پیشخوان

آیا حریم محوطه تاریخی آرامگاه کوروش تهدید
خواهد شد؟

چاه ضرغامی برای
پاسارگاد

تهران و ریاض
به توافق میرسند؟

ماجرای شفاف نبودن دارایی مسئوالن
چیست؟

خالی شدن سفرههای آب زیرزمینی و امنیتی که
بر باد میرود

گفتوگوهای ایران -عربستان
دوستانه اما با اختالف نظر

جنجال
محرمانگی

ایران روی بمب ساعتی
فرونشست زمین

صفحه 11

صفحه 4

صفحه 9

صفحه 2

خطر ابرتورم بیخ گوش اقتصاد ایران

سرمقاله

محمد یوسفی آرامش

گروه بازار و سرمایه  -ابراهیم نکو ،دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص
احتمال بروز ابرتورم در سالهای آتی گفت :هنگامی که مدهای اقتصادی و برنامهها برای
بازههای زمانی مشخصی ،تعریف و دنبال نشوند وضعیت آشفته ادامه خواهد داشت و
ابرتورم دور ذهن نخواهد بود .اخیرا تصویری از یک جدول با عنوان «برآورد متغیرهای
اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل
برنامهریزی مالی» در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که در آن ادعا شده

است که سازمان برنامه و بودجه سناریوهای وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم
و همچنین ادامه تحریمها را بررسی کرده است البته سازمان برنامه و بودجه تا کنون نسبت
به جدول منتشرشده واکنشی نشان نداده است .در این جدول گفته شده است که نرخ
دالر در صورت ادامه تحریمها در سال  ۱۴۰۶به  ۲۸۴هزار تومان و در صورت لغو تحریمها
به  ۵۵هزار تومان خواهد رسید.
شرح درصفحه 10

مجلس یازدهم و قولهای فراموش شده!
نزدیک به یک سال و نیم از سر کار آمدن مجلس
یازدهم میگذرد ،مجلسی که با تاکید بر انقالبی بودن
اعالم میداشت که در اقداماتی جهادی و سریع میتواند
اقتصاد ایران را نجات دهد؛ حال بعد از گذشت یک دوره
حدودا  ۱۶ماهه ،شاید بتوان راحتتر اقدامات این مجلس
را سنجید؛ با گذشت حدودا سه ماه از شروع دولت ابراهیم
رئیسی و یک دست شدن جریان قوه مجریه و مقننه،
همچنان ایران با یک بحران اقتصادی و آینده ای نامعلوم
رو به روست؛ طرحها و مصوبات مجلس یازدهم ،اکثرا
بحث برانگیز بوده و نگرانی متخصصان کشور را برانگیخته
اند؛ از جمله این طرحها و مصوبات میتوان به طرح
صیانت از فضای مجازی و اینترنت اشاره کرد که به صورت
جدی برخی بندهای آن ابهامآمیز و مغایر با آزادیهای
مشروع هستند و صدمه بزرگی به جامعه و کسب و
کارهای ایران خواهند زد ،در این میان خبر شایعه محرمانه
بودن اموال مسئوالن در روزهای پیشین به این نگرانیها
افزود؛ شفافیت آرای نمایندگان نیز که یکی از شعارهای
مهم بسیاری از نمایندگان بود ،در عمل لمس نمیشود
و روی کاغذ باقی ماند .این اقدامات توسط مجلسی که
بخش اعظمی از نمایندگان آن با شعار شفافیت و خدمت
به مردم پای به آن گذاشته بودند غیرقابل پذیرش است.
بیتوجهی برخی از نمایندگان به امضای یک میلیون نفر
در مخالفت با طرح صیانت از اینترنت ،و نادان و فاسد
نامیدن مخالفان ،سخنی گستاخانه و بیاحترامی به ملت
ایران است؛ گویا برخی فراموش کردهاند که از مالیات چه
کسانی حقوق دریافت میکنند که اینگونه بیاحترامی
میکنند.

