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سیاسی

انصاراهلل :منتظر عمل آمریکا هستیم نه حرف

عضو شورای سیاسی انصاراهلل یمن ضمن استقبال از اعالم رئیس جمهوری جدید آمریکا
درباره توقف مشارکت در جنگ یمن ،نسبت به توقف کامل این حمایت از سوی واشنگتن
ابراز تردید کرد .به گزارش ایسنا به نقل المیادین ،محمد البخیتی گفت انصاراهلل در صورت
آمادگی کشورهای عضو ائتالف عربی ،آماده مذاکره است .وی افزود اگر آمریکا درباره توقف
مشارکت واشنگتن در جنگ یمن صادق باشد این به معنای پایان عملی جنگ در یمن است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1402ب��ه خاطر کودتا در کش��ور میانمار
گردش��گران ایرانی که در آنجا هستند دچار
مشکل نشوند؟ ()11/14
 -1301چ��را آنق��در قتله��ای خانوادگی و
فامیلی زیاد ش��ده؟ اینها خیلی نگرانکننده
است)11/14( .
 -1250برای سفرهای نوروزی باید کسانی که
ابتال به بیماری کرونا را داش��تند از سفر منع
ش��وند .اجازه تردد و سفر فقط به افراد دارای
سالمت کامل داده شود)11/14( .
 -1241در شرایط فعلی برای حل مشکالت باید
شزایی بین جناحها و مسئوالن درکار نباشد
تن 
باید همدلی در دستور کار باشد .آقایان دولت و
مجلسدستازایناختالفهابردارند)11/14(.
 -1231حادثه قتل ع��ام خانوادگی در ایالم
واقعا تکان دهنده بود چرا برخی افراد خانوادهها
آنقدر خش��ن میش��وند که دست به چنین
جنایاتیبزنند؟()11/14
 -1221به خاطر فش��ارهای اقتصادی اخالق
مردم خراب ش��ده .مردم عصبی و پرخاشگر
شدهاند)11/14( .
 -1202صدا و س��یما در برخی مسائل نشان
داده رفتار تبعیضآمیز دارد)11/14( .
 -1145چ��را پرتاب موش��ک ماه��واره بر ما
باع��ث نگرانی غربیها ش��ده؟ چش��م دیدن
پیشرفتهای ما را ندارند؟ ()11/14
 -1130مردم اگر به خودشان رحم نمیکنند به
دیگران رحم کنند پروتکلها را رعایت کنند .آیا
از فوت عزیزان درس عبرت نگرفتیم؟ ()11/15
 -1126آیا بهتر نبود جش��نواره فیلم فجر را
به صورت مجازی و با ش��رکت فق��ط داوران
و تهیهکنندگان برگ��زار کنند؟ این با قوانین
کرونایی سازگار است؟ ()11/15
 -1123گرانی همه کاالها کم بود حاال نوبت
خیار شد؟ چه خبر است کیلو  13هزار تومان.
چه بر سر این مردم آمده؟ ()11/15
 -1120چرا قیمت مرغ حتی از نرخ مصوب
دولت��ی هم فراتر رفت؟ چ��را قدرت کنترل و
نظارت بر قیمتها را ندارند؟ ()11/15
 -1109باید جلوی س��فر به برخی ش��هرها
کامال ممنوع شود .چارهای جز این در شرایط
کرونایی نیست)11/15( .
 -1102آیا تامین اجتماعی س��وابق بیمهای
بازنشس��تگان را برای متناسبسازی حقوق
اعمال میکند؟ ()11/15
 -1053برخی پزش��کان سنتی ادعا کردهاند
میتوانس��تند علی انصاریان را درمان کنند.
اینها تا ح��اال چند بیمار کرونای��ی را درمان
کردهاند؟ ()11/15
 -1041آی��ا صح��ت دارد دو دخت��ر در
دزفول به خاطر اخراج از مدرس��ه خودکشی
کردند؟ ()11/15
 -1035دلیل مخالفتهای خانم مینو محرز با
واکسن روسی چیست؟ ()11/15
 -1021دلی��ل ای��ن افزایشه��ای مج��دد
قیمت خودرو چیس��ت؟ در این بازار چه خبر
است؟ ()11/15
 -1011ب��ه نظ��ر م��ن ه��ر ک��دام از وزرای
احمدینژادبرایانتخاباتبیایندمورداستقبال
مردم قرار میگیرند .خود آقای احمدینژاد هم
بیاید مردم استقبال میکنند! ()11/15
-0905آیابخشیازسخنانسیدحسنخمینی
در رسانه ملی حذف شده است؟ ()11/15
 -0811م��ا مردم گیر کردهایم از دس��ت این
دول��ت و مجلس .چرا موض��وع الیحه بودجه
آنقدر محل اختالف ش��ده؟ با این اختالفها
مشکل کشور حل میشود؟ ()11/15
 -0731واقع��ا برخی اظه��ارات وزیر اقتصاد
در م��ورد ب��ورس عجی��ب و حیرتانگی��ز
است)11/15( .
 -0711آی��ا قرار اس��ت دفتر حفظ و نش��ر
آثار آقای روحانی راه بیفتد؟ قبال هم س��ابقه
داشته؟ ()11/15
-2123اگرآقایروحانیکاندیدایاصالحطلبان
نبود کاندیدای کدام جناح بوده؟ ()11/15
 -2112به خاطر تحریمها خیلی از مشاغل هم
لطمه خوردند حتی تعطیل ش��دند بعد از آن
کروناهمعاملدیگریشدبرایافزایشتعطیلی
مش��اغل و کس��ب و کار .آقایان مس��ئول! این
بحرانهاراجدیبگیرندوفکریکنند)11/15(.
 -2021ب��ا این وضعیت ش��یوع کرونا زودتر
واکسنهارابهمردمبرسانند.بایدهمهواکسینه
بشوند)11/15( .
 -2010باید به این جمله س��خنگوی دولت
توجه شود که فرصت آمریکا برای بازگشت به
برجامهمیشهبازنیست.امیدواریمآمریکاییها
از این فرصت اس��تفاده کنن��د .مردم ما همه
خواهان رفع تحریمها هستند)11/15( .

