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اسامی کاندیداهای پیشنهادی ریاست جمهوری به شورای ائتالف ارائه شد

معاون استانهای شورای ائتالف، با اشاره به فرآیند انتخاب 
نامزد شورای ائتالف در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: پس 
از دریافت اسامی پیشنهادی، اسامی افراد مورد نظر، در اختیار 

دبیرخانه شورا قرار گرفت.
معاون  قدیمی  نورالدین  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اموراستانهای شورای ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به فرآیند 
انتخاب نامزد شورای ائتالف در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: 
براساس فرآیند پیش بینی شده، مقرر شده بود که کاندیداهای 
مورد حمایت شورای ائتالف برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰، با نظر اعضا و مرتبطین با مجامع عمومی، 
منتخب و اعضای استانی و شهرستانی شوراهای ائتالف نیروهای 

انقالب، انتخاب و به مردم معرفی شود.
اتخاذ روش های  با  این هدف،  به  برای رسیدن  افزود:  وی 
از اعضا و  از تعدادی  با یک جامعه آماری مشخص،  مناسب، 
و  دراستان ها  انقالب  نیروهای  ائتالف  شوراهای  با  مرتبطین 
شهرستان ها خواسته شد که افراد مورد نظر خود را برای قرار 
نیروهای  ائتالف  شورای  انتخاب  و  بررسی  فرآیند  در  گرفتن 
ریاست جمهوری  بالقوه  و  بالفعل  کاندیداهای  بین  از  انقالب 

۱۴۰۰معرفی کنند.
معاون اموراستانهای شورای ائتالف نیروهای انقالب اظهار 
داشت: پس از دریافت اسامی پیشنهادی، اسامی افراد مورد نظر، 

در اختیار دبیرخانه شورای ائتالف نیروهای انقالب قرارگرفت.
قدیمی اعالم کرد: در مرحله بعدی، طی چند روز آینده، 
کمیته مشخص شده از طرف دبیرخانه شورای ائتالف، با افراد 
افراد  این  که  صورتی  در  و  خواهدگرفت  ارتباط  پیشنهادی 
تصمیم جدی برای حضور در عرصه انتخابات داشته باشند و 
از طرفی نیز، فرایند پیش بینی شده و ضوابط شورای ائتالف را 

بپذیرند، وارد مرحله بعدی خواهند شد.
وی گفت: نظر به اینکه شاید برخی افراد پیشنهادی تصمیم 
به کاندیداتوری نداشته باشند و یا شاید از تصمیم اعالم شده 
قبلی خود منصرف شده باشند، در این مرحله از اعالم اسامی 

کاندیداهای مورد نظر معذور هستیم.
معاون اموراستانهای شورای ائتالف نیروهای انقالب تصریح 
کرد: دریافت نظرات اعضای مجامع عمومی و منتخب نیروهای 
انقالب در سراسر کشور برای معرفی کاندیداهای مورد حمایت 
شورای ائتالف، از برنامه های بعدی این شورا است، که تا قبل از 

شروع ثبت نام کاندیداها انجام خواهد شد.
ائالف  شورای  حمایت  مورد  کاندیداهای  گفت:  قدیمی 
با پیشنهاد اعضای مجامع نیروهای انقالب در سراسر کشور، 
پذیرش ضوابط این شورا توسط کاندیداها و بررسی برنامه ها و 
سایر موارد مرتبط توسط تیم های تخصصی این شورا، در زمان 

مناسب مشخص واعالم عمومی خواهد شد.
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غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو با تيتر یک :

مسئله مدیریت
اجرایی کشور

باعث موانع
تولید می شود

غالمرضــا مصباحــی مقــدم نماینــده مجلــس خبرگان 
رهبــری و نماینــده پیشــین مجلــس، برایــن بــاور اســت: 
نامگــذاری امســال مقــام معظــم رهبــری مخاطــب 
ــن  ــب ای ــده مخاط ــت. عم ــی اس ــای دولت ــتگاه ه دس
نامگــذاری دســتگاه هــای دولتــی هســتند البتــه انتظــار 
ــازار هــم ایــن اســت کــه اگــر مــی  از مــردم کوچــه و ب
خواهنــد ســرمایه گــذاری کننــد ســرمایه هــای خــود را 

ــد. ــد ببرن ــه ســمت تولی بیشــتر ب
ــت ا… غالمرضــا مصباحــی مقــدم عضــو مجمــع  آی
ــرگان  ــس خب ــده مجل تشــخیص مصلحــت نظــام، نماین
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــین مجل ــده پیش ــری و نماین رهب
ــن  ــاره مهمتری ــن، درب ــک آنالی ــر ی ــا تیت ــو ب در گفتگ
ــد واردات  ــع تولی ــن موان ــد گفــت: مهــم تری ــع تولی موان
ــکان  ــل ام ــه در داخ ــی آن چ ــت. یعن ــه کاالس ــی روی ب
تولیــد داریــم همچنــان وارد مــی شــود خصوصــاً اقالمــی 
ــرغ  ــه م ــد دان ــکان تولی ــه ام ــی ک ــواد خوراک ــد م همانن
ــا  ــم و ب ــور داری ــم را در کش ــویا و امثاله ــه س و کنجال
ــم میلیاردهــا  ــه ایــن کــه امــکان تولیــد را داری توجــه ب
ــی  ــور وارد م ــوراک دام و طی ــرای خ ــه ب ــواد اولی دالر م
کنیــم و حــال ایــن کــه اگــر کشــاورزان را تشــویق کننــد 
امــکان تولیــد در داخــل وجــود دارد. ایــن یکــی از موانــع 
ــن  ــد روغ ــورد تولی ــئله در م ــن مس ــت. همی ــد اس تولی
ــل  ــویا در داخ ــزا و س ــر کل ــد. اگ ــی کن ــدق م ــم ص ه
تولیــد کنیــم هــم جنبــه خوراکــی دارد خصوصــاً ســویا 
ــن دارد و  ــت و پروتئی ــرف اس ــل مص ــت قاب ــل گوش مث
اگــر عصــاره را بگیرنــد روغنــی اســت کــه بــرای مصــرف 
ــل  ــن تعطی ــات روغ ــت و کارخانج ــتفاده اس ــل اس قاب

ــه راه افتــد. ــد ب شــده مــی توان
ــح  ــام تصری ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــالوه  ــود و ع ــی ش ــه وارد م ــواد اولی ــفانه م ــرد: متاس ک
بــر ایــن آن چــه را کــه صنعتگــران مــا در داخــل تولیــد 
ــه از  ــود ک ــی ش ــازه داده م ــابه آن اج ــد مش ــی کنن م
طریــق گمــرک وارد شــود و گاهــی بــا نــرخ تعرفــه پائین 
و همچنیــن از راه قاچــاق اســت. قاچــاق کاالهایــی کــه 
ــود و  ــی ش ــابه وارد م ــود مش ــی ش ــد م ــل تولی در داخ
بــه مثابــه مانــع بــرای رشــد و پیشــرفت و جهــش تولیــد 

عمــل مــی کنــد. مــا نیازمنــد واردات برخــی کاالهــا برای 
صنایــع خــود هســتیم و ارز مــورد نیــاز آنهــا گاهــی بــا 
ــن جهــت برخــی از  ــی شــود و از ای ــن م دشــواری تامی
ــون  ــد چ ــی کنن ــت کار م ــر ظرفی ــا زی ــات م کارخانج
ــن  ــد کــه اگــر ای ــاز خــود را ندارن ــه مــورد نی ــواد اولی م
مــواد اولیــه مــورد نیــاز تامیــن شــود تبعــاً مــی تواننــد 

ــد. ــد کنن بســیار بیشــتر تولی
غالمرضــا مصباحــی مقــدم افــزود: تســهیالت بانکــی 
ــگاه  ــار بن ــه صــورت ســرمایه در گــردش اگــر در اختی ب
ــرد کمــک بزرگــی خواهــد  ــرار گی ــا ق هــای تولیــدی م
ــه  ــا ب ــک ه ــه از بان ــن ک ــای ای ــی بج ــع مال ــود و مناب ب
ســمت تولیــد هدایــت شــود، از آن جهــت کــه نظــارت 
ــع تســهیالت  ــر مصــرف مناب کافــی توســط بانــک هــا ب
ــا  ــری ه ــطه گ ــا و واس ــی ه ــرای دالل ــدارد، ب ــود ن وج
مصــرف مــی شــود کــه ایــن امــر ضرورتــی هــم نــدارد 
ــق در بخــش واســطه گــری و  ــی شــاهد هســتیم رون ول
ــد  ــه بای ــی ک ــد آن رونق ــی اســت و در بخــش تولی دالل
ــع تولیــد  ــه نظــر مــی رســد موان ــدارد. اینهــا ب وجــود ن
ــا پیــچ و خــم هــای اداری  ــر ایــن کــه ب اســت عــالوه ب
و مقــررات هایــی کــه موجــب شــده کار تولیدکننــدگان 
ــرای آنهــا ایجــاد کنــد  پیــچ بخــورد و هزینــه فرصــت ب
و آنهــا را دچــار زحمــت کنــد. موانــع تولیــد اســت کــه 
برخــی جنبــه قانــون گــذاری دارد و بایــد مقــررات 
زدایــی شــود، اقــدام شــود تــا کمــک بزرگــی بــه تولیــد 

باشــد.
ــن  ــه ای ــخ ب ــس در پاس ــین مجل ــده پیش ــن نماین ای
ســوال، امســال هــم هماننــد ســال هــای گذشــته 
رهبــری نامگــذاری ســال را بــه حــوزه اقتصــاد اختصــاص 
دادنــد. مخاطــب ایــن نامگــذاری هــا چــه کســانی اســت؟ 
ــده  ــت. عم ــی اس ــای دولت ــتگاه ه ــب دس ــت: مخاط گف
مخاطــب ایــن نامگــذاری دســتگاه هــای دولتــی هســتند 
ــن اســت  ــازار هــم ای ــردم کوچــه و ب ــه انتظــار از م البت
کــه اگــر مــی خواهنــد ســرمایه گــذاری کننــد ســرمایه 
هــای خــود را بیشــتر بــه ســمت تولیــد ببرنــد. اگــر مــی 
بیننــد ســکه و ارز و خریــد و فــروش خــودرو و مســکن 
و زمیــن و … باصرفــه تــر اســت وجــوه خــود را در ایــن 

گونــه مــوارد نبرنــد بلکــه در جایــی ببرنــد کــه حاصــل 
آن افزایــش و رشــد تولیــد اســت. ولــی عمــده مخاطــب 
ایــن گونــه نامگــذاری هــا مجلــس، دولــت و قــوه قضائیــه 

اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــده مجل نماین
ــد  ــش تولی ــه جه ــته ک ــال گذش ــکالت س ــع و مش موان
ــود تصریــح کــرد: اســاس مشــکالت مســئله مدیریــت  ب
اجرایــی کشــور اســت البتــه تحریــم هــم بــی اثــر نبــود 
چــون بخشــی از منابــع درآمــدی مــا را قفــل کــرده بــود. 
ولیکــن مهــم تــر از تحریــم، بحــث تحریــم داخلــی اســت 
یعنــی موانعــی کــه وجــود دارد بایــد توســط دولــت بایــد 
مدیریــت شــود کــه متاســفانه برطــرف نشــده اســت البته 
ــم  ــق تولیــد هــم بودی در برخــی بخــش هــا شــاهد رون
ــوازم خانگــی  ــد ل ــد بخــش پوشــاک، بخــش تولی همانن
و تولیــد قطعــات خودرویــی کــه نتیجــه ایــن شــد کــه 
ــال  ــه س ــبت ب ــور نس ــل کش ــا در داخ ــداد خودروه تع
ــدا  ــش چشــمگیری پی ــه ســال ۹۸ باشــد، افزای ــل ک قب
ــق  ــن رون ــا شــاهد ای ــا م ــه بخــش ه ــی در بقی ــرد ول ک

ــا جهــش تولیــد نبودیــم. تولیــد ی
آیــت ا… مصباحــی مقــدم بــا اشــاره بــه نبــود اراده 
در مســئولین بیــان کــرد: بهانــه تحریــم دائمــاً در زبــان 
ــت مطــرح مــی شــود امــا مــن معتقــدم  مســئولین دول
کــه در تــوان دولــت بــود و مــی توانســت کار بیشــتری 
انجــام دهــد البتــه ضعفــی کــه بــه صــورت عمومــی بــر 
ــوان کســانی  ــود موجــب شــد از ت ــت حاکــم ب ــن دول ای
کــه زیرمجموعــه هســتند درســت بهــره بــرداری نشــود.

رئیــس کمیســیون امــور زیربنایــی و تولیــدی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در پایــان دربــاره بازار ســرمایه 
گفــت: مــن پیــش بینــی مــی کنم بــازار ســرمایه امســال 
وضعیــت بهتــری داشــته باشــد. از اواخــر ســال گذشــته 
شــاهد نوعــی ثبــات در بــازار ســرمایه هســتیم، شــاخص 
ــت و  ــال اس ــای نرم ــاخص ه ــه االن ش ــت ک ــی اس های
رشــد شــاخص هــا نیــز رشــد معقــول و مناســبی اســت. 
ــرمایه  ــازار س ــرود ب ــش ب ــوال پی ــن من ــه همی ــر ب اگ

امیدبخــش خواهــد بــود.
گفتگو: زهرا ترابی
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گزارش تحليلی ...

مردم جای گوشت قرمز و مرغ به مصرف آبزیان عادت کنند
رئیس جمهور گفت: اگر بتوانیم میگو و ماهی را به قیمت 
و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم 
از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول 

بزرگی است.

روحانی  حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس جمهور صبح )پنجشنبه( در مراسم بهره برداری از ۴ 
هزار و ۶۳۵ طرح وزارت جهاد کشاورزی که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، پس از استماع گزارش کاظم خاوازی 
وزیر کشاورزی گفت: معنای گزارش های شما این است که 
قولی که برای ۴۶ هزار هکتار در سیستان و بلوچستان داده 

شده بود، امروز نهایی شده است.
روحانی عنوان کرد: آبیاری تحت فشار طبق گزارش شما، 
در این هشت سال کمی بیش از دو برابر تاریخ کل ایران شده 
است. یعنی آبیاری تحت فشار کل تاریخ ایران تا سال ۹۲، 
یک میلیون و دویست هزار بوده است و از ۹۲ تاکنون به ۲ 
میلیون و چهارصد هزار رسیده، یعنی دوبرابر کل تاریخ ایران 
شده است. در مسأله شیالت هم طبق اشاره شما، ۵۰ درصد 

رشد وجود داشته است.

پروژه های  به  ویژه ای  اهتمام  انقالب  رهبر   
سيستان و بلوچستان دارند

رئیس جمهور پس از استماع گزارش محمدعلی نیکبخت 
بلوچستان  و  سیستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
سیستان  دشت  هکتار  هزار   ۱۴ آبیاری  طرح  درخصوص 
تصریح کرد: در مورد اینکه بیان کردید سامانه های مربوط 
به این پروژه در اختیار سازمانی قرار گیرد که به خوبی آن را 
اداره کند، حتماً آقایان خاوازی و نوبخت توجه می کنند که 
در سال های آینده مشکلی در ادامه راه وجود نداشته باشد. 
تاکید می کنم که این کار حتماً انجام گیرد. بسیار خوشحال 
هستیم که امروز در سیستان و بلوچستان طرح های بسیار 
مهمی از جنوب تا شمال و از چابهار تا زابل افتتاح می شود و 
شاهد طرح های بسیار مهم و سرنوشت ساز برای زندگی مردم 
و کشور هستیم و حتماً دولت های آینده هم، همین مسیر را 

ادامه خواهند داد.
روحانی افزود: در اینجا الزم می دانم این نکته را بگویم 
که مقام معظم رهبری که نسبت به همه مردم حالت پدری 
و  خاص  توجه  بلوچستان  و  سیستان  به  نسبت  اما  دارند، 
ویژه دارند یعنی پروژه های سیستان و بلوچستان را دنبال 
ایشان  خدمت  هفتگی  صورت  به  که  زمانی  و  می کردند 
می رسیدم و می رسم، درمورد این پروژه ها سوال می کردند که 
طرح ها به کجا رسیده و در برخی پروژه ها تاکید انجام داشتند 
که این مساله دال بر اهتمام مقام معظم رهبری بر توسعه 

سیستان و بلوچستان است.
نبود، ۱۵۰  آبیاری  طرح  این  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
میلیون متر مکعب هدر رفت آب داشتیم و بیش از نیمی 

از این آب تبخیر می شد و به مقصد نمی رسید. تالش ما این 
بود که محصول به گونه ای از منطقه خریداری شود و این کار 

به نقطه نهایی برسد و در اختیار کشاورزان عزیز قرار بگیرد.
رئیس جمهور در ادامه این مراسم، پس از استماع گزارشی 
درخصوص طرح آبیاری نوین در قزوین، بیان کرد: می دانیم 
محصوالت  برای  نعمت  پر  بسیار  دشت  یک  دارای  قزوین 
کشاورزی است و طرح های نوین در رژیم گذشته هم از همین 
دشت آغاز شد و پس از انقالب رونق بیشتری پیدا کرد. زمانی 
که از این منطقه عبور می کنیم، می بینیم که این دشت آماده 
با این طرح ها می توانیم ۳۰ درصد بیشتر  و سرسبز است. 

محصول از زمینی که برکت خداوند است، دریافت کنیم.

 باید عادت مردم به مصرف گوشت قرمز و مرغ را 
به آبزیان تغيير دهيم

روحانی همچنین در بخش دیگری از این مراسم، پس از 
استماع گزارشی درخصوص افتتاح یک مرکز پرورش میگو 
گفت: به نظر من، بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی 
است و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را 
تامین کنیم باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر 
بتوانیم این ها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار 
دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان 
حرکت کند، تحول بزرگی است. آبزیان یک محصول ارزآور و 

صادراتی برای ما هستند.

 تحریم ها در توليد مرغ اثرگذار هستند
وی در ادامه این مراسم گفت: ما در بحث کره به خودکفایی 
رسیدیم و می توانیم جزو صادرکنندگان این محصول باشیم. 
در زمینه مرغ نیازهایی که به خارج از کشور داریم در حال کم 

شدن است و می توانیم به خودکفایی کامل برسیم.
تحریم چه  می گفتند  عده ای  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
که  دادیم  توضیح  مردم  به  کامل  ما  دارد.  مرغ  به  ربطی 
می خواستند در این زمینه اخالل ایجاد شود و اصاًل مرغ در 
کشور تولید نشود. نهاده هایی هم که ما وارد می کنیم از طریق 
ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده ها با 
مشکالت فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم های 
ظالمانه و ضدانسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه 

جا تاثیرگذار بوده است.
و  می کنند  درست  درصد  عده ای  کرد:  عنوان  روحانی 
 ۷۰ و  است  تحریم  برای  مشکالت  درصد   ۳۰ می گویند 
درصد برای مدیریت است که کاماًل غلط و نادرست است. 
آنها نمی دانند که تحریم در چه جاهایی تاثیرگذار است و 
چه مشکالتی ایجاد می کند و نمی دانند کل تولید در بخش 
کشاورزی و صنعت، اگر مواد اولیه اش تامین نشود و به موقع 
وارد نشود، تولید متوقف شده و تمام این ها روی صادرات و 

واردات ما تاثیرگذار است.
و  خارجه  امور  وزارت  از  بهانه،  این  به  کرد:  اضافه  وی 
دستگاه های مرتبط با آنکه این روزها تالش کردند که تحریم 

را بشکنند تشکر می کنم.

 نمی توانم هضم کنم یکی ایرانی باشد و از رفع 
تحریم ناراحت باشد

رئیس جمهور گفت: اصاًل نمی توانم بفهمم و درک و هضم 
کنم که یکی عضو ملت ایران باشد و مسلمان و ایرانی باشد 
و ادعا کند در میان مردم است و برای مردم کار می کند اما 

مخالف برداشته شدن تحریم و از آن ناراحت باشد.
روحانی افزود: تحریم یک ظلم عظیم و بزرگ برای ملت 
ایران است و ما آن لحظه ای که ببینیم طرف مقابل برای 

اجرای قانون و مقررات آماده باشد یک لحظه صبر نمی کنیم؛ 
و هرچه  باشند  بلندگو داشته  و  زور  حاال مخالفین هرقدر 

می خواهند بگویند.
وی تاکید کرد: ما زمانی که ببینیم می توانیم حق مردم 
ایران را بگیریم، من به عنوان رئیس جمهور یک لحظه صبر 
نمی کنم و معطل نمی مانم و همان زمان این کار را انجام 
خواهم داد و هر که می خواهد ناراحت باشد به ما ربطی ندارد. 
بنابراین مردم باید بدانند تحریم حتی برای تولید مرغ و تخم 
مرغ و پرورش دام چه تاثیراتی می گذارد. تحریم ممکن است 

در واکسن، کود و بذر و خیلی چیزها تاثیر بگذارد.
پیرامون  گزارشات  ارائه  پایان  از  پس  رئیس جمهور 
این  در  امیدواریم  داشت:  اظهار  گرفته،  صورت  افتتاح های 
ماه مبارک رمضان که ماه عبادت، تالوت قرآن و ماه گرفتن 
وادی هایی  همه  در  بتوانیم  است،  بزرگ  از خدای  حاجات 
تا تحریم  از بحث کرونا گرفته  که در حال تالش هستیم 
و معیشت مردم و تولید و ساماندهی به طرح هایی که باید 
تکمیل شوند، توفیقی داشته باشیم تا دست ظالمین را قطع 

و تحریم را از روی مردم برداریم.
روحانی با بیان اینکه امروز شصت و چهارمین پنجشنبه 
افتتاح بود که از آغاز سال ۹۹ شروع شده بود، ادامه داد: یکی 
از اهداف ما در این طرح ها این بود که به دنیا بفهمانیم تحریم 
و فشار نمی تواند ملت ما را در مسیر رشد و توسعه متوقف 
کند و الحمدهلل در این ماه هایی که در سال ۹۹ گذشت که 
هم تحریم شدیم و هم کرونا را داشتیم، تولید ما ادامه پیدا 

کرد و امروز یکی از افتتاح ها در بخش کشاورزی را داریم.
وی گفت: بخش کشاورزی برای ما بسیار اهمیت دارد و 
استراتژیک است و شما می دانید ماده اولیه بخشی از صنعت 
ما در نساجی، کیف و کفش و صنعت باز هم کشاورزی است 
و صدها نوع فعالیت صنعتی داریم که به کشاورزی ما وابسته 
است. یعنی کشاورزی هم یک بخش و هم یک پایه برای 
صنعت است و البته صنعت هم در بخش هایی به کشاورزی 
کمک می کند و ماشین آالت و سموم مورد نیاز ما در بخش 
صنعت تولید می شود اما کشاورزی بسیار مهم و استراتژیک 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بی صنعت می توان زندگی کرد 
اما بدون کشاورزی اصاًل نمی شود زندگی کرد، تصریح کرد: به 
طور کلی حیات و زندگی معطوف به بخش کشاورزی است 
زیرا تمام مواد غذایی مورد نیاز در بخش کشاورزی ریشه دارد 
و ما خداوند را شاکرم هستیم که در ۸ سال دولت یازدهم 
و دوازدهم علیرغم همه فرار و نشیب ها، مشکالت و حوادثی 
مانند کرونا باز هم در کشاورزی توفیقات بسیار مهمی را به 
دست آوردیم. آبیاری تحت فشار و سامانه های مدرن آبیاری 
ما در این ۸ سال در مقایسه با کل تاریخ ایران نشان می دهد 
در این ۸ سال به اندازه تمام این سال ها کار انجام گرفته است 

که کارهای بزرگ و عظیمی است.
روحانی خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که در وضعیت 
خشکسالی قرار داریم و باید در استفاده از آب حداکثر مراعات 
را انجام دهیم. ما امروز دیدیم که در سیستان گزارش شد 
۲۶۰ میلیون متر مکعب آب به دشت سیستان منتقل کردیم 
که اگر این سیستم نقل و انتقال آب از طریق لوله نبود، ۱۵۰ 
میلیون متر مکعب آب ما کم می شد و از بین می رفت. این 
سیستم های نوین برای حفاظت و حراست از این آب ها است.

وی عنوان کرد: اینکه بهره وری از ۳۹ به ۴۵ رسیده بسیار 
مهم است. اتفاقاً در یکسال گذشته که سال آبی را مقایسه 
می کنیم، سال خشکی داشتیم و پنجاه درصد کاهش بارندگی 
داریم. سیستان و بلوچستان بارندگی بسیار کمی داشتند و 
نشان می دهد استان های ما در مشکالت هستند و باید برای 
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تاکید رئیس مجلس بر گشایش بازارچه های مرزی ایران و پاکستان

آب و کشاورزی آنها فکر کنیم. همه تالش دولت این بوده 
است که در بخش کشاورزی شاهد تحول بسیار بزرگی باشیم.

رئیس جمهور اضافه کرد: این ۸ سال مردم آمار را با ۸ 
سال، ۱۶ سال و ۲۴ سال قبل مقایسه کنند و می بینند ما در 
چه زمینه های توانستیم به خودکفایی و خود اکتفایی برسیم. 
در بحث گندم پیشرفت بسیار مهمی داشتیم. در بحث روغن 
در  و  گرفت  انجام  خوبی  بسیار  روغنی حرکت  دانه های  و 
مسأله کشت های گلخانه ای پیشرفت بسیار خوبی داشتیم 
و در زمینه آبزیان، ماهی و میگو هم کیفیت تولید و هم 
بهداشت باال رفته است. میگو جزء محصوالت صادراتی است 
و زمینه خوبی برای صادرات دارد و برای مصرف داخلی هم 

حائز اهمیت است.
روحانی بیان کرد: امروز دیدیم در ۷۲ هزار هکتار زمین، 
آبیاری مدرن تحقق پیدا کرد که نشان دهنده یک حرکت 
امنیت  به عنوان  ما  برای  بزرگ است. در بخش کشاورزی 

غذایی و صادرات محصول و خودکفایی در بسیاری از زمینه ها 
که توانایی داریم، بسیار اهمیت دارد. کشور ما چهار فصل 
است و به گونه ای نیست که فقط در یک فصل بتوانیم کاشت 

و برداشت انجام دهیم.

 جایزه هزار تومانی دولت برای گندم کاران
وی ادامه داد: ما این هفته تصمیم گرفتیم یک جایزه هزار 
تومانی برای گندمکاران در نظر بگیریم تا آنهایی که سریع 
گندم ها را تحویل می دهندف هدیه ای از طرف دولت بگیرند. 
دست آنها را می بوسیم و این هدیه کوچک را تقدیم آنها 

می کنیم زیرا آنها هستند که کشور ما را خودکفا می کنند.
رئیس جمهور افزود: محصول گندم، امروز ممکن است در 
بخشی نیاز به واردات داشته باشد اما با توجه به خشکسالی باز 
هم گندم ما کفایت می کند اما در بخش های صنعتی نیازهایی 
برای گندم داریم که خریداری آنها شروع شده است. بنابراین 

چهارفصل بودن کشور ما بسیار اهمیت دارد.
با اشاره به اهمیت خاک، تاکید کرد: همانطور  روحانی 
و  دارد، خاک هم خیلی مهم است  اهمیت  که آب خیلی 
این خاک در اثر تحوالت در طول میلیون ها سال به وجود 
آمده و در اختیار ما قرار دارد و بسیار ارزشمند است. از همه 
این ها مهمتر تالش و کار کشاورز و از هر سه مهمتر کار 
خداوند است. کسی که زراعت را به وجود آورده خداوند و 

اراده خداوند است.
وی در پایان با تشکر از همه بخش های کشاورزی و وزیر 
کشاورزی بیان کرد: یکی از بخش هایی که در تولید واکسن 
تالش می کند وزارت جهاد کشاورزی است. بخش سرم سازی 
رازی امروز مشغول تولید واکسن برای کرونا هستند. درود 
می فرستیم به کشاورزانی که همه مقاطع پشتیبان مردم و 

دولت شان بودند و برای آنها توفیق و برکت آرزو می کنیم.
طيبه بيات

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر گشایش نقاط 
مرزی و بازارچه های مرزی گفت: از امضای یادداشت تفاهم 
»پیشین-مند«  مرزی  پایانه  و گشایش  مرزی  بازارچه های 

خرسندیم.
ظهر  پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی  محمود  شاه 
)چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه( با حضور در مجلس شورای 
اسالمی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 

دیدار و گفت و گو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن ابراز رضایت از ارتباط 
سیاست  گفت:  پاکستان،  و  ایران  میان  صمیمی  و  خوب 
قطعی جمهوری اسالمی ایران، همکاری نزدیک با کشورهای 

همسایه است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: زمانی 
که می بینیم دشمنان ما با دخالت های خود، به دنبال از بین 
بردن ارتباطات عمیق و قلبی ما هستند، برای تقویت روابط 

مصمم تر می شویم.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از اینکه ایران و پاکستان 

توانسته اند روابط خوبی بین خود برقرار کنند، اظهار داشت: 
پیش از این در مالقات با سفیر پاکستان در تهران بر توسعه 
همکاری های مرزی، تجارت و افتتاح بازارچه های مرزی تاکید 
کردم. اکنون از امضای یادداشت تفاهم بازارچه های مرزی و 

گشایش پایانه مرزی »پیشین-مند« خرسندیم.
قالیباف همچنین با اشاره به سطح مطلوب همکاری های 
ارتباطات  سطح  کرد:  عنوان  فیمابین  امنیتی  و  سیاسی 
اقتصادی نسبت به ظرفیت های دو کشور دچار خالء هایی 

است که با در نظر داشتن مشکالت تحریم و شیوع کرونا باید 
از ظرفیت های باالی دو کشور بیش از پیش استفاده کرد.

مبارزه  برای  پاکستان  از مواضع  با تشکر  وی همچنین 
با اسالم هراسی بیان کرد: دولت، پارلمان و ملت جمهوری 
امت  میان  افکنانه  تفرقه  صدای  هرگونه  با  ایران  اسالمی 
اسالمی مخالف بوده و به دور از اختالفات قومی و مذهبی در 

سایه وحدت امت اسالمی زندگی می کنند.
اخیراً  از سخنان خود گفت:  دیگری  در بخش  قالیباف 
وبینار رؤسای مجالس کشورهای همسایه افغانستان برگزار 

با  مبارزه  و  اقتصادی  همکاری  برای  مهمی  ایده های  شد. 
تروریسم مطرح و ارتقای صلح و امنیت افغانستان و منطقه 

مورد تاکید قرار گرفت.
وی همچنین گفت: با طرح خروج آمریکا از افغانستان 
نقش همسایگان در کمک به این کشور اهمیت بیشتری یافته 
است از این رو جمهوری اسالمی ایران همکاری با پاکستان 

را برای پیشبرد سازنده امور در افغانستان، کلیدی می داند.
پایان  در  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
خاطرنشان کرد: سیاست ما در قبال کشمیر همواره مشخص 

بوده و حقوق مردم این منطقه مورد توجه ماست.
وزیر خارجه پاکستان: افتتاح سومین گذرگاه مرزی میان 

پاکستان و ایران باعث تقویت تجارت می شود
شاه محمود قریشی نیز در این دیدار با بیان اینکه در ماه 
رمضان، ماه مغفرت می توانیم به درون خود بنگریم، گفت: 
تبادالت پارلمانی باعث هماهنگی و نزدیک شدن برای درک 
به هم  را  پارلمان ها می توانند ملت ها  و  مفاهیم شده  بهتر 

نزدیک تر کنند.
پیشین-مند  مرزی  پایانه  افتتاح  به  اشاره  با  قریشی 
عنوان کرد: امروز یادداشت تفاهمی برای افتتاح بازارچه های 
مرزی به امضا می رسد که باعث تقویت تجارت و باز شدن 

بازارچه های مرزی جدید می شود.
وزیر خارجه پاکستان همچنین از مواضع ایران در قبال 
کشمیر که در قالب بیانیه ای منتشر شد، تشکر و بیان کرد: در 
حق مردم این منطقه نقض حقوق بشر صورت می گیرد که 
در شرایطی که هم اکنون با شیوع کرونا در قرنطینه مضاعف 
هستند، بیانیه رهبر انقالب و مسئوالن ایرانی برای ما دلگرم 
کننده بود و این موضوع از سنگ بناهای سیاست خارجی ما 

محسوب می شود.
وزیر خارجه پاکستان در ادامه با اشاره به روند اتفاقات 
تروریسم  و  داعش  نمی خواهیم  هیچیک  گفت:  افغانستان 
گسترش یابد و هر دو کشور خواستار صلح و آبادانی هستیم 

که این موضوع قطعاً باعث تقویت روابط می شود.
وزیر خارجه پاکستان در پایان پیام اسد قیصر رئیس مجلس 
از رئیس مجلس شورای اسالمی  بر دعوت  پاکستان مبنی 

کشورمان جهت سفر به این کشور را به قالیباف ارائه کرد.
در این دیدار احمد امیرآبادی فراهانی، رئیس گروه دوستی 
کمیسیون  عضو  فالحی  سارا  و  پاکستان  و  ایران  پارلمانی 
امنیت ملی مجلس و مسئولین ذیربط مجلس شورای اسالمی 

نیز حضور داشتند.
هادی رضایی
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دولت قطره چکانی اطالعات می دهد
رئیــس مرکــز پژوهــش هــای مجلــس گفــت: ســاختار 
مرکــز دوســطحی، چــاالک و متناســب شــده و بــه هیــات 

امنــای مرکــز تقدیــم شــده اســت.
ــی  ــه علن ــه جلس ــر، در ادام ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  روز سه شــنبه مجلــس شــورای اســالمی علیرضــا زاکان
رئیــس مرکــز پژوهش هــا گزارشــی از عملکــرد ایــن مرکــز 

ــه داد. ارائ

ــابقه  ــرن س ــع ق ــا رب ــا ب ــز پژوهش ه ــت: مرک وی گف
تنهــا مرکــزی اســت کــه حــوزه دانشــی کشــور را بــه حوزه 
تقنینــی متصــل می کنــد. مــا در مرکــز پژوهش هــا مســیر 

خــود را بــا تحــول آغــاز کردیــم.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: تعریــف مرکــز پژوهش هــا از »پشــتیبانی صــرف 
ــه »سیاســت پژوهی راهبــردی و  از تصمیمــات مجلــس« ب
ــرای  ــت و پیشــرفت کشــور ب ــاری نقشــه راه برون رف معم
تصمیم ســازی های راهبــردی مجلــس و ســایر قــوای 

کشــور« تغییــر کــرد.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
در ادامــه در تشــریح تحــوالت و تغییــرات مهــم در 
ــز  ــای مرک ــر توانمندی ه ــت: تغیی ــا گف ــز پژوهش ه مرک
ــای  ــواد و بنده ــات م ــر جزئی ــذاری ب ــا از تأثیرگ پژوهش ه
ــر روح  ــذاری ب ــر تأثیرگ ــای تخصصــی ب ــون در حوزه ه قان
کلــی اهــداف و جهت گیری هــای راهبــردی قانــون و نظــام 
راهبــردی مطابــق بــا ارزش هــای دیــن مبیــن اســالم بــرای 
حکمرانــی در نظــام اســالمی. تغییــر توانمندی هــای مرکــز 
ــازوی توانمنــد جدیــد مجلــس  ــرای ایجــاد ب پژوهش هــا ب
ــر  ــتمر ب ــمند و مس ــر، هوش ــردی فراگی ــارت راهب در نظ
اجــرای قانــون بــه جــای نظــارت مــوردی و مقطعــی. تغییر 
ــز  ــا از تمرک ــز پژوهش ه ــا و شایســتگی ها مرک توانمندی ه
ــه مجــرا و محــل  ــی ب ــوان کارشناســی داخل ــه ت صــرف ب
گــردآوری و پــردازش کارشناســی نخبــگان کشــور.ایجاد و 
ــز  ــن در مرک ــتگی های نوی ــا و شایس ــعه توانمندی ه توس
پژوهش هــا بــرای کارا و اثربخــش کــردن هــر چــه بیشــتر 
ــرای  ــس ب ــامانه های مجل ــا و س ــا، نظام ه ارکان فرآینده

تأثیرگــذاری ســریع و عمیــق مجلــس در پیشــبرد امــور.
ــی  ــت ۹ صــورت تحول ــن جه ــه داد: در ای ــی ادام زاکان
ــن  ــت. مهم تری ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــا م ــز پژوهش ه در مرک

ــا  ــول در رویکرده ــا، تح ــز پژوهش ه ــی مرک ــش تحول بخ
بــود. ۱۴ رویکــرد بــرای مرکــز پژوهش هــا در نظــر گرفتــه 
شــد و طــی ایــن ۸ مــاه حضــور بنــده و همکارانــم در مرکز 

ــه ۱۴ رویکــرد اســت. ــژه ب پژوهش هــا، توجــه وی
رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا اشــاره بــه ایــن 
۱۴ رویکــرد گفــت: اشــراف بــه معــارف اســالمی در حــوزه 
ــز  ــر مرک ــن مقصــود دفت ــرای ای ــذاری و نظــارت، ب قانونگ
ــی  ــه تخصص ــد، ۷ کمیت ــیس ش ــم تأس ــا در ق پژوهش ه
ــز  ــای مرک ــا گروه ه ــر ب ــای متناظ ــت و میزه ــکل گرف ش
پژوهش هــا در قــم راه انــدازی شــد. امــروز شــبکه نخبگــی 
ــه کار  ــس ب ــذاری و نظــارت مجل ــه در قانونگ حــوزه علمی
گرفتــه شــده کــه تحولــی در حــوزه دیــن اســت. تــالش ما 
در قانون نویســی بــر گوهــر دیــن اســت. بزرگانــی همچــون 
آیــت اهلل کعبــی، پارســانیا، میرمــؤذی و توکلــی بــا حضــور 
خودشــان در مرکــز پژوهش هــا، صدهــا فاضــل حــوزوی را 

گــرد هــم جمــع کردنــد.
از  )ره(  امــام  مکتــب  از  بهره منــدی  افــزود:  وی 
رویکردهــای جدیــد مرکــز پژوهش هــا اســت تــا بــر 
ــام )ره( مســائل را بشناســیم و راه حــل  ــای مکتــب ام مبن
ــکده  ــرد اندیش ــن رویک ــرای ای ــم. ب ــتخراج کنی آن را اس
ــروز  ــد و ام ــیس ش ــا تأس ــز پژوهش ه ــی در مرک حکمران

میزهــای کارشناســی فعالیــت می کننــد.
در  چشــم انداز  تحقــق  رویکــرد  گفــت:  زاکانــی 
ــردن  ــی ک ــرای قانون ــالش ب ــی و ت ــون اساس ــه قان اقام
ــا  ــز پژوهش ه ــتور کار مرک ــی در دس ــت های ابالغ سیاس
قــرار دارد. از سیاســت ابالغــی تنهــا یــک سیاســت تبدیــل 

ــت. ــده اس ــون ش ــه قان ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
اظهــار داشــت: رویکــرد بســیار مهــم مــا، رویکــرد 
جمع ســپاری علمــی اســت. در ایــن راســتا شــبکه نخبــگان 
را در تمــام دانشــگاه ها، حوزه هــا و عرصه هــا  کشــور 
ــه کمــک  ــا در یــک شــبکه یکپارچــه ب تشــکیل دادیــم ت

ــتابند. ــس بش ــی مجل ــی و تقنین ــام نظارت نظ
زاکانــی گفــت: از نخبــگان خواســته ایم در قانونگــذاری 
ــازی  ــردازی و تصمیم س ــام ایده پ ــی، نظ ــارت تخصص نظ
ــرای ایــن مقصــود، بیــش از ۱۰۰  ــه مــا کمــک کننــد. ب ب
هــزار نخبــه در کشــور شناســایی شــدند. امــروز ۶۲ 
رکــورد اطالعاتــی از ایــن افــراد جمــع آوری شــده و تــالش 
می کنیــم بــا تأســیس ســایت »سیاســت یار« امکانــی 
ــت  ــان در خدم ــاه رمض ــد از م ــا بع ــه ت ــود ک ــم ش فراه
ــع  ــن جم ــه ای ــگان را ب ــپس نخب ــیم، س ــدگان باش نماین
اضافــه کنیــم تــا ایــن ظرفیــت عظیــم نخبگــی در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــدگان ق نماین
ــن  ــش از ای ــا پی ــز پژوهش ه ــت: مرک ــار داش وی اظه
ــن  ــوف ای ــا معط ــالش م ــروز ت ــرد. ام ــکاری می ک پیمان
اســت کــه کارفرمایــی صاحــب ممیــزی و دقــت باشــیم و 

ــم. ــام دهی ــی انج ــپاری علم ــا جمع س کار را ب
ــالت  ــا تعام ــدی م ــرد بع ــرد: رویک ــان ک ــی بی زاکان
ــا،  ــز پژوهش ه ــون مرک ــر اســاس قان ــه ب ــود ک خارجــی ب
ــیر  ــن مس ــد در ای ــالش ش ــدازی و ت ــالت راه ان اداره تعام
بتوانیــم از تجــارب ســایر کشــورها اســتفاده و تجــارب خود 
ــی  ــه ســایر کشــورها منتقــل کنیــم. امــروز رایزن را نیــز ب
ــورهای  ــی کش ــا در برخ ــز پژوهش ه ــکیل مرک ــرای تش ب
ــت. ــا اس ــز پژوهش ه ــتور کار مرک ــران در دس ــت ای دوس

رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
ــی و  ــای مل ــا مســئله پروری پوی گفــت: رویکــرد بعــدی م
ــرای ۱۵  ــم ب ــالش کردی ــار ت ــرای اولین ب ــود. ب ــی ب محل

کمیســیون مجلــس، نظــام مســائل و اولویت هــای تقنینــی 
و نظارتــی را تنظیــم کنیــم کــه ســه مــاه پیــش تحویــل 

ــد. ــیون ها ش ــای کمیس رؤس
وی افــزود: بــرای اولین بــار تــالش کردیــم نظــام مســائل 
حوزه هــای انتخابیــه را اســتخراج کنیــم و ســه اولویــت را 
ــخه  ــم. نس ــرار دهی ــتور کار ق ــت در دس ــوان فوری ــه عن ب
اولیــه آن در چهــارم بهمــن مــاه آمــاده شــد. امــروز توســط 
نخبــگان محیطــی، شهرســتانی و مرکــز افکارســنجی 
مرکــز پژوهش هــا در حــال ارتقــا اســت تــا بعــداً خدمــت 

نماینــدگان تقدیــم شــود.
زاکانــی ادامــه داد: مجلــس حرکــت بــه ســمت داشــتن 
ــی و  ــع مســائل مل ــرای رف ــی ب ــه در حــوزه مل ــک برنام ی
ــی را  ــی محل ــع مســائل فوریت ــرای رف ــی ب در حــوزه محل
ــری  ــه جــای پیگی ــد ب ــه بع ــن ب در دســتور کار دارد. از ای
و  اولویت هــا  انتخابیــه،  حوزه هــای  در  نماینــدگان 
ــتیبانی  ــس پش ــه را مجل ــای انتخابی ــای حوزه ه فوریت ه
خواهــد کــرد و ســهم وزرا در قانــون بودجــه و پاســخگویی 

ــود. ــه نماینــدگان راهگشــا خواهــد ب ــا ب آنه
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــه در  ــای ۱۴ گان ــا در رویکرده ــالش م ــت: ت ــار داش اظه
راســتای ارتقــا، تخصصــی شــدن و اســتفاده از همــه 
ــق اهــداف  ــا در مســیر تحق ــای کشــور اســت ت ظرفیت ه
انقــالب اســالمی، مأموریت هــای بزرگــی را بــر عهــده 

ــیم. ــته باش داش
وی گفــت: هوشمندســازی و حرکــت در مســیر تکیــه 
ــح،  ــات صحی ــق تصمیم ــرای خل ــت ب ــای درس ــر داده ه ب
ــن  ــود بنابرای ــا ب ــز پژوهش ه ــای مرک ــر ویژگی ه از دیگ
مؤسســه داده کاوی و افکارســنجی تأســیس شــد. حرکــت 
ــام  ــا نظ ــزاری و ارتق ــی و خدمتگ ــت چاالک ــز در جه مرک
قانونگــذاری و نظــارت، از دغدغه هــای مهــم مــا بــود 
بنابرایــن در کنــار حــوزه تقنیــن، بنــا شــد همــه اجــزای 

ــد. ــه نظــارت تخصصــی بپردازن ــز ب مرک
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــه و بودجــه،  ــه جــز ســازمان برنام ــه داد: در کشــور ب ادام
هیــچ مرکــزی مســئول نظــارت برنامــه ای نیســت چــون 
ســازمان برنامــه نظــارت ناقــص انجــام می دهــد. مــا اساســاً 
ــا  ــز پژوهش ه ــم. مرک ــه نداری ــرای برنام ــه اج ــدی ب امی
تــالش دارد تــا بــا ایجــاد رکــن نظارتــی، هــم در خدمــت 
نماینــدگان باشــد و ابزارهــای نظارتــی آنهــا را تقویــت کند 

ــد. ــیون ها باش ــت کمیس ــم در خدم و ه
بــه  معطــوف  مــا  تــالش  کــرد:  تأکیــد  زاکانــی 
ــالش خــود  ــن جهــت ت ــی اســت؛ از ای رویکردهــای تحول
ــم و در  را در حــوزه تحــول در نیــروی انســانی آغــاز کردی
تمــام معاونت هــا، گروه هــا، پژوهشــگران، کادر خدمتگــزار 
و اضافــه شــدن ظرفیت هــای حــوزوی و دانشــگاهی، 
مســیری را شــروع کردیــم کــه امــروز فقــط ۳۱۹ نفــر در 
ــوان  ــه عن ــال هســتند و ب ــا فع ــای تخصصــی م معاونت ه
اســاتید دانشــگاه و حــوزه فکــر و رویکردهــای مهــم را در 

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــار م اختی
وی افــزود: ۶۶ دکتــری، ۵۰ اســتاد تمــام، ۷۳ دانشــیار، 
۹۳ اســتادیار و ۴۵ مربــی جمــع دوســتانی هســتند کــه در 
مرکــز پژوهش هــا بــه عنــوان مشــاورین اجــزای تخصصــی 
مرکــز پژوهش هــا در خدمــت ارتقــای نظــام قانونگــذاری و 

نظــارت بــه کار گرفتــه شــده اند.
زاکانــی گفــت: در ســال ۹۸ دوســتان ۱۶۳ پــروژه 
ــه  ــال ۹۹ ب ــه در س ــد ک ــته بودن ــرارداد بس ــی را ق حجم
۱۷۹ پــروژه حجمــی افزایــش پیــدا کــرد. عناصــر ســاعتی 



7هفته نامه تیتر یک     شنبه 4 اردیبهشت ماه  1400    شماره  233 

Weekly Title one  no 233   Saturday  24 April 2021 

زمان صدور مجوز برای کسب و کار را کاهش دادیم

مــا از ۴۶ نفــر بــه ۸۹ نفــر افزایــش یافتــه اســت. عناصــر 
ــد و  ــر کرده ان ــر تغیی ــه ۲۲۵ نف ــر ب ــا از ۲۲۳ نف رســمی م
عمــاًل همــه تــالش مــا ایــن بــود کــه عنصــری را اضافــه 
ــورت  ــه ص ــگاه ب ــوزه و دانش ــت ح ــه از ظرفی ــم بلک نکنی
برون ســپاری و قــرارداد ســاعتی نهایــت اســتفاده را ببریــم.

رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: ایــن در حالــی بــود کــه ۶۷ درصــد طرح هــا و لوایــح 
ــز  ــز از مرک ــدگان نی ــت های نماین ــد درخواس و ۲۴ درص

ــا افزایــش داشــته اســت. پژوهش ه
ــرای  ــا ب ــز پژوهش ه ــالش مرک ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
تحــول در تعامــالت گفــت: بــا مراکــز خارجــی نیــز 

شــد. تنظیــم  تفاهمنامه هایــی 
ــاختار  ــول در س ــه تح ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی زاکان
ــه  ــز ب ــای مرک ــه فرآینده ــت: هم ــا گف ــز پژوهش ه مرک
صــورت دســتی انجــام می شــد و بــه فرآیندهــای »آی تــی 
بیــس« تبدیــل شــد کــه نماینــدگان در آینــده نزدیــک بــه 

تمــام ایــن فرآیندهــا دسترســی خواهنــد داشــت.

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
نماینــدگان فقــط  تبلت هــای  گفــت: در گذشــته در 
ــه  ــن ب ــه از ای ــد ک ــان داده می ش ــی نش ــای کل گزارش ه
بعــد نماینــدگان می تواننــد مــاده بــه مــاده نظــرات مرکــز 

ــد. ــاهده کنن را مش
ــطحی  ــه س ــا س ــز پژوهش ه ــاختار مرک ــزود: س وی اف
ــز  ــاختار مرک ــد. س ــطحی ش ــاالک و دو س ــه چ ــود ک ب
نامتناســب بــود کــه متناســب شــد و امــروز ســاختار مرکــز 
ــای  ــت امن ــه هیئ ــه ک ــت رئیس ــم هیئ ــا تقدی پژوهش ه

ــز هســتند، شــده اســت. مرک
زاکانـی در تشـریح تحوالت زیرسـاختی مرکز پژوهش ها 
گفـت: چهـار سـامانه را پیگیـری کردیـم کـه یـک سـامانه 
مسـتقر شـده و سـه سـامانه دیگـر در حال مسـتقر شـدن 

اسـت. همـه امـورات مـا دیتابیس خواهد شـد.
ــق  ــت: طب ــس گف ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک رئی
ــی  ــه آموزش ــا مؤسس ــز پژوهش ه ــد مرک ــنامه بای اساس
داشــته باشــد بنابرایــن یــک مؤسســه آموزشــی تأســیس 

کردیــم. همچنیــن مرکــز داده کاوی بــرای فهــم داده هــای 
کشــور تأســیس شــد. داشــبوردهای مدیریتــی بــرای 
تک تــک شهرســتان ها در نظــر گرفتــه شــد تــا نماینــدگان 
بــه تمــام اطالعــات کشــور بــه صــورت آنالیــن دسترســی 

داشــته باشــند.
وی بیــان کــرد: تمــام تــالش مــا معطــوف بــه ایــن بــود 
کــه نظــام قانونگــذاری و نظارتــی مجلــس را ارتقا ببخشــیم 

کــه در ایــن مســیر گام هــای بلندی برداشــته شــد.
زاکانـــی اظهـــار داشـــت: متأســـفانه دســـتگاه ها 
پژوهش هـــا  مرکـــز  بـــه  را  درســـتی  اطالعـــات 
صـــورت  بـــه  اطالعـــات  ایـــن  و  نمی دهنـــد 
قطره چکانـــی بـــه مرکـــز داده می شـــود؛ همیـــن 
ـــه  ـــی مواج ـــالء اطالعات ـــا خ ـــا ب ـــده م ـــب ش ـــر موج ام
باشـــیم. امیدواریـــم بـــا اصـــالح قانـــون، دســـتگاه های 
اجـــرای ملـــزم بـــه ارائـــه اطالعـــات بـــه مرکـــز 
پژوهش هـــا شـــوند تـــا بتوانیـــم همـــه ظرفیت هـــای 
خـــود را معطـــوف بـــه خدمـــت نماینـــدگان کنیـــم.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: مــا زمــان صــدور 
مجــوز بــرای کســب و کار را کاهــش و بســیاری از مقــررات 

زایــد و انحصــار زا در ایــن زمینــه را حــذف کردیــم.

ــورای  ــس ش ــی مجل ــه علن ــند در جلس ــاد دژپس فره
ــت  ــترک روح اهلل نجاب ــوال مش ــه س ــخ ب ــالمی در پاس اس
و ۳۷ نفــر از نماینــدگان دربــاره علــت عــدم اجــرای قانــون 
اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ مبنــی بــر ضــرورت 
شــفافیت و بهبــود مجوزهــای کســب و کار، گفت: در ســال 
۹۹ مــا بررســی های کارشناســی خــود در هیئــت واگــذاری 
را افزایــش دادیــم و اقدامــات بســیار زیــادی انجــام دادیــم 
کــه می توانــد باعــث شــود رتبــه ایــران در بهبــود فضــای 
کســب و کار ارتقــاء پیــدا کنــد کــه البتــه امیدواریــم بانــک 

جهانــی در ایــن بــاره سیاســی برخــورد نکنــد.
ــت  ــرای ثب ــد ب ــره واح ــاد پنج ــرد: ایج ــان ک وی بی
شــرکت ها یکــی از اقدامــات اساســی مــا بــود کــه در ســال 
۹۹ در تهــران و ۴ کالنشــهر انجــام شــد و باعــث شــد کــه 
فاصلــه ثبــت شــرکت ها از ۷۲ روز بــه کمتــر از ۷۲ ســاعت 

کاهــش یابــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تصریــح کــرد: در ســال 
ــرای کســب مجــوز بایــد حداقــل  ۹۷ فعــاالن اقتصــادی ب
۵۴ روز زمــان خــود را تلــف می کردنــد امــا االن بــه 
هشــت روز کاهــش یافتــه و ایــن مســئله نشــان از تحــول و 

ــاره انجــام داده ایــم. اقداماتــی اســت کــه مــا در ایــن ب
ــد  ــر ۵۰ درص ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــند تأکی دژپس
ــام  ــی انج ــای الکترونیک ــب و کار در فض ــای کس مجوزه
ــی در  ــادی و دارای ــور اقتص ــرد وزارت ام ــود و عملک می ش

ســال گذشــته در ایــن بــاره بســیار مطلــوب بــوده اســت.
ــاف و  ــی، اصن ــای بازرگان ــه اتاق ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــت مجــوز  ــود دریاف ــت خــود را از بهب ــا رضای ــاون باره تع
ــد، گفــت: در حــال حاضــر ۵۴  کســب و کار اعــالم کرده ان
درصــد فعــاالن صنــوف جهــت دریافــت مجوز کســب و کار 
نیــاز بــه مراجعــه حضــوری ندارنــد و می تواننــد اطالعــات 

خــود را در ســامانه ای بارگــذاری کننــد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تعداد مجوزها 
برای کسب و کار از حدود هزار و ۵۹۸ مورد به هزار و ۱۹۹ 
مورد کاهش یافته است و تقریباً ۴۰۰ قلم مجوز را کاهش 
فعاالن  که  مجوزهایی  تعداد  معناست،  این  به  که  دادیم 

اقتصادی باید دریافت کنند، کاهش یافته است.
ــش  ــث کاه ــات باع ــن اقدام ــرد: ای ــان ک ــند بی دژپس
زمــان صــدور مجــوز کســب و کار از صــد روز بــه هفــت روز 
شــده اســت و مــا بــا اقداماتــی کــه در ایــن راســتا انجــام 
دادیــم، باعــث شــدیم کــه زمــان صدور مجــوز کســب و کار 

کاهــش پیــدا کنــد.
ــا بیــان اینکــه همچنیــن بیــش از پنــج میلیــون  وی ب
ــا  ــق ســامانه صــدور مجوزه اســتعالم الکترونیکــی از طری
ــزود: از  ــت، اف ــده اس ــام ش ــون انج ــاه ۹۷ تاکن از مردادم
ســوی دیگــر کســانی کــه در ایــن زمینــه شــکایتی دارنــد، 
ــن محیــط الکترونیکــی  می تواننــد شــکایت خــود را در ای
ثبــت کننــد بــه گونــه ای کــه هــزار و ۲۰۸ شــکایت تاکنون 
ثبــت شــده و بــه ۸۱ درصــد از ایــن شــکایت ها در همیــن 

محیــط الکترونیکــی پاســخ داده شــده اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تأکیــد کــرد: مــا 
همچنیــن میــز مشــاوره کســب و کار را در ســامانه »یــاور« 
ایجــاد کردیــم و تاکنــون ۳۲۴۶ درخواســت مشــاوره ثبــت 
شــده اســت و ۹۱ درصــد پاســخ الزم را دریافــت کرده انــد 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــات خ ــا اقدام ــا ب ــبختانه م و خوش
ــرای  ــوز ب ــب مج ــان کس ــه زم ــم ک ــتیم کاری کنی توانس
فعــاالن اقتصــادی کاهــش پیــدا کنــد و همچنیــن برخی از 

ــم. ــذف کردی ــار زا را ح ــد و انحص ــررات زائ مق
دژپســند دربــاره پیگیــری شــعار ســال نیــز، گفــت: مــا 
معتقدیــم کــه بایــد بــا تــوان بیشــتری بــرای تحقق شــعار 
ــب و کار  ــرای کس ــرایطی را ب ــم و ش ــدم برداری ــال ق س
ــت  ــا فعــاالن اقتصــادی ازآن وضــع رضای ــم ت ایجــاد کنی

داشــته باشــند.

خودتحریمی  اجرایی  دستگاه های  نجابت:   
می کنند

روح اهلل نجابــت در ادامــه جلســه در تشــریح ســوال خود 
ــای  ــت: صحبت ه ــی گف ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام از وزی
آقــای دژپســند بــا واقعیت هــای جامعــه فرســنگ ها 
فاصلــه دارد و عمــاًل در کشــور توســط دســتگاه های 

ــتیم. ــی هس ــود تحریم ــار خ ــان دچ ــی خودم اجرای
وی افــزود: در شــرایط تحریــم، کســانی کــه می خواهنــد 
ــد روزهــا درگیــر سیســتم  ــد بای ــال کســب و کار برون دنب
فشــل اداری شــوند کــه علــت ایــن مســئله کوتاهی هــای 

وزارت اقتصــاد اســت.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــیراز در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــرد  ــوب ک ــی مص ــس قانون ــال ۸۶ مجل ــرد: س ــح ک تصری
کــه براســاس آن دولــت مکلــف شــد شــرایط صــدور مجــوز 
بــرای کســب و کار را بهبــود بخشــد امــا متأســفانه دولــت و 
بــه ویــژه وزارت اقتصــاد بــه تکالیــف قانونــی خــود در ایــن 

ــد. ــل نکرده ان ــه عم زمین
ــی  ــور اقتصــادی و دارای ــر ام ــرد: وزی ــد ک ــت تأکی نجاب
ــه  ــم ارائ ــدد و رق ــده اســت و ع ــای دربســته مان در اتاق ه
می کنــد و ایــن ارقــام هیــچ واقعیــت عینــی در بیــن فعاالن 
اقتصــادی نــدارد و بســیاری از اصنــاف از ایــن موضــوع گلــه 
منــد هســتند و می گوینــد فرآینــد دریافــت مجــوز بســیار 

طوالنــی اســت.
وی افــزود: مطابــق بــا آخریــن گــزارش بانــک جهانــی، 
بــه جهــت شــاخص های کســب و کار ایــران جز ۱۰ کشــور 
آخــر اســت و جــای تأســف دارد کــه بســیاری از مجوزهــای 
کســب و کار بــه ســامانه اصنــاف ارجــاع می شــود کــه بــه 
ایــن معناســت کــه نــه تنهــا فضــای کســب و کار تســهیل 
نشــده اســت بلکــه یــک کار مضاعفــی هــم ایجــاد شــده 

اســت.
نجابــت گفــت: اگــر وزارت اقتصــاد کمــر همــت بســته 
بــود و تــالش الزم را انجــام مــی داد تــا فضــای کســب و کار 
بهبــود یابــد، قطعــاً وضــع اصنــاف و تولیــد مــا االن اینگونه 
نبــود و تقاضــای بنــده ایــن اســت کــه وزیــر امــور اقتصادی 
و دارایــی بــه جــای ارائــه یــک گــزارش ناقــص بــه مجلــس 

بپذیــرد کــه در ایــن زمینــه توفیقــی نداشــته اســت.
زهرا عليدادی
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سخنگوی دولت گفت: دولت در راه احیای برجام هیچ 
انگیزه انتخاباتی جز رفع تحریم ها و مشاهده اثر مثبت آن بر 

زندگی مردم ندارد.
علی ربیعی سخنگوی دولت صبح )سه شنبه( در نشست 
خبری با اصحاب رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد با اشاره به روز تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ارتش اظهار کرد: پنجشنبه ی پیش رو روز تاسیس  و روز 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و یکشنبه گذشته هم 

روز ارتش جمهوری اسالمی ایران بود.
سپاه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  گفت:  ربیعی 
پاسداران انقالب اسالمی در ۴۰ سال اخیر به عنوان دو بال 
حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز کارنامه درخشانی از خود به 

جا گذاشته اند.

وی افزود: قهرمانان ملی ما از هر دو نهاد فداکار، از شهید 
صیاد شیرازی تا شهید قاسم سلیمانی، امروز مورد احترام 
ملت قرار دادند، نهاد و آموزه ای از رشادت و از خودگذشتگی 

برای همه ی ایرانیان هستند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ویژگی مهم این دو بزرگوار 
ما،  ایثار همانند خیل عظیم شهدای  دو سمبل  عنوان  به 
مردم،  کنار  در  بودن  از طبقات محروم جامعه،  برخواستن 
دلسوزی برای مردم، پیشگامی و در خط مقدم بودن برای 

فداکاری، در همه مراحل زندگی پربرکتشان بوده است.
ربیعی گفت: دو پیوستن، یکی به مردم و دیگری از مردم 
در حافظه تاریخی ملت ما نقش بسته است. در دوران بی 
بدیل تاریخ انقالب اسالمی ایران در نزاع بین ظلم و قیام 
غیرمسلحانه مردم در بهمن ماه ۱۳۵۷، ارتش در کنار و در 
آغوش مردم قرار گرفت و در فاصله اندکی بعد از پیروزی 
انقالب، این بار مردم بودند که به نیروهای مسلح ما پیوستند 

و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تشکیل دادند.
نیروی مسلح مردمی  دو  این  و  نهاد  دو  این  افزود:  وی 
دوشادوش هم تا به امروز حافظ منافع حیاتی و تمامیت ارضی 
ما بوده اند. این روز را از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به 

همه سربازان میهن و پاسداران وطن تبریک می گویم.
سخنگوی دولت به مسئله کرونا اشاره کرد و گفت: اما 
گرفتن  اوج  شاهد  دیگر  یکبار  اخیر  روزهای  در  متاسفانه 
موارد ابتال و درگذشت شماری از عزیزان مان بودیم که درد 
و رنج های بسیاری را بر جامعه تحمیل کرد. بررسی ها نشان 
می دهد دو عامل در شکل گیری موج چهارم کرونا موثر بوده 
است، یک عامل ویروس جهش یافته جدید است. با قدرت 
سرایت باال و با پیشروی مهلک در بدن بیمار که قبل از عید 

نوروز وارد ایران شده است.
ربیعی اظهار کرد: ویروس های جهش یافته در هیچ مرزی 
پیدا  تسری  کشورها  سایر  به  بسرعت  و  نمی ماند  محدود 
می کند و ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم و اینک ما 
یک پیک جهانی را شاهد هستیم از کشورهای همسایه تا 
کشورهای توسعه یافته با آمار مرگ بسیار باال و اساساً در 

جهان پیک جدید مرگ آوری بیشتری داشته است.
وی ادامه داد: عامل دیگر، عدم رعایت پروتکل ها است. 
تجربه در ایران نشان می دهد زمانی که نرخ مرگ و میر پایین 
در  و  می کنند  پیدا  خاطر  آسودگی  احساس  مردم  می آید 

رعایت پروتکل های بهداشتی غفلت می کنند.
از مسئوالن وزارت  امروز برخی  سخنگوی دولت گفت: 
بهداشت ما معتقدند که به رغم هشدارهای مکرر مسئوالن 
موجب  عید  شب  خریدهای  و  رفتارها  درمان،  و  بهداشت 

تسری بیشتر ویروس جدید شده است.
ربیعی تاکید کرد: مداومت و خستگی ناپذیری در مراعات 
به قطع زنجیره  اصلی است که  تاثیرگذار  پروتکل ها عامل 

ویروس کمک می کند.
وی افزود: افرادی که بواسطه کرونا و به دلیل عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی از دست دادیم یک عدد نیستند هر 
کدام از آنها یک سرمایه انسانی برای جامعه و خانواده خود 
سوگ  بی  مصیبت های  دچار  زیادی  خانواده های  و  بودند 
شده اند. سخنگوی دولت اظهار کرد: از مردم تقاضا می کنیم 
که پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند و همه به یاد داشته 
باشیم که تک تک ما در برابر زندگی هایی که بخاطر سهل 
انگاری در رعایت قوانین از دست می روند، مسئولیم. ما به یک 
حس مسئولیت پذیری اجتماعی دائمی اما آسان با سه عنصر 
اصلی فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن 

دست ها برای شکست کرونا نیاز داریم.
ربیعی با تسلیت درگذشت سردار حجازی گفت: درگذشت 
سردار سید محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده سپاه 
قدس را به همه ملت ایران، نیروهای مسلح و خانواده ایشان 
تسلیت عرض می کنم. او یک الگوی اخالقی و خویشتنداری 
برای هم رزمان خود بود. خداوند متعال او را با اولیا و شهدای 

کربال محشور کند.

