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یکی از دالیل گرایش جمهوری اسللامی ایران به 
سوی کشورهایی چون چین و روسیه، برجام است. 
توافق هسللتهای میان ایران و 5+1 پنج سال پیش 
در چنین روزهایی به امضا رسللید، توافقی که قرار 
بود باعث اتفاقات و تحوالت خوبی در داخل کشور 
شود. اما آنچه که در برجام به دست آمده بود، محقق 
نشد، چرایی این مسئله هم به طرفهای غربی ماجرا 
باز میگردد، آمریکا از توافق هستهای بیرون آمد و 
اروپا نیز عمًا تعهدات خود را اجرا نکرد. در دوران 
ریاست جمهوری باراک اوباما هم برجام اجرا نشد، 
رئیس جمهور وقت آمریکا آنقدر مسئله را کش داد 
تا این که ریاست جمهوری دونالد ترامپ فرا رسید 

و همگان میدانند او با برجام کرد.
بر اساس توافق هستهای، همه تحریمهای اقتصادی 
باید برداشللته میشد و سللرمایه گذاران خارجی به 
ویژه غربی و بعضاً اروپایی برای سرمایه گذاری باید 
به ایران میآمدند و از این فرصت هم بهره میبردند 
و هم سود میرساندند، اما آنچه که پیش بینی شده 
بود، درسللت از آب در نیامد، چند شرکت اروپایی 
هم که برای سللرمایه گذاری به ایران آمده بودند، 
وسللط کار ایللران را ترک کردند و دسللت ایران را 
در پوسللت گردو گذاشتند. روشللن بود که غربیها 
هیچگاه خواهان پیشرفت جمهوری اسامی ایران 
نیستند، آمریکا و اروپا به خاطر هویت انقابی ایران 
اسللامی بر اسللاس آرمانهای انقابی و اسللامی، 
ضدیت عمیقی با جمهوری اسامی دارند و همین 
مسئله، غرب را با ایران به دشمنی وا داشته است.

بسیار ساده است که باور داشت، نمیتوان با دشمن 
به نتیجه مطلوب رسللید، دشللمنی که در آرزوی 

براندازی نظام جمهوری اسامی ایران است.
مذاکره و رسیدن به توافق با غرب، از اساس اشتباه 
بود، محاسباتی که ایران در چارچوب توافق با 5+1 
کرده بود، در تئوری درست بود اما در عمل قابلیت 
اجرایی نداشللت. آمریکا، انگلیش، فرانسه و آلمان 
چهار کشللور غربی حاضر در گروه 1+5 بودند و دو 
کشللور دیگر در شللرق دنیا، یعنی روسیه و چین، 
مقابل آنها قرار داشتند و در طول مذاکرات هستهای 

در کنار ایران بودند و اکنون هم هستند.
آمریکا و اروپللا در ماجرای برجللام،در تاش برای 
تحمیل خواسللتههای خللود و در واقع سلللطه بر 

جمهوری اسامی ایران بودند.
گرچلله در تحمیل خواسللتههای هسللتهای خود 
درصللدی موفق شللدند، چرا کلله در ایللن توافق 
توانستند فعالیتهای هستهای ایران را محدود کنند 

