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 ناکارآمدی مدیریت سوخت 
چراغ معابر را خاموش کرد!
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باید با موضوع صادرات خودرو به کشورهای 
دیگر موافقت کنیم اما باید یکسری از شروط 
را در این باره مــورد توجه قرار بدهیم. باید 
صادرات در یک فضای رقابتی باشد و قیمت 
نباید یارانه ای در نظر گرفته شود؛ اما االن بخش 
عمده ای از صادرات این حوزه پول ملت ایران 
اســت. زیرا بخش عمده ای از اقتصاد کشور 
فضای رقابتی نیست و عمده سرمایه گذاری ها 
تحت تاثیــر ارز و به صــورت ریالی انجام 
می گیرد که ارزان تر به دست آن ها رسیده است. 
دومین مورد این است که باید مشخص شود 
سرمایه گذاری ها برای بازاریابی و یا تامین است. 
بعضی از این شرکت ها می گویند برای تبلیغات 
در ابتدا کاالی خود را ارزان تر در کشورهای 
دیگر به فروش می رسانند تا بعدا بازار برایشان 
درست شود. در این خصوص این سوال مطرح 
می شود که آیا اصال چنین موردی تحقق پیدا 
می کند؟ چنین صادراتی اصال قابل اعتنا نیست 
زیرا صرفا در ظاهر ارز وارد کشور می شود و 
بسیاری از حقوق مردم در نظر گرفته نمی شود. 
تاکنون گزارش رســمی ای نرسیده است که 
کشــورهای خارجی تقاضا داشته باشند. تا 
وقتی ما نتوانیم انواع استانداردهای جهانی و 
ملی خود را داشته باشیم با تقاضای جدید در 
سایر کشورها رو به رو نخواهیم بود. از سوی 
دیگر همه ســایت هایی که در زمینه ساخت 
خودرو در کشورهای دیگر تاسیس شدند تماما 
زیان ده بودند و هیچ یک از آن ها برای ما درآمد 
ایجاد نکردند. البته ممکن است پشت چنین 
 تصمیماتی اهداف سیاسی باشد اما در بخش 
اقتصادی سودی نصیب ما نشده است. منطق 
اقتصاد منطق ســود و زیان است و اگر چنین 
اتفاقی رخ ندهد فعالیت دیگر اقتصادی نیست. 
فعالیتی که در اقتصاد در خصوص صادرات 
خودرو داریم به نظر من بیشــتر جنبه هبه و 
بخشــش دارد. بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم 
چند مولفه را در ایران پیــاده کنیم هیچ گاه 
خودروسازی نمی تواند در دنیا تعریف شود. 
در این مسئله حتی خدمات پس از فروش باید 
مورد توجه قرار بگیرد تا مصرف کنندگان بتوانند 
اعتماد کنند. در دنیای امروز بدون مشارکت 
نمی توانیم به اهداف اقتصادی خود دست پیدا 
کنیم لذا در جریان این سرمایه گذاری ها باید 
بحث مشارکت مورد توجه قرار بگیرد. کشورها 
تمایلی ندارند بدون مشــارکت بازارهایشان 

توسط دیگران تصاحب شود.

صادراتی 
علیه حقوق ملت!

ایرج ندیمی
اقتصاددان

سرمقاله

صفحه 1

مخبر: افغانستان باید 
به حقابه هیرمند متعهد باشد

معاون اول رئیس جمهور پس از ورود به استان 
سیستان و بلوچستان بصورت میدانی از ذخائر آبی 
و چاه نیمه های استان بازدید کرد. به گزارش ایلنا، 
مخبر در این بازدید که با حضور وزیر نیرو، نفت، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، نمایندگان 
استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای 
اسالمی و مدیران استانی انجام شد، با توضیحات 
مسئوالن مربوطه در جریان وضعیت ذخایر آبی 
استان و همچنین انتقال آب از چاه نیمه ها برای 
جلوگیــری از تبخیر آب و تصفیه خانه های این 
مرکز برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

