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خارجی درباره ناوشکن جماران

با بی توجهی به هشدارها  
ارز 4200 جوانه زد!
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یژه:                  پیشــنهاد  و

شد انجام  عدالت  بر  تأکید  با  اوکراینی  هواپیمای  سانحه  کیفری  تحقیقات 
سپهرغرب، گروه سیاسی: وزارت امور خارجه کشورمان درباره سانحه سقوط هواپیمای اکراینی اعالم کرد که سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران، تحقیقات کیفری الزم را با دقت و تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران به مناســبت دومین ســالگرد ســانحه ســقوط هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیه ای ضمن تســلیت به خانواده های جانباختگان، اعالم کرد: سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادســتانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات 
کیفری الزم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.

صفحه 11
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نکشیدن پس  پا  ین،  و مذاکرات  در  مردم  خواست 
 از حقوق اصلی ملت است
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شرایط مجردها برای ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن10سیاسی
سپهرغرب، گروه سیاسی:    رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره شرایط دریافت مسکن در قانون جهش تولید مسکن از سوی افراد مجرد، بیان کرد: افراد مجرد می توانند ثبت نام خود را در این طرح انجام دهند ولی اگر تا زمانی که قرار است 
واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند ازدواج کردند که مشکلی نیست و واحد خود را تحویل می گیرند، اما اگر احیانا ازدواج نکردند و سن آنان به 35 سال رسید بازهم مشکلی پیش نمی آید و واحد خود را تحویل می گیرند. اما اگر ازدواج نکردند و سن آنان به 35 سال 

نرسید، مشمول قانون جهش تولید مسکن نمی شوند و باید قیمت واحد مسکونی را با نرخ روز بپردازند.
محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد: افرادی که در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند نیز به صورت خودکار به طرح جهش تولید مسکن منتقل می شوند اما بهتر است افرا درخواست خود را ثبت کنند.

وی گفت: افراد مجردی که می توانند ظرف دو سال آینده ازدواج کنند، ثبت نام خود را انجام دهند، اما برای دریافت مسکن باید ازدواج کرده باشد.

پایان چهاردهه مأموریت 
مقدم السفرا در تهران

صالح  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
در  فلسطین  سفیر  دومین  الزواوی، 
تهران است که به دلیل حضور طوالنی 
مدت در سمت سفیری در ایران، به وی 
سیاسی  هیئت های  مقدم السفرا  لقب 
دهه   4 از  پس  اکنون  داده اند،  را 
ماموریت وی در تهران به پایان رسیده 

و به زودی نیز جانشین وی معرفی خواهد شد.
دولــت  ســفیر  و  فلســطین  متولــد  زواوی  صــالح 
فلســطین در ایــران بود کــه پس از هانی الحســن عهده 

دار این مسئولیت شد.
هانی الحسن از اعضای شورای مرکزی جنبش فتح و 
از رهبران برجسته فلسطینی بود و در ایامی که ایران در 
جنگ تحمیلی با عراق به ســر می برد، عرفات، الحسن را 
از تهران فراخواند تا عهده دار مسئولیت در وزارت کشور 
شــود، بنابراین پس از او صالح زواوی به عنوان دومین 

سفیر فلسطین در ایران پس از هانی الحسن شد.
در  تهــران  در  سیاســی  هیئت هــای  الســفرا  مقــدم 
ســال 1980 پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــا عنوان 
ســفیر فلســطین در تهران منصوب شــد. او خود از آغاز 
ماموریتــش در ایران می گوید کــه در اوایل فوریه 1981 
همراه شــهید ابوعمار به ایران آمدم و مسئولیتم را آغاز 
کردم. برادر ابوعمار )یاســر عرفات( مــرا به حضرت امام 
)ره(، رییــس جمهــور وقــت و دیگر رهبران بــزرگ انقالب 

معرفی کرد.

صــالح الــزواوی از اولیــن بنیانگــذاران جنبــش فتــح 
می باشــد. به گفته وی وقتی انقالب فلســطین مبارزات 
مســلحانه خود را در سال 1965 آغاز کرد یکی از کسانی 

بوده که در این انقالب حضور داشته است.
پیش از این که به عنوان ســفیر در تهران مشغول به 
کار شود، در سال 1968 سفیر فلسطین در الجزایر، سال 
1975 ســفیر فلســطین در برزیــل و در ســال های 1977 
تــا 1979 به عنــوان ســفیر فلســطین در کنیا مســئولیت 

سفارت خانه را به عهده داشته است.
زواوی برخــالف عرف دیپلماتیک کــه دوران مأموریت 
و مســئولیتش بــه پایان رســیده بود اما به درخواســت 
دولتــش همچنــان به عنــوان ســفیر در ایــران فعالیــت 
داشــت که بــه گفته وی »مانــدن در این ســمت فراتر از 

سیاست است«.
وی پــس از درگذشــت همســرش دالل االعــرج کــه 
فرزنــد مجاهد بزرگ »شــکری االعرج« بود، او را در محل 

بهشت زهرای تهران دفن کرد.
ایــن دیپلمات فلســطینی همــواره تأکید داشــت که 
این پروژه و دولت صهیونیستی قابل شکست است این 
مســاله اثبات هم شده، با وحدت خودمان، جهان عرب 
و اســالم می توانیم آن ها را شکست دهیم. ما به عنوان 
ملت فلسطین هرگز دست از مبارزه مسلحانه نخواهیم 
کشــید و بــرای آزادی ســرزمین خودمان از یــک وجب از 
خاک فلسطین چشــم پوشی نمی کنیم. دشمن ما را در 
تنگنــا قرار داده و راهــی نمانده جز مبارزه و وحدت برای 

این که فلسطین آزاد شود.
وی تاکیــد داشــت کــه ما صاحــب حق هســتیم و دیر 
یا زود به حق خودمان می رســیم به شــرطی که وحدت 
ملی فلسطین ایجاد شود. وقتی قرار است موضع گیری 
انجام شود، بر دو رکن است، اوال شرایط موضوعی که با 
آن مواجه هســتیم و حجم مشکالت باید در نظر گرفته 
شود، لذا اکنون شرایط امت ما و فلسطینیان این است 
که به سرنوشــت سرخ پوست ها تهدید می شویم، یعنی 
هم پیمانی صهیونیست ها و آمریکایی ها به فلسطینیان 
به عنوان ســرخ پوســت نگاه می کنند، همان کاری که با 
سرخ پوست ها کردند، می خواهند با ما هم انجام دهد.
صالح زواوی همچنین معتقد اســت کــه مبارزه برای 
آزادی هــر وجــب از خــاک فلســطین ادامــه دارد و هیــچ 

شکی نیست که فلسطین آزاد خواهد شد.
خداحافظی صالح الزواوی با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان در حالی انجام شــد که این 
دیپلمات برجســته و قدیمی فلســطینی حــدود 4 دهه 
به عنوان ســفیر دولت فلسطین در تهران عهده دار این 

مسئولیت بود.
بــا توجــه بــه اینکه هنــوز ســفیر جدید فلســطین در 
تهــران به طور رســمی معرفی و اعالم نشــده اســت اما 
حمیدرضا دهقانی ســفیر ایــران در دوحه در مطلبی که 
در صفحه اینســتاگرام خود درباره صالح زواوی منتشــر 
کرده، نوشــته اســت: امیدوارم آقای زواوی که همچنان 
میهمان ماســت، عمرش بلند باشــد و فرزندش راه پدر 
را ادامــه دهــد و نگــذارد چراغ ســفارت در ایــن خاندان 

خاموش شود.

خبر

واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به مقاله جنگ طلبانه 
یک روزنامه آمریکایی!

سپهرغرب، گروه سیاسی: نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به مقاله اخیر روزنامه وال 
استریت ژورنال که در آن رئیس جمهور آمریکا را به اقدام نظامی علیه ایران تشویق می کند، تاکید کرد: 

این کار خالف اصول حقوق بین الملل است.
دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با انتشار یک پیام در حساب کاربری خود در توئیتر به مقاله 

جنگ طلبانه روزنامه وال استریت ژورنال واکنش نشان داد.
وال استریت ژورنال در این مقاله نوشته است، باتوجه به احتمال شکست مذاکرات وین بهتر است که 

جو بایدن خود را برای یک حمله نظامی آماده کند.
دفتر نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل نیز در توئیت خود نوشــت: تشــویق و توصیه به رهبران برای انتخاب گزینه 
نظامــی - بــه ویژه زمانــی که یک فرایند دیپلماتیک جدی در جریان اســت - حماقت بار، خصمانــه و مغایر با اصول حقوق 

بین الملل است.
در ادامه این پیام آمده اســت: کســانی که چنین طرح های بی مالحظه ای را طراحی و اجرا می کنند، مســئول عواقب آن 

خواهند بود.
بنابر این گزارش، دور هشــتم مذاکرات ایران و گروه ١+٤ با حضور غیرمســتقیم آمریکا با هدف رفع تحریم های ظالمانه 

آمریکا علیه کشــورمان و احیای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( این روزها در وین، پایتخت اتریش در جریان است.
منابع نزدیک به مذاکرات می گویند که گفت وگوها در ســطوح کارشناســی و سیاسی در چارچوب دیدارهای دوجانبه و 
چندجانبه میان ایران و 1+4 و نیز میان ایران و آمریکا از طریق مکاتبات غیررســمی با محوریت هماهنگ کننده کمیســیون 

مشترک برجام در روزهای آتی ادامه خواهد داشت.
علی باقــری رئیس هیئــت مذاکره کننــده ایران روز 
چهارشــنبه بــه خبرنــگاران گفــت کــه "تالش هــا برای 

دستیابی به نتیجه ادامه دارد."
باقــری تاکید کــرد که رمــز موفقیت مذاکــرات وین 
دســتیابی بــه توافــق در زمینــه لغو موثــر تحریم های 

ظالمانه علیه ایران است.
وی همچنیــن خاطــر نشــان کرد: هرچــه قدر طرف 
مقابل ما آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها داشته 
باشند و اراده جدی تری برای پذیرش سازوکارهای مد 
نظــر جمهوری اســالمی ایران در لغو تحریم ها نشــان 
دهند، به ویژه در دو موضوع راستی آزمایی و تضمین 
در مــدت زمــان کوتاه تری می توانیم به توافق دســت 

