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رئیس جمهوری در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

حضور آمریکاییها در منطقه امنیت زدا است

رئیس جمهوری با بیان اینکه با همه همسایگان دست رفاقت دراز
میکنیم و آماده ایم از خطاهای گذشــته آنها بگذریم ،گفت :امسال
با شــعار ائتالف امید و ابتکار صلح هرمز در ســازمان ملل حضور
خواهیم یافت.
حجت االســام والمسلمین حسن روحانی در مراسم گرامیداشت
هفته دفاع مقدس در حرم امام راحل گفت :ما امسال در سازمان ملل
متحد با شــعار ائتالف امید ،هرمز ،صلح برای منطقه و ابتکار صلح
هرمز حضور خواهیم داشت.
ما طرحی را در روزهای آینده در ســازمان ملل پیش روی جهانیان
خواهیم گذاشت که ایران با همکاری کشورهای مختلف میتواند
و اعالم میکند که امنیت خلیج فارس دریای عمان و تنگه هرمز را
با کمک کشورهای منطقه ایجاد کند و به دنیا اعالم میکند حضور
نیروهای خارجی برای منطقه و آبراهه های خارجی و امنیت کشتی
رانی و امنیت نفت و انرژی مشکل زا و خطرناک باشد.
رئیس جمهوری تصریح کرد :مســیر مــا و راه ما ایجاد وحدت و
هماهنگی با کشورهای منطقه است ،آن هایی که میخواهند حوادث
منطقه را به ایران نسبت دهند همانند همه دروغ های افشا شده آنان
است اگر راست میگویند و دنبال امنیت منطقه هستند این همه سالح
و هواپیما و بمب و ســاح های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
اگر راست میگویند منطقه ما را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی در این
منطقه ننمایند .اگر واقعا به دنبال امنیت منطقه هستند از این منطقه
فاصلهبگیرند.
رئیس حضور تصریح کرد :شماها همواره برای منطقه نقمت و بال
بوده و هر مقدار از منطقه و ملتهای ما فاصله بگیرید به همان اندازه
امنیت بیشتر برای منطقه ما به ارمغان خواهد آمد.
باید بار دیگر فراز و نشیب دهه اول انقالب را بازخوانی کنیم
روحانی اضافه کرد :امروز سی و نه سال از تجاوز عفلقیان به سرزمین

پاک ایران میگذرد و امروز زمانی است که باید یک بار دیگر فراز و
نشیب دهه اول انقالب را بازخوانی کنیم ،انقالبی که برای استقالل و
آزادی مردمش و برای تحقق حکومت مردمی و اسالمی مسیر خود
را یافته و به پیروزی رسیده بود و میتوانست خیر و نعمت برای کل
منطقه و جهان استضعاف باشد.
وی ادامه داد :دشمنان این انقالب از همان روز اول رو به روی ملت
و اراده ملت تالش مذبوحانه خود را آغاز کردند ،از ایجاد ناامنی ها،
توطئه برای تجزیه کشور ،ترورها ترور بزرگانی چون شهید عالمه
مطهری ،کسی که تفکر اعتدال اسالمی را برای نسل جوان ما تبیین
کرد و مدیران بزرگی چون آیت اهلل بهشتی شهید رجایی ،شهید باهنر
و دیگر عزیزان ما را به شهادت رساندند و به این هم اکتفا نکردند،
طراحی کردند تا زیربناهای قدرت امنیتی و دفاعی ما را متزلزل کنند.
رئیس جمهوری افزود :اولین توطئه دشمنان طراحی انحالل ارتش
بود که توسط هم مزدوران راست و هم مزدوران چپ طراحی شده
و تبلیغ شده بود و از طرفی هم تالش میکردند با کلمه حق باطلی را
دنبال کنند کلمه الحق یراد بها الباطل .به نام شورا میخواستند اساس
نظم فرماندهی را برهم زنند
روحانــی ادامه داد :امــام عزیز و بزرگوار ما بــا درایت خود اولین
فرمانش به مردم ایستادگی و مقابله در برابر همه توطئه گران بود از
خوزستانش ،تا کردستانش ،تا گلستانش ،تا سیستان و بلوچستانش،
همه آن هایی که به عنوان مزدور می خواستند اساس این انقالب و
پایه های این انقالب را سست کنند ،جوانان غیور ما و نیروهای مبارز
مسلح ما در برابر آنها ایستادند و باالخره جنگی به نام جنگ افلقیان
بر ما تحمیل کردند.
وی تصریح کرد :امام از پیش در برابر چنین توطئه ای با هوشیاری
و مدیریت و درایت خود در اولین قدم به ارتش جمهوری اسالمی
ایران اســتحکام بخشید و ثانیا نیروی انقالبی جدیدی را به نام سپاه

