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امان از این گل به خودی ترسناک !
این روزها در حالی چهاردهمین ماه دست و پنجه
نرم کردن با کرونا را می گذرانیم که شواهد و
قراین از بروز سنگین ترین و سهمگین ترین موج
حکایت می کند .آن طور که روز گذشته معاون
وزیــر بهداشت هشدار داد قــرار است روزهــای
پیش رو ترسناک ترین روزها و تجربه ما از کرونا
باشد .عمر همه ما در ید الهی و در اراده و مشیت
آن ذات باری تعالی است اما پیش بینی روزانه تا
 600و  700مرگ بر اثر ابتال به کرونا در روزهای
آینده ،به دلیل بی احتیاطی ما و کم تدبیری
آقایان ،کم ترین هنری است که از این ویروس
وحشی برمی آیــد .همه گرفتاری و دردهــای
این روزها نتیجه مجموعه ای از عوامل ارادی و
غیرارادی است که وقتی این موارد را بر کفه ترازو
می نهیم ،نقش عوامل ارادی (یعنی مــواردی
که بر اساس تصمیمات ،عملکرد و روش های
مسئوالن و مردم) در بروز این شرایط سنگین تر
به نظر می رسد .در یک نگاه کلی ،بی شک تنها
راه تحمل شرایط مالل آور کنونی و بحران کرونا،
صبوری و همزیستی مبتنی بر رعایت شیوه نامه
های بهداشتی است؛ شیوه نامه ها ،پروتکل ها و
تجربه هایی که امروز در تمام جهان شکل و قاعده
یکسانی دارد و همه ما از کم و کیف و تمام آن
آگاهیم ،اما مرور دالیلی که ما را به موج چهارم این
ویروس سخت و چندش آور گرفتار کرده است،
اگر گوش شنوا و هوش کارآمدی در میان باشد،
می تواند برای ادامه این راه دشوار به کمک آید.
یک :تصمیم اشتباه ستاد ملی
از بهمن ماه که زمزمه سفرهای نوروزی و تصمیم
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گیری بــرای کم و کیف ایــن سفرها مطرح شد،
نهایتا به رویکردی ُ
«شل انگارانه» منجر شد .موج
گسترده سفرها و لولیدن در اماکن گردشگری و
تفریحی و از سویی رونق نسبی دورهمی ها طبیعتا
چنین شرایطی را به وجود می آورد .بماند که از
هفته ها قبل ،وزیر بهداشت و مسئوالن بیمارستان
های علوم پزشکی کشور در برابر مسئوالن ارشد و
مردم به التماس و درخواست افتادند که آی ستاد
ملی کرونا سفرها را آزاد نکن و آی مردم «تو را به
خدا» سفر نروید .اما این خواهش و تمناها نتیجه
ای در بر نداشت و دقیقا بر اســاس پیش بینی
بحران از هفته سوم فروردین دچار این بال شدیم.
طبق آمار رسمی پلیس در ایام نوروز 41میلیون
خودرو در جاده ها تردد داشته اند و نسبت به سال
 98بــدون کرونا فقط  16درصــد کاهش داشته
است و طبق تحلیل پلیس راهور یعنی سفرها در
نوروز 1400همچونروالهمهنوروزهاانجامشده
است و این یعنی فاجعه آلودگی ویروسی .شاید
تعبیر دیروز یک فعال رسانه ای که نوشت« :خیز
چهارم کرونا گل دقیقه 90ویروس نیست بلکه گل
به خودی ستاد ملی مقابله با کروناست!» مناسب
ترین تعبیر و تعریف از ما ،کرونا و این ستاد است.
توجیه ستاد ملی کرونا ،نان بود؟
دوگــانــه جــان یا نــان در برابر کــرونــا ،از چالش
برانگیزترین موضوعات کرونا در تمام جهان
بــوده اســت .اقتصاد کشور ما نیز به تبع آن چه
در اقتصاد و معیشت مردم در همه نقاط جهان
رخ داده تحت تاثیر شدید قرار گرفته به نحوی
که برخی دولــت ها ناچار به تصمیمات «ویــژه»
می شوند و با گوشه چشمی به اصل «ایمنی گله
ای» (ابتالی همگانی) ممکن است در مواقع
خــاص ،تصمیم خاص اتخاذ کنند .همان طور
که از گفته معاون کل وزیر بهداشت ،ستاد ملی
کرونا نیز رویکرد اقتصادی و رونق گردشگری
در ایــام ن ــوروز را بــر رویــکــرد قرنطینه و اعمال
مــحــدودیــت هــا ترجیح داده اســت« :در ستاد
ملی کرونا و هیئت دولــت ،وزن دهی به کرونا و

