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سرمقاله

چند روز پیش رئیس جمهور در جلســه هیات دولت اعالم کرد که امسال هم همه چیز 
خوب خواهد بود و ملت را در شادی خود شریک کرد. بحمدا... مدتیست خبرهای خوب 
توسط رئیس دولت به اطالع عموم می رسد که در صدر آن پرداخت یک میلیون تومان به 
قشر آسیب پذیر وکسر آن از یارانه نقدی ماه های بعد قرار گرفت. شاهد بودیم که ملت  
هوشمندانه و با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی برای خرید سیم کارت جهت ثبت 
نام به صف شد. خالصه اینکه این روزها خبرها این قدر خوب است که رندی می گفت 
با شنیدن اخبار اقتصادی از دولت و مشاهده وضع ملت، تنها می توان  به این نتیجه رسید 
که یا صدا و سیما اخبار مربوط به کشور دیگری را پخش کرده و چنانچه این خبرهای 

خوش واقعاً مربوط به دولت خودمان است، تنها شامل دولت می شود و نه ملت!
بیایید پیش بینی مراجع بین المللی در مورد اقتصاد کشــور را مرور کنیم تا چند سبدگل 
بچینیم و بلبل بگیریم. صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود پیش بینی می کند 
در سال جاری میالدی اقتصاد جهان رشد منفی 3 درصدی داشته باشد در حالی که انتظار 
می رود در ایران شــاهد رشد منفی 6 درصد، تورم 34 درصد و نرخ بیکاری 16 درصد 
باشیم. چنانچه بخواهیم طبق معمول صورت مساله را پاک کرده و گناه را به گردن خارجی 
ها بیاندازیم باید توجه کنیم که اخیراً بانک مرکزی خودمان اعالم کرد که تورم در ســال 
گذشته 41/2 درصد بوده که بیشترین نرخ از سال 1374 می باشد و این در حالیست که 
از 7 سال قبل شاه بیت سیاست اقتصادی دولت مهار تورم بوده است. وقتی تورم بیش از 
40% و افزایش حقوق حدود  20% اعالم می شود، بدون نیاز به دکترای اقتصاد می توان 
دریافت که ملت دست به دست هم داده و یک دل و یک صدا فقیر شده اند. یعنی امسال 
هر شــب به جای 5 نان می توانیم 4 عدد نان بخریم و به خانه ببریم و یک نفرمان باید 
گرسنه سر بر بالین بگذارد. حال می بینیم چرا دوستمان می گفت انگار خبرهای خوش 

مربوط به دولت است و نه ملت!
در این شــرایط وانفسای اقتصادی و انفعال دولت در حمایت از شعار سال یعنی جهش 
تولید و فقدان هر گونه خالقیت در صحنه اقتصادی، شاهدیم که در پی  اعالم عدم ورود 
کاال در مقابل تخصیص 4/8 میلیارد دالر از سوی رئیس دیوان محاسبات، رئیس دولت 
صراحتاً اعالم می کند که بهتر بود ایشان قبل از اعالم این خبر با مسئولین مربوطه هماهنگ 
می کرد. این دقیقاً یکی از ویژگی های بارز فرهنگی ما ایرانیان است. فرهنگی که در آن 
هماهنگی معانی متعدد و متفاوتی دارد و اتفاقاً در این مورد کلمه ای فارسی- فرانسوی 
برای آن ابداع شــده که خود به اندازه چندین صفحه گویاست، ماست مالیزاسیون! قطعًا 
نیازی به توضیح این واژه نیست چون همه ما به طور دایم نه تنها شاهد آنیم بلکه به هم 
زیستی مســالمت آمیز با آن نیز خو گرفته ایم! در ادامه گزارش رئیس دیوان محاسبات 
آمده است که علیرغم قوانین تصویب شده و اقدامات به عمل آمده کماکان 1700میلیارد 
تومان حقوق نجومی پرداخت شــده است و آن هم در شرایطی که دولت وعده وام 66 
دالری می دهد. ملت با مشاهده این وضع تنها می تواند به این نتیجه برسد که "خانه از 