چهارسویسیاست
مصوبه دائمی شدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع
عمان ابالغ شد

هیات دولت با پیشنهاد دائمی شدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت
عمان به جمهوری اسالمی ایران ،موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت ،هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور خارجه
مبنی بر دائمی شــدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به
جمهوری اسالمی ایران ،با توجه به پایان مهلت یکساله آن موافقت کرد.
بر این اساس و با تصمیم هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۸
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود
اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسالمی ایران اقدام کند.
بر همین اساس ،دولت این تصمیم را با توجه به فضای دوستانه حاکم بر روابط دو کشور و در
جهت اقدام متقابل درخصوص تسهیل ورود اتباع ایرانی به کشور عمان اتخاذ کرد.
سخنگویوزارتکشور:

سرویس مدارس در قالب سامانه سپند ساماندهی شد

ســخنگوی وزارت کشور با اشاره به دستورالعمل حمل و نقل دانش آموزی اظهار داشت :با
دستور وزیر کشور سامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی با عنوان اختصاری سپند و با
رویکرد استفاده از تکنولوژی های نوین به منظور افزایش سطح کیفی خدمات ،افزایش ضریب
آرامش خاطر و کاهش نگرانی های والدین ایجاد شد.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،سید سلمان سامانی افزود :سامانه
سپند ( )www.irtusepand.irدر اجرای آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی مصوب هیات
محترم وزیران در راستای تکلیف وزیر کشور ،با هدف ساماندهی و پایش سرویس حمل و
نقل دانش آموزی با همکاری سه وزارتخانه کشور ،راه وشهرسازی و آموزش و پرورش ایجاد
و در سال تحصیلی گذشته مراحل آزمایشی خود را انجام داده است.
سامانی تصریح کرد :در سامانه فوق نیازهای آموزش و پرورش در حوزه خودرویی ثبت و
سپس این نیازها با کیفیت تعریف شده و در قالب شرکتهای حمل و نقلی توسط شهرداری
هر شــهر تأمین میشود ،در حال حاضر بیش از  ۵هزار شرکت در کشور در سامانه ثبت نام
کردهاند که از این تعداد حدود  ۳هزار شــرکت به تایید شهرداریها رسیده و فهرست آن به
منظور عقد قرارداد در اختیار مدارس قرار داده شده است.
وی ادامه داد :در فرایند تعریف شــده کلیه اســتعالم های فردی مانند تایید صالحیت افراد
و اســتعالم های خودرویی مانند معاینه فنی و مشــخصات خودرویی در سامانه ثبت و در
نهایت والدین به صورت سیستمی نسبت به درخواست و انتخاب سرویس خود بدون مراجعه
حضوری اقدام خواهند کرد.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه این سامانه نسبت به پایش سیستمی عملکرد فعالین
این حوزه اقدام می کند ،گفت :همچنین با اســتفاده از اپلیکیشن سامانه ،والدین از امکاناتی
همچون فراخوان دانش آموز جهت سوار و پیاده شدن و کنترل مسیر حرکت خودرو و ارائه
اعالن های تخلف و نظر سنجی بهره مند می شوند.
سامانی تاکید کرد :یکی از راه های رتبه بندی رانندگان و نظارت بر عملکرد آنها از طریق اعالم
نظر والدین خواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور استفاده از برچسب واحد سرویس مدرسه را در سراسر کشور از دیگر
ویژگی های این طرح عنوان کرد و افزود :در این رابطه به منظور وحدت رویه و یکسان سازی
در این بخش برچســبی واحد در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور به تصویب رسیده و
ابالغ شده است .از ویژگی های این برچسب  code QRاست که بر روی هر برچسب نصب
می شود و اصالت سرویس از این طریق با اسکن موبایلی امکان پذیر است.
سامانی اخذ آمار و اطالعات دقیق از ناوگان فعال در حمل ونقل دانش آموزی ،امکان برنامه
ریــزی های بلند مدت و کوتاه مدت در حوزه دانش آموزی ،کنترل ،نظارت و بازرســی بر
عملکــرد رانندگان این حوزه ،رصد و پایش ناوگان دانش آموزی ،رســیدگی به تخلفات و
شکایات از طریق مراجع مرتبط و کاهش فعالیت خودروهای فاقد مجوز را از مهمترین اهداف
سامان سپند برشمرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه دانش آموزان سرمایه های کشور عزیزمان ایران هستند،
یادآور شــد :درحال حاضر اطالعات رانندگان ،شرکت های مجاز ،مدارس و دانش آموزان
نیاز مند سرویس در سامانه بارگذاری شده است و در مهرماه از اپلیکیشن ویژه والدین جهت
نظارت بر رفت و آمد دانش آموز و نظارت بر عملکرد راننده و همچنین اپلیکیشن نظارتی ویژه
بازرسان تاکسیرانی و آموزش و پرورش رونمایی خواهد شد.

