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اخبار
آقای روحانی! وعده گشایش
اقتصادی چه شد؟

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
گف��ت :دول��ت مدیریت امور اقتص��ادی را از
دست داده و باید پاسخ دهد که وعده گشایش
اقتص��ادی به کجا رس��ید .به گ��زارش مهر،
محمدصالح جوکار در جلس��ه علنی مجلس
طی تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور
گفت :آقای روحانی چ��را دولت نمیتواند در
وضعیت معیشتی و مایحتاج مردم ثبات ایجاد
کند .آرامش مردم از بین رفته اس��ت و مردم
برای تأمین مایحتاج ضروری خود در زحمت
و سختی هستند و قیمتها هر روز گرانتر و
سفره مردم کوچکتر میشود .نماینده مردم
یزد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
دولت به دهکهای پایین جامعه توجه ندارد،
گفت :حتی محصوالتی که چرخه تولید آنان
نیازی به ارز خارجی ندارد ،از طریق باندهای
مافیای��ی و دالالن تعیین قیمت میش��ود و
تداوم این ش��رایط برای م��ردم قابل پذیرش
نیس��ت و مجلس هم باید اقدام عاجل کند.
دولت در بس��یاری از عرصهه��ای اقتصادی
مدیری��ت را از دس��ت داده و کنترلی ندارد و
باید پاس��خگو باش��د و بگوید وعده گشایش
اقتصادی چه شد؟
تدوین طرح  ۳فوریتی برای مقابله با
تحریمهای آمریکا

نماینده مشهد و کالت گفت :رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی طرح  ۳فوریتی
را ب��رای مقابله با تحریم آمری��کا آماده کرده
اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر در صحن علنی
مجلس و در تذکری گف��ت :آمریکا علیرغم
اینکه از برجام خارج ش��ده است ،ادعا میکند
که میتوان��د ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱مکانیس��م
ماشه را فعال کند .آمریکاییها در  ۳۰مرداد ماه
درخواست فعال ش��دن مکانیسم ماشه را ارائه
کردند .بنا بر تفسیر آنها شورای امنیت سازمان
ملل متحد تا  ۳۰ش��هریور باید قطعنامهای را
صادر کند که اگر این قطعنامه تعلیق شده باشد،
به واسطه قطعنامه  ۲۲۳۱بازمیگردد .اروپاییها
در ماجرای فعال کردن مکانیس��م ماشه بازی
منافقانهای را انجام میدهند که سیاستهای
ی و اعمالیش��ان با هم متفاوت اس��ت.
اعالم 
پژمانفر خطاب به هیئت رئیس��ه و نمایندگان
مجلس بیان کرد :مجلس باید به این ش��رایط
و بازی پلیس خوب و ب��د اروپا و آمریکا دقت
کند ،نه اینکه بایستد و کشور دچار تحریمهای
جدیدی شود .حجت االسالم ذوالنوری ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح
 ۳فوریتی را در این باره آماده کرده اس��ت و در
سامانه قرار دارد تا نمایندگان امضا کنند.
مخالف کارت سوخت نبودم دولت بود

وزیر نفت گف��ت :بنزین در س��ال  1394تک
نرخی ش��د و هیچ کس��ی هم به این اعتراض
نکرد .حاال از من بعد از  6-5س��ال میپرس��ند
چرا این مصوبه در دولت تصویب ش��ده است.
به گزارش فارس ،بیژن نامدار زنگنه در جلس��ه
علنی مجلس پس از استماع سخنان نمایندگان
در مورد سهمیهبندی بنزین که علیرضا زاکانی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرده
ب��ود که  150هزار میلی��ارد تومان به دلیل لغو
سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم،گفت :مگر
سهمیهبندیبنزینرامنلغوکردم؟سهمیهبندی
بنزین تصمیم دولت بوده و مجلس نیز در زمان
خودش هیچ مخالفتی با آن نکرد .زنگنه توضیح
داد :تصویب سهمی ه بندی بنزین در سال 1394
تک نرخی شد و هیچ کسی هم به این اعتراض
نکرد .حاال از من بعد از  6-5سال میپرسند چرا
این مصوبه در دولت تصویب شده است .افزایش
مصرف هم ناشی از آن نبوده است.
محمدعلی نجفی مرتکب
«قتل عمد» شده است

دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده محمدعلی
نجفی و ص��دور رای در این پرونده تش��کیل
جلس�� ه داد در نهایت منجر به صدور رای قتل
عمد میترا اس��تاد ش��د .به گزارش مهر ،جلسه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی
اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق
ته��ران در زمینه قتل میترا اس��تاد صبح امروز
برگزار شد .حجت االسالم مرتضوی مقدم در
ابتدای این جلسه گفت :پرونده مطروحه ویژگی
خاصی ندارد و مانند تمام پروندههایی است که
ب��ه صورت اصراری در هی��أت عمومی دیوان
عالی کشور مطرح میشود .از آنجایی که افکار
عمومی موضوع این پرونده را دنبال میکردند و
رسانهها از آن استقبال کردند این موضوع جلوه
پیدا کرده است.

 150هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم

رئیس مرک��ز پژوهشهای مجلس گفت:
بالغ بر  150هزار میلی��ارد تومان به دلیل
لغو سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم ،در
حالی که میتوانستیم از سهمیهبندی بنزین
در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم اما
از آن به��ره نبردی��م .به ف��ارس ،علیرضا
زاکان��ی پس از گزارش بی��ژن زنگنه وزیر
نفت به مجلس اظهار داشت :ما باور داریم
که ایران تحریمپذیر نیست و ما میتوانیم

از شرایط فعلی یک فرصت طالیی بسازیم
و کش��ور را در جهت پیشرفت و آبادانی و
ف انقالب اس�لامی
رس��یدن ب��ه اه��دا 
بهرهمند کنی��م .وی در مورد تحقیر توان
دفاع��ی گفت :ترجیح جناب آقای زنگنه و
دوستانشان در شرایط متوازن نیز واگذاری
قراردادهای نفتی به ش��رکتهای خارجی
ب��ود و البته آث��ار و تبعات اعتم��اد به این
ش��رکتها بر ما معلوم شده است .رئیس

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به گاز
فلر گفت :ساالنه یک میلیارد دالر در این
زمینه عدم االنفع ،آالیندگی داریم .زاکانی
در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید
ب��ر این که م��ا بالغ بر  150ه��زار میلیارد
تومان ب��ه دلیل لغو س��همیهبندی بنزین
خس��ارت دیدیم ،گفت :ما میتوانستیم از
س��همیهبندی بنزین در جهت س��ازندگی
کشور استفاده کنیم اما از آن بهره نبردیم.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره
به فاصله ایجاد شده در حوزه بهینهسازی
با سیاستهای برنامه ششم توسعه گفت:
اقدامات��ی باید در دس��تور کار وزارت نفت
قرار گیرد ،از جمله تنوع فروش نفت خام،
احداث ذخیرهس��ازها ،ناظر به گاز طبیعی
و میعان��ات ،اح��داث پاالیش��گاه به ویژه
پتروپاالیشگاهها ،تجدیدنظر در عدم دقت
در حوزه ظرفیتهای داخلی .در این مورد

ایران شریکی مهم برای آژانس
بینالمللی انرژی اتمی است

آخر ضررهای بسیاری دیدیم ،وزارت نفت
میتواند روزانه تا  50هزار بشکه میعانات
را تبدی��ل به نفتا کند و در بازار مصرف به
فروش برس��اند و ارز مورد نیاز را به کشور
برگرداند اما این کار صورت نمیگیرد.

سخنگوی دولت:

گروه سیاس�ی :سخنگوی دولت گفت :رنج
مردم با تک تک سلولهای اعضای دولت
احس��اس میش��ود ،دولت تعطیل نیس��ت.
نگرانی س��فره خالی مردم نگرانی هر روزه
ماس��ت .علی ربیعی س��خنگوی دولت در
نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با اشاره
به جلسه اخیر سران قوا گفت :اولین جلسه
سران قوا بعد از مجلس یازدهم روز یکشنبه
تشکیل شد .بیتردید همکاری و هماهنگی
س��ه قوه موجب حل س��ریعتر مش��کالت
کشور خواهد شد .وی افزود :دوران سخت
کرون��ا در همه دنیا ش��رایط وی��ژهای را به
وج��ود آورده و ایران تنها کش��وری اس��ت
ک��ه با دو موض��وع تحری��م و کرونا روبرو
است ،بودن دو قوه به همراه دولت و تفاهم
در تصمیم��ات نی��ز به کوتاهک��ردن فرایند
تصمیمگیریها ،هم��کاری در اجرا خواهد
ش��د ای��ن در از ضروری��ات اجتنابناپذیر
ای��ن دوران اس��ت .در این جلس��ه مباحث
پیرامون چگونگی افزایش س��رمایهگذاری
صورت گرفت و مش��کالت سرمایهگذاری
و اقدامات��ی ک��ه ب��رای این کار س��ه قوه
بای��د انجام دهند مورد بح��ث قرار گرفت.
س��خنگوی دولت ادامه داد :در بخش��ی از
جلسه موضوع گسترش صادرات و برگشت
س��ریع ارز به چرخه تولید ،مسائل بازار ارز
و بورس ،سیاس��تهای کاهش نقدینگی و
کاس��تن از تورم مطرح ش��د .همچنین در
جلس��ه چگونگی هماهنگیه��ای اجرایی،
تقنین��ی ،نظارت��ی و قضایی م��ورد گفتگو
ق��رار گرفت .همچنین به علت حساس��یت
موضوعات بین المللی ،مسائل منطقهای و
چگونگ��ی مقابله با طراحیها و توطئههای
رژیم صهیونیس��تی مورد بحث قرار گرفت.
در نهایت همان طور که در پایان جلس��ه،
س��ران محترم قوای قضاییه و مقننه اظهار
داشتند ،امید است با تعامالت بیشتر قوا ،از
شرایط سخت امروز زندگی مردم به بهترین
نحو عبور کنیم .سخنگوی دولت همچنین
درخصوص مصوب��ات هیئ��ت دولت بیان
کرد :چن��دی پیش اعط��ای تابعیت ایرانی
ب��ه فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ایرانی

دولت تعطیل نیست

با مردان خارجی تصویب ش��د که آییننامه
آن در ک��ش و قوس قرار گرفت .در نهایت
در جلس��ه اخیر هیئت دول��ت ،برای تامین
نظر مجلس شورای اسالمی ،آیین نامه آن
اصالح شد .امیدوارم با این اصالح ،فرزندان
به حقوق خود برسند و به این مطالبه پاسخ
داده ش��ود .ربیعی درباره بیماری کرونا نیز
اظهار داشت :در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا
برنامه خرید و توزیع عادالنه واکس��نهای
مورد نیاز و بودجه و توزیع عادالنه آن مورد
بحث ق��رار گرفت .قطعا اف��راد در معرض
ریس��ک در اولویت خواهند بود .در س��ال
گذشته حدود یک میلیون و  800هزار دوز
واکس��ن انفوالنزا مصرف شده بود اما برای
امس��ال ابتدا تامین  9میلیون دوز و سپس
با توجه به احتمال درخواس��تهای بیش��تر
 16میلیون دوز پیش بینی ش��ده است .باید
تاکید کن��م اولویت با گروههای در معرض
خط��ر مانند افرادی باالی  65س��ال ،زنان
ب��اردار و مبتالیان به بیماریهای زمینهای
و نقص ایمنی اس��ت و ضرورتی ندارد همه
مردم از واکسن آنفوالنزا استفاده کنند .وی
گفت :همچنین ستاد ملی مدیریت کرونا به
وزارت علوم اجازاه داد تا برای جلوگیری از

