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   رئيس بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان امام خميني 
از پر شدن بخش هاي عفوني  و آي سي يو بيمارستان خبر 
داد.  سخنگوی شورای شهر هم خبر داد که باالخره قرار شد 
مجموعه اي از محدوديت ها به مدت يك هفته در تهران و 

شهرهاي قرمز ۱۰ استان ديگر اعمال شود

    نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا 
پس از انتخابات مجلس يازدهم با حضور رئيس جمهور، 
رئيس مجل��س و رئيس ق��وه قضائيه در نهاد رياس��ت 

جمهوري برگزار شد

    چ��راغ خاموش امري��کا در کن��ار ت��رس از انتفاضه 
جديد فلسطينی ها، مقامات صهيونيس��تی را وادار کرده 
در اجرای طرح الح��اق کرانه باختری به س��رزمين های 
اشغالی تجديدنظر کنند. همانگونه که وزير مهاجرت رژيم 
صهيونيستی گفته، طرح الحاق 3۰ درصدی کرانه باختری 
به دليل ش��يوع کرونا و نبود حمايت های ديپلماتيك از 

دستور کار کابينه تل آويو خارج  شده است

    قاضي مس��عودي مقام: برخي بانك ه��ا به ما گزارش 
مي دهند در قبال ارز ارائه ش��ده، رفع تعهد صورت گرفته 
حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود 
است،بنابراين بايد تصريح کنم ما عليه مديران هر بانکي 
که اسناد کذب ارائه دهد يا بخشي از واقعيت را منعکس 

کند، اعالم جرم مي کنيم

پاسخموشکی–پهپادی
انصاراهللبهآتشبس
فريبکارانهسازمانملل

حل مشکالت اقتصادي 
دغدغه سران سه قوه

 طرح الحاق 
در محاق

زمزمهبازگشت
محدوديتهایکرونايی
بهپايتختوشهرهایقرمز

نامگذاري»کوييك«
برخودرويايراني
تأسفباراست

اسدبيگيوامميگرفت
ومديرانرا

وامدارخودشميکرد

»شنايپروانه«
زيرميزاکرانسينمازد

  »شناي پروانه« پديده سي وهشتمين جشنواره فيلم 
فجر که تصور مي شد با آمدنش يخ بازگشايي سينماها 
آب خواهد شد و رونق گذشته به سينماي ايران بازخواهد 
گشت، بعد از سه هفته اکران ناموفق با تصميم ناگهاني 

تهيه کننده فيلم قرار است از اکران کنار برود

  فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ي: خودرويي که 
تحت عنوان »کوييك« و اخيراً تحت عنوان »کوييك � 
آرپالس« رونمايي و به  عنوان دستاوردي در پيشرفت 
صنعت خودروس��ازي ايران قلمداد ش��ده است، نامي 
غيرفارس��ي و غيرايراني دارد. با شنيدن نام »کوييك« 
لفظ انگليس��ي »quick«، به معناي تند و س��ريع، به 

ذهن خطور مي کند و اين تأسف آور است
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برجام و ق��رارداد راهبردی 25  
ساله با چين بخشی از تاريکخانه 
ذهن منتقدان سياست خارجی 
نظام را نورتابانی کرد. هر کدام از 
اين دو پديده بخشی از ذهنيت 
تاريخ��ی و مدعي��ات نخبگان 
منتقد و ناهمسو با سياست های 
کلی نظام را راست آزمايی و به 
محاق بردن��د. برجام ثابت کرد 
سياست 3۰ ساله اصالح طلبان 
مبنی بر ايجاد فاصله بين اروپا و امريکا و کار با اروپا اساس��اً 
امری اشتباه و ساخته و پرداخته ذهن بوده و اروپای منهای 

