سخنگوی دولت مطرح کرد:

از راهپیمایی تا تحریم کاالهای فرانسوی

عواقب عدم تصویب
 FATFرا هشدار دادیم
اما تصویب نکردند

ادامه واکنشهای
جهانی به اسالمستیزی
مکرون
3

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  7آبان  11 _1399ربيع االول  28 _1442اکتبر 2020

فقری که کرونا افشا کرد

همدلی| یک مدیــر آموزشوپرورش میگوید
«هیــچ مدیــر و معلم مدرســهای حــق ندارد
دانشآموز بیبضاعت را به داشــتن تلفن همراه
یا تبلت مجبور کند ،».بــا وجود اینکه چیزی
حدود 3/5میلیون دانشآموز از امکانات آموزش
مجازی برخوردار نیستند ،تالشها برای ساختن
تبلتهای دانشآموزی همچنان ادامه دارد...
4

در گفتوگوی «همدلی» با سعید ساویز،
کارشناس انرژی ،مطرح شد:

6

افزایش قیمت محصوالت خودروسازان
به صورت فصلی اعالم میشود

مجوز رسمی برای
تختگازخودرو

سال ششم _ شماره  8 _ 1543صفحه _ قيمت  2000ناموت

معاون ظریف ،نماینده رئیس جمهور برای پیگیری آتشبس شد

عدم برخورداری دانشآموزان
بیبضاعت از آموزش مجازی؛

تأثیرنتیجهانتخابات
آمریکا بر نفت ایران

ابتکار ایران برای
حلمناقشهقرهباغ
همدلــی| قراردادهای آتشبــس بین جمهوری
آذربایجان و ارمنســتان در منازعــه قرهباغ ،یکی
پــس از دیگری نقــض میشــود و میانجیگری
کشــورهای مهم جهان و منطقه نیــز تاکنون در
این زمینه بیثمر بوده است .در این بین ،ایران نیز
در حالی که مرزهایــش از اصابت ترکشهای این
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فرصتیبرایآهنگسازان
جوان ایران

همدستی خودسرها با کرونا
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از وقتــی کــه کرونا پــای خــود را به
کشــور باز کرد ،این گروه با ادعای برپایی
آیینهــای مذهبی از همــان ابتدا چالش
بــزرگ دولت و مردم بــرای مقابله با این
ویروس ناشناخته و عصیانگر بودند و سعی
میکردند به انحــای مختلف تجمعاتی را
به بهانه مناســبتهای دینی برگزار کنند،
حتی بیتوجه به توصیههای علمای دینی
و تصمیمات متولیان اماکن مقدس ،درب
برخی اماکن مقدســه را از جا میکندند تا
حرفشان را به کرسی بنشانند .در این میان
دولت هم گاه تســلیم این فشارها میشد
و حتی رئیس دولت هم با مماشــات و از
زوایای مختلف سعی داشت که دل آنها را
به دست آورد.
حاال که کرونا در کشــور جوالن میدهد
و هر روز بیرحمتر میشود و مرگ عزیزان
هموطن هــم هــر روز از دیروز بیشــتر
میشــود و اتفاقا یکــی از بهترین مکانها
بــرای این ویــروس مرگبــار تجمعات و
گردهماییهاســت ،برخی تحت پوشــش
دینــداری اجــازه نمیدهنــد کــه از بار
تجمعــات در مناســبتهای گوناگون کم
شــود .ایــن گردهماییها هر چه بیشــتر
صــورت میگیرد ،آمــار جانباختگان قد
میکشــد و برگزارکنندگان تجمعات عمال
عمله کرونا میشــوند و بــه راحتی اجازه
میدهند که ایــن زنجیره همچنان متصل
بماند تا تعداد بیشــتری از هموطنان ما را
روانه گورستان کند.
زمانی که مســئوالن استانی ،انتظامی و
شهری خراسان رضوی و شهر مشهد برای
برگزاری مراسم یادبود زندهیاد شجریان بر
عدم تجمع تأکید میکردند تا مبادا کرونا
ویروس گســترش یابد ،اما پرسش عجیب
این اســت که در روزهای اخیر چگونه آنها
نتوانســتند مانع برگزاری مراســمی با آن
وسعت و تعداد زیاد جمعیت شوند .طبیعی
است که هیچ عقل سلیمی توجیهات آنها
را نخواهد پذیرفت.
شــکی نیســت تا زمانی که در بر پاشنه
چنددســتگیها و تصمیمگیریها مقطعی
و غیرعلمــی میگردد و هر شــهر و دیار
شــهریار خود را داشته باشد و هر کس یا
هر گروه بتواند خودسرانه به بهانه برگزاری
فالن مراســم ،هزاران نفــر را در نقطهای
گرد هم آورد ،باید ســالهای سال میزبان
این ویروس مرگبار باشــیم؛ چه بسا با این
وضعیت ،ایران آخرین کشــوری باشد که
کرونا از آنجا بیرون خواهد رفت.