پیدا کنیم.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
با  رابطه  در  ویدئویی  انتشار 
جوانه زدن جوهای موجود در 
باور  قابل  شاید  چابهار  بندر 
واردات  جریان  در  ولی  نباشد 
چندان  موضوع  اساسی  کاالی 
بارها  و  نیست  هم  عجیبی 
 4200 ارز  با  وارداتی  اقالم  این  که  آمده  پیش 
زمانی  موضوع  رفته.  بین  از  و  فاسد  تومانی، 
قابل تامل است که با وجود تمامی مصوبه ها 
کاالهای  تکلیف  تعیین  برای  که  هشدارهایی  و 
آنها نشده و  اساسی وجود داشته، توجهی به 

این ماجرا همچنان تکرار می شود.
اخیــرا ویدئویــی در فضــای مجــازی منتشــر 
شــد که نشــان می دهد حجم قابل توجهی جو 
وارداتــی در اســکله چابهــار، جوانــه زده و ســبز 
شــده که از چنــد جهت قابــل توجه بــود. اینکه 
این محموله کجا رها شده که زیر باران مانده و 
سبز شده؟ مالک آن کیست و دلیل عدم تعیین 
تکلیــف و ترخیــص چیســت؟ آیا کاالیی کــه با ارز 
4200 تومانی وارد شــده و دولت دائم بر کمبود 
این ارز و نیاز به افزایش ســقف واردات آن تاکید 
دارد این گونه باید از بین برود؛ آن هم زمانی که 
دامداران نسبت به تامین نهاده های دامی گله 

دارند؟

دام  پشتیبانی  امور  شرکت  برای  جوها   
است

ارائــه  ایــران و توضیــح  پیگیری هــا از گمــرک 
شــده نشــان داد که این جوها توســط شــرکت 

پشتیبانی امور دام وارد شده است.
طبق گفته لطیفی -ســخنگوی گمرک ایران- 
مجموع واردات صــورت گرفته حدود 135 هزار 
تــن جــو بــوده که نزدیــک بــه 120 هزار تــن آن از 
محــل مصوبــه ترخیــص 90 درصــدی، ترخیص 
شــده است ولی از 15 هزار تن باقی مانده یعنی 
حــدود 13 هزارو 500 تن، همــان 10 درصدهای 
باقی مانده اســت که باید با صــدور کد رهگیری 
بانک ترخیص شــود ولی با گذشــت دوماه هنوز 
هیــچ اقدامی از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور 
دام بــرای ارائــه به گمرک و ترخیــص باقی مانده 
انجام نشــده اســت. در عین حال برای 1500 تن 
دیگر هم که مجوز ترخیص بر اســاس مصوبات 
ســتاد تنظیم بازار در ترخیص درصدی از ســوی 
گمــرک صــادر شــده و در انتظــار خــروج اســت، 
این شــرکت کامیونــی برای تخلیــه این محموله 
و خــروج آن از بندر تامین نکــرده ولی در همین 
زمــان، کامیون جهــت خروج ذرت هــای وارداتی 

ارسال کرده است.

 شرکت هیچ کاری نکرد و جوها زیر باران 
ماند و جوانه زد!

وی بــا بیــان اینکــه حتــی بــا توجه بــه اعالم 
شــرایط جوی، یک هفته قبــل از بارندگی، گمرک 
چندین بار به صورت کتبی و شــفاهی به شرکت 
پشــتیبانی امــور دام تذکــر داده اســت گفــت: 

حتی بــه مقام هــای اســتانی و معاونــت مرتبط 
در اداره کل بنــادر سیســتان و بلوچســتان بــه 
عنوان مرجع تحویل گیرنده کاال نیز اعالم شــده 
اســت که جهت اتخاذ تصمیم و تمهید الزم برای 
جلوگیری از خســارت احتمالی ناشــی از شــرایط 
جوی اقدام کنند و حداقل کاال به انبار مســقف 
منتقل شــود ولی با وجود خالی بــودن دو انبار 
ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت و روی جوهــا حتــی 
نایلون و چادر نیز کشیده نشد که بخشی از این 
حجم 15 هزارتنی، در بارندگی اخیر و با توجه به 

رطوبت باالی چابهار، سبز و فاسد شده است.
لطیفی این را هم گفت که شــرکت پشتیبانی 
امــور دام بــا وجــود عــدم اخذ کــد رهگیــری، به 
دلیل دولتی بودن می توانســت برای انتقال کاال 
بــه انبارهــای خــارج از بنــدر و تحت کلیــد گمرک 
اقــدام کند یا برای تعیین تکلیــف 10درصد باقی 
مانــده درخواســت کنــد تــا بــا توجه بــه دولتی 
بــودن محمولــه و نیــاز کشــور بــه ایــن کاال بــا 
تصمیم گیــری  تصمیم گیــر،  مراجــع  هماهنگــی 
شــود که متاســفانه شــرکت مذکور هیــچ یک را 

انجام نداده است.

کاالهای  بارها  نیست؛  اول  بار  این   
اساسی فاسد شد!

امــا اینکه چه اتفاقی برای ایــن جوها افتاده 

که ســبب فاســد شــدن آن شده اســت، ابعاد 
گســترده تــری دارد و بایــد کمــی بــه گذشــته 
مراجعــه کرد کــه تخریب کاالهای اساســی دپو 
شــده در گمــرک و بنــادر حداقــل در یک ســال 
اخیــر بــه دفعــات اتفــاق افتــاده اســت. زمانی 
کــه برنج هــای وارداتــی آنقــدر در شــرایط آب و 
هوایــی بنــادر مانــد که تا آســتانه فســاد پیش 
رفــت؛ ذرتهــا در گمرکهــای مازنــدران بــه ســم 
آفالتوکســین آلــوده شــد؛ جوهــای وارداتی در 
همین گمرک حشــره گذاشــت، درحالیکه مجوز 
اســتاندارد برای ترخیص هم داشت و جوهایی 
کــه در بندر چابهار در معــرض طوفان حاره ای 
قــرار گرفت و مســئوالن گفتند کــه می خواهند 
روی آن نایلــون بکشــند و در مقابــل طوفان از 

آن حفاظت کنند.

تعیین  برای  بی نتیجه  هشدارهای   
تکلیف کاالهای در آستانه فساد

ایــن در حالی اســت که بارهــا در مکاتبه های 
صورت گرفتــه از ســوی مســئوالن گمــرک ایران، 
نســبت بــه تعییــن تکلیــف ایــن اقالم اساســی 
هشــدار داده شــده بــود ولــی اقدامــی صورت 
نگرفــت. بــه عنــوان نمونــه در تیرمــاه امســال 
ارونقی-معــاون وقــت فنــی گمــرک ایــران- در 
مکاتبه ای با تهرانی-مشاور وزیر وقت اقتصاد- 

در خصــوص تعییــن تکلیــف کاالهــای اساســی 
مشــمول ارز ترجیحــی هشــدار داده و با شــرح 
کاالهــای  دپــوی  وضعیــت  مــورد  در  گزارشــی 
اساســی در بنــادر گفتــه بــود کــه دلیــل اصلــی 
عــدم ترخیص این اقــالم عدم تامین ارز اســت. 
وی خواســته بود که با توجه بــه اینکه با وجود 
امــکان ترخیــص 90 درصدی کاالهــا حجم قابل 
توجهــی در گمرکهــا باقــی مانــده، جریــان ثبــت 
سفارش و تامین ارز صورت گرفته توسط وزارت 
صمــت و بانک مرکزی برای رفع ابهام از وضعیت 

تامین ارز مورد بررسی قرار گیرد.
همچنیــن در ایــن گــزارش، گمرک بــه وزارت 
اقتصاد درباره اوضاع رســوب کاال هشــدار داده 
و اعــالم کرده بود که مثال چندین هزار تن کاالی 
اساســی بــا ارز ترجیحــی بیــش از هشــت ماه در 
گمرک ها مانده و رســوب کرده است که قسمت 
زیادی از آن فاســد شده یا در آستانه فساد قرار 
دارد و طبق مقررات، متروکه اعالم شده و جهت 
تعیین تکلیف در اختیار ســازمان اموال تملیکی 
قــرار گرفته اســت ولی بــا توجه به شــرایط آب و 
هوایــی، مابقــی اقالم نیــز به زودی دچار فســاد 

خواهد شد.
در همیــن رابطه در آبان ماه امســال نیز چند 
مکاتبــه برای تعیین تکلیف کاالهای اساســی در 
معرض فســاد انجام شد که از جمله آن معاون 
وقــت فنــی گمرک ایــران در گزارشــی به مشــاور 
وزیر اقتصاد با اعالم وضیعت هشدار این کاالها 
در گمرکهــا اعــالم کرده بــود که حجــم کاالهای 
اساســی فاسد شــده به ده ها هزار تن رسیده و 

نیاز به تعیین تکلیف دارد.

ترخیص  برای  دالری  میلیارد   5 نیاز   
کاالهای مانده

ارونقی - معاون فنی وقت گمرک ایران - در 
گــزارش دیگری اعالم کرده بود که بیش از هفت 

میلیون تن کاالهای اساسی در گمرک ها و بنادر 
دپو شــده که حدود دو میلیون تن از این اقالم 
روی کشــتی به دلیل عدم تامیــن ارز قرار دارد و 
برای تعیین تکلیــف و ترخیص اقالم باقی مانده 
نیاز به حدود پنج میلیارد دالر ارز ترجیحی است.

 همیشه چالش ارز در میان است
عــدم تامیــن ارز در حالــی از موانــع ترخیــص 
کاالهای اساسی است که در چند سال اخیر طی 
بررســی های صورت گرفته چندین مصوبه جهت 
تســهیل و تســریع ترخیــص کاالهــای اساســی 
صــادر و در دســتور کار قــرار گرفــت؛ به طوری که 
مقــرر شــد واردکننــدگان کاالهای اساســی این 
امــکان را داشــته باشــند کــه بــدون صــدور کد 
رهگیــری بانــک و بــا صدور ســایر مجوزهــا تا 90 
درصــد کاال را ترخیــص و 10 درصــد باقــی مانده 
بعــد از دریافت کد رهگیــری و تامین ارز ترخیص 
شــود، ولی همچنان برخی موانع از جمله عدم 
تامیــن ارز نهایــی بــرای ترخیص 10 درصــد باقی 
مانده وجود داشــت که سبب بالتکلیف ماندن 

کاالها شده بود.

