیــام مذاکــرات را گرفــت و اتفاقــًا در کمپیــن 
تبلیغاتــی خــودش گفــت اگــر رئیــس جمهــور 
آمریکا شــوم نیروهای آمریکایی را از عراق خارج 
می کنــم. این هم یک تصمیم خوشــحال کننده 
بــرای آمریکایی ها بود و هــم یک پیام برای ایران 

بود که من پیام شما را گرفتم.
وی خاطرنشــان کــرد: اوبامــا وقتــی رئیــس 
جمهور شــد به حاج قاسم سلیمانی پیغام داد 
یک مقــدار به من اجازه بدهیــد؛ طبق وعده ای 

که کردم از عراق خارج می شوم.

نظری

سرلشکر باقری

منوچهر متکی

مذاکره با آمریکایی ها را با سردار سلیمانی شبیه سازی می کردیم

آیا ایران از روند تحوالت سوریه حذف شده است؟

السجردی
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11 سیاسی نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند
سپهرغرب، گروه سیاسی: نماینده مردم کاشمر در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر مجلس در حال بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت است و با توجه به اینکه رئیس جمهور قول داده بود نیروهای شرکتی حذف شوند، مجلس این طرح را در دستور کار قرار داده است.

حجت االسام جواد نیک بیان کرد: بر اساس قانون، نیروهای شرکتی باید حذف شوند چرا که نیروهای شرکتی بعضًا تا 20 سال در یک اداره کار می کنند اما تبدیل وضعیت نمی شوند و امنیت شغلی هم ندارند. با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای شرکتی امنیت شغلی پیدا می کنند.
وی ادامه داد: نیروهای شرکتی باید تبدیل وضعیت شوند و الزم است با آنها قرارداد کار معین منعقد شود همچنین دولت باید کارانه آنها را پرداخت کند و این افراد باید طرف قرارداد دولت باشند.

نیک بین گفت: بعضی از شرکت ها پدر مردم را درآورده اند، انگار قانون برده داری است، ما به دنبال آن هستیم که با نیروهای شرکتی قرارداد کار معین منعقد شود و این افراد تبدیل وضعیت شوند.

 18 سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
به  ضربه  مهم ترین  سالگرد  دی 
اخیر  سال های  در  آمریکایی ها 
اصلی ترین  موشک باران  است؛ 
به  آسیا  غرب  در  آمریکایی ها  مقر 
دست نیروی هوافضای سپاه برای 
انتقام گیری از به شهادت رساندن 

سردار سلیمانی، یوم اهلل ماندگار تاریخ شد.
13 دی ماه 1398 رهبرانقاب در پیام شــهادت 
سردار سلیمانی نوشتند: » شهادت پاداش تاش 
بی وقفــه ی او در همه ی این ســالیان بود، با رفتن 
او بــه حول و قّوه ی الهــی کار او و راه او متوّقف و 
بســته نخواهد شد، ولی انتقام ســختی در انتظار 
جنایتکارانی اســت که دســت پلید خود را به خون 

او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب آلودند.«
از آن روز تا 18 دی ماه مردم کشورمان و برخی 
کشورهای همسایه درگیر تشییع شهدای جنایت 
خون بار فرودگاه بغداد بودند. ســحرگاه 18 دی 
خبر موشــک باران پایگاه عین االسد در رسانه ها 
منتشــر شــد. نیروی هوافضای ســپاه در اقدامی 
کــه رهبــری بعدن از آن بــه عنوان یک ســیلی یاد 
در  آمریکایی هــا  نظامــی  پایــگاه  مهمتریــن  کــرد 

منطقه را با خاک یکسان کرد.

چرا عین االسد انتخاب شد؟
سردار حاجی زاده در نشست خبری خود در روز 
انهادم عین االســد گفت: بررسی های سپاه نشان 
داد چنــد پایــگاه در توطئــه به شــهادت رســاندن 
شــهید ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس نقــش 
جدی داشتند. پایگاه التاجی، پایگاه شهید موفق 
در اردن، پایــگاه علی الســالم کویــت و پایگاه عین 
االسد در یک عملیات مشــترک جنایت به شهادت 

رساندن شهید سلیمانی را مرتکب شدند.
بــرای ضربــه موشــکی ابتــدا پایــگاه التاجــی به 
عنــوان هدف انتخاب شــد امــا به چنــد دلیل این 
انتخاب تغییر و عین االســد هدف قرار گرفت. اول 
آنکــه این پایــگاه نزدیــک کاظمین بــود و احتمال 
می رفت موشــک باران این پایگاه شــهر مهم عراق 
را دچــار تنش جدی کنــد. دوم اینکه این پایگاه به 
عنوان پایگاه مشترک عراق و آمریکا بود و احتمال 
کشته شدن افراد بی گناه نیز وجود داشت. سوم 
اینکه پایگاه عین االســد اصلی ترین، مجهزترین و 
بزرگتریــن پایگاه آمریکایی ها بود. ابعاد این پایگاه 

حدود 6 کیلومتر در 8 کیلومتر اســت. چهارم آنکه 
فاصله مناســبی تا بغداد داشــت. ســید مصطفی 
خــوش چشــم کارشــناس مســائل بیــن الملل در 
توضیــح اهمیت ایــن پایگاه می گوید عین االســد 
اصلــی تریــن مرکــز پشــتیبانی راداری، اطاعاتی و 
شــنودی نیروهای آمریکایی در منطقه اســت. این 
پایــگاه دارای پیشــرفته تریــن تجهیــزات راداری و 
شنودی آمریکایی ها بود که تمام نیروهای مستقر 

در غرب آسیا را پشتیبانی می کرد.

 هدف مشخص نظامی از این حمله چه بود؟
عین االسد چند کارکرد مهم داشت: اول پایگاه 
راداری قدرتمنــد آمریکایی ها در منطقه بود. دوم 
پایــگاه شــنود آمریکایی هــا در منطقه بود. ســوم 
آشــیانه پهپادهای پرشــمار آمریکایی ها به حساب 
می آمــد. چهارم مرکــز کنتــرل و فرماندهی نظامی 
آمریکایی هــا در غرب آســیا بود. ســپاه پاســداران 
بــا هــدف قــرار دادن عیــن االســد در درجــه اول 
مقرفرماندهی، بعدن آشیانه پهپادها و در اهداف 
بعدی تجهیزات اطاعاتی آمریکایی ها را هدف قرار 
داد تــا بــه تعبیر فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه 

ماشین جنگی آمریکایی ها ضربه جدی بخورد.