آخرین تالشهای ترامپ برای جبران عقبماندگی در آرای الکترال

بازی انتخاباتی با تحریم زنگنه

همدلی| تنها ســاعاتی پس از آن که «رابرت اوبراین»
دســتیار امنیت ملــی دونالد ترامپ رئیــس جمهور
آمریكا اعالم کرد که ایــاالت متحده دیگر جایی برای
تحریمهــای جدید علیه ایــران نــدارد ،دفتر کنترل
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ،چندین
نهاد و شخص مرتبط با وزارت نفت ایران را در فهرست
تحریمها قرار داد کــه در این میان نام «بیژن زنگنه»
وزیــر نفت ایران بیــش از هر نام دیگــری خودنمایی
میکند.
همچنین شرکتهای تابعه وزارت نفت ایران ،شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،شــرکت خطوط
لوله و ارتباطات نفتی ایران ،شــرکت ملی مهندسی و
ساخت نفت ایران ،شرکت پاالیش نفت آبادان ،شرکت
پاالیش نفت امام خمینی شــازند و شرکت ملی صنایع
پتروشیمی از شرکتهایی هستند که تحریم شدهاند.
در کنار نام زنگنه البته ،اسامی «مسعود کرباسیان»
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران« ،نصراهلل سردشتی»
مدیرعامــل شــرکت ملی نفتکــش ایــران« ،علیرضا
صادقآبادی» مدیر عامل پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران« ،بهزاد محمدی» مدیر عامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی و«علیاکبر پورابراهیم» مدیر عامل
شرکت نیکو در لیســت تحریمهای جدید آمریکا قرار
گرفتند.
واکنش زنگنه به تحریم آمریکا
ساعتی بعد از اعالم تحریمهای جدید ،بیژن زنگنه در
واکنش بــه این اتفاق ،در توئیتی تاکید کرد که دوران
یکجانبهگرایی در جهان به پایان رســیده است .زنگنه
در این توئیت نوشــت«:تحریم من و همکارانم واکنش
منفعالنه به شکست سیاســت واشنگتن برای به صفر
رساندن صادرات نفت است».وی تصریح کرد«:صنعت
نفت ایران از پا نخواهد نشست ».زنگنه در پایان نوشت:
«هیــچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شــامل
تحریم شود .جان و مال و آبرویم فدای ایران».
به نوشته ایرنا تحریم بیژن زنگنه در آستانه برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و اذعان دولت این
کشــور براینکه گزینه چندان دیگــری برای اعمال
تحریم جدید علیه ایران نــدارد ،بیش از آنکه تحریم
عملی به شــمار آید شبیه جنگ روانی است که ترامپ
از ترس شکســت به راه انداخته است .این اقدامات در
حالی انجام میشــود که کمتر از  ۱۰روز تا انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا باقی مانده و نظرســنجیها
نشــان میدهد ترامپ از رقیب خود در کســب آرای
الکترال عقبتر اســت .از همینرو اگرچه دولت آمریکا
میداند تحریم وزیر یک کشــور کاری بیهوده به شمار
میرود ،امــا باز هم برای ایجاد جنــگ روانی و حفظ
صندلی ریاست جمهوری دست به این اقدام زده است.
تحریمهایی روی کاغذ
این موضوع در تحریم محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه
ایران نیز مشــهود بود تا آنجا که درعمل این تحریم به