تجمع در برگزاری و ت��ردد عوامل اجرایی
در آزمون کارشناس��ی ارشد ناپیوسته سال
 1399ب��رای رش��تهمحلهایی ک��ه تعداد
داوطل��ب در آنها در س��ال  1398کمتر از
ظرفی��ت اس��ت ،پذی��رش دانش��جو بدون
آزمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی و
معدل تراز شده مقطع کارشناسی به صورت
متمرکز توس��ط سازمان س��نجش آموزش
کشور انجام شود .س��خنگوی دولت خاطر
نش��ان ک��رد :از این هفته س��ال تحصیلی
دانش��گاهها و مراکز آموزش عالی با حدود
سه میلیون و پانصدهزار دانشجو شروع شد
و تا اواخر مهرم��اه کلیه ورودیهای جدید
آم��وزش عال��ی در کلیه مقاط��ع تحصیلی
اعالم خواهند ش��د .از یک میلیون و 392
هزار داوطلب  59درصد آنها را خانمها و 41
درصد را آقایان تشکیل میدادند .آغاز به کار
دانشگاههای ما در شرایط کرونا تجربههای
جدیدی پیش روی ما است .ارتفا آموزش و
مبارزه با کرونا را دولت و جامعه ما از س��ال
تحصیلی گذش��ته تجربه کردند و امس��ال
نیز با تجربه بدس��ت آمده س��ال تحصیلی
را آغ��از کردی��م .ربیعی ادام��ه داد :قبل از
س��ال  98کمتر از نیم درصد دانش��جویان

و تعداد انگشتشماری از دانشگاهها تحت
پوشش آموزش الکترونیکی بودند اما امروز
پیش از  90درص��د مراکز آموزش عالی ما
تحت آموزش غیرحض��وری قرار گرفتهاند.
ترم جدید دانش��گاهها با محوریت آموزش
ترکیب��ی آغاز به کار ک��رد و چون امکانات
دانشگاهها متفاوت اس��ت ،نحوه چگونگی
آموزش ترکیبی به دانش��گاهها واگذار شده
اس��ت .تمام تالش نظام آموزشی این است
که ت��رم تحصیلی دانش��جویان براس��اس
نظم آموزش��ی به پایان برس��د .وی با بیان
اینکه همچنین مبارزه با کرونا اساس��ا یک
موضوع علمی اس��ت ،تصری��ح کرد :بدون
دستاوردهای علمی و آموزشی نمیتوانستیم
و نمیتوانیم این س��طح از تابآوری را در
مقابله با کرونا داش��ته باش��د .از دانشگاهها
انتظ��ار م��یرود ک��ه در دوران بحرانها،
تحری��م و کرونا ضمن افزایش ظرفیتها و
دانشافزایی به نیازهای جامعه پاسخ دهند.
ضمن تبریک به جامعه دانشگاهیان کشور،
برای دانش��جویان ،استادان و مربیان عزیز
کش��ور آرزوی موفقی��ت دارم .س��خنگوی
دول��ت همچنین درباره درگذش��ت آیتاهلل
صانع��ی بیان ک��رد :در ابت��دای هفته خبر

درگذش��ت ناگوار عالم جلیل القدر حضرت
آی��ت اهلل صانعی موجب ح��زن و ناراحتی
ش��د .ایش��ان هم از پیش��گامان مب��ارزه و
نهضت ب��ود و هم مورد اعتم��اد و محبت
ف��راوان رهبر کبی��ر انقالب ام��ام خمینی
(ره) قرار داش��ت .مجاهدته��ای خالصانه
و پژوهش��گرانه در گش��ودن ب��اب اجتهاد
و سادهزیس��تی و منش هم��راه با تواضع و
دردمندی و درد آشنایی از وجود شخصیتی
ایش��ان بود و این ضایعه را تسلیت عرض
میکنم .ربیعی در ادامه این نشست درباره
تهدی��د اخیر ترامپ تصریح کرد :متأس��فم
رئیسجمهور کشوری که داعیه مدیریت و
نظم جهانی دارد چنین اظهارنظری سست
و مخ��دوش و ش��اید هم سفارش��ی انجام
میده��د .آنها بر اس��اس همی��ن اظهاراتِ
مخدوش جنگ عراق و افغانس��تان را آغاز
کردند و این سنت آمریکاییها و بخصوص
س��نت رئیسجمهور فعلی آمریکاست و جز
برهم زدن نظم امنیت منطقه هدف دیگری
دارد .ترامپ شاید این اظهارات را به عنوان
خوراک انتخاباتی مصرف میکند که امری
نابخش��ودنی و خیانت به بش��ریت اس��ت.
ننگ ترور سردار قهرمان و شهید ما سردار
س��لیمانی پاک نخواهد ش��د و اگر خطایی
ص��ورت گیرد ایران نیز پاس��خ مناس��ب را
خواهد داشت .وی درباره علت عدم معرفی
وزیر صم��ت گفت :نباید ذهنی��ت مردم را
نس��بت به اینکه دولت کنترل��ی بر قیمت
ن��دارد مخدوش کنی��م ،دولت تصمیمهای
درس��تی در ش��رایط بحرانی از نظر قیمت
را گرفته اس��ت .ما آقای مدرس��ی خیابانی
را معرفی ک��رده بودیم و به هر دلیلی رأی
نیاورد و دالیل مختلفی عنوان شد و شنیدم
که ح��اال برخیه��ا میگوین��د کاش رأی
میآورد .م��ا برای اینکه کس��ی را معرفی
کنی��م نمیتوانیم آدم بیاط�لاع را معرفی
کنیم ک��ه تازه با وزارتخانه آش��نا ش��ود و
این کا ِر آسانی نیست و حتما رئیسجمهور
بهزودی فرد مورد نظر را معرفی خواهد کرد
و افراد مختلفی در حال مصاحبه برای این
کار هستند.

نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:
تورم افسارگس��یخته بهش��دت مردم را دچار
فش��ارهای مضاعفی کرده اس��ت که عامل
آن سوءمدیریت دولت اس��ت .بیژن نوباوه در
گفتوگو با راهب��رد معاصر در خصوص تورم
بزرگ ناشی از عملكرد غلط دولت که بر مردم
تحميل ش��ده و تذکر مجلس به دولت اظهار
کرد :متأسفانه و گرانی بیداد میکند ،علیرغم
اینکه نمايندگان مجلس شورای اسالمی بارها
در این زمینه به دولت تذکر و هش��دار دادهاند
اما تورم افسارگس��یخته بهشدت مردم را دچار
فشارهای مضاعفی کرده که شاید در اقتصاد
ما تاکنون چنین تورمی دیده نشده است .وی
با بیان اینکه دولت توجهی به کنترل بازار ندارد
خاطرنش��ان کرد :اشاره به این نکته تلخ جای

سوءمدیریت دولت ،عامل تورم افسارگسیخته است

تأس��ف دارد که بگویم کمکاری دولت در امر
ساماندهی به بازارها ،نظارت بر قیمتگذاریها
و جلوگی��ری از روند افزایش تورم بهش��دت
مشهود است .نماینده مجلس شورای اسالمی
درب��اره بیتوجهی رئیس جمه��ور به معرفی
وزیر صمت گفت :با اینکه وزارت صمت یک
وزارتخانه بسیار مهم در تنظیم بازار و روندهای
حاکم بر قیمت ها در بازار اس��ت اما کمترین
توجهی از آقای رئیسجمه��ور برای انتخاب
گزینه مناسبی برای وزارت صمت نمی بینیم.
مجلس ش��ورای اس�لامی چندین ماه است
دراین باره به دولت تذکر می داد که بزرگترین
وزارتخانه کش��ور دچار س��ردرگمی مدیریتی
اس��ت بنابراین دولت باید ی��ک وزیر الیق و
توانا را بر ای��ن وزارتخانه مهم بگمارد .نوباوه

خاطرنشان کرد :به نظر می رسد دست های
پشت پرده یک سری مس��ائلی به وجود می
آورن��د و یا عدم معرفی وزیر صمت از س��وی
دولت به مجلس ش��ورای اس�لامی ،شاید از
جایی هدایت شده اس��ت .وی درباره اهمیت
ساماندهی مدیریتی وزارت صمت خاطرنشان
کرد :مس��لما اگر یک وزیر کارآمد و آش��نا به
ح��وزه مدیریتی وزارت صمت انتخاب ش��ود
افزایش قیمت ها کنترل می ش��ود .اگر یک
وزیر الیق به مجلس معرفی شود بسیاری از
مشکالت در میان مدت حل می شود .نوباوه با
انتقاد از هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :مهمترین مساله ای که مجلس انقالبی
برای آن روی کار آمد ،حمایت از مردم است.
ما در هر شرایطی باید تامین کننده منافع مردم

