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سیاسی

بورل :فرصت گفتوگو برای برجام وجود دارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر تداوم تالشها برای نجات برجام تاکید کرد .به گزارش
ایلنابهنقلازپایگاهاینترنتیاتحادیهاروپا،جوزپبوررلگفت:بهعنوانهماهنگکنندهبرجام،
معتقدم که فضای دیپلماتیک و فرصت گفتوگو برای احیای توافق ،براس�اس خواستههای
دولت بایدن وجود دارد .ما باید از این فرصت برای بازگرداندن برجام به مسیر صحیح استفاده
کنیم تا همه تعهداتشان را اجرا کنند .این فرصت را نباید از دست بدهیم.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0812بنده خدا این آقای شهاب حسینی
بازیگر مطرح کشورمان در آمریکا واکسن
زده چ��را آنقدر ب��رای او جنجالس��ازی
شد؟ ()12/2
 -0712آیا میتوان چند حرکت آمریکا را
یک سیگنال مثبت برای بازگشت به برجام
تلقی کرد؟ سادهلوح نباشیم! ()12/2
 -2311امسال زمستان در تهران جز یکی
دو بار در ارتفاعات و شمال شهر شاهد بارش
برف نبودیم .آیا امس��ال برعکس پارس��ال
با خشکس��الی روبرو شدیم؟ برای تابستان
مشکل آب نخواهیم داشت؟ ()12/3
 -2241دولت روزهای سختی را میگذراند
باید همه جناحها سعی کنند کمک کنند
دولت بتواند با آرامش دیپلماسی خود در
خصوص برجام را پیش ببرد)12/3( .
 -2230امیدواری��م واکس��ن ایرانی جزو
بهترین واکسنهای جهانی بشود این باعث
غرور ملی و افتخار ما خواهد بود)12/3( .
 -2212خان��م مین��و مح��رز گفتهان��د
هموطنان با خیال راحت واکسن کرونای
ایرانی را بزنند .م��ا مردم هم حاضریم اما
باید واکس��ن را به دست ما برسانند .هنوز
که مشخص نیست کی مردم را واکسینه
میکنند؟ ()12/3
 -2210دولت فکری برای متعادل کردن
قیمت م��واد پروتئینی و گوش��ت و مرغ
بکند .مردم قدرت خرید خود را از دس��ت
دادهاند)12/3( .
 -2201کسب و کار مردم به اندازه کافی
لطمه خورده است .تعطیلی تهران به صالح
نیس��ت .باید مقررات کرونایی س��ختتر
اجرا شود)12/3( .
 -2152آق��ای حداد ع��ادل! احمدینژاد
چه خوب باشد چه بد تایید یا عدم تایید
صالحیت او با ش��ورای نگهبان است شما
چرا نظر میدهید؟ ()12/3
 -2145ما مردم آنقدر سختی کشیدهایم
ک��ه منتظری��م تحریمه��ا و فش��ارهای
حداکث��ری به روزهای آخر خود رس��یده
باشد)12/3( .
 -2120تورم  111درصدی قیمت مسکن
در ته��ران یعنی درماندگی مس��تاجران،
م��ردم چ��کار کنند ب��ا ای��ن قیمتهای
نجومی؟ ()12/3
 -2102اگر وضع خوزستان از لحاظ شیوع
خوب نیست مقررات پروتکلها را سختتر
بگیرند .چارهای نیست)12/3( .
 -2025آن عدهای که خواهان خروج ایران
از برجام هستند با س��فر مدیرکل آژانس
بینالمللی به کشورمان مخالفت میکنند
عالقهای به اصالح امور ندارند)12/3( .
 -2019چگونه قرار است انتخابات 1400
به صورت نیمه الکترونیکی نیمه دس��تی
انجام گیرد؟ ()12/3
 -2012اصطالح مکانیس��م ماشه ساخته
خود آمریکاییها و حامیان غربی آنهاست.
چیزی که جز تهدی��د هیچ چیز دیگری
نبود)12/3( .
 -2011س��فره مردم کوچک شده چون
قیمت اقالم وحش��تناک باال رفته .این در
شأن مردم ما نیست)12/3( .
 -1940برخی کارشناسان معتقدند تازه
پاندمی کرونا در راه است  .ای وای به حال
مردم دنیا)12/3( .
 -1912چ��را در ب��ازار میوه آنقدر ش��اهد
قیمتهای عجیب و غریب هستیم؟ ()12/3
 -1901آقای مسئول! زندگی مردم تحت
تاثیر گرانیها و مشکالت اقتصادی دارد از
هم میپاشد)12/3( .
 -1821احتماال تجربه تکرار سقوط نرخ
ارز در س��ال  67این بار هم در صورت لغو
تحریمها تکرار میش��ود .هر چند عدهای
عالقهای به تکرار آن ندارند)12/3( .
 -1801واقعا آن عدهای که به سفر مدیر
کل آژانس هستهای اعتراض کردند تجمع
کردند ش��عار دادند شرایط امروز کشور را
درک نمیکنند؟ ()12/3
 -1741حتم��ا س��خنگوی دول��ت آقای
ربیع��ی از منابع موثق خبر دارد که گفته
در آینده نزدیک تحریمها لغو میشود .ما
هم امیدواریم چنین بشود)12/3( .
 -1731همه مردم مشتاقانه منتظرند که
تحریمهای ظالمانه لغو شود)12/3( .
 -1721آق��ای قلعهنوع��ی ش��ما مرب��ی
توانایی هس��تید .باخت تیمتان در مقابل
پرسپولیس روحیه ش��ما را خراب نکند،
ش��ما نش��ان دادید تواناییهای زیادی در
کسب موفقیت دارید)12/3( .
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.