رئیس جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا:

بازگشاییها
با برنامهریزی و نظارت دقیق
باشد
صفحه 2

ایران و پاکستان برای برگزاری
رزمایش مشترک دریایی
توافق کردند

حبس ارزی
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خبر
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بازخوانی حادثه طیونه بیروت

تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به سازمان تامین
اجتماعی و برخی دستگاههای اجرایی

رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک کارگروه تامین اجتماعی،
اجرای آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان
حقوقی را برای همه سازمانها الزم االجرا دانست.
به گزارش ایسنا ،به نقل از دیوان عدالت اداری ،حجت االسالم والمسلمین
حکمتعلی مظفری ،رئیس دیوان عدالت اداری ،در نشست تخصصی کارگروه
تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان ،احقاق حقوق
شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات که با حضور رئیس سازمان
تامین اجتماعی برگزار شد ،ضمن تبریک آغاز امامت امام زمان(عج) ،برگزاری
جلسات پیشگیری و آسیبشناسی موضوعات را از دغدغههای اصلی دیوان
عدالت اداری دانست و افزود :همه ما دور یک میز هستیم و دغدغههای
مشترک داریم که چیزی غیر از احقاق حقوق شهروندان نیست و در این
خصوص هر آن چیز که به دیوان عدالت اداری مربوط میشود درصدد رفع
آن هستیم.
مظفری با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس
قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است ،گفت :دیوان عدالت
اداری در حوزه پیشگیری و آسیبشناسی موضوعات در کنار سازمان تامین
اجتماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه
اجرای قانون را فراهم میکند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر
شود برای سازمان تامین اجتماعی الزم االجرا است.
رئیس دیوان عدالت اداری مالک رسیدگی به پروندهها را قانون دانست
و افزود :وقتی قانونی وضع میشود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در
خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند ،تامین اجتماعی
تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای
صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی
برای همه سازمانها الزماالجرا است.
وی افزود :دغدغه اصلی در دیوان عدالت اداری رسیدگی به پروندهها
نیست بلکه همه هدف ما در دیوان و نظام اسالمی خدمت به مردم ،حمایت
از آنها و احقاق حقوق مردم میباشد که بخش مهمی از این هدف در حوزه
پیشگیری و آسیبشناسی میباشد و باید از جانب هر دو طرف صورت گیرد
تا شرایط و ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصالح قانون در برخی موارد ،گفت:
برخی از موضوعات ایرادات قانونی دارد و باید قوانین اصالح شود اما بیشتر
موارد را باید خود سازمان ها و دستگاه های مربوطه اصالح کنند و از صدور
بخشنامههای غیر قانونی و غیر شفاف خودداری کنند تا نیازی به مراجعه به
دیوان نباشد.
مظفری در پایان موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی در دیوان عدالت
اداری میشود را به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاههای اجرایی تذکر
داد و افزود :پاسخها از طرف برخی سازمانها کلیشهای و فرمی میباشد
و همان جوابی که در رسیدگی بدوی به دیوان ارائه کردهاند در رسیدگی
تجدیدنظر نیز ارائه میکنند همین طور نامههای صادره از سوی دیوان برای
دستگاههای اجرایی طبق قانون ظرف مدت یک ماه باید پاسخ داده شود که
متاسفانه از سوی دستگاه اجرایی رعایت نمیشود و موجب طوالنی شدن
زمان دادرسی میشود که عدم اجرای این موارد با عدالت محوری و احقاق
حق سازگاری ندارد.

سردار باقری:

سیف به  ،۱۰عراقچی به  ۸و آقاخانی به  ۱۳سال حبس محکوم شدند
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«ابتکار» سناریوهای پیش روی بازارهای اقتصادی در آینده را بررسی کرد