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مکث

قالیباف با پوتین
دیدار نمیکند

نماینده تهران در مجلس گفت که «محمدباقر
قالیباف پروتکلهای بهداشتی دیدار با پوتین
را نپذیرفته لذا پوتین برای دریافت پیام مهم
مقام معظم رهبری ،نماینده ویژه معرفی کرده
است».
به گزارش ایس��نا ،مجتبی توانگر اظهار کرد:
خبری که بنده در خصوص نهایی شدن دیدار
دکتر قالیباف با والدیمیر پوتین اطالعرسانی
کردم ،دقیق و تایید ش��ده نب��ود .البته دیدار
ب��ا رئیس جمهور روس��یه در دس��تور کار و
در ح��ال برنامهریزی بوده اس��ت ،اما دیدار با
پوتین در روسیه پروتکلهای ویژهای دارد که
دکتر قالیباف پروتکلهای بهداشتی دیدار با
پوتین را نپذیرفته است .وی افزود :به همین
جهت پوتی��ن برای دریافت پی��ام مهم مقام
معظ��م رهبری ،نماینده وی��ژه معرفی کرد و
پیامی که رئیس مجلس در این س��فر حامل
آن هس��تند در دیدار با نمایندۀ معرفی شده
توس��ط پوتین طرح خواهد شد .پیش از این
روزنامه همشهری در مطلبی مدعی شده بود
که قالیباف برای رعایت پروتکلهای بهداشتی
دیدار با پوتین پذیرفته که در تهران و فرودگاه
روسیه تست کرونا بدهد.

اصولگرایان
فتاح:

 ۱۱هزار پرونده بازپسگیری
اموالبنیادمستضعفان
تشکیل شد

رئیس بنیاد مستضعفان گفت ۱۱ :هزار پرونده
برای بازپسگیری امالک این بنیاد از اشخاص و
نهادها در مراجع قضائی تشکیل شده است .به
گزارش ایرنا ،سید پرویز فتاح در مراسم واگذاری
یکصدهزارمین سند امالک بنیاد علوی در ایالم
اظهار داشت :با رویکرد ریاست قوه قضائیه ،روند
بازپسگیری امالک این بنیاد شتاب گرفته است
و اف��راد و نهادهایی که بدون اجازه این اموال را
در اختیار دارند باید آنرا به صاحبان اصلی عودت
دهن��د .وی خدمتگزاری بویژه به محرومان و
فرودستان را وظیفه اصلی نظام توصیف کرد و
افزود :فاصله بین مردم و مسئوالن باید هرچه
بیشتر کاهش یابد تا بتوانیم درک بیشتری از
مشکالت آنان داشته باشیم ،اگر روزی روحیه
عدالتطلبی در مردم و مسئوالن کاهش یاید
بدون ش��ک با طمع دش��منان برای تجاوز به
این س��رزمین مواجه خواهیم بود .رئیس بنیاد
مس��تضعفان تاکید کرد :مردم با مقاومت خود
در برابر مش��کالت دنیای س��لطه را به چالش
کش��یدهاند و امروز همه وظیفه داریم به پاس
این حمایتها از نظام اس�لامی در جهت رفع
نگرانیه��ای آن��ان بویژه از منظر معیش��تی و
اقتص��ادی تالش خود را چند برابر کنیم .فتاح
با اش��اره به ایام دهه مبارک فجر یادآور ش��د:
ماهیت انقالب اس�لامی عدالت محوری است،
مردم از ظلم و ج��ور رژیم منحوس پهلوی به
ستوه آمده و چاره کار را در انقالب و سرنگونی
این خاندان دیدند و با پیروی از فقیهی وارسته
ب��ه صحن��ه آمدند و حکوم��ت ج��ور و زور را
سرنگون کردند.وی با اشاره به گذشت  ۴۲سال
از پیروزی انقالب اس�لامی ،بازگشت به مبانی
و ارزشهای نظام و آرمانهای امام و ش��هیدان
را مهمترین نیاز در ش��رایط کنونی عنوان کرد
و گفت :مردم اگر احس��اس کنند ،مسئوالن با
همان روحیه انقالبی برای رفع مشکالت کشور
گام بر میدارند ،مشکالت را تحمل و در جهت
اهداف انقالب همراهتر خواهند بود .رئیس بنیاد
مستضعفان اضافه کرد :ادامه این مسیر نورانی
در گرو خس��ته نشدن از مشکالت و تالش در
جهت خدمترسانی به محرومان و مستضعفان
است ،باید هرچه بیشتر به توانمندیهای داخلی
اتکا داش��ته باشیم ،ولی این موضوع منافاتی با
تعامل با جهان ندارد.

کرونا کشندهتر نشده است
ادامه از صفحه اول:
به این دلیل که افرادی که جوان هستند معموالً
مراقبتهای الزم را از خودشان ندارند و متاسفانه
همچنان فکر میکنند که چون در سن مناسبی
هس��تند اگر هم به کرونا مبتال ش��وند برایشان
خطری ن��دارد در صورتی که اینگونه نیس��ت و
نمون��ه بارز آن هم فوت مه��رداد میناوند و علی
انصاری��ان اس��ت .بنابراین این مس��ئله میتواند
اخطاری باشد برای همه ما که مراقبت بیشتری
از خودمان داشته باشیم و پروتکلهای بهداشتی
را همچنان رعایت کنیم تا نه باعث ایجاد خطر در
خودمان شویم و نه دیگران .از سوی دیگر عجیب
است که با این همه مرگ و میری که بر اثر کرونا
در کشور رخ داده و با این طرز تفکر غلط برخی از
جوانان ،فردی چون آقای افخمی افکار نادرستش
که همان ماس��ک نزدن است را به مردم توصیه
میکند .جای سوال است که چرا زمانی که ایشان
بدون ماس��ک در مقابل دوربین ظاهرش��د با او
برخورد نشده است.

پ��س از گذش��ت نزدیک به یک س��ال از درخواس��ت
تس��هیالت سریع برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا،
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد که این درخواس��ت
ای��ران را کماکان در دس��ت بررس��ی دارد .به گزارش
ایرنا ،جهاد ازعورمدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه
صندوق بینالمللی پول به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که این
صندوق درخواس��ت  ۵میلیارد دالر وام ایران را کماکان در دست
بررسی دارد .این نخستین درخواست وام ایران از صندوق از سال

درخواست وام  ۵میلیارد دالری ایران در دست بررسی است

 ۱۹۶۲میالدی ( )۱۳۴۱به این سو است.ازعور گفت:
آنچه که ایران به آن نیاز دارد ،آن اس��ت که تنشها
یا مسائل اجتماعی را به گونهای مورد توجه قرار دهد
که اطمینان یابد تدابیر حفاظت اجتماعی متناسب
با محافظت از آسیبپذیرترین گروهها اتخاذ میشود.
وی افزود که هنوز خیلی زود اس��ت که به سیاس��ت دولت بایدن
در منطق��ه بهخصوص در مورد ایران پی برد .ازعور اوایل فروردین
امسال نیز گفته بود که این نهاد پس از درخواست تسهیالت برای

مقابله با کرونا از س��وی ای��ران ،در حال مذاکره با مقامهای ایرانی
برای اعطای وام اس��ت .وی در یک نشس��ت آنالین گفت که این
نه��اد در حال مذاکره با مقامهای ایرانی اس��ت تا از نیازهای ایران
و اقدامات الزم برای به جریان افتادن آگاه ش��ود .پیشتر نیز یک
سخنگوی صندوق بینالمللی پول در پاسخ به سوالی گفته بود ما
با مقامهای ایرانی مذاکراتی داشتهایم تا درخواست آنها به صندوق
برای اس��تفاده از کمک مالی اضط��راری در مقابله با کرونا را بهتر
درک کنیم.