پای بست ویران است"! 
خبر خوش دیگری که همین چند روز اخیر از دولت بیرون آمد این بود که 10% سهام 
هلدینگ شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی در بورس به مردم ارائه شده و 2 میلیون 
نفر خوشــحال شــده اند. ماجرا از این قرار است که هر ماه کارفرمایان و کارکنان جمعًا 
30 %  از حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده تا پس از بازنشستگی 
مســتمری دریافت کنند. روش معمول این است که این منبع عظیم مالی در زمینه های 
مختلف سرمایه گذاری شده و از درآمد آن حقوق باز نشستگان پرداخت می شود و هم 
چنین از این طریق اقتصاد مّلی فعال شده و رشد اقتصادی ایجاد می شود. اتفاقی که در 
کشــور ما افتاده این است که دولت ها نمی توانند از این هلوی پوست کنده بگذرند و 
عوامل خود را لباس مدیر بر تن کرده و صد البته با مدرک دکترا پشت میز مدیریت این 
منابع می نشانند همان طور که چند سال پیش دادستان تهران از پشت میز ریاست سازمان 
تامین اجتماعی سر درآورد! القصه، دولت با دست درازی به منابع این صندوق و یا عدم 
پرداخت سهم کار فرمایی مبالغ هنگفتی به سازمان بدهکار شده و برای پرداخت بخشی 
از دیون خود تعداد زیادی شــرکتهای دولتی که عمدتاً زیان ده بودند به سازمان واگذار 
کرد. بدین ترتیب دارایی این صندوق که مثاًل قرار بوده امانت دار مردم باشــد و با سود 
حاصل از ســرمایه گذاری وجوه مردم، حقوق بازنشستگی آنان را بپردازد، به جای پول 
نقد و یا دارایی واقعی به طلب از  دولت )یعنی ارباب( و چند صد شــرکت عمدتاً زیان 

ده خالصه شده است.
ادامه در صفحه 5

امسال هم همه چیز
 گل و بلبل است!

 چهارسوی سیاست
دستور رییس جمهوری به وزیر آموزش و پرورش؛

هیچ دانش آموزی نباید از آموزش محروم بماند
رییــس جمهوری وزیر آموزش پرورش را موظف کرد امکان دسترســی عادالنه همه دانش 
آموزان سراسر کشور به آموزش را در شرایط تعطیلی واحدهای آموزشی فراهم کند، به طوری 

که هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، در ابتدای جلسه هیات دولت که به ریاست 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از روند مدیریت مقابله با کرونا گزارش داد و برنامه های وزارت بهداشت 
در خصوص غربالگری و رصد مسافران ورودی از خارج از کشور را بیان کرد و سپس وزیر 
آموزش و پرورش از تدابیر و برنامه های آن وزارت درباره اســتمرار آموزش دانش آموزان در 

شرایط تعطیلی مدارس به هیات وزیران گزارش داد.
بر اســاس این گزارش برای جبران اثرات ناشی از تعطیلی واحدهای آموزشی، شبکه آموزش 
دانش آموزان با نام اختصاری "شاد" طراحی شده است که یک شبکه اختصاصی، امن، تعاملی 

و منحصر به فعالیت های آموزشی و مبتنی بر ظرفیت های داخلی است.
در این گزارش همچنین از برنامه های آن وزراتخانه برای اســتمرار آموزش دانش آموزانی که 

دسترسی به اینترنت یا ابزار هوشمند ندارند نیز ارائه شد.
رییس جمهوری ضمن تشــکر از تداوم آموزش و توســعه دولت الکترونیک، وزیر آموزش 
پرورش را موظف کرد امکان دسترسی عادالنه همه دانش آموزان سراسر کشور به آموزش را 
در شرایط تعطیلی واحدهای آموزشی فراهم کند، به طوری که هیچ دانش آموزی از آموزش 

محروم نماند.
در ادامه این جلســه، اعضای دولت به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادات دستگاه های 

اجرایی به شرح زیر پرداختند.
  اختصاص اعتبار برای مقابله با آفت ملخ صحرایی 

هیــات وزیران با اختصاص مبلغ 200 میلیــارد ریال اعتبار به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ 
صحرایی در برخی از استان های کشور موافقت کرد. این اعتبار به صورت هزینه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای )به نسبت مساوی(، به سازمان حفظ نباتات کشور اختصاص می یابد تا 

برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.
تعیین نصاب معامالت قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۹۹ در دولت 

هیات وزیران در جلسه امروز همچنین نصاب معامالت موضوع قانون برگزاری مناقصات برای 
مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 13۹۹ را مشخص کرد.