 تهدید ترامپ پس از شهادت حاج قاسم: 
آمریکایی ها حمله کنید ما به 52 سایت ایران  به 

حمله خواهیم کرد
ماحظات پاســخ ایران به شــهادت حاج قاسم 
پیچیــده بــود. رئیس جمهــور آمریکا کــه پس از به 

شــهادت رســیدن ســردار ســلیمانی با انتشار یک 
توییــت آن اقــدام را بــه عهــده گرفت با مشــاهده 
واکنــش مــردم ایــران و عراق بــه این اقــدام خود 
دچــار انفعال و ترس شــده بود. ترامپ در مطلبی 
نوشــت: » اگر ایران به آمریکایی ها یا منافع آمریکا 
حمله ای بکند، ما 52 سایت ایران را )نمادی از 52 
آمریکایــی که ایــران ســال ها پیش گــروگان گرفته 
بود( هدف قرار می دهیم، برخی از آن ها در سطح 
بســیار بــاال، و مهم برای ایــران، و فرهنــگ ایران، و 
به آن اهداف، و خود ایران، ضربه ای خیلی ســریع 
و خیلــی ســخت خواهــد خــورد. ایــاالت متحــده، 

خواهان تهدید بیشتری نیست!«

 طراحی عملیات و نتایج آن چگونه بود؟
جلســه فرماندهان سپاه برای انجام عملیات به 
دلیل احتمال واکنش آمریکایی ها در منطقه به این 
نتیجه می رســد تا دو موج اصلی برای این عملیات 
طراحی شــود. در موج اول پایگاه عین االسد مورد 
هــدف قــرار می گیــرد و در مــوج دوم اگر واکنشــی 
صورت بگیرد پایگاه های دیگر آمریکایی ها در ســایر 
نقاط مورد طراحی قرار می گیرند. تمام سامانه های 
موشکی کشــور روی پایگاه آمریکایی ها در منطقه 
تمرکــز می کننــد تــا در صــورت واکنــش احتمالــی 

عملیات سراسری آغاز شود.
13 فرونــد از موشــک های فاتح313 بــا برد 500 
کیلومتر و موشــک های قیام با بــرد 700 کیلومتر به 
سمت عین االسد شلیک می شوند. تصاویر ماهواره 
ای نشان می دهد اهداف به طور دقیق مورد اصابت 

قرار گرفته اند. مهمتر از همه ساختمان فرماندهی 
و پــس از آن آشــیانه های هواپیماهــا و بالگردهــا و 
همچنیــن ســاختمانهای مجهــز بــه دســتگاه های 

پیشرفته به طور دقیق از بین رفتند.

این  بخش  کدام  از  آمریکایی ها  وحشت   
عملیات بود؟

بعد از پایان عملیات موشکی اولین نیازی که از 
سوی آمریکایی ها حس شد این بود که دقیقا چه 
اتفاقی افتاده است. هواپیماهای بدون سرنشین 
کــه ماموریت جمــع آوری اطاعات داشــتند اینجا 
می توانســتند گره گشــا باشــند. اینجا مرحله دوم 
عملیــات ایــران علیــه آمریــکا شــروع شــد. جنــگ 
الکترونیک از ســوی متخصصــان هوافضای ایران 
به گونه ای انجام شــد کــه تنها بعد از 15 دقیقه از 
اتمام عملیات موشــکی کنترل تمام هواپیماهای 
بــدون سرنشــین آمریکایــی از دســت ارتــش ایــن 

کشور خارج شد.
این اتفاق شــوک عجیبــی بــه آمریکایی ها وارد 
کــرد. آمریکایی ها تصور هــم نمیکردند که نتوانند 
دسترســی بــه پهپادهــای خــود داشــته باشــند. 
ایــن عامــل شــاید از خود آن موشــک بــاران برای 

آمریکایی ها سخت تر بود.

 واکنش عجیب آمریکایی ها به حمله ایران: 
حتی یک تیر به سمت موشک ها شلیک نشد!

پس از شــهادت سردار ســلیمانی، آمریکایی ها 
نگران واکنش ایران بودند. تهدید ترامپ یک سو و 

آمادگــی 100 درصدی نیروهای نظامی آمریکایی ها 
از ســوی دیگــر نشــان میــداد آمریکایی هــا در اوج 
فشار روانی قرار داشتند. تصاویر ماهواره ای نشان 
می داد در آســمان پایگاه هــای نظامی آمریکایی ها 
در منطقــه تعداد قابــل توجهــی از هواپیماهای با 
سرنشــین و بدون سرنشــین به طور 24 ساعت در 
حــال مراقبــت بودند. آمــار مربوط به پایــگاه عین 
 MQ9 االســد نیز نشان می داد حدود 8 هواپیمای
و حــدود 7 هواپیمــای بــا سرنشــین تمــام وقت از 

آسمان این پایگاه حفاظت می کردند.
بعــد از حملــه موشــکی ایــران بــر خــاف آنچه 
تصــور می شــد کــه آمریکایی هــا واکنشــی مطابق 
آنچه تهدید کرده بودند نشــان خواهند داد، دچار 
یــک رخوت شــدند. آمــاده بــاش آمریکایی ها لغو 
شــد و هواپیماهای گشــت زن آمریکایی ها از پرواز 
خارج شــدند. بــه تعبیر ســردار حاجــی زاده گویی 
آمریکایی ها از درد این زایمان خاص شدند. همه 
موشــک های شــلیک شــده به هدف اصابت کرد و 
بزرگتریــن و مجهزترین پایگاه آمریکایی ها در غرب 
آســیا بدون کوچکتریــن واکنش از ســوی پدافند 

آمریکایی ها به شدت ضربه خورد.

 پروتکل های رسانه ای به طور سخت گیرانه 
اجرا شدند

وقتی میــدان جنگ به نفــع آمریکایی ها تمام 
نشــد جنگ را به عرصه رسانه کشاندند. چند روز 
اول هیــچ تصویری از عین االســد منتشــر نشــد. 
اما بعــد از آنکه سیاســت گذاری های رســانه ای 
انجــام شــد خبرنــگار CNN اولیــن تصاویر از این 

را منتشر کرد. پایگاه 
رســانه های ضدانقاب شــایعه کردنــد پیش از 
آنکه موشــک باران انجام شــود عین االسد تخلیه 
شــده بود. ترامپ در اولین واکنش مدعی شد که 
هیچ یک از نیروهای آمریکایی دچار جراحت نشده 
اســت. این آغــازی بود بر ترفند رســانه ای انتشــار 
اطاعات قطره چکانی تا از موج ســازی رســانه ای 

پیش گیری شود.
به طور مداوم این آمار صفر مجروح به روز شد 
و ابتــدا ارتــش آمریکا اعــام کــرد 11 خدمه نظامی 
ایــن کشــور دچــار ضربــه مایم مغــزی شــده اند. 
»جاناتــان هافمن« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
در یک نشســت خبــری آمــار را تا 34 نفــر افزایش 
داد. پنتاگــون بــه مرور این آمار را بــاال برد تا به 64 

نفر رسید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه در ارتش 
آمریکا نوشت آمار ضربه مغزی های این حمله 100 
نفر است. بعدتر پنتاگون اعام کرد آمار به 109 نفر 

رسیده است.
رصد ماهواره ای ســپاه از این پایگاه نشان داد 
بعد از پایان عملیات موشــکی، 9 پرواز هواپیمای 
330 بــه مقصــد اردن و رژیم صهیونیســتی انجام 
شــده کــه ماموریتشــان انتقــال مجروحــان ایــن 
عملیــات بوده اســت. همچنیــن پروازهای متعدد 
شــنوک مجروحــان این حادثــه را به بیمارســتانی 

نزدیک بغداد منتقل کردند.