اعالم تازهترین جزئیات از سند همکاری  ۲۵ساله ایران و چین

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین :از ابتدا مقرر شده تا زمانی که تفاهم نهایی حاصل نشده ،روی این مسئله مانور خبری داده نشود
روابط ایران و چین حاال به مسئلهای مهم نه فقط برای ایران که برای
تمام رقبای منطقهای ایران و جهان تبدیل شده است .نزدیک شدن
چین به جایگاه اول اقتصاد در جهان ،نش��ان میدهد آینده اقتصاد
جهان در دستان شرق خواهد بود .با این حال حساسیتهای فراوانی
نسبت به روابط ایران و این کشور ایجاد شده است .انتشار اخباری در
خصوص انعقاد قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین یکی از اتفاقاتی بود که
زمینه را برای ابهامآفرینی در این حوزه افزایش داد .به عنوان مثال
افزایش استخراج ارزهای مجازی یکی از مواردی بود که بار دیگر نام
چین را بر سر زبانها انداخت .حضور چینیها و سرمایهگذاری آنها
برای اس��تخراج ارز مجازی در ایران ،ن��ام مزارع چینی را در فضای
خبری کشور پرتکرار کرد.
به گزارش خبرآنالین ،مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران
و چین با تاکید بر اینکه ایجاد حساس��یت نس��بت به روابط ایران و
چین از س��وی رقبای منطقهای پیگیری میشود تاکید کرد :ایران
پول بلوکه شدهای در چین ندارد و چین بابت نگهداری منابع ایران
هزینههای باال دریافت نمیکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که موضوع
عقد قرارداد  ۲۵س��اله ایران و چین در چه مرحلهای اس��ت؟ گفت:
نکته مهم و اولیه برای پاس��خ به این سوال این است که ما تا امروز
ق��رارداد ۲۵س��اله با چین منعق��د نکردیم .موضوع این اس��ت که
میخواهیم سندی تدوین کنیم و بر مبنای آن با طرف چینی تفاهم
کنیم تا روش��ن ش��ود در  ۲۵سال آینده در چه حوزههایی و به چه
میزانی میتوانیم روابط اقتصادی داشته باشیم.
وی ادامه داد:این مس��ئله همچنان در حال پیگیری است و زمانی
که بر اساس این سند با طرف چینی به توافق نهایی برسیم؛ قاعدتا
به س��متی میرویم که در هر بخش از اقتص��اد ،پروژههایی تعریف
کنیم و پس از آن برای انجام پروژههای مختلف در طول  ۲۵س��ال
آینده قراردادهایی بس��ته خواهد شد .وی ادامه داد :این کار مهم در
حال پیگیری است و سر و صدایی که بر سر آن برپا شد به نظر من
اصال از داخل ایران نبود .من معتقدم کشورهایی که با نزدیک شدن
رابطه اقتصادی ایران و چین مشکل دارند ،چنین اخبار منفیای را
منتشر کردند.حریری در جواب این پرسش که چرا توضیحاتی دقیق
پیش از این دست انتقادات در ایران مطرح نشد؟ گفت :از ابتدا مقرر
ش��ده تا زمانی که تفاهم نهایی حاصل نشده ،روی این مسئله مانور
خبری داده نش��ود زیرا دو کشور قرار است نسبت به یک نقشه راه
 ۲۵س��اله به توافق برسند و طبیعی است چنین مباحثی ،مباجثی