عادل جهانآراین
روزنامهنگار

اما و اگرهای
انتخاباتی الریجانی

رکورد جدید کرونا در 24ساعت گذشته
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مشهد خارج از پروتکلکرونا

همدلی| نوازنده فلوت ،آهنگساز و مشاور هنری
نشر موسیقی «پتریکور» است .او در کنار امین
شریفی یک زوج هنرمند فعال در عرصه موسیقی
در خارج از ایران هستند که هم در دوران حضور
در آمریــکا و هم در ایامی که برای تعطیالت به
ایران میآیند پر از جنبوجوش و انگیزهاند...

سرمقاله

بازی انتخاباتی
با تحریم زنگنه

درگیری در امان نمانده است ،همواره طرفین را به
خویشــتنداری دعوت کرده است .در همین حال
روز گذشته سیدعباس عراقچی به عنوان فرستاده
ویــژه رئیس جمهور روحانی عازم باکو شــد تا در
خصوص نقطهنظرات ایران برای پایان دادن به این
جنگ در همسایگی خود ،به مذاکره بنشیند.

 4گزارش همدلی از حاشیههای برگزاری مراسمی در مشهد به بهانه بیعت با امام زمان(عج)

کالریز کشاورز؛ آهنگساز و نوازنده فلوت در
گفتوگو با همدلی از مسیری که در رویداد
«آهنگسازان جوان» طی شد ،میگوید:

ادامه سرمقاله

2

جز بر روی کاغذ آن هم در کاخ سفید خریدار نداشت.
تحریم زنگنه نیز اگرچه کینه آمریکا نســبت به شیخ
الــوزرای ایــران را بیش از پیش نمایــان کرده ،اما در
عمل کاری از پیــش نخواهد برد.این موضوع با نگاهی
به کارنامه وزارت نفــت زنگنه در دولتهای یازدهم و
دوازدهم مشهودتر است.
زنگنه بعد از برجام به فاصله چند ماه توانســت سهم
ایــران را از بازارهای جهانی نفت پــس بگیرد و تولید
نفت را حدودا به روزانه  ۴میلیون بشکه در روز برساند.
افزایش تولید و صادرات نفت ایران به مشتریان سنتی
در شــرق آسیا و البته اروپا امکان صادرات نفت آمریکا
به این مناطق را کاهــش داد.در واقع نفت ایران برای
پاالیشگاههای این کشــورها مطلوبتر بود و با قیمت
پایینتری و سرعت بیشتری به دستشان میرسید.
بنابراین خروج نفت ایران از بازار به واسطه تحریمهای
یک جانبه آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام توانست
جا را برای افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا فراهم
کند .امری که تا یک دهه گذشته بیشتر شبیه خواب و
خیال به نظر میرسید.
زنگنــه بدوناینکه منابع ملــی را چند پاره کند با
اولویــت دادن به پروژههای نیمه تمام توانســت تولید
نفت و گاز ایران را نیز افزایش دهد.
اهداف ترامپ از تحریم زنگنه
اکنون به نظر میرســد دولــت ترامپ دو هدف را از
تحریم وزیر نفت ایران دنبال میکند .ترامپ در هدف
اول با این تحریم در آســتانه انتخابــات جنگ روانی
جدید به راه انداخته و امیدوار است با این اقدام بتواند
آرای الکترال بیشــتری کســب کند و پیروز انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا باشد.در دومین هدف ،ترامپ
تــاش دارد تــا در صورتی که در انتخابات شکســت
خــورد ،هزینه دولت بعد برای بازگشــت به برجام را
افزایــش دهد و این مهم را بــا افزایش تعداد تحریمها
دنبال میکند.درواقع دونالد ترامپ در تالش اســت تا
مسیر دیپلماسی را برای دولت بعدی آمریکا در صورت
عدم حضور خود در کاخ سفید پر هزینه کند.
بازتاب تحریم زنگنه در جهان
با این حــال تحریم زنگنه آنچنــان عجیب بود که
واکنش رســانههای خارجی از جملــه بلومبرگ را نیز
به دنبال داشــت.بلومبرگ در گزارشــی کــه دقایقی
پــس از تحریم وزیر نفت ایران منتشــر کرد ،زنگنه را
کهنهســرباز صنعت نفت ایران توصیــف کرد.در این
گزارش ،بلومبرگ تاکید کــرده که عموما بیژن زنگنه
را تکنوکــرات ماهری میدانند که ســهم بازار ایران را
پس از تحریمها زنده کرد.بلومبــرگ زنگنه را یکی از
میانهروترین مشاورهای رئیسجمهور روحانی توصیف
کرده اســت.همچنین در این گــزارش ،زنگنه معمار
احیای صنعت نفت ایران در دوره پســاتحریم (بعد از
برجام) توصیف شــده که همکاریهای مشترک چند
میلیارد دالری با ســرمایهگذاران خارجی نظیر توتال و
شرکت ملی نفت چین طراحی کرده بود.