 اهمیت حمله موشکی به عین االسد چه 
بود؟

عــاوه بر تمــام خســارت های جانــی و مالی 
کــه در ایــن عملیــات بــر آمریکایی ها وارد شــد 
یــک اتفــاق تاریخــی رقــم خــورد. بعــد از جنــگ 
جهانــی دوم این اولین باری بود که یک کشــور 
داد  انجــام  آمریکایی هــا  بــه  مســتقیم  حملــه 
و مســوولیت آن را بــر عهــده گرفــت. از طرفــی 
ایــن اتفاق با عدم واکنــش آمریکایی ها مواجه 
شــد. حتــی آمریکایی ها برای دفــاع از خود هم 
جــرات اقــدام نداشــتند. این در حالــی بود که 
منطقــه  در  آمریــکا  نظامــی  پایگاه هــای  تمــام 
نشــانه  ایــران  موشــکی  ســکوهای  توســط 
گرفتــه شــده بــود و کوچکتریــن واکنــش آنهــا 
می توانســت بــه یــک حملــه گســترده از ســوی 

شود. مواجه  ایران 

بود؛  سیلی  یک  فقط  عین االسد  عملیات   
انتقام سخت باقی است

رهبرانقــاب همــان روز عملیــات حمله به عین 
االســد در جمع مردم قم فرمودند: » دیشــب یک 
ســیلی بــه آنها زده شــد امــا در مقــام مقابله، این 
اقدامــات نظامــی به این شــکل کفایــت نمی کند 
بلکــه باید حضور فســادبرانگیز امریــکا در منطقه 

تمام شود.«
ایــن جملــه راهبرد مهــم جمهوری اســامی در 
انتقام گیری از خون شــهید ســلیمانی شــد. تمام 
اراده جمهــوری اســامی در انتقــام گیــری از خون 
شــهید ســلیمانی متمرکز شــد بــر خــروج آمریکا از 
منطقــه که تــا کنون ایــن ماجــرا با پیشــرفت های 

جدی مواجه شده است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
وزیر  سیاست های  گفت:  مجلس 
او  عملکرد  است؛  ناکارآمد  صمت 
بر اساس پختگی و تجربه نیست 
ندارد،  انطباق  کشور  شرایط  با  و 
و  بازار  نیاز  امین  فاطمی  چراکه 

مشتری را نمی شناسد.
لطف اله ســیاهکلی دربــاره واردات خــودرو به 
کشــور، گفت: نمی دانم چقدر می تــوان نام آنچه 
اتفــاق افتــاده را »واردات« گذاشــت؛ بــه نظر من 
وارداتــی صــورت نگرفتــه اســت. فعــًا فقــط 22 
دســتگاه خــودرو وارد کشــور شــده کــه آنهــا هم 
ســاخت کشــور کــره هســتند. سیاســتی کــه وزیر 
صمــت در پیــش گرفتــه نمی تواند بازار خــودرو را 

متعادل کند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خودروهــای وارداتــی 
ویژگی هــای الزم را ندارنــد و کیفیــت آنهــا پاییــن 
است، بیان کرد: پلیس راهور و سازمان استاندارد 
از دســتورالعمل و آئین نامــه ای کــه بــرای واردات 
خــودرو تدوین شــده گایــه مند هســتند و به آن 
اعتراض دارند؛ چرا که آنچه تدوین شــده ظرفیت 

الزم برای تنظیم بازار و کیفیت ضروری را ندارد.

 سیاست های وزیر صمت ناکارآمد است
وزیــر  کــه  مکانیزمــی  داد:  ادامــه  ســیاهکلی 
صمت بــرای واردات خودرو در پیش گرفته اســت 
در بــازار منجــر بــه نتیجــه خاصــی نخواهــد شــد. 
تنهــا اتفاقی که ممکن اســت بیفتد این اســت که 
خودروهــای داخلــی هــم آزاد شــود و بــرای مثال 
خودرویی که باید 150 میلیون تومان باشد، 500 
میلیــون تومان در بــازار بورس به فروش برســد. 
این آینده ای اســت که در پی چنین سیاســتی رقم 

خواهد خورد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
تاکیــد کــرد: شــیوه واردات و اینکه چه کســی این 
اقــدام را انجــام دهد، نکته بســیار مهمــی بود که 
بنا بر تاکید مجلس، باید بدون ایجاد رانت صورت 
می گرفــت؛ امــا سیاســت وزیــر صمت نشــان داد 
کــه در ایــن راســتا دغدغــه ای نــدارد و عملکرد او 

ناکارآمد است.
»فاطمی امیــن«  عملکــرد  کــرد:  عنــوان  وی 
بــر اســاس پختگــی و تجربه نیســت و نیاز بــازار و 
مشتری را نمی شناسد، عاوه بر این سیاست های 
او با شرایط کشــور انطباق ندارد و به شدت دچار 

ایراد است.

ســیاهکلی دربــاره ایــرادات پایــه ای آئین نامــه 
دولت برای واردات خودرو، اظهار کرد: همان زمان 
کــه آئین نامه واردات خودرو ارائه شــد، بارها تذکر 
دادیــم که آنچــه تدوین شــده نمی تواند قانون و 
مصوبــه مجلس را اجرایی کنــد و آن را پیش ببرد. 
البتــه ارائه همان آئین نامه ناقص، چند ماه طول 

کشید و در نهایت نتیجه ای نداشت.
عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس در 
پاســخ به این ســوال که آیا قیمت خودروی تابع 
قیمت ارز اســت؟ بیان کرد: فرض کنیم نظر برخی 
آقایان درســت باشــد و افزایش قیمــت ارز باعث 
افزایش قیمت خودرو شــود؛ اما نکته جالب این 
است که در شــرایط فعلی افزایش قیمت خودرو 
به مراتب بیشــتر از افزایش نــرخ ارز بوده، این در 
حالی اســت که بخش زیــادی از صنعت خودروی 

کشور به ارز مربوط نیست.

 به دنبال استیضاح وزیر صمت هستیم
وی یــادآور شــد: صنعت خودروســازی ما ادعا 

می کند کــه تولیداتش ملی اســت و در این زمینه 
وابســتگی نــدارد؛ امــا حــاال معلوم شــده صنعت 
خودرو ملی نیســت و دچار وابســتگی است. حتی 
کار بــه جایی کشــیده کــه میزان وابســتگی قیمت 
خــودرو بــه ارز به 200 درصد رســیده اســت، یعنی 
نوســانات نــرخ ارز هر چقــدر باشــد دو برابر آن در 

بازار خودرو اثر می گذارد.
حتــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســیاهکلی 
شــرایط  ایــرادات  متوجــه  هــم  غیرمتخصصــان 
فعلــی هســتند اما مســئوالن مربوطه کوتاهی 
می کننــد، اضافــه کرد: ما بــه دنبال اســتیضاح 
وزیــر صمت هســتیم امــا بایــد ببینیــم مجلس 

چه تصمیمی برای ایــن موضوع می گیرد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
در پاســخ بــه ایــن ســوال که چنــد نفــر از اعضای 
وزیــر موافــق  اســتیضاح  بــا  کمیســیون صنایــع 
هستند؟ گفت: اشــکال کار همین است که برخی 
نماینــدگان متوجــه اقدامــات و اظهــارات غلــط 
وزیر صمت نیســتند؛ اما مــا اعتقاد داریم عملکرد 

فاطمــی امیــن مبنای درســتی نــدارد و آنچه ادعا 
می کنــد غیر قابل اجــرا، غیرتجربی و غیرتخصصی 

است.