شلیک به سوی صلح
حمله مسلحانه برنامهریزی شده پنجشنبه گذشته (۲۲
مهرماه) به تظاهرات مسالمتآمیز طرفداران حزب الله و
سازمان امل لبنان بار دیگر تصویر آغاز جنگ داخلی لبنان را
در اذهان تداعی کرد.
به گزارش ایسنا ،این تظاهرات که زمان برگزاری آن از قبل
اعالم شده بود در اعتراض به سیاسی کردن پرونده قضایی
تحقیقات انفجار بندر بیروت توسط بازپرس قاضی طارق
البیطار بود.
این حمله مسلحانه سازماندهی شده در منطقه طیونه و
در خط تماس جنگهای داخلی لبنان در دهههای هفتاد
و هشتاد قرن گذشته در بیروت رخ داد با این تفاوت که
فاالنژیستهای قدیم در لباس حزب نیروهای لبنانی به
رهبری سمیر جعجع تا دندان مسلح بودند و طرف مقابل
بدون سالح در وسط خیایانهای طیونه در قالب تظاهراتی
مسالمتجویانه.
سیر تحوالت گویای آن بود که عین الرمانه سال ۱۹۷۵
مجددا در حال برخاستن از خواب در سال  ۲۰۲۱در
خیابانهای طیونه در دویست متری ساختمان دادگستری
بیروت است .در  ۱۳آوریل  ۱۹۷۵نیروهای فاالنژیست
وابسته به حزب کتائب لبنان در منطقه عین الرمانه بیروت
با حمله به یک اتوبوس حامل پناهندگان فلسطینی در یک
چشم به هم زدن شعله جنگ داخلی  ۱۵ساله لبنان را آغاز
کردند.
شدّت و حدّت تیراندازیها به تظاهرکنندگان در حدی
بود که امکان ندارد بدون تصمیم و سازماندهی قبلی صورت
گرفته باشد .تیرها مستقیم به سوی سر تظاهرکنندگان
نشانه میرفت تا مطمئن شوند که قربانیان زیادی بر روی
سنگفرش خیابان باقی میمانند به شکلی که اطمینان

حاصل شود که امل و حزب الله برای مقابله به مثل و
دفاع از خود سالح به دست به خیابانهای خط تماس با
منطقه مسیحی نشین سرازیر میشوند و شعلههای یک
جنگ داخلی بزرگ در لبنان دوباره در آسمان پایتخت زبانه
میکشد .چنین نقشه و سناریویی بسیار بزرگتر از حجم
کوچک حزب سمیر جعجع و هوادارانش در لبنان است و
از نگاه تحلیلی شکی باقی نمیگذارد که یک اراده منطقهای
و بینالمللی ورای آن برای آغاز جنگ داخلی وجود داشته
است ،سناریویی که از سال  ۲۰۱۳همزمان با ورود حزب الله
در سوریه کلید خورده است اما با متانت و درایت مقاومت
اسالمی لبنان تا کنون عقیم و ابتر باقی مانده است.
شب قبل از حادثه اخباری جسته و گریخته به ارتش و
موسسات امنیتی لبنان میرسید که اعضای حزب نیروهای
لبنانی به رهبری سمیر جعجع با لباسهای شخصی در
منطقههای فرن الشباک ،االشرفیه ،بدارو ،عین الرمانه و
سودیکو بیروت در حال نقل و انتقال نظامی و جابجایی
نیروهای شبه نظامی هستند .این اخبار به نظر میرسد از
سوی دستگاههای نظامی و امنیتی لبنان جدی گرفته نشد و
لذا این موسسات اکنون مورد انتقاد شدید قرار گرفتهاند .دو
بیانیه متناقض ارتش درباره حادثه طیونه این گمانه زنی را
تقویت کرد که برخی از موسسات ارتشی سیاست جانبداری
از یک طرف را در پیش گرفتهاند.
بیانیه روز حادثه ارتش کامال گویای آن بود که
تظاهرکنندگان مورد هجوم تعدادی تک تیرانداز و مسلح
قرار گرفتهاند که از ساختمانهای مجاور مردم بی سالح را
هدف قرار دادهاند اما روز جمعه یعنی روز دوم حادثه بیانیه
ارتش روایت دیگری را نقل میکند مبنی بر این که تعدادی
از تظاهرکنندگان با گروهی دیگر درگیر شده و سپس تبادل