مجلس

تشکیلکمیتهحقیقتیابمجلس

برایاعتراضات
و حوادث سراوان

نماین��ده م��ردم چابهار با اش��اره ب��ه ضرورت
حل مشکالت مرزنشینان تاکید کرد :معاندین
و فرص��ت طلبان بای��د بدانند ک��ه نمیتوانند
خدشهای به پیوند ناگسس��تنی مرزنشینان با
انقالب اس�لامی وارد کنند.به گزارش ایس��نا،
معین الدین س��عیدی در جریان جلسه علنی
مجلس در تذکری بیان کرد :هفته تلخی بر مردم
سیستان و بلوچستان گذشت .اما از مردم انتظار
میرود تمایز خود را با معاندین خارجی نش��ان
دهند .مرزنش��ینان عزیز سختیها و مشکالت
زی��ادی را تحمل میکنند .ان ش��اءاهلل پایتخت
نش��ینان نیز صدای آنان را بشنوند .وی در ادامه
اظهار کرد :اما معاندین و فرصت طلبان باید بدانند
که نمیتوانند خدش��های به پیوند ناگسستنی
مرزنشینان با انقالب اسالمی وارد کنند .با تدبیر
مجلس کمیته حقیق��ت یاب در منطقه حضور
خواهد یافت و ریش��ه یابی خواهد کرد.نماینده
مردم چابهار تصریح کرد :ما تمام تالش خود را
برای حل مشکالت مرزنشینان خواهیم کرد.

مکث

جزئیات وام  ۷۰میلیونی
مجلس برای تولد
فرزند سوم و فاقد مسکن

نمایندگان بانک مرک��زی را مکلف به اعطای
وام۲۰س��اله  ۷۰میلیون تومانی به خانوارهای
فاق��د مس��کن ک��ه در س��الهای  ۱۳۹۹و
۱۴۰۰صاحب فرزند سوم میشوند ،کردند.
به گزارش تسنیم ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در نشست علنی قوه مقننه و در جریان
بررس��ی بخش درآمدی الیحه بودجه ،۱۴۰۰
بانک مرکزی را مکلف به اعطای وام۲۰س��اله
 ۷۰میلیون تومانی به خانوارهای فاقد مسکن
که در سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰صاحب فرزند
سوم میشوند ،کردند.نمایندگان بانک مرکزی
را مکلف ب��ه اعطای وام۲۰س��اله  ۷۰میلیون
تومانی ب��ه خانواره��ای فاقد مس��کن که در
س��الهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰صاحب فرزند سوم
میش��وند ،کردند.نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی در نشس��ت علنی نوب��ت دوم دیروز
قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی
الیحه بودجه  ،۱۴۰۰با پیش��نهاد کمیسیون
فرهنگی ب��ا الحاق یک بند درآم��دی به ماده
واح��ده ای��ن الیحه ب��ا بیش از دو س��وم رأی
نمایندگان موافق��ت کردند.در این بند الحاقی
آمده اس��ت :در اج��رای بنده��ای (ت) و(ث)
م��اده ( )۱۰۲قان��ون برنامه شش��م توس��عه
موضوع پشتیبانی از فرزندآوری ،بانک مرکزی
جمه��وری اس�لامی ایران مکلف اس��ت مبلغ
ده هزار میلیارد ریال ()۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
با اولویت مناطق محروم از طریق بانکهای عامل
و از محل س��پردههای جاری و قرض الحسنه
نظ��ام بانکی ،نس��بت به پرداخت تس��هیالت
ق��رض الحس��نه ودیع��ه مس��کن ب��ه میزان
هفتص��د میلی��ون ( )۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ری��ال با
بازپرداخت حداکثر  ۲۰س��اله برای خانوارهای
فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای
 ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰شده و یا میشوند ،اقدام نماید.