و رفاه عمومی جامعه باشیم .اظهار این موضوع
و عملکرد هیات رئیس��ه مجلس جای انتقاد
و تأس��ف دارد ،با اینکه موضوع مهمی چون
س��وال از رئیسجمهور که بیش از  ۲۰۰نفر از
نماین��دگان آن را امضا کرده اند و باید به طور
جدی دنبال شود اما هیئترئیسه مجلس این
سوال را نگه داشته و آن را در چرخه کاری قرار
نمی دهد ،قطعا هیات رئیسه مجلس کار صد
درصد غیر قانونی انجام می دهد و س��وال از
رئیس جمهور در خصوص گرانی ها باید کلید
بخورد و رئیس جمهور باید حتما پاسخگوی
چرایی افزایش افسارگسیخته قیمت ها باشد.
اما متاس��فانه تاکنون هیچ توضیحی از رئیس
جمهور خواسته نشده است .وی در ادامه تاکید
کرد :قطعا س��وال از آق��ای رئیسجمهور باید

کلید بخورد و آقای روحانی باید پاس��خگوی
فشاری باش��د که بر زندگی طبقات مختلف
مردم به ویژه دهک ه��ای پایین جامعه وارد
می ش��ود .تداوم این روند مردم را به سختی
می اندازد بنحوی که حتی در تامین کمترین
نیازهای خود با مش��کالت متعددی رو به رو
می ش��وند لذا حتما دو لت برای این مس��اله
باید چاره ای بیاندیشد و حتما باید پاسخگوی
نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی
باشد .نوباوه در پایان تصریح نمود :نمايندگان
مجلس شورای اسالمی به دنبال راهکارها و
اجرای طرح های اقتصادی برای کاهش فشار
تورمی به مردم هستند چرا که یکی از دغدغه
های مجلس یازدهم حل مشکالت اقتصادی
مردم است.

سردار جاللی:

راهبرد اصلی دشمن «فشار همهجانبه» مادون جنگ نظامی است

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور گفت :راهبرد
اصلی دش��من «فش��ار هم��ه جانبه» م��ادون جنگ
نظامی اس��ت و رویکرد مقام معظ��م رهبری تاکید بر
«ایس��تادگی» و «مقاوم��ت فعال» اس��ت .به گزارش
مهر ،نشست توجیهی برنامهها و دستورالعمل برگزاری
هفته نکوداش��ت پدافند غیرعامل با س��خنرانی سردار
غالمرض��ا جاللی رئیس س��ازمان پدافن��د غیرعامل
کش��ور به صورت ویدیوکنفرانس برای مدیران پدافند
غیرعامل اس��تانها و شهرداریهای کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت رئیس سازمان پدافند غیرعامل
کش��ور با اشاره به اینکه در تقویم رسمی کشور  ۸آبان
با مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان روز
پدافند غیرعامل نامگذاری ش��ده است ،گفت :این روز
سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تاسیس شورای
عال��ی پدافند غیرعامل اس��ت و بر همین اس��اس هر

س��ال سازمان پدافند غیرعامل در ایام ابتدایی آبان ماه
برنامههای فرهنگی و تبیینی خود را تحت عنوان هفته
پدافند غیرعامل برگزار میکند .جاللی با ارائه تصویری
از ش��رایط حاکم بر برگزاری هفته پدافند غیرعامل در
س��ال جاری ،افزود :با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و
در نظر گرفتن این احتمال که با آغاز فصل سرد شیوع
ای��ن ویروس افزایش پیدا کند ل��ذا در تمامی برنامهها
رویکرد اصلی اس��تفاده از ظرفیتهای فضای مجازی
و ارتباطات از راه دور اس��ت تا ضمن گرامیداش��ت این
هفته ،شیوه نامههای ستاد ملی مقابله با کرونا به دقت
اجرا شود .وی با تاکید بر اینکه ایام هفته پدافند همزمان
با  ۱۳آبان روز مبارزه با اس��تکبار اس��ت ،اظهار داشت:
راهبرد اصلی دش��من همچنان «فش��ار همه جانبه»
مادون جنگ نظامی است و نگاه و رویکرد مقام معظم
رهبری تاکید بر «ایستادگی» و «مقاومت فعال» است