تیراندازی صورت گرفته است و این عینا همان روایت سمیر
جعجع از هجوم مسلحانه به تظاهرات در طیونه است.
اگر یکجانبه گرایی قاضی طارق البیطار در پرونده انفجار
بیروت را در کنار سالخی آشکار تظاهرکنندگان در طیونه
قرار دهیم مثل روز روشن خواهد شد که نقشه راه شوم
و فتنه انگیزی همچون اتهامات دروغین بازرسان دادگاه
بینالمللی ترور رفیق حریری علیه سوریه و حزب الله این
بار تحت عنوان دادگاه انفجار بیروت در راه است و جالب
است که سمیر جعجع پس از حادثه طیونه از رئیس جمهور
لبنان می خواهد که دادگاه انفجار بیروت ،بینالمللی شود.
در هفته اول بازپرسی دادگاه رفیق حریری در سال ۲۰۰۵
میالدی ،بازپرس پرونده با یک نگاه و حکم سیاسی دستور
بازداشت چهار افسر عالیرتبه لبنانی یعنی سرلشکر جمیل
السید ،سرلشکر علی الحاج ،سرتیپ ریمون عازار و سرتیپ
مصطفی حمدان را صادر کرد اما آنها پس از طی چهار سال
اسارت در زندان از همه اتهامات تبرئه و آزاد شدند و جمیل
السید اکنون یکی از نمایندگان پارلمان لبنان است.
روند بازپرسی و صدور حکم بازداشت از سوی طارق
البیطار گویای آن است که روند دادرسی به جای در پیش
گرفتن روندی قضایی ،روندی سیاسی همچون دادگاه رفیق
حریری را در پیش گرفته است و انگشت اتهام را به سوی
نیروها و جریانات وابسته و همراه با حزب الله نشانه گرفته
است.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله می گوید :بازپرس
قضایی طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت گرایش
سیاسی دارد و هرگز در این پرونده به حقیقت انفجار بندر
بیروت نخواهد رسید ،او بجای آنکه از اشتباهات بازپرس
قبلی درس بگیرد اشتباهات گذشته را بدتر انجام می دهد،

کارهای این قاضی با اهداف سیاسی است و هیچ ارتباطی با
عدالت ندارد.
این در حالی است که محموله بار کشتی حامل نیترات
آمونیاک که موجب انفجار مهیب بندر بیروت شد در سال
 ۲۰۱۳وارد این بندر شده و از آن زمان تا کنون چندین بار
تغییرات در نخست وزیری  ،کابینه  ،ریاست جمهوری و
مسئولین امر صورت گرفته است اما احکام بازداشت قاضی
البیطار شامل افرادی مانند علی حسن خلیل معاون نبیه
بری و يوسف فنيانوس (وزیر کار از سال  ۲۰۱۶تا ) ۲۰۲۰
و حسان دیاب (نخست وزیر از ژانویه  )۲۰۲۰بوده است و
مقامات بسیاری را فراموش کرده است ،مقامات و مسئوالنی
که ارتباط مستقیم با پرونده انفجار دارند .از همین رو سید
حسن نصرالله می گوید :اصل موضوع این است که بازپرس
پرونده بگوید که چه کسی کشتی را وارد بندر بیروت کرده و
چه کسی دستور چنین کاری را داده است؟
همزمانی اقدامات قاضی طارق البیطار با تهور و
هماوردخوانی سمیر جعجع که تالش دارد خود را تنها
منجی مصالح و منافع مسیحیان مارونی لبنان و حامی
سیاستهای عربستان و آمریکا در منطقه جلوه دهد نشان
میدهد این بازیگر مهم جنگهای داخلی لبنان برای تحقق
رویای ریاست جمهوری این کشور آمادگی ورود به هر
سناریویی را دارد .او چشم خود را به انتخابات پارلمانی لبنان
در سال  ۲۰۲۲دوخته تا به هر قیمتی بزرگترین فراکسیون
پارلمانی مسیحی را از آن خود کند ،مسیری اجباری برای
احیای رویای ریاست جمهوری لبنان که الجرم حمایت
خارجی مخالفان مقاومت اسالمی را باید به همراه داشته
باشد .حوادث طیونه بیروت این فرضیه را ثابت میکند.