امريکا دست بسته تر از آن است که به گمان می رسيد. 
قرارداد با چين نيز تابش نوری بر تاريکخانه ذهن کسانی بود 
که نظام را متهم به انزواطلبی و عدم رابطه پايدار با کشورهای 
مؤثر جهان می کردند. تا ديروز نظام را متهم می کردند که به 
بهانه اس��تقالل و حفظ هويت به مرزبندی با ديگران اصرار 
می ورزد، اما امروز که صرفاً قرارداد مش��ارکت و همکاری را 
می بينند بدون هيچ اس��تدالل و منطقی استقالل کشور را 
در حال تهديد می بينند و فرياد واميهنا س��رمی دهند. البته 
ناگفته پيداست که حق نداريم در سياست خارجی عواطف 
خود را مصرف کنيم. چين به بهتري��ن نحو ممکن به دنبال 
منافع و س��ودآوری خويش اس��ت – و غير از اين نبايد از آن 
توقع داشت- اين ما هستيم که چگونه به تفاهم می رسيم، اما 
آنچه حتمی است اينکه چين صرفاً منفعت اقتصادی را دنبال 
می کند و طبيعی است که با قرارداد راهبردی با ايران بخشی 
از هنر سياسی خود در مقابل غرب را نيز به نمايش می گذارد، 
اما روح حاکم بر روابط چين با کش��ور ما، تعامل اقتصادی و 
سودآوری اس��ت. اگر بر مدار انصاف قرار گيريم منتقدان يا 
بيم دهندگان قرارداد با چين هيچ حرفی برای گفتن ندارند 
و آنقدر دستشان خالی است که امثال زيباکالم که صدها بار 
نظام را به ايدئولوژی گرايی و عدول از منافع ملی در سياست 
خارجی متهم کرده است، اکنون خواستار مواجهه ايدئولوژيك 
نظام با مسئله مسلمانان اويغور چين است. منتقدان قرارداد 
با چين نمی توانند هيچ رابطه علی- معلولی برای س��خنان 
خود ارائه کنند. هيچ يك از مصائب غرب عليه ما را نمی توانند 
در چين بيابند و اصوالً »چين شناس��ی« را موقتاً و تعمداً به 
فراموشی سپرده اند. راهبرد سياس��ت خارجی چين نه نشر 
ايدئولوژی کمونيست يا کنفوسيوس است و نه مدعای سلطه  
سياس��ی و مدل خاص حکومتی را تجويز می کند. نه ما را به 
نقض حقوق بشر متهم می کند و نه حامی تروريست می داند، 
نه از موشك های ما می ترس��د و نه مانع آنهاست. نه از قدرت 
منطقه ای ما گاليه دارد و نه درصدد رقابت با ماس��ت، از قضا 
غرب گرايان ايرانی- بدون اينکه بر زب��ان بياورند- از همين 
خصلت های چين ناراحت هستند و توقع دارند چين نيز مانند 
امريکا يا فرانسه و انگليس ابتدا ما را به عدول از اصول و موازين 
انقالب اسالمی فرابخواند، آنگاه به عنوان منجی به آن بنگريم. 
چين کدام کشور را تهديد اقتصادی و تحريم کرده است؟ به 
کدام نقطه جهان لشکرکشي  و ناوکشي کرده است؟ در کدام 
کشور طراحي کودتا کرده اس��ت؟ با کدام کشور براي رابطه 
پيش شرط غيراقتصادي گذاشته اس��ت؟منتقدان از پاسخ 
به اين س��ؤاالت طفره مي روند و همانگونه که فروش��ندگان 
بحرين، ايران را به واگذاري خزر به روس��يه متهم مي کنند 
»چين هراس��ي« و کيش فروش��ي آنان نيز بدين سان بدون 
حجت و منطق است. آنان مي دانند که همه اتهامات به چين 
بدون   مبناست و مي دانند که اصل قيام امام و 23۰هزار شهيد 
برای استقالل بود و اگر قرار است جمهوري اسالمي استقالل 
خود را بفروش��د، فروش آن به امريکا به مراتب بهتر است اما 
گويي از چيز ديگري ناراحت هستند، رابطه راهبردي با چين 
را به مثابه تبديل باور فروپاش��ي اقتصادي ايران به سراب و 
خيال مي دانند، همه ناراحتي آنان اين است که تضمين دوام 
و بقاي نظام جمهوري اسالمي در حوزه اقتصاد بدون تسليم و 