پایبند  مصوبه ها  به  چندان  سازمان ها   
نیستند

در ایــن بیــن بایــد بــه برخــی عوامــل دیگر از 
جملــه عــدم هماهنگــی دســتگاه های مربوطه 
در حــوزه تجــارت اشــاره کرد که با وجــود صدور 
مصوبه از ســوی شــورای هماهنگــی اقتصادی 
دولــت یا حتی دســتور مســتقیم رئیس جمهور، 
روند ترخیص اقالم اساسی به کندی پیش رفته 

است.

 دولتی ها که خیالشان راحت است
عملکــرد  نحــوه  دیگــر،  تامــل  قابــل  مــورد 
شرکتهای دولتی وارد کننده اقالم اساسی است 
که با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، حاشیه 
امنــی برایشــان ایجاد شــده اســت؛ به طوری که 
گمــرک امــکان متروکه کــردن کاالهــای وارداتی 
دو شــرکت امــور پشــتیبانی امور دام و شــرکت 
بارزگانــی دولتــی را نــدارد و اغلــب ماه هــا طول 
می کشــد کــه ایــن دو شــرکت کاالهــای خــود را 
تعییــن تکلیــف کــرده و ســرانجامی ماننــد این 
جوهای ســبز شــده یا درگیر با طوفــان حاره ای 

پیدا کرده اند.

 ارز 4200 فاسد می شود و تکلیف کاالها 
مشخص نیست

بــه هــر ترتیــب در ایــن بــی توجهی هــا، بحث 
میلیاردهــا دالر ارز 4200 تومانــی مطــرح اســت 
کــه تأمیــن آن بــرای واردات هفــت قلــم کاالی 
اساســی ایــن روزهــا از پرچالش تریــن مســایل 
اقتصادی دولت به شــمار می رود ولی از ســوی 
دیگر واردات صورت گرفته این گونه فاسد شده 
و از بین می رود که ضرورت ساماندهی ترخیص 
این اقالم و تعیین تکلیف آن را بیش از گذشــته 

آشکار می سازد.

خواست مردم در مذاکرات وین، پا پس نکشیدن
 از حقوق اصلی ملت است

و  وین  مذاکرات  روند  در  اینکه  گفت:  بین الملل  مسایل  کارشناس  یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
بازگشت به توافق، ایران چقدر از خواسته هایش را به دست آورد به قدرت استدالل و منطق نمایندگان 

کشورمان در مذاکرات باز می گردد.
صباح زنگنه گفت: بعد از ســرکار آمدن ترامپ و خروجش از برجام تحریم ها علیه ایران بار دیگر برگشــت 
و این یک ظلم در حق کشــور و مردم بود. دولتمردان ما خواســته های خودشــان را به صورت روشــن برای 

رفع تحریم ها باید بیان کنند. 
کشــورهای اروپایــی و آمریکا هرچند اعالم می کننــد که به معاهدات بین المللی و برجام پایبند هســتند 
اما اگر این پایبندی به خواســت مورد نظر ایران منجر نشــود، زیر ســوال است. خواســته ایران رفع محدودویت ها به طور 

کامل است.
وی ادامــه داد: غربی هــا ســناریوهای متعدد برای بازگشــت به برجام و اجرای آن می نویســند و ایــران هم باید تمام 
شــرایط داخــل و خــارج را بررســی کند و متناســب با نیازها و خواســته  هایش بر تحقــق آن اصرار کند. هر یــک از طرف ها 
خواســته های صد درصدی خود را در مذاکرات دنبال می کنند اما اینکه چقدر از این ها محقق شــود در گفت وگو معلوم 

می شود.
این کارشــناس مســائل بین الملل خاطرنشان کرد: پا پس نکشیدن از حقوق اصلی ملت که شامل بهره مندی از تجارت 
آزاد با جهان و مبادالت ارزی با ایران و برقراری یک شــرایط طبیعی می شــود، امری اســت که در مذاکرات دنبال می شــود و 

خواست مردم است و باید محقق شود. 
غربی ها مایل هســتند ایران در محدودیت باشــد و از طرفی 100 درصد خواسته شان را در مذاکرات ایران بپذیزد؛ اینکه 
در این روند ایران چقدر از خواســته هایش را به دســت آورد به قدرت اســتدالل و منطق نمایندگان کشورمان در مذاکرات 

باز می گردد.
زنگنــه گفــت: دولت هــای غربی متأســفانه به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا و تســلطش بر شــبکه پولی دنیــا ناگزیرند از 
آمریــکا تبعیــت کنند، اما اینکه این کشــورها چقدر آزادی عمل دارنــد و می توانند در مذاکرات به نتیجه برســند موضوعی 

است که االن نمی توان درباره آن با قطعیت صحبت کرد. 
انتظار اســت که کشــورهای اروپایی پیشــنهادات و قوانیتی وضع کنند که از اعمال محدودیت های یک جانبه آمریکا در 
رابطــه بــا برجام جلوگیری شــود. ما هم می دانیم کــه حجم عظیم مبادالت تجــاری آمریکا با کشــورهای اروپایی و دنیا یک 
واقعیــت ملمــوس و غیرقابل انکاری اســت، باید دید آیا دولتمــردان آمریکا آنقدر آزادی عمل دارنــد و در کنگره می   توانند 

قوانینی را ایجاد کنند یا خیر.
وی ادامه داد: رییس جمهور آمریکا اختیار دارد دســتورات اجرایی صادر کند و این دیگر ربطی به کنگره ندارد، اگر اراده 
دولت آمریکا بر این باشــد که به راه حل برســد اولین کار صدور دســتورات اجرایی در لغو تحریم های گســترده آمریکا علیه 
ایــران اســت. باید دید در آینده نزدیک چه می شــود. تا رفع تحریم های برجامی و مغایر بــا برجام باید منتظر گفت وگوهای 

سیاسی و کارشناسی در وین بود.

صالح زواوی

تعیین تکلیف کاالهای اساسی به کجا رسید؟

ز 4200 جوانه زد! با بی توجهی به هشدارها  ار

ارز 4200

صباح زنگنه سازمان ملل

عــدم تامیــن ارز در حالی از موانع ترخیص کاالهای اساســی اســت که در چند ســال اخیر 
طی بررســی های صورت گرفته چندین مصوبه جهت تسهیل و تسریع ترخیص کاالهای 
اساســی صــادر و در دســتور کار قرار گرفــت؛ به طوری که مقرر شــد واردکننــدگان کاالهای 
اساســی ایــن امکان را داشــته باشــند که بــدون صدور کــد رهگیری بانک و با صدور ســایر 
مجوزهــا تــا 90 درصــد کاال را ترخیص و 10 درصد باقی مانده بعــد از دریافت کد رهگیری و 

تامین ارز ترخیص شود ...
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قانون در رابطه با بازرسی منزل 
و محل کار متهم، کامل است 

در اجرا مشکل داریم

یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
آئین  حقوقدان گفت: به موجب قانون 
بازرسی  و  تفتیش  کیفری  دادرسی 
منزل و محل کار متهم در صورتی مجاز 
است که با حقوق سایر اشخاص حاضر 
صورت  در  و  نباشد  تزاحم  در  محل  در 
است  جایز  صورتی  در  نیز  تزاحم  وجود 
که تفتیش و بازرسی با نظر مقام قضایی از حقوق آنان 

مهمتر باشد.
ســیدمهدی حجتــی در رابطه با ســخنان رئیس قوه 
قضائیه در خصوص بازرســی منزل متهم گفت: بازرســی 
از منزل و محل کار متهم از موضوعاتی اســت که ارتباط 
مســتقیم با حقوق شهروندی داشته و مقامات قضایی 
و ضابطــان در مقــام اجــرای دســتور مقــام قضایی باید 
بــا رعایــت کامــل و بی قیــد و شــرط قانون و بــا کمترین 
خســارت نســبت به انجام امر تفتیش و بازرســی اقدام 

نمایند.
در  قانــون  اینکــه  بیــان  بــا  وکیــل دادگســتری  ایــن 
موضــوع بازرســی منــزل و محــل کار متهم کامل اســت 
ولــی در اجرای قانون مشــکل داریــم افــزود: قانونگذار 
تمامــی جوانب و احتیاط های الزم در امر بازرســی منازل 
و اماکــن کار متهمــان را پیش بینی کرده اســت لیکن در 
عمل و اجرا، گاه دستورات قضایی ممکن است منطبق 
بــا قانون نباشــد و گاه امکان دارد کــه برخی از ضابطان 
آمــوزش ندیده، بدون رعایــت موازین مندرج در قانون 
آئین دادرســی کیفــری بر خالف قانون و بــا قدرت نمایی 
باعث ترس و واهمه خانواده متهم یا ســایر همکاران او 

در محل کار شوند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز 
با اشاره به اینکه به موجب قانون آئین دادرسی کیفری 
تفتیــش و بازرســی منــزل و محــل کار متهــم در صورتی 
مجاز اســت که با حقوق سایر اشــخاص حاضر در محل 
در تزاحــم نباشــد افــزود: در صورتــی که تزاحمــی نیز در 
ایــن خصوص وجود داشــته باشــد، بازرســی و تفتیش 
در صورتی جایز اســت که با نظر مقــام قضایی از حقوق 

متهم مهمتر باشد.
وی افزود: در مواردی مجوز تفتیش و بازرســی منزل 
و محــل کار متهــم، باید بــه تأئید رئیس کل دادگســتری 
اســتان نیز برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود وااّل 

امکان بازرسی وجود نخواهد داشت.
حجتی گفت: متأســفانه در مواردی شــاهد هســتیم 
کــه ضابطــان در مقام بازرســی و تفتیش، حتــی لوازم و 
مدارکــی را از محــل خــارج می کننــد که هیــچ ارتباطی با 
عنــوان اتهامــی فرد نــدارد و همین امر باعث می شــود 
در دعــاوی مطروحه علیه متهم در ســایر مراجع قضایی 
به لحــاظ عــدم دسترســی وی به اســناد و مــدارک الزم، 
بــرای وی فراهــم نشــده و محکومیــت  امــکان دفــاع 