 امکان رفع کليه تحریم ها در زمان کوتاه وجود 
دارد

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا برداشته 
شدن تحریم ها در زمان کوتاه محقق شود؟ گفت: به لحاظ 
فنی امکان رفع کلیه تحریم های ناقض برجام و احیای کامل 

این توافق در مدت زمان کوتاه وجود دارد.
ربیعی گفت: بر خالف برخی ادعاها هم دولت آمریکا در 
مدت کوتاه می تواند به تعهدات برجام که نقض کرد برگردد، 
هم ما به سرعت می توانیم راستی آزمایی کنیم و توان راستی 
آزمایی در زمان اندک را داریم و به سرعت هم به تعهدات 

خود بازخواهیم گشت.
وی افزود: ما امیدواریم که مذاکرات سازنده ای که در آن 
قرار داریم به این نتیجه مطلوب برای همه طرف ها دست پیدا 
کند اما در عین حال ما عجله ای هم نداریم و برای احقاق 
حق بدیهی خودمان، حاضر به سپردن هیچ امتیاز خارج از 

چارچوب برجام نیستیم.
و  وین  مذاکرات  وضعیت  آخرین  خصوص  در  ربیعی 
چگونگی رفع تحریم ها و اجرای تعهدات گفت: آقای عراقچی 
در هفدهم فروردین در مصاحبه با پرس تی وی هم اعالم 
کردند که ما عالقه ای به احیای برجام از طریق طرح گام 
به گام نداریم و سیاست قطعی ابالغ شده از سوی رهبری 

سرمشق مذاکراتی ماست.
و  شده  تشکیل  کارگروه  دو  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
اقداماتی هستند که طرفین  ارائه لیست  و  سرگرم بررسی 
برای انجام کامل تعهدات خود باید انجام بدهند. مذاکرات با 

۴+۱ بطور فشرده در همین خصوص ادامه دارد.

 دولت انگيزه انتخاباتی در احيای برجام ندارد
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در راه احیای برجام 
هیچ انگیزه انتخاباتی جز رفع تحریم ها و مشاهده اثر مثبت 
آن بر زندگی مردم که می تواند پیش درآمدی برای مشارکت 
حداکثری در انتخابات و تحقق خواست مقام معظم رهبری 

باشد، ندارد.
ربیعی گفت: کسانی که غیر از این زاویه، شائبه انگیزه 
به میان می  را  برجام  احیای  انتخاباتی دولت در مذاکرات 
کشند، همان هایی هستند که سال هاست در انتظار نابودی 
برجام و به بهای مشقت زندگی مردم کوشیده اند که از این 
نمد، کالهی سیاسی نصیب خود کنند و حاال که مذاکرات 
تصور  و  می گیرند  به خود  قیاس  آغاز شده،  برجام  احیای 
و  آنها نیت سیاسی  باید مثل  می کنند که البد دولت هم 

انتخاباتی از این مذاکرات داشته باشد.
یک  برجام  احیای  مسئله  دولت،  نظر  از  اما  افزود:  وی 
انتخاباتی قرار بگیرد. دولت  ابزار  مسئله ملی است و نباید 
برخالف عده ای، هیچ وقت از جیب مردم و منافع ملی برای 

منافع جناحی و انتخاباتی هزینه نکرده و نخواهد کرد.

 برجام باید سرفصل کتب درسی قرار بگيرد
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا سرنوشت 
برجام عبرتی هم برای دولت داشت؟ گفت: اگر عبرت را به 
معنای درس آموزی بگیریم، به اعتقاد من خود برجام درس 
آموزی زیادی از جنبه ها و استراتژی های مختلف از مقاومت 

گرفته تا یکجانبه ندیدن مسائل بین المللی و داخلی دارد.
ربیعی گفت: اگر همان روز که ترامپ برجام را پاره کرد، 
ما هم از برجام خارج شده بودیم، امروز چه وضعی داشتیم؟ 
کجای دنیا با ما همراه بود و کجای دنیا از نظر اخالقی ترامپ 

را منزوی می کرد؟
وی افزود: این ها درس های زیادی است که می توان نوشت. 
از برجام شاید کتاب ها بتوان نوشت و شاید برای رشته های 
مختلف درسی، خود برجام می تواند یک سرفصل درسی در 

حوزه سیاست گذاری قرار بگیرد.
سخنگوی دولت گفت: برجام نه تنها برای ما بلکه برای 
تاریخ ایران و همه جهانیان هم عبرت آموزی زیادی دارد. 
از همه اتفاقات مهمی که در کشور می افتد همه باید عبرت 
بگیریم. برجام باعث تقویت اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به 
توانایی داخلی در احقاق حقوق مردم و مشخص شدن این 
واقعیت شد که هم می توان احقاق حقوق از جامعه جهانی 
فعالیت های  از  برخورداری  برای  را  خود  حق  هم  و  کرد 

هسته ای صلح آمیز داشته باشیم.
وی افزود: سرنوشت برجام به ما یاد داد که هرچند در 
به  تازه  امکانات  از  افق  و  موفق شدیم  ایران  زدایی  امنیت 
رویمان گشوده شد اما بخاطر اختالفات داخلی نتوانستیم 

چنان که شایسته بود از آن استفاده کنیم.
ربیعی گفت: برجام به تنهایی برای بهبود چشمگیر اقتصاد 
با وجود رفع کردن یک مانع بزرگ  نبود چون  ملی کافی 
خارجی، نارسایی های دیگر از جمله در نظام مالی و بانکی و 
مقررات دست و پاگیر و مهمتر از این ها اختالف های سیاسی 
که مانع از شکل گیری اجماع ملی حول برنامه توسعه کشور 

بود، سد راه بهره مندی از شرایط مطلوب شد.

گزارش ...

انگیزه انتخاباتی در احیای برجام نداریم
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وی افزود: البته ما در دولت هیچ وقت برای احقاق حقوق 
ملت از هیچ طعنه، فشار، ترور حیثیتی داخلی و ترور فیزیکی 
خارجی ترسی نداشته و نداریم اما بیشتر از قبل به این باور 
رسیدیم که برای گرفتن حق مردم نباید تسلیم فشارها و 
طعنه ها شد و نباید به خاطر فشارهای مختلف سیاسی از 

تالش برای بازگردان حقوق ملت دست کشید.
سخنگوی دولت تاکید کرد: برجام درس های زیادی به ما 
یاد داد. مهمترین عبرتی که از سرنوشت برجام گرفتیم این 
بود که تصور نمی کردیم یک جناح خاص، رقابتی سالم را تا 
مرز عداوتی مسموم پیش ببرد و گاهی هم صدا با بدخواهان 
دستاوردهای  نابودکردن  به  متهم  روز  یک  را  دولت  ایران، 
هسته ای، یک روز متهم به عدم توجه به توانمندی داخلی و 
یک روز هم متهم به وادادگی کردند و علیه کسانی که در راه 
دفاع از منافع ملی و آسایش مردم، در حال مصاف دیپلماتیک 

با قدرت های جهانی بودند، تهمت و قلم زدند.
ربیعی گفت: حتی زمانی که دولت زورگو و قانون شکن 
ترامپ از برجام خارج شد و سخت ترین تحریم های تاریخ را 
علیه ملت ما وضع کرد، این افراد از تخریب و افترا علیه دولت 

در خط مقدم آن جنگ اقتصادی دست برنداشتند.
وی افزود: ما در دولت، هم باید تولید و اقتصاد را پیش 
می بردیم و خوشبختانه سال ۹۹ را با رشد ۲ درصد تمام 
عین  در  و  می بودیم  جامعه  روان  مراقب  باید  هم  کردیم. 
حال، با عقب راندن تحریم ها، حق جامعه مردم ایران را از 
نظام ظالمانه جهان می ستاندیم. در این شرایط، باید منتظر 

هجمه های داخلی هم می بودیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: با وجود این، دولت هیچگاه 
از آنچه که به آن اعتقاد داشته، عقب ننشسته و تا آخرین 
لحظه که مسئولیت داریم، در عقب راندن تحریم، رفع آثار و 
تبعات آن بر معیشت مردم، پیش بردن تولید ملی و توسعه 
زیرساخت ها و همچنین حفظ جان مردم با خرید و تولید 
واکسن کرونا، اهتمام ویژه خواهیم داشت. این مشی و تعهد 

دولت به مرم است و تا روز آخر به آن وفادار خواهد ماند.
تاکنون سه شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن گرفتند

ربیعی در خصوص آخرین وضعیت واکسن ایرانی گفت: 
دفاع و حفاظت از جان شهروندان یک اصل بنیادین برای 
دولت بوده است و خرید واکسن کرونا نیز دقیقاً مشمول این 

قاعده است.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه گفته شده شرکت های تولید 
خرید  تا  گذاشته اند،  فشار  تحت  را  دولت  واکسن،  کننده 

خارجی صورت نگیرد یک امر کاماًل نادرست است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مجموعه دولت، ستاد ملی 
کرونا و شخص رئیس جمهور از ابتدا به خرید واکسن خارجی 
آن هم بطور انبوه معتقد بودند. به خاطر همین، ما جزو اولین 
کشورهایی بودیم که برای خرید واکسن از کوواکس ثبت نام 
کردیم، منابع ارزی اش هم تهیه شد اما در مرحله انتقال پول، 
مواجه  با مشکل  بانکی،  تحریم های  و  بخاطر محدودیت ها 
شدیم و نوبت مان را از دست دادیم وگرنه امروز ۱۶ میلیون 

دوز واکسن از طریق کوواکس وارد کشورمان شده بود.
فراوان و تالش وزارت  رایرنی های  با  البته  ربیعی گفت: 
خارجه مان، این مشکل باالخره رفع شد و تحویل واکسن ها 

آغاز شده است و به زودی همه آن واکسن ها وارد می شوند.
بسیار  برای دولت  واکسن  داد: موضوع خرید  ادامه  وی 
مهم است و رئیس جمهور دستور داده از همه ظرفیت های 
ملی برای واردکردن واکسن، استفاده شود برای همین ضمن 
آنکه بخشی از وزارت خارجه، به طور مشخص در راستای 
بخش  که  شد  اعالم  است،  شده  فعال  سالمت  دیپلماسی 

خصوصی هم می تواند با ارز نیمایی واکسن وارد کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: امروز هم برخی در بخش 
خصوصی موفق شده اند و خبر دارم که اقدامات خوبی صورت 

گرفته است.

ربیعی اظهار کرد: در همین زمینه طبق اعالم مدیرکل 
امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تا کنون 
سه شرکت از بخش خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا 
را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و قرار شده واکسن 

را وارد کنند.

 بخشی از پول های مان در عراق به خرید واکسن 
اختصاص یافته است

وی افزود: همچنین بخشی از پول های مان در عراق به 
عراق  دولت  داریم  انتظار  و  یافته  اختصاص  واکسن  خرید 
باشد.  داشته  ایران  پول  بقیه  انتقال  برای  بیشتری  اهتمام 

امیدواریم که بهانه مجوز اُپَک هم برداشته شده باشد.
اینکه این روزها سفرای ما در  بیان  با  سخنگوی دولت 
کشورهای روسیه، هند، سوئیس، چین و کره جنوبی تماماً 
فعالند گفت: مردم عزیز ما بدانند ما با نابرابری مضاعف روبرو 
بودهایم، یکی نابرابری جهانی در توزیع واکسن میان کشورها 
حال  این  با  تحریم ها.  از  ناشی  مضاعف  نابرابری  دیگری  و 
مطمئنم تالش های صورت گرفته، به زودی به ثمر می نشیند.

ربیعی اظهار کرد: عالوه بر آن، سفیرمان در روسیه خبر 
داده قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک_وی 

نهایی شده و از خرداد وارد کشور می شود.
وی افزود: همچنین تولید واکسن مشترک با کوبا شروع 
از  البته  می شود.  انجام  آزمایش  فاز سوم  زودی  به  و  شده 
آنجا که دولت معنا و ماهیت تحریم را به خوبی می داند و 
به مشکالت و تبعات آن واقف است، تولید واکسن داخلی را 
هم مورد اهتمام جدی قرار داده است و خبرهای خوبی هم 
در این خصوص منتشر شده است. ما لحظه ای واردات واکسن 

را معطل تولید داخلی نکردیم.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای واردات صحیح 
واکسن کرونا گفت: وقتی به بخش خصوصی اعالم کردیم که 
برای وارد کردن واکسن کرونا اقدام کنند، این یک استراتژی 

درست بود.
ربیعی گفت: واکسن هم مثل سایر کاالهای دیگر باید به 
لحاظ کیفیت و سالمت توسط یک مرجع دولتی مورد تایید 
قرار بگیرد. معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت هم مرجع 

تعیین کننده استاندارد واکسن وارد شده است.
برای رعایت پروتکل ها اعتقادی به استفاده از روز نداریم

سختگیرانه تری  تصمیمات  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
در زمینه کرونا اتخاذ نمی شود گفت: حدود ۱۴ ماه از ورود 
ویروس کرونا به کشور می گذرد و دولت از زمان اعالم ورود 
پای سالمت  کاماًل جدی  طور  به  امروز  به  تا  ویروس  این 
هموطنان عزیزمان ایستاده است. در سوال شما باید مفهوم 
داد.  آن  به  روشنی  پاسخ  بتوان  تا  شود  مشخص  قرنطینه 
قرنطینه  و  فردی  قرنطینه  نوع  دو  به  می توان  را  قرنطینه 

جمعی طبقه بندی کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: قرنطینه مفهوم وسیعی دارد، 
باید منظور را متوجه شویم. دنیا هم الگوهای متفاوت دارد با 
این وصف و با هر نوع الگو این اپیدمی با توجه به موتاسیون 
ویروس موج های جدیدی در جهان ایجاد کرده است حتی 

بدتر از ایران.
ربیعی افزود: قرنطینه فردی مورد تاکید بیشتری قرار دارد 

و کارآمدی آن در قطع زنجیره ابتال هم به اثبات رسید.
وی تاکید کرد: قرنطینه شدن افرادی که نشانه ها و عالئم 
بیماری در او تایید شده و یا گمان می رود که در معرض 
از  منظور  اگر  اما  است،  اصولی  است  گرفته  قرار  ویروس 
قرنطینه جمعی تعطیلی همه جایی است با در نظر گرفتن 

همه شرایط اجتماعی و اقتصادی باید در نظر گرفته شود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در حال حاضر و با شرایط 
موارد  در  فردی  قرنطینه  از  استفاده  موثرتر،  راهکار  فعلی، 
ابتال و یا مشکوک به ابتال همزمان محدودیت هایی که ما در 

سه حالت رنگ بندی در نظر گرفتیم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط همگان است.

ربیعی گفت: چون شما بحث مجادله را هم در سوالتان 
مطرح کردید الزم است یکبار به صورت دقیق فرآیند تصمیم 
گیری در ستاد ملی کرونا را تشریح کنم. همه موضوعات ابتدا 
در کمیته های تخصصی ستاد مطرح و پس از رای اکثریت در 
جلسه مشترک کمیته ها نیز بررسی و پس از تصویب در ستاد 

ملی کرونا به عنوان دستور قابل طرح است.
وی ادامه داد: تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا اجماعی 
است و به صورت رای گیری نیست. یعنی رئیس جمهور اگر 
در  گیری  تصمیم  باشد،  داشته  هم  مخالف  یک  موضوعی 
خصوص آن موضوع را به جلسه دیگر و پس از انجام کار 

تخصصی بیشتر ارجاع می دهند.
سخنگوی دولت گفت: از سویی هیچ موضوعی به صورت 
کرونا  ملی  ستاد  دستور  وارد  دفعه  یک  و  کارشناسی  غیر 
نمی شود و اگر مساله ای هم در جلسه به صورت آنی بیان 
شود، رئیس جمهور آن را ارجاع به کمیته ها می دهد تا بعد 
از کار کارشناسی در ستاد ملی کرونا در مورد آن تصمیم 

گیری شود.
ربیعی گفت: بنابراین تاکید می کنم همه دستگاه های عضو 
ستاد ملی کرونا اگر بر مساله ای اصرار دارند باید توان اقناعی 
کارشناسی خود را در کمیته های تخصصی باال ببرند و تاکنون 
اگر هم ستاد ملی کرونا تصمیمی گرفته بدون مجادله و با 

موافقت همه دستگاه ها و اعضای عضو آن بوده است.
وی افزود: در همین جا باید تاکید کنم که سیاستگذاری های 
دولتی جنبه حمایتی و تکمیلی نسبت به رعایت فردی و 
اجتماعی دارد و نمی توان وقتی بخش قابل توجهی از جامعه 
مقررات و پروتکل ها را مراعات نمی کنند، انتظار اثر بخشی و 

تاثیر باال از سیاستگذاری های دولتی داشت.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما اعتقاد نداریم که استفاده 
از زور می تواند نتیجه بهتری در رعایت پروتکل ها بدهد و باور 
داریم که پایه موفقیت در مقابله با کرونا اعتماد متقابل دولت 
به مردم در رعایت و اجرای پروتکل ها و قوانین مصوب از یک 
طرف و اعتماد مردم به دولت نسبت به سیاستگذاری های 

عملی و همه جانبه از طرف دیگر است.
ربیعی گفت: روز گذشته نیز وزارت بهداشت اعالم کرد 
۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از بیماران کرونایی قرنطینه را شکستند.

 ۶0 غنی سازی  برمی گشت،  برجام  به  آمریکا   
درصدی اتفاق نمی افتاد

وی در پاسخ به این سوال که آقای بایدن ضمن استقبال از 
پیوستن ایران به مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا گفت، برنامه 
ایران برای غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم کمکی به مذاکرات 
هسته ای نمی کند و این اقدام در تضاد با برجام است و آمریکا 
برای بازگشت به برجام، امتیازات عمده نخواهد داد. پاسخ شما 
به این مواضع بایدن چیست و در چنین شرایطی مذاکرات 
وین درچارچوب سیاست قطعی ایران پیش می رود؟ گفت: در 
واقع این ما هستیم که از تصمیم دولت ایاالت متحد آمریکا 
برای مذاکره با ۴+۱ به هدف بازگشت به برجام و ازسرگیری 

تعهدات آمریکا استقبال می کنیم.
سـخنگوی دولـت گفـت: آنچه مـا به عنوان عضـو برجام 
در حـال انجام آن هسـتیم، مذاکره در چارچوب کمیسـیون 
مشـترک بـا گـروه ۴+۱ اسـت تـا اطمینـان پیـدا کنیم که 
اراده آمریـکا برای بازگشـت به توافـق و لغو همه تحریم های 
ناقـض برجـام کـه الزمـه اجـرای قطعنامـه ۲۲۳۱ شـورای 
امنیـت ملـل متحـد اسـت، واقعی بـوده و از قابلیت راسـتی 

آزمایـی برخوردار اسـت.
ربیعی خاطرنشان کرد: آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی در 
نطنز، نمایش توانایی فنی ما در پاسخ به خرابکاری تروریستی 
در این تاسیسات و اثبات این واقعیت بود که چنین اقدامات 
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شرورانه ای نمی تواند سرعت پیشرفت های علمی ایران در 
صنعت صلح آمیز هسته ای ما را متوقف کند.

وی ادامه داد: در اینجا الزم است دو نکته را متذکر شوم: 
اتفاق  غنی سازی ۶۰ درصدی می توانست  آغاز  اینکه  اول 
نیفتد اگر آمریکا بجای سکوت و پرهیز از محکوم کردن این 
حمله تروریستی توسط شرورترین متحدش، بازگشتی سریع 
به برجام و انجام کامل تعهداتش می داشت. دوم اینکه، این 
ادامه گام پنجم  برجام و در  بند ۳۶  به  استناد  با  ما  اقدام 
مطابق با سیاست گذاری های کاهش تعهدات انجام می گیرد 
و مانند سایر گام های پیشین در صورت التزام دیگر طرف ها 
به تعهداتشان به سرعت قابل بازگشت به سطح غنی سازی 

توافق شده مطابق با برجام است.
سخنگوی دولت گفت: ما همچنان فضای گفتگوها را در 
وین مثبت ارزیابی می کنیم و محتاطانه نسبت به تفاهم درباره 
احیای برجام امیدواریم اما هنوز زود است که به نتیجه ی 
نهایی رایزنی ها ابراز خوشبینی یا بدبینی کنیم. ما در این 
مرحله مصمم هستیم که از اجرا شدن دستورات رهبری در 
قالب سیاست قطعی یعنی لغو همه تحریم های ناقض برجام، 
تعهدات  اجرای کامل و سریع  آزمایی آن و سپس  راستی 

خودمان در برجام اطمینان های الزم را بدست بیاوریم.

 ۶00 ميليارد تومان برای خانه های بهداشت
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره مواضع اخیر وزیر بهداشت 
گفت: جنس ویروس کرونا و این بیماری، آنچنان پیچیده 

است که به طور طبیعی در مسیر مبارزه با آن، نظرهای علمی 
و اجرایی متفاوتی مطرح می شود. به همین خاطر و با توجه 
به اینکه کرونا، یک مشکل کالن و در سطح ملی است، دولت 
یک ستادی برای کنترل و مقابله با کرونا تعریف و تعیین کرد 

تا همه تصمیمات نهایی در آن ستاد اتخاذ بشود.
وی اظهار کرد: من هم اخیراً نشستی با آقای نمکی داشتم و 
بیش از یک ساعت هم طول کشید برای همین می توانم به شما 
بگویم که بسیاری از خوانش ها از آن صحبت ها نادرست است.

سخنگوی دولت گفت: از این فرصت هم استفاده کنم 
و  برگزار  دولت  اقتصادی  ستاد  جلسه  هفته  این  یکشنبه 
خانه های  برای  تومان  میلیارد   ۶۰۰ شد  گرفته  تصمیم 
یابد. همچنین در قسط  بهداشت سراسر کشور، تخصیص 
اول، ۵۰ میلیون دالر برای تجهیز تخت های بیمارستانی در 

نظر گرفته شد.

 اگر برجام نبود، سند همکاری با چين هم نبود
ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند 
با توجه به انعقاد سند همکاری ایران و چین، دیگری نیازی 
به FATF نداریم گفت: در مورد سند ایران و چین سه نوع 
برداشت صورت گرفت. افرادی خارج از کشور سر و صدای 
بیهوده ای راه انداختند و گفتند جزایر ایرانی را واگذار کردند 

که بعداً همه این ادعاها پوچ از آب درآمد.
وی افزود: اینها از هر نوع حضور ایران در آینده جهان 
نگران هستند و می خواهند یک چیزی پیدا کرده و روی آن 

عملیات روانی کنند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: یک دسته هم صادقانه نگران 
بودند که ما به آنها توضیح دادیم. یک برداشت سوم هم بودکه 
که حاال که با چین تفاهم کردیم، دیگر چرا نیازی به برجام 
داریم. تردیدی در اشتباه بودن این تحلیل ها نیست. این افراد 
را دعوت می کنم به پرسیدن این سوال از خودشان که اگر 
امکان امضای سند همکاری ایران و چین منهای برجام وجود 

داشت، چرا این اتفاق قبل از انعقاد برجام رخ نداد.
ربیعی گفت: ما از سال ۹۲ این سند را دنبال می کردیم، 
چرا زمانی به مراحل نهایی رسید که برجام در آستانه احیای 
مجدد قرار گرفته است. اگر برجام نبود هیچکس حاضر به 
همکاری اقتصادی با کشوری که ذیل فصل هفتم منشور ملل 

متحد است، نبود.
وی ادامه داد: تحریم های غیرقانونی آمریکا مانع تعمیق 
امیدواریم طی  با ماست و  اقتصادی کشورها  همکاری های 
هفته های آینده با احیای کامل برجام، این موانع برطرف شود.

سخنگوی دولت گفت: عده ای اگر فکر می کنند شرکای 
 FATF تجاری ما با وجود رفع تحریم ها دیگر به مقررات
بی اعتنا خواهند بود، اشتباه می کنند. امروز ۱۹۸ کشور جهان 
این مقررات را استفاده می کنند و رعایت این استاندارد را 
پیش شرط روابط اقتصادی و مالی در نظر گرفتند بنابراین 
حتی با احیای کامل برجام، بدون تصویب لوایح مرتبط با 

FATF در تبادالت مالی خود دچار مشکل خواهیم بود.
طيبه بيات

... ادامه از صفحه قبل

سردار حجازی نقشه قدرت حزب اهلل برای شکست صهیونیست ها را کامل کرد
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: سردار حجازی در لبنان، 
نقشه قدرت حزب اهلل برای شکست قطعی صهیونیست ها را 
تکمیل کرد و شرایط را برای در هم شکستن رژیم پوسیده 

صهیونیستی فراهم نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران در آیین تشییع سردار حجازی جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: شهید حجازی تندیس زنده 
تواضع و فروتنی، وقار، طمأنینه و آرامش، صفای باطن، رخسار 

و سیمای نورانی بود.
وی ادامه داد: او صالح، عابد، راکع و ساجد، آمر به معروف 
و ناهی از منکر بود، مردی که هرگز لباس جهاد را از تن به 
در نکرد. منطق او منطق امیر مومنان بود که فرمودند »هر 
کس لباس جهاد را از تن به در کند خداوند به او لباس ذلت 

خواهد پوشاند«
سردار سالمی با بیان اینکه او از فرماندهان پر افتخار دفاع 
مقدس بود که به برادر شهیدش پیوست، گفت: او در آغوش 

پدر و مادری تعلیم یافته از مکتب اسالم، تربیت شد. چشمان 
پاک، قلب خالص و نیت خیر جزو برجسته ترین صفات برادر 
ما بود. در هر جمعی حاضر می شد آرامش طمأنینه را با خود 

در آن محیط می آورد.
جاذبه  در  کس  هر  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
شخصیت او قرار می گرفت تحت تاثیر اخالق او قرار می گرفت 
و مجذوب شخصیتش می شد، هیچ تعلقی به میز، مقام و 
موقعیت نداشت و الگویی پایدار بود، زمان می برد که تا کتاب 

شخصیت او خوانده شود.
وی افزود: او کسی بود که نهال های مقاومت را به مدت 
ایران  ملت  باور  و  ایمان  و  احساس  سرزمین  در  سال   ۱۰
مجاهدت های ۱۰  محصول  بسیج  مقاومت  نیروی  کاشت، 
ساله این فرمانده با تدبیر بود. او با مردم همراه بود، خود را 

پیش مرگ و فدایی ملت و امت اسالم می دانست.
سردار سالمی تاکید کرد: افق های بلند جهاد او به مرزهای 
ایران محدود نشد و به لبنان رفت و به کمک سید مقاومت، 
حجت االسالم سید حسن نصراهلل و حزب اهلل مقتدر شتافت 
و در آنجا نقشه قدرت حزب اهلل را برای شکست دادن قطعی 
اهلل  برادران حزب  به همراه  او  کرد.  تکمیل  صهیونیست ها 
شرایط را برای در هم شکستن رژیم پوسیده صهیونیستی 
فراهم کرد. صهیونیست ها او را در فهرست ترور خود قرار 
دادند و به دنبال موقعیتی بودند تا بتوانند بر این فرمانده 

بزرگ اسالم یورش ببرند.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: جایگزین کردن 
چنین شخصیت هایی سخت است، باید یک انقالب شکوهمند 
به وسعت انقالب اسالمی رخ دهد و یک جنگ به مقیاس 
جهانی شکل بگیرد و صحنه مقاومتی از غرب تا شرق جهان 
اسالم علیه قدرت استکباری سازمان یابد و یک مرد در قلب 
همه این نبردهای بزرگ ساخته شود تا سید محمد حجازی 
با  از آن خارج شود.او در تمام آزمون ها  سرلشکر بزرگ ما 
موفقیت از میدان خارج شد. این مصیبتی غم انگیز و دردناک 

زندگی  روشن  آینده  به  امید  با  همیشه  اما  است.  ما  برای 
می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با شهادت سرداران انقالب )سردار 
زمین  بر  مقاومت  پرچم   ،)… و  سلیمانی، سردار حجازی 
نمی افتد، ادامه داد: زمانی که استکبار فرزند ملت، حاج قاسم 
را در عراق به شهادت رساند تصور قدرت های شیطانی این بود 
که مشعل مقاومت خاموش می شود اما وقتی مردان بزرگی 
مثل سردار حجازی و قاآنی درفش مقاومت پر افتخار قاسم 
را در دست گرفتند دوباره مستکبران افسرده شدند، جریان 
مقاومت ادامه یافت، شکست ها بر جبهه دشمن تحمیل شد، 

پیروزی ها دوباره خلق شد.
سالمی تاکید کرد: اسالم با شهادت این فرزندان نه تنها 
کم فروغ نمی شود؛ بلکه شهادت عامل اصلی قدرت ما و نشان 
از وفای به عهد فرزندان این امت و ایستادگی و ثبات قدم 
از دست سردار حجازی جابجا  پرچم  امروز  بنابراین  است. 
امت  از  دیگری  برومند  فرزند  دست  در  هم  باز  و  می شود 

اسالمی قرار می گیرد.
اظهار کرد:  اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
شنیدیم که صهیونیست ها شادمان هستند به آنها می گوییم، 
بدانند شادی آنها زودگذر است و اسرائیل به دست امتی که 
آنها را از سرزمین خود اخراج کرده اند ناپدید خواهد شد. شاد 
نباشید چون ما راه را ادامه می دهیم. هیچ کس این جبهه را 
ترک نخواهد کرد. بترسید از مردانی که زرهشان پشت ندارد، 
شمشیرها در دست جوانان امت اسالم از نیام کشیده شده 
است و این راه تا پایان عمر همه شیاطین عالم که در مقابل 

اسالم ایستاده اند ادامه خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به روح بلند همه شهیدان به 
ویژه سردار حجازی درود می فرستیم و این شهادت عظمی 
را به امام زمان، امت اسالم، حزب اهلل مقتدر و محبوب، ملت 
شریف، خانواده صبور و شکیبای بزرگوارش و همه همکارانمان 

و به همه آحاد ملت تبریک و تسلیت عرض می کنم.
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باند بازی ها 
را به هم 
می ریزیم

نائــب رئیــس مجلــس گفــت: کســی کــه در جمهــوری 
ــی  ــی خصوص ــد زندگ ــول می کن ــئولیت قب ــالمی مس اس
ــرای همــه  ــد ب ــی و حقوقــی وی بای ــدارد و وضعیــت مال ن

مــردم شــفاف باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســید امیرحســین قاضــی 
ــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در  زاده هاشــمی نائ
سلســله نشســت هــای گفتمانــی» گــرا « در مــورد لــزوم 
مشــارکت مــردم در انتخابــات گفت: مشــارکت سیاســی در 
انتخابــات تکلیــف شــرعی اســت و منجــر بــه انجــام وظیفه 
ــا مشــارکت سیاســی از آرمــان  امــت مــی شــود. مــردم ب

هــای انقــالب حفاظــت مــی کننــد.
ــات  ــری در انتخاب ــارکت حداکث ــا مش ــه داد: ب وی ادام
احتمــال اشــتباه مــردم کمتر اســت. وقتــی گفتمــان دقیق 

و مشــخص نداریــم مــردم ســردرگم مــی شــوند.

 طبــق قانــون، نماینــده مجلــس جــزو مقامات 
ــت اجرایی اس

ــی اش  ــابقه اجرای ــورد س ــس در م ــس مجل ــب رئی نائ
ــات  ــزء مقام ــس، ج ــده مجل ــون نماین ــق قان ــت: طب گف
ــابقه  ــز س ــی نی ــل از نمایندگ ــده قب ــت. بن ــی اس اجرای
مدیریتــی و اجرایــی داشــته ام. در مقــام مقایســه خــود بــا 
کســی نیســتم. تفــاوت مــن بــا ســایر دوســتان ایــن اســت 
کــه بعــد از اینکــه رهبــری بیانیــه گام دوم را دادنــد بنــده با 
تعــدادی از اندیشــمندان بــه برنامــه اجرایــی بــرای بیانیــه 
گام دوم رســیدیم و بنــده بــه عنــوان نماینــده ایــن برنامه و 

ــه میــدان آمــده ام. ــران ب مدی

 بــرای تغييــر مــدل حکمرانــی کشــور طراحی 
ــام داده ایم انج

ــن  ــیزدهم، اولی ــت س ــت: دول ــار داش ــی زاده اظه قاض
دولــت گام دوم انقــالب اســت و ســنگ بنــا اســت، اگــر این 
ســنگ بنــا درســت گذاشــته نشــود تــا ثریــا دیــوار کــج می 
شــود. بــرای تغییــر مــدل حکمرانــی کشــور طراحــی انجام 
داده ایــم، معتقدیــم در مــدل حکمرانــی مــا ایراداتــی وجود 
دارد، بــا ســاختارهای کهنــه رضاخانــی مواجــه هســتیم که 
ــای  ــام اســالمی نیســت.  ارزش ه ــداف نظ ــر اســاس اه ب
حاکــم بــر نظــام دیــوان ســاالری کشــور بــا نظــام ارزشــی 

حاکــم بــر کشــور دچــار تضــاد  اســت.
ــت  ــت موافق ــوص عل ــس در خص ــس مجل ــب رئی نائ
ــازمان  ــک س ــس ی ــت: مجل ــام گف ــا برج ــم ب ــس نه مجل
متکثــر اســت و فــردی نیســت، مــن یکــی از ۲۹۰ نماینــده 
ی مجلــس نهــم بــودم. در بررســی  برجــام تقابــل بســیار 
جــدی در مجلــس وجــود داشــت. ۹۸ نفــر از نماینــدگان 
مخالــف بــا برجــام بودنــد و تــالش خــود را بــرای جلوگیری 

از تصویــب ایــن معاهــده انجــام دادنــد.
قاضــی زاده هاشــمی اظهــار داشــت: ابــزار هــای 

نماینــدگان در مجلــس محــدود اســت، اختیــارات رئیــس 
جمهــور بــا اختیــارات نماینــدگان قابــل مقایســه نیســت.

ــورد معضــالت فرهنگــی  ــردم مشــهد در م ــده م نماین
گفــت: در موضوعــات فرهنگــی همیشــه در میــدان رقیــب 
بــازی کــرده ایم.حــوزه فرهنــگ نــرم افــزاری و بلنــد مــدت 
اســت کــه بــا اقدامــات مســتقیم نمــی تــوان مشــکالت آن 
را حــل کــرد. دولــت اســالمی بایــد محتــوای فرهنگــی را به 

صنعــت فرهنگــی تبدیــل کنــد.

 ظاهر مردم، باطن مسئوالن است
داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
ظاهــر مــردم، باطــن مســئوالن اســت گفــت: بایــد باطــن 
مســئوالن اصــالح شــود. بایــد در فضــای مجــازی بــه دنبال 

پلتفــرم هــای ملــی باشــیم.
وی در مــورد شــاخص هــای رفــاه و عدالــت اقتصــادی 
گفــت: شــرایط تحریــم هــا و کرونــا نشــان داد، کشــور بــه 
ســطح تــاب آوری مطلــوب رســیده اســت. بــا در آمــد نفتی 
۱۲ هــزار میلیــاردی توانســتیم کشــور را اداره کنیــم و در 

مرحلــه رشــد اقتصــادی هســتیم.
ــری  ــح کــرد: فشــار حداکث قاضــی زاده هاشــمی تصری
شکســت خــورده اســت و بــه همیــن دلیــل دشــمنان بــه 
دنبــال مذاکــره هســتند. اقتصــاد بــدون نفــت در ســال ۹۹ 

رقــم خــورد و ایــن پیــروزی اســت.
نائــب رئیــس مجلــس گفــت: در مــورد میزان وابســتگی 
بخــش هــای اقتصــادی بــه ارزهــای خارجــی بررســی انجام 
ــای  ــه ارزه ــد ب ــدود ۲۰ درص ــور ح ــاد کش ــم، اقتص دادی

خارجــی وابســتگی دارد.
وی بــا بیــا اینکــه بایــد بــه ســمت اقتصــاد بــازار برویــم 
گفــت: بایــد بتوانیــم تولیــد رقابــت پذیــر داشــته باشــیم، 
ــت  ــاق رقاب ــا کاالی قاچ ــد ب ــه بتوان ــی ک ــی کاالهای یعن
کنــد، تولیــد کنیــم. از نظــر شــاخص هــای رفــاه و عدالــت 
ــا  ــم، ســاختار هــای اقتصــادی م ــی نداری وضعیــت مطلوب

لیبرالیســتی اســت.
ــعه  ــازار را توس ــد ب ــت: بای ــس گف ــس مجل ــب رئی نائ
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــا اقتص ــور م ــد در کش ــم، تولی بدهی
وابســته بــه دولــت اســت. کاال هــا را بــه بــورس کاال مــی 
بــرم و قیمــت گــذاری هــا در بــورس رقــم خواهــد خــورد. 
دولــت در خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی و نظــام 

ــرد. ــت خواهــد ک ــه ای دخال رایان
داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری ادامــه داد: نظــام 
اندیشــه ای خــود را تحــت عنــوان فصــل پروانگــی منتشــر 
ــود را  ــادی خ ــی و اقتص ــای اجرای ــه ه ــم، برنام ــرده ای ک
ــرد. در  ــم ک ــت اعتمــاد منتشــر خواهی ــوان دول تحــت عن
ایــن برنامــه بــه صــورت جزئــی در مــورد قیمــت گــذاری 
ــت  ــا دول ــت اول م ــد. دول ــد ش ــح داده خواه ــا توضی ه
مشــارکتی اســت. لیســتی از برنامــه هــا در مــورد مســکن، 

ــه خواهــد شــد. ــم کــه ارائ خــودرو، اشــتغال و... داری

ــت اول  ــق را در دول ــکار مطل ــون بي   ۶ ميلي
ــرد ــم ک ــف خواه ــن تکلي تعيي

قاضــی زاده گفــت: مســئله مهــم مــا افــرادی هســتند 
ــم  ــد ۲و نی ــی گوی ــت م ــق هســتند، دول ــکار مطل ــه بی ک
ــا  ــای م ــی ه ــود دارد، بررس ــق وج ــکار مطل ــون بی میلی
حاکــی از آن اســت کــه ۶ میلیــون نفــر بیــکار در کشــور 
وجــود دارد. در دولــت اول تــالش مــی کنــم بــرای آن هــا 
شــغلی در  حــد معیشــت معمــول فراهــم کنــم، ایــن کار 
۱۰۰ هــزار میلیــارد هزینــه دارد. برنامــه بلنــد مــدت بــرای 

ــتغال دارم. اش
بایـد  بـازار سـرمایه  در  رئیـس مجلـس گفـت:  نائـب 
اصالحـات اساسـی صـورت گیـرد. فعـال بـا درخواسـت من 
پرونـده ای در  مـورد بـازار سـرمایه تشـکیل شـده اسـت، 
مشـخص اسـت چه کسـانی بازار سـرمایه را خالی کرده اند.

ــه  ــازی را ب ــد ب ــازی و بان ــا تيــم ب  آمــده ام ت
هــم بزنــم

وی افــزود: نــام دولــت بنده»دولــت اعتمــاد بــرای 
ســاخت ایــران جدید«اســت. آمــده ام تــا تیــم بــازی و بانــد 
بــازی را بــر هــم بزنــم. ســامانه ای را طراحــی کــردم کــه 
شــهروندان بــر اســاس نظــام شایســتگی گزینــه هــای خود 

را بــرای وزارتخانــه هــا معرفــی کننــد.
ــه  ــه حلق ــت: اینک ــار داش ــمی اظه ــی زاده هاش قاض
ــن برنامــه  ــاوران درســت کنیــم خــوب اســت؟ در تدوی نی
ــه  ــتند و ب ــت داش ــوان فعالی ــش از ۱۰۰ ج ــن بی ــای م ه
ــداده ام. ــام ن ــول پُســت و مق ــراد ق ــن اف هیــچ کــدام از ای

وی ادامــه داد: کســانی کــه در جمهــوری اســالمی 
ــا  ــد از طبقــه محــروم ی ــد بای مســئولیت قبــول مــی کنن
ــفافیت از شــکل  ــات و ش ــام مالی ــا نظ ــند. ب متوســط باش
گیــری طبقــه اشــرافی جلوگیــری می کنــم. نظــام مالیاتی 
درســت فاصلــه طبقاتــی را کنتــرل مــی کند.مدیــران مــا 
ــا مــردم فاصلــه زیــادی  نبایــد در طبقــه ای باشــند کــه ب

داشــته باشــند.

ــی  ــالمی زندگ ــوری اس ــئوالن در جمه  مس
ــد ــی ندارن خصوص

وی تاکیــد کــرد: بــا جــا بــه جــا کــردن افــراد در دولــت، 
ــه در  ــه جانب ــفافیت هم ــود، ش ــی ش ــل نم ــکالت ح مش
ــوری  ــه در جمه ــی ک ــود دارد. کس ــردم» وج ــت م »دول
اســالمی مســئولیت قبــول مــی کنــد زندگــی خصوصــی 
نــدارد و وضعیــت مالــی و حقوقــی وی بایــد بــرای مــردم 
ــل  ــکالت را ح ــوان مش ــی ت ــه نم ــد.با عجل ــخص باش مش
ــا  ــده اســت، ام ــده، پیچی کــرد ، راه حــل مشــکالت پیچی

ــرد. ــه گام ک ــزی گام ب ــه ری ــد برنام بای
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گزارش ...

راستی آزمایی اقدامات آمریکا و طرف های برجام دشوار است
راستی آزمایی  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
است  آسان  برجام  تعهدات  به  بازگشت  در  ایران  اقدامات 
اما در مقابل راستی آزمایی اقدامات آمریکا و دیگر طرف های 

برجام امری دشوار است.
 سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه 
بـا حضـور در یـک جلسـه گفتگـوی زنـده بـا جمعـی از 
خبرنـگاران خارجـی از جهـان عـرب و کشـورهای غربـی 
مواضـع  تبییـن  بـه  هـاوس«  »کالب  برنامـه  بسـتر  در 
جمهـوری اسـالمی ایـران در خصوص برخـی از مهم ترین 
موضوعـات مرتبط با کشـور پرداخت و همچنین سـواالت 
خبرنـگاران و تحلیلگـران حاضـر در ایـن نشسـت مجازی 

را پاسـخ داد.

این نشست به زبان انگلیسی و از سوی وبگاه عرب زبان 
»جاده ایران« و به میزبانی علی هاشم، تحلیلگر این وبگاه و 
خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی برگزار شد و بیش از ۱۰۰ 

دقیقه به طول انجامید.

 رابطه ایران و عربستان به طور کامل قطع نشده 
است

نخستین  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گفتگوی  بر  مبنی  غیررسمی  اخبار  خصوص  در  پرسش 
در  نظر  اعالم  بدون  عراق،  در  عربستانی  و  ایرانی  مقامات 
رسانه های  گزارش  محتوای  یا  و  سقم  و  صحت  خصوص 
که  گزارشی  خصوص  »در  که  داشت  اظهار  خارجی، 
باید  شد،  منتشر  تایمز  فایننشال  نشریه  در  بار  نخستین 
بگویم که ما به طور کلی از هر ابتکاری برای کاهش تنش ها 
و افزایش همکاری در منطقه ما استقبال می کنیم و قطعاً به 
دنبال برقراری نوعی گفت وگو و ارتباط با همسایگان خود 

هستیم.«
خطیب زاده با مرور تاریخ روابط اخیر ایران و عربستان 
به نالش برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله 
عراق، کویت، پاکستان، چین و آلمان در برقراری گفتگو بین 
تهران و ریاض اشاره داشته و تصریح کرد که همواره بین 
دو کشور حتی در چند سال اخیر، ارتباطات و تماس های 

مستقیم و غیرمستقیم جریان داشته است.
با  خارجه  امور  وزارت  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس 
بیان اینکه قصد اظهار نظر در خصوص گزارش مشخصی که 
در رسانه ها منتشر شده را ندارد، اشاره داشت که میان ایران 
و عربستان سعودی همواره از طرق و مسیرهای گوناگون 
تماس ها و ارتباطاتی برقرار بوده و این امر هیچ گاه به طور 

کامل قطع نشده است.
دوران  در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  خطیب 
پساترامپ، ایران و عربستان به سمت کاهش تنش حرکت 
برای  تالش هایی  همواره  ایران  جانب  از  گفت  کرده اند، 

کاهش تنش در جریان بوده است و می توان گفت که اخیراً 
این  در  نیز  سعودی  عربستان  جانب  از  مثبتی  نشانه های 
راستا بروز کرده است، با این وجود »برکسی پوشیده نیست 
که دشواری های قابل توجهی در این مسیر وجود دارد و 
میان دو کشور در خصوص برخی موضوعات منطقه ای و 
دوجانبه اختالفات جدی وجود دارد، اما تصور می کنم که 
به نفع هر دو کشور و همچنین ثبات و صلح منطقه ای است 

که راهی برای حل و فصل اختالفات بیابیم.«
گزارش های  برخی  به  اشاره  با  هاشم  علی  ادامه  در 
مقامات  بعضی نشست ها میان  برگزاری  بر  منتشره مبنی 
امنیتی ایران با کشورهایی نظیر اردن و امارات، گفت: آیا 
این همان گفت وگوهای منطقه ای است که ایران از مدت ها 

پیش خواهان آن بوده است؟

 منطقه نيازمند ابتکارهای درون زاست
سوال  این  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  بومی  چارچوب های  و  ابتکارها  ما  منطقه  در  گفت: 
با  که  فارس  نامه شورای همکاری خلیج  نظیر  درون زایی 
تالش امیر کویت به ایران آورده شد و همچنین ابتکار صلح 

هرمز وجود دارد که می توانند مورد پیگیری قرار گیرند.
خطیب زاده با استقبال از اینکه عراق به عنوان کشوری 
زمینه  در  است  ارتباط  در  منطقه  در  همه طرف ها  با  که 
میان  گفت:  بپردازد،  بازیگری  به  منطقه  در  تنش  کاهش 
ایران و کشورهای منطقه تعامالتی وجود داشته است، با این 
وجود هنوز برای آنکه گفته شود ترتیبات منطقه ای واقعی 

در حال شکل گیری است، زود است.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت که تحوالت منطقه ای 
در مسیر درستی قرار گرفته است و دستاورد تحوالت اخیر 
این بوده که آن دسته از کشورهایی به ترامپ چشم دوخته 
بودند، دریافتند که منطقه نیازمند یک ترتیبات درون زا و 
بومی است و این ادراک، یک اتفاق خوب است و باید از این 

فرصت بهره گرفت.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی در خصوص 
و  مانع  چندین  منطقه،  در  اجماع  یک  برقراری  موانع 
مناقشات  و  بحران ها  انباشت  از جمله  برشمرد،  را  معضل 
اراضی  اشغال  آن،  سرآغاز  نقطه  که  منطقه ای  حل نشده 
تفکر  و  شناختی  مشکالت  همچنین  و  بوده  فلسطینیان 
حذف دیگر بازیگران و بازی حاصل جمع صفر که از سوی 
شده  پیگیری  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های  برخی 
منطقه  در سطح  بی اعتمادی ساختاری  درنهایت،  و  است 
رقابت  باعث  که  منطقه  از  خارج  کشورهای  مداخالت  و 
و  انرژی  غارت  برای  منطقه  سطح  در  جهانی  قدرت های 
کشورهای  به  تسلیحات  دالر  میلیاردها  فروش  همچنین 

منطقه شده است.
خطیب زاده در ادامه تأکید نمود که دو طرح منطقه ای 
برای خلیج فارس از داخل منطقه پیشنهاد شد داشت که 
یکی طرح نامه شورای همکاری در دسامبر ۲۰۱۶ است که 
با تالش امیر فقط و کویت به ایران آورده شد و ایران نیز در 
سفر آقای روحانی به عمان و کویت در مارس ۲۰۱۷ جواب 
مثبت داد و دیگری نیز ابتکار صلح هرمز که از سوی ایران 

طرح گردید.
مسائل  و  منطقه ای  اختالفات  حل  کرد:  تاکید  وی 

شناختی، نیازمند یک نقطه شروع است.
تمام  به  نمی توان  کرد:  تصریح  خطیب زاده  سعید 
برای حل  نگاه کرد و  پرونده های منطقه ای به یک چشم 
مسائل آن ها راه حل یکسان ارائه داد، چراکه هریک از این 
پرونده ها، از جمله اوضاع لبنان، یمن و سوریه، مشخصه ها و 

ویژگی هایی متفاوتی دارند.

 هيچ گاه بحثی درباره یک توافق موقت در وین 
صورت نگرفته است

پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  دیپلماسی  مرکز  رئیس 
وین  در  هسته ای  گفتگوهای  خصوص  در  پرسشی  به 
را  وین  در  گفت وگوها  روند  گفت وگو،  این  چشم انداز  و 
به  پیشرفت هایی  گفت:  و  کرد  توصیف  »امیدوارکننده« 
دست آمده است و همه طرف ها »جدیت و اراده سیاسی« 

خود را برای دستیابی به نتیجه نشان داده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه گفت وگوها 
در فضایی »نسبتاً سازنده« برگزار شده است، گفت: ایران 
و ۱+۴ در خصوص رسیدن به وضعیت »پایبندی در برابر 
پایبندی« به بحث و تبادل نظر پرداخته اند و گفت وگوها 
بر  بتوان کار  اندازه ای پیشرفت داشته است که  به  اکنون 
کمتر  بخش های  خصوص  در  دستکم  متن،  نگارش  روی 
آغاز کنند. وی تصریح کرد که هنوز در  را  مورد اختالف 
خصوص موضوعات قابل توجهی از جمله ترتیب اقدامات، 
رفع کلیه تحریم ها و راستی آزمایی اختالف نظر وجود دارد، 
کافی  اراده  وین  این وجود »تصور می کنم که همه در  با 

پیشرفت به نمایش گذاشته اند.«
در  طرفین  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
حال نگارش یک توافق موقت عالوه بر توافق اصلی هستند، 
تأکید کرد که برجام صرفاً یک بار مورد مذاکره قرار گرفته و 
هم اکنون هیچ مذاکره جدیدی در خصوص متن این توافق 

انجام نمی گیرد.
بین  فنی  را یک گفتگوی  وین  در  کنونی  وی نشست 
در خصوص   )۱+۴( برجام  در  مانده  باقی  اعضای  و  ایران 
شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  به  آمریکا  کامل  پایبندی  نحوه 
امنیت توصیف کرده و گفت که هیچ گاه بحثی در خصوص 
یک توافق موقت صورت نگرفته است، بلکه آنچه مورد بحث 
قرار گرفته، چگونگی پایبندی کامل ایاالت متحده به برجام، 
نحوه راستی آزمایی و سپس لغو اقدامات جبرانی ایران ناشی 

از نقض فاحش برجام از سوی واشنگتن، بوده است.
است  این  متن  نگارش  از  »منظور  افزود:  خطیب زاده 
اکنون  که  رسیده اند  نقطه ای  به  اکنون  طرف ها  همه  که 
ایاالت  که  اقداماتی  تمام  و  شده  جزئیات  وارد  می توانند 
از  پس  ایران  آنچه  همچنین  و  دهد  انجام  باید  متحده 

راستی آزمایی و در پاسخ انجام می دهد را فهرست کنند.«

 سند همکاری ایران و چين متأثر از روابط ایران 
با اروپا یا دیگر کشورها نيست

در ادامه این گفتگوی مجازی، سوالی در خصوص تأثیر 
توافق اخیر بین ایران و چین بر پویش های منطقه ای مطرح 

شد.
راهی«  »نقشه  را  سند  این  خارجه  امور  وزیر  معاون 
ارائه  به  ایران و چین خواند و  برای روابط راهبردی میان 
توضیحاتی در خصوص نقطه آغاز و سرانجام سند و نقشه 
راه مشارکت جامع راهبردی بین ایران و چین پرداخت و 
گفت: سندی که در حال حاضر به دست آمده است حاصل 
۴ سال رفت و برگشت متن های پیشنهادی میان دو کشور 
است و نهایتاً این متن در ماه فوریه نهایی شد و در سفر 

اخیر وزیر خارجه چین به تهران به امضا رسید.
از روابط  این سند متأثر  اینکه  بر  تأکید  با  خطیب زاده 
میان  روابط  گفت:  نیست،  کشورها  دیگر  یا  اروپا  با  ایران 
تهران و پکن روابطی واقعی است و انعقاد این تفاهمنامه به 
ایجاد روابط خارجی متوازن تری برای ایران »کمک شایانی« 
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ادامه در صفحه بعد ...

خواهد کرد، با این وجود باید به خاطر داشت که چین با 
برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز چنین اسنادی به امضا 

رسانده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین یادآور شد که 
به  تنوع بخشی  دنبال  به  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری 
روابط خارجی خود بوده و چین هم یکی از شرکای اصلی 
ایران است و طبیعی است که چنین سندی میان دو کشور 

به امضا برسد.

 راستی آزمایی اقدامات آمریکا دشوار است
در خصوص  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  زاده  خطیب 
راستی آزمایی اقدامات طرفین در برجام، این مسئله را امری 
سهل و ممتنع توصیف کرد و گفت: راستی آزمایی اقدامات 
انرژی  بین المللی  آژانس  چراکه  است،  ساده  بسیار  ایران 
اتمی مرجع بررسی و راستی آزمایی این مسئله است و به 
سادگی می تواند اقدامات ایران را مورد بررسی قرار دهد، اما 
در مقابل راستی آزمایی اقدامات آمریکا و دیگر طرف های 

برجام امری دشوار است.
وی تأکید کرد که سابقه عهدشکنی آمریکا موجب شده 
و  باشد  برخودار  باالیی  اهمیت  از  اکنون  راستی آزمایی  تا 
طبیعی است که ایران اکنون خواهان راستی آزمایی دقیق 

اقدامات آمریکا باشد.
خطیب زاده گفت: همانگونه که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی صرف اعالمیه های ایران بر روی کاغذ را نمی پذیرد و 
بر راستی آزمایی حضوری و فیزیکی تأکید دارد، ایران نیز 
نمی خواهد تحریم ها صرفاً روی کاغذ رفع شوند و از این رو 
خواهان آن است که رفع تحریم ها را به صورت عملی مورد 
راستی آزمایی قرار دهد و شاهد آن باشد که تحریم ها در 
حوزه های مختلف از جمله مبادالت مالی، بانکداری، فروش 
نفت، بیمه، حمل و نقل و هرچیز دیگر مربوط به تعهدات 
گفته سخنگوی  به  باشند.  رفع شده  واقعاً  متحده،  ایاالت 
بحث  مورد  مهم  موضوعات  از  یکی  خارجه،  امور  وزارت 
میان ایران و دیگر طرف ها، چگونگی راستی آزمایی اقدامات 

ایاالت متحده است.

 زمانبندی و ترتيبات اجرای تعهدات
در  سوالی  تایمز  نیویورک  روزنامه  خبرنگار  ادامه  در 
خصوص زمانبندی و ترتیب اجرای اقدامات برای بازگشت 
آمریکا به برجام و توقف اقدامات جبرانی ایران مطرح کرد و 
پرسید که کدامیک از طرفین اولین اقدام را انجام می دهند 

و چه زمانی برای حصول یک تفاهم متصور است؟
خطیب زاده با بیان اینکه الزم است که میان ایران و ۴+۱ 
از یکسو و از ۱+۴ و ایاالت متحده از سوی دیگر در خصوص 
طرح ریزی اقدامات یک تفاهم شکل بگیرد، گفت: منظور 
از ترتیب بندی sequencing، اقدامات عملی و ترتیبات 
ایاالت  پایبندی کامل  رفع تحریم ها و همچنین چگونگی 
متحده است و منظور ایران از عبارت ترتیب بندی این است 
که ایاالت متحده باید تعهدات خود را با ترتیبی که توافق 

می شود اجرا کرده و ایران این امر را راستی آزمایی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به توافق سه ماهه 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ماه می 
منقضی می شود، گفت: ایران در مذاکرات عجله ندارد، اما 
در عین حال خواهان گفت وگوهای مطول و فرسایشی نیز 

نیست.
وی تأکید کرد که اکنون پنجره فرصتی میان ایران و 
آژانس ایجاد شده است که زمانبندی مشخص دارد، اما باید 
صبر کرد و دید که آیا ایاالت متحده می تواند تا آن تاریخ 
تمام اقدامات الزم برای پایبندی به برجام را انجام دهد یا نه.

 سياست خارجی در ایران حوزه ای غيرجناحی 

است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که 
تأثیر انتخابات و تغییر دولت بر روند گفت وگوها چه خواهد 
بود و اینکه آیا دولت آینده باید کار را از جایی که دولت 
کنونی به سرانجام رساند ادامه دهد یا نه، گفت: »به عنوان 
ایران حوزه ای غیرجناحی  اصل، سیاست خارجی در  یک 
تعریف  حزبی  مرزبندی های  اساس  بر  را  آن  ما  و  است 
نمی کنیم. ثبات مواضع ایران در خصوص مسئله هسته ای 
دقیقاً ناشی از همین مسئله است که ما سیاست های خود را 
بر اساس منافع ملی و از طریق یک گروه فراگیر از مقامات 
ارشد، یعنی همان شورای عالی امنیت ملی، تعیین و تدوین 

می کنیم.«
از این رو، مسئله هسته ای یا دیگر موضوعات امنیت ملی، 
با تغییر دولت ها دستخوش تغییر نمی شوند و سیاست های 

مربوط به آن ها توسط کلیت نظام سیاسی تدوین می شود.
وی افزود: »از روز نخستی که ما تدابیر جبرانی را آغاز 
کردیم، تأکید داشتیم که ابتدا ایاالت متحده باید به تعهدات 
خود بازگردد. این سیاست در طول دولت ترامپ تغییر نکرد 
و در هیچ دولت دیگری نیز تغییر نخواهد کرد. منظور من 

از ثبات سیاست، چنین امری است.«

 مسير مثبت در منطقه و گفت وگوهای هسته ای
در ادامه این گفتگو خطیب زاده در پاسخ به چرایی وقوع 
تحوالت مثبت در چند ماه پایانی دولت روحانی، اشاره کرد 
و افزود: به باور وی سیاست کارزار فشار حداکثری دولت 
اتکای برخی کشورهای منطقه به دولت ترامپ و  ترامپ، 
نادیده انگاشتن ایران در گفتگوها و ترتیبات منطقه ای در 
زمره موانعی برای برقراری گفتگوها در سطح منطقه تا قبل 

از تغییرات در کاخ سفید بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش مخرب 
در  گذشته  سال  چند  طول  در  منطقه  کشورهای  برخی 
خصوص انعقاد توافق برجام و همچنین تحوالت منطقه ای، 
این کشورها مخالف یک ایران قوی و مستقل بودند و از این 
رو، ایران پیشنهاد خود مبنی بر »منطقه قوی« را مطرح 
کرد تا از این طریق، همکاری ها بین کشورهای منطقه ای 
کشورهای  برخی  نزد  اشتباه  برداشت  این  و  گیرد  شکل 
دیگران  ناامنی  بهای  به  را  امنیت  می توان  که  منطقه ای 

تأمین نمود، برطرف کرد.
خصوص  در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  زاده  خطیب 
دستورکارهای احتمالی بین ایران و عربستان در دوره جدید 
اظهار داشت که بین دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای 
موضوعاتی  حال  عین  در  اما  دارد،  وجود  نظر  اختالف 
مثل پایان بخشیدن به تراژدی یمن نیازمند همکاری دو 
طرف است. البته در خصوص مساله یمن، ایران از ابتدا بر 
طرح های سازمان ملل و نماینده ویژه این سازمان در امور 
یمن، آقای گریفیتس، نظر مثبت داشت و همچنین نماینده 
ایران در امور یمن نیز با آقای گریفیتس و همچنین دولت 
نجات ملی گفتگو و تعامل داشته است تا از این طریق، طرح 

سازمان ملل به سرانجام برسد.
به گفته خطیب زاده، ایران بر این باور است که عربستان 

حتی به تنهایی می تواند جنگ علیه یمن را پایان دهد.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص 
اظهار نظر پیرامون گزارش ها مبنی بر گفتگوهای امنیتی 
ایران با دیگر کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و امارات، 
وجود گفتگوهای پنهان را غیرضروری دانست، زیرا که به 
اعتقاد خطیب زاده بین ایران و کشورهای امارات و اردن 
روابط دیپلماتیک وجود دارد و دو طرف دارای نمایندگی 
تعامالت  و  هستند  یکدیگر  کشورهای  در  دیپلماتیک 
دیپلماتیک ایران با اردن و امارات برقرار است و حتی میزان 
روابط تجاری میان ایران و امارات روندی افزایشی داشته 

امور خارجه وضعیت  این حال، سخنگوی وزارت  با  است. 
و  جانبه  سه  دوجانبه،  گفتگوهای  تسریع  برای  را  کنونی 

چندجانبه منطقه ای مطلوب قلمداد کردند.

 همه زندانيان در برابر زندانيان
به پرسش دیگر در  پاسخ  امور خارجه در  وزیر  معاون 
خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، سیاست ایران 
را همه زندانیان در برابر همه زندانیان عنوان کردند. ایشان با 
اشاره به اینکه زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله 
استرالیا، اروپا و آمریکا به دلیل اتهامات واهی در بازداشت 
نوعی  به  که  ترامپ  دوره  در  روند  این  و  می برند  سر  به 
پیشنهاد  به  یافت،  می شد، شدت  محسوب  گروگان گیری 
وزیر امور خارجه ایران در خصوص تبادل سراسری زندانیان 
بین ایران و آمریکا اشاره داشت و این طرح را ضامن بستن 
این فصل در موضوعات فی ما بین دو کشور ایران و آمریکا 

دانستند.

 ایران نيازی به چتر هسته ای هيچ کشوری ندارد
برخی  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  زاده  خطیب 
و  ایران  بین  اولیه  توافق  پیرامون  گزارش ها  اظهارنظرها 
روسیه برای بهره مندی تهران از چتر هسته ای روسیه، تأکید 
کردند که منشأ چنین شایعاتی را نمی دانند و تسلیحات 
اتمی، همانگونه که ایران بارها تأکید کرده است، در دکترین 

دفاعی ایران هیچ جایگاهی ندارند.
وی تصریح کرد که سیاست بدون تغییر ایران، منع تولید 
و استفاده از تسلیحات هسته ای است که این سیاست ریشه 

در باورهای دینی و فتوای رهبر انقالب نیز دارد.
خطیب زاده همچنین در خصوص ادعای چتر هسته ای 
روسیه، سیاست نه شرقی و نه غربی ایران را یادآور شدند و 
اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی، کسب 
استقالل از قدرت های جهان و اتکا به قدرت مردمی بوده 
است. لذا به گفته ایشان، ایران هیچ نیازی به چتر هسته ای 
هیچ کشوری ندارد و استفاده ایران از برنامه هسته ای صرفاً 
صلح آمیز بوده هیچ گاه به سمت نظامی گری حرکت نکرده 

و نخواهد کرد.

 وضعيت افغانستان
گفتگوها  و  افغانستان  امنیت  خصوص  در  خطیب زاده 
بین رهبران طالبان با دولت مرکزی در کابل و همچنین 
که  داشت  اظهار  کشور  این  از  آمریکایی  نیروهای  خروج 
امنیت و ثبات افغانستان همانا امنیت و ثبات ایران است 
و به همین جهت آنچه در افغانستان می گذرد همواره برای 
است که  دلیل  به همین  و  است  بوده  اهمیت  ایران حائز 
اسالمی  دولت جمهوری  برقراری  در  کلیدی  نقشی  ایران 
افغانستان در این کشور داشته و همچنین ایران یک شریک 
جدی در کنفرانس بُن بوده و به افغانستان در دستیابی به 
قانون اساسی کنونی خود، کمک کرده و برای ارتقا حقوق 
در  قومیت ها  و  اقلیت ها  زنان،  از جمله  مختلف  گروه های 

افغانستان تالش کرده است.
خطیب زاده در ادامه با تأکید بر اینکه آینده افغانستان 
افزود  شود،  تصمیم گیری  افغانستان  مردم  توسط  باید 
کرده  تالش  ایران  که  است  اهمیتی  چنین  دلیل  به  که 
از جمله  افغانستان و همه گروه ها  بین دولت  تا گفتگوها 
طالبان را تسهیل کند. ایشان رویکرد ایران در قبال طالبان 
از  بخشی  توصیف کردند که »طالبان می تواند  اینگونه  را 
آینده افغانستان باید، اما همه آینده افغانستان نیست« و 

به همین دلیل ایران حامی گفتگوهای بین االفغانی است.
نیروهای  خروج  خصوص  در  همچنین  زاده  خطیب 
مسئوالنه  خروج  که  داشت  اظهار  افغانستان  از  آمریکایی 
نیروهای آمریکایی از این کشور می تواند یک خروج مطلوب 
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... ادامه از صفحه قبل

در خصوص  همیشگی  ابهامات  ایشان  حال،  این  با  باشد؛ 
سیاست  و  شدند  یادآور  را  افغانستان  در  آمریکا  اقدامات 
آمریکا در افغانستان را همچنان نامشخص و مبهم توصیف 
نمودند. معاون وزیر امور خارجه همچنین وضعیت کنونی 
افغانستان را در نتیجه سیاست های اشتباه آمریکا دانستند و 

خواستار آن شدند که خروج آمریکا مسئوالنه باشد.