پارلمان نماد حاکمیت مردم
ادامه از صفحه اول:
قوه مقننه بر اس��اس قانون اساسی از قدرت
باالت��ری برخوردار اس��ت ودر همین راس��تا
مس��ئولیتپذیری و پاس��خگویی نمایندگان
باید افزایش بیش��تری داش��ته باشد .پارلمان
نم��اد حاکمیت مردم اس��ت ،لذا مجلس باید
حاکمی��ت م��ردم را تضمین کن��د و نقش و
مشارکت ملت را تقویت نماید.
با توج��ه به این ام��ر مهم هم��ه نمایندگان
مجلس باید با دقت و وس��واس بیشتری و با
رعایت اخالق سیاسی ،نمایش دلپذیری برای
نوکری ملت و رفع مش��کالت م��ردم قدم بر
دارن��د .این فرآیند میتواند به بهبود وضعیت
کشور کمک نماید.
نمایندگان ب��ه خوبی میدانن��د که اکثریت
م��ردم ایران چه میخواهند و باید در مس��یر
خواس��تههای مردم قانونگذاری کنند .درک
شرایط حاکم بر جهان وکشور ،کلید تدوین و
قانونگذاری در قوه مقننه ،باعث خروج جامعه
و کشور از شرایط کنونی خواهد شد.
نکت��ه مهمی که باید به آن اش��اره کرد ،این
ام��ر مهم اس��ت که مجل��س در ارتب��اط با
آرمانهای دموکراتیک مردم ایران و بر اساس
نقط��ه نظرات مل��ت در راس��تای منافع ملی
کشور قدم بردارد.

گاردین در تحلیلی به شرایط پیرامون برجام پرداخت.
ب��ه گزارش ایلن��ا به نقل از گاردین ،توافق هس��تهای
ی��ک پیروزی ب��زرگ بود که بع��د از مدتها تالش و
فرآیند س��خت و طوالنی کسب ش��د؛ از طرف دیگر
اخی��را توافقی میان مدیر کل آژان��س و ایران منعقد
شد .این در حالی است که ایران دسترسیهای آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را کاهش داده اس��ت اما مدی��رکل آژانس گفت که
توافق حاصل ش��ده ب��ا ایران تا زمان محدودی ش��رایط فعلی را

تحلیل گاردین از شرایط برجام

حفظ میکند .در ش��رایط فعل��ی ،حدسهایی در
مورد احتمال گفتوگو میان اعضای برجام و ایران
و آمریکا وجود دارد اما چیزی که معلوم اس��ت این
است که زمان نامحدودی وجود ندارد و زمان برای
نجات برجام بس��یار کم است .احتماال دو طرف به
ی��ک توافق کوتاه مدت دس��ت یابند که ش��رایط را برای توافقی
بلندم��دت و طوالنی فراهم کند .بای��دن بارها از عزم خود جهت
بازگش��ت به توافق با تهران خبر داده است اما برای نجات توافق

اقدامات زیادی باید انجام شود .آمریکا نمیخواهد در مورد ایران
آس��انگیر به نظر رسد؛ دولت بایدن میتواند با موافقت با اعطای
وام جه��ت مقابله با کرونا به ته��ران و همچنین آزادی پولهای
ایران در دیگر کش��ورهای جهان به بهب��ود روابط با ایران کمک
کند .دولت ایران به دولت بایدن بدبین اس��ت و معتقد است که
او ه��م تعهدات خود را مانند ترامپ زیر پا بگذارد .اعضای برجام
و دولت بایدن باید از اشتباهات دولت قبل آمریکا در مورد ایران
درس بگیرد و آن اشتباهات را تکرار نکند.