پاسداران بنیانگذاری کرد و در کنار این دو نیرو فرمان تشکیل بسیج
مستضعفین و سازماندهی سازمان این بسیج را صادر کرد.
رئیس جمهور کشورمان افزود :این ها سه پایه اصلی برای حفاظت
و حراست از انقالب ،کشور و امنیت ملی ما بود .اگر این درایت امام
در آن شرایط سال های اولیه انقالب با همه پیچیدگی هایی که کشور
با ان ها مواجه بود ،وجود نداشت ممکن بود دشمنان به اهداف شوم
خود دست یابند.
رئیس شــورای امنیت ملی افزود :نیروهای مســلح ما با فرمان امام
(رض) و با وحدت ،هماهنگی و یکپارچگی نیروی های مســلح و
حضور مردم در همه صحنههای نبرد هشت سال در برابر مزدوران و
دشمنان اسالم مقاومت کردند .دشمنانی که با ایدئولوژی شرق ،سالح
غرب ،چراغ سبز آمریکا و با پول ارتجاع منطقه به جنگ مردم مبارز
و انقالبی این سرزمین رفتند و سالح های خود را بر سینه مردم نشانه
رفته بودند .اما این ملت بزرگ با وحدت ،ایستادگی و یکپارچگی نه
از هیمنه شرق و غرب ترسید و نه از سالح هایشان.
جرات تصمیم گیری دربرابر نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران
را ندارند
روحانی تصریح کرد :ملت ما در برابر حمایت قدرت های سیاسی
شرق و غرب و پول ارتجاع عرب و بندرهایی و پایگاه هایی که در
اختیار عفلقیان قرار داده بودند ،تردید و هراســی به خود راه ندادند.
جنگی که در کنار خسارت های بیشمار ارزش های فراوانی را برای
ما ارمغان آورد و به تعبیر رهبر معظم انقالب جنگی بود که برای ملت
ما گنج به ارمغان آورد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :همین ایستادگی باعث شده است که
امروز دشــمنان بزرگ این سرزمین ،برای تجاوز به آب وخاک ما و
برای تجاوز به سرزمین اسالمی ما و برای تحمیل جنگی دیگر بر این
ملت به تردید و پشیمانی واداشته شده اند .آنها جرات تصمیم گیری
در برابر نیروهای مسلح بزرگ و ملت بزرگ ایران عزیز ما را ندارند
و نخواهند داشــت .روحانی تصریح کرد :در عین حال دشمن راه
دیگری را در سال های اخیر برگزیده است و به جای جنگ نظامی به
تعبیر خودشان جنگ اقتصادی و به تعبیر صحیح تروریسم اقتصادی
را علیه ملت ما آغاز کرده اند .اما مردم ما که در طول  ۴۰سال گذشته
و به ویژه  ۱۰سال اخیر ،فشار تحریمها را در مقاطع مختلف تحمل
کرده اند ،امروز هم با ایستادگی ،هوشیاری ،اتجاد و جهاد در میدان
اقتصادی از این تنگه سخت عبور خواهند کرد.
رئیس جمهوری یادآورشــد :امروز همه کارآفرینان ،سرمایه داران،
کارگران ،شرکت های دانش بنیان و مبتگران کشور به عنوان سراداران
و ســربازان خط مقدم جنگ در برابر دشمن مستکبر و صهیونیسم
جهانیهستند.
حضور نیروهای مسلح ایران برای مردم منطقه امنیت را به ارمغان
آورده است
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش گفت :ما میتوانیم با اراده،
ایســتادگی و اتحاد از این مسیر سخت عبور کنیم و دشمن را وادار
کنیم در برابر ملت انقالب اسالمی و کشور عزیز ایران یکبار دیگر
سر تعظیم فرود آورند .ما اهل مذاکره و منطق و مرد دفاع و ایستادگی
هستیم؛ اما اهل ذلت و تسلیم نیستیم .اهل تجاوز به مرزهای دیگران
نیستیم همانگونه که اجازه نخواهیم داد کسی به مرزهای ما تجاوز
کند.
وی تاکید کرد :بی تردید جنگ بزرگ اقتصادی که بر ملت ما تحمیل