آژانس  با  ایران  روابط  و  وین  گفت وگوهای   
بين المللی انرژی اتمی

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در 
واکنش به سوالی پیرامون گفتگوهای اخیر ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که در وین برگزار شد، این گفتگو را 
در ادامه تعامالت و گفتگوهای قبلی دانستند که »آژانس در 
خصوص برخی فعالیت های ایران سواالتی را از ایران مطرح 
کرده بود و ایران نیز به آن ها پاسخ داده بود که این تعامل 

ادامه دارد.«
کافی  و  مشروح  پاسخ هایی  ایران  گفته خطیب زاده  به 
به آژانس ارائه داده است تا بتواند در گزارش های خود به 

جمع بندی برسد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به نقش آژانس 
به عنوان ناظر ابعاد هسته ای برجام اشاره کرده و گفت: بر 
این اساس بخشی از همکاری های میان ایران و آژانس ناظر 

به موضوعات مرتبط با هسته ای برجام است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر در 
خصوص فهرست اقداماتی که ایران باید در خصوص توقف 
تدابیر جبرانی اتخاذ کند، اختالف نظرهایی وجود دارد و 

آژانس می تواند نقش سازنده ای در این زمینه ایفا کند.
رئیس  اظهارات  خصوص  در  همچنین  زاده  خطیب 
جمهور مبنی بر پیشرفت ۷۰ درصدی گفتگوها در وین نیز 
اظهار داشت که به باور آقای روحانی، چنانچه اراده سیاسی 
واقعی نزد دولت آمریکا باشد، امکان پیشرفت در گفتگوها 

وجود دارد.
وی همچنین با توجه به گزارش های دریافتی از مذاکره 
کنندگان ایرانی بیان داشت که نور امیدی در انتهای این 
این حال دشواری اصلی در جزئیات  با  مسیر وجود دارد، 
نیز  به تعبیر رئیس جمهور  باقیمانده  است و میزان رصد 
بسیار حائز اهمیت است و هم اکنون بسیار زود است که 
قضاوت کنیم آیا می توانیم آن درصد باقیمانده را هم محقق 

کنیم یا خیر.

 سياست منطقه ای ایران پس از ترامپ
نظر  به  که  کرد  عنوان  خبرنگاران  از  یکی  ادامه،  در 
می رسید ایران در دوران ترامپ و در پاسخ به سیاست فشار 
در  را  حداکثری«  نامتقارن  »مقاومت  سیاست  حداکثری، 
پیش گرفته و در قالب این سیاست تالش می کند در یمن و 
همچنین لبنان رویکردی »غیرسازنده« داشته باشد و از این 
طریق ایاالت متحده را برای پایان دادن به فشار حداکثری 
تحت فشار قرار دهد. این خبرنگار این سوال را مطرح کرد 
که آیا با پایان سیاست فشار حداکثری، این رویکرد ایران 

نیز متوقف می شود؟
سعید خطیب زاده در پاسخ به این سوال اظهار داشت 
که »ایران همواره نقش سازنده ای در منطقه ایفا کرده است 
آنچه  است.  بوده  قوی  منطقه  یک  موافق  همواره  ایران  و 
در یمن اتفاق افتاده در نتیجه سیاست های ایران نیست، 
بلکه به دلیل تهاجم ائتالف عربستان بد حمایت آمریکا به 
این کشور است و اگر چنانچه امروز عربستان این تهاجم 
را متوقف سازد و محدودیت ها علیه این کشور را لغو کند، 
فردا شاهد خواهد بود که هیچ جنگی در این کشور بوقوع 
نمی پیوندد و در آن منطقه وضعیت تازه ای حاکم می شود«.

خطیب زاده با بیان اینکه اکنون اوضاع یمن تا حد بسیار 

زیادی به رفتار عربستان وابسته است، گفت در پرونده قطر 
نیز شاهد آن بودیم که پایان دادن به حصر قطر از سوی 

عربستان اوضاع را تغییر داد.
سعید خطیب زاده همچنین با اشاره به حمایت ایران 
از برنامه های سازمان ملل و گفتگوهای همیشگی نماینده 
چهار  پیشنهاد  و  گریفیتس  آقای  با  یمن  امور  در  ایران 
ماده ای سال ۲۰۱۵ وزیر امور خارجه در خصوص آتش بس 
در یمن، طرح ۴ ماده ای ایران را همچنان قابل طرح و تحقق 

دانستند.
در خصوص مسئله لبنان، خطیب زاده اشاره داشت که 
ایران هیچ گاه در امور داخلی لبنان دخالت نکرده است و 
آنچه هم اکنون در لبنان اتفاق می افتد بر اساس تحوالت 
داخلی این کشور است و ایران همواره به این کشورها کمک 

کرده است.
دوره  در  آمریکا حداقل  که  تاکید کردند  ادامه  در  وی 
ترامپ تالش داشته تا منطقه را تبدیل به صحنه هماوردی 
خود با ایران کند که تهران همواره از این امر اجتناب ورزید. 
به بیان خطیب زاده، غرب آسیا منطقه ای است که ایران، 
بر خالف آمریکا که از آن سر دنیا آمده است، همواره در 
با  مقابله  برای  ایران همواره  لذا  و  است  داشته  آن حضور 
تهدیدات امنیتی و قوی ساختن منطقه تالش کرده است. 
که  نکنید  »فراموش  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این  آغاز کرد،  را  این کارزار فشار حداکثری  ترامپ  وقتی 

برای یک سال تمام سیاست صبر را در پیش گرفت.«
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، ایران یک سال 
بعد از صبر و پس از آنکه آمریکا نه فقط ایران، بلکه دیگر 
تحت  امنیت  قطعنامه شورای  اجرای  دلیل  به  را  کشورها 
فشار قرار داد و حتی سردار قاسم سلیمانی را به شهادت 
مقاومت  و  آمریکا  به  پاسخ حساب شده  به  رساند، شروع 
حداکثری کرد. وی همچنین تأکید کرد که اکنون بر همه 
شکست  حداکثری  فشار  سیاست  که  است  شده  روشن 
خورده است و به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است و 
این سیاست تنها به پیشرفت برنامه هسته ای ایران و آسیب 

زدن به مردم ایران منجر شده است.
سعید خطیب زاده با تأکید بر اهمیت امنیت منطقه برای 
ایران، گفت ایران به هیچ وجه منطقه را به یک میدان نبرد 

تبدیل نمی کند.

 راستی آزمایی اقدامات آمریکا
در  سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خصوص چگونگی اطمینان از عدم تکرار عهدشکنی آمریکا، 
بلکه دغدغه کل  ایران،  دغدغه  تنها  نه  مسئله  این  گفت: 
را  برجام  متحده  ایاالت  وقتی  چراکه  است،  ایران  و   ۴+۱
نیز  را  اروپایی  بلکه شرکت های  ایران،  تنها  نه  کرد،  ترک 
برای پایان دادن به حضور در ایران تحت فشار قرار داد، به 
همین جهت اکنون این طرف ها نیز خواهان آن هستند که 
تضمین دریافت کنند. به همین دلیل است که اکنون ایران 
بر این ترتیب بندی تأکید دارد که ابتدا ایاالت متحده به طور 
کامل به تعهدات خود بازگردد، چراکه این ایاالت متحده بود 

که پیمان شکنی کرد و توافق را ترک کرد.
تأکید  ما  که  است  دلیل  این  »به  افزود:  خطیب زاده 
داریم که ابتدا آن ها باید به پایبندی کامل بازگردند. ما باید 
راستی آزمایی کنیم و اطمینان یابیم که آن ها در حال بازی 
تجارت  و  روابط  که  نمی کنند  تالش  و  نیستند  کلمات  با 

خارجی ایران را تخریب کنند.«
در  که حتی  کرد  اشاره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
برای  زیاد  بسیار  تأخیر  با  آمریکا  اوباما، خزانه داری  دوران 
رو،  این  از  ایران صادر می کرد،  به  فروش  شرکت ها مجوز 
ایران باید به صورت عملی پایبندی آمریکا به تعهداتش در 

حوزه های مختلف تجاری را راستی آزمایی کند.

وی تأکید کرد که واشنگتن باید از هر اقدامی که ممکن 
است تجارت خارجی ایران را به نحوی منفی متأثر کند، 

خودداری نماید.
به  سوال  چند  مجازی،  گفتگوی  این  پایانی  بخش  در 
صورت پیوسته از سوی تحلیلگران و روزنامه نگاران آگاه به 
مسائل ایران و منطقه از خطیب زاده مطرح شد و وی در 

دقایق پایانی به این سواالت پاسخ داد.
نخستین سوال به چشم انداز روابط ایران و رژیم اسرائیل 
اظهار  ایران  امور خارجه  اختصاص داشت که معاون وزیر 
داشت که ریشه اصلی مشکالت منطقه به رژیم اسرائیل باز 
می گردد و این رژیم را یک تهدید وجودی برای کشورها و 

مردم منطقه و منبع تروریسم در سطح منطقه دانستند.
خطیب زاده ضمن تأکید بر به رسمیت نشناختن این 
رژیم از سوی ایران، راه حل نهایی برای مسئله فلسطین 
آینده  در خصوص  تصمیم گیری  و  همه پرسی  برگزاری  را 
فلسطینیان از سوی ساکنین اصلی آن منطقه دانستند و 
تأکید کردند که رژیم صهیونیستی عامل اصلی بسیاری از 

جنگ های خونبار در منطقه ما بوده است.
تالش های  پیرامون  پرسشی  خصوص  در  زاده  خطیب 
فشار  کارزار  احیای  برای  کنگره  در  جمهوری خواهان 
توهم  که  بپذیرد  باید  آمریکا  اینکه  بیان  با  حداکثری، 
داشت:  اظهار  خورده،  شکست  بهتر  توافقی  به  دستیابی 
ابتدا در  این کارزار در  بوده است.  ناکام  »فشار حداکثری 
برنامه  ایران،  سیاسی  نظام  مجموعه  تمامی  تا  بود  تالش 
به سمت فروپاشی سوق دهد،  را  اقتصاد ملی  و  هسته ای 
اما ناکام ماند. به رغم این ناکامی ها، چنانچه کنگره مجدداً 
قصد احیای این کارزار را داشته باشد، ایران هیچ اهمیتی 
نمی دهد. سیاست داخلی آمریکا دغدغه ایران نیست و این 
خود  وعده های  و  تعهدات  به  باید  که  است  آمریکا  دولت 
تعهدات  آمریکا در خصوص  با دولت  ایران  و  باشد  پایبند 
برجامی و پایبندی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان 

ملل رو به رو است«.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد که ایران معتقد 
است که رئیس جمهور آمریکا از اختیارات کافی برای اجرای 

تعهدات این کشور در برجام برخوردار است.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در 
امنیتی جدید در خلیج  رژیم  برای  خصوص طرح روسیه 
فارس و خاورمیانه اظهار داشت که روابط دوجانبه در سطح 
بسیار خوبی قرار دارد و حتی ارتقا یافته است و سفر اخیر 
وی  حال،  این  با  است.  گفته  این  موید  خارجه  امور  وزیر 
تصریح کرد که به رغم همپوشانی های طرح های روسیه و 
چین برای امنیت در خلیج فارس، باور ایران بر این است 
که طرح و ابتکارعمل ها باید برخواسته از بطن منطقه باشد. 
در حال حاضر، طرح شورای همکاری خلیج فارس و طرح 
صلح هرمز از سوی کشورهای منطقه ارائه شده که با انگیزه 
ابتکارعمل ها  و  پیشنهادها  این  به  می توان  کافی  انرژی  و 

پرداخت و صلح و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورد.
با محوریت مصداق های پایبندی  در خصوص پرسشی 
آمریکا به توافق برجام و راستی آزمایی این پایبندی، خطیب 
زاده اظهار داشت که تمامی تحریم هایی که در دوره ترامپ 
ایشان، »دولت  باور  به  و  بوده  برجام  با  اعمال شد مرتبط 
کنونی آمریکا هنوز از میراث ناکام دولت قبلی در این کشور 
رهایی نیافته است تا به توافق دولت اوباما بازگردد، اما دیر یا 
زود باید دریابند که نمی توانند هر دو مسیر فشار حداکثری 
و بازگشت به برجام را همزمان به پیش ببرند و ضرورت دارد 
که یک تصمیم سیاسی در سطح دولت آمریکا گرفته شود«.

خطیب زاده اشاره داشت که فهرست لغو تحریم ها هنوز 
نهایی شده است ولی پیشرفت هایی در این خصوص صورت 

گرفته است و گفتگوها همچنان ادامه دارد.
طيبه بيات
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اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
حفره هـای امنیتـی از ۳۰ سـال قبـل وجود داشـته اما پس 
از برجـام تشـدید شـده اسـت، گفت: سـازمان انـرژی اتمی 
بایـد تجدیـد نظـر اساسـی در سـامانه امنیتـی خـود کنـد.

تاسیسـات  در  انفجـاری  کـه  بـود  مـاه  فروردیـن   ۲۱
برقـی سـایت هسـته ای نطنـز رخ داد و باعـث آسـیب بـه 
ماشـین های سـانتریفیوژ IR۱ شـد. پـس از ایـن اتفـاق، 
وزارت امـور خارجـه و دسـتگاه های امنیتـی ایـن حادثـه را 
یـک خرابـکاری عمـدی اعـالم کردنـد و انگشـت اتهـام را 
به سـمت رژیم صهیونیسـتی نشـانه رفتنـد. در ایـن زمینه 
گفتگویی مشـروح با سـید مصطفی میرسـلیم، عضو مجمع 
تشـخیص مصلحت نظـام و نماینده مردم تهـران در مجلس 

شـورای اسـالمی انجـام دادیم.
میرسلیم معتقد است که »در مذاکرات جدید با گروه ۴+۱ 
باید تنبیه عامالن خرابکاری نطنز مطالبه شود« و به این مسئله 
هم اشاره می کند که »حفره امنیتی در مراکز هسته ای ما از 
سال های قبل وجود داشته اما برجام آن را تشدید کرده است.«

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـر ضـرورت 
تجدیـد نظـر اساسـی در سـامانه امنیتـی سـازمان انـرژی 
اتمـی تاکیـد می کنـد و می گویـد: »دولـت باید با دسـت پُر 
و بـا بـرآورد دقیـق از خسـارت هایی کـه به مردم مـا در این 
سـال ها بـر اثـر تحریم هـا وارد شـده اسـت، وارد مذاکـرات 

جدیـد برجامـی ۱+۴ شـود«
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

 بـا توجـه بـه اینکـه کامالً محرز شـده اسـت 
کـه دشـمنان از هيـچ اقدامـی بـرای ضربـه زدن به 
کشـورمان مضایقـه نمی کننـد، تا چه حـد ضرورت 
دارد کـه دسـتگاه دیپلماسـی مـا از گـروه 1+4 و 
آژانـس بين المللی انـرژی اتمی بخواهند کـه درباره 

حادثـه اخيـر در نطنز پاسـخگو باشـند؟
وزارت امـور خارجـه موظـف اسـت در اقدامـات جاری و 
آتـی خـود حتمـاً تمـام حوادثـی را کـه در ایـن چند سـال 
بـا خرابکاری هـای عناصـر نفـوذی بیگانـگان از جملـه رژیم 
صهیونیسـتی و آمریکا انجام گرفته اسـت، مدنظر قرار دهد. 
از سـوی دیگـر، بـا توجه به اینکـه ادعای دولت همـواره این 
بوده اسـت که ریشـه تمام مشـکالت کشـور به تحریم های 
ظالمانـه آمریـکا برمی گـردد، بایـد با دسـت پُـر و با بـرآورد 
دقیقـی از خسـارت هایی کـه بـه مـردم مـا در ایـن سـال ها 
بـر اثـر تحریم هـا وارد شـده اسـت، وارد مذاکـرات جدیـد 
برجامـی ۱+۴ شـود و تـوأم بـا مطالبـه تنبیه عوامـل اصلی 
آن خرابکاری هـا، خواسـتار رفـع تحریم هـا و بـدون هیـچ 

مجاملـه ای جبران آن خسـارات شـود.

 آیـا می تـوان گفـت کـه بـه واسـطه افزایـش 
بازرسـی های آژانـس بين المللـی انـرژی اتمـی، در 

مراکـز هسـته ای حفـره امنيتـی بـه وجـود آمـده 
؟ ست ا

موضـوع فقـط بـه بازرسـی های نطنـز ختـم نمی شـود. 
حفره امنیتی که از سـی سـال قبل وجود داشـته، با تبعات 

برجام تشـدید شـده است.
در یـک دولت هماهنـگ با تدابیر راهبـردی نظام، تنبیه 
رژیـم صهیونیسـتی بـه شـکل مناسـب و بـه موقـع انجـام 

خواهـد گرفت.

 ایـن چندمين بار اسـت که رژیم صهيونيسـتی 
عليـه  خرابکارانـه  اقدامـات  دشـمنان  دیگـر  و 
کشـورمان انجـام می دهنـد اما مـا آنطور کـه باید و 
شـاید اقدامات متقابل انجـام نمی دهيم. آیـا وزارت 
امـور خارجـه ما ترمـزی در مقابـل اقتـدار نظامی و 

اقـدام متقابـل ایران شـده اسـت؟
در چارچـوب راهبـرد اصالـت دادن بـه مذاکـره، اقدامات 
وزارت امـور خارجـه توجیـه پیـدا می کنـد. مذاکـره، اگـر 
هـم مفید یـا ضروری باشـد، فقط بخشـی از یـک مجموعه 
اقدامـات هماهنـگ اسـت که باید انجام گیرد. هشـت سـال 
ایـن  نـاب جمهـوری اسـالمی پـای  از فرصت هـای  آزگار 
مذاکـرات از بیـن رفتـه و همـه اقدامـات اقتصـادی در گـرو 
نتایـج مذاکرات برجامی قرار گرفته اسـت و بـه جای اجرای 
سیاسـت های اقتصاد مقاومتی، مقاومت به اسـتهزا کشـیده 

شـده و کشـور در رکـود تورمـی غرق شـده اسـت.
در ایـن روزهـای پایانـی نیز دولـت دوازدهـم می خواهد 
بـه هـر قیمتـی اثبـات کنـد کـه مذاکـرات برجامـی نجات 
بخـش اسـت تـا در واقـع بی ثمـر نبودن هشـت سـاله خود 
را توجیـه کنـد. البتـه در یـک دولـت هماهنـگ بـا تدابیـر 
راهبردی نظام، تنبیه رژیم صهیونیسـتی به شـکل مناسـب 

و بـه موقـع انجـام خواهـد گرفت.

 دولتمـردان ادعـا می کننـد کـه اگر ما بـه این 
ترورهـا و خرابکاری هـا پاسـخ دهيـم، مذاکـرات و 
راه هـای دیپلماتيـک بـرای کاهـش یا از بيـن بردن 
تحریم هـا از دسـت مـی رود و این اتفاقات خواسـته 
رژیم صهيونيسـتی اسـت تا مذاکرات را بـر هم زده 
و مانـع کاهـش یـا لغـو تحریم ها شـود. چـرا دولت 
تـا این حـد در مقابـل اقدامـات خرابکارانه دشـمن 

منفعل اسـت؟
دشـمنی آمریـکا بـا جمهوری اسـالمی بـه دلیـل انرژی 
هسـته ای یـا نگرانـی از بمـب اتمـی نیسـت چـرا کـه آنهـا 
می دانند ما یقیناً در صدد سـاخت و تولید سـالح هسـته ای 
نیسـتیم. آنهـا می خواهنـد مـا اسـتقاللی را کـه بـه یُمـن 
پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه دسـت آورده ایم، رهـا کنیم و 
مانند سـابق مهـره ای در اختیـار آنها باشـیم. در آن صورت، 
تمـام مزاحمت هایـی را کـه ماننـد تحریم هـا بـا ترفندهای 

ایـن  البتـه  زد.  کنـار خواهنـد  کرده انـد،  ایجـاد  مختلـف 
خیـال باطلـی اسـت که آنهـا در سـر می پرورانند. آنهـا باید 
واقعیـت اسـتقالل جمهـوری اسـالمی را بپذیرنـد و هر چه 
در به رسـمیت شناسـی اسـتقالل مـا تأخیر کنند، خـود را 
بیشـتر مفتضـح خواهند کـرد. البته رژیم صهیونیسـتی هم 
می داند که ما در پی سـالح هسـته ای نیسـتیم کـه اگر این 

را نداننـد، معلـوم اسـت کـه بسـیار ابله اند.
موضـوع هسـته ای پوششـی بـرای تضعیـف جمهـوری 
اسـالمی و خامـوش کـردن نـدای حق طلبـی و مبـارزه بـا 

اسـتکبار اسـت.
حقیقـت ایـن اسـت کـه آنهـا از آثـار سـتم هایی کـه در 
۸۰ سـال گذشـته بـر مسـلمانان فلسـطینی روا داشـته اند، 
بیمنـاک هسـتند و می داننـد کـه نمی تواننـد جوابگـوی 
آدمکشـی های رسـمی کـه با حمایـت انگلیـس و آمریکا در 
سـرزمین های اشـغالی مرتکـب شـده اند، باشـند و از اینکـه 
جمهـوری اسـالمی ایـران رذالـت آنها را افشـا کرده اسـت و 
احقـاق حق مسـتضعفان و مظلومان فلسـطینی را پیگیری 
می کنـد، کالفـه هسـتند. بنابراین، چه نسـبت بـه آمریکا و 
چه نسـبت به رژیم صهیونیسـتی، موضوع هسـته ای بهانه و 
پوششـی برای تضعیف جمهوری اسـالمی و خاموش کردن 

نـدای حـق طلبـی و مبـارزه با طاغوت اسـتکبار اسـت.
در نتیجـه بایـد گفـت که بـا دو راهبرد مختلـف، آمریکا 
و رژیـم صهیونیسـتی، در عملیـات خـود علیه ایـران، ترفند 
مشـترک دارنـد. دولـت بایـد ابتدا موضـع خود را بـه لحاظ 
اعتقـادی روشـن کنـد که آیـا می خواهـد احکام الهـی را در 
نظـر بگیـرد یـا بـا نابـاوری با آنهـا مواجه شـود. مشـکل در 
باورهـا اسـت. وقتی این باور اسـتحکام پیدا کنـد، مبانی راه 
حـل های سیاسـت خارجی نیز به تبع آن روشـن می شـود 
و بایـد عـزت، حکمـت و مصلحت سـرلوحه کار قـرار گیرد. 
انفعـال دولـت بـه خللـی بـر می گـردد کـه در بـاور دولـت 

نسـبت بـه آمریـکا و اذنابش وجـود دارد.

پذیـری  آسـيب  کـه  دارد  ضـرورت  چقـدر   
سيسـتم امنيتـی و حفاظتی سـازمان انـرژی اتمی 
در مقابـل اقدامات خرابکارانه دشـمن مرتفع شـود؟

ایـن یـک ضرورت حیاتی اسـت. در سـازمان انرژی اتمی 
نفـوذ جاسوسـانه صـورت گرفتـه و ایـن موضـوع جدیـدی 
نیسـت و سـی سـال اسـت دشـمنان ما با اسـتفاده از ایادی 
داخلـی و بـه ویژه منافقان سـعی کرده اند دسـت به سـرقت 
اطالعاتـی بزننـد و اسـناد مختلفی را در اختیار دشـمن قرار 
دهنـد و از آن بـرای منویـات خبیـث خـود سـوء اسـتفاده 
کننـد. بنابرایـن سـازمان انـرژی اتمـی بایـد تجدیـد نظـر 
اساسـی در سـامانه امنیتـی خـود کند چـرا کـه در غیر این 
صورت، آسـیب پذیری اش تشـدید خواهد شـد، چنان که در 

یـک سـال گذشـته شـاهد آن بوده ایم.
زهرا عليدادی

حفره های
امنیتی با برجام
بیشتر شد
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گزارش ویژه ...

ارتقای سالمت  و  هیئت دولت در جهت فرهنگ سازی 
نظام اداری براساس منابع اسالمی و متناسب با توسعه علوم 
و تجربیات روز دنیا، »منشور اخالق حرفه ای کارگزاران نظام« 

را تصویب کرد.
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه و در اجرای احکام 
مندرج در بندهای تبصره )۵( و بند )ل( تبصره )۶( ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آئین نامه اجرایی 

مربوط به انتشار اوراق مالی اسالمی را به تصویب رساند.

در این جلسه که به ریاست حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات 
کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی 
در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعالم سازمان برنامه و 
بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام نماید. 
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه های 
اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسالمی منتشره 
را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر 
مشخصات اوراق تخصیص یافته )شامل نماد معامالتی و تاریخ 
سررسید( در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی 

دارای تخصیص اعالم می کند.
همچنین انتشار اسناد خزانه اسالمی موضوع این آئین 
نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با 
سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت 

موارد مندرج در آئین نامه انجام می شود.

 موافقت دولت با تخصيص اعتبار برای رفع تنش 
آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر

هیأت وزیران در ادامه جلسه به منظور رفع تنش آب شرب 
برخی شهرهای استان بوشهر و نیز تکمیل پروژه آبرسانی از 
سیراف به برخی از شهرهای این استان، با اختصاص مبلغ 
۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو )شرکت مهندسی آب 

و فاضالب کشور( موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ضمن نظارت فنی و 
اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق 
را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت 

بحران کشور ارسال نماید.

 اختصاص اعتبار بابت جبران خسارت وارده به 
سيفون انتقال آب سنگتاب رودخانه تاالر قائم شهر

هیأت وزیران همچنین باتوجه به خسارت وارده به سیفون 
انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تاالر شهرستان قائم 
شهر در اثر سیل پایان سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ و 
اهمیت این سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران به 
منظور حفظ، تثبیت و پایدارسازی سیفون انتقال آب مذکور، 

مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 
مازندران(  منطقه ای  آب  سهامی  )شرکت  نیرو  وزارت  به 

اختصاص داد.
منطقه ای  آب  سهامی  شرکت  تصمیم،  این  موجب  به 
مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند 
انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه 
به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور 

ارسال نماید.

قانونی  جایگاه  تعيين  الیحه  تصویب   
فدراسيون های ورزشی آماتوری

دولت در ادامه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، »الیحه 
را  آماتوری«  ورزشی  فدراسیون های  قانونی  جایگاه  تعیین 

تصویب کرد.

 تصویب آئين نامه نحوه صدور مجوز برای ادوات 
مجازات  قانون   )۶1۷( ماده  در  مندرج  سالح های  و 

اسالمی
هیأت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 
)۲( الحاقی به ماده )۶۱۷( قانون مجازات اسالمی درخصوص 
تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات 
مندرج در قانون مذکور، آئین نامه مربوط به آن را به تصویب 

رساند.
آئین  این  مشمول  ادوات  فوق،  نامه  آئین  موجب  به 
نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در 
اشخاص  ضروری  نیاز  و  آموزشی  نمایشی،  ورزشی،  موارد 
)استفاده شغلی یا دفاع شخصی( به کار گرفته می شوند و 
کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این 

آئین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه ها 
می باشند، مکلفند عالوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و 
مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت 
به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام 

نمایند.
آئین  این  مشمول  ادوات  حمل  مجوز  صدور  مرجع 
نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی 
دفاع  آموزش  از  اعم  ورزشی  موارد  در  مربوط،  شهرستان 
شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و 
جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان مربوط می باشد.
افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختالل 
روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به 
سو استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل 

ادوات مشمول این آئین نامه محرومند.
الزم به ذکر است، مجوزهای حمل موضوع این آئین نامه 

به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.

 آئين نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعالم 
فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور تصویب شد

دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره )۲( جز )۴( ماده 
)۴( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی، »آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، 
ثبت و اعالم فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور« را 

تصویب کرد.
آئین نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از 
ظرفیت تشکل های اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، 

تهیه و تصویب شده است:
اساس  بر  موازی  اقتصادی  تشکل های  شناسایی   -
شاخص های تعیین شده و اقدامات الزم برای ادغام، شبکه 
سازی، یکپارچه سازی و انسجام آنها پس از احراز شرایط 

توسط اتاق ها
- اطالع رسانی دالیل رد یا پذیرش درخواست های واصله 

برای ثبت در فهرست ملی تشکل های اقتصادی
- تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور 
به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، 
یکپارچه سازی و انسجام تشکل های اقتصادی با مسئولیت 

اتاق ها
- شناسایی آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد 
تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت 
ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل های اقتصادی فعال 

توسط اتاق ها
- راه اندازی سامانه الکترونیکی تشکل های اقتصادی توسط 
اشتراک  به  و  ذیربط  دستگاه های  کلیه  همکاری  با  اتاق ها 

گذاری اطالعات مرتبط با تشکل های اقتصادی

 تصویب الیحه مربوط به ایجاد وحدت رویه در 
ساز و کار احراز شرایط آزادگی

هیأت وزیران با هدف رفع تبعیض میان زندانیان سیاسی و 
اسرای دفاع مقدس از نظر احراز شرایط آزادگی، الیحه اصالح 
بند )ه( ماده )۱( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 
موضوع ایجاد وحدت رویه در ساز و کارهای احراز شرایط 

آزادگی را به تصویب رساند.
بر اساس این الیحه، مرجع تأیید استمرار شرایط آزادگی 
در طول دوران اسارت و یا زندان )مندرج در بند مورد اشاره( 
و تشخیص مصادیق آن برای احراز آزادگی، مراجع ذیصالح 

منشور اخالق حرفه ای کارگزاران نظام در هیئت دولت تصویب شد
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در نیروهای مسلح و وزارت اطالعات می باشد.
همچنین میزان بهره مندی از خدمات موضوع این قانون 
توسط آزادگان، بر اساس مدت اسارت به موجب آئین نامه ای 
است که ظرف سه ماه از زمان تصویب این اصالحیه توسط 
بنیاد با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.
گفتنی است مطابق بند فوق، آزاده فردی است که در راه 
تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی 
و کیان جمهوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی 
با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد  کشور، مقابله 
انقالب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس 
آزاد شود. همچنین به کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات 
امام خمینی )ره( به دالیل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی 
دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی 

بوده اند، این عنوان اطالق می شود.

به  نظام«  کارگزاران  حرفه ای  اخالق  »منشور   
تصویب رسيد

دولت در راستای تکلیف مندرج در ماده )۷( قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ سازی و 
ارتقای سالمت نظام اداری براساس منابع اسالمی و متناسب 

با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، »منشور اخالق حرفه ای 
کارگزاران نظام« را تصویب کرد.

براساس مصوبه مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند 
در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت های خود، 
آئین رفتار حرفه ای و اخالقی کارکنان خود را تدوین نموده و 
در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو 
اشتغال به کار افراد، تمهیدات الزم برای ادای سوگند و امضای 
منشور و آئین رفتار حرفه ای و اخالقی توسط آنان را فراهم 
کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی 

آنان نگهداری نمایند.

استفاده  قانون  اصالح  الیحه  با  دولت  موافقت   
مناطق  ارتقای سطح  برای  امکانات کشور  از  متوازن 

کمتر توسعه
هیـأت وزیـران بـا پیشـنهاد وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری مبنـی بـر اصـالح الیحـه اصـالح قانـون اسـتفاده 
متـوازن از امکانـات کشـور برای ارتقای سـطح مناطق کمتر 

توسـعه یافتـه موافقـت کرد.
به موجب این اصالحیه، دولت مکلف است سه درصد از 
قالب ردیف مشخص  را در  بودجه عمومی دولت  اعتبارات 
آن  در  که  و طی جدولی  کند  تعیین  عنوان  تحت همین 
سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب 

شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، 
بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی 
عمران  سرانه های  جاده ای،  زیرساخت های  و  راه  روستاها، 
شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، 

ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.
مؤسسات  دانشگاه ها،  اختصاصی  درآمدهای  همچنین 
و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و آموزش و پرورش، پارک های علم و فناوری، مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون 

مستثنی هستند.

وظایف  دارای  دولتی  شرکت های  تعيين   
وزارت جهاد  زیرمجموعه  حاکميتی  و  سياستگذاری 

کشاورزی
استفاده  ساماندهی،  هدف  با  و  ادامه  در  دولت  هیأت 
مطلوب  اداره  و  وری  بهره  و  بازدهی  افزایش  مطلوب، 
شرکت های دولتی، نسبت به تعیین شرکت های دولتی دارای 
وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد 

کشاورزی اقدام کرد.
طيبه بيات

آخرین دستاوردها و توانمندی های »آجا« به رئیس قوه قضائیه ارائه شد
توانمندی هـای  و  دسـتاوردها  آخریـن  از  بخش هایـی 
ارتش در دانشـگاه فرماندهی و سـتاد ارتـش، بصورت ویدیو 
کنفرانسـی از نقـاط مختلـف کشـور بـه رئیس قـوه قضائیه 

ارائه شـد.

قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
سالروز  آستانه  در  و  ارتش  روز  مناسبت  به  )چهارشنبه( 
دانشگاه  در  قرنی  محمدولی  سید  سپهبد  شهید  شهادت 
فرماندهی و ستاد ارتش حضور یافت و در جریان بخش هایی 
از مهمترین اقدامات و دستاوردهای ارتش در زمینه قدرت 
پهپادی، اشراف اطالعاتی، خودکفایی، آمادگی های عملیاتی 
و حضور مقتدرانه ارتش در مرزهای زمینی، هوایی، دریایی و 

آب های بین المللی قرار گرفت.
موسوی  عبدالرحیم  سید  سرلشکر  امیر  بازدید  این  در 
فرمانده کل ارتش، در سخنانی با خیر مقدم به رئیس قوه 
قضاییه، مهمترین راهبردهای ارتش در ارتقای اقتدار ملی را 

تشریح کرد.
وی با برشمردن فرازهایی از مهمترین اقدامات راهبردی 
اعمال شدیدترین  به رغم  دهه گذشته،گفت:  ارتش طی ۴ 
رهنمودهای  سایه  در  دشمنان،  ظالمانه  تحریم های 
دوراندیشانه فرمانده معظم کل قوا و همت و تالش بی وقفه 

آحاد کارکنان والیتمدار ارتش و پشتیبانی و همراهی خانواده 
بزرگ و نجیب آنان، ارتش جمهوری اسالمی ایران توفیقات 
و دستاوردهای بسیار بزرگ و تعیین کننده در زمینه های 

مختلف زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی داشته است.
دانشگاه  فرمانده  ولیوند  سرتیپ حسین  امیر  همچنین 
فرماندهی و ستاد ارتش گزارشی از مهمترین فعالیت های 
نقش آفرین و تعیین کننده استادان این دانشگاه در دوران 
هشت سال دفاع مقدس و رفع نیازهای آموزشی نیروهای 

مسلح ارائه کرد.
در این برنامه، فرماندهان نیروهای زمینی، پدافند هوایی، 
هوایی و دریایی ارتش به صورت ویدیو کنفرانس و برخط، 
بخشی از اقدامات راهبردی، عملیاتی، خودکفایی و آموزشی 

را ارائه کردند.
ارتش،  زمینی  نیروی  فرمانده  گزارش  ارائه  با  همزمان 
مأموریت ها و اقدامات عملیاتی تعدادی از یگان های این نیرو 
هوانیروز  )ع(«  علی  »یا  مرکز صنایع خودکفایی  از جمله، 
اصفهان، پایگاه هوانیروز شهید وطن پور اصفهان و مرکز تولید، 
بهینه سازی تجهیزات زرهی، توپخانه و الکترونیک شهید 
قوه  با رئیس  ارتباط  به صورت ویدیو کنفرانس در  زرهرن 

قضاییه ارائه شد.
در نیروی پدافند هوایی ارتش نیز ضمن ارائه توانمندی های 
این نیرو در حوزه رصد و کنترل شبانه روزی آسمان ایران 
اسالمی توسط سامانه های راداری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، ارتباط مشابه با پایگاه راداری شهدای سوباشی همدان 
و مراکز عملیات منطقه ای و استقرار سامانه های پدافند هوایی 

برقرار شد.
ارائه بخشی از توانمندی های پهپادی نیروی هوایی ارتش 
و ارتباط تصویری با پایگاه های هوایی شهید لشگری مهرآباد 
و  ترابری  بزرگ  هواپیماهای  و  جنگنده ها  انواع  بازآماد  در 
از هواپیماهای جنگنده و  با تعدادی  بابایی اصفهان  شهید 
همچنین کارخانجات منطقه یکم دریایی بندرعباس و مراکز 
برنامه های اجرا شده در  از دیگر  بهینه سازی زیرسطحی ها 

حضور آیت اهلل رئیسی بود.

ارتباط با فرمانده ناوگروه هفتاد و چهارم اعزامی نیروی 
دریایی ارتش در آب های آزاد و بین المللی شمال اقیانوس 
از  دیگر  یکی  مکران  ناوبندر  توانمندی های  ارائه  و  هند 
برنامه های انجام شده توسط نیروی دریایی در جریان بازدید 

رئیس قوه قضاییه از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بود.
در ادامه آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، با 
اهدای یک جلد قرآن کریم به ارتش از ارتش برای کسب سه 

سال پی در پی رتبه برتر سالمت مالی تجلیل کرد.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش نیز با اهدای یک 
جلد کالم اهلل مجید به رئیس قوه قضائیه از حضور وی در 

ارتش  تقدیر کرد.
همچنین نشان فداکاری اعطایی فرمانده معظم کل قوا 
به ارتش توسط رئیس قوه قضاییه به خانواده شهید سرهنگ 
مرتضی زرهرن شهید مدافع حرم ارتش جمهوری اسالمی 

ایران اهدا شد.
بازدید از اتاق جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و 
همچنین حضور در کالس های درس این دانشگاه با حضور 
آیت اهلل  برنامه های  دیگر  از  خارجی،  و  ایرانی  دانشجویان 

رئیسی در ارتش جمهوری اسالمی ایران بود.
قوه  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  آیت اهلل  است،  گفتنی 
قضاییه و امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در ابتدای 
شامخ  مقام  به  ارتش  ستاد  و  فرماندهی  دانشگاه  به  ورود 

شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.
مدافع حرم  از شهدای  زرهرن،  مرتضی  شهید  فرزندان 
ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز با ذکر دلنوشته ای به آیت 

اهلل رئیسی خوشامد گفتند.
عباس  حجت االسالم  برنامه  این  در  است،  ذکر  شایان 
امیر  ارتش،  رئیس سازمان عقیدتی سیاسی  محمدحسنی 
دریادار  امیر  ارتش،  کل  فرمانده  جانشین  دادرس  سرتیپ 
و  آجا  معاونان  و  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون  سیاری 
نیروهای چهارگانه ارتش با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

نیز حضور داشتند.
هادی رضایی
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گزارش تحليلی ...

کدام کارفرمایان مشمول بخشودگی جرایم بیمه ای سال ۱۴۰۰ هستند؟

بــا توجــه بــه نام گــذاری ســال جــاری از ســوی 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه عنــوان ســال “تولیــد، 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــا” س ــتیبانی ها، مانع زدایی ه پش
در ابتــدای ســال بخشــنامه جدیــدی را بــرای اعمــال 
بخشــودگی جرائــم کارفرمایانــی کــه در ســال های گذشــته 
بــه دلیــل مشــکالت مالــی موفــق بــه پرداخــت حــق بیمــه 

ــت. ــرده اس ــادر ک ــده اند؛ ص نش
بـه گـزارش تیتـر یـک آنالین، برای آشـنائی بـا جزئیات 
این بخشـنامه و نحـوه اسـتفاده کارفرمایـان از مزایای مقرر 
در آن محمـد گورابـی، مدیـرکل وصـول حق بیمه سـازمان 
تأمیـن اجتماعی توضیحاتـی ارائه کرد کـه در ادامه می آید.

  چـه کارفرمایانـی مشـمول ایـن بخشـنامه 
هسـتند؟

کارفرمایـان کارگاه هـای فعال تولیـدی، صنعتی، معدنی 
و خدماتـی و اصنـاف اعـم از حقیقـی و یا حقوقـی دولتی و 
غیردولتـی کـه حداقـل به مدت یک سـال از زمان تقسـیط 
نسـبت به حفـظ یا افزایش اشـتغال نیـروی انسـانی کارگاه 
بـر مبنـای لیسـت بهمـن سـال ۱۳۹۸ و ارسـال لیسـت و 
پرداخـت کامـل حـق بیمه کارکنـان شـاغل کارگاه در دوره 

تقسـیط اقـدام کنند مشـمول این بخشـنامه هسـتند.
بـه عبـارت دیگـر در ایـن بخشـنامه نوعی مشـوق برای 
کارفرمایـان بـه منظور بازگرداندن سـطح اشـتغال کارگاهها 
بـه بهمـن سـال ۹۸ و پیـش از زمـان شـیوع کرونـا ایجـاد 
شـده اسـت و کارفرمایان دارای بدهی به شـرطی مشـمول 
از بهمـن ۹۸  بخشـودگی جرائـم بیمـه ای می شـوند کـه 
تعدیـل نیـروی انسـانی نداشـته باشـند و یا تعدیـل نیرویی 
کـه از آن زمـان انجـام داده اند را جایگزین کننـد و کارگران 
جدیـدی را بـه کار بگیرنـد و البته سـطح اشـتغال کارگاه را 

حداقـل تـا زمـان اتمـام پرداخت اقسـاط حفـظ کنند.
همچنیــن کارگاه هــای ورشکســته، درحال تصفیــه، 
منحلــه و فاقــد فعالیــت، راننــدگان، کارگــران ســاختمانی 
ــی  ــا( و همچنیــن کارگاه های )ســهم بیمــه شــده و کارفرم
ــاً شــامل جریمــه اســت، مشــمول  ــان صرف کــه بدهــی آن

ــود. ــن بخشــنامه نخواهنــد ب ای

ایـن    نحـوه اسـتفاده کارفرمایـان مشـمول 
از مزایـای مقـرر چگونـه اسـت؟ بخشـنامه 

اسـتفاده از مزایـای مقـرر در ایـن بخشـنامه نیازمنـد 
مراجعـه حضـوری کارفرمایـان بـه شـعب تأمیـن اجتماعی 

نیسـت و کارفرمایـان مشـمول ایـن بخشـنامه به منظـور 
تعییـن تکلیـف بدهی هایـی کـه لغایـت اسـفند ۱۳۹۹ بـه 
مرحله قطعیت رسـیده اسـت برای برخورداری از تسهیالت 
مزبـور بایـد نسـبت بـه ثبـت درخواسـت از طریـق سـامانه 
خدمـات غیرحضـوی سـازمان تامیـن اجتماعـی به نشـانی

کننـد. اقـدام   eservices.tamin.ir
واحدهای اجرایی سـازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور 
پـس از ثبـت درخواسـت کارفرمـا، ضمـن بررسـی موضوع، 
مراتـب پذیـرش یا عـدم پذیرش درخواسـت مطروحـه را از 
طریـق صنـدوق شـخصی سـامانه خدمات غیر حضـوری به 
متقاضـی اعـالم می کننـد و کارفرما نیز بایـد حداکثر ظرف 
مـدت۱۰ روز از تاریـخ اعالم پذیرش درخواسـت، نسـبت به 
پرداخـت یکجـای بدهـی و یـا تقسـیط آن به همـراه ارائـه 
وثایـق متناسـب با میـزان بدهی اقـدام کنند. بدیهی اسـت 
عـدم پرداخـت و یـا تقسـیط بدهـی در ایـن مهلـت قانونی 
به منزلـه انصـراف کارفرمـا بـرای بهره منـدی از تسـهیالت 

مقـرر در این بخشـنامه اسـت.

  کارگاه هایی که در سـال ۹۹ شـروع به فعاليت 
کرده انـد و یـا کارگاه هایـی کـه پـس از یـک دوره 
تعطيلـی در سـال ۹۹ فعـال شـده اند نيز مشـمول 

این بخشـنامه هسـتند؟
بلـه؛ درخصـوص کارگاه هایـی کـه در بهمـن ۱۳۹۸فاقد 
لیسـت و پرداخـت حـق بیمـه بوده انـد و یـا کارگاه هایـی 
کـه در سـال ۱۳۹۹ ایجـاد شـده باشـند، لیسـت ماهـی که 
بیشـترین تعداد بیمه شـدگان تا اسـفند ۱۳۹۹را دارا باشـد 

مبنـای تعییـن نیـروی انسـانی کارگاه قـرار می گیرد.
کارگاه هایـی کـه در سـنوات قبـل ایجاد و فاقـد فعالیت 
بـوده و در سـال ۱۳۹۹ بـه بعـد مجـددا شـروع بـه فعالیت 
کـرده و لیسـت و حـق بیمـه کامـل کارکنـان شـاغل خود 
را ارسـال و پرداخـت کننـد، بیشـترین تعداد بیمه شـدگان 
لیسـت ارسـالی در یـک سـال منتهـی بـه قبـل  از آخریـن 
لیسـت پیـش از تعطیلـی کارگاه، مبنـای احتسـاب سـطح 

اشـتغال خواهـد بود.

  سـازمان تأمين اجتماعی برای تقسـيط بدهی 
و بخشـودگی جرائم آیـا ضمانت قانونی بـرای ایفای 

تعهـدات از کارفرمایـان دریافت می کند؟
بـه منظـور مسـاعدت بـا آن دسـته از کارفرمایانـی که با 
ایفـای تعهدات خود نسـبت بـه پرداخت اقسـاط بدهی های 

تقسـیط شـده قبلـی خـود اقـدام کرده انـد، چـک بانکـی و 
سـفته بـه عنـوان وثیقـه دریافـت می شـود و در خصـوص 
آن دسـته از کارفرمایانـی کـه در گذشـته علی رغم تقسـیط 
بدهـی از پرداخـت تمام یا بخشـی از آن خـودداری کرده اند 
در صـورت ارائـه درخواسـت بـا رعایت ضوابـط مربوطه و در 
اجـرای مـاده ۹۹ آییـن نامه اجرایـی ماده ۵۰ قانـون تامین 
اجتماعـی اخـذ ضمانـت نامه بانکـی و یا سـند ملکی معتبر 

الزامـی خواهـد بود.

  آیـا همـه جرائم متعلقه بخشـيده می شـود یا 
از آن؟ بخشی 

درصورتـی کـه کارفرمـا اصـل بدهی خـود را بـه صورت 
یکجـا پرداخـت کنـد و یـا اصل بدهـی را بـرای ۱۲ مـاه به 
صـورت اقسـاطی پرداخت کند، مشـمول بخشـودگی کامل 
و ۱۰۰ درصـد جرائـم اسـت و چنانچـه اصـل بدهـی را در 
اقسـاط ۱۸ ماهـه پرداخـت کنـد ۸۵ درصد جرائـم مربوطه 
مشـمول بخشـودگی خواهـد شـد. همچنیـن درصورتی که 
اصـل بدهی را در اقسـاط ۲۴ ماهـه پرداخت کند ۷۵ درصد 
جرائـم؛ درصورتـی کـه اصـل بدهـی را در اقسـاط ۳۰ ماهه 
پرداخـت کنـد ۶۰ درصد جرائـم و در نهایـت درصورتی که 
اصـل بدهی را در اقسـاط ۳۶ ماهه پرداخـت کند ۵۰ درصد 

جرائـم مربوطه مشـمول بخشـودگی خواهد شـد.
چنانچـه کارفرمـا هریک از اقسـاط بدهی های تقسـیط 
شـده موضوع این بخشـنامه را در سررسـید مقـرر پرداخت 
نکنـد و یـا در مـدت یک سـال پس از تقسـیط یـا در طول 
دوران تقسـیط)در مواردی که تقسـیط بیشـتر از یک سـال 
اسـت( نسـبت به کاهش سـطح اشـتغال مقـرر در بندهای 
فـوق اقـدام کنـد، بدهـی تبدیـل بـه حـال شـده و جرائـم 
متعلقـه، نسـبت بـه مانـده بدهـی از تاریـخ تبدیل بـه حال 
محاسـبه و بـه همـراه جرایـم قبلی به نسـبت مانـده بدهی 

مطالبـه و مجـدداً قابل تقسـیط نخواهنـد بود.

  کارفرمایـان تـا چه تاریخـی بـرای مراجعه به 
سـامانه خدمـات غيرحضـوری و ثبـت درخواسـت 

اسـتفاده از مزایـای این بخشـنامه مهلـت دارند؟
زمـان اجـرای مصوبـه از تاریـخ صـدور لغایـت ۳۱ تیـر 
۱۴۰۰ اسـت امـا از کارفرمایـان محتـرم دارای بدهـی بـه 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی دعـوت می کنیـم کـه در اسـرع 
وقـت نسـبت بـه پرداخت و یـا تعییـن تکلیف بدهـی خود 
اقـدام کننـد و از مزایای این بخشـنامه نیز برخوردار شـوند.
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بادامچیان برای انتخابات ریاست جمهوری اعالم کاندیداتوری کرد
ــور در  ــرای حض ــالمی ب ــه اس ــزب موتلف ــرکل ح دبی
ــرد و  ــوری ک ــالم کاندیدات ــت جمهوری اع ــات ریاس انتخاب
گفــت: بنــده و آقایــان میرســلیم، نیکنــام، انــواری و ترقــی 
کاندیــدای حــزب موتلفــه بــرای انتخابات ریاســت جمهوری 

هســتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، اســداهلل بادامچیــان 
دبیــرکل حــزب موتلفــه اسالمی)چهارشــنبه( در نشســت 
ــه در  ــرادی ک ــان و اف ــر از کادر درم ــن تقدی ــری ضم خب
مســیر مبــارزه بــا ویــروس کرونــا تــالش می کننــد، 
گفــت: درگذشــت دو ســردار ارزشــمند، ســردار حجــازی 
ــا و  ــرای آنه ــم و ب ــی می داری ــی راد را گرام ــردار کرم و س
ــا دچــار آســیب شــدند،  همــه کســانی کــه در ایــام کرون
طلــب مغفــرت داریــم و بــرای بازمانــدگان طلــب اجــر و 

صبــر می کنیــم.
وی دربــاره شــرایط حســاس کنونــی و انتخابــات  پیــش 
رو، افــزود: مــا در موقعیــت مهــم انتقــال از گام اول چهــل 
ســاله انقــالب بــه گام دوم انقــالب هســتیم. در آغــاز ایــن 
ــات  ــه انتخاب ــتیم و در ادام ــس را داش ــات مجل دوره انتخاب
ــه  ــم ک ــش رو داری ــوراها را در پی ــوری و ش ــت جمه ریاس

ــژه ای دارد. ــت وی اهمی
دبیــرکل حــزب موتلفــه اظهــار داشــت: سیاســت مــا در  
ــات شــوراهای شــهر و روســتا ایجــاد یــک وحــدت  انتخاب
بیــن همــه نیروهــا اســت کــه ایــن کار در قالــب  شــورای 

ــود. ــام می ش ــدت انج وح

بادامچیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در انتخابــات شــوراها، 
اســتان ها  کــه  اســت  ایــن  مهــم  مســائل  از  یکــی 
ــا در  ــن طــور باشــد کــه م ــد ای فعــال شــوند، گفــت: نبای
ــه  ــف چ ــهرهای مختل ــم در ش ــینیم و بگویی ــران بنش ته
ــن  ــوند. بنابرای ــوراها ش ــو ش ــزد و عض ــد نام ــانی بای کس
ــتان ها  ــتقالل در اس ــار و اس ــه اختی ــت ک ــن سیاس ــا ای ب
ــالمی در ۳۱  ــه اس ــزب موتلف ــت  ح ــت، فعالی حکم فرماس

ــت. ــرده اس ــه کار ک ــروع ب ــتان ش اس
ــی در کشــور  ــه اینکــه جــو آرام و خوب ــا اشــاره ب وی ب
حاکــم اســت، افــزود: درگیری هــا و جــدال هــا کمتــر شــده 
اســت البتــه برخــی تندی هــا هــم وجــود دارد کــه الزمــه 
ــمندی  ــای ارزش ــوع کاره ــا در مجم ــت، ام ــات اس انتخاب
انجــام شــده اســت کــه نتایــج آن را در انتخابــات مشــاهده 

خواهیــم کــرد.
ــی  ــت های کل ــاره سیاس ــه درب ــزب موتلف ــرکل ح دبی
ــار  ــت جمهوری، اظه ــات ریاس ــش در انتخاب ــزب متبوع ح
داشــت: سیاســت کلــی مــا ایــن اســت کــه همــه کســانی 
ــد، از هرجناحــی کــه باشــند  کــه اعــالم نامــزدی می کنن

ــر ایــن اســت کــه  ــه آنهــا احتــرام بگذاریــم. تالشــمان ب ب
ــای  ــیم و درگیری ه ــته باش ــخاص نداش ــا اش ــری ب درگی
جناحــی در حــدی نباشــد کــه افــراد روی یکدیگــر چنــگ 
ــن  ــن موضــوع و ای ــا ای ــد، حــزب موتلفــه هرگــز ب بیندازن

ــوع از رفتــار موافــق نبــوده اســت. ن
بادامچیــان بــا بیــان اینکــه طبــق قانــون اساســی، اعالم 
آخریــن افــراد احــراز صالحیــت شــده بــه عهــده شــورای 
نگهبــان اســت، تصریــح کــرد: هیــچ دلیلــی نــدارد کســانی 
کــه نامــزد می شــوند بــا یکدیگر برخــورد کننــد. بایــد افراد 
تــا زمــان ثبت نــام، خــود را بــه صــورت اثباتــی بــرای مــردم 
مطــرح کننــد تــا بعــد از احــراز صالحیــت توســط شــورای 
ــه  ــا ب ــد ی ــد، وحــدت کنن ــه عرصــه بگذارن ــا ب ــان، پ نگهب

صــورت مســتقل در انتخابــات حضــور یابنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــزب موتلفــه از اعضــای خــود 
در ســطوح مختلــف خواســته اســت کســانی را کــه در تــراز 
ــد،  ــی کنن ــزب معرف ــه ح ــتند ب ــوری هس ــت جمه ریاس
ــد از بررســی ها  ــا انجــام شــد و بع ــی ه ــرد: معرف ــان ک بی
ــه  ــده، ب ــی ش ــراد معرف ــن اف ــر از ای ــج نف ــا، پن و گفتگوه
عنــوان کاندیداهــای حــزب موتلفــه مشــخص شــدند. بنــده 
ــدای  ــی کاندی ــواری و ترق ــام، ان ــلیم، نیکن ــان میرس و آقای
حــزب موتلفــه بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری هســتیم.

ــه  روشــن  ــرد: البت ــد ک ــه تاکی ــزب موتلف ــرکل ح دبی
اســت کــه حــزب یــک نامــزد نهایــی خواهــد داشــت چــون 
انتخابــات، شــورایی نیســت و نمی تــوان یــک شــورا معرفــی 
کــرد. بنابرایــن یــک گزینــه توســط حــزب موتلفــه معرفــی 
ــی  ــه کس ــه ب ــترین توج ــراد بیش ــن اف ــن ای ــود و از بی ش
خواهــد بــود کــه توســط شــورای نگهبــان تاییــد شــود؛ امــا 

تــا کنــون ایــن پنــج گزینــه مطــرح شــده اند.
بادامچیــان بــا بیــان اینکــه حــزب موتلفــه تنهــا 
ــه  ــخصی بلک ــورت ش ــه ص ــه ب ــه ن ــت ک ــه ای اس مجموع
حزبــی فعالیــت خــود را پیــش مــی بــرد، افــزود: در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســه حالــت متصــور اســت، 
فــردی بــه صــورت شــخصی و مســتقل وارد عرصــه شــود، 
یــا یــک گــروه او را معرفــی می کننــد و در حالــت آخــر بــه 
ــد اذعــان داشــت،   ــی معرفــی مــی شــود. بای صــورت حزب

ــی اســت. ــت حزب ــک حرک ــد ی کشــور نیازمن
وی بــا بیــان اینکــه برخــی می گوینــد در ایــران حــزب 
ــم از  ــزب داری ــا ح ــه م ــت: درحالی ک ــار داش ــم، اظه نداری
جملــه موتلفــه اســالمی و ســایر احزابــی که فعال هســتند. 
بایــد بــه مــردم اثبــات کنیــم یــک حــزب توانــا، هماهنــگ، 
ــه صــورت مســتقل وارد  ــد ب کارآمــد و منســجم  مــی توان

انتخابــات شــود.
ــر  ــرد: اگ ــه ک ــالمی اضاف ــه اس ــزب موتلف ــر کل ح دبی
ــد در  ــود بای ــات ش ــروز انتخاب ــتقل پی ــخص، مس ــک ش ی
چینــش دولــت خــود از رفقایــش اســتفاده کنــد بــه همین 
ــه  ــرد، درحالی ک ــه می گی ــت فاصل ــات مدیری ــت از ثب جه
یــک حــزب از قبــل آمادگــی، برنامــه و هماهنگــی دارد و 
بــه محــض قبــول مســئولیت می توانــد بــه حــل مســائل و 

مشــکالت کشــور بپــردازد.
ــوری  ــاره کاندیدات ــرات درب ــام مذاک ــان از انج بادامچی
خــود بــا منوچهــر متکــی خبــر داد و تصریــح کرد:  شــورای 
وحــدت مانــع نامــزدی کســی نیســت و حــزب منعــی در 
معرفــی افــراد نــدارد و شــاید شــورای وحــدت روی نامــزد 

حــزب موتلفــه ائتــالف کنــد.
ــت  ــات ریاس ــش در انتخاب ــزب متبوع ــت ح وی فعالی
ــت  ــدت دانس ــورای وح ــل ش ــوراها را ذی ــوری و ش جمه
نامــزدی می کنــم  اعــالم  و گفــت:  مســلما خــودم 
ــات  ــد از انتخاب ــا بخواه ــدت از م ــورای وح ــر ش ــا اگ ام
ــام  ــن کار را انج ــم، ای ــری کنی ــت جمهوری کناره گی ریاس

ــه  ــد ارائ ــوراها قص ــات ش ــن در انتخاب ــم. همچنی می دهی
ــدت  ــورای وح ــه ش ــر آنک ــم مگ ــتقل را نداری ــت مس لیس
ایــن خواســته را از مــا داشــته باشــد کــه تــا کنــون چنیــن 

ــت. ــده اس ــرح نش ــی مط صحبت های
دبیــرکل حــزب موتلفــه اظهــار داشــت: درحــال حاضــر 
شــورای وحــدت در حــال بررســی اقبــال مــردم و شــاخص 
ــت و در  ــالب اس ــه گام دوم انق ــه ب ــا توج ــرح ب ــراد مط اف
مرحلــه بعــد شــورای نگهبــان شــرایط را تعییــن می کنــد.

ــن حــال گفت:چــه اشــکالی دارد در  ــان در عی بادامچی
جبهــه اصالحــات یــا اصولگرایــان همــه احــزاب و گروه هــا 
ــالب  ــرای گام دوم انق ــی دارد و ب ــه توانای ــر ک ــک نف از ی
گزینــه مناســبی اســت حمایــت کننــد تــا فــردی کــه روی 

ــا برخــوردار باشــد.   ــد از پشــتوانه همــه آنه کار می آی
متحــد  اســالمیحمایت  موتلفــه  حــزب  دبیــرکل 
ــت  ــز اهمی ــرد را حائ ــک ف ــاح از ی ــک جن ــای ی گروه ه
برشــمرد و اظهــار کــرد: چــه اشــکالی دارد در جبهــه 
اصالحــات یــا اصولگرایــان همــه احــزاب و گروه هــا از 
یــک نفــر کــه توانایــی دارد و بــرای گام دوم انقــالب فــرد 
ــه روی کار  ــردی ک ــا ف ــد ت ــت کنن مناســبی اســت حمای
ــل  ــد. مث ــوردار باش ــا برخ ــه آنه ــتوانه هم ــد از پش می آی
ایــن چنــد ســال نشــود کــه یــک گــروه بــه فــرد منتخــب 
ــا  ــد، گروه ه ــالب را نمی فهمی ــام دوم انق ــما پی ــد ش گفتن

ــد. ــتر ش ــکاف ها بیش ــتند و ش ــار گذاش ــر را کن یکدیگ
ــام  ــرا ن ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس بادامچی
ترقــی و انــواری در شــرایطی کــه خودشــان گفتنــد تمایلی 
بــرای حضــور ندارنــد در لیســت نامزدهــای حــزب موتلفــه 
ــای  ــن رای اعض ــرد: ای ــوان ک ــت، عن ــده اس ــرح ش مط
ــت  ــوار صالحی ــن دو بزرگ ــد ای ــه گفته ان ــت ک ــزب اس ح
حضــور را دارنــد؛ امــا اینکــه خودشــان ثبت نــام کننــد یــا 
نکننــد بــه خودشــان بســتگی دارد و اختیــار خودشــان را 
دارنــد. مــردم بایــد بداننــد در حــزب افــرادی کــه در تــراز 
ــد چــه بســا بیــش  ریاســت جمهوری باشــند حضــور دارن
ــم و فعــال پنــج  ــح در حــزب داری از ایــن تعــداد فــرد صال
نفــر مطــرح شــده اند. اگــر ایــن افــراد کاندیــدا هــم نشــوند 
بــه عنــوان شــخصیت های مطــرح، پشــتوانه رئیس جمهــور 

حزبــی خواهنــد بــود.
ــات  ــردم در انتخاب ــارکت م ــاره مش ــان درب وی در پای
۱۴۰۰ خاطرنشــان کــرد: در انتخابــات چندیــن ســال پیش 
ــودم، مرحــوم  ــات ریاســت جمهوری ب ــه مســئول انتخاب ک
ــه را  ــود کــه غائل ــن ب ــر ای هاشــمی رفســنجانی نظــرش ب
تنــگ بگیریــم تــا افــراد مســلط تر بــرای قبــول مســئولیت 
بیاینــد. مــن بــه ایشــان گفتــم کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــر مطــرح  ــا رهب ــا ب ــق نیســتند؛ ام ــن موضــوع مواف ــا ای ب

خواهــم کــرد.
ــت  ــه داد: خدم ــه اســالمی ادام ــزب موتلف ــرکل ح دبی
مقــام معظــم رهبــری رفتمو ایــن موضــوع را مطــرح کردم. 
ایشــان خیلــی جــدی گفتنــد کــه مــن رئیس جمهــوری را 
کــه بــا ضریــب پنجــاه درصــد و بــا مشــارکت هفتــاد بیایــد 
ــب  ــا ضری ــه ب ــوری ک ــر رئیس جمه ــم ب ــح می ده را ترجی
هفتــاد درصــد و بــا مشــارکت پنجــاه درصــد روی کار بیاید.

بادامچیــان اظهــار کــرد: ایــن نــگاه ولــی فقیه اســت که 
می خواهــد ایــن رای بــرای هــر فــرد حــق اســت، اگرچــه 
کســی بیایــد کــه نظــرش متفــاوت باشــد امــا هرکــس از 
حــق خــودش بــرای انتخــاب رئیس جمهــور اســتفاده کنــد. 
در چنیــن نظامــی نیامــدن و رای نــدادن جفــای بــه خــود 
اســت. مــن فکــر می کنــم همــه می آینــد و می بینیــم کــه 
ــردم  ــوده م ــف شــده اند. ت ــب هــم ردی دوســتان اصالح طل
هــم اگــر آگاه ســازی بــه درســتی انجــام شــود بیشــتر از مــا 

در صحنــه حضــور خواهنــد داشــت.
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FATF هشدار تداوم خودتحریمی با نپذیرفتن
 FATF یـک اقتصـاددان معتقـد اسـت، اینکـه مـا بـا
همـکاری نکنیـم، یـک خودتحریمـی اسـت. FATF مانند 
فیفـا در فوتبـال اسـت. نمی توانیـد مقـررات بین المللـی را 
نپذیریـد زیـرا در ایـن صـورت حتی یـک تیم محلـی نیز با 

تیـم ملـی شـما بـازی نمی کند.
نـدارد.  پایانـی   FATF دربـاره  کش وقوس هـا  گویـا 
مخالفـان هـر روز مخالف تـر می شـوند؛ هـر چنـد موافقـان 
بـرای کشـور   FATF نپذیرفتـن  کـه  مصرنـد  همچنـان 
پیامدهایـی در حـوزه بانکی و تجاری ایجـاد و اقتصاد ما را با 

محدودیـت روبـرو می کنـد.
اکنـون کـه دوبـاره دو الیحـه باقیمانـده از چهـار الیحه 
بـه  ایـران  پیوسـتن  لوایـج  یعنـی   FATF بـه  مربـوط 
کنوانسـیون های CFT و پالرمو از سـوی مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام در حالـی بررسـی اسـت، فرصت دوبـاره ای 
دسـت داده تـا پیامدهای تصمیم هـای احتمالی دربـاره این 

لوایـح از سـوی کارشناسـان ارزیابـی شـود.