یک فعال سیاسی اصولگرا مطرح کرد

جدال احمدینژاد و حدادعادل دوئل انتخاباتی است

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره برخی حواشی
پیرامون جریان اصولگرایی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حمیدرضا ترقی ،عضو شورای
مرک��زی حزب موتلفه اس�لامی ،با اش��اره به رخداده��ای درون
جریان اصولگرا برای انتخابات س��ال آین��ده گفت :در حال حاضر
هیچ اختالفی در میان اصولگرایان وجود ندارد و اینکه احمدینژاد
ب��ا حداد عادل مش��کل پیدا کرده نش��اندهنده اختالف در میان
جریان اصولگرایی نیس��ت ،بلکه اختالف بین اصولگرایان و جریان
انحراف در کشور است.
او ادامه داد :ش��ورای ائت�لاف نیروهای انقالب و ش��ورای وحدت
اصولگرای��ان هم در حال مذاکره و رس��یدن به وحدت در انتخاب
نامزد واحد هس��تند و چند روز پیش هم با طرح این موضوع که
محمدباقر قالیباف اعالم کرده بود که به نفع سید ابراهیم رئیسی
کنار میرود کامال زمینه را برای وحدت بر روی یک نامزد ش��کل
داده و بحثه��ا و دیدگاههایی هم که در میان آنها در حال مطرح
شدن است صرفا تبادل نظر بوده؛ اما بزرگنماییهایی که از بیرون
بر این موضوع انجام ش��ده غیر واقعی اس��ت و مس��ائل دوستانه
در حال حل ش��دن؛ امیدواریم که به زودی ش��اهد وحدت میان
دو شورا باشیم.
ترق��ی با اش��اره ب��ه اتهاماتی ک��ه مبنی ب��ر پوپولیس��تگرایی
به اصولگرایان زده میشود ،افزود :معموال جریانهایی که ریشه و
سرمایه اجتماعی مناسبی ندارند در تالش هستند با فریب مردم و
اس��تفاده از مهندسی افکار عمومی جامعه از این نوع روشها برای
جذب مردم استفاده کنند .متاسفانه این مسئله در بین اصالحطلبان
بسیار بیشتر از اصولگرایان رخ داده است ،زیرا اصولگرایان پایه رایی
در بین قش��ر متدین و تکلیف گرای جامعه دارند و این پایگاه رای
نیازشان را به رفتارهای پوپولیستی کاهش میدهد.

ابوالقاسم رئوفیان :جدال احمدینژاد و حدادعادل
یک دوئل انتخاباتی است که با توجه به اینکه مردم
روزهای دش��واری را س��پری میکنند کار قش��نگی
نیس��ت و باعث ایجاد نوعی بدبین��ی در میان مردم
خواهد شد ،این در حالی است که نه دولت بهاریها
و نه گروهش��ان توانایی رس��یدگی به امور و کاهش
مشکالت مردم را ندارند
همچنین اعتمادآنالین نوش��ت؛ ابوالقاسم رئوفیان ،فعال سیاسی
اصولگرا ،در خصوص آنکه حدادعادل گفته بود «:آمدن احمدینژاد
ب��ه انتخابات را اص ً
ال در نظر نگیرید ،بهنوعی این تکلیف روش��ن
اس��ت ».گفت :اظهارات آقای حدادعادل متاسفانه زیاد در راستای
رفع دغدغههای مردم در انتخابات  ۱۴۰۰نیس��ت .حتی میتوان
گفت ،این عمل به نوعی مؤید آن است که ایشان با وجود نداشتن
جایگاه قانونی ،از رد صالحیتشدهها مطلع است پس ایشان خیال

رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

در برخورد با تخلفات انتخابات تعارف نداریم

رئیس س��تاد انتخابات اس��تان تهران گفت :در
برخ��ورد با تخلف��ات انتخابات تع��ارف نداریم،
زیرا انتخابات همچون اتاق شیش��های است که
امور برگزاری آن باید بدون جهتگیری خاص از
سوی برگزارکنندگان باشد.
به گزارش ایسنا ،جلس��ه ستاد انتخابات استان
تهران به ریاس��ت شکراله حس��ن بیگی رئیس
ستاد انتخابات استان و با حضور اعضای ستاد و
روسای کمیتههای حقوقی ،پشتیبانی ،تبلیغات
و اطالع رس��انی ،فناوری اطالعات ،حراس��ت و
استعالمات در محل استانداری تهران برگزار شد.
رئیس ستاد انتخابات اس��تان تهران در ابتدای
جلسه پس از ارائه گزارشی از  ١١جلسه گذشته
ستاد گفت ٢٨ :خردادماه  ،١٤٠٠پنج انتخابات
مهم شامل؛ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری،
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا،
میان��دورهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس
شورای اسالمی در استان تهران برگزار میشود.
وی تاکید کرد :در این دوره از انتخابات همچون
انتخابات گذش��ته اص��ول مهمی مح��ور همه
اقدامات دس��ت اندرکاران در برگزاری انتخابات
است و حرکت در مسیر قانون و رعایت بیطرفی
کامل و برخورد با تخلفات انتخاباتی در رأس آن
قرار دارد.
حسن بیگی اظهار داشت :انتخابات همچون اتاق
شیشهای اس��ت که امور برگزاری آن باید بدون
جهتگیری خاص از سوی برگزارکنندگان باشد.

رئیس س��تاد انتخابات اس��تان تهران ،عمل به
مر قانون را س��نگ بن��ای برگ��زاری انتخاباتی
اثربخش دانست و تاکید کرد :اعضاء ستاد و همه
کارشناس��ان فعال در اجرای انتخابات خردادماه
 ١٤٠٠باید به همه ابعاد قانون انتخابات و تدابیر
قانونی مسلط باشند.
وی ادامه داد :آموزش ب��ه اندازهای در برگزاری
انتخاب��ات اهمیت دارد که همایش��ی با همین
منظور و در سطح ملی و برخط با حضور جمعی
از اعضای ستاد کش��وری انتخابات برگزار شده
است.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با پیشبینی
آماری از تعداد ش��عب اخذ رای و کارشناس��ان
اجرای��ی انتخاب��ات  ١٤٠٠گف��ت :هم��کاری
 ٢٠٠ه��زار نف��ر از عوام��ل اجرای��ی ،نماینده
فرمانداران ،ناظران هیئت نظارت شورای نگهبان
و مجلس ش��ورای اس�لامی و عوامل نیروهای
نظامی و امنیتی با ستاد انتخابات استان تهران
پیشبینی شده و تا این لحظه  ٧٦٠٩شعبه اخذ
رای برای انتخابات خردادماه  ١٤٠٠در اس��تان
تهران برآورد شده است.
وی در پایان عنوان کرد ٥٣١ :روس��تا در استان
تهران با داش��تن  ٢٠خانوار یا حداقل  ١٠٠نفر
جمعیت واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراها
هستند و اکنون  ٤٨٠روستا شورا دارند و به جز
روس��تاهایی که به شهرها الحاق شدهاند حدود
 ٤٠روستای دیگر امکان شورا دارند.

