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ظریف به مجلس 
فراخوانده شد

صعود شیرین در شب شکست تلخ

سالطین فرصت سوزی! 

 نگاهی به مقاله ای از جالل ستاری 
و آنچه از آینده ترسیم می کند؛

هم پودگی تئاتر و سیاست 
در ایران

دادسرای عمومی و انقالب تهران خبر داد؛

 تشکیل پرونده قضایی
 در پی انتشار فایل صوتی 

از وزیر امور خارجه

با پایان دور اول نشست در وین اتخاذ شد؛

تصمیم کمیسیون مشترک 
برجام برای سرعت بخشی 

به روند  گفت وگوها

همين صفحه
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آدرنالين 7

فرهنگ و هنر8

همين صفحه

سياست 2

 نخستین واکنش غیرمستقیم ظریف 
 به انتشار فایل صوتی خود: 

 نگران تاریخ نباشيد؛
نگران خدا و مردم باشيد

سياست 2

 ربیعی خبر داد؛

 دستور روحانی بر شناسایی 
سارقان فایل صوتی ظریف
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یادداشت

رئیس  جمهوری بر لزوم تدوین و اجرای سیاســت های 
مناسب برای جذب هر چه بیشتر و مانع زدایی در راه بازگشت 
نخبگان و صاحبان دانش و سرمایه به داخل کشور تأکید کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،   حسن 
روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی، 
نخبگان و افراد تحصیل کرده مقیم خارج را سرمایه ای مفید و 
بزرگ برای کشور خواند و بر لزوم تدوین و اجرای سیاست های 
مناسب برای جذب هر چه بیشتر و مانع زدایی در راه بازگشت 
نخبگان و صاحبان دانش و سرمایه به داخل کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به غیرواقعی و مبالغه آمیز بودن آمار مطرح  شده 
در رسانه ها در زمینه مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان به 
خارج از کشور بر لزوم روشنگری و ارائه آمارهای حقیقی در 
این زمینه تأکید کرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی باید در امر شناخت و تدوین روش ها و سیاست های 
تشویقی و جذب کننده نخبگان و تحصیلکردگان ایرانی خارج 

از کشور تالش کند.
در جلسه امروز شورای عالی انقالب فرهنگی، رئیس بنیاد 
نخبگان گزارشــی از مهاجرت نخبگان و اجرایی سازی سند 
راهبردی نخبگان کشور ارائه کرد. بر اساس این گزارش، ۶۳ 

درصد این سند مسیر اجرایی سازی را طی کرده است.
در این جلسه، همچنین موضوع بازگشت نخبگان ایرانی 
خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس، مسیر 
بازگشت ایرانیان نخبه از ۲۰ دانشگاه برتر جهان، شیب تندی 
در ۲ سال اخیر پیدا کرده و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۵۰ نخبه 
ایرانی به کشور بازگشته اند که ۴۰۰ نفر از آنان جذب هیأت 
علمی دانشگاه ها شده و ۲۳۰ نفر در شرکت های دانش بنیان 

فعالیت می کنند.

دور اول نشست کمیسیون مشترک برجام که دیروز با حضور هیأت های ایران و گروه ۴+۱ 
در وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت. در این نشست هیات های شرکت کننده تصمیم به 
تسریع در روند گفت و گوها گرفتند. به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت 
امور خارجه، در این جلسه حاضران تصمیم به تسریع روند گفت وگوها گرفته و توافق شد فعالیت 
گروه های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم ها و هسته ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. 
همچنین تصمیم گرفته شد که گروه کارشناسی سوم با نام »گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی« 

با هدف گفت وگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود.  
مذاکره کنندگان ایرانی در فرایند مذاکرات بر لزوم تسریع در مذاکرات و عدم فرسایشی شدن آن تاکید داشته اند. پیش از ظهر دیروز 
در جلسه سه جانبه مهمی میان روسای هیأت های ایران، روسیه و چین، طرف ها بر هماهنگی کامل میان سه کشور و لزوم رفع یکجای 

تحریم ها علیه ایران تأکید کردند. در همین چارچوب، دیروز دو دیدار میان دکتر عراقچی و انریکه مورا برگزار شد.
 تسریع در فرایند مذاکرات و جلوگیری از فرسایشی شدن آن از تاکیدات طرف ایرانی در این مذاکرات بوده است.