2

سالهاســت کــه اصطالح خودســرها
در ایــران برای بســیاری از افراد و محافل
سیاسی و اجتماعی واژهای آشناست .کمتر
کسی اســت که وقتی این واژه را میشنود
ذهنش به ســوی رفتارهای خارج از قاعده
و ساختارشکنانه و چه بســا قانونشکنانه
برخی که گویی فراتــر از قانون قرار دارند
و بــه هیچ کس یا هیچ جایی برای حرفها
و عملشان پاسخگو نیستند ،هدایت نشود.
خودسرها شاید مدعیترین افراد نسبت به
ارزشها و مســائل کشور باشند و خصوصا
ادعا میکنند که دغدغه مردم را دارند ،اما
آنچه که تاکنون جامعه شــاهد نتایج عمل
آنها بوده اســت ،هیچ تناســب و سازگاری
بــا منافع ملت ،دولت و کشــور نداشــته
اســت .نمونههای فراوانــی همچون ضرب
و شــتم برخی چهرههای سیاسی یا حتی
نمایندگان مجلس دهم را میتوان شــاهد
مثال آورد .یــا یکی دیگر از نمونههای این
رفتار آنها حمله به ســفارت عربســتان در
تهران و کنســولگری سعودیها در مشهد
بود؛ اتفاقــی که فرصتی بــرای حاکمان
ریاض فراهم کرد تا بتوانند جامعه جهانی را
علیه منافع مردم و کشور ما بسیج کنند ،به
صورتی که هنوز کشــور از تبعات آن رفتار
خودسرانه رنج میبرد و تاکنون هیچ ترفند
دیپلماتیک نتوانســته است مشکلی را که
خودسرها ایجاد کردهاند ،حل کند.
ادامه در همین صفحه