بسیار تخصصی اس��ت و باید از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار
گیرد.وی در پاسخ به این سوال که مفاد اولیه سند از کجا به بیرون
درز کرد؟تاکی��د ک��رد :همه آن حرفها ،اعداد و ارق��ام و ...در اصل
ساخته و پرداخته ذهن کسانی بود که از این مسئله سخن میگفتند.
وی تش��ریح ک��رد :این مس��ئله در حال پیگیری اس��ت و به دلیل
ش��یوع کرونا رفت و آمد بین کش��ورها س��خت و عمال غیرممکن
ش��ده اس��ت اما در ایران کار مطالعاتی این سند به صورت متمرکز
و همان گونه که اطالعرس��انی شد توس��ط شخص آقای الریجانی
به عنوان نماینده نظام نه نماینده دولت ،در حال پیگیری اس��ت و
کمیتههای کارشناسی در حال انجام کار بر روی آنچه که مورد نظر
ما و منفعت ملی است ،هستند تا در تفاهمنامه نهایی بر اساس روابط
متقابل و برد –برد؛ بیش��ترین ظرفیت را از این س��ند برای منافع
ملی احصاء کنیم.
>افزایش تعرفه واردات کاالهای ایرانی از واقعیت تا خیال

یکی دیگر از مس��ائلی که در هفتههای گذشته اخباری در مورد آن
منتشر شد ،بحث اعمال تعرفه گمرکی باال بر کاالهای صادراتی ایران
به چین بود؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره انتشار اینگونه
اخبار انتق��ادات در این مورد افزای��ش تعرفههای گمرکی در چین
توضیح داد :خیر این مس��ئله اصال صحت ن��دارد و عنوانکنندگان
یا بیاطالع چنین حرفی میزنند یا اینکه عمدی در تخریب روابط
ایران و چین دارند.وی در توضیح این مطلب افزود :نگاهی به فهرست
کاالهای صادراتی ایران به چین نشان میدهد ایران کاالهای ساخته
شده به چین صادر نمیکند .در حقیقت عراق و افغانستان مهمترین
مشتریان کاالی نهایی یا ساخته شد ه ایرانی هستند .حریری اضافه

کرد :آمارهای گمرک ایران نشان میدهد حدود ۷۵درصد صادرات
ایران شامل گاز و فرآوردههای نفتی ،میعانات ،پتروشیمی ،مواد خام
معدنی ،فوالد و سیمان اس��ت .به این ترتیب ۷۵درصد صادرات ما
به جهان را اقالمی تش��کیل میدهند که مشمول تعرفه نمیشوند
و حداق��ل تعرفه نیز به آنها تعلق نمیگی��رد زیرا مواد خام صنعتی
هستند.
به گفته وی تعرفه معموال به کاالهایی تعلق میگیرد که مستقیم از
گمرک خارج و وارد بازار مصرف میش��ود ،در نتیجه عمده صادرات
ایران چنین شرایطی را ندارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که تعرفه صادرات کاالهای سنتی چه
تغییری کرده است؟ گفت :عموما این بحث در مورد صادرات سنتی
ایران نظیر فرش ،صنایع دس��تی ،زعفران و پسته و خشکبار مطرح
شده بود البته چین چند مدل تعرفه را برای ورود کاال اعمال میکند.
مدل اول کشورهایی هستند که با چین قرارداد تجارت آزاد و بدون
تعرفه دارند که ما جزو آن کشورها نیستیم و اگرچنین قراردادی با
چین ببندیم،به حتم به ضرر ما خواهد بود زیرا ما کاالی ساخته شده
بیشتری از چین وارد میکنیم.
دوم کشورهایی هستند که با چین قرارداد تعرفه ترجیحی دارند که
جزو آن کشورها هم نیستیم.اگر چنین قراردادی ببندیم با مخالفت
تولیدکننده داخلی روبرو میش��ویم چرا ک��ه تولیدکننده میگوید
بازار از کاالی چینی اش��باع شده و در نتیجه مزیت فعالیت در بازار
ایران برای تولیدکنده ایرانی از میان میرود .در دس��تهبندی س��وم
کش��ورهای عضو  WTOقرار دارند ،البته ایران جزو این س��ازمان
نیست اما کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با چین قراردادهای
تعرفهای خود را دارند .وی در توضیح این مطلب ادامه داد :در چنین
ش��رایطی میبینیم ما جزو هیچ کدام از این دس��تهها نیستیم اما
چین با کاالهای صادراتی ایران مانند س��ایر اعضای سازمان تجارت
جهانی برخورد میکند .به عبارت دیگر رفتار چین با ایران درس��ت
مانند رفتار چین با کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهانی
هستند.حریری خاطرنشان کرد :به عنوان مثال تعرفه صادرات پسته
به چین؛ مطابق تعرفه کش��ورهای عضو  WTOبوده و رقیب ما در
این زمینه در دنیا فقط آمریکاس��ت و با توجه به جنگ تجاری بین
چین و آمریکا ،تعرفه پسته آمریکایی در گمرک چین ۶درصد باالتر
از تعرفه پسته ایرانی است؛ بنابراین نه تنها خبر افزایش تعرفه واردات
بر کاالهای ایرانی در چین درس��ت نیست بلکه شرایط معکوس هم
اتفاق افتاده است.