ایرناپـالس بـا ایـن موضـوع بـه سـراغ مهـدی پازوکـی 
اقتصـاددان و مـدرس دانشـگاه رفتـه اسـت. وی در بخـش 
نخسـت ایـن گفت وگـو تصریـح کرد: اگـر ما به همـکاری با 
FATF روی بیاوریـم، بـه نفـع منافع ملی، مـردم و اقتصاد 
کشـور اسـت. اگـر رویه همکاری نکـردن ادامه یابـد، به طور 
قطـع پیامدهـای بسـیار منفـی حتی بـرای رشـد اقتصادی 
کشـور خواهـد داشـت. رشـد فزاینـده اقتصـادی کشـورها 
نیازمنـد ارتبـاط بـا بازارهـای جهانی اسـت. هر چـه اقتصاد 
محدودتـر و کیـک اقتصـاد کوچک تر شـود، رشـد اقتصادی 

نیـز بـه همـان نسـبت کاهـش می یابد.

 سـال گذشـته گـروه ویـژه اقـدام مالـی پس 
از اینکـه مـا دو الیحـه CFT و پالرمـو را تصویـب 
نکردیـم، دوباره ما را به فهرسـت اقـدام متقابل خود 
برگردانـد و درباره داشـتن مـراوده مالی بـا ایران به 
کشـورهای عضو هشـدار داد. این در حالی اسـت که 
ایـران اغلب توصيه هـای مربوط بـه FATF را انجام 
داده و تنهـا هميـن دو الیحه باقی مانده اسـت.   چرا 

به ایـن نقطه رسـيده ایم؟
آیـا  کـه  پاسـخ دهیـم  پرسـش  ایـن  بـه  بایـد  مـا   _
می خواهیـم بـا دنیـا کار کنیـم یـا خیـر. در بخـش تجارت 
بین المللـی، آیـا قـرار اسـت بـا دنیا تجـارت کنیم یـا خیر؟ 

اگـر نمی خواهیـم تجـارت کنیم، دور کشـور سـیم خـاردار 
بکشـیم. ایـن روند سـبب می شـود کـه حتی با کشـورهای 
همسـایه خـود نیـز نتوانیم مراوده اقتصادی داشـته باشـیم. 
زیـرا بـرای تجـارت در دنیـای امـروز بایـد سیسـتم بانکـی 
کشـور بتوانـد با سیسـتم بانکی کشـورهای هـدف کار کند.

بـرای ایـن موضـوع بایـد قوانیـن بین المللـی را پـاس 
بداریـم. FATF در واقـع یـک پیمـان بیـن دولتـی اسـت 
کـه از سـال ۱۹۸۹ در پاریـس پایه گـذاری شـد و هدفـش 
مبارزه با پولشـویی بود. پس از ماجرای ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱ 
گسـترش پیـدا کرد و باعث شـد مبـارزه با تروریسـم نیز به 

اهـداف آن اضافه شـود.

 پذیرش FATF والفجر مقدماتی است
نکتـه جالـب توجـه اینکـه مـا خـود قربانـی تروریسـم 
هسـتیم. اگـر مـا بـه همـکاری بـا FATF روی بیاوریم، به 
نفـع منافـع ملـی، مـردم و اقتصـاد کشـور اسـت. اگـر رویه 

همـکاری نکـردن ادامه یابـد، به طور قطع پیامدهای بسـیار 
منفـی حتی بـرای رشـد اقتصـادی کشـور خواهد داشـت.

رشـد فزاینـده اقتصـادی کشـورها نیازمنـد ارتبـاط بـا 
بازارهـای جهانـی اسـت. هر چه اقتصـاد محدودتـر و کیک 
اقتصـاد کوچک تـر شـود، رشـد اقتصـادی نیـز بـه همـان 
نسـبت کاهـش می یابـد.. هـر چـه اقتصـاد محدودتر شـود 
و کیـک اقتصـاد کوچک تـر شـود، رشـد اقتصـادی نیـز بـه 
همـان نسـبت کاهـش می یابـد. این گونـه نیسـت اگـر مـا 
فـردا FATF را بپذیریـم، همه مشـکالتمان حل شـود، اما 
پذیـرش FATF والفجـر مقدماتی اسـت برای اینکـه ایران 

بـا جامعـه جهانـی ارتبـاط داشـته باشـد و همـکاری کند.

نگرانـی  ابـراز  آن  دربـاره  مخالفـان  آنچـه   
می کننـد، این اسـت کـه اکنون در شـرایط تحریمی 
بـه  منتـج   FATF الزامـات  پذیرفتـن  و  هسـتيم 

می شـود. تحریـم  زدن  دور  راه هـای  شناسـایی 
 FATF بـه هیـچ وجـه این گونـه نیسـت. اینکه ما بـا _
همـکاری نکنیـم، یـک خودتحریمی اسـت. اگر فـردا صبح 
آمریـکا به برجـام برگردد، امـا ایران جزو کشـورهای همکار 
FATF نباشـد، نمی توانـد بـا همسـایگان خـود نیـز رابطه 
اقتصـادی از کانـال درسـت داشـته باشـد. چـرا در دولـت 
نخسـت آقـای روحانـی، نرخ رشـد اقتصـادی رونـد فزاینده 

داشـت و نزدیـک بـود دورقمـی شـود و نـرخ تـورم رونـد 
کاهنـده داشـت و حتـی تک رقمـی شـده بـود؟

یکـی از دالیلـی کـه مـردم ایـران ۲۴ میلیـون رأی بـه 
آقـای روحانـی دادنـد، بـه ایـن علـت بـود کـه تـوده مـردم 
اعتقـاد داشـتند آقای روحانی که شـخصیتی امنیتـی بوده، 
سـال ها در کشـور مسئولیت داشـته، در غرب تحصیل کرده 
و جهـان غـرب را می شناسـد، پـس تعامـل جامعـه ایـران 
بـا جامعـه جهانـی را برقـرار می کنـد. اگـر دیوانـه ای بـه نام 
ترامـپ به قدرت نرسـیده بـود، به طور قطع امـروز وضعیت 

برجـام و وضعیـت اقتصـادی ما متفـاوت بود.

 ۶5 درصد تجارت جهانی با دالر انجام می شود
مخالفـان توجه نمی کنند کـه امروزه بیـش از ۶۵ درصد 
تجـارت جهانی بـا دالر انجام می شـود. اتحادیـه اروپا به این 
علـت در برجـام عقـب نشسـت، زیـرا سـاالنه ۵۰۰ میلیارد 
دالر بـا آمریـکا مـراوده اقتصـادی دارد، درحالـی کـه مراوده 
اقتصـادی اش بـا ایران بـه کمتر از ۱۰ میلیارد دالر می رسـد 

و طبیعـی اسـت کـه نخواهد بـازارش را از دسـت دهد.
ملـی  منافـع  بـه  دارم دسـت کم  تأکیـد  بـه مخالفـان 
بیندیشـند. ایـن دولـت چنـد مـاه دیگـر پایـان می یابـد و 
دولـت جدیـدی سـر کار می آیـد. جالـب اسـت آغـاز رونـد 
تصویـب لوایحـی کـه اشـاره کردید مربـوط به دولـت آقای 
احمدی نـژاد بـوده اسـت. اگر یـک دولت تندرو و وابسـته به 
نهادهـای قـدرت در ایـران حاکم بـود، به طور قطـع این دو 

الیحـه نیـز تصویـب می شـد.

 FATF یعنـی مخالفت ها بـا پذیرفتن الزامـات 
بيشـتر گروکشـی سياسـی اسـت تا اینکـه دالیل 

باشد؟ داشـته  فنی 
به ویـژه  و  سیاسـت  گـرو  در  امـروز  ایـران  اقتصـاد   _
سیاسـت خارجی اسـت. اگر فشـارهای آمریـکا کاهش یابد 
و تحریم هـا برداشـته شـود، احتمـال بـه قـدرت رسـیدن 
تندروهـا تقریبـاً صفـر اسـت. مهـم نیسـت چه دولتی سـر 
کار اسـت، مـا بایـد ملـی بیندیشـیم. در ایران برخـی منافع 
ملـی را نمی فهمنـد. منافع ملـی ما اقتضا می کنـد با جامعه 

جهانـی کار کنیم.
و  آمریـکا  در  تندورهـا  صهیونیسـتی،  رژیـم  امـروز 
کشـورهای مرتجـع منطقـه بـه رهبری عربسـتان سـعودی 
به شـدت در پـی ایـن هسـتند کـه ایـران را منـزوی کننـد. 
متأسـفانه تندورهـای داخلـی نیـز در زمیـن دشـمن بـازی 

می کننـد و البتـه امیـدوارم غیرعمـدی باشـد.
معتقـدم طـرز تفکـری کـه پشـت حملـه بـه سـفارت 
عربسـتان سـعودی در تهـران بـود، سـال ها بعـد اسـنادش 
منتشـر خواهـد شـد کـه احتمـاالً افرادی کـه راهبـری این 
موضـوع را برعهـده داشـته اند، از رژیـم صهیونیسـتی پـول 

گرفته انـد.

 دچار جهالت اقتصادی هستيم
 پـس چه منعـی وجـود دارد کـه مـا نخواهيم 

الزامـات FATF را بپذیریـم؟
_ کشـوری نمی تواند ادعا کند با فسـاد مبـارزه می کند، 
امـا مقررات پولشـویی را نمی پذیرد. افـزون بر اینکه مجلس 
بـرای ایـران حـق تحفـظ قائـل شـد و ایـن در مصوبـه اش 
آمـده اسـت. این گونـه نیسـت مـا بـر اسـاس تعریـف آن ها 
از تروریسـم عمـل کنیـم، بلکـه مـا می توانیـم تفسـیر خود 
را داشـته باشـیم. ایـن را وزارت امـور خارجـه در اطالعیه ای 

رسـمی نیز بیـان کرده اسـت.
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مشـکلی کـه اکنـون داریـم، جهالـت اقتصـادی اسـت. 
ایـن جهالـت به شـدت برای کشـور هزینه داشـته اسـت. در 
حالـی کـه اگـر FATF را بپذیریم مانند ۱۸۹ کشـور دیگر 
خواهیـم بـود و قرار نیسـت عضـو این گروه شـویم. تنها ۳۵ 
کشـور عضـو ایـن نهـاد بودند کـه به تازگـی تعـداد آن ها به 
۳۷ کشـور رسـید؛ به عـالوه دو سـازمان بین المللـی، یعنـی 
اتحادیـه اروپـا و شـورای همـکاری خلیـج فـارس. بنابرایـن 
مـا جـزو کشـورهای همـکار خواهیـم بـود و اینکـه برخـی 
می گوینـد FATF اطالعـات مـا را بـه کشـورهای دیگـر 

می دهـد، صحـت نـدارد.
اکنـون نیـز ذخایـر ارزی مـا در بانک هـای بین المللـی 
اسـت. بیشـتر نمایندگان مجلس نیز نمی دانند ذخایر ارزی 
کشـور چقـدر اسـت. در حالـی که غـرب کاماًل اطالعـات را 
رصـد می کنـد و آن هـا را در اختیار دارد. با ایـن حال ما باید 

در پـی منافع ملی کشـورمان باشـیم.

 به تازگـی یکـی از اعضـای مجمـع تشـخيص 
مصلحـت گفته انـد تقریبـاً همـه تجـارت خارجـی 
می شـود  انجـام  پوششـی  به صـورت  مـا  کشـور 
تـا مـورد تحریم هـای آمریـکا قـرار نگيـرد. آیـا با 
پذیرفتـن الزامات FATF از سـوی مـا، این معامالت 
بـه خطـر خواهد افتاد یـا اساسـاً مـا آن معامالت را 
از کانالـی انجـام می دهيـم کـه ارتباطـی به شـبکه 

رسـمی بانکـی بين المللـی نـدارد؟
_ هرگـز این گونـه نخواهـد شـد. نخسـت اینکـه آن هـا 
همـه چیـز را می داننـد. بـرای نمونـه آن هـا می داننـد ما به 
عـراق چه میـزان کاال صادر کرده و چقدر کاال از این کشـور 

وارد می کنیـم.

 20 درصد هزینه نقل وانتقال می دهيم
بد نیسـت مخالفـان FATF بدانند که امـروز بانک های 
زیرپلـه ای چیـن ۲۰ درصـد از مـا هزینـه نقل وانتقـال پـول 
می گیرنـد. اگر ۸۰ میلیـارد دالر تجارت خارجی داشـته ایم، 

دالل هـا ۲۰ میلیـارد دالر از مـا گرفته اند.
اگـر تحریـم آمریـکا برداشـته شـود، امـا همچنـان بـه 
FATF نپیوسـته باشـیم، حتـی هیـچ بانـک درجـه سـوم 
اروپایـی یـا چینـی نیز با مـا همـکاری نمی کند. بد نیسـت 
مخالفـان FATF بداننـد کـه امـروز بانک هـای زیرپلـه ای 
چیـن ۲۰ درصـد از مـا هزینـه نقل وانتقـال پـول می گیرند. 
ایـن عـدد فوق العـاده باالسـت و در دنیـا یک پدیـده جدید 
بـه شـمار مـی رود. ایـن رویـه تنهـا بـه نفـع دالالن اسـت. 
امـروزه اگـر ۸۰ میلیـارد دالر تجـارت خارجـی داشـته ایم، 
دالل هـا ۲۰ میلیـارد دالر از مـا گرفته انـد. این رویـه به نفع 
کارچاق کن هـا و واسـطه ها و بـه ضـرر ملـت ایـران اسـت.

بسـیاری از ایرانیـان خـارج از کشـور مایلنـد پولشـان را 
وارد ایـران کننـد، امـا به علـت همین مسـائل دچار مشـکل 
شـده اند. حتـی در قراردادهـای فوتبالـی نیـز شـاهد ایجـاد 
مشـکل بـرای کشـور بودیـم و دیدیـم کـه هزینه هایـی را 
بـرای مـا بـه وجـود آورد. FATF ماننـد فیفـا در فوتبـال 
اسـت. نمی توانیـد مقـررات بین المللـی را نپذیریـد زیـرا در 
ایـن صـورت حتـی یـک تیـم محلـی نیز بـا تیم ملی شـما 

بـازی نمی کنـد.
ضمـن اینکـه باید از مخالفان پرسـید اگـر FATF چیز 
بـدی اسـت و اطالعات کشـور را بـه بیگانـگان می دهد، چرا 
سـه کشـور از عمده تریـن شـرکای تجـاری ایـران، یعنـی 
روسـیه، چیـن و ترکیـه عضـو اصلـی FATF هسـتند؟ در 
حالـی کـه مـا حتـی قرار نیسـت عضـو اصلـی باشـیم و در 
صـورت پذیرفتـن الزامـات آن به عنوان عضـو همکار فعالیت 

خواهیـم کرد.
رئیـس کل بانـک مرکـزی پیـش از ایـن گفتـه بـود که 

همتای روسـی اش توصیه کرده اگر قرار اسـت با آن کشـور 
تجـارت کنیـم، الزامـات FATF را بپذیریم.

امـروز عمـاًل سیسـتم بانکـی کشـور تحریـم اسـت و 
مخالفـان بـه منزلـت مـا توجـه نمی کننـد. اکنون اگـر قرار 
باشـد یـک اسـتاد ایرانی بـه کنفرانسـی خارجی بـرود، باید 
پـول خـود را به صورت نقـد با خود حمل کنـد. در حالی که 

شـهروندان کشـورهای دیگـر کارت اعتبـاری دارند.
مـا بایـد در اقتصاد قوی شـویم تـا نگذاریـم بیگانگان در 
امـورات مـا دخالـت کننـد و راهـش ایـن اسـت کـه قدرت 
اقتصادی منطقه شـویم. بر اسـاس برنامه توسـعه ۲۰ سـاله 
کشـور قرار بود ایران کشـور نخسـت آسـیای جنـوب غربی 
باشـد، نه تنهـا این گونه نشـد، بلکه فاصله مان با کشـورهای 
منطقـه روز به روز بیشـتر شـد. یکی از دالیلـش، کج فهمی 
مـا از جامعـه جهانـی اسـت. بـه جـای اینکـه در پـی منافع 
ملـی و نفع اقتصادی کشـور باشـیم، تـالش کرده ایم اقتصاد 

را در گـروی سیاسـت قـرار دهیم.

 وقتـی نوبليسـت های اقتصـاد هـم نمی توانند 
کنند کاری 

گـزارش رسـمی سـازمان برنامه وبودجـه نشـان می دهد 
هنگامـی کـه برجام را پذیرفتیم، نرخ رشـد اقتصـادی و نرخ 
رشـد سـرمایه گذاری روند فزاینـده ای پیدا کرد و در سـمت 

مقابـل، نـرخ تورم و بیـکاری روند کاهنده ای داشـت.
برعکـس آن نیـز مربـوط بـه زمانـی اسـت کـه ترامپ از 
برجـام خـارج شـد کـه در آن برهـه، نـرخ رشـد اقتصـادی 
نزولـی شـد. این نشـان می دهـد مـراودات بین المللی، نقش 
به سـزایی در قـوی شـدن اقتصـاد و بـاال رفتن تولیـد ملی و 

در نهایـت رفاه جامعـه دارد.
یکـی از دالیـل اینکه ابعاد گسـترده فقـر در جامعه ایران 
مشـاهده می شـود، بسـته بـودن اقتصـاد کشـور اسـت. اگر 
اقتصاد ایران بسـته باشـد، حتـی اگر نوبلیسـت های اقتصاد 
نیـز مشـاور رئیـس جمهـوری شـوند، نمی تواننـد کاری از 

پیـش ببرند.
محدود شـدن اقتصاد، تحریم های خودخواسـته و تعامل 
نداشـتن بـا جامعـه جهانـی منتـج بـه ایـن می شـود کـه 
اقتصـاد ما به شـدت کوچـک و تحریم پذیر شـود. پیامدهای 
بسـیار منفی آن نیز دامن تهیدسـتان و اقشـار فرودسـت را 
می گیـرد. بـا ایـن حـال FATF بـه ایـن معنـا نیسـت که 
مشـکل اقتصـاد ایـران حـل می شـود، زیـرا حل مشـکل به 
مدیریـت و درایـت مـا بسـتگی دارد، امـا پذیرفتـن الزامات 
گـروه ویـژه اقـدام مالـی یـک مانـع را از سـر راه برمـی دارد 
و سـیگنال مثبتـی اسـت مبنی بر اینکـه ایران تمایـل دارد 
بـا جامعـه جهانی همـکاری کند. یکـی از مهم تریـن دالیل 
اینکـه امـروز از سـند چشـم انداز توسـعه عقـب مانده ایـم، 

بسـته بـودن اقتصاد ماسـت.

 چرا اقتصادمان از همسایه غربی عقب ماند؟
اسـتانداردهای  ایـران یـک شـرکت در سـطح  اکنـون 
بین المللـی نـدارد؛ زمانـی کـه مـا تلویزیـون رنگـی پـارس 
کره جنوبـی  می کردیـم،  تولیـد  تهـران  در  را  الکتریـک 
تلویزیـون سـیاه و سـفید هـم نداشـت، امـا امروز چه شـده 
کـه بـه این نقطـه رسـیده اند؟در سـال ۱۹۷۶ درآمد سـرانه 
ترکیـه بیـن یک سـوم تـا یـک دوم ایران بـود، ایـن در حالی 

اسـت کـه اکنـون دو برابـر ایـران اسـت.
کـره جنوبـی نیـز در سـال ۱۹۷۶ تقریبـاً نصـف درآمـد 
سـرانه مـا را داشـت، امـا امروز جـزو ۱۲ اقتصـاد برتر جهان 
اسـت. دلیـل آن بسـته بـودن اقتصاد ماسـت. اکنـون ایران 
یک شـرکت در سـطح اسـتانداردهای بین المللی نـدارد، در 

حالـی کـه کره جنوبـی شـرکت های مطرحـی دارد.
زمانـی کـه مـا تلویزیـون رنگـی پـارس الکتریـک را در 

تهـران تولیـد می کردیم، آن ها تلویزیون سـیاه و سـفید هم 
نداشـتند، امـا امـروز چه شـده که بـه این نقطه رسـیده اند؟ 
کره جنوبـی بـا کره شـمالی زبـان مشـترک داشـته و در یک 
منطقـه جغرافیایـی نیـز قـرار دارنـد؛ تنهـا تفـاوت آن ها در 

مـدل حکومتـی این دو کشـور اسـت.
امروزه حتی در ورزش نیز کره جنوبی پیشتاز است، زیرا 
هنگامی که وضعیت اقتصادی مطلوب باشد، به رفاه جامعه 
توجه می شود. الگوی مورد نظر من به هیچ وجه کره جنوبی 
نیست، اما در مقابل کره شمالی، کره جنوبی است که موفق 

شده به مرزهای توسعه یافتگی نزدیک شود.
امروزه به علت کژفهمی ها و کوچک شدن اقتصاد که سبب 
شده اشتغال کشورمان آسیب ببیند، نیروهای متخصص از 
کشور خارج می شوند. نهادهای مختلف را بررسی کنید که 
چند درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه های درجه یک کشور 
در آن ها مشغول به کارند و چند درصد از فارغ التحصیالن 

دانشگاه های دسته چندم ما.
چرا کشورهای غربی تنها به فارغ التحصیالن دانشگاه های 
ملی  منافع  دنبال  به  زیرا  می دهد؟  بورسیه  ما  یک  درجه 
خودشان هستند. بسته بودن اقتصاد عالوه بر اینکه تولید 
ناخالص ملی را کاهش داده، باعث افزایش فقر شده، رخوت را 
در جامعه گسترش داده، محدودنگری ایجاد کرده و… باعث 
خروج نیروهای کارآمد نیز شده است. این رویه اکنون قابل 
مشاهده است. اگر نگرش مدیریت اقتصادی مبتنی بر منافع 
ملی باشد، تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار 
می دهد. هنگامی هم که به سمت رقابت برویم، نیروی انسانی 

ما کارآمد می شود.

 چـه جوابـی می تـوان بـه نگرانـی مخالفـان 
اطالعـات  شـدن  افشـا  نگـران  کـه  داد   FATF
هسـتند؟ تحریـم  زدن  دور  راه هـای  و  اقتصـادی 

_ اینکـه می گوینـد اطالعـات مـا را به کشـورهای دیگر 
می دهنـد، اصـاًل این گونـه نیسـت. اکنـون همـه اطالعـات 
اقتصادی کشـور روی وب سـایت های ما وجود دارد. مشـکل 
این اسـت کـه بسـیاری از مدیـران، کارشناسـان و محققان 
مـا اطالعـات بـه روزی ندارنـد. بایـد کمـک کنیـم فضـای 
کسـب وکار مناسـب شـود تا تولید ناخالص داخلـی افزایش 
یابـد. بـرای این منظور سـه کار باید از طـرف حکومت انجام 
شـود. تأکیـد هم دارم از سـمت حکومت، و نه صرفـاً دولت، 
ایـن کار بایـد انجـام شـود؛ زیـرا دولت قسـمت کمتـری از 
قـدرت را در اختیـار دارد. حکومـت بایـد شـفافیت را بـه 
بازگردانـد. نمی شـود یـک فـرد در مـدت  ایـران  اقتصـاد 

کوتاهـی به طـرز نامتعارفـی ثروتمند شـود.

 وزیـر رفاهـی کـه بـه رفـاه خانـواده خـود 
یشـيد ند می ا

یـک وزیـر دولـت پاکدسـت آقـای احمدی نـژاد، بعدهـا 
رئیس هیأت مدیره بانک سـرمایه شـد. سـه میلیـارد تومان 
پـول به عنوان رشـوه به حسـاب همسـر این فرد واریز شـده 
بـود. اگـر سیسـتم بانکی مـا بـا پولشـویی مبـارزه می کرد، 
صبـح روز بعـد بایـد حسـاب آن خانم مسـدود می شـد. در 
آمریـکا اگـر یـک دالر پول سـیاه وارد حسـاب فردی شـود، 
حسـاب وی مسـدود می شـود. باید بررسی شـود کسانی که 
از بانـک سـرمایه وام هـای کالن گرفتنـد، چگونـه موفـق به 

ایـن کار شـدند و چـه رشـوه هایی پرداخـت کردند.
در سـال ۱۳۹۷ حـدود ۱۶۰ هـزار میلیـارد تومـان از 
قاچـاق کاال و مـواد مخـدر درآمـد حاصل شـده اسـت. همه 
ایـن پول هـا اسـکناس نبـوده و بخشـی از آن بـا سیسـتم 
بانکـی ما جابه جا شـده اسـت. در نمونه دیگـر بابک زنجانی 
را سیسـتم مالیاتـی ما دسـتگیر نکرد، در حالـی که این فرد 

درآمدهـای نجومی داشـت.
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گزارش تحليلی ...

کیش و یک راه نرفته
"لویــی پاســتور" جملــه معروفــی دارد. او می گویــد: 
ــه  ــه ب ــد ک ــه اجــازه دهی ــه هســتید، ن ــه ای ک ــر حرف در ه
ــه  ــد ک ــه بگذاری ــوید و ن ــوده ش ــل آل ــای بی حاص بدبینی ه
ــش  ــی پی ــر ملت ــرای ه ــه ب ــف بار ک ــات تاس ــی لحظ بعض

ــاند. ــدی بکش ــاس و ناامی ــه ی ــما را ب ــد، ش می آی

هــر چنــد عالم گیــر شــدن کرونــا، همــه چیــز را در جهان 
ــی  ــرایط زندگ ــع آن، ش ــه تب ــرده و ب ــر ک ــتخوش تغیی دس
ــته  ــر از گذش ــخت تر و متفاوت ت ــز س ــورمان نی ــردم کش م
بــدون کرونــا شــده اســت، امــا نبایــد فرامــوش کرد کــه تاریخ 
بَشــر َسرشــار از اینگونــه پَســتی و بلندی هــا بــوده و در نهایت 
هــم علــم بــه واســطه افــراد ارزشــمندی همچــون پاســتور 
ــا انســان ها  ــرده اســت ت ــدا ک ــا پی ــع آنه ــرای رف ــی ب راه حل

همچنــان امیدوارانــه بــه زندگــی خــود ادامــه دهنــد.
ــد-۱۹ در تمامــی  ــد کــه تاثیــر کووی البتــه ناگفتــه نمان
جنبه هــای زندگــی بشــر بــه صــورت منفــی نبــوده بطــوری 
کــه در دنیــای تکنولــوژی و فنــاوری، این ویروس باعث شــده 
تــا ســرعت تحــول دیجیتــال افزایــش یابــد و یــا دســت کم 
بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران کــه هنــوز هــم پایانی بــرای آن 
مشــخص نیســت، بَشــر ناچــار بــه گســترش هــر چه بیشــتر 

فنــاوری باشــد.
ــدان  ــه کارمن ــا، در حالی ک ــری کرون ــا همه گی ــع ب در واق
مجبــور بــه کار در منــزل شــده اند، شــرکت ها نیازمنــد 
سیســتم های هوشــمند هســتند کــه کار از راه دور و قــدرت 

محاســبات را بــه منظــور پشــتیبانی بهتــر تســهیل کنــد.
پیشــرفت در حــوزه هــوش مصنوعــی یــا هوش ماشــینی 
حاضــر  حــال  در   ))Artificial Intelligence )AI(
ــرای هــر شــغلی  ــوان ب ــی رســیده کــه عمــالً می ت ــه جای ب
راهــکاری ارزشــمند ارائــه کــرد. در واقــع کوویــد-۱۹ بــا نیــاز 
ــوالت  ــوری در تح ــر ف ــه تغیی ــاز ب ــرل از راه دور نی ــه کنت ب

ــدان کــرده اســت. ــال را دو چن دیجیت
بـه هرحال کرونا تنهـا عامل اصلی توجه مردم، شـرکت ها 
و موسسـات بزرگ و حتی دولت ها و کشـورها به حوزه هوش 

مصنوعی در سـال های اخیر نبوده اسـت.
ــان  ــی چن ــوش مصنوع ــای ه ــروز کاربرده ــای ام در دنی
گســترده و فراگیر شــده اســت کــه بســیاری از ایــن کاربردها 
دیگــر بــا نــام هــوش مصنوعــی شــناخته نمی شــوند و نــام 
ــه  ــراه ب ــن هم ــد. گوشــی های تلف اختصاصــی خــود را دارن

عنــوان یــک ابــزار ســخت افزاری و یــا جســتجوگرهای 
ــده  ــای پیچی ــا و مُتده ــه از الگوریتم ه ــوگل ک ــودکار گ خ
هوشــمند اســتفاده می کننــد بــه عنــوان یــک ابــزار 
نرم افــزاری تنهــا بخشــی از فناوری هــای وســیع حــوزه 

ــی هســتند. هــوش مصنوع

   جهان در انتطار انقالب پنجم صنعتی!
بهره گیــری از اینترنــت و فضــای دیجیتــال کــه از اواخــر 
ــان،  ــره اقتصــاد جه ــوع پیوســت، چه ــه وق ــرن بیســتم ب ق
مفهــوم ارتباطــات و بســیاری از مناســبت های اجتماعــی و 
فرهنگــی را بــه شــدت دگرگــون کــرد بطوریکــه بــا مجمــوع 
ــت  ــکل گرف ــی ش ــارم صنعت ــالب چه ــا، انق ــن رویداده ای
ــری  ــدن بش ــه تم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر ب ــال حاض و در ح
ــن  ــوع ای ــه از مجم ــی ک ــتاوردهای عظیم ــف دس ــه لط ب
انقالب هــای صنعتــی بــه دســت آورده اســت در حــال ورود 

ــد و عرصــه جدیــدی اســت. ــه بُع ب
ــارم  ــالب چه ــی از بطــن انق ــوش مصنوع ــه ه ــک ک این
ــزرگ صنعتــی  صنعتــی بیــرون آمــده اســت، کشــورهای ب
ــن هســتند  ــال ای ــه دنب ــاد ب ــا ســرعت بســیار زی ــان ب جه
تــا هــر چــه ســریعتر راهبــری در ایــن حــوزه جدیــد را بــه 
دســت بگیرنــد بطوریکــه چیــن رســماً مدعــی شــده اســت 
ــال ۲۰۳۰  ــا س ــود ت ــردی خ ــای راهُب ــق برنامه ه ــه طب ک
ــت  ــی را در دس ــوش مصنوع ــه ه ــان در زمین ــری جه رهب
خواهــد گرفــت! ادعایــی که اتفاقــاً از ســوی دیگر کشــورهای 
ــالش  ــز ت ــا نی ــده و آنه ــه ش ــان جــدی گرفت ــی جه صنعت

ــا بازنــده ایــن رقابــت ســخت نباشــند. ــد ت دارن
معتبــر  شــرکت  )یــک   IDC پژوهشــی  موسســه 
بین المللــی داده کاوی در زمینــه هــوش مصنوعــی مســتقر 
در آمریــکا( طــی گزارشــی اعــالم کــرده اســت کــه هــوش 
مصنوعــی)AI( بزرگتریــن تغییــر دهنــده بــازی در اقتصــاد 
ــن زده اســت در ســال ۲۰۳۰ ســهم  ــان اســت و تخمی جه
ــون  ــان در حــدود ۱۵.۷ تریلی ــاوری در اقتصــاد جه ــن فن ای
دالر باشــد کــه ایــن رقــم از مجمــوع ارزش فعلــی کل اقتصاد 
کشــورهای چیــن و هندوســتان بــا آن جمعیــت و نیروهــای 

انســانی میلیاردیشــان بیشــتر اســت.
هــوش مصنوعــی و مشــتقات آن مثــل اینترنــت اشــیاء یا 
همــان ۵G، حمــل و نقــل الکترونیکــی و جایگزینــی ربات ها 

بــه جــای انســان در بســیاری از مشــاغل فعلــی؛ هــر چنــد 
ــه  اکنــون در صنعــت تکنولــوژی جهــان، تقریبــاً نوجــوان ب
حســاب می آینــد امــا قطعــاً تــا یــک دهــه آینــده بــه رشــد 

انبــوه و قابــل توجهــی خواهنــد رســید.
بلومبــرگ ان.ای.اف Bloomberg NEF )شــرکت 
ــر(  ــرژی تجدیدپذی ــای ان ــی در حوزه ه ــده مال ــن کنن تامی
پیش بینــی کــرده اســت کــه تــا ســال ۲۰۲۵، ۱۰ میلیــون 
ــا ســال  ــه شــود و ت خــودرو الکترونیکــی هوشــمند فروخت

ــه ۲۸ میلیــون دســتگاه برســد. ۲۰۳۰ نیــز تعــداد آنهــا ب
ــت از  ــه اینترن ــداد دســتگاه های متصــل ب ــن تع همچنی
ــر می شــود، بطوریکــه گــروه  ــا ۲۰۳۰ دو براب ســال ۲۰۱۸ ت
تحلیل گــران اســتراتژی ایــن شــرکت پیش بینــی می کننــد 
ــد  ــال رش ــت در ح ــه جمعی ــتگاه ب ــون دس ــه ۵۰ میلی ک

ــود. ــه می ش ــیاء اضاف ــت اش اینترن
بلــه درســت فکــر مــی کنیــد! هیــچ چیــز بــه انــدازه یک 
ــنی را  ــم انداز روش ــد چش ــت نمی توان ــق و درس ــار دقی آم

روبرویمــان قــرار دهــد.
ایــن آمــار بــه درســتی نشــان دهنــده اهمیــت انقــالب 
بعــدی صنعتــی پیــش روی جهــان اســت. اتفاقــی کــه هــر 
چنــد برخــی معتقدند بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از پاندمی 
ــری  ــام پایین ت ــداد و ارق ــا اع ــر و ب ــی دی ــد-۱۹ کم کووی
ــد  ــز معتقدن ــی بســیاری نی ــوع خواهــد پیوســت، ول ــه وق ب
ــی در  ــوش مصنوع ــعه ه ــزوم توس ــا ل ــاری کرون ــه بیم ک
جهــان را بســیار بیشــتر کــرده و بــه همیــن دلیــل کشــورها 
ــد  ــوژی جدی ــن تکنول ــر روی ای ــتری ب ــرمایه گذاری بیش س

خواهنــد کــرد.

   خاورميانــه نَســيم تغييــرات بــزرگ را حــس 
کــرده اســت

ــون  ــم اکن ــز ه ــرب آســیا نی ــه و غ ــه خاورمیان در منطق
دولت هــا و مشــاغل بــه خوبــی نســیم ایــن تغییــرات بــزرگ 
ــان ها(  ــی انس ــی در زندگ ــوش مصنوع ــگ ه ــر رن )ورود پُ
را حــس کرده انــد و در صــدد هســتند تــا بــه لطــف 
درگیری هــای منطقــه ای سیاســی و اقتصــادی کــه بــر برخی 
از کشــورهای منطقــه ســایه انداختــه اســت در حــوزه فناوری 
گــوی ســبقت را از دیگــر کشــورهای بزرگتــر از خــود بربایند، 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک بطوریک
نیــز در گزارشــی کــه در شــهریور مــاه ۱۳۹۸ منتشــر کــرد 
بــه تفصیــل، بــه بلندپروازی هــای امــارات متحــده عربــی در 
حــوزه فنــاوری و خصوصــاً هــوش مصنوعــی پرداخته اســت.

در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده اســت: »امــارات بــا تکیه 
بــر درآمدهــای سرشــار حاصــل از فــروش نفــت، می کوشــد 
بــه بلندپروازهــای خــود جامــع عمــل بپوشــاند و در زمینه ی 
هــوش مصنوعــی راهبردهایــی مانند راهبرد شــهر هوشــمند 
ــه کارگیــری فنــاوری چــاپ ســه بعــدی و  ــی، راهبــرد ب ُدب
ــد؛ امــا  ــی را اتخــاذ نمای راهبــرد حمــل و نقــل خــودکار ُدب
ــدون  ــه ب ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــور ب ــن کش ــردان ای دولتم
بهره گیــری از علــوم پیشــرفته و فناوری هــای روز دنیــا، 
جــذب دانشــمندان پژوهشــگران برجســته، ســرمایه گذاری 
ــی  ــوش مصنوع ــژه ه ــه وی ــن ب ــای نوی ــه  نوآوری ه در زمین
بــه عنــوان صنعتــی دوران ســاز، همچنیــن داشــتن جامعه ای 
ــا آمادگــی  آگاه از فرصت هــا و چالش هــای ایــن صنعــت و ب
ــدارد.  ــود ن ــا وج ــن رویاه ــق ای ــکان تحق ــرش آن، ام پذی
برهمیــن اســاس در چنــد ســال گذشــته توجــه ایــن کشــور 
ــت،  ــته اس ــمگیری داش ــد چش ــی رش ــوش مصنوع ــه ه ب
واقعیتــی کــه خــود را بــه بهتریــن شــکل در تاســیس وزارت 
هــوش مصنوعــی و انتصــاب وزیــری جــوان در ایــن ســمت 
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ــف  ــا تعری ــد ب ــارات می کوش ــت ام ــت. دول ــان داده اس نش
چشــم اندازها و راهبردهــای هــوش مصنوعــی، اجــرای 
طرح هــای ابتــکاری ماننــد »Think AI« و کانون هــای 
تفکــر، همچنیــن برگــزاری همایش هــای بین المللــی و 
ــای  ــای آموزش ه ــس در زمینه ه ــز نفی ــن جوای ــی، تعیی مل
فراگیــر بــرای جوانــان در ایــن زمینــه، لــوازم تحقــق مفاهیم 
ــد.  ــم کن ــم« را فراه ــه پنج ــمند« و »جامع ــت هوش »دول
ــده  ــب ش ــت ها موج ــا و سیاس ــن فعالیت ه ــه ای مجموع
ــال ۲۰۳۰ در  ــارات در س ــا، ام ــق تخمین ه ــه طب ــت ک اس
ــد در  ــترین رش ــیا دارای بیش ــرب آس ــورهای غ ــان کش می
صنعــت هــوش مصنوعــی و بیشــترین میــزان تاثیــر ایــن 
صنعــت بــر تولیــد ناخالص داخلــی را داشــته باشــد. بنابراین 
بــه نظــر می رســد ایــن کشــور بــا ایــن رویکــرد پیش تازانــه 
ــای  ــش ظرفیت ه ــیر افزای ــی، در مس ــوش مصنوع ــه ه ب
اقتصــادی دیجیتــال و کاهــش وابســتگی به اقتصــاد صنعتی 

ــر مــی دارد.« و نفتــی گام ب
البتــه ایــن تنهــا امــارات نیســت کــه در حــوزه فنــاوری 
ــه اهــداف مــورد  ــرای رســیدن ب در حــال ســرمایه گذاری ب
نظــر خــود اســت. عربســتان ســعودی، قطــر و عمــان نیــز 
ــارس هســتند کــه  ــج ف ــره کشــورهای حاشــیه خلی در ُزم
ســعی دارنــد در اقتصــاد آینــده بــدون نفــت جهــان ســهم 
قابــل توجهــی داشــته باشــند و بــه لطــف در اختیار داشــتن 
ــب  ــیاری از عق ــی بس ــوش مصنوع ــوزه ه ــای ح فناوری ه
ماندگی هــای سیاســی و فرهنگــی خــود را جبــران کننــد. 
ــز  ــا نی ــه نظــر می رســد کشــور م ــن شــرایط ب حــال در ای
بایــد هــر چــه ســریعتر علی رغــم مشــکالتی کــه بیمــاری 
کرونــا بــرای بســیاری از بخش هــای آن ایجــاد کرده اســت با 

جهت گیــری درســت و بــا اســتفاده از مزیت هــا و بســترهای 
آمــاده ای کــه در اختیــار دارد برآینــد خــود را در مســیرهای 
مشــخصی در حــوزه فنــاوری هــوش مصنوعــی قــرار دهد تا 

از ایــن حرکــت پُرشــتاب عقــب نمانــد.

   کيــش، نقطــه شــروع ایــران بــرای حرکــت 
در مســير تحــوالت بــزرگ فنــاوری در حــوزه هوش 

عی مصنو
کیــش؛ بــه عنــوان یکــی از جزایــر بســیار زیبــای خلیــج 
فــارس بــه لحــاظ داشــتن امکانــات و زیرســاخت های قابــل 
قبــول و همچنیــن موقعیت جغرافیایــی و اســتراتژیک، یکی 
ــا  از بســترهای بســیار آمــاده کشــور اســت کــه می توانــد ب
قابلیت هــای فــراوان خــود، نقطــه شــروعی بــرای حرکــت در 

این مســیر پُرشــتاب باشــد.
ایــن جزیــره بــا در اختیــار داشــتن پردیس دانشــگاه های 
ــودن  ــا دارا ب قدیمــی و بســیار مطــرح شــریف و تهــران و ب
ــن حــوزه،  ــای متخصــص در ای ــای علمــی و نیروه هیات ه
ــع  ــه موق ــد در صــورت ســرمایه گذاری مناســب و ب می توان
دولت هــا در کنــار ســایر قابلیت هــا و پتانســیل هــای بــاالی 
خــود، بــه ســرعت تبدیل بــه هوشــمندترین جزیــره منطقه 

و حتــی غــرب آســیا شــود.
در گزارشــی کــه در ســال ۲۰۱۹ نشــریه معتبــر علمــی 
نیچــر بــه آن ارجــاع داده اســت ایــران در بیــن پُرتولیدتریــن 
کشــورهای علمــی دنیــا در حــوزه هــوش مصنوعــی اســت. 
بــر اســاس اطالعــات ســال ۱۹۹۷ تــا ۲۰۱۷ ایــران رتبــه ۱۴ 
دنیــا در حــوزه هــوش مصنوعــی را در اختیار داشــته و تعداد 
ــوده  ــورد ب ــزار و ۲۸ م ــدت ۳۴ه ــن م ــران در ای ــاالت ای مق

اســت. همچنیــن بــر اســاس اعــالم بخــش تحقیق و توســعه 
ــران  ــینا، ای ــاوری س ــش و فن ــی دان ــده پژوه ــه آین موسس
ــتناد  ــاالت پُراس ــاظ مق ــا از لح ــر دنی ــن کشــور برت هفتمی
اســت و تنهــا کشــوری در خاورمیانــه اســت کــه در بیــن ۱۰ 
کشــور برتــر جهان دارای بیشــترین مقــاالت پُراســتناد جای 
گرفتــه اســت. ایــران تقریبــا ۱.۳ درصــد از مقاالت پُراســتناد 
هــوش مصنوعــی دنیــا و همچنیــن ۰.۲ درصــد از مقــاالت 

داغ ایــن حــوزه را تولیــد کــرده اســت.
ناگفتـه پیداسـت کـه بـا ایـن پشـتوانه علمـی در صورت 
حضـور شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت آپ های فعـال 
حوزه هوش مصنوعی در جزیره کیش و مشـارکت شـرکت ها 
و بخـش خصوصـی پویای این جزیره با دانشـگاه های شـریف 
و تهـران و اسـتفاده از تجربیـات هیات هـای علمـی آنهـا در 
صنعتی شـدن این فنـاوری؛ کیش بتواند با یـک برنامه ریزی 
دقیـق بـه عنـوان یکـی از قطب هـای اصلی هـوش مصنوعی 
کشـور تبدیل شـود. البتـه این در صورتی اسـت کـه مدیران 
ارشـد کشـور و مسـئوالن ایـن جزیره چـه در دولـت فعلی و 
چـه در دولـت بعـدی ایـن موضـوع را در اولویـت برنامه های 

خـود قـرار دهند.
شــاید راه هــای بســیاری پیــش روی مســئوالن کشــور و 
مدیــران کیــش بــرای عمــران و آبادانــی ایــن جزیــره وجــود 
داشــته باشــد امــا بــه نظــر می رســد ایــن راه نرفته)حرکــت 
ــره  در مســیر ایجــاد و گســترش هــوش مصنوعــی در جزی
ــی در حــوزه  ــا تحــوالت بزرگ ــران را ب ــد ای ــش( می توان کی
ــره  ــد از جزی ــه ســرآغاز آن می توان ــد ک ــرو کن ــاوری روب فن

کیــش باشــد.
صادق کرميان

موافقان و مخالفان الیحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
به سازمان فنی و حرفه ای چه گفتند؟ 

کلیات الیحه نحوه کمک های اشـخاص حقیقی و حقوقی 
به سـازمان فنی و حرفه ای در حالی تصویب شـد که مخالفان 
آن را روش غلطی دانسته و مخالفان آن را گامی جهت کمک 

به این سـازمان توصیف کردند.

به گزارش ایسـنا، در جلسـه علنی) یکشـنبه( و در جریان 
بررسـی کلیـات الیحـه نحوه کمک هـای اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی بـه سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور، سـید 
غنـی نظـری نماینده خلخـال و کوثر به عنـوان اولین مخالف 
کلیـات اظهـار کـرد: این الیحه بـه معنای ایجـاد روش غلطی 
در جامعه یعنی کمک به دسـتگاه های دولتی اسـت؛ سـازمان 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای از امکانـات خوبـی برخـوردار بوده و 
فقـط بـه دلیـل ضعف مدیریتـی نتوانسـته از ایـن امکانات به 

درستی اسـتفاده کند.
وی افـزود: تصویـب ایـن الیحـه بـدان معناسـت کـه هـر 
دسـتگاهی بعـد از کمبـود بودجـه الیحـه ای بـرای دریافـت 

کمـک مـردم بـه مجلـس ارائـه کند حـال اینکـه وجـود این 
گونـه کمک هـا فسـادزا بـوده و عمـده کمک هـای مالـی در 
جایـگاه خـود اسـتفاده نمـی شـود. ایـن سـازمان بـه جـای 
دریافـت کمک هـای مالـی بـه پرسـنل خـود کمک کـرده تا 

کارایـی اش افزایـش پیـدا کنـد.
نصرالـه پژمـان فر نماینده مشـهد بـه عنوان اولیـن موافق 
کلیـات گفـت: سـازمان فنـی و حرفـه ای مسـئولیت مهـارت 
آموزی و توسـعه اشـتغال را در کشـور بر عهده داشـته و امروز 
بـه عنـوان یکی از حلقه هـای مفقود ایجاد اشـتغال اسـت. با 
نـگاه بـه منابـع بودجـه دولتـی نمی توان مشـکالت کشـور را 
حـل کـرد و نبایـد ما بـا تصدی گـری کار را سـنگین تر کنیم. 
دسـتمان را بایـد جلـوی مـردم دراز کـرده و از اصـل ۴۴ و 
خصوصی سـازی کمک بگیریـم. اجازه دهیم سـازمان آموزش 
فنی و حرفه ای طبق ضوابط روشـن و مشـخصی جهت خرید 
لوازمـات و آموزش افراد برای ورود به بازار کار و ایجاد اشـتغال 

پایـدار نقش آفرینـی کند.
علیرضا سـلیمی نماینده محالت بـه عنوان دومین مخالف 
کلیـات گفـت: در ایـن الیحـه هیـچ اثـری مبنـی بـر کاهش 
تصدی گـری دیـده نمی شـود، در این الیحه از هدایـا نام برده 
شـده اما سـوال این اسـت که آیا سـازمان فنی و حرفه ای می 
توانـد ایـن هدایا را غیر از مورد نیـت اهدا کننده مصرف کند؟ 
در اینجا یک مشـکل شـرعی وجود دارد و شـورای نگهبان آن 

را رد خواهـد کرد.
علیرضـا منـادی سـفیدان رییـس کمیسـیون آمـوزش و 
تحقیقـات مجلـس بـه عنـوان دومیـن موافـق کلیـات گفت: 
مجلـس قانـون نظـام جامع آموزش فنـی و حرفـه ای را بعد از 
۴ سـال بررسـی و پیگیـری تصویب کـرد. یکـی از موانع برای 

اجرایـی کـردن شـعار سـال بحـث مهـارت آمـوزی و آموزش 
نیروی کار حرفه ای اسـت که ما باید در این زمینه با اسـتفاده 
از کمک هـای بخـش خصوصـی این موضـوع را پیـش ببریم.

بـه گفتـه وی حـدود ۱۱ میلیـون دانـش آموختـه بعـد از 
انقـالب در کشـور وجود دارند که نتوانسـته اند مهـارت الزم را 
برای ورود به بازار کار کسـب کنند. ما در بودجه سـال ۱۴۰۰ 
حـدود ۶۰۰ میلیـارد تومان برای مهـارت آموزی، پنج میلیارد 
تومـان بـرای مهـارت آمـوزی سـربازان و  پنج میلیـارد تومان 

بـرای مهارت آمـوزی زندانیان تخصیـص داده ایم.
احمـد امیرآبـادی فراهانـی نماینـده قـم نیـز بـه عنـوان 
سـومین و آخریـن مخالـف کلیات گفت: توسـعه تشـکیالت 
مخالـف برنامه ششـم توسـعه اسـت از طرف دیگـر طبق این 
الیحـه بایـد تمام وجـوه واریزی کمک کنندگان بـه خزانه کل 
کشـور واریـز شـود که مخالـف اصـل ۵۳ قانون اسـت ، طبق 

ایـن اصـل تنهـا وجـوه دولتی بـه خزانـه واریز می شـود.
حسـینعلی حاجـی دلیگانی نماینده شـاهین شـهر نیز به 
عنـوان سـومین و آخریـن موافـق کلیـات اظهـار کـرد: آنقدر 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای درگیـر مشـکالت اسـت 
کـه اگـر یـک وزارتخانه بـرای آن احداث شـود کار اشـتباهی 
نیسـت، ما برای ایجاد اشـتغال در کشـور به ایـن موضوع نیاز 
داریـم. طبـق این الیحه این سـازمان می تواند مانند سـازمان 
نوسـازی فعالیت داشته باشـد. کمک گرفتن از مردم کار بدی 
نیسـت و بـا اسـتفاده از کمک های مردمی می تـوان تجهیزات 
سـازمان های فنـی و حرفـه ای را نوسـازی و بـه روز کـرد زیرا 
کمک هـای دولتـی کفـاف ایـن کار را نمی دهـد، افراطـی که 
در توسـعه دانشـگاه ها طی سـال های گذشـته داشـتیم نباید 

موجـب تفریـط ما در این سـازمان شـود.
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دالرهای مسدود شده ایران، نتیجه تعلل در ساخت پتروپاالیشگاه ها 

عمــده منابــع ارزی بلوکــه شــده در کــره جنوبــی وژاپــن 
ــات گازی اســت؛اگر در ســاخت  ــه صــادرات میعان ــوط ب مرب
پاالیشــگاه های میعانــات گازی تســریع شــود،تحریم میعانات 
گازی خنثــی شــده و ورق دالرهــای مســدودی برمی گــردد.

در یــک ســال گذشــته بحــث دارایی هــای بلوکــه شــده 
ایــران در دو کشــور کــره جنوبــی و ژاپــن خیلــی داغ شــده 
ــن  ــه ای ــر از گاهــی مســئولین کشــور نســبت ب اســت و ه
ــه  ــاً ب ــد و بعض ــی می کنن ــراز نگران ــره ای اب ــرف ک ــدام ط اق
ایــن کشــورها در مــورد عواقــب ایــن مسدودســازی هشــدار 
داده انــد. ماجــرا از آن قــرار اســت کــه بعــد از خــروج آمریــکا 
از برجــام و وضــع مجــدد تحریم هــای نفتــی و بانکــی، 
دولت هــای کــره جنوبــی و ژاپــن بــه تبعیــت از آمریــکا اقدام 
بــه بلوکــه کــردن دارایی هــای مالــی ایــران در کشــور خــود 

کردنــد.
ــه  ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری ــد ج ــه محم ــه گفت ب
ــره  ــران در ک ــده ای ــه ش ــای بلوک ــوع دارایی ه ــران، مجم ای
جنوبــی و ژاپــن حــدود ۱۰ میلیــارد دالر اســت کــه حــدود 
۸ میلیــارد دالر آن در کــره جنوبــی و بقیــه در ژاپــن بلوکــه 
شــده اســت. ایــن تنش هــا زمانــی بــه اوج خــود رســید کــه 
نفتکــش حامــل مــواد شــیمیایی کــره ای بــه علــت رعایــت 
نکــردن قوانیــن محیــط زیســتی از ســوی نیــروی دریایــی 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، توقیــف شــد و مســئولین 
کــره ای را وادار کــرد بــرای کمــک بــه آزادی نفتکــش خــود 
ــی  ــراز نگران ــران اب ــه بلوکــه شــدن دارایی هــای ای نســبت ب
ــی  ــرای آزادســازی آن تــالش کننــد. ایــن در حال کــرده و ب
اســت کــه بــه تازگــی نیــز نخســت وزیــر کــره جنوبــی بــه 
تهــران آمــده و گفتــه می شــود دیدارهــا و گفتگــو هــا حــول 

محــور آزاد ســازی ایــن منابــع اســت.
بررســی آمــار گمــرک نشــان می دهــد، تــا قبــل از 
تحریم هــای وضــع شــده در ســال ۱۳۹۷، عمــده کاالی 
ــات گازی  ــن میعان ــی و ژاپ ــره جنوب ــه ک ــران ب ــی ای صادرات
بــوده اســت. هرچنــد آمــار دقیقــی از صــادرات نفــت ایــران 
بــه مقصــد ایــن دو کشــور در دســت نیســت ولی منابــع آگاه 
در وزارت نفــت ایــن مقــدار را حــدود ۱۰۰ هــزار بشــکه در 
روز تخمیــن زده انــد کــه بعــد از اعمــال دوبــاره تحریم هــای 
ــال های  ــن س ــال بی ــن ح ــا ای ــید. ب ــر رس ــه صف ــکا ب آمری
ــق شــده  ــه تحریم هــای هســته ای تعلی ــا ۱۳۹۷ ک ۱۳۹۵ ت
بودنــد آمــار گمــرک نشــان می دهــد از ۹.۸ میلیــارد دالر کل 
صــادرات ایــران بــه کــره جنوبــی تنهــا حــدود ۸.۸ میلیــارد 

ــات گازی دارد. ــه میعان دالر آن اختصــاص ب
آمــار گمــرک ایــران نشــان می دهــد از حــدود ۱.۸ 
میلیــارد دالر صــادرات ایــران بــه ژاپن، ســهم میعانــات گازی 

ــوده اســت. ــارد دالر ب ۱.۶ میلی
ــره  ــه ک ــی ب ــادرات غیرنفت ــد ارزش ص ــی ۹۰ درص یعن
جنوبــی و ژاپــن بــه میعانــات گازی اختصــاص داشــته که در 
مجمــوع رقمــی حــدود ۱۰.۴ میلیــارد دالر بــرآورد می شــود. 
بنابرایــن، پــس از اعمــال تحریم هــای نفتــی، میعانــات گازی 
ــر  ــالوه ب ــران مشــتریان عمــده خــود را از دســت داد و ع ای
بلوکــه شــدن دارایی هــای ایــران مشــکل ذخیــره ســازی این 

محصــول هــم گریبــان کشــور را گرفــت.
ــس  ــارس، پ ــج ف ــات گازی ســتاره خلی پاالیشــگاه میعان
ــه  ــا هزین ــره ب ــی باالخ ــوس سیاس ــش و ق ــال ها ک از س
ســرمایه گــذاری ۴.۵ میلیــارد دالر ســاخته شــد و طرح هــای 
ــه  ــا هزین ــون ب ــز اکن ــیراف نی ــی س ــی و پتروپاالیش پاالیش
ــزار  ــت ۲۴۰ ه ــه ظرفی ــارد دالر ب ــرمایه گذاری ۱.۵ میلی س
بشــکه در روز از وزارت نفــت مجــوز تنفــس خــوراک گرفتــه 
اســت. بنابرایــن بــا مبلغی بســیار کمتــر از منابع بلوکه شــده 
ــگاه  ــداث پاالیش ــا اح ــوان ب ــور می ت ــن دو کش ــران در ای ای
ــات  ــم میعان ــل تحری ــور کام ــیراف به ط ــات گازی س میعان
گازی را بی اثــر کــرد و بــا تولیــد فراورده هــای بــا ارزش 
ــور را  ــروت در کش ــد ث ــتغال زایی و تولی ــه اش ــزوده، زمین اف

فراهــم کــرد.

ــه  ــارس؛ تجرب ــج ف ــتاره خلي ــگاه س    پاالیش
ــت ــه فرص ــم ب ــل تحری ــق تبدی موف

ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس و بهــره بــرداری 
کامــل آن در ســال ۱۳۹۸؛ بــا ظرفیــت پاالیــش حــدود ۴۰۰ 
هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی، بخشــی از مشــکل مــازاد 
میعانــات تولیــدی و ذخیــره ســازی آن را برطــرف کــرد. بــه 
گفتــه صــادق آبــادی، مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی، ایــن دســتاورد بــزرگ کشــور را 
از واردکننــده بنزیــن بــه بزرگتریــن صادرکننــده بنزین غرب 
آســیا و اوپــک تبدیــل کــرد و کشــور را از تنگنــای تحریــم 

بنزیــن نجــات داد.
فهرسـت ۱۰ کاالی اول صادراتی ایران در سـال ۱۳۹۹ که 
توسـط گمرک منتشـر شـده نشـان می دهد فـرآورده بنزین 
رتبـه اول بیـن همـه کاالی هـای صادراتـی )بـه جز نفـت( را 
داشـته اسـت. صادرات بنزین نسـبت به سـال گذشته جهش 

۵ برابـری را ثبـت کـرده و بـه ۳ میلیـارد دالر رسـیده اسـت، 
کـه در شـرایط اقتصـادی کنونـی و تحریـم فـروش نفـت به 
مهمتریـن تأمیـن کننـده ارز کشـور تبدیل شـده اسـت. این 
در حالـی اسـت که اگـر همچنان خام فروشـی میعانات گازی 

مـورد توجـه بـود ایـن فرصت مهم از کشـور سـلب می شـد.

ــس  ــوز تنف ــار مج ــيراف در انتظ ــرح س    ط
ــی ــدام عمل ــوراک و اق خ

از مجمــوع تولیــد میعانــات گازی کشــور بــا وجــود آنکــه 
مقــدار ۴۰۰ هــزار بشــکه آن توســط پاالیشــگاه ســتاره خلیج 
ــیمی ها و  ــط پتروش ــز توس ــکه نی ــزار بش ــارس و ۲۴۰ ه ف
ســایر پاالیشــگاه های نفــت )بــه صــورت مخلــوط بــا نفــت، 
ــا ایــن  ــرای ســبک ســازی خــوراک( اســتفاده می شــود؛ ب ب
حــال همچنــان مقادیــر قابــل توجهــی میعانــات گازی مــازاد 
در کشــور وجــود دارد کــه بــا افزایــش برداشــت گاز طبیعــی 
مثــل فصــول ســرد ســال ایــن مقــدار افزایــش می یابــد. ایــن 
میعانــات گازی مــازاد بــا هزینه هــای هنگفــت ذخیره ســازی 

و مخاطــرات زیســت محیطی روبــرو هســتند.
اهمیــت اســتراتژیک ســاخت پتروپاالیشــگاه، خصوصــاً با 
خــوراک میعانــات گازی بــرای ایــران بــه انــدازه ای اســت کــه 
برخــی کارشناســان معتقدنــد شایســته بــود ایــران، احــداث 
ایــن مجتمع هــا را از ضوابــط سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ 
قانــون اساســی مســتثنی می کــرد تــا دســت دولت هــا بــرای 
ســرمایه گــذاری در ســاخت آن بــاز باشــد؛ درحالیکــه هــم 
اکنــون پــس از آنکــه مجلــس شــورای اســالمی بــه مســئله 
ســاخت پتروپاالیشــگاه ورود کــرده و قانونــی تحــت عنــوان 
حمایــت از توســعه صنایــع پاییــن دســتی نفــت و میعانــات 
ــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری مردمــی را در تیرمــاه  گازی ب
۱۳۹۸ تصویــب کــرده اســت، اجرایــی شــدن قانــون مذکــور 
ــن  ــی در ای ــش خصوص ــذاران بخ ــرمایه گ ــت از س و حمای
ــده و  ــار ش ــت گرفت ــای دول ــم راهروه ــچ و خ ــه در پی زمین
ــا از محــل  ــه آنه ــاز تنفــس خــوراک ب ــراً اعطــای امتی ظاه
نفــت تحریــم شــده، معطــل تشــکیل جلســه هیــأت امنــای 
ــی رود  ــار م ــن انتظ ــت. بنابرای ــی اس ــعه مل ــدوق توس صن
ــا  اعضــای ایــن هیئــت به ویــژه ســازمان برنامــه و بودجــه ب
درک شــرایط کشــور، ایــرادات اعطــای مجوز تنفــس خوراک 
بــه ایــن طرح هــا بــه خصــوص پاالیشــگاه میعانــات گازی را 

در اســرع وقــت برطــرف کننــد.
عرفانه تاجيکی
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جوالن روسیه و ترکمنستان در بازار گاز پاکستان
بـا وجـود قـرارداد صادراتـی گاز ایـران و پاکسـتان و ارزان 
بـودن گاز ایـران برای پاکسـتان نسـبت به سـایر مبـادی، اما 
بـازار گازی پاکسـتان در غفلـت ایـران تبدیـل بـه جوالنـگاه 

روسـیه و ترکمنسـتان شـده است.
 افزایـش تولیـد گاز، یکـی از ثمـرات توسـعه و تکمیـل 
میـدان گازی پـارس جنوبـی اسـت. هرچنـد ایـران میادیـن 
گازی دیگـری نیـز دارد که توسـعه ندادن آنها طی سـال های 
گذشـته، یکـی از انتقاداتی بـوده که به وزارت نفت وارد اسـت. 
به گفته کارشناسـان سـهم عمده ای از سـبد گازی کشـور به 
میـدان گازی پـارس جنوبـی وابسـتگی دارد کـه همیـن امر 
موجـب افزایش حساسـیت اسـتراتژیک این ابر میـدان گازی 
بـرای کشـور می شـود. بنابرایـن در وهلـه نخسـت توسـعه 
متـوازن میادیـن گازی می توانـد از جملـه اولویت هـای وزارت 
نفـت دولت سـیزدهم قـرار گیـرد. البته این توسـعه و افزایش 
تولیـد به معنـای بی توجهی به اجرای سیاسـت های مدیریت 
مصرف نیسـت، بلکه بهـره بـرداری و برنامه ریزی بـرای ایجاد 

ارزش افـزوده حداکثـری محسـوب می شـود.
صـادرات گاز، یکـی از اقداماتـی اسـت کـه شـاید از نظـر 
تخصصـی در پلـه نخسـت ایجـاد ارزش افـزوده قـرار داشـته 
باشـد، امـا عـالوه بـر ارزآوری، نقـش مهمـی در ایجـاد روابط 
اسـتراتژیک ایـران بـا همسـایگان خـود دارد. از سـویی دیگر 
می تـوان پروژه هایـی را هـم در خـاک ایـران و هـم در خـاک 
مقصـد صادراتی بـرای ایجـاد ارزش افزوده بیشـتر از این گاز، 

تعریـف کـرد. طرح هـای پتروشـیمیایی، نیروگاهـی و...
یکـی از مقاصـد صـادرات گاز ایـران پاکسـتان اسـت کـه 
جمعیتـی بالغ بـر ۲۰۰ میلیون نفر دارد. کشـوری پهناور و در 
حال توسـعه که بی شـک در آینده بسـیار نزدیک نیـاز آن به 
گاز بـرای توسـعه صنعتـی و خانگی، رقم قابل توجهی اسـت.

   سرنوشت خط لوله صلح چه شد؟
صـادرات گاز ایران به کشـورهای هند و پاکسـتان در دهه 
۶۰ شمسـی کلیـد خورد و قرار بود در ابتـدا گاز ایران از طریق 
خـط لوله دریایـی به هند صادر شـود که پـس از ارزیابی های 
مجـدد، قـرار شـد پاکسـتان نیـز وارد این قـرارداد شـده تا به 
واسـطه صـادرات گاز ایـران بـه هنـد و پاکسـتان، مشـکالت 
سیاسـی اسـالم آباد و دهلی نـو نیز کاهش یابد. با توافق سـه 
کشـور نـام این خط لولـه، »صلح« نام گرفـت و مذاکرات برای 
تبدیـل ایـن ایده بـه قرارداد، جدی تر شـد. سـه دهـه مذاکره 
بـرای امضـای قـرارداد با انصراف هند همراه شـد تـا خط لوله 
صلـح بـه خط لوله ایـران – پاکسـتان یا IP تغییر نـام دهد.