پاسخگو  باید  امین  فاطمی  حامیان   
باشند

وی تصریح کــرد: در حال حاضــر فاطمی امین 
وزیــر صمت اســت و دولــت از او حمایــت می کند. 
این وزیر در جریان اســتیضاح اخیر هم رأی باالیی 
گرفــت و ابقــاء شــد؛ بنابرایــن کار خــود را ادامــه 
می دهــد. بــا توجه بــه شــرایط امروز، کســانی که 
از چنیــن وزیــری و عملکــردی حمایــت می کنند و 
می خواهند او پابرجا بماند، باید پاسخگو باشند. 
بایــد از کســانی کــه یک بــار دیگــر به وزیــر اعتماد 
کرده انــد بپرســیم کــه بــر چــه اساســی او را ابقاء 
کرده اند. آیــا وضع حوزه های مربوطه بهتر شــده 

بود که با استیضاح وزیر صمت مخالفت شد؟
ســیاهکلی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
اســتیضاح فاطمی امین در جلســات کمیســیون 
دنبال می شــود؟ گفــت: بعضًا در جلســات حرف 
اســتیضاح فاطمــی امیــن بــه میــان می آیــد؛ اما 
حمایت از او زیاد اســت و دســت برتر را دارد. باید 
از آنهــا کــه حامی وزیر هســتند بپرســیم دقیقًا از 
چــه اقدامی رضایت دارند که از او دفاع می کنند. 
فقط کافی اســت بتوانند به همین ســوال پاسخ 

دهند.

ســــیاست های وزیر صمت ناکــــارآمد است؛حامیان فاطمی امین پاسخگو باشند

سیاهکلی
حسینی

و در پیش گرفته اســت در بــازار منجر به نتیجه  مکانیزمــی کــه وزیر صمت برای واردات خودر
وهــای داخلی  خاصــی نخواهــد شــد. تنهــا اتفاقی که ممکن اســت بیفتد این اســت که خودر
ویی که بایــد 150 میلیون تومان باشــد، 500 میلیون تومان در  هــم آزاد شــود و بــرای مثال خودر
وش برسد. این آینده ای است که در پی چنین سیاستی رقم خواهد خورد. بازار بورس به فر

الیحه سامان دهی تجارت مرزی چه مسائلی
 را مورد توجه قرار داده است؟

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
نظارت  و  سامان دهی  الیحه 
سوی  از  اخیرا  مرزی  تجارت  بر 
شد  تقدیم  مجلس  به  دولت 
پارلمانی  معاون  گفته  به  که 
تالش  الیحه  این  رئیس جمهور 
کولبران  از  حمایت  ضمن  دارد 
جلوی  مرزنشینان،  معیشت  تامین  به  کمک  و 
قاچاق  سازمان یافته  جریان های  سوءاستفاده 

کاال را بگیرد.
الیحه ســاماندهی و نظــارت بر تجــارت مرزی 
کــه اخیرا از ســوی دولت به مجلس تقدیم شــد، 
تــاش دارد ضمن حمایت از کولبــران و کمک به 
تامین معیشــت مرزنشینان، جلوی سواستفاده 

جریان های سازمان یافته قاچاق کاال را بگیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره اهمیت 
الیحــه ســاماندهی و نظــارت بــر تجــارت مــرزی 
)کولبــری و ملوانــی( اظهــار داشــت: ایــن الیحــه 
بــه منظور تقویــت اقتصاد مرز، تامین معیشــت 
مرزنشینان، مدیریت واردات کاال، کاهش قاچاق 
کاال و ارز، رونق گردشــگری مناطــق مرزی و ایجاد 
اشــتغال پایدار مرزنشــینان با رعایــت ماحظات 
امنیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی حاکم بــر مرزها 
و ایجــاد تــوازن میان حقــوق عمومــی و حقوق 
مرزنشینان تقدیم مجلس شورای اسامی شده 

است.
کــرد:  خاطرنشــان  حســینی  محمــد  ســید 
مبــادالت مرزنشــینی از جمله کولبــری و ملوانی 
)تــه لنجــی( در نواحــی مــرزی از جملــه راه هــای 
کســب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است 

ولیکن در طی ســال های اخیر عــدم تمکن مالی 
مرزنشــینان و آشــنایی ناکافــی آنــان بــه قوانین 
و مقررات مرزنشــینی باعث شــده تــا از یک طرف 
منافــع مرزنشــینان از این طریق تامین نشــده و 
از طرفــی دیگر جریان های ســازمان یافته قاچاق 
کاال از ایــن معافیت و تســهیات مبــادالت مرزی 
مرتبــط بــا مرزنشــینان، ســوء اســتفاده کــرده و 

سود سرشاری را کسب کنند.
وی تصریــح کرد: در الیحه ای که دولت در این 
زمینه تدوین کرده مواردی مانند "تعیین ســقف 
و ارزش کاالهــای وارداتی، اعمال معافیت کامل 
یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع 
حاصل از درآمدهای گمرکــی و مالیاتی به همان 
اســتان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت های الزم 
و تخصیــص بودجــه ســنواتی جهت برخــورداری 
ســاکنین مناطق مذکور در الیحه از شــغل پایدار 
و درآمــد کافی به همراه نظــام تامین اجتماعی" 

مورد توجه قرار گرفته است.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور تاکیــد کرد: 
معافیت هــای  کارکــردی  انحــراف  و  اســتمرار 
مبــادالت مرزنشــینی و نیــز ناکارآمــدی قوانیــن 
موضوعــه فعلــی موجبــات غفلــت از تقویــت و 
توســعه فعالیت های اقتصادی مولد در مناطق 
مرزی را فراهم کرده که از این رو رفع این نواقص 
موجــب شــد تــا دولــت طرح هــای جامعــی برای 
ســاماندهی مبــادالت مــرزی بــا رویکــرد هدایت 
تدریجــی مبــادالت مــرزی غیر رســمی به ســمت 
مبــادالت رســمی را تدوین کــرده که اجــرای این 

طرح ها نیز نیازمند قانون گذاری است.

یوم اهلل تحقیر آمریکا به دست ایران

آسیا چگونه نابود شد؟ یکایی ها در غرب  آمر مقر فرماندهی 

عین االسد

مالحظات پاسخ ایران به 
شهادت حاج قاسم پیچیده 
بود. رئیس جمهور آمریکا که 
پس از به شهادت رسیدن 
سردار سلیمانی با انتشار 
یک توییت آن اقدام را به 
عهده گرفت با مشاهده 
واکنش مردم ایران و عراق به 
این اقدام خود دچار انفعال 
و ترس شده بود. ...
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درخواست پلیس برای 
بازگشت سن فرسودگی 

خــــودروها
فرسودگی 33 درصد وسایل نقلیه

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خواستار  فراجا  راهور  پلیس  رئیس 
خودروها  به  فرسودگی  سن  بازگشت 
اسقاط  موضوع  شدن  گرفته  جدی  و 

خودروهای فرسوده شد.
ســردار ســیدکمال هادیانفــر دربــاره 
وضعیــت تردد خودروهای فرســوده در 
کشــور گفت: موضوع اســقاط وســایل نقلیه امر مهمی 
اســت، اما متاسفانه در حال حاضر شرایطی وجود دارد 
که اعام ســن فرســودگی خودرو وجود نــدارد.  ببینید 
ما درگذشــته سن فرســودگی وســایل نقلیه را داشتیم 
کــه براســاس آن دارنــده وســایل نقلیه می دانســت که 
چــه زمانــی خودرویــش در ســن فرســودگی و اســقاط 
قــرار خواهد گرفــت. اما متاســفانه در حال حاضر ســن 
فرســودگی وجود ندارد و برابر مقررات فردی که معاینه 
فنــی را بــرای خودرویــش دریافت کنــد می توانــد از این 
خودرو استفاده کند. حاال اینکه این خودرو دودزا باشد 
یا مشــکات ایمنی داشته باشد، دیگر بستگی به همان 