پیامدهای ایرانی و آمریکایی ادامه ریاست جمهوری ترامپ
یک کارشناس مســائل بینالملل معتقد است ،در شرایط احتمالی
بعــد از رای آوردن مجــدد ترامپ نیز ،به هیچ عنوان امکان تســلیم
شدن تهران وجود ندارد .بر اســاس روند کنشهای دونالد ترامپ در
گذشته ،به نظر نمیرسد شــاهد سازش و توافقی بزرگ میان ایران و
آمریکا باشــیم .از یک طرف ،امکان نرمش ترامپ در برابر ایران بسیار
اندک اســت و از طرف دیگر امکان تســلیم یاران برابر آمریکا بسیار
بعید به نظر میرسد .لذا میتوان سناریوی محتمل را افزایش تنش و
اختالفات میان ایران و آمریکا دانست .سیدجالل ساداتیان ،کارشناس
مســائل بینالملل و سفیر اسبق ایران در انگلستان ،در ارتباط با آینده
مناســبات ایران و آمریکا در صورت برتری دونالد ترامپ در انتخابات
ســوم نوامبر و تصدی مجدد او بر ریاست کاخ سفید ،به پایگاه خبری
انتخاب گفت« :در ابتدا باید توجه داشــت نظام بینالملل در سالهای
بعد از جنگ جهانی دوم ،به سیســتمی دو قطبی تبدیل شــد اما در
ســالهای بعد از  1991نظامی تکقطبی بر جهان حاکم شد .هر دو
حــزب جمهوریخــواه و دموکرات بعد از جنگ ســرد تا حدودی در
یک راســتا حرکت میکردند؛ دولتهای مختلف آمریکا فارغ ازاینکه
دموکرات یا جمهوریخواه باشند ،در پی حفظ منافع و برتری اقتصادی
آمریکا در سطح جهانی بودند .همچنین ،واشنگتن در پی تامین امنیت
متحدین و فشار بر رقبا و دشمنان خود در سطح جهانی بودهاند».
وی افزود« :اما بر خالف رویه نســبتا مشترک هر دو حزب با وجود
تفاوتهایی اندک ،اکنون شــاهد هستیم که بعد از روی کار آمدن
ترامپ ،در ابتدا شــعارهایی مطرح شــد و در راســتای عمل به این
شعارها نیز گامهایی برداشته شد که اساسا با ساختار موجود در نظام
جهانی و رویه ســابق سیاســتورزی آمریکا در سطح جهانی تفاوت
داشت .اسالف ترامپ در مســیر جهانیسازی و توسعه سازمانهای
جهانی وابســته به ســازمان ملل ،گام بر میداشــتند امــا ترامپ با
طرح شــعار «نخســت آمریکا» از برخی پیماننامهها و سازمانهای
بینالمللی همانند پیماننامه آبوهوایی پاریس ،ســازمان بهداشت
جهانی ،پیمان نفتا و  ...خارج شد و در سطح داخلی نیز رئیسجمهور
آمریکا ،سیاستهای ضدمهاجرتی ،نژادپرستانه و قواعد بیمه تدوین
شدن توسط دولت باراک اوباما را به هم ریخت».

این کارشناس مســائل بینالملل در ادامه تصریح کرد« :با تحلیل
روند کنشهای دونالد ترامپ در عرصه سیاســت داخلی و خارجی،
میتوان اینگونه نتیجــه گرفت که ترامپ در صورت پیروزی مجدد
در انتخابات ،در دور دوم نیز تغییر چشمگیری در اتخاذ سیاستهای
خود نخواهد داشــت و در همین راستا تالش خواهد کرد از تعهدات
بینالمللی خود کم کند و دیگر کشورها را وادار به امتیاز دادن بیشتر
به واشــنگتن مجبور کند .به طور حتم راهبرد اصلی ترامپ در برابر
پرونده هستهای ایران و تعامل اقتصادی با کشور چین بر همین مبنا
خواهد بود .این روند به طور حتم برآیندی فارغ از افزایش تنشها را
به همراه نخواهد داشت .لذا میتوان گفت ،در صورت پیروزی مجدد
ترامپ سیاســت فشار حداکثری او علیه ایران ادامه پیدا خواهد کرد
و سطح تنشها میان دو طرف بیش از پیش افزایش پیدا میکند».
ساداتیان در بخشی دیگر از گفتههای خود تاکید کرد« :میان ایران
و آمریکا تضاد منافع و سیاســتها بســیار جدی اســت .از یک سو،
آمریکای تحت ریاســت ترامپ نمیتواند در برابر اسرائیل کوتاه بیاید
و از ســوی دیگر ،ایران نیز نمیتواند در برابر موضوع اسرائیل کوتاه
بیاید .در چنین شرایطی به نظر میرسد که بحران میان دو طرف در
صورت پیروزی ترامپ نیز افزایش پیدا خواهد کرد».
وی در پایان تصریح کرد« :بر این باور هستم که با توجه به تمامی
رقابتهای نادرست و نامالیماتی که در سطح سیاست داخلی کشور
شــاهد هســتیم ،هیچ گاه ایران در برابر آمریکا و ترامپ در صورت
پیروزی مجدد در انتخابات تســلیم نخواهد شد .ایران در چند سال
گذشته تمامی مشکالت اقتصادی و فشــارهای ناشی از تحریمهای
یکجانبه را تحمل کرده و هیچ گاه تسلیم مذاکره یکجانبه با آمریکا
نشــده است .در شرایط احتمالی بعد از رای آوردن مجدد ترامپ نیز،
به هیچ عنوان امکان تســلیم شدن تهران وجود ندارد .بر اساس روند
کنشهای دونالد ترامپ در گذشته ،به نظر نمیرسد شاهد سازش و
توافقی بزرگ میان ایران و آمریکا باشیم .از یک طرف ،امکان نرمش
ترامپ در برابر ایران بسیار اندک است و از طرف دیگر امکان تسلیم
ایران برابر آمریکا بســیار بعید به نظر میرسد .لذا میتوان سناریوی
محتمل را افزایش تنش و اختالفات میان ایران و آمریکا دانست».

