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برجام سد صادرات طالی سیاه به قاره سبز را شکست

جزئیات  7قرارداد
فروش نفت به اروپا

قمصری ،مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت :تاکنون از مجموع  600تا  700هزار بشکه قرارداد نفتی
امضا شده با شرکت های اروپایی 80 ،درصد قراردادها عملیاتی شده است
در صورت رفع مشکالت بانکی ،ایران میتواند در مدت کوتاهی  200هزار بشکه نفت دیگر به اروپا صادر کند
آمار صادرات نفت کشورمان به اروپا در دوران تحریم به صفر رسیده بود
مراسم گلریزان برای تأمین دیه
آزادی شش زندانی محکوم به اعدام برگزار شد

بهزیستی از راه اندازی «مراکز روزانه» در تمام استان ها خبر داد

آنا

گام هنرمندان برای
فرهنگسازی بخشش
دیگر
صفحهها

هیأت دولت ابالغ کرد

غذای  15میلیون گرسنه را دور میریزیم
زیباکالم :هجمه انتخاباتی علیه روحانی به بهانه «برجام» و اقتصاد
بخشش جایگزین میل به قصاص  /عشیره قصاص می خواست؛ اما پدر...
عربستان؛ درگير افتضاح کودک کشي

مقررات برقراری انضباط
در پرداخت حقوق دولتیها

سومین دور سفر وزیر امور خارجه به کشورهای اروپایی

ظریف امروز راهی «اسلو» و «برلین» میشود

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه عصر امروز راهی اسلو و برلین میشود .این
ســفر در ادامه رایزنیهای دورهای ظریف با مقامات اروپایی پس از اجرای برجام
انجام میشود .به گزارش ایرنا ،ظریف در سفر دو روزه به اسلو ضمن رایزنیهای
دوجانبه با «بورگه برنده» همتای نروژی با دیگر مقامات این کشور ابعاد مختلف
ت با
مناســبات دوجانبه را بررسی میکند.شرکت در اســلو فروم  2016و مالقا 
مقامات شــرکت کننده در این نشست از دیگر برنامههای ظریف در سفرش به
نروژ است .اسلو فروم سال جاری با عنوان «بهبود میانجیگری درگیری مسلحانه»
به میزبانی وزارت خارجه نروژ و مرکز گفتوگوهای بشردوستانه برگزار میشود.
همچنیــن با توجه به حضور جان کری وزیــر خارجه امریکا و فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست اسلو فروم ،این احتمال وجود
دارد که گفتوگوهایی بین وزرای خارجه ایران و امریکا در حاشــیه این نشست
انجام شود .روز گذشته حسین جابری انصاری ،سخنگوی وزارت خارجه در توضیح
برنامههای این سفر گفت « :ظریف پس از اسلو در دیداری عبوری چند ساعت به
برلین رفته و با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود ابعاد مناسبات دوجانبه
و تحوالت منطقهای و بینالمللی را مورد گفتوگو قرار میدهد ».این ســومین
سفر دورهای ظریف به کشورهای اروپایی است .وزیر خارجه ایران  25دی 1393
در ســفری به چند کشور اروپایی ،به سوئیس رفت و ضمن انجام رایزنیهایی با
ی خود در مقصد دوم ســفرش به برلین و از آنجا به
جــان کری همتای امریکای 
بروکسل و سپس پاریس رفت.
وی همچنین نهم خرداد سال جاری نیز سفری پنج روزه به چهار کشور اروپایی
لهستان ،فنالند ،سوئد و لتونی داشت .سفر وزیرخارجه ایران به نروژ و آلمان در
حالی است که «بورگه برنده» وزیر امور خارجه نروژ آبان ماه  93سفری به تهران
داشــت و با ظریف و دیگر مقامات کشورمان دیدار و گفتوگو کرد .فرانک والتر
اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان مهر ماه (پس از توافق وین) و همچنین بهمن ماه
ســال ( 1394پس از اجرایی شدن برجام) به تهران سفر کرد و با ظریف و دیگر
مقامات کشورمان به رایزنی و گفتوگو پرداخت.