حقوقی یا کیفری حاصل نماید.
 8 مــاده  بــه  اشــاره  بــا  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
 قانــون احترام بــه آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 
شــهروندی گفــت: قانونگــذار بر ایــن موضــوع تأکید 
دارد کــه بازرســی ها و معاینــات محلی و کشــف آالت 
و ادوات جــرم باید براســاس مقررات قانونی و بدون 
مزاحمــت و در کمــال احتیاط انجام شــود و ازتعرض 
نســبت به اســناد و مدارک و اشــیایی کــه ارتباطی به 
جــرم نداشــته و یــا بــه متهــم تعلق  نــدارد و افشــای 
مضمــون نامه ها و نوشــته ها و عکس های فامیلی و 
فیلم هــای خانوادگی و ضبــط بی مورد آنها خودداری 
گــردد تا بدیــن ترتیب به حیثیت معنوی اشــخاص نیز 
آســیبی وارد نگردد و چنانچه خســارتی از این مجری 
بــه متهم یا خانواده وی وارد شــود، این خســارت در 
قانــون آئین دادرســی کیفری قابل جبــران پیش بینی 

است. شده 
ســایر  ماننــد  نیــز  متهــم  گفــت:  پایــان  در  حجتــی 
شــهروندان در پناه قانون قــرار دارد و اصل برائت بر او 
حکومــت می کنــد و نمی توان به صرف اینکه کســی در 
معرض اتهامی قرار گرفته و معلوم نیســت که در آینده 
محکومیــت کیفــری حاصــل کنــد یا نــه بــا برخوردهای 
قهــری و تــوأم بــا اعمال خشــونت یا قدرت در بازرســی 
از محــل کار یــا ســکونت او، باعث ســلب امنیــت روانی 
اطرافیــان وی گردیــد و ضروری اســت در این خصوص 
آموزش های الزم توســط دادســتان ها با ضابطان عام 

و خاص داده شود.

تحلیل

فروش دارایی  دولت بدون سرمایه گذاری مولد، اقدامی چالش برانگیز است
سپهرغرب، گروه سیاسی: عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فروش اموال و دارایی های مولد دولت که مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار دارد، گفت: تا چه زمانی می توان به فروش اموال برای هزینه در امور جاری ادامه داد؟ فروش اموال و دارایی های مولد 

برای صرف امور جاری همچون حقوق و دستمزد راهبردی کوتاه مدت با منابعی محدود است.
البرز حســینی گفت: باید مشــخص شــود تا چه زمانی می توان این راهکار را ادامه داد!ســرمایه گذاری های مولد می تواند ســرمایه فعلی را افزایش دهد ودر واقع گذرگاهی است که سبب توسعه یافتگی می شود و می تواند بر رشد اقتصادی، افزایش درآمد 

سرانه نقش به سزایی داشته و در افزایش نرخ اشتغال تأثیر مثبتی داشته باشد و در نهایت بسیاری از مشکالت اقتصادی را برطرف کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تغییر گفتمان دولت، اعتماد عمومی مردم به عنوان مهمترین سرمایه و دارایی واقعی کشور، دوباره احیا شود.

سیاسی

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
کشورمان  خارجه  امور  وزارت 
سقوط  سانحه  درباره 
کرد  اعالم  اکراینی  هواپیمای 
نیروهای  قضائی  سازمان  که 
نظامی  دادستانی  و  مسلح 
الزم  کیفری  تحقیقات  تهران، 
انجام داده  بر تحقق عدالت  با دقت و تأکید  را 

است.

وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران 
بــه مناســبت دومین ســالگرد ســانحه ســقوط 
هواپیمــای اوکراینــی با صــدور بیانیــه ای ضمن 
تسلیت به خانواده های جانباختگان، اعالم کرد: 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح و دادســتانی 
نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، 
تحقیقــات کیفــری الزم را بــا دقــت و بــا تأکید بر 

تحقق عدالت انجام داده است.
در ایــن بیانیــه آمده اســت: تاکنــون چندین 

ایــن  بــه متهمیــن  از دادگاه رســیدگی  جلســه 
ســانحه، بــا حضــور خانواده هــای جانباختــگان 

برگزار شده است.
همچنیــن در ایــن بیانیه تأکید شــده اســت: 
جمهوری اســالمی ایران همچنــان آمادگی دارد 
تــا بــا هــر یــک از کشــورهای مرتبــط بــه صورت 
دوجانبــه در خصــوص اقدامــات صــورت گرفته 
حاکمیــت  بــه  احتــرام  ُحســن نیت،  براســاس 
کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین المللی 
دولت ها، براســاس دســتور کار موافقت شــده، 

مذاکره کند.

 متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران 
ضمن عــرض تســلیت مجــدد بــه خانواده های 
معزز جانباختگان، الزم می داند موارد ذیل را به 

اطالع عموم برساند:
متعاقب وقوع ســانحه، نهادهــای مرتبط در 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا اعالم علــت اصلی 
وقوع ســانحه، وفق قوانین داخلــی و تعهدات 
بین المللــی، وظایــف و تکالیف خــود را با دقت، 

شفافیت و سرعت انجام دادند.
بر این اساس در حوزه هوانوردی، گروه فنی 
مســتقل مســئول بررسی ســانحه، گزارش فنی 
ســانحه را در چارچــوب کنوانســیون هوانوردی 
و  شــیکاگو(   1944 )کنوانســیون  بین المللــی 
ضمائــم آن، بــا تعامــل و همــکاری کشــورهای 
هوانــوردی  بین المللــی  ســازمان  و  ذی ربــط 

بین المللــی )ایکائــو( در موعــد مقــرر به صورت 
عمومی منتشر کرد که مورد استقبال حداکثری 
بررســی  فرآینــد  در  شــرکت کننده  کشــورهای 

سانحه قرار گرفت.
در زمینــه امــور کیفــری و قضائــی ســانحه، 
همان گونــه که به اطالع عموم رســیده اســت، 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح و دادســتانی 
نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، 
تحقیقــات کیفــری الزم را بــا دقــت و بــا تأکید بر 

تحقق عدالت انجام داده است.
تاکنــون چندیــن جلســه از دادگاه رســیدگی 
به متهمین این ســانحه، با حضور خانواده های 

جانباختگان برگزار شده است.
ایــران  اســالمی  جمهــوری  اســت،  گفتنــی 
براســاس اصول مســلم حقوقــی از جمله اصل 
و  ســانحه  وقــوع  محــل  ســرزمینی  صالحیــت 
تابعیــت متهمین، و با رعایــت قوانین و مقررات 
مربوطــه، فرآینــد رســیدگی کیفــری و قضائی را 

انجام داده است.
در خصــوص دلجویی از خانواده های داغدار 
این ســانحه و کاهش آالم آن هــا، هیئت محترم 
وزیران براساس ُحسن نیت در تاریخ ١6 دی ماه 
١٣٩٩ طی مصوبه ای، نســبت بــه تعیین رقمی 
بــرای پرداخــت بــه خانواده هــای کلیــه قربانیان 
)بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل تابعیت آن ها( 

اقدام کرده است.
در راســتای اجرای این تصویب نامه، ســتادی 
کــه  شــد  تشــکیل  شهرســازی  و  راه  وزارت  در 

اقدامــات الزم را بــرای انجــام فرآینــد پرداخــت 
از  تعــدادی  بــه  تاکنــون  و  داشــته  معمــول 
مقــررات  وفــق  را  پرداخت هایــی  خانواده هــا، 

مربوطه انجام داده است.
بــه  یادداشــت هایی  طــی  راســتا  ایــن  در 
سفارت های دولت های ذی ربط آمادگی پرداخت 
بــه بازمانــدگان 30 تبعــه خارجی ســانحه اعالم 
شــده اســت. در ُبعــد دیپلماتیــک ایــن ســانحه، 
جمهوری اســالمی ایران با اســتقبال از مذاکرات 
دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعالم ُحسن نیت 
ابعــاد  پیرامــون  الزم  توضیحــات  ارائــه  و  خــود 
نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف ســانحه، 
در سه دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در 

شهرهای »کی یف« و تهران مشارکت کرد.
در ایــن مذاکــرات، کلیــه جوانــب موضــوع با 
جزئیــات کامــل از ســوی کارشناســان دو طــرف 

مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
جمهــوری اســالمی ایــران بــه رغــم اقدامات 
خالف قانون برخی کشورهای خاص که در حال 
تالش برای سوءاســتفاده از این واقعه دردناک 
و آالم بازمانــدگان در راســتای اغراض سیاســی 
خود می باشند، بار دیگر تأکید می کند همچنان 
آمادگی دارد تا با هر یک از کشــورهای مرتبط به 
صــورت دوجانبــه در خصــوص اقدامات صورت 
گرفته براساس ُحســن نیت، احترام به حاکمیت 
کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین المللی 
دولت ها، براســاس دســتور کار موافقت شــده، 

مذاکره کند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
مذاکرات  انجام  با  همزمان 
نمایندگان  با  کشورمان 
وین،  در   4+1 کشورهای 
با  و  همیشه  مانند  به  انگلیس 
در  صهیونیستی  رژیم  همکاری 
پی سنگ اندازی در مسیر تحقق 

مطالبات ملت ایران است.
بررســی تاریــخ روابط ایران و انگلســتان گواه 
روزهــای پــر فــراز و نشــیبی را می دهــد؛ علیرغم 
اینکــه مناســبات دیپلماتیــک کشــورها همواره 
به صورت برد-برد تعریف می شــود و ملت ها از 
ارتباط دولت های متبوع شــان سود می برند اما 
انگلیســی ها همواره در روابط با تهران به دنبال 

داده کمتر و ستانده بیشتر بودند.
روابط دیپلماتیک به نفع ملت ها است؛ به جز 

رابطه با انگلیس!
معمــوًال روابــط دیپلماتیــک به نفــع ملت ها 
خواهد بود، اما هر چقدر که تاریخ را برای یافتن 
یک نکته سازنده از سابقه روابط دو کشور ایران 
و انگلیــس ورق زدیــم، جز اقدامــات خصمانه و 
غیرسازنده علیه ملت ایران، چیزی پیدا نکردیم.

