«ابتکار» دلیل تفاوت آمارهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را بررسی کرد

انتقاد محسنی اژهای از کیفیت گزارش دستگاههای
نظارتی و امنیتی

ً
نباید در گزارشها صرفا به نقاط
ضعف افراد توجه شود

صفحه 2

آمارهای متفاوت ،عالمتی غلط به فعاالن اقتصادی

شرح درصفحه 10

پیشخوان
سرمقاله

آیا ایران به کنوانسیون برن میپیوندد؟

حق مولف
ایستاده در مه

جالل خوشچهره

سازمان ملل متحد در انزوا
هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در حالی آغاز به کار کرده که این نهاد بینالمللی در
کمترین جایگاه نقش خود قرار دارد .سازمان ملل
متحد که با قبول نقش سازنده و پیش برنده برای صلح
جهانی؛ مراقبت از نظام جهانی برخاسته از وستفالیا و
سرانجام دفاع از حقوق و امنیت دولتهاو ملتها در
پایان جنگ جهانی دوم آغاز به کار کرد ،اکنون حتی
نقشی به مراتب کمتر از دوران جنگ سرد و حاکمیت
دو قطبی نظام سرمایهداری و کمونیستی بر نظام
جهانی یافته است.
راه دور نرویم؛ در همین هفتههای اخیر در افغانستان
شاهد سقوط دولت قانونی و تحمیل حکومتی بیشکل
و فرسنگها دور از تاریخ مدرن به مردم این کشور
هستیم .این وضع با توافق قدرتهایی انجام شده که
از یکسو خود را متعهد به عضویت در سازمان ملل
متحد و به طریق اولی ،عضویت در شورای امنیت این
نهاد میدانند .از سوی دیگر بهگونهای عمل میکنند که
گویی سازمان ملل در جایگاهی منفعل باید توجیهگر
و مشروعیت بخش اراده آنان در رخدادها و تحوالتی
چنین باشد.
به راستی سازمان ملل متحد چه نقش ویژهای در
تحوالت افغانستان ایفا کرده است؟ نماینده ویژه دبیرکل
لزاد»
این سازمان در چه جایگاهی نسبت به «زلمای خلی 
نماینده مرموز دولت آمریکا در امور افغانستان قرار
دارد؟ بهعبارت روشن ،نماینده ویژه دبیرکل در کجای
تصمیمهایی که برای افغانستان رقم خورد ،حضور و نقش
پر رنگ داشته است؟

گروه فرهنگ و هنر – از زمانی که یادمان میآید میگفتند
کپی کردن از روی کار دیگران تقلب است و حتی اگر هم نتیجه
چیز خوبی از آب دربیاید ،باز هم ارزش چندانی ندارد چون نه
خالقیتی در آن دیده میشود و نه به خالق اثر اصلی احترام
گذاشته شده است .کپی کردن در دنیای هنر اتفاق تازهای
نیست اما مثل خیلی جاهای دیگر اگر با ذکر منبع یا رعایت حق
مولف اصلی باشد ،میتوان به آن نگاهی متفاوت داشت.

رئیسی در دیدار جمعی
از فرزندان و خانواده شهدا:

صفحه 4

بعضیها واردات واکسن یا پیوستن
به سازمان شانگهای را متوقف
بر پذیرش  FATFکرده بودند

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا:

برگ سبز به عنوان سند رسمی
مالکیت خودرو بالمانع است
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گروه بازار و سرمایه  -اعداد و آماری که درخصوص شاخصهای کالن اقتصادی اعالم
میشود ،روایتی دقیق از اوضاع کشور است بنابراین اختالف در آمارهای اعالم شده
میتواند تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد و فعاالن اقتصادی به همراه داشته باشد،
چراکه آمارهای اعالمشده زمینهساز تصمیمگیریها و فعالیتها در آینده است.
اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصلهای کوتاه ،نسبت به ارائه وضعیت رشد اقتصادی
اقدام کردند .بر اساس گزارشی از ایسنا ،آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی
اعالم کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه
 ۱۷۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده است در حالی که این رقم در مدت

مشابه سال گذشته  ۱۶۵هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد  ۷.۶درصدی
اقتصادی در بهار سال جاری است .از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب
نفت در بهار امسال  ۱۵۰هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل
که  ۱۴۴هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان گزارش شده بود  ۴.۶درصد رشد داشته است .اما بانک
مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده بود،
براساس اعالم این بانک تولید ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت  ۳۴۷هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان و تولید بدون نفت  ۳۱۴هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان ثبت شده که نشان میدهد
رشد اقتصادی با نفت در بهار  ۶.۲درصد و بدون نفت  ۴.۷درصد بوده است.
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تیم جلیلی احیا میشود؟