خبر

خبر

روحانی: 

سیاست های مناسب برای جذب نخبگان خارج از کشور 
تدوین شود

با پایان دور اول نشست در وین اتخاذ شد؛

 تصمیم کمیسیون مشترک برجام برای 
سرعت بخشی به روند  گفت وگوها

وزیر امور خارجه کشــورمان که در ادامه 
ســفر خود به عراق، راهی اقلیم کردســتان 
 شــده اســت، بــا مســعود بارزانــی دیدار 

و رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف بعد از 
ظهر روز سه شنبه در سفر به اقلیم کردستان 
عــراق و در اربیل بــا مســعود بارزانی رهبر 
حزب دموکرات کردســتان عراق  دیدار و در 
 خصوص موضوعات مورد عالقــه به گفتگو و 

تبادل نظر پرداخت.

وزیر امــور خارجه در این دیــدار دیدگاه 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه امنیت عراق 
و اقلیم کردستان و مخالفت با هرگونه خدشه 

در آن را مورد تاکید قرار داد.
مســعود بارزانی رهبر حــزب دموکرات 
کردســتان عراق نیــز در این دیدار بــا ابراز 
امیــدواری برای بــه نتایج مثبت رســیدن 
گفتگوهای وین،  از دیدگاه جمهوری اسالمی 
ایران در خصــوص امنیــت عــراق و اقلیم 

کردستان قدردانی کرد.
وی افزود: اجــازه نمی دهیم  کردســتان 
محلی برای تهدید و ناامنی مرزی برای ایران 

باشد.
ظریــف کــه عصــر دیــروز وارد اربیل 
شــد در فرودگاه این شــهر مورد اســتقبال 
مقامات اقلیم کردســتان عراق از جمله قباد 
 طالبانــی، معاون نخســت وزیر ایــن اقلیم 

قرار گرفت.

پیرو انتشار فایل صوتی وزیر خارجه در شبکه های رسانه ای خارج از 
کشور، دادسرای عمومی و انقالب تهران از تشکیل پرونده قضایی در این 
زمینه خبر داد.  به گزارش ایسنا، بنابر اطالعیه دادسرای عمومی و انقالب 
تهران، از حیث جنبه عمومی جرم با دستور دادستان تهران، پرونده قضایی 
در دادسرای امنیت تهران تشکیل گردیده است. این اطالعیه می افزاید: 
اتهام اصلی مطرح در این پرونده انتشار و قرار دادن اطالعات طبقه بندی 

شده کشور در اختیار افراد فاقد صالحیت است که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسالمی و قانون 
مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند 
و  برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. بنابر اطالعیه فوق، جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن 
و نیز تعیین سطح طبقه بندی اطالعات افشا شده، ضمن استعالم از دستگاه های مسئول، دستورات الزم به 

دستگاه های اطالعاتی و امنیتی، صادر شده است.
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بارزانی در دیدار ظریف: 

 اجازه نمی دهیم کردستان عراق محلی 
برای تهدید و ناامنی ایران باشد 

دادسرای عمومی و انقالب تهران خبر داد؛

تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار فایل صوتی 
از وزیر امور خارجه

ضرورت اجتناب ناپذیر این روزهای محنت زده کرونایی؛

غربالگری ملی سالمت روان و 
بیمه شدن خدمات مشاوره ای

سياست 2

شهرنوشت 6

فشار جمهوریخواهان برای برکناری وزیر خارجه اوباما از دولت بایدن؛

جنجال محرمانه های 
یف دامن کری را  ظر

هم گرفت
پس لرزه های فایل صوتی محرمانه ای که 
حاوی گفت وگوی سعید لیالز با محمدجواد 
ظریف است، به آمریکا هم رسیده و دامن جان 
کری را هم گرفته اســت. پیش از این دونالد 
ترامپ جان کری، وزیر خارجه دولت باراک 
اوباما را متهم به نقض قانون لوگان در آمریکا 

کرده بود. 
کــری یکــی از تاثیرگذارتریــن عوامل 
شکل گیری برجام بود. همان زمان که برجام 
در حال تولــد بود، فیلم قــدم زدن های او و 

ظریف در خیابان های ژنو سر و صدای زیادی 
به پا کرد و در ایران دلواپسان هیاهوی بسیار 

بابت آن به راه انداختند.
چند سال بعد وقتی دولت بایدن و به تبع 
آن کری کنار رفتند و دولــت جمهوریخواه 
روی کار آمد، دونالــد ترامپ توئیت کرد که 
»جان کری، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا 
و ســناتور کریس مورفی با احترام به ایران 

قانون لوگان را نقض کرده اند.«
او بارها کری را متهم کرد که...