مردم منطقه قرار گرفت.
وی در این بازدید با تاکید بر اینکه دولت متعهد به 
تامین آب شرب برای مردم سیستان و بلوچستان 
است، تصریح کرد: دولت سیزدهم با جدیت طرح 
انتقال آب از دریا و استخراج آب های زیرزمینی به 
استان سیستان و بلوچستان را پیگیری می کند تا 
مشکالت کم آبی و خشکسالی مردم این منطقه 

بطور ریشه ای حل شود.
وی همچنین به برنامه های دولت ســیزدهم و 
وزارت نیرو برای حل مشکالت آب استان اشاره 
کرد و افزود: تامین آب از طریق چاه ها و آب های 
سطحی تا بهار سال آینده از برنامه های کوتاه مدت 
و همچنین بهره برداری از پروژه های انتقال آب 
استانی حداکثر تا دو ســال آینده از برنامه های 

میان مدت دولت است.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص برنامه های 
بلندمدت حل مشکالت کم آبی استان سیستان 
و بلوچستان گفت: امیدواریم پروژه انتقال آب از 
دریای عمان به سرتاسر این استان تا پایان دولت 

سیزدهم نهایی شود.
مخبر همچنین با اشاره به پیگیری های دستگاه 
دیپلماسی برای احیای حقابه هیرمند تاکید کرد: 
افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد و 
دولت جمهوری اســالمی ایران این موضوع را از 

مجاری بین المللی پیگیری می کند.

بزرگترین المپیاد ورزشی وکال 
و کارشناسان رسمی در مشهد مقدس 
برگزار می شود

2 معافیت یک شرکت انگلیسی از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران

وقتی سواد از حق حیات مهم تر می شود
آقای نوری 

مسئولیت می پذیرید؟
آفتاب یزد: همین چند مــاه پیش بود که وزیر 
آمــوزش و پرورش در اظهــار نظری در خصوص 
تعطیلی مــدارس به دلیل شــرایط کرونا گفت: 
تعطیلی مدارس از ابتدا تصمیم اشــتباهی بود و 
نتایج این تعطیلی ها موجب تغییر در آهنگ زیست 
دانش آموزان شد و باعث شد تا مناسبات اجتماعی 
دانش آمــوزان به طور کامل شــکل نگیرد. در پی 
تعطیلی های پی درپی مدارس به خاطر آلودگی هوا 
مجددا وزیر آموزش و پرورش لب به اعتراض گشود 
و نسبت به این نوع تعطیلی انتقاد کرد و گفت: بنابر 
آنچه ما اصرار داشتیم در دوران کرونا هم مدارس 
باز باشند که با همکاری مردم، رسانه ها، معلمین و 
دانش آموزان این اتفاق افتاد و مدارس باز شدند که 

وقفه زیادی هم داشت و آسیب زیادی زد.
وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه با دوســتان 
صحبت کردیم که تعطیلی هــا لطمه می زند به 
دانش آمــوزان و موضــوع باید به صــورت جدی 
پیگیری شــود، گفت: آقای رئیــس جمهور هم 
در جلســه دســتور دادند که تعطیلی نباشد. به 
شاخص های جهانی هم نگاه میکردم تعطیلی ها به 

این شکل نبوده است.
در این میان چند نکته قابل ذکر است که امیدواریم 
مســئولین مرتبط بخصوص آمــوزش و پرورش 
همان طور که با این شــدت اصرار بر بازگشــایی 
مدارس دارند به این مسائل نیز توجه داشته باشند.

۱-آلودگی هوا چند سالی است گریبانگیر شهرهای 
بزرگ و کوچک بنابر دالیل متعدد می باشد، لطفا 
به جای اینکه اصرار در به خطر انداختن جان مردم 
به دلیل فعالیت بیش از حد باشید، از روابط خود 
اســتفاده کنید و نزد رئیس جمهور دستور قاطع 

بگیرید تا منشاء آلودگی از بین برود.
۲-باید به برخی مسئولین گفت تعطیلی مدارس 
برای کاهش آلودگی نیست بلکه برای دوری و عدم 
فعالیت گروههای حســاس از جمله دانش آموزان 
از فضای آلوده شــهر می باشد )قابل توجه رئیس 