معاینه فنی دارد.
وی ادامــه داد: به همیــن دلیل نیز ما تاکید داریم که 
سن فرسودگی درست شود، یعنی باید مشخص شود 
که ســن فرســودگی یک خودرو چقدر اســت.  بعد از آن 
هم الزم اســت که موضوع اسقاط به طور جدی پیگیری 
شــود. شــما نگاه کنید ســالی دو میلیون وســیله نقلیه 
وارد چرخــه ترافیــک می شــود امــا از آن طــرف خروجــی 
نداریم.  خب اگر اینطور باشــد خیابان ها و جاده های ما 
از خودرو اشــباع می شــود. در این شــرایط معلوم است 
که آلودگی هوا و... هم چه خواهد شد. پس این ها جزو 

مواردی است که باید اصاح شود.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: همچنین باید دولت 
محترم نیز تســهیاتی را بر اســقاط خودروهای فرسوده 
ایجاد کند. افراد باید از دولت تســهیاتی را دریافت کنند 

تا بتوانند تاکسی، خودرو و موتور خود را اسقاط کند.

شرایط  در  نقلیه  وسایل  کل  از  درصد   33  
فرسودگی و اسقاط

هادیانفــر بــا بیــان اینکــه تقریبــا 33 درصــد از کل 
وسایل نقلیه کشور در سن فرسودگی و شرایط اسقاط 
قراردارنــد، گفــت: البته همانطور که گفتــم ما االن دیگر 
سن فرســودگی نداریم، اما اگر با معیار سن فرسودگی 
موضوع را بررسی کنیم، 330 درصد از کل وسایل نقلیه 
کشــور در ســن فرســودگی بوده و باید اســقاط شــود.  
مثــا در همین بحــث موتورســیکلت ها، از 12.5 میلیون 
دستگاه موتورســیکلت، حدود 11 میلیون دستگاه آن یا 

انژکتوری نیست یا فرسوده است.
وی بــا بیــان اینکه مراکــز معاینه فنی موتورســیکلت 
نیــز نداریم، درباره کیفیت مراکز معاینه فنی نیز گفت: در 
کانشهرها معاینه فنی کیفی است، اما در برخی از نقاط 
و به خصوص حاشــیه شهرها معاینه فنی کیفی نیست. 
ایــن موضــوع کمکی به آلودگی هوا و ســن فرســودگی 

و... نخواهد کرد.
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا دربــاره اینکه چه کســی 
مســئول نظارت بــر مراکز معاینه فنی اســت، گفت: این 
مراکز زیرنظر وزارت کشــور و شــهرداری ها است و پلیس 

نظارتی بر آنها ندارد.
هادیانفــر دربــاره اینکــه گفتــه می شــود در برخــی از 
مراکــز، گواهــی معاینه فنــی صوری صادر می شــود، نیز 
گفــت: من چیزی درباره معاینه فنی صوری نشــنیده ام، 
چرا که شــرط صدور معاینه فنی حضور وسیله نقلیه در 
مراکز اســت. اما خــب کیفیت و چگونگی برخــی از مراکز 
جــای ســوال دارد.  البتــه همانطور که گفتــم کیفیت در 

اکثر مراکز واقع در کانشهرها خوب است.
وی دربــاره جریمــه نداشــتن معاینــه فنی نیــز گفت: 
طبــق قانون افــرادی که معاینــه فنی ندارنــد روزانه 50 

هزار تومان جریمه می شوند.

ایران و جهان

سردار هادیانفر

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  تولید  در  ناترازی  جهان: 
وادار  را  نفت  وزارت  گاز  مصرف 
مدیریت  طرح های  اجرای  به 
راستا  این  در  کرده،  مصرف 
نیز  خوش مصرفی  پاداش 
وزیر  که  آنطور  شده،  تعریف 
گاز  از مشترکان حوزه  اعالم کرده هرکدام  نفت 
سه  باشند،  داشته  مصرف  کاهش  درصد  یک 
دریافت  گاز  مصرف  هزینه  در  تخفیف  درصد 

می کنند.
در حــال حاضــر مصــرف گاز در بخش خانگی 
و تجــاری 60 میلیون مترمکعــب در روز، معادل 
2 فــاز پارس جنوبی نســبت به پارســال افزایش 
 766 تعطیلــی  باوجــود  جمعــه  روز  در  یافتــه، 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشــور مصرف 
شــده که رقــم باالیی بــوده، از این میــزان 592 
میلیــون مترمکعــب، در بخش خانگــی، تجاری، 
90 میلیون مترمکعب صنایع غیرعمده و صنایع 
نیروگاه هــا  مترمکعــب  میلیــون   84 و  عمــده 

مصرف شده است.
مقــدار گاز مصرفــی بخــش خانگــی نســبت 
بــه زمــان مشــابه پارســال بیــش از 20 میلیــون 
مترمکعــب افزایــش یافته و این در حالی اســت 
کــه مجمــوع گاز انتقالــی بــه خطوط سراســری 
شــامل مصــارف بخش هــای مختلف، ســوخت 
میلیــون   848 هــم  صــادرات  و  ایســتگاه ها 

مترمکعب بوده است.

 200 میلیون متر مکعب ناترازی در حوزه گاز
بــا توجــه بــه عرضــه و تولیــد گاز در فصــل 
ســرد ســال حــدود 200 میلیــون متــر مکعــب 
ناتــرازی در حــوزه گاز وجــود دارد. آنطــور کــه 
ایــن   1400 کــرده در ســال  اعــام  وزیــر نفــت 

ناترازی حــدود 240 میلیــون مترمکعب بود و 
بــه دلیل موضوعــات پیش آمده واردات گاز از 
ترکمنســتان نداشــتیم. همچنین در شروع کار 
دولــت ســیزدهم حــدود 4000 تانکــر از چرخه 
حمــل تانکــر ســوخت بــرای نیروگاه هــا خــارج 
شــده بود، در ســال گذشــته و در بدو شــروع 
فعالیــت وزارت نفــت دولت جدید، توانســتیم 
موردنیــاز  تجهیــزات  تامیــن  و  تعمیــرات  بــا 
تولیــد  گاز،  انتقــال  خطــوط  هــا،  پاالیشــگاه 
حداکثــری گاز را رقــم بزنیــم بــه گونــه ای کــه 
حــدود 705 میلیــون مترمکعــب گاز از میدان 
پارس جنوبی برای نخســتین بار برداشت شد. 
در ســال گذشــته و با افزایش تولید گاز حدود 
25 میلیــون مترمکعــب بــه تولیــد گاز کشــور 
نیــز مدیریــت  افــزوده شــد. در حــوزه تقاضــا 
و بهینــه ســازی را در دســتورکار قــرار دادیــم، 
همچنیــن مبحــث 19 مصــوب شــد و موضوع 
تعرفــه مشــترکین پرمصرف در دولــت تصویب 

و اجرا شد.