ترکیب احتمالی ایران
در مذاکرات هستهای
صفحه 11

کرونا در یک سوم کشورهای جهان همچنان
پیشتازیمیکند

مجمع عمومی سازمان ملل
زیر سایه محدودیت ها و
تبعیضهای کرونایی

خبر

برجام یک نمونه بارز
ن نیت ایران است
از حس 

دانش آموزان در صف واکسن

صفحه 11

صفحه 3

سرلشکر باقری در مراسم تکریم و معارفه رئیس «داعا»:

خضریان مطرح کرد

تعرض به منافع ایران با پاسخی قاطع مواجه میشود

ورود کمیسیون اصل نود به موضوع کمبود پزشک
در کشور
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این
کمیسیون به موضوع کمبود پزشک ورود خواهد کرد ،گفت :کمیسیون
اصل نود با ارسال نامه به وزیر جدید بهداشت خواستار افزایش پذیرش
دانشجویان پزشکی تعهدی از  ۶درصد به  ۳۰درصد مطابق قانون شده و
تا به نتیجه رسیدن موضوع و احقاق حقوق مردم مناطق محروم و اجرای
عدالت ،موضوع را پیگیری خواهد کرد.
علی خضریان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:کمبود پزشک در کشور
موضوعی جدی در کشور است ،لذا کمیسیون اصل نود به این موضوع
ورود خواهد کرد.
وی توضیح داد :گفت :متأسفانه در شرایطی که مردم بسیاری از
ه ویژه مناطق محروم از کمبود پزشک بهویژه پزشک
مناطق کشور ب 
متخصص رنج میبرند ،وزارت بهداشت ،طی سالهای گذشته در اقدامی
برخالف قانون ،سهمیه قانونی این مناطق را در پذیرش دانشجوی
پزشکی و دندانپزشکی به صورت تعهدی نادیده گرفته است ،حال اینکه
وزارت بهداشت موظف است طبق قانون اصالح بند  ۳مادهواحده قانون
برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت
تکمیلی و تخصصی ۳۰ ،درصد ورودیهای رشتههای پزشکی عمومی،
دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق
جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند ،امااکنون
پذیرش دانشجو با سهمیه مناطق محروم در رشته پزشکی  ۶درصد و
دندانپزشکی  ۸درصد است که با الزام قانونی تعیین شده فاصله زیادی
دارد.
نماینده تهران افزود :این تخطی از قانون در حالی رخ میدهد که سرانه
پزشک در کشور بهویژه مناطق محروم بسیار نگرانکننده است و مردم
مجبور هستند برای دریافت خدمات پزشکی به تهران و مراکز استانها
مراجعه کنند .مراجعه بیماران به مراکز استانها و سایر استانها موجب
هدر رفتن وقت و افزایش شدید هزینههای مردم خواهد شد .از طرفی
با توجه به کمبود امکانات اقامتی بیمارستانها و ناتوانی مالی مردم
شاهد خیابانخوابی همراهان بیمار در مقابل بیمارستانها هستیم که
این موضوع در شأن نظام جمهوری اسالمی ایران و مردم نیست.
خضریان اظهار کرد :سرانه پزشک در کشور هماکنون  ۱۱.۷به ازای ده
هزار نفر ،معادل یکچهارم سرانه پزشک کشورهای اروپایی است .و
از همین تعداد کم نیز تعداد زیادی در تهران و مراکز استانها مستقر
هستند بهگونهای که سرانه پزشک در تهران با  ۱۱درصد جمعیت حدود
 ۱۰برابر سرانه پزشک نیمی از جمعیت کشور است.
وی با تأکید بر این نکته که کمبود پزشک در مناطق محروم موجبات
نارضایتی مردم را فراهم کرده است ،گفت :کمیسیون اصل نود با ارسال
نامه به وزیر جدید بهداشت خواستار افزایش پذیرش دانشجویان
تعهدی از  ۶درصد به  ۳۰درصد مطابق قانون شده است و تا به نتیجه
رسیدن موضوع و احقاق حقوق مردم مناطق محروم و اجرای عدالت،
موضوع را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰ادامه داد :در سال جاری با وجود کمبود
شدید پزشک متخصص و همچنین فشار باالی بیماری کرونا که باعث
خستگی کادر درمان شده بود و در حالی که انتظار میرفت ظرفیت
پذیرش آزمون تخصص پزشکی افزایش یابد ،وزارت بهداشت در اقدامی
عجیب ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری را  ۱۸درصد کاهش داد ،اما با
توجه به شکایت واصله از سوی داوطلبان این آزمون به کمیسیون اصل
 ۹۰و پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون ،ظرفیتها به سال ۱۳۹۹
بازگشت.
وی در انتها با اشاره به وظیفه قانونی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس در
خصوص رسیدگی به طرز کار قوه مجریه گفت :کمیسیون اصل ۹۰
قطعا ً با کسانی که به علت تعارض منافع از اجرای قانون سر باز زدهاند و
سالمت مردم را به خطر انداختهاند برخورد قانونی خواهد کرد و پرونده
متخلفین را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.

