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حجم مبادالت تجاری ایران و ترکیه باید به ۳۰ میلیارد دالر برسد
توسعه  راه های  بررسی  جمهور  رییس  دفتر  رییس 
مهم  محورهای  از  یکی  را  اقتصادی  و  تجاری  همکاری های 

مذاکرات پیش رو با ترکیه عنوان کرد.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به برگزاری 
روز  در  ترکیه  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  جلسه 
چهارشنبه، گفت: امروز جلسه مقدماتی کمیسیون مشترک با 
حضور نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه های عضو کمیسیون 
برگزار شد و محورهای نشست پیش رو و همچنین مسائل مورد 

مذاکره فی مابین مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این نشست دستگاه های مختلف گزارش 
و  بیست  کمیسیون  مصوبات  اجرای  و  همکاری ها  پیشرفت 
هفتم که سال گذشته برگزار شد را ارائه کردند و در خصوص 
مأموریت ها و وظایف هر یک از دستگاه ها تصمیم گیری و تعیین 

تکلیف شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور روابط میان ایران و ترکیه را دیرینه 
و استراتژیک خواند و خاطرنشان کرد: در طول سال های گذشته 
هر دو کشور اراده استواری برای توسعه همکاری های دوجانبه 
از خود بروز داده اند. این اراده در توافقات و سندهایی که در 
سال های گذشته میان طرفین امضا شده قابل ردگیری است 
و هدف گذاری دو طرف افزایش سطح همکاری ها در زمینه های 

گوناگون بوده است.
واعظی افزود: از سال های گذشته در مذاکرات دوجانبه بر 
این موضوع تاکید کردیم که حجم مبادالت تجاری دو طرف 

به ۳۰ میلیارد دالر برسد. این هدفگذاری البته به دلیل برخی 
موانع از جمله تحریم های ظالمانه آمریکا محقق نشد. در عین 
حال در سال گذشته نیز به دلیل شیوع کرونا و مشکالت موجود 
بر سر نقل و انتقاالت تجاری مرزی، کمی شاهد افت تجارت 
میان دو کشور بودیم. با این حال دو طرف بر تسریع توسعه 
مناسبات تجاری و افزایش مبادالت تاکید دارند و ان شاء اهلل 
با رفع تحریم ها، حرکت به سوی این هدفگذاری، با سرعت و 

شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، بررسی 
از  یکی  را  اقتصادی  و  تجاری  همکاری های  توسعه  راه های 
محورهای مهم مذاکرات پیش رو عنوان کرد و گفت: بر اساس 
بررسی هایی که در دبیرخانه کمیسیون مشترک بعمل آمده، 
زمینه های مختلفی همچون تجارت، سرمایه گذاری، انرژی، علم 
و فناوری، حمل ونقل، سالمت، گردشگری و غیره برای توسعه 
همکاری های دوجانبه احصا شده که در نشست پیش رو در 

خصوص آن به گفت وگو خواهیم پرداخت.
پایانه مرزی و  در  تجاری  مبادالت  داد: تسهیل  ادامه  وی 
تسریع در انجام مراحل اداری پذیرش از سوی طرفین از دیگر 
موارد مذاکره در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 

ترکیه خواهد بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین از مذاکره برای اصالح و 
بازنگرش توافقنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که در سال 
۲۰۱۵ منعقد شده خبر داد و گفت: بر اساس این موافقتنامه ایران 
در تعرفه واردات ۱۲۵ کاال برای ترکیه تخفیف قائل شده و آنها در 
۱۴۰ کاال چنین تخفیفی را لحاظ کرده اند. بر اساس مواد موافقتنامه 
بازنگری در گروه کاالها با هدف انتفاع بیشتر تجار و بازرگانان 

کشورمان، مورد نظر است و در این مورد گفت وگو خواهیم کرد.
بررسی شرایط ارتقای همکاری های دو کشور در شرایط پس 
از تحریم و احیای صادرات نفت به ترکیه و افزایش صادرات در 
گروه های کاالیی دیگر و همچنین توسعه همکاری های بانکی، 
به گفته رئیس دفتر رئیس جمهوری از دیگر موارد مورد مذاکره 
در نشست وبیناری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه 

خواهد بود.
هادی رضایی
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درباره  روحانی  حسن  سخنان  از  سیاسی  ناظران  آنچه 
راستی آزمایی رفع تحریم ها برداشت می کنند، نوعی عجله از 
جنس همان تعجیلی است که وی در سال ۹۴ و برای اجرای 

برجام به خرج داد.
سیاست  انقالب  معظم  رهبر  که  بود  ماه ۱۳۹۹  بهمن 
مشخص و روشن نظام در ارتباط با مساله احیای برجام را 
اعالم کردند و در واکنش به شروط غیرمتعارف آمریکایی ها 
مبنی بر اینکه ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی اش عمل 
گشت،  خواهد  باز  برجام  به  متحده  ایاالت  سپس  و  کند 
فرمودند: »اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی -که چند 
تعهد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم ها را کاًل لغو 
کند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، 
باید در عمل تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم؛ 

این سیاست قطعی جمهوری اسالمی است«.
از  نیز  دولتمردان  قطعی،  سیاست  این  اعالم  از  پس 
شرط  که  کردند  تکرار  را  مساله  این  مختلف  تریبون های 
دوم  و  تحریم ها  کامل  رفع  اول  برجام،  به  ایران  بازگشت 

»راستی آزمایی« از سوی ایران است.
اما آنچه این روزها میان کارشناسان و دولتمردان محل 
بحث قرار گرفته است، موضوع زمان الزم برای راستی آزمایی 
رفع تحریم ها است، موضوعی که همانند بسیاری از مباحث 

مربوط به برجام محل نزاع منتقدین و موافقین قرار دارد.

  تناقض گویی های روحانی، ظریف و عراقچی در 
لغو تحریم ها

ریشه این مباحثات به قبل از انعقاد برجام بازمی گردد، 
زمانی که منتقدین می گفتند تحریم ها از سوی آمریکا صرفاً 
می گفتند  پاسخ  در  دولتمردان  اما  لغو  نه  می شوند  تعلیق 
»تحریم ها لغو شده اند«، تا جایی که روحانی در یک سخنرانی 
ایران  در تیر ۹۴ به صراحت گفت: »امروز به ملت شریف 
اعالم می کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق تمامی 
تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی 
تحریم های  تمام  شد.  خواهد  لغو  بوده،  قطعنامه  در  که 
اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل ونقل، پتروشیمی و 

فلزات گران بها بالمره )یکباره( لغو خواهد شد و نه تعلیق«.
برای همه روشن شد که  زمانی  روحانی  نقض سخنان 
با یک امضا  ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۹۷ 
توافق  از  و  برگرداند  را  برجام  با  مرتبط  تحریم های  تمامی 

هسته ای خارج شد.
خروج ترامپ از برجام در حالی بود که روحانی در دی ماه 
۹۴ در یک نشست خبری گفته بود: »تعهدی که امروز آمریکا 
در رابطه با برجام به ما داده، تعهد دولت آمریکاست، نه این 
دولت و آن دولت. این تعهدات استمرار پیدا می کند و فرقی 
ندارد که چه دولتی در آمریکا بر سر کار بیاید، هر دولتی که 

باشد به این چارچوب متعهد است«.
محمدجواد ظریف نیز در همان روزها در نشست شورای 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  خارجی  روابط  راهبردی 
برخی کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا اعالم کردند 
که در اولین یا دومین روز ریاست جمهوری شان این توافق را 
لغو خواهند کرد، گفت: »االن رئیس جمهور بعدی می خواهد 
تحریم ها را با یک امضا برگرداند. خوب برگرداند. چه کسی 

در دنیا اجرا می کند؟ آمریکا نمی تواند از برجام خارج شود«.
نیز  کننده  مذاکره  تیم  اعضای  برخی  دیگر،  سوی  از 
اظهارات منتقدین نسبت به تعلیق تحریم ها توسط آمریکا را 
نمی پذیرفتند و تاکید می کردند که تحریم ها لغو شده است. 
سید عباس عراقچی در آذرماه ۹۴ به لغو کامل تحریم ها اشاره 
کرد و گفت: »در روز اجرای برجام رسماً اعالم خواهد شد که 
از آن روز تحریم ها به صورت کامل و عملی برداشته می شود«.

  ُمهر تائيد عراقچی بر ادعای منتقدین برجام
این در حالی است که سید عباس عراقچی ۲۱ فروردین 
۱۴۰۰ و در جریان مذاکرات وین برای احیای برجام سخنانی 
متفاوت از آنچه دولتمردان در سال ۹۴ می گفتند بیان کرد و 

مهر تائیدی بر سخنان منتقدین برجام زد.
او در پاسخ به سوالی اختیار لغو تحریم ها را برعهده کنگره 
آمریکا عنوان و تعلیق، نه لغو، تحریم ها را تائید کرد و گفت: 
»این موضوع در برجام کاماًل پذیرفته شده است که لغو همه 
تحریم ها در اختیار رئیس جمهور آمریکا نیست و در اختیار 
کنگره است و، چون کنگره، آمادگی لغو را نداشت و احتماالً 
قانون  اختیارات خودش در  از  باشند رئیس جمهور  نداشته 
اساسی استفاده و تعلیق می کند. اکنون نیز تحریم هایی که 
مصوب کنگره آمریکاست باید از جانب رئیس جمهور آمریکا 

ویو، اسقاط و متوقف شود«.

  مرکز پژوهش ها: راستی آزمایی رفع تحریم ها 
حداقل ۶ ماه زمان می خواهد

بررسی این دست از اظهارات دولتمردان و تناقض هایی که 
از سخنان آنها پس از خروج ترامپ از برجام آشکار شد، این 
شائبه را تقویت می کند که دولت با اهدافی داخلی و سیاسی، 

برجام را هدایت کرد.
حال این روزها، دولتمردان و بخصوص رئیس جمهور تاکید 
دارند که »راستی آزمایی اقداما ت آمریکا در رفع تحریم ها« 
پیچیده نبوده و آسان است اما در دیگر سو، برخی کارشناسان 
امری  راستی آزمایی ها  که  می گویند  مجلس  نمایندگان  و 

زمان بر و طوالنی است.
۲۲ فروردین بود که مرکز پژوهش های مجلس با انتشار 
گزارشی نوشت: »راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و تحقق 
شاخص های سنجش پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند 
ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان 
نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از 
محل رفع تحریم ها در بازه های زمانی معین )برای مثال هر ۶ 

ماه یکبار( مورد راستی آزمایی قرار گیرد«.
در همین زمینه، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها 
در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به فرآیندهای الزم برای 
راستی آزمایی رفع تحریم ها می گوید: »باید تحریم های بزرگ 
مثل تحریم بانک مرکزی، بانک ها و بیمه ها اولویت اول رفع 
تحریم ها از نظر حقوقی باشد و در مرحله بعد باید یکسری 
شروط و شاخص های ملموس و سنجش پذیر از طرف ایران 

برای راستی آزمایی رفع تحریم ها تدوین شود«.
به میزانی که  نفت  ادامه می دهد: »میزان صادرات  وی 
شود  انجام  آزادانه  صورت  به  باید  می کند  مشخص  ایران 
از طریق هر  از صادرات نفت به دست می آید،  و پولی که 
بانکی که ما اعالم می کنیم به ایران بازگردد و کاالیی که 
اعالم می کنیم با این منابع وارد کنیم. همچنین باید بتوانیم 
قراردادهای مشخص سرمایه گذاری با شرکت و کشوری که 

خودمان تعیین می کنیم، منعقد کنیم«.
این موارد مبنای راستی  تاکید می کند: »باید  شهبازی 
آزمایی رفع تحریم ها باشد، نه صرف رفع حقوقی تحریم ها. 
راستی آزمایی این موارد نیز حداقل سه تا ۶ ماه زمان نیاز دارد 
و باید به صورت ادوار ۶ ماهه مورد راستی آزمایی و بررسی 

قرار گیرد«.
در دیگر سو، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر زمان بر بودن 
لغو  آزمایی  »راستی  می گوید:  تحریم ها  رفع  راستی آزمایی 
تحریم های آمریکا بین سه تا شش ماه زمان نیاز دارد. یک 
یا دو هفته برای راستی آزمایی لغو تحریم های آمریکا زمان 

کافی نیست«.
روحانی: بعضی ها بلد نیستند، راستی آزمایی زمان نمی برد!

اما در این میان، حسن روحانی رئیس جمهور که گویی 
برای احیای برجام همچون دوران انعقاد و امضای آن عجله 
دارد، خطاب به کارشناسانی که زمان الزم برای راستی آزمایی 

را طوالنی می دانند می گوید: »راستی آزمایی زمان نمی برد«.
گفت:  دولت  هیئت  جلسه  در  که  بود  فروردین  او ۲۵ 
»بعضی ها بلد نیستند و حرف هایی می زنند این در حالی است 
که ما شرایط راستی آزمایی را طراحی کردیم و می دانیم که 
زمان زیادی نمی برد. اینکه وزیر نفت اعالم کند که می تواند 
نفت را بفروشد و رئیس بانک مرکزی بگوید که قادر است از 
جابجایی پول را به راحتی انجام دهد، زمان زیادی نمی برد«.

روحانی ۲۶ فروردین مجدداً بر سخنان خودش مبنی کوتاه 
بودن زمان راستی آزمایی تاکید می کند و می گوید: »تنها راه 
موجود این است که آمریکایی ها به طور کامل به قطعنامه 
۲۲۳۱ و توافق برجام برگردند و البته اگر آنها به طور کامل 
به برجام برگردند، بالفاصله بعد از یک راستی آزمایی هایی که 
زمانش خیلی طول نمی کشد، ما هم به کلیه تعهدات برجامی 

بر می گردیم«.
او همچنین در جلسه هیئت دولت که در اول اردیبهشت 
برگزار شد، مجدداً به زمان واقعی برای راستی آزمایی اشاره 
پیچیده  خیلی  نظرم  به  هم  »راستی آزمایی  گفت:  و  کرد 
نیست، اگر از قبل درست برنامه ریزی شود، همکاری کامل 
باشد، حسن نیت کامل باشد، در یک زمان نه چندان طوالنی 
تا  که ۳  ما  دستگاه های  همه  یعنی  گفت.  را  این  می شود 
هستند یعنی وزیر نفت، وزیر راه و بانک مرکزی وقتی بگویند 
تحریم برداشته شده، می توانیم به راحتی به مردم اعالم کنیم 

تحریم برداشته شده است«.
سخنان روحانی در حالی مطرح می شود که رستم قاسمی 
وزیر سابق نفت راستی آزمایی در حوزه فروش نفت را زمان بر 
می داند و می گوید: »راستی آزمایی فروش نفت ]پس از رفع 
تحریم ها[ یک روزه شدنی نیست زیرا زمانی می خواهد که ما 
به تولید و صادرات خود برگردیم و این پروسه حداقل ۳ ماه 

زمان نیاز دارد«.

  سخنگوی وزارت امور خارجه: راستی آزمایی 
اقدامات آمریکا دشوار است

اما در این میان و با توجه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، 
حتی سخنگوی وزارت امور خارجه، روحانی باز هم حرف های 

خودش را درخصوص راستی آزمایی تکرار می کند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در همین 
خارجی  خبرنگاران  برخی  با  مجازی  نشستی  در  و  زمینه 
راستی آزمایی اقدامات ایران برای آمریکا و طرف های برجام را 
آسان توصیف می کند اما در مقابل می گوید: »راستی آزمایی 

اقدامات آمریکا و دیگر طرف های برجام امری دشوار است«.
آنچه ناظران سیاسی از سخنان حسن روحانی، در این 
روزهایی که دیپلمات ها در وین مشغول رایزنی های فنی و 
سیاسی برای احیای برجام هستند، برداشت می کنند نوعی 
عجله از جنس همان تعجیلی است که وی در سال ۹۴ و برای 

اجرای برجام به خرج داد.
لحنی  با  و در جلسه هیئت دولت  دو هفته گذشته  او 
وین  مذاکره  »از  گفت:  منتقدانش  به  خطاب  کنایه آمیز 
نترسید … مذاکره پیچیدگی های خودش را دارد، اینقدر 
و  ضد  مرور  که  است  حالی  در  این  اما  نباشیم«  نگران 
نقیض گویی های وی و هم طیفان سیاسی اش در سال ۹۴، 
این شائبه را ایجاد می کند که عجله دولت برای احیای برجام 

ممکن است اهدافی انتخاباتی و داخلی داشته باشد.
طيبه بيات

بوی عجله در احیای »برجام« می آید؟
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گزارش  ...

دنیا پذیرفته راهی جز لغو تحریم ها وجود ندارد
رئیس جمهور گفت: مذاکرت وین نشان دهنده قدرت 
امروز دنیا پذیرفته است که راهی جز  ایران است و  باالی 
توافق با ایران و لغو تحریم ها وجود ندارد و این یک موفقیت 

بزرگ برای ملت ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی روز دوشنبه در 
دیدار جمعی از فعاالن اقتصادی با بیان اینکه، هدف از جنگ 
اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، فروپاشی کشور و سرنگون 
کردن نظام بود، اظهار داشت: امروز با مقاومت و ایستادگی 
ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تالش های انجام 
شده، همه دنیا و خود آمریکا به شکست جنگ اقتصادی 

اعتراف می کنند.

روحانی با بیان اینکه در شرایط سخت حاکم بر اقتصاد 
و  ایستادگی  و  بوده  مقدم  خط  در  اقتصاد  بخش  کشور، 
مقاومت کرده است، گفت: اگر می خواهیم ایران ما پیشرفت 

کند باید جایگاه علمی و اقتصادی کشور را ارتقا ببخشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در تمام تصمیم گیری های 
اقتصادی در دولت تدبیر و امید تاکید داشتم که نظر فعاالن 
اقتصادی اخذ و در روند تصمیم گیری ها لحاظ شود، گفت: 
اگرچه اهمیت بهره گیری از علم روز در مدیریت اقتصادی 
اثبات شده است اما به هیچ وجه نمی توان از کنار اهمیت 

تجربه در ارتقای کیفیت مدیریت اقتصاد عبور کرد.
روحانی با اشاره به اینکه در سال های پس از جنگ تحمیلی 
هشت ساله سابقه نداشته است که دولتی با شرایط رکود و 
تورم توأمان کار خود را آغاز کند، افزود: رشد اقتصادی منفی 
۷.۴ و تورم ۳۵ درصدی وضعیت بسیار سختی برای آغاز 
فعالیت دولت یازدهم ایجاد کرده بود و وقتی در برنامه های 
دولت برای ۱۰۰ روزه اول وعده تک رقمی شدن تورم و مثبت 
شدن نرخ رشد اقتصادی را اعالم کردیم برخی دوستان معتقد 

بودند که این وعده ها قابل اجرا نیست.
رئیس جمهور اظهار داشت: با تالش های دولت از اواخر 
طول  در  و  رسید  رقمی شدن  تک  مرز  به  تورم  سال ۹۳ 
به طور  ابتدای سال ۹۷ درحالی  ماهه  تا سه  سالهای ۹۳ 
فاصله  در  که  بودیم  درصدی  تورمی ۱۱.۵  شاهد  متوسط 

سالهای ۹۴ تا ۹۶، نرخ تورم تک رقمی بود.

  کسب رتبه اول رشد اقتصادی جهان در سال ۹5
از  اقتصادی  رشد  نرخ  مثبت شدن  به  اشاره  با  روحانی 
اواسط سال ۹۳ و رسیدن نرخ رشد اقتصادی به ۱۲.۶ درصد 
در طول سال ۹۵ به عنوان باالترین نرخ رشد اقتصادی در 
جهان تصریح کرد: همه این آمار و ارقام نشانه آن بود که 
حرکت اقتصادی دولت در مسیری کاماًل صحیح انجام می شد.

رئیس جمهور در ادامه با تقدیر از حضور پررنگ و مؤثر 
یازدهم  دولت  اقتصادی  موفقیت های  در  خصوصی  بخش 

نرخ  تا ۹۲   ۸۶ سالهای  در  که  حالی  در  کرد:  خاطرنشان 
یازدهم  دولت  در  بود  صفر  تقریباً  کشور  خالص  اشتغال 
توانستیم به متوسط نرخ اشتغال خالص ۷۰۰ هزار شغل در 

سال برسیم.
با بیان اینکه با وجود مشکالت فراوان در آغاز  روحانی 
فعالیت دولت یازدهم امید و نگاه مثبت به آینده در جامعه 
به وجود آمده بود، گفت: حرف دولت این بود که ما برای 
حفظ و توسعه فناوری هسته ای نیز تالش خواهیم کرد اما 
باید در کنار آن به پیشرفت دیگر عرصه های اقتصاد و صنعت 

نیز توجه شود.
رئیس جمهور کاهش یکباره و بی سابقه قیمت نفت در 
سال ۱۳۹۳ را از دیگر مشکالتی که دولت تدبیر و امید در 
آغاز فعالیت خود با آن مواجه شد برشمرد و اضافه کرد: در 
تا ۶۷  حالی که در دولت قبل درآمدهای نفتی بین ۱۱۹ 
دولت  در  داشت  نوسان  در سال های مختلف  میلیارد دالر 
تدبیر و امید هیچ گاه درآمدهای نفتی در یک سال از ۶۷ 

میلیارد دالر باالتر نبوده است.
روحانی حفظ جایگاه واال و شایسته کشور در عرصه های 
مختلف علمی، اقتصادی، فناوری و سیاسی را الزمه رشد و 
پیشرفت کشور برشمرد و اظهار داشت: همه تالش دولت 
تدبیر و امید این بود که جایگاه ایران را در منطقه و جهان 
باالتر ببرد. اگرچه به غلط تصوری در دنیا وجود داشت که با 
ایران نمی شود مذاکره کرد و به نتیجه رسید، اما دولت تدبیر 

و امید این تصور را اصالح کرد.

  حل مشکالت در داخل کشور
آغاز مذاکرات هسته ای،  با  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
جهان به این نتیجه رسید که می شود با ایران نیز مذاکره کرد 
و بر اساس گفت وگو به نتیجه رسید، تصریح کرد: ما هم باور 
داریم که باید مشکالت مان را در داخل کشور حل کنیم اما 
همه باید بدانند که بدون رابطه با دنیا نمی توان پیشرفت کرد 

و نمی توان کشور را ساخت.
روحانی گفت: باور داریم که باید مشکالت مان را در داخل 
کشور حل کنیم اما همه باید بدانند که بدون رابطه با دنیا 

نمی توان پیشرفت کرد و نمی توان کشور را ساخت
را  محور  و صادرات  دانش بنیان  مردمی  اقتصاد  روحانی 
از پایه های اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر 
صرفاً  نمی توانیم  کند  پیشرفت  کشور  اقتصاد  می خواهیم 
بر بازار داخلی تکیه کنیم. تالش برای خودکفایی مطلوب 
است اما بدون واردات و صادرات و تعامل با جهان نمی توان 
پیشرفت کرد. باید با لحاظ مزیت های نسبی، برخی کاالها را 

تولید، برخی را صادر و برخی را وارد کنیم.
رئیس جمهور گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدا یکی از 
محورهای توجه خود در عرصه اقتصاد را توسعه فعالیت ها و 
بنگاه های دانش بنیان قرار داد و تالش کرد ارتباط صحیحی 
بین دانشگاه و عرصه تولید ایجاد کند و نتیجه این تالش ها 
این بود که ۵۵ شرکت فعال دانش بنیان در ابتدای دولت 

یازدهم امروز به بیش از ۶ هزار شرکت فعال رسیده اند.
روحانی با بیان اینکه توسعه فعالیت ها و افزایش تعداد 
بنگاه های دانش بنیان در کشور اقتصاد ایران را متحول کرده 
مدعا  این  اثبات  برای  گواه  نمونه  بهترین  داد:  ادامه  است، 

عملکرد بنگاه های دانش بنیان در مقابله با شیوع کرونا بود.
تبدیل  امروز  اظهار داشت: کرونا درحالی  رئیس جمهور 
به یک گرفتاری جهانی شده است که وقتی در ووهان چین 
شناسایی و اعالم شد هیچ کس فکر نمی کرد به این سرعت 
به همه جهان سرایت کند. هیچ کشور و دولتی نتوانست این 
مساله را پیش بینی کرده و برای مقابله با آن آمادگی کسب کند.

روحانی با بیان اینکه رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
واکسیناسیون همچنان مؤثرترین و به نوعی تنها راهکارهای 
مقابله با شیوع کرونا تا حال حاضر هستند، خاطرنشان کرد: 
پس از انتشار اولین اخبار درباره ساخت واکسن برای کرونا 
دستور پیگیری واردات واکسن را صادر کردم اما مشکل این 
بود که مدت زمان قابل توجهی طول کشید تا سازمان جهانی 
بهداشت برخی واکسن ها را تأیید کند و از سوی دیگر این 
نگرانی وجود داشت که هیچ کدام از این واکسن ها دوره های 

آزمایشی ساخت را به طور کامل سپری نکرده بودند.
مسائل  این  همه  از  عبور  از  پس  گفت:  جمهور  رئیس 
وقتی خواستیم برای خرید واکسن قرارداد منعقد کنیم با 
مساله دیگری مواجه شدیم و آن بی رحمی غیرقابل تصور 
جهانیان و به ویژه آمریکا بود که هم در دوره دولت قبل و 
هم در این دولت ادامه دارد. به هیچ وجه تصور نمی کردیم که 
دولتی بخواهد مقابل تالش های دولتی دیگر برای محافظت 
از شهروندانش در برابر بیماری ای چون کرونا مانع تراشی کند.

  صادرکننده جدی تجهيزات و ملزومات مقابله 
با کرونا هستيم

روحانی افزود: در حالی که در اسفند ماه ۹۸ و ماههای 
ابتدایی ۹۹ در تأمین تجهیزات و ملزومات مقابله با کرونا دچار 
مشکل جدی بودیم امروز به مدد همت و تالش شرکت های 
دانش بنیان و دیگر بخش های تولیدی کشور صادرکننده جدی 
تجهیزات و ملزومات مقابله با کرونا هستیم و در بخش ساخت 

واکسن نیز شرکت های دانش بنیان تالش قابل توجهی دارند.
رئیس جمهور با تشکر از همه بخش ها و افرادی که در 
مقابله با کرونا دولت را یاری کردند، اظهار داشت: باید از مقام 
معظم رهبری، علما و مراجع نیز به طور ویژه تشکر کنیم 
چرا که اگر کمک آنها نبود توقف اجرای مناسکی چون نماز 
جماعت در مساجد در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی 

ممکن نبود.

  طراحی جنگ اقتصادی سه سال گذشته با هدف 
فروپاشی اقتصاد و سرنگونی نظام

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مقطعی 
در سال های ۹۰ و ۹۱ آمریکایی ها و غربی ها تصمیم گرفتند 
ایران را تحت فشار قرار دهند تا پای میز مذاکره بیایند اما طی 
جنگ اقتصادی که در سه سال گذشته شاهد آن بودیم نه 
به نیت ترغیب ایران به مذاکره بلکه با هدف فروپاشی اقتصاد 
و به دنبال آن سرنگونی نظام جمهوری اسالمی طراحی و 

اجرا شد
مقدم  خط  سربازان  را  اقتصادی  فعاالن  جمهور  رئیس 
با  کرد:  تصریح  و  نامید  عیار دشمن  تمام  اقتصادی  جنگ 
تالش همه جانبه فعاالن اقتصادی، هدایت های مقام معظم 
رهبری و تالش های دولت نه اقتصاد کشور فروپاشید و نه 
نظام جمهوری اسالمی به زانو درآمد. البته مردم تحت فشار 
زیادی قرار گرفتند اما مقاومت جانانه ای کردند و دولت نیز در 

حد توان خود از مردم حمایت کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت در راستای حمایت از مردم 
میانگین حقوق را در سه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد 
افزایش داده و سعی کرده کسری بودجه خود را از مسیر 

درستی که عمدتاً انتشار اوراق بوده است، جبران کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی پیروزی های 
بسیار درخشانی کسب کرده که به دالیل سیاسی کمتر بیان 
می شود، اظهار داشت: پیروزی به یاد ماندنی دکتر مصدق در 
عرصه بین المللی این بود که دادگاه بین المللی الهه در پاسخ 
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کمیسیون تلفیق وظایف خود را قانونی 
و در موعد مقرر انجام داده است

به شکایت انگلیس اظهار داشت که صالحیت رسیدگی به 
این شکایت را ندارد.

رئیس جمهور اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید حداقل 
اقامه دعوی  بار در دادگاه بین المللی الهه علیه آمریکا  دو 
کردیم که در هر دو موضوع دادگاه به رغم تالش گسترده 
و مخالفت جدی آمریکا اعالم کرد که صالحیت رسیدگی به 
این شکایات را دارد و دو بار نیز در سازمان ملل در خصوص 
تحریم تسلیحاتی ایران و نیز درخواست آمریکا برای بازگشت 
خودکار تحریم ها توانستیم این کشور را شکست دهیم که در 

تاریخ کمتر سابقه دارد.
روحانی در ادامه تصریح کرد: امروز در مقطع بسیار مهمی 

قرار داریم؛ انتخابات ۱۴۰۰ رویدادی بسیار سرنوشت ساز برای 
کشور و بسیار مهم است که در نتیجه این انتخابات چه کسی، 
و در زمینه  بر سر کار می آید  افکاری  با چه  و  چه دولتی 
اقتصاد، سیاست خارجی، مسائل منطقه و مسائل بین المللی 

چگونه می اندیشد؟
به  نسبت  نباید  هیچ کس  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
انتخابات و اهمیت آن بی تفاوت باشد و همه باید خودمان را 
برای برگزاری یک انتخابات پرشور سالم و آزاد آماده کنیم و 
حضوری سرنوشت ساز در انتخابات داشته باشیم چرا که این 
انتخابات برای همه ما و برای منطقه و جهان بسیار مهم است.

در این جلسه پیش از سخنان رئیس جمهور ۱۳ نفر از 

و  بیان دیدگاه ها  به  اقتصادی  اعضای تشکل های  و  فعاالن 
نظرات خود درباره عملکرد اقتصادی دولت و مهم ترین مسائل 

و مشکالت عرصه اقتصاد پرداختند.
فعاالن اقتصادی حاضر در جلسه با تشکر از تیم اقتصادی 
دولت برای مقابله توأمان با تحریم های همه جانبه و ظالمانه و 
نیز شیوع کرونا در کشور از سعه صدر، تحمل و پیگیری های 

مجدانه دولت برای حفظ و احیای برجام تشکر کردند.
فعاالن اقتصادی حاضر در دیدار با رئیس جمهور همچنین 
با انتقاد از عدم ثبات قوانین و مقررات در برخی عرصه های 
اقتصادی، خواستار تسریع در تصمیم گیری در برخی زمینه ها 

برای مقابله مؤثرتر با تحریم ها شدند.

اعضـای هیئـت رئیسـه کمیسـیون تلفیـق در نامـه ای 
تاکیـد کردنـد کـه وظایـف خـود را قانونـی و در موعد مقرر 
انجـام داده و در برابـر نمایندگانـی کـه ابهـام دارنـد، وظیفه 

خـود را روشـنگری می داننـد.
در پی نامه تعدادی از نمایندگان مجلس برای رفع برخی 
ابهام ها درباره جداول بودجه ۱۴۰۰، هیئت رئیسه کمیسیون 
تلفیق توضیحات مفصلی درباره این جداول ارائه کرد. متن 

نامه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
"ملت شریف و بزرگ ایران

با عرض سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
اخیرا در فضای مجازی و رسانه ای مطالبی در خصوص 
نحوه تدوین جداول بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.لذا 
اوال اعالم می کنیم که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق 
بودجه سال ۱۴۰۰ آمادگی دارند در هر مکان و زمان و به هر 
نحوی که همکاران بزرگوارمان الزم بدانند اطالع رسانی کرده 
و به شبهات و ابهامات پاسخ دهند. همچنین یادآور می شود 
تعدادشان،  از  دارند، مستقل  ابهام  که  نمایندگانی  برابر  در 
وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات می دانیم تا کلیه 

مسائل بر طرف شود.
الزم به ذکر است شرایط بودجه پیشنهادی اولیه و ناهم تراز 
دولت، رد کلیات در صحن علنی، اصرار بر ابالغ بودجه قبل 
از پایان سال و از دست رفتن فرصت سه هفته ای مجلس همه 
و همه باعث محدودیت زمانی جدی در بررسی بودجه شد. 
هر چند، با زحمات شبانه روزی همه نمایندگان در جلسات 
صحن علنی مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، بودجه سال 
۱۴۰۰ تا پایان سال نهایی و ابالغ شد تا کشور، سال جدید 
را با بودجه بندی مناسب آغاز کند. لذا ضمن تشکر از همه 
عزیزان ، اعالم می دارد که کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه 
این کمیسیون، کار خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده 

و بودجه نیز در موعد قانونی خود به دولت ابالغ شده است.
ضروری  رابطه،  این  در  زیر  نکته  چند  ذکر  همچنین 

می باشد؛
بار  زیر  مردم  کمر  که  کشور  موجود  شرایط  در   .۱
گرانی های ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و تحریم های ظالمانه 
مذاکرات  و  کرونا  فراگیر  مشکل  درگیر  کشور  و  خم شده 
هسته ای وین است، بیش از هر زمان دیگر به همدلی و حل 
مسائل و ابهامات از طریق گفتگو نیاز داریم. حاشیه سازی 
برای مجلس انقالبی و دولت غیر همسو، حتی اگر کاستی هم 
وجود داشته باشد منجر به نگرانی بیش تر دلسوزان انقالب 
شده و به مصلحت جریان انقالب نیست. لذا همگان را به 
خویشتن داری و بررسی جامع تر اظهارات و اثر اجتماعی آن 

دعوت می کنیم.

۲. در بودجه بحمداهلل، با مشورت نمایندگان کمیسیون های 
تخصصی در کمیسیون تلفیق، قدم های بزرگی برداشته شده 
که اگر دولِت کمربسته و با همتی بر سر کار بیاید آینده 

خوشی را برای کشور نوید می دهد:
امر  به  تومان  میلیارد  هزار  از ۱۹  بیش  بار  اولین  برای 
توزیع  نحوه  که  یافته  اختصاص  محرومیت زدایی  مبارک 
آن بین شهرستان ها، قبل از تصویب بودجه در صحن، به 

استحضار روسای مجامع استانی رسیده است.

روستایی  آب رسانی  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۷ مبلغ 
اختصاص یافته و اگر سال دیگر معادل همین مبلغ اختصاص 
یابد دیگر در کشور، روستای باالی بیست خانوار فاقد آب 

آشامیدنی بهداشتی نخواهیم داشت.
مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای راه روستایی اختصاص 
یافته که افق تکمیل کل راه های روستایی باالی بیست خانوار 
۴ ساله پیش بینی شده است. بدیهی است در سال آینده 

می توان تمرکز بیشتری بر راه های روستایی داشت.
و  تولید  تقویت  برای  تومان  میلیارد  هزار  مبلغ ۳۲   .۳
اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و نیرو، 
زیربناهای توسعه و گردشگری و ... پیش بینی شده که تحقق 

هدف یک میلیون شغل خالص را به راحتی ممکن می سازد.
۴. در تبصره ۱۶ در امر ازدواج، مسکن و تعالی خانواده 
ده ها و بلکه صدها هزار میلیارد تومان منابع بانکی هدفمند در 
نظر گرفته شده است تا زمینه افزایش نرخ زاد و ولد و تشکیل 

خانواده را فراهم سازد.
۵. برای اولین بار آن قدر بودجه و اختیارات و رفع موانع 
تولید در حوزه کشاورزی اختصاص یافته که به شهادت رئیس 
محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ بوی 

کشاورزی می دهد.

آسیب های  رفع  و  فرهنگی  بنیه  تقویت  و  ارتقا  در   .۶
اظهار  به  که  یافته  اختصاص  میلیارد  هزاران  اجتماعی، 

نمایندگان این کمیسیون ها بی سابقه بوده است.
۷. در خصوص مسـائل آموزشـی، چه در سـطح آموزش 
بی نظیـری  اعتبـارات  آموزش وپـرورش  در  چـه  و  عالـی 

اختصـاص یافته اسـت.
۸. در مـورد بازنشسـتگان تامین اجتماعـی، صندوق های 
بازنشسـتگی، مددجویـان عزیـز کمیتـه امداد و بهزیسـتی، 

حقـوق و البسـه سـربازان و سـایر اقشـار بیـش از دویسـت 
هـزار میلیارد تومان اختصاص یافته اسـت. کارشناسـان این 
حـوزه می تواننـد گواهـی دهنـد که ایـن کار در چند سـال 

گذشـته بی سـابقه بوده اسـت.
هسته ای،  توانمندی های  دفاعی،  بنیه  تقویت  در   .۹
اعتبارات قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاه هایی که حکم 
قوانین دائمی و برنامه ششم در مورد آن ها در الیحه بودجه 
این  نمایندگان  همه،  از  بیش  بود،  نشده  جدی  عنایت 
کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق بودجه می توانند شهادت 

دهند که چه راهگشایی هایی صورت گرفته است.
بی شک  ایران  بزرگ  ملت  صبوری  و  بزرگی  برابر  در 
کمیسیون  اعضای  تک تک  شبانه روزی  کارهای  مجموعه 
تلفیق بودجه و ده ها کارشناسی که ما را در این راه یاری 
دادند اساسا کاری نبوده است و ما همچنان خود را بدهکار 

این ملت، بویژه محرومان و رنج کشیدگان می دانیم.
همچنان  است.  بوده  خدا  لطف  کرده ایم  ما  که  آنچه 
و  بودجه  اصالح ساختاری  و  پیشنهادات  انتقادات،  پذیرای 
تدوین چارچوبی برای برنامه هفتم و بودجه های سال های 

آتی هستیم.
زهرا عليدادی
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گزارش ...

 دولت می توانست کارآمدتر باشد 
یک  اگر  گفت:  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
رئیس جمهور بدون اطالع قبلی به صف مرغ یا بیمارستان 
برود خیلی در روحیه مردم تاثیرگذار است اما چنین سبکی 

در کار روحانی وجود نداشت.
به گزارش خبرنگار مهر، غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی در پخش زنده اینستاگرامی سلسله 
ریاست جمهوری  انتخابات  تحلیل  و  بررسی  نشست های 
۱۴۰۰، درباره عملکرد مجلس شورای اسالمی، گفت: هنوز 
برای اظهار نظر زود است، کسانی نماینده مجلس هستند که 
تازه آمدند و آشنایی کامی با ضرورت ها ندارند. ایده های به 
تعبیر خودشان انقالبی و ایده آلی دارند اما باید دید این ایده ها 

تا کجا می تواند محقق و به یک قانون برای اجرا مبدل شود.
وی افزود: تا امروز به غیر از بررسی بودجه مورد خاصی 
اقدامات  شاهد  این  از  بعد  امیدواریم  و  نبوده  بررسی  برای 

عملیاتی از جانب نمایندگان مجلس باشیم.
عملکرد  درباره  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
شورای  مجلس  قبل  دوره  در  امید  فراکسیون  نمایندگان 
اسالمی اظهار کرد: آنچه که گذشته را نباید مورد نقد یک 
جانبه و غیر منصفانه قرار داد چرا که سودی ندارد. مجلس آن 
دوره اگرچه هم با مشکالت بسیاری از داخل و خارج مواجه 
بود؛ اما درگیر برخی بازی های سیاسی نیز شده بود که شاید 

مانع اقدامات مفید شد.
راه حل  را  اجرایی  مدیران  پیگیری  و  تالش  کرباسچی 
اینکه تکلیف و  بسیاری از مشکالت دانست و عنوان کرد: 
و  است  بزرگی  معضل  نباشد  مشخص  کشور  یک  برنامه 
مشکالت را پررنگ تر می کند، مثاًل باید مشخص باشد روی 

سیاست خارجه چقدر می توان حساب کرد.
باید  چرا  امکانات  همه  این  با  کشوری  کرد:  تاکید  وی 
هنوز در مناطقی از آن مشکل آب وجود داشته باشد؛ چرا در 
مناطق جنگ زده هنوز مشکالت بسیاری وجود دارد. کشوری 
با این سطح از امکانات می تواند با مدیریت کارآمد شرایط 

بهتری داشته باشد و رو به اصالح و پیشرفت برود.
ارتباط  درباره  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
رئیس جمهور با وزرا و کابینه دولت بیان کرد: حزب کارگزاران 
نزدیکی آن چنانی به شخص رئیس جمهور نداشته، البته برخی 
دوستان با اسحاق جهانگیری ارتباطاتی داشته اند که مورد نقد 
قرار گرفت. به موجب همین انتقادات تعداد جلسات کاهش 
یافت و در دوره دوم آقای روحانی هم ارتباط حزب کارگزاران 

با آقای جهانگیری بسیار کم شده بود.
بدون  اجرایی  ارشد  مدیران  فیزیکی  حضور  کرباسچی 
درگیر  مشکالت  با  مردم  که  جامعه  کف  در  را  تشریفات 
هستند ضروری دانست و گفت: بینشی که در این حضور 
به دست می آید بینش متفاوتی از گزارشات مکتوب است 
و دیدگاه حقیقی تری را به مدیران می دهد. از سوی دیگر 
این حضور اگر واقعی باشد در بین مردم آثار مثبتی در افکار 

عمومی خواهد داشت.
فقدان  داد:  ادامه  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
حضورهای سرزده حسن روحانی در بین مردم در این دو 
دوره محسوس بود. به موجب توجه کمتر رئیس جمهور، وزرا 
هم کمتر به این اقدامات توجه نشان دادند، لذا فاصله دولت 

از مردم بیشتر شد.
کرباسچی تاکید کرد: اگر رئیس جمهوری در کشور باشد 
که بدون اطالع قبلی به یکی از استان ها برود یا اینکه در صف 
مرغ یا در بیمارستان ها و در کنار مردم حضور یابد، یک بینش 

واقعی و خارج از گزارشات مکتوب بدست می آورد.
وی گفت: عمده گزارشاتی که به مدیران ارشد می دهند، 
تر و تمیز شده است و تمام واقعیت ها را منعکس نمی کند. اگر 

یک رئیس جمهور یا مدیر ارشد اینگونه در جمع مردم حاضر 
شود نباید بگوییم ریاکاری کرده است.

رئیس جمهور  یک  اگر  گفت:  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
بدون اطالع قبلی به صف مرغ یا بیمارستان برود خیلی در 
روحیه مردم تأثیرگذار است اما چنین سبکی در کار روحانی 
نمی رفت،  مکان هایی  چنین  روحانی  وقتی  نداشت،  وجود 

وزرای دولت هم نمی رفتند.
وی درباره کمرنگ شدن همراهی رئیس جمهور توسط 
اینکه  از  بیش  روحانی  آقای  کرد:  خاطرنشان  اصالحات 
با جبهه اصالحات داشته باشد،  همراهی فکری و سیاسی 
همراهی عملکردی در جهت اجرای روش ها و راه حل ها بود. 
شاید هیچ گاه اصالحات همراهی سیاسی با شخص روحانی 

نداشته که این همراهی بخواهد کمرنگ شود یا نشود.
نادرست  عملکردی  را  مطلق  نقد  یا  کرباسچی حمایت 
از  بعد  رئیس جمهوری  هر  عملکرد  کرد:  اظهار  و  برشمرد 
مورد  که  داشته  ضعف هایی  قطعاً  مسئولیت  سال  هشت 
نقد قرار می گیرد؛ اما نقد یا حمایت صد درصدی به دور از 
واقعیات است. البته دولت می توانست با تأثیرگذاری نقدها و 

پایش از مشکالت کشور تا حدی عبور کند.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره شرایط حاکم 
بر سیاست خارجه و مذاکرات عنوان کرد: بهتر بود دولت 
و  کند  دور  سیاسی  مسائل  را  مذاکرات  این  می توانست 
جناح های سیاسی هم از این مسائل فاصله می گرفتند. باید 

این قضایا را برای تصمیم گیری بهتر از هم جدا کرد.
وی با بیان اینکه گفتگوهای بین المللی خوب است اما 
مهم تر از آن گفتگوهای داخلی است، تاکید کرد: گفتمان 
اصلی باید با جناح هایی که با دولت زاویه دارند انجام شود تا 
کشور از جنجال فاصله بگیرد. کشمکش سیاسی تا یک جایی 
قابل قبول است؛ اما امروز این بحث ها به عرصه اجرایی کشور 
وارد شده و روی آن تأثیر گذاشته است، این روش اداره کشور 

درست نیست.
کرباسچی ادامه داد: باید ماهیت امری که به سرنوشت 
کشور برمی گردد از مسائل و کشمکش های سیاسی جدا شود؛ 
البته کسی که در رده اول اجرایی کشور است باید از سالیق و 
جناح های مختلف استفاده کند و افراد در جناح های گوناگون 

خود را از سرنوشت کشور جدا ندانند.
بیان  نهاد اجماع ساز پرداخت و  به بررسی عملکرد  وی 
کرد: از سال ۷۶ چنین شوراهایی برای تصمیم گیری جبهه 
اصالحات تشکیل شد که الزام فعالیت آنها بخصوص در ایام 
انتخابات اهمیت بیشتری دارد. اشکاالتی به تشکیالت قبلی 
وارد بود که تالش شده در اجماع ساز مرتفع شود؛ مهم نیست 

که نتیجه این تغییرات منتج به پیروزی در انتخابات شود.
وجهه  حفظ  نکته  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
نهاد  تاکید کرد:  و  دانست  را ضروری  اصالحات در جامعه 
اجماع ساز باید به گونه ای عمل کند که در صورت شکست 
یا پیروزی در انتخابات وجهه اصالحات در بین مردم حفظ 
شود؛ اینکه اخالق شکست و پیروزی در اصالح طلبان احیا 
شود خیلی اهمیت دارد و اگر این اخالق در تمام جبهه اجرا 
شود این نهاد کار خود را با موفقیت انجام داده است. البته 
بهتر است عملکرد به گونه ای باشد که مردم برای شرکت در 

انتخابات تشویق شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گزینه خاصی تاکنون 
مدنظر اجماع ساز است گفت: هنوز خبری در این مورد نداریم، 
روالی که اعالم شده برای معرفی کاندیداهای هر حزب انجام 
شده؛ ولی هنوز اسم خاصی از سوی اجماع ساز مطرح نشده 

است.
کرباسچی درباره نحوه عملکرد شورای نگهبان عنوان کرد: 

دستورالعمل های شورای نگهبان، نحوه نظردهی و رد یا تایید 
کاندیداها روند ثابتی است که تغییر نکرده و بعید می دانم 
مورد جدیدی در آن وجود داشته باشد؛ ممکن است گاها یک 
سری مصلحت اندیشی ها و مداخالتی اثرگذار باشد اما تغییر 
روش جدی و محسوسی پیش بینی نمی شود. بهتر است نگاه 
شورای نگهبان نگاهی جامع در گزینش ها باشد تا همه آحاد 

جامعه فردی را در انتخابات داشته باشند و رای بدهند.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درخصوص اظهارات 
حزب  جلسات  غیرشفاف  روند  درباره  هاشمی  فائزه  اخیر 
کارگزاران گفت: برای خانم هاشمی احترام قائل هستیم و اگر 
نظری دارند می توان در جلسات به آنها پرداخت. کارگزاران 
مجموعه ای در سراسر کشور است، دفاتر حزبی دارد، اعضای 
شورای مرکزی دارد و افراد در مراحلی که تحت نظارت است 

و به واسطه انتخابات گزینش می شوند.

ادامه داد: در کنگره اخیر اعضای شورای استان ها،   وی 
خانم هاشمی حضور داشت که در آنجا عده ای از عالقه مندان 
لیست انتخاباتی داخلی حزب تحت عنوان یاران فائزه هاشمی 
به او دادند که تعدادی از آنها رای آوردند. خانم هاشمی در 
روندی که آن را غیر دموکراتیک دانستند حضور داشتند. 
البته انتقاداتی وارد است و ممکن است مواردی برای اصالح 
باشد اما این روندی است که قانون مشخص کرده و طبیعی 
کار  نهایتا در یک  اما  نباشد؛  نظرات همه منطبق  با  است 

جمعی باید با هم تقابل کنیم.
کرباسچی در واکنش به انتقادات اخیر فائزه هاشمی بیان 
برخی اشکاالت و نقدها را علت ناامیدی مردم برشمرد و تاکید 
کرد: نقد همیشه وجود دارد اما مسئله این است نقدها را 
وسیله ای قرار بدهیم که وضع جامعه بهتر شود یا آن ها را به 
ابزاری برای افزایش نا امیدی کشور تبدیل کنیم. مثل این که 
فرزندی داشته باشیم که فقط اشکالت را در سرش بکوبیم 
و محسناتش را نبینیم. در یک جمع هشتاد میلیونی همه 
مثل هم فکر نمی کنند؛ اگر من یا ایشان انتقاداتی داریم قطعا 
دیگران هم انتقادات بسیاری نسبت به ما دارند و ممکن است 

بگویند رفتار شما متناسب با خانواده تان نیست.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اظهار کرد: فرض کنید 
باید  اند،  نداشته  را همه جا  کارآمدی الزم  وزیران  بگوییم 
بررسی کنیم و به آن بپردازیم؛ اما این تعبیر که بگوییم همه 
وزرا مول میخ هستند و حضور و عدم حضورشان تفاوتی ندارد 
نه تنها اثری در حل مسائل ندارد بلکه فاصله ها و شکاف ها را 

بیشتر می کند.
وی افزود: خانم هاشمی بیانات احساسی دارند که مربوط 
به امروز نیست و بیست سال است این اظهارات را می شنویم 
که به مرور زمان و با برخوردهای متقابلی که صورت می گیرد 
که  افرادی  که  است  این  ما  تالش  همه  می شود.  تشدید 
می توانند حرکت مثبتی در جهت سازندگی کشور داشته 

باشند همراه شوند.
قطعی  کاندیدای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کرباسچی 
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رفع حقوقی تحریم  فایده ای ندارد

حزب متبوعش مشخص شده اظهار کرد: کاروان مفصلی از 
طرف اصالح طلبان و اصولگرایان روانه عرصه انتخابات است، 
هرکس شرکت کند و باعث گرم شدن فضای سرد سیاسی 
کنونی شود اقدام مثبتی است. درمورد حزب کارگزاران هنوز 
کسی تصمیمش برای شرکت قطعی نشده است. البته عبور 
از فیلتر شورای نگهبان هم موضوعی است که افراد را در 
تردید نگه داشته است؛ اما تاکنون هنپز روی شخص خاصی 

به اجماع نرسیده ایم.
دبیرکل حزب کارگزاران حمایت این حزب و اصالحات 
از علی الریجانی را بالمانع دانست و تاکید کرد: الریجانی 
هنوز اعالم آمادگی نکرده و ما هم تصمیمی در این مورد 
نگرفته ایم؛ اما ایشان از افراد ارزشمند کشور است و نباید به 
خاطر جهت گیری های سیاسی افراد موثر در رشد و توسعه 
کشور را نادیده بگیریم. باالخره یک جمع سیاسی باید بر روی 

خضور افراد به نتیجه برسند، حضور مستقل افراد در عرصه 
انتخابات بعید است.

وی ادامـه داد: از آنجـا که کارگـزاران در جبهه اصالحات 
اسـت همه تالشـمان بر این اسـت که از مجموعه اصالحات 
کاندیدایـی معرفـی شـود؛ امـا نـگاه باید به سـمت توسـعه 
کشـور و حل مشـکالت باشـد، باید کسـی که بتواند در این 
مسـیر به درسـتی پیش برود حمایت شـود؛ اگر ایـن فرد از 
بدنـه اصلـی اصالحات باشـد چه بهتـر اما اگر نبـود هم من 
عیبـی نمی بینـم که بـرای اداره مشـور از همـه نیروها برای 

بهبود بخشد اسـتفاده کنیم.
و  انتخابات  در  تاجزاده  حضور  درباره  به  کرباسچی 
اختالفاتش با او گفت: با توجه به احترامی که برای بهزاد نبوی 
قائل هستم و اینکه از من خواستند در رسانه به این مباحث 
دامن نزنم به این موضوع نمی پردازم؛ اما تاکید می کنم حضور 

فضای  در  اینکه  دارد.  برکتی  و  خیر  انتخابات  در  تاجزاده 
شفافی مشخص شود دیدگاه  افراد تا چه حد در جامعه نفوذ 
دارد برای تصمیم گیران، مسئولین و ما اثر دارد. در مجموع 

من نحوه بیان و نظرات تاجزاده را قبول ندارم.
دبیرکل حزب کارگزاران مهم ترین خط مشی برای عبور 
از بحران های سیاسی کشور را بهبود بخشیدن اوضاع روزمره 
زندگی مردم دانست و عنوان کرد: رئیس جمهور باید اشراف 
دائم بر مشکالت مردم و جامعه داشته باشد. رئیس جمهور با 
همه تشکیالت موجود باید از وضعیت مردم و کشور به صورت 
حقیقی و نه نمایشی مطلع باشد. مسائل جانبی، تعارفات و 
روزی،  شبانه  تالش  ندارد.  جایی  سیاست  در  رودربایستی 
باال بردن کارآمدی و حل مشکالت معیشتی مردم می تواند 

ریئس جمهور را در مدت خدمت و بعد از آن روسفید کند.
هادی رضایی

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
اینکه راستی آزمایی رفع  تحریم ها در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، 

گفت: نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم بسنده کنیم.

مرکز  اقتصادی  مطالعات  معاون  شهبازی غیاثی  موسی 
پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو 
نگاه و رویکرد در خصوص راستی آزمایی تحریم ها وجود دارد، 
گفت: یک رویکرد این است که صرفاً از نظر حقوقی و روی 
کاغذ، رفع تحریم ها را در دستور کار داشته باشیم. به عبارت 
دیگر دستورالعملی برای رفع تحریم ها از سوی آمریکا صادر و 
همان دستورالعمل به معنای رفع تحریم ها در نظر گرفته شود.

  رفع حقوقی تحریم ها، تجربه شکست خورده 
برجام است

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اظهار 
داشت: اگر دولت چنین رویکردی را اتخاذ کند خطای راهبردی 
در نحوه مواجهه با رفع تحریم ها خواهد داشت که تجربه آن را 
در برجام داشتیم. در دوره برجام نیز تحریم های زیادی روی 
کاغذ رفع شد اما در عمل نشان داده شد که آمریکا ابزارهایی 

دارد که از اثربخشی رفع تحریم، ممانعت می کند.
وی ادامه داد: اقدامات آمریکا به واسطه حجم رسانه ای و 
ارتباطات بین المللی با کشورها بر عدم رفع تحریم ها تاثیرگذار 
است به عنوان مثال ترسی که برای شرکت ها از ارتباط با ایران 
ایجاد می کند و به شرکت ها اعالم می گوید اگر با جمهوری 
اسالمی کار کنید بعدها در ارتباط با آمریکا با مشکل مواجه 
می شوید. از طرف دیگر نگاه موقتی به رفع تحریم ها دارند به 
برای  عنوان مثال می گویند فالن شرکت یک سال فرصت 
همکاری با ایران دارد، بدین ترتیب شرکت هایی که می خواهند 
با ایران همکاری کنند مواجه با ریسک نااطمینانی می شوند زیرا 
نمی دانند با شرکت ایرانی به چه میزان و تا چه زمانی می توانند 

همکاری کنند.
شهبازی غیاثی گفت: یکی از ابزارهای آمریکا برای اینکه 
ایران در عمل از رفع تحریم ها منتفع نشود این است که مقررات 
تحریمی را بسیار پیچیده کرده است. وقتی که شما وارد سایت 

اَُفک می شوید، آنقدر حجم اسناد، مقررات و بخشنامه ها پیچیده 
است، که عمالً شاخص ریسک تعامل با اقتصاد ایران بسیار 
باالست، لذا نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم بسنده کنیم.

  راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ۶ ماه زمان نياز 
دارد

وی در خصوص رویکرد صحیح و اصولی راستی آزمایی 
تصریح کرد: باید همچنان بر رفع حقوقی تحریم ها به عنوان 
مورد  باید  و  نیست  کافی  این  اما  کنیم  تأکید  شرط الزم 
بزرگی  نهادهای  تحریم  رفع  زیرا  گیرد  قرار  راستی آزمایی 
مثل بانک مرکزی، شرکت های بیمه ای و کشتیرانی در این 
راستا بسیار اهمیت دارد. اگر شخصی در شرکت کشتیرانی 
تحریم شده و رفع تحریم شود خوب است اما برای کشور 

آورده ای ندارد.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ادامه 
داد: باید تحریم های بزرگ مثل تحریم بانک مرکزی، بانک ها 
و بیمه ها اولویت اول رفع تحریم ها از نظر حقوقی باشد و در 
و  ملموس  شاخص های  و  شروط  یکسری  باید  بعد  مرحله 
سنجش پذیر از طرف ایران برای راستی آزمایی رفع تحریم ها 
به  نفت  میزان صادرات  افزود:  غیاثی  تدوین شود. شهبازی 
میزانی که ایران مشخص می کند باید به صورت آزادانه انجام 
شود و پولی که از صادرات نفت به دست می آید، از طریق هر 
بانکی که ما اعالم می کنیم به ایران بازگردد و کاالیی که اعالم 

می کنیم با این منابع وارد کنیم.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ادامه 
داد: باید بتوانیم قراردادهای مشخص سرمایه گذاری با شرکت 
و کشوری که خودمان تعیین می کنیم، منعقد کنیم. قرارداد 
توسعه پتروشیمی ها نیز با شرکت و کشورهایی که ایران تعیین 

می کند منعقد شود.
شهبازی غیاثی اظهار داشت: باید این موارد مبنای راستی 

آزمایی رفع تحریم ها باشد، نه صرف رفع حقوقی تحریم ها.
وی تصریح کرد: ممکن است این شاخص ها از طرف آمریکا 
مورد پذیرش قرار گیرد اما نکته مهم این است که مدت زمانی که 
این شاخص ها باید محقق شود چه میزان است. راستی آزمایی 
واقعی رفع تحریم حداقل سه تا ۶ ماه زمان نیاز دارد و باید به 

صورت ادوار ۶ ماهه مورد راستی آزمایی و بررسی قرار گیرد.

  راستی آزمایی در کوتاه مدت امکان پذیر نيست
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: 
اگر بخواهیم راستی آزمایی واقعی را مدنظر قرار دهیم، باید 
فراتر از مقوله انتخابات و این دولت فکر کنیم. منافع جمهوری 

اسالمی منافع کالن کشور است و بعضی که تالش دارند برای 
دولت بعدی یا دولت فعلی از این موضوع بهره برداری کنند در 
اشتباه هستند. منافع اقتصادی کشور ایجاب می کند که به این 

موضوع به صورت بلندمدت نگاه شود.
وی تصریح کرد: برای رفع تحریم عجله داریم اما راستی 
آزمایی آن در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و باید یک مدت 

زمان عقالیی و منطقی برای راستی آزمایی مدنظر قرار داد.
شهبازی غیاثی با بیان اینکه باید رفع برخی قواعد مالی 
آمریکا نیز به عنوان شرط و شاخص در رفع تحریم ها مدنظر 
 FATF قرار گیرد گفت: بر اساس این قواعد و شرایط مالی که
نیز با آن همراه است، به عنوان مثال اعالم می کنند که اگر ایران 
تراکنشی انجام می دهد باید ذینفع نهایی این تراکنش مشخص 
شود یعنی اینکه باید مشخص شود فالن شرکت متعلق به چه 
کسی است و این مثلث مربوط به کدام بخش اقتصاد ایران 
است. وی ادامه داد: تعیین ذینفع نهایی را برای ایران خیلی 
سخت گیری می کنند، در حالی که بسیاری از کشورها بر اساس 
توافق این کار را جلو می برند، لذا باید در توافق رفع تحریم ها 
قید شود که قواعد مالی که از سوی آمریکا تدوین می شود نباید 
بر اساس ریسک باشد، بلکه باید بر اساس قواعدی باشد که 

جمهوری اسالمی تعیین می کند.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
اینکه شاخص ها و شروطی را باید جمهوری اسالمی روی میز 
بگذارد، گفت: آزادسازی منابع ایران اساساً چیزی نیست که به 
عنوان یک امتیاز برای رفع تحریم مطرح شود. مثل این است 
که دزدی پول شما را بردارد و بگوید شروطی دارم که پول شما 
را برگردانم. این پول ها متعلق به جمهوری اسالمی ایران است و 

آزادسازی آن امتیازی محسوب نمی شود.

نه  و  است  امتياز  نه  ایران،  منابع  آزادسازی    
شاخصی برای راستی آزمایی

وی با تاکید بر اینکه هنر آمریکا این است که ضد امتیازها 
را امتیاز جلوه می دهدف گفت: با آزاد کردن پول های بلوکه 
شدن ایران در واقع ایران را وابسته می کنند به اینکه اگر دوباره 
پول های ایران را بلوکه کردند بتوانند شروطی را برای آزاد کردن 

آن مطرح کنند.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس افزود: 
آزادسازی پول های بلوکه شدن ایران یا تبادل زندانیان باید 
به حاشیه برود. اصل راستی آزمایی رفع تحریم، شاخص های 

ملموس و سنجش پذیر انتفاع اقتصادی ایران است.
شهبازی تأکید کرد: آزادسازی پول های بلوکه شده ایران نه 
امتیاز است و نه شاخصی برای راستی آزمایی وعده های آمریکا.



شنبه 11 اردیبهشت ماه  1400    شماره  234 8 هفتهانهم

Weekly Title one  no 234   Saturday  1 May 2021 

گزارش ...

»الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان« تصویب شد
ــی  ــغ تســهیالت اعطای ــش مبل ــا افزای ــت ب ــأت دول هی
بــرای لولــه کشــی گاز داخلــی منــازل در اســتان سیســتان 

و بلوچســتان موافقــت کــرد.