با تصمیم دولت، ورود و ترخیص اقالم دارویی و درمانی مرکز آموزشــی درمانی مردانی آذر 
تبریزی و و مرکز جامع سرطان تبریز به عنوان موسسات خیریه و عام المنفعه بدون پرداخت 

حقوق ورودی و با رعایت سایر قوانین و مقررات بالمانع است.
هیات وزیران همچنین به منظور تســهیل کســب و کار و رونق فعالیت های فناورانه بخش 
خصوصی و تسری حمایت های دولت جهت انجام تولید رقابت پذیر با کاالی مشابه وارداتی 
در سال "جهش تولید" مجوز استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده سه زیست محیطی 

در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سالمت پردیس را صادر کرد.
براین اساس، استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده سه زیست محیطی، طبق تصویب نامه 
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان توسط هیئت وزیران در آذر 

13۹4 در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سالمت پردیس بالمانع است.
آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسالمی در سال ۹۹ تصویب شد

دولت در ادامه با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 5 و تبصره 6 قانون بودجه ســال 13۹۹ در 
زمینه  انتشار اوراق مالی اسالمی در این سال موافقت کرد.

تشکر رهبر انقالب از عملکرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی
رییــس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا از تشــکر معظم له از عملکرد و تالش های خوب 

سپاه خبر داد.
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم 
کل قوا در تماس تلفنی با ســردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، پیام رهبر عظیم الشــان انقالب و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای 

)مدظله العالی( به مناسبت روز تاسیس سپاه را به وی ابالغ کرد.
متن پیام فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( به این شرح است:

"سالم من را به مناســبت روز تاسیس سپاه به آحاد کارکنان سپاه و خانواده های محترمشان 
برسانید. از عملکرد خوب و تالش های سپاه تشکر می کنم و دعاگویشان هستم. "

   دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

رییس جمهوری گفت: کامال آماده ایم در راســتای ابتکار صلح 
هرمز و هر ابتکار دیگری که مدیریت بحران منطقه را در اختیار 

کشورهای منطقه قرار دهد، اقدام کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در گفت وگوی تلفنی 
با »هیثم بن طارق« ســلطان عمان، ضمن طلب مغفرت برای 
سلطان قابوس پادشاه فقید عمان و آرزوی موفقیت برای سلطان 
جدید این کشــور ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشــور در 

دوران مسئولیت ایشان روابطی بهتر و صمیمی تر باشد.
رییس جمهوری با اشاره به شرایط سخت منطقه و جهان بخاطر 
شیوع ویروس کرونا وضرورت همکاری همه کشورها در مقابله 
با این بیماری بر انتقال تجارب و دستاوردهای ایران در این زمینه 
به کشور دوست و همسایه عمان تاکید کرد و گفت که آماده ارائه 

هرگونه کمک در این زمینه هستیم.
روحانی با بیــان اینکه در ماه های اخیر شــاهد افزایش حجم 
مبادالت تجاری دو کشــور بوده ایم، بر توسعه و تعمیق روابط 
ایران و عمــان در همه زمینه ها تاکید کرد و گفت: عالقه مندیم 
توافقات دو کشــور از جمله انتقال گاز ایران به عمان و سرمایه 
گــذاری عمان در بندر چابهار هر چه زودتر اجرایی و عملیاتی 

شود که به نفع دو دولت و دو ملت خواهد بود.
رییس جمهوری با قدردانی از دولت عمان به خاطر همکاری، 
اقدامات و تالش های این کشور در رابطه با  ابتکار طرح صلح 

هرمز از سوی ایران، خاطرنشان کرد: کامال آماده ایم در راستای 
ایــن ابتکار و هر ابتکار دیگری که مدیریت بحران منطقه را در 

اختیار کشورهای منطقه قرار دهد، اقدام کنیم.

