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»آلینا دوهان« گزارشگر ویژه سازمان ملل نزدیک به دو 
هفته در ایران بــود و از مکان های زیادی بازدید کرد و 
با مراکز گوناگونی آشــنا شد که تحت تأثیر تحریم های 
یکجانبه و ظالمانه آمریکا و غرب قرار گرفته اند. همواره 
گزارشگرهای سازمان ملل تحت تأثیر نفوذ آمریکا قرار 
داشــته اند و بر روی گزارش هایی کــه آنها در بازدید از 
کشــورها آماده می کردنــد تأثیرگذار بودنــد و باعث 
می شــدند تا گزارش ها علیه کشــوری که از آن بازدید 

داشته اند منفی باشد.
استقالل یک گزارشگر سازمان ملل که قرار است تبعات 
منفی و مخرب تحریم های آمریکا بر روی کشوری چون 
ایران را که بیش از 40 ســال اســت تحت تحریم های 
شدید قرار دارد،  بســیار مهم است،  چرا که استقالل او 
می توانــد از نفوذ و تأثیر آمریکا و دیگر البی ها همچون 
البی صهیونیستی جلوگیری کند و گزارشی واقع بینانه 
از شرایط ایران به ســازمان ملل و افکار عمومی جهان 
ارائه دهد. آمریکا با وجودی که ســازمان ملل تحریم ها 
علیه ایران را به واســطه برجام برداشته اما با خروج از 
آن ســعی کرد تا به تحریم های اقتصادی که شــامل 
تحریم های پزشکی و دارویی نیز می شود ادامه دهد و به 
فشارهای حداکثری خود علیه ایران بیفزاید. با وجودی 
که آلینا دوهان گزارشگر رسمی و فرستاده سازمان ملل 
به ایران است، از همان ابتدا موج تخریب علیه او از سوی 
غرب و رســانه های غربی و مقامات آمریکایی آغاز شد 
چرا که می دانســتند او از یک وجهه مستقل برخوردار 

است که تحت تأثیر تطمیع و تهدید قرار نمی گیرد.
گزارشــگر ویژه ســازمان تحریم های آمریــکا را نقض 
قوانیــن بین المللی توصیــف کرد و ایــن اتفاق برای 
آمریکا خوشــایند نبود به همین خاطر ســعی کرد تا 
در رســانه های خود خط تخریب او و گزارش ها و بیانیه 

منتشر شده را در پیش بگیرد.
اما آنچه که عیان اســت، تاکنون به خاطر فضای ایران 
هراسی و سرپوش گذاشــتن بر جنایاتی که آمریکا به 
خاطر تحریم ایران مرتکب شــده، پنهان مانده بود که 
با حضور یک گزارشگر غیر وابسته همه آنها برای افکار 
عمومی جهان آشــکارتر شــد تا دنیا متوجه شود که 

آمریکا علیه ایران چه جنایاتی را مرتکب شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کرده 
»تحریم های اعمال شده بر بخش های حیاتی اقتصادی 
و تعداد زیادی از موسســات مالی و شــرکت های ملی 
ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش 
تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای 

اساسی نیازمندان در این کشور شده است.«
تحریم های اقتصادی آمریکا بر شرایط زندگی و معیشت 
مردم بی تأثیر نبوده اســت با ایــن وجود دولت و نظام 
اسالمی همه تالش خود را کرده تا از تبعات آن بکاهد با 
این وجود نمی توان تأثیر منفی تحریم ها را کتمان کرد 
و این مسئله از دید گزارشــگر سازمان ملل نیز پنهان 
نمانده است و او خود تأثیر تحریم های آمریکا و غرب را 

با چشمان خود دیده است.
از ســوی دیگر یکی از مهمترین تأثیرات تحریم های 
آمریکا و غرب علیه جمهوری اســالمی ایران، تحریم 
دارو و تجهیــزات پزشــکی که با وجــود ادعای دروغ 
آمریکا و غــرب به این که دارو تحت تحریم نیســت 
امــا به خاطر وجود تحریم هــای بانکی و مالی واردات 
داروهــای بیماری های خاص و داروهایی که در داخل 
تولید نمی شود و تجهیزات پزشکی خاص دشوار است 
و در بسیاری مواقع غیر ممکن چرا که سیاست آمریکا 
فشــار حداکثری بر مردم اســت تا مقاومت آنها را به 