سایر موضوعات از جمله اقتصاد و گردشگری
متفاوت بود .ما در وزارت بهداشت تاکید داشتیم
با لغو سفرهای نــوروزی از فرصت طالیی عید و
تعطیالت،برایخاموشکردنشعلههایکوچک
کرونا استفاده کنیم امــا با آن موافقت نشد».
بــه هــر روی امـــروز بــا ایــن رویــکــرد ،دچ ــار موج
سهمگین کرونا شده ایم و شاید باید به مسئوالن
ستاد و مقامات اجرایی و تصمیم گیری کشور این
طور بگوییم که :حاال خودتان بیایید این وضع
اسفناک را جمع و جــور کنید! آیــا می توانید؟
بعید می دانم...
دو :ما  ،واکسن و تحریم
امروز کشور همسایه ما در شرایطی که طبق اذعان
خــودشــان ،در هیچ مرحله ای از تولید واکسن
نیستند،حدودیکچهارمجمعیتخودراواکسینه
کرده است .در زمانی که ما در پیچ و خم تحریم و
تمسخر واکسن های روسی و چینی بودیم ،این
کشور همسایه با قدرت تمام واکسن مورد نیاز را
خریداری و وارد کرده است .بی شک نمی خواهیم
دستاورد بزرگ دانشمندان مان در به ثمر رساندن
دست کم چهار واکسن ایرانی را نادیده انگاریم اما
مسئوالن باید بپذیرند که در بخش خرید و واردات
واکسن از کشورهای همپیمان کم کاری کرده
اند .هر چند بحث اقبال به واکسن های روسی و
چینی هم با تاخیر در جهان آغاز شد اما باید پیش
بینی خرید سریع از این کشورها هم انجام می
شد .در عین حال بخش دیگری از واکسن های زیر
مجموعه کواکس متاسفانه گرفتار بدعهدی طرف
های قرارداد همچون کشور هند شد و البته وجود
موانعظالمانهتحریمبرایانتقالپولخریدواکسن
از سبد سازمان بهداشت جهانی نیز باعث شد تا
امروزدستمانازواکسنهای کواکس کوتاهباشد.
با این همه امیدواریم با تدابیر درســت و دقیق و
صبوری و توجه بیشتر مردم در رعایت پروتکل ها،
موج چهارم را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم
که اطمینان داریم موسم واکسن ایرانی نزدیک
است...

سربازی ،اجباری می ماند؟

در حالی که برخی اظهارنظرها و کارزارهای فضای مجازی به دنبال تغییر قوانین نظام وظیفه هستند
اما سخنگوی نیروهای مسلح طرح حذف سربازی اجباری را انتخاباتی می داند
میرجانیان -پس از انتشار گسترده هشتگ
های مرتبط با حذف سربازی اجباری در فضای
مجازی و طرح مجلس برای اصالح قانون نظام
وظیفه بسیاری از جوانانی که تا چندی دیگر باید
دوسالی را از خانواده دورباشند ،امیدوار شده اند
که به زودی قوانین مربوط به ابرچالش زندگی
شان یعنی دوره سربازی تغییر خواهد کرد .حدود
یک قرن از قانون سربازی اجباری در ایران می
گــذرد .حاال بسیاری از کارشناسان ،جوانان و
مسئوالن تصمیم گیرنده معتقدند که طی این
سال ها ،قوانین نظام وظیفه در کشور ما فقط در
ساختار تغییر کرده ولی شرایط به همان شکل
سابق است .برخی این گونه استدالل می آورند
که در دنیا ۲۸کشور قانون سربازی اجباری دارند
و تنها ۱۸کشور سربازی اجباری بیش از یک سال
دارند که ایران نیز در این زمره است .پس ضروری
است که قوانین ما هم تغییر کند .برخی دیگر
اما بحث های حول موضوع تجدیدنظر در مدل
خدمت سربازی را یک سری بحثهای عامهپسند
در فضای مجازی می دانند و تغییر مدل سربازی را
به دالیلی همچون مسائل امنیتی به سال ها بعد
موکول می کنند .در این مطلب همه اظهاراتی
را که موافقان و مخالفان دربــاره موضوع حذف
سربازی گفته اند مرور می کنیم.
نایب رئیس مجلس ۳ :میلیون مشمول غایب
نشاندهنده ناکارآمدی سربازی اجباری است