برش

افزایش تعرفهها طی سه سال گذشته موجب شد

تردد  40شرکت هوایی بینالمللی در آسمان کشورمان

کاهش  6/7میلیارد دالری
واردات کاالهای لوکس

رونق پروازهای مستقیم خارجی
به ایران در «پساتحریم»

هیأت دولت ابالغ کرد

مقررات برقراری انضباط در پرداخت حقوق دولتی ها
هیأت وزیران باهدف برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه
در زمینه تســهیالت رفاهی ،پرداخت حقوق و ســایر
پرداختهــای قانونی ،پــاداش و کمکهای رفاهی در
شرکتهای دولتی اعم از بانکها و بیمهها و شرکتها
و ســازمانهای دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابالغ
کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،بر اساس
ایــن مقررات که در چارچــوب ضوابط اجرایی بودجه
 95تصویب شده اســت ،مجموع تسهیالت پرداختی
در همه شرکتهای دولتی مزبور نباید از رقمی که هر
ســال در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و
دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود ،تجاوز
کند.همچنین اســتفاده از منابع سپرده قرضالحسنه
پسانداز بانکهــا برای پرداخت تســهیالت موضوع
این قانون ممنوع اســت .نرخ سود تسهیالت یادشده

به پیشــنهاد بانک مرکــزی و وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب شــورای پول و اعتبار خواهد رسید
و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه اســتخدامی
با دســتگاه (به استثنای مأموران) قابل پرداخت است.
عــاوه بر این مدیران عامــل و اعضای هیأت مدیره یا
هیأت عامل در صورتی میتوانند از تسهیالت موضوع
این ماده بهرهمند شــوند که حداقل دو سال از حضور
آنها در دســتگاه مربوط سپری شــده و از تسهیالت
مذکور در ســایر دســتگاههای دولتی استفاده نکرده
باشند .همچنین پرداخت تسهیالت رفاهی به اعضای
هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است .شرایط و ضوابط
اعطای تســهیالت موضوع این قانون دو هفته پس از
ابالغ این تصویبنامه از سوی بانک مرکزی ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد .بر
اساس بخش دیگری از این ضوابط ،پرداختهای قانونی

و خاص که به منظور تشــویق ،ایجاد انگیزه ،افزایش
بهرهوری ،بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین
کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت
در چارچوب دســتورالعملی که ظرف دو هفته پس از
ابالغ این تصویبنامه توســط هر یک از دستگاههای
یادشــده تهیه و ابالغ میشود ،قابل انجام است .عالوه
بر این دســتگاههای اجرایی باید در پرداخت پاداش و
کمکهای رفاهی به هر نحو و شــکل از محل هرگونه
اعتبارات مصوب مربوط صرفــاً در چارچوب ضوابط و
دستورالعملهای مصوب که ظرف دو هفته پس از ابالغ
این تصویبنامه توسط مراجع ذیصالح ابالغ میشود،
اقدام کنند.رؤسای دستگاههای اجرایی و اعضای هیأت
مدیره شرکتهای دولتی نمیتوانند در مورد پاداش و
کمکهای رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند
که خود در آن ذینفع باشند.

وزیر دادگستری :علیه عربستان در مجامع بینالمللی اعالم جرم میکنیم

وزیر دادگستری گفت :پرونده شکایت
فاجعه منا در مجامع بینالمللی پیگیری
میشود و در این زمینه علیه عربستان
اعالم جرم میکنیم .به گزارش ایسنا،
حجتاالسال م والمســلمین مصطفی
پورمحمــدی گفت :پیگیــری پرونده
فاجعه منا ادامــه دارد و ما هم اکنون
مشغول بررسی راههای مختلف ارجاع

این پرونده به مجامع بینالمللی هستیم
تا به نتایج مطلوب برســیم .وی گفت:
از آنجایی که این پرونده علیه کشوری
دیگر تشــکیل شده اســت ،محاکم ما
نمیتوانند علیه عربســتان اعالم جرم
و اقامه دعــوا کنند .پورمحمدی افزود:
پیگیریهــای حقوقــی ادامــه دارد؛
وکیل و مشاوران حقوقی گرفتهایم اما

بیشترین بخش کار باید از طریق مراجع
دیپلماتیک کشور پیگیری شود و قوه
قضائیه هم برای تسریع در این پرونده
کمک میکند .وزیر دادگستری تصریح
کرد :هماکنون شکایات خانواده شهدای
منــا ثبت شــده و ما علیه عربســتان
اعالم جرم خواهیــم کرد .پورمحمدی
گفت :دولت عربستان به نظام حقوقی

بینالمللــی پایبند نیســت و محاکم
داخلی این کشــور هم استقالل الزم را
ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی
ماســت .مهر ســال  ۹۴در مراســم
رمی جمرات ،بیــش از  2هزار و 400
حاجی بر اثر ازدحام جمعیت ناشــی از
بیتدبیری سعودیها جان باختند که
 ۴۶۴نفر از این حجاج ایرانی بودند.