کردهاند و فشارهایی که بر مردم ما وارد میسازند در قدم اول برای
نابودی انقالب است همان طور که در جنگ تحمیلی گام اول آنها
نابودی انقالب ،از بین بردن ایران و تجزیه کشور بود.
رئیس جمهوری افزود :دشــمنان همان اهداف را با جنگ اقتصادی
بر ضد ملت ،با جنگ روانی و حتی با جنگ تهدید به جنگ نظامی،
مردم ما را در برابر این فشارهای و مشکالت قرار دادهاند.
وی با بیان این که ملت ایران امتحان خود پس داده اند ،افزود :همان
طور که ملت ایران در هشــت سال دفاع مقدس نه در برابر سربازان
افلقیان و حزب بعث که در برابر قدرت های دنیا ایســتادگی کرد،
امروز هم این توان را دارد که در برابر جهان و قدرت های مستکبر
ایستادگیکند.
حضور آمریکایی در منطقه امنیت زدا است
روحانی تصریح کرد :هر جایی که آمریکایی ها و دشمنان ما در منطقه
حضور پیدا کردند به عنوان بازیگر امنیت زدا بوده اند؛ آنها امنیت را در
افغانستان و عراق وسوریه و خلیج فارس و هر جایی که حضور پیدا
کردند،از بین بردند و ناامنی را با خود به ارمغان آوردند.
وی با اشاره به اینکه هر کجا نیروهای مسلح ایران حضور پیدا کرد
بازیگر امنیت زا بود ،گفت :هر کجا نیروهای مسلح ما هر کجا حضور
پیــدا کردند با خود امنیت را برای مردم منطقه به وجود آوردند .اگر
در کنار مردم عراق وسوریه ،فلسطین و لبنان قرار گرفتند برای این
سرزمینها امنیت آوردند و توانستند تروریستهای وحشی را در این
منطقه ریشهکن کنند و این فرق ما با دشمن نسبت به منطقه است.
روحانی تاکید کرد :ما همیشه منشا خیر و برکت برادری برای مردم
منطقه بودیم و قدرتهای اســتکباری و در راس آن آمریکا همواره
ناامنی ،بدبختی ،مشکالت و تاراج منابع کشورهای را منطقه را دنبال
کردند.
دست رفاقت و دوستی را برای همسایگان دراز میکنیم
رئیس جمهوری افزود :ما در این مقطع حساس و مهم تاریخی ،اوالً
اعالم میکنیم با همه همسایگان خود دست رفاقت ،دوستی و برادری
دراز میکنیم و حتی آماده هســتیم از خطاهای گذشته آنها در این
منطقه بگذریم چرا که امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان اسالم
و منطقه یعنی آمریکا ،استکبار و صهیونیسم میخواهند از شکاف،
فاصله و اختالف بین ما سوء استفاده کنند.
رئیس دستگاه اجرایی با اشاره به اینکه منطق ما منطق خلیج فارسی
است که امنیت آن از درون باشد ،ادامه داد :امنیت خلیج فارس ،تنگه
هرمز و دریای عمان درون زاست ،نیروهای خارجی میتوانند برای
ملت ما و منطقه ما مشکل و ناامنی بیافرینند.
با ایستادگی ملت در برابر توطئه جدید دشمن پیروز
خواهیم شد
روحانی گفت :امســال در سازمان ملل متحد با شعار ائتالف امید،
ابتــکار صلح هرمز که خالصه آن حب وامید اســت به جهان ارائه
خواهیم کرد.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی عنوان کرد :بیتردید امروز ملت ما
در سایه اجرای فرامین رهبری و اتحاد همه ارکان کشور ،قوای سه
گانه و نیروهای مسلح در برابر توطئه جدید با همکاری و ایستادگی
ملت پیروز خواهیم شد و نخواهیم گذاشت دشمن ذلت را بر مردم
ما تحمیل کند که شعار ما آزادی و آزادیخواهی به پیروی از ساالر
آزادگان حضرت حسینابن علی صلوات اهلل و سالم اهلل علیها بوده
است.