و پدافند غیرعامل نیز تالش دارد تا نقش و کارکرد خود
را مطابق با این راهبرد کالن در مس��یر ساختن ایران
قوی تبیین کند .رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
با تاکید بر اینکه اطمینان بخش��ی ،امیدبخش��ی ،آگاه
سازی و آموزش عمومی و هوشیار سازی مسئوالن در
برابر تهدیدات از جمله اصول کلیدی برنامههای هفته
پدافند غیرعامل س��ال  ۹۹است ،تاکید کرد :در تالش
هس��تیم تا در برنامههای امس��ال وجه��ه کارآمدی و
اثربخشی پدافند غیرعامل را بیش از گذشته برای عموم
جامعه و نخبگان تبیین کنیم .سردار جاللی با تاکید بر
اینکه بخش عمدهای از ماموریتها و وظایف سازمان
پدافن��د غیرعامل از طریق بدنه دولت و دس��تگاههای
اجرایی کشور محقق میشود ،اعالم کرد :رویکرد کلی
ما حمایت از دولت در برابر فش��ار همه جانبه دش��من
است و اعتقاد داریم در شرایط کنونی نباید به دنبال مچ

گیری و تضعیف یکدیگر باشیم .وی با بیان اینکه شعار
اصلی هفته پدافند غیرعامل سال « ۹۹مقاومت فعال،
تاب آوری حیرت انگیز؛ ایران قوی» است ،خاطرنشان
کرد :در ایام هفته پدافند غیرعامل شعارهای «نهادینه
سازی مصونیت در زیرساختها با تفکر بسیجی ،روحیه
جه��ادی و عمل انقالبی»« ،پدافند زیس��تی ،مرزبانی
زیس��تی و ارتقای س��اختار دفاع بیولوژیک»« ،پدافند
سایبری ،ملی سازی فضای مجازی در مسیر حکمرانی
س��ایبری بومی»« ،پدافند مردم مح��ور ،خانواده آماده،
جامعه مس��تحکم»« ،پدافند ش��هری ،زیرساختهای
ایمن؛ ش��هرهایی امن»« ،پدافند ش��یمیایی؛ آیندهای
قدرتمن��د در امتداد گذش��تهای پرافتخ��ار» و «اقتصاد
مقاومت��ی ،جهش تولید و پیروزی در جنگ اقتصادی»
به عنوان شعار روزهای هفته و محور اصلی برنامههای
سازمان پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی در
دیدار با معاون حقوق��ی و بینالمللی وزارت
خارجه کش��ورمان ،ایران را ش��ریکی مهم
برای این نه��اد خواند .به گزارش آنا ،رافائل
گروسی در دیدار با محسن بهاروند که برای
ش��رکت در اجالس ش��ورای حکام به وین
س��فر کرده ،جمهوری اس�لامی را شریک
مهمی برای آژانس خواند .رافائل گروس��ی
در این دیدار همکاریه��ای ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و سطح فعالیتهای
راس��تی آزمای��ی در ایران را مثب��ت ارزیابی
کرد .برابر اعالم نمایندگی دائم کش��ورمان
نزد سازمانهای بینالمللی در وین ،بهاروند
نیز با اشاره به همکاریهای گسترده ایران و
آژانس ،بر ضرورت عدم تأثیرپذیری آژانس
از فشارهای سیاسی برخی کشورها با هدف
ایجاد انحراف در تعام�لات فیمابین ،تأکید
ک��رد .معاون وزی��ر امور خارجه کش��ورمان
همکاریه��ا در فضایی س��ازنده و به دور از
تأثیرپذی��ری ،طرفهای ثال��ث را به نفع دو
طرف و تمامیت آژانس خواند.
درخواست پارلمان اروپا برای توقف
فروش تسلیحات به عربستان و امارات