نفت  وزارت  ویژه  طرح های  و  برنامه ها   
برای بهینه سازی مصرف انرژی

وی با بیان اینکه روزانه نزدیک به 630 میلیون 
متــر مکعــب گاز در بخش های خانگــی و تجاری 
و صنایــع غیــر عمــده مصــرف می شــود، گفت: 
بــه عقیــده ما بخشــی از این رقــم بهینه مصرف 
نمی شود و این در حالی است که قوانین خوبی 
در ایــن زمینه وجــود دارد. امیدواریم با طرح ها 
و برنامه ها و پیشــنهادهایی که وزارت نفت ارائه 
کرده اســت، همچنین با دریافت مجوز از دولت 
و مجلــس شــورای اســامی انگیــزه دوچنــدان 
بــرای ســرمایه گذاران و مشــترکان در طرح های 

بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد شود.
اوجی طرح وزارت نفت برای مشــترکان خوش 
مصــرف را بازگو کرد و گفت: هرکدام از مشــترکان 
حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف داشته باشند، 
ســه درصد تخفیف در هزینه مصــرف گاز دریافت 
می کننــد کــه برنامه  داریــم این مقــدار تخفیف تا 

پایان ماه به حساب مشترکان گاز واریز شود.

امســال برای مشــترکانی که در ســقف الگوی 
مصــرف هســتند که 60 تــا 70 درصد مشــترکان را 
شامل می شوند هیچ گونه افزایش قیمتی دیده 
نشده، فقط برای مشــترکان پرمصرفی که سقف 
الگوی مصــرف را رعایت نمی کنند افزایش قیمت 
گاز دیده شده است. بر اساس مصوبه دولت سه 
پلــکان اول مصرف در همه اقلیم هــا بدون تغییر 
باقــی مانــده و این یک تشــویق برای مشــترکانی 

است که در حد متعارف گاز مصرف می کنند.
پلکان چهارم تا ششــم 30 درصــد تعرفه آنها 
نســبت بــه دوره پیــش افزایــش یافتــه، پلــکان 
هفتــم تــا دهــم 50 درصــد و پلــکان یازدهــم و 
دوازدهم که بســیار پرمصرف هســتند با قیمت 
ثابــت 5 تــا 6 هــزار تومــان محاســبه می شــود. 
رایگان شــدن گازبهای مشترکان کم مصرفی که 
زیر پوشــش کمیته امداد و بهزیستی هستند از 
محــل افزایــش قیمت های مشــترکان پرمصرف 
اســت و مشــترکانی کــه از پلکان ششــم به بعد 
80 درصد مصرف پارســال را بیشتر مصرف کنند، 

یعنی دوره متناظر ســال گذشــته اش 80 درصد 
بیشــتر از مصرف داشته باشــد قیمت تعرفه ای 
کــه برای آنهــا محاســبه می شــود دو پلــه باالتر 

خواهد بود.

 1.5 روزانه  تولید  برای  برنامه ریزی   
میلیارد مترمکعب گاز تا 8 سال آینده

در زمینــه گاز بــا وجــود اینکــه تولیدکننــده 
بزرگی هســتیم، اما با توجه به نیاز کشــور باید 
تولیــد گاز را افزایــش دهیــم. بــه ایــن منظــور 
بایــد 80 میلیــارد دالر در طــول هشــت ســال 
آینده ســرمایه گذاری در حــوزه گاز انجام گیرد 
تــا تولید گاز را از رکورد یــک میلیارد مترمکعبی 
فعلــی بــه آســتانه 1.5 میلیــارد مترمکعــب در 
روز برســانیم. بــرای ایــن منظــور باید ســرمایه 
داخلــی و خارجــی بــه میــدان آید. بــرای مثال 
اکنــون بخش های زیــادی از ســرمایه گذاری ها 
بــه هلدینگ های بزرگ اقتصادی واگذار شــده 
و بــرآورد می شــود در طول پنج ســال آینده با 
افزایــش تولیــد گاز مواجــه شــویم. هم اکنون 
100 میلیــارد دالر عقــد قــرارداد با شــرکت های 
داخلی و خارجی برنامه ریزی شــده و در بخش 
امضــا  تفاهم نامــه  دالر  میلیــارد   40 خارجــی 
شــده کــه بیــش از 5 میلیــارد دالر آن بــه عقد 

قرارداد رسیده است.
بــا ایــن امــا در شــرایط فعلــی چــاره ای جــز 
مدیریــت مصــرف وجود نــدارد، مشــترکان باید 
به این موضوع توجه بیشــتری داشــته باشند تا 
بتوان بدون مشــکل روزهای ســرد را پشــت سر 
گذاشــت و بعــد از آن به فکر توســعه طرح ها و 
افزایش تولید گاز بــود. د در حال حاضر بیش از 
200 پــروژه مهم و اساســی صنعت گاز در کشــور 
در حال اجراســت که پس از گذر از ناترازی فعلی 

می توان با اهتمام بیشتری به آن ها پرداخت.

تصمیم جدید برای مدیریت مصرف گاز

یی، سه درصد تخفیف! هر یک درصد صرفه جو

مدیریت مصرف

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
و  درمان  و  بهداشت  مدیرکل 
بیمه های اجتماعی کمیته امداد 
صندوق  راه اندازی  به  اشاره  با 
صعب العالج  بیماران  از  حمایت 
در سازمان بیمه سالمت در سال 
است  قرار  که  کرد  اعالم  جاری، 
حمایت  تحت  هزینه  پر  و  صعب العالج  بیماران 
کمیته امداد از این صندوق بهره مند شوند و در 
این زمینه نیز جلساتی برای معرفی مددجویان 
با بیمه سالمت و وزارت بهداشت برگزار شده تا 
مددجویان بتوانند از خدمات صندوق در جهت 

کاهش هزینه های خود کمک دریافت کنند.
مجتبــی احمدلــو ضمــن تشــریح جدیدترین 
اقدامــات حمایتــی این نهــاد در حوزه بهداشــت، 
بیمه هــای اجتماعــی و درمان مددجویــان اظهار 
کرد: تا قبل از سال 1398 کمیته امداد مددجویان 
شــهری خــود را بــه عنــوان یکــی از ســازمان های 
بیمه گر تحت پوشــش بیمه پایــه درمان می برد و 
از سال 1398 بیمه پایه درمان مددجویان شهری 
کمیتــه امــداد طــی تفاهم نامــه ای تا ســقف یک 
میلیون نفر به ســازمان بیمه سامت واگذار شد 
و اکنــون تمامی مددجویان این نهاد با جمعیتی 
حــدود پنج میلیــون نفر دارای بیمه پایه هســتند 
که عمده این افراد عضو ســازمان بیمه ســامت 

هستند.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده مددجویــان تحت 
پوشــش کمیتــه امــداد دارای بیمه پایه ســامت 
هســتند، گفت: جمعیت مددجویــان دارای بیمه 

روســتایی معادل 2 میلیــون و 700 هزار نفر بوده 
است. 600 هزار نفر از مددجویان بیمه شده نظام 
ارجــاع یــک و حــدود 500 هزار نفــر دارای صندوق 
بیمه همگانی هســتند و همچنیــن 800 هزار نفر 
دارای بیمه درمان تامین اجتماعی هستند. البته 
تعــداد محــدودی هــم دارای ســایر بیمــه ماننــد 