هندوسـتان کـه به دلیل فشـارهای آمریـکا از این قـرارداد 
کنـار کشـید موضـوع حـق ترانزیـت )انتقـال( را بهانـه کرد و 
در بهمـن سـال ۱۳۸۵ اعـالم کـرد بـرای حضـور در این خط 
لولـه ۷ میلیارد دالری، حاضر نیسـت در جلسـات سـه جانبه 
شـرکت کنـد و خـودش این مشـکل را بـا پاکسـتان برطرف 
می کنـد، امـا در نهایـت رسـماً تحریم هـای آمریـکا را عامـل 

کناره گیـری از ایـن پـروژه اعـالم کرد.
بـا ایـن وجـود، مذاکرات فشـرده ایـران و پاکسـتان منجر 
بـه امضـای قرارداد رسـمی میان دو کشـور شـد کـه به گفته 
مطلعیـن از نظـر قیمتـی، نزدیـک به قیمـت صـادرات گاز به 
ترکیـه بـود. ۱۵ خـرداد ۸۸ بـود کـه قـرارداد صـادرات گاز به 
پاکسـتان میـان دو کشـور امضـا و در تاریـخ ۲۱ اسـفند ۹۱ 
عملیـات اجرایـی احـداث خـط لولـه گاز ایـران به پاکسـتان 

آغاز شـد.

   تـالش آمریکا برای گوشـه نشـين کـردن گاز 
ایران

بـر اسـاس این قـرارداد، ایران متعهد می شـد روزانـه ۲۱.۵ 
میلیـون متر مکعب گاز به پاکسـتان تحویـل دهد که قابلیت 

افزایـش بـه ۳۰ میلیون مترمکعـب در روز را دارد. خط لوله ای 
کـه گاز را بـه پاکسـتان می بـرد، خـط لولـه هفتم سراسـری 
اسـت کـه از عسـلویه آغـاز شـده و به شـرق کشـور مـی رود. 
ایـن خـط لولـه در ایرانشـهر، از شـمال به دو خـط لوله فرعی 
به زاهدان و زابل تقسـیم شـده و از جنوب نیز به دو انشـعاب 

بنـدر چابهـار و نقطه صفر مرزی تقسـیم می شـد.
جـواد اوجـی، مدیرعامـل وقت شـرکت ملی گاز ایـران در 
گفتگـو بـا خبرنگار مهر گفتـه بـود: در تاریخ ۳۰ تیـر ۱۳۹۲، 
نصـب بیـش از هـزار کیلومتر خـط لولـه گاز صادراتـی انجام 
شـده و تنهـا کمتـر از ۲۵۰ کیلومتـر باقـی مانـده بـود کـه با 

تغییـر دولـت همـه چیز تغییـر کرد.

اواخـر سـال ۹۱ کـه عملیات سـاخت خط لوله آغاز شـد، 
قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیا مسـئولیت احـداث این خط 
لولـه از ایرانشـهر تـا نقطه صفر مـرزی را آغاز کرد کـه با روی 
کار آمـدن دولـت یازدهـم، تصمیـم گرفته شـد ایـن عملیات 
متوقـف شـود. بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت در آن زمـان گفـت 
پاکسـتان پـوِل پرداخـت گاز را نـدارد و احداث ایـن خط لوله 
بـه مصلحـت نیسـت. ایـن در حالی اسـت کـه طبق قـرارداد 
رسـمی و قابـل اسـتناد در داوری، ۱۰ دی سـال ۱۳۹۳ روز 
آغـاز صـادرات ایـران بـه پاکسـتان بـود و چنانچه هـر یک از 
طرفین نمی توانسـت به تعهـد خود پایبند باشـد، طرف دیگر 
می توانسـت بـه داوری شـکایت کـرده و غرامـت دریافت کند.

در همین حال، آمریکایی توسـط عربسـتان، دسـت به کار 
شـدند تـا حلقـه تجـارت گاز ایـران را تنگ تـر کننـد. در ابتـدا 
عربسـتان، نفت و قطر گاز مایع با تخفیف در اختیار پاکسـتان 
قرار می داد. این در حالی اسـت که به گفته کارشناسـان گازی، 
قیمت گاز صادراتی ایران به پاکسـتان حدود ۳۰ درصد ارزان تر 
از گاز مایـع اسـت. بـه همین مـوازات تالش ها بـرای تأمین گاز 
پاکسـتان از طریق ترکمنسـتان، آغاز شـد. به این ترتیب خط 
لولـه ای بنـام تاپی )ترکمنسـتان – افغانسـتان و پاکسـتان( با 
هدف گازرسـانی به افغانستان و پاکسـتان که بازارهای در حال 

توسـعه با جمعیت قابل توجهی هسـتند، کلیـد خورد.

   پاکستان، بازاری در حال توسعه
پاکسـتان نیـاز قابـل توجهـی بـه گاز دارد کـه دامنـه این 
نیاز در آینده نزدیک گسـترده تر می شـود و روشـن اسـت که 
پاکسـتان بـرای اینکه اقتصـاد و البتـه فضای سیاسـی آرامی 
داشـته باشـد بی شـک شـاخص های اقتصـادی خـود را باید 
تقویـت کنـد و قطعـاً نیـز بـرای این تقویـت هزینـه می کند. 
پـس وقتی پاکسـتان تـوان مالی سـرمایه گـذاری و پرداخت 

هزینـه گاز دریافتـی از ترکمنسـتان را بـا وجـود باالتـر بودن 
هزینـه آن نسـبت بـه گاز ایـران دارد، با اسـتناد ایـن موضوع، 
می توانـد هزینـه گاز دریافتـی از ایـران را نیـز بپـردازد، به این 
ترتیـب گزاره وزیر نفت ایران درباره اینکه پاکسـتان نمی تواند 
هزینـه گاز و احـداث خـط لولـه را بپـردازد، قابل اتکا نیسـت.

ایـن در حالی اسـت که به تازگی خبرگزاری راشـاتودی به 
نقـل از وزیـر امورخارجه روسـیه اعالم کرد که بـا توجه به روز 
افزون بودن نیاز پاکسـتان به گاز و کمبود بیشـتر آن در آینده 
نزدیک در این کشـور، روسـیه می تواند گاز طبیعی مایع شده 

خـود را به بازار این کشـور عرضه کند.
به گفته این مقام روسـی سـاخت خط لوله گاز »پاکستان 

اسـتریم« کـه پیش تـر با عنوان پروژه شـمال به جنـوب از آن 
یاد می شـد، نقش مهمـی در تعمیق روابط دو کشـور دارد.

سـاخت خـط لولـه ۱۱۰۰ کیلومتـری پاکسـتان اسـتریم 
مهم ترین پروژه همکاری انرژی دو کشـور اسـت که مسـکو و 
اسـالم آباد در سـال ۲۰۱۵ برای سـاخت آن به توافق رسیدند. 
ظرفیـت انتقـال گاز این خط لوله ۱۲ میلیـارد و ۴۰۰ میلیون 
مترمکعـب در سـال اسـت. وزیـر امورخارجـه روسـیه معتقد 
اسـت تمام مسـائل باقی مانـده مربوطه در آینـده نزدیک حل 

شـده و ایـن پروژه بـدون تأخیـر راه اندازی می شـود.

   گاز ایـران، ارزان تـر از تمامـی مبـادی / تـالش 
برای سـهم گيـری بيشـتر در بازار پاکسـتان

بنابراین کمبود گاز و نیاز روز افزون پاکستان به گاز و از سوی 
دیگر وجود توان مالی پاکستان برای پرداخت هزینه های گازی 
خود، دو گزاره قطعی به شمار می رود. این در حالی است که 
دریافت گاز از ایران به دلیل سهل العبور بودن مسیر احداث و 
همچنین نزدیکی که با ایران دارد، هزینه تمام شده کمتری از 

هر مبدا دیگری برای پاکستان دارد.
حـال بایـد پرسـید دلیـل اینکه طی ۸ سـال گذشـته این 
قـرارداد صادراتـی گاز کـه قرار بود سـال ۹۳ ثمردهی داشـته 
باشـد، اجرایی نشـده اسـت، چیسـت؟ این موضوعی است که 
بارها از وزارت نفت پرسـیده شـده است و هربار نیز پاسخ هایی 
ارائـه داده انـد کـه از نظر تخصصی و منطقی کافی نیسـت. به 
نظـر می رسـد یکـی از اولویت هـای دارای ضرب االجـل بـرای 
دولـت آینـده تکمیـل ایـن پـروژه و کلیـد خـوردن صـادرات 
گاز بـه ایـن کشـور باشـد تـا از دور خـوردن گاز ایران توسـط 
ترکمنسـتان و روسـیه جلوگیـری شـده و ایران بتواند سـهم 

حداکثـری را در بـازار گاز پاکسـتان از آن خـود کند.
عرفانه تاجيکی
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گزارش ویژه ...

بزودی بخشی از اسناد غیرمحرمانه مذاکراتی برجام منتشر خواهد شد
وزارت امور خارجه اعالم کرد: به زودی و پس از انتشار 
بخشی از اسناد غیرمحرمانه مذاکراتی برجام عیان خواهد شد 
و نشان خواهد داد تا چه میزان برجام و چارچوب آن ماحصل 

ابتکار و قدرت تیم ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: به زودی و پس از انتشار بخشی از اسناد 

غیرمحرمانه مذاکراتی برجام عیان خواهد شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
این روزها و درحالی که فرزندان این آب و خاک سخت 
در تالشند تا از فرصتی که به یمن مقاومت همه جانبه ملت 
بزرگ ایران به دست آمده، برای رفع تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران بهره گیرند، اقلیتی کوچک ولی پرهیاهو، غافل 
منافع  و  خواست  علیه  بر  تاریخی  بزنگاه  یک  در  اینکه  از 
ملت قدم بر می دارند، هرآنچه در توان دارند را برای هدف 
قرار دادن نمایندگان ایران در رویارویی دیپلماتیک وین، به 
میدان آورده اند؛ از پخش مستندنماهای سریالی و نمایش 
نخ نمای رسانه ای »درز« اطالعات تحریف شده و غلط گرفته 
تا توهین، تخریب و بهتان به اعضای تیمی که رهبر معظم و 
فرزانه انقالب آنان را »صادق«، »امین« و »بچه های انقالب« 

خوانده اند.
جریانی که در هفته های گذشته و همزمان با گفت وگوها 
در وین، هر شب نمایندگان این مرز و بوم را هدف حمله های 
بی امان و ناجوانمردانه قرار داده، با »گاندو« تیم مذاکره کننده 
را جمعی نفوذی و ساده لوح می خواند، با »فروشنده« آنان 
را انشاءبنویس اندیشکده ای خارجی به تصویر می کشد و در 
»قرارداد ۱۹۱۹« آنان را با دولتمردان خائن قاجار مقایسه 
می کند؛ وهمه با هزینه های میلیاردی از جیب ملت تحت 

فشار و نجیب ایران.
ماهیتاً  که  سیما  و  صدا  انگلیسی زبان  شبکه  همزمان، 
می بایست سخنگو و صدای وحدت بخش جمهوری اسالمی 
ایران در فضای رسانه ای بین المللی باشد، بی توجه به همه 
همکاری ها و دسترسی هایی که به تیم مذاکره کننده داشته 
و دارد، و همچنین نصایح، توصیه ها و نهایتاً بیانیه های مکرر 
وزارت امور خارجه در رد استناد به »منابع مطلع« بی نام و 
نشان، نه تنها با اهداف کاماًل سیاسی داخلی—که در پخش 

انبوه خبر به زبان فارسی از سوی مدیرکلش برای ارباب جراید 
داخلی و درخواست انتشار وسیع کاماًل هویداست—با انتشار 
اخبار تحریف شده و مجعول در خصوص محتوای گفت وگوها 
به زبان انگلیسی مذاکره کنندگان را در برابر حریف تخریب 
کرده و به تالش های دیپلماتیک لطمه می زند، که در بدعتی 
با مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی  به جدل  حیرت انگیز 

ایران می پردازد.
این جریان سیاسی بر خالف خط مشی مقام معظم رهبری 

و توصیه های همیشگی ایشان، با رانت آشکار رسانه ای، و ظاهراً 
به واسطه بغض و کینه ای نابجا، چنان از واقعیات دور شده 
است که هنگام وصف تاریخ پرافتخار چهار دهه ای جمهوری 
اسالمی در روابط خارجی به خودکم بینی ملی و تحقیرآمیزی 
مقابل،  در  اما  و  است  انگیز  حیرت  بواقع  که  است  دچار 
صهیونیست ها و آمریکایی ها را در قامت موجوداتی قدر قدرت 
با قدرت خارق العاده، زیرک و زبردست به تصویر می کشند که 
بارها و بارها از ابتدای انقالب اسالمی، از اولین روزهای جنگ 
و قطعنامه ۵۹۸ گرفته تا توافقات منطقه ای و بین المللی و 
علی الخصوص توافقات هسته ای، از توافق سعدآباد تا برجام، 
به جمهوری اسالمی ایران رودست زده اند. دردناک است که 
بر خالف ادعاهای بیشمار، این جریان فراموش کرده است که 
تنها قدر قدرت عالم، ذات الیزال باریتعالی است و بس، که به 
مدد همین قدرت بی انتها، جمهوری اسالمی ایران توفیقات 
بی نظیری را در مقابل استکبار جهانی داشته و از این  پس نیز 

خواهد داشت، ان شاءاهلل.
روایتگران این جریان، مذاکرات منتهی به برجام را چنان 
تصویر می کنند که گویی ماه ها مذاکره شبانه روزی، به شدت 
چالشی و سخت ایران و گروه ۱+۵، صرفاً صحنه سازی برای 
انشاءنویسی از روی متنی از پیش نوشته شده، بوده است و 
از باالترین مذاکره کننده تا کوچک ترین فرد تصمیم گیر و 
موثر در این مذاکرات همه در حال نمایش و خیانت به ملت 
بوده اند. حیرت انگیز تر اینکه این جریان اقلیت ولی پر سر و 
صدا، تغافل می کنند که همه مذاکرات قدم به قدم به اطالع 
کلیه مراجع ذیربط رسانده شده و زیر نظر مقام های عالی 

کشور جلو رفته است.
جالب تر اینکه این کشفیات خیالی را در حالی در بوق و 
کرنا می کنند که هیچکدام از اعضاء حاضر در برجام از چین و 

روسیه گرفته تا اروپایی و آمریکایی، در هیچ جایی از اظهارات 
بی شمار و اسناد منتشره خود، جز از مذاکرات فشرده، چالشی 
و پر از دعواهای دیپلماتیک همراه با سرسختی هیات مذاکره 
کننده ایرانی، و ماه ها رفت و برگشت میان پایتخت ها صحبتی 
نکرده اند. حتی در خاطرات آمریکایی ها—که همین جریان 
»مستندساز« با وسواس بیمارگونه ای نوشته های آنان را زیر 
و رو کرده به امید آنکه در آنها نکاتی برای دستاویز قراردادن 
و حمله به مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی ایران شکار 
کنند—نیز هیچ دیده نمی شود مگر شکایت از ماه ها جدال 
بر  ایرانی  پافشاری مذاکره کنندگان  طوالنی دیپلماتیک و 
منافع ملت ایران، تا جایی که به روایت خود آنها چندین بار 

مذاکرات تا شکست کامل پیش رفته است.
هیهات از این همه بی تقوایی عزت سوز و در خوشبینانه 
ترین حالت، کم اطالعی و ساده دلی بیش از حد این جریان 
رانت های وسیع  از  و  ارتزاق می کند  المال  از پول بیت  که 
رسانه ای برای انتشار دروغ های شاخدار خود در جهت رسیدن 
به گندم خیالی ری استفاده کرده، و از آبرو و عزت ملت بزرگ 

ایران خرج می کند.
به یاری خدا به زودی و پس از انتشار بخشی از اسناد 
غیرمحرمانه مذاکراتی برجام عیان خواهد شد که آنچه اکنون 
با نام برجام شناخته می شود، نه نوشته یک گروه مطالعاتی 
و نه حتی نوشته هیئت های غربی، بلکه تا حد قابل توجهی 
حاصل ابتکارات و متونی است که نمایندگان ایران در جلسات 
متعدد، از ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ برابر با ۲۱ مهر ۱۳۹۲ –یعنی 
اولین دور مذاکرات و پیش از توافق موقت ژنو—گرفته تا 
۱۱ فوریه ۲۰۱۴ برابر با ۲۲ بهمن ۹۲ و ۳ مارس ۲۰۱۴ 
از گزارش کذایی  ماه ها قبل  یعنی  اسفند ۹۲،  با ۱۲  برابر 
گروه بین المللی بحران—که این جریان تخریب برای تحقیر 
دستاوردهای مذاکراتی برجام به آن استناد می کند—روی 
میز گذاشته اند؛ متونی که تماماً در سابقه سازمانی نهاهادی 
ذیربط کشور نیز قابل دسترسی است و ان شاءاهلل بزودی همه 
مردم به آن دسترسی خواهند یافت. این اسناد نشان خواهد 
داد تا چه میزان برجام و چارچوب آن ماحصل ابتکار و قدرت 
تیم ایرانی است، که البته باعث افتخار تاریخی ملت بزرگ 
ایران است که چنین فرزندان شجاع و کاردانی در دامن خود 

پرورانده است.
مضاف بر اینکه، مراجع ذیربط و عالی کشور به خوبی در 
جریانند که مبنای فکری و منطق مسلط بر تدوین برجام 
حتی به سال ها پیش از دولت یازدهم بر می گردد. این مبنا در 
پاورپوینتی که دکتر ظریف در روز ۳ فروردین ۱۳۸۴ )۹ سال 
قبل از مذاکرات دولت یازدهم و قبل از ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت و تحمیل آن همه تحریم به ملت ایران( در 
پاریس—پس از تصویب در باالترین سطوح کشور—ارائه 
داد به روشنی دیده می شود. آن سند نیز بزودی در اختیار 
مردم فهیم کشور قرار داده خواهد شد تا سیه روی شود آنکه 

در او غش باشد.
این چنین است که حاصل تمام ابتکارات و مذاکرات تیم 
ایرانی، پس از ماه ها مذاکره عزتمند و تاریخ ساز، سندی شد 
که نتانیاهو و ترامپ آن را بدترین توافق تاریخ برای اسرائیل 
برای  همه جانبه شان  تالش  وجود  با  و  خواندند  آمریکا  و 
نابودی اش، بارها در شورای امنیت و مجامع بین المللی از آن 

شکست خوردند.
امروز نیز همزمان با نمایان شدن فرصت رفع تحریم های 
ظالمانه آمریکا و احیای این توافق، بار دیگر رژیم صهیونیستی، 
منافقین و ورشکستگان سیاسی چون پمپئوی جنایتکار در 
تالش برای تخریب گفت وگوهای وین هم پیمان شده اند، تا 
از تکرار تجربه بهبود فضای اقتصادی و بین المللی ایران که 
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تا پیش از خروج آمریکا از برجام در همه بخش های جامعه 
ایران مشهود بود، جلوگیری کنند. وا اسفا که برخی در داخل، 

دانسته و یا ندانسته، با این تالش ها همنوایی می کنند.
بدیهی است که در چنین فضایی، تالش برای بی اعتبار 
کردن مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی در داخل و خارج 
از کشور، جز دامن زدن به ادعای بدخواهان ایران مبنی بر 
حاکمیت دوگانه و خدشه دار کردن حیثیت جمهوری اسالمی 
و در نتیجه دشوارتر کردن مسیر رفع تحریم هایی که نه یک 
ثمر  داده،  قرار  هدف  را  جامعه  عموم  که  حزب،  و  جریان 

دیگری نخواهد داشت.
به نظر می رسد در سناریویی خوش بینانه دو سوء برداشت 
عامل این حجم از مطالب علیه تیم مذاکره کننده باشد؛ اول 
اینکه برخی براین گمانند که موفقیت در احیا برجام و کاهش 
فشارهای تحریمی، دارای اهداف انتخاباتی است، درحالی که 
بارها این امر تاکید شده که رفع موانع تحریمی مردم بزرگ 
ایران وظیفه حیاتی هر شخصی است که مسئولیت دارد و 
بنابر فرموده مقام معظم رهبری نباید حتی یک ساعت به 
تاخیر بیافتد. ضمن اینکه رفع تحریم های مردم، صاف کردن 
هفته  در چند  ان شاءاهلل  که  است  دولت مردانی  برای  جاده 
آینده با رای قاطع و با حضور گسترده ملت آگاه و تاریخ ساز 
انتخاب خواهند شد. دوم اینکه برخی دیگر تصور می کنند که 
احیا برجام به معنای دوستی ایران و ایاالت متحده است و این 
روایت ساده لوحانه را ترویج می کنند که برجام محملی برای 

بازگشت آمریکا به ایران است؛ حال آنکه متن برجام همانطور 
که همواره تأکید شده چیزی بیش از توافق برای حل یک 
تنش پرهزینه در پرونده هسته ای و رفع تحریم ها نیست و در 
بهترین حالت، مدیریت تخاصم در یک موضوع خاص است، و 
نه معاهده اخوت میان ایران و آمریکا. و اتفاقاً همانطور که بعد 
از برجام اتفاق افتاد و تمامی آمارها نیز موید آن است، منفعت 
اصلی اقتصادی ناشی از رفع تحریم ها، مستقیماً نصیب مردم 
نجیب ایران و در مرحله بعد شرکای تجاری اش در منطقه، 

همسایگان و آسیا می شود.
سرانجام آنکه همه آنان که دل در گرو عزت ایران و ایرانی 
دارند باید بدانند که برای بدخواهان ایران عزیز تفاوتی ندارد 
که چه کسی در مقابلشان قرار دارد. امروز که این بدخواهان 
تمامیت ایران را هدف قرار داده اند، خصومت و درگیری های 
داخلی، جز بازی در زمین بیگانه نخواهد بود؛ که به فرموده 
امیر المومنین )ع(: به خدا سوگند! غم و اندوه انسان را فرا 
می گیرد که آنها در مسیر باطل خود، چنین مّتحدند و شما، 

در طریق حّقتان، این گونه پراکنده.
رمضان  ماه  مقدس  ایام  در  که  یادداشت  این  پایان  در 
نگاشته می شود، برادرانه به تمامی جریان ها و منتقدانی که 
شاید به گفت وگوهای وین نگاهی انتخاباتی و سیاسی داشته 
باشند، توصیه می کنیم، سیاست خارجی و امنیت ملی را 
دستمایه رقابت سیاسی قرار نداده و در تالش برای تخریب 

تالش وزارت امور خارجه، اعتبار کشور را به بازی نگیرند.

بر  همواره  گذشته  سال های  در طی  امورخارجه  وزارت 
طریق صبر و سکوت حرکت نموده و تالش نموده در چارچوب 
ماموریت ها و اختیارات، فارغ از فشار جریانات و گرایش های 
سیاسی، اهداف واالی مردم و کشور را در این دنیای به شدت 
متالطم و متغیر محافظت کرده و تامین نماید. اما اکنون برای 
محافظت و تامین همین منافع الزم میداند به جریان تخریبی 
که با هیاهوی فراوان در پی تضعیف دستگاه دیپلماسی و 

فرزندان این  ملت است، هشدار دهد.
اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای، همه فرزندان همین 
منافع  تحقق  حال  در  مظلومانه  که  هستند  خاک  و  آب 
عالیه مردم و کشور هستند، و نه برای نفع شخصی و یا این 
جناح و آن  جناح، که صادقانه و صرفاً به امید رفع بخشی 
پای  مذاکرات  میدان  در  ایران  غیور  ملت  دشواری های  از 
گذاشته اند و در این مسیر بهتان ها، تهمت ها و تخریب ها را به 
جان می خرند، اما از پیگیری منافع ملی ذره ای کوتاه نمی آیند 
تا به فرموده رهبر معظم انقالب، ضمن دوری از مذاکرات 
فرسایشی و در جهت رفع تحریم ها، »با چشم باز و دل محکم 
و با توکل به خدا به پیش بروند و به توفیق الهی ملت را 

خرسند و خوشحال کنند.«
اسالمی  ایران  روزه دار  و  مومن  مردم  همه  از  پایان  در 
درخواست می کنیم در این روزها و شبهای مبارک ضیافت اهلل 
و بخصوص در شبهای قدر پیش رو، فرزندان و خادمین خود 

در دستگاه دیپلماسی را از دعای خیر فراموش نکنند.

۲ تا ۶ سال محرومیت از گرفتن چک تضمین شده در صورت جعل
نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن وضع احکامی برای 
چک تضمین شده، مقرر کردند درصورت جعل چک تضمین 
شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت ۲ تا ۶ 

سال از گرفتن چک تضمین شده پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح 
)یکشنبه( مجلس و در جریان بررسی جزئیات الیحه اصالح 
قانون صدور چک، تبصره )۱( ماده )۲۱ مکرر( قانون صدور 
چک را به این شرح اصالح کردند: در مورد چک هایی که از 
دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹ صادر 
می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( 
طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک 
براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی 
که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این 
قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری 
نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل 
ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت 
نویسی چک خواهد بود. چکهای صادر شده از دسته  چکهایی 
که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره 

باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته  چک است و بانکها بدون نیاز 
به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک 
اقدام می  کنند. در کلیه برگه  های دسته  چکهای ارائه شده پس 
از تاریخ فوق  الذکر باید عبارت»صدور و پشت  نویسی چک بدون 

درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است« درج شود.
همچنین با رای مجلس بندی به این شرح به ماده )۱( این 
طرح الحاق شد: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته 
چک، ۳ سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از 

مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی شود.
همچنین در ادامه و با رای مجلس یک ماده به شرح زیر 
به عنوان ماده )۲۴( به قانون الحاق و شماره ماده)۲۴( فعلی به 

)۲۵( اصالح می شود:
»ماده۲۴-چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱-صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به 
مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته 
چک )صیاد( امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست 
توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج 
مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین 

شده براساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در 
سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا 
اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعالم 

اطالعات چک تضمین شده را برای گیرنده)ذی نفع( فراهم کند.
صرفاً  بانک  توسط  تضمین شده  مبلغ چک  ۲-پرداخت 
در وجه و به شماره حساب گیرنده )ذی نفع( که مشخصات 
وی روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است و 

ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳-ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل 
یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به 
حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده )ذی نفع( تنها 
تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر 
است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده)ذی نفع( 
با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک 
امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در 
این بند منوط به تکمیل فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی 
توسط متقاضی یا گیرنده)ذی نفع( و گزارش شعبه بانک به واحد 

مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده است.
۴-در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و 
گیرنده )ذی نفع( هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به 
تکمیل و امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین شده 
و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کرده و 
نسخه ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف 
است عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده)ذی نفع( نسبت به 
استعالم صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده )ذی نفع( 
از سامانه نظام هویت  سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس 
از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق 

با اطالعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک 
تضمین شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازات های قانونی مقرر، 
به حکم دادگاه به مدت دو تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین 

شده محروم می شود.
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یارانه ها بیشتر می شود؟
طول  در  کشور  اقتصادی  رشد  فیاضی-  محمدتقی 
بوده  با ۰٫۱ درصد  برابر  به طور میانگین  سال های ۹۰-۹۸ 
است. برای سال ۹۹ هرچند بین آمار بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران اختالف است، اما به نظر می رسد نرخ رشد اقتصادی 

در این سال حداکثر حدود یک درصد باشد.
رشد تشکیل سرمایه در بخش دولتی به عنوان یکی از 
اجزای مهم تولید در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۶٫ ، 
۲۴- و ۲۳- درصد بوده است. در میان اجزای تولید ناخالص 
داخلی کشور مصرف بخش خصوصی بیشترین سهم را به 

خود اختصاص می دهد.
در سال ۲۰۱۹ نرخ بیکاری در دنیا به طور متوسط ۵٫۷ و 
در ایران ۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۵ )آمار در دسترس( نرخ 
مشارکت اقتصادی در دنیا به طور متوسط ۶۴٫۳ و ایران ۴۱٫۷ 

درصد بوده است.

برابر ۴۷٫۶  متوسط  به طور  دوره ۹۰-۹۸  در  سهم  این 
درصد بوده است. رشد این جزء از تولید ناخالص داخلی در 
دوره مورد بررسی به طور متوسط برابر با ۰٫۶- درصد  بوده 
است. همچنین هزینه های مصرفی بخش خصوصی در سال 
که  داشته  قرار  از سال ۸۸  پایین ترین سطح خود  در   ۹۸

نشان دهنده کاهش رفاه خانوارها است.
نرخ تورم در تمام سال های پس از انقالب )به جز دو سال( 
دو رقمی و به طور متوسط برابر ۱۹ درصد و در ۱۰ سال اخیر 
نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادِی پایین 

و نرخ بیکارِی باال از ویژگی های دیگر اقتصاد ایران است.
در سال ۲۰۱۹ نرخ بیکاری در دنیا به طور متوسط ۵٫۷ و 
در ایران ۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۵ )آمار در دسترس( نرخ 
مشارکت اقتصادی در دنیا به طور متوسط ۶۴٫۳ و ایران ۴۱٫۷ 
درصد بوده است. نرخ مشارکت در ایران در تابستان سال ۹۹ 

برابر ۴۱٫۸ درصد بوده است.
بنابراین در مجموع روند تحوالت اقتصاد کالن نشان از 
بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و به طور خاص خانوارها 

به ویژه در یک دهه اخیر دارد.

 دوپينگ اقتصادی خانوارها با یارانه
راهکار معمول برای حمایت از خانوارها استفاده از منابع 
عمومی است. منابع عمومی دولت نیز از مسیر بودجه ساالنه 
برای حمایت از افراد نیازمند تجهیز و توزیع می شود. هرچند 
در کشور به ویژه در سال های اخیر، یارانه ها از مسیری به  جز 
اما در هر حال  توزیع شده است  بین مردم  بودجه ساالنه 

ماهیت این منابع، عمومی بوده است.
اختصاص یارانه به کاالهای اساسی از ۱۲ میلیارد دالر در 
حدود ۳ سال قبل تا ۸ میلیارد دالر در سال جاری، یارانه 
معیشتی به ویژه بعد از غائله افزایش قیمت بنزین و پرداخت 
از جمله  تاکنون  اواخر سال ۸۹  از  مردم  بین  نقدی  یارانه 
مهم ترین اقدامات دولت در جهت کمک به مردم )خارج از 

چارچوب بودجه ساالنه( بوده است.

تداوم تحریم ها در سال های اخیر، تورم ۴۰-۳۵ درصدی 
در سه سال گذشته و ایجاد نوعی بن بست در ایجاد رشد 
سمت  به  را  مجلس  و  دولت  شغل(  ایجاد  )و  اقتصادی 
داده  سوق  معیشتی(  )حمایت های  کوتاه مدت  راهکارهای 

است.
دعوای مجلس و دولت در سال ۹۹ بر سر پرداخت یارانه 
معیشتی )جدای از انگیزه انتخاباتی( نشان از این رویکرد دارد. 
با وجود انباشت معضالت و تداوم مشکالت در سال جاری، 
ریاست  نامزدهای  انتخاباتی  شعارهای  از  یکی  به طورقطع 
جمهوری، بحث های مربوط به  معیشت و پرداخت یارانه های 

بیشتر به مردم است.

 اقتصاد توان پرداخت یارانه بيشتر را دارد؟
اما در ادامه نشان می دهیم که منابع عمومی بودجه )دولت 
و شرکت های دولتی( ظرفیت مازادی برای تحرک بخشی به 
اقتصاد )افزایش تولید و اشتغال( و ایجاد تعهدات جدید حول 

یارانه و کمک های معیشتی ندارد.
بخش عمومی ایران از سه جزء مهم دولت، شرکت های 
است.  شده  تشکیل  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری ها، صندوق های 
تامین اجتماعی، نهادهای انقالبی، آستان های مقدس و نظایر 
آن است. شهرداری های کشور خدمات عمومی ارائه می دهند 

هرچند اکثر آنها نیاز به کمک دولت دارند.
اکثر قریب به اتفاق صندوق های بازنشستگی نیز ورشکسته 
و نیازمند کمک دولت هستند؛ اما نهادهای انقالبی )بنیادها، 
در  به رغم  مقدس  آستان های  و   )… و  اجرایی  ستادهای 
اختیار داشتن بخش مهمی از منابع بخش عمومی مشارکت 
چندانی در مصارف عمومی )از طریق پرداخت مالیات و یا 

سایر روش ها( ندارند.
بررسی وضعیت دو جزء دیگر این بخش یعنی دولت و 
نیز  دو  این  وضعیت  که  می دهد  نشان  دولتی  شرکت های 
مساعد نیست. بودجه دولت دچار کسری مزمن است و به ویژه 
در سال های تحریم میزان کسری بودجه و عدم تحقق منابع 

افزایش یافته است.
در بودجه سال جاری از حدود ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان 
منابع عمومی ۶۵ درصد آن منابع ناپایدار )فروش نفت خام، 
اموال و فروش اوراق بدهی( است. این منابع ناپایدار ریسک 
عدم تحقق منابع و در نتیجه عدم تخصیص اعتبار به مصارف 

تعهدشده در بودجه را به شدت افزایش می دهد.
تحقق  عدم  امکان  تحریم ها  تداوم  به  احتمال  توجه  با 
بخشی از عواید نفتی وجود دارد. ارقامی که در مجلس به 
عمدتاً  شده،  اضافه  عمومی  منابع  و  بودجه ای  ردیف های 
قابلیت تحقق ندارد )به دالیل ضعف  در برآوردهای کارشناسی 

و فراهم نبودن زیرساخت ها(.
برخی از ارقام مندرج در تبصره ها )از جمله تأمین مبلغ 
واگذاری  حق االمتیاز،  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵۰
سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های 
و  دولت  به  متعلق  سرمایه گذاری  طرح های  و  سرمایه ای 
 شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های 
مورد  در  دولت  قبل  سال  عملکرد  به  توجه  با  غیرمنقول( 
سال های  عملکرد  و  بورس  در  شرکت ها  سهام  واگذاری 
قبل فروش اموال قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ لذا با توجه 
منابع،  تحقق  عدم  با  تعهدات،  ایجاد  و  مصارف  ماهیت  به 
بدهی های دولت افزایش یافته و مطالبات طرف های ذی نفع 

به سال های بعد انتقال می یابد.
در بودجه سال جاری از حدود ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان 
منابع عمومی ۶۵ درصد آن منابع ناپایدار )فروش نفت خام، 

اموال و فروش اوراق بدهی( است. این منابع ناپایدار ریسک 
عدم تحقق منابع و در نتیجه عدم تخصیص اعتبار به مصارف 

تعهدشده در بودجه را به شدت افزایش می دهد.

 دولت توان ایجاد شغل را دارد؟
بدهی بخش عمومی )شامل دولت و شرکت های دولتی( 
نزدیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن 
بانکی )بانک مرکزی+ بانک های تجاری +  بدهی به شبکه 
مؤسسات اعتباری( است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و 

در نهایت نرخ تورم منتهی شده است.
بدهی دولت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان )شامل ۹۰ هزار 
میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی به سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری( و بدهی 

شرکت های دولتی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است.
در میان شرکت های دولتی بدهی شرکت های تولیدکننده 
آب و حامل های انرژی ۴۳۱ هزار میلیارد تومان است که برابر 
کل یارانه هایی است که در مدت ۱۰ سال گذشته به مردم 
پرداخت شده است )بدهی شرکت ملی نفت ۲۶۵، شرکت 
پاالیش و پخش ۸۰، شرکت نفت و گاز پارس ۲۶، شرکت 
نیروی برق حرارتی ۳۰ و شرکت توسعه منابع آب و نیروی 

ایران ۳۰ هزار میلیارد تومان(.
سال   ۱۶ در  که  شده  ایجاد  حالی  در  فوق  بدهی های 
گذشته نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دالر صادرات نفتی عاید 

کشور شده است.
سهم  شدن  کوچک  و  جاری  هزینه های  سهم  افزایش 
اعتبارات عمرانی )به زیر ۱۰ درصدی منابع عمومی در بودجه 
۱۴۰۰( طی سال های اخیر و با وجود ۲۵۰۰ طرح عمرانی 
نیمه تمام ملی )به عالوه تعداد نامشخصی طرح عمرانی استانی( 
و نیاز ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل آن ها مشارکت 
دولت در سرمایه گذاری در اقتصاد را مختل کرده، همچنین 
بدهی های شرکت های دولتی )عمدتا به دلیل تزریق منابع 
آن ها به طرح هدفمندی یارانه ها( نیز مانع از سرمایه گذاری 
افزایش  انتظار  اقتصاد شده است و لذا درمجموع  آن ها در 
سرمایه گذاری و درنتیجه افزایش تولید و اشتغال از سوی 

دولت و شرکت های دولتی در آینده نزدیک نمی رود.

 یارانه ها حذف می شود؟
با توجه به افزایش هزینه های جاری، کوچک شدن سهم 
اعتبارات عمرانی )به زیر ۱۰ درصد( و ۲۵۰۰ طرح عمرانی 
نیمه تمام ملی و نیاز ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل 
آن ها انتظار افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تولید و 
اشتغال از سوی دولت و شرکت های دولتی در آینده نزدیک 

نمی رود.
با فرض  و حتی  بودجه  باالی  با وجود کسری  بنابراین 
دولتی،  شرکت های  و  دولت  بدهی های  نیافتن  افزایش 
آثار این کسری و بدهی های موجود بر فعالیت های جاری 
دولت و شرکت های دولتی و سرمایه گذاری آنها در اقتصاد 

قابل مالحظه و مهم است.
طریق  از  جدید  تعهد  افزایش  هرگونه  صورت  این  در 
افزایش یارانه ها و یا کمک های معیشتی به بدتر شدن شرایط 
بالقوه  به طور  بودجه  البته  می شود.  منجر  کشور  اقتصادی 
ظرفیت تغییر اولویت ها را دارد و می توان هزینه ها را از برخی 
حوزه ها به بخش های اجتماعی و یا تولیدی منتقل کرد و 
یا حذف یارانه دهک های باالیی و اختصاص منابع آزادشده 
به دهک های پایینی می تواند از گزینه های کم هزینه )از نظر 
اقتصادی( باشد؛ اما با شرایط سیاسی موجود و احتمال روی 
کار آمدن دولتی همسو با مجلس فعلی این امکان وجود ندارد.
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گزارش تحليلی ...

سناریو سه گانه عوارض واردات کاال 
حواشی مربوط به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با 
تغییرات اخذ حقوق ورودی کاال، فعال به صدور مصوبه ای جدید 
از سوی دولت و اقدام بر روال قبلی و محاسبه بر مبنای ارز 
ترجیحی ختم شده است؛ جریانی که سناریوهای متفاوتی را 
مطرح کرده و حتی به افزایش تا پنج برابری عوارض نیز می 

رسد.
بخشی از منابع عمومی ساالنه دولت در قانون بودجه، از 
محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین 

سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است.
براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق 
ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و 
برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه ابالغ می 
شود و در مورد سود بازرگانی نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران 

مشخص خواهد شد. 
تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کاال چهار درصد 
بود، به عبارتی زمانی که کاالیی خریداری و در آستانه ترخیص 
قرار می گیرد ارزش آن کاال در گمرک بررسی و براساس آن 

ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود.
در مورد سود بازرگانی نیز بسته به نوع کاالی ورودی متغیر 
است؛ به طوری که برای کاالهای اساسی، کاالهای مرتبط با 
تولید و یا کاالهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب 
افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هالل 
احمر و  مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا 
پایان سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کاالها 

اعمال می شد. 
اما طبق آنچه در قانون بودجه سال جاری مصوب شد حقوق 
گمرکی از چهار به دو درصد کاهش پیدا کرد و برای کاالهای 
اساسی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد رسید. گرچه 
در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی برای محاسبه حقوق ورودی 
و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات 
نرخ زمان اظهار براساس سامانه »ای تی اس«بانک مرکزی که 
نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کاالهای اساسی 

و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است. 
این افزایش نرخ ارز موجب شد واکنش های متفاوتی از 
سوی بازرگانان و همچنین مسئوالن مربوطه به همراه داشته 
باشد؛ به طوری که مسئوالن گمرک ایران نسبت به آن هشدار 

داده و به نوعی غیر قابل اجرا دانسته بودند.
در همیـن رابطـه ارونقـی - معـاون فنـی گمرک ایـران - 
معتقـد بـود که ایـن افزایش نـرخ ارز می توانـد مجموعه مواد 
اولیـه و اقـالم مرتبـط بـا تولیـد را تحت تاثیـر قـرار داده و در 
ادامـه، اثـر آن در بـازار منفی باشـد، چرا که نیمـی از کاالهای 
وارداتی در حال حاضر غیراساسـی اسـت کـه ۸۵ درصد آن را 

اقالم تولید تشـکیل مـی دهد. 

   تصویب اجرا طبق گذشته
از سویی با توجه به این که شرایط دریافت حقوق ورودی 
براساس قانون بودجه در ابتدای سال مشخص نبود به پیشنهاد 
گمرک ایران، هیات وزیران مصوبه ای در ۱۵ فروردین ماه صادر 
کرد و طی آن اعالم شد که گمرک ایران مجاز است تا زمان 
ابالغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه کل 
کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و 
مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی براساس تصویب نامه 

سال ۱۳۹۹ عمل کند.
این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسئوالن 
مربوطه  اعالم کردند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد 

که باید جهت اجرا رفع شود. 

در ادامه در ۲۳ فروردین ماه هیات دولت مصوبه ای در 
این رابطه گذراند که ابهامات مربوط به مصوبه قبلی را برطرف 
می کرد و طبق آن همچنان پرداخت حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی بر مبنای محاسبات سال گذشته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان 

انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد. 
در همین جریان وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
پیشنهاد دیگری مطرح کرد که به قانون بودجه نزدیک تر بود ؛ 
به گونه ای که طی پیش نویس ارائه شده، مبنای دریافت حقوق 
ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی 
اس است ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر 
از خودروی سواری، کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد  آن 

دریافت می شود. 

   بررسی تغييرات چند برابری عوارض ورودی  
در مجموع این که این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود 
کاال و افزایش هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون 
فنی گمرک ایران در رابطه با آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده 

و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. 
طبق اعالم ارونقی، محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای سال 
۱۳۹۹ به نحوی است که حقوق گمرکی چهار درصد، سود 
بازرگانی یک درصد، عوارض هالل احمر، مالیات بر ارزش افزوده 
براساس ماخذ این سال و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان صورت می 
گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، حقوق گمرکی 
دو درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹، عوارض هالل احمر و 
مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای محاسبه نرخ ای تی اس)فعال 
حدود ۲۳ هزار تومان( خواهد بود. از سویی اگر پیشنهاد وزارت 
صمت اعمال شود محاسبه حقوق گمرکی دو درصد براساس 
بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف 
و عوارض هالل احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه 

نرخ ای تی اس است.

   افزایش عوارض ورود اقالم توليد از ۶.۹ به 28 
ميليون

 اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کاالی 
اقالم  آنگاه برای کاالها و  وارداتی حدود ۱۰ هزار دالر است 
مرتبط با  تولید )رنگ سبز در جدول( براساس قانون بودجه 
۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود 
بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هالل احمر ۲۱ هزار تومان 
و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع 

پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود .

   افزایش بيش از 4 برابری عوارض واردات اقالم 
توليد 

اما اگر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ انجام شود آنگاه حقوق گمرکی ۴.۶ میلیون تومان، سود 
بازرگانی ۲.۳ میلیون تومان و مجموع پرداختی همراه با سایر 
عوارض هالل احمر با ۶۹ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده 
که ۲۱.۳ میلیون تومان است به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان 
افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد 

داشت. 

   اختالف محاسبه صمت و بودجه حدود 2 ميليون 
اما در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق 
گمرکی از ۱.۶ میلیون به ۴.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می 
کند. سود بازرگانی ۵۷۵ هزار تومان، مالیات برارزش افزوده 
۲۱.۱ میلیون تومان و مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان 

می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال 
گذشته است. 

در این حالت آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده )با سود 
بازرگانی ۱۳۹۹( و وزارت صمت پیشنهاد داده است تفاوت 
محسوسی درحقوق ورودی نداشته و حدود دو میلیون تومان 

می شود.

   عوارض کاالی واسطه ای چقدر تغيير دارد؟ 
اگر کاالهای واسطه ای )رنگ آبی در جدول( با این تغییرات 
به کشور وارد شوند برمبنای سال ۱۳۹۹ حقوق گمرکی ۱۰ 
هزار دالر کاال به ۱.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۵ میلیون 
تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۴.۱ میلیون تومان و مجموعه 

پرداختی ۸.۴ میلیون تومان می شود. 

   عوارض به 40 ميليون تومان رسيد

در صورتی که این محاسبات براساس قانون بودجه سال 
جاری )با سود بازرگانی ۱۳۹۹( صورت بگیرد آنگاه مجموع 
پرداختی ۴.۹ برابر شده و به بیش از ۴۰ میلیون تومان می 
رسد. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت مجموع پرداختی ۲۹.۵ 
میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۵ برابر 

خواهد داشت. 

   عوارض کاالهای مصرفی 5 برابر شد
در مورد کاالهای آماده مصرف )رنگ زرد در جدول(نیز برای 
سال ۱۳۹۹ تغییری ایجاد نشده و مجموع پرداختی ۱۵ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی با اعمال قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ )با سود  بازرگانی ۱۳۹۹( پرداختی به ۸۱.۴ میلیون 
تومان می رسد که ۵.۱ برابر می شود. با پیشنهاد وزارت صمت 
نیز مجموع پرداخت ۳۹.۶ میلیون تومان خواهد بود که رشد 

۲.۵ برابری خواهد داشت.

   دو نکته قابل تامل
معاون فنی گمرک ایران در این رابطه گفت که در این 
تغییرات هرچه از مواد اولیه به سمت کاالهای واسطه ای و 
آماده مصرف پیش می رویم، پرداختی حقوق ورودی به صورت  
نسبی )با پیشنهاد صمت ( نسبت به سال گذشته کمتر می 

شود. 
وی با بیان اینکه باید تکلیف و محدوده کاالهای اساسی و 
ضروری مشخص شود، افزود: علیرغم اینکه اغلب اعتقاد دارند 
کاالهای اساسی همان ۶ قلم کاالهای مشمول ارز ترجیحی 
است اما باستناد تصویب نامه هیات وزیران باید بیش از ۸۰۰ 
ردیف تعرفه را جزو کاالهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق 

گمرکی براساس قانون بودجه را تعدیل کرد.
براساس مصوبه هیات وزیران آنچه در  این حال، فعال  با 
گمرک اعمال می شود دریافت حقوق ورودی بر مبنای ارز 
۴۲۰۰ تومان و روال سال گذشته خواهد بود. اینکه در آینده 
این موضوع دچار تغییراتی شده و به نحو دیگری اعمال شود 

فعال مشخص نیست. 
زهرا شکری
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مالیات خانه های خالی دردی دوا نمی کند؛ ساخت و ساز کنید

یـک کارشـناس بازار مسـکن می گویـد که معضـل بازار 
مسـکن، تعـداد خانه هـای خالـی نیسـت، حتی سـوداگری 
هـم مشـکل اصلـی نیسـت؛ سـوداگری عارضه ای اسـت که 
از کمبـود تولیـد مسـکن نشـأت می گیـرد و دولت هـا طـی 
دهه هـای گذشـته بـرای آن برنامـه نداشـته اند؛ هنـوز هـم 
می خواهنـد بـا مسـائلی مثل مالیـات خانه های خالـی برای 
خـود زمـان بخرنـد تا شـاید در زمان مناسـب به سـاخت و 

سـاز بپردازند.
سـید مرتضوی در گفت وگو با ایسـنا اظهار کرد: با وجود 
آنکه مسـئوالن وزارت راه و شهرسـازی می گویند هدفشـان 
از شناسـایی خانه هـای خالـی، افزایـش درآمدهـای مالیاتی 
نیسـت، بـه نظر من قطعا نـگاه مالیاتی در این مسـاله وجود 
دارد. البتـه در کشـورهای توسـعه یافته هم خانه هـای دوم و 
سـوم افـراد مشـمول مقادیر قابـل توجهی مالیات هسـتند. 
ایـن موضـوع از این جهت اسـت که مسـکن به عنـوان یک 
کاالی سـرمایه ای نباشـد و برای نیاز افراد جامعه سـاخته و 
در معـرض فـروش قرار داده شـود. در واقع خریـداران واقعی 

مسـکن صرفا در بازار حضور داشـته باشـند.
وی افـزود: اعمـال مالیـات بـر واحدهای خالی یـک ابزار 
کنترلـی و وسـیله ای بـرای درآمدزایـی دولتهـا اسـت. این 
را هـم نمی تـوان کتمـان کـرد کـه در درازمدت تاثیـر قابل 
توجهـی بـر درآمدهـای مالیاتـی خواهـد داشـت. اعـداد و 
ارقامـی هـم کـه امسـال بـرای جرایـم مالیاتـی اعالم شـده 

بـدون تردیـد در سـالهای آینـده افزایـش مـی یابد.

 یـک اتفاق روشـن افتـاده که افزایـش قيمت 
تمام شـده مسـکن است

این کارشـناس بازار مسـکن بـا بیان اینکـه مالیات خانه 
هـای خالـی تاثیـر قابـل توجهـی در بهبـود وضعیـت بـازار 
مسـکن نمـی گـذارد گفت: یـک اتفاق روشـن و شـفاف در 
بـازار مسـکن افتـاده کـه آن هـم افزایش قیمت تمام شـده 
اسـت. حتـی دولـت پذیرفـت کـه قیمـت مسـکن ملـی را 
حـدود ۸۰ درصـد افزایـش دهـد و از متـری ۲.۷ میلیـون 

تومـان بـه حـدود ۵ میلیون تومـان افزایـش داد.
بـه گفتـه مرتضـوی، اخذ مالیـات مالیـات از خانـه های 
خالـی بـه اندازه ای که تبلیغات روی آن شـده گشایشـی در 
بـازار مسـکن نخواهـد داشـت و دردی را دوا نمی کند. دولت 
بایـد دو اقـدام بـرای کاهش قیمت مسـکن انجـام دهد؛ اول 
اینکـه برخـی مصالح سـاختمانی تعیین کننده مثـل فوالد، 
سـیمان، آجر و تاسیسـات سـاختمانی را با قیمت مناسـب 

در اختیـار سـازندگان بگذارد. دوم اینکه مسـکن را به تولید 
انبـوه برسـاند؛ موفقیتـی کـه هیچگاه در سـالهای گذشـته 
نداشـته ایم؛ زیـرا دولـت دخالتـی در بازار مسـکن نـدارد. در 
بخشـهایی مثل مسـکن مهر اقداماتـی انجـام داد و با وجود 
همـه نقدهایـی کـه بـه آن وارد اسـت بـه هـر حال عـده ای 

از مـردم کـه توان خرید مسـکن نداشـتند خانه دار شـدند.

 دولـت پـس از یـک سـال هـدر دادن زمـان، 
تـورم نهاده هـای سـاختمانی را پذیرفـت

عضـو هیـات مدیره کانون انبوه سـازان خاطرنشـان کرد: 
دولـت بیـش از یـک سـال را بـا اصـرار بیهـوده بـر قیمـت 
متـری ۲.۷ میلیـون تومـان بـرای مسـکن ملـی گذرانـد تا 
سـرانجام اعتـراف کـرد قیمـت مسـکن ملـی بایـد متری ۵ 
میلیـون تومـان باشـد کـه قطعا تا به دسـت مصـرف کننده 
برسـد بـا افزایـش مواجه می شـود. در چنین شـرایطی باید 

بـه طرحهـای بـزرگ مسـکن در سـطح ملی فکـر کند.
وی بـا بیـان اینکـه وعـده حـذف سـوداگری از طریـق 
شناسـایی امالک و وضعیت سـکونتی به هیچ عنوان محقق 
نمی شـود گفت: شـاید این اقـدام کمک مختصری بـه بازار 
اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسـته شـود اما اینکه 
تصـور کنیـم به بهره مند شـدن مردم از مسـکن کمک می 

کند اینگونه نخواهد شـد.
مرتضـوی تاکیـد کـرد: در کشـورهای توسـعه یافته هم 
سیاسـتهای مالیاتـی در حـوزه مسـکن، کمکـی بـه تولیـد 
مسـکن نمی کند و بیشـتر بـرای کنترل بـازار اجـاره اعمال 
می شـود. به هـر حال برخی افـراد در زمـان تورمهای خاص 
بـا توجـه بـه امـن بـودن بـازار مسـکن وارد ایـن بخش می 
شـوند که این اقدام ممکن اسـت به سـوداگری ختم شـود. 
امـا مشـکل اصلی بازار مسـکن در ایران سـوداگری نیسـت 
بلکـه سـوداگری بـه عنوان یک عارضـه وجـود دارد. در واقع 
مشـکل اصلـی عدم تولید متناسـب بـا نیاز اسـت که زمینه 

را بـرای سـفته بـازی و سـوداگری فراهـم می کند.

 اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است
ایـن کارشـناس بازار مسـکن اظهـار کرد: معتقـدم ما در 
تولید مسـکن ضعف داریـم و از طرحهایی مثل مالیات خانه 
هـای خالـی می خواهیـم زمان بخریـم تا در زمان مناسـب 
به تولید مسـکن هـم بپردازیم. بسـیاری از واحدهای خالی، 
لوکس اسـت. یک سـری افـراد چند واحد لوکـس در اختیار 
دارنـد کـه اصال مشـکل امروز مـا وجود این واحدها نیسـت. 

حتـی اگر فروختـه یا اجاره داده شـود هیچ گشایشـی برای 
مسـکن اقشـار کم درآمد نخواهد داشـت.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که آیـا مهلـت ۱۲ ماهه به 
واحدهـای نوسـاز و ۱۸ ماهـه در حالـت انبـوه سـازی برای 
ورود به بازار مصرف که در قانون پیش بینی شـده مناسـب 
اسـت یـا خیر، گفـت: دوره های رکود معموال طوالنی اسـت 
و اگر در زمان رکود، واحدی سـاخته شـود شـاید یک سـال 

بـرای فـروش آن کفایت نکند.

 سازندگان از ماليات معاف شوند
مرتضـوی تاکیـد کـرد: در رابطـه بـا پیـش فـروش هـم 
قانـون پیـش فـروش را بـه عنـوان یـک مانـع نـرم افـزاری 
داریـم کـه چنـد سـالی بـر حـوزه سـاخت و سـاز حاکـم 
اسـت. بنابرایـن سـازندگان از پیش فروش اجتناب و سـعی 
می کننـد واحـد را تکمیـل کنند و بعـد به فروش برسـانند. 
ایـن فرآینـد زمانبـر اسـت و شـاید بخـش قابل توجهـی از 
واحدهـا در ۱۲ یـا ۱۸ مـاه بـه فروش نرسـد. بنابرایـن انبوه 
سـازان بایـد از مالیـات خانـه هـای خالـی معاف شـوند. اگر 
اینگونـه نشـود مطمئنـا سـازندگان در انجـام پـروژه هـای 
بعـدی تعلـل می کننـد و انگیزه های خـود را برای سـاخت 
و سـاز از دسـت می دهنـد؛ زیـرا با ریسـکی در بازار مسـکن 
مواجـه می شـوند کـه تـا قبـل از آن وجود نداشـته اسـت.

بنابرایـن گـزارش، ثبـت اطالعـات ملکـی و سـکونتی 
amlak. خانوارهـا در سـامانه امـالک و اسـکان به نشـانی

mrud.ir از روز پنجشـنبه )۱۹ فروردین( آغاز شـده است. 
کلیـه سرپرسـتان خانـوار اعم از شـهری و روسـتایی، مالک 
و مسـتاجر و تمامـی مالکیـن واحدهـای مسـکونی مکلـف 
هسـتند کـه اطالعـات محـل سـکونت )اقامتـگاه( و امالک 
تحـت مالکیـت خـود )بـا مالکیت هـای رسـمی، وکالتـی، 
تعاونـی شـهری و روسـتایی( را ظـرف مدت دو مـاه از تاریخ 
۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سـامانه امالک و اسـکان درج کنند.

در مرحلـه اول زمـان بنـدی مراجعـه بـه سـامانه ملـی 
امـالک و اسـکان بر اسـاس آخرین رقم کد ملی سرپرسـت 
خانـوار اسـت امـا از ۱۰ اردیبهشـت تـا ۱۹ خـرداد تمامـی 
کدهـای ملـی قابلیت ثبت نـام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ 
اردیبهشـت افـرادی کـه آخرین رقم کد ملـی آنها به ترتیب 
۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفـر اسـت بـه ترتیـب هرکدام 
دو روز فرصـت نـام نویسـی دارند. سـپس همانطور که گفته 
شـد از روز ۱۰ اردیبهشـت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می 

تواننـد اطالعـات ملکی خـود را ثبت کنند.
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کاهش ساعت کار کارگران در ماه رمضان چقدر رعایت می شود؟
درحالــی کــه بــر اســاس قانــون، کارگاه هــا و ادارات 
مشــمول قانــون کار مــی تواننــد در ایــام مــاه مبــارک رمضان 
ســاعات کار نیروهــای کار خــود را بــه منظــور افزایــش بهــره 
وری و رعایــت حــال آنهــا کاهــش دهند امــا برخــی کارگاه ها 
و مجموعــه هــا بــدون توجــه بــه تاکیــد قانــون از کاهــش یــا 

تغییــر ســاعات کار کارگــران خــودداری مــی کننــد.

همچنــان کــه پیــش بینــی مــی شــد آغــاز ســال ۱۴۰۰ 
ــاه  ــود و م ــا همــراه ب ــا بحــران کرون ــل ســال گذشــته ب مث
رمضــان امســال هــم در ســایه کرونــا و بــه دور از دورهمــی 

هــای ســفره هــای افطــار میهمــان خانــه هــا شــد.
اگرچــه بــه دلیــل آمــار بــاالی مبتالیــان، ســتاد مقابلــه با 
کرونــا بــه فاصلــه چنــدی از پایــان تعطیــالت عیــد، مصوبــه 
تعطیلــی پایتخــت و شــهرهای قرمز و مشــاغل غیر ضــرور را 
ابــالغ کــرد و بــر ایــن اســاس، دســتگاههای دولتــی و بعضــی 
ــا دورکاری  ــون کار ب از ســازمانها و کارگاههــای مشــمول قان
نیروهــای کار خــود یــا اعمــال حضــور یــک ســوم افــراد در 
محــل کار در جهــت اجــرای مصوبــه مذکــور گام برداشــتند 
کــه از ایــن حیــث یک مزیــت بــزرگ بــرای نیروهــای کار در 
طــول مــاه مبــارک رمضــان بــه شــمار مــی رود امــا یکســری 
ــا  ــای عمدت ــا و کارگاهه ــه ه ــی و کارخان ــوف خدمات از صن
تولیــدی کــه بــا نیــاز روز مــردم در ارتبــاط بــوده یــا ملــزم 
بــه تحویــل ســفارش هــای از قبــل گرفته شــده هســتند کار 
را تعطیــل نکردنــد و نیروهــای کار آنهــا مــی بایســت ســرکار 

حاضــر شــوند.
ــی  ــان ط ــاه رمض ــان در م ــد کار کارکن ــی فراین بررس
ســالهای گذشــته نشــان مــی دهــد کــه در برخــی از ســالها 
در قالــب بخشــنامه دولــت، دســتگاهها و زیرمجموعــه هــای 
دولتــی، نســبت بــه کاهــش یــا تغییــر ســاعات کار کارمندان 
اقــدام کــرده انــد ولــی در برخــی از مجموعــه هــای مشــمول 
قانــون کار،  کارفرمایــان بــا وجــود تاکیــد قانــون تمایلــی بــه 
تغییــر یــا کاهــش ســاعات کار کارگــران یــا دادن مرخصــی 
ــی  ــاه نشــان نم ــن م ــا در ای ــه آنه ــاعتی و اســتحقاقی ب س
دهنــد بــه همیــن دلیــل کارگــران نمــی تواننــد از مزایــای 

پیــش بینــی شــده در ایــام مــاه مبــارک رمضــان بهــره منــد 
شــوند.

ــده  ــوان ش ــت عن ــه صراح ــون کار ب ــاده ۱۵۰ قان در م
ــا همــکاری نهادهــای کارگــری  ــا ب ــان مکلفنــد ت "کارفرمای
ــه  ــا توجــه ب ــاه رمضــان ســاعت و شــرایط کار را ب ــرای م ب

محدویت هــای کارگــران تغییــر دهنــد. "

ــا  ــد در کارگاه ی ــان بای ــاده، کارفرمای ــن م ــه موجــب ای ب
محیــط کار، محــل مناســب بــرای ادای فریضــه نمــاز ایجــاد 
کننــد و در ایــام مــاه مبــارک رمضــان بــرای تعظیــم شــعائر 
مذهبــی و رعایــت حــال روزه داران، شــرایط و ســاعات کار را با 
همــکاری انجمــن اســالمی، شــورای اســالمی کار و یــا ســایر 
 نماینــدگان قانونــی کارگــری بــه گونــه ای تنظیــم کننــد که 
اوقــات کار مانــع فریضــه روزه نباشــد؛  همچنیــن مدتــی از 
ــا  ــار ی ــرف افط ــاز و ص ــه نم ــرای ادای فریض ــات کار را ب اوق

ســحری اختصــاص بدهنــد.
در مــاه مبــارک رمضــان بــه دلیــل طوالنــی بــودن روزها، 
ــرای فراغــت از کار  کاهــش ســاعت کار و فرصــت بیشــتر ب
احتــرام بــه حقــوق نیروهــای کار و رعایــت حــال آنهــا تلقــی 
مــی شــود و مــی تواند تاثیــر بســزایی در بهــره وری نیروهای 

کار بگــذارد.
در مــاه رمضــان بــه دلیــل طوالنــی بــودن روزهــا، کاهش 
ســاعت کار و فرصــت بیشــتر بــرای فراغــت از کار مــی توانــد 
تاثیــر بســزایی در بهــره وری نیروهــای کار و همچنین احترام 

بــه حقــوق و رعایــت حــال آنها باشــد.
هــادی ابــوی دبیــرکل کانــون عالــی انجمــن هــای صنفی 
کارگــران در ایــن بــاره بــه ایســنا مــی گویــد: علیرغــم آنکــه 
در قانــون کار صراحتــا بــه بحــث ســاعت کار در مــاه مبــارک 
رمضــان اشــاره شــده اســت ولــی مــی تــوان همچنــان کــه 
هیــات وزیــران در مــورد کاهــش ســاعت کار کارمنــدان در 
ایــام رمضــان پیشــنهاد مــی دهــد ایــن امتیــاز را در خصوص 
ــه طــور  کارگــران هــم قائــل شــد و در شــورای عالــی کار ب

جداگانــه در ایــن خصــوص تصمیــم گیــری کــرد.
ــدی اســت و  ــران ی ــت کارگ ــد: عمــده فعالی ــی گوی او م

ــم در طــول  ــی و ۱۰ ســاعت ه ــا ســاعتهای طوالن بعضــا ت
روز مشــغول کار هســتند کــه بــا در نظــر گرفتــن مشــقات و 
ســختی هایــی کــه بــا وجــود روزه داری متحمــل می شــوند، 

کاهــش ســاعات کار آنهــا در مــاه رمضــان ضــروری اســت.
ــی انجمــن هــای صنفــی کارگــران  ــون عال دبیــرکل کان
مــی گویــد: بیشــتر بنگاههــا در مــاه رمضــان طبــق قوانین و 
عــرف معمــول قانــون را رعایــت مــی کننــد و دیده شــده که 
کاهــش ســاعت کار را تــا دو ســاعت و بعضــا چهــار ســاعت 
بــرای نیروهــای کار خــود لحاظ کــرده انــد ولــی در کارگاهها 
ــران  ــود و کارگ ــت نش ــون رعای ــت قان ــن اس ــک ممک کوچ
حتــی بیشــتر از زمــان قانونــی بــه کار گرفتــه شــوند کــه در 
چنیــن شــرایطی مــی تواننــد بــه ادارات کار گــزارش دهنــد.

