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برای مقابله با تهدید کمآبی
باید راهبرد
و رویکرد واحدی داشت
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رئیسی خواستار خاتمه دادن به دریافتیهای چند ده میلیونی شد

حقوقهای نجومی؛ قانونی یا غیرقانونی؟

صفحه2

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی بی نتیجه بودن سفر به تهران شد

نطق دلسردکننده گروسی
در شورای حکام
صفحه7

تظاهرات علیه بازی اردوغان با لیر
مردم ترکیه سهشــنبه شــب به دنبال سقوط لیر در برابر دالر در شــهرهای استانبول و آنکارا زیر باران علیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور و حزب حاکم تظاهرات کردند .فعاالن در رسانههای اجتماعی با
انتشار تصاویری از تظاهرات اعالم کردند که مردم آنکارا در اعتراض به وضعیت اقتصادی تجمع کرده و خواستار
دست کشیدن حزب اردوغان از قدرت شدند .همچنین فعاالن در رسانههای اجتماعی از تظاهرات در خیابانهای
استانبول نوشتند و اعالم کردند پلیس نیز اقدام به بستن میدان «تقسیم» کرده است.
صفحه7

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد

واشنگتن چشم انتظار مذاکره با تهران
صفحه7

افشاگری یک عضو فراکسیون ورزش مجلس از پشت پرده فوتبال

وزیر ورزش باید به مجلس جواب دهد

یک عضو فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمیبا افشــاگری از پشت پرده فوتبال ،از عملکرد
وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد .سید ناصر موسوی الرگانی در گفتوگو با ایسنا درباره شائبه انعقاد
قرارداد با شــرکت متعلق به رژیم صهیونیستی برای کمک داور ویدئویی گفت :با توجه به اینکه مرجع
مرتبط تایید کرده که این شــرکت اصلیت صهیونیستی داشته ،مذاکرات پنهانی و در نهایت باز کردن
پای عوامل یک شــرکت متعلق به رژیم صهیونیســتی به میهن مان به منظور بهره مندی از تجهیزات
کمک داور ویدئویی و عدم مراقبت و اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذی صالح اطالعاتی و...

فیروزجا یا رستگار؛ کدام درست عمل کردند؟

نگاهی مصداقی به چرایی مهاجرت نخبگان

صفحه2

سرمقاله

سفر گروسی به تهران؛ اهمیت و دستاوردها

علی ابراهیمی*

در کمتر از ســه ماه شاهد ســفر دوباره رافائل
گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمیدر
آستانه نشســت شــورای حکام آژانس و نشست
مشــترک برجام بودیم .ســفرهای این دیپلمات
آرژانتینــی در  ۲۱شــهریور و دوم آذر ماه بیانگر
اهمیت گــزارش این نهاد بینالمللــی و تاثیر آن
بر تصمیمات نشســت شــورای حکام و همچنین
مذاکــرات احیــای برجام توســط گــروه ()4+1
میباشــد .مذاکرات برای احیای توافق هســتهای
پــس از  ۵مــاه در هشــتم آذر  ۱۴۰۰مصادف با
بیست و نهم نوامبر  ۲۰۲۱آغاز خواهد شد هرچند
واضح است که تصمیمات و مواضع ایران و آمریکا
نتیجه نهایی مذاکرات را رقم خواهد زد (که عمدتاً
جنبه سیاســی و ریشــه در اختالفات چند دهه
گذشته دارد) ولیکن گزارش آژانس به عنوان یک