نیروهای مسلح و... هستند.
و  اجتماعــی  بیمه هــای  بهداشــت،  مدیــرکل 
درمــان کمیتــه امداد ادامــه داد: بعــد از واگذاری 
بیمه مددجویان شهری به سازمان بیمه سامت 
قــرار بود تا ســقف یک میلیون نفــر از مددجویان 
شــهری در صندوق نظام ارجاع یک بیمه ســامت 
تحــت پوشــش قرار گیرنــد لذا طی صورت جلســه 
اخیر با سازمان بیمه سامت مقرر شد مددجویان 
شــهری از صنــدوق بیمه همگانی به نظــام ارجاع 
یک تا پایان دی ماه منتقــل و تغییر صندوق داده 

شوند.
احمدلو همچنین با اشــاره بــه مصوبه هیئت 
دولــت در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری مبنــی بر 
اینکــه تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی 
کــه با نظام ارجاع در مراکز دولتی بســتری شــوند 
فرانشیزشــان رایگان خواهد شــد، اعــام کرد که 
در ســال گذشــته فقط مددجویان شــهری دارای 
صنــدوق نظــام ارجــاع بــرای اولیــن بــار فرانشــیز 
بستری شــان رایگان شــد کــه در این زمینه ســهم 
درصــد   95 بــه   90 از  ســامت  بیمــه  ســازمان 
افزایش یافت و پنج درصد نیز از محل هدفمندی 
یارانه ها تامین می شود لذا در سال جاری تمامی 
مددجویان امداد و بهزیستی فرانشیز بستری شان 

در مراکز دولتی رایگان و همچنین فرانشیز سرپایی 
از 30 درصد به 15 درصد کاهش یافته است.

وی تصریــح کرد: البته رایگان شــدن فرانشــیز 
دلیل بر رایگان شــدن صورتحســاب بیمار نیست، 
زیــرا در صورتحســاب بیمــار هزینه هایــی خــارج از 
شــمول بیمه هم وجــود دارد، اما بــا این مصوبه 
مبلغ پرداختی از سوی بیمار کاهش خواهد یافت.
بیمه هــای  و  درمــان  و  بهداشــت  مدیــرکل 
انعقــاد  از  همچنیــن  امــداد  کمیتــه  اجتماعــی 
تفاهم نامه ای میان سازمان بیمه سامت و کمیته 
امداد خبــر داد و گفت: به دنبــال این تفاهم نامه 
هزینــه مابه التفاوت بیمه ای دارو و لوازم پزشــکی 
بیمــاران بســتری مددجویان را نیز بیمه ســامت 

می پردازد.
احمدلو با تاکید بر اینکه سیاست کمیته امداد 
در زمینــه افزایش ســهم و تعهدات ســازمان های 
بیمه گر و وزارت بهداشت است تا پرداخت از جیب 
بیماران تحت پوشش کاهش یابد خاطرنشان کرد: 
با این وجود در حال حاضر تمام مددجویان تحت 
پوشش )مددجویان بیمه ســامت، مددجویان 
تامین اجتماعی و مددجویان تحت پوشش سایر 
بیمه هــا( در صورتی که در بحث درمان مشــمول 
هزینه شــوند کمیتــه امــداد اعتباراتی بــه عنوان 
کمک هزینه درمان اعم از هزینه بیمارستان، دارو، 
دنداپزشکی، توانبخشــی، تجهیزات و حتی هزینه 
نگهداری و پوشینه بیماران بسترگرا به مددجویان 

می پردازد.
بــه گفتــه وی، در ســال جــاری اعتبــاری کــه 
از منابــع کمیتــه امــداد دفتــر مرکــزی مرکــز بــه 

عنــوان کمــک هزینه درمــان مددجویــان تحت 
 300 معــادل  شــده  گرفتــه  درنظــر  پوشــش 
میلیاردتومــان اســت که طی 9 ماه ســال جاری 
بــرای کمــک  ایــن منابــع  از  200 میلیاردتومــان 
هزینــه درمــان مددجویان هزینه شــده اســت؛ 
البته این رقم به غیر از مبالغی است که از محل 

صدقات و خیرین هزینه می شود.
مدیرکل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان 
کمیتــه امداد در همین راســتا نیز از اقــدام دولت 
و مجلــس مبنی بــر راه اندازی صنــدوق حمایت از 
بیمــاران صعب العاج در ســازمان بیمه ســامت 
خبــر داد و گفت: قرار اســت بیماران صعب العاج 
و پر هزینه از این صندوق بهره مند شــوند، در این 
زمینه نیز جلساتی برای معرفی مددجویان امداد 

برگــزار شــده تــا بتواننــد از آن صنــدوق در جهــت 
کاهش هزینه های خود کمک گیرند.

از مهم تریــن  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  احمدلــو 
اســت؛  درمــان  هزینه هــای  خانــوار،  هزینه هــای 
چراکه یک بیمــار صعب العــاج می تواند اقتصاد 
خانــواده را فلج کند، یادآور شــد: به عبارتی هزینه 
درمان جزو هزینه های مهم و تاثیرگذار در خانواده 
اســت و اعتباراتــی که بابــت آنها داریم به نســبت 
هزینه هــای گزافی که بیماران متحمل می شــوند 
و بعضا هم پوشــش بیمه ای ندارند، کم است. بر 
همین اســاس الزم اســت دولت و مجلس به غیر 
از باال بردن سهم و تعهدات سازمان های بیمه ای، 
اعتبارات کمیته امداد در زمینه کمک هزینه درمان 

بیماران تحت پوشش را افزایش دهند.

معرفی مددجویان کمیته امداد به صندوق حمایت از بیماران صعب العالج

احمدلو

احمدلو

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
در آستانه برگزاری اولین مرحله از 
کنکور با شمایل جدید؛ اظهارنظر 
سازمان  مسئوالن  از  یکی  اخیر 
اینترنت  قطع  بر  مبنی  سنجش 
تقلب  از  جلوگیری  برای  کشور  کل 
کرد  ایجاد  را  فراوانی  ابهامات 
سازمان  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  برخی  اما 
اینترنت  قطع  درخواست  جای  به  سنجش 
نظارت های  و  ارتباطی  نوین  ابزارهای  با  باید 

الکترونیکی میدانی، خود را تقویت کند.
بروز حواشــی تقلب و لو رفتن سؤاالت آزمون 
ورودی دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی 
چند ســالی اســت که نگرانی ها و ابهامات زیادی 
خصــوص  بــه  جامعــه  عمومــی  اذهــان  در  را 
داوطلبــان این رشــته های پرطرفدار دانشــگاهی 
ایجاد کرده و اکنون نیز در حالی که فضای علمی 
کشــور خود را آماده برگزاری اولین نوبت برگزاری 
کنکــور 1402 در پایــان مــاه جاری می کنــد، هفته 
گذشته حســن مروتی -معاون امور آزمون های 
برنامــه  یــک  بــا حضــور در  ســازمان ســنجش- 
تلویزیونــی اعام کرد که قصــد دارند با همکاری 

وزارت ارتباطــات در زمــان برگــزاری کنکــور در کل 
کشور اینترنت را قطع کنیم.