زانو زدن در مقابل نظام سلطه محقق شود. 
شايد خيلي ها ندانند که حتي نظام با سرمايه گذاري امريکا 
در صنعت نفت و گاز ايران موافق بود – همانگونه که با چين 
موافق اس��ت – اما امريکايي ها حفظ امنيت صهيونيست ها، 
عدم حمايت از جنبش  هاي  آزادي بخش اس��المي، رعايت 
حقوق بشر با استانداردهاي غربي، نفي موشك  هاي  بالستيك 
و ... را پيش شرط آن مي دانستند، حال آنکه چين فقط دنبال 
س��رمايه گذاري و منفعت اقتصادي حاصل از آن است. چين 
از س��ه مدل اتحاد،  ائتالف و مش��ارکت در سياست خارجي 
صرفاً به دنبال مش��ارکت و سود اس��ت،  با 8۰ کشور جهان 
رابطه راهبردي دارد، )حتي با سعودي ها( اما اتحاد و ائتالف 
نمي کند. پايگاه نظامي نمي خواهد، به دنبال کمربند سياسي 

بر دور کشورهاي طرف قرارداد نيست.
بقيهدرصفحه2

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

سر مقاله

علت تأکيد رهبر انقالب بر 
اش��تغال به کار دولت ها تا 
آخرين روز مسئوليت شان 
چيس��ت؟ آيا اين تأکيد در 
تعارض با ايف��ای وظايف و 
حقوق نظارتی نمايندگان 
نيس��ت؟ آيا اين به معنای 
تعطي��ل کردن بخش��ی از 
اصل 89 قانون اساسی است؟ 
به نظر می رسد پاسخ به اين 
سؤال ها نيازمند فهم منظومه ای از چند اصل مهم حکمرانی 
است. اصالت رأی مردم و دفاع از انتخاب ملت/ پاسداری از 
جمهوريت و مردم ساالری: رهبر انقالب در مقاطع مختلف 
از انتخاب و رأی مردم به دو رئيس جمهور با گرايش های 
سياسی متفاوت )خاتمی و احمدی نژاد( به عنوان يك امانت 
پاسداری کرده اند. چه در سال 76 که بعضی پيشنهاد ابطال 
انتخابات را دادند و ايشان به تعبير خودشان چنان تشری 
زدند که آن افراد هنوز هم دل شان صاف نشده است! چه 
در سال 88 که جريانی در داخل با پيوند خوردن با دشمنان 
انقالب، کشور را برای پايمال کردن انتخاب مردم دچار فتنه 
و آشوب کردند، اما رهبری قاطعانه ايستادند و گفتند اجازه 

اين بدعت را نمی دهم | صفحه2

منطِق»تاروزآخر«

سپهر خلجی

کارشناس سياسی

یادداشت سیاسی

چالشگران
انزواواستقاللايران

   عبدالناصر همتي، رئيس کل بانك مرکزي در صفحه اينستاگرامي خود 
خبر داد جلسه کميته موضوع بند 2 مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
در خصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان دو تصميم مهم داشت؛يکی اينکه  
مهلت برگشت ارز صادراتي چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتي است. براي 
تشويق صادرکنندگاني که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتي، ارز خود را 
برگردانند، تعهدات ارزي آنها، بر مبناي 9۰درصد ارزش پايه صادراتي محاسبه 

خواهد ش��د وتصميم ديگر اين بود که  صادرکنندگاني که در مهلت تعيين 
شده بعد از تاريخ پروانه صادراتي، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام 
نکرده اند، مکلفند باقي مانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نيما( به نرخ 
روز پاياني مهلت خود در بازار دوم يا قيمت روز بازار در هنگام ايفاي تعهد، هر 
کدام که کمتر بود، به بانك مرکزي بفروشند.  بانك مرکزي از صادرکنندگاني 
که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و 

خنثي شدن هرچه بيشتر فشار حداکثري کمك مي کنند، قدرداني کرده و 
قطعاً مشوق هاي بيشتري را نيز براي آنها در نظر خواهد گرفت. 

از سوی ديگر اعضاي کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران در نشستي با حضور 
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به تشريح ابهامات موجود در آمار اعالم 
شده از س��وي بانك مرکزي در خصوص فهرست صادرکنندگاني که تعهد 

ارزي خود را ايفا نکرده اند، پرداختند | صفحه4

واشنگتنپست:

ترامپروزانه23دروغمیگوید

 درحالی که دولت معتقد است صادرکنندگان حدود 28میلیارد دالر ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده اند
اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی می گویند ارز بازنگشته فقط 8/7 میلیارد دالر است

 یک اختالف حساب 
20میلیارد دالری!