در پرونده ســوابق اســتعمارگرایانه انگلیس 
می توانیــم بــه مــوارد متعــدد خســارت باری از 
جمله تحمیل قراردادهای اســتعماری همچون 
رویتــر، التــاری، دارســی، 1919، جــاده بختیــار، از 
طرف دیگر نقش مســتقیم انگلیس در خباثت و 
بروز چالش های اساســی در کشورمان از جمله 
تجزیــه بلوچســتان، ترویــج مواد مخــدر در بین 
ایرانیان، به انحراف کشــیدن انقالب مشــروطه، 
تأمیــن   ،1917-1919 ســال های  بــزرگ  قحطــی 
ســرمایه های  از  قشون کشــی ها  هزینه هــای 
ایــران، تفرقه بین اقوام مختلــف ایرانی، دخالت 
مســتقیم در روی کار آمــدن رضاخــان پهلــوی، 
نقــش آشــکار در کودتــای 28 مــرداد، جدایــی 
جزیــره بحریــن از ایــران و کمک بــه محمد رضا 

پهلوی برای سرکوب مخالفین اشاره کنیم.
پس از حدوث انقالب اسالمی، رویه ی منفی 
دستگاه سیاســت خارجی دربار انگلیس نسبت 
به ایران، وارد مراحل جدیدتری شد و این کشور 
در همدســتی با جنایتکارانــی همچون صدام و 

آمریکایی ها با همه ی توان ورود کرد.

حامی  اولین  و  صدام  حامی  انگلیس،   
تحریم ها علیه مردم ایران

مــارگارت تاچــر، نخســت وزیر وقــت انگلیس 
در آذر مــاه 58 در دیــدار با جیمــی کارتر، رئیس 
جمهــور آمریــکا گفــت: »اگــر آمریکا در ســازمان 
ملل خواستار تحریم اقتصادی علیه ایران شود، 
بریتانیا نخستین کشــوری خواهد بود که از وی 

حمایت خواهد کرد.«
به این ترتیب ســوژه جدیدی در دست دولت 
متخاصــم انگلیس قرار گرفت تــا بتواند پنجره  ی 
جدیدی از کالهبــرداری و خیانت به ملت دیگر را 

باز کند.
دولــت انگلیس که به دنبال لغو قراردادهای 
نظامــی گذشــته خــود با ایــران، حجم زیــادی از 
بدهــکاری را در دامــن خود می دیــد، به بهانه ی 

تســخیر ســفارت آمریکا در تهــران روابطــش را با 
کشــورمان قطــع کرد. ایــران و انگلیــس در دهه 
1970 میــالدی قراردادی بــرای تحویل 1500 تانک 
چیفتــن و 250 خــودروی زرهــی به طــرف ایرانی 
امضــا کردنــد. در همیــن ایــام نیز در یــک حادثه 
تروریســتی، ســفارت ایران شــش روز در اشــغال 
چند تروریســت قرار گرفت کــه در نهایت با ضعف 
و تعلل نیروهای امنیتی و وزارت خارجه انگلیس، 
دو تن از دیپلمات های ایرانی به شهادت رسیدند.

روابــط دیپلماتیک ایــران و انگلیــس در چهار 
فــراز  انقــالب اســالمی همــواره دارای  از  دهــه 
و نشــیب بــوده اســت و ایــن کشــور همچنــان 
بــا حفــظ روحیه ی ســابق خــود چشــم طمع به 
ســرمایه های ملت ایران داشــته اما هــر بار با در 

بسته مواجه شده است.
بــرای مثــال پــس از آنکــه در 13 تیــر 1398 
انگلیــس با اســتناد بــه تحریم هــای بین المللی، 
نفتکــش ایرانــی »گریس 1« را توقیــف کرد، چند 
روز بعــد ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، در 
پاســخ بــه ایــن راهزنــی انگلیســی ها نفتکــش 
انگلیســی »اســتنا ایمپــرو« را به دلیــل تخلفات 
متعــدد در تنگــه هرمــز توقیف کرد کــه ضربه ی 
بی ســابقه ای بر پیکــر اقتدار دریایی کشــوری که 
روزی مدعی امپراطوری بر دریاها بود، وارد شد.

نام  است،  آشوب  از  صحبت  وقتی   
سفارت انگلیس می درخشد!

ســفارت انگلیــس در تهــران نیز همــواره پای 
ثابــت آشــوب های داخلی بــوده اســت و نقش 
مشــهود ســفارتخانه و »ســایمون گس« سفیر 

این کشور در فتنه ی 88 بر همگان آشکار بود.

در دی ماه 98 زمانی که در مقابل دانشــگاه 
امیرکبیــر تجمعی به بهانه بزرگداشــت شــهدای 
حادثــه هواپیمــای اوکراینی برگزار شــد و برخی 
افــراد ناشــناس اقــدام بــه آتــش زدن بنرهــای 
مربوط به شــهید حاج قاسم ســلیمانی کردند، 
»رابرت مک ایر« سفیر وقت لندن و عضو فعلی 
تیــم مذاکره کننــده انگلیــس در مذاکــرات وین، 

هنگام فیلم برداری از تجمع بازداشت شد.

امنیتی  ارشد  مدیر  لندن؛  جدید  سفیر   
در لباس دیپلماتیک

»ســایمون شــرکلیف« کــه ســابقه مدیریــت 
امنیــت ملــی وزارت خارجــه انگلیس و ســفارت 
این کشور در یمن را دارد، اخیرًا کلیددار سفارت 
لنــدن در تهران شــده اســت و از همــان ابتدای 
فعالیت خود نشان داد، همچون ادوار گذشته 

خود به دنبال حاشیه سازی است.
بــا  کشــورمان  مذاکــرات  اوج  در  کــه  حــال 
اعضای 1+4 در وین هستیم، مقامات انگلیسی 
از جملــه »لیــز تــراس« وزیــر امــور خارجــه ایــن 
کشور و »بوریس جانســون« همچنان به اتخاذ 
مواضــع خصمانــه خــود ادامــه می دهنــد و به 
جــای اقدامات ســازنده در مذاکــرات و پرداخت 
بدهی های گذشــته خود، به دنبال مقصرنمایی 

ایران در مذاکرات هستند.
اولیــن دیــدار وزرای جدید امور خارجــه ایران 
و انگلیــس در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان 
»تــراس«  دیــدار  آن  در  و  گرفــت  شــکل  ملــل 
خواســتار آزادی جاسوسان و مجرمان انگلیسی 
بازداشــت شــده در ایران شــد و در طــرف مقابل 
نیــز امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان 

بــا بیان اینکــه بازســازی روابط دوجانبــه نیازمند 
اقدامــات جدی اســت، بر لــزوم عملیاتی شــدن 
بازپرداخت بدهی چهار دهه ای انگلیس به ایران 

تأکید کرد.

بی عملی  رویکرد  امیرعبداللهیان:   
انگلیس تغییر کند

وی بــا بیــان اینکه »ایــران در برجــام حرف ها 
و وعده هــای زیــادی شــنیده، اما عملــی ندیده 
اســت«، گفت: »متأســفانه انگلیــس هم جزئی 
از ایــن بی عملــی بــوده و این رویکــرد باید تغییر 

کند.«
بعــدی  مکالمــه  در  موضــوع  ایــن 
امیرعبداللهیــان و تــراس، مــورد اعتــراض وزیــر 
امــور خارجه ایــران قــرار گرفــت. امرعبداللهیان 
خطــاب بــه تــراس تاکیــد کــرد که بخــش اعظم 
توافقــات تجاری میان دو کشــور پــس از برجام 
و  تجــارت  حجــم  ارتقــای  و  نشــده اند  اجرایــی 
تســهیل مراودات مالی میان دو کشــور نیازمند 

افزایش تحرک و اقدامات لندن است.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان همچنیــن بــا 
یــادآوری بدهــی قدیمــی انگلســتان بــه ایــران، 
بازپرداخت این بدهی را حق ملت ایران خوانده 
و بر لــزوم اقدام فــوری لندن جهــت بازپرداخت 

هرچه سریع تر این بدهی تأکید کرد.
فقــط یــک انگلیســی می توانــد وزیــر خارجه 

صهیونیست ها را تحویل بگیرد
در ادامــه رونــد مذاکــرات نیــز »تــراس« تنها 
وزیــر امــور خارجــه ای بــود کــه حاضــر بــه ارائه 
بیانیــه مشــترک بــا »الپیــد« وزیــر امــور خارجه 
رژیم صهیونیســتی شد و دو طرف مدعی شدند 

»زمان در حال سپری شدن است و این ضرورت 
همــکاری نزدیک با دوســتان و شــرکا برای ناکام 
دوچنــدان  را  ایــران  بلندپروازی هــای  گذاشــتن 

می کند.«
در  همچنیــن  انگلیــس  خارجــه  امــور  وزیــر 
اقدامی دیگر و در آخرین روزهای ســال میالدی 
شــورای  عضــو  خارجــه  امــور  وزرای  گذشــته، 
همــکاری خلیــج فــارس را در منطقــه »کنــت« 
در جنــوب شــرقی انگلســتان گــرد هــم جمــع 
کــرد و با صــدور بیانیــه ای از ایران خواســتند به 
منظــور اجتنــاب از وارد کردن منطقــه و جامعه 
بین المللــی به نقطه بحــران، فرصت دیپلماتیک 
فعلــی برای احیای برجــام )برنامه جامعه اقدام 

مشترک( را مغتنم بشمرد.

 شورای همکاری خلیج فارس؛ نخود هر 
آش

همچنیــن در ایــن بیانیــه از ایران خواســتند 
»نقــش مثبتــی در منطقه ایفــا کند، بــه قوانین 
بین المللــی پایبنــد باشــند بــه حاکمیــت ملی و 
تمامیت ارضی همســایگان خود احترام بگذارد 
و حمایــت از گروه هــای شــبه نظامی را متوقــف 

کند.«
در واکنــش به ایــن لفاظی ها بود که ســعید 
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی  خطیــب زاده 
کشــورمان ایــن بیانیــه را اقدامــی در راســتای 
تالش هــای تفرقــه افکنانــه برخــی کانون هــای 
شــناخته شده که از شکل گیری فضای تعامل و 
همکاری بین کشــورهای منطقه نگران هستند، 

توصیف کرد.
در آخریــن فرآینــد از ایــن چرخــه خصمانــه 
»نفتالــی  »سه شــنبه«  روز  ایــران  ملــت  علیــه 
بنت« نخســت وزیــر رژیم اســرائیل بــا »بوریس 
تلفنــی  خــود  انگلیســی  همتــای  جانســون« 

گفت وگو کرد.
سخنگوی بوریس جانسون در این خصوص 
گفــت: »جانســون خواهــان تعامــل همــراه بــا 
حســن نیــت بــا ایــران اســت. در دیپلماتیــک باز 
بــوده، اما زمان برای دســت یافتــن به توافق رو 
بــه پایان اســت.« در میز مذاکره نیــز نمایندگان 
انگلیس که هیچ تخصص و دانشــی از مســائل 
صرفــا  ندارنــد،  تحریم هــا  رفــع  و  هســته ای 
آمریــکا و  پیگیــری مطالبــات  و  ِپیــک  نقــش  در 

رژیم صهیونیستی عمل می کنند.
البتــه طبیعــی اســت کــه انگلیســی ها از بــه 
فرجــام رســیدن مذاکــرات خوشــحال نباشــند، 
چون در این صورت باید برای پرداخت مطالبات 

ملت ایران بهانه های جدیدی پیدا کنند.