روحانی با بیان اینکه در ســایه روابط خوب دو کشور در طول 
تاریخ  تنگه هرمز در صلح، ثبات و آرامش نگهداشته شده است، 
گفت: در ســال های اخیر همیشه تالش کرده ایم تا مانع از بروز 

جنگ و خونریزی در منطقه شویم و همچنان باید تالش خود 
را  ادامه دهیم تا جنگ در یمن که موجب ویرانی و قحطی شده، 

متوقف شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه تردید نداریم ثبات منطقه در سایه 
روابط دوســتانه کشورهای منطقه بوده است، تاکید کرد: امروز 
نیز خواستار روابط خوب بین همسایگان هستیم و امیدوارم در 
دوران سلطنت شما در کشور دوست عمان، شاهد روابط نزدیک 

تر و همکاری خوب در مسائل دوجانبه و منطقه ای باشیم.
روحانی همچنین پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را به دولت 

و مردم عمان تبریک گفت.
باید تالش کنیم که منطقه از هر نوع جنگ دور باشد

»هیثم بن طارق« پادشــاه عمان نیز در این گفت و گوی تلفنی 
روابط دو کشور را بسیار خوب و صمیمانه دانست و تاکید کرد: 
روابط ما تاریخی است و اطمینان می دهم این روابط مانند دوره 

سلطان فقید قابوس همچنان ادامه خواهد داشت.
پادشــاه عمان با تاکید بر ضرورت توســعه و تعمیق روابط دو 
کشور در همه سطوح، اجرایی شدن توافقات ایران و عمان را به 

نفع دو طرف دانست.
سلطان بن طارق ضمن قدردانی از مواضع و سیاست های ایران 
درخصوص برقراری صلح و ثبات در منطقه و برقرار امنیت و 
آرامش در تنگه  هرمز، افزود: همه باید تالش کنیم که منطقه از 

هر نوع جنگ و حوادث نگران کننده به دور باشد.

در شــصت و سومین روز از شیوع کرونا در کشور براساس اعالم 
وزارت بهداشت 85۹۹6 نفر به این بیماری مبتال شده اند که از این 
تعداد 53۹1 نفر فوت شده و 63113 نفر بهبود یافته اند. به گزارش 
ایلنا، در شــصت و سومین روز از شیوع کرونا در کشور براساس 
اعالم وزارت بهداشت 85۹۹6 نفر به این بیماری مبتال شده اند که 
از ایــن تعداد 53۹1 نفر فوت شــده و 63113 نفر بهبود یافته اند. 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اصلی ترین 
نگرانی موجود پیرامون شیوع کرونا در پایتخت در روزهای پس از 
بازگشایی واحدهای صنفی را، شکسته شدن طرح فاصله اجتماعی 
در نتیجه ازدحام شــبکه حمل و نقل عمومی اعالم کرده اســت.
همچنین پیش از این نیــز »علیرضا زالی« فرمانده مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با ابراز نگرانی از ازدحام در شبکه حمل و نقل 
عمومی اعالم کرده بود، با افزایش ترددها در ســطح شهر بر تعداد 
ناقلین ویروس، افزوده شده است.سخنگوی وزارت بهداشت هم 
تاکید کرده است؛ برای پیشگیری از کرونا، خروج از منزل مگر در 
موارد ضروری باید به حداقل برسد و برای خرید مایحتاج روزانه، 
بهتر اســت افراد سالم تر خانواده آن هم با رعایت نکات بهداشت 

فردی به صورت حداکثر هفته ای بار این کار را انجام دهند.
بررسی علت مرگ مشکوک چند دانشجو در دانشگاه امیرکبیر

»سیاوش خرسند« معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت ابتالی دانشجویان این دانشگاه به 
کرونا ویروس گفت: در حال حاضر کمیته سالمت دانشگاه امیرکبیر 

در حال آمارگیری در این زمینه است، تا دیروز تعدادی آمار به دست 
ما رسیده، اما هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته است. این آمار 
شامل آمارهای میدانی، آمار امور اداری و همچنین یک سری آمار بر 

اساس خوداظهاری  افراد است.
خرسندی ادامه داد: برای اینکه آمار دقیق تر باشد، سعی شده به شکل 
وســیع تری با جامعه هدف تماس گرفته شود تا بتوانیم اطالعات 
جزئی تری کسب کنیم و تا دو ســه روز آینده به یک جمع بندی 
نهایی خواهیم رسید.  معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر  در پاسخ 
به این سوال که آیا موارد فوت شده در میان اعضای هیات علمی و 
دانشجویان این دانشگاه بوده است یا خیر؟ گفت: فوتی که به عنوان 
کرونا گزارش شود نداشتیم، اما در میان خانواده های آنان مواردی 
وجود داشته است، اما از پرسنل، هیات علمی، کارکنان یا دانشجویان 