الهه مسئول رسیدگی به پرونده فلسطین شد

قض��ات دادگاه کیفری بینالمل��ل روز جمعه با صدور حکمی اعالم
کردند این دادگاه مس��تقر در الهه صالحیت قضائی برای رسیدگی
به جرایم جنگی در اراضی فلسطینی را دارد؛ حکمی که راه را برای
تحقیقات احتمالی باز میکند.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از روس��یا الیوم ،قضات دادگاه گفتند که
این تصمیم با اس��تناد به صالحیتهای مندرج در س��ند تاس��یس
دادگاه اتخاذ ش��ده و ش��امل هیچ تالش��ی ب��رای تعیین وضعیت
کش��ور یا مرزهای قانونی نمیش��ود .فاتو بن سودا ،دادستان دادگاه
کیف��ری بینالملل در دس��امبر  ۲۰۱۹گفت ک��ه "دالیل منطقی
وجود دارد که نش��ان میدهد جنایات جنگ��ی در کرانه باختری از
جمله قدس ش��رقی و نوار غزه انجام ش��ده یا در حال انجام است".
در پی این اظهارات از قضات دادگاه کیفری خواس��ته ش��د قبل از

آغاز تحقیقات رس��می ،حکم دهند که آیا این موضوع در صالحیت
قضائ��ی دادگاه اس��ت یا خیر .قضات نی��ز در حکمی که روز جمعه
منتشر شد پاس��خ مثبت دادند .آنها در این حکم گفتند" :مناطقی
که از س��ال  ۱۹۶۷توسط اسرائیل اشغال ش��ده است ،یعنی غزه و
کرانه باختری ،از جمله قدس شرقی جزو اختیارات و صالحیتهای
الهه است".
>واکنش اسرائیل و آمریکا

حکم صادره از س��وی قضات الهه واکنش شدید رژیم صهیونیستی
و ایاالت متحده را به دنبال داش��ت .بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیم صهیونیستی به شدت با تصمیم دادگاه بینالمللی کیفری برای
آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی این رژیم در س��رزمینهای

یک فعال سیاسی اصولگرا تشرح کرد

جزئیاتیازآرایشانتخاباتیاصولگرایان

ی��ک فعال سیاس��ی اصولگرا با اش��اره به فعالیت
ش��وراهای وحدت و ائتالف اصولگرایان در آستانه
انتخاب��ات ب��ه این نکته اش��اره کرد که ش��ورای
وح��دت با محوری��ت جامعه روحانیت مب��ارز از
جای��گاه وی��ژهای برخوردار اس��ت و اگ��ر این دو
ش��ورا با محوری��ت واحدی فعالیت خودش��ان را
ادامه بدهند ،اثرگذاری بهتری خواهند داش��ت.به
گزارش انتخاب ،حسین کنعانی مقدم در توضیح
آرایش انتخاباتی اصولگرایان اظهار داشت :شورای
ائتالف و وحدت با هم تفاوتهایی دارند .ش��ورای
وحدت به دنبال کار بلندمدت و جریانی هس��تند
ولی ش��ورای ائتالف دنبال برنامههای انتخاباتی و
ائتالفی است و برنامههای کوتاه مدت را در دستور
کار دارد .البته هر 2شورا بازوان جریان اصولگرایی
هستند و اگر این شوراها دارای یک مرکز رهبری
مشترک و واحد باشند ،قطعا میتوانند اثرگذاری
بیشتری داشته باشند .این فعال سیاسی اصولگرا
همچنین در پاسخ به این پرسش که این شوراها با
محوریت کدام احزاب و شخصیتهای اصولگرایی
اداره میش��وند ،گفت :هرکدام مجمع و ش��ورای
خودش��ان را دارند که فعالیت ائتالف یا وحدت را
با هماهنگی آنان انجام میدهند .البته تالش بر این
است که هر دو شورا صاحب یک وحدت جریانی
شوند.وی در پاسخ به این پرسش که در تصمیمات
انتخاباتی کدام شورا بر دیگری اولویت و ارجحیت
دارد ،تصریح کرد :هر دو شورا صاحب نظر هستند
ولی از آنجایی که جامعه روحانیت مبارز در شورای
وح��دت مدیریت را برعهده دارد؛ احزاب س��نتی
مانن��د موتلفه در آن حضور ج��دی دارند و طیف