همه را راحت کند و اس��م رد صالحیتش��دهها را بگوید .باید به
آقای حداد گفت ،ش��ما چطور ادعای سیاستمداری میکنید و در
قالب لیدر یک جریان ریش��هدار ادبیات غیرمنطق��ی دارید .انگار
آنها این پیام را میدهند که حتی میتوانند روی تصمیم ش��ورای
نگهبان تاثیرگذار باشند .آن هم در شرایطی که در میان عامه مردم
محبوبیت و مقبولیتی ندارند.
دبی��ر کل حزب ایرانزمی��ن در ادامه گفت :این س��خنان من به
هیچ وجه مهر تاییدی بر حضور احمدینژاد نیس��ت چراکه او در
طول هشت سال ریاستجمهوری همه سرمایههای مملکت را به
هدر داد آن هم در ش��رایطی که کش��ور را با نفت  ۱۱۰دالری و
با بیش��ترین فروش اداره میکرد .آقای خاتمی در حالی کش��ور را
ب��ه احمدینژاد داد که با داش��تههای آن برهه به راحتی میش��د
امور حوزههای مختلف را به سادگی مدیریت کرد.
او تصریح کرد :جدال احمدینژاد و حدادعادل یک دوئل انتخاباتی
است که با توجه به اینکه مردم روزهای دشواری را سپری میکنند
کار قش��نگی نیس��ت و باعث ایجاد نوعی بدبین��ی در میان مردم
خواهد شد ،این در حالی است که نه دولت بهاریها و نه گروهشان
توانایی رسیدگی به امور و کاهش مشکالت مردم را ندارند.
این فعال سیاسی اصولگرا توضیح داد :مسئله اول انتخابات ۱۴۰۰
برای ما این اس��ت که برای مشارکت حداکثری هر کاری که الزم
اس��ت انجام دهیم .اما برخی تمام هم و غمشان را به کار بستهاند
تا با ایجاد دلسردی در جامعه ،انتخابات با رأی کمی برگزار شود و
خودشان بتوانند دولت را در دست گیرند.
ابوالقاسم رئوفیان در پایان گفت :نباید به یکدیگر پنجه بیندازیم و
با ایجاد هرجومرج انگیزه مردم را روزبهروز کمتر کنیم چون چنین
کارهایی با ش��اخصههای رجل سیاس��ی مناف��ات دارد و به لحاظ
روحی و روانی جامعه را آزار میدهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی پاسخ داد

بدهیکرهجنوبیبهچهشکلبهایرانپرداختمیشود؟
ته��ران فهرس��ت اق�لام مورد
نی��از از جمله دارو ،م��واد اولیه
و تجهی��زات کارخانج��ات را به
س��ئول اعالم کرده اس��ت ،که
بر اس��اس آن ،بخشی از بدهی
این کش��ور به ای��ران پرداخت
میش��ود.به گ��زارش ایرن��ا ،حس��ین تنهای��ی
درخص��وص میزان بدهی ک��ره جنوبی به ایران
اظهار داش��ت :بر اساس اعالم بانک مرکزی کل
بدهی این کشور به ایران هفت میلیارد دالر است
و اسناد دیگری که نشاندهنده بیشتر بودن این
مبلغ باشد ،وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه کاالهای مختلفی از جمله
مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات مورد مذاکره
قرار گرفته اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :این کشور
بدون نیاز به انج��ام مذاکرات با آمریکا میتواند
کاالهای غیرتحریمی را مورد مبادله قرار بدهد
که شامل مواد غذایی و اقالم دارویی میشود.
تنهایی خاطرنش��ان ک��رد :پیش از ای��ن بارها
قولهایی از س��وی کره مبنی بر پرداخت بدهی
به ایران به صورت نقدی یا کاالیی داده شده اما
تاکنون اجرایی نشده است.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران و ک��ره جنوبی
درخصوص اق�لام دارویی مورد مذاکره در قبال
بدهی این کشور ،تصریح کرد :وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کشور لیست داروهای
درخواس��تی خود که شامل واکس��ن کرونا نیز

میش��ود را اعالم کرده است تا
بر اس��اس آن بدهی کره جنوبی
به کشور پرداخت شود.
ب��ه گفت��ه وی ،کااله��ای مورد
رایزن��ی ای��ران در ازای بده��ی
ک��ره جنوبی مرب��وط به اقالمی
اس��ت که کش��ور ب��ه آن نی��از دارد و کاالهای
غیر درخواستی دریافت نمیشود.
در روزه��ای گذش��ته ادعاهایی منتش��ر ش��د
مبنی بر اینک��ه بدهی کره جنوب��ی با دریافت
کاالهایی تس��ویه میشود که ایران به آن نیازی
ندارد ی��ا از درجههای کیفی پایی��ن برخوردار
هستند.همچنین ادعا ش��ده بود که بدهی کره
جنوبی برخ�لاف اعالم بانک مرک��زی بیش از
هفت میلیارد است.از سال  ۲۰۱۸هفت میلیارد
دالر پ��ول ف��روش نفت ای��ران در دو بانک کره
جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تاکنون مذاکرات
بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی سئول
به ایران انجام شده است.
در روزهای گذش��ته نی��ز «عبدالناصر همتی»
رئیس کل بانک مرک��زی ایران از آغاز پرداخت
بده��ی کره جنوبی با یک میلیارد دالر خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در
ایران هفته گذشته در جلسهای که به درخواست
س��فارت کره جنوبی برگزار شد ،در زمینه نحوه
جابجایی و مصرف بخش��ی از منابع بانکی ایران
در کره جنوبی توافق کردند.