کالسهای درسی یک گام به برگزاری حضوری درس نزدیک شدند

صفحه 11

ادامه درصفحه 2

رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس عمومی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :مسئوالن رژیم
صهیونیستی هرازگاهی تهدیداتی را مطرح میکنند ،اما
خودشان به خوبی میدانند که هرگونه تعرض به سرزمین
و منافع جمهوری اسالمی ایران با پاسخ قاطع ایران روبهرو
خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ،سردار سرلشکر
پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه و
پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (داعا) که
در سالن همایشهای این دانشگاه برگزار شد ،اظهار کرد:
دانشگاه عالی دفاع ملی با ادغام مجموعههای پژوهشی
مرکز تحقیقات راهبردی دفاع مقدس و مرکز راهبردی ستاد
کل نیروهای مسلح امروز تبدیل به مجموعه تربیتی آموزشی
و پژوهشی عالی نیروهای مسلح شده است.
وی ادامه داد :طی پنج سال مسئولیت ،سردار دکتر
«وحیدی» توانست آنچه را که تحویل گرفته بود ،با رشد و
ارتقاء کمّی و کیفی به وضعیت امروز برساند و آن را تحویل
پرچمدار بعدی یعنی سردار دکتر «اسماعیل احمدیمقدم»
بدهد .حقیقتا ًمسئولیتهای سنگینی بر عهده این مجموعه
عالی راهبردی ،آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح است
چراکه مسئولیت آموزش و تعالی مدیران و فرماندهان عالی
بخش لشکری و کشوری را بر عهده دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد :با وجود تمام
تالشهای مثمر ثمری که اتفاق افتاده است ،همچنان راه
ناپیموده زیادی در پیش روی این دانشگاه قرار دارد تا همه
ارکان دانشگاه با مدیریت و ریاست جدید دانشگاه این
مسیر تکاملی را طی کند.
سرلشکر باقری اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران با
توجه به اینکه تنها اتکای به خداوند متعال دارد و با وجود
توانمندیهای بسیار ،نیازمند آیندهپژوهیها و کمک به
ساماندهیهای امور راهبردی کشور است.

وی بیان کرد :دانشگاه عالی دفاع ملی مسئولیت سنگینی
در طی کردن این مسیر دارد و ما از مدیریت جدید انتظار
داریم که همه عزیزان و هیئتهای علمی را در طی کردن این
مسیر تکاملی ،با موفقیت راهبری کند تا شاهد درخشش
علمی بیشتر این مجموعه ارزشمند باشیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه از
جمله مسائل راهبردی دهههای اخیر ما نگاهی است که باید
به وضعیت هرم قدرت در جهان داشته باشیم ،گفت :در
نزدیکی سیامین سالگرد حادثه بزرگ جهان یعنی فروپاشی
شوروی هستیم؛ حادثه بزرگی که باعث شد آمریکا احساس
کند که میتواند جهانی تکقطبی را به رهبری خود رقم
بزند؛ لذا جنگها ،تهاجمها و تجاوزهای متعددی را بهویژه
در منطقه جنوب غرب آسیا نسبت به عراق و افغانستان و
همچنین با مباشرت همراهان و اذنابش در یمن ،لبنان و
بسیاری دیگر از مناطق در جنوب غرب آسیا به انجام رساند.
سردار باقری افزود :در ابتدای این دوره  ۳۰ساله ،آمریکا
ادعای اداره جهان تکقطبی و نوین جهانی را داشت ،اما
اراده الهی بر خالف این رویکرد تکقطبی بود و تالش محور
مقاومت و تالشهای تمامی قوای جهان اسالم ،واقعیتی