اوایل فروردین ماه بود که امیرحسین قاضی زاده
هاشمی ،نایب رئیس مجلس در توئیتی نوشت:
باید ســربــازی اجــبــاری جمع شــود و نیروهای
متخصص نظامی برای حراست از امنیت و اقتدار
کشور استخدام شوند؛ وجود  ۳میلیون مشمول
غایب نشاندهنده ناکارآمدی مدل فعلی است.
در شرایط جنگ اقتصادی باید از توان جوانان
برای سازندگی و جهش تولید استفاده کنیم؛
نسلجوانسربازانخطمقدماینجنگهستند.
جزئیات طرح اصالح قانون سربازی

در این میان ،ابوالفضل ابوترابی ،طــراح طرح

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• قدیما طرف خونه کرایه می کرد بهش می
گفتیم ان شاءا ..سال دیگه بتونی همین رو
بخری االن جــوری شــده که بهش می گیم
انشاءا ...سال دیگه بتونی همین رو تمدید
کنی! خدا برای ما مستاجرها بسازد.
••یک ماه قبل دالر  26هزار تومان بود و من
خودروی  206تیپ  2صفرکیلومتر را 185
میلیون تومان خریدم و االن دالر در کانال 24
هزارتومان است و این خــودرو  20میلیون
گــران تر شــده اســت! آیــا ایــن قیمت گــذاری
دزدی آشکار نیست؟
•• چرا این قدر از کالب هاوس می نویسید؟
تنها خوبی کالب هــاوس اینه که با رکابی
و شلوار کــردی لم می دی و درب ــاره سپهر
سیاسی ایران و جهان اظهار نظر می کنی!
•• خــدا وکیلی ایــن چــه عدالتی اســت که
صاحبخانه من سود سهام عدالت بگیره ،من
سهام عدالت نداشته باشم!
•• ماموران شهید محیط زیست چرا شهید
محسوب نمی شــونــد؟ امـــروز شبکه خبر
میگفت هنوز به توافق نرسیده انــد .چه
توافقی؟ باید شهید محسوب بشن.
•• قیمتهاجوریشدهکهازاینبهبعدمردممرغ
وگوشترومثلچایکیسهایمصرفمیکنند.
••بیمه تامین اجتماعی و اداره مالیات مانع
تولید نیستند بلکه  ...و بختک تولید هستند.
از جریمه جریمه می گیرند شعارشون اینه
فقط بگیر.
•• آفرین به روحانی صبور و ظریف شجاع
که کاری به کار کسانی که خواب هستند،
ندارند .آن ها نمی دانند که ما از طرف کفر
جهانی تحریم هستیم.
•• در جواب آقایی که گفته حقوق کارمندان
 ۲۰۰درصد افزایش داشته ،بگم این آمار رو
از کجات درآوردی؟ ...
•• آقــای وزیــر بــه جــای قسم دادن مــردم به
حضرت عباس به وظیفه خود عمل کنید ،چرا
با چراغ سبز نشان دادن به مردم آن ها را راهی
سفر می کنید و بعد ننه من غریبم در می آورید
که بدبخت شدیم؟ یعنی نمی دانستید که