اعالم تغییرات کنکور  ۱۴۰۰از زبان رئیس سازمان سنجش
رئیس سازمان سنجش آموزش کشــور با تاکید بر این که پرونده
کنکور نظام قدیمیها برای سال آینده بسته شد و تصمیمات گرفته
شــده در این زمینه تغییری نخواهد کرد ،گفت :داوطلبان یک سال
فرصت دارند که خود را براســاس تغییرات جدید برای کنکور ۱۴۰۰
آماده کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر ابراهیم خدایی درحاشیه جلسه ستاد نقشه
جامع علمی کشــور که روز گذشته در شورای عالی انقالب فرهنگی
برگزار شــد ،به تشــریح آخرین وضعیت برگزاری کنکور نظام قدیم
پرداخت و اظهار کرد :این موضوع دو بار که یک بار آن در کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس و یک بار نیز در شــورای ســنجش و
پذیرش کشــور مورد بررســی قرار گرفت این که اعداد و ارقامی که
در این زمینه اعالم میشــود باید گفت من نمیپسندم این اعداد از
سوی کســانی مطرح میشود که اطالعاتی در دست ندارند .در واقع
ما در ســال  ۹۹تعداد  ۲۵۹هزار نفر داوطلب نظام قدیم داشتیم که
از این تعداد حدود  ۶۳هزار نفر به دلیل این که سال گذشته انتخاب
نوع نظام اختیاری بود تعداد  ۶۳هزار نفر آنها سواالت نظام جدید را
امتحان دادند و تعداد ســئواالت چاپ شده در کنکور  ۱۹۶ ،۹۹هزار

نفر سوال بود که از این تعداد  ۵۳هزار نفر آنها داوطلبانی هستند که
فارغ التحصیل کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند.
وی در ادامــه تصریح کرد :حدود  ۱۴۲هــزار نفر از داوطلبان فوق
کســانی بودند که حداقل  ۳برابر کنکور دادند که از این تعداد ۱۱۷
نفــر آنها داوطلــب علوم تجربی بودند در واقــع همه این داوطلبان
میخواستند در سه رشته پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی پذیرش
شوند در غیر این صورت زیر  ۸درصد داوطلبان نظام قدیم داوطلب
سایر گروهها و رشتههای آموزشی هستند.
رئیس سازمان سنجش کشور همچنین تاکید کرد :اعدادی که در
خصوص داوطلبان نظام قدیم اعالم میکنند واقعا درســت نیست و
من درخواست میکنم کسانی که اطالعاتی ندارند ذهن داوطلبان و
جامعه را مخدوش نکند.
دکتر خدایی تاکید کرد :آخرین سالی که داوطلبان نظام قدیم وارد
کنکور شــدند در سال  ۹۷بود یعنی این داوطلبان حداقل سه مرتبه
کنکور نظام قدیم یعنی از سال  ۹۷تا  ۹۹شرکت کردند .طبق مصوبه
شورای سنجش و پذیرش در سال  ۹۸و  ۹۹این بود که برای آخرین
بار نظر خود را در مورد کنکور متقاضیان نظام قدیم موافقت کرد.