وس��یعی در آن هستند و بر همین اساس ترکیب
ویژهای در ش��ورای وحدت فعال اس��ت .کنعانی
مقدم افزود :البته تقریبا همین ترکیب از اعضا در
شورای ائتالف نیز حضور دارند با این تفاوت که در
شورای وحدت ،محوریت با جامعه روحانیت مبارز
اس��ت و با توجه به ماهیت جامعه روحانیت مبارز
و اینکه بیش��تر اعضای این جریان دارای مناصب
و جایگاه مهم در کش��ور هستند ،شورای وحدت
ش��رایط ویژهای دارد.این فعال سیاس��ی اصولگرا
همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این شوراها
فعالیت انتخاباتی را آغاز کردهاند ،اظهارکرد :خیلی
وقت است که این فعالیتها آغاز شده و در سطح
شهرس��تانها و ستادها و دفاتر پیش رفته است و
آقای متکی هم االن س��خنگوی ش��ورای وحدت
هس��تند و کارها در فاز جدی در حال انجام است
و شوراها در حال بررسی افراد و گزینههای ممکن
برای انتخابات هس��تند.وی در پاسخ به پرسشی
درمورد کاندیداه��ای احتمالی اصولگرایان گفت:
برای ما مش��ارکت مردم در انتخابات مهم است و
اعتقاد داریم که یک دولت حداکثری بهتر از یک
دولت حداقلی میتواند در حل مش��کالت کشور
موثر باشد .ما هیچ محدودیتی نداریم که نامزدهای
سابق انتخاباتی در این دوره از رقابتها میتوانند
یا نمیتوانند نامزد شوند .هرکسی که بتواند آرای
بیشتری جذب کند و معیارهای مورد نظر انتخاباتی
را داشته باشد ،میتواند نامزد انتخابات شود .ما در
انتخابات آینده س��عی داریم از تجربههای موفق
خودمان مانند انتخابات مجلس یازدهم به ویژه در
بحث انتخابات شوراها استفاده کنیم.

سفر حیثیتی آقای رئیس
ادامه از صفحه اول:
خب در چنین ش��رایطی یک سفرخارجی دیپلماتیک به نوعی هم
تمرین حضور در پاستور است و هم یک پیام به دیگران که قالیباف
دیپلماسی میفهمد و چیزی از علی الریجانی کم ندارد.
مجلس ش��ورای اسالمی در ادواری که علی الریجانی در راس آن
مینشست از منظر رفت و آمدهای دیپلماتیک کارنامه نسبتا قابل
دفاعی داشت چرا که اساسا رئیس سابق مجلس چهرهای دیپلماتیک

فلسطینی مخالفت کرد .نتانیاهو گفت" ،دادگاه کیفری بینالمللی
امروز بار دیگر ثابت کرد که یک نهاد سیاسی است و نه قضائی .دادگاه
جنایات واقعی جنگ را نادیده میگیرد ،و در عوض دولت اس��رائیل
را تحت پیگرد قرار میدهد".نتانیاهو همچنین به وزرای دولت خود
دستور داد درمورد تصمیم دادگاه اظهارنظر علنی نکنند .وزارت امور
خارجه آمریکا هم اعالم کرد که واشنگتن به تصمیم دادگاه کیفری
بینالملل معترض است .ند پرایس ،سخنگوی وزارت امور خارجه در
توئیتر نوشت :ایاالت متحده به تصمیم دادگاه بینالمللی کیفری در
مورد اوضاع فلس��طین اعتراض دارد .وی افزود :ما همچنان از تعهد
شدید رئیس جمهور بایدن در مورد امنیت اسرائیل ،از جمله مقابله
با هر تالش��ی برای هدف قرار دادن «غیرمنصفانه اسرائیل» حمایت
خواهیم کرد.