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نتیجه سهل انگاری تان چیست؟ چرا مظلوم
نمایی می کنید؟
•• شما یادتون نمیاد .یه روزی وقتی ناهارمون
مرغ بود می گفتیم :اه بازم مرغ؟ مرغ شدیم
بس که مرغ خوردیم!
•• روحانی قشنگ با روح و روان مردم بازی
میکند .وقتی که می گوید مشکل غیر قابل
حلی در تنظیم بازار نداریم.
•• مرغ کیلویی  ۳۵تومان رو دیگه نباید خورد،
قشنگبایدتاکسیدرمیشکنیم،بزنیمبهدیوار
و هر از گاهی از بغلش رد شیم بوسش کنیم.
••خــدایــا مــا کــه نمی تونستیم ماشین 20
میلیونی سوار شیم .ممنون از این که ماشین
ما رو کردی  20میلیون.
••آن کــســانــی کــه از طــب نــویــن حمایت
میکنند بیایند و بگویند در این طب کدام
بیماری درمان شده است؟ از دیابت و صرع
و فشار خون و ایدز و پارکینسون گرفته تا یک
سرماخوردگی عادی .طب نوین برای هیچ
کدام درمان ندارد و طب نوین نه یک علم بلکه
فقط یک صنعت است.
••دو سه ســال پیش ﺑﺎ هفت ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮمــاﻦ
ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﯼ ،ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ
لپ تاﭖ ﺑﺨﺮﯼ .ﻓﺮﺩﺍ احتماال ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺨﺮﯼ .ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﯼ!
••می خواستم بگم مگر ما کارگران نانوایی
جزو این کشور نیستیم؟ با این تــورم دولت
روحانی سه ساله حقوقمان باال نرفته.
••مسابقه فــروش اراضــی روستایی و زراعــی
برای ویالسازی توسط روستاییان به متقاضیان
شهری هر چند االن آورده مالی خوبی دارد ولی
چندسالبعدمشابهقضیهفلسطینخواهدشد.
زمین ها را مفت واگذار می کنند ولی کال جای
پایشان از روستا کنده خواهد شد و نسل آن ها
دیگر نه در زمان حیات شان و نه ممات شان
جایی در زادگاه شان نخواهند داشت.
•• نخ دندون شده  15هزار تومان! آدم با این
نخ غــذای الی دندونش رو پــاک نمی کنه،
باهاش لباس می دوزه !
••توی این اوضاع کرونایی برای شکایت رفتم

نمابر05137009129 :

کالنتری سپاد .خداییش دیدم همه کارکنان
زحمت می کشند بدون ترس از این که کرونا
هستبهاربابرجوعرسیدگیمیکردندولی
اگر گذرتان به بعضی ادارات بیفته خودشون
رو پشت میزها قایم کرده اند و اصال جواب گو
نیستند .اصال به حرف کسی گوش نمی کنند
مثل گــاز ،آب ،برق و ...ولی در کالنتری با
وجوداینکهباهمهجورافرادبرخوردداشتند،
کارشان را انجام می دادند .خسته نباشند.
•• یک بــرگ سفته شــده اســت وسیله از بین
بردن حقوق کارگران توسط کارفرماها .این
بیعدالتیتاکیمیخواهدادامهداشتهباشد؟
••با طرحی که مخابرات گذاشته ،باجه های
تلفن عمومی در شهر بدون استفاده مانده
است ،چرا و به چه علت؟
•• در پیامک ارسالی از راهنمایی و رانندگی
برای قبض جریمه همه اطالعات هست به
جز نوع تخلف.
••دولت با افزایش  25درصدی حقوق سال
آینده را اعالم می کند و از طرفی دنبال حذف
صفر است .آیا نمی شود حقوق را افزایش نداد
و نرخ اجناس را ثابت نگه داشت؟ این راحت
ترین کاری است که می توان انجام داد.
ن اون وقت
•• با پولما مرد م بانک هادرآمددار 
برای پیام دادن بانک شهر30هزار تومان از
حساب برداشته.واقع ا متاسفم!
••انتصاب هــای جنجال ســاز دلیل رانــت و
فساد دولت های مختلف است.
••چطور مسئوالن خدمت گــزار بــا برخی
مسئوالن خیانتکار کنار می آیند و همکاری
می کنند؟
•• چرا معاینه فنی بــرای بازدید مجدد پول
میگیره؟ همه اش دنبال پول گرفتن هستن
نه خدمات؟
••با وجود بارها تقاضا از سازمان اتوبوسرانی
مبنی بر رسیدگی به وضعیت خط 28.1
به خصوص با تاخیرهای بیش از  20دقیقه
اش در زمان صبحگاهی متاسفانه هیچ گونه
رسیدگینشدهوتاخیرهادراینخطپرمسافر
به مرز نیم ساعت رسیده است.