عارف:

جریانی میخواهد جنگ و ایثارگری را وسیلهای برای حذف دیگران قرار دهد
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه دولت زمان جنگ کشــور را به گونه ای اداره
کرد که مردم در زندگی احســاس تنگنا نکنند ،تاکید
کرد :امروز جریانــی میخواهد جنگ و ایثارگری را
وسیلهای برای حذف دیگران قرار دهد.
به گزارش امیدنامه« ،محمدرضا عارف» روز یکشنبه
در پیامی که به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر شده
است ،با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که امسال مقارن
با ماه محرم ،ماه نشاندن بذر آزادگی و رهایی در جان
بشریت توسط ساالر شهیدان ابا عبداهلل الحسین (ع)
است ،تصریح کرد :دفاع مقدس فصل جدیدی از نگاه
به زندگی و تبیین رابطه عاشقانه انسان با خالق است.
در پیام وی آمده است :زشتی تهاجم ،اشغال ،تجاوز
و ویرانگری اما در برابر ،زیبایی پایداری ،سربلندی و
دفاع از کرامت انســان و تمامیت ارضی و سرافرازی
ایران و انقالب را نیز داشت .ایران اگر در دفاع مقدس
قهرمان بود ،قهرمان آشــتی و صلح مبتنی بر عدالت

نیز بود.
در پیــام رئیس فراکســیون امید مجلس بیان شــده
است:جنگ آشفتگی و مشکل ایجاد میکند ،ملت ما
نیز مشکل داشت جنگ میتوانست قحطی بیاورد اما
نه تنها قحطی نشد بلکه دولت وقت بگونهای کشور
را اداره کرد که مردم در زندگی احساس تنگنا نکنند.
جنگ ما ،تحمیلی بود یعنی ما اهل جنگ نیســتیم و
دفــاع ما مقدس بود؛ این مواضــع امروز هم برای ما
خیلی مهم است.
عــارف در پیــام اظهار داشــت :امروز بایــد فریاد
صلحخواهی و اعتراض ما بــه جنگ در جهان بلند
شود .چه جنگی که قدرتها و دولتهای توسعهطلب
راه میاندازند و چه جنگی که تروریســتها ایجاد
میکنند .همچنــان که مقاومــت در برابر آن جنگ
تحمیلی را جنگ علیه جنگ و دفاع مقدس میدانیم،
امروز باید آن صدا را بلند کنیم و در مقابل جنگ تمام
عیار اقتصادی با وحدت و انســجام و کنار گذاشتن

برخــی اختالف نظرها نوید بخــش پیروزی در این
صحنه هم باشیم.
در پیام وی عنوان شده است :دفاع مقدس متعلق به کل
کشور و انقالب و تاریخ است؛ متاسفانه امروز جریانی
میخواهد جنگ و ایثارگری را وسیله ای برای حذف
دیگران قرار دهد .ایثارگران و خانوادههای معظم آنها
بهترین کســانی هستند که نباید اجازه دهند ارزشها
و عناوین مقدس دســتاویز معامالت سیاسی به ویژه
حذف نیروهای ارزندهای قرار گیرد که در دلبستگی
آنها به انقالب شــکی نیست و اجازه ندهند برخی
افراد افراطی که ربطی به جنگ ندارد ،میداندار شوند.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در این
پیام ضمن آرزوی سالمتی و توفیق برای همه ایثارگران
و خانوادههای شهدا ،از خداوند متعال خواست همه
ما را قدرشناس شهداء ،رزمندگان ،جانبازان و آزادگان
دفاع مقدس و خانوادههــای معظم این عزیزان باقی
نگاه دارد و توفیق ادامه راه آنها را نصیبمان سازد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