شکست بکشاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود درباره تحریم 
دارو نوشته اســت؛ »من به شدت نگران عواقب تهدید 
کننده جان انســان ها هستم که ناشــی از هزینه های 
سرســام آور دارو و تجهیزات پزشــکی تخصصی و در 
موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیت های 
تجاری و مالی ناشــی از تحریم ها اســت.« دوهان در 
نشست خبری تأکید کرد که آمریکا با تحریم های خود 
100 تا 120 میلیارد دالر به ایران زیان وارد کرده است. 
چنیــن زیان هنگفتی قطعاً تأثیر زیادی بر روی اقتصاد 
کشور گذاشته و باعث شده تا معیشت مردم و بهداشت 
و درمان آنها دچار نابسامانی شود و مقصر همه وضعیت 

موجود آمریکا است.
ایــن در حالی اســت که ایــران برای پایــان دادن به 
تحریم هــای اقتصادی همه جانبه غرب علیه خود،  پای 
میز مذاکره نشســت و به توافقی به نام برجام دســت 
یافتند که همه طرف ها آن را امضاء کردند اما آمریکا و 
اروپا با بدعهدی، از آن خارج شدند و به تحریم ها علیه 
ایران ادامه دادند در حالی که ایران پایبندی خود را به 

توافق با اجرای کامل تعهدات اثبات کرد.
نقض فاحش حقوق بشــر از سوی آمریکا و غرب علیه 
ایران اظهر من الشــمس است و با حضور یک نماینده 
ویژه از سازمان ملل و گزارشی که او به سازمان و مجامع 
حقوق بشری ارائه خواهد داد، یک رسوایی برای ایاالت 
متحده به ثبت خواهد رســید هر چند آمریکا دست از 
تحریم های جمهوری اسالمی ایران بر ندارد، اما ایران به 
اقدامــات حقوقی و بین المللی خود ادامه می دهد و در 
کنار آن با اقدامات اقتصادی تأثیرات منفی تحریم ها را 
خنثی می کند. حقوق بشــر تنها آن چیزی نیست که 
آمریــکا و غرب در ایران در پی آن هســتند، برخی در 
داخل همراه و همسو با آمریکا و غرب فعالیت می کنند 
در حالی که اکثریت مردم ایران تحت تأثیر تحریم قرار 
دارند اما آمریکایی ها نگران آنهایی هستند که به خاطر 
اقدامات مخرب علیه مردم و انقالب بازداشت شده و در 

حال سپری کردن مجازات خود هستند.

گزارشگر  واقعی

امیر سیاری:

 کوچک ترین تهدید علیه ایران را 
در باالترین حد پاسخ می دهیم
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اخــبــار

در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران سرمقاله

صفحه 2

 یارانه های جدید ضریب جینی را 
به کم ترین سطح پس از انقالب می رساند

برآورد یک مرکز پژوهشــی نشان می دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه های 
نقــدی به ۳00 و 400 هزار تومان، شــاخص ضریب جینی به کم ترین رقم پس از انقالب 

خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود.
دولت ســیزدهم با هدف بهبود توزیع یارانه کاالهای اساسی از دو هفته قبل، سیاست ارز 
4200 تومانی را متوقف و سیاســت مردمی ســازی یارانه ها را به اجرا درآورد. در 4 سال 
گذشــته ارز 4200 تومانی جهت واردات کاالهای اساسی به واردکنندگان داده می شد تا 
این کاالها با قیمت ارزان به دســت مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا 
توزیع، ســبب شد این هدف هیچ گاه محقق نشــود. با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس 
تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان متوقف شــد و یارانه نقدی به حســاب مردم 
واریز می شــود. این یارانه برای اقشار کم درآمد هر نفر 400 هزار تومان و سایر اقشار ۳00 
هزار تومان است. عدالت در توزیع یارانه کاالهای اساسی، هدف اصلی دولت از اجرای این 
سیاست است. بررســی های یک مرکز پژوهشی هم نشان می دهد یارانه های ۳00 و 400 
هزار تومانی ســبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشــار کم درآمد و متوسط در جامعه 

خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اســاس بررسی های این مرکز پژوهشی، شــاخص ضریب جینی درنتیجه اصالح توزیع 
یارانه کاالهای اساســی به رقم 0.۳4۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقالب 
اسالمی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال های پس از 
اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم 
به علت سیاست های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز 4200 تومانی، پولدارها پولدارتر 

و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می رســد که با افزایش چشــمگیر قدرت خرید اقشار کم درآمد با یارانه های 
400 هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک ها به طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی 
به بهترین وضعیت خود برســد. ضریب جینی یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد 
جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کامال برابر درآمد 

یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.