پیشنهاد جدید دولت برای حل مسئله FATF
جنیدی :با پذیرش مشروط  FATFبه لغو تحریم ها مخالفیم؛ سیاستهای ما نباید تابع سیاست های کشور دیگری باشد

اصالح قانون سربازی معتقد است که بر اساس
نیاز روز جامعه باید به سمت سرباز حرفهای رفت.
نماینده مردم نجف آباد 4روز پیش در مصاحبه ای
با اشاره به قدمت ۱۰۴ساله قانون سربازی گفته
اســت :از زمــان رضاخان قانون سربازی ۲ساله
اجباری برقرار است در حالی که قانون باید بر
اساس نیاز روز جامعه تغییر کند و در شرایط فعلی
به واقع با سربازی اجباری کارخانه دشمنسازی
برای نظام راه انداختهایم.ابوترابی در تشریح طرح
مجلس برای تغییر مدل سربازی یکی از موارد این
طرح را افزایش مدتزمان سربازی از  ۲سال به ۵
سال برشمرد و توضیح داد :بعد از  ۲سال اجباری،
سه سال بعدی اختیاری است و با تشخیص و الزام
نیازفرماندهیگاندربارهآنتصمیمگیریمیشود؛
یعنی با ایــن طــرح به سمت سربازی حرفهای و
اختیاری میرویم .او درباره منابع مالی این طرح
برای پرداخت حقوق به سربازان جذبشده گفت:
یکیازارکانطرح،ایناست کهسربازبایدهمانند
نیروهای مسلح حقوق دریافت کند .منابع مالی
ایــن طــرح هم به ایــن شکل اســت که گروههایی
که سربازی نیامد هاند باید مالیات بر امنیت را
بر اساس جدول خدماتی که تنظیم شده ،تا ۵۰
سالگی پرداخت کنند.

سردار شکارچی :اظهارنظرها درباره خدمت
سربازی ،شعاری و انتخاباتی است

اما سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان این که
هم اکنون  ۴۰درصد کسری سرباز داریم ،برخی
اظهارنظرها درباره سربازی را غیرکارشناسی
خواند و گفت :مطرح کردن این گونه مسائل آن
هم نزدیک انتخابات در برابر دوربین شعاری
و انتخاباتی اســت .سرتیپ پاسدار ابوالفضل
شکارچی درباره طرح برخی نمایندگان گفت:
ما در قانون خدمت وظیفه عمومی واژه ای به
نام سربازی اجباری نداریم بلکه عنوان خدمت
موظفی در قانون آمده است .هم اکنون حدود
۶۰درصــد نیاز نیروهای مسلح در حوزه سرباز
تأمین شده است و نیروهای مسلح با ۴۰درصد
کسری سازمانی در حوزه سرباز مواجه هستند
کــه ایــن مــیــزان کــســری ،فشار مضاعفی را در
ماموریتها به ســربــازان موجود در نیروهای
مسلح وارد میکند .وی یادآور شد :ضمن ًا تعداد
موالید ذکور کشور به دلیل مشکالت فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و معیشتی رو به کاهش
است و در این صورت چنان چه کلیه جوانان عزیز
در قالب خدمت مقدس سربازی حضور یابند باز
با کمبود سرباز مواجه هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با خراسان

طرح اصالح قوانین سربازی هنوز به کمیسیون نیامده و به زودی اتفاق خاصی نمی افتد
برای بررسی این موضوع سراغ ابراهیم عزیزی ،نماینده شیراز و عضو
کمیسیون امنیت ملی رفتیم .ابراهیم عزیزی درباره میزان پیشرفت و
جدی بودن طرح اصالح قوانین سربازی می گوید :در مجلس طرح های
زیادی می آید .این که طرحی را نمایندگان بیاورند به معنای این نیست
که به زودی اتفاق خاصی می افتد .طرح اصالح قوانین سربازی هم مانند
دیگر طرح ها با موافقان و مخالفانی روبه رو شده است و طبیعی است که
دستگاه ها و افراد مرتبط هم در این باره نظر بدهند .خود کمیسیون هم
نظرات کارشناسانه برایش مالک عمل است .ابراهیم عزیزی می گوید:
هر طرحی که وارد مجلس می شود در کمیسیون مورد بررسی همه جانبه
قرارمیگیرد.منتهابررسیهابهاینشکلاستکهنظرکارشناسانوافراد
بیرونازمجلسمانندمرکزپژوهشها ودستگاههایمربوطهمگرفتهمی