پارلمان اروپا تدوین پیشنویس قطعنامهای
را برای توقف صادرات س�لاح به عربستان
و امارات خواس��تار ش��د .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از ش��بکه الجزیره،
پارلمان اروپا روز س��ه ش��نبه ب��ا تهیه پیش
نوی��س قطعنام��ه از اعضای اتحادی��ه اروپا
خواس��ت تا فروش س�لاح به عربس��تان و
ام��ارات را متوقف کنند .پیش از این یکی از
نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا ،هشدار داد
فروش س�لاح به عربستان سعودی با توجه
به ارتباط این کش��ور ب��ا گروههای افراطی
در یمن ،خطرناک اس��ت .بررس��ی س��االنه
اندیش��کده دفاعی «اسآیپیآرآی» نشان
داد عربس��تان س��عودی در فاصله سالهای
 ۲۰۱۴ت��ا  ،۲۰۱۸ب��ا رش��د  ۱۹۲درص��دی
در مقایس��ه با  ۵س��ال قبل ،ب��ه بزرگترین
واردکننده سالح در جهان تبدیل شده است.
س��ازمان عفو بین الملل چندی پیش نیز از
دولت انگلیس خواست تا مانع صدور جنگ
افزارهای ساخت خود به کشورهای عربستان
و متحدان ریاض در جنگ یمن شود.
از اروپاییها انتظار داریم علیه ایران
تحریم اعمال کنند

توگو
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گف 
با یک ش��بکه س��عودی گفت که از شرکای
اروپایی کشورش انتظار دارد علیه ایران تحریم
اعمال کنن��د .به گزارش راه دان��ا؛ «مورگان
اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،
ی
شامگاه دوشنبه ،در گفتوگو با شبکه سعود 
«العربیه» درباره برخی مسائل از جمله اعمال
تحریم علیه ایران اظهار نظر کرد .العربیه در
این خصوص نوش��ت ک��ه اورتاگوس در این
توگو اظهار داشته که انتظار دارد شرکای
گف 
اروپای��ی آمری��کا علیه ای��ران تحریم اعمال
کنند .او در ادامه گفت که بر این باور اس��ت،
ش��رکتهای اروپایی و همپیمانان آمریکا به
تحریمهای واشنگتن احترام خواهند گذاشت.
این اظهارات مدتی پس از شکست تحقیرآمیز
آمریکا در ش��ورای امنیت ب��رای جلب توجه
کشورهای عضو این شورا ب ه منظور حمایت
از قطعنامه بازبینی شده واشنگتن برای تمدید
محدودیتهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه
ایران مطرح میشود .واشنگتن در حال دست
و پا زدن برای اس��تناد به مکانیس��م ماشه و
بازگرداندن تمامی تحریمهای س��ازمان ملل
علیه ایران است.
کشورها تمام اقدامات ممکن برای
حفظ برجام را انجام دهند

دبیر کل سازمان ملل متحد در مصاحبهای روز
سهشنبه از کش��ورها خواسته تمامی اقدامات
ممک��ن را برای حفظ برج��ام انجام دهند .به
گزارش ف��ارس« ،آنتونیو گوترش» ،دبیر کل
س��ازمان ملل متحد ،از «برج��ام» به عنوان
پیروزی «دیپلماس��ی چندجانبه» یاد کرده و
از کش��ورها خواسته تمامی اقدامات ممکن را
برای حفظ این توافق هستهای با ایران انجام
دهن��د .گوترش این اظهارات را در مصاحبه با
«ریانووستی» روسیه مطرح کرده .او گفته دبیر
خانه سازمان ملل ،در خصوص مسائل مربوط
به برجام ،خود را با ش��ورای امنیت هماهنگ
خواهد کرد .ریانووستی هنوز جزئیات بیشتری
از این مصاحبه منتش��ر نکرده است .اظهارات
گوترش در حالی مطرح شده که دولت آمریکا
در تالش اس��ت با تفاس��یر یکجانبه از متن
قطعنامه تأییدکننده برج��ام (قطعنامه ۲۲۳۱
ش��ورای امنیت) ،تحریمهای بینالمللی علیه
ایران را احیا کند .ادعای پامپئو در حالی مطرح
ش��ده که بس��یاری از اعضای شورای امنیت،
تفس��یر ایاالت متح��ده درب��اره قانونی بودن
اطالعیه این کش��ور برای آغاز روند بازگشت
تحریمها علیه ایران را زیر سئوال بردهاند.