انصاراهلل:

تعیین فرمانده جدید ائتالف اثبات شکست ریاض است
عضو شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی تعیین فرمانده جدید نیروهای
مشترک ائتالف متجاوز عربی از سوی پادشاه عربستان را اثبات شکست ریاض
در جنگ یمن خواند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،محمد علی الحوثی ،عضو
شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران جنبش انصارالله این کشور در سخنانی
به تعیین فرمانده جدید نیروهای مشترک ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی
عربستان سعودی واکنش نشان داد.

وی در توییتی در این باره نوشت :تعیین فرمانده جدید نیروهای مشترک
ائتالف متجاوز عربی از سوی ملک سلمان به عبدالعزیز ،پادشاه عربستان
سعودی تنها بیانگر اثبات شکست آنها است.
الحوثی تاکید کرد :تغییر سیاست مفید است ،اما تغییر رهبران تنها به معنای
اثبات شکست است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ملک سلمان در حکمی مطلق بن سالم
بن مطلق االزیمع ،را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک ائتالف متجاوز

عربی تعیین کرد.
پادشاه عربستان همچنین در احکام دیگری توفیق بن فوزان بن محمد الربیعه،
وزیر بهداشت را برکنار و فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجالجل را جایگزین وی
کرد .ملک سلمان توفیق بن فوزان بن محمد الربیعه را به عنوان وزیر حج و عمره
منصوب و عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز العریفی ،معاون وزیر حمل
و نقل و خدمات لجستیک را از سمتش برکنار و او را در سمت مشاور دبیرخانه
عمومی شورای وزیران منصوب کرد.

در چهاردهمین هفته پیاپی

تظاهرات گسترده فرانسویها علیه سیاستهای «ماکرون» آغاز شد
ی ها به بی عدالتی های اجتماعی
اعتراضات گسترده فرانسو 
و اقتصادی و سیاست های رئیس جمهوری کشورشان در قبال
مهار کرونا در چهاردهمین هفته پیاپی آغاز شده و در جریان
است.
به گزارش مهر ،خبرگزاری اسپوتنیک در حال پوشش
اعتراضات فرانسویها علیه سیاستهای امانوئل ماکرون
رئیس جمهوری خود در حوزههای اقتصادی و مبارزه با ویروس
کرونا در این کشور هستند .بر اساس اعالم این خبرگزاری،
تظاهراتکنندگان ازجمله طرفداران جنبش جلیقه زردها
معترض به بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی و نیز لزوم

بهرهمندی از «گذرنامه سالمت» در این کشور هستند .انتظار
می رود تعداد معترضان مردمی در چهاردهمین هفته پیاپی از
این اعتراضات به هزاران نفر برسد .این اعتراضات به درخواست
چندین اتحادیه کارگری فرانسه برگزار شده است و ادامه دارد.
گفتنی است ،پیشتر نیز در سایر شهرهای دیگر فرانسه از
جمله «نانت» و «تولوز» اعتراضاتی به انجام رسیده بود.
مطابق با این قانون ،همراه داشتن «گذرنامه سالمت» برای
حضور در مکانهای عمومی مثل رستورانها الزامی است؛ لذا
فقط افراد واکسینه شده یا کسانی که تست کرونا منفی داشته
باشند میتوانند از کافهها ،قطارهای درون شهری یا هواپیما

استفاده کنند .معترضان بر این باورند که امانوئل ماکرون
رئیس جمهور فرانسه با این کار نوعی «دیکتاتوری سالمت»
راه انداخته و مردم را مجبور میکند بر خالف میل خود واکسن
بزنند .جنبش موسوم به «جلیقه زردها» در سال  ، ۲۰۱۸پس
از برگزاری تجمع های اعتراضی علیه افزایش مالیات سوخت
توسط دولت فرانسه ،شهرت بین المللی پیدا کرد.
طی سالهای بعد ،این گروه به یک حرکت بزرگ نه تنها در
پاریس بلکه در برخی شهرهای دیگر فرانسه و اروپا تبدیل شد.
تظاهرات افراد این جنبش ،بارها منجر به بروز خشونت و
درگیری میان فعاالن مدنی و پلیس فرانسه شده است.