خبر

نهاد فنی و تخصصــی بینالمللی در ایجاد اعتماد
بین طرفهای مذاکره را نمیتوان نادیده گرفت.
پس از استقرار دولتهای جدید ایاالت متحده
و جمهــوری اســامیایران هر دو طــرف اعالم
آمادگــی برای انجام تعهدات خود و بازگشــت به
توافق هســتهای یا برجام را داشتند ،ولی به شرط
اینکه طرف مقابل اول اقدام کند.
ایران بارها اعالم کرده بهدنبال ســاخت بمب
اتمینیســت بلکه میخواهــد توانایــی فناوری
هســتهای خود را در راســتای اهداف صلحآمیز و
تامین انرژی دنبال کند و براین اساس و استناد بر
گزارشات و همکاریهایی که با آژانس بینالمللی
انرژی اتمیداشته توانست بر حق خود در استفاده
از فناوری هستهای پافشــاری کند .لیکن پس از
خــروج یکجانبه آمریکا از توافــق برجام و عدم
همــکاری و انجام تعهد ســایر طرفها ،ایران نیز
ســطح همکاریهای خــود با آژانــس را محدود
و دسترســی بازرســان آژانس را منوط به انجام
تعهدات طرفهای مقابل نمود .حال که شــرایط

گفتگوی مجدد بین طرفهــای توافقنامه برجام
فراهم شــده است گزارش آژانس و نحوه توافق بر
سر چگونگی نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران
میتواند بر پیشرفت گفتگوها موثر باشد.
نتیجه سفر قبلی صدور بیانیه مشترک و توافق
بــرای انجام برخی ســرویسهای فنی بود ولیکن
نتیجه این سفر محدود به مصاحبه خبری شد که
اظهارنظر طرفین تائیدکننده صحبتهای یکدیگر
نبود و نشست خبری گروسی در بازگشت و قبل از
جلسه شورای حکام نیز لغو گردید .و احتمال این
میرود که نتیجه این سفر اتفاق مثبت و ملموسی
بر مذاکرات نداشــته باشــد .به هر حــال آژانس
بینالمللی انرژی اتمییــک نهاد فنی و تخصصی
اســت و انتظار میرود در راستای تکالیف مندرج
در اساســنامه عمل کند و چنانچه با یک رویکرد
منطقــی و گزارش فنــی و تخصصی بدون اعمال
فشــارهای سیاســی ارائه نماید در روند مذاکرات
آتی بسیار موثر خواهد بود.
*نماینده سابق مردم شازند در مجلس

جزئیات محکومیت بحرین به پرداخت  ۲۰۰میلیون یورو غرامت به بانکهای ملی و صادرات

رئیس مرکــز امور حقوقــی بینالمللی معاونت
حقوقی ریاســت جمهــوری ،گفت :دیــوان داوری
بینالمللی ضمن رد دفاعیات بحرین ،این کشــور را
ناقــض معاهده دوجانبه قلمداد کــرد و آن دولت را
بــه پرداخت بیش از  ۲۰۰میلیــون یورو غرامت به
بانکهای ملی و صادرات محکوم کرد.
توکل حبیبزاده در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم این
خبر افزود :بر اساس اعالم موسسه دورنس و غروی
(وکیل بانکهای ملی و صادرات ایران) در یک داوری
بینالمللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت
مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانکهای ملی و
صادرات ایران صادر شــد؛ در یک داوری بینالمللی
تحت نظارت دیوان دائمی داوری الهه ،بانک صادرات
ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه
تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت ایران و
دولت بحریــن ،دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح

کردند که پس از رسیدگیها به مصادره غیرمستقیم
وضعیت سهامداری بانکهای ملی و صادرات ایران و
نقض تعهدات بینالمللی به موجب معاهده دوجانبه
سرمایهگذاری از سوی این دولت منجر شد.
حبیب زاده تاکید کرد :جلسات استماع این داوری
در شــهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران
به اتفاق آرا ،پس از قریب به پنج ســال رســیدگی،
به موجب رای صــادره در تاریخ  ۱۸آبان  ،۱۴۰۰بر
مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت
ســهامداری بانکهای ملی و صادرات ایران در بانک
فیوچر در بحرین ،دولت بحرین را ناقض تعهدات خود
به موجب حقوق بینالملل و معاهده دوجانبه اعالم
کرد .فیوچر بانک بحرین در سال  ۲۰۰۴تاسیس شد
و با توجه به عملکرد مثبت خود توانســت در سال
 ۲۰۱۴عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک
در منطقــه خلیج فارس را کســب کند به رغم این