بدون آن که به تعهدات خود پایبند باشند.
هوشیاری رهبری جمهوری اسامی ایران، باعث شد 
تا غرب به اهداف مهمتر خود در ماجرای مذاکرات 
هسللتهای و توافق دسللت نیابد، حضرت آیت اهلل 
خامنهای در جریان مذاکرات هسللتهای توانمندی 
موشکی ایران را خط قرمز جمهوری اسامی اعام 
کردند و فرماندهان ارشللد نیروهای مسلللح نیز در 
تبعیت از فرمانده کل قوا، به دشمنان هشدار دادند 
که توانمندی و اقتدار موشکی ایران،مؤلفه بازدارنده 
در مقابل دشللمنان است و هیچ مذاکره در باره آن 
قابل تصور نیست. حتی آمریکا و اروپا مسئله نفوذ 
جمهوری اسامی ایران در منطقه را مطرح کردند 
که با مخالفت رهبر معظم انقاب روبرو شد.شللاید 
بتوان گفت این دو موضوع از مسللئله هسللتهای از 
اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که توانمندی 
موشکی و نظامی و تأثیر و نفوذ ایران در منطقه، دو 
عامل مؤثر در مقابل تهدیداتی اسللت که دشمنان 
علیه ایللران انجام میدهند. تضعیللف نظامی ایران 
هللدف مهمی برای آمریکا و اروپا اسللت،چرا که با 
وجود تحریمهای شللدید تسلللیحاتی علیه ایران، 
جمهوری اسامی توانسللت به پیشرفتهای نظامی 
در بسللیاری زمینه ها دسللت یابد که دشمن را به 
وحشللت بینللدازد. اما آیا تاکنون از سللوی چین و 
روسللیه موضع یا سخنی منفی درباره پیشرفتهای 
نظامللی و دفاعللی ایران یا تأثیللر و نفوذ جمهوری 
اسللامی در منطقه در چارچللوب جبهه مقاومت 

اسامی دیده شده است؟
روسیه و چین هیچگاه هشدار ندادهاند که ایران باید 
توانمندی موشکی و نظامی خود را برچیند و یا باید
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احیای130کارخانهتعطیلونیمهتعطیلتوسطستاد
اجراییفرمانامام

 130 کارخانه و بنگاه نیمه تعطیل کشور با مشارکت ستاد اجرایی 
فرمان امام تا پایان سللال به چرخه تولید بازمیگردند. امیرحسین 
مدنی مدیرعامل بنیادبرکت سللتاد اجرایی فرمان امام در مراسم 
افتتاح کارخانه آریو سلللولز خزر در شهرک صنعتی جویبار که با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، 
نماینده مجلس و جمعی از مسللئوالن استانی برگزار شد، گفت: 
امسللال 130 کارخانه و بنگاه اقتصادی نیمه تعطیل در سراسللر 
کشللور با مشللارکت و سللرمایه گذاری 50 درصدی مردم و ستاد 
اجرایی فرمان امام احیا و به چرخه تولید بازمی گردند. وی افزود: مشللارکت بنیاد برکت سللتاد 
اجرایی فرمان امام در احیای واحد های نیمه تعطیلی 2 تا 3 ساله است. مدیرعامل بنیاد برکت 
با اشاره به افتتاح کارخانه مشارکتی این بنیاد در شهرستان جویبار گفت: میزان سرمایه گذاری 
بنیاد برکت در این واحد تولیدکننده انواع آلفا سلللولز، خمیر حل شللونده و کاغذ مقوایی قابل 
اسللتفاده در صنایع نظامی، تولید پوشللک نوزادان و ورق های سیمانی سقفی 70 میلیارد ریال 
است. مدنی خاطرنشان کرد: با آغاز به کار کارخانه آریو سلولز خزر، برای 50 نفر از اهالی جویبار 
اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم شده است که با اجرای فاز دوم طرح توسعه این کارخانه در 