که قطعی تایید شود، بخاطر کرونا فوت شده اند، مورد نداشتیم.
خرســندی افزود:  البته چند مورد فوتی میان دانشجویان به شکل 
مشکوک بوده، اما فعال مشخص نشــده که علت آن بر اثر کرونا 
بوده اســت یا خیر؟ ما اکنون در حاال بررسی این مساله هستیم و 
تا یکــی دو روز دیگر دقیق تر اعالم کنیم. »احمد زنگانه« معاون 
دانشجویی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
وضعیت دانشجویان این دانشگاه گفت: یک سری از دانشجویان ما 
از استان قم آمده بودند که تصور می شد به کرونا مشکوک باشند، 
اما پس از انجام یک ســر از آزمایش ها مشخص شد، آنها به کرونا 
مبتال نشده اند. وی افزود: خوشبختانه در میان دانشجویان دانشگاه 

ما گزارش فوت ارائه نشده و فقط سه، چهار مورد مشکوک داشتیم 
که بعد از آزمایش مشخص شد، تست کرونا آنها منفی بوده است. 
عالوه بر این در میان اســاتید حدود سه تا چهار نفر به کرونا مبتال 
شــدند و توانستند از کرونا بگذرند و اکنون حال مساعدی دارند. 
معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی گفت: این موارد پیش از عید 
بوده و اکنون مورد جدیدی نداشــته ایم. البته این موارد نیز بیرون 
از دانشــگاه رخ داده و ابتال در داخل دانشگاه نبوده است. »شهال 
بختیاری« معاون دانشــجویی دانشگاه الزهرا)س( در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره فوت اســتاد فیزیک این دانشگاه بر اثر ابتال 
به کووید 1۹ گفت: در میان اعضای هیات علمی دانشــگاه الزهرا 
خانم دکتر سیده زهرا شورشینی استاد فیزیک به کرونا ویروس مبتال 
شــدند و در سیزدهم فرودین امسال از دنیا رفتند. این مساله برای 
دانشگاه الزهرا و عرصه فیزیک ضایعه بسیار دردناکی است. البته 
خانم دکتر شورشینی از پیش بیماری زمینه ای داشتند. وی درباره 
وضعیت ســالمت دانشجویان این دانشگاه بیان کرد: از آنجا که ما 
دانشــجویان را به منازلشان فرستادیم، فعال اطالعی نداریم که چه 
تعدادی از آنها مبتال شــده اند، اما خوشبختانه مورد فوت شده هم 
نداشته ایم. این آمار و اطالعات نسبی است، ولی امیدواریم آمار در 
این حد بماند و خطری دانشجویان ما را تهدید نکند. در حال حاضر 

نیز دانشجویان نیز در کنار خانواده هایشان هستند.
معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا گفت: با توجه به اینکه کالس ها 
به شکل مجازی برگزار می شود، اســاتید و دانشجویان با هم در 

ارتباط هستند، اســاتید ما آماری از ابتال و فوت دانشجویان بر اثر 
این ویروس گزارش نکرده اند. بختیاری تاکید کرد: اداره بهداشت 
دانشــگاه الزهرا و کمیته بهداشت و پیشــگیری از بیماری کرونا 
وضعیت ســالمت دانشجویان را رصد می کند، اما خوشبختانه به 
مورد مشکوکی برخورد نکرده است. البته این به خاطر آن است که 
دانشجویان در کنار خانواده هایشان هستند و ممکن است، اطالعاتی 
در این خصوص به ما ندهند از این رو گزارشی دال بر ابتال و فوت 
به دست ما نرسیده است. معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا در پایان 
اظهار داشت: طبق آخرین اخباری که تا به دیروز به دست ما رسیده، 
در میان کادر اداری، موارد ابتال داشــته ایم که با مداوا و قرنطینه در 