موقعیت ،دولت بحرین در آوریل  ۲۰۱۵بدون هیچ
گونه اخطــار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه،
بانک مزبــور را تحت کنترل کامل خود درآورد .این
اقدام دولت بحرین ،که مشــابه آن در باره ســرمایه
گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شــده است ،موجب
شــد تا بانکهای ملی و صادرات ایــران دعوایی به
خواســته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شــان در
بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.
وی تصریــح کــرد :ادعاهای بحریــن علیه این
بانکهای ایرانی متاثر از تصمیمات سیاســی بوده
اســت و این اتهامات نــاروا را علیه بانکهای ملی و
صادرات مطرح کرده است که این دیوان بینالمللی
ضمن رد اداهــای بحرین و توجیهات به عمل آمده
بعد از مصادره اموال ،بحرین را ناقض معاهده دوجانبه
قلمــداد و آن دولــت را به پرداخت بیــش از ۲۰۰
میلیون یورو غرامت محکوم کرد.

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت :طرح
ساماندهی صنعت خودرو در جلسه دیروز شورای
نگهبان بررســی نشد و رســیدگی به آن به هفته
بعد موکول شد .هادی طحان نظیف در گفتوگو
با ایســنا درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی

صنعت خــودرو گفت :دســتورات جلســه امروز
شــورای نگهبان مفصل بود و نوبت رســیدگی به
طرح ساماندهی صنعت خودرو نرسید لذا بررسی
آن بــه هفته بعد موکول شــد .وی افزود :هیات
عالــی نظارت مجمــع تشــخیص مصلحت نظام

«طرح ســاماندهی صنعت خــودرو» را مغایر با
سیاســتهای کلی نظام طی نامــهای اعالم کرده
که ایرادات ســابق این هیــات ،همچنان به قوت
خــود باقی اســت لــذا مراتب به مجلــس اعالم
خواهد شد.

یک مقام امنیتی چهارشــنبه اعــام کرد ،دو
فرمانــده امنیتــی در خصوص تالش بــرای ترور
مصطفی الکاظمی تحت بازداشت قرار گرفتند.
به گــزارش ایســنا ،یک منبــع امنیتی عراق
به آر تی عربی گفت ،سرلشــکر صباح الشــبلی،
مدیرکل مبارزه با مواد منفجره در وزارت کشــور

و افسر دیگر از سوی کمیته ویژه تحقیقات درباره
تالش جهت ترور مصطفــی الکاظمی تحت روانه
بازداشتگاه شدند.
این مقام افزود :دلیل بازداشت آنها از بین بردن
یکی از اســناد و مدارک قبل از انگشــت نگاری و
تحقیقات از محل حادثه بود آنها ترکش شــلیک

شــده از پهپاد که روی سقف خانه الکاظمی به جا
مانده بود ،از بین بردند.
پیشــتر یک منبع امنیتی گفته بود ،نیروهای
امنیتی ســه تن را در خصوص سوء قصد به جان
الکاظمــی در هفتم ماه جاری میالدی بازداشــت
کردند.