   اقتصادی

عجز امریکا در مهار آتش ناو جنگی 
کش�تیجنگی»يواساسبونهامريچارد«امريکا
ديروزدچارآتشس�وزیش�د،تالشامريکايیها
برایمهارآتشبهنتيجهنرس�يدهاستواحتمال
م�یروداي�نکش�تیروزه�ادرآت�شبس�وزد.
به گ��زارش خبرگ��زاری رويترز، در پی آتش س��وزی 
گس��ترده و انفجار در عرشه کشتی جنگی »يو اس اس 
بونهام ريچارد« در پايگاه نيروی دريايی »سن ديه گو« 
در جنوب غربی امريکا، 2۱ نفر شامل ۱7 ملوان و چهار 
غيرنظامی به بيمارستان منتقل شدند. گفته شده که 
جراحات اين افراد خفيف است و خطر جانی هيچ يك 
را تهديد نمی کند. اين درحالی است که همچنان اين 
کشتی در آتش می سوزد و عمليات اطفای حريق ادامه 
دارد. اما روزنامه واش��نگتن پس��ت به نقل از مقامات 
نيروی دريايی اين کشور از افزايش تعداد مجروحان به 

دست کم 57 نفر خبر داد.
در اين کش��تی جنگی که هن��گام حادث��ه در پايگاه 
نيروی درياي��ی امريکا در س��ن ديه گو، جايی که خانه 

آن محسوب می شود، تحت مراقبت های معمول قرار 
داشت، حدود يك ميليون گالن سوخت و مقادير قابل 
توجهی مهمات وجود دارد. طبق اعالم اداره آتش نشانی 
و امداد سن ديگو، تيم های اطفای آتش و نجات در پی 

سه هشدار آتش سوزی حدود س��اعت 8 و 5۱ دقيقه 
صبح ب��ه وقت محلی روی کش��تی حاضر ش��دند. در 
زمان حادثه حدود 2۰۰ ملوان و افسر روی اين کشتی 
حضور داشتند. رئيس آتش نشانی سن ديه گو به شبکه 

»س��ی ان ان « گفت که احتمال دارد اين کشتی روز    ها 
در آتش بسوزد و زير خط آب فرو برود. به گفته منابع، 
صدای انفجارهای شديد از کشتی شنيده شده و ممکن 
است منبع آتش زير خط آب باشد، گرچه اين اطالعات 
تأييد نشده است. انفجار اول بعد از فوران آتش رخ داده 

که در اين هنگام کشتی تخليه شده بود. 
دريابان »فيليپ س��وبك« س��خنگوی نيروی دريايی 
امريکا در اقيان��وس آرام اعالم کرد آت��ش ابتدا حدود 
س��اعت 8 و 3۰ در انبار پايينی کشتی گزارش شد. به 
گفته سوبك احتماالً انفجار در نتيجه جريان هوا بر اثر 
فشار بيش از حد هنگام داغ شدن محفظه  بوده است. 
»يو اس اس بونهام ريچارد« از نوع کشتی های تهاجمی 
اس��ت که با آن می توان تجهيزات و نيرو جابه جا کرد 
و همچنين قابليت برخاس��تن و فرود بالگرد، استقرار 
قايق های کوچك تر و وسايل نقليه آبی خاکی را دارد. 
آخرين بار از اين کشتی برای اين منظور در سال 2۰۱8 

استفاده شده بود.

ترامپمدع�یبرگردان�دنبزرگیامريکا
بودودراينقضيهرویهنردروغگويیاش
حساببازکردهبود.روزنامهواشنگتنپست
گزارشدادهکهرئيسجمهورامريکاتانهم
جوالیس�الج�اریميالدی،بي�شاز20
هزارادعاینادرستياگمراهکنندهمطرح
کردهومتوس�طادعاهاینادرس�تاودر
14ماهمنته�یبهاينتاري�خ،23مورددر
روزبودهاس�ت.بااينحالترامپچنانبا
سوءمديريتچالشکرونارابهبحرانبزرگ
اقتصادیتبديلکردهودرتدبيرش�کاف
ساختارینژادیآنقدربیکفايتبودهاست
کههمهدروغهايشجزتعميقاينبحرانها
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