منزل سالمت باز خود را باز یافته اند.
استعالم و غربالگری از وضعیت سالمت دانشجویان 

»عبدالمجید خشنود« معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آمار ابتالی 
دانشجویان این دانشگاه به کووید 1۹ گفت:  ما به طور قطع می دانیم 
که در میان دانشــجویان و اعضای هیات علمی هیچ مورد فوتی 

نداشتیم، ولی در مورد ابتال در حال استعالم و غربالگری هستیم.
وی افزود: پیش از عید یکی از دانشــجویان کرونا داشــت که در 
حال حاضر بهبود یافته است و حتی از هم اتاقی های آن دانشجو 
اطالعات کسب کردیم و متوجه شدیم خوشبختانه آنها نیز به واسطه 
اینکه همه اتاقی آنها به کرونا مبتال شده بوده است، صحیح و سالم 

هستند.

آخرین اخبار از شیوع کرونا در ایران؛ ۸۵۹۹۶ مبتال، ۵۳۹۱ فوتی، ۶۳۱۱۳ بهبودیافته

احتمال افزایش شیوع کرونا در تهران

روحانی در تماس تلفنی با پادشاه عمان؛

مدیریت بحران منطقه باید در دست کشورهای منطقه باشد

مجلس برای گزارشات خالف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی مجازات تعیین کرد
مجلس شورای اسالمی مصوب کرد که هرگونه گزارش 
فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و ممنوع اســت؛ هر 
گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشــاتی جرم بوده 

و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز- 
چهارشنبه- در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی  
الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاســت جمهوری، 
و مجلس شورای اسالمی ماده یک این طرح درباره تعیین 
مجــازات برای گزارش های خالف واقع علیه نامزدهای 

انتخاباتی را تصویب کردند.
بنابر این مصوبه؛ یک ماده به عنــوان ماده )61 مکرر( به 
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب 
5 تیر 1364 با اصالحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان 
ماده 54 مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
مصــوب7 آذر 1378با اصالحات و الحاقات بعدی آن و 
به عنوان ماده 63 مکرر به قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اســالمی کشور و انتخاب شهرداران 
مصوب 1 خــرداد 1375  با اصالحات و الحاقات بعدی 
آن الحاق می شود. بنابر ماده الحاقی؛ هر گاه بر اساس پاسخ 

استعالمات دریافتی از مراجع توسط هیات های اجرایی 
و نظارت صالحیت داوطلبان رده شده باشد، هیات های 
مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد 
قانونی اعتراض، اســتنادات و گزارشــاتی که موجب رد 
صالحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ 
توضیحات و دفاعیات از وی کنند و ســپس با عنایت به 
توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود 

را به وی اعالم کنند.
بر اســاس  تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب 
رد صالحیت شده مدعی خالف واقع بودن گزارشات یا 
جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد 
می تواند ظرف مهلت 5 روز پس از اعالم نتایج بررســی 
اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح 
علیه دستگاه، مقام و یا شــخص گزارش دهنده حسب 
مورد شــکایت کند. در صورتی که اثبات شــود گزارش 
مزبور خالف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است 
مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی 
)دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی( درجه شش 

محکوم می شود.

به موجــب تبصره دو این مــاده محاکم قضایی قضایی 
موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به 

شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.
در تبصره 3 این ماده مصوب شد؛  هرگونه گزارش فاقد 
هویت گزارش دهنده بی اعتبار و ممنوع و هر گونه تصمیم 
گیری مبتنی بر چنین گزارشــاتی جــرم بوده و متخلف 

مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
بنابر تبصره 4؛ این ماده هیات های اجرایی و نظارت مکلف 
شدند در صورتی که در مهلت بررسی صالحیت داوطلبان 
بــا رای دادگاه خالف واقع بودن گزارشــات یا جعلی و 
نادرســت بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها 
اثبات شــود، در تصمیمات خود تجدیــد نظر نمایند و 
مســتندات و گزارشــات مزبور در رسیدگی های بعدی 
هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره 

های آنی فاقد اعتبار است.
در تبصره 5 مصوب شد در صورتی که پس از اعتراض، 
گزارشــات و استنادات جدیدی نزد هیات های اجرایی و 
نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را 
جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.