ایران از تمام ظرفیتهای خود برای حل مشکالت پناهندگان استفاده میکند
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور با تاکید بر این
که پناهندگان افغانســتانی در صلح و آرامش در کنار
مــردم ایران زندگــی می کنند ،گفت :مــا در ایران از
تمام ظرفیتها و امکانات خود برای حل مشــکالت
پناهندگان استفاده خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم زمینه
های بازگشت داوطلبانه آنها را به کشورشان فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ حسین
ذوالفقاری روز یکشنبه در دیدار با نماینده کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران در وزارت
کشور گفت :باید از زحمات شما درخصوص پیگیری
و کمک به ســیل زدگان ایران و همچنین حل برخی
مشکالت انتقال کمکهای جوامع بین المللی به ایران
که به واسطه شرایطی که در اثر تحریمهای ظالمانه علیه
ایران ایجاد شده ،تقدیر کرد.
معاون امنیتــی و انتظامی وزارت کشــور در ادامه به
تعامالت ایران و اروپا و سایر کشورهای جهان در مسیر
برجام اشاره و تصریح کرد :با اینکه دولت آمریکا به این
مسیر پشت کرد اما خوشبختانه کشورهای اروپایی بر
این موضوع آگاه هستند و تمامی تالش خود را برای
حفظ برجام می کنند.
وی ادامه داد :با این حال ،در شــرایط فعلی و با وجود
تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران باید اقداماتی برای
پناهندگان انجــام دهیم که جلب کمک های خارجی
برای بهبود شــرایط پناهندگان در ایران را فراهم کند.
همچنین ایران برای حضور فعال و موثر در نشستها و
کنفرانس های بین المللی آمادگی دارد.
ذوالفقاری با اشــاره به اینکه پیشنهادات مطرح شده از
سوی نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
بسیار کاربردی و عملیاتی اســت ،افزود :پیش از این
در نشست اسالم آباد پاکستان نیز تاکید کردم که باید

راههایی برای عملیاتی کردن راه حل های ارائه شــده،
بیابیم و در این مســیر ،دولت ایران از هر پیشــنهادی
استقبال می کند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور با ابراز نگرانی از
اینکه اگر در افغانســتان ثبات و امنیت ایجاد نشود ،با
مشکالت پناهندگان جدید روبرو خواهیم شد ،افزود:
در شرایط فعلی و براساس گزارشها روزانه در حدود
دو هزار نفر به صورت غیرقانونی و به اشکال مختلف
از مرزهای زمینی و دریایی که با افغانستان و پاکستان
داریم ،وارد ایران می شــوند که هزینه هایی بیشتری
بر کشــورمان وارد می کند و این امر نشئت گرفته از
واقعیتهایی چون بی ثباتی ،درگیری های بین طالبان و
دولت این کشور و همچنین توسعه داعش در افغانستان
است.
وی در ادامه با اشــاره به شکســت پــروژه صلح در
افغانستان گفت :آمریکا با مسائل افغانستان به درستی
آشــنا نیست و تالش دارد به صورت دستوری مسائل
را حل کند ،درحالی که آگاهی از مســائل زیربنایی و
مبنایی ،اصل اساســی برای حل اختالف میان دو نفر
است چه برسد به دو گروه یا دولت.
ذوالفقاری با اشــاره به اینکه پناهندگان افغانستانی در
صلح و آرامش در کنــار مردم ایران زندگی می کنند،
خاطرنشان کرد :ما در ایران از تمام ظرفیتها و امکانات
خود برای حل مشــکالت پناهندگان استفاده خواهیم
کرد .تمام تالشمان این است که مشکالت پناهندگان
را برطرف کنیم و در نهایت بتوانیم زمینه های بازگشت
داوطلبانه آنها را به کشورشان فراهم کنیم.
ایوو فریســن نماینده کمیســاریای عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد در ایران ،در این دیدار ضمن تشریح
برنامه ها و اقدامات آتی کمیساریای عالی پناهندگان به