ــش  ــزوم کاه ــر ل ــون کار ب ــد قان ــه تاکی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــان، ب ــام رمض ــاعات کار در ای س
اجــرای صحیــح قانــون در برخــی بنگاههــا و مجموعــه هــا 
ــا  ــر باشــد ت ــن ام ــان ای ــد نظــارت از ســوی متولی نیازمن
برخــی کــم کاری هــا باعــث نشــود کــه کارفرمایــان یــک 
ــاعت کار را  ــش س ــا، کاه ــه ه ــا و مجموع ــده از بنگاهه ع

ــد. ــدی نگیرن ــدان ج چن
بــه گفتــه ابــوی، برخــی از کارگــران مشــاغل خدماتــی 
ــه  ــد و ب ــا اصطالحــا پشــت میزنشــینی ندارن اســتراحت ی
دلیــل نــوع فعالیــت شــبانه روزی مشــغول خدمت رســانی 
ــا  ــاعت کار ی ــر س ــا تغیی ــت ب ــن جه ــه از ای ــتند ک هس
درنظــر گرفتــن تســهیالتی در مــاه مبــارک رمضــان مــی 

تــوان آنهــا را مــورد حمایــت قــرار داد.
بــا توجــه بــه تاکیــد قانــون کار بــر لــزوم کاهــش ســاعات 
کار در ایــام رمضــان، بــه نظــر مــی رســد کــه اجــرای صحیح 
قانــون در برخــی بنگاههــا و مجموعــه هــا نیازمند نظــارت از 
ــا برخــی کــم کاری هــا  ســوی متولیــان ایــن امــر باشــد ت
باعــث نشــود کــه کارفرمایــان کاهــش ســاعت کار را چنــدان 

جــدی نگیرنــد.
ــاه  ــاون، کار و رف ــون کار، وزارت تع ــاده ۲۰۱ قان ــر م براب
اجتماعــی مکلــف اســت کلیــه حقــوق و تکالیــف مذکــور در 
ایــن قانــون را بــا روشــهای مناســب بــه اطــالع کارگــران و 
کار فرمایــان برســاند؛ در مــاده ۲۰۳ قانــون کار نیــز وزارت کار 

مامــور اجــرای ایــن قانــون شــده اســت.
بســیاری از کارشناســان بــا اســتناد بــه مــاده ۲۰۳ 
قانــون کار از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان 
ــه  ــد ک ــرده و معتقدن ــام ب ــون کار ن ــن مجــری قان اصلی تری
وزارت کار بــر مبنــای ایــن مــاده قانونــی مــی توانــد در قالــب 
بخشــنامه بــه تمــام بنگاههــای مشــمول قانــون کار، تغییــر 
شــرایط و ســاعات کار کارگــران در مــاه مبــارک رمضــان را 

ابــالغ کنــد.
طــی چند ســال گذشــته در برخــی از ادارات و کارگاههای 
مشــمول قانــون کار، ســاعات کار کارگــران و نیروهــای کار در 
مــاه مبــارک رمضــان بــه ۶ تــا ۷ ســاعت تقلیــل یافتــه یــا 
روزهــای پنجشــنبه تعطیــل اعــالم شــده تــا ضمــن افزایــش 
بهــره وری در محیــط کار، کارگــران بتواننــد از مزایــای پیــش 

بینــی شــده در قانــون طــی ایــن ایــام برخــوردار شــوند.
در حــال حاضــر کارگــران بســیاری از مشــاغل ســخت،  
کارگــران کــوره پــز خانــه هــا، کارگــران ســاختمانی، کارگران 
کارخانــه هــای ســیمان، نانوایــی هــا،  پرســنل داروخانــه هــا، 
پاکبــان هــا، نگهبانــان مراکــز تجــاری و اداری و بیمارســتانها، 
ــوف  ــران صن ــتگاهها، کارگ ــی ادارات و دس ــران خدمات کارگ
خدماتــی نظیــر اغذیــه فروشــی هــا و رســتورانها بــه دلیــل 
شــرایط ســخت کار در روزهــای طوالنــی مــاه رمضــان 
نیازمنــد کاهــش ســاعت کار، دادن مرخصــی هــای ســاعتی 
و اســتحقاقی یــا فراهــم کردن شــرایط فراغت از کار هســتند.
ندا خسرو شاهی
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گزارش تحليلی ...

ارزش خانه های خالی در ایران ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان!
در شــرایطی کــه ارزش تقریبــی ۲.۶ میلیــون واحــد خالی 
موجــود در کشــور بــه عــدد افســانه ای ۱۹۵۷ تریلیــون تومان 
رســیده دولــت و مجلــس عــزم خــود را بــرای ورود خانه هــای 
خالــی بــه بــازار مصــرف جــزم کرده انــد؛ هرچنــد بــا توجــه 
بــه معافیــت اقامتــگاه دوم از مالیــات، عمــال نمی تــوان 
ــی  ــای خال ــی از واحده ــل توجه ــش قاب ــود بخ ــدوار ب امی

فروختــه یــا وارد بــازار اجــاره شــود.

طبــق سرشــماری ســال ۱۳۹۵ حــدود ۲.۶ میلیــون واحد 
ــران وجــود دارد. متوســط مســاحت  ــی در ای مســکونی خال
ــار از معامــالت کشــور  ــن آم ــران طبــق آخری خانه هــا در ای
در تابســتان ۱۳۹۹ بــه میــزان ۱۰۵ متــر مربــع بــوده اســت. 
ــز  ــع نی ــان مقط ــور در هم ــکن کش ــت مس ــن قیم میانگی
متــری هفــت میلیــون و ۱۷۲ هــزار تومــان بــود کــه از طرف 
مرکــز آمــار اعــالم شــد. یعنــی ارزش هــر واحد مســکونی در 
کشــور بــه طــور میانگیــن ۷۵۳ میلیــون و ۶۰ هــزار تومــان 
اســت و اگــر همیــن رقــم را مالکــی بــرای قیمــت خانه هــای 
خالــی قــرار دهیــم ارزش تقریبــی ۲.۶ میلیــون واحــد خالــی 
بــه عــدد افســانه ای ۱۹۵۷ تریلیــون و ۹۵۶ میلیــارد تومــان 
ــام از تابســتان  ــن ارق ــه ای ــه واضــح اســت ک ــد! البت می رس

گذشــته تاکنــون نیــز افزایــش یافتــه اســت.
حــدود ۵۰۰ هــزار واحــد از ۲.۶ میلیــون مســکن خالــی 
کشــور در تهــران قــرار دارد. قیمــت هــر متــر خانــه در تهران 
ــون  ــط ۳۰.۲ میلی ــور متوس ــه ط ــفندماه ۱۳۹۹ ب ــی اس ط
ــده در  ــه ش ــای معامل ــاحت واحده ــن مس ــان و میانگی توم
پاییــز ســال گذشــته ۸۷ متــر بــوده اســت. یعنــی بــه طــور 
تقریبــی هــر خانــه در تهــران هــم اکنــون ۲ میلیــارد و ۶۲۷ 
میلیــون تومــان ارزش دارد. اگــر ایــن مبلغ را بــرای واحدهای 
خالــی در نظــر بگیریم هــم اکنون بــا ۱۳۱۳ تریلیــون و ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان حبــس ســرمایه از طریــق خانه هــای بــدون 
ســکنه تهــران مواجهیــم. ایــن در حالــی اســت کــه عمــده 
آپارتمان هــای خالــی تهــران در شــمال شــهر قــرار دارنــد که 

ارزش آنهــا بیــش از متوســط قیمــت پایتخــت اســت.
از حــدود یــک ســال قبــل دولــت و مجلــس بــرای آنکــه 
واحدهــا خالــی را وارد بــازار مصــرف کننــد طــرح مالیــات بــر 
خانــه هــای خالــی را دنبــال کردنــد کــه پیــش نیــاز آن راه 

انــدازی ســامانه امــالک و اســکان بــود؛ ســامانه ای کــه مــی 
بایســت از ســال ۱۳۹۴ راه انــدازی مــی شــد امــا به هــر دلیل 
بیــن دو وزارتخانــه راه و شهرســازی و اقتصــاد پاســکاری شــد 
تــا اینکــه نهایتــا مســئولیت آن بــه وزارت راه و شهرســازی 
رســید و از مردادمــاه ســال گذشــته شــکل اجرایــی بــه خــود 
گرفــت. امــا ثبــت امــالک توســط سرپرســتان خانــوار از ۱۹ 
فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ آغــاز شــده و قــرار اســت ظــرف دو مــاه 

صاحبخانــه هــا اطالعــات واحدهــای خــود را در ایــن ســامانه 
ــت کنند. ثب

ــمول  ــر مش ــزار نف ــر از 100 ه ــهرهای کمت   ش
ــت ــی نيس ــه خال ــات خان مالي

در اصالحیــه مــاده ۵۴ قانــون مالیاتهــای مســتقیم، 
اقامتــگاه دوم خانــوار در شــهر دیگــر معــاف از مالیــات اســت. 
ــت  ــهرهای دارای جمعی ــتاها و ش ــع در روس ــای واق خانه ه
ــودن  ــی ب ــورت خال ــز در ص ــر نی ــزار نف ــر از ۱۰۰ ه کمت
مشــمول مالیــات نمی شــود. واحدهــای نوســاز هــم پــس از 
۱۲ مــاه و در طــرح پروژه هــای انبوه ســازی پــس از ۱۸ مــاه 
از زمــان صــدور گواهــی اتمــام عملیات ســاختمانی مشــمول 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــاده می شــوند. ب ــن م ــات موضــوع ای مالی
ــل توجهــی از  ــداد قاب ــه تع ــه نظــر نمی رســد ک مشــوقها ب
۲.۶ میلیــون خانــه بــدون ســکنه در کشــور مشــمول مالیات 

ــازار مصــرف عرضــه شــود. واحدهــای خالــی و بــه ب
مســئوالن وزارت راه و شهرســازی مــی گوینــد کــه ثبــت 
امــالک در ایــن ســامانه هیــچ نوع مالیاتــی را بــرای هموطنان 
در پــی نخواهــد داشــت؛ مگــر اینکــه واحــد را خالــی نگــه 
ــاالی  ــد. در واقــع اگــر اجــاره بدهنــد بجــز خانه هــای ب دارن
ــتانها  ــر در شهرس ــاالی ۲۰۰ مت ــران و ب ــر در ته ۱۵۰ مت
کــه بایــد مالیــات متعلــق بــر اجــاره را بپردازنــد، هیــچ نــوع 
مالیاتــی بــه آن تعلــق نمی گیــرد و افــراد می تواننــد تــا ده هــا 

و صدهــا خانــه در تملــک خــود داشــته باشــند.
امــا بعضــی کارشناســان از جملــه عضــو هیــات مدیــره 
ــات از  ــوع مالی ــر ن ــه ه ــد ک ــازان معتقدن ــن انبوه س انجم
بــازار مســکن نهایتــا بــه خریــداران منتقــل می شــود. 
حســن محتشــم مــی گویــد کــه جریمه هــای مالیاتــی بــرای 

واحدهــای خالــی از ســکنه ممکــن اســت در کوتــاه مــدت 
منجــر بــه عرضــه این واحدهــا و کنترل نســبی قیمتها شــود 
امــا در بلندمــدت تاثیــر منفــی بر حــوزه ســاخت و ســاز دارد 

و بــه رشــد قیمتهــا منجــر خواهــد شــد.

ــزار  ــر 24 ه ــی ب ــرد حقوق ــک ف ــت ی   مالکي
ــکونی ــد مس واح

از طــرف دیگــر در تملــک گرفتــن امالک و زمین توســط 
بانک هــا، دســتگاه ها، ارگان هــا و اشــخاص حقوقــی بــه یکــی 
از معضــالت اقتصــاد ایــران و بخصــوص حوزه مســکن تبدیل 
ــار  ــای در اختی ــداد واحده ــی از تع ــار دقیق شــده اســت. آم
بانک هــا وجــود نــدارد امــا مردادمــاه ســال گذشــته محمــود 
ــه  ــت ک ــازی ـ گف ــر راه و شهرس ــاون وزی ــودزاده ـ مع محم
۱۰۰۰ واحــد مســکونی در اختیــار یــک بانــک اســت. چنــد 
ــی شــدن ســامانه امــالک و  ــان اجرای روز بعــد هــم در جری
اســکان اعــالم کــرد کــه یــک فــرد حقیقــی ۶۰۵ واحــد و 
یــک شــخصیت حقوقــی ۲۳ هــزار و ۸۰۰ واحــد مســکونی 

را در تملــک دارد.
بـا ایـن حال تعـداد واحدهای خالـی در اختیار دسـتگاه ها 
و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشـخص نشـده اسـت. 
البته شـاید پس از ثبت اطالعات سـکونتی اشـخاص حقیقی 
و حقوقی در سـامانه امالک و اسـکان، آماری در این زمینه به 
دسـت بیایـد. بـه هر حال خرید مسـکن توسـط افـراد اگر در 
بـازار اجـاره یـا فروش عرضه شـود اشـکالی نـدارد. کما اینکه 
همواره کارشناسـان و مسـئوالن به این موضوع اشـاره کرده و 
در اختیـار گرفتن امالک برای اشـخاص حقیقی را بالاشـکال 

دانسته اند.

  غلبه بر تورم انگيزه سفته بازی بانکها
ــا، دســتگاه ها  ــن اســت کــه چــرا ارگان ه ــا ســوال ای ام
ــاز  ــاخت و س ــا س ــکن ی ــد مس ــه خری ــدام ب ــا اق و بانک ه
می کننــد؟ مهمتریــن علــت ایــن اســت کــه افــراد، 
ــورم سیســتماتیک  ــر ت ــه ب ــرای غلب ــا ب دســتگاه ها و بانکه
روی  ثابــت  دارایی هــای  تملــک  بــه  ایــران  اقتصــاد 
ــد. در واقــع علــت اصلــی احتــکار مســکن توســط  می آورن
ــورم اســت  ــدن از ت ــی، مصــون مان ــراد حقیقــی و حقوق اف
کــه همــواره اقتصــاد ایــران بــا آن دســت بــه گریبــان بــوده 
اســت. یعنــی اقــدام اول بایــد کنتــرل نــرخ تــورم باشــد کــه 
راه حــل بســیاری از معضــالت اقتصــاد ایــران خواهــد بــود.

تخمیــن زده مــی شــود کــه در کشــور حــدود ۲۸ میلیون 
واحــد مســکونی وجــود دارد کــه تــا کنــون از طریــق تقاطــع 
ــکان  ــالک و اس ــامانه ام ــون آن در س ــی ۱۳.۴ میلی اطالعات
شناســایی شــده اســت. ۹ میلیــون و ۳۰۰ هــزار فــرد حقیقی 
و حقوقــی مالکیــت ایــن واحدهــا را در اختیــار دارنــد. طبــق 
شناســایی انجام شــده ۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار خانــوار کشــور 
بیــش از یــک واحــد مســکونی در اختیــار دارنــد و نــام ۱۵۰۰ 
شــخصیت حقوقــی نیــز در ایــن بیــن بــه چشــم می خــورد.

  قانون هست اما اجرا نمی شود
دســتگاه های دولتــی و ارگانهــا بجــز در اختیــار گرفتــن 
ــد. در مــاده ۱۰  ــه تملــک زمیــن نیــز عالقــه دارن امــالک ب
قانــون زمیــن شــهری مصــوب ۱۳۶۶ مقــرر شــده اســت »از 
تاریــخ تصویــب قانــون اراضــی شــهری مصــوب ۱۳۶۰ کلیــه 
زمیــن هــای متعلــق بــه وزارتخانــه هــا و نیروهــای مســلح و 
موسســات دولتــی و بانکهــا و ســازمانهای وابســته بــه دولــت 
و موسســاتی کــه شــمول حکــم مســتلزم ذکــر نــام اســت و 
کلیــه بنیادهــا و نهادهای انقالبــی در اختیار وزارت مســکن و 
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شهرســازی قــرار مــی گیــرد.
همچنین سال هاسـت که دسـتگاه های دولتـی، بنیادها و 
نهادهـای انقالبـی مکلـف هسـتند اراضـی در اختیار خـود را 
بـرای اجـرای پروژه هـای بازآفرینـی اختصـاص دهنـد اما به 
نظـر می رسـد هیـچ دسـتگاهی این مسـاله را جـدی نگرفته 
اسـت؛ بـه طـوری کـه عبـاس آخونـدیـ  وزیـر سـابق راه و 
شهرسـازیـ  در جلسـه تودیـع خـود در ۱۹ آبـان مـاه سـال 
۱۳۹۷ گفـت: »در حـال حاضر ایـده ارائه زمیـن دولتی برای 
بازآفرینی شـهری ارائه شـد که مایلم به شـما بگویم تا کنون 
کل زمیـن دولتـی کـه برای ایـن منظور اختصـاص یافته ۳۶  

متر مربـع بوده اسـت«!
ــری  ــی علی اکب ــز کاوه حاج ــال ۱۳۹۸ نی ــاه س مردادم
ـ مدیرعامــل ســازمان نوســازی شــهرداری تهــران ـ گفــت: 
دســتگاه های دولتــی تــا کنــون حتــی یــک مترمربــع زمین 
ــذار  ــی( واگ ــکن مل ــرح )مس ــن ط ــرای ای ــرای اج ــم ب ه

نکرده انــد.
بــر اســاس طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن کــه 
اخیــرا بــه تصویــب مجلــس رســیده زمین هــای در اختیــار 

دســتگاه های اجرایــی کــه بالاســتفاده رهــا شــده بایــد بــه 
پــروژه هــای مســکن اختصــاص یابــد؛ بدیــن صــورت کــه 
براســاس تشــخیص وزارت راه و شهرســازی بایــد دســتگاه ها 
طــی مــدت مشــخصی زمیــن را در اختیــار ایــن وزارتخانــه 
قــرار دهنــد و در غیــر ایــن صــورت ســازمان ثبــت امــالک 
بایــد ظــرف دو مــاه آن را بــا هــدف ســاخت مســکن بــه نــام 

وزارت راه و شهرســازی کنــد.
ــس شــورای  ــس مجل ــاه ۱۴۰۰ ریی ــن م روز ۱۹ فروردی
اســالمی در صفحــه توییتــر خــود از تصویــب طــرح جهــش 
ــون  ــک میلی ــاالنه ی ــداث س ــدف اح ــا ه ــکن ب ــد مس تولی
واحــد مســکونی در کشــور خبــر داد و نوشــت: »بــر اســاس 
ایــن قانــون، زمینهــای دولتــی احتــکار شــده پس از شــفاف 
ــرای مــردم خواهنــد  ســازی، وارد چرخــه تولیــد مســکن ب

شــد«.

  نماینــده مجلــس: بانک هــا زمينه ســاز 
ــدند ــکن ش ــت مس ــش قيم افزای

مجتبــی یوســفی ـ عضــو کمیســیون عمــران مجلــس 

ــای  ــه ج ــتگاه ها ب ــا و دس ــیاری از بانک ه ــد: بس ـ می گوی
ــفته بازی  ــازار س ــه ب ــد ب ــاد مول ــرمایه گذاری در اقتص س
روی آورده انــد و خودشــان زمینــه افزایــش قیمــت مســکن 
ــکن کاالی  ــا مس ــای دنی ــچ ج ــد. در هی ــم کردن را فراه
ســرمایه ای نیســت امــا متاســفانه در ایــران بــه دلیــل عــدم 
تــوازن در عرضــه و تقاضــا شــاهد چنیــن اتفاقاتی هســتیم. 
حــال امیدواریــم قانــون مالیــات بــر خانــه هــای خالــی  تــا 
ــه  حــدودی  مســکن را از ایــن وضعیــت خــارج کــرده و ب

کاالیــی مصرفــی تبدیــل کنــد.
ــدازی  ــی راه ان ــه یعن ــه گان ــات س ــه اقدام ــه ب ــا توج ب
ســامانه امــالک و اســکان، تصویــب مــاده ۵۴ مکــرر قانــون 
مالیاتهــای مســتقیم و تصویــب طــرح جهش تولیــد و تامین 
مســکن، ســرانجام قــوای ســه گانــه مــی تواننــد بــه اهدافــی 
مثــل ملــزم کــردن بانکهــا و ادارات بــه خــروج از بنگاهــداری 
و ســفته بــازی و از آن مهمتــر تبدیــل مســکن از یــک کاالی 
ســرمایه ای بــه کاالی مصرفــی موفق شــوند یا همچنــان در 

بــر همــان پاشــنه مــی چرخــد؟
مجيد انتظاری

نیم نگاهی به وضعیت تولید در سال ۹۹
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹، از بین ۲۵ 
کاالی منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کاال نسبت به سال قبلش بین 

۲.۳ تا ۱۹۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۹ تولید یک کاال بیش از 
۱۰۰ درصد، دو کاال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، دو کاال بین ۲۰ تا 
۵۰ درصد و ۱۱ کاال کمتر از ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبلش افزایش داشته است. از بین ۲۹ کاالی منتخب 

صنعتی تولید ۹ کاال نیز کاهش یافته است.
الیاف  به  مربوط  تولید،  افزایش  بیشترین  میان  این  در 
اکریلیک است که با ۱۹۶ درصد رشد، تولید آن به ۵۱۰۰ تن 
رسیده است. الیاف اکریلیک از مهم ترین و پرمصرف ترین الیاف 
مصنوعی که در تهیه فرش ماشینی، پتو، لباس های زمستانی و 

کشباف های ضخیم استفاده می شود.
کمترین افزایش تولید نیز مربوط به انواع پایپوش و کفش با 
۲.۳ درصد افزایش تولید بوده که تولید آن معادل ۱۴۳ میلیون 

زوج بوده است.

ماشين  توليد  درصدی   50 از  بيش  افزایش    
لباسشویی

بعد از الیاف اکریلیک، بیشترین افزایش تولید مربوط به 
کامیون-کامیونت-کشنده و ماشین لباسشویی است که تولید 
آن ها با ۵۳.۶ و ۵۱.۲ درصد در سال گذشته به ۴۱۶۴ و بیش 
از یک میلیون و ۱۱۹ هزار دستگاه رسیده است.  تولید این 
محصوالت در مدت مشابه سال گذشته ۴۱۶۴ و ۷۴۰ هزار و 

۲۰۰ دستگاه بوده است.
از بین انواع لوازم خانگی فقط آمار تولید ماشین لباسیشویی 
در سال گذشته در دسترس است، اما آمارهای قبلی نشان 
در  هم  فریزر  و  یخچال  و  تلویزیون  انواع  تولید  که  می دهد 
این مدت با افزایش ۴۰ و ۳۲.۲ درصدی از حدود  ۸۰۸ هزار 
دستگاه و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در ۱۱ ماهه اول 
سال ۱۳۹۸ به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ و یک میلیون و 
۹۰۰ هزار دستگاه در مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده است. اما با 
وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال جاری، در 
بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل 
صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که برخی آمارها نشان 

می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد و 
وقتی میزان نصب کمتر است، یعنی یا کاال در انبارها مانده یا 
افرادی لوازم خانگی را خریده اند و در گوشه ای احتکار کرده اند.

دو کاالی کمباین و الستیک خودرو نیز در این مدت با ۴۴.۵ 
و ۲۰ درصد افزایش تولید به ۶۴۹ دستگاه و بیش از ۲۷۸ هزار 

تن رسیده است.
از جمله مهم ترین کاالهایی که کمتر از ۲۰ درصد افزایش 
تولید داشته اند نیز می توان به انواع سواری با ۱۹.۱،  تراکتور با 

۱۵.۹ و وانت با ۶.۵ درصد افزایش تولید اشاره کرد.

  توليد کدام کاالها کاهش یافت؟

تولید ۹ کاال نیز در مدت یاد شده کاهشی و همانند ماه های 
قبل بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی 
بوده که با ۱۲.۸ درصد کاهش از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن در  سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال 
گذشته رسیده است. کمترین کاهش تولید در مدت یاد شده 
نیز مربوط به انواع کاغذ و الیاف پلی استر بوده که تولید آن ۱.۱ 

درصد کمتر شده است.
بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی 
در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن 
که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش 

صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
در  جامد  روغن  عرضه  که  بود  پارسال  شهریور  اواخر 
فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از 
یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛  به طوری 
که این کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به 
هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد. اگر چه بنا بر وعده 
بازار  اوایل دی ماه روغن در  از  بود  مسئوالن مربوطه قرار 
توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل شود، اما به نظر 
این وعده در بخش روغن جامد هنوز  عملیاتی  می رسد 
نشده است؛  به طوری که اوایل اسفند فروش روغن جامد 
با کارت ملی خبرساز شد. اما معاون بازرگانی داخلی وزارت 

صمت فروش روغن با کارت ملی را تکذیب کرد و از افزایش 
۲۵ درصدی تولید روغن خبر داد. نهایتا اواخر اسفند پارسال 
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به وجود مشکالتی در 
بازار روغن جامد اذعان کرد و وعده داد که این مشکالت در 

فروردین ۱۴۰۰ برطرف شود.
از جمله کاالی مهم دیگری که تولید آن ها در این مدت 
کاهش داشته می توان به تولید چرم، الکتروموتور، اتوبوس - 
مینی بوس - ون و پودر شوینده با کاهش ۱۰.۸، ۹.۳، ۷.۸ و 

۲.۹ درصدی اشاره کرد.
زهرا اکرمی
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گزارش ویژه ...

هزینه تولید برق در ایران چقدر است؟
بــر اســاس نظــر مدیــران صنعت بــرق هزینــه تمام شــده 
ــدون ســوخت حــدود ۱۳۰ تومــان  هــر کیلــووات ســاعت ب
مطــرح و هزینه هــای جــاری نیــز حــدود ۳۶ هــزار میلیــارد 
تومــان تخمیــن زده مــی شــود و ایــن در حالــی  اســت کــه 
درآمــد حاصــل از فــروش بــرق در ســال گذشــته قطعــا کمتر 
ــی  ــه عبارت ــرآورد می شــود. ب ــان ب ــارد توم ــزار میلی از ۲۵ ه
دیگــر صنعــت بــرق در ســال ۱۳۹۹ فقــط در بخــش جــاری 
خــود بــا حــدود ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان کســری مواجــه 

بــوده اســت.

شــاخص های عملکــردی صنعــت بــرق در ســال ۱۳۹۹ 
ــدود  ــه ح ــه ب ــت منصوب ــه ظرفی ــود ک ــب ب ــن ترتی بدی
ــار  ــن ب ــرای اولی ــار ب ــک ب ــید؛ پی ــگاوات رس ــزار م ۸۵ ه
ــگاوات در  ــزار و ۲۰۰ م ــا ۵۸ ه ــر ب ــه اخی ــک ده ــی ی ط
ــر ۲۹۰  ــغ ب ــاً بال ــرق تقریب شــب اتفــاق افتــاد و فــروش ب
ــداد  ــد و تع ــی ش ــاعت منته ــووات س ــون کیل ــزار میلی ه
ــزار  ــون و ۲۵۰ ه ــدود ۱ میلی ــه ح ــد ب ــترکان جدی مش

ــید. ــترک رس مش
طــول شــبکه هــای جدیــد  فــوق توزیــع و انتقــال بالــغ 
ــده  ــه ش ــت اضاف ــد و ظرفی ــدار ش ــر م ــر ۱۲۰۰ کیلومت ب
بــه پســت های فــوق توزیــع و انتقــال بالــغ بــر ۸۰۰۰ 
ــده  ــه ش ــع اضاف ــبکه های توزی ــول ش ــر و ط ــت آمپ مگاول
نیــز بــه حــدود ۱۵ هــزار کیلومتــر رســیده اســت. بــه تعــداد 
ــه شــده  ــع حــدود ۲۰ هــزار دســتگاه اضاف پســت های توزی
اســت. در بخــش توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری 
ــه همــان پاشــنه ســالهای قبــل چرخیــد  ــرژی  نیــز در ب ان
و میــزان صــادرات بــرق نیــز در مــرز هشــت هــزار میلیــون 

ــوده اســت. کیلــووات ســاعت ب
ــرات  ــی تغیی ــا اندک ــوق ب ــردی ف ــاخص های عملک ش
طــی یــک دهــه اخیــر به جــز بخــش صــادرات بــرق ثابــت 
ــوده و از رشــد یکنواختــی، پیــروی می کنــد. یکــی دیگــر  ب
از شــاخص های عملکــردی صنعــت بــرق برنامه ریــزی و 
ــه در صــورت  ــرق اســت ک ــات ب ــرای کاهــش تلف ــالش ب ت
مانــدگاری و پایــداری، شــاخص بســیار خــوب و مانــدگاری 

ــود. ــرق خواهــد ب ــرای صنعــت ب ب
چنانچــه اقتصــاد بــرق در آینــه شــاخص های عملکــردی 
فقــط تحلیــل آمــاری شــود، بخــش تولیــد با بــه مــدار آوردن 
۲۲۰۰ مــگاوت ظرفیــت جدیــد؛ حــدود یــک و نیــم میلیــارد 
دالر بیشــترین عملکــرد را داشــته اســت و بخش فــوق توزیع 
و انتقــال بــا حــدود ۵۰۰۰ میلیــارد تومــان و بخــش توزیــع 
بــا حــدود ۴۰۰۰ میلیــارد تومــان بــه ترتیــب عملکــرد مالــی 

ــته اند. داش

ــدر  ــال 1400 چق ــرق در س ــروش ب ــزان ف   مي
ــت؟ اس

کسـری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق یکی از مشکالت 
ایـن صنعـت بـوده و طبق گفته سـعید مهذب ترابـی، رئیس 
انجمـن شـرکت های خدمـات انـرژی ایـران بـا وجـود اینکـه  
اکثـر  بازیگـران ایـن صنعـت، بـه نحوه بـازی در این شـرایط 
عـادت کـرده اند ولی به علت سـخت تر شـدن این نـوع بازی، 
بـه تدریج بازیکنـان، زمین بازی، تجهیـزات و تکنولوژی دچار 
فرسـودگی و آسـیب دیدگی و حتی فروپاشـی می شـوند و با 
پدیده هایی از قبیل خاموشـی های زمسـتان و تابستان مواجه 
خواهیـم شـد کـه به شـدت صنعت برق  کشـور را بـا چالش 

مواجـه می کند.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجه بــه شــرایط سیاســی موجود 
ــی می شــود کــه  ــد، پیــش بین ــات ســال بع ــژه انتخاب و بوی
روال معمــول یــک دهــه اخیــر صنعــت بــرق در ســال ۱۴۰۰ 
ــر  ــم از نظ ــردی و ه ــاخص های عملک ــر ش ــم از نظ ــز، ه نی
مالــی؛ شــاید بــا چالــش بیشــتری ادامــه یابــد، اظهــار کــرد: 
حداکثــر نیــاز مصــرف بــرق کشــور در تابســتان ۱۴۰۰ بــه 
ــرق  ــروش ب ــزان ف ــگاوات می رســد و می ــزار م حــدود ۶۲ ه
بالــغ بــر حــدود ۳۲۰ هــزار میلیون کیلــووات ســاعت خواهد 
ــش  ــوردر بخ ــاد کش ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــید و ب رس
ــد  ــرق جدی ــترکان ب ــداد مش ــی رود تع ــار م ــکن، انتظ مس
ــاکان  ــود و کم ــزار نش ــون و ۳۰۰ ه ــک میلی ــتر از ی بیش
ــزار  ــدود ۲۰ ه ــرق ح ــع ب ــبکه های توزی ــول ش ــش ط افزای

کیلومتــر و افزایــش طــول شــبکه های فــوق توزیــع و انتقــال 
بــه حــدود دو هــزار کیلومتــر مــدار خواهــد بــود.

ــاعت  ــووات س ــون کيل ــادرات 8000 ميلي   ص
ــال 1400 ــرق در س ب

بــه گفتــه رئیــس انجمــن شــرکت های خدمــات انــرژی 
ــال ۱۴۰۰  ــز در س ــی کشــور نی ــرق صادرات ــزان ب ــران می ای
بــه حــدود ۸۰۰۰ میلیــون کیلــووات ســاعت می رســد و در 
ــا   ــان نیروگاه ه ــرق و راندم ــات ب ــل تلف شــاخص هایی از قبی
ــا  ــد. پیش بینی ه ــد ش ــل نخواه ــادی حاص ــر زی ــز تغیی نی
ــه مــدار آمــدن حداقــل ۵۰۰ مــگاوات ظرفیــت  حاکــی از ب
ــو اســت و کمــاکان شــدت  ــد در بخــش انرژی هــای ن جدی

مصــرف انــرژی افزایــش  یابــد.
ترابــی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
ــزه  ــه معج ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــور بعی ــی کش و سیاس
خاصــی در شــرایط مالــی و اقتصــادی صنعــت بــرق ایجــاد 
ــر ۲۰  ــا حداکث ــرق ب ــروش ب ــط ف ــرخ متوس ــر ن ــود و اگ ش
ــا  درصــد رشــد مواجــه باشــد؛ کمــاکان کســری بودجــه ت
۱۵ هــزار میلیــارد تومانــی صنعــت بــرق قابــل پیش بینــی 
ــرمایه  ــدم س ــرض ع ــا ف ــر؛ ب ــی دیگ ــت: از طرف ــت، گف اس
گــذاری مســتقیم  صنعــت بــرق در بخــش تولیــد، بــا توجــه 
ــی  ــا ۱۰ هــزار میلیــارد تومان ــه ضــرورت حداقــل ۸۰۰۰ ت ب
ــع  ــع، فــوق توزی ــاز در بخــش توزی ســرمایه گذاری مــورد نی
و انتقــال و درآمدهــای ناشــی از فــروش انشــعاب، ایــن بخش 
از صنعــت بــرق نیــز بــا کســری تــا ۵۰ درصــدی نقدینگــی 

ــت. ــه اس ــر مواج ــال های اخی ــق روال س طب
بــه گفتــه وی طــی ســال های اخیــر کســری نقدینگــی 
در صنعــت بــرق بــه صــورت رســمی نهادینه شــده اســت. در 
حالــی میــزان بدهــکاری صنعــت بــرق قریــب بــه ۴۰ هــزار 
میلیــارد تومــان اعالم می شــود کــه ســازوکارهای موجــود در 
نظــام تدویــن تعرفه هــای برق و همچنین ســاختار بهــره وری 
در صنعــت بــرق بــه هیــچ عنــوان فرمــول و حتــی کشــش 
ــدارد و از  ــوق را ن ــری ف ــران کس ــی جب ــی و سیاس اجتماع
ایــن رو مدیــران ارشــد صنعــت بــرق بــرای اجــرای طرح هــای 
حداقلــی مــورد نیــاز؛ بــه رویکــرد فاینانــس و یــا انجام پــروژه 
ــی دیگــر ســوق  ــه صــورت epcf و مدل هــای تامیــن مال ب
ــای  ــش بینی ه ــود پی ــورت وج ــه در ص ــد ک ــدا کرده ان پی
مبتنــی بــر واقعیــت اقتصــاد بــرق کشــوربرای تامیــن منابــع 
برگشــت ســرمایه؛ اقدامی بســیار پســندیده و منطقی اســت.

ــاده ۱۲  ــف شــده در م ــای تعری ــتفاده از پتانســیل ه اس
قانــون رفــع موانــع تولیــد نیــز یکــی دیگــر از ظرفیت هــای 
ــا و  ــت و پیگیری ه ــوده اس ــرق ب ــت ب ــه صنع ــورد توج م
طرح هــای مختلــف و متنوعــی نیــز تــا کنــون در ایــن مــورد 
ارایــه شــده کــه ظاهــراً هنــوز هیچ یــک بــه نتیجــه کاربــردی 

نرســیده اســت.
ــران  ــرژی ای ــات ان ــرکت های خدم ــن ش ــس انجم رئی
اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی اقتصــاد صنعت برق و شــرایط 
اقتصــادی کشــور یکــی از بهتریــن ســازکارهای بــرون رفــت 
ــاده  ــن م از تنگاه هــای موجــود اســتفاده از پتانســیل های ای
طالیــی اســت کــه بخــش خصوصــی هــم بــرای مشــارکت 
ــی؛  در اجــرای طرح هــای تعریــف شــده در ایــن مــاده قانون
ــرای تحقــق آن نیــاز  انگیــزش و آمادگــی الزم را دارد کــه ب
اســت ابتــدا یــک مــدل ذهنی مشــترکی بیــن مدیران ارشــد 
صنعــت بــرق و مدیــران بخــش خصوصــی در مــورد چرایــی 
ــا  ــپس رایزنی ه ــود و س ــاد ش ــف و ایج ــا  تعری و چگونگی ه

بــرون بخــش صــورت پذیــرد.
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ــان  ــای پنه ــراز ظرفیت ه ــی دیگ ــی یک ــه تراب ــه گفت ب
ــه ای  ــاختار تعرف ــف س ــزوم تعری ــرق؛ ل ــت ب ــاد صنع اقتص
ــه  ــت ک ــرا اس ــرد و نتیجه گ ــر عملک ــی ب ــمند مبتن هوش
منجــر بــه افزایــش بهــره وری نیــز شــود. )تعریــف تعرفه های 
بــرق شــرطی( قیمــت تمــام شــده بــرق آنهــم از نــوع بــدون 
ــر در آن  ــل موث ــاختار عوام ــه س ــه ب ــا توج ــوخت آن؛ ب س
کــه عمدتــاً نیــروی انســانی اســت بــه طــور طبیعــی ســالی 
حداقــل ۱۰ درصــد افزایــش می یابــد و بــا توجــه بــه عقــب 
ــی  افتادگــی حــدود ۳۰ درصــدی قیمــت تمــام شــده فعل
بــرق )بــدون هزینــه ســوخت(؛ امــکان جبــران ایــن کســری 
ــدت  ــاه م ــا در کوت ــش تعرفه ه ــق افزای ــی از طری نقدینگ
بــه هیــچ عنــوان قابــل تصــور نیســت. لــذا بهتریــن مــدل 
اعمــال تعرفه هــای هوشــمند بــرای اهــداف و نتایــج خــاص 
اســت. در ســاختار ایــن مــدل تعرفــه؛ بــرای اهــداف و نتایــج 
مشــخص و در زمــان مشــخص و بــا مــدل مالــی مشــخص؛ 

تعرفــه هــای اضافــی اعمــال میشــود.

  لزوم اصالح اقتصاد صنعت برق
ــاون  ــکندری ، مع ــر اس ــه ناص ــن رابط ــن در ای همچنی
راهبــری تولیــد شــرکت بــرق حرارتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
صنعــت بــرق باارزش تریــن کاالی قابــل خریــد و فــروش در 
کشــور را تولیــد و عرضــه می کنــد، گفــت:  بنابرایــن بایســتی 
ایــن کاال را بــه خوبــی و اقتصــادی عرضــه کنیــم. در حــال 
حاضــر مهــم اســت که چگونــه ایــن بــرق را در بــورس و بازار 
ــمندی  ــا هوش ــل از آن را ب ــت حاص ــم و قیم ــه می کنی ارائ
دنبــال کنیــم. بایــد بــه دنبــال کاهــش هزینــه و راهکارهایی 
روش هــای  ســایر  و  جانبــه  دو  قراردادهــای  همچــون 

درآمدزایــی در ایــن بخــش برویــم.
وی صنعــت بــرق را اصلی تریــن زیرســاخت و پیــش نیــاز 
تمامــی خدمــات کشــور برشــمرد و افــزود: در حــال حاضــر 
دولــت شــبانه روز در تــالش بــرای خدمــت  رســانی بــه مردم 
ــا شــده کــه  ــام کرون ــه ن اســت و درگیــر مســئله مهمــی ب
یــک هزینــه ناخواســته را بــه کشــور تحمیــل کــرده اســت؛ 
طبیعتــا در چنیــن شــرایطی اصــال انتظــار نداریــم دولــت 
مســئله کرونــا را کنــار گذاشــته و مشــکالت صنعــت بــرق 

را حــل کنــد.
اســکندری بــا تاکیــد بــر اینکــه ســالیان متمــادی اســت 
کــه قیمــت فــروش بــرق بســیار پایین تــر از قیمــت تمــام 
ــاس  ــر اس ــن ب ــش از ای ــا پی ــرد:  ت ــوان ک ــت، عن ــده اس ش
یــک امــر نانوشــته نیروگاه هــای دولتــی بــه ســمت بــورس 
ــن  ــا ای ــه مهــم م ــی در حــال حاضــر توصی ــد، ول نمی رفتن
ــن ســمت و  ــه ای ــا ب ــی حتم ــه نیروگاه هــای دولت اســت ک
ــا پیشــنهادات صنعــت  ســو حرکــت کننــد؛ کمــا اینکــه ب
بــرق و تصویــب هیئــت دولــت مقــرر شــده اســت تــا مصرف 
ــود را از  ــرق خ ــگاوات ب ــج م ــاالی پن ــزرگ ب ــدگان ب کنن

بــورس خریــداری کننــد.
معــاون راهبــری تولیــد شــرکت بــرق حرارتــی خواســتار 
ــد  ــه ش ــای دوجانب ــه قرارداده ــی ب ــای دولت ورود نیروگاه ه
ــی  ــه خوب ــه ب ــزود:  بایســتی از فرصت هــای پیــش رو ک و اف
ــد،  ــذار باش ــرق اثرگ ــاد ب ــامان دهی اقتص ــد در س می توان

اســتفاده کنیــم.

ــد  ــت درص ــرق هف ــت ب ــم قيم ــال ه   امس
ــت ــش یاف افزای

ــبی  ــود نس ــرای بهب ــت ب ــای دول ــل ه ــی از راه ح یک
اقتصــاد صنعــت بــرق از ســال ۱۳۹۷ افزایــش تعرفــه بــوده 
اســت کــه طبــق آخریــن گفتــه هــای رضــا اردکانیــان، وزیر 
ــرای مشــترکانی کــه  ــرق ب ــه ایســنا، تعرفــه آب و ب نیــرو ب
الگــو را رعایــت مــی کننــد، هفت درصــد و برای مشــترکانی 
کــه بیــش از الگــو مصــرف دارنــد ۱۶ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. مصوبــه هیــات وزیــران مربــوط به امســال نیســت و از 
ســال ۱۳۹۷ وجــود دارد و بــه جــای اینکــه هــر ســال ارقــام 
ــت عــدد واحــدی را تصویــب  متعــددی مطــرح شــود، دول
کــرد کــه بــر اســاس آن  تعرفه آب و بــرق  از اول اردیبهشــت 
فــارغ از اینکــه میــزان تــورم چقــدر اســت، بــرای کســانی که 
الگــوی مصــرف را رعایــت مــی کننــد معــادل هفــت درصــد 

افزایــش یابــد.
بــه گفتــه وی در همــان مصوبــه ذکــر شــده بــود افــرادی 
ــف شــده  ــو تعری ــش از الگ ــا بی ــزان مصــرف آن ه ــه می ک
اســت، مشــمول ۱۶ درصــد افزایــش تعرفــه خواهنــد شــد 

و برنامــه دیگــری در ایــن رابطــه وجــود نــدارد.
چندیـن سـال اسـت که بخـش دولتی و خصوصـی فعال 
در صنعـت بـرق از اقتصـاد نادرسـت این صنعت گلـه دارند و 
بـه نظـر دولت نتوانسـته آنطور که باید نظـر بخش خصوصی 
را در ایـن حـوزه جلب کنـد همین موضوع نیز موجب شـده 
ی سـال هـای اخیـر بخـش خصوصـی تمایل چندانـی برای 
سـرمایه گـذاری در این بخش نداشـته باشـد اما بـا این حال 
شـاخص های توسـعه صنعـت برق ایـران مطلوب اسـت و با 
اجـرای روش هـای درسـت مـی توان بـه آینـده این صنعت 

امیـدوار بود.
 سحر بابایی

 نشانه های بروز خشکسالی ظاهر شد
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه ورودی آب بــه 
ــی  ــر برف ــوا و آب شــدن ذخای ــای ه ــل گرم ــه دلی ســدها ب
نســبت بــه پارســال تغییــری نکــرده، گفــت: میــزان بارندگی 
ــران ۹۸ درصــد کاهــش  ــن در ســطح اســتان ته در فروردی

یافتــه اســت.

ــداری از  ــرداری و نگه ــره ب ــر به محمــد شــهریاری، مدی
تأسیســات آبــی و بــرق آبــی شــرکت آب منطقــه ای تهــران 
ــا بیــان اینکــه فصــل بهــار  ــگار مهــر ب ــا خبرن در گفتگــو ب
ــی فصــل ســیالب و  ــع آب ــرداری از مناب ــره ب ــد به در فرآین
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــی رود، گف ــه شــمار م ــری ســدها ب آبگی
ذخایــر برفــی حوضــه آبریــز هــر ســد، در فصــل بهــار بــا گرم 
ــا  ــی ذوب شــده و ب ــر برف ــن ذخای شــدن تدریجــی هــوا، ای
ــه روان  ــل ب ــزوالت جــوی تبدی ــا و ن ــراه شــدن بارش ه هم
آب و ســیالب شــده و نهایتــاً بــه مخــازن ســدها رســیده و 
آبگیــری مخــازن شــکل می گیــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
متأســفانه در ســال آبــی جــاری و فصــل زمســتان ســال ۹۹ 
ــارش بــرف چندانــی را در حوضــه آبریــز ســدهای تهــران  ب

تجربــه نکردیــم و بــا شــروع فصــل بهــار نیــز تــا امــروز بارش 
ــته ایم. ــی نداش چندان

وی بــا اشــاره بــه بودجــه برفــی ســدهای تهــران افــزود: 
در حوضــه آبریــز ســد لتیــان آب معــادل بــرف در ســال آبــی 
جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال آبــی گذشــته ۳۶ 
ــد  ــد و در س ــر ۷۷ درص ــد امیرکبی ــش، در س ــد کاه درص

طالقــان ۸۵ درصــد کاهــش داشــته اســت.

  آبگيری مطلوبی پيش بينی نمی شود
ایـن مقام مسـئول بـا اعـالم اینکـه در فروردین ماه سـال 
جـاری میـزان بارندگـی در سـطح اسـتان تهـران ۲.۳ میلـی 
متر بوده اسـت، اظهار داشـت: در مدت مشـابه سـال گذشـته 
میـزان بارندگـی تهران ۱۳۲ میلیمتر بوده اسـت که مقایسـه 
این دو رقم، کاهش ۹۸ درصدی بارندگی های امسـال نسـبت 

به سـال گذشـته را نشـان می دهد.
شــهریاری ادامــه داد: بــا توجــه بــه وضعیــت برفــی حــوزه 
ــز ســدها و شــرایط بارش هــای بهــاری انتظــار مــی رود  آبری
امســال آبگیــری قابل توجهــی در مخــازن ســدهای پنجگانه 

تهران نداشــته باشــیم.
مدیـر بهـره بـرداری و نگهـداری از تأسیسـات آبـی و برق 
آبی شـرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر شـرایط نامناسب 
بارندگی هـا بـه افزایش محسـوس درجه حرارت هـوا بویژه در 
حوضه های آبگیر سـدها نسـبت به مدت مشابه سال گذشته، 
توضیـح داد: اثـرات منفی این موضوع می توانـد به محدودیت 
منابـع آبـی و افزایش مصـرف آب در ماه های آتی منجر شـود.

ــر برفــی باعــث شــد ورودی    آب شــدن ذخای
آب بــه ســدها ثابــت بمانــد

وی میـزان ذخیـره آب سـدهای ۵ گانـه تهـران را ۷۴۵ 

میلیـون متـر مکعـب عنـوان کـرد و گفـت: البته ایـن میزان 
در روز مشـابه سـال گذشـته ۷۷۶ میلیـون متـر مکعـب بود 
کـه کاهـش ۳۱ میلیون متر مکعبی را در سـال جاری نشـان 
می دهـد. امـا بـه طـور کلـی می تـوان گفـت درحـال حاضـر 
مقایسـه حجـم ورودی آب بـه سـدها از ابتـدای سـال آبـی 
تاکنـون بـا سـال آبـی گذشـته تقریباً همتـراز اسـت. گفتنی 
اسـت حجـم ورودی آب بـه مخازن سـدهای پنجگانـه تهران 
در سـال آبـی گذشـته ۷۳۰ میلیـون متـر مکعـب بـود و این 
حجـم در سـال آبـی جـاری ۷۳۵ میلیـون متر مکعب اسـت. 
ایـن افزایـش ورودی بـه مخـازن سـدها بـه دلیل گرم شـدن 

هـوا و آب شـدن زودهنـگام ذخایـر برفی اسـت.

ــرایط  ــروز ش ــد /    ب ــی کنن ــردم صرفه جوی   م
خشکســالی

شــهریاری بــا اشــاره بــه اینکه بــا وجــود شــرایط کرونایی 
حاکــم در اســتان تهــران، همشــهریان بایــد بیــش از پیــش 
در مصــرف آب صرفــه جویــی کننــد، تصریــح کــرد: وضعیت 
ورودی هــا و بارندگی هــا حاکــی از بــروز شــرایط خشکســالی 
و احتمــال تــداوم و تشــدید آن در ماه هــای بعــد و ســال آبــی 
آتــی اســت، چــرا کــه از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون 
شــاهد ۲۳۵ میلیمتــر بارندگــی در تهــران بوده ایــم. ایــن در 
حالــی اســت کــه در مدت مشــابه ســال آبــی گذشــته میزان 
ــه کاهــش ۴۱  ــود ک ــر ب ــران ۳۹۷ میلیمت ــای ته بارندگی ه

درصــدی را تاکنــون نشــان می دهــد.
ــی آب در ســد  ــره فعل ــزان ذخی ــام مســئول می ــن مق ای
امیرکبیــر را ۱۵۸ میلیــون متــر مکعــب، ســد لتیان ۵۱، ســد 
الر ۸۰، ســد طالقــان ۳۱۹ و ســد ماملــو ۱۳۷ میلیــون متــر 

مکعــب اعــالم کــرد.
عرفانه تاجيکی
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هر اتفاقی می افتد، ابتدا برق شهرک های صنعتی را قطع می کنند! 

یــک فعــال اقتصــادی می گویــد بــا وجــود قوانیــن 
گســترده و نهادهایــی کــه شــعار حمایــت از صنایــع کوچــک 

ــده اند. ــوش ش ــع فرام ــن صنای ــال ای ــد، عم را می دهن
ــا انتقــاد  ــا ایســنا، ب مهــدی بســتانچی در گفــت و گــو ب
ــع  ــت از صنای ــی در حمای ــاق بازرگان ــی ات ــات ناکاف از اقدام
کوچــک و متوســط بیــان کــرد: آن مفهــوم اتــاق شیشــه ای 
کــه مســئوالن اتــاق بازرگانــی همــواره در زمــان انتخابــات در 
تبلیغــات خــود وعــده می دهنــد، عمــال اتفــاق نیفتاده اســت. 
بــا وجــود اینکــه هــر چهــار ســال در آســتانه انتخابــات اتــاق 
ــرای  ــی ب ــا و شــعارهای خوب ــا وعــده ه ــی، کاندیداه بازرگان
حمایــت از صنایــع می دهنــد امــا بعــد از انتخــاب شــدن، آن 
شــعارها را کنــار می گذارنــد و مجــددا چهــار ســال بعــد در 
ــد؛  ــا را مطــرح می کنن ــر، آن وعده ه ــات دیگ ــتانه انتخاب آس
در حالــی کــه عمــال اقــدام خاصــی بــرای صنایــع کوچــک و 

ــد. متوســط انجــام نمی دهن

  صنایع کوچک تریبون ندارند
وی بــا ابــراز تاســف از اینکــه صنایــع کوچــک و متوســط 
ــبی  ــون مناس ــا و تریب ــان گوی ــادی زب ــچ نه ــا در هی تقریب
ــی دو  ــس، یک ــی مجل ــد در دوره فعل ــزود: هرچن ــد، اف ندارن
نماینــده بــا نــام فعالیت هــای صنعتــی وارد مجلــس شــده اند 
امــا متاســفانه صنایــع کوچــک و متوســط در ادوار گذشــته 
مجلــس و نیــز ادوار گذشــته اتــاق بازرگانی نماینده مناســبی 

نداشــته انــد.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنعتــی، صنایــع بــزرگ همــواره 
البی هــای قوی تــری داشــته اند و در نهادهــای مختلــف 
ــته اند؛  ــی داش ــی نمایندگان ــاق بازرگان ــوص در ات ــه خص ب
در حالــی کــه اتــاق بازرگانــی بایــد حامــی صنایــع کوچــک 
و متوســط باشــد و اصــوال شــاکله و فلســفه تشــکیل اتــاق 
بازرگانــی حمایــت از صنایــع، مخصوصــا صنایــع کوچــک و 

ــوده اســت. متوســط ب
عضــو اتــاق اتــاق اصنــاف ایــران بــا بیــان اینکــه صنایــع 
بــزرگ بــه هــر حــال گلیــم خــود را از آب بیــرون می کشــند 
ــکالت  ــد مش ــد می توانن ــه دارن ــی ک ــطه البی های ــه واس و ب
ــه  ــال کارخان ــور مث ــه ط ــه داد: ب ــد، ادام ــود را حــل کنن خ
ایــران خــودرو هــر زمــان کــه بــا کمبــود نقدینگــی مواجــه 
می شــود، از دولــت اســتقراض می کنــد و همچنیــن متکــی 
بــه ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع اســت امــا صنایــع 

کوچــک محــروم از ایــن گونــه حمایت هــا هســتند و بــه نهاد 
و تشــکلی نیــاز دارنــد کــه بتوانــد از آنهــا حمایــت کنــد کــه 
متاســفانه هیــچ نهــادی حامــی ایــن صنایــع نبــوده و در این 
میــان هرچنــد بخشــی از اقداماتــی کــه اتــاق بازرگانــی انجام 
داده مفیــد بــوده امــا درمجمــوع اقــدام خــاص و اثربخشــی 

بــرای صنایــع انجــام نــداده اســت.

  قوانين مصوب در تناقض با یکدیگرند
ــوزه  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــتانچی همچنی بس
ــن  ــی در ای ــن مختلف ــته قوانی ــذاری در ادوار گذش قانون گ
رابطــه در مجلــس وضــع شــده اســت، اظهــار کــرد: یکــی 
ــی  ــت و وقت ــن اس ــدد قوانی ــه تع ــوط ب ــا مرب ــائل م از مس
ــن  ــادی از قوانی ــش زی ــم بخ ــم، می بینی ــی می کنی بررس
مصــوب در تناقــض بــا همدیگــر هســتند و هیــچ ارتباطــی 
بــه هــم ندارنــد و حتــی وقتــی دو قانــون را در کنــار هــم قرار 

ــتند. ــی نیس ــم، اجرای می دهی
ــش  ــش بخ ــری و پای ــرورت بازنگ ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
عمــده ای از ایــن قوانیــن تصریــح کرد: همــواره درخواســت ما 
از نماینــدگان مجلــس ایــن بــوده کــه از ظرفیــت تشــکل ها 
و انجمن هــا بــه لحــاظ اینکــه اطالعــات آنهــا در حوزه هــای 
صنعتــی و بخش هــای تحــت فعالیــت خــود کامل تــر اســت 
بــه طــور شایســته ای اســتفاده کننــد و چه در مجلــس و چه 
در نهادهــای دیگــری کــه بــرای بخــش خصوصــی تصمیــم 

گیــری مــی کننــد، از آنهــا کمــک بگیرنــد.
ــره انجمــن تولیدکننــدگان سیســتم  عضــو هیئــت مدی
هــای تهویــه ادامــه داد: مســئله دیگــر آن اســت کــه در حوزه 
ــا  ــازمان  ی ــک س ــه ی ــم ک ــا می بینی ــاری، بعض ــن ج قوانی
وزارتخانــه ای بــا صــدور یــک بخشــنامه و دســتورالعمل، کل 
آن قانــون را زیــر ســوال می بــرد و ایــن مســئله در مباحــث 
مختلفــی نظیــر مالیــات بــر ارزش افــزوده و مســائل گمرکــی 

کــه صنعتگــران درگیــر آنهــا هســتند، رخ می دهــد.

  مســووالن بــه وعــده هــای خــود عمــل نمــی 
کنند

ــوه  ــدید ق ــی ش ــم لطف ــاد از ک ــا انتق ــن ب وی همچنی
مجربــه نســبت بــه صنایــع تصریــح کــرد: بــا وجــود اینکــه 
همــه مســئوالن و متولیــان امــر قــول کمــک و مســاعدت و 
ــرای رفــع چالــش هــای صنایــع می دهنــد امــا  همــکاری ب

در عمــل اتفــاق خاصــی رخ نمــی دهــد و اصــوال در طــول 
ایــن ســال هــا بــه نحــو شایســته ای بــه ایــن موضــوع دقــت 
نشــده اســت که بخــش اعظمــی از اشــتغال در داخل کشــور 

ــع کوچــک و متوســط تامیــن می شــود. توســط صنای

ــه  ــرای جبــران خســارات وارده ب   برنامــه ای ب
واحدهــای صنعتــی وجــود نــدارد

بســتانچی ادامــه داد: تحــت هیــچ شــرایطی هیــچ 
برنامــه ای بــرای جبــران خســاراتی که بــه واحدهــای صنعتی 
وارد می شــود وجــود نــدارد و طــی ســال گذشــته بــه دلیــل 
کــم کاری و کــم لطفی هــای انجــام شــده در حــق صنایــع 
مســتقر در شــهرک هــای صنعتــی بــه طــور خــاص شــهرک 
صنعتــی عبــاس آباد، خســارات ســنگینی بــه ایــن واحدهای 
صنعتــی وارد شــده کــه آمــار آن موجــود اســت. متاســفانه 
ــوص  ــه خص ــتان ها ب ــع، در اس ــه صنای ــک ب ــم کم ــه اس ب
در اســتان تهــران مناطــق خاصــی را بــرای صنایــع تــدارک 
دیــده و واحدهــای دارای فعالیــت صنفــی را در شــهرک های 
صنعتــی گــرد هــم آورده انــد؛ بــا ایــن وعــده کــه زیرســاخت 
ــه  ــم ب ــار ه ــا در کن ــد ت ــن می کنن ــا تامی ــرای آنه ــا را ب ه

فعالیــت بپردازنــد.

  هــر اتفاقــی می افتــد، ابتــدا بــرق و گاز 
می کننــد! قطــع  را  صنعتــی  شــهرک های 

بـه گفتـه وی هرچنـد ایـن رویکـرد ظاهرا بسـیار خوب 
اسـت امـا بـا وجـود دریافـت هزینه هـای تامین زیرسـاخت 
هـا از صنعت گـران، هنـوز زیرسـاخت ها را آمـاده نکرده انـد 
و مـا تقریبـا در اکثـر شـهرک های صنعتـی مشـکل تامیـن 
زیرسـاخت اعـم از آب، بـرق، تصفیـه فاضـالب وجـود دارد. 
مسـئله دیگـر آن اسـت که دولـت در هرزمانی کـه با کمبود 
منابـع بـرق و گاز مواجـه می شـود، نسـبت بـه قطـع بـرق و 
گاز شـهرک های صنعتـی اقـدام می کنـد؛ بـا ایـن نـگاه کـه 
تمامی واحدهای مسـتقر در این شـهرک ها صنعتی هسـتند 
و مسـکونی نیسـتند. در حالی کـه اگر این واحدهـا در بافت 
شـهری وجـود داشـتند، به یقین امـکان انجـام چنین کاری 
را به لحاظ قطع شـدن برق و گاز سـایر واحدهای مسـکونی 
نداشـتند امـا اکنـون در شـهرک های صنعتـی بـه راحتـی 

صنایـع را کنار گذاشـته اند.
جواد هاشمی
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پروژه های گمرک هوشمند ایران در ردیف پروژه های برتر جهانی است 
یک مقام مسئول گفت: پروژه های گمرک هوشمند 
ایران در ردیف پروژه های برتر سازمان جهانی گمرک است.

اشاره  با  ایران  گمرک  معاون  گمرک،  گزارش  به 
جوانان  توسط  گمرکی  رویه های  سازی  هوشمند  به 
این  گرفتن  نادیده  داخل،  دانشگاه های  متخصصین  و 
پیشرفت ها و مالک قرار دادن رویه های گمرکی کشورهای 
منطقه را بی انصافی خواند و گفت: توانمندی های گمرک 
ایران به عنوان شاخص در کشورهای پیشرفته دنیا مطرح 
می شود و برخی از اقدامات به عنوان پروژه های برتر به 
گمرکات کشورها توصیه شده است، این موضوع فقط 
موفقیت گمرک ایران نیست بلکه موفقیت کل کشور است.

علی بعیدی مفرد نیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل 
گمرک اظهار داشت: بحث اتوماسیون و هوشمندسازی 
می گفتند  خیلی ها  می شود.  مطرح  جاها  از  خیلی  در 
سیستم های ما الکترونیکی است و االن لفظ الکترونیکی 
اش را برمی دارند و می گویند هوشمند است، در صورتی 

که این طور نیست.
وی در خصوص مرز بین هوشمند سازی و الکترونیکی 
بودن فعالیت ها توضیح داد: الزم است تعریف مختصری 
از این قضیه داشته باشیم، وقتی می گوئیم سیستممان 
هوشمند شده است یعنی هر کجا و هر سازمانی که 
راجع به سیستم هوشمند صحبت می کند به این مفهوم 
است که سیستم هایش به قابلیت هایی رسیده باشد که 
بتواند به محیط خودش واکنش داشته باشد به طوری که 
هم یادگیری اتفاق بیافتد وهم ادراک، اگر این دو اتفاق 
برایشان نیافتد می توانیم بگوییم در مرحله الکترونیکی 

سازی هستند.

این مقام مسئول در واکنش به برخی اظهار نظرهای غیر 
کارشناسی در خصوص سامانه های گمرک گفت: برخی از 
بحث هایی که در خصوص سامانه های گمرکی و هوشمند 
سازی گمرک صورت می گیرد بحث های غیر کارشناسی 
و اظهار نظر غیر فنی است، اگر بخواهیم خیلی خالصه به 
بحث هوشمند سازی در گمرک بپردازم چنین است که، 
گمرک یک سازمانی است که دو وظیفه ای که متناقض 
است را باید باهم انجام دهد، این دو وظیفه حاالتی دارند که 
اگر به یک سمت گرایش پیدا کنیم امکان دارد از وظیفه 

دوم، بیافتیم!
بعیدی در خصوص دو وظیفه متناقض گمرک توضیح 
داد: گمرک موظف است که کنترل و نظارت دقیق نسبت 
به تمام کاالهایی که از مرزهای اقتصادی کشور وارد و خارج 
می شود داشته باشد و این خیلی مهم است، از سوی دیگر 
فعاالن اقتصادی از گمرک انتظار دارند که تسهیالت و روان 

سازی در گمرک انجام شود، ضمن آنکه ما خواهان گمرک 
ایستا نیستیم و نمی خواهیم کاالها بماند و یا مسافران 
معطل شوند، یا اینکه واردات کاال یا صادرات کاال با وقفه 
مواجه شود. ما برای اینکه این دو کار را انجام دهیم چاره ای 
نداریم تا این دو صفت متناقض را از طریق هوشمند سازی 

سامان بخشیم.
معاون برنامه ریزی و بین الملل گمرک با اشاره به سوابق 
الکترونیکی کردن و هوشمندسازی رویه ها در گمرک گفت: 
از سال ۹۲ در گمرک تحولی اتفاق افتاد به طوری که سطوح 
پایه ای سیستم های اطالعاتی شروع به توسعه یافتن کردند، 
در گذشته سامانه ای با عنوان آسیکودا در گمرک وجود 
داشت که از سال ۹۲ با سامانه جامع گمرک و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی گمرک جایگزین شد و سطوح اطالعاتی 
mis و tps توسعه یافت، یعنی در تمام رویه های گمرکی 
ما سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد را راه انداختیم به 
شکلی که گمرک با ۴۵ سازمان همجوار ارتباط سیستمی 
برقرار کرد، ما تمام رویه های صادرات، واردات، ترانزیت، عبور 
موقت و… را به طور کامل مکانیزه کردیم و آن هم با 
توان داخلی و با همکاری با دانشگاه که براساس توصیه های 
سازمان جهانی گمرک و بر اساس طرح پیکارد بوده است.