اســتاد روابط بین الملل با انتقاد از تحریم ها، آن ها را 
بیانگر امیال مغرضانه پمپئو علیه ایران دانست و گفت: 
تحریم دارویی ایران بیانگر بیوتروریسم است. ایران باید 
از طریق پرونده ای در دادگاه بین المللی جزایی پمپئو را 

به جرم جنایت علیه بشریت متهم ک
جان تیرمن مدیر اجرایی و پژوهشــی مرکز مطالعات 
بین المللی دانشــگاه ام آی تی آمریکا اســت.  وی در 
حوزه روابط بین الملل، پناهندگان و مسائل حوزه خلیج 
فارس، تروریســم و حقوق بشــر، جنگ و مناقشات 
بین المللی تحقیق، بررسی و تدریس کرده است. وی 
در گفت وگو با ایلنا نظرات خود را درباره تحریم ها در 

شرایط شیوع کرونا مطرح کرده است.
تحریم ها با امیال شرورانه و رفتار مغرضانه پمپئو نسبت 

به ایران هماهنگ است
جان تیرمن در ابتدا در مورد تحریم ها علیه ایران گفت: 
تحریم علیه ایران واقعاً ظالمانه است اما ایاالت متحده 
همچنان در طول بحــران کرونا ویروس به تحریم ها 
ادامه میدهد و آن ها را تشدید می کند. تحریم ها با امیال 

شرورانه و رفتار مغرضانه پمپئو نسبت به ایران هماهنگ 
است. سیاست آمریکا بیانگر غرض های پمپئو نسبت به 
ایران بوده و ابزاری برای انتقام جویی پمپئو شده است.

تحریم ها معادل جنایت جنگی است
وی در ادامه افزود: تحریم هــا منجر به هزاران قتل و 
مرگ در ایران خواهد شــد که ایــن خود معادل یک 
جنایت جنگی اســت و مانند تلفات در کشتار جنگی 

است. تحریم ها به تنهایی مانند جنگ است.
هیچ توجیهی برای تحریم هادر روزهای مقابله با 

ویروس کرونا وجود ندارد
جان تیرمن گفت: جهان و سازمان های بین المللی باید 
با تحریم  ها مقابله کننــد در واقع هیچ توجیهی برای 
تحریم های تحت الشعاع واشنگتن در شرایط فعلی و 

مقابله با ویروس کرونا در این روزها وجود ندارد.
سالمت مردم ایران قربانی خشم جمهوری خواهان 

از اوباما شده است
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم ایران در این شرایط 
قربانی شده اند؛ قربانی خشم جمهوری خواهان از اوباما 

و تالش برای پیروزی بر اوباما شده اند . سالمت مردم 
ایران قربانی شــده است. در حالیکه سالمتی حقی از 
مردم ایران اســت که از آن ها در شرایط تحریم گرفته 

شده است.
مدیر اجرایی و پژوهشــی مرکز مطالعات بین المللی 
دانشــگاه ام آی تی آمریکا در ادامه افزود: تحریم علیه 
کشــور درگیر با کرونا در چنین شــرایطی قطعا باید 
هر چه سریع تر پایان یابد . ترامپ باید این موضوع را 

بپذیرد.
تحریم دارویی ایران بیانگر بیوتروریسم است

ایران باید از طریق پرونده ای در دادگاه بین المللی جزایی 
پمپئو را به جرم جنایت علیه بشریت متهم کند

جان تیرمن خاطرنشان کرد: عدم دسترسی ایران به دارو  
و تجهیزات پزشکی و تحریم دارویی به بیوتروریسم 
مربوط می شــود. ایــران باید پرونــده ای را در دادگاه 
بین المللی جزایی تشــکیل دهد تا پمپئــو را به جرم 
جنایت علیه بشریت متهم کند، پمپئو باید پاسخ جنایات 

خود را بدهد. پمپئو عامل مرگ ایرانیان است.