ــه  ــران ب ــأت وزی ــر، هی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
منظــور اثربخشــی مناســب طــرح ضربتــی گازرســانی در 
ــاز  ــه از ســال ۱۳۹۷ آغ اســتان سیســتان و بلوچســتان ک
ــاخت های گاز در  ــعه زیرس ــترش و توس ــه گس ــج ب و منت
ــغ تســهیالت  ــور شــده، مبل شــهرهای هــدف طــرح مذک
اعطایــی قــرض الحســنه جهــت افزایــش اشــتراک پذیــری 
گاز و انجــام لولــه کشــی داخــل منــازل در شــهرهای دارای 
شــبکه گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان را از ۵۰ میلیون 
ــا  ــوار )ب ــر خان ــه ازای ه ــال ب ــون ری ــه ۱۰۰ میلی ــال ب ری
ــی خانوارهــا از ســوی شــرکت گاز اســتان( و تعــداد  معرف

ــره افزایــش داد. ــا ســقف ۱۰۰ هــزار فق تســهیالت ت

ــال و  ــژه اطف ــس وی ــه پلي ــب الیح   تصوی
ــان نوجوان

در ادامــه جلســه »الیحــه پلیــس ویــژه اطفــال و 
نوجوانــان« بررســی و بــه تصویــب رســید. هیــأت وزیــران 
ایــن تصمیــم را بــا توجــه بــه ضــرورت اتخــاذ سیاســت های 
قضائــی افتراقــی در قبــال کــودکان و نوجوانــان بــه 
ــات  ــراد و خصوصی ــروه اف ــن گ ــری ای ــیب پذی ــل آس دلی
و ویژگی هــای روحــی و جســمی خــاص آنــان و نیــز 
تدویــن یــک فرآینــد حمایتــی اثربخــش بــرای کــودکان در 
سیســتم قضائــی و برخــورد صحیــح، نظــام منــد، هدفمنــد 
و حمایــت گــرا بــه جــای برخــورد انتظامــی و قضائــی بــا 

ــن گــروه، اتخــاذ کــرد. ای
ــه مســائلی  ــر )۵۰( مــاده، ب الیحــه مذکــور مشــتمل ب
همچــون نحــوه تشــکیل پلیــس ویــژه و شــرایط و 
ــس  ــف پلی ــت و تکالی ــدود صالحی ــان، ح ــای آن ویژگی ه
ویــژه، پیش بینــی ســازوکارهای حمایتــی الزم ماننــد 
اســتخدام زنان پلیس، جداســازی از بزرگســاالن، تشــریفات 
خــاص اعــزام نــزد مرجــع قضائــی و منــع اقدامات برچســب 
ــا  زننــده، اســتفاده از روش هــای غیرقضایــی در مواجهــه ب

جرایــم کــودکان و نوجوانــان بــا تکیــه بــر اصــول و مبانــی 
ــت ترمیمــی، پرداختــه اســت. عدال

ــان  ــودکان و نوجوان ــتن ک ــه داش ــون نگ ــرورت مص ض

ــی  ــام دادرس ــل نظ ــه مراح ــار ورود ب ــان ب ــب زی از عواق
کیفــری، پیشــگیری از بــزه کاری و بــزه دیدگــی کــودکان 
و نوجوانــان، ایجــاد یــک پلیــس تخصصــی و بهــره گیــری 
از علــوم مختلــف تحــت نظــر ایــن نهــاد، بررســی تطبیقــی 
موضــوع بــا ســایر کشــورهای جهــان و مجــوز قانونــی برای 
تشــکیل ایــن نهــاد ویــژه، از دیگــر اهــداف »الیحــه پلیــس 

ویــژه اطفــال و نوجوانــان« اســت.

  اصـالح آئين نامـه نحوه فعاليت دسـتگاه های 
اجرایی در سـامانه تـدارکات الکترونيکی دولت

در ادامــه ایــن جلســه، بــه منظــور تأمیــن نظــر مجلــس 
شــورای اســالمی، »آییــن نامــه نحــوه فعالیت دســتگاه های 
ــه  ــت« ک ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــی در س اجرای
ــه پیشــنهاد وزارت فرهنــگ و ارشــاد  پیــش از ایــن نیــز ب
اســالمی اصــالح شــده بــود، مــورد بازبینــی قــرار گرفــت.

بــه موجــب اصــالح آئیــن نامــه فــوق، معامــالت بیــن 
ــار  ــن اعتب ــی و خارجــی تأمی ــع داخل ــه از مناب ــی ک الملل

ــتند. ــه هس ــن مصوب ــت ای ــه رعای ــزم ب ــوند، مل می ش
اســناد مربــوط بــه انجام مراحــل معامالت مطابــق برنامه 
زمانبنــدی پنــج ســاله بــه اســتثنای الــزام چــاپ آگهــی در 
روزنامه هــای کثیراالنتشــار بــا اعــالم وزارت صنعــت، معدن 
ــد  ــز توســعه تجــارت الکترونیکــی( و تأیی و تجــارت )مرک
ــام  ــا انج ــد ب ــه، مکلفن ــن مصوب ــدرج در ای ــروه من کارگ
معامــالت در بســتر ســتاد از انجــام مراحــل معاملــه ذیــل 
قوانیــن، دســتورالعمل ها و آئیــن نامــه مرتبــط بــه صــورت 

کاغــذی اجتنــاب نماینــد.

ــی  ــه مل ــی برنام ــه اجرای ــالح آئين نام   اص
ــدار ــهری پای ــی ش بازآفرین

هیــأت دولــت بــا هــدف کمــک بــه مســکن دار شــدن 
ســاکنین مناطــق کمتــر برخــوردار مــرزی و ایجــاد 

جذابیــت بــرای نوســازی بافت هــای فرســوده و انبــوه 
ســازان، بــا اصــالح مــاده )۱۷( آئیــن نامــه اجرایــی برنامــه 

ــرد. ــت ک ــدار موافق ــهری پای ــی ش ــی بازآفرین مل
ــقف تســهیالت  ــزان س ــم، می ــن تصمی ــه موجــب ای ب
ــت  ــکان موق ــه اس ــاخت و ودیع ــی دوره س ــارکت مدن مش
ــن  ــوع ای ــای موض ــا و برنامه ه ــمول طرح ه ــی مش در اراض
تصویــب نامــه بــه ترتیب در کالنشــهرها بــه ازای هــر واحد 
مســکونی تولیــد شــده یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون ریــال 
ــون  ــهرها ۸۰۰ میلی ــایر ش ــال و در س ــون ری و ۴۰۰ میلی

ریــال و ۳۰۰ میلیــون ریــال تعییــن شــد.
ــارات  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در ســقف اعتب
تأمیــن شــده، بایــد وجــوه اداره شــده را بــه نحــوی تأمیــن 
ــزان  ــه می ــور ب ــهیالت مذک ــود تس ــرخ س ــه ن ــد ک نمای
ــت  ــار جه ــول و اعتب ــورای پ ــرخ مصــوب ش ۵۰ درصــد ن

ــد. تســهیالت متناظــر تقلیــل یاب
همچنین به منظور تسـهیل شـرایط دریافت تسـهیالت 
سـاخت در مناطـق کمتـر برخـوردار مـرزی، وزارت راه و 
شهرسـازی )شـرکت بازآفرینـی شـهری ایران( مجاز اسـت 
متقاضیـان  بـه  سـاخت  تسـهیالت  پرداخـت  بـه  نسـبت 
نوسـازی در مناطـق مذکـور بـا کارمـزد حداقـل ۴ درصد از 
طریـق انعقـاد قرارداد عاملیـت با بانک ها و مؤسسـات عامل 

دارای مجـوز از بانـک مرکـزی اقـدام نمایـد.
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور نیــز بــه منظــور کمک 
بــه تأمیــن مابــه التفــاوت نــرخ کارمــزد تســهیالت فــوق بــا 
نــرخ تســهیالت مقــرر در ایــن آئیــن نامــه )۵۰ درصــد نرخ 
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار( منابــع ممکــن را در لوایــح 
بودجــه ســنواتی پیــش بینــی و تضامیــن الزم را مطابق آن 

صــادر خواهــد کرد.

ــخت و  ــاغل س ــدی مش ــه بن ــن و درج   تعيي
زیــان آور ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 

ــور ــهرداری های کش ش
هیــأت وزیــران همچنیــن در اجــرای تکلیــف مقــرر در 
ــون برنامــه ششــم توســعه و نیــز بنــد )۵(  مــاده )۸۴( قان
آئیــن نامــه اجرایــی قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان 
ــادی و  ــن ع ــی و معلولی ــگ تحمیل ــالمی جن ــالب اس انق
شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور، نســبت بــه تعییــن 
ــانی و  ــش نش ــازمان آت ــان آور س ــخت و زی ــاغل س مش
ــن درجــه  ــی شــهرداری های کشــور و تعیی ــات ایمن خدم

ــرد. ــدام ک ــا اق ــودن آنه ــان آور ب ســخت و زی
ــر ایــن اســاس، مشــاغل آتــش نشــان، آتــش نشــان  ب
)راننــده(، معــاون شــیفت، فرمانــده شــیفت، رئیــس 
ــز ســتاد  ــه، رئیــس مرک ــی منطق ــر عملیات ایســتگاه، مدی
ــان  ــا درجــه ســختی و زی ــات، ب ــاون عملی ــی و مع عملیات
ــان آور ســازمان  ــه عنــوان مشــاغل ســخت و زی آور )۳(، ب
ــور  ــهرداری های کش ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت

ــن شــدند. تعیی
الزم بــه ذکــر اســت ســایر مشــمولین قانــون کار، تابــع 

مقــررات مربــوط بــه خــود هســتند.

  تصویــب آئيــن نامــه اجرایــی ســقف و نحــوه 
برگــزاری مناقصــه جهــت بيمــه خســارات مالــی و 

جانــی مشــترکان گاز و بــرق
ــد )ه(  ــرر در بن ــف مق ــرای تکلی ــت در اج ــأت دول هی
تبصــره )۶( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور، 
آئیــن نامــه اجرایــی مربــوط بــه ســقف و نحــوه برگــزاری 
مناقصــه جهــت بیمــه خســارات مالــی و جانــی مشــترکان 



9هفته نامه تیتر یک     شنبه 11 اردیبهشت ماه  1400    شماره  234 

Weekly Title one  no 234   Saturday  1 May 2021 

شــهری، روســتایی و ســکونتگاهی عشــایری گاز و بــرق را 
ــب رســاند. ــه تصوی ب

بــه موجــب آئیــن نامــه فــوق، ســقف مبلــغ مناقصــه، 
معــادل ســقف اعتبــارات منــدرج در ردیف هــای مربــوط در 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور و در حــد وصولــی 
ردیف هــای درآمــدی منــدرج در قانــون مذکــور و براســاس 
نرخ هــای مقــرر در مفــاد بنــد )ه( تبصــره )۶( قانــون یــاد 
ــان  ــای مســکونی و تجــاری در پای شــده و شــامل واحده
ــد در  ــترکین جدی ــی مش ــش تمام ــا پوش ــال ۱۳۹۹ ب س
ــرارداد  ــم ق ــش حج ــا کاه ــش ی ــد افزای ــب ۲۵ درص قال

منعقــد شــده اســت.
نحــوه برگــزاری مناقصــه نیــز از طریــق ســازوکار قانــون 
ــدود  ــا مح ــی ی ــورت عموم ــه ص ــات ب ــزاری مناقص برگ
براســاس باالتریــن میــزان تعهــدات پیشــنهادی بیمه گــران 

اســت.
ــدات  ــزان تعه ــه، می ــن مصوب ــاس ای ــن براس همچنی
شــرکت های بیمــه گــر حداقــل معــادل تعهــدات مناقصــه 
ســال قبــل و متناســب بــا حــق بیمــه مصــوب ســال جاری 

اســت.
ــای  ــی وزارتخانه ه ــا هماهنگ ــر ب ــه گ ــرکت های بیم ش
نفــت و نیــرو مکلفنــد با صــدور بیمه نامــه، مشــترکین را از 
حقــوق خــود مطلــع و متناســب با مبالــغ دریافتی شــرکت 

بیمــه مربــوط، خســارات وارد شــده را جبــران نمایند.
ــوادث  ــه، ح ــر منطق ــه گ ــرکت های بیم ــن ش همچنی
ناشــی از موضــوع ایــن بنــد را در کمتــر از دو مــاه بررســی و 
حداکثــر تــا ســه مــاه پرداخــت می نماینــد خــواه حــوادث 

در بیــرون یــا داخــل منــزل اتفــاق افتــاده باشــد.
شـرکت های بیمـه گـر موظفند شـرایط و ضوابـط بیمه 
مشـترکین بـرق و گاز را از طریق پورتال خـود اعالم نمایند 
و شـرکت های بـرق و گاز پس از عقد قرارداد با شـرکت های 
بیمه گر، برای یکبار نسـبت به اطالع رسـانی به مشـترکین 

از طریق پیامـک اقدام کنند.

ــه  ــه هزین ــن تعرف ــه تعيي ــالح مصوب   اص
زیرزمينــی آب  ســفره های  افــت  جبــران 

ــن  ــور تأمی ــه منظ ــه ب ــه جلس ــران در ادام ــأت وزی هی
نظــر هیــأت بررســی و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانین، 
ــه هزینــه جبــران افــت  ــه تعییــن تعرف ــوط ب ــه مرب مصوب

ــرد. ــالح ک ــی را اص ــفره های آب زیرزمین س
بــه موجــب ایــن اصالحیــه، مقــرر شــد وجــوه دریافتــی 
ــفره های  ــت س ــران اف ــای جب ــه هزینه ه ــل از تعرف حاص
ــز و  ــه حســاب درآمدهــای عمومــی واری آب زیرزمینــی، ب
مطابــق ترتیــب مقــرر در مــاده )۵۷( قانــون الحــاق مــوادی 
بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و آئیــن 

نامــه اجرایــی آن بــه مصــرف برســد.
ــه مذکــور، تخفیــف  همچنیــن براســاس اصــالح مصوب
۴۰ درصــدی در پرداخــت هزینه هــای جبرانــی کــه بــرای 
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در نظــر گرفتــه شــده بــود، 

لغــو گردیــد.

  تصویــب آئيــن نامــه نظــام فنــی و اجرایــی 
یکپارچــه کشــور

هیــأت دولــت بــا توجــه بــه تکلیــف منــدرج در تبصــره 
ذیــل مــاده )۳۴( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه 
ــی و  ــام فن ــند نظ ــرای س ــه و اج ــر »تهی ــی ب کشــور مبن
اجرایــی کشــور« توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 
»آییــن نامــه نظــام فنــی و اجرایــی یکپارچــه کشــور« را 

تصویــب کــرد.
ــای  ــا و پروژه ه ــدی و اثربخشــی طرح ه ــش کارآم افزای
ــرای  ــه ب ــام یکپارچ ــتقرار نظ ــز اس ــذاری و نی ــرمایه گ س

ــداف  ــه اه ــا، از جمل ــا و پروژه ه ــن طرح ه ــدآوری ای پدی
ــاد شــده اســت. آئیــن نامــه ی

دامنــه کاربــرد نظــام فنــی و اجرایــی یکپارچــه کشــور، 
ــرمایه ای و  ــای س ــک دارایی ه ــای تمل ــا و پروژه ه طرح ه
ــاز  ــاخت و س ــذاری و س ــرمایه گ ــای س ــا و پروژه ه طرح ه
دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده )۵( قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری و شــامل همــه مراحــل دوره یــک طــرح 
ــه  ــد ک ــدن می باش ــا برچی ــش ت ــروژه از دوره پیدای ــا پ ی
بخشــی یــا تمــام منابــع مالــی آن از وجــوه عمومــی تأمیــن 

می شــود.
ــی  ــی و اجرای ــام فن ــند نظ ــت، س ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا  ــه، ب ــررات مربوط ــن و مق ــوب قوانی ــه در چارچ یکپارچ
تعییــن اهــداف کمــی و کیفــی مشــخص بــرای دوره هــای 
ــه و  ــازمان برنام ــط س ــخص، توس ــدود و مش ــی مح زمان
ــتگاه های  ــود و دس ــالغ می ش ــه و اب ــور تهی ــه کش بودج
اجرایــی و مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی 
مشــمول ایــن آئیــن نامــه، موظــف بــه رعایــت آن هســتند.

  اصــالح اساســنامه شــرکت توســعه کاربــرد 
پرتوهــا

ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــنهاد س ــه پیش ــران ب ــأت وزی هی
ــعه  ــرکت توس ــنامه »ش ــالح اساس ــه اص ــبت ب ــران، نس ای

ــرد. ــدام ک ــا« اق ــرد پرتوه کارب
دولــت ایــن تصمیــم را بــا توجــه بــه ضــرورت اســتقالل 
حقوقــی شــرکت توســعه کاربــرد پرتوهــا بــه منظــور رفــع 
ــه  ــی علی ــای خارج ــر از تحریم ه ــرکت متأث ــکالت ش مش
ــی  ــرژی اتم ــعه ان ــد و توس ــادر تخصصــی تولی شــرکت م
ــا و  ــرد پرتوه ــوژی کارب ــعه تکنول ــه توس ــل ب ــران و نی ای
افزایــش عایــدات مالــی و اجتماعــی )نظیــر حوزه ســالمت( 

اتخــاذ کــرد.
براســاس اصــالح اساســنامه مذکــور، ســرمایه »شــرکت 
توســعه کاربــرد پرتوهــا« مبلــغ یــک میلیــارد ریــال اســت 
ــام  ــا ن ــی ب ــزار ریال ــک ه ــون ســهم ی ــک میلی ــه ی ــه ب ک
تقســیم شــده و صــد درصــد ســهام متعلــق بــه دولــت بــا 

نمایندگــی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران اســت.
انجــام و اجــرای  همچنیــن شــرکت می توانــد در 
اهــداف و وظایــف یــاد شــده حســب مــورد بــا هماهنگــی 
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران ایــران و یــا از طریــق 
همــکاری و یــا مشــارکت بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و 
شــرکت های داخــل یــا خــارج کشــور بــا رعایــت قوانیــن و 

مقــررات مربــوط اقــدام نمایــد.
ــس  ــب از رئی ــور مرک ــرکت مذک ــی ش ــع عموم مجم
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران )بــه عنــوان رئیــس مجمــع 
عمومــی(، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، وزرای 
امــور اقتصــادی و دارایــی، صنعــت، معــدن و تجــارت، جهاد 
کشــاورزی، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و علــوم، 
ــوده و هیــأت مدیــره شــرکت نیــز  تحقیقــات و فنــاوری ب

مرکــب از ســه یــا پنــج عضــو اصلــی خواهــد بــود.
همچنیــن هیــأت مدیــره موظــف اســت یــک نســخه از 
صورت هــای مالــی شــرکت و گــزارش هیئــت مدیــره را در 
ــرای  ــه منظــور رســیدگی و اظهــار نظــر ب مهلــت مقــرر ب
ــس  ــرای رئی ــن ب ــرکت و همچنی ــابرس ش ــازرس و حس ب

مجمــع عمومــی ارســال نمایــد.
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت یــاد شــده از نظــر 
و  ضوابــط  تابــع  فعالیت هــا  و  برنامه هــا  سیاســت ها، 

مقــررات ســازمان انــرژی اتمــی ایــران اســت.

  اصــالح آئيــن نامــه اجرایــی تعليــق 
ــادی در  ــای اقتص ــی بنگاه ه ــای بانک ممنوعيت ه

ــاص ــوارد خ م

ــا هــدف افزایــش دایــره شــمول عــدم  هیــأت دولــت ب
ــاده )۵(  ــی شــده در م ــش بین ــای پی ــال محدودیت ه اعم
قانــون صــدور چــک )شــامل عــدم افتتــاح هرگونه حســاب 
ــهیالت  ــای تس ــدم اعط ــد، ع ــی جدی ــدور کارت بانک و ص
ــه بانکــی  ــدم صــدور ضمانتنام ــا ارزی، ع ــی ی ــی ریال بانک
ــی  ــار اســنادی ریال ــا ارزی و عــدم گشــایش اعتب ــی ی ریال
ــالح  ــا اص ــادی، ب ــای اقتص ــوص بنگاه ه ــا ارزی( درخص ی
آئیــن نامــه اجرایــی تبصــره )۱( مــاده )۵( قانــون یاد شــده 

موافقــت کــرد.
ــوارد خــاص، شــورای  ــم، در م ــن تصمی ــه موجــب ای ب
تأمیــن اســتان می توانــد حــق بیمــه پرداختــی بــه 
کارکنــان بنــگاه اقتصــادی مربــوط را بــا ۳۰ درصــد کاهش 
ــرار  ــری ق ــم گی ــای تصمی ــان، مبن ــداد کارکن ــر تع از نظ

ــد. ده
تصویــب آئیــن نامــه اجرایــی الــزام دســتگاه های 
ــا و  ــری طرح ه ــت تصوی ــتندنگاری و ثب ــه مس ــی ب اجرای

پروژه هــای مهــم کشــور
هیــأت وزیــران در ادامــه جلســه بــا توجــه بــه اهمیــت 
ثبــت جزئیــات همــراه بــا مبانــی حرفــه ای مســتندنگاری 
ــت  ــور حفاظ ــه منظ ــی ب ــم مل ــای مه ــا و پروژه ه طرح ه
ــا تجــارب تخصصــی کشــور و  ــط ب ــی مرتب ــش بوم از دان
ارتقــای بهــره وری و تراکــم دانــش در کشــور، »آییــن نامــه 
ــه مســتندنگاری و  ــی ب ــتگاه های اجرای ــزام دس ــی ال اجرای
ــور« را  ــم کش ــای مه ــا و پروژه ه ــری طرح ه ــت تصوی ثب

بــه تصویــب رســاند.
ــتگاه های  ــه دس ــور، کلی ــه مذک ــن نام ــب آئی ــه موج ب
اجرایــی مکلــف بــه مســتندنگاری و ثبــت تصویــری کلیــه 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــت قوانی ــا رعای ــرح ب ــی ط ــل اجرای مراح

ــند. ــناد می باش ــدی اس ــه بن ــی و طبق محرمانگ
ــری، از  ــت تصوی ــای مســتندنگاری و ثب ــام هزینه ه تم
محــل منابــع مصــوب مربــوط بــه هــر طــرح قابــل پرداخت 

اســت.
همچنیــن براســاس ایــن مصوبــه، ســازمان امــور 
ســینمایی و ســمعی بصــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی مکلــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت یــک 
ــگاه اطــالع رســانی، فهرســت  ــدازی پای ــاه، ضمــن راه ان م
ــر  ــینمایی را منتش ــام س ــماره نظ ــازان دارای ش مستندس
ــه فهرســت و  ــه نحــوی ک ــد؛ ب ــانی نمای ــوده و بروزرس نم
مشــخصات مستندســازان و تعــداد قراردادهــای همزمــان 

ــد. ــت باش ــل رؤی ــخاص قاب ــوم اش ــرای عم ب
ســقف مجــاز تعــداد قراردادهــای همزمــان موضــوع این 
تصویــب نامــه بــرای تهیــه کننــده مســتند حقیقــی و یــا 
حقوقــی بــه ترتیــب )۳( و )۵( و بــرای قــرار دادکارگردانــان 

فیلــم مســتند حداکثــر )۲( قــرار داد می باشــد.
دســتگاه های اجرایــی بایــد ترتیباتــی اتخــاذ نماینــد تــا 
نحــوه همــکاری طرفیــن پیمــان بــا مستندســاز در جهــت 
ــش  ــده پی ــای منعق ــازی در قرارداده ــهیل مستندس تس

بینــی و درج گــردد.
ــم مســتند از ســوی  پــس از اعــالم خاتمــه تولیــد فیل
ــمعی  ــینمایی و س ــور س ــازمان ام ــی، س ــتگاه اجرای دس
ــررات  ــر مق ــاد اســالمی براب ــگ و ارش بصــری وزارت فرهن
نســبت بــه صــدور پروانــه مالکیــت فیلــم مســتند بــه نــام 

ــد. ــدام می نمای ــی اق ــتگاه اجرای دس
همچنیــن مستندســازان می تواننــد فیلــم مســتند طرح 
را بــا موافقــت دســتگاه اجرایــی ذیربــط و یــا پیــش بینــی 
ــری و  ــی و هن ــای فرهنگ ــه در رویداده ــرارداد مربوط در ق
ــرای پخــش و عرضــه در صــدا و ســیمای جمهــوری  ــا ب ی
اســالمی ایــران و ســایر مراکــز عرضــه و رســانه های 

مجــازی ارائــه نماینــد.
هادی رضایی
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اصالحات به سختی می توانند رأی مردم را بگیرند
عضو جبهه اصالحات با بیان اینکه گزینه های مطرح در 
جریان اصالحات به زحمت می توانند رأی مردم را بگیرند، 
گفت: اصالح طلبان بخاطر حمایت از روحانی باید از مردم 

عذرخواهی کنند.

با  گفتگو  در  ایران  اصالحات  جبهه  عضو  صوفی  علی 
در  متبوعش  جریان  کاندیدای  اینکه  درباره  مهر،  خبرنگار 
انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی تعیین می شود؟ گفت: 
در حال حاضر اگر هم مشخص شود، افرادی هستند که باید 
در انتخابات ثبت نام کنند از این رو گزینه اصلی فعاًل تعیین 

نشده و بعید بدانم به این زودی هم نهایی و اعالم شود.

  دو هفته مانده درباره گزینه اصالحات تصميم 
می گيریم / »کاندیدای پنهان« نداریم

وی درپاسخ به این پرسش که سخنگوی جبهه اصالحات 
ابراز امیدواری کرده بود که تا قبل از ثبت نام ها، نامزد جریان 
اصالحات مشخص شود پس چرا فرآیند انتخاب گزینه اصلی 
به تعویق افتاد؟، اظهار داشت: به اعتقاد بنده، اصالح طلبان 
سوی  از  صالحیت ها  بررسی  نتیجه  تا  باشند  منتظر  باید 
به  مانده  دوهفته  اساس  براین  شود.  اعالم  نگهبان  شورای 

انتخابات درباره گزینه خود تصمیم می گیرند.
عضو جبهه اصالحات در عین حال »کاندیدای پنهان« 
اصالحات در انتخابات که از سوی سخنگوی حزب کارگزاران 
مطرح شده است را رد می کند و می گوید: ما عضو جبهه 
اصالحات هستیم و مرعشی هم در آنجا حضور دارد، در این 

جمع خبری از طرح »کاندیدای پنهان« نیست!
و  نداریم  شاخص  گزینه  االن  ما  اینکه  بیان  با  صوفی 
هیچیک از آقایان که نام آنها رسانه ای شده، به عنوان گزینه 
از  یکی  هم  عارف  کرد:  تصریح  نیستند،  نهایی  و  شاخص 
کاندیداها محسوب می شود اما از آنجا که هنوز نمی توانیم 
گزینه شاخص را تعیین کنیم، همه کاندیداها باید خود را 
عرصه انتخابات نشان دهند و بتوانند اعتماد مردم را جلب 

کنند. پس از آن، می توان تصمیم گرفت.
وی به ویژگی های کاندیدای جریان متبوعش در انتخابات 
پیش رو پرداخت و گفت: اول باید قدرت و توان اداره کشور را 
داشته باشد و این توان باید متکی بر پشتوانه عملکرد و تجربه 
سنگین او باشد؛ در این صورت مردم می پذیرند که او می تواند 

اداره کشور را برعهده بگیرد.
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات در تبیین دومین ویژگی 
کاندیدای جریان متبوعش، افزود: رویکرد او نیز مهم است، 
آیا  می دهد.  ارائه  مردم  به  خود  از  رویکردی  چه  دید  باید 
این  باالخره  دارد؟  محور  مردم  و  محور  عدالت  رویکرد 
مطرح  ما  نامزدهای  سوی  از  که  برنامه هایی  و  رویکردها 

می شود برای مردم مهم است.

  گزینه اصالحات به سختی می تواند نظر مردم 
را جلب کند

صوفی تصریح کرد: گزینه های مطرح در جریان اصالحات 
که عارف، جهانگیری، پزشکیان و ظریف هستند به زحمت 
می توانند نظر مردم را برای آمدن پای صندوق های رای جلب 

کنند و کار سختی پیش رو دارند.
وی افزود: باید منتظر ماند و دید کدامیک از آنها در آینده 
می توانند رو به جلو حرکت کنند، فعاًل نمی شود قضاوت کرد.

»تکرار  آیا  اینکه  درباره  ایران  اصالحات  جبهه  عضو 
می کنم« رئیس دولت اصالحات می تواند به نفع اصالح طلبان 
تمام شود، تاکید کرد: دراین رابطه باید به دو نکته اذعان 
داشت. نخست آنکه معتقدم خاتمی اعتبار خود را در جریان 
اصالحات از دست نداده است اما نکته دوم که مهم تلقی 
می شود اینکه دیگر راهبرد ۹۲ و ۹۶ جواب نمی دهد، یعنی 
مردم منتظر این نیستند که با یک کلمه یا حرف به جوش 

بیایند و وارد میدان شوند؛ مردم گالیه دارند.

  اصالح طلبان باید از مردم عذرخواهی کنند
صوفــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه جریــان اصالحات 
دولــت  کارآمــدن  روی  بــه  در  تاثیری گــذاری  نقــش 
روحانــی، مجلــس ســابق و شــورای شــهر تهــران ایفــا کرد، 
آیــا بــا توجــه بــه عملکــرد ضعیــف آنهــا نگــران شکســت و 
عــدم اقبــال مــردم در انتخابــات نیســتید؟، گفــت: عملکــرد 
ــرده  ــیب وارد ک ــردم آس ــت و م ــه دول ــه رابط ــت، ب دول
اســت و امــکان بازســازی آن وجــود نــدارد. در ایــن میــان 
اصالح طلبــان هــم از روحانــی و هــم از فهرســت امیــد در 
انتخابــات مجلــس حمایــت کــرده بودنــد و عملکــرد آنهــا 
باعــث نارضایتــی و بی رغبتــی مــردم بــه انتخابــات شــد و 

تاثیــر خــود را هــم در جریــان اصالحــات گذاشــت.
مـردم  از  اصالح طلبـان  باالخـره  کـرد:  اضافـه  وی 
درخواسـت کردنـد در دو انتخابات به روحانـی اعتماد کنند 
امـا او نتوانسـت تعهداتـی کـه داده بـود را انجام دهـد، البته 
می گوینـد موانعی پیش روی آنها گذاشـته شـده بـود اما باز 
مـردم دولـت را مقصـر می داننـد و فکـر می کنند نسـبت به 
انجـام تعهـدات خود احسـاس مسـئولیت نمی کرد و پشـت 
پـا بـه آنچه وعـده داده بـود زد، از این رو معتقـدم ما باید به 

نوبـه خـود از مـردم عذرخواهـی کنیم.
عضو جبهه اصالحات ایران تاکید کرد: از سوی دیگر هنوز 
فضا و موج اصلی از سوی مردم در صحنه سیاسی ایجاد نشده 
و این نشان دهنده آن است که آنها گالیه دارند و این نگاه 
مردم نیز در جریان های سیاسی هم تاثیر خود را گذاشته و 
کار را سخت کرده است به همین جهت باید اتفاقی رخ دهد 
تا انتخابات برای مردم اهمیت پیدا کند و از حالت قهری که 

پیدا کرده اند بیرون بیایند.

  روحانی اميدوار بود با »برجام« اقتصاد بهبود یابد
صوفـی درپاسـخ به پرسـش دیگـری مبنـی براینکه چرا 
دولـت روحانـی تمام تخـم مرغ های خود را در سـبد مذاکره 
گذاشـت و علـت بروز مشـکالت اقتصـادی چه بـود؟ افزود: 
باالخـره روحانـی پیشـبرد مذاکرات هسـته ای را هـدف قرار 
داده و امیـدوار بـود کـه بـا برجـام بتوانـد اوضـاع داخلـی را 
کنتـرل کنـد، نـرخ سـرمایه گذاری را رشـد بدهـد و اوضـاع 
اقتصـادی را بهبـود ببخشـد امـا بـا محدودیت هایـی کـه 
آمریـکا بـرای مـا ایجـاد کـرد، منابـع خارجـی را از دسـت 
دادیـم و سـرمایه گذاری در ایـران، مجـدداً بـه حالـت قبلی 

برگشت.
عضـو جبهـه اصالحـات ایـران گفت: بـر این اسـاس، آن 
سـرمایه گذاری کـه روحانی پیش بینی می کرد عملی نشـد. 

بنابرایـن، همـه این عوامل دسـت به دسـت هم داد تا رشـد 
اقتصـادی کـه پیش بینی می شـد، محقق نشـود.

عـدم  را  اقتصـادی  مشـکالت  در  دیگـر  عامـل  وی 
شفاف سـازی از سـوی مسـئوالن ذیربط عنوان کرد و گفت: 
دولـت بایـد کامـاًل یکدسـت و هماهنـگ عمـل می کـرد و 
سـعی می کرد جلوی افسـار گسـیختگی در اقتصاد را بگیرد 
زیـرا فشـار سـنگینی بـر مـردم وارد کـرده اسـت. از طـرف 
دیگـر، برای شفاف سـازی بایـد دولت توضیحـات کافی را به 
مـردم مـی داد تـا اتفاقاتی که در آبـان سـال ۱۳۹۸ به وقوع 
پیوسـت، رخ ندهـد. همـه اینهـا کوتاهی هایـی اسـت که از 

طـرف دولـت روحانـی صـورت گرفته اسـت.

  دولـت روحانـی شـباهت زیـادی بـه رویکرد 
اقتصـادی دولـت سـازندگی دارد

وزیـر تعـاون دولـت اصالحـات درپاسـخ بـه پرسشـی 
مبنـی براینکـه قبـول داریـد ضعـف تیـم اقتصـادی باعـث 
بـروز مشـکالت و کوچـک شـدن سـفره مردم شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: به اعتقاد بنـده، رویکردهای اقتصـادی دولِت 
روحانـی شـباهت زیـادی بـه رویکردهـای اقتصـادی دولِت 
هاشـمی دارد، در آن دوره نیز شـاهد بودیـم که رویکردهای 
غلـط اقتصـادی دولـت کـه مبتنـی بـر اجـرای فرمول های 
دیکتـه شـده از سـوی بانـک جهانـی بـود، موجـب شـد تـا 
قیمـت ارز بـه شـکل افسارگسـیخته ای افزایـش پیـدا کند.

صوفی تاکید کـرد: رویکردهای اقتصـادی دولِت روحانی 
شـباهت زیـادی بـه رویکردهـای اقتصـادی دولِت هاشـمی 
دارد؛ متأسـفانه تیـم اقتصـادی دولت با تکرار سیاسـت های 
غلـط اقتصـادی دولـت سـازندگی، زمینـه افزایـش فزاینده 

قیمـت ارز در کشـور را فراهـم کرد.
وی بـا بیـان اینکـه تفکر اقتصـادی که بر دولـِت روحانی 
حاکـم اسـت، می گوید قیمـت ارز بایـد واقعی شـود، گفت: 
بـه ایـن معنـا کـه نـرخ ارز رسـمی کشـور بایـد کمتریـن 
فاصلـه را بـا نـرخ آزاد بـازار داشـته باشـد و به جـای نظارت 
بـر قیمـت ارز، بـر ایـن باورنـد کـه نسـبت عرضـه و تقاضـا 
اسـت کـه اختالفـات میـان ارز رسـمی و آزاد را تعیین کند 
و همیـن نـگاه منجـر بـه افزایـش بی دلیل قیمت بسـیاری 

از کاالها شـد.
مردم دیگر با حرف این و آن به کسی رأی نمی دهند

ایـن فعـال سیاسـی اصالح طلـب دبـاره اینکـه بـا ایـن 
اوصـاف در ایـن دوره از انتخابـات، کاندیدای پوششـی دیگر 
نمی توانـد برای جریـان اصالحـات تاثیرگذار باشـد، تصریح 
کـرد: توجه داشـته باشـید که کانـون تصمیم گیری ها تغییر 
کرده اسـت. در سـال های ۹۲ و ۹۶ کانـون تصمیم گیری ها، 
از  یکـی  بـه  مـردم  و  بودنـد  سیاسـی  فعـاالن  و  احـزاب 
گرایش هـا نزدیـک می شـدند، امـا اکنـون فضـا فـرق کرده 
اسـت و دیگـر مـردم بـه راحتـی نمی پذیرنـد کـه بـا حرف 

»ایـن و آن« بخواهنـد بـه گزینـه ای رای بدهنـد.

  تشکيل کميته شوراها در نهاد اجماع ساز
بخش پایانی این گفتگو به فعالیت جریان اصالحات در 
انتخابات شوراها اختصاص پیدا کرد، خبرنگار مهر، در این 
باره از صوفی پرسید »مصادیق اصالح طلبان برای انتخابات 
شوراها چه زمانی تعیین می شود؟« که پاسخ داد: کمیته ای 
در نهاد اجماع ساز تشکیل شده است و آنها در حال بررسی 
هستند، باید مشخص شود ابتدا چه کسانی ثبت نام کرده اند 
و در نهایت کدامیک از داوطلبان تایید صالحیت شده اند، 
در  حضورشان  درباره  بمانند  باقی  صحنه  در  که  افرادی 

فهرست تصمیم گیری می کنیم.
سيد مهدی حسينی
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مجلس گام های 
بلندی برای تولید 
برداشته است

ــه  ــی ک ــه اقدامات ــاره ب ــا اش ــس ب ــس مجل ــب رئی نای
مجلــس در زمینــه رفــع موانــع تولیــد بــا اصــالح قانــون یــا 
وضــع قوانیــن جدیــد برداشــته اســت گفــت: نظــام اداری و 

دیوانســاالری کشــور بایــد کال تغییــر یابــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســید امیرحســین قاضی 
ــا جمعــی از فعــاالن  زاده هاشــمی در نشســت صمیمــی ب
اصنــاف و بازاریــان اســتان تهــران اظهــار کــرد: گفتگــو بــا 
ــواره فرصــت مغتنمــی  ــه، هم ــراد باتجرب ــر و اف ــران دی پی
برایــم بــوده کــه از آن اســتقبال کــرده و بســیار آموختــه ام. 
امیــدوارم بــا اســتفاده از تجربیــات عملــی مــردم، اصنــاف و 
بخــش خصوصــی بتوانیــم تصمیمــات مهــم بگیریــم، نظام 
ــده و  ــه ش ــل نهادین ــال قب ــن کشــور از ۱۰۰ س اداری نوی

بســیار قدیمــی اســت.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه 
ــی  ــزود: از وقت ــادی، اف ــور اقتص ــت در ام ــری دول تصدی گ
ــر ســایر  ــزرگ و ب ــت ب ــت در کشــور کشــف شــد، دول نف
ــا  ــا ۵۰ ســال پیــش کشــوری ب ــران ت ــور حاکم شــد. ای ام
ــت،  ــف نف ــا کش ــا ب ــود ام ــتایی ب ــی روس ــت فراوان جمعی
تغییراتــی در بافــت آن ایجاد می شــود و مهاجرت گســترده 
ــوردن  ــذا بهم خ ــود. ل ــام می ش ــهر انج ــه ش ــتاها ب از روس
نظــام خانــواده پایــه بــه نظــام شــهری را شــاهد هســتیم 
کــه از دســت دادن و ادغــام هویت هــا خــود را بیشــتر نشــان 

می دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون ۸۰ درصــد 
ــتایی  ــد آن روس ــین و ۲۰ درص ــران شهرنش ــت ای جمعی
هســتند، اظهــار کــرد: بخاطــر گــردش مالــی عظیمــی کــه 
بــا فــروش نفــت بــه دســت آمــد، قطــب عظیــم کشــش در 
شــهرها ایجــاد شــد و رفتــه رفتــه تنهــا ۱۰ کالنشــهر ایجاد 
شــدند کــه منابــع بیشــتری بــه آنــان اختصــاص یافتــه و 
بقیــه نقــاط کشــور محــروم ماندنــد و دچــار عــدم تقــارن 

شــدند.
قاضــی زاده هاشــمی بــا بیــان اینکــه عــدم تقــارن تنهــا 
ــی  ــام صنف ــده و در نظ ــر نش ــهرها منحص ــوزه ش ــه ح ب
ــزرگ  ــت ب ــور، دول ــه داد: در کش ــت، ادام ــم رخ داده اس ه
ــا و مشــکالت  ــه تحریم ه ــم ک ــاد داری ــی زی ــع مال ــا مناب ب
امنیتــی باعــث شــده بهانــه دخالتــش بیشــتر شــود. اگــر 
دولــت زمــان جنــگ متهــم بــود کــه همــه چیــز را دولتــی 
ــث  ــا باع ــان بهانه ه ــز هم ــون نی ــم اکن ــت؛ ه ــرده اس ک
ــت  ــده اس ــادی ش ــور اقتص ــت در ام ــتر دول ــت بیش دخال
ــه برهــم زدن نظــام توزیــع و تولیــد  ــد منجــر ب و ایــن رون

شــده اســت.
نایــب رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه قوانیــن مربــوط 
ــتند،  ــی هس ــور قدیم ــع در کش ــد و توزی ــوزه تولی ــه ح ب
افــزود: تــا ثبــات و بهــم پیوســتگی به صــورت خودکنترلــی 
در تولیــد و توزیــع شــکل نگیــرد، مشــکالت ایــن بخــش 
مرتفــع نمی شــود؛ حــال ریشــه آن کجاســت؟ بحث هــای 

زیــادی دارد. در طــول ایــن ســال ها، بارهــا در ظاهــر گفتیم 
کــه قصــد کوچــک ســازی دولــت را داریــم امــا در عمــل 
چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت. دولــت نبایــد بنگاهــداری 
ــت،  ــاد دول ــود. در نه ــد کوچــک ش ــن بای ــد و همچنی کن
ــی  ــش خصوص ــی از بخ ــاختاری و تاریخ ــراس س ــک ه ی
وجــود دارد و عالقــه دولــت بــه اشــراف حاکمیتــش اســت.

وی افــزود: دولــت بایــد غیــر از وزرا و اســتاندارانش بقیــه 
ــردم و بخــش خصوصــی می ســپرد  ــه دســت م ــور را ب ام
ــت های  ــدیم، پس ــه ش ــم متوج ــی کردی ــی بررس ــا وقت ام
ــی کــه همــه  ــه ۵۵۵ مــورد رســیده و در صورت کلیــدی ب

ــود. ــردم می ب ــد دســت م ــا بای اینه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــرف اساســی بــرای کوچــک 
ســازی دولــت تنهــا یــک تصمیــم بــزرگ و عملــی اســت، 
ــکده ای  ــه اندیش ــت ک ــال اس ــه ۲ س ــرد: نزدیک ب ــان ک بی
ــه گام  ــالغ بیانی ــد از اب ــا کمــک برخــی دوســتان و بع را ب
ــن  ــه در ای ــواردی ک ــی از م ــم؛ یک ــیس کرده ای دوم تأس
اندیشــکده مــورد مطالعــه قــرار گرفــت ایــن بــود کــه آیــا با 
مــدل حکمرانــی کــه داریــم می توانیــم، ادامــه دهیــم یانه؟ 
مــا نیــاز بــه تحــول در حــوزه حکمرانــی داریــم همچنیــن 
نظــام اداری و دیوانســاالری کشــور بایــد کاًل تغییــر یابــد.

ــه  ــرد: هم ــح ک ــم تصری ــس یازده ــس مجل ــب رئی نای
دولت هــا تــا کنــون بــا هــر فکــر و جریانــی روی کار 
ــت،  ــوده اس ــی ب ــان یک ــوع روش حکومتی ش ــد، ن آمده ان
نــوع الیگارشــی دیوانســاالر بــر دولــت حاکــم بــوده اســت 
لــذا نوعــی اصــالح همــه جانبــه در دولــت الزم اســت و این 
اقــدام شــاید ۲۰ ســال طــول بکشــد و بایــد یک جریــان و 

ــد. ــان کارش را بکن ــد و در طــول زم ــی راه بیفت مکتب
ــن  قاضــی زاده هاشــمی همچنیــن عنــوان کــرد: در ای
اندیشــکده گفته ایــم، حاکمیــت مــردم در طــول حاکمیــت 
ــدل  ــی را م ــور اجرای ــازی ام ــی س ــذا مردم ــت، ل اهلل اس
کردیــم. یــک ســیری پیــش بینــی شــده و تنهــا ناظــر بــه 
اصنــاف نیســت و در آن، تعــداد وزارتخانه هــا کــم می شــود 
ــرود.  ــال اصــالح ســاختاری و نهــادی ب ــد دنب ــت بای و دول
ــول  ــوم پ ــه و مفه ــر یافت ــا تغیی ــارت در دنی ــوم تج مفه
نیــز در حــال تغییــر اســت لــذا مــا بــا روش هــای ســنتی 

ــم. ــت دهی ــی فعالی ــای کنون ــم در دنی نمی توانی
ــی  ــازار و جهان ــرای توســعه ب ــاید ب ــرد: ش ــان ک وی بی
شــدن تجــار، الزم باشــد، بــازار ۳۰۰ میلیونــی شــود و بایــد 
ــار،  ــیم و تج ــته باش ــی داش ــن الملل ــر بی ــزار تاج ۱۰۰ ه
شــرکای منطقــه ای و دفاتــر بیــن المللــی داشــته باشــند 
ــتند و  ــی هس ــور مهم ــار ام ــت و عدم انحص ــوم رقاب و مفه
بایــد از جایــی شــروع کرد و الزمــه اش نواندیشــی در ایــن 
حــوزه اســت. مجلــس ۲۹۰ نماینــده دارد؛ خروجــی اکثــر 
مصوبــات ناشــی از عملکــرد اکثریــت اســت و نــکات قابــل 

دفــاع و غیــر قابــل دفاعــی دارد.
قاضــی زاده هاشــمی یــادآور شــد: از ســوی دیگــر 

ــر روز  ــتاده و ه ــی فرس ــدان مین ــا را در می ــت م ــم دول ه
ــد و هــر روز درگیــر یــک  ــد پیــش می آی یک مســاله جدی
بحــث جدیــد هســتیم لــذا ثبــات و اســتقرار کوتــاه مدتــی 
بــرای انجــام کار بزرگ تــر نداشــته ایم؛ امیدواریــم مجلــس 

فرصــت کنــد تــا کارهــای بهتــر و مهمتــری کنــد.
ــا،  ــی کرون ــتاد مل ــورش در س ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: در ســتاد مصوباتــی بــرای اصنــاف داشــتیم و 
ــوده  ــو نب ــی خــب جوابگ ــی دارد ول باالخــره کشــور منابع
ــن  ــم، ای ــزی کنی ــتقراض از بانک مرک ــم اس ــر بخواهی و اگ
امــر تــورم زاســت و ایــن کار به نوعــی جیــب مــردم را زدن 

اســت.
ــت  ــه وضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی ب ــی زاده هاش قاض
دولــت بــرای کمــک بــه بخــش خصوصی مناســب نیســت، 
گفــت: دولــت اول بایــد بــه کارکنــان خــود برســد و بعــد 
بــرای گروه هــای دیگــر در ایــن ایــام کمــک ریانــی داشــته 
باشــد. البتــه در ایــن مــدت بخاطــر تــورم رشــد حقوقــی 
کارکنــان دولــت انجــام شــده اســت کــه برداشــت از منابــع 
اســت و ایــن امــر تــوان دولــت بــرای رســیدن بــه توســعه 
ــر  ــرای تغیی ــان را ب ــد. پیام ت ــدود می کن ــران را مح و عم
ــا  ــس ب ــدگان زن مجل ــش ارتباطــات نماین شــرایط و افزای
ــه گوش شــان می رســانم.  ــاالن زن بخــش خصوصــی ب فع
بانــوان اصلــی تریــن رکــن جامعــه هســتند؛ خانم هــا مدیــر 
ــی یــک  همســران و فرزندان شــان هســتند و جامعــه ایران
جامعــه زن ســاالر اســت. زنــان ایرانــی حافظان ســنت، ادب 
و فرهنــگ ایرانــی هســتند و بایــد زمینه فعالیــت اجتماعی 
و سیاســی بیشــتری برایشــان فراهــم کنیــم تــا زن ایرانــی 

تبدیــل بــه الگویــی بــرای ســایر زنــان جهــان شــود.
ــن  ــده در ای ــرح ش ــای مط ــه گالیه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــات  ــام مالی ــت: نظ ــز گف ــات نی ــوص مالی ــه در خص جلس
ــد  ضدتولیــد اســت و در دنیــا منســوخ اســت. مالیــات بای
بــر اســاس درآمــد و هزینــه باشــد. مالیــات بــر کل درامــد 
مهــم اســت و جهــان هــم بــه همیــن ســمت مــی رود. در 
ــه مشــاغل.  دریافــت مالیــات اشــخاص مهــم هســتند و ن
اصلــی تریــن کار دولــت بعــدی ایجــاد شــفافیت اســت و 
ــر فراهــم شــود  ــن ام ــد زیرســاخت های الکترونیــک ای بای
ــد.  ــع آوری کن ــان را جم ــه ایرانی ــات هم ــت اطالع و دول
ــع  ــوان نظام جام ــا عن ــی ب ــه طرح ــن زمین ــس در ای مجل

ــی دارد. مالیات
ــس  ــه مجل ــی ک ــاره اقدام ــس درب ــس مجل ــب رئی نای
ــون  ــرد: قان ــح ک ــت، تصری ــرده اس ــد ک ــرای تولی ــر ب اخی
ــر ارزش افــزوده مربــوط بــه مجلــس قبــل بــود  مالیــات ب
ــوع کار  ــس دو ن ــد. مجل ــالغ ش ــس اب ــن مجل ــه در ای ک
می توانــد انجــام دهــد، یکــی اصــالح قوانیــن ماننــد اصــالح 
قانــون صنفــی اســت و دیگــری حمایت هــای بودجــه ای در 

ــی اســت. ــب تســهیالت اشــتغال و کارآفرین قال
هادی رضایی
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گزارش ...

راستی آزمایی اقدامات آمریکا و طرف های برجام دشوار است
بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای، 
از آیت اهلل رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 

دعوت به عمل آوردند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس 
شورای اسالمی طی نامه ای خطاب به آیت اهلل سید ابراهیم 
سیاسی،  اقتصادی،  شرایط  و  وضعیت  تشریح  با  رئیسی، 
رئیس  شاخص های  تبیین  و  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد دعوت به عمل آوردند.

متن این نامه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آیت اهلل آقای سید ابراهیم رئیسی )دامت توفیقاته(
برای  روزافزون  توفیق  آرزوی  و  تحّیت  و  سالم  با 
جنابعالی و همه دلسوزان نظام مقدس اسالمی، طبیعتاً بنا 
به مسئولیت های کالن ملی، اطالع و اشراف دارید که طی 
سالهای اخیر، به رغم تالش های انجام شده در بخش های 
قابل توجه در  مختلف حاکمیتی و مردمی و کامیابی های 
کالن  شاخص های  متاسفانه  فناوری،  و  علمی  عرصه های 
در  کشور  فرهنگی  حتی  و  اجتماعی  صنعتی،  اقتصادی، 
شرایط مناسبی قرار نداشته و به ویژه در حوزه معیشت و 
زندگی مردم شاهد نابسامانی های جدی نظیر تورم و گرانی 
لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید، بیکاری، افزایش 
سن ازدواج، گسترش آسیب های اجتماعی و بحران هایی چون 
تعطیلی کارخانجات و شرکت های تولیدی، تزلزل بورس و 
بازار سرمایه و … هستیم. بروز چنین شرایطی موجب شده 
تا فشارهای سنگینی بر طبقات محروم و مستضعف و حتی 
به  می تواند  آن  تداوم  که  آید  وارد  متوسط جامعه  طبقات 
تعمیق نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی بینجامد.

تاثیر  اقتصادی،  مشکالت  برخی  تشدید  در  اگرچه 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قدرت های سلطه جو قابل 
کتمان نیست اما بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به 
درستی بر این اعتقادند که نسبت تاثیر تحریم ها در شکل 
گیری این شرایط، در قیاس با سایر مولفه ها بویژه ناکارآمدی 
و بی برنامگی دولت و دستگاه اجرایی کشور بسیار کمتر است.

فی الواقع با وجود آنکه در بدنه کارشناسی و مدیریتی قوه 
مجریه، عناصر و نیروهای توانمند، متعهد و انقالبی و دارای 
اما متاسفانه هسته مرکزی دولت کنونی،  دغدغه فراوانند، 
بواسطه ضعف بنیان های تئوریک، رخوت و خمودگی عملی و 
فقدان باورمندی به توان داخلی، طرح و برنامه و راهبرد کالنی 
برای پیشرفت و توسعه درونزای کشور بر مبنای بهره گیری 
فرافکنی،  با  روزمره  به طور  و  ندارد  داخلی  از ظرفیت های 
منازعه گرایی، عملکرد جزیره ای و حاشیه سازی عماًل توان 
و سرمایه کشور را هرز می برد. مهمترین و شاید تنها ایده و 
وعده دولت یعنی رفع مشکالت از طریق مذاکره نیز همانگونه 
که قابل پیش بینی بود، از همان ماه های نخست پس از توافق 

هسته ای با بدعهدی و پیمان شکنی طرف مقابل رو به افول 
رفت و امروز کمتر کسی است که در شکست مطلق آن ایده، 

تردیدی در ذهن داشته باشد.
اساسی  و  عمده  بخش  که  می دانیم  نیک  سو،  دیگر  از 
در  گوناگون  حوزه های  و  عرصه ها  در  کشور  مدیریت های 
اختیار قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است. اگرچه برخی 
جریان های سیاسی و حتی روسای قوه مجریه از جمله رئیس 
قصورهای  و  ضعف  الپوشانی  برای  کنونی  محترم  جمهور 
و  دولت  اختیارات  گستره  تا  می کنند  و  کرده  تالش  خود 
ریاست جمهوری را کوچک نمایی کنند، اما در عالم واقع 
بر همگان آشکار است که در ساختار کالن نظام سیاسی، 
این دستگاه عریض و طویل دولت است که دامنه اداری و 
تشکیالتی اش تا کوچک ترین واحدهای جغرافیایی کشور 
امتداد داشته و تصمیمات هر بخش آن، مستقیماً بر زندگی 
روزانه میلیونها ایرانی تاثیر مستقیم دارد. به تعبیر دقیق و 
درست مقام معظم رهبری در سخنرانی نورورزی امسال »قوه 
قضائیه یا دستگاه های نظامی خب مدیریت هایی دارند، اینها 
در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه هست یک اندکی 
باالتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه 
مدیریت های کشور که هزاران مدیریت است در اختیار رئیس 

قوه مجریه است«.
جناب آقای دکتر رئیسی!

گوناگون،  طیف های  از  کارشناسان  قاطبه  زعم  به 
اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  نظام  کالن  سیاست های 
اجتماعی و فرهنگی - ابالغی از جانب مقام معظم رهبری 
- در زمره بهترین راهبردهایی هستند که مبتنی بر شرایط 
و ظرفیت های واقعی کشور تدوین و برای اجرا ابالغ شده اند. 
تالش های ارزنده ای که جنابعالی و همکارانتان در قوه قضاییه 
بعمل آورده اید و بسترهای قابل توجهی که جهت مقابله با 
فساد و گسترش عدالت ایجاد کرده اید هم برای آحاد مردم 
مشهود است. ما خادمان مردم در مجلس شورای اسالمی 
نیز طی حدود یک سال گذشته تمام مساعی خود را به کار 
گرفتیم تا با تصویب قوانین مورد نیاز و نیز اعمال نظارت های 
قانونی، در حد توان و اختیارات، ریل گذاری مناسبی برای 
حرکت کشور در مسیر برون رفت از مشکالت موجود ایجاد 
کنیم. اما بی هیچ تعارفی باید اذعان کرد همه این سیاست 
گذاری ها و بسترسازی ها در صورتی که همراهی، همدلی، 
همکاری و اراده معطوف به اقدام و عمل قوه مجریه و هسته 
مرکزی آن بویژه شخص رئیس جمهور را در کنار خود نداشته 
باشند، نمی توانند به فرجام مثبت و سازنده منجر شوند و چه 
بسا دیدن و شنیدن شعارها و وعده ها و تصمیمات و عدم 
انجام و اجرایی شدن آنها موجب دلخوری و دلزدگی مردم 

شده و از قضا سرکنگبین، صفرا بیفزاید!
پدیده ای که با کمال تاسف در سال های اخیر شاهد آن 
بوده ایم و به رغم تصویب و ابالغ سیاست ها و قوانین و ایجاد 
بسترهای حقوقی و حتی فرهنگ سازی های الزم در بسیاری 
از عرصه ها، به واسطه فقدان اراده در هسته مرکزی دولت 
و عدم همراهی و حتی تخطی و چالش آفرینی آن، نتیجه 
چندانی حاصل نشده و در عرصه عمل، بسیاری مصوبات و 
ایده های خوب و ارزنده، روی زمین مانده اند. شاید به همین 
ضعف  و  خرابی  بواسطه  حوزه ها  برخی  در  که  بود  دلیل 
سامانه های مرکزی دولتی، مقام معظم رهبری حکم به آتش 
به اختیاری نیروهای جوان و خالق و مبتکر دادند. ناگفته 
پیداست که آتش به اختیاری در همه حوزه ها نمی تواند امری 
دائمی باشد و نهایتاً باید فکری به حال نقص و ضعف سامانه 

مرکزی کرد.
بنا بر آنچه بیان شد، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل 

برون رفت از وضع موجود و مسیرهای فائق آمدن بر مشکالت 
و معضالت عدیده کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی 
سامانه  اصالح  اقتصادی،  و  معیشتی  مشکالت  رفع  بویژه 
مرکزی دولت با انتخاب رئیس جمهوری است که عالوه بر 
شرایط و صالحیت های عمومی، ویژگی های مصّرح در بیان 
مقام معظم رهبری برای اداره دستگاه عظیم اجرایی کشور و 

حرکت دادن آن در مسیر تعالی را داشته باشد.
جناب آقای رئیسی!

انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد عرصه یک آزمون 
بزرگ برای خواص و عوام و مقطعی تعیین کننده برای آینده 
کشور است. مطابق آنچه در سطور گذشته عنوان شد، خوب 
می دانیم با نابسامانی هایی که حاصل ناکارآمدی های سالیان 
آینده، شرایط دشواری  اخیر است، دولت و رئیس جمهور 
پیش رو دارند و موفقیتشان مجاهدتی عظیم می طلبد. اما در 
عین حال، نیروهای انقالب هیچ گاه اهل تنزه طلبی و عافیت 
گزینی نبوده اند. مردم و نظام اسالمی ایران در آینده پیش 
رو رئیس جمهوری می خواهند که بجای فرافکنی، مسئولیت 
بر  قوا  و  نهادها  با سایر  منازعه گرایی  به جای  باشد.  پذیر 
همدلی و وفاق تاکید داشته باشد. به جای تکیه بر وعده های 
پوشالی بیرونی، به ظرفیت ها و توانمندی های درونی و داخلی 
اتکا کند. به جای تخطی و دور زدن قانون و نهاد قانونگذاری، 
بر مدار و در مسیر قانون حرکت کند. به جای روزمرگی، 
برنامه محور و آینده نگر باشد. به جای تئوری بافی بی حاصل، 

بر اقدام و عمل جهادی تمرکز کند.
اگرچه تصمیم گیر و انتخاب کننده اصلی رئیس جمهور 
و سکاندار قوه مجریه، مردم هستند و این آرای اکثریت مردم 
در روز انتخابات است که حرف اصلی را در این زمینه خواهد 
زد، اما از آنجا که کمک به انتخاب درست »معروف« تلقی 
می شود، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در این خصوص نیز 

یک وظیفه انقالبی و عقالیی است.
جایگاه  در  گرچه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
حقوقی قوه مقننه قرار دارند و طبیعتاً تصمیات و اقدامات 
آنها مستقل از قوه مجریه است اما برای آنها از مناظر مختلف، 
هم انتخابات ریاست جمهوری و هم مصداق رئیس جمهور 
با  آینده حائز اهمیت است. وکالی مردم به صورت روزانه 
طبقات مختلف مردم در تماس و ارتباط هستند و در شرایط 
کنونی، دغدغه ها و نگرانی های مردم نسبت به آینده زندگی 
و معیشت خود نسبت به ادوار گذشته، بسیار بیشتر است و 
نمایندگان نمی توانند نسبت به این دغدغه ها بی تفاوت باشند. 
از این منظر، آگاهی بخشی و روشنگری در عرصه انتخابات و 
کمک به انتخاب درست و متناسب با شرایط، کمک به رفع 

مشکالت و نگرانی های های مردم و موکالن است.
معظم  مقام  درست  تعبیر  به  مجلس  دیگر،  جانب  از 
امروز  رهبری وظیفه ریل گذاری برای قوه مجریه را دارد. 
و  درست  اجرای  ملت،  وکالی  عمده  دغدغه های  از  یکی 
دقیق قوانین آن توسط دستگاه اجرایی است. تصمیمات و 
مصوبات مجلس در صورتی درست و دقیق اجرا خواهد شد 
که رئیس جمهوری قانونمدار، توانمند و باانگیزه و مسئولیت 
پذیر سکان اداره دولت را بر عهده بگیرد. از این منظر نیز 
نمایندگان مجلس خود را موظف می دانند در جهت انتخاب 
چنین رئیس جمهوری به افکار عمومی و مردم کمک کنند.

جناب آیت اهلل رئیسی!
با توجه به مجموع مطالب و استدالل های پیش گفته، 
انتخاب رئیس جمهوری  نیازمند  در شرایط کنونی، کشور 
گراست  وفاق  و  قانونمدار  آفرین،  تحول  کارآمد،  انقالبی، 
که ویژگی های برشمرده شده از لسان مقام معظم رهبری 
یعنی: »دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، معتقد به جوانان، 
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عدالتخواه و ضدفساد، امیدوار، معتقد به توانمندی های داخل 
و دارای عملکرد انقالبی و جهادی« را داشته باشد.

سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی جنابعالی در 
تمام سال هایی که مسئولیت های مختلف بر عهده داشته اید 
بیانگر آن است که سعی و تالشتان استواری بر این شاخص ها 
بر اساس منویات حضرت امام خمینی )ره( و حضرت آیت 
اهلل خامنه ای )مد ظله العالی( بوده است و بحمداهلل در این 
مسیر توفیق فراوان داشته اید. تجربه اخیر حضور و مدیریت 
موفق شما در قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان عالی نظام 
اسالمی نیز نشان داد که با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان 
و انقالبی، توانمندی تحول آفرینی و کارآمدسازی و تولید 

سرمایه اجتماعی در سطوح کالن را دارا بوده و در تعامل 
اراده جدی  با اجزا و بخش های مختلف حاکمیت،  سازنده 

برای اصالح امور را دارید.
اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  ما  اساس  بر همین 
امضا کنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت های 
ریاست  آتی  انتخابات  در عرصه  برای حضور  که  بزرگواری 
جمهوری اعالم آمادگی کرده اند و اذعان به توانمندی ها و 
از منظر شمولیت  اعتقادیم که  این  بر  آنها،  صالحیت های 
آرای  اجماع سازی سیاسی و جذب  توان  نیز  و  شاخص ها 
اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به شمار می آیید. 
فلذا فارغ از جایگاه حقوقی و نیز با تاکید بر اصل استقالل قوه 

مقننه و اعمال کامل اختیارات نظارتی مجلس در قبال دولت 
آتی، از شما برای حضور در این عرصه خطیر دعوت بعمل 
می آوریم و اذعان داریم که در شرایط کنونی ورود به این 

عرصه، مجاهدتی عظیم به شمار می آید.
انشاء اهلل دعای خیر حضرت بقیه اهلل االعظم )ارواحنا فداه( 
و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران در این مسیر شامل حال 
جنابعالی باشد و در روز ۲۸ خرداد با بصیرت و درایت ملت 
عظیم الشان ایران و رای آگاهانه آنان، حماسه ای جاودانه رقم 
بخورد که نتیجه آن نوید بخش آینده ای روشن و فردایی بهتر 

برای این مرز و بوم باشد.
بعون اهلل و فضله

ورود اتباع هندی و پاکستانی به ایران ممنوع است
حسـین ذوالفقـاری گفت: شـهروندان کشـورمان که هم 
اکنـون در هنـد و پاکسـتان حضـور دارند برای بازگشـت به 
ایـران بایـد تسـت دهند و در بازگشـت بـه ایران هـم دوباره 

تسـت و مراحـل قرنطینه اعمال خواهد شـد.
به گزارش وزارت کشـور، حسـین ذوالفقاری در نشسـت 
کمیتـه کـه در محل وزارت کشـور با حضور ایـرج حریرچی 
معـاون  رئیسـی  علیرضـا  و  بهداشـت  وزارت  کل  معـاون 
بهداشـتی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی کشور 
و دیگـر اعضـای کمیتـه از جمله معاون سـتاد کل نیروهای 
مسـلح و رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران برگزار شـد، افـزود: در 
جلسـه کمیته مسـاله کنترل ویـروس جهـش یافته هندی 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
وی ادامـه داد: موضـوع خطـر ویـروس جهـش یافتـه 
هنـدی از سـوی رئیـس جمهـوری کشـورمان مطـرح شـد 
و بالفاصلـه جلسـه کمیتـه امنیتـی، اجتماعـی و انتظامی با 
حضور معاونین وزارت بهداشـت و نمایندگان دسـتگاه ها در 
خصـوص بررسـی کنتـرل و مقابلـه بـا ورود این ویـروس به 

کشـور برگزار شـد.

