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صورت هایمالیحسابرسیشده 132شرکت دیگربخشعمومیکشورمنتشرشد

 55هزار میلیارد تومان دارایی
روی پیشخوان مردمی

درپی اقدام تروریستی
عوامل ضدانقالب و وابسته
به استکبار ،پاسدار مدافع حرم
حسنصیادخدایی بهشهادترسید

در سالروز اجرای قانون اصل  ،44دومین گام بلند شفافسازی بخش دولتی با انتشار صورتهای مالی شرکتهای بخش عمومی
کشور برداشته شد .در دولت سیزدهم اقدامات بیسابقهای در جهت شفافیت اقتصادی از جمله انتشار لیست ابربدهکاران
بانکی ،صورتهای مالی شرکتهای دولتی و درتازهترین اقدام شرکتهای بخش عمومی انجام شده است.

8

مزد مجاهدت

معاوناولرئیسجمهورخبرداد

احیای  6هزار واحد تعطیل در دستور کار

یکی از مدافعان حرم در حمله
مسلحانه دو موتورسوار در خیابان
مجاهدین اسالم تهران ترور شد.
این حادثه حوالی ساعت  16روز
گذشته در یکی از کوچههای فرعی
خیابان مجاهدین اسالم رخ داد و
دو نفر موتورسوار با شلیک  5گلوله،
یکی از مدافعان حرم را به شهادت
رساندند .بنابر این گزارش این
ترور در نزدیکی منزل این شهید و
هنگامی که وی با خودروی شخصی
قصد ورود به منزل خود را داشته،
به وقوع پیوست.

معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی ،از دبیر نهضت خواست تا ضمن بررسی و
دسته بندی موانع و ارائه راه حلها با همکاری بانکها و نهادهای حمایتی یک برنامه زمانبندی شده مدون برای احیای حداقل
 6هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال  ۱۴۰۱آماده شود.
2

بازیابی نقش فعال و مهم ایران در مناسبات
بینالمللی از سوی دولت سیزدهم

از همسایهمحوری
تا افزایش صادرات
به اروپا
3

2
دقایقی پس از شهادت سردار صیادخدایی ،خانواده او سوگواری میکنند /عکس  :فضای مجازی

فراموشنمیکنیم
یادداشت
کمیل نقیپور
سردبیر

ســفر رئیس جمهــور به آذربایجــان غربی هر چند بیســت و
یکمین سفر استانی او طی  8ماه اخیر به حساب میآمد ،اما
از یک جهت متفاوت از سفرهای پیشین بود .آیتاهلل رئیسی
دو هفته پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها به استان
آذربایجــان غربی ســفر کرد و با حضور میان اقشــار مختلف
توگو نشســت.
مــردم بدون واســطه و رودررو بــا آنان به گف 
از ایــن جهــت اقــدام او دارای اهمیــت مضاعــف اســت کــه
علــی رغــم تبلیــغ گســترده رســانههای مخالــف دولــت و
شــبکههای ضدانقــاب ،دربــاره ایــن طــرح رئیــس جمهور
برای ارتباط مســتقیم با مردم و بررســی بیواسطه مسائل و
مشــکالت آنــان در بحبوحه اجرای طــرح و در حالی که هنوز
دســتاوردهای مثبــت این اقدام عیان نشــده اســت در میان
آنــان حضور یافــت و به ســؤاالت و دغدغههای آنان پاســخ
داد؛ موضوعــی که نماد ســبک مدیریت مردمــی و جهادی
آیتاهلل رئیســی است .ســبک مدیریتیای که کامالً در نقطه
مقابل شــیوه مدیریتی رئیس جمهور پیشین قرار دارد .برای
صحتســنجی این گزاره هر چند نیاز به اســتدالل نیســت و
مردم تجربه ریاست جمهوری روحانی را همچنان به خاطر
دارند اما برای مشــت نمونه خروار ،مناســب است عملکرد
دو رئیس جمهور در آزادسازی قیمت بنزین و مردمیسازی
یارانهها مورد بررسی قرار گیرد.
در موضوع اول و در آبان  98صبح روز جمعه  24آبان،
مــردم در پمــپ بنزینهــا متوجــه افزایــش یکبــاره قیمت
بنزین شــدند .خشــم مردم از نادیده گرفته شــدن از ســوی
دولت وقت ،آنها را به خیابانها کشاند .مهمترین ضربه به
نهاد دولت توسط قوه مجریه و با از بین بردن اعتماد مردم
ایجــاد شــد .اعتراضــات در برخــی از شــهرها شــکل گرفت
و پــس از چنــد روز ضدانقــاب از ایــن فرصــت و بیخیالی
دولت وقت کمال اســتفاده را برد و در برخی از نقاط کشــور
آشوب به پا کرد.
توگو و صحبت
رئیس دولت اما ترجیح داد به جای گف 
با مردم ،سکوت اختیار کند و پس از  10روز از آغاز اعتراضات
درباره تصمیم دولت درباره افزایش قیمت بنزین با مردم
ســخن بگوید .اما اظهارات عجیــب روحانی ضربهای دیگر
بــه اعتماد مردم به نهــاد دولت وارد آورد .حســن روحانی
 6آذر  98در جلسه شــورای اداری آذربایجان شرقی درباره
طرح افزایش قیمت بنزین ،گفت« :شــبی که سهمیهبندی
بنزین اجرا شــد من خودم هم اطالع نداشــتم و خودم هم
صبح جمعه مثل شما دیدم قیمت تغییر کرده است چرا