***
ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی صنعت خودرو

***
دو فرمانده امنیتی عراق درباره سوء قصد به جان الکاظمی بازداشت شدند

صفحه3

یادداشت
کنترل پروپاگاندای سهم خواهان مهم است
محمدجواد پهلوان

ما در دنیای نســبیتها حضور داریم و بالطبع
نمیتوانیــم موردی را تمامــا رد و یا تایید کنیم.
تغییــر مدیران و مســئوالن یک دولــت با تغییر
رئیسجمهور از همان موضوعاتی اســت که بسیار
نسبی اســت و نمیتوان در مورد آن حکم کلی و
جامع داد.
اتفاقا در دولتهــای مختلف علیالخصوص در
شــروع به کار آنها چنین بحثهــا و جدلهایی
معموال رخ میدهــد .به هرحــال حامیان دولت
جدید معتقدند باید تغییرات گســترده باشــد و
نزدیــکان بقایای دولت قبلی نظر متفاوتی دارند و
میگویند نباید با یک چوب همه را راند.
در دولت ســیزدهم هــم چنیــن بحثهایی
شــروع شده اســت .دو روزنامه اصلی اصولگرایان
طــی روزهای گذشــته در تیترهــای اصلی خود
به طور رســمیاز دولت و شــخص رئیسجمهور
بــه نوعی درخواســت کردهاند تغییر مســئوالن

و مدیران را تســریع ببخشــد و بــه نوعی بقایای
دولــت قبلی به طور کلی از بیــن برود .در مقابل
مخالفــان این رویکرد هشــدار داده و گفتهاند که
چنین اقدامیتهی کردن دولت از نیروهای زبده و
باتجربه است.
به هرحال هــر دو طرف اســتداللهای قابل
تاملی دارند .معنی رای به ســید ابراهیم رئیســی
تغییر اســت و این تغییر حاصل نمیشود مگر با
تغییر رویکردها و تغییر رویکردها حاصل نمیشود
مگر بــا تغییر مســئوالن .از طرف دیگر کســی
نمیتواند مدعی شــود از صدر تا ذیل دولت قبلی
باید تغییر کند زیرا تمام آنها ناتوان و نابلد هستند.
چنین موضوعی خالف واقع است .در تمام دولتها
نیروهای مفیدی حضور دارند که جزو سرمایههای
نظام محسوب میشوند و حفظ آنان اتفاقا به نوعی
استفاده از فرصت است.
اکنون پرســش اصلــی این اســت در چنین
موقعیتــی باید کدام طرف ایســتاد؟ به نظر بنده
الزم اســت طرف عقل و منطق ایستاد .یعنی باید
جدا از بحثهای کلیشــه ای و جانبدارانه و حتی
سفسطهای که آسیب زاست مشخص شود تغییر

کدام مسئوالن و مدیران به نفع مردم است و کدام
خیر.
فیالمثــل بنده از جمله شــخصیتهایی بودم
که اعتقاد داشــتم بهتر است حداقل از تیم قبلی
مذاکره کننده هســتهای عباس عراقچی به سبب
اشراف و تجربهاش حفظ شــود.اما وزارت خارجه
و البــد شــخص رئیسجمهور چنیــن اعتقادی
نداشتند .حال اینکه من و امثال بنده درست فکر
میکردیم و یا مجموعه تصمیم گیران دولت گذر
زمان این موضوع را مشخص میکند.
ضمن اینکه باید تاکید کرد همواره تجربه ثابت
کرده سرعت باال در عزل ونصبها صورت خوشی
و نتایــج خوبی ندارد .زیرا اوال تعبیر میشــود که
عزلها کیلویی اســت و دولــت در حال تغییرات
اتوبوسی است و ثانیا در انتصاب افراد جدید مداقه
و دقت الزم نشده است.
اگر شخص رئیسجمهور وتصمیمگیران اصلی
اسیر فشارهای رسانهای نشــوند میتوانند بدون
جنجال و حواشــیهای خاص هــم اتالف منابع
نکنند وهــم تغییرات مدنظر خــود انجام دهند.
کنترل پروپاگاندای سهم خواهان مهم است.