یادداشت
فانوس جمشیدزاده *
این روزها خبرهای خوش و مسرتبخشی هم از آمدن محمولههای جدید و
میلیونی واکسن در جامعه طنینانداز شده است و هم سرعت گرفتن بیسابقه
واکسیناسیون در کشور که رکورد دنیا را هم زده است و انسان را دقیقا یاد حسین
رضازاده قهرمان سابق وزنهبرداری ما در میادین رقابت جهانی و المپیک با غولهای
سنگین وزن دنیای وزنههای سنگین آهنی میاندازد که چه راحت وزنهها برای او
جابهجا میشد و فراتر از رکورد دنیا ،رکورد قبلی خودش را هم میزد و حاال حکایت
واکسیناسیون در جامعه هم حال و هوای این قهرمان اسبق فوق سنگین المپیک
به خود گرفته است پس از روی کار آمدن کابینه سیزدهم و سپس رأی اعتماد
بهارستاننشینان به کابینه رئیسی و مشخص شدن وزیر بهداشت کابینه که با رأی
قاطع و باالیی ردای وزارت را بر تن کرد در همان نخست روز و نخستین نطق خویش
قول تسریع واکسیناسیون و ورود محموله های میلیونی و جدید واکسن به کشور
را داد و الحق واالنصاف تا امروز هم قول او درست از آب درآمده و هم میزان ورود
واکسن به کشور روند تصاعدی خوبی به خود گرفته و هم سرعت واکسیناسیون و
نشان می دهد که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت معادله درمان و مهار بیماری
کرونا را شبیه واکنش لوشاتلیه در شیمی دبیرستان دوطرفه قلمداد می کند و تنها به
رعایت اصول سه گانه پروتکل های بهداشتی اکتفا نکرده است و برای قطع زنجیره

کامال ً بر خالف آن را رقم زد و امروز که گرد هم آمدهایم،
حوادث سالها و بهویژه ماههای اخیر نشاندهنده شکست
قطعی این راهبرد و افول این قدرتی است که فکر میکرد
دوره طوالنی از جهان تکقطبی را رهبری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه حادثه افغانستان باید درس عبرتی برای
کشورهای منطقه باشد ،عنوان کرد :عدهای فکر میکنند که
با اتکا به قدرت آمریکا و تشکیل حکومتی وابسته و بدون اتکا
به ملت و بدون توجه به رویکردهای درون منطقه میتوانند
شاهد ثبات و آرامش باشند؛ اما افغانستان نمونه روشنی
است از سرانجام ِدولت وابستهای که بدون اتکا به مردمش،
با اعتماد به آمریکا و با پشت کردن به تمامی همکاریها و
رویکردهای منطقهای و همسایگان به این روز افتاد که ارتش
و حاکمیتش را در طی  ۱۰الی  ۱۱روز از دست داد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :فرار خفّتبار
آمریکاییها نیز بیانگر همین است که چنین رویکردهایی،
پایانی اینچنین خفتبار دارند و دور نیست که چنین
سرنوشتی در بسیاری از کشورهای وابسته اتفاق بیفتد.
سرلشکر باقری گفت :اتفاقات دیگری نیز وجود دارد که
بیانگر این است که جهان تکقطبی شکل نگرفته و نخواهد

گرفت ،بلکه برعکس آن ،تحوالت نشان میدهد که جهانی
چندقطبی را پیش رو خواهیم داشت.
وی پیوستن ایران به پیمان شانگهای را واقعهای مهم
دانست و افزود :قدرتی که در این پیمان وجود دارد،
نشاندهنده وجود قطبهای دیگری است که به موازات
افول قدرت آمریکا در حال قدرتگیری مداوم در عرصه
جهانیهستند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد :با وجود
کشورهایی همچون چین ،هند ،ایران و سایر کشورها در
توافقنامه شانگهای ،اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد.
سردار باقری سپس با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی
گفت :سردمداران رژیم صهیونیستی با غصب سرزمین
فلسطین و اتکا به قدرت آمریکا ،فکر میکردند که میتوانند
در مسیر رو به رشد و قدرتگیری بیشتر حرکت کنند و
دل خود را به ارتباط با چند کشور حقیر و مزدور در منطقه
خوش کرده بودند؛ اما حوادث افغانستان و سایر حوادث
در محور مقاومت و شکستهای پی در پی این رژیم
کودککش نشاندهنده این است که آینده خوشی در
انتظار این رژیم نیست.
وی ادامه داد :در این ایام شاهد بودیم که مقامات رژیم
صهیونیستی یکی پس از دیگری به آمریکا رفتند و خواستار
اتخاذ رویکرد جدیتری علیه ایران و محور مقاومت بودند،
اما با این پاسخ روبهرو شدند که خودتان باید فکری برای
خودتان کنید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :مسئوالن
رژیم صهیونیستی هر از گاهی تهدیداتی را مطرح میکنند،
اما خودشان به خوبی میدانند که هرگونه تعرض به
سرزمین و منافع جمهوری اسالمی ایران با پاسخ قاطع و
شکننده ایران روبهرو خواهد شد و در مقابل محور مقاومت
و در محاصره گروههای مقاومت مانند حماس و جهاد ،تاب
ایستادگی ندارند.