با  مواجهه  در  رویکرد  تغییر  لزوم   
سیاست خارجی انگلیسی

به نظر می رســد الزم است دستگاه سیاست 
خارجی کشــورمان بــا پیگیری جدی تری نســبت 
به گذشــته موضوع پرداخت بدهی های گذشته 
انگلیــس و همچنیــن مســئولیت این کشــور در 
همراهــی بــا آمریــکا در اعمال مجــدد تحریم ها 

پس از برجام را گوشزد کند.

مذاکرات وین

وزارت امور 
خارجه

سیدمهدی حجتی

وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد؛

تحقیقات کیفری سانحه هواپیمای اوکراینی با تأکید بر عدالت انجام شد

نقش مخرب انگلیس در مذاکرات؛ پیوند صهیونیست ها 
ین زندان ملکه در و و فر
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امام علی )ع(:
ُشکُر المؤِمِن َیظَهُر فی َعَمِلِه، ُشکُر المناِفِق ال یتجاوُز ِلساَنُه.

کــردار او آشــکار می شــود و شــکرگزاری منافــق از زبانش   شــکرگزاری مومــن در 
فراتر نمی رود.

)غررالحکم، ح5۶۶2(
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کدام کشور عربی بیشترین 
کاال را از ایران می خرد؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جدیدترین  در  تجارت  توسعه  سازمان 
صادراتی  روند  بررسی  به  خود  گزارش 
منطقه  عربی  کشورهای  به  ایران 
آمارهای  نسبی  افزایش  از  و  پرداخته 
خبر  گذشته  سال  به  نسبت  صادراتی 

داده است.
بر اساس آمارهایی که از سوی گمرک و اتاق بازرگانی 
تهران منتشــر شده، در پایان 9 ماهه سال جاری، میزان 
صادرات غیرنفتی ایران از مرز 35 میلیارد دالر گذشته و 
به این ترتیب افزایشــی حدودا 40 درصدی را نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.
ایــن آمــار در حالی به ثبت رســیده که ســال گذشــته 
تجارت ایران نیز مانند بســیاری از کشورهای جهان تحت 
تاثیر شــیوع ویــروس کرونا، با کاهش مواجه شــده بود 
و از ابتدای ســال جــاری با کاهش نســبی محدودیت ها 
و شــروع فراینــد واکسیناســیون علیــه کرونــا، برخــی از 

مشکالت کاهش یافته است.
بــا توجــه بــه تــداوم تحریم هــای اقتصــادی علیــه 
ایــران، دولت تالش کرده در کوتــاه مدت، راهی برای 
حفــظ آمارهــای صادراتــی پیــدا کنــد کــه یکــی از آنها 
افزایــش صادرات بــه کشــورهای همســایه و منطقه 
اصلی تریــن  هــر چنــد همچنــان چیــن  اســت.  بــوده 
شــریک تجاری ایران به شمار می رود اما با حذف این 
کشــور، تمام شــرکای اصلی تجاری در منطقه یا میان 
همســایگان قــرار دارنــد و ســازمان توســعه تجــارت 
اعــالم کرده که بــه دنبال افزایش ســهم ایران از بازار 

کشورهاست. این 
جدیدتریــن گزارش این ســازمان نشــان می دهد که 
ســهم کشــورهای عربی منطقه از تجارت ایران افزایش 
یافتــه و می تــوان به باالتر رفتــن این آمار در ســال های 

آینده نیز امیدوار بود.
در میان 20 کشــور اول هــدف محصوالت صادراتی 
ایــران با میزان صادراتی در حدود 32 میلیارد و 537 
میلیــون دالر) 92.6 کل صــادرات( کشــورهای عربــی 
شــامل عراق بــا 6 میلیارد و 780 میلیون دالر و ســهم 
19.3 درصــدی )پــس از چیــن( در رتبــه دوم و امارات 
متحــده عربــی بــا 3 میلیــارد و 434 میلیــون دالر و 
چهــارم  رتبــه  در  ترکیــه(  از  درصدی)بعــد   9.8 ســهم 
قــرار  ایرانــی  محصــوالت  صادراتــی  هــدف  بازارهــای 
داشــته اند. همچنین عمان با 442 میلیون دالر و1.3 
ســهم از کل صــادرات ایــران طی مــدت مذکور)پس از 
افغانســتان، هند، پاکســتان، اندونزی، تایلند( در رتبه 
10 کشــورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته اســت. 
ســوریه نیز در این مدت بــا 163 میلیون دالر در ردیف 
19 مهمتریــن بازارهای هدف صــادرات ج. ا. ایران قرار 

است. گرفته 
همچنیــن ایران در 9 ماهه ابتدای ســال 1400 حدود 
16 میلیــارد و 622 میلیــون دالر )ســهم 53 درصد از کل 
صادرات کشــور( به 15 کشــور همســایه داشــته اســت 
کــه از ایــن میزان حــدود 10 میلیــارد و 880 میلیون دالر 
بــه کشــورهای عربــی حــوزه خلیج فــارس صادر شــده 
اســت. در میان فهرســت فوق کشورهای عراق رتبه اول 
و امــارات متحــده عربی)پــس از ترکیــه( در رتبــه ســوم 

طرف های صادراتی ایران قرار داشته اند.
همچنیــن عمــان )پــس از کشــورهای افغانســتان، 
پاکستان( در رتبه 6 طرف های صادراتی ایران قرار داشته 
است. کشورهای کویت با 109 میلیون دالر و قطر با 108 
میلیــون دالر، کویــت بــا 92 و بحریــن با 6 میلیــون دالر 
)پــس از کشــورهای روســیه، آذربایجــان، ترکمنســتان، 
ارمنســتان و قزاقســتان( به ترتیب در رتبه هــای 12 تا 14 
طرفهای صادراتی ایران در میان 15 کشور همسایه طی 
مدت مذکور قرار گرفته اند. عربســتان نیز کماکان بدون 
کســب ســهم قابل توجهی از صادرات ایــران در رتبه آخر 
طرف هــای صادراتــی در میان همســایگان قرار داشــته 

است.
صادرات ایران به عراق و امارات در 9 ماهه اول سال 
1400 نســبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش  
به ترتیب 14 درصد و چهار درصد رشد را نشان می دهد.

ایران و جهان

روایت امیر سیاری از دیدگاه یک فرمانده خارجی درباره ناوشکن جماران
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون  و  ستاد  رئیس  جهان: 
گفت:  ارتش  هماهنگ کننده 
آنقدر موشک های متعدد  امروزه 
اختیار  در  برد  بلند  و  میان  کوتاه، 
داریم که نشان دهنده توانمندی 
و اقتدار حوزه پدافندی کشورمان 

است و موجب شده آسمان ایران امن باشد.
امیــر دریــادار حبیــب اهلل ســیاری در رابطــه بــا 
اهمیت موشــک های جدید پدافنــدی که اخیرًا به 
نیــروی دریایــی ارتــش تحویــل داده شــده، گفت: 
موشــک پدافندی در حوزه زمین به هوا محسوب 
می شــود کــه در بردهــای کوتــاه، متوســط و بلند 
تولید می شود تا بتوان از آسمان کشور دفاع کرد.
وقتــی  گفــت  می تــوان  کــرد:  بیــان  ســیاری 
هواپیمــای نیــروی هوایــی از بانــد فــرودگاه بلنــد 
می شود از غرش هوایی همگان متوجه می شوند 
خلبــان برای انجام عملیات پــرواز کرد اما وقتی ناو 
نیروی دریایی از اســکله جدا می شــود، کسی از آن 
خبر نخواهد داشت از این رو تالش کردیم زحمات 
دالورمردان نداجا در رسانه بیشتر منعکس شود.

رئیس ســتاد و معــاون هماهنگ کننــده ارتش 
تصریــح کرد: خوشــخبتانه مردم بــا توانمندی ها، 
اقدامــات و خصوصا بــا ارزش فعالیت های نیروی 
دریایی و ارتباط آن با اقتصاد کشــور آشــنا شدند. 
وقتــی گفتــه می شــد 10 هــزار کشــتی نفتکــش و 
تجاری توســط نداجا اســکورت و همراهی شــده، 
کســی معنــی آن را نمی دانســت؛ در واقــع افــراد 
در  نمی دانســتند دشــمن نمی خواســت کشــتی 
بنادر کشــورمان پهلو بگیرد تا مواد غذایی، گندم، 
شــکر و غیــره کــه در آن زمــان نیــاز داشــتیم وارد 

کشور شود تا نهایتا قحطی ایجاد شود.
نمی توانســتیم  اگــر  همچنیــن  افــزود:  وی 
نفتکــش هایمــان را در مقابل حمالت موشــکی و 
هوایی دشــمن اســکورت کنیــم، در حــوزه تأمین 
مالــی با مشــکل مواجه می شــدیم زیرا کســی به 

کشورمان کمک نمی کرد.
ســیاری افزود: حفظ جزیــره خارک، بــاز ماندن 
راه درآمدزایــی بــرای کشــور و... همــگان از طریق 
انجــام  دریایــی  نیــروی  کــه  اســت  فعالیت هایــی 
می دهد، از این رو اقدامات رســانه ای موجب شد 

مردم با فعالیت های نداجا بیشتر آشنا شوند.