جهانگیری

برخی مشکالت به بیماری مزمن اقتصادی تبدیل شده

معاون اول رئیس جمهور با اشاره
به تشدید مشکالت اقتصادی کشور
در سالهای اخیر گفت :همه همت
میکنی��م و اقتص��اد کش��ور را در
همین دولت به ریل برمی گردانیم.
به گزارش ایسنا؛ اسحاق جهانگیری
با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور
گفت :در س��الهای پس از انقالب،
اقتصاد کشور به واس��طه تحریمها با مشکالتی
مواجه ش��د و برخی مشکالت متاسفانه امروز به
یک بیماری مزمن اقتصادی تبدیل شده که حل
آنها نیازمند اصالحات ساختاری جدی است .وی
یادآور ش��د :باید به یاد داشت که رفع مشکالت
اقتصادی فق��ط نیازمند راهکاره��ای اقتصادی
نیست و راهکارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
میطلبد و همه ق��وا و نهادها باید برای رفع این
مش��کالت همکاری کنند .وی از رفع مشکالت
اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مولفههای
اقتدار نظام یاد کرد وافزود :در نظامی که پشتوانه
و قدرت آن مردم هس��تند باید به رفع مشکالت
اقتصادی کشور توجه جدی شود .جهانگیری با
اشاره به رویکرد دولت در رفع مشکالت اقتصادی
و رشد و توسعه اقتصاد گفت :تالش ما در دولت
یازدهم و دوازدهم بزرگتر شدن اقتصاد کشور بود
و تالش داشتیم در کنار آن نرخ تورم تک رقمی
شده و نیز اشتغالزایی گسترده داشته باشیم .وی
افزود :برای رسیدن به این اهداف در کنار تعامل
با دنیا که یک��ی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی
اس��ت ،نیاز اس��ت که به توان داخلی هم اعتماد

بود که سالها با حضور به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و پیشبرد
مذاکرات هستهای توانسته بود تجربههای گرانبهایی را در توشه خود
داشته باشد.
حاال محمد باقر قالیباف قرار نیست از فرصتی که بدست آورده به
سادگی بگذرد.ضمن آنکه گفته میشود او در این سفر حامل یک
پیام مهم از تهران به مسکو است.هر چند فقط نزدیکان رئیس مجلس
چنی��ن ادعایی دارند.لیکن در هر صورتی این س��فر برای قالیباف
س��فری است که در آن خیلی مس��ائل باید برای دیگران به اثبات
برسد.مطمئن باش��ید تا هفتهها خبرهای این سفر و حواشی آن در

شود و باید به سمت دانش بنیان
ش��دن اقتصاد ه��م حرکت کرد.
وی افزود :تم��ام اهداف اقتصادی
را با تکی��ه بر چنین رویکردهایی
پیگی��ری کردیم ،اما متاس��فانه
در س��ه س��ال اخیر ب��ا دو پدیده
تشدید تحریمها و ش��یوع کرونا
مواجه ش��دیم که اقتصاد کش��ور
را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار دارد .جهانگیری
گفت :تحریمهای اعمال شده علیه کشور در سه
س��ال اخیر که خود آمریکاییها از آن به عنوان
جنگ اقتصادی علیه ایران یاد میکنند حقیقتا
فشارهای بس��یاری به اقتصاد کشور وارد کرد و
حقیقتا ای��ن تحریمها با هدف فروپاش��ی نظام
اعمال ش��د .وی افزود :در همان سالهای اعمال
تحریمها به دنبال راهکارهایی برای مقابله بااین
تحریمها بودیم که متاسفانه شیوع کرونا ضربهای
دیگ��ری بر اقتصاد ایران و حتی تمام جهان وارد
ک��رد ،بطوری که برخی کش��ورها حتی کاهش
 20درصدی رش��د اقتصادی را تجربه کردند و
اقتصاد ایران ه��م از این پدیده و معضل مصون
نماند.مع��اون اول رئیس جمه��ور تاکید کرد با
توجه به این ش��رایط ،سیاستهای اقتصادی ما
هم متناس��ب با این جنگ اقتصادی تغییر کرد
و در سالهای اخیر حتی برخی تصمیمات گرفته
شده خالف سیاستهای خود ما در ابتدای دولت
یازدهم ب��ود و تمام تالش ما این بود که زندگی
مردم دچار مختل نشود و حداقل معیشت مردم
تامین شود.

راس اخبار رس��انههای حامی رئیس مجلس قرار دارد.اگر هم این
رسانهها قالیباف را با ظریف مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که او در
دیپلماسی از وزیر خارجه سرتر است هم نباید تعجب کنید! هرچند
منتفی شدن دیدار او با پوتین بسیاری از برنامههای وی را برهم زد.
در مجموع هر ایران دوستی از اینکه در این ملک دیپلماسی تقویت
شود خشنود میگردد چون منافع ملی تامین میشود.البت که این
مهم شرط و شروطی دارد و باید در روند گفتگوها شروط مذکور
لحاظ ش��ود.امید اس��ت محمد باقر قالیباف با دس��تان پر به تهران
بازگردد.