خبر مسرتبخش واکسیناسیون دانشآموزان و نشاط والدین
کرونا در جامعه باید ایمنی جمعی باالی۷۰درصد حاصل شود تا میزان ابتالء و به
تبع آن آمار مرگ و میر روند سینوسی و کاهشی به خود بگیرد و اکنون خبر مسرت
بخش واکسیناسیون دانش آموزان که واکسیناسیون اولین گروه ومتولدان مهر  ۸۲و
مهر  ۸۳انجام گرفت در آستانه ماه مهر،فصل بازگشایی مدارس و فصل دگردیسی
طبیعت که به قول مهدی اخوان ثالث شاعر نوپرداز فقید معاصر که این فصل را
«پادشاه فصلها» نامیده است نشاط دوچندانی در میان دانش آموزان ،معلمان،
والدین و قاطبه جامعه برانگیخته است و اما از وزارت بهداشت که این گونه قاطع در
میدان عمل شبیه میدان جنگ هشت ساله با دشمنان امپریالیست که در آستانه
روزهای درخشان دفاع مقدس هستیم که جوانان این مرز و بوم دالورانه به جبهه
و میدان های کارزار با دشمن تا بن دندان مسلح بعثی رفتند و جان های عزیز
خویش را در طبق اخالص گذاشتند و شهیدان گلگون کفن این آب و خاک عزیز
لقب گرفتند و شهید حسین فهمیده دانش آموز  ۱۳سالهای که نارنجک به خود
میبست و زیر تانکهای دشمن بعثی میرفت و آنها را منفجر میکرد که امام راحل
«قدس سره» بسیار زیبا و مجمل حق مطلب را در مورد این نوجوان بسیجی ادا
کرد«:که پیشوای ما آن نوجوان شهید بسیجی  -حسین فهمیده  -است ».و امروز
که در تروریسم جنگ اقتصادی و تحریم تمام قد ایاالت متحده از  ۱۸اردیبهشت
 ۹۷و زیر معاهده برجام زدن ینگه دنیا هستیم باید تمام توان خویش را مصروف و

معطوف توانمندی خود،تولید داخلی و جوانان علمی پای کار در داخل که قهرمانانه
توانستند واکسن کرونای «کووبرکت» تولید کرده و بسازند و دنیا را انگشت به دهان
بگذارند ،بسازیم که به لطف خداوند متعال ،رئیس جمهوری جسور ،دولتمردان
انقالبی ،پشتکار نخبگان ،نیروهای علمی ،جهادی و جوان میتوانیم تراز انقالب را با
پیشران علمی و اقتصادی در جهان طنینانداز کنیم و در این راستا نیاز است همان
گونه که رئیس جمهوری پس از رکود  ۱۰ساله بر فضای کلیدی وزارتخانه آموزشی
کشور در شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کرد و این جلسات مهم را که در
یک بازه ده ساله به محاق رفته بود از نو احیاء کرد و تصمیمات مهمی در این شورا
گرفته شد باید در جلسه آینده اطلس جامع واکسیناسیون و مهار کرونا در مدارس
با واکسیناسیون همه دانشآموزان تمام پایه های تحصیلی همان طور که در دنیا در
حال انجام است بدون اطاله و فوت وقت هر چه سریعتر و در کمترین زمان ممکن
تدوین شده و به سراسر مدارس کشور ارسال شود و اینکه گفته می شود هنوز برای
دانش آموزان  ۶سال به باال تا  ۱۲سال تحقیقات جامعی در دنیا صورت نگرفته است
حرف های پارادوکس و غلط اندازی است که بعضی اشخاص از سر خصومت و نه
دلسوزی و ایمن کردن جامعه دانش آموزی کشور می زنند و نباید دولت انقالبی به
این حرفهای کم اهمیت و شعاری وقعی بنهد.
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