که به شــورای امنیت کشــور گفته بودم که زمان آن را به من
هم حتی نگویید ،به آنها گفته بودم در صداوســیما کارهای
تبلیغاتــی اجــرای این طــرح را انجــام دهید و هر شــبی که
مناسب بود آن را اجرایی کنید».
رئیــس دولــت بــا یک جملــه که با خنــده نیز بیان شــد
عمالً از خود ســلب مســئولیت کرد و خواســته یا ناخواسته
بنزین بر آتش ناراحتی و عصبانیت مردم ریخت .روحانی
البتــه بعــد از آن ماجــرا تا پایــان دولتش هیــچگاه به میان
مــردم نیامــد .او کرونا را بهانــه کرد اما رویــه رئیس دولت
در ســالهای پیــش از کرونا نیز نشــان میداد کــه عالقهای
بــرای برهــم زدن تشــریفات مختص به خــودش و حضور
در میــان مــردم ندارد بخصــوص آن یکــی دو مرتبهای که
در اوایــل دولتــش در میان مردم حضــور یافت عملکرد او
و دولتــش به گونهای بود که مردم به او خوشــامد نگویند و
اتفاقهایی مانند آنچه که در استقبال از روحانی در معدن
یورت رقم خورد ،تجربــه تلخی برای او رقم بزند .روحانی
البتــه به جــای تغییــر رویه ،صــورت مســأله را پــاک کرد و
مردم از شــیوه دولــتداری وی حــذف شــدند .البته کلمه
مردم برای پیشــبرد امور سیاســی همچنان در ادبیات او به
کار برده میشــد کــه در ماههای آخر نیز اســم مردم هم از
دهان او افتاد .ســلب مسئولیت از خود ،بیتدبیری در اجرا
و نامحرم دانســتن مردم ،ســه پایه فاجعه آبان  98و دیگر
فجایــع مدیریتــی او بــود که در هر ســه آن شــخص رئیس
دولت مقصر اصلی به حساب میآمد.
امــا در ماجرای طرح مردمیســازی یارانهها که از ســوی
دولــت ســیزدهم بــه اجــرا در آمــد ،شــرایط متفــاوت بود؛
رئیس دولت پیش از آغاز اجرای طرح ،مردم را از تصمیم
خــود آگاه کرد .همان ابتدا با اینکه بهراحتی میتوانســت با
توجــه به عملکرد دولــت قبل در رقم زدن شــرایط موجود
و بهوجود آوردن بحران ارز دولتی از خود ســلب مسئولیت
کنــد ،صراحتاً اعالم کرد مســئولیت این طرح را میپذیرد و
برای خدمت به مردم از گذشتن از آبروی خود ابایی ندارد.
طــرح را با تدبیر صورت گرفته با کمترین چالش به مرحله
اجرا درآورد و حتی در پی برخی از مشکالت به وجود آمده
کــه پــس از اجرای طرح مشــخص شــد بالفاصلــه تصمیم
مناســب اخــذ و در تمامی این مراحل به صورت مســتقیم
و رودررو هم از طریق رسانه ملی و هم با حضور بیواسطه
توگو
در میان اقشــار مختلف مردم درباره این طرح به گف 
پرداخته شد.
برای همین است که فارغ از موافقتها یا مخالفتهای
سیاســی ،تصویر همه مــردم از دولت فعلی بــا دولت قبل
متفــاوت اســت .تصویر برجامانــده از دولت قبل ،ناشــی از
تجربه زیســته مردم تحت مدیریت دولت روحانی اســت،
تصویری که با بازیهای رسانهای فراموش نمیشود.
ســالم هر روز با شما در اینجا
خواهیمبود،صدای
شما،حرفشماو
پیشنهادشمارامی
شنویمومیخوانیم
وبازگومیکنیم.باما
همراهباشید،بگوییدو
بنویسید
تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