رئیس ســتاد و معــاون هماهنگ کننده ارتش 
بیان کرد: بر این اســاس با رسانه ها، کارگردانان 
و غیره جلســات متعددی برگزار شــد تا این رویه 
در ســطوح مختلف ارتش ایجاد شــود اما خیلی 
موفــق نبوده ایــم؛ بــه نظــر می رســد در میــدان 
بــودن رســانه ها و همچنین تغییر دیــدگاه برای 
ورود دوربیــن، عکاس و خبرنــگار به حوزه کاری 
ارتــش نیــاز اســت تــا موضــوع مدنظــر محقــق 
شــود از ایــن رو بایــد اذعان کــرد ارتــش نیازمند 
دســتیابی به توانمندی ســازمان یافته رسانه ای 

است.
رزمایــش  شــاخص های  خصــوص  در  وی 
ذوالفقــار 1400، اظهــار کرد: این رزمایــش با اقتدار 
در دریاهــای آزاد و تا عمق 2 هزار کیلومتری انجام 
شــد که نشان دهنده اشــراف اطالعاتی تا مدار 10 
درجه، خلیج عدن و دریای ســرخ اســت؛ این مهم 
بــه معنــای حضــور در آب هــای آزاد و دســت بلند 

نظام در حوزه دریایی است.
ســیاری افــزود: دریامانــی، بهره گیــری از ناوها، 
در  می توانــد  کــه  ناوشــکن هایی  و  زیردریایی هــا 
اقیانوس هــا بمانــد و بــا امواج ســهمگین مقابله 

کنــد، دارای اهمیــت اســت؛ دفــاع ســاحلی قوی، 
توانمنــدی پدافنــدی، پشــتیبانی نیــروی هوایــی 
از نیــروی دریایــی در دریاهای آزاد و غیــره از جمله 
موضوعات مهمی اســت که نشــان دهنده اقتدار 
کشــورمان اســت؛ از ایــن رو برگزاری ایــن رزمایش 

مورد توجه دنیا قرار می گیرد.
رئیس ســتاد و معــاون هماهنگ کننــده ارتش 
تصریــح کــرد: ناوگــروه 75 کشــورمان از جنــوب 
آفریقــا دور زد و بــا عبــور از ســه اقیانــوس هنــد 
شــمالی و جنوبــی، اقیانــوس اطلــس شــمالی و 
جنوبی و خلیج فنالند و گذشتن از کنار 55 کشور، 
بــدون پهلوگیــری بــه ســن پترزبورگ رســید. 135 
روز ایــن مهــم طــول کشــید کــه مأموریــت مهمی 
محسوب می شود و برای دنیا معنا دارد. استکبار 
جهانــی علیرغم اینکــه می گوید اشــراف اطالعاتی 

دارد، متوجه نشدند قرار است کجا برویم.
وی گفــت: در عرصه دریــای آزاد ماندگاری مهم 
اســت؛ به عبارتــی ایــن ماموریــت بــه دنیــا اعــالم 
کــرد ایران به این توانمندی رســیده کــه می تواند 
اجــرا  را  کــه چنیــن مأموریتــی  ناوشــکنی بســازد 
کنــد. یکــی از دالیلی که رهبــر انقالب بــرای الحاق 

ناوشکن جماران به بندرعباس آمدند برای دیدن 
توانمنــدی جوانان بود و ایشــان بــه این موضوع 

تأکید داشتند.
ســیاری افــزود: خاطرم اســت بــرای حضــور در 
همایشی به آفریقای جنوبی رفته بود که فرمانده 
نیــروی دریایــی یکی از کشــورها از من ســوال کرد 
نــاوی کــه ســاختید، تــوان دریانــوردی هــم دارد؟ 
در واقــع پرســید سیســتم رانــش و موتــور دارد؟ 
در واقــع نگاهش ایــن بود که ما توانایی ســاخت 

ناوشکن نداریم و صرفا ماکت است.

معــاون هماهنگ کننده ارتــش تصریح کرد: در 
خلیج عدن ناوشــکن برای اسکورت کشتی هایتان 
داریــد از ایــن رو به فرمانده ناوتان ســفارش کنید 
تــا ناوشــکن جمــاران را طی یــک ماه آینــده در آن 
منطقــه رصــد کنــد. ایــن ناوشــکن طــی ســه ماه 

مأموریت انجام داد و به کشور بازگشت.
وی خاطرنشان کرد: وقتی مجددًا این فرمانده 
خارجی را در همایشــی در بنگالدش دیدم، با زبان 
بی زبانــی گفــت ناوشــکن شــما را دیــدم و متوجه 

شدم که »می توانید«.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
میکرون 

ُ
ا سویه  شیوع  جهان: 

متزلزل  وضعیت  و  کرونا 
کشور،   در  کووید-19  پاندمی 
جمله  از  دانشگاه ها  همه 
یک  سطح  دانشگاه های 
داد  قرار  شرایطی  در  را  کشور 
ترم  پایان  امتحانات  دارند  قصد  آنها  اغلب  که 
به صورت  را  جاری  نمیسال  در  دانشجویان 

مجازی برگزار کنند.
ترم تحصیلی جاری در شــرایطی آغاز شــد که 
بــه دلیــل واکسیناســیون عمومی مــردم، امید 
می رفــت که دانشــگاه ها حداقل از اواســط ترم 
بــرای از ســرگیری آمــوزش حضــوری بازگشــایی 
شــوند.اما ایــن اتفاق نیفتــاد و دالیل متعددی 
ســبب شــد دانشــگاه ها اعــالم کننــد هنــوز بــه 
طــور کامل بــرای از ســرگیری آمــوزش حضوری 
از دانشــجویان  برخــی  تنهــا  و  نیســتند  آمــاده 
بــه صــورت محــدود در دانشــگاه هاحضور پیدا 
کردند. مســئوالن دانشگاه ها نیز معتقد بودند 
بــا توجه به اینکــه کالس ها مجازی برگزار شــده 
اســت،  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه امتحانات 
این ترم نیز مجازی برگزار شــود. بنابراین شــیوع 
ســویه ُامیکــرون کوویــد-19، شــرایط را به طرز 
دیگــری رقم زد و ســبب شــد بســیاری از امیدها 
بــرای آموزش حضوری دانشــگاه کمرنگ شــود 
و احتمــال برگــزاری حضــوری امتحانــات بســیار 

کاهش یابد.
دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر 
علــوم در پنجــاه و پنجمیــن اجــالس سراســری 
تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی  معاونــان 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالی کــه در آبان 
ماه برگزار شــد، با بیــان اینکه برگــزاری حضوری 
امتحانات پایان ترم دانشــجویان ضروری اســت 
گفتــه بــود که بایــد برنامه ریزی داشــته باشــیم 
تــرم  پایــان  امتحانــات  از  بخشــی  حداقــل  کــه 
دانشــگاه ها به صورت حضوری برگزار شود، اما 
بــا توجه به شــیوع ســویه ُامیکــرون کووید-19 
نحوه برگــزاری امتحانات پایان ترم در نیمســال 
اول 1400-1401 به تصمیم دانشگاه ها متفاوت 
امکانــات  نظــر  از  دانشــگاه ها  برخــی  اســت. 
امــکان  کــه  هســتند  شــرایطی  در  زیرســاختی 
برگزاری حضوری امتحانات را دارند و برخی دیگر 

خیر.
در ایــن میــان دانشــگاه های برتــر کشــور نیز 
رویکردهــای متفاوتــی را پیــش گرفته انــد ولــی 
بــه طــور کلی می تــوان گفت تصمیــم غالب این 
دانشــگاه ها برگــزاری مجــازی امتحانات اســت؛ 
چراکــه بــا توجه بــه شــیوع ُامیکرون، ســالمتی 
دانشــجویان و اساتید در اولویت مسئوالن این 

دانشگاه ها است.

 دانشگاه صنعتی شریف
با اعالم دکتر رســول جلیلی رئیس دانشــگاه 
مشــکالت  بــه  توجــه  بــا  شــریف،  صنعتــی 
خوابگاه ها، احتمال برگزاری حضوری امتحانات 

پایان ترم در این دانشگاه خیلی ضعیف است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای مــا مهم تــر از 
تصمیمات بخشنامه ای، ســالمت دانشجویان، 
استادان و کارمندان دانشگاه است، ادامه داد: 
علی رغم درخواســت های مکرر برای از ســرگیری 
فعالیت هــا و حضــور دانشــجویان و اســتادان، 
تالش خواهیم کرد تا در این تصمیم به سالمت 
دانشــجویان کــه ذینفعــان اصلــی مــا هســتند 

توجه ویژه ای داشته باشیم.

دکتــر جلیلــی خاطرنشــان کرد: ســخت ترین  
کار دانشــگاه از ســرگیری آمــوزش حضــوری در 
بهمن ماه است و تالش خواهیم کرد تا با رعایت 
پروتکل هــا و اصــول ایمنی در این راســتا اقدام 

نماییم.

 دانشگاه تهران
آموزشــی  معــاون  کمــره ای  محمــود  دکتــر 
دانشــگاه تهــران در رابطــه بــا وضعیــت برگزاری 
 1400-  1401 اول  نیمســال  پایــان  امتحانــات 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه گفــت: امتحانــات 
پایــان نیمســال اول 1401 -1400 بــرای تمامــی 
مقاطــع مختلــف تحصیلی دانشــگاه تهــران بنا 
بــر تصمیم هیأت منتخب شــورای دانشــگاه، به 

صورت غیرحضوری برگزار می شود.
وی دربــاره نحوه برگــزاری آزمــون واحدهای 
عملــی نیــز اظهار کــرد: ایــن واحدها بــه صورت 
صــورت  بــه  و  دانشــکده ها  توســط  مــوردی 

حضوری و عملی برگزار می شود.

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعالم کرد: با توجه 
به تصمیم ســتاد ملــی مدیریت کرونــا بر در نظر 
گرفتن رنگ نارنجی برای هر شهر که یک مبتال به 
ســویه ُامیکرون دارد و احتمــال تغییر وضعیت 
شــهر تهــران و اینکه ســویه جدید ُامیکــرون به 
ســرعت شــیوع پیدا می کنــد، وضعیــت برگزاری 

امتحانات مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده 
تــا آزمون های پایــان نیم ســال، محدودیت های 
خوابگاهی برای مراقبت از مبتالیان احتمالی به 

سویه ُامیکرون وجود دارد.
پایــان  آزمون هــای  کلیــه  اســاس،  ایــن  بــر 
نیم ســال دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، در تمامی 
تکمیلــی(  تحصیــالت  و  مقاطع)کارشناســی 
بصــورت غیرحضــوری )مجــازی( برگــزار خواهــد 
شــد و این تصمیم ناظر به مصوبات ســتاد ملی 

مدیریت کرونا است.