یک وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد

یقین با شک باطل نمیشود

در رأی نهای��ی دادگاه خدمه کش��تی س��انچی ک��ه کار فرما در
دادگاه ب��دوی تقاض��ای فوت خدمه را نموده ب��ود که پیامدهای
مهم��ی در این پرونده دارد ،آمده اس��ت :دادگاه دعوای مطروحه
را ب��ه لح��اظ اینک��ه گواهی ف��وت ص��ادره برخالف تش��ریفات
قانون��ی ازجمل��ه م��اده  ۲۶قان��ون ثبتاحوال و م��واد  ۱۰۱۱و
( ۱۰۲۰بن��د  )۳و  ۱۰۲۵قان��ون مدنی صادر گردید ،وارد و ثابت
دانس��ته و به اس��تناد ماده  ۴قانون ثبتاحوال و ماده  ۱۹۸قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب  ،۱۳۷۹حکم ابطال ثبت واقعه فوت
و نیز ابطال گواهی فوت اش��خاص مزبور صادر و اعالم مینماید.
این رأی که در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳صادر ش��ده اس��ت ،با وجود
گذش��ت  ۳۰روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی
قطعی و الزماالجرا تلقی میشود.
در ای��ن خص��وص یک وکیل پایه یک دادگس��تری در گفتگو با
عص��ر قانون تصریح کرد «:در این خصوص به نظر میرس��د رای
ش��عبه  115دادگاه عمومی تهران وفق مقررات صادر شده است،
تقریبا دلیل موضوع این اس��ت که خواهان و یا ذی نفع اعتراضی
به این رای نکردهاند و رای هم قطعی شده است .گواهی فوت و یا
ابطال اس��ناد معارض ویا ابطال اسنادی که به صورت مکرر صادر
میش��ود در ماده  4قانون ثبت احوال مصوبه  1356آمده اس��ت.
استدالل دادگاه این است که ابتدا باید مشخص شود که این افراد
به عنوان غایب مفقوداالثر شناخته شوند .ابتدا به ساکن نمیشود

موت فرضی صادر کرد،در ماده  11 10قانون مدنی آمده است که
غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته
باش��د و از او ب��ه هیچ وجه خبری دریافت نش��ود،در مورد مدت
نس��بتا مدید نیز در ماده  19 10قانون مدنی آمده است که فوت
فرضی غایب زمانی صادر میش��ود که از تاریخ آخرین خبری که
از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که معموال میگویند
مدت زمان باید طوری باش��د که شخص زنده نمیماند و بعد در
ماده  20 10مش��خص کرده است که اگر شخص در سفر بحری
بوده (در کش��تی بوده) و آن کشتی تلف شده است 3 ،سال تمام
باید از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از مسافر
خبری باشد» .
عبد الصمد خرمش��اهی ادامه داد «:صرف نظر از استدالل خوب
دادگاه که افراد ذی نفع ،مدارک و دالیل قوی دال بر فوت خدمه
کش��تی ارائه ندادهاند و چون به هر حال اصل استحصاب ایجاب
میکن��د که زمانی ک��ه آخرین خبری که از فرد داش��تهایم دال
بر حیات آن فرد بوده اس��ت ،مادامی که دلیل قطعی و روش��نی
برای فوت او نباش��د ،اصل را بر این میگذارند که ش��خص زنده
است .این یک قاعده فقهی است که میگوید یقین با شک باطل
نمیشود» .
وی افزود «:ممکن اس��ت که س��وال ش��ود که این دو چه فرقی
باه��م میکن��د؟ ف��رق قضیه این اس��ت که اش��خاصی که حکم