جلسه مجمع جهانی پناهندگان که  ۱۸-۱۷دسامبر در
ژنو برگزار خواهد شد ،اشاره کرد و گفت :این مجمع
در راستای پیمان جهانی پناهندگان که سال گذشته به
امضای کشورهای جهان رســید ،برگزار خواهد شد.
رویدادی که هرچهارســال یکبار برگزار خواهد شد و
کشورهای مختلف برنامه های خود را در جهت کمک
به پناهندگان و همچنین کشورهای میزبان پناهندگان
اعالم می کنند .همچنین خدمات و تالشهای کشورهای
میزبان پناهندگان از جمله ایران نیز در این مجمع اعالم
خواهد شد.
فریســن در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص
شرکت کنندگان مجمع جهانی پناهندگان گفت :عالوه
بر دبیر کل سازمان ملل متحد ،روسای کشورهای ترکیه،
آلمان ،اتیوپی ،پاکســتان و کاســتاریکا در این مجمع
حضور خواهند داشــت و سایر کشورها نیز در سطح
وزرا حاضر خواهند شد.
نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
در ایران ابــراز امیدواری کــرد :در این مجمع بتواند
به خوبــی اقدامات ایران در کمک بــه پناهندگان به
خصوص در زمینه ســامت و آموزش را معرفی کند.
همچنین ضمن معرفی کشــورهای حمایت کننده از
ایران ،زمینه های جلب مشارکت کشورهای دیگر برای
کمک به ایران در میزبانی از پناهندگان را نیز فراهم کند.
وی همچنین اشــاره کرد :پیشــنهادی برای سازوکار
حمایت از پناهندگان افغانســتانی ارائه شده است که
ایران و پاکستان به عنوان کشورهای میزبان معرفی شده
و نحوه کمک به کشــورهای میزبان از سوی حمایت
کنندگان مالی(دونرها) مشخص شده است که می تواند
شرایطی را فراهم کند تا راهکارهای عملی و کاربردی
جان تازه ای بگیرند.

سرمقاله

جهاناقتصاد

برگزیت ،اوج دموکراسی
دربریتانیا
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