دستگیری عوامل اصلی اخالل در نظم بازی تراکتور و پرسپولیس
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از دستگیری برخی از عوامل اصلی اخالل در نظم 

بازی تراکتور و پرسپولیس خبر داد.
بابــک محبوب علیلو در گفت وگو با میزان گفت: تعــدادی از عوامل اصلی تحریک کننده 
و اخالل در نظم بازی دســتگیر شــده اند و موضــوع در حال پیگیری اســت. وی افزود: 
دســتورهای الزم برای شناسایی دیگر افراد محّرک که مرتکب رفتارهای مجرمانه شده اند 
صادر شــده اســت و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. علیلو اضافه کرد: علل بروز 
رفتارهای نابهنجار اجتماعی به ویژه از ســوی عده ای تماشاگر نما و همین طور بازیکنان 
از ســوی دستگاه های مســئول، رصد و پیگیری و ریشه یابی می شود؛ قاطبه تماشاگران 
غیر از معدودی تماشــاگرنما بدون توجه به حواشی، رفتار مناسب و قابل تحسین داشتند 
و نظم و انضباط در محل ورزشــگاه رعایت شده است. جمعه ۳0 اردیبهشت 1401، بازی 
دو تیم تراکتور و پرسپولیس در دقیقه ۷0 با توجه به اتفاقات رخ داده در استادیوم یادگار 

امام تبریز، نیمه کاره ماند.

روسیه صادرات گاز به فنالند را قطع کرد
شــرکت گازپروم روســیه امروز اعالم کرد، صادرات گاز به کشــور فنالند را به علت عدم 

پرداخت پول گاز به روبل متوقف کرده است.
»صادرات گازپروم«، بخش صادرات شــرکت »گازپروم« به علت تحریم های اعمال شده علیه 
مسکو از کشورهای اروپایی خواسته تا پول گاز خریداری شده از این کشور را به روبل پرداخت 
کنند اما فنالند از این کار سرباز زده است. این اقدام گازپروم همزمان با درخواست فنالند برای 
پیوستن به ائتالف نظامی ناتو انجام می شود.»گس گرید فنالند«، اوپراتور سیستم گاز فنالند در 

بیانیه ای اعالم کرد، »واردات گاز از مبادی ورودی »ایماترا« متوقف شده است.«

 رئیس جمهور: قرار است 
تصمیمات سختی بگیریم

 مصلحت اندیشی
 یا ترس از قضاوت ها؟

در نقد تحریم سینمای استراتژیک 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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فراخوان شناسايي راهبري و بهره برداري بندر پارس 2
)بصورت مشاركتي(

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ت دوم
نوب

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد به منظور شناسايي و ارزيابي شركتهاي واجد شرايط جهت راهبري 
و بهره برداري از بندر پارس 2 )سيراف( واقع در منطقه كنگان )بصورت مشاركتي( با شرايط مشروحه ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضياني كه 
شرايط قيد شده را دارا مي باشند درخواست مي گردد از زمان چاپ آگهي تا حداكثر 10 روز پس از درج آن در روزنامه ، ضمن به همراه داشتن 
درخواست كتبي و ارايه مستندات در مهلت تعيين شده، به كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به نشاني: استان 

بوشهر- عسلويه ساختمان همايش هاي خليج فارس-طبقه اول- دبيرخانه كميسيون مناقصات مراجعه نمايند.
شرايط و مدارك مورد نياز:

1- دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل
2- دارا بودن تجربه كافي در زمينه فعاليت هاي عملياتي حوزه بنادر

3- ارايه سوابق معتبر در رابطه با انجام فعاليت مشابه حداكثر تا 10 سال گذشته
4- دارا بودن توانايي مالي و فني الزم جهت اجراي عمليات مورد نظر

شناسه آگهی 1320075   
نوبت اول 1401/2/31 ، نوبت دوم 1401/3/1 

افتتاح کارخانه ســاخت پهپاد ابابیل2 در کشور تاجیکستان گامی مهم و 
اساسی در مسیر صادرات محصوالت دفاعی کشورمان است.

هفته گذشته با حضور سردار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
کارخانه ســاخت پهپادهای ابابیل2 در تاجیکســتان افتتاح شد. پیش از 
این نیز تصاویری از پهپادهای ایرانی در اختیار کشــورهایی مانند ونزوئال 
و اتیوپی منتشــر شــده بود اما هیچ گاه به صورت رسمی خبر فروش و یا 
افتتاح کارخانه ســاخت پهپادهای ایرانی در یک کشــور خارجی منتشر 
نشــده بود. به گزارش تســنیم عــالوه بر این، در ســال های اخیر طیف 
گســترده ای از پهپادهای ایرانی در اختیار گروه های مقاومت قرار گرفته 
اســت که با اجرای عملیات های موفق توانسته اند برتری رزم پهپادی در 
آسمان منطقه را به نفع جبهه موافقت تغییر دهند. تحریم های تسلیحاتی 
علیه جمهوری اســالمی ایران بامداد روز یکشــنبه 2۷ مهر 1۳99 )18 
اکتبر 2020( بر اســاس قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت سازمان ملل و 
به عنوان یکی از بندهای معاهده برجام لغو شــد، این موضوع موجب شد 
جمهوری اســالمی ایران خرید و فروش تسلیحات دفاعی را با جدیت در 
دســتور کار خود قــرار دهد و در این زمینــه  رایزنی های جدی با برخی 