ذوالفقـاری بـا اشـاره به اینکه بـا توجه به خطـر ویروس، 
مقـرر شـده اسـت: تـا اطالع ثانـوی کلیـه پروازهـای هند و 
پاکسـتان لغو و همچنیـن افرادی که از حـدود یک ماه قبل 
در هنـد و پاکسـتان حضـور داشـتند و اتبـاع این دو کشـور 

ورودشـان به کشـور ممنوع اسـت.
وی در ایـن خصـوص گفـت: ایـن موضـوع از طریـق 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری بـه شـرکت های هواپیمایـی 
اعالم شـد تا از سـوار کـردن این افراد بـه هواپیما جلوگیری 

بـه عمـل آید.
معـاون وزیر کشـور همچنیـن تصریح کـرد: اتباع هندی 

و پاکسـتانی مسـافر، امکان خروج از کشـور را دارند.

وی اضافـه کرد: شـهروندان کشـورمان که هـم اکنون در 
هنـد و پاکسـتان حضـور دارند برای بازگشـت به ایـران باید 
تسـت دهنـد و در بازگشـت بـه ایـران هـم دوبـاره تسـت و 

مراحـل قرنطینـه اعمال خواهد شـد.
رئیـس کمیتـه امنیتـی، اجتماعـی و انتظامـی مدیریت 
بیمـاری کرونـا در بخش دیگری از صحبت هایش به مسـاله 
مهـم کنتـرل مرزهـای جنـوب شـرقی کشـور اشـاره کرد و 
گفـت: در ایـن خصـوص مقـرر شـد کـه نیروهـای مسـلح 
کشـور بـه صـورت ویـژه و ضربتـی مرزهـای جنوب شـرقی 

را تحـت کنتـرل قـرار دهند.
وی تصریح کرد: بر همین اسـاس، ورود هر گونه مسـافر 
از مبـادی هند و پاکسـتان اعم از مجـاز و غیر مجاز از طریق 

مرزهای آبی و خاکی به داخل کشـور ممنوع اسـت.
ذوالفقـاری بـا اشـاره بـه امکان انتقـال بیمـاری از طریق 
ملوانـان خارجـی به داخل کشـور هم گفت: تصمیـم بر این 
گرفتـه شـد کـه ملوان هایـی که بـا کشـتی های باربـری به 
بنادر کشـور وارد می شـوند، مأمورین ایرانـی جهت مقابله با 

کرونـا هیـچ گونه ارتباطی با آنها نداشـته باشـند.
ذوالفقـاری در ادامـه صحبت هایـش به ضرورت تشـدید 
اقدامـات نظارتـی در کل ورودی هـای کشـور اشـاره کـرد و 
گفـت: در این خصوص تصمیم بر این شـد که با پشـتیبانی 
جـدی هـالل احمر، نیـروی انتظامـی، کمیته عالـی نظارت 
بهداشـت و وزارت راه و شهرسـازی کنترل هـای جـدی تـر 
برای شناسـایی بیماران و جلوگیری از انتقال آنها به کشـور 

صـورت گیرد.
موضـوع قرنطینـه از دیگر محورهای صحبـت ذوالفقاری 
بـود و در ایـن خصـوص گفت: مقرر شـد که نقاط مشـخص 
و معینـی در نزدیکـی مرزهـای زمینـی، هوایـی و دریایـی 

کشـور بـرای قرنطینـه در نظر گرفته شـود.
ــرای  ــه ب ــه قرنطین ــت: هزین ــن خصــوص گف وی در ای
ــراد  ــود اف ــا خ ــا ب ــورهای دنی ــایر کش ــل س ــافران مث مس

ــود. ــد ب خواه
ذوالفقـاری بـا اظهـار اینکـه یک مسـاله مهـم در کنترل 
بیمـاری کرونـا، رعایـت قرنطینـه از سـوی افـراد مبتـال بـه 
کروناسـت، گفـت: طبـق بررسـی های صـورت گرفتـه در 
کشـور طـی یک ماه گذشـته بیش از ۵۰۰ هـزار مورد نقض 

قرنطینه در کشـور داشـتیم.
وی در ایـن خصـوص خاطـر نشـان کرد: تصمیـم بر این 
شـد کـه دسترسـی همـه دسـتگاه های دولتـی بـه سـامانه 
ماسـک وزارت بهداشـت داده شـود تـا هر کسـی کـه به هر 
دسـتگاهی مراجعـه می کنـد، بالفاصلـه بـا ثبت نـام اش در 

سیسـتم، وضعیـت بیماری اش مشـخص شـود.
ذوالفقـاری گفـت: بـه افـراد مبتـال بـه کرونـا در صورت 
تـرک قرنطینـه، خدمـات ارائـه داده نمی شـود و همچنیـن 

بـرای هـر فـرد مبلغ دویسـت هـزار تومـان جریمه بـر روی 
پـالک خـودرو از سـوی ناجـا اعمـال می شـود.

وی اضافـه کـرد: بـرای افـراد فاقد خـودرو بـا هماهنگی 
وزارت ارتباطـات مبلـغ جریمـه بـه فیـش تلفـن همـراه 
اش اعمـال می شـود و در نهایـت افـرادی کـه ماشـین و 
تلفـن ثابـت بـه اسـم ایشـان ثبـت نشـده نباشـد؛ از طریق 
حسـاب های بانکـی جریمـه مـورد نظـر اعمـال می شـود.

ذوالفقاری با اشـاره به اینکه حراسـت دسـتگاه ها موظف 
هسـتند در جهت شناسـایی بهتر بیمـاران کرونـا، اطالعات 
همـه افـراد را ثبـت کنند؛ گفت: بـا این اقدام هم شناسـایی 
افـراد مبتـال به بیماری راحـت تر انجام می شـود و هم اقدام 

بازدارنـده خوبـی برای ناقضین قرنطینـه خواهد بود.
رئیـس کمیتـه امنیتـی، اجتماعی و انتظامی سـتاد ملی 
مدیریـت بیمـاری کرونـا با اشـاره بـه ابالغیه وزیر کشـور به 
سـتادهای اسـتانی و شهرسـتانی در فعال کردن کمیته های 
نظـارت در امـر مقابله با کرونـا، گفت: امـروز آمادگی باالیی 
در کشـور نسـبت به مهار موج چهارم بیماری شـکل گرفته 
کـه امیـد داریـم ایـن همراهی به نحـو مؤثری تا ریشـه کن 

شـدن کامل بیماری تـداوم یابد.
ذوالفقـاری همچنیـن به مسـاله برخـورد عادالنـه در امر 
محدودیت ها اشـاره کرد و گفت: این مسـاله وجـود دارد که 
تعـدادی از کسـبه و بازاریـان واقعـاً محدودیت هـا را رعایت 
می کننـد و در برابـر شـاهد عـدم رعایـت برخـی دیگـر از 
فعـاالن بـازار هسـتیم کـه این امـر موجب گله مندی شـده 

است.
وی در ایـن خصـوص گفـت: باید محدودیت هـای اعمال 
شـده کـه صرفـاً با هـدف حفظ سـالمت و جان شـهروندان 
عزیـز کشـورمان اسـت؛ به جد از سـوی همه قشـرها اعم از 

بازاریـان و ادارات رعایت شـود.
معاون وزیر کشـور از اسـتانداران سراسـر کشور خواست 
بـا ورود جـدی به مسـاله نحوه حضـور کارکنـان در ادارات، 
هـر گونـه مـوارد نقـض را بـه قـرارگاه و بـه سـازمان های 

نظارتـی کشـور بـرای برخـورد گـزارش نمایند.
ذوالفقـاری گفـت: در خصـوص تعـداد حضـور کارکنـان 
دسـتگاه های دولتـی نسـبت بـه وضعیـت بیمـاری شـأن، 
دسـتگاه های ملـی هم تابع سـتادهای اسـتانی هسـتند. در 
تهـران اسـتانداری تهـران و سـتاد بیمـاری اسـتان تهـران 

متولـی نظـارت بـر ایـن موضـوع در کل اسـتان اسـت.
کـرد:  نشـان  خاطـر  پایـان  در  کشـور  وزیـر  معـاون 
امیـد داریـم کـه همـه بخش هـا اعـم از اداری و سـازمانی، 
فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی، کسـب و کارهـا همه با 
هـم محدودیت هـای اعـالم شـده را رعایـت کنیم تـا از این 
پیـک بیماری که در همه کشـورهای دنیـا رخ داده به زودی 

و بـا سـرعت عبـور کنیم.
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گزارش ویژه ...

مشـاور رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: حداقل 
لغـو  اقتصـادی  اثـر  راسـتی آزمایی  بـرای  ممکـن  زمـان 

تحریم هـا بیـن ۳ تـا ۶ مـاه اسـت.
حدود دو هفته است که کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، 
روسیه و چین در وین مشغول مذاکره با هیئت دیپلماتیک 
جمهوری اسالمی ایران هستند تا درباره ی بازگشت آمریکا 
به برجام و اجرای تعهداتش تصمیم گیری کنند. جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام، مذاکره مستقیم 
با این کشور را رد کرده و برای بازگشت آمریکا به تعهداتش 

شروطی را تعیین کرده است.

پایگاه اطالع رسـانی KHAMENEI.IR برای بررسـی 
کـم و کیـف شـروط جمهـوری اسـالمی بـه گفت وگـو بـا 
مهـدی محمدی، کارشـناس و تحلیلگر مسـائل سیاسـی و 
بین المللی نشسـته اسـت. کسـی که در سـال های گذشـته 
سـابقه حضـور در مذاکـرات هسـته ای را در کارنامـه خـود 
دارد و در حـال حاضـر مشـاورت رئیـس قوه مقننـه در امور 

راهبـردی را برعهـده دارد.
بهتـر اسـت گفت وگـو را بـا شـروطی کـه ایـران تعییـن 
کـرده اسـت شـروع کنیـم. جمهـوری اسـالمی ایـران برای 
بازگشـت آمریکا به برجام چه شـروطی تعیین کرده اسـت؟ 
شـروطی کـه هیئت مذاکره کننـده ی ایرانـی در وین مبتنی 

بـر آن بـا طرف هـای اروپایـی در حـال مذاکره اند.
ایـران همان طور که حضرت آقا فرمودند، برای بازگشـت 
آمریـکا بـه برجـام شـروطی را معین کـرده؛ آمریکایی هـا از 
توافـق خـارج شـدند و بعـد از اینکـه از توافق خارج شـدند، 
خسـارات بسـیار قابل توجهی به ما وارد کردنـد. یک برآورد 
فقـط این اسـت که از می ۲۰۱۸ تـا اآلن چیزی حدود ۲۰۰ 
میلیـارد دالر خسـارت دیده ایـم. ایـران به طـور کلـی چنـد 
شـرط اساسـی بـرای پذیـرش بازگشـت آمریـکا بـه برجـام 
و عضویـت مجـدد آمریـکا در گـروه ۱+ ۵ دارد؛ شـرط اّول 
ایـن اسـت کـه لغـو تحریم هـا بایـد به گونـه ای انجام شـود 
کـه انتفـاع اقتصادی مدنظر ایـران از برجام حاصل شـود. ما 
از برجـام نفـع اقتصـادی نبردیـم، بلکـه طرف مقابـل منافع 
کاملـی را کـه از برجام انتظار داشـت به آن دسـت پیدا کرد 
کـه عبـارت بـود از محدود شـدن برنامه  هسـته ای ایـران به 

آن ابعـادی کـه در برجـام دیده شـده بود.
اّمـا وقتـی کـه ما بـه تاریخ مراجعـه می کنیـم، می بینیم 
کـه مـا از برجام نفعی نبردیـم به ویژه در حـوزه ی اقتصادی. 
وعـده ای کـه به ایـران داده شـده بود بـه تعبیر آقـای دکتر 
سـیف، رئیس سـابق بانک مرکزی تقریباً هیـچ از آن محقق 
نشـد. مسـئله ی اّول بـرای ایـران ایـن اسـت کـه هـر نـوع 
بازگشـت آمریـکا بـه برجـام و لغـو تحریم ها بایـد به گونه ای 
باشـد که انتفـاع اقتصادی پایدار و ملمـوس و واقعی ایران از 
برجام را تضمین کند. این مسـئله ی اّول اسـت. شـرط دوم 

ایـن اسـت که همـه ی تحریم ها باید قبـل از عمل ایـران به 
تعهداتش برداشـته شود.

  همـه تحریم ها، یعنـی تحریم های پسـابرجام 
ترامپ؟ دوره ی  و 

ایـران هیـچ  همـه تحریم هـا، یعنـی همـه تحریم هـا؛ 
نوعـی از تفکیـک تحریم هـا را قبـول نـدارد. ایـن چیزی که 
آمریکایی ها خودشـان اسـمش را لیسـت قرمز، لیسـت سبز 
و لیسـت زرد گذاشـته اند و می گویند یک سـری تحریم ها را 
برمی داریـم، یک سـری را برنمی داریـم، یک سـری دیگـرش 

قابـل مذاکره اسـت.
یا حاال شیوه های بیان دیگری هم دارد مثاًل تحریم های 
برجامی و غیربرجامی، ترامپی و غیرترامپی. اساساً شرط ایران 
این است که ما وارد این جور تفکیک های عناوین تحریمی 
نمی شویم. همه تحریم هایی که مانع انتفاع اقتصادی ایران از 
برجام بوده باید برداشته شود. حاال اینکه این ها مال دوره ی 
ترامپ است یا دوره اوباما یا با چه تگ و عنوان هایی و طبق 
چه قانونی وضع شده، اینکه دستور اجرایی رئیس جمهور است 
یا قانون کنگره به خودشان مربوط است. این ها به ما ارتباطی 
ندارد. ابتدا آمریکایی ها باید همه ی تحریم ها را بردارند تا آثار 
اقتصادی لغو تحریم ها برای ایران آشکار شود و ایران آن آثار 
اقتصادی را راستی آزمایی کند. وقتی این اتفاقات افتاد، ایران 
آماده خواهد بود که تعهدات هسته ای خودش را به وضعیتی 

که در برجام معلوم شده برگرداند.

  معنـای ایـن شـرط این اسـت که قـدم اول را 
آمریـکا باید بـردارد!

بلـه، حتـی از ایـن مهمتـر فاصلـه ی زمانـی معنـاداری 
هـم باید بیـن انجام تعهـدات ایـران و انجام تعهـدات طرف 
آمریکایـی وجود داشـته باشـد. ایـن فاصله ی زمانـی با چند 

سـاعت و چنـد روز و چنـد هفتـه درسـت نمی شـود.

  به شروط ایران برگردیم…
شـرط بعدی ایران که بسـیار شـرط مهمی اسـت، برای 
مـا لغو حقوقـی تحریم ها کافی نیسـت. اینکه یـک کاغذ به 
مـا بدهند و اسـمش را بگذارند فرمـان اجرایی رئیس جمهور 
آمریـکا و بگوینـد طبـق این فرمـان اجرایـی تحریم های که 
علیه ایران اعمال شـده بود، لغو شـده یا تسـکین پیداکرده، 
بـه درد مـا نمی خـورد. ما در عمـل و به طور فیزیکـی برنامه  
هسـته ای مان را محـدود می کنیـم، ولـی در ازای آن صرفـاً 
یـک ورق کاغـذ می گیریـم. فردای برجـام دیدیـم که عماًل 
کاغـذ لغـو تحریـم دسـت مـا بـود، ولی نـه توانسـتیم نفت 
بفروشـیم، نـه توانسـتیم کار بانکی کنیـم، نه بیمـه دادند و 
نـه حمل ونقلمـان برقـرار شـد. ایـن تعبیـر تقریباً هیـچ! که 
آقـای سـیف گفـت مـال دوره ی ترامـپ نیسـت، مـال دوره 
اوباماسـت. مشـکل اینکـه برجـام از لحـاظ اقتصـادی کار 

نمی کنـد، از دوره ی ترامـپ که شـروع نشـده!
تنهـا اتفـاق اقتصـادی کـه بعـد از توافـق افتاد ایـن بود 
کـه فـروش نفـت افزایـش پیـدا کـرد، آن هـم ما پولـش را 
نمی توانسـتیم بگیریـم؛ یعنـی نفـت مـا را می بردنـد پولش 
را بـه مـا نمی دادنـد. در حوزه هـای اصلـی مثـل بانـک و 
حمل ونقـل کـه پیش زمینـه ی انتفـاع اقتصـادی ایـران بود، 
هیـچ اتفاقی نیفتـاد؛ حتی سـفارتخانه های ما بعـد از برجام 
نمی توانسـتند حسـاب بـاز کنند کـه حقـوق دیپلمات های 
ایرانـی از طریق آن پرداخت شـود. با چمـدان پول می بردند. 
این هـا همـه مربـوط بـه دوره ی اوباماسـت. مـا آنچـه را که 
بـه ازای تعطیلـی یـا محـدود شـدن برنامـه ی هسـته ای در 

چارچـوب برجـام می پذیریـم، انتفاع واقعی اقتصادی اسـت. 
ایـن را هـم ایـران راسـتی آزمایی خواهـد کرد.

شـرط چهـارم ایـران این اسـت کـه همان طور کـه آن ها 
تعهـدات ما را راسـتی آزمایی می کنند، ما هـم تعهدات آن ها 
را راسـتی آزمایی خواهیـم کـرد. یک نهـاد بین المللی وجود 
دارد کـه تعهـدات هسـته ای ایـران راسـتی آزمایی می کنـد، 
اّمـا نـه در برجـام و نـه اساسـاً در حقـوق بین الملـل هیـچ 
مکانیزمـی پیش بینی نشـده برای اینکه تعهـدات طرفی که 
می خواهـد مثـاًل تحریم هـا را بـردارد راسـتی آزمایی شـود. 
ایـن چگونـه قـرار اسـت راسـتی آزمایی شـود؟ شـرطی که 
ایـران معین کـرده اهمیتـش اینجاسـت کـه راسـتی آزمایی 
لغـو تحریم هـا توسـط مـا آن هـم راسـتی آزمایی انتفـاع 
اقتصـادی ایـران نه راسـتی آزمایی خـوِد لغـو تحریم ها. یک 
شـرط آخـر هـم وجـود دارد که بـه نظر من خیلـی اهمیت 
دارد، اینکـه مـا در این فاصله مذاکره ی مسـتقیمی با آمریکا 

نمی دهیم. انجـام 

  ایـن مـورد جـزو شـروط جمهـوری اسـالمی 
اسـت؟ ایران 

بلـه، ایـن جزو شـروط مااسـت و طرف مقابـل هم خیلی 
اصـرار بـه ایـن کار دارد کـه حتماً بنشـینید بـا آمریکایی ها 
مسـتقیم حرف هایتـان را بزنیـد. آمریکایی هـا هـم مصرنـد. 
ایـن هـم دلیـل دارد؛ دلیـل اصلی اش این اسـت که اساسـاً 
بـرای آمریـکا احیای مذاکرات از احیای برجام مهمتر اسـت. 
آن چیـزی کـه بـرای آمریکا اهمیـت حیاتی دارد این اسـت 

که ایـران را بنشـاند پای میـز مذاکره.

  راسـتی آزمایی چـه سـازوکاری دارد و چقـدر 
می کشـد؟ طول 

فرآینـدی کـه در خـود برجام وجـود دارد این اسـت که 
اعضـای برجـام متقابـاًل تعهدات همدیگـر را راسـتی آزمایی 
می کننـد. اگـر یک عضـو برجام تشـخیص داد که یک عضو 
دیگـری بـه تعهداتـش عمـل نمی کنـد، مطابق مـاده ی ۳۶ 
اجـازه دارد کـه تعهـدات خـودش را کاهـش بدهـد، منتهـا 
تجربـه ی برجـام بـه مـا نشـان داد کـه ایـن فرمـول کار 

نمی کنـد.
طـرف مقابـل عمـاًل تعهداتـش را صفـر کـرد. اروپایی ها 
همـه ی تعهـدات خودشـان را بـه مکانیـزم بی خاصیتـی به 
نـام اینسـتکس کاهـش دادنـد. آمریکایی ها هم کـه اصاًل از 
توافـق خـارج شـدند؛ یعنـی نـه فقط بـه تعهداتشـان عمل 
نکردنـد، بلکـه شـروع کردنـد بـه مجـازاِت دیگرانـی کـه 
داشـتند بـه تعهداتشـان عمـل می کردند. علیه کشـورهایی 
کـه داشـتند بـه تعهـدات برجامی شـان عمـل می کردنـد، 
تحریـم وضـع کردنـد. مثـاًل شـرکت های چینـی را به دلیل 

مـراوده بـا ایـران تحریـم کردند.
مراوداتـی کـه در چارچوب برجام مجاز بـود. همین اآلن 
یکـی از مطالبـات چینی هـا در مذاکـرات ویـن ایـن اسـت 
کـه می گوینـد شـما نـه فقـط تحریم هـای افـراد حقیقی و 
حقوقـی ایرانـی، بلکـه تحریم هایـی کـه علیـه شـرکت های 

چینـی وضـع کردیـد را هـم بایـد بردارید.
اآلن حـرف جدیـدی کـه ایـران دارد این اسـت که مفاد 
مـاده ی ۳۶ برجـام بـرای تضمین تعهـدات کفایت نمی کند 
و تضمین هـای معتبرتـری الزم اسـت. مهم ترینـش هم این 
اسـت کـه یک فاصلـه زمانی مناسـبی بین اجـرای تعهدات 
دو طـرف وجـود داشـته باشـد. چیـزی کـه راسـتی آزمایی 
خواهیـم کـرد این اسـت کـه آیـا می توانیم به هـر »میزان« 
و بـه هـر »طرفـی« کـه خودمـان بخواهیـم نفت بفروشـیم 

راستی آزمایی لغو تحریم ها ۳ تا ۶ ماه زمان می برد
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یـا نـه؟ اگـر توانسـتیم بفروشـیم، آیـا می توانیـم پولـش را 
از کانال هـای رسـمی دریافـت کنیـم؟ آیـا می توانیـم ایـن 
پـول را صـرف خریـد »هـر کاالیـی« از »هـر نقطـه جهان« 
کنیـم؟ آیـا آن کاال بـه روش رسـمی و مطمئـن بـه ایـران 
حمل خواهد شـد؟ آیا دسترسـی ایران به زیرسـاخت بانکی 
بین المللـی برقـرار اسـت یا نـه؟ این هـا چیزهایی اسـت که 
ایـران راسـتی آزمایی خواهـد کـرد. اطمینان از ایـن موضوع 
هـم بـا ایجـاد فاصلـه ی زمانی بیـن تعهـدات مـا و تعهدات 
آمریـکا امکان پذیر اسـت. هیـچ فرمول دیگری وجـود ندارد.

اّول آن هـا بایـد تعهداتشـان را انجـام بدهنـد. بعـد یـک 
زمـان معقولـی بایـد وجود داشـته باشـد که مـا در آن زمان 
معقـول مطمئـن بشـویم کـه واقعـاً لغـو تحریم ها »اثـر« و 
»انتفـاع« اقتصـادی تولیـد می کنـد. حداقـل زمـان ممکن 
بـرای راسـتی آزمایی اثـر اقتصـادی لغـو تحریم هـا هـم بین 
سـه تـا شـش مـاه اسـت. حداقـل سـه تـا شـش مـاه زمان 
الزم خواهـد بـود بـرای اینکـه ما مطمئن بشـویم کـه واقعاً 
لغـو تحریـم دارد در عمـل کار می کنـد و تجـارت خارجـی 
ایـران برقـرار شـده اسـت. ایـن تنها فرمـول راسـتی آزمایی 
معتبـر اسـت. درصورتی کـه مـا مطمئـن بشـویم این هـا به 
نحـو پایـدار برقـرار اسـت، آن وقت ایـران تعهدات هسـته ای 

خـودش را مجـدداً انجـام خواهـد داد.

  در بعضـی صحبت هـا حرف بازگشـت همزمان 
ایـران و آمریـکا به تعهدات مطرح اسـت..

در شـروطی کـه ایران گذاشـته، اصـاًل الگـوی همزمانی 
را قبـول نـدارد. همزمانـی معنـی اش ایـن اسـت کـه مـا 
آن هـا  منتظریـم  بعـد  و  می دهیـم  انجـام  را  تعهداتمـان 
تحریم هـا را بردارنـد. آن هـا هـم کـه از اآلن گفتند تحریم ها 
را بـر نمی دارنـد، چـرا؟ چـون با تحریم هـا کار دارنـد؛ یعنی 
می خواهنـد از تحریم هـا بـرای اهـداف دیگـری اسـتفاده 
شـرایط  بـه  می خواهیـم  می گوینـد  آمریکایی هـا  کننـد. 
ژانویـه ی ۲۰۱۷ برگردیم؛ یعنی به شـرایطی کـه تازه دولت 
اوبامـا تمـام شـده بـود و ترامـپ آمده بـود سـرکار. این یک 
موضـوع مکانیکـی نیسـت. در ایران هم بعضی از مسـئولین 
می گوینـد کـه مـا می توانیـم مثـاًل در چند سـاعت یا چند 
روز بـه وضعیـت ژانویـه ی ۲۰۱۷ برگردیـم. ایـن نـوع نـگاه 
مکانیکـی بـه بازگشـت طرفین بـه برجـام به منافع کشـور 

خسـارت خواهـد زد.
ایـران می توانـد در زمـان کوتاهـی بـه وضعیـت  بلـه، 
ژانویـه ی ۲۰۱۷ برگـردد. تعهـدات مـا یک سـری تعهـدات 
فنـی ملمـوس اسـت کـه تعطیـل می کنیـم و برمی گردیم، 
ولـی آیـا وضعیت راهبـردی و وضعیـت اقتصادی ایـران هم 
بـه این سـادگی ها به ژانویـه ی ۲۰۱۷ برمی گـردد؟ این همه 
تحریمـی کـه آمریـکا اعمـال کـرد، شـرکت هایی کـه اینجا 
کار می کردنـد و گذاشـتند و رفتنـد، مجازات هایـی که علیه 
بانک هـا اعمـال شـد، فشـارهایی کـه خزانـه داری آمریکا به 

کشـورها و شـرکت ها و افـراد آورد تـا بـا ایـران کار نکنند.
اف. ای. تـی. اف کـه اآلن خـودش یـک داسـتان و مانـع 
جدیـدی بـر سـر راه انتفـاع اقتصادی ایـران از برجـام ایجاد 
کـرده، این طـور نیسـت کـه مـا بـا فشـار دادن یـک دکمـه 
بـه وضعیـت ژانویـه ی ۲۰۱۷ برگردیـم. بـا فشـار دادن یک 
دکمـه یـا صدور یک فرمـان اجرایـی از جانب آمریـکا، حاج 
قاسـم سـلیمانی برنمی گـردد. یـک تخمیـن اّولیـه نشـان 
می دهـد کـه ما فقـط در حـوزه ی اقتصـادی چیـزی حدود 
۲۰۰ میلیـارد دالر خسـارت دیده ایـم. پـس مـا زمـان الزم 
داریـم، چراکـه هم مطمئن شـویم آن ها به تعهدشـان عمل 
می کننـد، هـم بتوانیم اثـرات اقتصادی اش را راسـتی آزمایی 
کنیـم و هم زیرسـاختی کـه در ایـن فاصله تخریب شـده را 
آرام آرام اصـالح و احیـا کنیم. چیزی به نام بازگشـت سـریع 
بـه برجـام خـالف منافـع ایـران اسـت. اینکـه آقـا فرمودند 

مـا عجلـه نداریـم، منطقـش ایـن اسـت. اگر عجلـه کنیم و 
فرمول هـای بازگشـت سـریع را مبنـای عمـل قـرار بدهیـم 
عمـاًل آن چیزی که این وسـط ذبح می شـود نفـع اقتصادی 

ایـران از برجام اسـت.

  در بيانـات اخير رهبر انقالب عبارتی داشـتيم 
بـه نـام فرسایشی نشـدن مذاکـرات. ایـن موضـوع 
در کنـار عجله نداشـتن بـرای بازگشـت بـه برجـام 

چگونـه قابل جمع اسـت؟
هـدف مـا این اسـت که همه ی تحریم ها برداشـته شـود 
و کشـور از لحـاظ اقتصـادی نفع ببرد. این مـدت دیگر برای 
مـا ثابـت شـد کـه برجـام ایرادهـای اساسـی داشـت و باید 
این هـا رفـع بشـود. حـل ایـن مسـئله خـودش یـک زمـان 
معقـول نیـاز دارد. از ایـن جهـت نبایـد عجلـه کرد بـه این 
معنـا کـه شـرایط را بـرای آمریکایی ها آسـان کنیـم و صرفاً 
یـک کاغـذی بگیریـم و بگوییم توافـق کردیم. ایـن نکته در 
مذاکـرات فعلـی بایـد دقت شـود. از سـمت دیگر هـم نباید 
این قـدر موضـوع را کـش داد و فرسایشـی کـرد کـه عمـاًل 
طـرف مقابل افکار عمومـی ایران را درگیر کنـد بدون اینکه 

امتیـازی به ایـران بدهد.
ببینیـد اگـر زمـان بیـش از حـد و بـه نحـو غیرمعقـول 
طوالنـی شـود، شرطی سـازی در افـکار عمومـی ایـران و 
در بازارهـای اقتصـادی و تعامـالت رخ می دهـد و کشـور 
معطـل می مانـد بـدون اینکـه ایـران عایدی داشـته باشـد. 
اگـر آسـان نگیریـم و سـفت باشـیم و روی منافـع کشـور 
پافشـاری کنیم، آمریکایی ها مایل اند مذاکرات را فرسایشـی 
کنند. ارزیابی شـان این اسـت که کسـانی در ایران هسـتند 
کـه بـه کـم هـم راضـی می شـوند و بـدون اینکـه امتیـازی 
بدهنـد، فقـط می خواهنـد بسـتر مذاکـرات را حفـظ کنند 
بـرای اینکـه افـکار عمومـی را در داخـل ایـران به نوعـی 
شـرطی کننـد به ویـژه بـا انتخاباتی که مـا در پیـش داریم. 
بنابرایـن، هـر دو تـا الزم اسـت. هـم نبایـد عجله کـرد، هم 
جلـوی فرسایشی شـدن را بایـد گرفـت. ضابطـه اش هم این 
هسـت که مـا دنبـال منافـع واقعی اقتصـادی باشـیم. حاال 

ایـن هرچقـدر زمـان می خواهـد اشـکالی نـدارد.

  برفـرض کـه توافقـی صـورت گرفـت و اثرات 
اقتصـادی اش هـم ظاهر شـد چـه تضمينی هسـت 

کـه امریکا دوبـاره زیـر تعهداتـش نزند؟
هیـچ تضمینـی! اساسـاً هیـچ تضمینـی در ایـن حـوزه 
قابـل خلـق هـم نیسـت. اینجـا فقـط دو مطلـب می توانـد 
کمـک بکنـد؛ مطلـب اّول همـان چیزی اسـت کـه حضرت 
آقـا مکـرراً فرمودنـد کـه به جـای رفـع تحریـم به سـمت 
خنثی سـازی تحریم هـا برویم؛ یعنـی برویم به سـمت اینکه 
در داخـل کشـور از لحـاظ اقتصـادی دولتی سـرکار بیاید و 
زیرسـاخت های اقتصـادی را به گونـه ای قدرتمنـد کنـد کـه 
حتـی اگـر تحریم هـا هیچ وقـت برداشـته نشـد یـا دوبـاره 

برگشـت، نتوانـد اثراتـی روی اقتصـاد ایـران بگـذارد.
از نظـر مذاکراتی هم فرمول هایی وجـود دارد مثل اینکه 
مـا تعهداتمان را موقت ببینیم. مثـاًل بگوییم ما تعهدمان در 
فـالن حـوزه را تـا زمانـی انجـام می دهیـم که روابـط بانکی 
برقـرار باشـد. هـر زمـان کوچک تریـن اخاللـی در روابـط 
بانکـی یـا فروش نفـت ایجاد شـد بالفاصله اجـرای تعهدات 
هسـته ایمان را متوقـف می کنیم. اگر تعهدات هسـته ای این 
شـکلی موقت باشـند، طرف مقابل هـم می داند کـه اراده ی 
جـدی داریـم کـه اگـر او بـه تعهـدش عمـل نکـرد مـا هم 
بالفاصلـه تعهدمـان را متوقـف می کنیـم. این ممکن اسـت 
ضمانـت مختصـری ایجـاد کند کـه طرف هـای مقابل حس 

کننـد هزینـه ی عدم پایبندی به تعهداتشـان باالسـت.

  البـه الی صحبت هایتـان چنـد بار گریـزی به 
این داشـتيد که در شـرایط فعلـی آمریکا بـه ایران 
و رضایـت او نيـاز دارد. بازگشـت بـه برجـام یکی از 
مصادیـق ایـن نياز اسـت، چـرا؟ اصـاٌل آمریـکا چرا 

باید بـه برجـام برگردد؟
پارادایمیک  نگاه  یک  برجام  به  نگاهشان  آمریکایی ها 
است. آن ها به برجام به عنوان یک توافق خلع سالح یا یک 
ایران  برنامه  هسته ای  با محدود کردن  مرتبط  توافق صرفاً 
نگاه نمی کنند. حداقل این تیمی که اآلن در آمریکا سر کار 
است، نگاهش این است که برجام یک پلتفرم و زیرساخت 
برای مهار ایران در همه ی حوزه هایی است که آمریکا با آن 
درگیری استراتژیک دارد. درست است که از موضوع هسته ای 
طریق  از  که  دارد  را  قابلیت  این  برجام  ولی  کرده،  شروع 
گروگان گرفتن انتفاع اقتصادی، ایران را وادار به مذاکره کند، 
درباره ی همه ی آن چیزهایی که آمریکایی ها نگرانش هستند. 
تعبیری که خودشان یک وقتی به کار برده بودند این بود که 
گفته بودند این تحریم هایی که ایران را تا اینجا آورده تا هر 
جای دیگری هم می برد. پس پرده  کسانی که در واشنگتن 
نشسته اند و دارند درباره ی ایران تصمیم می گیرند، چنین 

ذهنیتی است.
ضمـن اینکـه آن هـا از لحـاظ سیاسـت داخلـی هم یک 
دعـوای بزرگـی بـا جمهوری خواهـان دارند. تصورشـان این 
اسـت کـه این یک بُرد نسـبت به تیمی محسـوب می شـود 
کـه آمـد و از برجـام خارج شـد و مثـاًل اتحـاد دیپلماتیک و 
سیاسـی را کـه آمریکایی هـا علیـه ایـران ایجاد کـرده بودند 
را از بیـن بـرد. ضمـن اینکـه بعـد از تصویـب قانـون اقـدام 
راهبـردی در مجلـس تصـور نمی کردنـد اراده ی جدی برای 
اجـرای ایـن قانـون داشـته باشـیم. بعـد کـه دیدنـد اراده ی 
ایـران جـدی اسـت و کشـور در عالی تریـن سـطح مصمـم 
اسـت ایـن قانـون را اجـرا کنـد، نگرانی هـای فنـی هـم بـه 
نگرانی هـای راهبـردی و سیاسـت داخلی شـان اضافـه شـد. 
حـس کردند ممکن اسـت برنامه  هسـته ای ایران به سـرعت 
از آن مرزهـای مجـازی کـه در ذهـن خودشـان وجـود دارد 

عبـور کند.

  سـؤال آخـر اینکـه تصور عـده ای این اسـت 
کـه جمهوری اسـالمی اصـوالً به دنبال هيـچ توافقی 

نيست...
صراحتـاً عـرض می کنـم، همان طـور کـه جلوگیـری از 
یـک توافـق خوب به خاطـر انتخابات یـا هر مسـاله دیگری، 
یـک عمـل خائنانـه اسـت، به همـان میـزان تـالش و اصرار 
بـر یـک توافق بـد به خاطـر انتخابات هـم خیانت اسـت. آن 
چیـزی کـه مهم اسـت، منافع ملت اسـت. اآلن دیگـر کاماًل 
روشـن اسـت که برجام خألهای اساسـی و مشـکالت جدی 
داشـته و بایـد ایـن مشـکالت را حل کنیـم. باید بـر موضع 

خودمان پافشـاری کنیم.
فکـر کنیـد آمریکایی هـا دوبـاره ابـزار اسـنپ بـک بـه 
دستشـان برگـردد؛ یعنـی بتواننـد مـا را تهدیـد بکننـد و 
بگوینـد که هر لحظه ای که دلشـان بخواهـد از توافق بیرون 
می رونـد و قطعنامه هـای شـورای امنیـت را برمی گرداننـد. 
واقعـاً تصـور می کنیـد کـه دیگـر کسـی امتیـازی بـه مـا 
خواهد داد؟ مشـخص اسـت که ایران را در گوشـه ی رینگ 
اقتصـادی می خواهنـد نگـه دارنـد تـا امتیازهـای بیشـتری 
بگیرنـد. پـس، اگر فرصتـی وجود دارد که بـه نظر من وجود 
دارد، ایـن فرصـت بایـد بـه نحـو حداکثـری از آن اسـتفاده 
شـود. تمـام تحریم ها باید برداشـته شـود؛ انتفـاع اقتصادی 
ایـران تضمین شـود؛ انتفـاع اقتصـادی ایران راسـتی آزمایی 
شـود و در صورتـی کـه بـرای مـا بـه اثبـات رسـید مـا هم 

تعهداتمـان را انجـام می دهیـم.
 سيد مهدی حسينی
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گزارش ویژه ...

منشور اخالق حرفه ای کارگزاران نظام در هیئت دولت تصویب شد
شورای هماهنگی خواهران ناحیه بسیج دانشجویی تهران 
از طرح جدید  نگهبان،  به شورای  نامه ای خطاب  با صدور 

مجلس در حوزه خانواده حمایت کرد.
شورای هماهنگی خواهران ناحیه بسیج دانشجویی تهران 
با صدور نامه ای خطاب به شورای نگهبان با حمایت از طرح 
جوانی و جمعیت که در مجلس در دست بررسی قرار گرفته 
است، تاکید کرد: تقاضا داریم تمامی ابعاد این قانون به طور 
موشکافانه و کامل بررسی شوند تا در آینده خللی در هیچیک 

از مواد آن وارد نشود.

متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت اهلل جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان
سالم علیکم

با توجه به موج رسانه ای اخیر در جهت نقد بخش های 
مختلف قانون »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« که در 
مجلس به تصویب رسیده )و در حال بررسی و اعالم نظر 
تا در  بر آن شدیم  از سوی شورای محترم نگهبان است(، 
انتشار  با  خصوص مواد ۵۳ و ۵۶ این قانون که این روزها 
و  علمی  گروه های  توسط  نادرست  بعضاً  و  ناقص  مباحث 

رسانه ای همراه شده است نکاتی را متذکر شویم.
موضوع  اخیر،  سال های  در  مستحضرید  که  همان طور 
جمعیت جوان کشور مورد توجه همگان قرار گرفته است. 
با در نظر گرفتن آمارهای موثق مربوط به رشد جمعیت، 
پیش بینی می شود که در سال های پیش رو، جمعیت جوان 
کشور با شیب قابل توجهی رو به کاهش برود. در سال ۹۸ 
برای نخستین بار در طی ۵۰ سال گذشته، نرخ رشد جمعیت 
ایران به کمتر از یک درصد رسید. هم چنین بر اساس اعالم 
سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۴۳۰ بیش از یک سوم 
جمعیت ایران را افراد باالی ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. 
که  کسانی ست  برای  زنگ خطری جدی  ارقام  و  آمار  این 
دغدغه داشتن ایرانی آباد را دارند. این مسئله باعث می شود 
قابل  تا حد  نیروی کار مفید کشور  و  باطراوت  که محیط 
توجهی کاهش یافته و واضح است که تأثیرات کالنی بر رشد 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد گذاشت. کاهش 

درصد جمعیت جوان کشور، زنگ خطری برای رشد تولیدات 
ملی و توان داخلی کشور نیز خواهد بود. از این رو بسیار حائز 
اهمیت است که کلیه دستگاه های اجرایی و قانون گذار کشور، 
تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی و فرهنگی و تمامی 
سازمان ها و نهادهای مرتبط، حداکثر توان و توجه خود را 

نسبت به این مسئله حیاتی مبذول دارند.
ارائه  امروزه آمارهای متفاوتی از سقط جنین در کشور 
می شود که حتی اگر تفاوت آمارها در منابع مختلف را نیز در 
نظر بگیریم؛ هم چنان تعداد سقط جنین آن قدر قابل توجه 

است که نمی توان از کنار آن به راحتی گذر کرد. برای درک 
بهتر لزوم ساماندهی مسئله سقط جنین قانونی در کشور، 
بایستی قانون سقط درمانی مورد بررسی و تحلیل کارشناسی 
قرار گیرد. قانون سقط درمانی مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴ مجلس 
شورای اسالمی و تأیید ۳/۲۵/ ۱۳۸۴ شورای نگهبان به شرح 

زیر است:
»سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص 
و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت 
عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است 
و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از 
ولوج روح )چهار ماه( با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات 
و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از 
اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات 
اسالمی محکوم خواهند شد«. به دنبال این قانون، بدون هیچ 
تکلیف قانونی، به تدریج روال غربالگری بیماری هایی از جنین 
برای تصمیم نسبت به جان وی، دنبال شده و به تدریج دامنه 

آن گسترش یافت.
برخوردهای  زمانی مختلف  برهه های  در  اغلب کشورها 
متفاوتی با مسئله سقط جنین داشته اند. در جمهوری اسالمی 
ایران نیز پس از سال ها، با تصویب این ماده واحده در سال 
۸۴ سقط درمانی مجاز اعالم شد؛ به نظر می رسد الزم بود 
آیین نامه این قانون که تعیین ضوابط حساسی از آن را به 
عهده گرفته، با نظارت شورایی عالی که صالحیت تخصصی 
پزشکی، فقهی و اخالقی می داشت تنظیم و تصویب می شد؛ 
اما این آیین نامه توسط اجراکننده )پزشکی قانونی( تنظیم 

شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت رو به جلو بودن 
قوانین و مقررات حساس، بازبینی و ارتقای این قانون پس از 

۱۶ سال اجرا، می تواند به افزایش دقت روندها یاری رساند.
از جمله نقدهای وارده به قانو ن سال ۸۴ می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
۱. عدم شفافیت و قابلیت تفسیر به رأی بودن: متأسفانه 
در قانون سال ۸۴ با انبوهی از واژه ها و رویکردهای غیرشفاف 
روبه رو هستیم که در حال حاضر منتج به سردرگمی و تردید 
شده است. به طور مثال تعاریفی چون قطعیت و حتمیت در 
علم فقه و پزشکی کاماًل متفاوت هستند؛ لذا حیاتی است که 
در مسئله ای چون سقط جنین که ابعاد توأمان پزشکی و 
فقهی دارد، در این زمینه به جمع بندی رسیده شود. بسیاری 
از تست هایی که در پزشکی انجام می شوند دارای درصدهای 
مختلفی از عدم قطعیت هستند و کمتر تستی را خواهیم 
یافت که بتواند با حتمیت روی موضوعی صحه بگذارد؛ در 
حالی که برخی از تصمیمات فقهی و اخالقی نیاز به قطعیت 
باال دارند. مشابه همین مشکل در تعریف ناقص الخلقه بودن 
جنین نیز در علم فقه و پزشکی وجود دارد. لذا جای سؤال 
دارد که چطور در کشور اسالمی تصمیمات سرنوشت سازی 
چون ادامه حیات یک انسان بر پایه چنین تعاریف ناواضحی 

اتخاذ می شده است.
۲. عدم روزآمدی: امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان 
اقدامات مختلف  از طریق  از نقایص  برطرف نمودن بعضی 
)اعم از جراحی، دارو درمانی و…( ایجاد شده است. انتظار 
این علوم جدید در جهت  از  استفاده  می رود تالش جهت 
نجات سرمایه ارزشمند انسانی کشور به عمل آمده و تمامی 
قوانین و دستورالعمل های مربوطه نیز در جهت کاهش این 
این  شود.  فراهم  جنین ها  حیات  ادامه  امکان  و  مصادیق 
درحالیست که طی ۱۰ سال گذشته در سطوح مختلف آئین 
نامه و دستورالعمل ها عموماً تمایل و حرکت به سوی افزایش 

مصادیق سقط بوده است.
۳. کلی گویی و عدم شخصیت سازی: یکی دیگر از مسائل 
قابل توجه در قانون فوق، این است که به دلیل بی توجهی 
در تدوین آیین نامه این قانون، فهرستی از بیماری هایی که 
در نهایت، حرج نوعی را نشان می دهد در نظر گرفته شده 
خانواده های  در  حرج  شرعی،  نظر  از  که  حالی  در  است، 
مختلف با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون، 
می تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد و بیماری ای که در یک 
خانواده موجب حرج مادر است، ممکن است در خانواده ای 
دیگر موجب حرج نباشد. لذا انتظار می رود قانون گذار به جای 
کلی گویی، برای این تفاوت ها تدبیر کند و قانون جامع تری 
باشد. ضمن  تفاوت ها  گونه  این  دربرگیرنده  که  کند  وضع 
اینکه برگردن مسئولین امر است که این مصادیق حرج را با 
حمایت های الزم از خانواده ها و فرزندان، به حداقل برسانند. 
بنا بر دالیل ذکر شده، مسلم است که اکتفا کردن به قانون 
سال ۱۳۸۴ در شأن ایران اسالمی نیست و ارتقای این قانون، 

از جهات یاد شده ضروری به نظر می رسد.
کلیه  ساالنه  بازنگری  جدید،  قانون  مزایای  از   .۴
دستورالعمل ها و رویه ها در حوزه باروری، سقط و ناباروری به 
شیوه ذکر شده در ماده ۵۶ می باشد، در صورتی که در قانون 
مصوب ۱۳۸۴ سخنی از بازنگری قانون به صورت دوره ای 
همچنین  است.  نیامده  میان  به  مشخص  شورایی  توسط 
حضور یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد، و یک 
متخصص پزشکی قانونی در کمیسیون سقط قانونی و اقدام 
آنها به صدور رأی بر اساس دستورالعمل فقهی مربوط )با 
اکثریت آرا، مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن 
باشد( الزامی است که با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد 
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تردید به اجرا در می آید. این درحالی است که در قانون قبل 
عالوه بر ابهام موجود در واژه حرج، اعضای صادرکننده حکم 
برای صدور  سقط، فقط سه پزشک متخصص هستند که 
حکم به تأیید پزشکی قانونی احتیاج دارند. با تغییر ایجادشده 
هم تعریف حقوقی و فقهی هم تعریف پزشکی از موارد حرج 
در اجرای قانون در نظر گرفته می شود و امکان تشخیص 
تفاوت های اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار در حرج مادر را 

برای صادرکننده مجوز فراهم می آورد.
فرایند  در  جدید،  قانون  در  که  است  ذکر  شایان 
بازنگری های ساالنه، باروری و پیشگیری و درمان ناباروری 
باید مورد بررسی قرار گیرند در صورتی که در قانون سال 
۱۳۸۴ این جامعیت دربرگیری مسائل مختلف دیده نمی شود.

قانون جدید که  از تغییرات مهم مدنظر در  یکی دیگر 
موجب برتری آن نسبت به قانون سال ۸۴ و بسیاری دیگر 
مشارکت  کردن  پررنگ  است،  فعلی کشور شده  قوانین  از 
دستگاه ها و کاهش تعارض منافع سیستم نظارتی است به 
نهادهای  غیرمستقیم  و  مستقیم  نظارت  امکان  که  طوری 
مختلف کشور از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور، وزارت 
مجلس  قضاییه،  قوه  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
شورای اسالمی و فقهای مجتهد به صورت ساالنه در نظر 
جامع  نظارت  وجود  عدم  که  حالی  در  است،  شده  گرفته 
از جمله  قانون قبل  بر شورای صادرکننده حکم سقط در 
چالش های آن بود. هم چنین در قانون جدید شورای بازنگری 
کننده و ناظر بر شورای تصمیم گیرنده درباره ضوابط سقط 
از اعضای متفاوتی تشکیل می شوند و اعضای هر دو شورا به 
تفکیک و به صورت شفاف در متن قانون ذکر گردیده است. 
در صورتی که در قانون سال ۱۳۸۴، چنین ظرافتی جهت 

کاهش هرچه بیشتر تعارض منافع دیده نمی شود.
پاسخ به برخی از شبهات وارد شده:

دو  در خصوص  مطرح شده  برخی شبهات  به  توجه  با 
ماده ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، 

توضیحاتی در رابطه با ماده های مذکور قابل تشریح است:
دولت  زمان  از  درمانی،  سقط  واحده  ماده  پیگیری   -۱
اصالحات و مجلس ششم آغاز شده و در سال ۱۳۸۴ بعد از 
یک بار رد شدن از سوی شورای نگهبان و بحث های متعدد 
در نهاد شورا، در نهایت ضمن تردیدهایی، تصویب شد. با 
توجه به اینکه درباره تهیه آیین نامه آن ضابطه استواری قرار 
داده نشد، به نظر می رسد آسیب ها و تصورات نادرستی ایجاد 
بیماری های جنینی  برخی  به سقط  توصیه  از جمله  کرد. 
بسیار خفیف در آن دیده می شود. در قانون جدید تعیین 
آیین نامه سقط قانونی، به شورایی معتبرتر واگذار شده است. 
در واقع بعد از ۱۶ سال تصویب قانون سقط درمانی، تأمل و 
دقتی دوباره در روندها و مصادیق آن صورت می گیرد. چرا از 

این تأمل هراس وجود دارد؟
۲- ماده ۵۶ قانون حاضر اساساً جلوی سقط قانونی را 
نگرفته، بلکه سازوکاری دقیق تر جهت نظارت حاکم شرع را 
بر شرایط موجود حاکم ساخته است تا فارغ از اهمیت داشتن 
یا نداشتن تعداد موارد مجوز سقط، تنها کسانی جواز این 
امر را پیدا کنند که بر اساس توضیح پزشکان قابل اعتماد 
و متدین، جنین بیماری قطعی و بسیار شدیدی داشته باشد 
که با توجه به شرایط فردی مادر مصداق حرج باشد و ولوج 
روح اتفاق نیفتاده باشد. چه بسا تعداد بسیاری از موارد فعلی 
هم چنان مجوز بگیرند. عدم اسقاط جنینی که هریک از 
شرایط باال را نداشته باشد و حفظ جان او وظیفه قانون گذار 
و مجری است و الزم است که قانون، چهارچوب اخالقی و 

شرعی را ایجاد کند.
۳- آنچه در ماده ۵۳ مطرح است، ممنوعیت غربالگری 
جنین منجر به سقط نبوده بلکه قانون گذار تالش کرده شیب 
الزام جامعه پزشکی و مردم به سمت  سوق دادن و نوعی 
غربالگری منجر به سقط را کاهش داده و بلکه معکوس نماید؛ 

به این معنا که اگر خانواده ای مایل به انجام این تست ها بود، 
در صورتی که پزشک، مخاطره ویژه ای در تجویز نمی دید، 
تجویز و ارجاع انجام می شود اما دیگر خبری از مجبور کردن 
کادر درمان نسبت به این موضوع نیست. یکی از علل این 
موضوع آن است که ترجیح داشتن این روند )کشف و از بین 
بردن جنین های دارای نقص(، نه از نظر منطق سالمت و نه 
از منظر دینی، بدون چالش نیست. فتوای مقام معظم رهبری 
در این موضوع، اجازه سقط در صورت تشخیص قطعی پزشک 
و تحقق حرج )سختی نزدیک به غیرقابل تحمل بودن(، قبل 
از دمیده شدن روح است، اما این فتوا به معنی روال سازی 
برای جستجوی ملی جنین های دارای نقص برای سقط تعداد 

بیشتر و بیشتر از آنان نبوده و نیست.
غربالگری ها  کاذب  مثبت  باالی  عدد  به  توجه  با   -۴
در کشور ما، ارزان قیمت نبودن این فرآیند، و شیوع کم 
فرآیند شرایط  این  در کشور  غربالگری  مورد  بیماری های 
اول  سطح  خدمات  در  ادغام  قابل  کشوری  برنامه  یک 
برنامه های غربالگری  با سایر  سالمت )PHC( را ندارد و 
در این سطح که شایع، ارزان قیمت و بدون خطا و عارضه 
قابل  چاقی(  دیابت،  خون،  فشار  غربالگری  )مثل  هستند 
به  منجر  غربالگری  انجام  دیگر  سوی  از  نیست.  مقایسه 
شدن  پرخطر  باعث  باردار  زنان  عموم  برای  جنین  سقط 
سقط های  وقوع  نتیجه  در  و  بارداری ها  از  زیادی  تعداد 
غیرقانونی و خسارت های مالی و روانی برای مادران باردار 
و  غربالگری یک خدمت کاماًل تخصصی  می شود. خدمت 
فوق تخصصی است که در یک راهبرد غلط در سطح بهورز 
و ماما به زنان باردار معرفی می شود. نظام سالمت موظف 
است با وجود منابع محدود خصوصاً در اقشار کم درآمد، 
راندمان  با  و  اولویت  دارای  و  اثربخش  هزینه  برنامه های 
باالتر در ارتقای سالمت و کاهش بار بیماری ها و نیز فاقد 
چالش های جدی اخالقی و آسیب های جسمی و روحی را 
برای مردم معرفی و فراهم نماید. اثبات عدم تناسب هزینه 
اثربخشی برنامه غربالگری منجر به سقط جنین به عنوان 
یک اقدام گران قیمت و تجویز آن برای آحاد مردم موجب 
باز ماندن توده مردم از نیازهای اولیه مرتبط با سالمتشان 
می شود. به عبارت دیگر در حال حاضر برای کشف بیماری 
سندروم داون که دارای دستورالعمل کشوری و الزامی برای 
کادر درمان است، از هر ۱۰۰۰ نفری که غربالگری می کنند، 
۹۹۹ فرزند سالم متولد می شود و با این احتمال کم، خانواده 
در قبال پولی که خرج کرده از غربالگری سودی نبرده است. 
اما همین افراد، در تأمین نیازهای اولیه و ضروری سالمت 
که مرتبط با معاش روزمره شان است از جمله کمبودهای 
تغذیه ای که بسیار شایع تر و در مجموع مؤثرتر و دارای بار 
با مشکل مواجهند. در عین  بر سالمتشان است  بیشتری 
حال با قانون جدید، با تقاضای خانواده و تشخیص پزشک 
متخصص، انجام آزمایشاتی که حتی در مسیر تصمیم گیری 
برای سقط جنین قرار می گیرد، دنبال خواهد شد و البته 
باشد،  داشته  درمانی  خاصیت  بیماری هایی  غربالگری  اگر 
می تواند در نظام جامعه سالمت، به مادران توصیه شده و 

محکم تر از سابق پیگیری شود.
۵- برخـی از منتقدیـن سـلب مسـئولیت پزشـک در 
تبصـره اول مـاده ۵۳ از عـدم تشـخیص ناهنجـاری جنیـن 
افـراد  محرومیـت  سـبب  و  پزشـکی  اخـالق  خـالف  را 
متضـرر از دادخواهـی می داننـد. بـا توجـه بـه آنکه پزشـک 
احتمالـی  هزینه هـای  بـروز  و  داون  سـندروم  ایجـاد  در 
پـس از آن دخالتـی نـدارد، منطقـاً در صـورت عـدم انجـام 
غربالگـری و ارجـاع به سـقط مسـتحق مجازات نمی باشـد. 
نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه مجـازات یا تهدیـد به مجـازات 
پزشـکان زنـان، موجـب روی آوردن آنـان بـه طـب دفاعـی 
شـده اسـت کـه می توانـد در عمـل، منجـر بـه سـوق دادن 
حتـی بیشـتر از دسـتورالعمل های موجـود و آسـیب روانـی 

بـه مـادران گـردد و هزینه هـای نامطلوبـی بـرای ایشـان 
ایجـاد کنـد کـه چنیـن تحمیلـی بـه مـادران، نادرسـت و 
برخـالف موازیـن علمـی اسـت. ضمناً امـروزه انواع و اقسـام 
روش هـای گران قیمت تشـخیص زودرس انـواع بیماری ها و 
بـه اصطـالح غربالگری های سـالمت به بـازار می آیـد. با چه 
منطقی پزشـک موظف اسـت به بهانه تشـخیص زودهنگام 
بیماری هـای مختلـف، عمـوم مـردم بـه ظاهـر سـالم را بـه 
انجـام انـواع و اقسـام روش هـای تشـخیصی توصیـه نموده 
و اگـر توصیـه نکـرده و افـرادی بـه بیماری هـای مختلـف 
مبتال شـوند، خالف اخالق پزشـکی عمل کرده و مسـتحق 
مجـازات می شـود؟! آیا احتمال ایـن نمی رود کـه ایجاد این 
چرخـه مجـازات نامتعـارف پزشـکان در صـورت تولـد نوزاد 
مبتـال به سـندرم داون، از جانب ذی نفعـان این فناوری های 

گران قیمـت تشـخیصی شـکل گرفتـه باشـد؟
گروه های  و  پزشکان  از  بسیاری  قضاوت  و  مداخله   -۶
صنفی ذی نفع مرتبط با غربالگری می تواند زمینه ساز تعارض 
منافع در حوزه مربوطه شود. مستندات بسیاری وجود دارد 
که در کشورهای توسعه یافته جهت طراحی و تعیین نحوه 
اجرای یک برنامه ملی سالمت از جمله غربالگری ها، پزشکان 
و مؤسسات منتفع از این تست ها صالحیت مداخله و قضاوت 
در شروع، گسترش یا محدود کردن این برنامه ها را ندارند؛ 
به  تجهیزات می تواند  تأمین  و  ارتقا  نظر  از  این حوزه  زیرا 
نوعی کسب وکار تجاری و انگیزه مالی تبدیل شود. امروزه 
در کشور آمریکا کمیته دستورالعمل های بالینی کالج پزشکان 
آمریکا تمام منافع مربوط به اقدامات پزشکی را فاش کرده و 
تعارضات را به روشی شفاف، مدیریت می کند. هر شخصی 
 guidance که درگیر تهیه دستورالعمل بالینی یا نوعی
statement می شود، می بایست کلیه منافع مالی و معنوی 
مربوط به مراقبت های بهداشتی خود را از ۳ سال گذشته 
اعالم کرده و یک پنل بررسی و مدیریت، افشای اطالعات 
درگیری های  می کند.  بررسی  را  پزشکان  منافع  تعارض  و 
احتمالی تعارض منافع منجر به محروم شدن شرکت کنندگان 
از مشارکت و رأی دادن می شود. لذا می توان گفت گروه های 
علمی که منافع آن ها با برنامه های ملی سالمت گره خورده 
باشد، نمی توانند در خصوص اجرای برنامه غربالگری متعادل 
و منصفانه اظهار نظر نمایند. از این رو نظارت و تأیید ستاد 
عالی جمعیت بر مصوبات و دستورالعمل های وزارت بهداشت 
مرتبط با سالمت مادر و جنین که به سقط توصیه می نماید 
با در نظر گرفتن همه ابعاد مسأله اعم از حقوقی، شرعی، 
مفاسد  و  تعارضات  از  جلوگیری  موجب   … و  بهداشتی 

احتمالی می شود.
نهایتاً با توجه به شرایط حساس جمعیتی کشور که بنا 
به فرمایش مقام معظم رهبری، وقتی انسان درست به عمق 
آن فکر می کند تن او می لرزد، و تأکیدات متواتر ایشان مبنی 
بر اقدام همه جانبه، حداکثری و سریع در راستای حل بحران 
جمعیت و در نظر گرفتن تجربه های پرهزینه کشور در ۱۶ سال 
اجرای قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴، ضروری است مسئولین 
امر حداکثر تالش خود را در راستای دنبال کردن حمایت از 
ملی جمعیت،  فرزندآوری، مسئله  به  عزیزمان  مردم  تمایل 
رصد محتوای قانون و مطالبه تحقق مواد قابل اجرا به کار 
بندند و تسلیم شانتاژهای خبری و تحلیل های مغرضانه نشوند. 
هم چنین به خاطر داشته باشیم که دشمنان اسالم لحظه ای 
در راستای عقب نگه داشتن کشور آرام نخواهند نشست؛ لذا 
تقاضا داریم تمامی ابعاد این قانون به طور موشکافانه و کامل 
بررسی شوند تا در آینده خللی در هیچیک از مواد آن وارد 
نشود. هم چنین امیدواریم که مجلس شورای اسالمی تنها به 
اعتالی این قانون بسنده نکرده و حداکثر تالش خود را در 

راستای حل بحران جمعیتی کشور به کار بگیرد.
و من اهلل توفیق

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ
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نگذاریم ویروس هندی وارد کشور شود
رئیس جمهور با بیان اینکه ویروس کرونای هندی از نمونه 
انگلیسی، برزیلی و آفریقایی بدتر است، گفت: اگر این ویروس 

وارد کشور شود مشکالت بزرگی به وجود خواهد آمد.

صبـح  رئیس جمهـور  روحانـی  حسـن  حجت االسـالم 
)شـنبه( در جلسـه سـتاد ملی مقابلـه با کرونا بـا بیان اینکه 
آمارهـا نشـان می دهـد مـردم پروتکل ها را بـه خوبی رعایت 
نمی کننـد، گفت: اسـتان هایی کـه تقریباً می تـوان گفت به 
نقطـه پیـک رسـیده اند و اگـر مراقبـت کننـد ممکن اسـت 
شـرایط بهتری داشـته باشـند، ۱۰ تا ۱۲ اسـتان هستند که 

راه بسـیار سـختی را در پیـش دارند.
وی افزود: همه آمارها از لحاظ ابتال، تعداد بستری ها و 
تعداد فوتی ها نشان می دهد شرایط همچنان نگران کننده 
است و باید مراقبت بیشتری کنیم. ما هیچ راهی نداریم که 
در هفته جاری و هفته آینده تمام توان خود را به کار بگیریم، 
متولیان نظارت باید فعالیت خود را چه در بخش های قرمز و 

چه در بخش های نارنجی تشدید کنند.
برای تشکیل  قرارگاه  از  رئیس جمهور ضمن درخواست 
افزایش مراقبت ها اظهار کرد: همه  تیم های نظارت ویژه و 
نیروها اعم از نیروهای ناجا، بسیج، هالل احمر، اتحادیه ها، 
اصناف و همه آنها که به نوعی نظارت و مراقبت در ادارات یا 
سایر فضاها را برعهده دارند باید فعالیت خود را تشدید کنند؛ 

واال نمی توانیم از موج چهارم کرونا خالص شویم.
روحانی بر اهمیت رعایت پروتکل ها تاکید کرد و گفت: 
نشان  آمار  امروز  ببرند.  باال  را  مراعات خود  باید  هم  مردم 
می دهد که مردم همانطور که باید و شاید مراقبت نمی کنند. 
آمار حاکی از آن است که مراقبت ها به طور متوسط زیر ۶۰ 
درصد است در حالی که باید مراقبت ها را به باالی هشتاد و 

نود درصد برسانیم تا بتوانیم از این موج خالص شویم.
دینی،  وظیفه  یک  عنوان  به  را  پروتکل ها  اجرای  وی 
که  آنها  کرد:  عنوان  و  برشمرد  انسانی  و  قانونی  اخالقی، 
بهداشت عمومی را به خطر بیندازند یک اقدام علیه بهداشت 
عمومی کرده اند که قانون هم علیه این اقدام وجود دارد و قوه 

قضائیه می تواند در این زمینه ها وارد عمل شود.
رئیس جمهور دو هفته پیش رو را دو هفته حساس دانست 
رعایت  هم  و  نظارت  هم  که  نداریم  چاره ای  کرد:  بیان  و 
می گوییم  که  ارقامی  و  آمارها  کنیم.  تشدید  را  پروتکل ها 
نگران کننده است بر این مبنا است که امکانات زیرساختی، 
بهداشتی و درمانی موجود محدود است. همچنین نیروی 
انسانی که تالش می کنند توانمندی نامحدودی ندارند. ما 
باید با همه توان مراعات کنیم که البته مرز تحمل جامعه 
همیشه باید مدنظر باشد، سطح تحمل مردم سطح تحمل 

خاصی هست.
روحانی با بیان اینکه دولت و مردم وظایفی دارند که باید 
دوشادوش هم به آنها عمل کنند، اظهار کرد: دولت وظیفه 
دارد که مایحتاج عمومی مردم را تامین کند، در هفته های 
که  مردم  مایحتاج  از  مورد  یک  حتی  که  دیدید  گذشته 
دچار مشکل شده بود، مردم چه سختی هایی کشیدند و چه 

صف هایی تشکیل شد که هم تشدیدکننده بیماری بود وهم 
مردم را اذیت کرده بود.