 دانشگاه شهید بهشتی
دکتــر علــی اکبر افضلیــان معاون آموزشــی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
امتحانــات نیمســال اول ســال تحصیلی جاری 
خواهــد  آغــاز  دی مــاه   18 از  دانشــگاه  ایــن 
شــد، گفــت: امتحانــات مقاطــع کارشناســی و 
امتحانــات  و  غیرحضــوری  کارشناسی ارشــد 

مقطع دکتری به صورت حضوری است.

 دانشگاه علم و صنعت
دکتــر محمدرضــا دلیــری معــاون آموزشــی 
دانشــگاه علــم و صنعت در خصــوص وضعیت 
برگــزاری امتحانــات ایــن دانشــگاه گفــت: فعــال 
تصمیم دانشــگاه به برگزاری مجــازی امتحانات 
اســت تــا منابــع و امکانــات الزم تامیــن گــردد. 
ولی شــاید شــرایط برگزاری امتحانات تغییر کند 
و هنــوز برگــزاری حضوری یــا مجــازی امتحانات 

قطعی نیست.
بــا  آمــوزش  بخــش  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مشکلی مواجه نیســتیم، خاطرنشان کرد: برای 
بخش های دانشــجویی مانند تامین خوابگاه و 
خدمــات سلف ســرویس بایــد تمهیداتی فراهم 

شود.

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
بــا پیگیری های انجام شــده در مورد بررســی 
وضعیــت برگزاری امتحانات پایان ترم دانشــگاه 
ایــن  طوســی،  نصیرالدیــن  خواجــه  صنعتــی 
امتحانــات  برگــزاری  وضعیــت  هنــوز  دانشــگاه 

دانشجویان را اعالم نکرده است.

 دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتــر علی آدمی معاون آموزشــی دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی نیــزدر مــورد نحــوه برگــزاری 
امتحانــات پایــان نیم ســال اول ســال تحصیلی 
1401-1400 ایــن دانشــگاه گفــت: بــا توجــه بــه 
شرایط موجود، بررســی همه جوانب و تأکید بر 
حفظ ســالمتی دانشــجویان، کارکنان و اعضای 
امتحانــات  برگــزاری  دانشــگاه،  علمــی  هیئــت 
پایان نیم ســال اول ســال تحصیلی 1400-1401 
برای دانشــجویان مقطــع دکتری ورودی ســال 
1399و1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
صورت "حضوری" و امتحانات سایر دانشجویان 

به صورت "مجازی" برگزار می شود.

 دانشگاه تربیت مدرس
دکتــر اســداهلل کردنائیــج معــاون آموزشــی 
دانشــگاه تربیت مدرس نیــز از برگزاری حضوری 
پایان تــرم  امتحانــات  حضــوری  غیــر  بعضــا  و 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: 
نحوه برگزاری امتحانات به زودی اطالع رســانی 

خواهد شد.

 دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و 
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی نیز اعالم کرد که 
نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشــجویان 
به عهــده خود واحدها در اســتان ها اســت و با 
توجه به وضعیت شیوع کرونا در هر شهر تعیین 
می شود. سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
نیــز به مراکز اســتان ها اعــالم کرده کــه با توجه 
به شــرایط منطقه ای، لزوم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و با توجه به ســالمتی دانشــجویان، 
اســاتید، کارمندان و کارکنان تصمیم منطقی را 

در نحوه برگزاری امتحانات اتخاذ کنند.
علمائی با اشــاره به نحوه برگزاری امتحانات 
دانشــگاه آزاد در مقاطــع مختلــف خاطرنشــان 
کــرد: بــرآورد میکنــم بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد 
دانشــجویان کاردانــی و کارشناســی، امتحانات 
این دانشــجویان به صورت مجازی برگزار شود. 
امــا اولویــت دانشــگاه آزاد اســالمی این اســت 
کــه امتحانــات به صــورت حضــوری برگزارشــود 
تا از مــدارک علمی دانشــجویان صیانت شــود. 
البتــه در امتحانــات حضــوری نیــز ممکن اســت 
تقلب صــورت گیرد، اما امکان کنترل شــرایط در 
امتحانات حضوری بیشــتر اســت و بــروز خطا در 
امتحانــات حضــوری به حداقل می رســد. اما در 
مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری تعــداد کم 
اســت. بــه خصــوص اگــر قــرار باشــد امتحانات 
کارشناســی  و  کاردانــی  مقاطــع  دانشــجویان 
برگــزاری  بــرای  شــرایط  شــود،  برگــزار  مجــازی 
کارشناســی  دانشــجویان  امتحانــات  حضــوری 

ارشد و دکتری بیشتر فراهم می شود.

 دانشگاه اصفهان
تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی  معاونــت 
اعــالم  اطالعیــه ای  در  نیــز  اصفهــان  دانشــگاه 
کــرد: بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه و 
آزمون هــای  آمــده،  عمــل  بــه  هماهنگی هــای 
کالس هــای  کــه  دکتــری  مقطــع  دانشــجویان 
آن ها از آذرماه به صورت حضوری برگزار شــده و 
آزمون های مقطع کارشناسی در دانشکده های 
علوم ورزشــی و فیزیک به صورت حضوری برگزار 

می گردد.
در  دکتــری  جامــع  آزمــون  همچنیــن 
مهندســی  مهندســی،  فنــی  دانشــکده های 
کامپیوتــر، مهندســی عمــران و حمــل و نقــل، 
علــوم  روانشناســی،  و  تربیتــی  علــوم  فیزیــک، 
و  زبــان  زمین شناســی،  گروه هــای  و  ورزشــی 

ادبیــات عربــی و آزمون هــای مقطــع تحصیالت 
تکمیلی در دانشــکده های مهندســی کامپیوتر، 
مقطــع  )تنهــا  شــیمی  زمین شناســی،  فیزیــک، 
)تنهــا  روانشناســی  و  تربیتــی  علــوم  دکتــری(، 
مقطــع دکتــری(، ادبیات و علوم انســانی، علوم 
ورزشی و گروه های آمار، زبان و ادبیات انگلیسی 
)تنهــا مقطــع دکتــری(، زبــان و ادبیــات عربــی، 
زیســت گیاهــی و جانــوری، ســلولی مولکولی و 
میکروبیولوژی، زیســت فناوری، فلسفه، معارف 
اسالمی، کامپیوتر دانشکده خوانسار به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد.
بــا تاکیــد ایــن دانشــگاه و در صــورت اعــالم 
رســمی ســتاد ملی یا اســتانی مبارزه بــا بیماری 
کرونــا مبنــی بــر وضــع محدودیت هــای جدیــد، 
اطالع رسانی الزم از ســوی دانشگاه اصفهان در 

ع وقت انجام خواهد شد. اسر

 دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشــگاه صنعتی اصفهان نیــز اعالم کرد که 
بر اساس پیشنهاد و مصوبات شورای آموزشی 
و تاییــد هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه، مواردی 
را بــه اســتحضار دانشــجویان محتــرم مقطــع 
امتحانــات  می رســاند:  دانشــگاه  کارشناســی 
کارشناسی و کارشناســی ارشد این دانشگاه به 
صــورت غیرحضــوری خواهد بــود و آزمون های 
پایــان تــرم مقطــع دکتــرا کــه کالس هــای آن ها 
حضــوری اعــالم گردیــده بــه صــورت حضــوری 

خواهد بود.

 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشــگاه فردوسی مشــهد نیز قبال از طریق 
دکتــر محمــد کافی رئیس ســابق این دانشــگاه 
اعــالم کــرده بــود کــه به دنبــال آن هســتیم تــا 
تــرم جــاری به صــورت تلفیقــی  امتحــان پایــان 
حضــوری و مجــازی برگــزار شــود، زیــرا برخــی از 
ایــن  بین الملــل  بخــش  خارجــی  دانشــجویان 
دانشــگاه به واســطه آمــوزش مجــازی هنوز در 

کشور متبوع خود حضور دارند.
بر این اســاس، دانشــجویان مقطــع دکترای 
دانشــگاه فردوســی شــاغل به تحصیــل در ترم 
جاری کــه از پیشــنهاد خود دفــاع کرده اند هیچ 
محدودیتــی بــرای حضــور فیزیکی در دانشــگاه 
ندارنــد و حتی امتحانــات جامع دوره دکترا برای 

آنها به صورت حضوری برگزاری می شود.
بــا توجه بــه واگــذاری انتخــاب نــوع برگزاری 
امتحانــات بــه دانشــگاه ها و اینکه زمــان زیادی 
بــه شــروع امتحانات باقــی نمانده اســت، دکتر 
علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم 
آخریــن تصمیمــات وزارت علــوم در خصــوص 
نحوه برگــزاری امتحانات پایان ترم دانشــگاه ها 
را اعــالم کرد و در جدیدتریــن صحبت های خود 
گفت: به طــور کلی اولویت ما بــرای نوع برگزاری 
امتحانات پایان ترم دانشجویان همان تصمیم 
ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونا اســت و اگر هم 
ســتاد ایــن اجــازه را دهــد دانشــگاه ها باید این 
تصمیــم را بررســی کند که آیا برگــزاری امتحانات 
به شــکل حضــوری که اولویــت همــه معاونان 
آموزشــی دانشگاه ها اســت امکان پذیر است یا 

نه.
کــرد:  نشــان  خاطــر  صدیــق  خاکــی  دکتــر 
گزارش هایــی که تاکنون به وزارت علوم رســیده 
و  شــهرها  برخــی  در  کــه  اســت  ایــن  از  حاکــی 
دانشــگاه ها تعدادی از آزمون های دانشجویان 
بر اســاس شــرایط کنونی شــیوع کرونا به شکل 

حضوری برگزار خواهد شد.

ی امتحانات دانشگاه های  وضعیت برگزار
سطح یک کشور چگونه است؟

صادرات

امیر سیاری

دانشگاه