وی در خصوص ارتباط گمرک با سازمانهای مرتبط با 
تجارت تصریح کرد: ارتباط گمرک در حال حاضر با ۴۵ 
سازمان به صورت کامالً الکترونیکی است و ما کامالً کاغذ را 
در این رویه ها حذف کردیم، در واقع ما بر اساس بند "ج" 
ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، حذف مجوزهای کاغذ را 
انجام دادیم واین فرآیند الکترونیکی سازی را به سرانجام 
رساندیم، ما وقتی ازگمرک هوشمند صحبت می کنیم، 
بحثمان فلسفی نیست. ضمن آنکه اینها دستاوردهای 
کشور است، بحث مسائل فنی است به گونه ای که در حال 
حاضر در تمامی گمرکات اجرایی کل کشور پلمب های 
الکترونیکی به کار گرفته شده است واین اتفاق ساده ای 
نیست، زمانی در گمرکات پلمب های پالستیکی وجود 
داشت که برخی متخلفان آنها را با ترفندهایی باز می کردند 
و کاالها را جابه جا می کردند، در حال حاضر تمام پلمب 

هایی که در کشور است الکترونیکی شده است.
این مقام مسئول افزود: همچنین زمانی ما در گمرک 
ارزش گذاری کاالها را توسط کارشناسان انجام می دادیم اما 
سیستم ارزش گذاری هوشمند گمرک در ۶ ماهه گذشته 
فعال شده و به صورت کامالً هوشمند و بر اساس داده کاوی 
بدون هرگونه اعمال نظر کارشناسان گمرکی عمل می کند.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران تاکید 
کرد: کاری که در سال ۹۹ انجام شد و جزو اولین های وزارت 
اقتصاد بود و وزیر محترم اقتصاد نیز آن را جزو برنامه های 
موفق این وزارتخانه اعالم کرد، این است که سیستم های ما 
با یادگیری ماشین و دیتا ماینینگ به ارزیاب گمرک حکم 
می کند که به طور مثال اگر اظهارنامه ای در مسیر قرمز 
قرار گرفت، کدام کانتینرها باید باز و مورد بررسی و کنترل 
قرار گیرند، این سیستم در واقع تصمیم یار است، یعنی به 
جای کارشناس تصمیم نمی گیرد ولی حداقل های کنترلی 
را برای او تعیین می کند از جمله محموله مورد نظر برای 
ارزیابی و بازه ارزش گمرکی مورد پذیرش کاال، این اقدام نه 

تنها در سطح منطقه، بلکه در دنیا بی نظیر است.
جوانان  توسط  که  است  کاری  این  افزود:  بعیدی 

متخصص کشور خودمان انجام شده است و من نمی دانم 
که چرا برخی از افراد عالقه دارند ظرفیت ها و توانایی های 

جوانان کشور را نادیده بگیرند.
در  اقداماتی  ایران  در گمرک  کرد:  تصریح  بعیدی 
تعجب  باعث  که  گرفته  هوشمندسازی صورت  حوزه 
کارشناسان گمرکی دنیا شده است، به عنوان مثال طرح 
هوشمند سازی گمرک ایران از طرف سازمان جهانی 
گمرک به عنوان "best practice" یا الگوی برتر 
انتخاب شده و در اجالس تقدیر از گمرک که نمایندگان 
آمریکا، فرانسه و انگلیس و … در آن حضور داشتند 
تأکید شد که تمامی گمرکات می بایست طرح گمرک 
این  ایران را به عنوان یک رویه برتر دنبال کنند که 
موضوع نه تنها برای گمرک جمهوری اسالمی ایران، 

بلکه برای کل کشور مایه افتخار است.
با  ایران  بین الملل گمرک  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
اشاره به ناسپاسی برخی از افراد در داخل کشور نسبت 
به موفقیت های گمرک در حوزه هوشمندسازی رویه ها 
که مورد اذعان و اعتراف سازمان های بین المللی ازجمله 
سازمان جهانی گمرک است، گفت: رئیس وقت منطقه ای 
آنکتاد در دیداری که با مدیران گمرکی ازجمله اینجانب 
داشت، می گفت، من پیشرفت های گمرکی ۸۰ کشور را 
مورد مطالعه و بررسی قرار داده ام، ولی نظیر آنچه را که 
شما در ایران و در بحث هوشمندسازی با توان داخلی 
خودتان انجام دادید را ندیدم، آن وقت برخی بدون اشراف 
به اطالعات فنی می گویند سامانه جامع امور گمرکی در حد 

اتوماسیون اداری است.
وی تأکید کرد: شعار وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک 
حرکت از کنترل های مزاحم و ملموس به سوی کنترل های 
غیرمزاحم و غیرملموس است و گمرک با مدیریت ریسک 
هوشمند، توسط سامانه اطالعاتی هوشمندخود تعیین 
می کند که کاال از چه مسیری عبور کند و کنترل ها چگونه 
باشد حتی انتخاب کانتینرها و پالت ها برای ارزیابی و 
بررسی بیشتر توسط سیستم صورت می گیرد، نوع و میزان 
ریسک به هیچ وجه توسط افراد تعیین نمی شود و این 
سیستم از طریق بکارگیری پروفایل های ریسک پویا این 

اقدام را انجام می دهد.
بعیدی گفت: در حال حاضر نیز بیش از ۵۰ درصد از 
اظهارنامه ها با یادگیری ماشین و مدیریت ریسک هوشمند 
به مسیر سبز هدایت می شود، آیا این اقدامات کم ارزش 
است؟ چرا در دنیا کار ما را تحسین می کنند، اما خودمان 
ارزش کارمان را نمی دانیم، هر چند که متولیان شناخت 
این گونه اقدامات در داخل کشور، قدردان گمرک هستند 
و تقدیرها و جوایز زیادی در این خصوص به گمرک تعلق 

گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر کل گمرکات کشور از پلمپ 
الکترونیکی استفاده می کنند و در رویه ترانزیت از آنتن های 
 ، استفاده می شود  و دوربین های پالک خوان   RFID
طراحی و تولید و به کارگیری آزمایشی پرنده های بدون 
سرنشین به منظور پایش و رصدمحموله ها طراحی و 
تولید و بکارگیری آزمایشی شده است که در کنار گمرک 
موبایل و سایر اقدامات گمرک در زمینه هوشمندسازی، 
به کارگیری این ابزارهای کنترلی پیشرفته و هوشمند، خود 

یک موفقیت و دستاورد بزرگ برای گمرک کشور است.
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گزارش تحليلی ...

۱۹ مجوز مخل صنعت، معدن و تجارت روی میز تصمیم گیری رفت

وزارت صمــت هفتــه گذشــته فهرســت ۱۹ مجــوز و 
ــات  ــه هی ــع ب ــی و رف ــرای بررس ــد را ب ــل تولی ــه مخ روی
مقررات زدایــی ارســال کــرد؛ نگاهــی بــه ایــن مجوزهــا نشــان 
می دهــد حــذف آنهــا مشــکلی در فرآینــد نظارت هــا ایجــاد 

نخواهــد کــرد.
 انتخــاب شــعار ســال تحــت عنــوان »تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا« از میــان ســایر اولویت هــای موجــود کشــور 
در ســال ۱۴۰۰ کــه در واقــع آن را بایــد ادامــه شــعار »جهش 
تولیــد« و »رونــق تولیــد« در دو ســال گذشــته دانســت که به 
ضــرورت توجــه مضاعــف مســئوالن و مقامــات دســتگاه های 
ــدی  ــای تولی ــای ظرفیت ه ــه ارتق ــذاری ب ــی و قانون گ اجرای
کشــور و رفــع موانــع از ســر راه آنهــا بــه عنــوان تنهــا عــالج 

گــذر از شــرایط خطیــر کنونــی اشــاره دارد.
ایــران  در  تولیــد  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
مشــکالت متعــددی دارد ولــی مهمتریــن مشــکالت تولیــد 
را شــاید بتــوان در ۹ ســرفصل »مقــررات و قوانیــن مخــل و 
تصمیمــات خلــق الســاعه«، »تامیــن مــواد اولیــه«، »قیمــت 
گــذاری دســتوری«، »نظــام بانکــی«، »اشــکاالت سیســتم 
واحدهــای  معــوق  »بدهی هــای  کشــور«،  حمل ونقــل 
تولیــدی«، »تامیــن نقدینگــی«، »تامیــن اجتماعــی« و 
»مالیــات« عنــوان کــرد. در بخــش نخســت پیگیــری 
مشــکالت تولیــد، بــه موضــوع مقــررات مخــل پرداخته ایــم.

  182 هزار ماده قانونی متناقض
ــی از  ــد یک ــر ش ــه ذک ــه ک ــاس، همانگون ــن اس ــر ای ب
ــازادی  ــررات م ــا و مق ــا، رویه ه ــع، مجوزه ــن موان اصلی تری
اســت کــه نــه تنهــا بــا مخــدوش کــردن چشــم انداز 
ــدت  ــزی بلندم ــکان برنامه ری ــب وکارها، ام ــش روی کس پی
را از آنهــا ســلب کــرده و از جــذب ســرمایه گــذاری 
جلوگیــری می کنــد، بلکــه بــه طــور کلــی اجــازه اســتفاده 

از ظرفیت هــای موجــود و البتــه افزایــش ظرفیت هــا را هــم 
بــه ایــن بخــش نمی دهــد. از ایــن رو سیاســت گذاری بــرای 
بهبــود ظرفیت هــای تولیــدی و ســرمایه گذاری، بــدون رفــع 
ــای  ــری برنامه ه ــش و پیگی ــن بخ ــای ای ــع و چالش ه موان

ــود. ــد ب ــز نخواه ــد، موفقیت آمی ــی هدفمن حمایت
نکتــه قابــل تأمــل آنکــه در کشــور مــا عــالوه بــر صــدور 
قوانیــن و بخشــنامه های یــک شــبه، قوانیــن قبلــی کــه گاهاً 
در تضــاد بــا ایــن رویه هــای جدیــد اســت حــذف نشــده و بــه 
قــوت خــود باقــی می مانــد کــه ایــن امــر خــود بــه تنهایــی 

تبدیــل بــه یــک چالــش بــزرگ شــده اســت.
ــاق  ــر مجتبایــی دبیــر کل ات در همیــن راســتا محمدباق
اصنــاف ایــران می گویــد: متأســفانه ۱۸۲ هــزار مــاده قانونــی 
متناقــض در کشــور داریــم کــه در تضــاد بــا هــم هســتند. 
از ایــن رو بــه نظــر می رســد قوانیــن مخــل یــا بایــد بــرای 
اصــالح متوقــف شــوند و یــا در حیــن اجــرا اصــالح شــوند.

ــدازه رفــع تحریم هــا،  ــه ان   مقــررات زدایــی ب
مهــم اســت

ــور  ــتورالعمل ها در کش ــررات و دس ــدور مق ــت ص وضعی
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــت ک ــکلی اس ــه ش ب
ــون و  ــه تولیــد قان ــه کارخان تهــران، اقتصــاد ایــران تبدیــل ب
بخشــنامه شــده اســت. مســعود خوانســاری بــه خبرنــگار مهر 
ــر  ــررات دســت و پاگی ــه مق ــت آن اســت ک ــد: واقعی می گوی
و بخشــنامه های متعــدد و بعضــاً متناقــض، تأثیــرات بســیار 
ــه جــای گذاشــتند کــه بعضــاً  ــران ب منفــی را در اقتصــاد ای
اثــرات آن، کمتــر از تحریم هــای وضــع شــده بــر علیــه اقتصاد 
ایــران نبــوده اســت، چراکــه ایــن موانــع فعــاالن اقتصــادی را 
ــرای رشــد  ــی ب ــرده و عامل ــا ســردرگمی بســیار مواجــه ک ب
ــه صــادرات شــده  ــران از جمل برخــی بخش هــای اقتصــاد ای
اســت؛ بــه همیــن دلیــل رفــع مقــررات زائــد نیــز، بــه انــدازه 

رفــع تحریم هــای خارجــی اســت و رفــع آن، موانع پیــش روی 
محیــط کســب و کار را از میــان بــر خواهــد داشــت.

ــد در ســال ۱۴۰۰  ــت بتوان ــه وی، چنانچــه دول ــه گفت ب
ــوازات،  ــه م ــز ب ــررات کــم کــرده و مجلــس نی از حجــم مق
وضــع هــر قانــون را منــوط بــه لغــو حداقــل دو قانــون دیگــر 
نمایــد، بخشــی از بخشــنامه ها و دســتورالعمل های زائــد نیــز 
بــه تبــع رفــع قوانیــن دســت و پاگیــر حــذف خواهنــد شــد 
و ایــن کار عظیمــی در عرصــه بهبــود محیــط کســب و کار 

کشــور و حرکــت بــه ســمت رشــد اقتصــادی بهتــر اســت.

ــع  ــالح و تجمي ــروی اص ــی در گ ــع زدای   مان
ــت ــل اس ــن مخ قواني

علــی فیــروزی رئیــس مرکــز بهبــود محیــط کســب وکار 
در وزارت اقتصــاد نیــز بــا بیــان اینکــه در جاهــای مختلــف 
ــر  ــه مه ــم، ب ــایی کردی ــل را شناس ــررات مخ ــن و مق قوانی
می گویــد: مانــع زدایــی از مســیر تولیــد در گــروی اصــالح و 
تجمیــع برخــی قوانیــن مخــل تولیــد اســت و در ایــن زمینه 

نیازمنــد همــکاری مجلــس هســتیم.
ــی  ــررات زدای ــه مق ــه صــرف ب ــد: تکی ــد می کن وی تاکی
یعنــی اینکــه در حیــن کار بــه یــک ســد یــا رویــه بــزرگ 
ــون  ــک قان ــد ی ــن س ــت همی ــه پش ــم ک ــورد می کنی برخ
وجــود دارد کــه بایــد آن قانــون رفــع شــود؛ امــا بحث امســال 
فراتــر از مقــررات زدایــی صــرف اســت. مــا بــر روی قوانیــن، 
مقــررات، رویه هــا، تفســیرپذیر بــودن قوانیــن و … نیــز برای 

حــذف شــدن تاکیــد خواهیــم داشــت.

ــی  ــم داخل ــاعه، تحری ــق الس ــن خل   قواني
ــتند هس

همچنیــن ابوالفضــل روغنــی رئیــس کمیســیون صنایــع 
اتــاق بازرگانــی ایــران بــه خبرنــگار مهــر می گویــد: فضــای 
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ــتگاه های  ــلیقه ای دس ــن س ــب و کار و قوانی ــوب کس نامطل
اجرایــی مانــع بزرگــی ســر راه تولید اســت؛ وضعیــت قوانین 
متــورم و مزاحــم در کشــور نشــان می دهــد کــه نــگاه و ایــده 
مســئوالن کشــور در راســتای تقویــت تولیــد شــکل نگرفتــه 

اســت.
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــئوالن ب ــد: مس ــد می کن وی تاکی
ــون  ــع قان ــد. در واق ــی ایجــاد می کنن ــم داخل ــون، تحری قان
چاقــوی دو لبــه ای اســت کــه در عیــن حــال کــه می توانــد 
کمــک کننــده باشــد امــا گاهــی اوقــات نیــز بــه ضــرر تولید 
اســتفاده می شــود؛ اخــذ تصمیمــات یــک شــبه همچــون 
کنتــرل صــادرات، رفــع تعهــد ارزی و … از جملــه مســائلی 

ــد. ــا مشــکل مواجــه کرده ان هســتند کــه تولیــد را ب

ــه  ــدون توج ــنامه ها ب ــن و بخش ــه قواني   تهي
بــه نظــرات توليدکننــده

هومـن حاجـی پـور معـاون کسـب و کار اتـاق بازرگانـی 
تهـران نیـز بـه خبرنـگار مهـر می گویـد: تولیـد بخشـنامه 
و دسـتورالعمل در کشـور مـا بـدون نظرخواهـی از فعـاالن 
اقتصـادی انجـام می شـود. از ایـن رو همـواره موانع زیـادی را 
سـر راه تولیـد ایجاد می کنـد. اگر قرار اسـت دولت یا مجلس 
هـر کاری بکنـد بایـد از قبل اعالم و تکلیف را مشـخص کند.

وی تأکیـد می کنـد: بـه صـورت کلـی بـرای ابـالغ هـر 
دسـتورالعمل یـا بخشـنامه بایـد نظـر اعضـای تشـکل های 
تخصصـی و یـا اتاق هـا اخذ شـود و نمی تـوان بـدون توجه به 

نظـرات آن بخـش، بخشـنامه یـا قانـون تولیـد کرد.

  تصميمــات خلــق الســاعه، توليــد را خســته 
کــرده اســت

ــه  ــس خان ــادی رئی ــهل آب ــاب س ــن عبدالوه همچنی
ــد: صــدور آئیــن  ــران می گوی صنعــت، معــدن و تجــارت ای
نامه هــا و بخشــنامه های جدیــد و متعــدد از جملــه مســائلی 
ــرای بنگاه هــای تولیــدی ایجــاد  اســت کــه مشــکالتی را ب
کــرده اســت. در ایــران حمایت هــای الزم از واحدهــای 
ــورت  ــک ص ــی کوچ ــای صنعت ــژه واحده ــه وی ــی ب صنعت
نمی گیــرد و بیشــترین حــرف ایــن واحدهــا هــم ایــن اســت 
ــد. ــت نکن ــل اذی ــد، حداق ــت کمــک نمی کن ــر دول ــه اگ ک

ــرای  ــع ب ــدگان و صنای ــد: تولیدکنن ــد می کن وی تاکی
ــا  ــتند ام ــوه هس ــه ق ــت س ــد حمای ــت نیازمن ــه فعالی ادام
ــق الســاعه و اختــالف نظرهــای  متأســفانه تصمیمــات خل

ــت. ــرده اس ــته ک ــا را خس ــت آنه ــس و دول مجل

  احصای 1۹ مقرره مخل توليد
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مقــررات زدایــی، 
ــوان  ــه عن ــت ب ــر از وزارت صم ــگار مه ــای خبرن پیگیری ه
متولــی بخــش تولیــد کشــور در اوایــل فروردین مــاه حکایت 
ــایی و  ــه شناس ــدام ب ــه، اق ــن وزارتخان ــه ای ــت ک از آن داش
ــرده اســت. ــد ک ــای مخــل تولی احصــای بخشــی از رویه ه

در همیــن رابطــه ســعید زرنــدی معــاون طــرح و برنامــه 
وزیــر صمــت بــه خبرنــگار مهر گفتــه بود: از ســال گذشــته، 
در کارگروهــی موانــع حــوزه کســب و کار تولیــد در داخــل 
ــری  ــورد تصمیم گی ــر م ــرای ه ــایی و ب ــه را شناس وزارتخان
ــررات  ــا و مق ــا، رویه ه ــن مجوزه ــن عناوی ــم؛ همچنی کردی

بــرون دســتگاهی را مشــخص کردیــم.
بــه گفتــه زرنــدی، احصــای فهرســتی از موانــع داخلــی 
و بیرونــی بخــش تولیــد و تجــارت کشــور نیــز بــا همــکاری 
تشــکل های بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت. همچنین 
ســامانه بهیــن یــاب را محلــی برای کســب نظــر از عمــوم در 

خصــوص موانــع تولیــد و مخــل کســب و کار قــرار دادیــم.
حــال پــس از گذشــت حــدود ۲۰ روز، زرنــدی در گفــت 
ــن  ــت عناوی ــال فهرس ــر از ارس ــگار مه ــا خبرن ــی ب و گوی

مجوزهــا، رویه هــا و مقــررات مخــل بیرونــی حــوزه صنعــت، 
معــدن و تجــارت و راهکارهــای پیشــنهادی اصــالح آنهــا بــه 
ــررات  ــأت مق ــی جهــت طــرح در هی وزارت اقتصــاد و دارای

زدایــی خبــر داد.
ــررات  ــأت مق ــه هی ــده ب ــال ش ــن ارس ــت عناوی فهرس
ــت، ۵ موضــوع در  ــورد در بخــش صنع ــامل ۹ م ــی ش زدای
بخــش معــدن و ۵ مــورد در بخــش صنــوف به شــرح اســت.

  ۹ مجــوز، رویــه و مقــرره مخــل بيرونــی حوزه 
: صنعت

۱. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی 
استقرار واحدهای تولیدی صنعتی؛ )زمان بر بودن استعالمات 

صورت گرفته(
ــط محیــط  ــاق مقــررات و ضواب ۲. دریافــت مجــوز انطب
زیســتی اســتقرار بــرای واحدهــای تولیدی صنعتی، مســتقر 
در شــهرک های صنعتــی؛ )ســازمان محیــط زیســت و 
نماینــدگان اســتانی آن علیرغــم آنکــه بــر اســاس مقــررات 
ــدی،  ــای تولی ــتقرار واحده ــتی اس ــط زیس ــط محی و ضواب
صنعتــی و معدنــی بــرای شــهرک های صنعتــی مجوزهــای 
جداگانــه صــادر می کننــد امــا بــرای واحدهــای مســتقر در 
ــه ای  ــتقرار روی ــت اس ــور مجــزا جه ــه ط ــز ب شــهرک ها نی

ــود( ــاره کاری می ش ــه دوب ــر ب ــه منج ــد ک ــابه دارن مش
۳. دریافــت مجــوز انطبــاق مقــررات و ضوابــط بهداشــتی 
ــوط  و ســالمت اســتقرار واحدهــای تولیــدی صنعتــی )مرب
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی(؛ )زمــان بــر بــودن اســتعالمات 

صــورت گرفتــه(
۴. دریافـت مجـوز انطبـاق مقـررات و ضوابـط محیـط 
زیسـتی برای کلیـه فعالیت های تولیـدی؛ )موضوع مـاده ۱۱ 

قانـون هـوای پاک(
ــه  ــتی و پروان ــرداری بهداش ــره ب ــه به ــدور پروان ۵. ص
ــی و  ــع غذای ــورد صنای ــتاندارد در م ــه اس ــاخت و پروان س
دارویــی؛ )توســط اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و بهداشــتی 

ــوازی( ــور م ــه ط ــتاندارد، ب و اداره کل اس
۶. اســتعالم از شــرکت های آب، بــرق و گاز جهــت 
ــودن  ــر ب ــان ب ــت؛ )زم ــاز صنع ــن نی ــوز تأمی ــت مج دریاف
اســتعالمات صــورت گرفتــه و هزینــه بــر بــودن انشــعابات 

آب، بــرق و گاز(
۷. دریافــت زمیــن از طریــق منابــع طبیعــی و ســازمان 
جهــاد کشــاورزی جهــت ایجــاد واحــد صنعتــی؛ )واگــذاری 
زمیــن از طریــق منابــع طبیعــی و ســازمان جهاد کشــاورزی 

منــوط بــه ارائــه جــواز تاســیس اســت(
ــات  ــدم ثب ــت؛ )ع ــط زیس ــای محی ــد مجوزه ۸. تمدی
ــط زیســت  ــای محی ــط در صــدور مجوزه ــررات و ضواب مق
در خصــوص واحدهــای صنعتــی بــه طــوری کــه بــا وجــود 
ســرمایه گــذاری عــدم تمدیــد مجــوز محیط صــورت گرفته 

ــردد( ــدی می گ ــد تولی ــت واح ــه فعالی ــع ادام و مان
۹. عـدم امـکان پرداخـت اینترنتـی پرداخـت حـق تمبر 
و  تولیـدی  واحدهـای  تأسـیس  بـه صـدور جـواز  مربـوط 
مراجعـات مکـرر متقاضیـان به صـورت حضـوری بـه ادارات 

کل مالیاتـی
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۱. دریافــت اســتعالم از ادارات کل منابــع طبیعــی و 
ــه  ــاف؛ )ب ــه اکتش ــدور پروان ــوص ص ــزداری در خص آبخی
طــوری کــه بــه عنــوان مثــال در اســتان قــم در ســال های 
۹۷ و ۹۸ بــا بیــش از ۹۹ درصــد مســاحت های مــورد 
ــادر  ــوزی ص ــده و مج ــه ش ــت و بلوک ــت مخالف درخواس

نمی شــود(
ــای  ــده پروانه ه ــوص مزای ــت در خص ــت موافق ۲. دریاف

ــارض از ادارات کل  ــف بالمع ــی کش ــرداری و گواه ــره ب به
ــزداری ــی و آبخی ــع طبیع مناب

۳. دریافــت اســتعالم از حفاظــت محیــط زیســت؛ 
)ســازمان محیــط زیســت بــه دلیــل واقــع شــدن پهنه هــای 
معدنــی در مناطــق چهارگانــه بــا هــر گونــه انجــام فعالیــت 

ــد.( ــت می نمای ــق مخالف ــن مناط ــی در ای معدن
معدنــی  محدوده هــای  واگــذاری  امــکان  عــدم   .۴
ــق  ــاس تواف ــر اس ــوردی؛ )ب ــه هوان ــای کتابچ در عرصه ه
ــلح و وزارت  ــای مس ــترک نیروه ــتاد مش ــاع، س وزارت دف
ــوان  ــه عن ــتان ها ب ــی از اس ــاورزی محدوده های ــاد کش جه
ــب  ــاب و در قال ــوع( انتخ ــرواز ممن ــای AIP )پ محدوده ه
کتابچــه هوانــوردی، ابــالغ شــده اســت. نتیجــه ایــن 
ــی در  ــای معدن ــذاری محدوده ه ــکان واگ ــدم ام موضــوع ع
ــن  ــدن ای ــوردی و بالاســتفاده مان عرصه هــای کتابچــه هوان
ــتغال در  ــاد اش ــد و ایج ــدم تولی ــع آن ع ــه تب ــر و ب ذخای

ــت.( ــروم اس ــق مح مناط
ــتعالم  ــب اس ــع در قال ــذاری مرت ــکان واگ ــدم ام ۵. ع
محدوده هــای معدنــی بــه اشــخاص دیگــر بــا؛ )بــر اســاس 
رأی هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در صــورت عــدم 
رضایــت بهــره بــرداران ذیحــق و دارای پروانــه چــرا در مرتــع 
مــورد واگــذاری، حقــوق فرعــی بــه حســاب صنــدوق ثبــت 
ــب  ــع در قال ــذاری مرت ــکان واگ ــن ام ــردد. لیک ــز می گ واری
ــا  ــر ب ــخاص دیگ ــه اش ــی ب ــای معدن ــتعالم محدوده ه اس

صــدور ایــن رأی میســر نیســت.(
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ــان صــدور و  ــرای متقاضی ۱. اســتعالم از شــهرداری ها ب
ــری  ــوع کارب ــه کســب صنفــی در خصــوص ن ــد پروان تمدی
ــه و  ــس از مطالب ــهرداری ها پ ــی؛ )ش ــد صنف ــل واح مح
ــاز و…  ــاخت و س ــه س ــوط ب ــوق مرب ــه حق پرداخــت کلی
حاضــر بــه ارائــه پاســخ اســتعالم هســتند و ایــن امــر موجب 
کنــد شــدن رونــد صــدور و تمدیــد مجوزهای کســب و کار و 
افزایــش واحدهــای فاقــد پروانــه کســب و ایجــاد بــی نظمی 
و عــدم ســاماندهی بــه ویــژه در شــبکه توزیــع می گــردد.(

۲. دریافــت گواهــی اداره امــور مالیاتــی مبنــی بــر 
ــی  ــات قطع ــی مالی ــت بده ــب پرداخ ــا ترتی ــت ی پرداخ
ــی؛  ــب صنف ــه کس ــد پروان ــان تمدی ــرای متقاضی ــده ب ش
ــب های  ــه کس ــداد پروان ــش تع ــث افزای ــوع باع ــن موض )ای
فاقــد اعتبــار بــه دلیــل عــدم توانایــی در پرداخــت مالیــات 
و عــدم رغبــت متقاضیــان تمدیــد پروانــه کســب بــه تمدید 
پروانــه خــود بــه دلیــل ســختگیرانه بــودن قوانیــن مالیاتــی 

می گــردد.(
ــت  ــه پزشــکی و گواهــی صالحی ۳. صــدور کارت معاین
پزشــکی؛ )ســلیقه ای و طوالنــی بــودن و مشــخص نبــودن 

ــه مرکــز بهداشــت در ایــن خصــوص( روی
۴. صــدور گواهــی صالحیت فــردی، انتظامــی و ترافیکی؛ 
)بــا توجــه بــه مــاده ۲ آئیــن نامــه اجرایــی اماکــن عمومــی 
ــر  ــه طــور مشــخص از اداره نظــارت ب ۳۹ رســته صنفــی ب
اماکــن عمومــی )نیــروی انتظامــی( در زمــان صــدور پروانــه 
کســب می بایســت از طریــق اتحادیــه اســتعالم گــردد کــه 
اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی متقاضیــان را بــرای ثبــت 
ــه موجــب  ــت ک ــس +۱۰ هدای ــر پلی ــه دفات ــتعالمات ب اس

ــردد.( ــتعالمات می گ ــخ اس ــه در پاس وقف
ــه  ــدور پروان ــی؛ ص ــی و فن ــه تخصص ــدور پروان ۵. ص
تخصصــی و فنــی بــرای برخــی از صنــوف مشــمول تبصــره 
ــی و  ــازمان فن ــط س ــی توس ــام صنف ــون نظ ــاده ۱۳ قان م
حرفــه ای یــا ســایر مراجــع ماننــد ســازمان ثبــت اســناد و 

ــرد. ــورت نمی گی ــور ص ــالک کش ام
سميه رسولی
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گزارش ویژه ...

بدعت عجیب دولت در اصالح نرخ خرید تضمینی گندم
دولـت در یک بدعت تازه، بـا دورزدن قانون،به جای اصالح 
نـرخ خریـد تضمینـی گنـدم از کانـال شـورای قیمت گذاری 
محصوالت استراتژیک،در ستادهماهنگی اقتصادی هزارتومان 

جایـزه سـرعت در تحویل بـه نرخ قبـل اضافه کرد.

در حالـی کـه اصـالح نـرخ خریـد تضمینـی گنـدم بـه 
ایسـتگاه پایانـی نزدیـک شـده و انتظـار می رفـت طی همین 
روزهـا، نرخ در شـورای قیمت گذاری محصوالت اسـتراتژیک 
اصـالح شـود، دولت در یـک بدعت تـازه، بـا دور زدن قانون و 
شـورای قیمـت گـذاری، از کانال سـتاد هماهنگـی اقتصادی 
دولـت یکهـزار تومان جایزه سـرعت در تحویل، بـه نرخ قبلی 
گنـدم اضافـه کـرد و بـه ایـن ترتیـب، با رویـه دولـت، قیمت 
خریـد تضمینی گندم در سـال زراعی جـاری، از ۴ هزار تومان 

)هرکیلوگـرم( بـه ۵ هزار تومـان افزایـش می یابد.

  دور زدن قانـون در لـوای »جایـزه سـرعت در 
» یل تحو

ایـن اقـدام عجیـب دولت که بـرای قانونـی نمایانـدن آن، 
از عنـوان »جایـزه سـرعت در تحویل« اسـتفاده شـده، قانون 
خریـد تضمینی محصوالت کشـاورزی را نادیده گرفته اسـت 
و در حالـی انجام شـده که شـورای قیمت گـذاری محصوالت 
کشـاورزی هفته گذشـته پس از ماه ها پیگیری و درخواسـت 
تشـکل های کشـاورزی، اصـالح نـرخ گنـدم را در دسـتور کار 
جلسـه خود داشـت و طی آن، مسـئوالن دولتی عضو شـورا، 
بـرای اصـالح نرخ خرید تضمینـی ظاهراً متقاعد شـده بودند.

براسـاس مذاکرات جلسـه مذکور، مقرر شـد تشکل های 
کشـاورزی بـه همراه وزارت جهـاد کشـاورزی، آنالیز قیمت 
تمام شـده گندم را بررسـی و نرخ پیشـنهادی را به جلسـه 
ایـن هفتـه شـورای قیمـت گـذاری ارائـه کنند تـا در مورد 

آن تصمیم گیری شـود.
شـنیده ها حاکـی از آن بـود کـه تشـکل های کشـاورزی و 
وزارت جهـاد کشـاورزی پس از بررسـی آنالیز قیمـت، بر روی 
نـرخ ۵,۵۰۰ تومـان توافـق کـرده انـد و بـر این اسـاس انتظار 
می رفـت شـورای قیمـت گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک به 
رویه گذشـته که جلسـاتش دوشـنبه برگـزار می شـد، درباره 
نـرخ توافـق شـده تصمیـم گیـری کنـد. امـا منابـع اگاه خبر 
دادنـد کـه وزیر جهـاد کشـاورزی قرار اسـت درباره ایـن نرخ، 

نظـر موافـق رئیس جمهـور را اخـذ کند.
ایـن در حالـی بـود کـه طبـق قانـون بایـد نـرخ مذکـور 
در دسـتور کار جلسـه شـورای قیمـت گـذاری محصـوالت 
اسـتراتژیک قـرار می گرفـت و دولـت از طریـق نمایندگانـی 
کـه در شـورا دارد یعنـی وزیـر جهاد کشـاورزی، وزیـر اقتصاد 
و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه مواضـع خـود دربـاره نرخ 

مذکـور را اعـالم و بـه نتیجـه رأی گیـری تمکیـن کنـد.
بـا ایـن وجـود دولـت در بدعـت تـازه خـود، در سـتاد 
هماهنگـی اقتصـادی دولـت کـه بـه ریاسـت رئیـس جمهور 
تشـکیل شـد، بـرای فـرار از قانـون، یکهـزار تومـان بعنـوان 

»جایـزه سـرعت در تحویـل« به نـرخ قبلی گنـدم اضافه کرد.

  پافشاری دولت به دورزدن قانون
در اجـرای قانـون خریـد تضمینـی محصوالت کشـاورزی 
تخلفـات متعـددی داشـت و از آنجـا که تعییـن قیمت خرید 
تشـکل های  حضـور  بـدون  اقتصـاد  شـورای  در  تضمینـی 
مالحظـات  بهانـه  بـه  عمومـاً  می شـد،  انجـام  کشـاورزی 
بودجـه ای، نرخ هایـی ناعادالنـه بـرای محصوالت اسـتراتژیک 
تعییـن می کـرد؛ نرخ هایی کـه منجر به غیراقتصادی شـدن و 
افـت تولیـد این محصوالت شـده و اقـدام دولت بـرای واردات 

ایـن اقـالم را توجیـه می کـرد.
بـه همیـن دلیل بود که مجلـس یازدهم در ابتدای شـکل 
گیـری، قانون خرید تضمینی محصوالت کشـاورزی را اصالح 
و بـه جـای شـورای اقتصـادی، شـورایی به نام شـورای قیمت 
گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک متشـکل از وزرای اقتصـاد و 
جهادکشـاورزی، رئیس سـازمان برنامـه و بودجه، نمایندگانی 
از تشـکل های کشـاورزی و چنـد نفـر از نماینـدگان مجلـس 
را بعنـوان مرجـع تعییـن قیمـت خرید تضمینـی محصوالت 

کشـاورزی تعیین کرد.
در ایـن قانـون حتـی ذکـر شـد که ایـن شـورا می تواند به 
نـرخ خریـد تضمینی محصوالت برای سـال زراعـی جاری که 
پیشـتر توسـط شـورای اقتصاد تعیین شـده بود، ورود کرده و 

اقـدام به اصـالح آنها کند.
بـه درخواسـت  نیـز شـورای مذکـور  در همیـن راسـتا 
تشـکل های کشـاورزی، نـرخ خریـد تضمینـی چغندرقنـد، 
دانه هـای روغنـی و چای را اصالح کرد )افزایـش داد(. به ادغان 
دسـت انـدرکاران، افزایـش نـرخ دانه های روغنـی دیرهنگام و 
پـس از پایـان یافتـن فصل کشـت بـود و به همیـن دلیل در 
سـطح زیرکشـت این اقالم تأثیر نداشـت اما اقدام به موقع در 
افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانسـت کشـاورزان را 
به کشـت این محصول اسـتراتژیک ترغیب و وابستگی کشور 

بـه واردات طـی سـال جـاری و آینده را کاهـش دهد.
بـا ایـن وجـود دولـت بعنـوان متولـی شـورای قیمـت 
گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک ماههـای متمـادی در برابر 
درخواسـت های متعدد تشـکل های کشـاورزی بـرای اصالح 
نرخ گندم مقاومت کرد و سـرانجام هفته گذشـته و در حالی 
کـه برداشـت گنـدم در برخـی مناطـق کشـور آغـاز شـده، 
موضـوع اصـالح نـرخ گندم را در دسـتور کار شـورا قـرار داد 

و از آنجـا که می دانسـت در این شـورا رأی حداکثـری ندارد، 
تصمیـم گرفـت با یـک اقـدام غیرقانونی، سـر و تـه موضوع 

را به هـم آورد.

  مجلس ورود کند
اقدام دولت از چند جنبه محل اشـکال اسـت و الزم اسـت 
مجلـس شـورای اسـالمی بعنـوان ناظـر اجـرای قانـون به آن 

کند: ورود 
۱- مرجـع قیمت گذاری محصوالت اسـتراتژیک، شـورای 
قیمـت گـذاری اسـت و دولـت نمی توانـد بـه جـای تشـکیل 
جلسـات شـورا و اعـالم مواضـع خـود در آن، تحـت عناوینی 

همچـون »جایـزه سـرعت در تحویـل«، قانـون را دور بزند.
۲- ماحصـل اقـدام غیرقانونـی دولـت، یعنـی نـرخ ۵ هزار 
تومـان، به اسـتناد آنالیز قیمتی کـه مورد تأییـد وزارت جهاد 
کشـاورزی هـم قـرار گرفتـه، همچنـان غیراقتصـادی بـوده و 
منجـر بـه بی انگیزگـی کشـاورزان در تحویل گنـدم به دولت 
شـده و در نهایـت دولـت را ناچـار خواهـد کـرد بـرای تأمین 
نیازهـای کشـور، بیـش از نیـاز ذخایـر اسـتراتژیک، اقـدام به 
واردات کنـد. ایـن موضـوع در شـرایط فعلی کـه صرفه جویی 
ارزی بیـش از هـر زمـان دیگـری ضـرورت دارد، محـل تأمـل 
اسـت. بویـژه آنکـه هزینـه تمـام شـده واردات هـر کیلوگـرم 
گنـدم، حتـی اگـر نرخ خریـد داخلـی هـر کیلوگـرم ۵,۸۰۰ 
تومـان باشـد، ۳۰ درصد بیشـتر از نـرخ داخلی اسـت. اتفاقی 
کـه متأسـفانه دربـاره مـرغ رقـم خـورد و در حالی کـه دولت 
می توانسـت با اتخاذ تصمیمات درسـت، مانـع تضعیف و افت 
تولیـد داخلی شـود، اما بدلیل سـوءتدبیر ناچارا تن بـه واردات 

داد. مرغ 
شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه تشـکل های کشـاورزی 
و وزارت جهـاد کشـاورزی بـا بررسـی آنالیز قیمت تمام شـده 
تولیـد گنـدم، بـر روی نـرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کـرده بودند.

و  گنـدم هسـتیم  فصـل کشـت  پایـان  در  اینـک   -۳
برداشـت و فـروش گنـدم بـه دولـت در برخـی مناطـق 
کشـور آغـاز شـده اسـت؛ اگرچـه بسـیاری از کشـاورزان با 
مبنـا قـرار دادن همـان نـرخ ۴ هـزار تومان اقدام به کشـت 
کـرده انـد امـا همیـن میـزان کشـت در موعـد برداشـت و 
فـروش، در صورتـی کـه دولت خریـدار منصفانه ای نباشـد 
راههـای دیگـری نیـز پیـش روی خـود دارد؛ چـه آنکـه در 
همیـن مـدت نیـز برخـی گندمـکاران مـزارع سـبز گنـدم 
انـد  نفروختـه  آنهـا کـه  و  انـد  بـه دامـداران فروختـه  را 
نیـز می تواننـد بـه جـای فـروش محصـول بـه دولـت، بـه 

آورنـد. گزینه هـای دیگـر روی 
بـر اسـاس بـرآورد تشـکل ها، دولـت در پایان سـال زراعی 
جـاری احتمـاالً نمی توانـد بیـش از ۵ میلیـون تـن گنـدم از 
کشـاورزان خریـداری کنـد و بـا احتسـاب ذخایر اسـتراتژیک 
ناچـار بـه واردات حـدود ۸ میلیـون گنـدم خواهد بـود. اما در 
صورتـی که نـرخ عادالنه ای برای گنـدم تعیین کند، می تواند 

کفـه ایـن تـرازو را بـه نفع تولیـد داخل سـنگین کند.
۴- پافشـاری بـرای غیراقتصـادی کـردن تولید گنـدم در 
داخـل کشـور، اقدامـی قابـل تأمـل و بررسـی اسـت. گنـدم 
مهمتریـن محصـول اسـتراتژیک کشـاورزی اسـت و نقـش 
مؤثـری در تأمیـن امنیـت غذایی کشـور ایفا می کنـد و حتی 
کشـورهایی که مانند ایـران درگیر تحریم هـای ظالمانه نبوده 
اند، نسـبت به تولید داخلی آن و کاهش وابسـتگی به واردات 

توجـه ویـژه ای دارند.
انتظار می رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصالح اقدام 
غیرقانونی دولت، نرخی عادالنه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.
فرشته رفيعی
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واحدهای مسکن ملی ۲ ساله تمام می شوند
وزیر راه و شهرسازی گفت: هر پروژه اقدام ملی مسکن باید 
در زمان مشخص شده مرحله آماده سازی آن انجام شود تا مردم 
بتوانند خانه هایشان را تحویل بگیرند و نباید از این زمان بندی 

تجاوز کند.
 ۳۰ اسالمی  محمد  شهرسازی،  و  راه  وزارت  گزارش  به 
فروردین در حاشیه بازدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن 
شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرند یکی از 
شهرهای جدید و با کیفیت است که توانسته است پاسخ خوب 

و روشنی به قشری از جامعه در کنار کالن شهر تهران بدهد.

  حرکت پرند به سمت نيم ميليون نفری شدن
وی گفت: اکنون این شهر به سمت یک شهر نیم میلیون 
نفری حرکت کرده است و ما برای این شهر دو موضوع مهم را 
در دستور کار قرار دادیم. یکی از این مسائل، مربوط به راه های 
دسترسی و توسعه ظرفیت راه ها بود که هم قطار حومه ای برقرار 
شد و مسافر را جابه جا می کند و هم اتصال به مترو برقرار شد 
که با شهرداری تهران به تعامل رسیدیم و امیدواریم که بتوانیم 
با مشارکتی که آن ها انجام خواهند داد و نقشی که ایفا می کنند، 
سریع تر به اتمام برسند و دسترسی ریلی برقرار شود و اتصال راه 

دسترسی که وجود داشته است، بهبود پیدا کند.

  امکانات رفاهی، آموزشی و فرهنگی در پرند ایجاد 
شود

اسالمی عنوان کرد: نکته دیگر این است که در شهر امکاناتی 
بهداشتی،  از  اعم  نیاز  مورد  فضاهای  در  مردم  زندگی  برای 
درمانی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تجاری، خدماتی و آموزشی 
به وجود آید که همه این ها جز مواردی هستند که در دستور 
کار قرار دارند و بخش زیادی از آن در دست اجراست و بخش 

دیگر از آن نیز تاکنون به بهره برداری رسیده است.

  برنامه ساخت 2۶ هزار مسکن ملی در پرند /   
ساخت 11 هزار واحد شروع شد

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: موضوع دیگر بحث مسکن 
است که ۲۶ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی برای این شهر به 
میزانی که برای مردم ثبت نام صورت گرفته برنامه ریزی شده است 
و تفاهم نامه ای که با دستگاه های مختلف اجرایی کشور داشتیم 
برای تولید مسکن، هم اکنون حدود ۱۱ هزار واحد آن شروع شده 
که امروز از اکثر این پروژه ها بازدید به عمل آمد. حدود ۱۵ هزار 
واحد دیگر نیز در برنامه است و در فاز دوم که در آینده در این 
شهر ثبت نام انجام خواهد گرفت، کار عملیاتی آن وارد اجرا خواهد 
شد. وی ضمن برشمردن پیشرفت های فیزیکی انجام گرفته در 
پروژه های پرند، گفت: پیشرفت های پروژه ها متفاوت است. سری 
اول تقریباً در آستانه افتتاح است که طرح های اقدام ملی مسکن 
هستند و به زودی به مردم تحویل داده خواهند شد و بخش های 
دیگر نیز یا در مرحله سفت کاری یا در حال تشکیل اسکلت 
ساختمان هستند. اسالمی خاطرنشان کرد: پروژه ای که امروز از 
آن بازدید شد، ۱۸۰۰ واحدی است که تقریباً نیمی از اسکلت 
پروژه رو به اتمام است و پیمانکاران نیز در حال اجرا هستند. در 
بخش دیگری از پروژه ها هم کار شروع شده است که در مرحله 

فونداسیون هستند.

مسکن  ملی  اقدام  پروژه های  تکميل  به  الزام    
حداکثر تا 18 ماه

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: طرح های اقدام ملی مسکن 
دو مؤلفه دارند که یک بخش آن تسهیل گری است که خود 
دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی باید برای عقد قرارداد 
و تهیه نقشه و صدور مجوز اقدام کنند که بخش مهمی از کار 
است و بخش دوم نیز مردمی هستند که عضو می شوند و باید 

آورده خود را به حساب واریز کنند. این دو هر چقدر روان تر کار 
کنند و به موقع تر باشند، پروژه در پایان مقرر به پایان می رسد.

وی در ادامه گفت: ولی کل برنامه هر پروژه ای ۱۸ ماه تا 
حداکثر دو سال باید طول بکشد؛ یعنی از زمانی که قرارداد 
منعقد می شود ۱۸ ماه فرصت است تا به موارد تکمیلی آن که 
بتوانند  تا مردم سر دو سال  شامل آماده سازی است، برسد. 
خانه هایشان را تحویل بگیرند و این موضوع در هر پروژه ای 

صدق می کند و پروژه ها از این زمان بندی نباید تجاوز کند.

  اتمام پروژه تقاطع غير همسطح شهرک صنعتی 
پرند طی 14 ماه

اسالمی اظهار کرد: شهرک صنعتی پرند، با ظرفیت بسیار 
خوبی که دارد، یکی از شهرک های صنعتی فعال است که با 
توجه به آمدوشد و لجستیک سنگینی که دارد، نیاز داشت تا 
یک تقاطع غیر هم سطح در آن به وجود بیاید. این تقاطع ظرف 
۱۴ ماه طراحی، ساخته و افتتاح شد و یک گره بزرگی از این 
منطقه را برطرف کرد. وی افزود: موضوع دیگر مربوط به روکش 
آسفالت جاده ساوه به پرند بود که بعد از سال ها امروز پایان یافته 
می تواند قلمداد شود. نکته دوم بحث پارک مشاهیر است که این 
پارک یک رود دره است و امروز فاز دوم آن به افتتاح رسید. اگر 
سال های ۹۰ و ۹۱ این محل را مشاهده می کردید، یک بیابان 
بود که با طراحی که انجام گرفت، یک پارک بزرگ و گسترده 
و با ظرفیت عالی برای مردم پرند است که فرصت تفریحی 

فوق العاده ای را به وجود می آورد.

  پاسگاه انتظامی در پرند می سازیم
افتتاح  که  است  درمانگاه  موارد،  دیگر  از  گفت:  اسالمی 
آن انجام خواهد شد و به زودی ساختمان هایی که مربوط به 
حوزه های انتظامی و امنیتی هستند، امروز بهره برداری آن کلید 
خورده و به عالوه کارهایی که در بخش آینده نگری برای اینجا 
داریم مانند آرامستان است که جزو مطالبات مردمی بود و 
امیدواریم که ازاین گونه خدمات که مطالبه مردم هستند، در 
زمان بندی خودش، با مساعدت همکاران ما به اتمام برسند 
و  زندگی می کنند هیچ گونه کمبود  اینجا  تا مردمی که در 

دغدغه ای نداشته باشند.

با شرکت  مردم  وزیر جهت همکاری  پيشنهاد    
عمران پرند جهت رفع مشکالت پروژه های متوقف مانده

و  مهر  مسکن  مانده  معطل  پروژه های  درباره  اسالمی 
تعاونی های مسکن اظهار کرد: نکته حائز اهمیت مسکن مهر 
این است که تقریباً در اکثر کشور در شهرها و پروژه ها تمام شده 
است و آن هایی که طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی بودند 

به اتمام رسیده است.
وی افزود: ما کمتر از ۳۰ هزار واحد داریم که تا قبل از پایان 
دولت تحویل خواهند شد و بخشی که در پرند هست که ۳۸۰۰ 
واحدی شرکت کیسون در دست اجرا دارد این بازسازی آخرین 

پروژه های مسکن مهر است که انجام می شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: نوع دوم پروژه های 
خود مالکی هستند که عمدتاً تعاونی بوده و مشکالت حقوقی 
دارند زیرا در آن ها تخلفاتی صورت گرفته که این ها در پرونده در 

محاکم قضائی دارند و خارج از کنترل ما است.

  توقف 20 ساله یک پروژه 4 هزار واحدی تعاونی 
ساز در شهر جدید پرند

وی گفت: به طور مثال پروژه ای که امروز مشاهده کردید، 
یک پروژه ای است که با یک تعریف می گویند ۴ هزار عضو دارد 
و تعریف دیگر می گویند حدود ۲ هزار و ۶۰۰ عضو دارد و مسائل 
حقوقی آن حل نمی شود و مشکلی است که ۲۰ سال است 

همچنان مانده و مربوط به مسکن مهر هم نیست.

تفویض  پرند  عمران  به شرکت  تعاونی  اعضای    
اختيار کنند تا واحدشان تکميل شود

اسالمی تصریح کرد: امروز اعالم کردیم مردمی که عضو 
این تعاونی ها هستند اقرارنامه بدهند تا به این شکل به شرکت 
عمران پرند اختیار داده تا این پروژه را تحویل بگیرد و همچنین 
بپذیرند که با نرخ تمام شده شرکت عمران این پروژه را تکمیل 
کرده و در اختیار آنها قرار دهد. به شکلی که متعهد شوند که 
در زمان بندی مقرر، قیمت تمام شده برای مسکن خودشان را 
پرداخت کنند. وی گفت: اگر این اتفاق بیفتد و این وکالت نامه 
و اختیار را بدهند، با یک فصل مشترکی این پروژه را می توانیم 
طی یک پروسه حقوقی، نجات داده و این یک راه حل است. 
این راه حل را برای تعداد دیگری از پروژه ها نیز می توانیم انجام 

دهیم تا مردم نجات پیدا کنند.

اسالمی تأکید کرد: اگر مردم بپذیرند و در این مسیر قرار 
بگیرند این مشکل برطرف می شود اما اگر باورشان این باشد که 
پولی که به تعاونی سال ها پیش داده اند و بخواهند بر این باور 
بمانند، این موضوع به دادگاه رفته و مشخص نیست که عاقبت 
چه سرانجامی خواهد داشت و زمان می گذرد و این خانه ها نیز 
همچنان می مانند و قیمت تمام شده آن نیز هر روز افزایش 
پیدا می کند. وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی برخورد با 
مدیران متخلف تعاونی ها گفت: آن گونه که ما مطلع هستیم 
و به دادستان کل کشور و وزارت تعاون منعکس کردیم، این ها 
مواردی هستند که هم اداره کل تعاونی استانی و هم بخش 
قضائی استان در آن نقش دارند و هر کدام از این ها یک پرونده 
و یک موضوع خاص هستند و نمی توان در مورد آن یک حرف 

فراگیر را مطرح کرد.

  برخی پروژه های مسکن مهر پرند تمام شده ولی 
مردم هنوز آورده شأن را تکميل نکرده اند

وی تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است؛ مردمی هستند 
که در این موضوع اسیر هستند و به امید خانه دار شدن در آن 
پروژه ها عضو شده اند. البته ما پروژه هایی داریم که از جنس 
مسکن مهر هستند و رو به اتمام بوده و تمام شده اند و مردم 
تعهدات مالی خودشان را انجام ندادند که و باید برای تحویل 
آن ها اقدام کنند. اسالمی تأکید کرد: امیدواریم با نقشی که از 
سوی مردم ایفا می شود و پیگیری که انجام می دهیم، چون 
حقوق خصوصی مردم است و جزو قلمرو مدیریت ما نیست، 
مردم مشارکت داشته باشند تا مسائل حل شود. وزیر راه و 
شهرسازی ضمن ابراز رضایت از اقدامات عمرانی انجام گرفته در 
پرند عنوان کرد: با توجه به شرایط مالی که در آن قرار داریم و 
وضعیتی که بوده است، امیدواریم کارهای باقیمانده به خصوص 
در محیط های مسکونی با یک سری اقدامات تکمیلی، انجام 
شود. اسالمی تاکید کرد: اقداماتی باید در محوطه ها انجام شود، 
از جمله برطرف کردن کمبود بازارچه و پارک برای بازی بچه ها 
و امکانات از این قبیل که مردم نیاز دارند و مدیرعامل در دستور 
کار خود قرار می دهند تا پروژه هایی که مردم نیاز دارند به آن 

سرعت بخشیده شود.
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توصیه های
طب سنتی
برای جلوگیری

از رودل کردن 
 روی هــم خــوردن غذاهــای متنــوع از لحــاظ کیفیــت 
و مــزاج باعــث اختــالط غــذا می شــود و دســتگاه گــوارش 
ــام »رودل« می کنــد. توصیــه طــب  ــه ن را دچــار حالتــی ب
ســنتی بــر ایــن اســت کــه از مصــرف غذاهــای متنــوع در 
یــک وعــده خــودداری و فقــط از یــک نــوع غــذا اســتفاده 
ــام  ــید از تم ــور باش ــا مجب ــر در مهمانی ه ــا اگ ــد ام کنی
خوراکی هــا بخوریــد، حداقــل بایــد ترتیــب غذایــی را 

رعایــت کنیــد.
بــه گــزارش بهپــو، روی هــم خــوردن غذاهــای متنــوع 
ــزاج باعــث اختــالط غــذا می شــود  از لحــاظ کیفیــت و م
و دســتگاه گــوارش را دچــار حالتــی بــه نــام »رودل« 

می کنــد.
رودل کــردن، واژه ای عامیانــه بــرای نوعــی ســوء هاضمه 
اســت کــه بــر اثــر رفتارهــای نادرســت تغذیــه ای، پرخوری، 
تغییــر  هــم،  روی  مختلــف  غذاهــای  انباشته شــدن 
ــول  ــی غیرمعم ــواد غذای ــرف م ــی و مص ــای غذای عادت ه

ــد. ــروز می کن ب
بـرای مثـال اگـر یـک مشـت آجیل خـورده شـود و بعد 
روی آن یـک سـیب، مـوز، پرتقـال، غـذا و سـپس دوبـاره 
و  می شـود  مشـکل  دچـار  معـده  شـود،  مصـرف  آجیـل 
نمی توانـد تمامـی این مواد را بـه صورت یکنواخـت درآورد. 
بنابراین عالئمی مانند سـنگینی سـردل، احسـاس فشـار به 
پهلوهـا و زیـر دنده ها، تهوع، آروغ و گاهی اسـتفراغ، اسـهال 

و دردهـای روده ای ایجـاد می شـود.

  هميشــه یک ســوم معده تــان را خالــی 
ــد ــه داری نگ

در حالــت عــادی، معــده متناســب بــا حجــم و کیفیــت 
هــر مــاده غذایــی، شــیره ای بــه نــام کشــک یــا »کیموس« 
ترشــح می کنــد، امــا اگــر خوراکی هــای متنــوع روی هــم 
مصــرف شــوند، تولیــد کیمــوس دچــار اختــالل می شــود 
و فضــای بســیار نامناســبی بــرای بــدن بــه وجــود می آیــد. 
ــه  ــالط را ب ــد اخ ــعی می کن ــدن س ــت ب ــن وضعی در ای
شــکل اســتفراغ یــا اســهال دفــع کنــد امــا معمــوال موفــق 
نمی شــود. بــه همیــن دلیــل روده هــا تحریــک و دچــار درد 
و گرفتگــی می شــوند. یکــی دیگــر از مشــکالت عمــده کــه 
ــر شــدن کل حجــم  ــر پرخــوری ایجــاد می شــود، پ ــر اث ب
معــده اســت در حالــی کــه معــده بایــد همیشــه یک ســوم 
فضــای خالــی داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا تولیــد کشــک یا 
کیمــوس، محتویــات درون خــود را آســیاب و هضــم کنــد. 
پرخــوری بــه قــدری مضر اســت کــه در طــب ســنتی از آن 
ــاد می شــود. ــا مــادر بیماری هــا ی ــام »ام االمــراض« ی ــا ن ب

ــردن،  ــگیری از رودل ک ــرای پیش ــه ب ــن توصی مهم تری
اجتنــاب از پرخــوری و همه چیزخــواری اســت. ســلول های 
معــده بــرای تولیــد شــیره گوارشــی تــوان محــدودی دارند. 
ــم از  ــدازه و پشــت ســر ه ــش از ان ــرد بی ــر ف ــن اگ بنابرای

ــد گــوارش دچــار  غذاهــای متنــوع اســتفاده کنــد، در رون
مشــکل می شــود. عــالوه بــر ایــن، پرخــوری باعــث 
می شــود فضــای خالــی در معــده باقــی نمانــد. در نتیجــه 
ــد و  ــس می زنن ــری پ ــه م ــده ب ــات مع ــیره و محتوی ش
باعــث ایجــاد ســوزش و آروغ هــای بدبــو می شــوند. طبــق 
ــروز رودل  ــرای جلوگیــری از ب آموزه هــای طــب ســنتی، ب
در عیــد نــوروز توصیــه می شــود فقــط از یکــی از تنقــالت 
اســتفاده کنیــد. بــرای مثــال در دیــد و بازدیدهــا، یــک روز 
فقــط بــادام و کشــمش بخوریــد و روز دیگــر فقــط میــوه 
ــد حجــم خوراکــی موردنظــر را  ــه بای ــد. البت مصــرف کنی
هــم در نظــر بگیریــد و در مصــرف آن زیــاده روی نکنیــد.

  ترتيب غذایی را رعایت کنيد
ــه از مصــرف  ــن اســت ک ــر ای ــنتی ب ــه طــب س توصی
غذاهــای متنــوع در یــک وعــده خــودداری و فقــط از یــک 
نــوع غــذا اســتفاده کنیــد امــا اگــر در مهمانی هــا مجبــور 
باشــید از تمــام خوراکی هــا بخوریــد، حداقــل بایــد ترتیــب 
غذایــی را رعایــت کنیــد. بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا مــواد 
ــا هضــم ســریع را مصــرف کنیــد و بعــد ســراغ  ــی ب غذای
خوراکی هایــی بــا ســرعت هضــم متوســط برویــد. مصــرف 
ــن  ــه آخری ــم ب ــم را ه ــنگین و دیرهض ــی س ــواد غذای م
مرحلــه موکــول کنیــد. بــرای مثــال ابتــدا میــوه بخوریــد. 
ســپس آجیــل مصــرف کنیــد و پــس از همــه اینهــا غــذا 
بخوریــد. بــا رعایــت ایــن ترتیــب، خوراکی هــای زودهضــم 
ــرعت  ــا س ــی ب ــواد غذای ــد. م ــده می رون ــای مع ــه انته ب
هضــم متوســط هــم روی آنهــا و خوراکی هــای دیرهضــم 
ــد. در ایــن صــورت  ــاالی همــه ایــن مــواد قــرار می گیرن ب
مشــکل کمتــری بــرای فــرد ایجــاد می شــود زیــرا بــا بــاز 
شــدن دریچــه عبــوری و خروجــی محتویــات معــده، ابتــدا 
غذاهــای زودهضــم خــارج می شــوند امــا اگــر ایــن ترتیــب 
رعایــت نشــود و غــذای زودهضــم روی خوراکی هــای 
دیرهضــم قــرار بگیــرد، پــس از هضــم نمی توانــد از معــده 
خــارج شــود. بنابرایــن فاســد می شــود و بقیــه محتویــات 
معــده را هــم دچــار فســاد می کنــد. جــذب مــواد فاســد 
به وســیله بــدن هــم زمینه ســاز بــروز بیماری هــای بســیار 

ــده می شــود. ــرص در آین ــد ســرطان و ب جــدی مانن

  اول ساالد، دوم سوپ، سوم شام
ــوپ،  ــوال س ــا معم ــار ایرانی ه ــام و ناه ــفره ش ــر س س
ــت  ــرای رعای ــود. ب ــج آورده می ش ــورش و برن ــاالد، خ س
ترتیــب غذایــی در ایــن شــرایط بایــد ابتــدا ســاالد، ســپس 

ــی را مصــرف کــرد. کمــی ســوپ و بعــد غــذای اصل
در غیـر ایـن صـورت، مشـکالت عدیـده گوارشـی پیش 
خواهـد آمـد. مصرف شـیرینی ها -مثل یک تکـه مربا- پس 

از غـذا هـم به میـزان اندکـی هضم غـذا را آسـان می کند.
خوراکی هــای  جــزو  شــیرینی ها  حــال،  ایــن  بــا 

ــر ایــن اســت کــه قبــل از  زودهضــم هســتند و ترجیــح ب
ــوند. ــرف ش ــذا مص غ

اگــر هــم بخواهیــد مقــدار بیشــتری شــیرینی بخوریــد 
ــه از غــذای اصلــی  ــا حداقــل ۲ ســاعت فاصل ــد آن را ب بای
مصــرف کنیــد. توجــه داشــته باشــید قــدرت هضــم معــده 
در بعضــی افــراد آنقــدر زیــاد اســت کــه حتــی اگــر ترتیــب 
غذایــی را رعایــت نکننــد، دچــار عالئم گوارشــی نمی شــوند 
ــدن  ــن موضــوع دلیــل نمی شــود کــه اخــالط در ب ــا ای ام

تجمــع نیابنــد و مــواد غذایــی در معــده فاســد نشــوند.
ــراد  ــن اف ــه ای ای ــای نادرســت تغذی ــت، رفتاره در نهای
ــده  ــه بیماری هــای جــدی در ســال های آین هــم منجــر ب
ــب  ــا ترتی ــود حتم ــه می ش ــن توصی ــد. بنابرای ــد ش خواه

مصــرف مــواد غذایــی را رعایــت کنیــد.
 

  رودل کرده اید؟ حمام کنيد!
از نظــر طــب ســنتی، معــده بــرای هضــم مــواد غذایــی 
بایــد گــرم باشــد و در غیــر ایــن صــورت، ضعیــف می شــود. 
ــه پــس از  ــرای بهبــود رودل می توانیــد بالفاصل بنابرایــن ب
پرخــوری یــا رعایــت نکــردن ترتیــب غذایــی حمــام کنیــد. 
ایــن کار بــر ســرعت عبــور غــذا از معــده می افزایــد. 
مصــرف مــواد غذایــی تــرش مالیــم هــم بــه بهبــود رودل 
ــده را از  ــض اســت و مع ــرا ترشــی قاب ــد زی کمــک می کن
وارفتگــی و گشادشــدگی جمــع می کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــذا آســان تر می شــود. اســتفاده  ــر و هضــم غ ــده قوی ت مع
ــل  ــوارش مث ــا گ ــوارش ی ــوان ج ــت عن ــی تح از داروهای
ــه هــم کمک کننــده اســت.  جــوارش عــود و جــوارش آمل
ــه  ــوان ب ــم می ت ــرای هض ــد ب ــی مفی ــواد غذای ــر م از دیگ
ــرد  ــاره ک ــه اش ــای ب ــده و مرب ــه پخته ش ــه، ب ــای آمل مرب
امــا آســان ترین راه بــرای بهبــود رودل، مصــرف یــک مغــز 

گــردو پــس از غذاســت.
 

  24 ساعت فقط سوپ!
ــرای ۲۴ ســاعت  ــر اســت ب ــروز رودل بهت در صــورت ب
ــد.  ــتفاده کنی ــوپ اس ــل س ــبک مث ــای س ــط از غذاه فق
همچنیــن بایــد از مصــرف آجیــل، مــواد غذایــی پرچــرب 
و غذاهــای دیرهضــم خــودداری کنیــد. راه رفتــن و تحــرک 
ســبک هــم بــه رفــع ایــن حالــت کمــک می کنــد. عــرق 
نعنــاع هــم بــرای رفــع نفــخ روده مفیــد اســت. در واقــع، 
بســیاری از داروهــای ضدنفــخ موجــود در داروخانه هــا 
ــر  ــر اث ــه ب ــرادی ک ــن اف ــتند. بنابرای ــاع هس ــاوی نعن ح
ــکم  ــور ش ــار و ق ــاد روده و ق ــا ب ــخ ی ــار نف ــوری دچ پرخ
می شــوند، می تواننــد مقــداری عــرق نعنــاع را در آب 
ــت  ــا رعای ــر ب ــا اگ ــد ام ــد مصــرف کنن جــوش همــراه قن
ــود  ــس از ۲۴ ســاعت بهب ــم گوارشــی پ ــکات، عالئ ــن ن ای
نیابنــد و دل درد و اســتفراغ شــدید باشــد، بایــد بــه پزشــک 

مراجعــه کــرد.
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گزارش ...آیا مرکبات آنقدر که درباره شان گفته می شود، مفید هستند؟

آیا رژیم غذایی دیگران
به درد ما می خورد؟

عضو هیئت مدیره انجمن علمی تغذیه ایران گفت: کالری 
مصرفی روزانه باید کمتر از نیاز روزانه بیمار باشد.