سازمان محیط زیست(.
۳-بنابر آئین نامه قانون هوای پاک شاخص باالی 
۱۰۰ برای گروههای حساس ناسالم تشخیص داده 
شده اســت و باید ممنوعیتی برای فعالیت بیش 
از حد این گروه ها در نظر گرفت، شــما میتوانید 
مانع دانش آموزان در ساعات حضور در مدرسه یا 
جنب وجوش در زنگهای تفریح و ورزش شوید؟ و 

جلوی فعالیت آن ها را بگیرید؟
۴-گزارشهایی در زمان شیوع کرونا منتشر شد که 
نرخ مبتالیان در برخی مناطق کشور بنابر آنچه به 
دلیل بازگشــایی مدارس صورت گرفته بود رشد 
داشته است، هرچند در آن مقطع کسی مسئولیت 
این خطا و آسیب به دانش آموزان را برعهده نگرفت 
اما این ســوال جدی مطرح اســت کــه آیا وزیر 
آموزش و پرورش شــجاعت این را دارد مسئولیت 
حتی یک مورد آســیب دیدگی دانش آموزی را بر 
اثر آلودگــی هوا بپذیرد؟ آیا برای والدین این حق 
را متصور می شوند که اگر فرزندشان آسیب دید از 
شخصی که اصرار بر تقدم سواد بر حیات و سالمت 

دانش آموز دارد شکایت کنند؟
۵-مطرح شده است که برای عدم تعطیلی مدارس 
شــاخص ها را تغییر می دهیم، به راســتی برای 
اینکه هدف و موضوعی را عملی کنید می خواهید 
اســتانداردها را عوض کنید؟ مگر میزان آلودگی 
هوا در اختیار ما می باشــد که بتوانیم اعداد آن را 
جابجا کنیم؟ مگر آسیب های ناشی از آلودگی مثل 
سرطان، آســم و عوارض قلبی بر اساس عددهای 

مصوب در جلسات ما بروز می کنند؟
ادامه در صفحه 2

الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۲توســط رئیس 
جمهوری اسالمی ایران تقدیم مجلس شورای 
اســالمی شــد و رئیس جمهور با استناد به 
آماری ضمن خوشبینی و امید به آینده وعده 
بهبود اوضاع اقتصادی کشور را دادند هرچتد 
امید به بهبودی امری مثبت و ارزشمند است 
ولی زیباتر از آن بیان حقایق و وقایع اســت 
اگرچه برخی نمایندگان کمیســیون بودجه 
مجلس شورای اســالمی کسری بودجه سال 
آینده را حدود ۳۰۰ تــا ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کردند و تورم افسارگسیخته سال جاری 

را رکودشکنی تاریخی می دانند.
درحالــی بودجه ســال آینده را انبســاطی 
شمرده اند که قیمت هربشکه نفت را ۸۵دالر 
محاســبه نمودند درحالیکه کــه هم اکنون 
حداکثر قیمت خرید نفت در بهترین شرایط 
۶۸دالر می باشــد. ازدیگرســو تیم اقتصادی 
و بودجه نویســی دولت قیمت ها را براســاس 
)تئــوری( دالر ۲۳هزار تومانی لحاظ کرده اند 
درحالیکه در عالم واقعیت اکنون دالر قیمت 
۴۴هزار تومان را هم ســپری کــرده اگرچه 
رئیس جمهــور محترم ایجاد آمار اشــتغال 
یک ســال گذشــته را یک میلیون نفر بیان 
کرده اند ولیکن ارقام وآمــار حقیقی در عالم 
حقیقت ارقام دیگری را نشان می دهد اگرچه 
درصداقت و حسن نیت خود رئیس جمهوری 
محترم شکی نیست ولیکن باید آمارسازان و 

گزارشگران... 