متوفی برای آنها صادر ش��ده اس��ت ،ورثه میتوانند برای تقسیم
اموال و یا س��ایر متعلق��ات انحصار وراثت بگیرن��د ،اما زمانی که
ش��خص به عن��وان غای��ب مفقوداالثر ش��ناخته میش��ود ،اصل
بر این اس��ت که آنها هنوز در قید حیات هس��تند و به هر حال
اگ��ر حق و حقوق��ی و یا مطالبات��ی دارند باید ب��ه آنها پرداخت
ش��ود.بنابر ای��ن مقررات قان��ون مدنی در اینجا رعایت نش��ده و
به نظر م��ن دادگاه نیز حکم��ی مطابق با موازی��ن قانونی صادر
کرده است» .
ای��ن وکیل پایه یک دادگس��تری در م��ورد پیامدهای حقوقی و
بینالملل��ی این موضوع پایان گفتگو ب��ا عصر قانون تاکید کرد«:
ممکن اس��ت ک��ه این موض��وع خواه ناخ��واه مورد س��وژه قرار
بگی��رد و صحبتهایی نیز پیرامون ای��ن قضیه که این افراد کجا
هس��تند و در چه وضعیتی هس��تند بش��ود ،به دلیل اینکه گویا
ادعا ش��ده که آن هم باید بررس��ی ش��ود ،پیامکهایی به دست
خانواده مفقودین رس��یده اس��ت و ش��واهدی دال ب��ر اینکه این
افراد هنوز زنده هس��تند وجود دارد و به همین دلیل دولت باید
ت�لاش کند و ت��ا به یقین نرس��یده اقدام��ات الزم را انجام دهد
مگ��ر اینکه مق��ررات قانون مدن��ی ،همان بن��د  3قانون 20 10
رعای��ت ش��ود یعنی آن زمانی ک��ه در قانون آم��ده بگذرد و بعد
از آن مق��ررات اج��را ش��ود و حکم به فوت خدمه کش��تی صادر
شود».

نسل بعدی چگونه خواهد بود؟

هوشمند خود را کنار بگذارند و بیننده برنامههای صدا وسیما
باشند؟عدد قطعا قابل تامل خواهد بود.
همین تلویزی��ون نیروهای خالق و با عرض��ه کم ندارد ولی
دس��ت و پای آنان بسته اس��ت.برای ایجاد خالقیت ناچاریم
دس��ت و پای برنامه ساز را زنجیر نکنیم.شاید برخی حواشی
ایجاد ش��ود ولی مهم نیس��ت.مهم آن اس��ت که فرزندان مان
محتوای مناس��بی دریافت میکنند.برف��رض که مهمانی خبط
کند و بگوید «برقصید»،واکنش الزم است لیکن شرایط طوری
نش��ود که س��ایر تولیدکنندگان محتوا محافظه کارتر ش��وند.

عرضم اینجاس��ت که تلویزیون باید آنقدر قوی و فعال باشد
که همه طیف س��نی را جذب کند.قبال میگفتیم صدا وس��یما
در ح��ال هل دادن مخاطب به س��مت ش��بکههای ماهوارهای
اس��ت اما اکنون باید گفت رقیب اصلی ش��بکههای اجتماعی
هس��تند که صفر تا صد مس��ائل آموزشی را برعهده گرفتند و
در حال تربیت نسلی هستند که بعدها مشکل ساز میشود.
خالصه آن که س��وزن مان فقط روی صدا و سیما گیر نکند.
ابتدا باید فکری به حال نظام آموزش��ی کش��ور کرد و سپس
سراغ صدا وسیما رفت.

ادامه از صفحه اول:
بنابرای��ن باید به دانشآموز حق داد که بیش��تر س��اعات روز
را در اینس��تاگرام بچرخد.از س��وی دیگر،تلویزیون رسمی ما
نیز رقیب قدری برای ش��بکههای اجتماعی نیس��ت.تلویزیون
زمانی میتواند یک دانشگاه باشد که ابتدا کسی وارد آن شود
وقتی سردر این دانشگاه جذاب نیست دیگر مهم نیست محتوا
چیس��ت.چند درصد از نوجوانان ما حاضر هستند گوشیهای