ارزیابی مجامع بین المللی از حمله اسرائیل به غزه و آزار و اذیت فلسطینیان در قدس:

ارتکاب جنایت و شکل گیری دور جدید آپارتاید 
جهان 3

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه

حــل مشــکالت زیرســاختی 
شهرک های صنعتی نیاز به یک توجه 
جدی دارد، توســعه این شهرک ها و 
رفع مشکالت آنها قطعا توسعه صنعت 
کشور و رشد تولید را به دنبال خواهد 

داشت. 
در ســال های گذشــته با هدف 
تمرکززدایی از شهر تهران، شهرک های 
صنعتی مختلفی در خارج از شهر تهران 
تاسیس شد تا کارگاه های تولیدی و 
تولیدکنندگان به این شهرک  ها بروند.

 قرار بود این شــهرک ها امکانات 
کاملی داشته باشند تا عالوه بر تجمیع 
کارگاه های تولیدی، آلودگی شــهر 
تهران نیز کاهش پیدا کند اما به رغم 
اینکه تولیدکننــدگان برای حضور 
در این شهرک ها استقبال کردند اما 
همچنان مشــکالت این شهرک ها 

پابرجاست.
 شــهرک های صنعتــی ماننــد 
عباس آباد، شــهرک صنعتی ورامین 
از جمله این شــهرک ها هستند که 
مشــکالت بســیاری دارند یکی از 
اصلی ترین مشــکالت شهرک های 
صنعتی عدم ثبات مدیریت ها است 
به طور مثال در ۱۰ ســال گذشــته 
۱۱ مدیرعامل به عنــوان مدیرعامل 
شهرک های صنعتی اســتان تهران 
منصوب شــدند یعنــی حتی یک 
مدیرعامل یک سال نیز در این سمت 

باقی نمانده است.
مشــکل دیگر این شهرک ها عدم 
سرمایه گذاری است سرمایه گذاری 
در این شهرک ها زمانی جنبه توجیهی 
پیدا می کند که زیرســاخت ها آ ماده 

شده باشد و بعد از تکمیل زیرساخت ها 
تولیدکننــدگان بتواننــد از بانک ها 
تســهیالت بگیرند هر چند بانک ها 
نیز در مســیر ارایه تسهیالت ایرادات 
بســیاری می گیرند به طــور مثال 
بسیاری از تولیدکنندگانی که در این 
شــهرک ها حضور دارند در تماس با 
ایلنا اعالم کردند که بانک ها، کارخانه و 
یا کارگاه آنها را که چند میلیارد ارزش 

دارد به عنوان ضامن نمی پذیرد.
مســاله دیگر در شــهرک های 
صنعتی مشــکالت محیط زیستی و 
عدم امکانات اولیه است. برخی از این 
شهرک ها در دفع فاضالب و همچنین 
تهیه آ ب و برق مورد نیاز با مشــکالت 
بسیاری همراه هستند و اگر امکانات 
اولیه ای نیز وجود داشــته باشد باید 
آن را بسیار گران بخرند. به طور مثال 
یک خط تلفن کــه در حالت معمول 
۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد را باید در 
شهرک صنعتی ورامین شش مییون 

تومان خرید.
 نبود یــک سیســتم فاضالب و 
پســاب در برخی شهرک ها همچون 
شــهرک صنعتی چرمشهر ورامین و 
عدم اصالح جاده ورامین - چرمشهر 
از دیگر مشــکالت اصلی این شهرک 
صنعتی است.  دولت آینده و شورای 
شــهر می توانند با تصویب قوانینی و 
دادن امتیازاتی همچون معافیت های 
مالیاتــی و گمرکی به فعــاالن این 
شهر ک ها گام بزرگی در حل مشکالت 

آنها بردارند.
 همچنیــن حــل مشــکالت 
زیرساختی در این شهرک ها نیاز به یک 
توجه جدی دارد و توسعه این شهرک ها 
و رفع مشــکالت آنها قطعا توســعه 
 صنعت کشور و رشد و تولید را به دنبال 

خواهد داشت.

 شهرک های صنعتی راه حل 
یا باری بر دوش تولیدکنندگان 