کشورها انجام دهد.
ســردار باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح نیز بهمن ماه سال گذشته 
طی ســخنانی در حرم امام راحل بــه موضوع صادرات محصوالت دفاعی 
اشــاره کرده و گفته بود که »اگر تحریم های آمریکای جنایتکار برداشته 

شود، جزو بزرگترین صادرکنندگان سالح خواهیم بود.«
حاال به نظر می رسد پس از برداشته شــدن تحریم های تسلیحاتی، ایران 
اولین گام جدی در حوزه صادرات محصوالت دفاعی را برداشــته اســت 
و ایــن کار را نیز بــا تولید یک محصول راهبردی یعنی پهپاد برداشــته 
است، سالحی راهبردی که در سال های اخیر نقش بی بدیلی در جنگ ها 
و درگیری های رخ داده در اقصی نقاط جهان داشــته  اســت تا جایی که 
سرنوشــت برخی درگیری ها به توان رزم پهپادی طرفین درگیر بستگی 
داشــته است. نیروهای مسلح کشــورمان نیز با درک این موضوع در یک 
دهه اخیر فعالیت های گسترده ای در حوزه طراحی و تولید انواع پهپادها 
انجــام داده اند به نوعی کــه عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، توانســته اند 

نیروهای جبهه مقاومت در سراســر منطقه را نیز به انواع پهپادها مجهز و 
از چندی پیش روند صادرات پهپادها را نیز شروع کنند.

توانمندی متخصصان دفاعی کشــور در حوزه پهپادی تا جایی بوده است 
که به اذعان بسیاری از کارشناسان، ایران قدرت برتر پهپادی در منطقه و 

یکی از قدرتهای برتر پهپادی در جهان به شمار می رود.
جمهوری اســالمی ایران همچنین توانسته است با تجهیز متحدان خود 
در منطقه به انواع پهپادها، شــبکه یکپارچه پهپادی در منطقه ایجاد کند 
تا بتواند به هر تهدیدی در گســتره جغرافیایی غرب آسیا در کوتاه ترین 
زمان ممکن پاسخ دهد و از این طریق چالشی جدی برای دشمنان خود 

در این منطقه فراهم کند.
اما نگاهی اجمالی به پهپادی که کارخانه تولید آن در تاجیکستان افتتاح 
شــده است نشان می دهد ابابیل2 انتخابی هوشمندانه برای صادرات بوده 
اســت، پهپادی ارزان قیمت، با تنوع مأموریتی مناسب و طراحی و تولید 
آسان، ابابیل2 را به گزینه ای مناسب برای صادرات بدل کرده است، عالوه 
بر این، ابابیل2 برای کشوری مانند تاجیکستان،  می تواند بستری مناسب 

برای توسعه و تست بسیاری از فناوری ها و آموزش پهپادی باشد.
به نظر می رسد در سال  های اخیر با گسترش دیپلماسی دفاعی جمهوری 
اسالمی ایران، گسترش دیپلماسی پهپادی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم 
این دیپلماسی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت ادامه این روند 
ایران می تواند به عنوان کشــوری الگو که در شرایط تحریم دستاوردهایی 
مهم و قابل توجه در صنایع دفاعی خود داشته است به عنوان بازیگری مهم 

در عرصه صادرات محصوالت پهپادی مطرح شود.
از منظــر دفاعی هــم ابابیل2 در نقش یک پهپاد انتحــاری و مراقبتی با 
مداومت پروازی 1.5ســاعته و برد 200کیلومتــری که می تواند تا ارتفاع 
11000 پا ارتفاع بگیرد و منطقــه ای ۷۷0کیلومترمربعی را تحت پایش 
قرار دهد گزینه ای مناسب برای برخورد با گروهک های تروریستی است.

با افتتاح این کارخانه شــبکه پهپادی مدنظر ایران که به سمت غرب کشور 
گســترش یافته، در شرق کشور نیز در حال گسترش است و با تکمیل این 
روند حلقه دفاع پهپادی در دور تا دور مرزهای کشور گسترده شده است و به 
این ترتیب عمق راهبردی دفاعی جمهوری اسالمی ایران گسترش می یابد.

گسترش عمق راهبردی ایران از مرزهای غربی به مرزهای شرقی

همزمان با سفر رئیس جمهور ایاالت متحده به کره جنوبی و فیلیپین صورت گرفت 
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