به گزارش بهداشت نیوز، محمدرضا وفا متخصص تغذیه و 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی تغذیه ایران درباره علل بروز 
چاقی و راه های مقابله با آن اظهار کرد: همان طور که پیش 
از این هم مطرح شده، اشکال در انتخاب مصرف خوراک و 
رفتارهای غلط غذایی، دلیل ۶۰ درصد از چاقی هاست؛ پس 
برای درمان چاقی حتی اگر در حال مصرف دارو هستید و یا 
قصد انجام را جراحی دارید نیز باید به فکر اصالح شیوه تغدیه 
خود باشید،  زیرا در غیر این صورت، به هر شکلی که وزنتان را 

پایین بیاورید، شرایط به حالت قبل باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه برنامه  های غذایی شخصی 
است و بر اساس شرایط فرد تنظیم می شود اما به طور کلی، 
تغذیه باید به شرایطی برسد که کالری دریافتی روزانه او 
کمتر از نیاز طبیع باشد تا بدن وادار به استفاده از چربی های 
ذخیره شده شود، در عین حال باید حس سیری و مطلوبیت 

را نیز برای او حفظ کنیم.
وی افزود: کسانی که وزنی نرمال داشته و به حفظ وزن 
خود در شرایط فعلی عالقمند هستند باید به صورت دقیق 
به اندازه نیاز طبیعی بدن خود کالری مصرف کنند تا میزان 
یا  افزایش  و  شده  یکسان  بدن  خروجی  و  ورودی  کالری 

کاهش وزن رخ ندهد.
وفا تشریح کرد: این مسئله یعنی تنظیم کالری دریافتی 
فرد، زمانی اهمیت پیدا می کند که کاهش بیش از حد کالری 
باعث ایجاد حس گرسنگی یا کاهش امالح و ویتامین های 
بدن فرد شود. پزشک متخصص تغذیه باید کالری مصرفی 
بیمار را در عددی بین نیاز بدن و حد نرمال تامین مواد الزم 

نگه دارد تا کاهشی وزن اصولی را شاهد باشیم.
گفت:  ایران  تغذیه  علمی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
پزشکان تغذیه اغلب غذاهایی را که نسبت به وزنشان کالری 
بیشتر  کالری  تراکم  با  غذاهایی  جایگزین  دارند  کمتری 
می کنند؛ در این حالت اغلب افراد به سمت غذاهای کوچک 

و پر کالری گرایش پیدا می کنند.
وی درباره عوامل موثر بر تعیین مقدار کالری دریافتی 
فرد یادآوری کرد: میزان کالری مصرفی برای هر فرد با توجه 
متفاوت  و غیره  بدن  متابولیسم  به شرایط سنی،  جنسی، 
پرکردن   و  دقیق  آزمایشات  انجام  با  موضوع  این  است؛ 
پرسشنامه  های متعدد تعیین می شود پس هر برنامه غذایی 
برای هر فرد کامال شخصی و منحصر به فرد است و به هیچ 
عنوان چیزی به نام برنامه  غذایی واحد برای همه وجود ندارد.

 برخی اخبار و اطالعاتی که روزانه در رسانه ها در خصوص 
بعضی میوه ها به خصوص مرکبات منتشر می شود اغلب برگرفته 
از منابع بی نام و نشان اینترنتی یا تحقیقات نامعلومی است که 

گاهی ابهاماتی درخصوص صحیح بودن آن به وجود می آید.
به گزارش بهداشت نیوز، برخی اخبار و اطالعاتی که روزانه 
در رسانه ها در خصوص بعضی میوه ها به خصوص مرکبات 
منتشر می شود اغلب برگرفته از منابع بی نام و نشان اینترنتی 
یا تحقیقات نامعلومی است که گاهی ابهاماتی درخصوص 

صحیح بودن آن به وجود می آید.
دستیار  و  پزشک  زارعیان،  علی  محمد  دکتر  با  گفتگو 
تخصصی طب ایرانی در مورد درستی یا نادرستی این اخبار 
به  کارشناسان  توصیه  برخالف  داده ایم.  انجام  گفت وگویی 
منتشر  اخباری  سرماخوردگی،  دوران  در  مرکبات  مصرف 
بودن  دارا  دلیل  به  وپرتقال  نارنگی  این که  بر  مبنی  شده 
تشدید  و  بروز  سبب  و  تحریک  را  هوایی  راه های  اسانس، 
سرفه در سرماخورده ها می شود و مصرف آن توصیه نشده 
است. دکتر زارعیان می گوید در طب رایج مصرف مرکبات 
به جهت دارا بودن میزان زیاد ویتامین C و پیشگیری از ابتال 
به سرماخوردگی توصیه می شود، اما از دیدگاه طب سنتی 
مصرف مرکبات با طعم ترش و شیرین به خصوص در نزله و 
زکام گرم با تعدیل گرمی و به دلیل خاصیت جالدهندگی با 
کمک به رقیق کردن و کاهش چسبندگی ترشحات تنفسی 
و گوارشی به حرکت و تخلیه آن ها کمک می کند. به طور کلی 
ترشی ها و نه اسانس مرکبات می تواند محرک سرفه در ناحیه 
گلو باشد که با افزودن عسل و نمک می توان این مشکل را 
رفع کرد. همچنین مصرف مرکبات در دوران سرماخوردگی 
می تواند سبب سنگینی دستگاه گوارش شود که با استفاده از 

آویشن می توان عمل هضم را آسان کرد.

  کاهش استرس با بویيدن مرکبات
و  استرس  اضطراب،  کاهش  برای  می شود  گفته 
تحریک پذیری، اسانس پوست پرتقال و نارنگی را استشمام 
کنید. در طب سنتی، بو ها می توانند اثرات مثبت یا منفی 
بودن  معطر  به واسطه  مرکبات  مورد  در  باشند.  داشته 
اسانس شان مفرح و مقوی قلب و مغز هستند و برای رفع 
اضطراب و تحریک پذیری مفیدند. اما گاهی همین بو های 
معطر در برخی افراد سبب بروز حساسیت می شود؛ بنابراین 
شود،  انتخاب  افراد  ذائقه  با  مطابق  و  درستی  به  بو ها  اگر 
می تواند در کیفیت خواب، بهبود روحیه، ارتقای خلقیات، 

افزایش سطح ایمنی و کاهش استرس موثر باشند.

  رفع سوزش ادرار با مرکبات
باوری که در طب رایج وجود دارد این است که با مصرف 
لیمو و سایر مرکبات که ترش مزه و اسیدی است می توان 
ادرار را قلیایی کرد و از همین خاصیت جهت رفع سوزش 
ادرار و واژینال کمک گرفت. واقعیت این است که با افزایش 
pH ادرار و قلیایی شدن آن می توان به کنترل عفونت ادراری 
کمک کرد. اسید های ارگانیک موجود در مرکبات می توانند 

با ورود به خون باعث قلیایی شدن ادرار شوند که البته این 
موضوع در مورد اسید های غیرارگانیک که در نوشابه یا سایر 
و  نمی کند  صدق  می شود  استفاده  صنعتی  نوشیدنی های 
همان خاصیت اسیدی را به ادرار می دهند. برخالف طب رایج 
که با قلیایی کردن ادرار قصد درمان دارد، اما طب سنتی 
برای  و  بدن می داند  باالی  از گرمی  ناشی  را  ادرار  سوزش 

کاهش این حرارت مصرف مرکبات را توصیه می کند.

  خواص درمانی مرکبات تلخ
در اثر ماندن برخی مرکبات همچون لیمو شیرین یا آب 
گریپ فروت که این روز ها مصرف آن متداول شده مزه تلخی 
ایجاد می شود که برخالف تصور افراد می تواند خواص درمانی 
مفیدی برای بدن داشته باشد. به این طریق که غلظت صفرا 
را کم کرده و انسداد های کبدی را باز می کند و سبب رقت 
خون و صفرا و کاهش چربی و قند خون می شود. البته مصرف 
این مرکبات برای کسانی که آسپیرین و وارفارین استفاده 

می کنند سبب تداخل دارویی شده و خونریزی دهنده است.

  فواید فيبر های سفيد
پوست  به  چسبیده  رنگ  سفید  فیبر های  مورد  در 
مرکبات خواص درمانی زیادی همچون خاصیت ضدالتهابی، 
بهبوددهندگی ورم معده، کاهش قند و کلسترول خون مطرح 
فیبر ها  این  کارکرد  حداقل  زارعیان،  دکتر  گفته  به  است. 
تسهیل عملکرد گوارشی است. فیبر های سفید رنگ مرکبات 
قابض و مقوی و ضدالتهاب معده اند ضمن این که همه فیبر ها 
به کاهش چربی و قند خون کمک می کنند. توصیه می شود 

مرکبات همراه با این فیبر ها مصرف شوند.

  دليل مصرف نارنج با ماهی
در اغلب منابع اینترنتی مصرف ترشیجات، سرکه و آبلیمو 
را همراه با ماهی منع کرده اند با این توجیه که طبع سرد 
بروز  و سبب  بوده  ناسازگار  ماهی  سرد  طبع  با  ترشیجات 
معرفی  مرکبی  تنها  را  نارنج  مقابل  در  مشکالتی می شود. 
می کنند که به دلیل طبع گرم، می توان آن را همراه ماهی 
استفاده کرد. به گفته دکتر زارعیان طبع نارنج مشابه همه 
مرکبات و ترشی ها سرد و تر است. اما به دلیل داشتن ته مزه 
تلخ درجاتی از گرمی را دارد، ولی این به معنی گرم بودن 
نارنج نیست. در طب سنتی ترکیب تلخی و ترشی،  مزاج 

گرمی و سردی را اصالح می کند.
آب نارنج سرد است و گوشت آن مزاج معتدل رو به گرمی 
دارد. نارنج معتدل ترین نوع سردی است و کمترین عارضه 
را برای بافت های عصبی معده، رحم، پوست و مفاصل دارد. 
دلیل مصرف نارنج با ماهی این است که ماهی غذایی لزج و 
غلیظ بوده و هضم سختی دارد که مصرف آن همراه با نارنج 
سبب لطافت و نرمی و هضم بهتر گوشت آن می شود. گرم 
مزاجان می توانند با ماهی از سرکه و نارنج استفاده کنند، اما 
در مزاج های سرد بهتر است ماهی همراه با ادویه های گرم و 

زنجبیل مصرف شود.
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 از جمله ابهامات موجود درباره Covid-۱۹، این است 
که چگونه سیستم ایمنی بدن انسان در برابر آن واکنش نشان 
می دهد و این امر در خصوص گسترش بیماری، چه معنایی 

می تواند داشته باشد.

به گزارش بهداشت نیوز، از جمله ابهامات موجود درباره 
Covid-۱۹، این است که چگونه سیستم ایمنی بدن انسان 
در خصوص  امر  این  و  می دهد  نشان  واکنش  آن  برابر  در 
گسترش بیماری، چه معنایی می تواند داشته باشد. پس از 
ابتال به هر بیماری، مصونیت بدن در برابر آن می تواند به طور 
کامل و مادام العمر ادامه یابد و یا اینکه در همان لحظه دفع 
بیماری، از میان برود. با این وجود، تاکنون، تنها اطالعات 
 ۲-SARS-CoV اندکی در مورد مصونیت از کروناویروس
»مارک  دارد.  وجود  می شود،   ۱۹-Covid باعث  که 
لیپسیچ«، اپیدمیولوژیست و متخصص بیماری های همه گیر، 
طی مقاله ای که در نشریه نیویورک تایمز منتشر شده، بر 
لزوم مطالعه دقیق سیستم ایمنی بدن در برابر کروناویروس 

جدید پرداخته است.
حال در چنین شرایطی، دانشمندان و محققان چه کاری 
می توانند انجام دهند؟ به نظر می رسد در گام نخست، بهترین 
راه ساخت یک مدل مفهومی است که بر اساس آن، با استفاده 
از دانش فعلی در مورد سیستم ایمنی بدن و اطالعات مربوط 
به کروناویروس ها، جنبه های مختلف این بیماری بررسی و 
پیامد های آن رصد شود. در مرحله بعد نیز دانشمندان باید 
تالش کنند تا با مشاهده و آزمایش مکرر، نتایج این یافته ها 

را بهبود بخشند.
سناریوی ایده آل - یعنی به محض آلوده شدن، فرد کاماًل 
در برابر آن مصون است - برای تعدادی از عفونت ها صادق 
است. »پیتر پانوم«، پزشک دانمارکی، هنگام بازدید از جزایر 
فارو )بین اسکاتلند و ایسلند( هنگام شیوع یک اپیدمی در 
سال ۱۸۴۶، این بیماری را سرخک تشخیص داد و متوجه 
شد که ساکنان باالی ۶۵ سال که در طول شیوع قبلی در 
۱۷۸۱ زنده مانده بودند، در برابر این بیماری مصون بودند. 
این مشاهدات چشمگیر به راه اندازی زمینه های ایمونولوژی و 
اپیدمیولوژی کمک کرد و از آن زمان، مانند بسیاری از رشته 

ها، جامعه علمی شروع به کشف پیچیدگی های آن کرد.
یکی از نمونه های »پیچیده تر« این شاخه از علم، مصونیت 
بدن در برابر عفونت های ویروسی کروناویروس ها است. گروه 
انسان  به  از حیوانات  اوقات  بعضی  ویروس ها که  از  بزرگی 
منتقل می شوند. SARS-CoV-۲ سومین بیماری همه 
گیر کروناویروس است که در سال های اخیر- بعد از شیوع 

SARS در ۲۰۰۲ و MERS که در سال ۲۰۱۲ – بر 
انسان تأثیر گذاشته است. جالب توجه این است که بیشتر 
یا  و   SARS درباره  نه  ها،  کروناویروس  درباره  ما  دانش 
MERS که تعداد نسبتاً کمی از افراد را آلوده کرده اند، بلکه 

از کروناویروس هایی است که هر ساله با آن ها مواجه می شویم 
و باعث عفونت های تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا ذات 
داوطلبان  مطالعه جداگانه،  دو  در  محققان  می شوند.  الریه 
انسانی را به کروناویروس فصلی آلوده کرده و حدوداً یک سال 
بعد آن ها را با همان یا ویروس مشابهی تلقیح کردند تا ببینند 

که ایمنی به دست آورده اند یا خیر.
از  پس  که  را  داوطلب   ۱۸ محققان  مطالعه،  اولین  در 
تلقیح با یک کرونا ویروس در سال ۱۹۷۷ یا ۱۹۷۸، مبتال 
این  از  نفر  انتخاب کردند. شش  را  بودند  به سرماخوردگی 
آزمایش  با همان ویروس مورد  بعد مجدداً  افراد یک سال 
قرار گرفتند، اما احتماالً به دلیل مصونیت به دست آمده از 
اولین عفونت، هیچ کدام آلوده نشدند. ۱۲ فرد دیگر نیز یک 
سال بعد مورد آزمایش قرار گرفتند، اما با استفاده از یک 
ویروس دیگر، ولی مشابه نوع قبلی که واکنش و مصونیت 
بدن آن ها نسبت به این ویروس جدید جزئی بود. در مطالعه 
دوم که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد، ۱۵ داوطلب با استفاده از 
کروناویروس تلقیح شدند که ۱۰ نفر آلوده شدند. چهارده نفر 
از این افراد سال بعد مجدداً با همان فشار، یک بار دیگر مورد 
تلقیح قرار گرفتند: آن ها عالئم شدیدتری را نشان دادند و 
بدن آن ها نسبت به اولین چالش، ویروس کمتری تولید کرد، 
خصوصاً آن هایی که بدنشان در آزمایش اول پاسخ ایمنی 

قوی تری نشان داده بود.
در  مطالعه  جهت  به  انسان،  بر  مشابهی  آزمایش  هیچ 
انجام   MERS و SARS برابر ایمنی بدن در  خصوص 
نشده است. اما اندازه گیری آنتی بادی ها در خون افرادی که 
از آن عفونت ها جان سالم به در برده اند، نشان می دهد که 
این مصونیت برای مدتی ادامه می یابد. بر اساس یک مطالعه 
این مدت برای بیماری SARS دو سال و بر اساس یک 
مطالعه دیگر برای بیماری MERS تقریباً سه سال است. 
با این حال، »توانایی خنثی سازی« این آنتی بادی ها - معیار 
چگونگی عملکرد آن ها در جلوگیری از تکثیر ویروس - در 

دوره های مطالعه رو به کاهش بود.
پایه و اساس یک حدس علمی در مورد  این مطالعات 
آنچه ممکن است برای بیماران Covid-۱۹ اتفاق بیفتد را 
 ،۲-SARS-CoV تشکیل می دهند. بعد از آلوده شدن به
سیستم ایمنی بدن افراد شروع به نشان دادن واکنش می کند 

نظر  به  بود.  از سایرین خواهد  بهتر  آن ها  از  برخی  در  که 
می رسد این پاسخ بدن، برای یک مدت مشخص-حداقل یک 
سال- از فرد محافظت کند و پس از آن ممکن است اثربخشی 

آن کاهش یابد.
شواهد دیگری نیز این مدل را پشتیبانی می کند. مطالعه 
جدیدی توسط محققان دانشگاه هریس بر روی ۱۲ بیمار 
انجام شده است. اطالعاتی که از این ۱۲ بیمار منتشر شده 
SARS- با  تلقیح  از  پس  آن ها  بدن  که  می دهد  نشان 

CoV-۲ آنتی بادی ایجاد کرده است. بسیاری از محققان، به 
طور آماری هزاران مورد از بیماری کروناویروس فصلی را در 
ایاالت متحده تجزیه و تحلیل کرده اند. این افراد با استفاده 
یا  از یک مدل ریاضی در تالشند تا مصونیت یک ساله و 
بیشتر در دو کروناویروس فصلی را که بیشترین نزدیکی با 

SARS-CoV-۲ دارند، را بررسی کنند.
اگر درست باشد که عفونت در بیشتر یا همه افراد مصونیت 
طول  بیشتر  یا  سال  یک  مصونیت  این  و  می کند  ایجاد 
می کشد، افزایش تعداد ابتالی افراد در هر جمعیت مشخصی، 
منجر به ایجاد مصونیت به اصطالح »جمعی« می شود. هرچه 
افراد بیشتری در برابر ویروس مصون شوند، فرد آلوده کمتر 
و کمتر احتمال دارد که با شخص مستعد عفونت در تماس 
باشد. سرانجام، ایمنی جمعی به اندازه ای گسترش می یابد 
که یک فرد آلوده به طور متوسط کمتر قادر به آلوده کردن 
دیگران می شود و در این مرحله، تعداد موارد ابتال شروع به 
کاهش می کند. در واقع بر اساس این استدالل اگر ایمنی 
جمعی به اندازه کافی گسترده شود، حتی در صورت عدم 
اجرای تدابیر طراحی شده برای کند کردن انتقال آن، ویروس 
قادر به ایجاد یک اپیدمی گسترده - حداقل تا زمانی که این 

ایمنی از بین برود- نخواهد بود.
دلیل  به   ۱۹-Covid به  ابتال  موارد  حاضر،  حال  در 
آزمایش های محدود، کم به نظر می رسد. برای مثال در برخی 
از کشور ها همچون ایتالیا این میزان حدود ۱۰ درصد، در 
اواخر ماه گذشته میالدی بود. اگر این میزان در کشور های 
دیگر نیز در این سطح باشد، جمعیت زیادی در جهان هنوز 
مستعد ابتال به عفونت هستند و مصونیت جمعی در حال 
حاضر یک پدیده ناچیز است. کنترل طوالنی مدت ویروس 
بستگی به ایمن شدن اکثر افراد از طریق ابتال و بهبودی یا 
واکسیناسیون دارد که البته میزان این »اکثریت«، به دیگر 

پارامتر های ناشناخته بیماری نیز بستگی دارد.
از دیگر نگرانی های موجود در این زمینه، احتمال آلودگی 
مجدد افراد بهبود یافته است. مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری کره جنوبی اخیراً گزارش داده است که ۹۱ بیمار 
آلوده به SARS-CoV-۲ که به طور کامل بهبود یافته 
بودند، مجدداً به این ویروس آلوده شده اند. اگر بعضی از این 
موارد در واقعاً دوباره آلوده شده باشند، باید در مورد توانایی 

مصونیتی که بدن بیماران ایجاد کرده است شک کرد.
یک احتمال جایگزین که بسیاری از دانشمندان به آن باور 
دارند، این است که این بیماران به طور کامل بهبود نیافته 
اند و در میانه بیماری خود، یک تست منفی کاذب انجام 
داده اند و یا اینکه این عفونت موقتاً فروکش کرده و سپس 
دوباره ظهور کرده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
کره جنوبی اکنون در تالش است تا اعتبار همه این فرضیات 
با مقایسه توالی ژنوم  ارزیابی کند. این امر ممکن است  را 

ویروسی از دوره اول و دوم عفونت برطرف شود.
در حال حاضر، منطقی است که فرض کنیم اقلیتی از 
برابر  نیز در  بحرانی ترین مناطق  جمعیت جهان، حتی در 
این  می توان  چگونه  هستند.  مصون   ۲-SARS-CoV

فرض را با کمک داده های علمی کامل کرد؟

چه کسی در برابر کرونا در امان است؟
گزارش تحليلی ...
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این امکان وجود دارد که موارد بسیار بیشتری از مبتالیان 
به Covid-۱۹ نسبت به گزارش رسمی وجود داشته باشد. 
یک مطالعه اخیر )که هنوز مورد بررسی کامل قرار نگرفته 
است( نشان می دهد که در ایاالت متحده این تفاوت تعداد 
واقعی و آمار رسمی مبتالیان، ممکن است به جای ۱۰ برابر، 
بیش از ۱۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ برابر آمار رسمی باشد. اما اگر 
این امر صحیح باشد، مصونیت جمعی مورد نظر نسبت به 
SARS-CoV-۲، می تواند سریعتر از آنچه که گزارش های 

رسمی نشان می دهد، در حال شکل گرفتن باشد.
همچنین یک مطالعه جدید دیگر نشان می دهد که همه 
موارد ابتال در ایجاد مصونیت جمعی نقش ندارند. از ۱۷۵ 
بیمار چینی با عالئم خفیف Covid-۱۹، تنها ۷۰ درصد 
پاسخ آنتی بادی قوی داشتند، در حالی که حدود ۲۵ درصد 
پاسخ ضعیف و حدود ۵ درصد نیز به هیچ وجه پاسخ قابل 
تشخیصی ندادند. به عبارت دیگر بیماری خفیف ممکن است 
مصونیت ایجاد نکنند. به این ترتیب، مطالعه سیستم ایمنی 
به SARS-CoV-۲، برای  افراد بدون عالئم مبتال  بدن 
اینکه عالئم و شدت بیماری چه تأثیری در میزان  تعیین 

مصونیت فرد دارد، مهم خواهد بود.
تعادل بین این عدم قطعیت ها هنگامی برقرار می شود که 
بررسی های سرولوژیک یا آزمایش خون برای آنتی بادی ها بر 
روی تعداد زیادی از افراد انجام شود. چنین مطالعاتی آغاز 
شده و به زودی نتایج آن مشخص خواهد شد، اما این امر 
اندازه  تا چه  آزمایش های مختلف  این دارد که  به  بستگی 
بادی های  آنتی  میزان  چه  بود،  خواهند  خاص  و  حساس 
می کنند  بررسی  واکنش  هنگام  را   ۲-SARS-CoV
به  بادی ها  آنتی  نفوذ سیگنال های مضر  از  آیا می توانند  و 

ویروس های دیگر جلوگیری کنند.
این مسئله است که چه  تر، درک  برانگیز  حتی چالش 
ارتباطی میان پاسخ ایمنی بدن با خطر عفونت مجدد فرد و 
مسری بودن آن برای دیگران دارد. براساس آزمایشات داوطلبانه 
با کروناویروس های فصلی و مطالعات ضد پایداری آنتی بادی در 
SARS و MERS، ممکن است فردی پاسخ ایمنی قوی 
به SARS-CoV-۲ برای محافظت کامل در برابر عفونت 

مجدد ایجاد کند و دیگری پاسخ ضعیف تری نشان دهد.
طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک معتبر برای روشن کردن 
همه این ابهامات کار ساده ای نیست و بسیاری از دانشمندان، 
از جمله چندین تیم بزرگ، در حال حاضر روی این مسئله 
کار می کنند. یک مشکل این است که افراد مبتال به عفونت 
قبلی ممکن است با افرادی که هنوز به روش های دیگری 
آلوده نشده اند، متفاوت باشد و این می تواند خطر ابتال به 
عفونت را تغییر دهد. بررسی نقش بیماری قبلی در کنار سایر 
عوامل خطر، نمونه ای از مشکل کالسیک اپیدمیولوژیست ها 
است که »گیج کننده« نامیده می شود و امروزه با توجه به 
 ،۲-SARS-CoV تغییر سریع شرایط بیماری همه گیر

بسیار پیچیده تر به نظر می رسد.
تالش برای یافتن عملکرد ایمنی بدن و مصونیت در برابر 
کروناویروس در این روز ها بسیار مهم است. عالوه بر بررسی 
دقیق کارآیی احتمالی مصونیت جمعی، نیازمند این هستیم 
تا بررسی کنیم که چه کسانی قادر خواهند بود وارد جامعه 
احتمال  یا  و  آن ها  ابتالی مجدد  شوند در حالی که خطر 
انتقال ویروس از جانب آن ها وجود نداشته باشد. محوریت 
این تالش ها مشخص خواهد کرد که مصونیت در برابر این 

بیماری برای چه مدت زمانی از ما محافظت خواهد کرد.

با گذشت زمان، جنبه های دیگر مصونیت نیز روشن تر 
خواهد شد. شواهد تجربی و آماری نشان می دهد که عفونت 
با یک کروناویروس می تواند تا حدودی با مصونیت در برابر 
دیگر انواع این ویروس، مرتبط باشد. این که آیا برخی از افراد 
به دلیل سابقه قبلی ابتال به کروناویروس ها، در معرض خطر 
بیشتر یا کمتری با SARS-CoV-۲ هستند، هنوز یک 
سؤال بی پاسخ است. همچنین سوال دیگری در مورد تقویت 
به یک کروناویروس  ایمنی نسبت  ایمنی بدن وجود دارد. 
می تواند در برخی موارد به جای جلوگیری یا کاهش، عفونت 
را در ویروس دیگر تشدید کند. این پدیده آزار دهنده بیشتر 
 flaviviruses ویژه  به  ها،  ویروس  از  دیگری  گروه  در 
شناخته شده است و ممکن است توضیح دهد که چرا واکسن 
ضد تب دانگو - یک عفونت فالوی ویروس- گاهی اوقات 

می تواند بیماری را بدتر کند.
در  نیز  کروناویروس ها  درباره  شرایطی  چنین  اگرچه 
حال مطالعه است، اما نگرانی از احتمال بروز موارد مشابه 
همچون فالوی ویروس ها، یکی از موانعی است که باعث 
کاهش سرعت توسعه تولید واکسن های تجربی SARS و 
MERS شده است. جلوگیری از تقویت ویروس نیز یکی از 
بزرگترین چالش های دانشمندان در تالش برای تولید واکسن 
Covid-۱۹ خواهد بود. خبر خوب این است که تحقیقات 
در مورد SARS و MERS برای پیشرفت در این زمینه 
یافتن  برای  تالش ها  از  گسترده ای  طیف  و  و  شده  شروع 
واکسن Covid-۱۹، با استفاده از رویکرد های مختلف، در 
حال انجام است. دانش بیشتری در مورد تمام جوانب این 
ویروس جدید مورد نیاز است، اما در این بیماری، مانند سایر 

موارد قبلی، باید تصمیماتی با عواقب بزرگ اتخاذ شود.

از »خود مراقبتی« چه می دانیم؟
این کلمه را کجا شنیده ایم؟ چه وقت هایی از آن استفاده 
می کنیم؟ وقتی بیمار می شویم؟ وقتی صدمه ای می بینیم؟ یا 
هرروز؟ باید بیمار شویم و در سالمتی مان خللی ایجاد شود تا 
به خودمراقبتی فکر کنیم یا نه؟ بعد از این چندثانیه از خودمان 

بپرسیم: من چقدر از خودم مراقبت می کنم؟
»خودمراقبتی«؛ چند ثانیه به این واژه فکر کنیم و ببینیم چه 
چیزهایی به ذهنمان می آید؟ این کلمه را کجا شنیده ایم؟ چه 
وقت هایی از آن استفاده می کنیم؟ وقتی بیمار می شویم؟ وقتی 
صدمه ای می بینیم؟ یا هرروز؟ باید بیمار شویم و در سالمتی مان 
خللی ایجاد شود تا به خودمراقبتی فکر کنیم یا نه؟ بعد از این 
چندثانیه از خودمان بپرسیم: من چقدر از خودم مراقبت می کنم؟

خودمراقبتی مفهوم ساده ای است که زندگی ما را تحت 
تأثیر خودش قرار می دهد. هر روز بدون آنکه بدانیم در موردش 
صحبت می کنیم. هر روز برای بهتر شدن حالمان تالش می کنیم. 
سعی می کنیم مدیریت استرس باالتری داشته باشیم و مفیدتر 
باشیم. سعی می کنیم ارتباطاتمان را بهتر کنیم: همه اینها را در 
خودمراقبتی پیدا می کنیم. قبل ترها وقتی صحبت از سالمت 
می شد، همین که بیماری خاصی نداشتی کافی بود تا سالم 
نامیده شوی. اما امروز سالمتی یک ذهن سالم هم می خواهد 
که در یک بدن سالم زندگی می کند. حاال دقیق تر شویم. دقیقا 
خود مراقبتی چیست و چه ابعادی از زندگی ما را درگیر می کند؟

  مراقبت از خود یعنی چه؟
مراقبت از خود فقط به ابعاد جسمی ما منحصر نمی شود. 
وقتی می گوییم خودمراقبتی، خیلی از ما به دکتر رفتن  و 
چکاپ های مداوم فکر می کنیم و برخی از ما به سالمت روح و 
برخی از ما به توجه به نیازهای جسمی و روحی. اما خودمراقبتی 
کمی بیشتر از این حرف ها زندگی ما را دربر دارد و به عنوان های 
احساسی، معنوی، جسمی و اجتماعی تقسیم می شود. وقتی 

از خودمراقبتی می گوییم، کتاب خواندن هم مطرح می شود. 
کارهایی که حال روحمان را بهتر کند، مثل شنا کردن و آواز 

خواندن هم مطرح می شود. 

  چرا خودمراقبتی اهميت دارد؟
بهتر کارهایمان را انجام می دهیم و در محیط کار و خانه 
مفیدتر هستیم. همان زمان را صرف می کنیم اما می توانیم 
متمرکزتر باشیم و به کارهای مورد عالقه خودمان برسیم. پس 
وقتی یاد می گیریم به چیزهایی »نه« بگوییم و به کارهایی که 
اهمیت بیشتری برای زندگی شما دارد بپردازیم، زندگی خود 
را متمرکز روی اهدافتان کرده ایم و بهره وری بیشتری را تجربه 
کرده ایم. با راهکارهای خودمراقبتی و تمرین آن ها،  بهره وری 

روزمره ما را افزایش خواهد داد.

  در برابر بيماری مقاوم می شوید
سیستم ایمنی بدن ما وقتی از خودمان مراقب می کنیم 
باالتر می رود و کم تر هم مریض می شویم. بدن ما کم تر در برابر 
سرماخوردگی مقاومت می کند و احساس قدرت بیشتری داریم. 
شواهد نشان می دهد فعالیت های خودمراقبتی، سیستم عصبی 
پاراسمپاتیک شما )PNS( را به فعال می کند و این یعنی بدن 
ما در حالت آرامش و رشد پیش می رود و سیستم ایمنی بدن ما 
باالتر می رود. استرس کم تر و سیستم ایمنی باالتر می تواند شما را 
حتی در برابر سرماخوردگی، آنفوالنزا و انواع بیماری ها کمک کند 
و احساس قدرت جسمی بیشتری به شما ببخشد. عالوه بر این 
باعث تقویت احساس مثبت به خود می شود که به طور ناخودآگاه 
پیام مثبت را به شما می دهد که کفتگوی منفی و صدای درونی 

انتقادی شما را کم می کند.

  مشکالت روان شما کاهش می یابد؛ حتی تا مرز 

تغيير حرفه شخص
ممکن است آنقدر خودتان را بشناسید که کم کن کار خودتان 
را تغییر دهید و آنچه بیشتر با شما هماهنگی دارد را انتخاب 
کنید. تمرین مراقبت از خود مستلزم این است که در مورد کاری 
که واقعاً آن را دوست دارید فکر کنید. تمرین اینکه چه چیزی 
را دوست دارید، باعث می شود که احساس شور و هیجان داشته 
باشید و خودتان را بهتر درک کنید. حتی ممکن است حرفه 
خودتان را تغییر دهید و سرگرمی های جدیدی برای خودتان 
پیدا کنید. همانطور که در باال اشاره شد ، مزایای مراقبت از خود 
بسیار زیاد است. بدیهی ترین مزیت آن مربوط به سطح خلق وخو 

و انرژی و مسلط شدن بر مشکالت سالمت روان است.

  نمونه هایی از خودمراقبتی ساده اما موثر 
مراقبت از خود را به فعالیت هایی می گوییم که با هدف 
تقویت انرژی، بازیابی سالمت و کاهش استرس انجام می دهیم و 
روش های زیادی هم دارد. مراقبت از خود در برخی موارد در همه 
انسان ها مشترک است و در برخی موارد از شخصی به شخص 
دیگر متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد اما همین که در 
مواقعی که فشار بر ما زیاد می شود درخواست کمک کنیم، در 
حال خودمراقبتی مفیدی هستیم که ذهن و جسم ما را سالم نگه 
می دارد. ما می توانیم تا ابد با یک بیماری به تنهایی دست و پنجه 
نرم کنیم یا اینکه کمک بخواهیم و نوعی از خودمراقبتی را برای 
خودمان در نظر بگیریم. ورزش روزمره یکی از نمونه های ساده و 
مهم خودمراقبتی است. ورزش های حرفه ای به کنار، همان نیم 
ساعت پیاده روی ساده، یک خودمراقبتی ویژه است که می توانیم 
انجام دهیم. صرف وقت برای مراقبت از خود همیشه آسان نیست 
اما انجام کارهای کوچکی که در هر روز، هر هفته یا هرماه انجام 

دهیم یک شروع خوب است.
منبع: ایرنا
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اثرات ام اس بر بینایی
گزارش تحليلی ...گزارش تحليلی

 پژوهشگران معتقدند افرادی که با کاهش بینایی مراجعه 
می کنند؛ باید سطح خونی ویتامین B۱۲ آنان کنترل شود. 

زیرا کمبود آن می تواند عالئم مشابه MS را ایجاد کند.
به گزارش بهداشت نیوز، یک جراح و متخصص چشم با 
اشاره به اینکه التهاب عصب بینایی شایع ترین اختالل بینائی 
در مبتالیان به MS است، گفت: حرکات غیرارادی چشم ها و 
دوبینی با التهاب محدوده ای از مغز که کنترل حرکات چشم 
را بر عهده دارد مرتبط است، اما التهاب عصب بینائی با این 

مشکل ارتباطی ندارد و جداگانه اتفاق می افتد.
اینکه مشکل چشمی  به  اشاره  با  دکتر احمد شجاعی، 
گفت:  است،  عالمت  اولین   )MS( بیماران  از  بسیاری  در 
تاری  یا  ناگهانی دوبینی، تمرکز ضعیف، درد چشم  شروع 
دید می تواند فرد را وحشت زده کند. آگاهی از این مطلب 
که بینایی وی ممکن است مختل شود نیز برای بسیاری از 

بیماران اضطراب آور است.

وی افزود: خوشبختانه پیش آگهی برای بهبودی بسیاری 
از مشکالت چشمی همراه با MS خوب است. اگر مشکل 
ایجاد شود،  بینائی مادام العمر  بماند و کاهش  باقی  بینایی 
تجهیزات و منابعی وجود دارند که می تواند به بیماران در 
جهت تطابق با وضعیت شان کمک کنند. نابینائی کامل هم 

می تواند اتفاق افتد و لیکن بسیار نادر است.
شـجاعی بـا تاکیـد بر اینکـه اکثـر مبتالیـان نیازمند آن 
هسـتند کـه بـا تغییـرات دائمی شـان تطابـق یابنـد، گفت: 
مبتالیـان بـه MS نیز ممکن اسـت مانند بسـیاری از افراد 
بـه دالیـل دیگـر افـت بینایـی داشـته باشـند، لـذا مراقبت 
منظـم از چشـم ها و معاینـه با فواصل زمانی مشـخص برای 

تمامـی افراد پیشـنهاد می شـود.
این جراح و متخصص چشم گفت: التهاب عصب بینائی 
و  دوبینی  است.  بیماران  این  در  بینائی  اختالل  شایع ترین 
حرکات غیرارادی چشم ها دو مشکل دیگر هستند. حرکات غیر 
ارادی چشم ها و دوبینی با التهاب محدوده ای از مغز که کنترل 
حرکات چشم را بر عهده دارد، مرتبط است. اما التهاب عصب 

بینائی با این مشکل ارتباطی ندارد و جداگانه اتفاق می افتد.
صورت  به  بینائی  عصب  التهاب  عالئم  گفت:  شجاعی 
دوبینی، محدودشدن دید رنگی، درد در هنگام حرکات ارادی 
چشم، دیدن لکه های سیاه در جلوی چشم و از دست دادن 
حساسیت تمرکز روی اشیاء بروز می کند. این عالئم ممکن 
است در طی روزها تا هفته های اول بدتر شود و بعد از آن به 

تدریج بهبود یابند.
وی افزود: بعضی افراد در طی یک ماه بهبود می یابند ولی 

رفع مشکل در برخی دیگر از بیماران حتی ممکن است تا 
یکسال هم به طول انجامد. دید برخی افراد به طور مجدد 
به حالت قبلی یا نزدیک به قبل باز می گردد. هرچند کیفیت 
بینائی آنان مانند دید رنگی، درک عمق و حساسیت تمرکز 

بعد از حادثه التهاب عصب بینائی ممکن است کاهش یابد.
این جراح و متخصص چشم یادآور شد: دوش آب گرم، 
است عالئم  تب ممکن  و  ورزشی، سرماخوردگی  تمرینات 
محدود شدن دید رنگی، تاری دید و دیگر مشکالت را تشدید 
کند. فیبرهای عصبی که غالف میلین آنها از بین رفته یا در 
حال بهبودی هستند، به درجه حرارت باال حساسند. عالئم 
مرتبط با حرارت زمانی با استفاده از کیسه یخ یا داروی تب بر 
یا پوشیدن لباس خشک و قرار گرفتن در مقابل پنکه یا کولر 

و سرد شدن بدن فرد، بهتر می شود.
وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه شود که بروز یا 
 MS تشدید عالئم به این معنی نیست که یک حمله جدید

در فرد اتفاق افتاده بلکه اگر عالئم بیش از یک روز باقی ماند 
و با کاهش درجه حرارت بدن، عالئم بهتر نشد؛ ضروری است 

که بیمار با پزشک خود تماس گیرد.
را  بینائی  چشم ها،  غیرارادی  حرکات  گفت:  شجاعی 
به طرق مختلف از جمله دیدن اشیاء به اشکال مختلف و 
متحرک بودن دنیای اطراف نشان دهد. حرکات غیرارادی 
چشم ها می تواند افقی یا عمودی، در یک چشم یا هر دو باشد 
و به طور مشخص موجب افت بینائی عمومی و اغلب عدم 
تعادل شود. دوبینی، بینایی را با دیدن دوتایی اشیاء مختل 
می کند. از آنجا که دیدن دوتایی اشیاء می تواند حس تعادل 
فضایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد، دوبینی نیز ممکن است با 

تعادل فرد مداخله داشته باشد.
این جراح و متخصص چشم با بیان اینکه درمان برای 
التهاب  یا  چشم ها  غیرارادی  حرکات  دوبینی،  اولیه  حمله 
عصب بینائی مشابه است، گفت: هر سه اختالل فوق بویژه 
التهاب عصب بینائی ممکن است خودبخود متوقف شود، اما 
ثابت شده که استفاده سریع از داروهای استروئیدی موثر است 
و اختالل بینائی ایجاد شده در اثر التهاب عصب بینائی، چون 

در اثر تخریب عصب بینائی است با عینک بهبود نمی یابد.
وی گفت: مهم ترین سؤالی که در مورد فرد جدیدی که 
به اولین حمله التهاب عصب بینائی دچار می شود، این است 
که داروی استروئیدی دریافت کند یا اینکه منتظر بروز عالیم 
تزریق  با  موافق  درمان  درباره  پاسخ ها  بیشتر  باشد؟   MS
استیروئید به صورت وریدی، عالئم چشمی تا حدود زیادی 

بهبود می یابد و ایجاد MS نیز به تاخیر افتاده است.

تجویز  که  معتقدند  محققان  افزود:  شجاعی 
کورتیکواستروئید وریدی هنگام اولین حمله التهاب عصب 
 MS بینایی؛ اثر کوتاه مدتی در تاخیر ایجاد دومین حمله
از یک تزریق وریدی استروئید  دارد و به نظر می رسد که 
فواید دراز مدت حاصل نمی شود و مطالعات نشان داده است 
بهبودی افرادی که با استروئید خوراکی درمان می شوند، به 
دلیل عدم رعایت مصرف صحیح دارو، مشابه افرادی هستند 
که درمان نمی شوند، زیرا دیده شده که استروئید خوراکی به 

طور آشکاری خطر عود را افزایش می دهد.
بینایی  التهاب عصب  اولیه  عالئم  اگر  کرد:  تصریح  وی 
 MS نیز نتواند هیچ ضایعه ای مرتبط با MRI خفیف باشد و
را نشان دهد، پزشک ممکن است تصمیم گیرد که اجازه 
دهد اختالل خودبخود بهبود یابد و این یک حقیقت است که 
حمله های التهاب عصب بینائی باعالئم خفیف ممکن است 
بدون درمان رها شوند اما عالئم شدیدی که با فعالیت های 
روزانه تداخل دارند، به طور معمول با دوز باالی استروئید 

درمان می شود.
ایمونوگلوبین جی  شجاعی گفت: تزریق داخل وریدی 
است یک  ممکن  و  است  تجربی  و  درمانی گران   )IVIG(
گزینه برای افرادی باشد که قادر نیستند داروی استروئیدی 
دریافت کنند. در این مورد نیز پژوهش ها، نشان داده که 
دارند، حالت  دیابت  که   MS به  مبتالیان  برای   )IVIG(
اطالعات  چند  هر  می کند.  ایجاد  افسردگی  یا  سرخوشی 
کمی در مورد مؤثر بودن درمان های تکمیلی برای مشکالت 
بینایی وجود دارد، اما گزارش ها حاکی از این است که به 
فولیک  و   B۱۲ ویتامین به  بینایی  وابستگی عصب  دلیل 
التهاب عصب  ویتامین B۱۲ در طی حمله  تجویز  اسید، 

بینایی تأثیرات مثبتی داشته است.
کاهش  با  که  افرادی  معتقدند  پژوهشگران  گفت:  وی 
بینایی مراجعه می کنند؛ باید سطح خونی ویتامین B۱۲ آنان 
کنترل شود. زیرا کمبود آن می تواند عالئم مشابه MS را 

ایجاد کند.
شجاعی گفت: درمان اولیه برای دوبینی و حرکات غیر 
بینایی  عصب  التهاب  برای  که  است  همانی  چشم  ارادی 
انجام می شود. دوبینی مقاوم را می توان با استفاده از وسایل 
عضالت  جراحی  یا  لنز  منشورهای  تعبیه  مانند  کمکی 
چشمی برای هم ایستا شدن مجدد چشم ها کمک کرد و 
اگر این درمان ها موثر نبود، می توان برای رفع دوبینی، روی 
یکی از چشم ها را بست و تفاوتی ندارد که روی کدام یک از 

چشم ها پوشیده شود.
این جراح و متخصص چشم تصریح کرد: بستن یک چشم 
به هیچ وجه روی بینایی تأثیر نمی گذارد و درمان را نیز به 
بسیار  چشم ها  غیرارادی  حرکات  درمان  نمی اندازد.  تاخیر 
مشکل تر است. داروهای مورد استفاده در حرکات غیرارادی 
پیشرونده مثل داروهای ضد تشنج یا شل کننده های عضالت 
ممکن است خوب عمل نکنند. جراحی نیز اغلب برای آن 

پیشنهاد نمی شود و باید روی وسائل بینایی کار کرد.
وی گفت: به رغم مشکل درمان در اختالالت دوبینی و 
حرکات غیرارادی چشم ها؛ هر دو این عوارض ممکن است به 
خودی خود قطع شود. عالوه بر آن سرانجام مغز یاد می گیرد که 
این تصاویر متحرک و نقاط تیره را با دید طبیعی جایگزین کند.

مشکالت  درمان  دورنمای  هرچند  شد:  یادآور  شجاعی 
بودن  باقی  اما  است،  خوب  نسبتا   MS بیماران  چشمی 
مشکالت مدت زمانی طول می کشد. اگر بیماری در چنین 
موقعیتی قرار دارد، متخصص کم بینایی می تواند دلیل از 
دست دادن بینایی را تجزیه و تحلیل کند و به وی کمک 

کند تا حداکثر دید ممکن را با وضعیت موجود داشته باشد.
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فواید آبلیمو
بر بیماری
پوستی

بهداشت نیوز- آب لیمو می تواند در از بین بردن لکه های 
پوستی و سوراخ های ایجاد پوست موثر باشد و معموال به 
عنوان یکی از اجزای ترکیبات خانگی که برای درمان پوست 
صورت استفاده می شوند. از آنجایی که آب لیمو می تواند 
حساسیت زا باشد و باعث خاریدن پوست و باز بین بردن 

آکنه ها هستند.

  آیا می توان از آب ليمو برای از بين بردن آکنه 
ها استفاده کرد؟

لیمو اغلب اوقات به ماسک ها و شوینده هایی که خودتان 
می توانید آن ها را بسازید به عنوان منبعی طبیعی از ویتامین 
آلفا هیدرکسی اسید که به عنوان ابزاری طبیعی برای از بین 
بردن سلول های مرده سطح پوست کاربرد دارد، شناخته می 
شود. آب لیمو همچون دارای مواد مغذی دیگری است که به 

پوست منفعت می رسانند.

  آب ليمو
دکتر رابین اوانس از ایالت کنکتیکوت جنوبی می گوید که 
آب لیمو می تواند پوست و مو را براق کند. وی همچنین بر 
تاثیر آب لیمو روی لکه های پوستی مانند لکه هایی که از 
جای آکنه ها باقی مانده تاکید می کند و می افزاید که این 
ماده به عنوان منقبض کننده در شست و شوی صورت های 
پر جوش کاربرد دارد.         اگرچه متخصصان پوست بر این 
باوراند که آب لیمو مالیم ترین ترکیبی نیست که میتوان 
از آن استفاده کرد. دکتر اوان راجع به اینکه آب لیمو نباید 
با چشم برخورد داشته باشد و امکان سوزاندن پوست های 

خشک توسط آن وجود دارد، هشدار داده است.

  موادی که در آب ليمو هستند پوست شما را 
پاک می کنند:

  آلفا هيدروکسی اسيد
این اسید به طور طبیعی در قندها و میوه ها، از جمله 
لیمو، وجود دارد و اغلب از آن در محصوالت مراقبت از پوست 
و مواد شیمیایی نیز استفاده می شود، زیرا آنها همانند عصاره 
ای شیمیایی عمل می کنند، که پوست مرده را از بین می برد 
و باعث الیه برداری پوست می شوند. AHA موجود در آب 
لیمو از اسید سیتریک ساخته شده و برای پاک کردن منافذ 
و از بردن روغن اضافی پوست مناسب است. با توجه به سطح 
باالی اسید لیمو میتوان گفت که دارای خاصیت ضد باکتری 

و ضد قارچی است.

  ویتامين سی
لیمو منبع خوبی از ویتامین C است، که تحت عنوان  
اسید اسکوربیک نیز شناخته می شود. بدن و پوست ما به 
ویتامین C نیاز دارند تا رشد کند. ویتامین c، غنی از خواص 

ایجاد کالژن دارد  آنتی اکسیدانی است و نقش مهمی در 
که می تواند پوست ما را درخشان تر و جوان تر کند. با این 
حال، مهم است که توجه داشته باشید که آب لیمو خالص 
ممکن است ویتامین C کافی نداشته باشد و روی پوست 

اثری نگذارد.

  چگونگی استفاده از ليمو در درمان آکنه شما
پاکسازی آکنه  برای  انتخاب  بهترین  لیمو ممکن است 
نباشد، اما اگر پوستی زیر داشته باشید می توانید از آن به 
عنوان ماسک صورت، شستشوی صورت یا تونر استفاده کنید. 
در صورت امکان قبل از ماسک گذاشتن کمی آب لیموی تازه 
را روی پوستتان امتحان کنید تا مطمئن شوید آلرژی ندارید.

یک روش ساده برای پاک کردن آکنه استفاده با کمک 
آب لیمو این است که آن را با جوش شیرین، آب گل رز و 
روغن زیتون ترکیب کنید تا ماسک ایجاد شود. هنگامی که 
مخلوط به پودری ضخیم تبدیل شد، آن را به طور مستقیم 
بر روی پوست بمالید و پس از ده الی ۱۵ دقیقه آن را از روی 
پوست بردارید. سپس با آب گرم پوستتان را شستشو دهید. 
شما می توانید برای مالیدن ماسک روی صورتتان از توپی 

پنبه ای استفاده کنید.

  عوارض جانبی استفاده از ليمو برای از بين بردن 
آکنه چيست؟

آلفا هیدروکسی اسید که لیمو را به عنوان ماده ای مفید 
مسئولیت  شناساند،  می  ما  به  پوستی  های  درمان  برای 

عوارض جانبی استفاده از لیمو را نیز بر عهده می گیرد.
را  پوست  سطح  ضخامت  لیمو  در  باال  اسیدیته  سطح 
کاهش می دهد، که می تواند مانع محافظتی آن را از بین 
ببرد و باعث تحریک پوست، عفونت و آسیب آن شود. به 
ادعای متخصصین پوست تنها الیه ی سطحی پوست است 

که ضخیم است.
دکتر سینتیا بیلی از مرکز Bailey Skin Care می 
گوید: “استفاده از آب لیمو یعنی بروز آلرژی  لذا من آن را 
توصیه نمی کنم. من همیشه مرکبات را آلرژی زا می بینم. 
رایج ترین دلیل خشکی لب نتیجه فعل و انفعال آب لیمو و 

چای است”
باشد،  ساز  مشکل  تواند  می  لیمو  برداری  الیه  خواص 
مخصوصا برای افرادی که پوست تیره دارند. حتی یک ایراد 
کوچک در ناحیه آسیب دیده ممکن است منجر به تغییر 
رنگ ناخواسته پوست شود، بنابراین هنگام استفاده از لیمو 

بسیار دقت کنید تا رنگ پوستتان عوض نشود.

  گزینه های دیگر درمان چيست؟
برای بسیاری از ما، خطرات لیمو از مزایای آن بیشتر است. 
خوشبختانه، بسیاری از دیگر مواد پاک کننده آکنه وجود دارد 

که دارای همان خواص لیمو هستند اما بهترین درمان های 
آکنه آنهایی هستند میتوان آن ها را کنترل کرد و درباره ی 

آن ها مطالعه شده است.
کند  می  توصیه   )AAD( آمریکا  پوست  آکادمی 
محصوالت حاوی بنزوئیل پراکسید یا اسید سالیسیلیک را 
برای درمان آکنه های خفیف و محصوالت حاوی رتینوئید 

برای درمان آکنه شدید توصیه می کند.

  پراکسيد بنزوئيل
محصوالت  از  مختلفی  انواع  در  که  بنزوئیل،  پراکسید 
مراقبت از پوست در دسترس است، یک درمان رایج برای 
آکنه است زیرا می تواند باکتری ها را از بین ببرد. از غلظت 
دو تا پنج درصد این ماده برای درمان پوست و از غلطت های 

دیگر برای کاربرد های پزشکی استفاده می  شود.

  اسيد ساليسيليک
اسید سالیسیلیک یا بتا هیدروکسی اسید درمانی شناخته 
شده برای حذف الیه بیرونی پوست و از بین بردن سلول 
های مرده پوست است. این اسید نیز محلول در روغن است، 
بنابراین می تواند به الیه های عمیق پوست نفوذ کند. این 
خاصیت اجازه می دهد تا اسید سالیسیلیک برای از بین بردن 
منافذ، خرابی ها و رادیکال های آزاد که باعث ایجاد لکه می 

شوند کاربرد داشته باشد.

  رتينوئيد ها
برای درمان موارد شدیدتری از آکنه، AAD به شما توصیه 
می کند که ایزوترتینوئین )که تحت عنوان Accutane نیز 
شناخته می شود( استفاده کنید. این ماده نوعی از رتینوئید 
– مشتقات ویتامین A است -که در منافذ پوستی روغن 
ایجاد می کند و باعث بروز آکنه می شود. ایزوترتینوئین دارای 
توانایی منحصر به فرد برای کاهش دادن فعالیت غده های 
روغنی و کشتن باکتری هایی است که می توانند موجب 
از  با این وجود، خطرات جدی درباره استفاده  آکنه شوند. 
ایزوترتینوئین و دیگر رتینوئید ها وجود دارد از جمله مسائل 

بهداشت روانی و ایجاد نقص در جنین زنان باردار .

  آیا باید آب ليمو را امتحان کنيد؟
برخی از فواید استفاده از آب لیمو بدین شرح است: ارزان 
است، به طور گسترده ای در دسترس است و به نظر می 
رسد برای درمان آکنه موثر باشد. با این حال، قبل از اینکه 
میوه ها را در هر جایی از پوست خود بگذارید و از آب لیمو 
استفاده کنید، از خطراتی که ممکن است شما را تهدید کند 
آگاه شوید. امن ترین راه این است که برای دریافت مشاوره با 
متخصص پوست تماس بگیرید یا از درمانگر های خفیف آکنه 

مثل بنزوئیل پراکسید و اسید سالیسیلیک استفاده کنید.



شنبه 4 اردیبهشت ماه  1400    شماره  233 48 هفتهانهم

Weekly Title one  no 233   Saturday  24 April 2021 

نشانه های مشکالت تیروئیدی
گزارش تحليلی ...

تیروئید شما ممکن است کوچک باشد، اما تاثیر بزرگی بر 
روی کل بدن شما دارد.

به گزارش بهداشت نیوز، تیروئید یکی از موثرترین اندام ها 
در بدن شما است. این غده پروانه ای شکل هورمون  هایی را 
تولید می  کند که متابولیسم را تنظیم می  کنند. ) منظور از 
تنظیم متابولیسم نحوه تبدیل مواد غذایی به انرژی و استفاده 
از انرژی توسط سلول هاست( و در نهایت همه سیستم ها را 

در بدن شما در خط و عملکرد درست نگه می  دارد.

اگر سطوح تیروئید شما غیرفعال هستند – یا بیش فعال 
هستند و هورمون  های زیادی آزاد می  کنند و یا کم کار است 
و تعداد هورمون  های خیلی کمی را آزاد می  کنند – این 
اما مشکالت  از عالئم شود.  می  تواند منجر به بروز برخی 
تیروئیدی به سختی خودشان را نشان می دهند، به همین 
دلیل است که تا ۶۰ درصد مبتالیان به سرطان تیروئید از 

شرایط خود آگاه نیستند.

  نشانه های رایج مشکالت تيروئيدی
دکتر Anne Cappola ، پروفسور پزشکی در بخش 
پزشکی  دانشکده  در  متابولیسم  و  دیابت،  ریز،  درون  غدد 
برای تشخیص  تواند  تیروئید می   پنسیلوانیا می گوید:    
چالش برانگیز باشد چرا که هیچ دو نفر دو مجموعه از نشانه  
های یکسانی را ندارند. شما می  توانید دو نفری را ببینید که 
به میزان یکسان به سرطان تیروئید مبتال هستند، اما عالیم 

آن  ها کامال متفاوت است.
بر وجود  مبنی  یا عالمتی  نشانه  دیگر، هیچ  عبارت  به 
این  مشکل در غده تیروئید شما وجود ندارد. پس اگر در 
مورد نگران هستید، بهتر است با پزشک خود صحبت کنید.

پزشکی  دانشکده  استادیار   Deena Adimoolam
Icahn در کوه سینا می گوید:    دکتر شما یک آزمایش 
فیزیکی انجام خواهد داد و غده تیرویید و بدن را برای نشانه 
کند.  می  ارزیابی  تیروئید  عملکرد  اختالل  به  مربوط   های 
آزمایش خون نیز برای بررسی سطوح هورمون تیرویید می 

تواند انجام شود.
ما در این مطلب به بررسی ۱۰ نشانه هشداردهنده در این 

مورد می پردازیم. با ما همراه باشید.

  وزن شما به شدت تغيير می کند
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدتغییرات وزنما همه فراز و نشیب  های زندگی خودمان 
را داریم و این عادی است. اما اگر متوجه کاهش وزن و یا 
به  بخواهید  است  ممکن  باشید  شده  شدید،  وزن  افزایش 

پزشک مراجعه کنید.
دکتر کاپوال می گوید: ” متابولیسم متداول ترین تاثیر 
شناخته شده هورمون تیروئید است و هورمون بسیار زیاد، 

می  تواند آن را افزایش داده و شما وزن کم کنید.”
اما دکتر کاپوال یادآور می شود که یک تیروئید بیش فعال 
می تواند بدن شما را در یک وضعیت کاتابولیک قرار داده و 
منجر به از دست دادن عضالت شود. او توضیح می  دهد: “یک 
تصور غلط که وجود دارد این است که این یک روش عالی 

برای از دست دادن وزن است، اما در این شرایط شما به طور 
انتخابی چربی را از دست نمی  دهید.”

همین اتفاق با تیروئید کم کار نیز رخ می  دهد: با یک 
تیروئید کم کار متابولیسم شما کاهش می  یابد و شما می  
توانید وزن خود را افزایش دهید چون بدن شما به انرژی 
کمتری نیاز دارد. سطوح پایین تیروئید به بدن شما می  گوید 

که کالری خود را نگه دارد.

  شاهد ریزش موهایتان خواهيد بود
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
ریختن  شاهد  فقط  شما  شرایط  این  مودر  تیروئیدریزش 
چند تار مو در در هنگام دوش گرفتن نیستید، بلکه ریزش 

موهایتان بسیار قابل توجه است.
ژورنال  از   ۲۰۱۴ سال  در  شده  انجام  مطالعه  یک 
آرئاتا  آلوپسی  که  می  دهد  نشان   Dermatology
شروع  با  که  شایع  بیماری  )یک   )Alopeci areata(
ناگهانی ریزش مو در یک ناحیه کامال مشخص و معموال گرد 
تشخیص داده می  شود( به مشکالت تیروئیدی مربوط می  
شود. از بین ۷۸ بیمار در این تحقیق، ۲۴ درصد عملکرد 
تیروئید غیر طبیعی داشتند که به طور قابل توجهی باالتر از 

میزان اختالل تیرویید در جمعیت عمومی است.
وضعیت  در  تغییرات   ” گوید:  می   Cappola دکتر 
هورمون تیروئید حتی می تواند فولیکول های موی شما را 

تحت تاثیر قرار دهد.”
بیش از حد بودن و یا کم بودن هورمون تیروئید باعث می 
شود که فولیکول های موی شما از بین بروند و باعث ریزش 
مو شوند. اما این دائمی نیست. دکتر Cappola می  گوید: 
” زمانی که اوضاع عادی شود، دوباره موها رشد خواهند کرد.”

  حرکت روده شما تغيير می کند
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدمشکالت گوارشیاگر شما بیشتر از معمول به حمام 
می روید، ممکن است فکر کنید که این مسمومیت غذایی 
است یا اینکه که به اندازه کافی سبزیجات نخورده اید. در 
حالی که احتماال شما به طور خودکار مشکالت روده خود را 
به تیروئید ربط نداده اید، این هورمون  های تاثیر گذار ممکن 
است در اینجا نیز نقش بازی کنند، یا سرعت خود را کم کنند 

و یا به طرف دستگاه گوارش شما حرکت کنند.
تیروئید  کاری  کم   ” گوید:  Adimoolam می   دکتر 
این  باعث یبوست شود در حالی که پرکاری  ممکن است 

هورمون می تواند منجر به اسهال شود. “

  تپش قلب دارید
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدتپش قلببله، قلب شما نیز دارای گیرنده های تیروئید 
است. پرکاری تیروئید سرعت سیستم های شما از جمله قلب 

تان را افزایش می دهد.
شما  که  “هنگامی  گوید:  می   Adimoolam دکتر 
پرکاری تیروئید دارید، این شرایط قلب شما را تحت  تاثیر 
قرار می  دهد و ممکن است عالئم تپش قلب یا ضربان قلب 

سریع را تجربه کنید.
دکتر Cappola می  گوید ممکن است احساس وحشت 

زده و عصبی داشته باشید.

  فشار خون شما خارج از محدوده است
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدفشار خونبه طور مشابه، هورمون  های تیروئید نیز می 

 توانند در فشار خون شما به ایفای نقش بپردازند. پرکاری 
تیروئید باال رفتن فشار خون را به دنبال داشته و کم کاری 

تیروئید به پایین آمدن فشار خون منجر می شود.

  شما احساس مستعد افسردگی و یا نگرانی دارید
با  تواند  تیروئید می  دکتر کاپوال می گوید: “کم کاری 

افسردگی ارتباط داشته باشد.”
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیداحساس افسردگیاز آن جایی که کم کاری هورمون 
تیروئید کمی باعث کندی سیستم بدن شما می شود، می 

 تواند عالئم افسردگی را به همراه داشته باشد.
که  دهد  می  نشان   BMC روانپزشکی  از  مطالعه  یک 
اتوایمونیتی تیروئید به اضطراب یا اختالل خلق مرتبط است. 
پزشک ها دقیقا مطمئن نیستند که چرا این اتفاق می افتد، 
اما به نظر می  رسد که مطالعات نشان می  دهند که هورمون 
 های تیروئید می  توانند میزان سروتونین را تحت  تاثیر قرار 
دهند. در طرف دیگر، یک تیروئید پرکار و سیستم هایی که 

می توانند از بین بروند، منجر به عالئم اضطراب می شوند.

  شما کامال خسته هستيد
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدخستگیهمه ما خسته می  شویم، اما وقتی تیروئید 
شما درست کار نکند و خیلی هورمون های کمی ترشح می 
کند، می  توانید احساس کنید که به یک چرت زدن کوتاه نیاز 
دارید. علت آن این است که هورمون تیرویید بر تعادل انرژی 

در کل بدن شما تاثیر می  گذارد.
ژورنال  در   ۲۰۱۲ سال  در  که  ای  مطالعه  
Endocrinology منتشر شد نشان داد که افراد مبتال 
به hypothyroidism )ملقب به تیروئید کم کار( سطوح 
باالتری از خستگی جسمی و ذهنی، سطوح انگیزشی پایین 

 تر، و کاهش فعالیت را تجربه کرده  اند.

  شما در حال از دست دادن استخوان هستيد
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدپوکی استخواندر حالیکه با گذشت زمان و افزایش سن 
از دست رفتن تراکم استخوانی را تجربه می کنیم، اما یک 
تیروئید پرکار می تواند این روند را تسریع بخشد. از آنجایی 
که تیروئید بیش از حد بدن شما را به یک وضعیت کاتابولیک 
می اندازد، در حالت انقباض، می تواند استخوان های شما را 

تضعیف کند و خطر ابتال به پوکی استخوان را افزایش دهد.

  شما مه مغزی دارید
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدمه مغزیهمه ما این موارد را تجربه کرده ایم، زمان 
های که حرفی تا سر زبانمان می آید ولی هرچی فکر می 
کنیم نمی توانیم آن را به یاد بیاوریم. در حالی که برخی از 
این فراموشی ها ممکن است به سن مرتبط باشد، اما مشخص 
می  شود که مغز شما از تاثیر تیروئید مصون نیست. زمانی که 
سطوح هورمون تیروئید پایین است، می تواند بر توانایی شما 

برای تمرکز و به یاد آوردن چیزها تاثیر بگذارد.
غده  اختالل  تیروئیدی,عالئم  مشکالت  های  نشانه 
تیروئیدپریودهای نامنظم تیروئید بر فعالیت هورمون  های 
دیگر بدن، از جمله هورمون  های جنسی نیز تاثیر می  گذارد. 
این می  تواند منجر به دوره  های قاعدگی نامنظم و همچنین 
دوره  های سنگین یا سبک شود. در برخی موارد، زنان ممکن 
است دوره  های قاعدگی خود را از دست بدهند یا با ناباروری 

مبارزه کنند.