شود .بعد از این که کمیسیون نظرات را پرسید و به یک جمع بندی رسید
آن وقت طرح در کمیسیون رای گیری می شود و به صحن علنی می رود.
درباره قوانین سربازی هم هنوز خیلی بحث جدی نیست و به کمیسیون
امنیت ملی نیامده است .او در پاسخ به این که موافق یا مخالف اصالح
قوانین سربازی است ،می گوید :من با هر کار کارشناسی موافقم .وقتی
طرحی را از منظر کارشناسی بررسی کنیم و مطمئن باشیم که در مقام
عمل این طرح قابلیت اجرا داشته باشد من با آن موافقم .در موضوع اصالح
قوانین سربازی باید کمیته دفاعی مجلس این موضوع را بررسی کند .من
در کمیته امنیتی هستم و درباره قوانین سربازی نظر نمی دهم .هرزمانی
که جمع بندی کمیته دفاعی به دست مان برسد در این باره نظرات مان را
اعالم می کنیم.

محمدی – مــعــاون حقوقی رئــیــس جمهور
از پیشنهاد جدید دولــت بــرای حل بن بست
پرونده ا فا یتـــیاف خبر داد .لعیا جنیدی
گفت :بیشترین دغدغههای اعضای مجمع
تشخیص مصلحت ،درباره تحریم ها و افشای
بعضی اطالعات ما بود و برای همین ما تحفظی
نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم
تمام اقداماتی که ایــران و اتباع ایــران برای
کاهش آثار تحریم های یک جانبه فراسرزمینی
صورت می دهند ،مربوط به امنیت ملی ایران و
مصالح بنیادین ماست .معاون حقوقی رئیس
جمهور خاطرنشان کرد :در واقع ما با پیوستن
به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که
محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم ها داشته
باشد .این اقدامات ما احتیاطی است ،چون
موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع
مثل تجارت مواد مخدر ،قاچاق اسلحه و انسان،
فساد ،رشــوه و تامین مالی تروریسم است،
در حالی که مقابله با تحریم ،تجارت مشروع
است و ما به دنبال تجارت نفت ،گاز و فلزات
ایــران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق
قطعی مردم ایران است.جنیدی در پاسخ به

خراسان درباره تصمیم نهایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،اظهار کــرد :من جمع بندی
قطعی نــدارم و آن ها تصمیم می گیرند ،اما
هر جلسه ما با اعضای مجمع موجب می شود
فضای تعامل فکری بهتر شود و من امید دارم
ولی قضاوتی ندارم .جنیدی در پاسخ به پرسش
دیگر خراسان که آیا حق تحفظ ایران از سوی
این دو معاهده پذیرفته خواهد شد ،خاطرنشان
کرد :تقریبا تمام کشورهای دنیا جز چند کشور
کوچک که شاید نام آن ها را هم نشنیده باشید
به این معاهدات ملحق شده اند و بسیاری از این
کشورها حق تحفظ گذاشته اند و کنوانسیون
حق تحفظ را منع نکرده است.
حتی کشورهایی مثل چین ،روسیه و کوبا که
سال ها تحریم بوده اند ،تحت این معاهدات
کار می کنند .به هر حال شرایط ما از این بدتر
نمی شود چون ما در لیست سیاه هستیم و آن
ها نمی توانند حق تحفظ ما را نپذیرند .دولت
معتقد است برای یک ضرری که احتمال آن
ضعیف است ،یک نفع قطعی مسلم را نادیده
نگیریم .جنیدی گفت :از  ۱۹۰کشور عضو
این معاهدات هیچ کشوری گالیه نداشته است