اصلی  زیرساخت های  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهری را فراهم کند، تاکید کرد: امسال شرایط آب و برق 
نسبت به پارسال متفاوت است. طبق آماری که دیده ام هم 
مصرف برق نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و هم 
توانمندی با شرایط خشکسالی در تامین برق و آب کاهش 

یافته است.
رئیس جمهـور ادامـه داد: دولـت بایـد همه تـوان خود را 
در تامیـن ایـن نیازها بـه کار بگیرد و مـردم می دانند که اگر 
یـک روز تلفـن، آب و اینترنـت که نیازمندی هـای روزمره و 
سـاعتی مـردم اسـت دچار مشـکل شـود چه سـختی هایی 
متوجـه مردم خواهد شـد. این مسـائل وظایف دولت اسـت 
و مـن تشـکر می کنـم از همـه وزرا و کارگزارانی کـه در این 
زمینه هـا در مـدت یک سـال و چند ماه نگذاشـتند مشـکل 
حـادی بـرای مـردم پیـش بیاید و مردم در شـرایط سـخت 

بیماری مشـکالت مضاعفـی را تجربه کنند.
روحانی تامین همه مسائل مربوط به بهداشت و درمان را 
از وظایف دولت برشمرد و اظهار کرد: اضافه کردن تخت ها، 
وظایف  از  موارد  این  تولید  و  تجهیزات  و  دارو  کردن  وارد 
سنگین دولت است. همچنین تامین ارز و ریال مورد نیاز از 
اهمیت باالیی برخوردار است که من الزم می دانم برای مردم 

توضیحاتی را ارائه دهم.
وی درباره واردات واکسن توضیح داد: مردم بدانند که ما 
برای اینکه بتوانیم یک نوع واکسن از سبد کواکس استفاده 
کنیم، ۱۷۸ میلیون دالر پول می خواهد. پول مهم نیست، پول 
داریم اما جابجایی پول با مشکل مواجه است. اینکه می گوییم 
تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر می گذارد به همین علت 
است. برخی انگار نمی دانند و خبر ندارند اداره کشور به چه 

شکل است.
رئیس جمهور مشکل دیگری از عواقب تحریم را تشریح 
کرد و گفت: برای پرورش مرغ، فقط نگهداری و آب مصرفی، 
و  جو  ذرت،  مثل  آن  مصرفی  موارد  سایر  و  است  داخلی 
واکسن ها از خارج از کشور وارد می شود و تحریم برای تامین 

این موارد برای ما مشکل ایجاد کرده است.
روحانی تاکید کرد: یکی از اولویت های بزرگ دولت در این 
مقطع تامین واکسن است. من به رئیس کل بانک مرکزی 
در جلسه ستاد دولت دستور دادم و گفتم اولویت یک دولت 
در تامین ارز، واکسن است. هیچ اولویتی باالتر از این نیست 
و حتی من در جلسه قبل ستاد دولت این دستور را دادم 
که ۱۰۰ میلیون دالر پول را با هر مشکالتی که هست کنار 
بگذارید. اما برای جابجایی این پول ها با مشکالت عدیده و 

بزرگی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه واکسن خریداری کردیم و می کنیم 
و درحال تامین و جابجایی پول هستیم، عنوان کرد؛ وزارت 
خارجه، بانک مرکزی و وزرایی که در کمیسیون مشترک 
برخی کشورها هستند، شبانه روز تالش می کنند. ای کاش 
از  واکسن  واردات  برای  که  را  تالش هایی  از  ساعت   ۲۴
کشورهای غربی یا شرقی انجام می دهیم روی کاغذ بیاوریم 

تا مردم هم بدانند.
ایران  تاریخ  در  بزرگ  جنایتی  را  تحریم  رئیس جمهور 
دانست و گفت: متاسفانه برخی بخاطر باندبازی های سیاسی 
و برای اینکه همه مشکالت را به دوش دولت بیندازند حاضر 
نیستند این موضوع را بفهمند که اگر بخواهیم واکسن را وارد 
کنیم یک و نیم میلیارد دالر پول می خواهیم. جابجایی این 
پول، تامین این پول و خرید این واکسن از کشورهای مختلف 
کار آسان و ساده ای نیست. حمل و نقل، جابجایی، نظارت و 

غیره مراحل پیچیده ای است.
داده  سفارش  که  زمانی  از  واکسن  یک  افزود:  روحانی 
می شود، تا کشور طرف معامله موافقت کند، قرارداد آماده 
شود، خریداری شود و مقداری که بتوانند به ما بدهند، تا تایید 
شود و حمل شود و وارد کشور شود و به مراکز واکسیناسیون 

برسد، کار ساده و آسانی نیست.
وی با بیان اینکه ما این کار بزرگ را داریم انجام می دهیم 
و از روز اول تا امروز در این مسیر گرفتار تحریم بوده ایم، 
اظهار کرد: برای مثال پول ما در عراق است و برای اینکه 
بخواهیم پول را به روسیه جابجا کنیم، چقدر تلفن و تماس 
و پیگیری نیاز است تا یک مورد از این جابجایی انجام بگیرد. 
مردم بدانند برای ما خرید واکسن یک اولویت است، پول این 
خرید را تامین خواهیم کرد و این واکسن را وارد خواهیم کرد 

و شرایط ما در اواخر اردیبهشت بهتر خواهد شد.
رئیس جمهـور از وزارت بهداشـت و درمـان خواسـت تـا 
توضیحـات مربـوط بـه بخـش واکسـن را در سـامانه ای در 
اختیـار مـردم قـرار داده، جزئیـات و مراحـل تهیـه آن را به 
خوبـی برای مـردم توضیح بدهد تا اطالعـات الزم در اختیار 

مـردم قـرار بگیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت خود را متعهد می داند که 
واکسن خارجی را تا زمانی که واکسن داخلی به بازار بیاید 
تهیه کند، گفت: همه توان برای تولید واکسن داخلی را انجام 
می دهیم، به یکی از دستگاه های تولید واکسن گفتیم چقدر 
ارز الزم است، در همین جلسه بگو تا تامین کنیم. بنابراین 
ما با همه توان از تولید واکسن داخلی حمایت می کنیم برای 
اینکه ممکن است این ویروس از جمله ویروس هایی باشد که 

سال ها گرفتارش باشیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت از روز اول کرونا همه توان خود 
برای هرآنچه که نیاز بوده را به کار گرفته است، عنوان کرد: 
هر امکانات و هر دارویی که برای بیمارستان ها نیاز بوده، از 
کیت تشخیص، وسایل بهداشتی و ماسک، ونتیالتور و تمام 
امکاناتی که موردنیاز بوده، فراهم شده و دراین زمینه تالش 

بزرگی صورت گرفته است.
رئیس جمهور ادامه داد: در این شـرایط سـخت می بینیم 
که آب هسـت، برق هسـت، تلفن هسـت، اینترنت هسـت، 
ارز واکسـن تامیـن می شـود، واردات آن انجـام می شـود، 
و  بیمارسـتانی  امکانـات  می گیـرد،  انجـام  واکسیناسـیون 
نیازمندی هـای مـردم تامیـن می شـود که البته همـه این ها 

بـا کمـک بخـش خصوصـی صـورت می گیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه هیچ وقت به درستی برای مردم 
توضیح نداده ایم که این تحریم یعنی چه و چه مشکالتی را 
ایجاد می کند، عنوان کرد: مردم نمی دانند برای جابجایی صد 
میلیون دالر از یک کشور به شرکتی که از آن مواد اولیه، 
واکسن یا کاالی اساسی می خریم چقدر وقت و هزینه صرف 
می شود و در نهایت هم برای ما گران تر تمام خواهد شد. 
تحریم هم مانع و سد ایجاد کرده و هم هزینه بیشتری بر 

ما تحمیل می کند.
وی با بیان اینکه دولت همه توان را برای همه مواردی 
که مورد نیاز است به کار گرفته است، گفت: همزمان با این 
تالش ها برای توسعه کشور تالش بسیاری صورت گرفته تا 
اقدامات زیرساختی که در این مدت انجام شده پایان پذیرد 
و افتتاح شود. در کنار تالشی که دولت انجام داده و می دهد، 

مردم هم باید هم وزن آن به صحنه بیایند.
رئیس جمهور ادامه داد: تخت، دارو، واکسیناسیون و امنیت 
بر عهده دولت است؛ اما کار بزرگ بر عهده مردم است که آن 
مراعات و اجرای پروتکل ها است. اگر همه این تامین ها توسط 
دولت صورت بگیرد و همه امکانات هم فراهم شود، اگر مردم 
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همراهی نکنند کار پیش نمی رود. حتی اگر واکسن وارد شده 
و واکسیناسیون انجام شود به این معنا نیست که خیالمان به 

کلی راحت شود و رعایت پروتکل ها را کنار بگذاریم.
روحانی ضمن اشاره به اینکه آثار واکسن ها هنوز برای ما 
روشن نیست تاکید کرد: تزریق واکسن یک ضرورت است و ما 
این تکلیف را در تهیه و واکسیناسیون رایگان بر عهده داریم، 
ما نسبت به کل مردم ایران متعهد هستیم و واکسیناسیون 
انجام خواهد گرفت اما بعد از آن رعایت پروتکل ها باید ادامه 
داشته باشد. پس مردم هم باید در رعایت پروتکل ها در کنار 

دولت قرار بگیرند.
وی به دو نکته دیگر در مواجهه با ویروس کرونا اشاره کرد 
و گفت: زمان پی بردن به اینکه تست کرونای یک نفر مثبت 
است یا منفی باید از آنچه هست کوتاه تر شود. نکته مهم دیگر 
این است که وقتی تست کرونای یک نفر مثبت شد عالوه بر 
خودش به خانواده و محل کارش هم اعالم شود اما این کار 
هنوز صورت نمی گیرد. این سرعت عمل یکی از ضرورت هایی 

است که باید انجام بگیرد.
رئیس جمهور ادامه داد: یکی از نظارت هایی که باید به 
از  بعد  بالفاصله  که  است  انجام شود همین  صورت جدی 
مثبت شدن تست کرونا به خانواده و محل کار اعالم شود. 
اینکه می گویم به این علت است که متاسفانه برخی بعد از 
ابتال رعایت نمی کنند و با خانواده و محل کار مثل قبل در 
ارتباط هستند و خود را قرنطینه نمی کنند. افراد باید خود 
این کار را  اما  اتاق قرنطینه کنند  را برای ۱۴ روز در یک 
نمی کنند. با این افراد باید به صورت جدی برخورد شود چرا 

که جامعه را آلوده می کنند.
روحانی با بیان اینکه امروز خطر دیگری پیش رو است و 
آن ویروس هندی است اظهار کرد: ویروس هندی از نمونه 
انگلیسی و برزیلی و آفریقایی بدتر است و اگر این ویروس 
از  آمد.  وجود خواهد  به  بزرگی  وارد کشور شود مشکالت 
همه استاندارهای شرقی از جمله خراسان رضوی و جنوبی و 
سیستان و بلوچستان و حتی استان های هم مرز مثل کرمان 

بدانند  و  کنند  مراعات  که  می کنیم  خواهش  هرمزگان  و 
تکلیف بزرگ و مهمی بر عهده آنها قرار دارد که این ویروس 

وارد کشور نشود.
همه  برای  چارچوبی  قرارگاه  در  امروز  داد:  ادامه  وی 
ارگان ها تصویب می شود و ان شاءاهلل نیروهای  دستگاه ها و 
مسلح هم کمک کنند تا مردم دچار گرفتاری مجدد نشوند. 
همه تالش ما بر این است که از موج چهارم عبور کنیم تا 

آرامشی برای مردم و کادر درمان ایجاد شود.
مطمئن  مردم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  رئیس جمهور 
باشند دولت برای ساخت واکسن داخلی و وارد کردن واکسن 
اولویت اول، همه توان و اهتمام خود را  خارجی به عنوان 
به کار گرفته است. خواهش می کنم در این شرایط بسیار 
سخت برای اداره کشور دست از حاشیه سازی برداریم و همه 
همدیگر را کمک کنیم و با لسان اخالقی و اسالمی صحبت 

کنیم تا با یاری همدیگر بتوانیم از این موج عبور کنیم.
طيبه بيات

استراتژی آمریکا درباره ایران تغییر نمیکند
ــده معظــم کل  رئیــس دفتــر عقیدتــی سیاســی فرمان
قــوا گفــت: روشــن اســت کــه اســتراتژی آمریــکا دربــاره 
چیــن و ایــران کوچک تریــن تغییــری در زمــان »ترامــپ« 

و »بایــدن« نداشــته اســت.

حجت االســالم علــی ســعیدی رئیــس دفتــر عقیدتــی 
سیاســی فرمانــده معظــم کل قــوا در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــات اخی ــاره بیان ــا اش ــر، ب مه
ــه منشــور جامعــی  ــاً فرمایشــات معظــم ل گفــت: حقیقت
بــود کــه در بســیاری از مســائل و امــور، فصــل الخطــاب 
ــوه  ــوه مقننــه و ق تلقــی می شــود امــا خــواص، مــردم، ق
قضائیــه و بــه ویــژه دولتمــردان بایــد بــه ایــن راهبردهــا و 

رهنمودهــا توجــه ویــژه و جامــع داشــته باشــند.
ــر کاری  ــر عم ــش آخ ــت بخ ــرد: دول ــح ک وی تصری
ــه  ــد و در ایــن مــدت الزم اســت کــه ب خــود را می گذران

ــاًل توجــه داشــته باشــد. ــر کام ــن تدابی ای
ــده معظــم کل  رئیــس دفتــر عقیدتــی سیاســی فرمان
ــم  ــر معظ ــوروزی رهب ــام ن ــه در پی ــان اینک ــا بی ــوا ب ق
انقــالب، مســائل بســیاری تعییــن تکلیــف شــده اســت، 
افــزود: البتــه ایشــان بارهــا همیــن امــور مهم را گــوش زد 

ــد. و تعییــن تکلیــف کــرده بودن
حجــت االســالم ســعیدی مباحــث اقتصــادی کشــور 
را یکــی از مهمتریــن موضوعــات مطــرح شــده در بیانــات 
مقــام معظــم رهبــری در ســال های اخیــر دانســت و اظهار 
ــر  ــات رهب ــده در بیان ــرح ش ــئله مط ــک مس ــت: ی داش
معظــم انقــالب، اقتصــاد کشــور و نحــوه مقابلــه بــا پدیــده 
ــد، یــک راه،  ــه دو راه اشــاره کردن ــود. ایشــان ب ــم ب تحری
مذاکــره اســت کــه ایــن راه توســط دولــت مــردان دنبــال 

شــد و نتیجــه آن نیــز مشــخص اســت.
ــرای مذاکــره  ــه اســتدالل مســئوالن ب ــا اشــاره ب وی ب

بــا آمریــکا، گفــت: آقایــان گفتنــد مــا از نوچــه هــا عبــور 
می کنیــم و بــه ســمت کدخــدا می رویــم و بــا او مذاکــره 
ــتراتژی  ــا اس ــد، ام ــدا رفتن ــمت کدخ ــه س ــم، ب می کنی

کدخــدا هــم ثابــت بــود.
رئیــس دفتــر عقیدتــی سیاســی فرمانــده معظــم 
ــات مقــام معظــم رهبــری در  ــه بیان کل قــوا همچنیــن ب
ــرد و  ــکا اشــاره ک ــه آمری ــان نداشــتن ب خصــوص اطمین
افــزود: رهبــر معظــم انقــالب بارهــا فرمــوده بودنــد کــه به 
آمریــکا هیــچ اعتمــادی ندارنــد و راه نیــز روشــن بــود، امــا 
متأســفانه مســئوالن بــه آمریــکا اعتمــاد کردنــد و بــرای 
ــی  ــه قول ــد و ب ــت کردن ــا خیان ــار، آمریکایی ه ــن ب صدمی

ــد. ــد، عمــل نکردن کــه داده بودن
امــا در  حجــت االســالم ســعیدی اضافــه کــرد: 
ــود را  ــرار ب ــم و ق ــول داده بودی ــه ق ــه ک ــا آنچ ــل م مقاب
در روی زمیــن و میــدان عمــل انجــام دادیــم، امــا هیــچ 
ــکا  ــا آمری ــم ب ــه بتوانی ــرمایه ای ک ــوان س ــه عن ــزی ب چی
ــه تعهــدات  ــه راحتــی ب ــه بزنیــم، نداشــتیم و آنهــا ب چان
ــدند. ــارج ش ــام خ ــد و از برج ــد نماندن ــان پایبن خودش

ــد  ــور جدی ــس جمه ــرد رئی ــه عملک ــاره ب ــا اش وی ب
ــچ  ــت و هی ــن اس ــت روش ــد: وضعی ــادآور ش ــکا، ی آمری
ــوالً  ــت. اص ــدن نیس ــپ و بای ــا، ترام ــن اوبام ــی بی فرق
ــن  ــراد ای ــر اف ــا تغیی ــت اســت و ب ــکا ثاب اســتراتژی آمری
اســتراتژی تغییــر نمی کنــد بلکــه تنهــا روش آنهــا کمــی 

ــت. ــاوت اس متف
ــده معظــم کل  رئیــس دفتــر عقیدتــی سیاســی فرمان
قــوا بــا بیــان اینکــه خــوی ســلطه گری، تــار و پــود آمریکا 
را فــرا گرفتــه اســت، خاطــر نشــان کــرد: جریــان صحنــه 
ــازه  ــور اج ــای جمه ــه رؤس ــده ب ــاالت متح ــردان در ای گ
ــن کشــور کــه همــان  ــی ای نمی دهــد کــه از اصــول اصل
ســلطه گری اســت عــدول کننــد. خــط قرمــز آنهــا رژیــم 
ــای  ــوال و ثروت ه ــاول ام ــلطه گری، چپ صهیونیســتی، س
ــتعماری  ــتکباری و اس ــداف اس ــبرد اه ــرای پیش ــا، ب دنی

شــأن اســت.
حجــت االســالم ســعیدی، مقابلــه بــا خیــزش اســالمی 
ــل  ــد در مقاب ــه بخواه ــی ک ــه قدرت ــر گون ــان و ه در جه
آمریــکا عــرض انــدام کنــد را راهبــرد کالن آمریکا دانســت 
ــکا در قبــال  و گفــت: روشــن اســت کــه اســتراتژی آمری
ــپ  ــان ترام ــری در زم ــن تغیی ــران کوچک تری ــن و ای چی
و بایــدن نداشــته اســت. اینهــا اســتراتژی های دامنــه دار، 

فرازمانــی و فــرا مکانــی آمریــکا اســت و بســتگی بــه ایــن 
ــور و آن رئیــس  ــن رئیــس جمه ــت و ای ــت و آن دول دول

جمهــور مســتقر در کاخ ســفید نــدارد.
ــرا  ــه چ ــت ک ــوال اس ــب و س ــای تعج ــت: ج وی گف
دولتمــردان ایــن مســائل را مــورد توجــه قــرار نمی دهنــد 
ــد  ــرق می کن ــپ ف ــا ترام ــدن ب ــد بای ــدد می گوین و مج
ــن  ــه ای ــی ک ــرد. در صورت ــره ک ــا او مذاک ــوان ب و می ت
ــدن و  ــوان دســت بای ــچ عن ــه هی مســائل مهــم و کالن ب
آقــای ترامــپ نیســت و ایــن مســئله فراتــر از اینهــا اســت.

ــده معظــم کل  رئیــس دفتــر عقیدتــی سیاســی فرمان
قــوا اظهار داشــت: مســئله تضــاد ایــران و آمریــکا، تضادی 
ــی  ــه موضوع ــت ن ــی اس ــرا مکان ــی و ف ــی، فرازمان عمق
فــردی کــه بــا رفتــن یــک فــرد و آمــدن یــک فــرد دیگــر 
ــام و  ــی برج ــل توخال ــر طب ــدن ب ــن کوبی حــل شــود. ای
ــازه ای در آن  ــه جن ــی ک ــک تابوت ــرد ی ــش برگ ــا چرخ ی
ــام  ــت در نظ ــک دول ــت ی ــر و عقالنی ــت دور از تدبی نیس

اســالمی اســت.
حجــت االســالم ســعیدی گفــت: بــرای بســیار ســوال 
اســت کــه چــرا دولــت نمی خواهــد از ایــن امیــد واهــی 
ــد از  ــی نمی توان ــتگاه دیپلماس ــرا دس ــردار و چ ــت ب دس
ــد  ــرا نمی خواه ــرد؟ چ ــه بگی ــوم فاصل ــده ش ــن پدی ای
ــد در  ــرد و نبای ــه بگی ــن دام فاصل ــد از ای ــه بای بفهمــد ک
زمیــن آمریــکا بــازی کنــد؟ اینهــا جــای ســوال دارد. ســر 
ایــن مســئله در جعبــه ســیاهی اســت کــه هنــوز رمــز آن 

کشــف نشــده اســت.
وی افـزود: مشـخص نیسـت علـت اینکه دولـت فعلی و 
حتـی دولت های قبلی و دسـتگاه دیپلماسـی اصـرار دارند 
که ما بدون شـرط و شـروط وارد مذاکره شـویم چیسـت؟ 
یـک روز می گوینـد اگـر تحریم های ترامپ برداشـته شـد، 
مـا بـر می گردیـم و یـک بـار دیگـر می گویند یک سـاعت 
بعـد از بازگشـت آنهـا به برجام مـا نیز بـاز می گردیم، اینها 

خـالف تدبیر رهبری اسـت.
رئیــس دفتــر عقیدتــی سیاســی فرمانــده معظــم 
ــاًل شــفاف  ــه صــورت کام ــری ب ــرد: رهب ــوا تاکیدک کل ق
و روشــن فرمودنــد: اول رفــع همــه تحریــم، اعــم از 
تحریم هــای ترامــپ و بایــدن و چــه قبــل از آن، دوم 
ــران  ــد از آن بازگشــت تدریجــی ای ــی و بع راســتی آزمای

ــام. ــش در برج ــی تعهدات ــل قبل ــه مراح ب
هادی رضایی
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گزارش تحليلی ...

چه بر سر بورس آمد و چگونه احیا خواهد شد؟
جمعی از فعاالن بازار سـرمایه در نامه ای خواستار حمایت 
و صیانـت وزارت اقتصاد و سـایر نهادهـای حاکمیتی از جمله 

بانـک مرکـزی از بازار سـرمایه به عنوان ثروت ملی شـدند.

رونـد نزولـی بـازار سـرمایه هـر روز بیشـتر از دیـروز امید 
سـرمایه گـذاران ایـن بـازار را نـا امید میکنـد و باعـث از بین 
رفتن سـرمایه آن ها میشـود. به طوریکه شـاخص کل بورس 
کـه سـال جدیـد را در کانـال یک میلیـون و ۳۰۰ هـزار واحد 
آغـاز کـرده بـود، دوبـاره تـا کانـال یـک میلیـون و ۱۰۰ هزار 
واحـد عقب نشـینی کـرد. این موضوع سـبب شـده تا جمعی 
از فعـاالن بـازار سـرمایه در نامـه ای با تاکید بـر اینکه اعتماد 
از بـازار سـرمایه رفتـه اسـت، از عملکـرد بانک مرکـزی انتقاد 
کـرده و خواسـتار حمایـت وزارت اقتصـاد و بانـک مرکـزی از 

بازار سـرمایه شـده اند.
این نامه بدین شرح است:

جایـگاه بانـک مرکزی در حمایت از بازار سـرمایه به عنوان 
ملی ثروت 

  با سالم و احترام
ایـن نامـه توسـط جمع کثیـری از فعـاالن بازار سـرمایه و 

اسـاتید عالـی رتبـه مالی تهیـه گردیده اسـت .
در شـرایطی که با توجه به چشـم انداز اقتصـاد ایران و نیز 
قیمتهای جهانی، بازار سـرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی 
بـرای سـرمایه گـذاری ارزیابـی مینماییـم، از نظـر اینجانبان 
فضـای تـرس ایجاد شـده در این بـازار با واقعیت  هـا و قابلیت 
هـای شـرکت هـای موجـود  تطابـق نداشـته و در عجبیـم با 
اشـراف بـر ایـن واقعیت ها، چـرا وزارت اقتصاد و سـایر نهادهای 
حاکمیتـی بـه خصـوص بانـک مرکـزی  در راسـتای حمایت 
و صیانـت از ثـروت ملـی  گام موثـری برنمی ـدارد!!!  ایـن در 
حالیسـت که شـاهد تشـویقات ارکان مختلف نظام در قیمت 

هـای اوج بازار سـرمایه بـوده ایم.
  اگـر بپذیریـم کـه گسـتره نفـوذ بـازار سـرمایه بـا توزیع 
سـهام عدالـت بیـش از ۵۰ میلیون ایرانی را در برگرفته اسـت 
و زندگـی آنهـا با ایـن بازار گره خورده اسـت باید ایـن توقع را 
نیـز داشـته باشـیم که، در بحـران کنونی بـازار سـرمایه که با 
هیـچ منطـق و تحلیلی سـازگار نبـوده و فقط دلیـل ان را می 
تـوان نـا اطمینانی و ترس نامید، بانک مرکـزی به عنوان یکی 
از مهمتریـن ارکان صیانـت از ثـروت ملی، برخالف سیاسـت 
هـای سـایر بانک هـای مرکزی کشـورهای دنیا عمـل نموده 
اسـت. در حالیکـه بانـک مرکزی  وظیفـه دارد بـا ابزارهای در 
دسـترس خـود گامی مهم بـرای حفظ و صیانـت از این ثروت 
ملی بردارد. خاطر نشـان می سـازد موضوعات مطروحه در این 
نامـه صرفـا به عنـوان یک درخواسـت مطرح نشـده و در واقع  
مجموعه منسـجم از حقـوق به حق  ۵۰ میلیون سـهامدار، از 
نهادهـای دولتـی و حاکمیتی اسـت که با محوریت سیاسـت 
هـای بانـک مرکزی ،در بزنگاه سـخت اقتصاد ایـران و هنگامه 

تحریـم  های ظالمانـه آمریکا ، مردم را به سـرمایه گـذاری در 
بـازار سـرمایه بـه عنـوان یکـی از اصلی تریـن ناجیـان اقتصاد 

ایـران تشـویق کرده اند .

بدیهی اسـت سـهامداران بازار سـرمایه ضمن اسـتعانت از 
مقامـات ارشـد کشـور در جهـت رفع موانـع و مشـکالت بازار 
سـرمایه ، حـق خـود می داننـد در صـورت عدم پاسـخگویی و 
انجـام اصالحـات مـورد نیـاز بـازار ، از مجاری مدنـی و قانونی 

حقوق خـود را پیگیـری نمایند .
همانطـور کـه مقـام معظم رهبری شـعار امسـال را تولید، 
پشـتیبانی هـا و مانـع زدایی هـا اعـالم فرمودند و همـواره در 
سـالهای گذشـته بـر این امـر تاکید داشـته اند ، انتظار اسـت 
دیگـر مسـئوالن نیـز در ایـن مسـیر قـدم بردارند . بـه عنوان 
مثـال ایشـان در جمع زائران و مجاوران حـرم رضوی فرمودند 
:  ثبـات در قوانین ایجاد کنند مسـئله امنیت سـرمایه گذاری 
خیلی مهم اسـت گاهی در این مسـئله کوتاهی کرده ایم .  و 
یـا معظم لـه در ۲۸ آبـان ۹۸ فرموده اند: توصیـه من به عموم 
مـردم مکـررا  گفتـه شـده اسـت، از کاالهـای سـاخت داخل 
اسـتفاده کنند و آن کسـانی کـه میتوانند در سـرمایه گذاری 
مولـد شـرکت کننـد مانند همین تعاونـی ها و یـا جاهایی در 

بورس و امثـال آن . 
ایـن نامه در چهار سـر فصل سـعی دارد بـه اختصار ضمن 
بـر شـمردن اتفاقـات منجـر به ایجاد شـرایط فعلی و بررسـی 
شرایط مشابه در کشـورهای دیگر ، راهکارهای کارشناسی در 

زمینـه عبـور از این بحـران را ارائه نماید.

  مروری بر دغدغه  ها و اتفاقات وقوع پيوسته
نکتـه مهم در بررسـی مشـکالت بازار سـرمایه بایسـتی از 
واکاوی چرایـی ورود تمامـی ارکان  دولتـی و حاکمیتـی نظام،  
از شـخص رئیـس محتـرم جمهـور تا مشـاور اقتصـادی مقام 
معظـم رهبـری و اعـالم حمایـت مسـئولین تـراز اول نظـام 
تـا مدیـران سـطوح میانـی و نماینـدگان مجلـس و بـه طـور 
مشـخص رئیـس کل بانـک مرکـزی در قالـب سـخنرانی و 

مصاحبـه  هـای مطبوعاتـی و تلویزیونـی بـوده اسـت .
فراخوان عمومی مذکور در سـایه رکود ناشـی از تعطیالت 
کرونایـی و اسـتفاده ابـزاری بانـک مرکـزی از بـازار سـرمایه 
موجـب بـرون رفت موقـت اقتصاد کشـور از ونزوئالیی شـدن 
گردیـد کـه اسـتقبال گسـترده عمـوم جامعـه و ورود حجـم 
عظیـم نقدینگـی را در پی داشـت، که طبـق برآوردها عددی 

بالـغ بـر۱۲۰ هـزار میلیـارد تومـان )همت( بوده اسـت. 
در همیـن زمـان و مطابق آمارها مبلغ ۳۸ همـت واگذاری 
سـهام دولتـی و صنـدوق هـای ETF ، ۱۷ همـت مالیات بر 
نقـل و انتقال، ۱۵ همت سـهام عدالـت، ۲۰ همت عرضه اولیه 
شـرکت هـا، ۱۵ همـت عرضـه شسـتا و زیـر مجموعـه هـا و 
۴۳.۵ همـت رد دیـون بـه بانک ها و ۱۷۶ همت فـروش اوراق 
بدهی از بازار سـرمایه تامین گردیـده )مجموعا ۳۲۴.۵ همت(

و بخـش بزرگـی از کسـری بودجـه دولت از ایـن محل تامین 
شـده اسـت )حدود ۶۰ درصـد از بودجه کل سـال ۹۹(.

شـایان ذکـر اسـت در صـورت فقـدان چنیـن بسـتری،  
شـرایط بـرای بانـک مرکزی، نظـام بانکی و بیمه  ای کشـور و 
نرخ ارز و سیسـتم تامین بودجه بسـیار بغرنج می  بود. و قطعا 

نتیجـه آن افزایـش شـدید نقدینگـی و تورم می شـد.
در حقیقـت با اعمال سیاسـت های تشـویقی در نیمه اول 
سـال ۹۹ ، جریـان پولـی به بـازار سـرمایه هدایـت گردید اما 
متاسـفانه پـس از آن بـا تغییـر تعمـدی سیاسـت ، بخصوص 
در سیاسـت  هـای پولی، زمینه ریـزش بازار سـرمایه و قربانی 
شـدن پـول  هـای تـازه وارد بـه بـازار ایجاد شـد. ایـن اتفاقات 
عـالوه بـر صدمه  زدن بـه اعتماد ۵۸ میلیون سـهامدار، زمینه 
 سـاز از بیـن رفتـن اعتمـاد عمومـی سـهامداران و هجـوم بی  
منطـق پـول بـه بازارهای مـوازی از جملـه رمز ارزهـا و خرید 
ملـک در خـارج کشـور و به تبـع آن خروج سـرمایه از چرخه 

اقتصاد ملـی گردید.
در اینجـا فهرسـت اقدامات مسـئوالن در هدایت سـرمایه 
بـه بازار جهـت تنویر موضوع به شـکل خالصه ارائـه میگردد:

 ۱.تشـویق سـرمایه  گـذاران جهـت ورود بـه بازار سـرمایه 
در شـرایط عـدم توانایـی کنتـرل در بازارهـای موازی توسـط 

بانـک مرکزی
۲. کاهـش نـرخ بهـره بیـن بانکـی و سـود سـپرده  هـا و 
هدایـت نقدینگـی به سـمت بـورس و در اوج حرکت صعودی 
بـازار سـرمایه )نـرخ بیـن بانکـی ۸ درصـدی در خـرداد ماه(

۳.انتشار اوراق بدهی دولتی.
۴.عرضه صندوق  های ETF دولتی در اوج قیمت سهام  ها.

۵.تسعیر نرخ ارز بانک  ها در بهار ۹۹ با قیمت  های نزدیک به 
بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک  ها از 

شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی.
۶.جلوگیری از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر تغییر 
دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم 
آقای  اسفند ۱۳۹۸  )مصاحبه ۱۶  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود(

 پـس از هجـوم نقدینگـی به بـازار سـرمایه و اطمینـان از 
تامین مالی دولت از این مسـیر ، متاسـفانه در چرخشـی ۱۸۰ 
درجه ـای ، سیاسـت گذاران اقداماتـی را در جهـت تضعیـف و 
محـدود سـازی ایـن بـازار بـه  کار گرفتند کـه به  اختصـار در 

اینجا بـه آن اشـاره میکنیم :
۱.تبلیـغ و حمایـت از انتشـار اوراق سـلف نفتـی بـا مبالغ 
بـزرگ و تامیـن مالی از پـول های ورودی به بـورس بدون کار 
کارشناسـی که البته توسـط سـران قـوا لغو گردید امـا  اثرات 
مخـرب اخبـار آن ، بازار سـرمایه را تحت تاثیر قـرارداد و عمال 

باعـث آغـاز ریزش بازار شـد .
۲.مصاحبـه  های متعدد مبتنی بر احتمـال کاهش قیمت 
دالر توسـط بانـک مرکزی بدون در نظـر گرفتن واقعیت  های 

اقتصـادی و تاثیـر روانی منفی آن بر بازار سـرمایه 
۳.افزایـش ناگهانـی نـرخ بهـره بیـن بانکـی  از ۸ بـه ۲۳ 

درصـد.)از ۱۵ تیـر مـاه تـا مهـر مـاه ۹۹(
۴. رفتـار انفعالـی و شـبهه بر انگیـز در خصـوص ادعاهای 

تـورم  زا بودن رشـد شـاخص بازار سـرمایه
۵.جلوگیـری از واریـز مبلـغ قانونی تصویب شـده صندوق 

توسـعه ملی توسـط بانک مرکزی
۶.عـدم حمایـت رییس کل بانـک مرکزی از بازار سـرمایه 
در مصاحبـه  هـا و تغییـر مواضـع ایشـان پس از تامیـن مالی 
گسـترده از بازار، که شـائبه سـوء اسـتفاده از بازار سـرمایه را 

تشـدید کرد .
۸ .تسـعیر نـرخ ارز بانک هـا با مبالغـی در حـدود ۶۰ درصد 



21هفته نامه تیتر یک     شنبه 11 اردیبهشت ماه  1400    شماره  234 

Weekly Title one  no 234   Saturday  1 May 2021 

کمتـر از نـرخ بـازاری دالر) مبلغ۱۱ هزار تومـان در حالی که 
دالر نیمایـی بیـش از ۲۴ هزارتومان بود(.

   ارتباط سياست پولی و بازار سرمایه
بـازار سـهام نقش چند گانـه در ارتباط با اتخاذ سیاسـت-

هـای پولـی دارد. از یـک طـرف سیاسـت پولـی از طریـق 
چندیـن کانال عملکرد بازار سـهام را تحـت تاثیر قرار می دهد 
و از سـوی دیگر، قیمت های سـهام منعکس  کننده تحوالت 
اقتصـادی اسـت، بنابرایـن می تواند از طریق مقامات سیاسـت 
پولـی در هدایـت تصمیم گیـری  های سیاسـی در نظر گرفته 
 شـود. در این راسـتا عملکرد بازار سـهام فقط واکنش نشـان 
دادن بـه تصمیمات سیاسـت پولی و اثرات اقتصادی نیسـت، 
همچنیـن بازخوردهایی به سیاسـت گذاران در مـورد انتظارات 
بخـش خصوصی در مورد آینده متغیرهـای اقتصاد کالن نیز 
فراهـم می کند )میشـکین ۲۰۰۱(. در اینجا تالش می شـود از 
زاویـه دیـدگاه نظـری موضوع اهمیـت اثر سیاسـت های پولی 
بـر بازار سـرمایه بررسـی  گـردد . به طور کلی سیاسـت پولی 
از طریـق چهـار کانـال بازار سـهام را تحت تاثیر قـرار می دهد 

کـه عبارتند از:

1( کانال نرخ بهره
کلیـدی  تریـن کانال مکانیسـم انتقـال سیاسـت پولی به 
اقتصـاد، در مدل های اولیه کینزی اسـت کـه طبق آن اتخاذ 
سیاسـت پولـی انقباضـی به فرض ثبـات قیمت هـا منجر به 
افزایـش نـرخ بهره حقیقـی می گردد که آن هـم به نوبه خود 
باعث افزایش هزینه سـرمایه شـرکت ها شـده و کاهـش ارزش 
فعلـی جریـان  های نقـدی خالـص آینـده را در پـی دارد، در 

نتیجـه منجر بـه کاهش قیمت های سـهام می شـود.

2( کانال نرخ ارز
کانـال نـرخ ارز نیـز بـه توضیـح راهـی که سیاسـت پولی 
ممکن اسـت قیمت های سـهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک 
می کنـد. در اثر سیاسـت پولی انقباضـی با افزایش نـرخ بهره، 
نـرخ ارز داخلـی کاهـش می یابد که ضمن تاثیـر منفی بر نرخ 
تـورم، باعـث کاهـش خالـص صـادرات و بـه تبـع آن کاهش 
تولیـد می شـود و در نهایـت منجـر  بـه کاهش قیمـت دارایی  

ها خواهد شـد.

3( کانال اثر ثروت
در الگـوی چرخـه زندگی مودیلیانی ، مخـارج مصرفی به 
وسـیله منابع دوره  ی زندگی مصرف کننده )سـرمایه انسـانی، 
سـرمایه حقیقی و ثروت مالی( تعیین می شـود. در چارچوپ 
رویکـرد پولی از مکانیزم انتقال پولـی و الگوی چرخه زندگی، 
اجـرای سیاسـت پولـی انقباضـی باعث کاهش قیمت سـهام 
شـده کـه از طریق اثـر ثروت بر مصرف، تقاضـای کل و تولید 

کل کاهـش می یابد.

4-  کانال اعتبار
هـر گونـه نقص یـا اصطکاکـی در بـازار اعتبـار نظیر عدم 
دسترسـی یکسـان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، 
عـدم تقارن اطالعـات میان متقاضیان وام بانک هـا و ... باعث 
تقویـت اثـر گذاری شـوک هـای پولی بـر متغیرهای حقیقی 
اقتصـاد از طریـق تصمیمـات هزینـه ای افـراد مـی شـود. 
طرفـداران کانـال اعتبـار همچـون برناکـه و گرتلـر )۱۹۹۵( 
اعتقـاد دارنـد نتیجه مسـتقیم انقباض پولی، کاهش سـپرده 
های شـبکه بانکی و به تبع آن تسـهیالت بانکی اسـت. از آن 
جـا کـه سـهم بزرگـی از خانوارهـا و بنگاه ها )باالخـص بنگاه 
هـای بـا انـدازه کوچـک و متوسـط کـه بـه سـایر بـازار های 
تامین مالی دسترسـی ندارند به منابع بانکی وابسـته هستند، 
محـدود شـدن عرضـه اعتبـارات بانکی باعث کاهـش مخارج 

مصرفـی و سـرمایه گـذاری خانوارهـا و بنگاه  ها شـده که در 
نهایـت به کاهـش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شـود.

چنانچـه بخواهیـم با توجه به موارد نظـری فوق ، تحلیلی 
از تجربه رابطه سیاسـت پولی و بازار سـرمایه داشـته باشـیم 

بایـد مـدل های این بـازار را بررسـی نماییم .
در ایـن بخـش از یـک مـدل تجربـی بـه منظور بررسـی 
رابطه بین سیاسـت پولی و بازار سـرمایه با اسـتفاده از روش 
خود رگرسـیون برداری )VAR( اسـتفاده شـده اسـت. یکی 
از کاربردهـای الگـوی VAR ، بررسـی واکنـش متغیرهـای 
الگـو نسـبت بـه شـوک های بـه وجـود آمـده در هـر یـک از 
متغیرها اسـت. در این قسـمت، به منظور بررسـی رابطه بین 
متغیرهـای تحقیق، پویایـی اثرات متقابل متغیرهـا از طریق 
مـدل خـود رگرسـیون بـرداری )VAR( مـورد ارزیابـی قرار 
می گیـرد. به طوریکه اثر یک شـوک مشـخص بـر روی متغیر 
بررسـی می گـردد و نشـان داده می شـود کـه اگـر یـک تغییر 
ناگهانـی )شـوک( در یـک متغیـر رخ دهـد، اثـر آن بـر روی 
خـود متغیـر و دیگر متغیرها در طـول دوره های مختلف چه 

مقـدار خواهـد بود.
بـر اسـاس نتایـج بدسـت آمـده مشـاهده می شـود که با 
وارد شـدن یـک شـوک به انـدازه یک انحراف معیـار از ناحیه 
رشـد نقدینگـی به عنـوان ابزار سیاسـت پولی منجـر به این 
شـده که بازدهی شـاخص کل بـازار سـرمایه واکنش مثبتی 
بـه ایـن شـوک نشـان داده و افزایش یابـد اثر شـوک در دوره 
اول بـه اوج خـود رسـیده و پس از آن کاهش پیـدا کرده و در 

بلندمـدت اثـر آن از بین رفته اسـت.
همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی 
و بازدهـی بـازار سـرمایه نیز نشـان دهنده این موضوع اسـت 
کـه همبسـتگی مثبـت بین ایـن دو شـاخص وجود داشـته 
اسـت در واقـع بـا رشـد نقدینگـی از کانـال هـای ذکر شـده 
همچـون نـرخ ارز، بهـره ور تـورم منجـر به تغییـر در بازدهی 

بازار سـرمایه می شـود.

  درنهایـت بـه بررسـی رابطـه علّيـت گرنجری 
بيـن متغيرهـا پرداخته شـده اسـت.

نتایـج بدسـت آمـده از ایـن آزمـون بیانگـر این اسـت که 
یک رابطه علّی و یک سـویه ای از رشـد نقدینگی به بازدهی 
بـازار سـرمایه وجـود دارد و رابطـه عکـس وجـود نداشـته 
اسـت. به عبـارت دیگر رشـد نقدینگی منجر به تغییـرات در 
بازدهـی بازار سـرمایه در ایران شـده اسـت. با توجـه به نتایج 
بدسـت آمـده توصیه می شـود هنـگام تدوین سیاسـت های 
پولـی در سـطح کالن، آثـار ناشـی از تصمیـم های مزبـور را 
بـر شـاخص بازار سـهام و سـایر بازارهـای مالی مد نظـر قرار 
گیرند. همچنین اعمال سیاسـت های برنامه ریزی نشـده و غیر 
منتظـره می تواند منجر به بی ثباتـی در بازارهای مالی از جمله 
بازار سـهام شـود. هر چقدر شـوک سیاسـت پولی در اقتصاد 
بزرگتر باشـد منابع ایجاد شـوک می تواند گسـترده تر باشـد 
و بـه تبـع آن نابسـامانی بیشـتری در اقتصـاد ایجـاد کند. با 
توجـه بـه این امر، تـالش برای ایجاد انضباط پولـی و مالی در 
دولت و پرهیز از اعمال سیاسـت های غیر منتظره و پیش ـبینی 
نشـده از اهمیـت زیادی در بازار سـهام ایران برخوردار اسـت.

  وظایف قانونی بانک مرکزی
مطابـق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاسـت 
هـای مناسـب پولـی، ضمن حفـظ ارزش پـول ملـی، زمینه 
هدایـت صحیـح نقدینگـی به بخشـهای مولـد اقتصـاد و در 
نهایـت رسـیدن بـه هـدف رشـد اقتصـادی و کاهـش نـرخ  
بیکاری را فراهم آورد. این درحالی اسـت که در سـال گذشته 
ابتـدا با کاهش و سـپس بـا افزایش ناگهانی نرخ سـپرده بین 
بانکـی باعـث ورود ناگهانـی سـرمایه ها به بـازار بـورس و در 
ادامـه سـبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریـزش آن را فراهم 

نمـود . قطعا این سیاسـت هـا بی اعتمادی به سیاسـت گذار 
و فـرار سـرمایه به سـمت خـروج از اقتصاد ملـی در قالب رمز 
ارزهـا و خریـد ملک در خارج شـده اسـت، آن هم در شـرایط 
تحریـم هـای ظالمانه که کشـور نیازمند سـرمایه  گـذاری در 

بخـش مولـد اقتصاد و ایجاد اشـتغال پایدار اسـت .

  راهکار های پيشنهادی
در بخـش پایانـی با تاکید بر ارزشـمندی بازار سـرمایه در 
شـرایط کنونی، سـعی شـده اسـت به اختصار، یک     جمع 
بنـدی از راهکارهـای کارشناسـان و فعـاالن بازار سـرمایه در 
راسـتای بـرون رفـت از ایـن بحران ارائـه گردد تـا  در صورت 
تاییـد سیاسـت گـذاران ، بتوان هرچـه سـریعتر وارد مرحله 

اجـرا شـده و از خسـارات آینـده جلوگیـری     نماییم.
۱. اجـرای تکلیف قانونی تخصیص یـک درصد از صندوق 

توسـعه ملی به بـورس از تاریخ تصویب قانـون تا کنون
۲. الـزام بـه بازگرداندن وجوه خارج شـده از بورس توسـط 
دولـت در راسـتای ایفـای نقـش حمایتـی بانـک مرکـزی از 

ثـروت ملی
۳. تخصیـص خطـوط اعتبـاری بـدون بهـره بـه ناشـران 

جهـت خریـد سـهام خزانه
۴. تخصیـص خطـوط اعتبـاری خـاص به نهادهـای مالی 
جهـت خریـد سـهام ) کارگـزاری ها، بانک هـا، ناشـران و ... (

۵. کاهـش نـرخ بهره خطـوط اعتباری بانک هـا به فعاالن 
بورس

۶. الزام مدیران شرکت های دولتی و زیر مجموعه هایشان 
و حتی بانک ها در راستای حمایت از سهام زیر  مجموعه  های 
خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار 
شده است. شایان ذکر است طبق مصاحبه  های اخیر ریاست 
محترم بانک مرکزی، ایشان معتقد است قیمت های کنونی بازار 
سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر 

اقتصادی نیز توجیه  پذیر است .
۷. عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی.

۸. ارائـه تسـهیالت بـه دارندگان سـهام عدالـت در جهت 
رفـع نیـاز آنهـا به فـروش سـهام در بـازار و پذیرش سـهام به 

عنـوان وثیقه تسـهیالت از جانـب بانک هـای عامل.
۹. منطقـی کـردن نـرخ تسـعیر ارز بانـک ها بـا توجه به 

نـرخ بـا ثبـات ارز در سـامانه نیما.
۱۰. عـدم اتخـاذ تصمیـم و قوانیـن جدیـد تاثیرگـذار بـر 

بـورس بـدون هماهنگـی بـا شـورای عالی بـورس.
۱۱. سـپرده  گـذاری مالیـات نقل و انتقال سـهام به مدت 

یکسـال در صندوق توسـعه بـازار )بالغ بـر ۱۸ همت(.
۱۲. واریـز جریمـه تخلفـات بـازار سـرمایه بـه صنـدوق 

توسـعه بـازار.
۱۳. حضور رئیس سـازمان بورس اوراق بهادار در جلسـات 
هیـات دولـت و عضویت در شـورای پول و اعتبار بـا حق رای 
جهـت دفـاع از منافـع سـهامداران در مواقـع اتخاذ سیاسـت 

هایـی کـه بازار سـرمایه را تحـت تاثیر قـرار می دهد. 
۱۴. کاهـش نـرخ بهـره بین بانکی و سـود سـپرده بانکی 
در راسـتای حمایـت از تولیـد و اجرای طرح های توسـعه  ای.

۱۵. همراهی با سازمان بورس اوراق بهادار برای انتشار اوراق 
توسط صندوق های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت 

این صندوق ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام . 
در پایـان امیـد اسـت بـا عنایـت بـه منویات مقـام معظم 
رهبـری و توجـه بـه دغدغـه بیـش از ۵۸ میلیون سـهامدار، 
وزارت اقتصـاد و بانـک مرکـزی بـه دور از هرگونـه موضوعات 
سیاسـی و تاثیرپذیـری از افـراد غیر متخصص و مغـرض  در 
راسـتای وظیفـه خـود نسـبت بـه خدمـت بـه عمـوم ملـت 
ایـران و حفـظ جایگاه شـریف بـازار سـرمایه و سـرمایه ملی 

گام بـردارد.
پونه ترابی
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کدام همسایه مشتری اصلی کاالهای ایرانی است؟
سال۱۳۹۹ با همزمانی تحریم های امریکا و شیوع ویروس 
کرونا، یکی از عجیب ترین و سخت ترین سال هایی بود که در 

طول دهه های گذشته بر تجارت ایران گذشته است.
 در شرایطی که ایران با استفاده از تجربه صادرات غیرنفتی 
افزایش  دنبال  به  ترامپ،  تحریم های  ابتدایی  سال  دو  در 
فعالیت های تجاری در سال ۱۳۹۹، شیوع ناگهانی ویروس 
کرونا در ایران و تمامی نقاط جهان، این برنامه بر هم ریخت 
و با محدودیت هایی که دولت ها در مسیر تردد و مرزهایشان 
قرار دادند، بخش مهمی از تجارت خارجی در ماه های ابتدایی 

سال قبل یا متوقف شد یا به کندی پیش رفت.
هرچند در ماه های بعد جهان تالش کرد اقتصاد را همزمان 
با کرونا ادامه دهد و تحت تاثیر همین تغییر رویه بخشی از 
فعالیت ها از سرگرفته شد اما در نهایت، میانگین آمار تجارت 
جهانی افت قابل توجهی را به ثبت رساند و در این میان آمار 

ایران نیز مستثنی نبود.

در کنار کرونا، تداوم تحریم ها نیز باعث شد شرایط برای 
این  تاثیر  تحت  زیرا  شود  دشوارتر  ایران  خارجی  تجارت 
ویروس، سفرهای هیئت های تجاری نیز به حداقل رسید و 
به همین دلیل بازاریابی سنتی تاجران ایرانی و البته جابجایی 
ارز با دور زدن تحریم ها نیز دشوار شد، با این وجود در سال 
گذشته نیز تجارت خارجی ایران حیات خود را ادامه داد و 
هرچند در قیاس با سال های قبل افت در صادرات و واردات 

قطعی بود اما الاقل بخشی از نیازهای مهم کشور تامین شد.

  همسایه ها مبنای تجارت ایران
آمارهای رسمی منتشر شده از تجارت خارجی ایران در 
سال گذشته نشان می دهد که جز چین به عنوان اصلی ترین 
صادرکننده و واردکننده کاال از ایران، بخش مهمی از تجارت 
خارجی کشور در میان ۱۵ کشور همسایه و منطقه انجام 

شده است.
افغانستان،  عربی،  متحده  امارات  کشور   ۱۵ با  ایران 
ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، 
پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان وعربستان سعودی 
خارجی  تجارت  میزان  و  است  وخاکی  آبی  مرزهای  دارای 
کشور با کشورهای همسایه در سال گذشته ۸۲ میلیون و 
۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کاال برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ 
میلیون و ۳۱۵ هزارو ۸۶۹ دالر بوده است که ۵۶ درصد وزن 

و حدود ۵۰ درصد کل تجارت با دنیا را شامل می شود.
در میان مقاصد اصلی صادراتی، چین همچنان با واردات 
بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات ایران بیشترین فعالیت را 
داشته اما پس از چین همسایه غربی ایران، عراق قرار دارد. 
عراق که در برهه ای از سال قبل حتی جایگاه چین را نیز در 
این آمار گرفت، در سال های گذشته همواره به عنوان یکی از 
مقاصد اصلی صادراتی ایران مطرح بوده و تنوع کاالیی قابل 
توجهی را نیز برای یک بازار صادراتی به خود اختصاص داده 

است. در سال ۱۳۹۹، بیشترین حجم صادرات کشورمان به 
وبه  میلیون و ۶۷۰ هزارو ۳۹۲ تن  با ۲۵  بوده است  عراق 
ارزش ۷ میلیاردو ۴۴۸ میلیون و ۴۳۱ هزارو ۶۷۳ دالر. ضمن 
آنکه کمترین حجم صادرات را هم به بحرین داشته ایم که 
برابر با هشت میلیون و ۴۷۳ هزارو ۷۰۴ دالر بوده است. با 
توجه به اختالف نظرهای سیاسی ایران با بحرین و عربستان 
سعودی و همچنین شرایط جنگی کشورهایی مانند یمن یا 
اوضاع نابسمان سال های قبل کشورهایی مانند سوریه، این 
کشورهای حاضر در منطقه، سهم محدودی از کل تجارت 

خارجی ایران را به خود اختصاص می دهند.
و  محصوالت  صادراتی  مقاصد  اصلی ترین  عراق،  از  پس 
کاالهای  ایرانی به ترتیب امارات متحده عربی با ۱۵میلیون 
و ۴۳۷هزار و ۵۶۶تن به ارزش چهار میلیارد و ۶۶۱میلیون 
و۶۲۱هزار و ۶۸۲دالر،   ترکیه با دو میلیارد و۵۳۶ میلیون 
و۶۱۶ هزارو ۶۸۸ دالر وافغانستان با دو میلیارد و۳۰۸ میلیون 

و۴۰۱ هزارو ۲۵۹ دالر هستند.
در کنار صادرات، واردات بخش مهمی از واردات ایران نیز 
از طریق کشورهای همسایه انجام می شود. جدای از چین که 
در این حوزه نیز با بیش از ۲۵ درصد، اصلی ترین صادرکننده 
به  نزدیک  در سال  ۱۳۹۹  به شمار می رود،  ایران  به  کاال 
۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تن کاال ارزش ۱۶میلیارد و ۱۴۵میلیون 
دالر از کشورهای پانزده گانه همسایه وارد کشور شده است که 
۴۳.۵درصد وزن و ۳۶.۵درصد کل واردات کشور از کشورهای 
جهان، از همسایگان بوده است. بیشترین حجم واردات کشور 
از همسایگان نیز از امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۱۳۶ 
هزار و ۵۳۴ تن کاال و به ارزش ۹ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و 
۷۸۷ هزارو ۵۹۱ دالر و کمترین میزان واردات را هم از کشور 
بحرین به ارزش ۹۴۶ هزارو ۸۰۸ دالر بوده است. همچنین 
اصلی ترین مبادی واردات کشورمان از همسایگان نیز پس 
از امارات متحده عربی، کشورهای ترکیه با ۴میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون و ۹۱ هزارو ۸۲ دالر و روسیه با یک میلیارد و ۷۰ 

میلیون و ۲۵۶ هزارو ۲۶۲ دالر هستند.

  تجارت با شمالی ها
آنچه که امروز در کنار تدام تجارت سنتی اهمیت فراوانی 
دارد، عضویت کشور در توافقات دو و چند جانبه بین المللی 
یا  آزاد  تجارت  است.  اقتصادی  همکاری های  افزایش  برای 
این  کاربرد  اصلی ترین  ترجیحی  تعرفه  اساس  بر  تجارت 
توافقات است که امروز در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه ای 

و حتی جهانی در دستور کار قرار دارد.
ایران پس از مدت ها در جا زدن در این حوزه، سرانجام در 
آبان۹۸، عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای یک 
دوره سه ساله آغاز کرد. هرچند بناست پس از این سه سال، 
دو طرف برای دائمی کردن این توافق و حتی تجارت آزاد 
جمع بندی جدیدی داشته باشند اما به نظر می رسد الاقل در 
شرایط دشوار ماه های گذشته، آمار تجارت ایران با کشورهای 
حاشیه دریای خزر که تعدادی از آنها در اتحادیه اوراسیا نیز 

عضو هستند، رشد قابل توجهی نداشته است.
ایران در سال  ۱۳۹۹ توانسته است بیش از  ۶میلیون و 
۲۴۲ هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و ۵۲۵هزار دالر با چهار 
کشور حاشیه دریای خزر تجارت غیر نفتی داشته باشد. سهم 
صادرات ایران به چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و 
ترکمنستان، سه میلیون و ۱۲۵هزار و ۷۰تن به ارزش یک 
میلیارد و ۳۲۰میلیون و ۸۵۶هزار و ۴۶دالر است. آذربایجان 
با یک میلیون و سه هزار و ۸۷تن به ارزش ۵۱۰میلیون و 
۹۸۷هزار و ۲۴۲دالر  اولین مقصد کاالهای ایرانی در حاشیه 

دریای خزر در سال ۹۹ بود.
روسـیه بـا یـک میلیـون و ۵۱هـزار و ۷۱تـن بـه ارزش 
اختـالف  بـا کمـی  و ۶۲۴دالر،  و ۵۷۵هـزار  ۵۰۴میلیـون 

نسـبت به آذربایجـان دومین مقصد و قزاقسـتان با ۳۳۷هزار 
و ۸۳۷تـن بـه ارزش ۱۶۷میلیون و ۸۷۷هزار و ۷۳۰دالر،   در 
جایگاه سـوم و نهایتا ترکمنسـتان با ۷۳۳هـزار و ۷۵تن کاال 
بـه ارزش ۱۳۷میلیـون و ۴۱۵ هـزار و ۴۵۰دالر در جایـگاه 
چهـارم مقاصد صادراتی ایران در بین چهار کشـور همسـایه 

ایـران در خزر قـرار دارد.
در سال گذشته سه میلیون و ۱۱۷هزار و ۲۶۶تن کاال به 
ارزش یک میلیارد و ۲۰۳میلیون و ۸۴۷هزار و ۱۰۴ دالر از 
این چهار کشور وارد کشور شده که ۹۴درصد وزن و ۸۹درصد 
ارزش کل واردات  به کشور  روسیه با دو میلیون و ۹۳۳هزار 
و ۴۵۸تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰میلیون و ۲۵۶هزار و 
کشورهای  با  کشورمان  تجارت  تراز  دارد.  تعلق  ۲۶۲دالر  
حاشیه دریای خزر در سال  ۱۳۹۹ مثبت ۱۱۷میلیون دالر 
بوده است. روسیه به عنوان اصلی ترین عضو اوراسیا، در میان 

همسایگاه دریای خزر نیز بزرگترین شریک ایران بوده است.

  کشورهای عربی و ترکيه
بررسی تجارت ایران در سال گذشته نشان می دهد که 
در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تنها امارات 
جایگاه  ایران  تجاری  اصلی  شرکای  میان  در  عربی  متحده 
خود را حفظ کرده است. نام امارات متحده عربی در میان 
کشور  این  و  دارد  قرار  ایران  به  کاال  اصلی  واردکنندگان 
محسوب  نیز  ایران  از  کاال  عمده  واردکنندگان  از  همچنان 
می شود که بخش عمده ای از کل این تبادالت از طریق شیخ 
نشین دوبی انجام می شود. در میان دیگر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، قطر و عمان با وجود روابط سیاسی قابل قبول با 
ایران، در میان شرکای اصلی تجاری کشور نیستند و بحرین و 
عربستان سعودی نیز الاقل فعال به عنوان بازار بالفعل کاالهای 

ایرانی محسوب نخواهند شد.
جدای از کشورهای عربی، مورد ترکیه نیز عجیب است. 
بود به  توانسته  ایران، در سال های قبل  این همسایه غربی 
اما  را مطرح کند  از شرکای اصلی کشور خود  عنوان یکی 
امریکا و کاهش جدی واردات نفت و  به دنبال تحریم های 
محصوالت وابسته به آن، تجارت مشترک میان دو کشور به 

شدت کاهش یافت.
کل تجـارت کشـور در سـال ۱۳۹۹ بـه ترکیه۱۱میلیون 
و ۱۷۸هـزار تـن کاال بـه ارزش ۶میلیـارد و ۸۵۶میلیون دالر 
بـوده اسـت که سـهم صـادرات ۶میلیـون و ۳۶۱هـزار تن به 
ارزش دو میلیـارد و ۵۱۲میلیـون دالر و سـهم واردات چهـار 
میلیـون و ۸۱۷هزارتن به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۴میلیون 

دالر بوده اسـت.
با در کنار هم قراردادن تمام این آمارها، دو موضوع اصلی 
در تجارت خارجی ایران خود را نشان می دهد. نخست آنکه 
بخش مهمی از کل تجارت خارجی کشور در سال گذشته، 
با چین و کشورهای همسایه و منطقه انجام شده است. این 
موضوع نشان دهنده کاهش تنوع بازارهای صادراتی و وارداتی 
است که در بلند مدت می تواند به آسیب پذیری اقتصاد ایران 
و البته دور شدن از بازارهای جهانی منجر شود. دومین موضوع 
پایین بودن سطح تجارت خارجی ایران در کشورهای منطقه 
است. حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – چندی 
پیش گفته بود که میزان واردات کشورهای همسایه و منطقه 
ایران در طول یک سال بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دالر تخمین 
زده می شود و این در حالی است که کل عدد صادرات غیر 
نفتی ایران در سالی که گذشت کمتر از ۴۰ میلیارد دالر بوده 
که بیش از یک چهارم آن به چین صادر شده است. به این 
ترتیب با وجود آنکه ایران بخش مهمی از تجارت خارجی خود 
را بر شرکای منطقه ای استوار کرده، در عین حال نیز نتوانسته 

از این بازار بزرگ، سهمی مطلوب از آن خود کند.
 جواد هاشمی



23هفته نامه تیتر یک     شنبه 11 اردیبهشت ماه  1400    شماره  234 

Weekly Title one  no 234   Saturday  1 May 2021 

موانع ترخیص کاالهای اساسی به رئیس جمهور اعالم شد

ــای  ــص کااله ــه در ترخی ــی ک ــه موانع ــه ب ــا توج ب
ــهیل و  ــع از تس ــته و مان ــود داش ــادر وج ــی در بن اساس
تســریع ترخیــص آنهــا شــده اســت، اخیــرا طی جلســه ای 
بیــن دســتگاه هــای مربوطــه، مشــکالت اصلــی در اظهــار، 
ــی  ــازار، بررس ــی در ب ــای اساس ــال کااله ــص و انتق ترخی
شــد و پیشــنهاداتی بــرای تســهیل شــرایط طــی گزارشــی 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــت ب ــت اقتصــادی دول از ســوی معاون

ــه شــده اســت. ارائ
 بــا وجــود اقداماتــی کــه در ســال گذشــته و بــه ویــژه در 
آبــان مــاه و طــی مصوبات ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت 
بــرای تســهیل ترخیص کاال از گمــرک و بنادر در دســتور کار 
قــرار گرفــت ،همچنــان برخــی مســائل موجب مشــکالتی در 

ایــن جریان شــده اســت.
ــزارش  ــن گ ــق آخری ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
گمــرک، تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال جــاری در 
مجمــوع ۴.۲ میلیــون تــن کاالی اساســی در بنــادر دپــو 
ــون  ــدود ۳.۱ میلی ــزان ح ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ش
تــن در بنــدر امــام خمینــی )ره( دپــو شــده اســت و در 
مجمــوع بــا احتســاب کاالهایــی کــه در شــناورهای کنــار 
ــرای تخلیــه هســتند  ــا منتظــر در لنگــرگاه ب اســکله و ی
ــرک و  ــن کاالی اساســی در گم ــون ت ــش از ۵.۲ میلی بی

ــود دارد.  ــادر وج بن
ــت و  ــادی دول ــت اقتص ــه معاون ــی جلس ــرا ط ــا اخی ام
ــی  ــای مربوطــه در حــوزه تجــارت بررســی های دســتگاه ه
در رابطــه بــا مشــکالت اصلــی در اظهــار، ترخیــص و انتقــال 
کاالهــای اساســی به بــازار صــورت گرفتــه و پیشــنهاداتی در 
ایــن رابطــه مطــرح شــد کــه در نهایــت در قالب گزارشــی به 

رئیــس  جمهــور اعــالم شــده اســت. 
ایــن کــه در ایــن رابطــه چــه مســائلی مطــرح بــوده و چه 
پیشــنهاداتی ارائه شــده اســت، ارونقــی -معــاون فنی گمرک 
ــه نشــان داد  ــرد ک ــه ک ــی ارائ ــه ایســنا  توضیحات ــران- ب ای
حداقــل شــش مانــع در کنــدی ترخیــص کاالهــای اساســی 
ســهم داشــته و بــرای تعدیــل آنهــا هشــت پیشــنهاد مطــرح 

شــده اســت .