ایران و عمان؛ فراتر از همسایگی ،برادری و وفاداری
یادداشت
حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه

عمان همواره در معادالت منطقهای بدون ورود
در دســتهبندیها ،کشــمکشها و قطببندیها،
همدالنــه در پــی ایفــای نقــش مثبــت اســت.
جمهــوری اســامی ایــران در مســیر چالشهای
منطقــهای ،همــواره سیاســت معتــدل و متوازن
ســلطنت عمــان را بــه عنــوان بخشــی از راهحــل
مــورد توجــه قــرار داده اســت .عمــان همچــون
جمهوری اسالمی ایران ،پیوسته در مسیر کاستن
از فاصلههــا ،زمینهســازی برای صلح ،دوســتی و
بــرادری دینــی از هیچ کوششــی فروگــذار نبوده و
برای مردم ایران یک دوست وفادار و همسایهای
قابل اعتماد به حساب میآید.
در این میان ،نقش بارز و مؤثر سلطنت عمان
در دیپلماســی ،گفتوگــو و صلح مــورد تکریم و
توجه جمهوری اســامی ایران اســت .مناســبات
حســنه دو کشــور ،در دوران زمامداری عالیجناب
ســلطان هیثــم بــن طــارق نیــز هماننــد دوران
ســلطان فقید مرحوم قابوس بن سعید در مسیر
تعامل و پیشرفت تداوم یافته است.
بیشــک دکتریــن سیاســت خارجی متــوازن،
دیپلماســی پویــا و تعامــل هوشــمند جمهــوری

اسالمی ایران و سلطنت عمان به همراه اهتمام
جدی رهبران و مقامات عالی دو کشور در توسعه
روابــط ،مــورد توجه جدی طرفین اســت ،در کنار
پیوســتگیهای جغرافیایــی ،تاریخــی ،سیاســی
و اقتصــادی ،مشــترکات فــراوان دو کشــور باعث
شده تا همواره مناسبات ایران و عمان ،به عنوان
الگــوی موفقی از تعامــات دوجانبه تلقی گردد.
ایــن الگــوی موفق باعث شــده که در طــول چند
دهــه اخیــر تالطمــی در روابــط تهران و مســقط
وجــود نداشــته باشــد ،و همــواره شــاهد توســعه
روابــط مثبت ،ســازنده و مبتنی بــر واقعیتهای
سیاســی منطقــه ،بین دو کشــور بودهایــم .در این
مســیر ،رایزنیهای مســتمر مقامات سیاســی دو
کشور باعث فهم متقارب و مشترک در مناسبات
در حوزههــای مختلــف دوجانبــه ،منطقــهای و
بینالمللــی شــده اســت .توســعه همــه جانبــه
مناســبات ،تســهیل صــدور روادیــد بــرای اتبــاع
ایرانــی و عمانــی ،گســترش همــکاری بخــش
خصوصــی و رقابتیتر شــدن قیمــت محصوالت
ت به گذشته،
صادراتی ایران در بازار عمان نســب 
نشــان از تالش مقامات و فعاالن دو کشور در این
حوزه است.
با توجه به ظرفیت بومی فراوان موجود در دو
کشور ،بر این باوریم که روابط اقتصادی دو کشور
ظرفیتی بســیار گســتردهتر از میزان فعلی داشته
و بایــد با تالش و برنامهریــزی الزم ،فضا را بیش