که اطالعات امنیت ملی خود را داده است.
همه کشورهایی که سیستم سوسیالیستی
یا کاپیتالیستی دارنــد ،عضو ایــن معاهدات
هستند و با حفظ امنیت ملی خــود توانسته
اند همکاری معقول جهانی داشته باشند و
از سیستم بانکی خــود صیانت کنند .ما هم
می توانیم منافع ملی خــود را تامین کنیم.
مــعــاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین
در خصوص ارتباط  FATFو برجام با تاکید بر
این که سیاستهای اقتصادی ما نباید تابع
سیاستهای کشور یا ابرقدرت دیگری باشد،
گفت :از نظر تحلیلی و از نظر دولت و دیدگاهی
که ما داریــم ،این که بگوییم الحاق ما به این
معاهدات منوط به برداشتن تحریمهاست،
کــار درســتــی نیست .وی افـــزود :ایــن کــه ما
بگوییم ملحق شد نمان به ایــن معاهدات یا
انجام استانداردها که پیشنیاز روابط بانکی
بینالمللی است ،منوط به این است که آمریکا
تحریمهای خود را بردارد ،چنین چیزی یعنی
به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان
را در دنیا موکول کنیم به این که نظر هر رئیس
جمهوری در آمریکا چیست.

باندبزرگاختالسوارتشادرکرمانمتالشیشد
توکلی-با رصــد افــســران اطــاعــاتــی باند
بزرگ اختالس و ارتشا در کرمان متالشی
شد.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
کــرمــان از شناسایی و انــهــدام بــانــد بــزرگ
اختالس  ،ارتشا و رشا در اداره کل راهداری
و حمل و نقل ج ــاد های کرمان خبر داد .به
گــزارش خراسان،قاضی دادخــدا ســاالری،
با اشاره به دستگیری هشت نفر از معاونان،
کارکنان و فعاالن حــوزه راه ــداری و حمل و
نقل جادهای استان کرمان افزود :این افراد با
رصد و نظارت اطالعاتی سربازان گمنام امام

زمــان (عــج) در مجموعه اداره کل اطالعات
استان کرمان و دســتــورات قضایی بازپرس
وی ــژه رســیــدگــی بــه مفاسد اداری بــه دلیل
اتهاماتی از جمله دریافت رشوه ،سوءاستفاده
از جایگاه شغلی و استفاده از رانــت دولتی
دستگیر شدند و در بازداشت به سر میبرند.
وی افـــزود :تــعــدادی از کارکنان اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای و فعاالن حوزه
توزیع الستیک تعاونی ناوگان حمل و نقل،
با تشکیل باند ارتشا و اختالس ضمن سوء
استفاده از جایگاه شغلی و تبانی با تعدادی

از عامالن فروش الستیک ،مسئوالن انجمن
صنفی و شــرک ـتهــای حمل و نقل کــاال به
صدور حواله برای افراد مد نظر خود اقدام و
در ازای آن مبالغی را دریافت کرده یا تعدادی
از الستیکها را به عنوان سهم خود برداشته و
در بازار آزاد به فروش میرسانده اند .این مقام
قضایی افزود :اعضای این باند همچنین با سوء
استفاده از اهرمهای نظارتی و کمیسیونهای
تمدید یا صدور مجوزهای شرکتهای باری و
مسافری به اخذ رشو ههای کالن از متولیان
شرکتهای مزبور اقدام میکرده اند.

دادستان کهگیلویه برادر خود را به دلیل برگزاری مراسم بازداشت کرد
دادستان کهگیلویه پس از اطالع از برگزاری
مراسم جشن عروسی در این شهرستان عالوه
بر عروس و دامــاد ،بــرادر خود را که از طایفه
عروس بود دستگیر و بازداشت کرد.به گزارش
ایلنا ،عبدا ...سعادتیان شب گذشته با اشاره
به رعایت نکردن دستورالعملهای ستاد
کرونا در یک جشن عروسی گفت :پدر داماد و

پدر عروس در شهر دهدشت بازداشت شدند.
این مقام قضایی گفت :قبل از برگزاری مراسم
دو طرف را به دادســرا آوردیــم و از آن ها تعهد
گرفتیم که به برگزاری جشن اقدام نکنند ولی
بعد از این که خانواده دامــاد بــرای برگزاری
جشن در جای دیگری تصمیم گرفتند متوجه
شدم برادر خودم در برگزاری این جشن نقش

داشته است.سعادتیان با بیان این که دستور
بازداشت برادر خودم را که از طایفه عروس
بود صادر کردم و وی اکنون بازداشت است،
خاطرنشان کـــرد :در رعایت قانون و حفظ
سالمت مردم هیچ چیز مهم تر از قانون نیست
و با هر کسی که هنجار شکنی کند برخورد
خواهم کرد.