  باز هم تامين ارز در صدر قرار گرفت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــرک ای ــام مســئول در گم ــن مق ای
برخــی مشــکالت اصلــی اعــالم شــده در رابطــه بــا اظهــار، 
ــت:   ــازار گف ــه ب ــی ب ــای اساس ــال کااله ــص و انتق ترخی
ــن  مشــکالت تأمیــن و انتقــال ارز  ترجیحــی از عمــده ای
ــه  ــدور اعالمی ــدم ص ــار آن ع ــه در کن ــت ک ــایل اس مس
تامیــن ارز بــه صــورت اعتبــاری بــرای کلیــه صاحبــان کاال 
ــا رویــه اعتبــاری کاالهــای اساســی را وارد بنــادر و  کــه ب

ــود. ــز مــورد توجــه خواهــد ب ــد نی گمــرک کــرده ان
وی ادامــه داد: طوالنــی شــدن زمــان صــدور مجوزهــای 
ــاد  ــازارگاه وزارت جه ــوز ب ــدور مج ــل در ص ــی، تطوی قانون
کشــاورزی، عــدم وجــود نــاوگان حمــل و نقــل متناســب بــا 
موجــودی کاالهــای ترخیــص قطعی شــده و همچنیــن عدم 
تمکــن مالــی برخــی صاحبــان کاال جهــت پرداخــت حقــوق 
ــه مســائلی اســت کــه پیــش روی ترخیــص  ورودی از جمل

کاالهــا قــرار دارد. 

  تخصيص  تامين ارز روان شود
ــه  ــه چ ــن ک ــورد ای ــران در م ــرک ای ــی گم ــاون فن مع
پیشــنهاداتی در رابطــه با تســهیل شــرایط موجــود ارائه شــده 
اســت، بیــان کــرد کــه هــر یــک از دســتگاه هــای مربوطــه 
بــه ویــژه بانــک مرکــزی، گمــرک ایــران و وزارت صمــت بایــد 
اقداماتــی را جهــت تســریع ترخیــص کاال در دســتور کار قــرار 
دهنــد ، ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن جلســه پیشــنهاد 
ــه تخصیــص  و تامیــن ارز  ــه ارائ ــک مرکــزی در روی شــد بان
ــا واردات  ــه عمــل آورده ت ــا حــد امــکان تعدیــالت الزم را ب ت

کاالهــای اساســی روان تــر صــورت بگیــرد. 

  اعــالم درخواســت وارد کننــدگان بــه صــورت 
اعتبــاری بــه بانــک 

بــه گفتــه ارونقــی، گمــرک ایــران نیــز بایــد بــه تمامــی 
اشــخاصی کــه واردات بــه صــورت اعتبــاری انجــام داده انــد 
اعــالم کنــد کــه درخواســت خــود را بــه بانــک مرکــزی اعالم 
ــا  ــه موافقــت ب و ایــن بانــک نیــز در اســرع وقــت نســبت ب

درخواســت آنهــا اقــدام کنــد. 

  ترخيص ۹0 درصدی تمدید شود
معــاون فنــی گمــرک ایــران از دیگــر پیشــنهادات ارائــه 
ــدی  ــص ۹۰ درص ــوع ترخی ــه را موض ــن رابط ــده در ای ش
ــه  ــاس مصوب ــت: براس ــرد و گف ــالم ک ــی اع ــای اساس کااله
ــوز  ــازار، مج ــم ب ــتاد تنظی ــته س ــال گذش ــاه س ــان م آب
ترخیــص ۹۰ درصــدی کاالهــای اساســی صــادر شــده بــود 
کــه تــا اســفندماه در جریــان قــرار داشــت، امــا الزم اســت که 
ایــن مجــوز تمدید شــده و تمامــی دســتگاه هــای اجرایی در 

مــورد آن هماهنــگ باشــد. 

ــای  ــدن کااله ــه ش ــع از متروک ــرک مان    گم
ــود  ــدی ش ــص درص ترخي

ــرک  ــا گم ــد ت ــه پیشــنهاد ش ــن رابط ــزود: در ای وی  اف
ایــران بایــد از متروکــه کــردن کاالهــای اساســی ترخیــص 
درصــدی تــا تعییــن تکلیــف نهایــی کاال جلوگیــری کــرده 
ــی  ــه جایگزین ــا نســبت ب ــکان را داشــته باشــد ت ــن ام و ای
درصــدی از کاالهــای اساســی جدیدالــورود بــه جــای اقــالم 

قبلــی جهــت جلوگیــری از فســاد آن اقــدام کنــد. 

  و اما تکليف وزارت جهاد در بازارگاه...
ارونقــی همچنیــن در مــورد ســامانه بــازارگاه یــادآور شــد 
ــت  ــاورزی در مهل ــاد کش ــده وزارت جه ــنهاد ش ــه پیش ک
زمانــی تعییــن شــده تخلیــه کاالهــای اساســی نســبت بــه 
ــه  ــچ گون ــرده و هی ــدام ک ــازارگاه اق ــه مجــوز ســامانه ب تادی
ــریفات  ــازارگاه در تش ــوز ب ــدور مج ــت ص ــتایی از جه ایس
ترخیــص کاال ایجــاد نشــود. ضمــن ایــن کــه صــدور مجــوز 
سیســتمی قرنطینــه نباتــی بــه عنــوان یکــی از مجوزهــای 
ــدور  ــه ص ــه منزل ــی ب ــای اساس ــه کااله ــوط ب ــی مرب قانون

ــازارگاه تلقــی شــود. مجــوز ب
ــراز امیــدواری کــرد کــه  ــران اب معــاون فنــی گمــرک ای
در صــورت موافقــت رییــس جمهــور  بــا پیشــنهادات مطــرح 
شــده و هماهنگــی دســتگاه هــای مربوطــه، زمینــه تســهیل 
و ترخیــص کاالهــای اساســی بیــش از گذشــته فراهم شــود.
زهرا شکری
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میلیاردها نفر همچنان فاقد مزایای دسترسی به اینترنت هستند

شــیوع ویــروس کرونــا در حالی ضــرورت تســریع تحوالت 
دیجیتالــی را برجســته کــرده  کــه همچنــان  میلیاردهــا نفــر 
ــت هســتند  ــه اینترن ــای دسترســی ب ــد مزای ــان فاق در جه
ــا  ــادی، ب ــان ع ــی در زم ــر، حت ــر دیگ ــون نف ــا میلی و صده
دسترســی آهســته، پرهزینــه و غیرقابل اعتمــاد بــه اینترنــت 

ــد. ــرم کرده ان دســت و پنجــه ن
بــه گــزارش ایســنا، بحــران کوویــد ۱۹ نــه تنهــا نقــش 
مهــم فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را  بــرای عملکــرد 
مــداوم جوامــع را برجســته کــرده، بلکــه ایــن امــر همچنیــن 
ــان  ــم در می ــگفت انگیزی را، ه ــی ش ــای دیجیتال نابرابری ه
ــان آورده اســت. اعضــای  ــه ارمغ ــم در درون کشــورها، ب و ه
ــه  ــا ارائ ــرات و ســایر ذی نفعــان ب ــه  بین المللــی مخاب اتحادی
خدمــات ضــروری در جهــت نجــات جــان انســان ها و 
حفــظ اقتصــاد پــا بــه عرصــه گذاشــته اند. دولت هــا و 
ــری  ــان انعطاف پذی ــور یک س ــز به ط ــی نی ــش خصوص بخ

ــد. ــان داده ان ــی را نش قابل توجه
پاندمــی  کوویــد ۱۹ ضــرورت تســریع تحــوالت دیجیتالی 
را برجســته کرده اســت. ایــن بــه معنــای پیشــبرد اهــداف و 
 ITU( مقاصــد برنامــه اتصــال اتحادیــه  بین المللــی مخابــرات
۲۰۳۰( بــوده و هیــچ فــردی را نیــز از قلــم نخواهــد انداخــت. 
ــات )WTISD( در  ــه اطالع ــرات و جامع ــی مخاب روز جهان
۱۷ مــاه مــه، روز تولــد ایــن اتحادیــه خواهــد بــود. در ایــن 
روز، اتحادیــه  بین المللــی مخابــرات بــر روی موضــوع تســریع 
تحــوالت دیجیتالــی در زمان هــای چالــش برانگیــز تمرکــز 

می کنــد.

زمان هــای  در  دیجيتالــی  تحــوالت   
نگيــز ا لش بر چا

ــه اطالعــات مرکــز ملــی فضــای مجــازی، هلیــن  ــا ب بن

ــد:  ــرات می گوی ــی مخاب ــه  بین الملل ــر کل اتحادی ــو، دبی ژائ
جامعــه اطالعاتــی بــه عنوان یکــی از خطــوط اصلی دفــاع در 
برابــر کوویــد ۱۹ ظاهــر شده اســت. در ســال ۲۰۲۱، اتحادیــه 
 بین المللــی مخابــرات )ITU( از روز جهانــی ارتباطــات و 
جامعــه اطالعاتــی اســتفاده خواهــد کــرد تــا جهــان را درپــی 
تحــوالت دیجیتالــی در تمــام زمینه هــای کســب وکار و 
تمــام جنبه هــای زندگــی، متحــد ســازد. مــا مایــل هســتیم 
تــا داســتان های موفقیــت شــما را بشــنویم، امــا همچنیــن 
ــه  ــی ک ــورد درس های ــما، و در م ــای ش ــورد چالش ه در م
می توانیــم یــاد بگیریــم بــرای زمان هــای چالــش برانگیــز در 

آینــده آمــاده شــویم.
در طــول ســال ۲۰۲۱، همــه مــا در اینجــا در دبیرخانــه 
ــی،  ــال الهام بخش ــه دنب ــرات ب ــی مخاب ــه  بین الملل اتحادی
ــما  ــه ش ــا ب ــتیم. م ــوالت هس ــن تح ــز ای ــت و تجهی هدای
ــان و متخصصــان  ــایر ذی نفع ــه ، شــرکا، س )اعضــای اتحادی
رســانه های مســتقل( نیــاز داریــم تــا در انجــام ایــن امــر بــا 

مــا همــکاری کنیــد.
ــن  ــوری دومینیک ــال در جمه ــل دیجیت ــز تبدی از مراک
گرفتــه تــا ارائــه اطالعــات حیاتــی از میــان بحــران کوویــد 
۱۹ در نیجــر و نیــز پاســخ های دیجیتالــی ســبز بــه کوویــد 
ــی محــرک توســعه  ــای دیجیتال ۱۹ در اســلوونی، فناوری ه
ــه  ــتند. اتحادی ــادی هس ــی - اقتص ــول اجتماع ــای تح و الق
ــکارات  ــورد ابت ــم در م ــور منظ ــرات به ط ــی مخاب  بین الملل
ــد.  ــزارش می ده ــان گ ــی در سراســر جه تحــوالت دیجیتال
هــدف از تحــوالت دیجیتالــی عبــارت اســت از بهبــود تجربه 

هــر شــهروند و تغییــر شــیوه تجــارت مــا.
ایــن تحــوالت ، کیفیــت زندگــی را بهبــود بخشــیده و رفاه 
مــردم را افزایــش می دهــد. هــدف اصلــی از ایــن تحــوالت ، 
ــدار ســازمان ملــل متحــد  ــه اهــداف توســعه پای رســیدن ب

)SDG(  اســت. عواملــی کــه تحــوالت دیجیتالــی را پدیــد 
ــا  ــه ت ــده گرفت ــوع و فزاین ــای متن ــد، از فناوری ه می آورن
مدل هــای جدیــد تجــاری ، بــا هــدف ارائــه برتــری از طریــق 
ــراه  ــه هم ــاز ب ــدون نی ــذ، ب ــدون کاغ ــخصی ، ب ــات ش خدم
داشــتن پــول نقــد و همچنیــن براســاس رضایــت آگاهانه هر 

مشــتری ، متغیــر هســتند.

  همــه کشــورها یــک دســتور کار یا اســتراتژی 
دیجيتــال را اتخــاذ می کننــد  

ــد دســتور کار، سیاســت، اســتراتژی،  همــه کشــورها بای
ــند  ــته باش ــی داش ــی مل ــه سیاس ــا بیانی ــذاری ی ــون گ قان
کــه اهــداف و مقاصــد ملــی خــود را در ارتبــاط بــا تحــوالت 
دیجیتالــی و چگونگــی دســتیابی بــه آن را شناســایی 
و فهرســت کننــد. سیاســت های ملــی می تواننــد بــه 
ایجــاد یــک چشــم انداز روشــن بــرای زیرســاخت ها و 
ارتباطــات ملــی کمــک کننــد. ایــن سیاســت ها همچنیــن 
ــرده  ــن ک ــنی را تعیی ــای روش ــد اصــول و اولویت ه می توانن
ــراد  ــرای اف ــن ب ــت آنالی ــت و حراس ــاد حفاظ ــن ایج و ضم
آســیب پذیرتر جامعــه ، بــه تعریــف مکانیــزم گســترش 

ــد. ــک کنن ــات کم ارتباط
 دولت هــا بــا هــدف تحــول دیجیتــال می بایســت 
ــه  ــهروندمحور ب ــی  ش ــات عموم ــه خدم ــا ارائ ــود را ب کار خ
شــکل همگانــی آغــاز کننــد. در حالــی کــه ابتــکارات دولــت 
ــاوت اســت،  ــه کشــور دیگــر متف الکترونیــک از کشــوری ب
ــازی  ــه نوین س ــداوم ب ــور م ــه ط ــی ب ــای دیجیتال فناوری ه
دولــت و خدمــات عمومــی  و بهبــود گســترده تجربــه 
ــدف کشــورهای  ــع ، ه ــد. در واق ــهروندان کمــک می کنن ش
ــه  ــی ب ــن راه ــی یافت ــوالت دیجیتال ــرکت کننده در تح ش
ــات  ــه خدم ــی ارائ ــرد، چگونگ ــوه عملک ــود نح ــور بهب منظ

گزارش ویژه ...
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عمومــی، چگونگــی تعامــل بهتــر بــا ذی نفعــان و چگونگــی 
ــرای همــه  ــذار شــهروند محــور ب ــای تاثیرگ ــه راه حل ه ارائ
اســت. بــه عنــوان مثــال، ثبــت آنالیــن رای دهنــدگان، ثبــت 
ــق  ــب از طری ــه اغل ــردی گذرنام ــای کارب ــد و برنامه ه تول
ــای  ــه فرآینده ــیدن ب ــرعت بخش ــن و س ــی آنالی دسترس
کاربــردی و تضمیــن خدمــات ســریع تر و کارآمدتــر انجــام 

می شــود.

  بهبود آمادگی امنيت سایبری
امنیت  اعتماد همه چیز است.  ن عصر دیجیتال،  ی ا در 
سایبری برای حصول اطمینان از دسترسی جهانی، قابل اعتماد 
و عادالنه به اتصال حیاتی است. با این حال تهدیدهای سایبری 
و حمالت سایبری چالش های امنیتی رو به رشدی را، هم 
برای بخش های دولتی و هم خصوصی ، در همه کشورها ایجاد 
می کنند. این موارد از حمالت سایبری از اهداف منفرد گرفته تا 
حمله به پلتفرم ها و بازیگران خاص را شامل می شوند و می تواند 

حتی از مرزهای ملی نیز فراتر روند.
افزایــش امنیــت ســایبری و حفاظــت از زیرســاخت های 
اطالعاتــی حیاتــی ، به منظــور توســعه اجتماعــی و اقتصــادی 
در هــر کشــوری ضــروری اســت. همــه کشــورها بایــد یــک 
طــرح بــه منظــور اقــدام در جهــت آمادگــی امنیت ســایبری 
ملــی و نیــز قانون گــذاری یــا بیانیــه سیاســت گذاری داشــته 
باشــند. اهــداف و مقاصــد ملــی خــود را در رابطــه بــا امنیــت 
و حمــالت ســایبری شناســایی و فهرســت کــرده و چگونگی 
ــی در صــورت  حفاظــت از زیرســاخت ها و سیســتم های مل

وقــوع حملــه ســایبری را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
همــه کشــورها بایــد به عنــوان بخشــی از اســتراتژی های 
ملــی و محلــی کاهــش خطــر بالیــای طبیعــی، یــک برنامــه 
ــرات اضطــراری ملــی داشــته باشــند. همــه کشــورها  مخاب
بایــد یــک طــرح اقــدام ملــی، چارچــوب، قانــون و سیاســت 
ــراری ارتباطــات اضطــراری از راه دور  ــرای آمادگــی در برق ب
داشــته باشــند. اهــداف و مقاصــد ملــی خــود را در رابطــه بــا 
بالیــای طبیعــی و شــرایط اضطــراری ، شناســایی و فهرســت 
کــرده و چگونگــی حفاظــت از مــردم، زیرســاخت های ملــی 
و سیســتم ها را در صــورت وقــوع بالیــای طبیعــی بررســی 

. کنند
ــرات آب  ــینی و تغیی ــش شهرنش ــت ، افزای ــد جمعی رش
و هوایــی، تعــداد رو بــه رشــدی از جوامــع و مــردم در 
ــی  ــای آب و هوای ــه رویداده ــبت ب ــان را نس ــر جه سراس
ــب،  ــرگ، تخری ــه خطــرات م ــی ک ــای طبیع شــدید و بالی
جابجایــی، آســیب به مــردم، جوامــع و معیشــت و همچنین 
ــات و  ــاوری اطالع ــات و فن ــی ارتباط ــاخت های حیات زیرس
ــت. ــیب پذیر ساخته اس ــد، آس ــراه دارن ــه هم ــات را ب ارتباط

ــن  ــر نوی ــا در عص ــل ایده ه ــج متقاب   تروی
ــال دیجيت

ــتراتژی هایی  ــا اس ــت ها ی ــد سیاس ــورها بای ــه کش هم
 ICT ــا ــوآوری ارتباطــات از راه دور ی ــه ن داشــته باشــند ک
محــور را پــرورش دهنــد. همــه کشــورها بایــد سیاســت ها 
 ICT بــر  متمرکــز  نــوآوری  بــرای  اســتراتژی هایی  و 
داشــته باشــند. امــروزه نــوآوری توســط فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات ، داده هــای بــزرگ و هــوش مصنوعــی در حــال 
ــا  ــمی  ی ــد رس ــری می توان ــوآوری و یادگی ــت. ن ــر اس تغیی
غیررســمی  باشــد ) ماننــد یادگیــری افزایشــی( ، امــا بــا ایــن 
حــال »مراکــز نــوآوری« نقــش بزرگــی در ترویــج متقابــل 

ــد. ــا می کنن ــال ایف ــن دیجیت ــر نوی ــا در عص ایده ه
کنوانسیون  اولین  زمان  از  که  رادیو  مقررات  مثال،  برای 
رادیوگراف در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد نه تنها تضمین می کند 
که خدمات ارتباط رادیویی می توانند هم زیستی داشته باشند، 
بلکه پایداری مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری را نیز فراهم 

آورده و رشد نمایی ارتباطات از راه دور را ممکن می سازند. 
آن ها یک پایه محکم برای پشتیبانی از انواع سیستم ها، کاربردها 
و تکنولوژی های رادیویی در حال ظهور فراهم می سازند که 

اقتصاد دیجیتالی را متحول می کنند.
ــا  ــی میلیارده ــر زندگ ــی ب ــر مثبت ــا تاثی ــن نوآوری ه ای
انســان در سراســر جهــان از طریــق ایجــاد یــک چشــم انداز 
دیجیتــال بــرای رشــد و توســعه پایــدار دارنــد. آن هــا کمــک 
می کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه افــراد بیشــتری 
ــد  ــم متصــل هســتند و می توانن ــه ه ــان ب ــر جه در سراس
از گســتره وســیع خدمــات دیجیتالــی ارائه شــده از طریــق 
ارتباطــات بی ســیم بهره منــد شــوند. همــکاری و مشــارکت 
ــازه  ــا اج ــه م ــه ب ــت ک ــزی اس ــان چی ــام ذی نفع ــن تم بی
ــا  ــه بعده ــیم ک ــترکی برس ــق مش ــه تواف ــا ب ــد ت می ده
ــه  ــان پذیرفت ــر جه ــورها در سراس ــط کش ــد توس می توان

می شــود.
در همین حین ، استانداردهای اتحادیه  بین المللی مخابرات 
کمک  جهان  سراسر  در  نوآوری  اشتراک گذاری  به  امر  در 
می کنند. با رشد ارتباط بین مردمان جهان ، نیاز به گردآوری 
نوآوران بیش از هر زمان دیگری است. همکاری ، کلید توسعه 
استانداردهای  بین المللی است که آخرین پیشرفت ها را برای 

منافع عام به دست می آورد.

ــان در  ــا ذینفع ــر ب ــارکت موث ــش مش   افزای
ــرات  ــط مخاب ــات از راه دور در محي ــط ارتباط محي

)ICT(
ــه ای  ــر زاوی ــد از ه ــوآوری می توان ــن ، ن ــه نوی در جامع
نشــات گیــرد. از جملــه مشــارکت ذینفعــان جدیــد و 
متنــوع و دیدگاه هــای مختلــف بــه منظــور ســاختن راهــی 
ــرات اجتماعــی  ــر کــه تغیی ــن ام ــان از ای در جهــت اطمین
ــیب  ــوان از آس ــت و می ت ــار شده اس ــی مه ــت خوب در جه
پذیرتریــن افــراد جامعــه محافظــت کــرد. نیــاز به مشــارکت 
در میــان ذینفعــان مختلــف ، هــم در اهــداف توســعه هــزاره 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــدار ب ــعه پای ــداف توس ــم در اه و ه
شده اســت. اتحادیــه  بین المللــی مخابــرات متعهــد اســت تــا 
از موثــر بــودن ایــن مشــارکت و همــکاری اطمینــان حاصــل 
کنــد، زیــرا مــا بایــد بتوانیــم چالش هــای پیــش روی خــود 

را بررســی و برطــرف کنیــم.
ــه  ــی ب ــای دسترس ــد مزای ــوز فاق ــر هن ــا نف   میلیارده
اینترنــت هســتند. افــرادی کــه بــه شــبکه جهانــی اینترنــت 
متصــل هســتند می تواننــد از خانــه کار کننــد، اطالعــات و 
ابزارهــای یادگیــری را بــه دســت آورنــد و کســب وکار خــود 
را بهبــود بخشــند. همچنیــن ایــن افــراد می تواننــد در محل 
کار مفیدتــر باشــند، بــا عزیزانشــان از راه دور ارتبــاط برقــرار 
کــرده و از خودشــان در شــرایط اضطــراری بهتــر محافظــت 
ــه  ــی ب ــاد دسترس ــت ایج ــورها در جه ــی کش ــد. وقت کنن
ــردو  ــد، ه ــرمایه گذاری می کنن ــردم س ــرای م ــت ب اینترن

ــد. ــود می برن ــرف س ط
در حـدود چهـار میلیـارد نفـر، یـا بـه عبارتـی فقـط 
کمی بیـش از نیمـی از جمعیـت جهـان، تـا سـال ۲۰۱۹ بـه 
اینترنـت دسترسـی داشـتند . امـا ۳.۷ میلیـارد نفـر دیگـر 
فاقـد دسترسـی به اینترنـت بودند و نمی توانسـتند از انقالب 
دیجیتـال اسـتفاده کنند. صدهـا میلیون نفر دیگـر، حتی در 
زمان عادی، با دسترسـی آهسـته، پرهزینـه و غیرقابل اعتماد 
ـه اینترنـت دسـت و پنجـه نـرم کرده انـد. مـا همگـی  ب
می بایسـت بـه منظـور ایجـاد دسترسـی بـه اینترنـت بـرای 

همـگان ، بـا یکدیگـر همـکاری کنیم.
ــن  ــا تدوی ــد ب ــه می توانن ــن اتحادی کشــورهای عضــو ای
سیاســت ها و اســتراتژی های دیجیتــال درجهــت ســازگاری 
و پاســخگویی بــه موقــع و موثــر بــه چالش هــای مختلفــی 
ــات از راه  ــتفاده از ارتباط ــد، اس ــت رخ ده ــن اس ــه ممک ک

ــی  ــد پیشــرفت مل ــد. همچنیــن می توانن ــه دهن دور را ادام
را بــا تمرکــز بــر اهدافــی کــه بــه ویــژه در تغییــر و تحــول 
ــش  ــال ۲۰۳۰ نق ــتور کار اتص ــوب دس ــال در چارچ دیجیت
دارنــد، بــا ارائــه داده هــا و آمــار و همچنیــن ابتکاراتــی کــه 
بایــد در میکروســایت برنامــه اتصــال ۲۰۳۰ در نظــر گرفتــه 

شــوند، گــزارش کننــد. 

ــول  ــبرد تح ــرای پيش ــت ب ــعه ظرفي   توس
ــال دیجيت

ــهیل  ــه تس ــد ب ــان می توانن ــی  و ذینفع ــای آکادم اعض
همــکاری و مشــارکت در حوزه هایــی ماننــد نــوآوری، 
زیرســاخت، ســرمایه گذاری و توســعه ظرفیــت بــرای 
پیشــبرد تحــول دیجیتــال بــرای همــه و دســتیابی 
ــن  ــد. همچنی ــه دهن ــال ۲۰۳۰ ادام ــتور کار اتص ــه دس ب
می تواننــد بــا در نظــر گرفتــن فرصت هــا و یــا چالش هــای 
ــه زمان هــای  احتمالــی تحــوالت دیجیتــال، و اینکــه چگون
ــه  ــد ب ــد ۱۹، می توانن ــد پاندمی کووی ــز، مانن چالش برانگی
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــال همگان ــرای اتص ــی ب ــوان فرصت عن
قــرار گیــرد، اســتراتژی های مبتنــی بــر  فنــاوری خــود را بــا 

ــد. ــتراک گذارن ــه اش ــان ب جه
رســانه می توانــد در مــورد اینکــه چگونه تحــول دیجیتال 
بــه شــهروندان، مصرف کننــدگان و جامعــه ســود می رســاند، 
مطلــب گــردآوری کننــد و همچنیــن دولت هــا را مســئول 
نگــه دارنــد، نقــاط قــوت و ضعــف سیاســت ها، اســتراتژی ها 
و برنامه هــای فعلــی را برجســته کننــد، شــکاف های 
سیاســت را شناســایی کــرده و چالش هــای جدیــد را بــرای 
پرداختــن بــه تکامــل ســریع  فناوری هــا توصیــف کننــد. از 
ــق نمایش هــا، مصاحبه هــا،  ســوی دیگــر می تواننــد از طری
ــی  ــانه های اجتماع ــای رس ــی و کمپین ه ــای رادیوی بحث ه
و نیــز در مــورد چگونگــی رونــد ایجــاد تغییــرات در دولت هــا 

و ذی نفعــان، مطالــب هیجان انگیــز را گــردآوری کننــد.
همـه ذی نفعـان می تواننـد یک مشـکل محسـوس را در 
خانواده، مدرسـه، دانشـگاه، محل کار، شـبکه و یا جامعه خود 
شناسـایی کـرده و نسـبت به برطرف کـردن آن اقـدام  کنند. 
همچنیـن می تواننـد آگاهی عمـوم را از موضوع کلیـدی روز 
جهانـی ارتباطـات و جامعـه اطالعاتی و نیز تسـریع تحوالت 
دیجیتالـی در زمان هـای چالش برانگیـز افزایـش دهنـد، بـا 
دولت هـا، جوامـع تجـاری، نهادهـای سـازمان ملـل متحـد، 
جامعـه مدنـی و سـایر ذی نفعـان بـرای تسـریع تحـوالت 

دیجیتالـی همـکاری کنند.
ذی نفعــان همچنیــن می تواننــد اهمیــت توســعه 
ــر  ــی ب ــکارات مبتن ــر ابت ــال و دیگ ــتراتژی های دیجیت اس
 فنــاوری را تقویــت  کننــد، داســتان خــود را در رســانه های 
اجتماعــی بــرای الهــام بخشــیدن بــه دیگــران بــه اشــتراک 
ــخ های  ــال پاس ــه دنب ــه ب ــی ک ــن در حال ــد، همچنی گذارن
ــی گســترده تر  ــای جهان ــرای چالش ه ــر ب ــع و موث ــه موق ب
ــی را  ــوالت دیجیتال ــای تح ــا و چالش ه ــتند، فرصت ه هس

نیــز در نظــر بگیرنــد.
 روز جهانـی ارتباطـات و جامعه اطالعاتـی )WTISD( از 
سـال ۱۹۶۹ هر سـال به مناسـبت تأسـیس ITU و امضای 
اولیـن کنوانسـیون  بین المللـی تلگـراف در سـال ۱۸۶۵ هـر 
۱۷مـاه مـه برگـزار می شـود. روز جهانـی ارتباطـات و جامعه 
اطالعاتـی ۲۰۲۱ عمـال در چارچوب اجـالس جهانی انجمن 
جامعـه اطالعاتـی WSIS( ۲۰۲۱(  انجـام خواهـد شـد. 
ایـن رویـداد بـه اهمیـت افزایـش همـکاری میان کشـورها و 
بخش هـا می پـردازد و نشـان می دهـد کـه چگونـه دولت ها، 
شـرکت ها و دانشـگاهیان می تواننـد تحـوالت دیجیتالـی را 
از طریـق مخابـرات و بـرای زمان هـای چالش برانگیـز آینـده 

شـتاب بخشند.
فائزه طاهری
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گزارش ویژه ...

پیش بینی نرخ ارز در نیمه نخست ۱۴۰۰
یــک دکتــرای اقتصــاد گفــت: در ســال ۹۷ تا ۹۹ نــرخ ارز 
مــدام شــوک هایی را تجربــه  کــرد و از ۳۵۰۰ بــه بیــش از ۳۰ 
ــژه در نیمــه اول  ــان رســید؛ در ســال ۱۴۰۰ به وی ــزار توم ه
می توانیــم ایــن انتظــار را داشــته باشــیم کــه نــرخ ارز تغییــر 

چندانــی نکنــد و دچار شــوک نشــود.
ــرد:  ــار ک ــا ایســنا اظه ــو ب ــی در گفت وگ ــرداد رحمان مه
نــرخ واقعــی دالر از تالقــی نیروهــای عرضــه و تقاضــا در بــازار 
ــه  ــد ب ــرخ واقعــی دالر بای ــرای ن ــذا ب ــرد؛ ل ارز شــکل می گی
نیروهــای عرضــه و تقاضــا در بــازار ارز رجــوع کنیــم. در هــر 
ــازار  ــای تشــکیل دهنده ســمت عرضــه ب اقتصــادی مولفه ه
ارز شــامل صــادرات، ورود ســرمایه، ورود توریســت، دریافــت 
وام و کمک هــای بالعــوض خارجــی اســت همچنیــن 
مولفه هــای تشــکیل دهنده تقاضــای ارز نیــز شــامل واردات، 
خــروج ســرمایه از اقتصــاد، خــروج توریســت و گردشــگر از 
ــه  ــوض ب ــای بالع ــدای کمک ه ــت وام و اه ــور و پرداخ کش

ســایر کشــورها اســت.

ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ســطح جهــان، طــی ۱۴ مــاه اخیــر ورود گردشــگران خارجی 
بــه کشــور به شــدت محــدود شــده و مــردم ایــران نیز بســیار 
ــه کشــورهای خارجــی ســفر می کننــد و چشــم انداز  کــم ب
ــود. در  ــد ب ــه خواه ــز همین گون ــش رو نی ــال پی ــک س ی
نتیجــه در ســمت عرضــه ارز »صــادرات« و »ورود ســرمایه« 
و در طــرف تقاضــای ارز نیــز »واردات« و »خــروج ســرمایه« 
به عنــوان مولفه هــای مهــم و تأثیرگــذار در تعییــن نــرخ از در 
کوتــاه مــدت مطــرح هســتند. البتــه دریافــت و پرداخــت وام 
و کمک هــای بالعــوض همــواره ســهم کمتــری را نســبت بــه 

ــد. دیگــر مولفه هــا دارن
ــه  ــه مولف ــان اینک ــا بی ــت ب ــاد نف ــرای اقتص ــن دکت ای
صــادرات خــود بــه ۲ بخــش صــادرات »نفتــی« و »غیرنفتی« 
ــی  ــادرات نفت ــرد: ص ــان ک ــود، خاطرنش ــت بندی می ش دس
شــامل صــادرات نفــت خــام و فرآورده هــای نفتــی اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا نفــت در تملــک دولت اســت، 
ــه  ــه خزان ــذا درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نفــت ب ل

ــود. ــز می ش ــت واری دول
از  یکــی  به عنــوان  دولــت  بنابرایــن  افــزود:  وی 
ــود،  ــوب می ش ــور محس ــده ارز در کش ــدگان عم عرضه کنن
بــه عبــارت دیگــر بایــد بگوییــم کــه عمــده عرضه کننــده ارز 
در کشــور مــا دولــت اســت کــه می توانــد بخــش زیــادی از 

ارزی را کــه از طریــق صــادرات نفــت و فرآورده هــای نفتــی 
بــه دســت مــی آورد، بــه واســطه بانــک مرکــزی و از مســیر 
ــروش  ــه ف ــازار ارز ب ــا در ب ــی ه ــل و صراف ــای عام بانک ه
ــد  برســاند و در واقــع بانــک مرکــزی از ایــن طریــق می توان

ــرخ ارز تأثیــر بگــذارد. ــر ن ب
وی عنـوان کـرد: از طرفی، تمام صادرات غیرنفتی توسـط 
بخـش خصوصی انجام نمی شـود؛ بلکه بخشـی از آن توسـط 
بنگاه هایـی انجام می شـود که مالکیـت دولتی دارنـد. پس ارز 
حاصـل از صـادرات غیرنفتـی توسـط بنگاه هایی کـه مالکیت 
دولتـی دارنـد وارد خزانـه دولـت شـده و جـزو درآمدهـای 
ارزی دولـت محسـوب می شـود، بنابراین بخشـی از صـادرات 
غیرنفتـی که توسـط بنگاه ها و شـرکت های خصوصـی انجام 
می شـود، در کل درآمـد ارزی عایـد شـده بـرای کشـور، بـه 

نسـبت سـهم کمتری دارد.
رحمانــی بیــان کــرد: از ســال ۹۷ تاکنــون اقتصــاد ایــران 
از ســوی دولــت امریــکا تحــت تحریم هــای شــدید اقتصــادی 

قــرار گرفتــه و در ســه ســال اخیــر همــواره بــر شــدت ایــن 
تحریم هــا اضافــه شــده اســت. در حــال حاضــر نیــز علی رغــم 
روی کار آمــدن دولــت جدیــد در آمریــکا، اتفــاق خاصــی در 
ــه نظــر می رســد ورود  ــداده و ب ــا رخ ن ــو تحریم ه ــه لغ زمین
ســرمایه بــه کشــور در ســال جدیــد نســبت بــه ســه ســال 

گذشــته تغییــر خاصــی نداشــته باشــد.
وی تصریــح کــرد: البتــه برخــی از شــرکت های کوچــک 
ــرای فــروش محصــوالت تولیــدی  و متوســط چینــی کــه ب
خــود بــازار فروشــی در اروپــا و آمریــکا نداشــته اند و مــراودات 
اقتصــادی چندانــی هــم بــا شــرکت ها و بانک هــای اروپایــی 
ــذا ایــن شــرکت ها دغدغــه تحریــم   ــد و ل و آمریکایــی ندارن
آمریــکا را نیــز نخواهنــد داشــت و می تواننــد از طریــق ورود 
ــاد  ــود را در اقتص ــت خ ــور، فعالی ــه کش ــان ب سرمایه هایش
ایــران افزایــش دهنــد و بــا افزایــش ورود ســرمایه بــه کشــور 

شــاهد تقویــت ســمت عرضــه بــازار ارز خواهیــم بــود.
ــش  ــن افزای ــرد: ای ــان ک ــادی بی ــناس اقتص ــن کارش ای
ســرمایه  از ســوی شــرکت های چینــی  بــا احتیــاط صــورت 
ــرارداد  ــت ق ــال نخس ــه در س ــوری ک ــت به ط ــد گرف خواه
۲۵ ســاله ایــران و چیــن نبایــد منتظــر تغییــرات شــگرفی 
ــه  ــان ورود ســرمایه از ســوی شــرکت های چینــی ب در جری
ــرمایه گذاری را  ــدک س ــش ان ــاً افزای ــیم و صرف ــور باش کش

ــیم. ــته باش ــار داش ــم انتظ می  توانی

وی افــزود: در ســمت تقاضــای ارز، تقاضــا بــرای واردات 
ــرمایه  ــروج س ــان خ ــود دارد و جری ــته وج ــد گذش مانن
ــود.  ــد ب ــته خواه ــال گذش ــه س ــد س ــز مانن ــور نی از کش
ــه نظــر می رســد تقاضــای ارز در ســال ۱۴۰۰  ــن ب بنابرای

ــاً در همــان ســطح یــک ســال گذشــته باشــد. تقریب

  کاهش 50 درصدی نرخ ارز به دور از واقعيت
رحمانــی متذکــر شــد: همچنــان کــه گفتــه شــد انتظــار 
داریــم نــرخ واقعــی ارز در بــازار و از طریــق منحی هــای عرضه 
ــای ارز »واردات«  ــمت تقاض ــود. در س ــل ش ــا حاص و تقاض
و »خــروج ســرمایه« وجــود دارد کــه در یکســال پیــش رو 
نیــز تغییــرات خاصــی نســبت بــه ســه ســال اخیــر نخواهیم 
داشــت و انتظــار داریــم تقاضــا در همــان ســطح یــک ســال 
گذشــته برقــرار باشــد امــا از طــرف عرضــه ارز انتظــار 
مــی رود انــدک گشــایش هایی را در ســال جاری شــاهد 
باشــیم و دســت بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت بــازار ارز در 

ــر باشــد. ــه گذشــته بازت ســال جاری نســبت ب
وی بــا بیــان اینکــه در روزهــای اخیــر مذاکراتــی توســط 
ــتقیم  ــور غیرمس ــا حض ــی و ب ــای برجام ــران و طرف ه ای
دولــت آمریــکا برگــزار شــده اســت، گفــت: در ایــن مذاکرات، 
ســیگنال هایی بــه بــازار رســیده کــه انتظــار رفــع تحریم هــا 
در نــزد فعــاالن اقتصــادی را زنــده نــگاه داشــته اســت البتــه 
بایــد منتظــر باشــیم و ببینیــم طــی چنــد مــاه آینــده چــه 

نتایجــی از ایــن گفتگوهــا حاصــل خواهــد شــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافــه کــرد: از طرفی، ســمت 
ــه  ــد، ب ــرار می کن ــته را تک ــال گذش ــار س ــای ارز، رفت تقاض
ــارت  ــه ارز، تج ــمت عرض ــم در س ــار داری ــه انتظ ــوری ک ط
خارجــی رونــق گرفتــه و اندکــی صــادرات هم داشــته باشــیم 
در نتیجــه پیش بینــی م ی کنیــم عرضــه ارز بیــش از ســال 
ــژه در نیمــه  گذشــته باشــد و حداقــل در ســال ۱۴۰۰ به وی
اول می توانیــم ایــن انتظــار را داشــته باشــیم نــرخ ارز تغییــر 
چندانــی نکنــد و دچــار شــوک نشــود. در ســال ۹۷ تــا ۹۹ 
ــه  ــرد و از ۳۵۰۰ ب ــه  ک ــوک هایی را تجرب ــدام ش ــرخ ارز م ن
بیــش از ۳۰ هــزار تومــان رســید در حالــی کــه انتظــار داریم 
چنیــن شــوک هایی بــر نــرخ ارز وارد نشــوند و نــرخ فعلی ۲۵ 
هــزار تومانــی هــر دالر در یــک دامنــه مثبــت و منفــی پنــج 

درصــد باقــی بمانــد.
رحمانــی توضیــح داد: همچنیــن بــا روشــن شــدن نتایــج 
ــل آن در  ــی، حاص ــای برجام ــران و طرف ه ــای ای گفتگوه
ــه  ــوری ک ــه ط ــد. ب ــد ش ــال مشــخص خواه ــه دوم س نیم
ــرخ ارز  ــش ن ــال کاه ــود، احتم ــته ش ــا برداش ــر تحریم ه اگ
ــه  ــه ای نیســت ک ــن کاهــش به گون ــد ای وجــود دارد. هرچن
یــک شــوک منفــی شــدید را شــاهد باشــیم چــون اقتصــاد 
ایــران خــود را بــا نــرخ ارز فعلــی تطبیــق داده اســت حتی در 
صــورت گشــایش های سیاســی و اقتصــادی، انتظــار تغییرات 
خیلــی شــدید در نــرخ ارز را نخواهیــم داشــت. در اینجــا الزم 
ــرخ ارز  ــه ذکــر اســت کــه کاهــش حــدود ۵۰ درصــدی ن ب
بــه دور از واقعیــت اســت و نهایتــاً ۱۰ یــا ۱۵ درصــد کاهــش 
دالر را شــاهد خواهیــم بــود. شــاید در کوتاه مــدت و بــا رفتــار 
ــه حــدود ۱۵ هــزار تومــان هــم برســد امــا  هیجانــی دالر ب
در میــان مــدت قطعــاً نــرخ ارز بــه بــاالی ۲۰ هــزار تومــان 
ــرخ ارز  ــا ن ــود را ب ــران خ ــید. چــون اقتصــاد ای ــد رس خواه
ــد  ــرخ می توان ــن ن ــی تطبیــق داده اســت، ای ۲۵ هــزار تومان
عامــل تشــویق کننده بــرای افزایش تولیــد داخلی و صــادرات 
بیشــتر باشــد و بــا ایجــاد رشــد اقتصــادی در داخــل، نــرخ 

بیــکاری نیــز کاهــش پیــدا کنــد.
 سيده زهرا حسينی فالح
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شرایط اهدای پالسمای بهبودیافتگان کرونایی
بنـا بـر اعالم محققان کشـور پالسـمای افـرادی که مبتال 
به بیماری کووید-۱۹ شـدند و بهبود یافته انـد، در نجات جان 
بیمـاران بدحـال کرونایی مؤثر اسـت؛ از ایـن رو بهبودیافتگان 
ایـن بیمـاری بـر اسـاس شـرایطی می توانند پالسـمای خون 
خـود را برای درمان بیمـاران مبتال و همچنین تولید داروهای 

خاص اهـدا کنند.
فرانسـه  کشـور  شـصت  دهـه  در  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
فاکتورهای انعقـادی خون را برای اسـتفاده بیماران هموفیلی 
عـالوه بـر اسـتفاده خوِد کشـورِ فرانسـه، به برخی کشـورها از 
جملـه آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربسـتان، عـراق، ایران و یونان 
صـادر کـرد. ایـن فراورده هـای خونـی کـه آلـوده بـه ویروس 
HIV بودنـد، بـه بیمـاران مبتـال بـه هموفیلـی که نیـاز دائم 
بـه دریافـت انواع فاکتورهـای انعقادی خـون دارند، داده شـد.

در سـال ۱۳۶۶ اولیـن مـورد از بیمـاران هموفیلـی کـه از 
طریـق فراورده هـای خونـی آلـوده بـه بیمـاری ایـدز مبتـال 
شـدند، شناسـایی شـد. مطابق آمارها تنها در کشـور فرانسـه 
۱۲۵۰ بیمـار هموفیلـی در اثـر تزریق خون آلـوده به ویروس 
HIV بـه ایـدز مبتال شـدند که از میـان آنها ۴۰۰ نفـر در اثر 
ایـن بیمـاری جان باختنـد و در ایران نیز حداقـل ۱۹۳ نفر به 

دلیـل خون هـای آلـوده بـه ایدز مبتال شـدند.
ایـن نمونـه ای از تـراژدی صـادرات و واردات فرآورده هـای 
خونـی از کشـوری بـه کشـور دیگـر اسـت. بـه دلیـل چنین 
فجایع انسـانی از سـوی سازمان بهداشـت جهانی توصیه شده 
اسـت که بـه منظور جلوگیـری از انتقـال بیماری هـای بومی 
موجـود در هـر منطقـه از کـره زمین به سـایر کشـورها، باید 
داروهـای بیولوژیکـی مـورد نیـاز هـر کشـور از طریـق اهدای 
پالسـمای مـردم همـان کشـور تولید شـود تـا از ایـن طریق 
بیماری هـای بومـی در میـان کشـورها جا بـه جا نشـود؛ چرا 
کـه در صـورت انتقـال این بیماری ها امکان تبدیل شـدن آنها 

بـه اپیدمی در سـایر کشـورها وجـود دارد.
در ایـن راسـتا یکـی از شـرکت های دانـش بنیـان حـوزه 
زیسـت فنـاوری بـا سـرمایه گذاری مشـترک سـازمان تامین 
تولیـد  منظـور  بـه  آلمـان  بیوتسـت  و شـرکت  اجتماعـی 
فرآورده های دارویی مطمئن مشـتق از پالسـما از سال ۱۳۸۲ 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و از سـال ۱۳۸۵ شـروع بـه جمع 
آوری پالسـما کـرد و تا کنـون بیش از ۵۰۰ هزارلیتر پالسـما 

بـرای تولیـد دارو جمـع آوری کرده اسـت.
امروزه داروهای فراوانی از پالسـمای انسـان تهیه می شـود 
کـه کاربردهـای مهمـی در علـم پزشـکی دارد. "فاکتـور ۸"، 
"فاکتـور ۹"، "آلبومیـن" و "ایمونوگلبولیـن جـی" از جملـه 
داروهای مشـتق از پالسـمای جمع آوری شـده از سـوی این 

شـرکت است.
امکان تولید این فرآورده های دارویی به دلیل برخورداری از 
تکنولوژی باال، تنها در اختیار چند شرکت اروپایی و آمریکایی 

است و اکثر کشورهای دنیا این فرآورده ها را وارد می کنند.
تولیـد داروهایـی با منشـا پالسـمای انسـانی در کشـور به 

این شـرح اسـت:

  داروی اینتراتکت
ایـن دارو از پالسـمای ایرانـی حـاوی ۵۰گـرم پروتئیـن 
 )lgG از ۹۶ درصـد )بیـش  لیتـر  میلـی  در هـر  پالسـما 
تهیـه شـده اسـت کـه از آن بـه عنـوان درمـان جایگزینی در  
سـندروم های نقـص ایمنـی اولیـه از قبیل فقـدان و یا کمبود 
مـادرزادی گاماگلبولیـن خـون، نقـص ایمنـی متغیر شـایع، 
 Wiskott Aldrich نقـص ایمنی مرکـب شـدید، سـندرم

تجویـز می شـود.
کاهش  با  توام  مزمن  لنفوسیتی  لوسمی  یا  "میلوما" 
گاماگلبولین خون ثانویه شدید و عفونت های راجعه، کودکان با 
سندروم نقص سیستم ایمنی اکتسابی مادرزادی و عفونت های 

راجعه و تنظیم سیستم ایمنی و پیوند آلوژنیک مغز استخوان از 
جمله مواردی است که این دارو برای نیازمندان تجویز می شود.

  داروی هپاتکت
ایـن فـرآورده حاوی مقدار زیـادی از آنتی بـادی ضد آنتی 
ژن سـطحی ویروس هپاتیت B اسـت که برای پیشـگیری از 
بیمـاری هپاتیـتB در مـواردی چـون بعد از تمـاس تزریقی 
)سـوزن تزریـق یـا تصادفـی(، تماس غشـاء مخاطی )ترشـح 
تصادفی مایع(، تماس جنسـی یا تماس خوراکی )اسـتفاده از 
پیپت( با مواد HBsAg مثبت مثل خون، پالسـما یا سـرم، 
در نـوزادان متولد شـده از مـادران HBsAg مثبـت )مادران 
مبتـال بـه هپاتیـت B(، افـراد در معـرض خطـر بـا عفونـت 

هپاتیـتB تجویز می شـود.

تجویـز ایمنوگلوبولیـن هپاتیـت B قبل یا همراه واکسـن 
هپاتیـت B نـه تنهـا بـا ایجاد پاسـخ ایمنـی فعال نسـبت به 
واکسـن تداخل ندارد، بلکه دسـتیابی سـریع به سـطوح الزم 

پادتـن ضـد هپاتیـت را موجب خواهد  شـد.

  داروی هموناین
  IX این دارو از پالسمای ایرانی حاوی کنستانتره فاکتور
انعقادی به میزان ۵۰۰ واحد بین المللی در هر ویال تولید شده 
است و از آن برای پیشگیری و درمان خونریزی در هموفیلی نوع 

B )نقص مادرزادی فاکتورIX( استفاده می شود.

  داروی هماکتين
ایـن دارو از پالسـمای ایرانـی حـاوی کنسـتانتره فاکتـور 
VIII  انعقـادی بـه میـزان ۵۰۰ واحد بین المللـی در هر ویال 
در کشـور تهیـه می شـود و از آن بـرای درمـان و پیشـگیری 
 ،)A هموفیلی( VIII خونریـزی در کمبود مـادرزادی فاکتـور
کمبـود فاکتور VIII اکتسـابی، بیماری فـون ویلبراند مصرف 

می شـود.
ایـن داروهـا از پالسـمای اهدایی افراد داوطلب تهیه شـده 
و در لیسـت داروهای حیاتی بیماران خاص درج شـده اسـت.

  نجات جان بيماران بدحال کرونایی با پالسما
مطالعـات جهانـی انجـام شـده در زمینـه درمـان بیماران 
مبتـال بـه کرونـا بـا روش پالسـما درمانـی نشـان می دهـد 
بسـیاری از بیمـاران کرونایـی بـا ایـن روش از مـرگ حتمـی 

نجـات پیـدا کردند.
در این راستا این شرکت دانش بنیان عالوه بر تولید داروهای 

مشتق از پالسمای انسانی، با شیوع ویروس کرونا در این زمینه 
مطالعات وسیعی انجام داد و اقدام به جمع آوری پالسمای 
بیماران کرونایی بهبود یافته برای تولید داروی ایمونوگلبولین 

جی کووید-۱۹ کرد.
دکتـر رضـا سـید حسـینی، معـاون اجرایـی این شـرکت 
 IVIG دارویی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به تولید داروی
در کشـور گفت: این دارو نیز مشـتق از پالسمای انسانی است 
کـه با شـیوع ویـروس کرونا در زمینـه جمع آوری پالسـما از 

افراد اقـدام کردیم.
وی با تاکید بر اینکه افراد بهبود یافته کرونایی برای تولید 
این فرآورده کاندیداهای مناسبی هستند، در این زمینه توضیح 
داد: مزیت پالسمای افراد مبتال به کووید-۱۹ این است که این 
افراد آنتی بادی تخصصی ضد ویروس کرونا را دارند؛ از این رو 

پالسمای این افراد نسبت به IVIG و سایر داروهایی که االن 
به صورت غیر تخصصی در درمان این بیماران استفاده می شود، 
می تواند در بهبودی بیماران بدحال کرونایی بستری شده در 

ICU مؤثر باشد.
به گفته این محقق، پالسمای بهبودیافتگان کرونایی برای 
بیماران بد حال که نمی توان آن ها را با هیچ یک از روش های 
درمانی نجات داد، موجب فروکش کردن بیماری و بهبود آنها 

خواهد شد.

  شرایط اهدای پالسمای مبتالیان به کووید-1۹
سیدحسـینی با اشـاره به شـرایط اهدای پالسـما از سوی 
بهبودیافتـگان، خاطر نشـان کرد: افـرادی که مبتال به بیماری 
کوویـد-۱۹ شـدند و بهبـود یافتنـد و در سـالمت قـرار دارند، 
می تواننـد بعـد از ۲۸ روز از ابتـال بـه ایـن بیمـاری بـه مراکـز 
جمـع آوری پالسـمای مـا مراجعـه کننـد و در ایـن مراکـز با 
رعایـت تمامـی پروتکل هـای بهداشـتی از آنهـا نمونـه خـون 
دریافـت می شـود و زمانـی کـه شـرایط اهدای پالسـما هایپر 
کوویـد-۱۹ را دارا باشـند، ایـن افراد می توانند پالسـمای خود 

را اهـدا کنند.
وی اضافـه کـرد: ایـن همـان روشـی اسـت کـه در امریکا 
بـرای درمـان رییـس جمهـور وقت این کشـور اجرایی شـد و 
در مـدت ۳ روز از وضعیـت بـد بیمـاری رو بـه بهبـودی رفت.

مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان با تاکید بر اینکه سیکل 
اهدای پالسما تنها با حضور چند ماهه ما در مراکز به تنهایی 
کامل نمی  شود؛ یادآور شد: در این زمینه تا فرهنگ سازی نشود و 
مردم استقبال نکنند، پروسه تولید داروهای مشتق از پالسما کامل 
نخواهد شد و به هدف نهایی که تولید دارو است، نخواهیم رسید.



شنبه 11 اردیبهشت ماه  1400    شماره  234 28 هفتهانهم

Weekly Title one  no 234   Saturday  1 May 2021 

مردم عطای بورس را به لقایش بخشیده اند!
بتـی که سـال قبـل از بـازار سـرمایه بـرای مردم سـاخته 
شـده بـود، اکنـون درحـال فـرو ریختـن اسـت و دومینـوی 
اتفاقـات مختلف باعث شـد در نهایت آخریـن مهره که همان 

اعتمـاد سـهامداران بـه این بـازار بود نیـز بیفتد.
ابتدای سـال گذشـته که شـاخص  کل بورس کار خود را 
بـا شـاخص ۵۰۰ هـزار واحدی آغـاز کرد، کمتر کسـی گمان 
مـی کـرد روزهای سـبز بـازار مقدمـه بهترین و بدترین سـال 

بـازار سـرمایه در تاریـخ ۵۴ سـاله خود در ایران باشـد.

  سـيگنال مثبـت بانـک مرکـزی بـه سـرمایه 
بـورس گـذاری در 

در همــان روزهــا بــود کــه بانــک مرکــزی دســتورالعمل 
شــفاف ســازی تراکنــش بانکــی اشــخاص را صــادر و در آن 
اعــالم کــرد که "انتقــال وجه بــا مبلــغ باالتــر از ۲۰۰ میلیون 
تومــان بــرای اشــخاص حقیقــی بوســیله کلیــه تراکنش های 
بانکــی مشــروط بــه درج بابــت و در صــورت نیــاز منــوط بــه 

ارائــه اســناد مثبتــه شــد."
 بازخوانـی این بخشـنامه نشـان مـی دهد که مسـتندات 
مـورد نیـاز بـرای موضـوع "امـور سـرمایه گـذاری در بورس"  
ایـن اسـت که یـک طرف حسـاب نهادهای مالی مجاز باشـد.

درواقـع سـهامدار بورسـی می توانسـت هرمیزانـی کـه در 
تـوان دارد، حتـی اگـر بیـش از ۲۰۰ میلیون تومان باشـد، به 
بـازار سـرمایه تزریـق کنـد. این درحالی اسـت کـه در مقابل، 
افـرادی کـه می خواسـتند در بـازار سـکه یـا ارز کـه بازارهای 
مـوازی بـازار سـرمایه محسـوب می شـوند، سـرمایه گـذاری 

کننـد، ایـن امکان را نداشـتند.
ایـن موضـوع بیـش از چراغ های سـبز پـی در پی بـازار به 
مردم سـیگنال مثبت داد و باعث شـد بسـیاری از افراد گمان 
کننـد بـازار سـرمایه در مقابل بازار سـکه و ارز، محل امن تری 
بـرای سـرمایه گذاری اسـت. از سـوی دیگـر در همـان روزها، 
سـود بیـن بانکـی بـه زیـر ۱۰ درصـد کاهـش و بـه تبـع آن، 
سـود سـپرده گذاری نیز تـا ۱۵ درصد کاهـش یافت و همین 
موضـوع باعث شـد مردم سـرمایه گـذاری در بازار سـرمایه را 
کـه بـه روزهـای اوج خـود نزدیک می شـد، به سـپرده گذاری 

در بانـک ترجیح دهند.
عـالوه بـر اقدامات مذکور، عبدالناصـر همتی، رئیس کل 
بانـک مرکـزی هـم در ۱۲ اردیبهشـت ماه سـال گذشـته و 
در حالـی کـه شـاخص بـورس با افزایـش تقاضای از سـوی 
فعـاالن بازار سـهام با رشـد قابـل توجهی همراه شـده بود، 
در پسـت اینسـتاگرامی خـود نوشـت: "بـا توجـه بـه اقبال 
مردم به حضور در بازار سـرمایه، عرضه سـهام شـرکت های 
شـرکت های  شـناور  سـهم  تکمیـل  و  بانک هـا  و  دولتـی 
بورسـی از ضرورت هـای ایجـاد تعـادل در عرضـه و تقاضا و 
عمـق بخشـیدن به بازار سـرمایه اسـت. در راسـتای اجرای 
ضوابـط قانونـی کاهش بنـگاه داری بانک ها، بخشـنامه ای را 

در خصـوص ضـرورت واگذاری سـهام شـرکت های وابسـته 
بـه بانک هـا در بـورس صـادر کـردم. نحـوه اقـدام و عملکرد 
بانک ها، شـاخص مهـم ارزیابی عملکـرد مدیـران بانک ها در 

همراهـی با سیاسـت های اقتصـادی دولت اسـت."
او همچنیـن پسـتی در ۱۹ اردیبهشـت سـال گذشـته بـا 
ایـن مضمـون منتشـر کرد کـه شـرایط بـازار سـرمایه امکان 
خوبی برای بهبود شـرایط تامین مالی در کنار تامین کسـری 
بودجـه از راه عرضـه سـهام بنگاه ها و امـوال مـازاد و مهم تر از 
همـه، انتشـار هدفمند و مدیریت شـده اوراق بدهـی  که هر دو 
ضـد تورمـی هسـتند را فراهـم کرده کـه امید اسـت دولت از 

آن اسـتفاده کند.
شـاید مهـم ترین دلیـل بانک مرکـزی برای هدایـت نگاه 
مـردم به بازار سـرمایه این بود که نقدینگی موجود در کشـور 
بـه سـمت سـایر بازارهـا از جملـه بـازار ارز حرکت نکنـد و به 
تـورم دامـن نزنـد؛ بنابراین بورس به نوعی سـد راه تورم شـد.

موضوعـی که محمدعلـی دهقان دهنوی، رییس سـازمان 
بـورس در سـخنانی کـه اخیـرا در کالب هاوس داشـت به آن 
اشـاره و اعالم کرد که بازار سـرمایه کشـور را از مصیبت بزرگ 

تورم نجـات داد!

  مـردم همه چيز خـود را بدون دانـش، به بورس 
سپردند!

همـه ایـن اقدامـات در کنـار سـوددهی بـی نظیـر بـازار 

سـرمایه در ماه های ابتدایی سـال گذشته و همچنین تشویق 
شـدن وقـت و بـی وقت مـردم از سـوی مسـئوالن - از رئیس 
جمهـور گرفتـه تـا وزیـر اقتصـاد - قـرار گرفـت تا مـردم که 
جذابیتـی در بازارهـای مـوازی نمـی دیدنـد و نگـران حفـظ 
ارزش پـول خـود در برابـر تـورم بودنـد، سـرمایه خـود را وارد 

بـازار سـرمایه کنند.
در ایـن میـان نیز برخی به واسـطه سـهام عدالتـی بودن، 
بورسـی شـدند و شـرایط وسوسـه کننده این بازار باعث شـد 
حتـی افرادی کـه دانش و آگاهـی الزم را ندارند، برای کسـب 
سـود بیشـتر، دارایـی هـای مهـم خـود از جملـه مسـکن را 

بفروشـند و پـول خـود را وارد بازار سـرمایه کنند.

  فروش حقوقی ها و هشدار مجلس
پـس از ورود حجـم زیـادی نقدینگـی سـرگردان بـه بازار 
سـرمایه، حقوقی ها مشـغول فروختن سـهم در قیمتهای باال 
شـدند امـا این پـول ها را به بـازار برنگرداندنـد. در واقع پول از 
بـازار بـه عناویـن مختلف از جمله فـروش دارایکم و پاالیشـی 

یکـم یا فروش سـهم هـای پتروشـیمی از بازار خارج شـد.
شـرایط بـه گونه ای شـده بـود که نماینـدگان مجلس نیز 
هشـدار دادند و در گزارشـی که در پنجم آبان سـال گذشـته 
منتشـر شـد، اعـالم کردنـد کـه از نیمـه دوم مردادماه سـال 
۱۳۹۹، بـه دلیل ارسـال عالمـت نااطمینانی به بازار، ناشـی از 
ناهماهنگی دسـتگاه های مجری در عرضه سـهام صندوق 
دوم دولتـی )مشـخصاً وزارت اقتصـاد و وزارت نفـت( و نیـز 
نقش آفرینـی سـرمایه گذاران حقوقـی، بـازار سـرمایه ریـزش 
قابـل توجهـی را تجربـه کـرد؛ بـه نحـوی کـه در فاصلـه یک 
ماهـه، نزدیـک به ۴۵۰ هزار واحد از شـاخص کل اصالح شـد.