شهریورماه امسال، این رقم به 150 شغل خواهد رسید. 
وی با اشللاره به طرح های اشللتغال زایی بنگاه محور بنیاد برکت بیان کرد: بنیاد برکت با هدف 
محرومیت زدایی، اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی اجتماعی با 360 بنگاه و کارگاه تولیدی 
و صنعتی با ظرفیت ایجاد شللغل برای 190 هزار نفر مشارکت اقتصادی داشته و به میزان 57 
هزار و 200 میلیارد ریال در این واحدها سرمایه گذاری کرده است. مدیرعامل بنیاد برکت ادامه 
داد: این بنیاد همچنین بر اساس سیاست های اباغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر 
عدم تصدی گری، پس از طی دوران مشارکت از 255 بنگاه خارج شده و سهام خود را به بخش 
خصوصی واگذار نموده اسللت. وی از ورود بنیاد برکت به هر حوزه ای که نیاز به سرمایه گذاری 
در آن احساس شود خبر داد و گفت: امسال فعالیت خود را در حوزه کشاورزی که با مشکات 
واردات مواجه اسللت آغاز می کنیللم. مدیرعامل بنیاد برکت به اجرای طرح های اشللتغال زایی 
خرد و خانگی نیز اشاره کرد و گفت: برای کمک به معیشت خانواده های نیازمند و به خصوص 
آسللیب دیده از کرونا 60 هزار طرح اجتماع محور با قابلیت اشللتغال زایی برای 180 هزار نفر در 
حال اجراست. مدنی افزود: با اجرای این طرح ها با کمک مجریان و تسهیل گران بنیاد در تمامی 
اسللتان های کشور روزانه برای یک هزار نفر اشتغال خانگی می شود. وی با اشاره به آغاز مرحله 
دوم رزمایش همدلی و احسان گفت:سهم مازندران در مرحله دوم این رزمایش 110 هزار بسته 

پروتئینی است که 400 گروه جهادی این بسته ها را میان نیازمندان توزیع می کنند.

سخنگویوزارتبهداشتاعالمکرد؛

۲0۹فوتیکرونادرشبانهروزگذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار جدید فوتی های کرونا را 209 نفر اعام کرد و گفت: تاکنون 
14 هزار و 188 نفر از افراد مبتا، جان خود را از دست داده اند. سیما سادات الری، با اشاره 
به شناسللایی 2182 مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتا در کشللورمان تا ظهر یکشللنبه» 
29 تیر 99 «273 هزار و 656 نفر اعام کرد. سللخنگوی وزارت بهداشللت، با اشاره به 209 
مللورد جدید فوتی گفللت: تاکنون 14 هزار و 188 نفر از افراد مبتا، جان خود را از دسللت 
داده انللد. وی افزود: از مجمللوع افراد مبتا، 237 هزار و 788 نفر بهبود یافته اند. الری گفت: 
در حال حاضر، 3556 نفر از بیماران کرونا در وضعیت شللدید و تحت مراقبت های ویژه قرار 
دارند. وی افزود: تاکنون بالغ بر 2 میلیون و 148 هزار و 999 مورد تسللت تشللخیصی کرونا 

در آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.
الری گفت: همانند روزهای گذشللته اسللتان های آذربایجان شللرقی، ایام، بوشهر، خراسان 

رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند.

 سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته گذشته )24 تیرماه( در بیست و 
نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در باره تایید حکم اعدام سه 
نفر از محکومین اغتشاشللات در حوادث آبان ماه، اظهار کرد: این حکم بعد 
از فرجام خواهی متهمان و وکای مدافع آن ها به تایید دیوان عالی کشللور 
رسللیده و به دادسرا اعاده شللده است. وی همزمان با همین سخنان، افزود: 
اجرای احکام، یک فرآیند کاما قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است 
در این فرآیند قانونی، باز دادرسللی های فوق العاده مانند اعاده دادرسللی یا 
اعمللال ماده 477 یا هر موجب قانونی دیگری چلله در این پرونده و چه در 
سایر پرونده ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند. جمع 4 وکای محکومان 
این پرونده در متنی که به خبرگزاری فارس ارسال کردند نوشتند: با توجه به 
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده 

دادرسللی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اسللاس 
درخواست اعمال ماده 474 را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. وکا 
اظهار داشتند: حسب اطاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس 
دیوان عالی کشللور پذیرفته شللده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از 
شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری 
قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی 
قضایی در این پرونده، متوقف میباشللد و از انجایی که یکی از قضات دیوان 
عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبا مخالف رای صادره بوده، بسیار 
امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دسللتگاه 
قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته 

و رأی قبلی نقض شود.
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آگهى مزایده

اداره کل بهزیستى استان اردبیل

راهکار مجلس برای مقابله با قیمت های کمرشکن کاالهای اساسی

آتش گرفتن دومین ناو جنگی آمریکا  طی هفته
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