با تالش هــای وزارت امور خارجه و در چارچوب توافق 
با دولت گرجستان، 101 زندانی ایرانی در فرودگاه ارومیه 
تا ســاعاتی دیگــر تحویل مقام هــای قضایی جمهوری 
اسالمی ایران می شوند. به گزارش اداره کل اطالع رسانی 
و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه حمایت از اتباع 
ایرانــی در خارج از مهمترین اولویت هــای وزارت امور 
خارجه محســوب می شــود و نمایندگی های سیاسی و 
کنسولی کشورمان ماموریت دارند با استفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود در مساعدت و رسیدگی به وضعیت 

اتباع ایرانی، خصوصا زندانیان در خارج از کشــور اهتمام 
ویژه داشــته باشند. این مهم در شرایط کنونی که ویروس 
کرونا سراسر جهان را در برگرفته، اهمیت افزونتری یافته 
است. در همین چارچوب، اقدامات حمایتی از قبیل کسب 
اطالع از ســالمت اتباع ایرانی، امکان مالقات حضوری، 
تامین اقالم شخصی مورد نیاز، اعطای مرخصی یا انتقال 
نامبردگان به کشــور در دستور کار و رایزنی قرار داشته و 
دارد. وزارت امــور خارجه از طریق ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران در تفلیس و بهره گیری از ظرفیت رایزنی های 

دیپلماتیک و بستر موجود در حوزه همکاری های قضایی 
میان دو کشور، در یک ســال و نیم گذشته پیگیری های 
مســتمر و مداومی را برای دست یابی به راهکار اجرایی 
مطلوب به منظور انتقال محکومان به حبس ایرانی به میهن 
اســالمی و گذراندن بقیه دوران محکومیت آنان در داخل 

کشور به عمل آورده است.
بر این اساس  طبق توافق با دولت گرجستان، 101 زندانی 
ایرانی روز چهارشــنبه در فرودگاه ارومیه تحویل مقامات 

قضایی جمهوری اسالمی ایران خواهند شد.

۱۰۱ زندانی ایرانی در گرجستان تحویل مقامات قضایی کشور می شوند

استاد روابط بین الملل:
تحریم دارویی ایران به منزله بیوتروریسم است

شهادت نامه
منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمی یابد؛ و راه گریز آن از انحطاط، گسترش عدالت 
در همه جنبه ها و ابعاد زندگی اجتماعی است. رسانه ها می توانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و 
قدرت تأثیرگذاری قابل توجه خود، حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند. ما "دانستن" را حّق مسلم 
شهروندان می دانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق می تواند راه رسیدن به هدف 

مقدس "گسترش عدالت همه جانبه" را به بهترین نحو هموار سازد. 
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفه ای منبعث از نظام 

ارزشی و فکری حق مدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست. 
متن کامل منشور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در سه محور حقوق، خط قرمزها، و رویه ها تنظیم شده، 
و در 16 بند در آدرس http://jahaneghtesad.com/?p=15385 در سایت قابل  مشاهده است.

شناسنامه

جهان اقتصاد
نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری، تحلیلی تأسیس: ۱۳7۰

• صاحب امتیاز: مؤسسه رسانه گستر ساده
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•کد پستی: 1573746511  •تلفن: 87176-021 •نمابر )فکس( تحریریه: 021-86070۹82
•نمابر )فکس( امور اداری و آگهی ها: 021-88822۹10 
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info@jahaneghtesad.com   :رایانامه )ایمیل( روابط عمومی •
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•چاپخانه: چاپ گلریز  •نشانی چاپخانه: ایران، تهران، بزرگراه فتح، بعد از میدان شیر پاستوریزه، خیابان فتح 

17، شماره 2 •پخش سراسری:  شرکت اندیشه برتر •تلفن: 021-6644302
• امور مشترکین دفتر مرکزی: ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310

• جهان اقتصاد عضو تشکل های صنفی »انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیر دولتی«، »انجمن مدیران 
نشریات ایران« و »تعاونی مطبوعات کشور« است.

•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامه های کشور )سال 13۹6(  با کسب 61/34 
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• جهان اقتصاد در میان روزنامه ها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار می آید
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https://twitter.com/jahaneghtesad:توییتر         
https://www.instagram.com/jahaneghtesadnews :اینستاگرام        
https://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily  :فیسبوک        

https://plus.google.com/jahaneghtesad  :گوگل پالس        
http://www.aparat.com/jahaneghtesad  :آپارات       

https://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad  :یوتیوب        

سال بیست و هشتم 
شماره 7282 

 پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399 
 29 شعبان 1441  23 آوریل 2020