کمیسـیون اقتصـادی بارهـا و از ماه هـا قبـل ایـن اتفـاق 
را پیـش بینـی و تذکـرات الزم را بـه مسـئوالن اجـرای 
ذیربـط ارائـه کـرده بود، لکـن عدم توجه به ایـن تذکرات 
موجب شـد تا نـه تنها لطمات قابل توجهـی در بعد اقتصادی 
بـه کشـور وارد شـود، بلکـه موجـب پدیدآمـدن پیامدهـا و 
نارضایتـی هـای اجتماعـی از سـرمایه داران خـرد کـه 
اکثـراً در ماه هـای اخیـر وارد ایـن بـازار شـده و بخـش قابـل 

توجهـی از سـرمایه خـود را از دسـت داده بودنـد، شـد.

  تعدد تصميم در سازمان!
 پـس از همـه این اتفاقـات و درحالی که اسـتارت ریزش 
بـازار سـرمایه در مردادمـاه بـا اختـالف نظـر دو وزارتخانـه 
اقتصـاد و نفـت درمـورد عرضـه پاالیشـی یکـم زده شـده 
بـود، سـازمان بورس تصمیمـات مختلف و متعـددی را برای 
سـاماندهی بـه وضعیت بـازار اخذ کرد کـه در نهایت موجب 
برآشـفتگی بیشـتر این بازار شـد. از تغییر حجم مبنا وتغییر 
دامنه نوسـان گرفته تا اصالح ریزسـاختارهای بازار سـرمایه.

  چوب حراج به سهم های بنيادی
خالصـه کالم اینکـه بـازار سـرمایه از همان ابتدای سـال 
قبل نتوانسـت راه خود را انتخاب کند و سـایه دخالتهای گاه 
و بیـگاه از سـوی نهادهـای مختلف بر سـرش سـنگینی می 
کـرد. بـازاری کـه تـا فتـح شـاخص دو میلیون واحـد پیش 
رفتـه بـود، اکنون به شـاخص یک میلیون و۲۰۰ هـزار واحد 
چنـگ انداختـه و صـف هـای فـروش جایگزیـن صـف های 

اند. خرید شـده 
در ایـن میـان اما سـهام دارانی هسـتند که نه سـرمایه ای 
برایشـان باقـی مانده و نـه اعتمادی. به همین دلیل اسـت که 
عطـای بازار سـرمایه را به لقایش بخشـیده انـد و چوب حراج 

به سـهم های ارزشـمند و بنیـادی پرتفوی خـود زده اند.
پونه ترابی 
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گزارش تحليلی ...

محصوالت دانش بنیان برای ورود به صنعت نفت بیمه می شوند
در مراســم انعقــاد تفاهم نامــه »همــکاری در ایجــاد 
شــرکت های  کاالی  مســئولیت  بیمه نامــه  مکانیــزم 
ــد  ــا تاکی ــیمی« ب ــت، گاز و پتروش ــت نف ــان صنع دانش بنی
دانش بنیــان  شــرکت های  ورود  تســهیل  ضــرورت  بــر 
ــه صنعــت نفــت، اعــالم شــد کــه بیمــه مســئولیت کاال،  ب
راهــکاری بــرای تضمیــن کیفیــت محصــوالت دانش بنیــان 

ــود. ــد ب خواه
بــه گزارش ایســنا، دکتــر محمدصــادق خیاطیــان، رئیس 
مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان در جریــان 
ــور  ــا حض ــه ب ــه ک ــن تفاهم نام ــای ای ــن امض ــزاری آیی برگ
دکتــر علــی وحــدت رئیــس هیــأت عامــل صنــدوق نــوآوری 
ــاون مهندســی،  ــر ســعید محمــدزاده مع و شــکوفایی، دکت
پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت و مهنــدس مســعود جعفری 
اصطهبانانــی  مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
صنعــت نفــت برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد 
اخیــر، گفــت:  شــرکت های دانش بنیــان در ســال های 
خوشــبختانه در حــال حاضــر شــرکت های دانش بنیــان 
توانســته اند جایــگاه خــود را در کشــور اســتحکام بخشــیده و 
به عنــوان عنصــر اثرگــذار در کشــور مطــرح باشــند و نقشــی 
مهــم و اثربخــش در توســعه اقتصــادی کشــور ایفــا کننــد. 
همچنیــن در رونــد رشــد شــرکت های دانش بنیــان عوامــل 
مختلفــی همچــون نهادهــای مالــی و دســتگاه های اجرایــی 

ــد. ــذار بوده ان تأثیرگ

  بيمــه مســئوليت کاال، راهــکاری بــرای تضمين 
کيفيــت محصــوالت دانــش بنيان

دبیر کارگروه ارزیابی و تشـخیص شـرکت ها و موسسـات 
دانـش بنیـان بـا اشـاره بـه خألهـا و چالش هایی کـه در این 
سـال ها در زیسـت بوم فنـاوری وجـود داشـته اسـت، ادامـه 
داد: نبـود سـازوکار بیمـه ای مناسـب بـرای تضمین کیفیت 
همیشـگی  چالش هـای  از  یکـی  دانش بنیـان  محصـوالت 
شـرکت های دانش بنیـان در سـال های اخیـر بـوده اسـت 
کـه امیدواریـم بـا توسـعه بیمه نامه هایـی ازجملـه بیمه نامه 
مسـئولیت کاال و امضـای تفاهم نامه هـای این چنینی شـاهد 
به تبـع آن رشـد  و  بیمه نامه هـای مسـئولیت کاال  توسـعه 

شـرکت های دانش بنیـان باشـیم.

شــرکت های  ورود  تســهيل  ضــرورت   
نفــت صنعــت  بــه  دانش بنيــان 

ــدوق  ــل صن ــت عام ــس هیئ ــدت، رئی ــی وح ــر عل دکت
ــا تأکیــد بــر  نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه ایــن نشســت ب
ضــرورت گســترش ســبد محصــوالت صندوق هــای پژوهــش 
ــئولیت  ــه مس ــدور بیمه نام ــت: ص ــور، گف ــاوری در کش و فن
ــادی  ــا نه ــر ارگان ی ــط ه ــه توس ــت ک ــی نیس کاال، حمایت
ارائــه شــود، لــذا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تمــام تــالش 
ــه توســعه شــرکت های  ــت و کمــک ب ــرای حمای خــود را ب

ــد داد. ــام خواه ــان انج دانش بنی
وی حــوزه نفــت را یکــی از مهم تریــن بازارهــای مصــرف 
محصــوالت دانش بنیــان دانســت و افــزود: صندوق هــای 
پژوهــش و فنــاوری نقــش مهمــی در ارائــه خدماتــی 
ــا  ــتند،  ایف ــد آن هس ــان نیازمن ــرکت های دانش بنی ــه ش ک
می کننــد و بــا ایجــاد ســازوکارهای جدیــد، زمینــه را بــرای 
ورود ایــن محصــوالت بــه صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی 

ــرد. ــد ک فراهــم خواهن

ــير ورود  ــئوليت کاال مس ــه مس ــدور بيم   ص
شــرکت های دانش بنيــان بــه صنعــت نفــت را 

همــوار می کنــد
ســعید محمــدزاده، معــاون مهندســی،  پژوهــش و فناوری 
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــه ای ــت در ادام وزارت نف
شــرکت های دانش بنیــان در تأمیــن نیازهــای فناورانــه 
صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی گفــت: یکــی از نگرانی هــای 
فعــاالن ایــن صنایــع،  کارآمــدی، اســتاندارد بــودن و قابلیــت 

ــان اســت. ــه محصــوالت دانش بنی ــاد ب اعتم

گذشـته  سـال های  در  مـا  متأسـفانه  داد:  ادامـه  وی 
نتوانسـته ایم از ظرفیت هـای داخل کشـور به خوبی اسـتفاده 
کنیـم و اگرچـه شـرکت های دانش بنیـان اثرگـذاری باالیـی 
در کشـور دارنـد، امـا همـواره ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه از 

ظرفیت هـای آن هـا به خوبـی اسـتفاده نشـود.
ــان  ــرکت های دانش بنی ــکالت ش ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای ورود بــه حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی، افــزود: 
شــرکت های دانش بنیــان نمی تواننــد مســتقیماً بــه صنعــت 
نفــت ورود پیــدا کننــد و بایــد از طریــق شــرکت های بــزرگ 
وارد ایــن عرصــه شــوند. از طرفــی شــرکت های بــزرگ نفتــی 
ــان  ــوالت دانش بنی ــودن محص ــد ب ــورد کارآم ــواره در م هم
بــرای حــل مشــکالت صنعت نفــت و داشــتن اســتانداردهای 
ــزم  ــاد مکانی ــن رو ایج ــتند. از ای ــرو هس ــام روب ــا ابه الزم ب
اعطــای بیمــه مســئولیت بــه محصــوالت شــرکت های 
ــد ورود ایــن محصــوالت  دانش بنیــان ایــن حوزه هــا، می توان
ــی  ــای بین الملل ــه بازاره ــی بلک ــع داخل ــه صنای ــا ب ــه تنه ن
ــراق  ــی در ع ــازار بزرگ ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــهیل کن را تس
ــه  ــود دارد ک ــان وج ــرکت های دانش بنی ــت ش ــرای فعالی ب
ــیر ورود  ــی مس ــن بیمه نامه های ــدور چنی ــا ص ــم ب می توانی

ــم. ــوار کنی ــرکت ها را هم ــن ش ای

ــرای  ــا ب ــت دانش بنيان ه ــتفاده از ظرفي   اس
ــازی برندس

مســعود جعفــری، مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری صنعــت نفــت نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن تفاهم نامــه  
ظرفیت هــای صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری را بــرای 
ــت  ــان صنع ــوالت دانش بنی ــازی محص ــه برندس ــک ب کم
ــای  ــت: صندوق ه ــد، گف ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــت م نف
ــش  ــای اثربخ ــاد راهکاره ــرای ایج ــاوری ب ــش و فن پژوه
نقشــی  دانش بنیــان  محصــوالت  تجاری ســازی  بــرای 
ــد  ــد بتوانن ــی بای ــاد مال ــک نه ــوان ی ــد و به عن اساســی دارن
ســرویس های متنوعــی همچــون بیمه نامــه مســئولیت کاال 

ــد. ــه بدهن ــه مشــتریان خــود ارائ ب

  تضميــن کيفيــت محصــوالت بــا وجــود بيمــه 
کاال مسئوليت 

مرکــز  بیمــه ای  امــور  دیباجــی، مســئول  محمــد 
شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان نیــز بــا اشــاره بــه شــعار 
ــت: یکــی  ــا« گف ــد؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی ه ســال؛ »تولی
از مهم تریــن اقداماتــی کــه در راســتای تحقــق شــعار امســال 
ــا  ــئولیت کاال ب ــه مس ــدور بیمه نام ــام داد، ص ــوان انج می ت

ــت. ــان اس ــوالت دانش بنی ــازی محص ــدف برندس ه
دیبایــی افــزود: خریــداران محصــوالت دانش بنیــان بایــد 
اطمینــان کافــی از ایــن محصــوالت داشــته باشــند، لــذا بــا 
وجــود بیمه نامــه مســئولیت کاال ایــن اطمینــان بــه خریــدار 
داده می شــود کــه کاالی خریــداری شــده از حداقــل کیفیــت 

برخــوردار اســت.
وی ادامـه داد: نکتـه قابل توجه در این زمینه عدم توسـعه 
بیمه نامـه مسـئولیت در کشـور مـا اسـت کـه در سـال های 
گذشـته نیـز چندان مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت؛ بنابراین 
مرکـز شـرکت های دانش بنیـان تـالش کـرده تـا ایـن نـوع 
بیمه نامـه را بـه یـک رویه متـداول تبدیـل کند و امید اسـت 
کـه بـا همـکاری وزارت نفـت و صندوق نـوآوری و شـکوفایی 
ویـژه  بـه  بیمه نامه هـا  انـواع  نهادینه شـدن  بـرای  بسـتری 
بیمه نامـه مسـئولیت کاال در کشـور فراهم شـود تـا بتوانیم از 

اثـرات مثبـت آن بهره مند شـویم.
ــت  ــخیص صالحی ــی و تش ــروه ارزیاب ــل از کارگ ــه نق ب
ــه  ــن تفاهم نام ــق ای ــان، طب شــرکتها و موسســات دانش بنی
مقــرر شــد وزارت نفــت بــه حمایــت معنــوی و فنــی 
سیاســت گذاری  درنهایــت  و  راه انــدازی  و  طراحــی  از 
ــه  ــن وظیف ــد. همچنی ــدام کن ــه اق ــن تفاهم نام ــوع ای موض
ــاالن  ــرکت ها و فع ــان، ش ــب کارفرمای ــانی و ترغی اطالع رس
ــوع  ــه موض ــرای ورود ب ــیمی ب ــت ، گاز و پتروش ــت نف صنع
ــده  ــاد ش ــای ایج ــتفاده از ظرفیت ه ــه و اس ــن تفاهم نام ای
بــه وزارت نفــت واگــذار شــده اســت. معاونــت علمی ریاســت 
جمهــوری نیــز اقــدام بــه حمایــت معنــوی، مالــی و فنــی از 
طراحــی و راه انــدازی موضــوع تفاهم نامــه خواهــد کــرد. بــه 
عــالوه وظیفــه اطالع رســانی و ترغیــب فعــاالن دانش بنیــان 
در حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی بــرای ورود بــه موضوع این 
ــه آن  تفاهم نامــه و اســتفاده از ظرفیت هــای ایجــاد شــده، ب
محــول شــده اســت. صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا ایجــاد 
خــط اعتبــاری ویــژه و صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنعــت 
نفــت نیــز بــا تشــکیل دبیرخانــه »کمیتــه اجرایــی« در محل 
»صنــدوق« اقــدام بــه حمایــت از اجــرای مفــاد تفاهم نامــه 

خواهنــد کــرد.
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آخرین وضعیت نوسازی ناوگان جاده ای
رئیـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای برنامه 

هـای این سـازمان در سـال جـاری را تشـریح کرد.
داریـوش امانـی در گفتگو بـا خبرنگار مهر گفت: سـازمان 
ایمنـی  نقـل جـاده ای در حوزه هـای  و  راهـداری و حمـل 
عبـور و مـرور، تسـهیلگری در حمـل و نقـل جـاده ای، ایجـاد 
زیرسـاخت های مهم، نگهداری راه های شـریانی، اصلی، فرعی 
و روسـتایی کشـور، ایجـاد مجتمع هـای خدمـات رفاهـی، راه 
انـدازی تیرپـارک هـا، تسـهیلگری در حـوزه فعـاالن حمل و 
نقـل جـاده ای و نوسـازی ناوگان حمـل و نقل جـاده ای اعم از 

بـار و مسـافر ایفـای نقـش می کند.

  55 هزار کاميون باالی 40 سال داریم

وی افــزود: در خصــوص نوســازی نــاوگان جــاده ای شــاهد 
ــال  ــتیم. در ح ــاری هس ــاوگان ب ــاد ن ــیار زی ــودگی بس فرس
حاضــر بیــش از ۵۵ هــزار خــودروی ســنگین باالی ۴۰ ســال 

داریــم کــه بایــد نوســازی شــوند.
معــاون وزیــر راه ادامــه داد: بــرای نوســازی نــاوگان، هــم 
از ظرفیــت تولیــد داخــل اســتفاده شــده اســت. از همیــن رو 
ســال گذشــته دو قــرارداد بــا خودروســازان داخلــی منعقــد 
کردیــم کــه شــامل نوســازی ۶ هــزار دســتگاه وســیله نقلیــه 

ــود. ــنگین می ش س
امانــی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه محدودیت هــای تولیــد 
ــق واردات  ــاوگان از طری ــد نوســازی ن ــرار شــد رون داخــل ق
ــاس  ــر اس ــرد و ب ــال کارک ــر ۳ س ــی زی ــای خارج خودروه

قانــون، پیگیــری شــود.
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــس س رئی
ــر ۳  ــون زی ــدادی کامی ــار داشــت: از ســال گذشــته تع اظه
ســال ســاخت وارد کشــور شــده بــود کــه فرایندهــای قانونی 
ترخیــص آن در حــال انجــام اســت و بــه مــرور وارد عرصــه 

ــود. ــور می ش ــل کش ــل و نق حم
ــال  ــه س ــاری ب ــال ج ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــح ک ــا تصری ــی ه ــع زدای ــتیبانی ها و مان ــد، پش تولی
ســازمان راهــداری هــم بــه این موضــوع اعتقــاد دارد و ســعی 
ــه  ــد نگاهــش ب ــه انجــام می ده ــی ک ــد در خریدهای می کن

ــد. ــی باش ــان داخل ــش بنی ــرکت های دان ش

  خرید ماشين آالت راهداری از هپکو
ــال  ــداری در س ــازمان راه ــدام س ــن اق ــی مهمتری امان
جــاری را خریــد ماشــین آالت راهســازی از تولیــد کننــدگان 
داخلــی عنــوان و اظهــار کــرد: بــه زودی اولیــن قــرار مــا بــا 
شــرکت هپکــو بــه امضــا می رســد کــه در راســتای تقویــت 

ــود. ــوب می ش ــل محس ــد داخ تولی

ــای  ــوس ه ــی ب ــا و مين ــازی اتوبوس ه   نوس
ــی ــدات داخل ــل تولي ــوده از مح فرس

معــاون وزیــر راه افــزود: همچنیــن قــرار اســت تجهیــزات 
نــرم افــزاری و هوشمندســازی ترددهــای داخلــی را از 
شــرکت های دانــش بنیــان کشــور خریــداری کنیــم. 
همچنیــن نوســازی نــاوگان مســافری را نیــز از طریــق 
ــم و  ــری می کنی ــی پیگی ــازان داخل ــا خودروس ــکاری ب هم
ــا  ــو ب ــوس و ســواری ن ــوس، مینــی ب ــد اتوب امســال در خری
شــتاب بیشــتری از خودروســازان داخلــی ادامــه می دهیــم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا اجــرای ایــن کارهــا، از بــاال 
رفتــن ســن نــاوگان مســافری جلوگیــری می کنیــم، تصریــح 
کــرد: ســن نــاوگان مســافری مســتقیماً بــا ایمنــی عبــور و 
مــرور و مســافران رابطــه مســتقیم دارد. لــذا به خودروســازان 
داخلــی اعــالم می کنیــم کــه اگــر توانایــی تولیــد خودروهای 
نــاوگان مســافری جــاده ای دارنــد حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 

بــا آنهــا هســتیم.
ــه ایــن پرســش کــه علــت مخالفــت  امانــی در پاســخ ب
ــای  ــا واردات کامیون ه ــس ب ــدگان مجل ــدادی از نماین تع
ــتگاه  ــزار دس ــت: ۵۵ ه ــت، گف ــی چیس ــت دوم اروپای دس
ــد  ــا ۱۰ درص ــه تنه ــم ک ــال داری ــاالی ۴۰ س ــون ب کامی
ــاوگان قــرار اســت از  آنهــا یعنــی ۵ هــزار و ۵۰۰ دســتگاه ن
ــازی  ــی نوس ــت دوم اروپای ــای دس ــل واردات کامیون ه مح
کنیــم. مابقــی را از محــل تولیــد کارخانجــات داخلــی تأمین 

ــم کــرد. خواهی
وی بــه فرســودگی بــاالی بخــش حمــل ونقــل جــاده ای 
ــن  ــد ای ــریع تر بای ــه س ــر چ ــرد: ه ــار ک ــاره و اظه ــار اش ب
فرســودگی برطــرف شــود و ســن نــاوگان بــه ســن قانونــی 
ــاری جــاده ای ۲۱  ــاوگان ب برگــردد؛ در حــال حاضــر ســن ن
ســال اســت؛ بنابرایــن ظرفیتــی ایجــاد شــده تــا چنــد هــزار 
ــد اروپایــی وارد شــود. ــا برن دســتگاه کامیــون دســت دوم ب

معـاون وزیـر راه ادامـه داد: سـال گذشـته قـرارداد تولیـد 
۶ هـزار دسـتگاه بـا خودروسـاز داخلـی بـه امضـا رسـاندیم 
و اخیـراً هـم مذاکراتـی بـا بخـش خصوصـی در بحـث تولید 
نـاوگان جـاده ای انجـام داده ایم و قرار اسـت از ظرفیت بخش 

خصوصـی هـم بهـره مند شـویم.
امانــی خاطرنشــان کــرد: از منابــع داخلــی ســازمان 
راهــداری، قراردادهــای تولیــد نــاوگان بــا خودروســاز داخلــی 
بــه امضــا می رســد؛ تســهیالتی کــه بانــک در اختیــار 
ــرخ ســود ۲۱ درصــد اعطــا  ــا ن ــرار می دهــد ب ــان ق متقاضی
می شــود امــا بــرای آنکــه ایــن تســهیالت جذابیــت داشــته 
باشــد و بــه راننــدگان کمکــی کــرده باشــیم مابــه التفــاوت 
ــی ســازمان  ــع داخل ــرخ ســود تســهیالت را از محــل مناب ن
ــار  ــه ای در اختی ــه صــورت یاران ــرده و ب ــن ک راهــداری تأمی

ــم. ــرار می دهی ــدگان ق رانن

  ســود وام خریــد کاميــون نــو 4 درصــد 
د می شــو

ــدگان  ــه رانن ــهیالتی ک ــت تس ــرار اس ــه داد: ق وی ادام
دریافــت می کننــد بــا نــرخ ســود ۴ درصــد بازپــس 
ــه  ــاطی ک ــم اقس ــه رق ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام داده ش
راننــدگان پرداخــت می کننــد باالســت دنبــال آن هســتیم 
ــو از ۵ ســال بــه ۱۰ ســال  تــا تســهیالت خریــد کامیــون ن

ــد. ــش یاب افزای
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: ۳۷۸ هــزار دســتگاه 
انــواع کامیــون در نــاوگان حمــل و نقــل بــار جــاده ای فعــال 
اســت کــه ۴۵ درصــد آنهــا بــاالی ســن قانونــی قــرار دارنــد.

  آخریـن وضعيت مرزهای شـرقی در پی شـيوع 
هندی کرونای 

امانـی درباره بسـته شـدن مرزهـای شـرقی و همچنین 
مرزهـای ایـران بـا عـراق اظهار داشـت: مـا تابع دسـتورات 
بـا کرونـا هسـتیم و هـر پروتـکل و  سـتاد ملـی مقابلـه 
دسـتورالعملی تصویـب و ابـالغ شـود مـا هـم در مرزهـا 
اجـرا خواهیـم کرد. ۴ اردیبهشـت نیـز بخشـنامه ای درباره 
ممنوعیـت تـردد در مرزهای شـرقی بـه سـازمان راهداری 
ابـالغ شـد و تـالش می کنیـم تـا پروتکل هـای اعالمـی در 

مرزهـا اجرا شـود.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ادامــه 
داد: قــرار اســت کاالهــا از تونــل ضــد عفونــی عبــور کننــد و 
وزارت بهداشــت و دیگــر دســتگاه های مرتبــط هــم همکاری 
خواهنــد کــرد تــا ایــن پروتکل هــا اجــرا شــوند؛ در مرزهــای 

غربــی هــم همیــن شــیوه نامه هــا در حــال اجــرا اســت.
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مشارکت آزمایشی ۶۰۰ کیلومتر از راه های کشور
در طرح مدیریت سرعت

وزیــر راه و شهرســازی از مشــارکت آزمایشــی ۶۰۰ 
کیلومتــر از راه هــای کشــور در طــرح مدیریــت ســرعت خبــر 

داد.

بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، آغــاز رســمی 
طــرح مدیریــت ســرعت کــه بــا مشــارکت ســازمان جهانــی 
بهداشــت انجــام می شــود، هفتــم اردیبهشــت و در جلســه 
۱۱۵ کمیســیون ایمنــی راه هــا، وارد مرحلــه اجرایــی شــد.

محمــد اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه 
ــگاران، ضمــن تبریــک هفتــم  ایــن مراســم در جمــع خبرن
ــن  ــت ای ــت: اهمی ــل گف ــی حمل ونق ــت، روز ایمن اردیبهش
روز از ایــن بابــت اســت کــه نشــان می دهــد بــه فکــر جــان 

ــتیم. ــه هس ــالمت جامع ــان ها و س انس
ــه  ــی را ک ــدات ایمن ــا تمهی ــن روز م ــزود: در ای وی اف
ــا پایــش عملکــرد در  ــرای حمل ونقــل در نظــر گرفتیــم ب ب
ــرل  ــه ای و کنت ــاظ برنام ــه لح ــا ب ــی راه ه ــیون ایمن کمیس

ــم. ــرور می کنی ــرد م عملک
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز فــاز 
اجرایــی طــرح مدیریــت ســرعت گفــت: امــروز ایــن توفیــق 
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــارکت س ــا مش ــه ب ــتیم ک را داش
بــه عنــوان اولیــن کشــور در منطقــه شــرق مدیترانــه طــرح 

ــه اجــرا بگذاریــم. مدیریــت ســرعت را در کشــور ب
وی ادامــه داد: طــرح مدیریــت ســرعت بــا آنچــه کــه تــا 
ــا توجــه  ــا ب ــون م ــاوت دارد. تاکن ــه تف ــروز صــورت گرفت ام
ــری  ــک س ــاس ی ــر اس ــی راه ب ــرح هندس ــت ط ــه وضعی ب
محاســباتی کــه بــر اســاس مفروضــات طراحــی جــاده انجــام 
می شــد، ســرعت حداکثــر و حداقــل را بــرای جــاده تعییــن 
ــام  ــز انج ــون نی ــت و اکن ــن اس ــن کار روتی ــم. ای می کردی

می شــود.
ــا  ــیه راه ه ــان در حاش ــا در طــول زم ــزود: ام اســالمی اف
اتفاقاتــی رخ داده و بارگزاری هایــی انجــام شــده اســت. ظهــور 
ــای  ــر تردده ــای دیگ ــا فعالیت ه ــکونتگاهی ی ــق س مناط
گوناگونــی بــه جــاده تحمیــل کــرده اســت. طــرح مدیریــت 

ــا هــدف قــرار دادن فرهنــگ رانندگــی، در قالــب  ســرعت ب
یــک برنامــه بــا چنــد فــاز، ســرعت را بــرای رانندگــی تنظیم 
و مدیریــت می کنــد. بــر اســاس ایــن برنامــه هــم وزارت راه و 

شهرســازی در جــاده اقداماتــی انجــام می دهــد و هــم پلیــس 
اقدامــات کنترلــی را مدنظــر قــرار می دهــد تــا عبــور ایمــن 

تضمیــن شــود.
ایــن عضــو کابینــه دوازدهــم بــا اشــاره بــه جزئیــات طرح 
مدیریــت ســرعت گفــت: ایــن طــرح امــروز در ســه اســتان و 
۶ محــور شــریانی پــر ترافیــک بــه طــول ۶۰۰ کیلومتــر بــه 
صــورت پایلــوت آغــاز می شــود. بــر ایــن اســاس بــه صــورت 
گام بــه گام همــه راه هــا را بــه راه هوشــمند تبدیــل می کنیــم.

ــه در کشــورهای پیشــرو هــم  ــزود: همانطــور ک وی اف
ــا اســتفاده از  ایــن اتفــاق می افتــد، در مســیر هوشــمند ب
ابزارهایــی نظیــر پیامــک و تابلوهــای دیجیتــال راننــده را 
ــی  ــون در آزادراه های ــاق اکن ــن اتف ــم. ای ــیار می کنی هش
ــد آزادراه تهران-شــمال  ــم، مانن ــازه احــداث کرده ای کــه ت

ــد. ــاق می افت اتف
اســالمی ادامــه داد: در ایــن طــرح جــاده هوشــمند اســت، 
ــام  ــده هوشــمند اســت و تم وســیله هوشــمند اســت، رانن
ــا حــواس جمــع و  ــا راننــده را ب اقدامــات انجــام می شــود ت
بــه ســالمت از ایــن مســیر عبــور دهیــم و ایــن مراقبت هــای 
چنــد جانبــه کمــک کنــد کــه حــوادث کاهــش پیــدا کنــد.

ــز  ــرح نی ــن ط ــه ای ــاره هزین ــازی درب ــر راه و شهرس وزی
ــرای  ــه صــورت پایلــوت ب گفــت: امــروز ۶۰۰ کیلومتــر راه ب
مشــارکت در طــرح مدیریــت ســرعت هدف گــذاری شــده اند 
و ایــن طــرح آزمایشــی در طــول یــک ســال انجــام می شــود. 
حــدوداً ۲۹۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن یــک ســال هزینــه 

خواهــد شــد.
وی افــزود: ایــن طــرح یــک کار توأمــان اســت و در ایــن 
ــرار  ــدف ق ــا ه ــم دوربین ه ــاخت ها و ه ــم زیرس ــرح ه ط

ــد. دارن

ــراه در 8  ــر بزرگ ــاالنه 1000 کيلومت ــداث س   اح
ســال گذشــته

وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی در 
ــا  ــات، ب ــا تصادف ــده ب ــای دو بان ــاط جاده ه ــا ارتب ــاط ب ارتب
اشــاره بــه اینکــه دو بانــده بــودن جــاده نقــص نیســت، گفت: 
ــت ترافیــک طراحــی می شــود. در  ــر اســاس ظرفی جــاده ب
ــای  ــه بزرگراه ه ــر ب ــالی ۱۰۰۰ کیلومت ــته س ــال گذش ۸ س
کشــور اضافــه کردیــم و ایــن یــک رکــورد اســت. بــه میزانــی 
کــه ترافیــک افزایــش می یابــد، بــه ظرفیــت راه هــم افــزوده 

می شــود.
وی ادامــه داد: جــاده از لحــاظ طــرح هندســی ضوابطــی 
دارد و راننــده بایــد ایــن مقــررات را رعایــت کنــد. بــاالی ۸۵ 
ــر  درصــد از حــوادث رانندگــی طبــق گــزارش پلیــس متأث
ــو، خســتگی و  ــه جل از ســرعت غیــر مجــاز، عــدم توجــه ب
خواب آلودگــی اســت. درصــد قابــل توجهــی از تصادفــات کــه 
شــدت هــم دارد، در آزادراه هــا و بزرگراه هــا اتفــاق می افتنــد. 
ــه را  ــوع حادث ــوان وق ــت و نمی ت ــب اس ــیر مناس ــا مس آنج

مرتبــط بــا مســیر دانســت.
اســالمی افــزود: بــرای مــا ایــن مهــم اســت کــه بتوانیــم 
ــرور را  ــور و م ــط عب ــا داده و ضواب فرهنــگ رانندگــی را ارتق
بــه گونــه ای انعطــاف دهیــم کــه بتوانیــم یــک نظــام عبــور 
ــا حــواس جمــع را پایه گــذاری کنیــم. ایــن یــک  و مــرور ب
کار مشــترک بیــن پلیــس، وزارت راه و ســایر دســتگاه های 

مرتبــط اســت.

  رفع بيش از 200 نقطه حادثه خيز
ایـن عضو کابینـه دوازدهم در ارتباط بـا وجود نقاط حادثه 
خیـز در کشـور نیز گفـت: در ۳ هـزار منطقه حادثـه رخ داده 
اسـت، امـا آنجایی که جاده به عنوان زیرسـاخت می توانسـت 
باعـث حادثـه شـود ۲۵۱ نقطـه اسـت. ایـن نقـاط بـه عنوان 
مثال شـامل دسترسـی از جـاده فرعـی به اصلی بـدون طرح 
هندسـی و دور برگردان نزدیک پیچی که دید کافی نداشـت، 

می شـد و ایـن ۲۵۱ خطر آفریـن بود.
وی ادامــه داد: از ایــن نقــاط بیــش از ۲۰۰ نقطــه برطــرف 
شــده و بقیــه هــم آشکارســازی شــده و بــا اقداماتــی نظیــر 
حضــور پلیــس و تابلوهــا و عالئــم آن نقطــه را آشــکار 

کرده ایــم.
اســالمی بــا اشــاره بــه تأثیــر فرهنــگ در حــوادث 
رانندگــی گفــت: متأســفانه عــده ای کــه کــم هــم نیســتند، 
ــن  ــد. ای ــا تلفــن همــراه کار می کننــد و رانندگــی می کنن ب
حادثــه آفریــن اســت. امیــدوار هســتیم بــا سیســتم مراقبــت 
و مجازات هــای قانونــی کــه وجــود دارد، بتــوان بازدارندگــی 
ایجــاد کــرده و اطمینــان حاصــل کــرد کــه مــردم مقــررات را 

ــد. ــت می کنن رعای
وی ادامــه داد: ســرعت حداکثــر روز و شــب در جــاده 
دو طرفــه مشــخص اســت. وقتــی در ایــن جــاده کســی بــا 
ســرعت ۱۶۰ کیلومتــر در ســاعت رانندگــی کنــد، طبیعــی 
اســت کــه حادثــه می ســازد. در طــرح هندســی راه، هــم 
قــوس قائــم و هــم قــوس افقــی ســرعت مجــاز دارد. وقتــی 
کســی از آن ســرعت ۲ برابــر تجــاوز کنــد، طبیعــی اســت 

کــه دچــار حادثــه می شــود.
وزیــر راه و شهرســازی در پایــان گفــت: اینگونــه نیســت 
کــه تمــام ایــن حــوادث مقصــر جــاده باشــد. از میــان نقــاط 
حادثــه خیــز آن دســته کــه رفــع آن هــا فوریــت داشــته را 
برطــرف کردیــم. ضمــن اینکــه پلیس با حضــور و اســتفاده از 
دوربیــن ســعی می کنــد آرام ســازی ترافیــک را انجــام دهنــد.
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ــن  ــت و ای ــر اس ــال تغیی ــداوم در ح ــور م ــازار کار به ط ب
تغییــرات بــه ســرعت اتفــاق می افتــد. مشــاغل امــروز بســیار 
متفــاوت از نســل پدربــزرگ و مادربــزرگ شماســت، حتــی 
مشــاغلی کــه والدیــن شــما در آن مشــغول بودنــد نیز ممکن 

اســت دیگــر مــورد تقاضــا نباشــند.
بســیاری از آمریکایی هــا بــا توجــه بــه خــروج از وضعیــت 
رکــود اقتصــادی اخیــر و انتظــار آینــده ای نامعلــوم در یــک 
فضــای اقتصــادی و سیاســی همچنــان نگــران آینده شــغلی 
خــود هســتند. بعضــی عالقه شــان و برخــی مشــاغل 
ــد  ــز نمی دانن ــی نی ــد و گروه ــال می کنن ــی را دنب خانوادگ

ــد. ــام دهن ــه کاری انج ــده چ ــد در آین ــه می خواهن ک
محققــان ۲۵ شــغل برتــر کــه در دهــه آینــده نه تنهــا در 
حــال رشــد خواهنــد بــود، بلکــه انتظــار مــی رود بیشــترین 
رشــد را داشــته باشــند را معرفــی کردنــد کــه در ذیــل ذکــر 

شــده اســت:

  نصاب فتوولتائيک خورشيدی
تالش هــای اخیــر و شــدید جهانــی بــرای منابــع انــرژی 
تجدیدپذیــر و پایــدار منجــر بــه رونــق بــازار کار متخصصــان 
ــه شــده اســت. به طــور خــاص، تقاضــا  ــن زمین ماهــر در ای
بــرای انــرژی خورشــیدی و نصــاب فتوولتائیــک خورشــیدی 
بــه عنــوان زمینــه شــغلی بــا باالتریــن رشــد پیش بینی شــده 
بــرای دهــه آینــده بــا رشــد شــگفت آور ۱۰۵.۳ درصــد همراه 
خواهــد بــود. نصب کننــدگان فتوولتائیــک خورشــیدی، 
ــای خورشــیدی و سیســتم های صفحــه خورشــیدی  پنل ه
را نصــب می کننــد. متخصصــان در ایــن زمینــه کــه 
بــه عنــوان نصب کننــده PV نیــز شــناخته می شــوند، 
ــاختمان ها،  ــر روی س ــتم ها ب ــب سیس ــتم هایی )نص سیس
خانه هــا، در مــزارع و مکان هــای دیگــر( را بــا توجــه بــه نیــاز 
ــه سیســتم های الکتریکــی  ــا را ب مشــتری، طراحــی، پنل ه
متصــل و بــرای عیب یابــی، تعمیــر و نگهــداری خدمــات ارائه 

می کننــد.

  تکنسين های خدمات توربين بادی
بــا توجــه بــه تــالش در زمینــه انرژی هــای تجدیدپذیــر، 
ــای ۹۶.۱  ــا تقاض ــادی ب ــن ب ــات توربی ــین های خدم تکنس
درصــدی رشــد در دهــه آینــده مواجــه خواهنــد شــد. ایــن 
ــرای  ــغلی ب ــاد ش ــای زی ــه ایجــاد فرصت ه تقاضــا منجــر ب
ــد.  ــه ایــن حــوزه را دارن افــرادی می شــود کــه قصــد ورود ب
تکنســین های خدمــات توربیــن بــادی هماننــد نصاب هــای 
فتوولتائیــک خورشــیدی، در کار نصــب، نگهــداری و تعمیــر 
ــن  ــراد در ای ــتند. اف ــر هس ــرژی تجدیدپذی ــتم های ان سیس
ــادی  حرفــه بایــد دانــش کاملــی از سیســتم های توربیــن ب

و عملکــرد آنهــا داشــته باشــند.

  دستيار بهداشت در خانه
ــه  ــای روزان ــه در فعالیت ه ــت در خان ــتیاران بهداش دس
ــان تنهــا مرتبــط  ــراد کمــک می کننــد و خدمــات آن ــه اف ب
بــا ســالمندان نیســت و می تواننــد بــرای نســل جــوان نیــز 
ایــن خدمــات را ارائــه دهنــد. دســتیاران بهداشــت در خانــه 
ــه  ــرادی ک ــالمتی اف ــه س ــوط ب ــکالت مرب ــه مش در زمین
ناتوانی هــای شــناختی، جســمی و بیماری هــای مزمــن و هــر 
فــرد نیازمنــد بــه کمــک، خدمــات ارائــه می کننــد. وظایــف 
ــد  ــی مانن ــک در کارهای ــامل کم ــت ش ــن اس ــغلی ممک ش
پانســمان یــا اســتحمام، تهیــه و برنامه ریــزی غــذا، بررســی و 
کنتــرل نبــض بیمــار، دمــا، قنــد خــون، تعویض بانــد، کمک 
بــه اندام هــای مصنوعــی و مــوارد دیگــر باشــد. ایــن شــغل 
بــه دانــش در برخــی از مفاهیــم اساســی بهداشــت و مراقبت 
نیــاز دارد، امــا بــه دانــش پزشــکی گســترده ای نیــاز نــدارد.

  دستيارهای مراقبت شخصی
هماننــد دســتیاران بهداشــت در خانه، دســتیاران مراقبت 

شــخصی بــه نیازهــای روزمــره افــراد نیازمنــد بــه کمــک و 
مراقبت هــای بیشــتر خدمت رســانی می کننــد و البتــه 
ایــن حرفــه بــر خدمــات غیرپزشــکی تاکیــد بیشــتری دارد. 
در ایــن حرفــه بــه افــرادی کــه ناتوانی هــای جســمی، 
شــناختی و ســایر مشــکالت پزشــکی دارند، خدماتی شــامل 
برنامه ریــزی غذایــی، لباس پوشــیدن، اســتحمام، مــوارد 
مرتبــط بــا خانــه یــا جابجایــی و دیگــر مــوارد ارائــه می شــود.

  دستيار پزشک
دســتیاران پزشــک در کنــار پزشــکان، جراحــان و ســایر 
کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی فعالیــت می کننــد و 
وظایــف مختلفــی از جملــه بررســی و جمــع آوری اطالعــات 
مرتبــط بــا تاریخچــه پزشــکی بیمــاران، ارزیابــی پیشــرفت 
درمــان و آمــوزش بیمــاران در مــورد مراحــل مراقبــت دارنــد. 
ایــن دســتیاران می توانــد برخــی از معاینه هــا، آزمایش هــا و 

تفســیر و برخــی از روش هــای درمانــی را ارائــه کننــد.

  پرستار متخصص
پرســتاران متخصــص، ارائه کننــده مراقبت های پیشــرفته 
ــام  ــامل انج ــه ش ــن حرف ــف ای ــتند. وظای ــتاری هس پرس
معاینــات بدنــی، انجــام و تجزیــه و تحلیــل آزمایش هــا، ایجاد 
برنامه هــای مراقبتــی، تجویــز دارو و مشــاوره بــا پزشــکان و 

ســایر متخصصــان پزشــکی اســت.

  آمارشناسان
در  را  داده هــا  ریاضیدانــان،  ماننــد  آمارشناســان 
زمینه هــای مختلــف تجزیــه و تحلیــل و از داده هــا در 
طیــف گســترده ای از زمینه هــا اســتفاده می کننــد. بــا 
اســتفاده از دانــش پیشــرفته تفســیر آمــاری، پیش بینی هــا 
و مراحــل آمــاری موسســات تحقیقاتــی، دانشــگاه ها، 
شــرکت های دارویــی و بیمــه، خدمــات مراقبــت بهداشــتی 
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و مشــاوره ای را انجــام می دهنــد. آمارگــران روندهــا و 
نتایــج را پیش بینــی و مشــکالت را از منابــع خــود ردیابــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــاد می کنن ــی ایج ــای پیش بین و مدل ه
ــک  ــرای کم ــدازه ای ب ــوع و ان ــر ن ــازمان ها از ه ــه س اینک
ــک  ــران کم ــه آمارگی ــدی ب ــای کلی ــه تصمیم گیری ه ب
می کننــد، انتظــار مــی رود ایــن رشــته طــی دهــه آینــده 

ــد. ــته باش ــمگیری داش ــد چش رش

  دستياردرمانگر فيزیکی
دســتیار درمانگر فیزیکی با پزشــکان فیزیوتراپیســت کار 
ــای توان بخشــی  ــا تمرین ه ــد ت ــان کمــک می کنن ــه آن و ب
و درمان هــای مربــوط بــه بهبــودی از آســیب یــا ناتوانــی را 
انجــام دهنــد. دســتیاران فیزیوتراپیســت، نقــش مهمــی در 
اطمینــان از عملکــرد روان فیزیکــی و به طــور موثــر بیمــاران 
ــن حــال، دســتیارهای فیزیوتراپیســت نقــش  ــا ای ــد. ب دارن
بالینــی و مســتقیمی در ایــن زمینــه دارنــد و بــرای کمــک 
بــه بیمــاران در رونــد بهبــود و توان بخشــی در کنــار و تحــت 
ــد.  ــت می کنن ــت ها فعالی ــتقیم فیزیوتراپیس ــارت مس نظ
وظایــف خــاص دســتیاردرمانگر فیزیکــی بــا توجــه بــه کار 
وی متفــاوت اســت و شــامل  ماســاژ درمانــی، آب درمانــی 
ــت  ــتیاران فیزیوتراپیس ــت. دس ــی اس ــی فیزیک و توان بخش
ممکــن اســت در بیمارســتان ها، مراکــز مراقبت هــای 
مســکونی، دفاتــر خصوصــی فیزیوتراپــی یــا از طریــق 

خدمــات دولتــی اســتخدام شــوند.

  برنامه نویسان
بــا ظهــور رایانــه شــخصی، توســعه دهندگان ماهــر 
ــی رود  ــار م ــته اند. انتظ ــیاری داش ــای بس ــزاری تقاض نرم اف
ــرای  ــا ب ــا تقاض ــمند و تبلت ه ــای هوش ــعه تلفن ه ــا توس ب
ــص  ــا تخص ــه در برنامه ه ــزار ک ــرم اف ــعه دهندگان ن توس

ــد. ــش یاب ــداوم افزای ــه طــور م ــد، ب دارن

  ریاضيدانان
دانــش و مهارت هــای پیشــرفته در ریاضیــات منجــر بــه 
کار در مشــاغل پردرآمــد خواهــد شــد. فراتــر از کار بــا اعداد، 
ریاضیدانــان نقــش مهمــی در تجزیــه و تحلیــل و پیش بینی 
داده هــا، حــل و پیشــگیری از مشــکالت مشــاغل و دولت هــا 
دارنــد. ریاضیدانــان نــه تنها قــادر بــه درک متقابــل داده های 
ــوی  ــی ق ــای تحلیل ــه مهارت ه ــه ب ــتند، بلک ــی هس ریاض
ــال  ــرای انتق ــوی ب ــی ق ــای ارتباط ــن مهارت ه و همچنی

یافته هــای خــود بــه مخاطبــان عــادی نیــاز دارنــد.

  دستياران پزشکی
بــا توجــه بــه رشــد در زمینــه پزشــکی نیــاز بــه دســتیار 
ــکی  ــتیاران پزش ــد. دس ــش می یاب ــز افزای ــر نی آگاه و ماه
نقشــی اساســی در زمینه هــای مختلــف پزشــکی از جملــه 
ــی  ــز درمان ــایر مراک ــی و س ــز خصوص ــتان ها، مراک بیمارس
ــای  ــف اساســی مراقبت ه ــد. دســتیاران پزشــکی وظای دارن
بهداشــتی ماننــد اندازه گیــری عالئــم حیاتــی، تجویــز دارو و 
تزریــق و تهیــه نمونه هــای آزمایشــگاهی را انجــام می دهنــد.

  تعميرکاران دوچرخه
محبوبیــت  دوچرخه ســواری  اخیــر،  ســال های  در 
ــت را  ــش محبوبی ــن افزای ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــتری پی بیش
ــت  ــش قیم ــه افزای ــی ازجمل ــل مختلف ــه عوام ــوان ب می ت
ــش  ــه افزای ــاز ب ــه، نی ــد روزان ــازی رفت وآم ــن، ساده س بنزی
تناســب انــدام، آگاهــی از محیط زیســت و یــا لــذت بــردن از 
آن اشــاره کــرد. صــرف نظــر از ایــن مــورد، افزایــش دوچرخه 
و دوچرخه ســواران باعــث افزایــش تقاضــا بــرای تعمیــرکاران 

ــه ای واجــد شــرایط و ماهــر خواهــد شــد. حرف

  دستياران فيزیوتراپيست
نقش هــای  فیزیکــی  طــب  متخصــص  دســتیاران 
حمایتــی را در شــیوه های فیزیوتراپــی، ازجملــه مطب هــای 
فیزیوتراپیســت، بیمارســتان ها، مطب هــای پزشــک، مراکــز 
ــد. دســتیاران  ــه عهــده دارن ــی ب ــات دولت ــی و خدم مراقبت
ــی  ــق درمان ــه مناط ــوال ب ــی معم ــب فیزیک ــص ط متخص
خدمــات ارائــه می دهنــد و بــه بیمــاران در جابجایــی بیــن 
مناطــق درمانــی کمــک می کننــد و در برخــی مــوارد 
ازجملــه ورزش، ماســاژ، آب درمانــی یــا هــر نــوع فیزیوتراپی 

را انجــام می دهنــد.

  تحليلگران امنيت اطالعات
تقریبــا هــر وجهــی از جامعــه امــروز بــه عملکــرد صحیح 
ــی  ــتگی دارد. ایمن ــده بس ــی پیچی ــتم های اطالعات سیس
ــن موضــوع  ــی از ای ــات، بخــش قابل توجه ــت اطالع و امنی
ــه تحلیلگــران  ــن اســت ک ــه مســتلزم ای ــن زمین اســت. ای
امنیــت اطالعــات از سیســتم های اطالعاتــی، ســخت افزاری 
و نرم افــزاری و همچنیــن دانــش فعلــی در مــورد تهدیــدات 
امنیــت داده و اقدامــات حفاظتــی اطالعــات کاملــی داشــته 
ــای  ــد مهارت ه ــراد بای ــی، اف ــش فن ــر دان ــالوه ب ــند. ع باش
ــرا و  ــی داشــته، جزئیات گ ــی و حــل مســئله ای خوب تحلیل

مقــداری نبــوغ داشــته باشــند.

  مشاوران ژنتيک
مشــاوران ژنتیــک خطــرات و شــرایط ارثــی مربــوط بــه 
ــدگان در  ــه مراجعه کنن ــد و ب ــی می کنن ــک را ارزیاب ژنتی
مــورد یافته هــای خــود مشــاوره می دهنــد. اطالعاتــی کــه 
ــایر  ــن س ــاران و همچنی ــرای بیم ــد ب ــه می دهن ــا ارائ آنه
ــه طــور  ارائه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی مفیــد اســت. ب
ــل و  ــه و تحلی ــق تجزی ــک از طری ــاوران ژنتی ــاص، مش خ
پیش بینــی عــوارض ژنتیکــی، ماننــد اختــالالت ژنتیکــی یــا 
نقــص مــادرزادی، بــه افــراد و خانواده هایــی کــه می خواهنــد 

ــد. ــک می کنن ــوند، کم ــه دار ش بچ

  تحليلگر تحقيقات عملياتی
ــدون  ــی و ب ــز عال ــه چی ــل، هم ــان کام ــک جه در ی
ــن  ــا ای ــی رود. ب ــش م ــواری پی ــش و دش ــه چال هیچ گون
حــال، جهــان کامــل نیســت و اینجاســت کــه تحلیلگــران 
ــرکت ها  ــاغل، ش ــوند. مش ــی وارد می ش ــات عملیات تحقیق
ــتیکی  ــکالت لجس ــل مش ــی و ح ــرای ارزیاب ــا ب و دولت ه
ــل، موجــودی کاال،  ــات، حمــل و نق )یکپارچه ســازی اطالع
انبــارداری، جابه جایــی کاال و بســته بندی و در مــواردی 
ــات  ــران تحقیق ــه تحلیلگ ــز می شــود( ب ــت نی شــامل امنی
عملیاتــی اعتمــاد می کنند. تحلیلگــران تحقیقــات عملیاتی 
ــادی، ریاضــی  ــر انتق ــی، ارتباطــی، تفک ــای تحلیل مهارت ه
ــب و در حــل مشــکالت و  ــم ترکی ــا ه و حــل مســئله را ب
تصمیم گیــری از آنهــا اســتفاده می کننــد. بهتریــن اقدامــات 
ــا،  ــل داده ه ــه و تحلی ــع آوری و تجزی ــغل جم ــن ش در ای
اجــرای شبیه ســازی ها و ایجــاد مدل هــای پیش بینــی، 
ایجــاد یادداشــت ها و گزارش هــا، اســتفاده از پایــگاه داده هــا 

ــی اســت. ــران اجرای ــران و مدی ــه مدی و مشــاوره ب

  بازرســان و متخصصــان پيشــگيری از آتــش 
ســوزی جنــگل

ــرب  ــژه در غ ــوزی  به وی ــل آتش س ــه دلی ــاله ب ــر س ه
ــد و  ــن می رون ــا از بی ــار از جنگل ه ــار هکت ــکا، هکت آمری
ــر  ــرض خط ــیاری در مع ــات بس ــان ها و حیوان ــی انس زندگ
قــرار می گیــرد. بازرســان و متخصصــان پیشــگیری از 
آتش ســوزی در درک، جلوگیــری، پیش بینــی و توقــف 

ســریع ایــن نیروهــای مخــرب طبیعــت تــالش می کننــد. 
ــرای پیش بینــی  ــان بایــد مناطــق در معــرض خطــر را ب آن
شــرایط اضطــراری ارزیابــی کننــد و بــا اســتفاده از داده هــای 
شــرایط فعلــی  و همچنیــن ســوابق، دانــش گســترده ای در 
مــورد مســائل ایمنــی عمومــی، ارتباطــات و مقررات داشــته 
باشــند و تحــت فشــار شــدید، آرامــش خــود را حفــظ کنند.

  معلمان متخصص بهداشت
ــت  ــی بهداش ــته های تخصص ــراد در رش ــیاری از اف بس
ماننــد پزشــکی، دندان پزشــکی، داروســازی، درمــان و علــوم 
دامپزشــکی شــغل خــود را دنبــال می کننــد. انتظــار مــی رود 
ــرای معلمــان تخصصــی بهداشــت در ســطح  کــه تقاضــا ب
ــداوم  ــه و م ــل توج ــرعت قاب ــا س ــس از دوره متوســطه ب پ

رشــد کنــد.

  اپراتور جرثقيل حفاری نفت و گاز
ــه عنــوان منابــع اصلــی انــرژی  در آینــده، نفــت و گاز ب
و در نتیجــه یــک صنعــت بــزرگ محســوب می شــوند. بــه 
ــه  ــرای آن از جمل ــی رود تقاضــا ب ــل، انتظــار م ــن دلی همی
ــش  ــا افزای ــداری آنه ــی و نگه ــرداری، بازرس ــب، بهره ب نص
یابــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه حفــاری و جمــع آوری 
ــتلزم  ــغل مس ــن ش ــود. ای ــام می ش ــی انج ــه راحت ــت ب نف
ایــن اســت کــه افــراد بداننــد کــه چــه چیزهایــی در مــورد 
ــه کار و  ــق تجرب ــه از طری ــود دارد ک ــت وج ــتخراج نف اس

آمــوزش آموخته انــد.

  فيزیوتراپيست ها
فیزیوتراپیســت ها نقشــی حیاتــی در کمــک بــه بیمــاران 
در کنتــرل و غلبــه بــر درد و محدودیت هــای جســمی دارند. 
ــی از  ــق مختلف ــت در مناط ــن اس ــت ها ممک فیزیوتراپیس
ــی، مراقبت هــای  ــه توان بخشــی آســیب، ماســاژ درمان جمل

ســالمندان و مــوارد دیگــر فعالیــت کننــد.

  دستياران کاردرمانی
دســتیاران کاردرمانــی در حیــن کار درمانــی نقش هــای 
حمایتــی و اداری را ایفــاء و اطمینــان حاصــل می کننــد کــه 
بــا ایــن کار نیازهــای بیمــاران را پاســخ می دهند. دســتیاران 
کاردرمانــی در محیط هــای مختلفــی ماننــد دفاتــر درمانــی 
ــای مســکونی،  ــز مراقبت ه خصوصــی، بیمارســتان ها، مراک

خدمــات اجتماعــی و آموزشــی کار می کننــد.

  فلبوتوميست ها
ــک  ــه پزش ــود ب ــی خ ــول زندگ ــه در ط ــی ک ــر کس ه
مراجعــه کــرده باشــد، با یــک متخصــص فلبوتــوم )خونگیر( 
آشــنا شــده اســت. کار اصلــی یــک متخصص فلبوتومیســت 
ــه دانــش  ــرای ارائــه خدمــات اســت و نیــاز ب خون گیــری ب
بنیــادی در پزشــکی، اصطالحــات پزشــکی و اقدامــات 
پزشــکی دارد  امــا نیــازی بــه دانــش پیشــرفته یــک پرســتار 

یــا پزشــک نــدارد.
رباتیــک و هــوش مصنوعــی ازجملــه مشــاغلی هســتند 
ــا  ــورد تقاض ــده م ــع، در آین ــر صنای ــل تغیی ــه دلی ــه ب ک
خواهنــد بــود و پردرآمدتریــن مشــاغل در آینــده می توانــد 
ــه  ــد ک ــزار باش ــعه دهندگان نرم اف ــروش و توس ــران ف مدی

ــد. ــت می کنن ــوق را دریاف ــن حق باالتری
ــازمان  ــاغل را س ــت مش ــن فهرس ــت، ای ــایان ذکر اس ش
دولتــی Bureau of Labor Statistics )BLS( برای 

ــرده اســت. ــه ک ــا ۲۰۲۶ ارائ ســال های ۲۰۱۶ ت
منابع
thebestschools.org
toughnickel.com
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گزارش ویژه ...

خطر گسترش فقر با تبدیل منابع ارزی مسدود شده به ریال
ــا بیــان اینکــه اگــر دولــت همراهــی  یــک اقتصــاددان ب
بیشــتری بــا بانــک مرکزی داشــت، شــاخص هــای اقتصادی 
دچــار تکانــه هــای فعلــی نمــی شــد، گفــت: خطر گســترش 
فقــر بــا تبدیــل منابــع ارزی مســدودی بــه ریــال وجــود دارد.

بـه گزارش خبرنگار مهر، در روزهـای ابتدایی فروردین بود 
کـه رئیس کل بانک مرکـزی در جریـان گفتگویی تلویزیونی 
موضـوع اسـتفاده دولـت از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی و 
دارایی های مسـدود شـده کشور را رسـانه ای کرد؛ اظهارنظری 
کـه بـه سـرعت در شـبکه های اجتماعـی و رسـانه ای بازتاب 
پیـدا کـرد و بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص ابعـاد و زوایای 

گوناگـون آن آغاز شـد.

همتــی در ایــن گفتگــو اشــاره کرد که تســعیر بخشــی از 
منابــع صنــدوق توســعه ملــی جهــت تأمیــن کســری بودجه 
ــی  ــه پول ــه معنــای تأمیــن کســری از محــل پای ــع ب در واق
ــش  ــه در واکن ــت؛ اگرچ ــزی اس ــک مرک ــتقراض از بان و اس
ــه ۲۴  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــارات، رئی ــن اظه ــه ای ب
فروردیــن مــاه در گفتگــو بــا خبرنــگاران پارلمانی، بخشــی از 
کســری بودجــه کشــور را بــه تأخیــر در تبدیــل منابــع ارزی 
بــه ریــال مرتبــط دانســت و در ادامــه اســتدالل کــرد: »بانک 

ــت اســت«. ــن بدهــکار دول مرکــزی، بزرگ تری
ــارات  ــه اظه ــخ ب ــی در پاس ــل، همت ــه مقاب ــا در نقط ام
نوبخــت طــی یادداشــتی ۴ بنــدی تاکیــد کــرد کــه بانــک 
مرکــزی هیچــگاه بــه دولــت بدهــکار نبــوده و نخواهــد شــد. 
همتــی همچنیــن مقاومــت بانــک مرکــزی در برابــر تبدیــل 
منابــع ارزی مســدود شــده بــه ریــال را جلوگیــری از کاهــش 
بیشــتر ارزش پــول ملــی و قــدرت خرید مــردم ارزیابــی کرد.

در نهایــت، پــس از مباحثــی کــه میــان بانــک مرکــزی 
و ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره مقولــه اســتفاده از 
دارایی هــای مســدود شــده بــه راه افتــاد، شــنیده ها حاکــی 
از آن اســت کــه رهبــر انقــالب از موضــع بانــک مرکــزی در 
عــدم تبدیــل منابــع مســدود شــده ارزی بــه ریــال و عــدم 
اســتفاده از ذخایــر بانــک مرکــزی حمایــت و ذخایر اســتفاده 
شــده را بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی قلمــداد کرده انــد. 
ــن  ــادی در ای ــاتید اقتص ــای اس ــی از دیدگاه ه ــرای آگاه ب
خصــوص ســراغ آلبرت بغزیــان، اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه 
تهــران رفتیــم تــا دربــاره ابعــاد پنهــان ایــن موضــوع که طی 
هفته هــای اخیــر بازتاب هــای فراوانــی در فضــای رســانه ای و 

محافــل اقتصــادی داشــته اســت، بــه گفتگــو بنشــینیم.

   همانطــور کــه اطــالع داریــد رئيــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــه تازگــی، اظهاراتــی در خصــوص 
ــتند و آن را  ــران داش ــده ای ــدود ش ــای مس دارایی ه
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــت از بان ــب دول ــم طل در حک
ــد.  ــی کرده ان ــدودی تلق ــای مس ــعير دارایی ه تس
از ســوی دیگــر شــنيده ها حاکــی از آن اســت کــه 
مقــام معظــم رهبــری هــم از رویکــرد بانــک مرکزی 
ــتار  ــد و خواس ــت کرده ان ــوص حمای ــن خص در ای
ــائل  ــا مس ــه ب ــول در مواجه ــای معق ــاذ رفتاره اتخ

کالن اقتصــادی و راهبــردی شــده اند. نظــر شــما در 
ایــن خصــوص چيســت؟

ــار اســت کــه متولــی ســاختار پولــی  ــرای نخســتین ب ب
ــا  ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ــمایل رئی ــی کشــور در ش و مال
صداقــت روبــه روی افــکار عمومــی می ایســتد و اعــالم 
ــرای جبــران کســری بودجــه اش دســت  ــت ب می کنــد دول

ــت. ــتقراض زده اس ــه اس ب
ــرای  ــده ب ــدود ش ــر ارزی مس ــتفاده از ذخای ــوع اس موض
ــراً از  ــه اخی ــا ک ــه دولت ه ــری بودج ــه کس ــخگویی ب پاس
ســوی رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تحت عنــوان بدهی 
بانــک مرکــزی بــه دولــت، طــرح شــده، موضــوع جدیــدی 
ــب  ــته اغل ــال گذش ــش از ۴۰ س ــی بی ــل ط ــت. حداق نیس
دولت هــا از ایــن طریــق تــالش کردنــد، مشــکالت بودجــه ای 
ــرای نخســتین  ــا ب ــد؛ ام و اقتصــادی خــود را پوشــش دهن
ــی کشــور در  ــی و مال ــاختار پول ــی س ــه متول ــار اســت ک ب
ــا صداقــت روبــه روی  شــمایل رئیــس کل بانــک مرکــزی ب
ــرای  ــت ب ــد دول ــالم می کن ــتد و اع ــی می ایس ــکار عموم اف
جبــران کســری بودجــه اش دســت بــه اســتقراض زده و در 
برهــه ای دیگــر در برابــر خواســته های دولــت بــرای تســعیر 

ــتد. ــده می ایس ــدود ش ــای مس دارایی ه

   در صورتــی کــه بانــک مرکــزی از ایــن 
ــی در  ــه وضعيت ــرد، چ ــن می ک ــته ها تمکي خواس

اقتصــاد ایجــاد می شــد؟
اگر بانک مرکزی بدون توجه به تبعات مخرب یک چنین 
اقداماتی تن به خواسته های دولت می داد، مشکالت اقتصادی 

و معیشتی افزون تری بر مردم تحمیل می شد و احتمال بروز 
ابرتورم ها بیشتر از هر زمان دیگری ممکن بود. من بارها در 
شمایل منتقد در برابر برخی تصمیمات بانک مرکزی، تندترین 
مخالفت ها را مطرح کرده ام، اما معتقدم در این فقره مقاومت 
بانک مرکزی در خصوص عدم تسعیر دارایی های ارزی مسدود 
شده، اقدام قابل توجهی است که باید در سطح رسانه ها ابعاد و 

زوایای گوناگون آن تحلیل شود.