خبر
مرجع ارزیابی بازیها در کشور راهاندازی میشود
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی از
راهاندازی کانونی برای ارزیابی بازیهای حوزه علوم
شــناختی خبر داد و گفت :این کانون مرجع تعیین
صالحیت بازیها خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجید نیلی احمدآبادی در
مراسم رونمایی و داوری چهار پروژه علوم شناختی
که در محل معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری
برگزار شــد ،افزود :در ابتدای تشــکیل ستاد علوم
شناختی زیرساختهای الزم برای توسعه این دانش
و نیروهای انســانی کافی و متخصص در حوزه علوم
شناختی نبود و وضعیت خوبی نداشتیم.
وی افــزود :از همــان ابتدا ،اولویت ســتاد علوم
شناختی ایجاد زیرساختهای الزم و توسعه نیروی
انســانی بود تا فعالیتهای این حوزه وسیع ،توسعه
یابد و تا این عمق به وجود نیاید ،بنیه قوی در علوم
شناختی ایجاد نخواهد شد.
وی افزود :خوشــبختانه اتفاقات خوبی در زمینه
علوم شــناختی به وجود آمده و وقت آن اســت که
محققان این حوزه به توسعه علوم شناختی بپردازند.
دبیر ســتاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی،
با تاکید بر اینکه اکنون در مرحلهای هســتیم که ۶
ماه غفلت از حوزه علوم شــناختی باعث میشود که
از دنیا عقب بیفتیم ،ادامــه داد :عقب ماندگی ما از
دنیا مانع از اســتفاده مردم از محصوالت حوزه علوم

شناختی میشود.
نیلی ادامه داد :حوزه علوم شناختی حساس است
و نگاه به این بخش از علم از سوی ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شــناختی از نظر کیفی کنترل شده
است .دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
با بیان اینکه در این ستاد در تالشیم که ارزشگذاری
علمی به وجود بیاید ،گفت :تمرکز این ستاد ،طی دو
سال اخیر توسعه سرمایه شناختی جامعه ایرانی بوده
اســت تا مردم کشور به زندگی بهتری دست بیابند.
در واقع توانمندی جامعه ،بزرگترین سرمایه آن است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین استفاده بهینه از
شرایط باعث میشــود که تابآوری کشور افزایش
یابد .نیلی افــزود :یکی از ابزارهــای هر جامعهای،
آگاهی مردم نســبت به کاربرد خودشناســی است
که خوشــبختانه یکی از استارتآپهای حوزه علوم
شناختی در این زمینه فعالیت میکند.
وی افــزود :مطالعات بینالمللی نشــان داده که
تا  ۱۷ســال امکان ارتقای پایه شناختی به صورت
علمی وجود دارد؛ از اینرو الزم است که ما بهدنبال
ابزارهایی برویم که جامعه به صورت گسترده بهدنبال
آن است.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناخت با
اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای تربیت شناختی بر
پایه بازیهای رایانهای ادامه داد :ستاد علوم شناختی

در این زمینه ســرمایهگذاری جدی کرده است و بنا
دارد با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و بنیاد
بازیهای رایانهای چنین ارزیابیهای شناختی را در
کشور نهادینه کند.
نیلی عنوان کرد :به این واســطه مرجع علمی و
قانونی برای ارزیابی بازیهای رایانهای هســتیم که
محصوالت این حوزه ارزیابی شوند .همچنین تعیین
میشــود که چه بازی برای چه محدوده سنی الزم
است .دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
بــا بیان اینکه ما پیشــنهاد میکنیم دانشــجویان
کارشناســی و ارشــد و دکترا در حوزههای جوانان
و کاهش افت شــناختی در بزرگساالن ورود کنند،
گفت :این حوزه یک بازار در دســترس اســت که
پیچیدگی زیادی ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز فناوران به ترکیب
هوش مصنوعی و علوم شــناختی ،گفت :این حوزه
که با نام داده کاوی هوشــمند به توان شــناختی
نامگذاری شــده ۱۶ ،استارت آپ زیرساختهای آن
را ایجاد کرده و فعال شدهاند .به گفته نیلی ،در این
حوزه با استفاده از تحلیل دادهها و مدلهای شناختی
مطالعاتی را انجام میدهند.
وی گفت :امیدواریم در این مســیر محققان به
خوبی حرکت کنند و کنترل کیفی این محصوالت
از اولویتهای ما در ستاد به شمار میرود.