از آمار 
تا بازار

دکتر انور خیرآبادی
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

یادداشت
هانی زاده: 

نتانیاهو به زودی ناچار است 
از قدرت کناره گیری کند

یک کارشناس مسائل منطقه و فلسطین با بیان 
اینکه تظاهرات و مخالفت ها در اراضی اشــغالی 
علیه اقدامات افراطی در این ســرزمین از سوی 
کابینــه نتانیاهــو ادامه خواهد داشــت، گفت: 
یهودیان ساکن اراضی اشغالی دنبال این هستند 
که فضایی آرام و مسالمت آمیز بر اراضی حاکم 
باشد و تمایلی به حضور چهره های افراطی که 
هزینه سنگین به لحاظ رفتاری و سرکوب مردم 
فلسطین ایجاد می کنند، ندارند. حسن هانی زاده 
در گفت وگو با ایســنا با اشاره به تظاهرات اخیر 
علیه نتانیاهو در اراضی اشــغالی با بیان اینکه 
شرایط در اراضی اشغالی »ناپایدار« است گفت: 
پس از پنــج دور انتخابات زودهنــگام کابینه 
نتانیاهو در حالی شــکل گرفت که یک ائتالف 
شــکننده بین نتانیاهو و ســایر احزاب دست 
راســتی و افراطی ایجاد شــد اما از همان ابتدا 
مشــخص بود، افراد افراطی بــا مخالفت برخی 
جریان های میانه رو و چپ رژیم صهیونیســتی 
مواجه می شــوند، ضمن اینکه جامعه جهانی، 
آمریکا و اروپا آماده پذیرش این کابینه افراطی 
کــه خواهان اخراج فلســطینیان از این اراضی 

است نبودند.
وی ادامه داد: در مخالفت با اقدامات و تحرکات 
افراطی برخی افــراد در کابینه نتانیاهو، برخی 
احزاب چپ و میانــه تظاهراتی را ترتیب دادند 
که شــاهد آن بودیــم. ورود چهره های افراطی 
به کابینه و توهین آن هــا به نمازگزاران هزینه 
ســنگینی برای رژیم صهیونیســتی به همراه 
داشــت و خیزش مردمی در این سرزمین علیه 

کابینه شکل گرفت.
این کارشــناس مســائل بین الملل با اشاره به 
ائتالفی بودن کابینه نتانیاهو تصریح کرد: حزب 
لیکود ناچار شده با سایر احزاب ائتالف کند، اما 
این ائتالف همان طور که بارها گفته ام شکننده 
است و به نظر می رسد برای نخستین بار احزاب 
چپ و میانه توانســتند یهودیان را علیه کابینه 
تحریــک کننــد و تظاهراتی را شــکل دهند. 
معتقــدم تظاهرات و اعتراضات بــه اقدامات و 
رفتارهای افراطی شخصیت های تندرو و کابینه 
ادامه خواهد داشت و در صورت ادامه این روند 
کابینه نتانیاهو محکوم به ســقوط و فروپاشی 
اســت. در حــال حاضر اوضــاع داخلی اراضی 
اشــغالی و حاکمیتی این رژیم آشــفته است و 
نتانیاهــو به زودی ناچار خواهد شــد از قدرت 

کناره گیری کند.
هانــی زاده گفــت: برآینــد گزارش ها نشــان 
می دهد بیش از ۶۰ درصد از یهودیان ســاکن 
اراضی اشــغالی دنبال این هســتند که فضای 
مسالمت آمیز بر اراضی اشــغالی حاکم باشد و 
تمایلی به حضــور چهره های افراطی که هزینه 
ســنگین به لحــاظ رفتاری و ســرکوب مردم 

فلســطین ایجاد می کنند، ندارند. از طرفی به 
نظر می رســد آمریکا و حزب دموکرات خیلی 
موافق شکل گیری کابینه ائتالفی فعلی نبودند 
از ایــن رو بایــد گفت که بخشــی از تحرکات 
داخلی در اراضی اشغالی بی تاثیر با نگاه رهبران 
آمریکا و اروپا نیســت. برخی از احزاب آمریکا 
و شــخصیت های آمریکایــی موافق حاکمیت 

افراطی در اراضی اشغالی نیستند.