مســاله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هر روز پیچیده تر می شــود و هنوز نمی توان راه
حل ساده ای برای آن متصور بود .در پی استعفای ترزا می ،بوریس جانسون سیاستمدار
فرصت طلب و هم حزبی او با استفاده از این واقعیت که اکثریت اعضاء حزب محافظه
کار طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند ،با زیرکی تمام اعالم کرد در صورتی که
سکان نخست وزیری به وی سپرده شود ،بریتانیا را چه با توافق و چه بدون توافق از جامعه
اروپا خارج خواهد کرد .موضع گیری سر سختانه او نسبت به اروپا به مذاق جناح راست
حزب محافظه کار خوش آمده و وی بدون برخورداری از آرای عمومی ،توســط اعضاء
رســمی حزب محافظه کار اداره امور این کشور را به دست گرفت .نخست وزیر جدید
بالفاصله اعالم کرد که چنانچه تا آخر ماه اکتبر موفق نشود با اتحادیه اروپا به توافق برسد،
این کشــور بدون توافق از اتحادیه اروپا جدا خواهد شد .آن دسته از نمایندگان مجلس
عــوام از احزاب مخالف و حتی هم حزبی های وی که خروج بدون توافق را به صالح
کشور نمی دانستند تصمیم گرفتند طرحی را به مجلس ارائه کنند که بوریس جانسون نتواند
خروج بدون توافق را پیش ببرد و در صورت عدم حصول توافق تا تاریخ تعیین شده ملزم
شود از اتحادیه اروپا درخواست سه ماه تمدید برای ادامه مذاکرات نماید .نخست وزیر
جدید بریتانیا که تمام اعتبار سیاسی خود را بر خروج بدون توافق در صورت نیاز نهاده
بود اعالم کرد که ترجیح می دهد بمیرد تا از اتحادیه اروپا درخواست تمدید مهلت نماید
و در اقدامی بی سابقه تعلیق مجلس عوام را برای پنج هفته از ملکه انگلستان تقاضا کرد
کــه مورد موافقت وی نیز قرار گرفت .بالفاصله پس از این اقدام غیر متعارف جمعی از
سیاستمداران این عمل را غیر قانونی دانسته و گروهی به رهبری جان میجر ،نخست وزیر
اسبق و هم حزبی وی ،به دادگاه عالی انگلستان شکایت کردند .چند روز قبل دادگاه عالی
در لندن رای داد که اقدام نخســت وزیر مبنی بر تعلیق مجلس مغایر با قانون نیست .اما
موضوع وقتی پیچیده تر شد که نمایندگان اسکاتلند نیز شکایتی را در دادگاه عالی اسکاتلند
مبنی بر غیر قانونی بودن تعلیق پارلمان مطرح کردند و دادگاه عالی به این ادعا رای مثبت
داد .بدین ترتیب مساله قانونی و یا غیر قانونی بودن تعلیق پارلمان با توجه به آرای صادره
متناقض توسط دادگاه عالی انگلستان و اسکاتلند ،باید در دیوان عالی کشور بریتانیا مطرح
و رای نهایی در این زمینه صادر شود .تنها دو روز از عمر مجلس باقی مانده بود .نمایندگان
بالدرنگ طرحی را تصویب کردند که در صورت عدم حصول توافق تا پایان اکتبر دولت
مکلف است از اتحادیه اروپا درخواست سه ماه تمدید نماید و در پی آن مجلس اعیان نیز
این قانون را تائید کرد و با امضاء ملکه به قانون تبدیل شد .در آخرین هفته کاری مجلس
عوام ،بوریس جانسون دو بار تقاضای برگزاری انتخابات عمومی را به مجلس برد که هر
دو بار با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شده و این استراتژی وی نیز بی نتیجه ماند .در
پی این کش و قوس های سیاسی 21 ،نفر از نمایندگان قدیمی و قدرتمند حزب حاکم
از جمله وزیر خزانه داری سابق و هم چنین نوه وینستون چرچیل در اعتراض به اصرار
بوریس جانسون بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حتی بدون توافق در اقدامی بسیار کم
سابقه بر علیه دولت رای داده و از حزب اخراج شدند و بدین ترتیب دولت اکثریت خود
را در مجلس عوام از دست داد.
در نهایت آخرین روز کاری مجلس عوام یعنی دوشنبه  18شهریور روزی پر ماجرا بود.
رئیس مجلس پس از  10سال تصدی این سمت اعالم کرد که حداکثر تا پایان ماه اکتبر
از سمت خود کناره گیری خواهد کرد .دولت برای بار دوم نتوانست نظر موافق اکثریت
نمایندگان را برای برگزاری انتخابات زود هنگام جلب کند و در پایان این روز پر هیاهو
که تا ســاعت  2بامداد به طول انجامید نمایندگان احزاب مخالف از شــرکت در مراسم
تعلیق مجلس عوام خودداری کرده و در حالیکه نمایندگان حزب حاکم محافظه کار عازم
شرکت در این مراسم بودند ،فریاد "ننگ بر تو" سر می دادند .شرایط سیاسی بریتانیا در
حال حاضر بدین گونه اســت که از یک طرف اتحادیه اروپا اعالم کرده است که دولت
بریتانیا باید حداکثر تا پایان ماه اکتبر تصمیم نهایی خود را در ا رتباط با شرایط خروج از
این اتحادیه بگیرد .از طرف دیگر نخست وزیر اعالم کرده است که ترجیح می دهد بمیرد
ولی از اتحادیه اروپا درخواســت تمدید نکند و قصد دارد چنانچه تا مهلت تعیین شده
توافق حاصل نشود بریتانیا را بدون توافق از اتحادیه اروپا بیرون ببرد و این در حالی است
که نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کرده اند که در صورت عدم توافق تا مهلت مقرر،
نخست وزیر موظف است درخواست سه ماه تمدید نماید و این همه در حالی است که
عم ً
ال در فرصت باقیمانده پارلمان بریتانیا در حالت تعلیق قرار دارد .در ارتباط با شرایط
بغرنج و کالف ســر در گم سیاسی در بریتانیا نکاتی نهفته است که می تواند برای ملت
ایران مفید باشد .نکته اول اینکه علیرغم دشواری ها و پیچیدگی های موجود ،اقدامات تمام
احزاب و سیاستمداران بر مبنای قوانین جاری کشور بوده و هیچ گروه ،حزب و جناحی
خود را باالتر از قانون نمی داند.
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شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