ویژهنامه سومین سالگرد انتخابات ریاستجمهوری
ضمیمه رایگان روزنامه فردا

سفره افطار خیابانی در منطقه پیروزی تهران
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ویـــژه ســـالروز انتخـــاب یازدهـــم

علی محمدی  /ایران

سازمانملل روز پنجشنبه  ۱۳خرداد در گزارش ساالنه
اول
خود درباره سرنوشت کودکاني که قرباني درگيريهاي
دفتر
مسلحانه در سال  ۲۰۱۵شدهاند ،ائتالف سعودي را به
دليل حمله به مراکز غيرنظامي و کشته و زخمي کردن
صدها کودک در يمن ،در فهرست سياه قرار داد .سازمان
ملل در اين گزارش ائتالف عربســتان را مسئول کشته
شدن  ۶۰درصد از کودکان يمني دانست که طي سال
محمد مهدي مظاهري
گذشــته در يمن کشته شدند .اين اقدام با واکنش تند
استاد دانشگاه
عربستان روبهرو شد و مقامات اين کشور با «اغراقآميز»
خواندن گزارش سازمان ملل ،خواستار خروج نام خود
از فهرست سياه گرديدند .نمايندگان کشورهاي حاشيه
خليج فارس نيز بالفاصله جلسهاي اضطراري در نيويورک تشکيل دادند و در آن
از بانکيمون تقاضاي برگزاري يک نشست و اعتراض به حکم صادر شده عليه
ائتالف عربي کردند .دبير کل سازمان ملل نيز در اقدامي بيسابقه و با وجود همه
اسناد و مدارکي که به وضوح بر مسئوليتهاي عربستان در کشتار کودکان يمني
تأکيد ميکرد ،تنها ساعاتي بعد از اعالم خشم رياض ،نام عربستان را «تا مشخص
شدن نتايج تحقيقات مشترک» از فهرست حذف کرد.
اما نکته باز هم جالبتر ،چرخش مجدد بان کي مون ،در مقابل ســيل اعتراضات
کشورها و نهادهاي حقوق بشري از تصميم جديد خويش است .بانکي مون ،در آخرين
اظهار نظرهاي خود خارج کردن ائتالف به رهبري عربستان سعودي از فهرست سياه
عامالن کشــتار کودکان يمني را تصميمي «دشــوار و دردناک» خواند .وي در جمع
خبرنگاران گفت همچنان از محتواي گزارش خود درباره مســئوليت ائتالف سعودي
در کشتن حداقل  ۵۱۰کودک يمني و زخمي کردن  ۶۶۷کودک ديگر دفاع ميکند،
اما با در نظر گرفتن تبعات قطع احتمالي کمکهاي مالي برخي از کشــورهاي عرب
به ســازمانملل ،ناگزير شده به عنوان هماهنگکننده ارشد امور سازمان ملل چنين
تصميمي بگيرد .دبير کل سازمان ملل گفت عربستان او را تحت فشار غير قابل قبولي
قــرار داد و تهديد کرد که کمکهاي حياتي مالياش را قطع خواهد کرد ،کمکهايي
که به گفته آقاي بان صرف رســيدگي به ميليونها کودک در فلسطين ،سوريه ،يمن
و ســودان جنوبي ميشود .چنين اظهارات و رويکردهاي متناقضي از جانب دبير کل
سازمانملل چند نکته را براي افکار عمومي جهان مشخص ميسازد.
نخستين نکته اين اســت که دبير کل مهمترين و بزرگترين سازمان جهاني
که قرار اســت نماينده همه کشــورها و ملتهاي جهان باشد ،به گفته خودش
داراي شخصيتي است که براحتي تحت فشارها و اعمال نفوذ کشورهاي ذي نفوذ
قرار ميگيرد و حاضر ميشــود منافع و حقوق آسيب پذيرترين و بيپناه ترين
اقشار جامعه بينالمللي يعني «کودکان» را فداي اغراض و منافع سياسي چنين
کشورهايي کند .از اين رو چنين رويکردي بيشک نشاني بر عدم کفايت و درايت
ايشان براي اداره امور سازمان مللاست.
نکته مهم ديگر بياعتباري دوجانبه عربســتان اســت .دو جانبه از اين جهت
که هم اعالم اين موضع از سوي بانکي مون ديگر آبرويي براي خادمين حرمين
شــريف بهجاي نگذاشت و نشان داد که مقامات سعودي بويي از حقوق انساني و
اســامي نبرده و اين توان را دارنــد که با دالرهاي نفتي خود همه چيز را بخرند
حتي حقوق کودکان بيگناهرا! از سوي ديگر در عرصه روابط بينالملل اين امري
رايج است که کشــورهاي قدرتمند و صاحب نفوذ به البي گري و اعمال نفوذ بر
کشورها و سازمانهاي مختلف ميپردازند و از اين طريق بدون اينکه ساير کشورها
رسماً متوجه شوند ،اهداف و منافع خود را به پيش ميبرند .اما اين نکته که وقتي
عربستان و کشورهاي همپيمانش ميکوشند از اين ابزار استفاده کنند ،بالفاصله
دبير کل سازمان ملل آن را اعالم کرده و چنين افتضاح سياسي براي عربستان رقم
ميخورد نشان از آن دارد که اين کشور و همپيمانانش در شوراي همکاري خليج
فارس به هيچ عنوان داراي آن ميزان وجاهت ،اعتبار و نفوذ بينالمللي نيستند که
بتواند دبير کل سازمان ملل را متقاعد به سکوت کرده و اهداف آنها را به پيش ببرد.
آخرين نکته آنکه به بار آمدن چنين افتضاحي براي عربستان و ائتالف عربي
و خبر ساز شدن آن در عرصه رسانهاي بار ديگر توجه جامعه جهاني را به جنگ
يمن و تلفات باالي آن جلب نموده و ميتواند سبب افزايش فشارها بر عربستان
براي پايان دادن به اين جنگ قدرت طلبانه و بيثمر شــود .بدين ترتيب به نظر
ميرســد عملکرد و اظهارات ضد و نقيض بانکي مون در کنار تضعيف جايگاه
حقوقي سازمان ملل ،لطمهاي به اعتبار بينالمللي عربستان و همپيمانانش وارد
ســاخت که شايد وارد کردن نام آنها در ليست سياه کودک کشي نميتوانست
چنين آثار عميق و وسيعي به دنبال داشته باشد.
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امین برنجکار  /مهر