در  برنامــه  مجــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
خصوص امــکان قطع نقطه ای اینترنت در زمان 
برگزاری کنکــور برای کاهش احتمــال تقلب گفته 
بود ما ســال گذشــته به صورت نقطه ای اینترنت 
از  بودنــد  توانســته  برخــی  امــا  کردیــم  قطــع  را 
آنتن هــای دیگــر کمک بگیرند و بــه اینترنت وصل 
شــوند. بنابرایــن قصــد داریــم در زمــان برگزاری 

آزمون، ان شــاءاهلل اینترنت را کا قطع کنیم!
بــه دنبــال انتشــار ایــن خبــر و حواشــی پیش 
ع پــور- وزیــر ارتباطات و  آمــده وزیــر عیســی زار
فنــاوری اطاعــات گفــت کــه ســازمان ســنجش 
درخواســت داده از آن جایــی کــه ابــزار و ادواتی 
پیدا شــده اند که بــا اتصال بــه اینترنت می توان 
از آن ها در جلســات کنکور استفاده و تقلب کرد، 
بــرای حفــظ حقــوق شــرکت کنندگان در کنکــور 
اینترنــت در زمــان برگــزاری کنکــور قطــع شــود.
ع پور این درخواســت درحال بررســی و  طبــق زار
هنوز چیزی مصوب نشــده است؛ من تصمیم گیر 
نیســتم و شــورای امنیــت کشــور بایــد تصمیــم 

بگیرد.

هر چنــد وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات 
از اساس موضوع قطع اینترنت به دالیلی چون 
برگزاری کنکور سراســری را تکذیب و تاکید کرده 
تاکنــون در ایــن  ارتبــاط نــه چیزی تصویــب و نه 
اباغ شــده اســت امــا وزیــر علوم، قطع شــدن 
اینترنــت را البتــه فقــط در محوطــه حوزه هــای 
هرچنــد  اســت.  کــرده  تاییــد  کنکــور،  برگــزاری 
برنامــه ای  در  ســنجش  ســازمان  معــاون  کــه 
تلویزیونــی مدعی شــده بــود که قطــع آنتن به 
صــورت نقطــه ای موثــر نبــوده اســت و همیــن 
مســاله انگیــزه ســازمان ســنجش بــرای پیگیری 
را  کنکــور  زمــان  در  اینترنــت  سراســری  قطــع 

افزایش داده است.
وزیــر  و  داد  رخ  اتفــاق  ایــن   1400 ســال  در 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در دولت گذشــته 
در  اپراتورهــا  شــبکه  کــردن  غیرفعــال  تأییــد  بــا 
نقطــه برگــزاری کنکــور، گفته بــود ایــن موضوع 
روی مناطقــی که در همســایگی آنها بودند، تاثیر 

گذاشــت و کیفیت شبکه را تحت تاثیر قرار داد.
امــا با گذشــت چنــد روز از انتشــار ایــن خبر و 
حواشــی پیــش آمــده، عبدالرســول پورعباس - 
معــاون وزیــر علــوم و رئیس ســازمان ســنجش 

ســازمان  خبــری  نشســت  در  کشــور  آمــوزش 
ســنجش که صبــح روز گذشــته برگزار شــد گفت 
بــه  اینترنــت  کنکــور،  برگــزاری  بــا  ارتباطــات  در 
عنــوان آخرین حلقه امنیت کنکور مطرح اســت. 
براساس مصوبه ای که در دستور العمل شورای 
امنیــت کشــور، قطــع اینترنــت در زمــان برگزاری 
کنکــور به صــورت سراســری یــا نقطــه ای مطرح 
شــده اســت. در این زمینه درخواست خود را به 
دبیرخانه شورای امنیت کشور ارسال کرده ایم و 
در صــورت تصویب اباغ می شــود. نحــوه اجرا و 
عملکــرد بــا وزارت ارتباطات اســت و اختیار کامل 

با این وزارتخانه است.
وی ادامــه داد: مــا لیســت تمــام نقــاط مورد 
نظــر را با امضای وزیر علوم و ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور ارســال کرده ایــم و انتظــار داریم 

تصویب شود.
پــور عباس معتقد اســت این مســیر، مطالبه 
تــا 16  مــردم و داوطلبیــن اســت چــون بیــن 8 
میلیون از جمعیت درگیر این موضوع هســتند و 
زحماتی برای رســیدن به این مرحله کشــیده اند، 
ســازمان ســنجش نیز بــرای زحماتی که کشــیده 
و پیچیدگــی کار تصمصــم دارد امنیــت بــه نقطه 

کمــال برســاند. مــا میخواهیــم عکــس و فایلــی 
ارسال و دریافت نشــود نه اینکه اینترنت به طور 

مطلق قطع شود.
او در حالــی گفته همه جوانــب امر پیش بینی 
شــده و نقطــه کمــال آن محدود کــردن اینترنت 
همــراه اســت و ایــن موضــوع بســتگی بــه نظــر 
وزارت ارتباطــات دارد چراکه از نظر فنی در اختیار 
وزارت ارتباطات اســت و ما انتظار داریم در مدت 
ســه ســاعت برگزاری کنکور، وزارت ارتباطات این 
امنیــت را بــه جوانــان و داوطلبــان هدیــه بدهد 
تــا دانشــجویان بــا خیال راحــت به آزمــون خود 
بپردازنــد کــه محمــد احســان خرامیــد - رئیس 
مرکــز اطــاع رســانی و روابطــع عمومــی وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات با انتشــار پســتی 
در فضــای مجــازی اعــام کــرده کــه بارهــا گفته 
شــده و بــاز هــم می گوییــم، خبــر و پیشــگویی 
از قطــع اینترنــت آن هــم بــه صــورت سراســری 
فقط مخــدودش کــردن آرامش جامعه اســت. 
از عزیــزان انتظــار مــی رود ســخنگوی دســتگاه 
و نهــاد مربوطه خود باشــند. توصیه می شــود 
ســازمان ســنجش بــه جــای درخواســت قطــع 
اینترنت بــا ابزارهای نوین ارتباطی و نظارت های 

الکترونیکــی میدانی، خود را تقویت کند.
نظــر می رســد ســایر  بــه  گــزارش  ایــن  طبــق 
مســئوالن کشــور هــم بــا طــرح صحبــت شــده 
موافق نیســتند و گفته اند اگــر عملکرد ابزارهای 
ردیابی برخــی از تجهیزات الکترونیکی مورد تایید 
ســازمان ســنجش اســت، دیگــر قطــع اینترنــت 
در آن حوزه هــا معنــا نــدارد امــا اگر بــه ابزارهای 
باعــث  احتمــاال  و  ندارنــد  اطمینــان  خودشــان 
نگرانی می شــود، ایــن کار انجام شــود؛ بنابراین 
قطعــی اینترنــت در کل کشــور به دلیــل برگزاری 
کنکــور معنایــی نــدارد لذا پیشــنهاد کمیســیون 
اینترنــت  کــه  اســت  ایــن  تحقیقــات  و  آمــوزش 
نقطــه ای و در محدوده حوزه های برگزاری کنکور 
قطع شــود و کنکور هــم در روزهای جمعه برگزار 
شــده تا با قطــع نقطــه ای اینترنت، کســب و کار 

مردم دچار آسیب نشود.
طبق این گزارش، انتخاب راهکار قطع شــبکه 
اینترنــت در شــرایطی مطــرح شــده اســت که به 
چنیــن  از  جلوگیــری  بــرای  کارشناســان  اذعــان 
مــواردی هنگام انجام یک پــروژه ویژه، میتوان از 
دستگاه های جمر، پارازیت انداز یا مسدودکننده 

امواج وای فای استفاده کرد.

به جای درخواست قطع اینترنت، نظارت را تقویت کنید