تقدیر از خانوادههایی که جان میبخشند

از پیــش بــرای ارتقــای همکاریهــای اقتصــادی
میان دو کشور مهیا ساخت.
در بعــد سیاســی ،جمهــوری اســامی ایــران
بــا رایزنــی و همــکاری سیاســی در پروندههــای
منطقهای و بینالمللی در باالترین ســطح اقدام
کــرده اســت .جمهــوری اســامی ایــران ،نقــش
بیبدیل سیاســتهای ســلطنت عمان در زمینه
حمایــت از صلحطلبــی ،پرهیز از تنــش و کمک
بــه حل و فصــل بحرانهای گوناگون را سیاســتی
حکیمانــه تلقــی و از آن حمایــت میکنــد .در
حقیقت عمان برای ما دوست و شریکی قدیمی
اســت که نه تنها از ظرفیتها و امکانات وسیعی
در حوزههــای سیاســی و اقتصــادی برخــوردار
اســت ،بلکــه بــه دلیــل موقعیــت ژئوپلیتیــک و
ژئواســتراتژیک ،ظرفیتهــای بیشــماری بــرای
توسعه منطقهای فراهم میسازد.
رجاء واثق داریم ،ســلطنت عمان با اســتفاده
از ظرفیتهــای فــراوان و موقعیــت راهبــردی
خویــش ،میتوانــد در چهارچــوب «چشــمانداز
خردمندانــه عمان  »2040بــا موفقیت به اهداف
خود دســت یافته و در این چهارچوب ،جمهوری
اســامی ایــران در ابعــاد گوناگــون اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگی در کنار کشــور دوســت و برادر
سلطنت عمان خواهد بود.
فعالســازی کریــدور شــمال-جنوب بویــژه
اجرایــی شــدن موافقتنامــه چهارجانبــه ایــران،

روز  ۳۱اردیبهشــت بــا فتوای امام خمینــی (ره) مبنی بر جایز بودن اهــدای عضو در تقویم ملی
کشور به عنوان روز ملی «اهدای عضو ،اهدای زندگی» به ثبت رسیده است .مراسم جشن نفس
نـــــما هر ساله در این روز برای تقدیر از خانواده های جانبخش اهدا کننده عضو توسط انجمن اهدای
عضو ایرانیان برگزار می شود .در مراسم امسال که با حضور هنرمندان ،ورزشکاران ،کادر درمان
و خانواده های جانبخش اهدای عضو در سالن همایش های برج میالد برگزار شد ،از خانواده های جانبخش
با اهدای مدال افتخار تقدیر به عمل آمد.

عمان ،ترکمنستان و ازبکستان دربردارنده منافع
مشــترک و در جهــت توســعه پایــدار منطقــهای
اســت .مســلم اســت که با تحقق ایــن طرحهای
دوجانبه و چندجانبه ،افزون بر توسعه اقتصادی
دو کشــور ،پیوندهای دوستی و برادری در منطقه
نیز مستحکم و پایدارتر خواهد شد.
دولــت جدیــد جمهــوری اســامی ایــران از
آغــاز فعالیــت خــود ،ابتکار «سیاســت همســایه
محور» و اولویت بخشی به «سیاست منطقهای»
و «آســیا محــور» را محــور سیاســت خارجــی و
تحــرکات دیپلماتیــک خــود قــرار داده اســت.
تقویــت ســازوکارهای مبتنــی بــر گفتوگــو و
همکاری ،تمرکز بر اشــتراکات ،حسن همجواری
و مقابلــه بــا عوامــل اخــال در امنیــت و ثبــات
منطقــه ،از جملــه موضوعــات کلیــدی در روابط
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران محســوب
میشود.
سفر آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
محترم ایران به کشــور دوســت و برادر ،عمان که
بــه دعوت رســمی عالیجنــاب ســلطان هیثم بن
طــارق به مســقط انجام میشــود نشــانه دیگری
از عــزم ،اراده و جدیــت طرفیــن بــرای تقویــت و
گســترش روابــط فیمابیــن و گام بلنــدی در راه
تحکیــم ثبــات ،اســتقرار امنیــت پایدار و توســعه
منطقه خواهد بود .دســت همسایگان و دوستان
خود را به گرمی میفشاریم.