غذا و جای استراحت
خیابان»

برای«کودکان کار و

امتداد امید

«ائتالفامید»باتکرارپیروزیخرداد92دراسفند94بهاستقبالانتخاباتسال96میرود
با آثار و گفتاری از:

سیاســی :محمدرضــا باهنر ،ســعیدحجاریان ،محمدرضا خاتمی ،غالمعلی دهقان ،محســن رهامی ،ســیدرضا صالحی امیری ،محمدرضاعارف ،ســعید علیخانی،
غالمحســین کرباســچی ،مهدي كوچك زاده ،غالمرضا مصباحی مقدم ،محمود محمدی ،رضا نصري ،حســین واله ،علی یونسی /.اقتصادی :حسین عبده تبریزي،
محسن جاللپور ،سعید شیرکوند ،مهدی عسلی ،عیسي كالنتري /.فرهنگی :اسداهلل امرایی ،محمد هاشم اکبریانی ،محمود آموزگار ،مرضیه برومند ،داریوش پیرنیاکان،
علی جنتی ،ایرجراد ،علیرضا رئیس دانایی ،ابوالحسن داوودی ،فرزانه طاهری ،بهروز غریب پور ،بیتا فرهی ،محمدعلی کشاورز /.اندیشه :قاسم پورحسن ،نجفقلي حبیبي،
ســید ســلمان صفوي ،ســروش دباغ ،محمدامین قانعيراد ،بیژن عبدالکریمي ،نعمتاهلل فاضلی ،ناصر فكوهي ،علي اصغر مصلح /.اجتماعی :ســید محمد بهشتی،
ایرج حریرچی ،مسعود سلطانیفر ،شهاب الدین غندالی ،شهیندخت موالوردی ،محمدرضا واعظ مهدوی.