ــا  ــب دولت ه ــه اغل ــد ک ــاره کردی ــما اش    ش
ــل  ــتفاده از تبدی ــا اس ــته ب ــای گذش ــی دهه ه ط
دارایی هــای ارزی مســدود شــده )یــا تحقــق 
نيافتــه( بــه دنبــال حــل مشــکالت اقتصــادی خــود 
بودنــد. ممکــن اســت نمونه هــای مصداقــی از ایــن 

ــد؟ ــا بفرمائي نمونه ه
اگــر در خاطرتــان باشــد، در زمــان دولت دهــم، نیز برخی 
ــاد  ــر اقتص ــد، وزی ــدود بودن ــران مس ــای ارزی ای از دارایی ه
دولــت وقــت تــالش می کــرد از طریــق افزایــش نــرخ تســعیر 
ــت  ــای دول ــده، بدهی ه ــدود ش ــی مس ــای خارج دارایی ه
ــرای ایــن منظــور در  را صفــر کنــد. اقدامــات گســترده ای ب
مجلــس وقــت صــورت گرفــت، امــا بــا تالش هــای منتقــدان 
ــد. از ســوی  ــاکام مان ــا ن ــن تالش ه اقتصــادی و رســانه ها ای
دیگــر در ســالهای ۹۲ و ۹۳ زمانــی کــه اوبامــا رئیــس 
جمهــوری آمریــکا بــود نیــز بخشــی از دارایی هــای مســدود 

شــده ایــران آزاد شــدند.
ــات مخــرب  ــه تبع ــدون توجــه ب ــزی ب ــک مرک ــر بان اگ
یــک چنیــن اقداماتــی تــن بــه خواســته های دولــت مــی داد، 
ــردم  ــر م ــری ب ــتی افزون ت ــادی و معیش ــکالت اقتص مش
تحمیــل می شــد و احتمــال بــروز ابرتــورم هــا بیشــتر از هــر 

زمــان دیگــری ممکــن بــود
برخی روایت ها حاکی از این بود که بیش از ۱۲۰ میلیارد 
دالر درآمدهای مسدود شده در آن سال ها آزاد شد. در آن برهه 
هم برخی مقامات مسئول تالش می کردند این دارایی ها را بدل 
به ریال و صرف هزینه های جاری، واردات، یارانه های نقدی و…

کنند. خاطرم هست در آن برهه مقام معظم رهبری اذن یک 
چنین خاصه خرجی هایی را ندادند. استداللی که رهبری در 
آن زمان مطرح می کردند، این بود که ممکن است روند پایان 
بخشیدن به تحریم ها که در زمان اوباما آغاز شده بود در سالهای 
آینده تغییر کند، یعنی تحریم ها بازگردد و ایران با مشکل کمبود 
ارز مواجه شود. اتفاقاً حوادث سالهای بعد و خروج ترامپ از 

برجام نیز نشان داد که تدابیر رهبری کامالً درست بودند.

   فکــر می کنيــد، چــرا دولت هــا یــک چنيــن 
ارزی  دارایی هــای  در خصــوص  را  رویکردهایــی 
کشــور و نحــوه مواجهــه بــا مشــکالت اقتصــادی در 

ــد؟ ــش می گيرن پي
یکــی از دالیــل اصلــی اتخــاذ ایــن رویکردهــا مربــوط بــه 
فقــدان الگــوی توســعه فراگیــر در اقتصــاد ایــران اســت. هــر 
دولتــی کــه روی کار می آیــد، تنهــا بــه فکــر بیرون کشــیدن 
ــی  ــت. یعن ــود اس ــکالت خ ــل مش ــود از آب و ح ــم خ گلی
نــگاه مســئوالن و تصمیــم ســازان کشــورمان بــه افق هــای 
ــن تصــور  ــی ای ــور کل ــه ط ــه نمی شــود. ب دوردســت دوخت
ــای  ــه دارایی ه ــدارد ک ــود ن ــاز وج ــم س ــای تصمی در نهاده
ــدازی اســت  ــس ان ــر حــال پ ــه ه مســدود شــده کشــور ب
ــکالت  ــوی مش ــزار ت ــره ای از ه ــد گ ــده می توان ــه در آین ک
کشــور بــاز کنــد. بلکــه ایــن دارایی هــا را در حکــم فرصتــی 
می بیننــد کــه اگــر در ایــن زمــان مشــخص از آن اســتفاده 
نشــود از دســت خواهــد رفــت و نصیــب دولــت آینــده و رقبا 
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می شــود. مبتنــی بــر یــک چنیــن رویکردهایــی اســت کــه 
مــی گویــم، مقاومــت بانــک مرکــزی و آقــای همتــی بــرای 
ــه  عــدم تســعیر دارایی هــای مســدود شــده، یــک گام رو ب

جلــو در راســتای منافــع بلنــد مــدت کشــور اســت.

ــه  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــا ک ــن ادع ــا ای   اساس
ــدارد، اظهارنظــر درســتی اســت؟ ــت بدهــی ن دول

هــر دولتــی کــه روی کار می آیــد، تنهــا بــه فکــر بیــرون 
کشــیدن گلیــم خــود از آب و حــل مشــکالت خــود اســت. 
ــه  ــورمان ب ــازان کش ــم س ــئوالن و تصمی ــگاه مس ــی ن یعن

افق هــای دوردســت دوختــه نمی شــود
مگــر بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه و بودجــه بــا هــم 
معاملــه و داد و ســتدی دارنــد کــه بحــث بدهــکار و طلبــکار 
ــه و  ــازمان برنام ــی س ــراً درک متول ــد. ظاه ــان باش در می
بودجــه از بدهــی آن اســت کــه چــون حــدود ۱۰ میلیــارد 
دالر دارایــی مســدود شــده در خــارج از کشــور وجــود دارد 
ــد،  ــزی می رس ــک مرک ــه بان ــت ب ــا در نهای ــن دارایی ه و ای
ــد  ــا می توان ــن درآمده ــدن ای ــق ش ــل از محق ــت قب دول
ــن در  ــد. ای ــته باش ــزی داش ــک مرک ــی از بان ــات مال مطالب
حالــی اســت کــه ایــن درآمدهــا هنــوز محقــق نشــده اســت 
ــن  ــر ای ــی اگ ــد. حت ــش خــور کنن ــد آن را پی ــه بخواهن ک
ــران عــودت  درآمدهــا محقــق هــم شــوند و دارایی هــای ای
داده شــود، بــاز هــم از ایــن منابــع نبایــد بــرای هزینه هــای 
جــاری و جبــران کســری بودجــه اســتفاده شــود. ایــن منابع 
ــدار اســتفاده  ــد و پای ــرای ســرمایه گذاری هــای مول ــد ب بای
شــوند. نــه اینکــه ایــن منابــع صــرف واردات اقــالم لوکــس، 

ــود. ــدی و…ش ــای نق ــاری، یارانه ه ــای ج هزینه ه

   ایــن پروژه هــای مولــد کــه شــما در 
خصــوص آن صحبــت می کنيــد، شــامل چــه 

می شــود؟ مــواردی 
ــرمایه  ــد س ــعه، نیازمن ــیر توس ــران در مس ــاد ای اقتص
ــوژی  ــال تکنول ــن، انتق ــای نوی ــوزه فناوری ه ــذاری در ح گ
و تجهیــزات و توســعه زیرســاختها اســت. بــر اســاس اعــالم 
ــداوم  ــرای ت ــران ب مســئوالن وزارت نفــت، صنعــت نفــت ای
حیــات خــود نیازمنــد ده هــا میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری 
فــوری اســت. بعــد از احیــای برجــام و عــادی شــدن جریــان 
فــروش نفــت و بازگشــت دارایی هــای مســدود شــده، ماننــد 
تجربه هــای قبلــی نبایــد منابــع کشــور را صــرف هزینه هــای 

غیــر ضــروری و غیــر مولــد کــرد.
ایــن درآمدهــا هنــوز محقــق نشــده اســت کــه بخواهنــد 
آن را پیــش خــور کننــد. حتــی اگــر ایــن درآمدهــا محقــق 
هــم شــوند و دارایی هــای ایــران عــودت داده شــود، بــاز هــم 
ــران  ــاری و جب ــای ج ــرای هزینه ه ــد ب ــع نبای ــن مناب از ای

کســری بودجــه اســتفاده شــود
نقــش رســانه های گروهــی در ایــن زمینه بســیار کلیدی 
و اثرگــذار اســت. بایــد ابعــاد پنهان موضــوع را تشــریح کنند. 
گفتگوهــای تحلیلــی بــا اســاتید اقتصــادی و صاحــب نظران 
ــه ابهامــات پاســخ دهنــد. افــکار  برگــزار و از ایــن طریــق ب
عمومــی بایــد در جریــان واقعیــت موضــوع قرار بگیرد. شــما 
فــرض کنیــد، بانــک مرکــزی بــه ایــن درخواســت ها پاســخ 
ــرخ تســعیر دارایی هــای محاســبه  مــی داد. شــک نکنیــد ن

ــن  ــق ای ــد، تزری ــام می ش ــاال انج ــای ب ــا قیمت ه ــده ب ش
حجــم از نقدینگــی بــه اقتصــاد ایــران، خطــر بــروز ابرتــورم 
را ایجــاد می کنــد. وقتــی یــک چنیــن اشــتباهاتی صــورت 
ــیب را در  ــترین آس ــه بیش ــروم جامع ــار مح ــرد، اقش بگی

اقتصــاد و معیشــت خــود متحمــل خواهنــد شــد.

ــما  ــارات ش ــه اظه ــن از مجموع ــت م    برداش
آن اســت کــه موافــق مقاومــت بانــک مرکــزی در 
ــد  ــالش می کنن ــه ت ــتيد ک ــی هس ــر مطالبات براب
ــور  ــش خ ــران را پي ــده ای ــدود ش ــای مس دارایی ه

ــد؟ کنن
بلــه بــدون تردیــد هــر فــردی کــه حتــی مقدمــات علم 
اقتصــاد را نیــز آموختــه باشــد، متوجــه خطــر اســتقراض 
ــود.  ــمایل می ش ــکل و ش ــن ش ــه ای ــزی ب ــک مرک از بان
توقــع از بانــک مرکــزی و آقــای همتــی همیــن اســت کــه 
در برابــر ایــن درخواســت های غیــر کارشناســی مقاومــت 
کننــد. معتقــدم تیــم فعلــی مدیریــت بانــک مرکــزی یکی 
از کامل تریــن مجموعه هایــی اســت کــه در ســالهای بعــد 
از انقــالب در بانــک مرکــزی حضــور داشــته اند. در صورتی 
کــه ســایر نهادهــای اقتصــادی دولــت، همراهــی بیشــتری 
بــا بانــک مرکــزی داشــته باشــند، شــاخص های اقتصــادی 
دچــار تکانه هــای فعلــی نمی شــدند. البتــه همانطــور کــه 
اشــاره کــردم رســانه ها و افــکار عمومــی هــم بایــد تــالش 
کننــد از طریــق آگاهــی بخشــی و اطــالع رســانی درســت، 
زمینــه اتخــاذ رویکردهای کارشناســی بیشــتر در ســاختار 

اجرایــی را فراهــم کننــد

اقدام عجیب یک پیمانکار مسکن مهر پردیس
یکـی از پیمانـکاران مسـکن مهـر پردیـس در اقدامـی 
عجیـب از مالـکان برخـی پـروژه هـای فـاز ۵ مسـکن مهـر 
پردیـس، اقرارنامـه مبنـی بـر دریافـت کامـل واحد بـا تمام 

امکانـات و تأسیسـات اخـذ مـی کنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، بارهـا از سـوی مسـئوالن 
مسـکن مهر در وزارت راه و شهرسـازی، زمان بسـته شـدن 
پرونده مسـکن مهر، اتمام دولت دوازدهم اعالم شـده اسـت.

ــا  ــز باره ــازی نی ــر راه و شهرس ــالمی وزی ــد اس محم
اعــالم کــرده کــه پرونــده مســکن مهــر بــه جــز ۳۰ هــزار 
واحــدی کــه مشــکالت قضائــی و پرونــده در محاکــم دارنــد 
کــه عمدتــاً تعاونی هــا هســتند، تــا پایــان دولــت دوازدهــم 

بســته خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه هــم در زمــان وزارت عبــاس 
آخونــدی و هــم محمــد اســالمی، بــر واگــذاری پروژه هــای 
ــده و  ــی ش ــورت نهای ــه ص ــکان ب ــه مال ــر ب ــکن مه مس
همزمــان بــا تکمیــل تأسیســات روبنایــی و زیربنایــی تأکید 
ــامل  ــر ش ــکن مه ــی مس ــتگاه های متول ــه دس ــده و ب ش
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن، شــرکت عمــران شــهرهای 
جدیــد و ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها، اجــرای ایــن 

دســتورالعمل، ابــالغ شــده اســت.
تعـدادی از سـاکنان مسـکن مهـر پردیـس در گفت وگو 
بـا خبرنـگار مهر، از عـدم اجرای این دسـتورات خبـر داده و 
اعـالم کردنـد: بـه نظـر می رسـد دولـت دوازدهم قصـد دارد 
در روزهـای پایانـی عمـر خـود، افتخار بسـته شـدن پرونده 
مسـکن مهـر را بـه نـام خود ثبـت کنـد؛ از این رو، بسـیاری 
از پروژه هـا بدون داشـتن راه دسترسـی به متقاضیـان واگذار 

شـده است.
این مالکان مسـکن مهـر پردیس می گوینـد، در روزهایی 
کـه بارندگـی داریم، خانوارهای سـاکن در برخـی پروژه های 
مسـکن مهـر پردیس مجبورند از میـان گل و الی ترد کنند.

ایـن خانوارهـا از نبـود نانوایـی، مدرسـه بـرای ثبـت نـام 
دانـش آموزان، فروشـگاه و سـوپر مارکـت و… گالیه مندند. 
همچنیـن بـه شـدت کمبـود فضـای سـبز در پروژه هـای 

مسـکن مهـر احسـاس می شـود.

بـه گفتـه برخـی خانوارهـا، در تعـدادی از پروژه هـا هنوز 
آسانسـور نصـب نشـده و چالـه آسانسـور بدون حصـار باقی 
مانـده اسـت کـه احتمال سـقوط کـودکان یا سـالمندان در 

آنها وجـود دارد.
اخـذ اقرارنامـه از مالـکان مسـکن مهـر مبنی بـر تحویل 

واحدهـای ناقـص بـه صـورت کامل!
تعـدادی از مالـکان مسـکن مهر پردیـس می گویند یکی 
از شـرکت های پیمانـکار مسـکن مهـر برگه هایی به مـا داده 
و از مـا امضـا می گیـرد کـه نسـبت بـه نداشـتن آب، بـرق، 
گاز و… هیـچ اعتراضـی نداشـته و در هنـگام تحویـل واحد 
خـود، از همـه آنهـا برخـوردار بـوده ایـم. همچنیـن در ایـن 

اقرارنامـه آمـده کـه حـق اعتـراض در آینـده را هـم از خـود 
می کنیم. سـلب 

این دسـته از سـاکنان مسـکن مهـر پردیـس می گویند، 
بـه ما گفته شـده که تنهـا در صـورت امضای ایـن اقرارنامه، 

پیمانـکار می توانـد مطالبـات خـود از شـرکت عمـران شـهر 
جدیـد پردیـس را دریافـت کند.

مالکان مسـکن مهـر می گویند چرا باید برای سـاختمانی 
کـه هنـوز نه بـرق دارد نـه آب و نـه گاز، چنیـن اقرارنامه ای 
امضـا کنیـم؟ در ایـن اقرارنامه آمـده، مالک واحد، نسـبت به 
پایـان کار و صـورت مجلـس تفکیکـی که هنوز صادر نشـده 

هیچ اعتراضـی ندارد.
ضمـن اینکـه مالـک بایـد هزینـه همـه مـوارد مذکـور 
شـامل صـورت مجلـس تفکیکی، هزینـه انشـعابات، پایان 
کار، اخـذ مفاصـا حسـاب، هزینه هـای نظـارت عالیه و… 

را هـم پرداخـت کند.
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۵ اقدام وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار 
وزیر اقتصاد در نامه ای به مقامات عالی رتبه کشور ۵ اقدام 
ایران در شاخص جهانی  رتبه  ارتقای  برای  وزارت خانه  این 

سهولت انجام کسب و کار در سال ۹۹ را تشریح کرد.
به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند در این گزارش با 
بیان اینکه رتبه ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم 
۱۵۲ بود و با تالش های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ 
ارتقا یافت، می نویسد: به دلیل عدم پذیرش اصالحات انجام 
شده توسط بانک جهانی و سرعت باالتر کشورهای دیگر در 
اصالحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم 
اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف 
و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال 

۲۰۲۰ رسیدیم.

وزیر اقتصاد در این گزارش با اشاره به تأیید هشت اصالح از 
۱۱ اصالح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای 
ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق 
تعاون و اتاق اصناف ایران و ارائه گواهی رسمی این سه اتاق به 
بانک جهانی، از عدم قبول این اصالحات از سوی بانک جهانی 
خبر داده و تصریح دارد که این نحوه برخورد، شائبه برخورد 

سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت می کند.
متن گزارش به این شرح است:

این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منویات 
مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزین به عنوان 
»جهش تولید« بود و همچنین انجام تکالیف و مأموریت های 
خود در حوزه »بهبود با محیط کسب و کار«، با تدوین برنامه ای 
منسجم در پنج حوزه »مقررات زدایی و حذف موانع زائد محیط 
کسب و کار«، »ساماندهی نظام مجوزهای کشور«، »اجرای 
اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم«، »توانمندسازی 
کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی« و »انجام 
اقدامات الزم برای بهبود و ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسالمی 
ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار«، برنامه 
ریزی ها و فعالیت هایی را به انجام رسانده است که خالصه ای از 

آن را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- یکی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند 
در پیش گرفته شده از ابتدای دولت یازدهم در خصوص بهبود 
امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک 
دولت  ابتدای  در  مستحضرید  که  طور  همان  است.  جهانی 

یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان بود.
این  امتیاز  انجام شده در سال های مختلف  اقدامات  با 
شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولی با وجود 
رشد امتیاز و با اینکه رتبه کشور با اصالحات انجام شده در 
گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل 
و  بانک جهانی  توسط  انجام شده  اصالحات  پذیرش  عدم 
سرعت باالتر کشورهای دیگر در اصالحات، از سال ۲۰۱۷ 
شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در 
گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم که خوشبختانه این روند 
در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود 
نسبت به سال قبل با کسب امتیاز ۵/۵۸ و رتبه ۱۲۷ از 

۱۹۰ کشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.
انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور 
انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولی با 
وجود تأیید ۸ اصالح از ۱۱ اصالح انجام گرفته توسط دولت 

در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و 
ارائه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، این اصالحات 

از سوی بانک مورد قبول واقع نشد.
متأسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با 
این موضوع تخصصی را تقویت می کند و تقلب افشا شده سال 
گذشته بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن 
اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت می کند. اگر بانک جهانی 
اصالحات انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته توسط بخش 
خصوصی را می پذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری 
اسالمی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه کشور بهبود می یافت.

همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس 
محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ 
کشور )مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز( پنجره واحد فیزیکی 
شروع کسب و کار مبتنی بر روش شناسی بانک جهانی راه 
ثبت  بر  کار مشتمل  و  فرآیند شروع کسب  اندازی شد که 
یک شرکت مسئولیت محدود )و سهامی خاص(، دریافت کد 
اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی 
تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم 
روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است که این امر عالوه بر افزایش 
رسمی  مصاحبه های  در  )که  اقتصادی  فعالین  رضایتمندی 
رؤسای اتاق ها حضور داشته است( در صورت مورد قبول قرار 
گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می تواند عالوه بر 
موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را ارتقا دهد.

۲- در بخش دیگری از فعالیت های برنامه ریزی و انجام 
شده در سال ۱۳۹۹ با تأکید بر رفع مقررات و رویه های دست 
و پا گیر و زائد برای کسب و کارها و همچنین، تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش 
متولی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در 
ادامه فعالیت های سنوات قبل، ضمن تأکید بر حل مسائل و 
چالش های مبتال به ملی، با بهره گیری و نظرخواهی از فعالین 
بخش خصوصی و همچنین شوراهای گفتگوی استانی و با 
استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، اقدام 
به احصاء مشکالت واقعی محیط کسب و کار و ارائه راه حل 

برای آنها نموده است.
در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی 
مقررات زدایی )در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل(، ۱۱ 
جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار )در 
مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل( و نهایتاً منجر به صدور ۶۰ 
حکم در ۴۶ موضوع تسهیل کننده محیط کسب و کار شده 
است. در این رابطه، با تسهیل و مقررات زدایی در حوزه هایی 
نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، 
آبزی پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت آپ ها 
و شرکتهای دانش بنیان، شفاف سازی و کاهش زمان و تسهیل 
اراضی، زنجیره ارزش  رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری 
محصوالت غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها 
و استعالمات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعالمات پیش نیاز 
مجوزهای اصلی کسب و کار، تسهیل فرآیند شروع کسب و 
کار، تسهیل مجوز سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و 
رویه های ثبت عالئم تجاری، انحصار زدایی از مجوزها، تسهیل 
صدور برخی از مجوزها و …، سعی بر این شد تا با سرعت و 

عمق بیشتری به معضالت کسب و کارها پرداخته شود.
وجود  با  گذاری  هدف  این  که  است  ذکر  به  الزم 
محدودیت های ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا 
صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت ها امکان 

دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.
۳- از دیگر اقدامات انجام شده، می توان به سامان بخشی 
به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور 

به عنوان نقطه اصلی دریافت  اشاره داشت که   )G۴B.IR(
درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز کشور بوده و 
ضمن ایفا نقش تسهیل کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک 
و نحوه صدور مجوزها می پردازد. با استفاده از این درگاه تاکنون 
اطالعات کامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطالعات ۱۲۴۵ 
مجوز از دیگر مراجع صادر کننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل 
و مابقی نیاز به ارائه اطالعات توسط مراجع صادر کننده مجوز 
دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسب و کار بررسی شده است. در این درگاه تاکنون بیش از یک 
و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر 
شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعالم پیش نیاز صدور مجوز به 
صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله شده 
است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره های درخواستی مردم 
در خصوص مجوزها و محیط کسب و کار نیز از همین طریق 

پاسخ داده می شود.
۴- این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل 
محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه و اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه 
اندازی مجتمع قضائی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل 
فرآیندهای گمرکی برای تولید کنندگان، اصالح فرآیند ثبت 
نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی 
از  حمایت  الیحه  قبیل  از  کار  و  کسب  محیط  بهبود  برای 
سهامداران خرد، تدوین آئین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و 
اعالم فهرست ملی تشکل های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقا 
امنیت فضای کسب و کار و ارسال به شورای عالی امنیت ملی 
برای تصویب، آئین نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و 
ارائه بسته سیاستی - حمایتی برای بنگاه های کوچک و متوسط 
)SMEs( در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب 
فیلم برای توانمند سازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی 
پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تالش نمود تا در راستای 
بهبود محیط کسب و کار و در نقش سیاست گذار اقتصادی 
کشور برای رونق بخشی به کسب و کارها گام های جدی و 

اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.
۵- ضمناً یکی از مهم ترین اولویت های راهبردی که در سال 
گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط مشی گذاری های 
الزم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن 
مالحظات تخصصی و پیچیدگی های خاص محیط کسب و کار 
در تعامالت سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و 

ابالغ آنها شد که مهم ترین آنها عبارتند از:
• »قانون اصالح مواد )۱( و )۷( قانون اجرای سیاستهای 
کلی اصل )۴۴( قانون اساسی و اصالحات بعد آن« مصوب 
۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقا جایگاه و افزایش اثربخشی هیأت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین ساماندهی 

نظام مجوزهای کشور
• تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح »ساده 
با  سازی مراحل شروع کسب و کار« مصوب ۱۳۹۹،۱۱،۲۰ 
هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت 

پسینی با تکیه بر حس مسئولیت مدنی مردم
• مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل )۴۴( 
قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹،۷،۲ با هدف ایجاد ضمانت اجرای 
مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و 

تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها.
• مصوبه جلسه ۱۳۹۹،۸،۳ هیأت محترم وزیران با هدف 
طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازی منابع ملی، اراضی 
و انفال محبوس به واسطه مجوزهای صادر شده پیشین که 
منجر به بهره برداری و تولید نشده اند، تسهیل راه اندازی و 
توسعه کسب و کارهایی که می تواند وابستگی به واردات را کم 
کند، راه اندازی کارگروه سرمایه گذاری و مقررات زدایی در 

استان ها و 
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سناریوی مالباختگان بورس تکرار می شود؟
بررسـی ها نشان می دهد فقدان زیرسـاخت حقوقی و ذات 
شـفافیت گریز پدیـده ارزهـای دیجیتـال، کار را بـرای احقاق 
حقـوق مالباختـگان و شـاکیان پرونده هـای رمـزارز تقریبـاً 

ناممکـن کرده اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، بـا سـرایت ویـروس کرونـا 
بـه اقتصادهـای بـزرگ جهـان، توجـه بـه سـرمایه گذاری در 
بازارهایـی نظیـر طال و رمزارز شـدت گرفته اسـت. تا جایی که 
هـر اونس جهانی طال در مرداد سـال گذشـته بـه ۲۰۶۰ دالر 
رسـید و بیت کویـن هـم اخیراً تا قلـه ۶۴ هـزار دالری باال آمد 

و اخیـراً در محـدوده ۵۰ هـزار دالری نوسـان می کنـد.
از  جدیـدی  مـوج  نیـز  ایـران  در  اخیـر  سـال های  در 
سـرمایه گذاری در بـازار رمزارزهـا شـکل گرفتـه کـه نسـبت 
بـه آن بیـم و امیدهایـی وجـود دارد. شـاید مهم تریـن دلیـل 
اسـتقبال مـردم کشـورمان از بـازار رمزارزهـا، بهره منـدی از 
افزایـش نـرخ ارز و افزایـش قیمـت جهانـی رمزارزهـا باشـد؛ 
اتفاقـی کـه ناشـی از ارزش گـذاری دالری رمزارزهایـی ماننـد 

اسـت. بیت کویـن 

 ریسـک مضاعف اسـتخراج و سـرمایه گذاری بر 
رمـزارز در ایران

فـارغ از دوران صعـودی قیمت رمزارزهـا، ریزش های اخیر 
بـازار ارز و کاهـش قیمـت بیت کویـن، ۲ مؤلفـه مهـم بـرای 
افـت تصاعـدی ارزش دارایـی بـرای سـرمایه گذاران ایرانـی 
بـازار رمزارزهـا محسـوب می شـود. آخرین تحـول قیمتی در 
بازارهـای ارزهـای دیجیتـال نیـز مربـوط به سیاسـت گذاری 
اقتصـادی آمریـکا بـا رونمایـی از یـک بسـته مالیاتی بـود که 
نشـان گر اثرپذیـری و دهن بینـی نرخ هـا در ایـن بـازار دارد.

در این باره، ریزش شـدید قیمت بیت کوین که سـابقه آن 
بـه ریـزش ۸۰ درصدی قیمـت در حد فاصل دسـامبر ۲۰۱۳ 
تـا ژانویـه ۲۰۱۵ و نیـز ریزش ۷۲ درصـدی قیمت بیت کوین 
در سـال ۲۰۱۸ بـاز می گـردد، از یک سـو و امکان کاهش نرخ 

ارز در ایـران از سـوی دیگر، )بـر فرض مصون ماندن از هرگونه 
کالهبـرداری و مسـدودی(، خطـر کاهـش ارزش دارایی مردم 

در ایـن بازار را گوشـزد می کند.
فـارغ از نوسـانات شـدید قیمتـی، در روزهای اخیـر اخبار 

بـدی از کشـور ترکیـه بـه گـوش معامله گـران بـازار رمـزارز 
 )thodex( رسـیده اسـت. چندی پیـش، صرافـی تودکـس
از دسـترس خـارج و مدیـر ایـن صرافـی بـا ۲ میلیـارد دالر 
رمـز ارز متـواری شـد؛ از سـوی دیگـر، صرافـی وبیت کویـن 
)vebitcoin( نیـز در ابتـدای ایـن هفته از سـوی ناظر مالی 
ترکیـه تعطیـل و تمامـی حسـاب های بانکـی ایـن صرافـی 

مسـدود و کارکنـان آن دسـتگیر شـدند.
بررسـی ها نشـان می دهـد، فقـدان زیرسـاخت حقوقـی 
و ذات شـفافیت گریز ارزهـای دیجیتـال، کار را بـرای احقـاق 
حقـوق مالباختـگان و شـاکیان پرونده هـای رمـزارز تقریبـاً 
ناممکـن کـرده اسـت؛ حـال آنکه ایـن امر بـه دلیل مسـدود 
شـدن کیف پول برخی ایرانی ها در شـرایط تحریـم و افزایش 
کالهبرداری هـا از افـراد ناآگاه و مشـتاق به سـرمایه گذاری در 
حـوزه اسـتخراج یا معامله رمزارزها بیش از سـایر کشـورهای 

جهـان به چشـم می خـورد.
در همین ارتباط، سـرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشـخیص 
و پیشـگیری از جرایم سـایبری پلیس فتا در یک گفت وگوی 
تلویزیونـی بـا بیـان اینکـه تعـداد تخلفـات در حـوزه ارزهای 
دیجیتـال افزایـش پیدا کـرده، گفت: عمـده پرونده های ثبتی 
در پلیـس فتـا مربـوط بـه مالباختگانـی اسـت کـه اطـالع و 
شـناختی نسـبت به پدیده رمزارز و فرآیند استخراج و معامله 
آن نداشـته و سـرمایه خـود را بـا انگیـزه سـرمایه گذاری در 

اختیـار کالهبـرداران قـرار می دهند.
وی در خصوص مخاطرات سـرمایه گذاری در بازار رمزارزها 
اظهـار داشـت: سـرمایه گذاری بـه صـورت پانـزی یکـی دیگر 
بـرای سـرمایه گذاران  از دام هایـی اسـت کـه کالهبـرداران 
پهـن کرده انـد. در ایـن روش افراد سـرمایه خـود را در اختیار 

شـرکت هایی قـرار داده کـه قـول سـود چشـمگیر ماهیانه به 
آنـان می دهند. عمده این شـرکت ها خارج از کشـور هسـتند 
و تـا زمانـی کـه هـرم سـرمایه گذاری تکمیـل نشـده باشـد، 
بـه اعضـا سـود می دهنـد. امـا پـس از تکمیل هـرم، اقـدام به 
کالهبـرداری کـرده و دیگـر اثـری از آن شـرکت نخواهد بود.

از طرفـی، اخیـراً اصغر بالسـینی درباره آینـده قیمت ها در 
ارزهای دیجیتال گفت: تجربه نشـان داده در چنین بازارهایی 
ریسـک عـدم نفـع و تحمیل زیـان به سـرمایه گذاران بسـیار 
جـدی و کلیدی اسـت، همانطـور که در روزهـای اخیر بخش 
قابـل توجهی از خریداران کریپتو کارنسـی ها و بیت کوین که 
بـا قیمت های بسـیار باالیی اقـدام به خرید کـرده بودند، دچار 

خسـران و زیان جدی شـدند.
ایـن اقتصـاددان هشـدار داد: آن چـه کـه می توانـد باعـث 
بـرای  جامعـه  از  بخش هایـی  ورود  شـود  جـدی  نگرانـی 
سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه اسـت در حالـی کـه متأسـفانه 
تجربـه و تحلیـل دقیـق و آگاهانـه از رونـد بـازار کریپتـو 
کارنسـی ها، نحوه قیمت گذاری، اسـتخراج و معامـالت ندارند 
و بـر اسـاس جـو روانی و فضـای تبلیغاتی به وجود آمـده وارد 

چنیـن بـازاری می شـوند.

    بهشتی برای کالهبرداری
بـر اسـاس آنچه مطـرح شـد، امـکان اثرپذیـری قیمت ها 
در بـازار ارزهای دیجیتال از سیاسـت های اقتصـادی دولت ها، 
تمرکـز بـاالی چینی هـا در فرآینـد اسـتخراج و مدیریـت 
آتـی بـازار، انتظـار اصـالح عمومـی قیمت هـا و النه گزینـی 
کالهبـرداران در زوایـای پنهـان پدیـده رمـزارز، مخاطـرات 
بین المللی برای کلیه سـرمایه گذاران محسـوب می شـود و به 
همیـن دلیل اغلب کارشناسـان سـهم حداقلی بـرای ارزهای 

دیجیتـال در سـبدهای سـرمایه گذاری قائـل هسـتند.
زوایای کمتر شـناخته شـده و پشـت پرده پیچیده ارزهای 
دیجیتـال بـه لحـاظ فنـی، بـازار رمزارزهـا را بسـتری ایده آل 
بـرای اقدامـات مجرمانـه ای نظیـر پولشـویی، تأمیـن مالـی 
تروریسـم، کالهبرداری و تأمین منابع سـایت های شرط بندی 
کرده و همین مسـاله ریسک سـرمایه گذاری در معامالت رمز 

ارزهـا را افزایش داده اسـت.

    سناریوی بورس در رمزارزها تکرار می شود؟
در ایـران مدتـی اسـت گروهـی از کارشناسـان اقتصـادی 
نسـبت به تکرار سـناریوی ریزش مردادماه ۱۳۹۹ بازار بورس 
در بـازار ارزهـای دیجیتـال هشـدار می دهنـد. اسـتدالل این 
گـروه، بـه اصـالح توأمـان قیمـت جهانـی ارزهـای دیجیتال 
و کاهـش نـرخ ارز بازمی گـردد و از فقـدان پشـتوانه در ازای 
ایـن دارایـی پرحاشـیه خبر می دهنـد. این در حالی اسـت که 
برخـی از سـرمایه گذاران، بـرای فـرار از ریسـک بازار سـهام و 
در امـان مانـدن از زیان هایـی نظیر ریزش سـال گذشـته بازار 

سـهام، وارد عرصـه ارزهـای دیجیتـال شـده اند.
آنچـه در ایـن میـان حائـز اهمیـت و قابـل تأمـل اسـت، 
مراجعـه حجـم باالی مالباختگان رمزارز و نیز مسـدود شـدن 
برخـی کیف هـای پـول سـرمایه گذاران ایرانـی بـه بهانه هـای 
مختلـف در بـازار ارزهـای دیجیتال اسـت؛ پدیـده ای که بارها 
در رسـانه ها مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و ریسـک های مواجهه 
بـا آن مکـرر بیـان شـده اسـت؛ بنظر می رسـد اطالع رسـانی 
عمومـی نسـبت به ابعاد پیـدا و پنهان بازار رمـز ارزها می تواند 
نقـش مهمـی در افزایـش آگاهـی مـردم نسـبت به ایـن بازار 
جدیـد داشـته و از مغبون شـدن بسـیاری از سـرمایه گذاران 
کـه بـا حداقـل دانـش و شـناخت، سـرمایه خـود را وارد ایـن 
بـازار می کنند، جلوگیری کند. مسـئولیتی که بنظر می رسـد 
مشـترکا متوجه دسـتگاه سیاسـت گذار حـوزه رمـز ارز، یعنی 

بانـک مرکزی و نیـروی انتظامی اسـت.
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هدر رفت ۸۰ درصدی بارندگی ها در کشور
بــه گفتــه یــک کارشــناس حــوزه آب حــدود ۷۰ درصــد 
ــه  ــل ب ــد آن تبدی ــدود ۱۱ درص ــر و ح ــا تبخی ــارش ه ب
ســیالب مــی شــود، بنابرایــن حــدود ۸۰ درصــد نــزوالت را 

ــم. از دســت مــی دهی
چالــش آب بــرای ایــران کــه دو ســوم مســاحت آن 
ــازه ای  ــه ت ــاً مقول ــت، طبیعت ــک اس ــه خش ــک و نیم خش
ــن  ــه ای ــت ک ــادی اس ــال های زی ــی رود. س ــمار نم ــه ش ب
جغرافیــای پهنــاور بــا محدودیــت منابــع آبــی مواجــه بــوده 
اســت؛ در گذشــته هــر چنــد میــزان نیــاز آبی به گســتردگی 
شــرایط کنونــی نبــوده، امــا روش هــای ســنتی تــا حــدی این 

ــت مــی کــرده اســت. ــی را مدیری ــش آب چال

ســال های ســال اســت، روزهــای آغازیــن نیمــه نخســت 
ــرار  ــرق ق ــار حــوزه آب و ب ــه در صــدر اخب ــن جمل ســال ای
ــش  ــان پی ــر از زم ــال زودت ــرم س ــای گ ــرد: »روزه می گی
ــد  ــر چن ــارت ه ــن عب ــد!« ای ــده ان ــاز ش ــده، آغ ــی ش بین
ــوای  ــه آب و ه ــه ب ــا توج ــا ب ــت، ام ــت نیس ــالف واقعی خ
ــه  ــت ک ــدی نیس ــوع جدی ــت موض ــوان گف ــران، می ت ای
ــه بررســی و واکاوی دقیــق داشــته باشــد. از ســویی  ــاز ب نی
دیگــر بــه گفتــه رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو، الگــوی آب و 
هوایــی در دنیــا و البتــه ایــران در حــال تجربــه یــک رونــد 
سینوســی اســت. بــه ایــن معنــا کــه در یــک ســال، ترســالی 
ــا  ــدی ب ــال بع ــم و در س ــه می کنی ــابقه ای را تجرب ــی س ب
خشکســالی شــدید رو بــه رو می شــویم. بــا در نظــر گرفتــن 
چنیــن تغییــری، منطقی تریــن اقــدام، تعریــف چنــد مــدل 
برنامــه ریــزی مختلــف از ســطوح مختلــف اســت. اینکــه چه 
دســت اقداماتــی بایــد در کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد 
ــره  ــی بیشــترین به ــر آب ــام پ ــا در ای ــدت انجــام شــود، ت م
بــرداری و ذخیــره ســازی آب را داشــته باشــیم و در روزهــای 
کــم آبــی، بــا بهتریــن شــکل نیــاز بخــش شــرب، صنعــت و 

ــم. کشــاورزی را برطــرف کنی

    کدام استان ها کم بارش هستند؟
ســال آبــی جــاری بــه گــواه بســیاری از متخصصیــن یکی 
ــه در  ــی رود؛ چنانچ ــمار م ــه ش ــال ها ب ــک ترین س از خش

زمســتان ســال گذشــته، بــارش بــرف و بــاران مطابــق پیــش 
بینی هــای ســازمان هواشناســی نبــود و بهــار ســال جــاری 
ــل  ــدد قاب ــور ع ــای کش ــم بارندگی ه ــن حج ــز میانگی نی

توجهــی نبــوده اســت.
طبـق آخریـن اظهـارات حمیدرضـا جانبـاز، مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضالب کشـور در تعـداد زیادی از اسـتان های 
مرکـز فـالت ایـران و اسـتان های شـرقی میزان بارش بسـیار 
کاهش پیدا کرده اسـت، مانند اسـتان سیسـتان و بلوچستان 
کـه کمتـر از ۱۰ میلی متـر کاهـش در آن ثبـت شـده اسـت. 
همچنین اسـتان های خراسـان جنوبی، کرمان، جنوب فارس، 
یـزد و بخش هایـی از اصفهـان و سـمنان دچار کمبود شـدید 

بارش هسـتند.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول بــر اســاس برنامه ریزی هــا 
ــی را  قــرار اســت در شــهرها و روســتاها کمتریــن تنــش آب
داشــته باشــیم کــه بــر ایــن اســاس ۶ محــور تدویــن شــده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب افزایــش ظرفیــت تأمیــن آب، کاهش 
میــزان هــدر رفــت آب، افزایــش میــزان ذخیــره ســازی آب، 
اطــالع رســانی عمومــی و آمــوزش همگانــی و درخواســت از 
مشــترکان بــرای مدیریــت مصــرف از آن جملــه اســت. ایجاد 
ــز در دســتور کار شــرکت های آب  شــبکه های هوشــمند نی
ــا  و فاضــالب در سراســر کشــور اســت و ســعی می کنیــم ب
مدیریــت فشــار، آب مناســبی را ذخیــره و در پیــک مصــرف 

ــتفاده کنیم. اس

    حال ذخایر آب سدها خوب نيست
ــت  ــزارش وضعی ــن گ ــه آخری ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــان  ــت ۱۴۰۰ نش ــا ۵ اردیبهش ــور ت ــزرگ کش ــدهای ب س
ــد کاهشــی بارش هــا، حجــم ورودی  ــه تبــع رون می دهــد، ب
ــا ۲۲  ــر ب ــون براب ــی ۱۴۰۰-۹۹ تاکن ــال آب ــدای س آب از ابت
ــه  ــوده کــه نســبت ب میلیــارد و ۳۲۰ میلیــون مترمکعــب ب
ــارد و ۳۵۰  ــل از آن )۳۷ میلی ــی قب ــال آب ــابه س ــدت مش م
میلیــون مترمکعــب(، بیانگــر کاهــش ۴۰ درصــدی ورودی 
ــت  ــن وضعی ــه مخــازن ســدهای کشــور اســت. آخری آب ب
ســدهای کشــور نشــان می دهــد کــه میــزان ذخایــر آب در 

مخــزن ســدها بــه ۲۹ میلیــارد و ۶۷۰ میلیــون مترمکعــب 
رســیده کــه در مقایســه بــا ســال آبــی ۹۹-۹۸ )۳۶ میلیــارد 
و ۸۳۰ میلیــون مترمکعــب( دارای ۱۹ درصــد کاهــش اســت.

البتــه مشــکل آب در کشــور مــا تنهــا محــدود بــه بخــش 
صنعــت آب نمی شــود و دامنــه آن صنعــت بــرق و تولید برق 
ــن  ــد؛ در همی ــر می کن ــز متأث ــی را نی ــای برقآب از نیروگاه ه
راســتا محمــد حســن متولــی زاده، مدیرعامل شــرکت توانیر 
ــه  ــی ب ــای برق آب ــد نیروگاه ه ــدی تولی ــش ۴۰ درص از کاه
دلیــل کمبــود بارش هــا خبــر داد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
ــه  ــت و نیم ــوب نیس ــور مطل ــی کش ــال و روز آب ــت ح گف
ــت های  ــردن سیاس ــت نک ــورت رعای ــال درص ــت س نخس
مدیریــت مصــرف، بــا چالــش پشــت ســر می گذاریــم. البتــه 
بــه گفتــه متخصصیــن سیاســت های مدیریــت مصــرف آب، 
مقولــه ای نیســت کــه یــک شــبه ثمــر دهــد بلکــه زمــان بــر 

اســت.

    کاهــش تلفــات تبخيــر و ســيالب، اولویــت 
نخســت مدیریــت چالــش آب

حمیــد ســینی ســاز، کارشــناس حــوزه آب در گفتگــو 
ــان  ــدت، می ــاه م ــکار کوت ــاره راه ــر درب ــگار مه ــا خبرن ب
ــه  ــا توجــه ب مــدت و بلنــد مــدت چالــش آبــی کشــور ب
ــه طــور سینوســی  ــا ترســالی هایــی کــه ب خشکســالی ی
ــه طــور همزمــان  شــاهد آن هســتیم، گفــت: مــا بایــد ب
ــات  ــر و تلف ــات تبخی ــه ســمت کاهــش چشــمگیر تلف ب
بــا  برداریــم.  گام  کشــور  در  ســیالب ها  از  حاصــل 
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــه س ــوذ دادن آب ب ــریع نف تس
در حقیقــت در مســیر اجرایــی شــدن هــم زمــان ایــن دو 

ــم. ــرده ای هــدف حرکــت ک
ــاهد آن  ــی ش ــر بارندگ ــر اث ــه ب ــی ک ــر آب ــزود: اگ وی اف
هســتیم در ســفره های آب زیرزمینــی نفــوذ داده نشــوند، یــا 
بــر اثــر تابــش نــور خورشــید و وزش بــاد تبخیــر می شــوند 
ــدرت  ــیبی ها، ق ــن در سراش ــاری شــدن روی زمی ــا ج ــا ب ی
ــر ایجــاد آســیب از دســترس  ــالوه ب ــد و ع ــی می یاب تخریب
ــن  ــم ای ــا بتوانی ــدای بارش ه ــر از ابت ــود. اگ ــارج می ش خ
ــوذ  ــی نف ــر زمین ــفره های آب زی ــمت س ــه س ــزوالت را ب ن
ــاران در کشــور،  دهیــم از تلفــات حــدود ۷۰ درصــدی آب ب

کاســته ایــم.
ــا بیــان اینکــه حــدود ۱۰ تــا ۱۱ درصــد  ســینی ســاز ب
ــه  ــه ســیالب می شــود، ادام ــل ب بارندگی هــای کشــور تبدی
ــمانی را از  ــزوالت آس ــد از ن ــدود ۸۰ درص ــن ح داد: بنابرای
ــت  ــا مدیری ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــم. ای دســت می دهی
ایــن از بیــن رفتــن آب، حتــی بــه میــزان ۳۰ تــا ۴۰ درصــد، 
می تــوان شــاهد تعریــف منابــع آبــی جدیــد بــرای مدیریــت 
ــد  ــران تنهــا می توان ــن ای چالــش آب کشــور باشــیم. بنابرای
در مجمــوع از ۲۰ درصــد منابــع آبــی خــود اســتفاده کنــد 
کــه حتــی در بســیاری از مــوارد از همیــن میــزان نیــز بهــره 

ــدارد. ــرداری حداکثــری ن ب
ایــن کارشــناس حــوزه آب اظهــار داشــت: در ایــن میــان 
نبایــد ســهم تلفــات شــبکه توزیــع و انتقــال آب را فرامــوش 
ــزوالت  ــت ن ــدی هدررف ــم ۸۰ درص ــن رق ــا ای ــم؛ ام کنی

ــه طــور کامــل از دســت مــی رود. آســمانی و تبخیــرات، ب
وی توضیــح داد: در وهلــه نخســت بایــد رقم تلفات ســیل 
ــورد اســتفاده  ــار و م ــوان آن را مه ــه می ت ــر آب را ک و تبخی
قــرار دهیــم، کاهــش داد یــا بــه ســفره های آب زیــر زمینــی 
ــفره های آب  ــه س ــرایطی ک ــم در ش ــم. آن ه ــل کنی منتق
زیرزمینــی بــه هیــچ عنــوان شــرایط مطلوبــی از نظــر ذخیره 

ســازی ندارنــد.
عرفانه تاجيکی
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سکوت مجلس در برابر اقدام غیرقانونی دولت در تعیین نرخ گندم
در حالـی که کارشناسـان بـه قیمـت ۵۰۰۰ تومانی خرید 
تضمینـی گنـدم معتـرض و معتقدنـد کـه دولـت، قانـون و 
شـورای قیمـت گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک را دور زده، 

مجلـس در برابـر ایـن اقـدام دولـت سـکوت کرده اسـت.
 در حالـی که کارشناسـان به قیمـت ۵۰۰۰ تومانی خرید 
تضمینـی گندم معتـرض و معتقدند که دولـت در این زمینه 
قانون و شـورای قیمت گـذاری محصوالت اسـتراتژیک را دور 
زده، مجلس بویژه اعضای کمیسـیون کشـاورزی، در برابر این 
اقـدام دولـت سـکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشـی به نشـان 

نداده اند.

تخلفـات دولـت طـی سـال های اخیـر در اجـرای قانـون 
خریـد تضمینی محصوالت کشـاورزی منجر بـه ورود مجلس 
بـه ایـن مسـاله و اصـالح قانون خریـد تضمینـی محصوالت 
اسـتراتژیک شـد؛ بـر اسـاس اصالحـی کـه روی قانـون انجام 
شـد، به جای شـورای اقتصاد، شـورای قیمت گذاری متشکل 
از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسـئول تعیین 

قیمت خریـد تضمینی محصوالت اسـتراتژیک شـد.
بـه درخواسـت  نیـز شـورای مذکـور  در همیـن راسـتا 
تشـکل های کشـاورزی، نـرخ خریـد تضمینـی چغندرقنـد، 
داد(.  )افزایـش  کـرد  اصـالح  را  چـای  و  روغنـی  دانه هـای 
بـه ادغـان دسـت اندرکاران، افزایـش نـرخ دانه هـای روغنـی 
دیرهنـگام و پس از پایان یافتن فصل کشـت بـود و به همین 
دلیـل در سـطح زیرکشـت ایـن اقالم تأثیر نداشـت امـا اقدام 
بـه موقـع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانسـت 
کشـاورزان را به کشـت این محصول اسـتراتژیک ترغیب کند 
که این مسـاله وابسـتگی کشـور به واردات طی سـال جاری و 

آینـده را کاهـش خواهـد داد.

  دولت چگونه شـورای قيمـت گذاری محصوالت 
استراتژیک را دور زد؟

بـا ایـن وجـود دولـت بـه عنـوان متولـی شـورای قیمـت 
گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک ماه هـای متمـادی در برابـر 
درخواسـت های متعـدد تشـکل های کشـاورزی بـرای اصالح 
نـرخ گنـدم مقاومـت کـرد و سـرانجام در حالی که برداشـت 
گندم در برخی مناطق کشـور آغاز شـده بـود، موضوع اصالح 

نـرخ گنـدم در دسـتور کار شـورا قـرار گرفت.
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 کرده انـد و بـر ایـن اسـاس انتظار 
می رفـت شـورای قیمـت گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک به 
رویه گذشـته که جلسـاتش دوشـنبه برگـزار می شـد، درباره 
نـرخ توافـق شـده تصمیم گیـری کنـد. امـا منابـع آگاه 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 این وجـود قیمت گندم در سـتاد هماهنگـی اقتصادی 
دولت که به ریاسـت رئیس جمهور تشـکیل شـده بـود، مورد 

بررسـی قـرار گرفـت و در نهایـت یک هـزار تومـان بـه عنوان 
»جایـزه سـرعت در تحویـل« به نـرخ قبلی گنـدم اضافه کرد.

ایـن اقـدام دولـت واکنش هـای گسـترده ای را بـه دنبـال 
داشـت، در همین زمینه محمدشـفیع ملک زاده، رئیس نظام 
صنفی کشـاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار 
مهـر گفـت: ایـن نـرخ منطقـی نیسـت و قیمت گنـدم نباید 
کمتـر از ۵۵۰۰ تومـان باشـد هرچنـد که با توجـه به کاهش 
عملکـرد گنـدم بـه دلیـل خشکسـالی و افزایـش سرسـام آور 
هزینه هـای مسـتقیم و جانبـی تولیـد، قیمت تمام شـده هر 
کیلوگرم گندم در سـال جاری بیشـتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد 

شـده است.
ملـک زاده تاکیـد کـرد: در هـر صـورت شـورای قیمـت 
گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک بایـد بـر اسـاس وظایـف و 
اختیـارات قانونـی طـی روزهـای آتی تشـکیل جلسـه داده و 
طبـق قانون، نسـبت بـه تعیین و اعـالم نـرخ خرید تضمینی 
محصـول گندم و سـایر محصوالت اقدام مقتضـی انجام دهد.

همچنین، سـید جعفر حسینی، مشـاور عالی نظام صنفی 
کشـاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشـاره 
بـه قانون مجلس بـرای قیمت گذاری محصوالت اسـتراتژیک 
گفـت: بـر اسـاس قانونـی کـه مجلـس بـه تصویـب رسـاند 
مسـئولیت قیمت گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک بـر عهده 
شـورای قیمـت گذاری اسـت و اینکه دیروز در جلسـه سـتاد 
هماهنگـی اقتصادی دولـت، قیمت گندم را اعـالم کرده مورد 

قبـول نیسـت و مجلـس باید به ایـن مسـأله ورود کند.

    تبانـی دولت با تشـکل های شـبه دولتی برای 
تعييـن قيمت گندم!

در همیـن راسـتا کاظـم خـاوازی، وزیـر جهاد کشـاورزی 
در نشسـتی بـا خبرنگاران در پاسـخ به پرسـش خبرنگار مهر 
مبنـی بـر اینکه تعیین قیمت ۵ هـزار تومان بـرای نرخ خرید 
تضمینی گنـدم مورد رضایت خیلـی از تولید کنندگان نبوده 
و آنـان معتقد هسـتند که قیمـت باید حداقل ۵ هـزار و ۵۰۰ 

تومـان باشـد، گفت: قیمـت گندم آنالیـز دارد و بر اسـاس آن 
آنالیـز نرخ تمام شـده تولید مشـخص می شـود.

وزیـر جهاد کشـاورزی تصریح کرد: قیمتـی که به تصویب 
رسـید عـددی بود که بنیاد ملی گندمـکاران آن را اعالم کرده 
بود که این بنیاد متشـکل از کشـاورزان اسـت و مـا به احترام 
آنـان همیـن قیمـت را در سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولت 
مطـرح کردیم که بـا حمایت رئیس جمهور و رئیس سـازمان 

برنامـه و بودجه به تصویب رسـید. 
البتـه این اظهـارات وزیر جهاد کشـاورزی نیز مـورد انتقاد 
عـده ای از کارشناسـان قرار گرفته چـرا که آنان معتقدند بنیاد 
ملـی گندمکاران که خـود وزارت جهاد کشـاورزی آن را ایجاد 
کرده، بیشـتر نماینده دولت اسـت یا کشـاورز و به نوعی تبانی 
میـان دولـت و تشـکل های شـبه دولتـی باعـث اخـذ چنین 
تصمیمی شـده اسـت. در این زمینه ارسـالن قاسـمی، رئیس 
کمیسـیون کشـاورزی اتاق تعاون ایـران در گفتگو با خبرنگار 
مهـر در واکنـش بـه تعیین هـزار تومـان جایزه بـرای تحویل 
گنـدم از کشـاورزان اظهـار داشـت: نکتـه مهمـی کـه در این 
زمینـه باید مـورد توجه قرار بگیرد این اسـت که تشـکل های 
عضو شـورای قیمت گذاری محصوالت اسـتراتژیک بیشـتر از 
آنکـه نماینده کشـاورزان باشـند نماینـده دولت در این شـورا 

هستند.

    سـاختار شـورای قيمـت گـذاری محصـوالت 
اسـتراتژیک بایـد تغييـر کند

وی اضافــه کــرد: بنیــاد ملــی گندمــکاران ایــران، تشــکلی 
اســت کــه وزارت جهــاد کشــاورزی آن را ایجــاد کــرده و دفتر 
ــاورزی و در  ــاد کش ــاختمان وزارت جه ــکل در س ــن تش ای
طبقــه معاونــت زراعــت اســت همچنیــن مدیرعامــل اتحادیه 
مرکــزی تعاون روســتایی و کشــاورزی ایران توســط ســازمان 
ــر نظــام  ــاون روســتایی تعییــن می شــود و دفت مرکــزی تع
صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی نیــز در ســاختمان ایــن 

ســازمان اســت.
قاسـمی تاکیـد کـرد: مـا در زمان تشـکیل شـورا نیـز این 
هشـدارها را داده بودیم اما متأسـفانه چندان مـورد توجه قرار 
نگرفـت و االن نتیجـه ایـن شـده که بخش خصوصـی واقعی 
نقشـی در قیمت گذاری ندارد و تشـکل هایی در آن دخیل اند 
کـه یـا تحت کنترل دولت هسـتند و یا دولت آنهـا را به وجود 

است. آورده 
وی تصریـح کـرد که مجلـس باید ترکیب اعضای شـورای 
قیمـت گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک را مورد بررسـی قرار 
دهـد و اصـالح کنـد و بخـش خصوصی واقعـی در این شـورا 
حضـور یابـد؛ چـرا کـه اعضـای فعلی شـبه دولتی هسـتند و 
بیشـتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد 

کشـاورزی هستند. 
نکتــه عجیــب در ایــن میــان، ســکوت مجلــس و 
ــت  ــت اس ــدام دول ــن اق ــه ای ــدگان ب ــش نماین ــدم واکن ع
ــا  ــو ب ــرای گفتگ ــر ب ــگار مه ــدد خبرن ــای متع و پیگیری ه
نماینــدگان عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــی 
نتیجــه مانــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــه اذعــان 
کارشناســان و تشــکل های واقعــی کشــاورزی، چنانچــه نــرخ 
عادالنــه ای بــرای گنــدم تعییــن نشــود، کشــاورزان غیــر از 
تحویــل گنــدم بــه دولــت، راه هــای دیگــری پیــش رو دارنــد 
ــر  ــد. ب ــه واردات را تشــدید کن ــاز کشــور ب ــد نی کــه می توان
ــه  ــی نســبت ب ــن اســاس الزم اســت دســتگاه های نظارت ای
ایــن اقــدام غیرقانونــی دولــت واکنــش نشــان داده و از زیــان 
گندمــکاران کشــور، افزایــش نیــاز کشــور بــه واردات و قاچاق 

خروجــی جلوگیــری کننــد.
زهرا مهدوی
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گزارش ویژه ...

۱/۵ میلیون تن گندم خوراک دام خواهد شد

یـک مقـام مسـئول با بیـان اینکـه دولـت در حـوزه نهاده 
هـای دامـی همان راهـی را می رود که پارسـال رفـت، گفت: 
بیـش از ۳ میلیـون تن انـواع نهاده های دامـی در بنادر موجود 

اسـت که ارز آن تأمین نشـده اسـت.
مجیــد موافــق قدیــری، رئیــس انجمــن صنایــع خــوراک 
ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــور و آبزی دام، طی
از اواخــر  توقــف تخصیــص ارز بــه نهاده هــای دامــی 
اســفندماه ســال گذشــته و تأثیــر آن بــر تأمیــن نهاده هــا و 
تولیــدات محصــوالت پروتئینــی در ماه هــای آینــده، گفــت: 
متأســفانه عــدم تأمیــن ارز در یــک ماه گذشــته اتفــاق افتاده 
ــتفاده  ــد سوءاس ــز می توان ــر نی ــن ام ــت ای ــن عل و مهمتری
بانــک مرکــزی از انتقــال وظایــف تجــارت نهاده هــای دامــی 

ــاد کشــاورزی باشــد. ــه وزارت جه از وزارت صمــت ب
وی بـا بیـان اینکـه سیاسـت گـذاران اقتصادی کشـور در 
عرصـه نهاده هـای دامی همـان راهی را می روند که سـال قبل 
هم پیمودند و این بسـیار خطرناک اسـت، تصریح کرد: امروز 
اگـر از نظر نیاز کشـور و کمبود کاال بخواهیـم نهاده های دامی 
را رتبـه بنـدی کنیـم، کنجاله سـویا، جـو و ذرت در رتبه های 

اول کمبـود قراردارند.
قدیـری تاکیـد کـرد: با این حـال امروز بیـش از ۳ میلیون 
تـن انـواع نهاده های دامی در بنـادر ایران موجود اسـت که ارز 
آن تأمیـن نشـده و عـدم عرضـه به موقـع نهاده هـای دامی به 
بـازار، راه را بـرای سوءاسـتفاده گـران و رانت خـواران و دالالن 
در عرصـه محصوالت پروتئینی باز خواهد کـرد و دوباره مانند 
سـال قبـل باسـکولچی کشـتارگاه بهمـن بیشـترین سـود را 
می بـرد و تولیدکنندگان و مردم بیشـترین ضربه را می خورند.

وی دربـاره اینکـه آیـا ذخایر کشـور به اندازه ای هسـت که 
ایـن چنـد ماه توقـف را جبران کند یـا بزودی اثـرات این خأل 
را در بـازار مشـاهده خواهیـم کـرد؟، تصریـح کـرد: صالحیت 
اظهـار نظـر در خصوص میزان ذخایر راهبردی کشـور را ندارم 
امـا اگـر فرض کنیم که انبارهای کشـور ماالمـال از نهاده های 
دامـی باشـد نبایـد موضـوع خـام فروشـی نهاده هـای دامی و 
فقـدان شـبکه توزیـع مناسـب در عرصـه نهاده هـای دامی را 

نادیـده گرفت.
ایـن فعـال بخـش خصوصی تصریح کـرد: هر چنـد تولید 
محصـوالت پروتئینـی ارتبـاط مسـتقیم بـا تأمیـن بـه موقع 
نهاده هـای دامـی دارد، اما معتقدم »مدیریـت توزیع« اهمیت 
ویـژه ای دارد چنانچه در نیمه دوم سـال ۹۹ نیز شـاهد بودیم 

کـه کمبـود مواد اولیه در کشـور وجود نداشـت ولی در تأمین 
مـواد پروتئینـی از قبیـل گوشـت مرغ و گوشـت قرمـز دچار 
مشـکالت بزرگی شـدیم. پیشـنهاد همیشـگی ما اسـتفاده از 
ظرفیـت کارخانجـات خـوراک دام اسـت چـرا کـه هـم رصد 
و پایـش نهاده هـای دامـی بـه خوبـی قابـل کنتـرل اسـت و 
هـم توسـعه عمـودی در صنعـت دامپـروری به خوبـی صرف 

می شـود.
قدیـری دربـاره اینکـه آیـا ایـن تأخیـر می توانـد منجر به 
افزایـش مجـدد قیمـت محصـوالت پروتئینـی از جملـه مرغ 
در ماه هـای آینـده شـود؟، گفـت: در حـال حاضـر مهمتریـن 
مشـکل در زنجیره تأمین گوشـت مـرغ افزایش قیمت جوجه 
یـک روزه اسـت و بعـد از آن بحـث نیـاز به نهاده هـای دامی و 

خـوراک طیور مطرح اسـت.

    فعالً مشکل توليد مرغ؛ جوجه است
وی ادامـه داد: بـه گفتـه مرغداران، عرضـه جوجه با قیمت 
مصـوب بسـیار کم اسـت و با قیمت های فعلی پـرورش مرغ و 
فـروش بـه قیمت مصـوب، توجیه اقتصادی نـدارد و به همین 

منظور تولیدکننـدگان رغبتی به جوجه ریـزی ندارند.
ــر  ــم از اواخ ــال می دهی ــه احتم ــان اینک ــا بی ــری ب قدی
ــر شــود،  ــک روزه کمــی بهت ــت جوجــه ی ــاه وضعی خردادم
ــی  ــای دام ــر روی نهاده ه ــار ب ــورت فش ــن ص ــت: در ای گف
ــاد  ــن حــوزه زی ــا در ای ــد و مجــدداً نگرانی ه ــش می یاب افزای

می شــود.
ایـن فعـال بخـش خصوصـی تصریـح کـرد که سیاسـت 
دولـت در ارتبـاط بـا واردات مـرغ شـفاف نیسـت و فعـال 
اقتصـادی نمی دانـد در آینـده چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد امـا 
بـه هـر حال با شـرایط موجـود قیمت تمـام شـده تولید مرغ 
افزایـش می یابد کـه اگر دولت بخواهد این مسـاله را با واردات 
گوشـت مـرغ مدیریـت کند، صنعـت طیور حتـی از وضعیت 

کنونـی نیـز ضربه بیشـتری می خـورد.

    دولـت منابـع ارزی خـود را یـا بایـد صـرف 
واردات گنـدم کنـد یـا ذرت

قدیــری دربــاره اینکــه دولــت اخیــراً قیمــت گنــدم را ۵ 
هــزار تومــان تعییــن کــرده کــه در مقایســه بــا قیمــت جــو 
حــدود ۲ هــزار تومــان ارزان تــر اســت و گفتــه می شــود ایــن 
مســأله ســبب خواهــد شــد گنــدم بــه عنــوان خــوراک دام 

مصــرف شــود، بــه نظــر شــما چقــدر ایــن موضــوع امــکان 
پذیــر اســت؟ گفــت: زمانــی کــه عرضــه نهاده هــای دامــی به 
بــازار بــه موقــع انجــام شــود قیمــت گنــدم و دیگــر کاالهــای 

جایگزیــن خــود بــه خــود تعــادل پیــدا می کنــد.
وی افـزود: بـا توجه بـه اینکه دولت یـا باید منابـع ارزی را 
صـرف واردات گنـدم کنـد و یـا ذرت وارد کنـد؛ بنابراین برای 
دولـت بـه صرفه تر اسـت که گنـدم داخلی را بـا قیمت باالتر 
از نـرخ تضمینـی، خریداری و بخشـی از ذخایر گندم را به این 

نحـو تأمیـن کند، چـرا که ایـن به نفع دولت اسـت.
قدیـری ادامـه داد: عـالوه بـر ایـن ما چـه بخواهیـم و چه 
نخواهیـم سـالیانه حـدود ۱.۵ میلیـون تـن گندم به اشـکال 

مختلـف وارد چرخـه خـوراک دام می شـود.