یک کارشناس مسائل اروپا:
بورل تحریم سپاه را 
موکول به مهار کرد

مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست
یک کارشــناس مســائل اروپا تاکید کرد: فکر 
نمی کنم اروپا تن به تحریم ســپاه و قرار گرفتن 
در لیست گروه های تروریستی دهد و بعید است 
شورای اروپا دســت به چنین اقدامی بزند. علی 
بیگدلی در گفت وگو با ایســنا در تحلیل خود از 
اقدام پارلمان اروپا در تحریم ســپاه ابراز عقیده 
کرد: این که سازمان مجاهدین و ایرانیان خارج از 
کشور، نهادهای اروپایی، پارلمان و شورای روابط 
خارجی اروپا را تحت فشــار قرار دادند، درست 
اســت اما باید در نظر داشت ۲۷ کشور اروپایی 
دالیل دیگری هم دارند که منافع خود را قربانی 

تمایالت سازمان مجاهدین نمی کنند.
وی افــزود: صحبت هــای اخیر بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خود گویای این 
اســت که حتی یکی از اعضا اگر مخالفت داشته 
باشند، موضوع منتفی است در واقع او این مسئله 
را موکــول به مهار کرد، همان طور که می دانیم 
بورل یک فرد پخته، کار کشته و دیپلمات قدیمی 

و با تجربه اروپاست.
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: بنابراین فعال 
تحریم سپاه به تعویق افتاده به شرطی که ایران 
در زمینه مذاکرات برجام هم اقدام مناسبی انجام 
دهد، البته اروپا چندین شخص را تحریم کرد که 

خیلی قابل توجه نیست.
این کارشــناس مســائل اروپا خاطرنشان کرد: 
مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست و در صورتی 
که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت 

کنند، موضوع در دستور قطعیت پیدا نمی کند.
بیگدلی تاکید کرد: فکــر نمی کنم اروپا این کار 
را انجــام داده و تــن دهد به تحریم ســپاه در 
لیست گروه های تروریستی، آن ها هم می دانند 
سپاه نه تنها یک نهاد نظامی است بلکه فعالیت 
اقتصادی زیادی را انجام می دهد و با بسیاری از 
این کشورها کار اقتصادی می کند. ضمن این که 
اروپایی ها نمی خواهند با تحریم کل ســپاه باب 
مذاکرات را ببندند و بعید اســت شــورای اروپا 

دست به چنین اقدامی بزند
وی تاکید کرد: باید منطبق با ضوابط دیپلماتیک 
عمل کرد و از طریق دیپلماســی با طرف مقابل 
وارد گفت وگو و مذاکره شــد و نشان داد بهترین 

کار کانال دیپلماتیک است.

ادامه در صفحه 2

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه :

انتقاد کارشناسان از اظهارات مسئوالن
برای تغییر استانداردهای هوای آلوده برای دانش آموزان

روش عجیب
برای حل مشکل تعطیلی مکرر مدارس!

تیتر
آذری جهرمی: 

مدیر عامل کارخانه سیمان می گوید 
سرطان مردم ربطی به آن ها ندارد

برای برخی 
مهاجرت جوانان 

تهدید نیست، 
فرصت است

بازی با 
سالمت مردم
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قیمت در سراسر کشور  8000 تومان

شهادت حضرت امام هادی )ع( تسلیت باد

گزارش

وقتی سواد از حق حیات مهم تر می شود

آقای نوری مسئولیت می پذیرید؟

بررسی »تاثیر متقابل سیاست داخلی بر سیاست خارجی کشورها« 
در گفتگوی آفتاب یزد با محسن جلیلوند استاد روابط بین الملل

در جهان مدرن نمی توان بدون نقدپذیری 
به نتیجه رسید

اگرچه برخی معتقدند سیاست داخلی جدای از سیاست خارجی است اما کشوری در 
جهان نیست که بتواند در سیاست خارجی بدون نگاه بر سیاست داخلی تصمیم گیری 

کند و وارد معادالت بین المللی شود

بهزاد اشجعی: باید آلودگی هوا کاهش پیدا کند و قانون هوای پاک اجرا شود. این تصمیم 
بدین معنا است که با فرض وجود آلودگی هوا، مسئولین قادر به حل این مسئله نیستند 

لذا تالش می کنند با تغییر شاخص ها جلو  تعطیلی مدارس را بگیرند

 یک مناقشه قدیمی 

افزایش دستمزد 
یعنی افزایش تورم؟

صفحه 3

صفحه 8

گزارش مرتبط
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