    نتایـج اقتصـاد دسـتوری، کوتـاه مـدت و بی 
ارزش اسـت

قدیـری دربـاره اینکـه بـه عنوان یـک کارشـناس قدیمی 
صنعـت خـوراک چـه پیشـنهادی بـرای دولـت داریـد تـا 
سـال جاری را بـا آرامـش بیشـتری نسـبت به سـال قبـل، در 
حـوزه بـازار نهاده هـا مدیریـت کنـد؟، تاکیـد کـرد: توصیه به 
دولـت نباید فقـط در راسـتای مدیریت یک بـازار خاص مثل 
نهاده هـای دامـی باشـد، چـون بـا واردات مرغ عمـاًل می توان 
بـه صـورت کامل التهاب بـازار نهاده های دامـی را از بین برد و 

تقاضـا را به صفر رسـاند.
وی تصریـح کـرد: مـا به شـدت احتیاج به ثبات سیاسـتی 
و ثبـات سیاسـی داریم به همین منظور راهـکار باید راهکاری 
جامـع باشـد کـه هم صنعتگـر و هم مصـرف کننـده را در بر 
بگیـرد و نبایـد فقـط متمرکز بـر مدیریت التهاب باشـد چون 
نتیجـه آن رویکردهـای اقتصاد دسـتوری می شـود کـه کوتاه 
مـدت اسـت و ارزش اقتصـادی نـدارد. متأسـفانه در تمام این 
سـال ها ریشـه اصلـی گرفتـاری ما این بـوده که مسـئوالن به 
دنبـال راه حـل های بی دردسـر، کوتـاه مدت و سـریع بودند.

این مقام مسـئول بـر رهایی اقتصاد دامپروری از سیاسـت 
زدگـی تاکیـد و اضافه کـرد که در این حـوزه باید عناصر بهره 
وری و توسـعه عمـودی پیگیـری شـود کـه حتماً در شـرایط 
فعلی سـخت و التهـاب آفرین اسـت ضمن اینکه بـرای انجام 
این مهم بایسـت اقشـار آسـیب پذیر شناسـایی و برنامه های 

حمایتـی از آنها شـکل بگیرد.
زهرا مهدوی
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خاک خوردن سامانه جامع گارانتی به دلیل فقدان اطالع رسانی عمومی
علی رغـم اینکـه یـک سـال از راه انـدازی سـامانه جامـع 
گارانتـی می گـذرد امـا هنـوز بسـیاری از مصرف کننـدگان از 
کارکردهای آن اطالع ندارند و سـازمان حمایت و صداو سـیما 

اطالع رسـانی مناسـبی را انجـام نداده انـد.
بـه گزارش خبرنگار مهـر، رواج کارت های تقلبی گارانتی و 
نارضایتـی مصرف کننـدگان از خدمات پـس از فروش موجب 
شـد تا وزارت صمت سـاماندهی و نظارت هوشـمند بر صدور 
و ارائـه خدمـات گارانتـی کاالهـای بـادوام و مصرفی همچون 

موبایـل و لوازم خانگـی را در دسـتور کار خود قـرار دهد.
بـر همیـن اسـاس سـال گذشـته سـامانه جامـع گارانتی 
شـروع بـه کار کـرد و طبـق دسـتور سـازمان حمایـت از 
مصرف کنندگان، ثبت نام و تشـکیل پرونده در سـامانه جامع 
گارانتـی از ۱۷ تیرمـاه ۱۳۹۹ بـرای واردکننـدگان و تولیـد 
کننـدگان اجباری شـد. هـم اکنون سـامانه جامـع گارانتی با 
آدرس https://irangs.ir و کـد دسـتوری #۷۷۷۷*۴* در 
دسـترس عمـوم مـردم برای تشـخیص اصالـت گارانتـی قرار 

گرفته اسـت.
حمایـت  سـازمان  معـاون  احمـدی  جـواد  سـید 
مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان، پیـش از این اعـالم کرده 
بـود، امتیازبنـدی و رتبه بنـدی شـرکت های گارانتـی کننده، 
مدیریـت نصابـان درباره کاالهای نصبی و مشـاهده مراکز ارائه 
خدمـات و نمایندگی های مجاز از ویژگی های سـامانه گارانتی 

و خدمـات قابـل ارائـه بـه مردم اسـت.
بـا مراجعـه به سـامانه جامع گارانتـی می تـوان از اطالعات 
مربـوط بـه کاال، نظیـر »مـدل، برند، مرجع سـازنده، شـرکت 
گارانتـی کننـده، نحوه فعالسـازی گارانتـی، شـرح کاال، تاریخ 
شـروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسـه 

کاال« اطـالع یافت.
همچنیـن، پیـش از این حمیدرضا دهقانی نیا سـخنگوی 
سـتاد مبـارزه با قاچاق کاال و ارز با اشـاره به اینکه بـا راه اندازی 
و اسـتقرار سـامانه جامع گارانتی، فعالیت کارت هـای گارانتی 
کـه خدمـات نامطلوبی ارائـه می دهنـد خاتمه می یابـد اعالم 
کـرده بـود که سـامانه جامـع گارانتی بـه عنوان یک سـامانه 
مکمـل در کنـار سـامانه جامـع تجـارت و شناسـه کاال قـرار 
می گیـرد تـا از یک سـو ورود اجناس قاچاق به کشـور کنترل 
شـود و از سـوی دیگر گارانتی حقیقـی و غیرتقلبی در اختیار 

مصرف کنندگان قـرار بگیرد.

    چـه کسـانی از سـامانه جامـع گارانتـی بهره  
می برنـد؟

بـه دو گـروه مصرف کننـدگان و  ایـن سـامانه  کاربـران 
شـرکت های گارانتی کننده تقسـیم می شـوند. این شرکت ها 
بـا ثبـت شناسـنامه گارانتـی محصوالتـی که تحت پوشـش 
خـود قـرار دارند، بـه نوعی باعث می شـوند مصرف کنندگان از 
اصالـت و اعتبار گارانتی کاالی خریداری شـده خویش آگاهی 

پیـدا کنند.
مطابـق بـا مـاده ۴ قانـون حمایـت از حقـوق مصـرف 
کننـدگان؛ کاالهـای سـرمایه ای از جملـه خودرو )سـنگین یا 
سـبک(، ماشـین آالت صنعتـی، کشـاورزی، راهسـازی، لوازم 
خانگـی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکـی، صوتی، تصویری 
و وسـایل ارتباطـی مکلـف بـه داشـتن نمایندگـی رسـمی و 
تعمیـرگاه مجـاز، تأمیـن قطعـات یدکـی و ارائـه سـرویس و 

خدمـات بعـد از فروش هسـتند.
در حـال حاضر تلفن همراه و دیگر کاالهای دارای شناسـه 
رهگیری )یخچال فریزر، فریزر، ماشـین لباسشـویی، ماشـین 
ظرفشـویی، مایکروویـو، کولـر گازی و اسـپلیت، جاروبرقـی، 

تلویزیون( در این سـامانه قابل اسـتعالم هسـتند.

    شناسـایی گارانتی هـای تقلبی به وسـيله کد 
رهگيری منـدرج بر کاال

مـردم می تواننـد بـا مراجعـه بـه صفحه نخسـت سـامانه 
گارانتـی و یـا بـا ورود بـه کارتابـل اختصاصی خویـش، با درج 
شناسـه رهگیری منـدرج بـر روی کاال، از اصالت گارانتی خود 

اطمینـان یابند.

منظـور  بـه  رقمـی   ۱۳ شناسـه ای  رهگیـری  شناسـه 
منحصربه فـرد نمودن هر واحد کاالسـت کـه به کلیه کاالهای 
دارای بسـته بندی بـا ابعـاد مشـخص اختصاص می یابـد. اخذ 
و نصـب شناسـه رهگیـری بر روی بسـته بنـدی، بدنـه کاال و 
کارت گارانتـی آن در گـروه لوازم خانگـی و برقی تاکنون برای 
یخچـال، یخچال فریزر، فریزر، ماشـین لباسشـویی، ماشـین 
ظرفشـویی، مایکروویـو، کولـر گازی و اسـپلیت، جاروبرقـی، 
تلویزیـون و تلفـن همـراه و تبلـت الزامی شـده اسـت. الزم به 
ذکر اسـت که در گروه تلفن همراه و تبلت، شناسـه رهگیری 

در واقـع همان IMEI دسـتگاه اسـت.
گـروه لوازم خانگـی و برقی تاکنون بـرای یخچال، یخچال 
ظرفشـویی،  ماشـین  لباسشـویی،  ماشـین  فریـزر،  فریـزر، 
مایکروویو، کولر گازی و اسـپلیت، جاروبرقی، تلویزیون و تلفن 
همـراه و تبلـت الزامـی شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت که در 
گـروه تلفـن همـراه و تبلت، شناسـه رهگیـری در واقع همان 

IMEI دسـتگاه است.
همچنیـن در کارتابل این سـامانه یـک صفحه اختصاصی 
برای مصرف کنندگان کاال ایجاد شـده که از طریق آن تمامی 
گارانتی هایـی کـه بـه نـام فـرد فعـال شـده، قابـل مشـاهده 
اسـت؛ همچنین خریداران کاال می  توانند از نظرات مشـتریان 
شـرکت های گارانتـی و میـزان رضایـت افـراد از آن هـا اطالع 

پیـدا کنند.

    مشاهده اسامی گارانتی های تقلبی
بخـش منحصـر بـه فـردی کـه در ایـن سـامانه به چشـم 
می خـورد، صفحـه مربـوط به معرفـی گارانتی هـای نامعتبر و 

جعلـی رایـج در بازار اسـت.

    تاکنـون ۹ هزار شـرکت توليـدب و وارداتی در 
ایـن سـامانه ثبت نـام کرده اند

سـید محمدحسـین موالخواه سرپرسـت اداره کل نظارت 
بـر خدمـات سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و تولیـدگان 

در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر، با بیـان اینکه در حـال حاضر 
زیرسـاخت های سـخت افـزاری و نـرم افـزاری سـامانه جامع 
گارانتـی کامالً تکمیل شـده و آماده بهره برداری اسـت، عنوان 
کـرد: در حـال حاضـر شـرکت های تولیدکننـده و واردکننده 
بـرای اخذ گارانتـی معتبر برای اجناس خود، موظف هسـتند 
تا به شـکل مسـتمر شناسـه رهگیری کاالها را در این سامانه 

کنند. ثبت 
وی با اشـاره به اینکه از شـهریوماه سـال گذشـته تاکنون 
حـدود ۹ هـزار شـرکت تولیـدی و وارداتـی در سـامانه ثبـت 
نـام و تشـکیل پرونـده داده انـد، خاطـر نشـان کـرد: تمامـی 
شـرکت های واردکننـده و تولیدکننده منتخـب، ملزم به ثبت 
اطالعـات اجنـاس خـود هسـتند تـا از ایـن طریـق اطالعات 
کاالی قانونـی از کاالی قاچـاق احصا شـده و بـه تبع آن فقط 

بـه کاالهـای قانونـی، گارانتی معتبـر تعلق پیـدا کند.
موالخواه ادامه داد: طبق ضوابط تعیین شده حداقل زمان 
گارانتی برای یک کاال ۱۲ ماه است و حداکثر یک محصول 

می تواند ۱۰ سال خدمات پس از فروش داشته باشد.

    فقدان اطالع رسانی تنها نقطه ضعف سامانه
معـاون نظـارت بر کاالهای سـرمایه ای و خدمات سـازمان 
حمایـت بـا بیان اینکـه در حـال حاضر هـر خریـداری که به 
فروشـگاه های لوازم خانگـی در سراسـر کشـور مراجعه کند به 
راحتـی می تواند توسـط کد دسـتوری #۷۷۷۷*۴* از اصالت 
گارانتـی آن کاال اطـالع پیـدا کند، عنـوان کرد: متأسـفانه در 
حـال حاضر عموم مردم با این سـامانه پرکاربرد آشـنایی پیدا 

نکرده اند.
وی افـزود: بـه وسـیله این سـامانه به سـرعت گارانتی های 
تقلبی و اجناس قاچاق کشـف و ضبط خواهد شـد. همچنین 
در حـال حاضـر تنها نقطـه ضعف این سـامانه، فقـدان اطالع 
رسـانی آن بـه شـکل عمومـی و همگانـی اسـت کـه بایـد از 
طریـق نهادهای اطالع رسـانی همچـون صداوسـیما پیگیری 

و اجرایی شـود.
مصرف کننـدگان می تواننـد هرگونـه شـکایت راجـع بـه 
خدمـات پـس از فـروش را در این سـامانه ثبـت نمایند و بعد 
از بررسـی توسـط کارشناسـان فنی این سـامانه، این شکایات 
در مرحلـه اول بـه اتحادیه هـای مربوطـه ارسـال خواهد شـد 
و در صـورت عـدم پاسـخ، پرونده به سـازمان تعزیـرات ارجاع 

داده می شـود.
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گزارش تحليلی ...

درباره نارسایی کبد بیشتر بدانید
کبد بزرگ ترین کارخانه شیمیایی بدن است یعنی تولید، 
متابولیسم، سم زدایی و ساخت بسیاری از مواد مورد استفاده 
بدن را برعهده دارد. این غده تقریبا هزار و ۱۰۰ گرمی که 
در قسمت فوقانی و راست شکم واقع شده، نقش حیاتی در 
ناقص آن زندگی  با عملکرد  یا  زندگی ما دارد و بدون آن 

ممکن نیست یا بسیار دشوار می شود.

حفاظت از این غده فوق العاده مهم است. گرچه در مواقع 
نادر مثل بیماری های اتوایمیون )حمله سیستم ایمنی بدن 
به اعضا مثال کبد که هنوز دلیل آن مشخص نشده است( 
بدون هیچ علت اولیه ای کبد دچار نارسایی شدید می شود 
ولی وظیفه ماست که از این عضو حیاتی تا آنجا که می توانیم 
محافظت کنیم زیرا بیشتر مواقع این خود ما هستیم که با 

ندانم کاری ضربه اصلی را بر این غده کارآمد وارد می کنیم.
۲نوع نارسایی کبد وجود دارد؛ حاد و مزمن. عالئم نارسایی 
مزمن و حاد در بیماران متفاوت است و درست مرتبط با اختاللی 
نکته های  در  است؛  شده  ایجاد  کبد  وظایف  در  که  هستند 
هفتگانه ای که در ادامه می خوانید، با این موارد آشنا خواهید شد.

۱. مواد قندی بعد از ورود به بدن وارد کبد می شوند و 
به صورت گلیکوژن در آن ذخیره خواهند شد. زمانی که فرد 
غذا نمی خورد، کبد این ماده را آزاد می کند و مواد مغذی 
بدن تامین می شود. البته در مواقع گرسنگی، کبد چربی و 
پروتئین بدن را نیز می سازد. اولین اتفاق در نارسایی حاد 
کبد این است که قندخون بیمار از کنترل خارج می شود و 
ممکن است بیمار دچار افت قند)در بیشتر مواقع( یا افزایش 
قندخون شود. کاهش قندخون با کاهش هوشیاری و تمرکز 
بیمار و افزایش قندخون او با کما، استفراغ و... همراه است. این 
عالئم در هر ۲ نوع نارسایی مشاهده می شود ولی در نارسایی 

مزمن خفیف تر است.
۲. کبد عوامل انعقادی را می سازد که کنترل خونریزی 
را برعهده دارند. مواد انعقادی به تشکیل لخته و جلوگیری 
از خونریزی کمک می کنند. در نارسایی حاد تولید عوامل 
انعقادی مختل می شود و فرد ممکن است دچار خونریزی های 
جدی و شدید شود. اختالل در عملکرد عواملی خونی در 

نارسایی مزمن خفیف تر است.
۳. کبد مقداری از مواد چربی داخل خون را نیز در خودش 
ذخیره می کند. اگر این مقدار از حد طبیعی بگذرد باعث 
بیماری ای به نام کبدچرب می شود که می تواند آسیب جدی 
به کبد وارد کند. کبدچرب باعث نارسایی مزمن و اختالل در 

سطح آنزیم های کبدی می شود.
۴. کبد پروتئین مهمی به نام آلبومین می سازد که در 
خون وجود دارد. این پروتئین باعث حفظ تعادل مایعات خون 
می شود. در این بیماران آب آوردن یا آسیت شکم و... مشاهده 

می شود. آسیت در نارسایی مزمن کبد دیده می شود.
۵. کبد مواد اضافی و سموم را از کل بدن جمع و بعد وارد 

صفرا می  کند تا از این راه دفع شوند. یکی از مهم ترین مواد 
سمی رنگدانه بیلی روبین است که از تخریب گلبول های قرمز 
ایجاد می شود. سموم دیگری که حاصل مصرف داروهاست 
نیز وارد کبد می شود. این مواد هم از راه کبد دفع می شوند. 
در کبد نارسا بیلی روبین خون به وسیله کبد برداشته نمی شود 
باعث زردی می شود.)این  بلکه در پوست تجمع می یابد و 

وضعیت در نارسایی مزمن و حاد دیده می شود( سمومی که 
از خارج وارد بدن می شوند نیز دیگر خارج نمی شوند و با 
تجمع در بدن می توانند وارد مغز و باعث کاهش هوشیاری 

شوند )در نارسایی حاد.(
۶. کل خون دستگاه گوارش وارد کبد می شود. اختالل 
کارکرد کبد روی فشارخون عروق موجود در دستگاه گوارش 
نیز اثر می گذارد. در نارسایی مزمن کبد فشار سیاهرگی به نام 
پورت در کبد زیاد و این پدیده باعث واریس عروق می شود. 
واریس در همه جای بدن مثل دهانه مری و مقعد ممکن است 
ایجاد شود. البته واریس عمدتا در ناحیه مری است و پارگی آن 
باعث بروز خونریزی شدید و کشنده می شود. بیماران استفراغ 
جهنده ای دارند و خون باال می آورند. این وضعیت یک حالت 
کامال اورژانسی است. پاره شدن واریس مری در بیماران مبتال 
به نارسایی مزمن دیده می شود زیرا در این بیماران کبد به مرور 
سفت یا فیبروزه می شود که نام آن سیروز کبدی است. سفتی 

کبد مانع ورود خون به کبد می شود.
۷. عوامل بسیار زیادی وجود دارند که می توانند به بافت 
کبد صدمه بزنند و باعث نارسایی حاد یا مزمن شوند.ویروس 
هپاتیتB و C یا بعضی از ویروس های بیماری زا، عفونت های 
شدید خون، مصرف داروها بدون نظر پزشک، قرار گرفتن در 
معرض سموم، مصرف زیاد الکل، چاقی بیش از حد و داشتن 
کبدچرب و... از عوامل مهم هستند، اما اینکه آسیب کبدی 
حاد باشد یا مزمن به قدرت ماده آسیب زا بستگی دارد. ممکن 
است یک ماده سمی بتواند به راحتی کبد را ظرف چند هفته 
از بین ببرد، باعث ایجاد آسیب حاد شود و بیمار با عالئمی 
اختالالت  از  ناشی  کشنده  خونریزی  قندخون،  افت  مانند 
ظرف  تقریبا  کند.  مراجعه  و...  هوشیاری  کاهش  انعقادی، 
۸ هفته فرد دچار نارسایی حاد کبد می شود. این بیماری 

صعب العالج است و درمان خیلی زود باید آغاز شود.
معموال زمان بیشتری الزم است که کبد یک فرد الکلی، 
مبتال به کبدچرب  یا فردی که از داروهای غیراستاندارد و 
بی توجه به نیاز بدن استفاده می کند، صدمه ببیند. به این نوع 
صدمه نارسایی مزمن کبد گفته می شود. مبتالیان به چنین 
بیماری ای عالئم خفیف تری دارند، مثال دچار زردی ملتحمه 

چشم یا پوست هستند اما گاهی هم اصال عالمتی ندارند.
۱۰درصد باقیمانده کبد، توان بازسازی آن ۹۰درصد را 
دارد. در نارسایی حاد یا مزمن کبد باید حتما علت زمینه ای 
را پیدا کرد. در بعضی مواقع با برطرف کردن عامل، کنترل 

کبد  و  می شود  برطرف  خودبه خود  نارسایی  و...  بیماری 
می تواند خودش را بازسازی کند. قدرت بازسازی کبد زیاد 
است و اگر ۹۰ درصد آن از بین برود، ۱۰ درصد باقیمانده 
قدرت بازسازی کل کبد را دارد. به همین دلیل است که با 
اقدامات حمایتی و درمانی و از بین بردن عامل آسیب رسان 
می توان عملکرد کبد را در بیماران مبتال به نارسایی کبد 
مزمن، بازگرداند. اگر علت زمینه ای قابل برطرف شدن نباشد 
و کبد پیوندی به موقع پیدا نشود، بیمار فوت خواهد کرد. در 
مواقعی که کبد کامال از کار افتاده تنها راه چاره پیوند کبد از 

فرد فوت شده است.

  چگونه از کبد محافظت کنيم؟
۱- رفتارهای پرخطر را کنار بگذارید. هپاتیتB و C از 
طریق تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس سرایت می کند. 
بیماران  با خون  برای کادر علوم پزشکی که  تزریق واکسن 
تماس  مثل  پرخطر  رفتارهای  که  افرادی  و  دارند  سروکار 
جنسی زیاد یا تزریق موادمخدر دارند، الزامی است. اگر رفتار 
پرخطر دارید، از نظر نبود ویروس هپاتیت در بدن با دادن 

آزمایش خون مطمئن شوید.
۲- الکل را ترک کنید. هنوز معلوم نشده مصرف چه مقدار 
الکل و در چه فاصله زمانی می تواند به کبد آسیب برساند. 
شدت آسیب به سن، جنس، ژنتیک، چاقی و بعضی عوامل 
جانبی بستگی دارد ولی در هر حال باید از مصرف الکل حتی 

به مقدار کم خودداری کنید.
۳- اگر دچار نارسایی مزمن کبد هستید، معاینات دوره ای 

را فراموش نکنید.
داروهای  یا  داروهای ضدتشنج  مانند  داروها  بعضی   -۴
کبد  به  درازمدت  در  و...  هورمون ها  استروییدی،  اعصاب، 
آسیب می زنند. پزشکان حتما باید بیماران خود را از این نظر 

آگاه و کبد را بررسی کنند.
۵- هرگز از داروهای ناشناس برای کاهش وزن استفاده 
نکنید. یکی از داروهای شایع کاهش وزن که مصرف آن به دلیل 
عوارض کبدی ممنوع شد، داروی سیبوترامین بود. داروها باید 
استاندارد و زیرنظر پزشک تجویز شوند، حتی داروهای گیاهی 
را هم باید پزشکی که تحصیالت دانشگاهی در این زمینه دارد، 
تجویز کند. مطالعات نشان می دهد حتی داروهایی که برای 
بهبود عملکرد کبد استفاده می شوند هم می توانند عوارض 
کبدی داشته باشند. مصرف داروها گاهی اجتناب ناپذیر است 

ولی کبد حتما باید به طور دوره ای بررسی شود.
۶- اگر چاق هستید، باید به طور مرتب و با توصیه پزشک 
تست های کبدی را انجام دهید. اگر دچار کبدچرب هستید 

تنها راه، کاهش وزن و ورزش است.
۷- آزمایش   های کبدی شامل آزمایش خون است که در آن 
سطح آنزیم ها اندازه گرفته می شود یا آلبومین خون سنجش 
می شود. سونوگرافی نیز قدرت تشخیصی باالیی دارد. بیماران 
مبتال به هپاتیت باید هر ۱۲-۶ ماه سونوگرافی کبد شوند. 
اگر ضایعه مشکوکی دیده شود، ممکن است نمونه برداری یا 
سی تی اسکن درخواست شود. البته امروز روش غیرتهاجمی 
دیگری به جای نمونه برداری استفاده می شود که فیبرواسکن 
نام دارد. برای افرادی که احتمال اختالل مزمن کبدی دارند 
می توان از این روش استفاده کرد. فیبرواسکن میزان سفتی یا 

فیبروز کبد را تا حد زیادی تشخیص می دهد.
۸- مصرف زیاد استامینوفن باعث نارسایی حاد کبدی 
می شود. در این مواقع برای سم زدایی کبد از دارو استفاده 
می شود. زمانی که نارسایی حاد یا مزمن قابل کنترل نباشد، 

بیمار در فهرست پیوند کبد قرار می گیرد.
منبع: هفته نامه سالمت
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با این روش ها از لخته شدن خون در پا جلوگیری کنید
لخته شدن خون در پا یا ترومبوز سیاهرگی عمقی مشکلی 
است که می تواند بر اثر شرایط مختلف در بدن انسان به وجود 
نیز  ریه  آمبولی  بروز  از عمده دالیل  یکی  آید و همچنین 
ترومبوز سیاهرگی عمقی است. در ادامه این مطلب می توانید 
۶ روش برای جلوگیری از لخته شدن خون در پا را بخوانید.

 Deep Vein یا  عمقی  سیاهرگی  ترومبوز 
تشکیل  معنای  به   )DVT )به اختصار   Thrombosis
لخته خون در یک سیاهرگ عمقی است که معموالً در پا رخ 
می دهد. منظور از سیاهرگ عمقی سیاهرگی است که نزدیک 

به سطح بدن و پوست نباشد.
یکی  می تواند  عمقی  سیاهرگی  ترومبوز  است  گفتنی 
از جدی ترین خطرات برای تهدید سالمت انسان باشد که 
این  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته  شنیده اید.  تابه حال 
لخته های خونی می توانند به سمت ریه ها حرکت کنند و 
آمبولی ریه می گویند  اتفاق  این  به  آنجا متوقف شوند.  در 
در  که  همان طور  شود.  انسان  مرگ  به  منجر  می تواند  که 
مطلب عالئم لخته شدن خون بیان شد، لخته شدن خون 
یک واکنش طبیعی بدن برای حفظ خون و سالمت بدن در 
مواقعی مثل خون ریزی است. اما گاهی اوقات این لخته های 
اختالل  ایجاد  به  منجر  شرایطی  تحت  می توانند  خونی 
سیاهرگی  ترومبوز  مورد  در  شوند.  انسان  بدن  در سالمت 
عمقی نیز برخی شرایط از قبیل استراحت روی تخت برای 
هوایی  مسافرت های  جراحی،  عمل  از  بعد  طوالنی  مدت 
طوالنی مدت یا برخی شرایط و رفتارهای دیگر که شاید به 
نظر عادی برسند می تواند منجر به اختالالت لخته خونی و 

ترومبوز سیاهرگی عمقی شود.
الزم به ذکر است افرادی که اهل مصرف سیگار و سایر 
و چاقی هستند  اضافه وزن  یا دچار  و  مواد دخانی هستند 
بیشتر در معرض ابتال به ترومبوز سیاهرگی عمقی قرار دارند. 
تبیان در ادامه این مطلب به معرفی ۶ مورد برای پیشگیری از 

ابتال به ترومبوز سیاهرگی عمقی می پردازد.

1- وقفه حين سفرهای زمينی طوالنی مدت
مارک آدلمن پروفسور و رئیس بخش جراحی عروق و 
یک  در  "ماندن  می گوید:  نیویورک  دانشگاه  اندوواسکوالر 
وضعیت ایستا و ثابت برای مدتی بیش از ۲ ساعت به خصوص 
در  افرادی که احتمال بروز ترومبوز سیاهرگی عمقی در آن ها 
بیشتر است مثل خانم های باردار، بسیار مضر می تواند باشد".

بنابراین اگر از آن دسته افرادی هستید که مسافرت های 
طوالنی جاده ای با خودرو می روید، خوب است که هر ۶۰ الی 
۹۰ دقیقه یک بار توقف داشته باشید و از خودرو پیاده شده 
و کمی قدم بزنید. این کار باعث تحریک عضالت پا شده و 
خون را به جریان خواهد درآورد که باعث کاهش خطر تجمع 

و لخته شدن خون در پا می شود.

2- هيدراته بودن در پروازهای طوالنی مدت
جالب است بدانید سفر هوایی و پرواز بیش از ۵ ساعت 
می تواند ریسک ابتال به ترومبوز سیاهرگی عمقی را بسیار 
افزایش دهد. اما چه کار می توان کرد؟ قدم زدن در راهروی 
هواپیما و انجام حرکات کششی پا از روش های مؤثر در این 
رابطه است. به طور مثال همان طور که نشسته اید، پنجه ی پای 
خود را روی زمین گذاشته و پاشنه خود را به باال بکشید و 
در ادامه پاشنه ی خود را روی زمین گذاشته و پنجه ی پا را 
به باال بکشید و این کار را چند بار تکرار کنید؛ می بینید که 

عضله ساق پا در این فعالیت درگیر خواهد شد.
این کارها را مکرراً و در فواصل مختلف انجام دهید. عالوه بر 
این حرکات فیزیکی، ضروری است که بدن ما هیدراته باشد و 
آب کافی در بدن وجود داشته باشد. البته خیلی مهم است که 
بدن خود را با آب هیدراته کنید. بنابراین نوشیدنی های مثل 

چای کافئین دار و نوشابه ها و نوشیدنی های مشابه نمی توانند 
دیورتیک ها  به عنوان  نوشیدنی ها  این  چراکه  باشند  مؤثر 
این  است که وجود  و طبیعی  ادرارآورها عمل می کنند  یا 
نوشیدنی ها در بدن ریسک دهیدراته شدن بدن را افزایش 
خواهند داد. دکتر آدلمن می گوید: "وقتی شما تصمیم به 
هیدراته کردن بدن می گیرید، خون شما هم تمایلی به غلیظ 

شدن ندارد".

3- بلند شدن و قدم زدن حين دیدن فيلم
برای  زیاد  نشستن بی وقفه و طوالنی مدت و کنجکاوی 
ابتال به  افزایش خطر  فهمیدن آخر ماجرای فیلم می تواند 
لخته شدن خون شود. درواقع بی تحرکی است که ما را دچار 
خطر می کند و نه نگاه کردن به تلویزیون؛ بنابراین می توان 
حین دیدن فیلم یا برنامه موردعالقه خود، بلند شویم و کمی 

قدم بزنیم. 

به  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  که  افرادی  همچنین 
ترومبوز سیاهرگی عمقی قرار دارند، می توانند در مورداستفاده 
که  همان طور  کنند.  مشورت  پزشک  با  واریس  جوراب  از 
می دانید، این نوع جوراب ها بر روی ماهیچه ساق پا فشار 
وارد می کنند و موجب تشویق و تحریک گردش خون در 

این ناحیه می شوند.
رادیولوژی  دکترای  دارای  اندرسون  کورتیس  دکتر 
مداخله ای می گوید حتی جوراب واریس معمولی و جوراب 
واریسی که بدون نیاز به تجویز یا نسخه ی پزشک فروخته 
می شود هم می تواند مؤثر باشد. یک تحقیق در سال ۲۰۱۲ 
نشان داد در افرادی که جوراب واریس می پوشند، احتمال بروز 
عوارض ترومبوز سیاهرگی عمقی کاهش می یابد. گفتنی است 
جوراب های با طول تا زانو نیز می توانند مثل جوراب های تا طول 

ران مؤثر باشند و همچنین پوشیدن آن ها نیز راحت تر است.

4- همراه داشتن داروها به ویژه حين تعطيالت
شاید وقتی به تعطیالت می رویم با خود فکر کنیم که حاال 
وقت استراحت است و نیازی به مصرف دارو نیست به خصوص 
که دیگر تحت  فشار ناشی از کار هم نیستیم. اما باید بدانیم 
که نباید از مصرف داروهای خود غافل شویم و در مصرف 
آن ها وقفه بیاندازیم. به طور مثال اگر پزشکتان به شما گفته 
است که دوز پایینی از آسپیرین یا سایر داروهای ضد انعقاد 
خون را به صورت روزانه برای جلوگیری از لخته شدن خون 
مصرف کنید، حتماً باید آن ها همیشه همراه داشته باشید و 

به موقع مصرف کنید.
بنابراین بدون توجه به اینکه کجا هستید و چه کاری انجام 

انجام دهید. گفتنی  را  می دهید دستورالعمل پزشک خود 
است رعایت این موضوع در هنگام تعطیالت می تواند بسیار 
حائز اهمیت باشد چراکه ممکن است در تعطیالت بیشتر 
از سایر اوقات درجایی لم بدهیم، استراحت کنیم و حرکت 
کافی نداشته باشیم. اگر هم از آن دسته از افراد هستید که 
مشکل فراموش کردن داروهای خود را دارید، می توانید در 
گوشی موبایل خود یک "یادداشت یادآوری" و یا "هشدار" با 
عنوان "یادآوری برای جلوگیری از ابتال به ترومبوز سیاهرگی 

عمقی" داشته باشید.

5- تحرک در بارداری
باید بدانید تغییرات طبیعی در بدن افراد حامله، باعث 
کاهش جریان خون می شود و احتمال لخته شدن خون را 
افزایش می دهد. همچنین این وضعیت تا چند هفته بعد از 
متولد شدن نوزاد هم ادامه می یابد. طبیعی است که هرچه 

باردار بزرگ تر می شود، ممکن  زمان می گذرد و شکم فرد 
است با آهسته تر شدن حرکت مواجه شود و یا فرد باردار 
احساس کند که باید آهسته تر و با مراقبت بیشتری حرکت 
خون  مناسب  جریان  حفظ  برای  که  بدانید  باید  اما  کند 

ضروری است که تحرک داشته باشید.
"روی  می کند:  پیشنهاد  رابطه  این  در  اندرسون  دکتر 
پهلوی چپ خود بخوابید تا گردش خون به قلب شما بهبود 
یابد و شرایط جاری شدن خون به جنین، رحم و کلیه ها 
آسان تر شود. خوابیدن به پشت می تواند گردش خون شما 

را کاهش دهد".

۶- باالتر قرار دادن پاها حين خواب
خوابیدن هم مثل یک جا نشستن طوالنی مدت، وضعیتی 
ایستا و ثابت است و همان طور که بیان شد زمانی که افراد 
تحرکی ندارند، شانس لخته شدن خون در پاهای خود را 
بروز  از  می کنیم  سعی  روش  این  در  ما  می دهند.  افزایش 
ترومبوز سیاهرگی عمقی در طور شب و خوابیدن اجتناب 
می خوابید  وقتی که  باید  روش  این  از  استفاده  برای  کنیم. 
پاهای خود را چند اینچ باالتر از حالت طبیعی قرار دهید. 
به همین جهت خوب است هنگام خواب پاهای خود را باالتر 
از سطحی که لگن ما قرار دارد، بگذاریم. گفتنی است اگر به 
عللی مثل بیمار شدن نیز مجبور به استراحت و خوابیدن در 
طول روز هستیم، می توان از این روش بهره مند شد و عالوه 
بر آن خوب است هر از چند گاهی بلند شویم و به اطراف 

قدم بزنیم.
منبع: تبیان
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راه هایی برای حفظ و تداوم خواب شبانه
گزارش تحليلی ...

خــواب شــبانه یکــی از مراحــل مهــم زندگــی اســت کــه 
باعــث بازیابــی تــوان و آمــاده شــدن انســان بــرای فعالیــت 
ــه  ــا ب ــان بن ــواب انس ــی خ ــه گاه ــود. البت ــد می ش روز بع
دالیلــی مختــل می شــود کــه تاثیــرات منفــی روی زندگــی 
ــی در  ــدار شــدن ناگهان ــه انســان خواهــد داشــت. بی روزان
نیمــه شــب و عــدم توانایــی در خوابیــدن دوبــاره یکــی از 

ــت. ــن مشکل هاس ای

یــک خــواب شــبانه بــد می توانــد در تمــام طــول روز 
ــی  ــته به خوب ــب گذش ــه ش ــردی ک ــذارد. ف ــر بگ ــد اث بع
ــد  ــد و فاق ــتگی می کن ــاس خس ــروز احس ــده، ام نخوابی
ــام  ــرایط انج ــن ش ــت. در ای ــی الزم اس ــز و کارآی تمرک
ــز  ــود و مغ ــوار می ش ــیار دش ــف بس ــا و وظای دادن کاره
انســان شــدیدا درخواســت اســتراحت دارد. ایــن لحظــه، 
همــان لحظــه ای اســت کــه  مغزتــان بــه شــما می گویــد: 
ــذار  ــز بگ ــرت را روی می ــه س ــم ۵ دقیق ــش می کن خواه
ــه  ــان ب ــب تبی ــن مطل ــه ی ای ــن. در ادم ــتراحت ک و اس
بیــدار شــدن های  باعــث  مــواردی می پردازیــم کــه 
ــوند.  ــب می ش ــای ش ــرر در نیمه ه ــا مک ــی و گاه ناگهان
ــدار  ــث بی ــه باع ــی ک ــردن عوامل ــرح ک ــل از مط ــا قب ام
ــم  ــد ببینی ــوند، بیایی ــب می ش ــای ش ــدن در نیمه ه ش

ــر؟ ــا خی ــاق طبیعــی اســت ی ــن اتف ای

ــری  ــب ام ــه ش ــدن در نيم ــدار ش ــا بي   آی
ــت؟ ــی اس طبيع

بــه نظــر شــما بایــد در طــول شــب ۸ ســاعت خــواب 
ــدن از  ــدار ش ــع بی ــیم؟ در واق ــته باش ــف داش ــدون وق ب
ــار در شــب(  ــی ۴ ب خــواب در نیمه هــای شــب)حتی ۳ ال
ــان  ــک انس ــواب ی ــای خ ــت. چرخه ه ــول نیس ــر معم غی
طبیعــی و نرمــال حــدودا ۹۰ الــی ۱۲۰ دقیقــه اســت. بنــا 
ــا ۴ چرخــه ی  ــب مــردم ۳ ت ــر گفتــه ی کارشناســان اغل ب
خــواب در هــر شــب ســپری می کننــد. در واقــع در پایــان 
ــدار  هــر چرخــه، خــواب ســبک تر می شــود و احتمــال بی
شــدن در ایــن مرحلــه بســیار زیــاد اســت. گاهــی اوقــات 
ــویم و  ــدار می ش ــواب بی ــا از خ ــن چرخه ه ــن ای ــا در بی م
ــه خــواب می رویــم و همیــن امــر باعــث  ــاره ســریعا ب دوب
می شــود کــه متوجــه بیــدار شــدن خــود نباشــیم. البتــه 
ــن شــاید  ــی اســت. بنابرای ــاق طبیع ــک اتف ــاق ی ــن اتف ای

یــک خــواب بــدون وقفــه ۸ ســاعته بــه نــدرت پیــش بیاید 
ــد. ــاق نمی افت ــوال اتف و معم

ــه  ــود ک ــد ب ــاز خواه ــی مشکل س ــداد زمان ــن روی ای
بعــد از بیــدار شــدن دیگــر نتوانیــم به راحتــی بــه خــواب 
برویــم. اگــر شــما هــم در نیمه هــای شــب از خــواب بیــدار 
شــدید و دیگــر نتوانســتید بخوابیــد بایــد بدانیــد کــه ایــن 
اتفــاق می توانــد نشــانه ی وجــود یــک مشــکل باشــد کــه 

بایــد پیگیــری شــود. نکتــه ی قابــل توجــه دیگــر این کــه 
اگــر متوجــه شــدید هــر روز در یــک زمــان مشــخص)یک 
ــخص( از  ــاعت مش ــی آن س ــا حوال ــخص ی ــاعت مش س
ــن  ــه ای ــید چراک ــران نباش ــوید، نگ ــدار می ش ــواب بی خ
ــن و  ــواب مطمئ ــه خ ــک چرخ ــانه ی ــد نش ــاق می توان اتف

ســالم باشــد.

  چــرا نيمــه شــب از خــواب بيــدار می شــویم 
ــت؟ و راه جلوگيری از آن چيس

دالیــل متعــددی می تواننــد در بیــدار شــدن از خــواب 
ــه ۵  ــه ب ــن مقال ــند. در ای ــر باش ــب موث ــای ش در نیمه ه

ــم. ــاق می پردازی ــن اتف ــده ای ــل عم دلی

1- با استرس به خواب می روید
شــاید یــک روز ســخت کاری داشــته اید یــا بــا مســائل 
ــا  ــد. آی ــرم کرده ای اســترس زای دیگــری دســت و پنجــه ن
می دانســتید هنگاهــی کــه شــما در حــال اســتراحت 
ــف  ــد و متوق ــتراحت نمی کن ــما اس ــترس ش ــتید، اس هس
نمی شــود؟ اغلــب اوقــات اســترس بــا مــا بــه خانــه 
می آیــد و اگــر بــا آن مقابلــه نشــود حتــی هنــگام خــواب 
هــم بــا مــا خواهــد بــود و مدت هــا غــرق و درگیــر اســترس 
خواهیــم بــود. بــه بیانــی دیگــر مغــز مــا درگیــر مبــارزه بــا 
اســترس خوهــد بــود. شــاید تجربــه کــرده باشــید کــه در 
ــرای خــواب هســتید امــا ذهــن شــما همچنــان  تــالش ب
مشــغول فکــر کــردن بــه اتفاقاتــی اســت کــه در طــول روز 
پیــش آمــده اســت. در واقــع مغــز مــا تمایــل دارد تــا بــر 
اســترس غلبــه کنــد و همیــن رویــه موجــب جلوگیــری از 
یــک خــواب عمیــق در انســان می شــود و متعاقبــا باعــث 
ــز  ــب نی ــای ش ــگاه در نیمه ه ــدن های گاه و بی ــدار ش بی
خواهــد شــد. خــوب اســت بدانیــد؛ زمانــی کــه بــا اســترس 

ــت  ــل در وضعی ــور کام ــان به ط ــتیم، مغزم ــه هس مواج
ــرد  ــرار می گی ــرار")fight-or-flight( ق ــا ف ــارزه ی "مب
ــرار  ــرار ق ــا ف ــارزه ی ــت مب ــز در وضعی ــه مغ ــی ک و زمان

ــود.  ــد ب ــوار خواه ــیار دش ــدن بس ــرد خوابی می گی
ــه  ــم ک ــد بگویی ــرار بای ــا ف ــارزه ی ــت مب ــان حال در بی
یــک حالــت واکنشــی فیزیولوژیکــی اســت کــه در شــرایط 
اســترس زا رخ می دهــد و جانــواران در مواقعــی مثــل 
ــن  ــا ای ــار ب ــای زیان ب ــواع رویداده ــا ان ــه و ی ــد، حمل تهدی
حالــت مواجــه می شــوند کــه بــه جانــدار کمــک می کنــد 
تــا تصمیــم بگیرنــد کــه بــا ایــن شــرایط مبــارزه کننــد یــا 
از آن فــرار کننــد. بنابرایــن بایــد ســعی کنیم قبــل از اینکه 

ــه تخــت خــواب برویــم اســترس را متوقــف کنیــم.  ب

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی روش ــس مربع   تنف
ــترس اس

یکــی از ســاده ترین اســتراتژی ها بــرای متوقــف کــردن 
اســترس، اســتفاده از روش تنفــس مربعــی اســت. تنفــس 
مربعــی یــا box breathing به فرونشــاندن اســترس در 
ــه خــواب  مغــز کمــک می کنــد و موجــب آغــاز فراینــد ب
رفتــن و تــداوم خــواب خواهــد شــد. در اســتراتژی تنفــس 

ــق و آرام اســتفاده می شــود. ــای عمی ــی از نفس ه مربع

  نحوه انجام تنفس مربعی:
از ریه هــای خــود  را  بنشــینید و هــوا  مرحلــه ۱: 
خــارج کنیــد و تمرکــز خــود را روی حرکاتــی کــه انجــام 

می دهیــد قــرار دهیــد.
مرحلــه ۲: هــوا را به طــور عمیــق و بــه آرامــی از 
طریــق بینــی وارد شــش های خــود کنیــد و هنــگام نفــس 
ــعی  ــمارید. س ــا ۴ بش ــی ت ــه آرام ــان ب ــیدن در ذهنت کش
ــش هایتان  ــوا در ُش ــدن ه ــر ش ــه پُ ــن مرحل ــد درای کنی
ــازه زمانــی ۴ شــماره ای تــا  را احســاس کنیــد و در ایــن ب
زمانــی کــه شــمارش بــه پایــان برســد بــه آرامــی بــه نفس 
ــر شــود و  ــه  شــش ها پ ــا جاییک ــد ت ــه دهی کشــیدن ادام

ــه شــکم و مرکــز بدنتــان برســد. هــوا ب
ــده  ــر ش ــوا پُ ــش هایتان از ه ــه ش ــاال ک ــه ۳: ح مرحل
نفــس خــود را بــه مــدت ۴ شــماره در شــش ها نگــه داریــد.

ــی  ــه آرام ــوا را ب ــود ه ــان خ ــق ده ــه ۴: از طری مرحل
ــا  ــگام هــم در ذهــن خــود ت ــن هن ــد و در ای ــرون دهی بی
ــوا را از  ــماره ه ــن ۴ ش ــد در ای ــعی کنی ــمارید و س ۴ بش
ــه  ــن مرحل ــد. در ای ــارج کنی ــود خ ــکم خ ــش ها و ش ش
ــد. ــوا از شــش ها را احســاس کنی ــد خــروج ه ســعی کنی

مرحلــه ۵: دوبــاره بــه مــدت ۴ شــماره در همیــن 
ــن  ــد و ای ــوا( بمانی ــی از ه ــش های خال ــی ش حالت)یعن

ــد. ــام دهی ــاره انج ــل را دوب مراح

2- غذاهایی با تاثيرات منفی روی خواب
همانطـور کـه می دانید یکـی از هورمون هـای موثر برای 
تنظیـم خـواب هورمون مالتونیـن یا همان هورمـون خواب 
اسـت. بایـد بدانیـد کـه سـطح هورمـون مالتونیـن در بدن 
مـا ۲ سـاعت قبـل از زمـان خـواب افزایش می یابـد و باعث 
ایجـاد احسـاس خسـتگی و خـواب آلودگی در بدن انسـان 
می شـود. بعـد از ایـن مرحلـه سـطح هورمـون مالتونین در 
طـول شـب رو بـه کاهش مـی رود و ایـن روند تـا زمانی که 
انسـان از خـواب برخیـزد ادامـه دارد. نکته قابـل توجه دیگر 
آن اسـت کـه هورمـون مالتونین بـا هورمـون کورتیزول که 
هورمون اسـترس اسـت رابطه ای عکس دارد. بنابراین وقتی 
سـطح هورمـون مالتونیـن افزایش یابـد، از میـزان هورمون 
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مالتونیـن  زمانی کـه  و  شـد  خواهـد  کاسـته  کورتیـزول 
کاهـش یابـد، کورتیـزول افزایـش می یابد و انسـان از خواب 
برمی خیـزد. بنابرایـن میـزان زیـاد کورتیـزول در بـدن مـا 
به خصـوص در سـاعات پایانـی روز می توانـد تاثیـرات منفی 
روی خواب داشـته باشـد و منجر به بیدار شـدن در اواسـط 

خـواب و نیمه های شـب شـود.
بایــد بگوییــم بســیاری از غذاهایــی کــه مــورد مصــرف 
ــات  ــاد التهاب ــا ایج ــد ب ــد، می توانن ــرار می گیرن ــه ق روزان
موجــب واکنش هــای استرســی در مغــز شــوند. مغــز 
ــت و  ــاس اس ــیار حس ــات بس ــه التهاب ــبت ب ــان نس انس
ــبت  ــز نس ــدن مغ ــاس تر ش ــب حس ــز موج ــاب نی الته
ــه  ــا ک ــن خوراکی ه ــی از ای ــود. برخ ــترس می ش ــه اس ب

ــد از: ــتند عبارتن ــاب زا هس الته

  چربی های ترانس
چربی هــای ترانــس دســته ای از منابــع چربــی هســتند 
ــرای داشــتن  کــه به شــدت فــرآوری شــده هســتند کــه ب
ــا  ــود از آن ه ــنهاد می ش ــوب پیش ــبانه خ ــواب ش ــک خ ی

اجتنــاب کنیــد.

  روغن هــای گياهــی یــا روغــن نباتــی 
ــده ــرآوری ش ــدیدا ف ش

روغن هایــی مثــل گلرنگ)گلرنــگ نــام یــک گیاه اســت 
کــه از آن روغــن تهیــه می شــود(، پالــم و کانــوال معمــوال 
بســیار ســریع اکســید می شــوند. اکســید شــدن روغن هــا 
مثــل زنــگ زدن فلــزات اســت. در واقــع زمانــی کــه ایــن 
ــا  ــگ زدن ی ــه ســرعت دچــار زن روغن هــا داغ می شــوند ب
ــای  ــه واکنش ه ــر ب ــه منج ــوند ک ــدن می ش ــید ش اکس
ــا  ــن روغن ه ــن ای ــدن خواهــد شــد. همچنی ــی در ب التهاب
معمــوال دارای ســمومی هســتند کــه هنــگام فــرآوری دچار 

آن شــده اند و باعــث التهــاب آوری آن هــا شــده اســت.

  آب ميوه ها و برخی ماست ها
بیایــد کــه آب  بــه نظــر  شــاید کمــی عجیــب 
میوه ها)منظــور آب میوه هــای غیــر طبیعــی اســت( و 
ــی الزم  ــد ول ــرار می گیرن ــته بندی ق ــن دس ــت در ای ماس
بــه یــادآوری اســت کــه مــا در مــورد مضــر یــا مفیــد بــودن 
ایــن مــواد صحبــت نمی کنیــم و فقــط در حــال بررســی از 
دیــدگاه تاثیــرات منفــی روی اختــالل خــواب هســتیم. در 
ــت ها  ــی از ماس ــی و برخ ــر طبیع ــای غی ــع آب میوه ه واق
ــاد باعــث  ــادی شــکر هســتند و شــکر زی دارای مقــدار زی

ــود. ــواب می ش ــالل در خ ــاد اخ ایج

  الکل
شــاید برخــی بــر ایــن بــاور باشــند کــه مصــرف الــکل 
ــب اســت  ــا جال ــی دارد ام ــی راحــت در پ ــش و خواب آرام
بدانیــد کــه بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفته مشــخص 
شــده الــکل باعــث افزایــش بیــداری در نیمــه ی دوم خــواب 
می شــود و همچنیــن ســطح هورمــون کورتیــزول را هــم 

ــد. ــش می ده افزای

3- لوازم الکترونيکی قبل از خواب
تکنولوژی هــای امــروزی ایــن امــکان را بــه مــا داده تــا 
ــا،  ــی، تلویزیون ه ــبکه های اجتماع ــم ش ــی بتوانی به راحت
ــات دیگــر را در دســتان خــود  فیلم هــا و بســیاری از امکان
ــم.  ــتفاده کنی ــا اس ــاعته از آن ه ــور ۲۴ س ــم و به ط بگیری
دیگــر محدودیــت زمانــی و مکانــی بــرای اســتفاده از ایــن 
تکنولوژی هــا وجــود نــدارد و هــر کســی می توانــد شــبکه 
اجتماعــی خــود یــا شــبکه تلویزیونــی خــود را در دســت 
ــا هــر ســاعتی کــه  ــرد و ت ــه تخــت خــواب بب ــرد و ب بگی

ــن  می خواهــد مشــغول اســتفاده از آن هــا باشــد. البتــه ای
پیشــرف تکنولــوژی معایــب بســیاری بــرای انســان ها دارد 
کــه یکــی از آن هــا تاثیــرات بســیار منفــی و مخــرب روی 
ــن تاثیــرات منفــی روی خــواب  خــواب اســت. یکــی از ای
انســان توســط نورهایــی ملقــب بــه "نــور آبــی" اســت کــه 
ــل  ــایلی مث ــه در وس ــه کار رفت ــگرهای LED ب از نمایش

ــد می شــوند. ــون متصاع ــر و تلویزی ــل، کامپیوت موبای

  تاثيرات نور آبی روی خواب
همانطـور که بیان شـد، نور نمایشـگرهای LED به کار 
رفتـه در گوشـی های موبایـل، کامپیوترهـا و یـا تلویزیون ها 
دارای تراکـم باالیـی از طیـف نور آبی اسـت. البته شـاید ما 
خودمـان متوجـه ایـن نـور آبـی نباشـیم امـا مغز ما بـا این 
طیف نور بسـیار آشـنا اسـت. این نـور آبی برای مغز انسـان 
بسـیار شـبیه نـور آبـی حوالـی ظهر اسـت یعنـی زمانی که 
خورشـید بیشـترین مقدار نور آبی را منتشـر می کند. جالب 
اسـت بدانیـد کـه نور آبـی یکـی از طیف های نـوری مهمی 
اسـت کـه به مغـز انسـان کمک می کنـد تا تشـخیص دهد 

االن چـه موقع از روز اسـت.
زمانــی کــه نــور آبــی بــه باالتریــن حــد خــود در حوالی 
ــه مغــز انســان در تنظیــم ســاعت بــدن  ظهــر می رســد ب
و تشــخیص ریتــم شــبانه روزی کمــک می کنــد. وظیفــه 
ایــن ریتــم شــبانه روزی و ســاعت بــدن نیــز تعییــن زمــان 
خوابیــدن، بیــدار شــدن، غــذا خــوردن و درمجمــوع تنظیم 

فعالیت هــای فیزیولوژیکــی بــدن اســت. 
ــی  ــور آب ــن اگــر هنــگام خوابیــدن در معــرض ن بنابرای
ــد  ــاور خواه ــودآگاه ب ــور ناخ ــان به ط ــم، مغزم ــرار بگیری ق
ــان  ــوز زم ــت و هن ــواب نیس ــگام خ ــه االن هن ــت ک داش
خــواب فــرا نرســیده اســت. ایــن اتفــاق به طــور ناخــودآگاه 
تنظیــم ســاعت بــدن و ریتــم شــبانه روزی را دچــار 
اختــالل خواهــد کــرد کــه تاثیــرات منفــی آن روی خــواب 

ــد. ــد ش ــخص خواه ــول روز مش ــتگی های در ط و خس

ــی روی  ــور آب ــی ن ــر منف ــری از تاثي   جلوگي
ــبانه روزی ــم ش ریت

از  نمی تــوان  امــروزی  دنیــای  در  حــال  هــر  بــه 
لــوازم  ســایر  و  تلویزون هــا  کامپیوترهــا،  موبایل هــا، 
ــرد  ــد ســعی ک ــن بای ــرد. بنابرای ــی اســتفاده نک الکترونیک
کــه از تاثیــرات آن هــا کاســت. یکــی از راه هایــی کــه بــرای 
جلوگیــری از تاثیــرات منفــی نــور آبــی روی چرخــه خواب 
ــل از  ــاعت قب ــک س ــل ی ــه حداق ــت ک ــن اس ــود ای می ش
ــل،  ــی موبای ــتفاده از گوش ــواب اس ــت خ ــه تخ ــن ب رفت
کامپیوتــر، تلویزیــون و هــر وســیله ای کــه باعــث ایجــاد نور 

ــد.  ــف کنی ــود را متوق ــی می ش ــر طبیع ــی غی آب

4- کار کردن تا زمان خواب
انســان ۲۴ ســاعت در هــر روز در اختیــار دارد کــه گاهی 
اوقــات می خواهــد بیشــترین اســتفاده را از آن ببــرد. ایــن 
ــب  ــی از ش ــا پاس ــان ت ــی انس ــود گاه ــث می ش ــر باع ام
ــه کارش  ــض اینک ــه مح ــد و ب ــردن باش ــغول کار ک مش
تمــام می شــود بــه تخــت خــواب مــی رود و امیــدوار اســت 
ــاده و  ــد آم ــرای روز بع ــود را ب ــا خ ــد ت ــد بخواب ــه بتوان ک
ــش رو  ــه کار ســختی در پی ــل از اینک ــد غاف بازســازی کن

خواهــد داشــت.
ــای  ــر فعالیت ه ــز درگی ــه مغ ــی ک ــت زمان ــد گف بای
ــواج  ــوان ام ــت عن ــی تح ــت، امواج ــی و کاری اس ذهن
مغــزی بتــا تولیــد می کنــد. ایــن امــواج مغــزی هســتند 
ــد  ــه می دارن ــیار نگ ــز روی کار و هوش ــا را متمرک ــه م ک
ــز  ــودن و متمرک ــیار ب ــد هوش ــه می دانی ــور ک و همانط
بــودن روی کار مانــع از خوابیــدن خواهــد شــد. همچنیــن 

تغییــر وضعیــت مغــز از یــک حالــت هوشــیار بــه حالــت 
ــت.  ــر اس ــز زمان ب ــتراحت نی اس

  به مغز بفهمانيد کار تمام شده است
ــز  ــه مغ ــه ب ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــل ای ــد ح کلی
نشــانه ای مبنــی بــر اینکــه "کار تمــام شــده و بایــد از حالت 
ــد"  ــت ده ــر وضعی ــتراحت تغیی ــت اس ــه حال ــیار ب هوش
بدهیــم تــا بتوانیــم بخوابیــم. برخــی از ایــن نشــانه ها کــه 

ــد از: ــد عبارتن ــه کار می رون ــن منظورب ــه ای ب
ــق  ــس عمی ــد و ۲۰ نف ــوش کنی ــز را خام ــه چی *هم

بکشــید.
*یک کتاب داستان بخوانید.
*یک دوش آب گرم بگیرید.

*موسیقی آرامش بخش گوش کنید 

5- نداشتن یک روال خواب
را  می شــود  انجــام  روال  طبــق  کــه  کاری  مغــز 
ــا  ــک کار ی ــه ی ــر چ ــه ه ــی ک ــن معن ــت دارد بدی دوس
عــادت را بیشــتر انجــام دهــد، انجــام آن کار بــرای 
ــتن  ــن داش ــود. بنابرای ــر می ش ــاده تر و راحت ت ــز س مغ
ــرای خــوب  ــد ب ــز می توان ــادت خــواب نی ــک روال و ع ی

ــد. ــی باش ــدن حیات خوابی
ــن  ــواب، تعیی ــک روال خ ــروع ی ــرای ش ــن راه ب بهتری
یــک ســاعت مشــخص بــرای تعطیــل کــردن کار و خاموش 
کــردن لــوازم الکترونیکــی اســت. ایــن ســاعت معمــوال باید 
ــا  ــه تخــت خــواب باشــد. ب یــک ســاعت قبــل از رفتــن ب
ایــن کار مغــز را از وضعیــت کار و فعالیــت خــارج می کنیــم. 
البتــه ایــن روال را بــرای مــدت کوتاهــی بــدون وقفــه بایــد 
ــد منطبــق  ــا برنامــه جدی ــد ب ــا مغــز بتوان ادامــه دهیــد ت
شــود و آن وقــت اســت کــه بــه یــک روال خــواب منظــم 

دســت خواهیــد یافــت.

   جمع بندی
بــرای داشــتن نشــاط و انــرژی کافــی در روز بایــد 
ــرای  ــیم و ب ــته باش ــب داش ــی در ش ــواب خوب ــم خ بتوانی
اینکــه خــواب خوبــی در شــب را تجربــه کنیــم بایــد قوانین 
مربــوط بــه خــواب خــوب را رعایــت کنیــم. بــرای رعایــت 
ــزی  ــک برنامه ری ــوان ی ــن می ت ــکات و قوانی ــن ن کــردن ای
بــرای خــود داشــت و تبیــان ایــن برنامه ریــزی را برای شــما 

ــد: ــر مشــاهده کنی ــد در زی ــاده کــرده کــه می توانی آم
۱- یــک روال و عــادت خــواب خــوب بــرای خــود 

ــید. ــد باش ــه آن پایبن ــازید و ب بس
ــد را  ــام دهی ــردا انج ــت ف ــرار اس ــه ق ــی ک ۲- کارهای
ــا خیالتــان راحــت شــود کــه آن هــا را  جایــی بنویســید ت
فرامــوش نخواهیــد کــرد و بتوانیــد بــا خیــال راحــت آن هــا 
را از مغــز خــود بیــرون کنیــد و فرصــت اســتراحت بــه مغز 

خــود بدهیــد.
ــرای خــواب خــوب مضــر اســت  ۳- از غذاهایــی کــه ب

ــواب. ــل از خ ــژه قب ــد، به وی بپرهیزی
ــل  ــه تخــت خــواب گوشــی موبای ــن ب ــل از رفت ۴- قب

ــد. ــوش کنی ــود را خام خ
ــت  ــه تخ ــن ب ــل از رفت ــاعت قب ــک س ــل ی ۵- حداق
خــواب کار کــردن را متوقــف کنیــد تــا مغــز از حالــت کار 

ــر وضعیــت دهــد. ــرای خــواب تغیی ــاده ب ــت آم ــه حال ب
۶- در زمان مناسب به تخت خواب بروید. 

ــر اینکــه خــواب  ــن اســتراتژی ها عــالوه ب ــا انجــام ای ب
خوبــی را تجربــه خواهیــد کــرد، همچنیــن شــما را از بیدار 
ــدن  ــی در خوابی ــدم توانای ــبانه و ع ــه ش ــدن های نیم ش

ــاره نجــات خواهــد داد. دوب
منبع: تبیان
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علت کم خونی و راه های درمان آن
گزارش تحليلی ...

راههای  و  مهمترین عالئم کم خونی  با  این مطلب  در 
تشخیص و درمان کم خونی آشنا خواهید شد.

یکی از بیماری های شایع عصر حاضر که اغلب ما اطالعاتی 
درباره آن داریم و خودمان یا اطرافیانمان مدتی به آن مبتال 
بوده ایم کم خونی است. ابتال به کم خونی دالیل زیادی دارد 
اما یکی از آنها ریشه در تغذیه فرد دارد که می توان با رعایت 

تغذیه مناسب، از بروز آن جلوگیری کرد.

اما برای ابتال نشدن به کم خونی چه باید کرد؟ چه وقت 
متوجه می شویم کم خون هستیم و در این صورت چه باید 
درمان  و  پیشگیری  راه های  بهترین  کلی  به  طور  و  بکنیم 

کم خونی چیست؟
زمانی که مبتال به کم خونی می شویم گلبول های قرمز 

خون کم می شوند که این کاهش نیز چندحالت دارد:
به علت  بعضی کم خونی ها  قرمز:  بزرگ شدن گلبول های 

بزرگ تر بودن اندازه طبیعی گلبول های قرمز است.
ب۱۲و  ویتامین  کمبود  اثر  بر  معموال  کم خونی ها  این 

اسیدفولیک ایجاد می شوند.
کوچک شدن گلبول های قرمز: در نوع دیگری از کم خونی 
اندازه گلبول های قرمز کوچک تر از حد طبیعی خود می شود. 

کم خونی های ناشی از فقر آهن در این دسته جای می گیرند.
اندازه طبیعی خود هستند: بعضی  گلبول های قرمز در 
کم خونی ها مربوط به اندازه گلبول های قرمز نیستند؛ یعنی 
اندازه گلبول های قرمز طبیعی است و این نوع کم خونی ها 
خونی  سلول های  بین رفتن  از  یا  خونریزی  به دنبال  اغلب 

به وجود می آیند.
کم خونی ها  از  دیگر  یکی  قرمز:  گلبول های  رنگ  تغییر 
پیدا  کاهش  قرمز  گلبول  رنگ  که  است  زمانی  به  مربوط 

می کند.
آنمی)کم خونی( ناشی از تغذیه نامناسب: کم خونی های 
ناشی از کمبود یا فقر آهن، مس، اسیدفولیک و ویتامین ب۱۲ 
در این دسته قرار می گیرند. در این نوع از کم خونی رنگ 

گلبول های قرمز تغییر نمی کند.

  کمبود آهن
یکی از شایع ترین دالیل کم خونی، فقر آهن است که در 
در  زنان  مثال  دیده می شود؛  بیشتر  بعضی گروه های سنی 
دوران بارداری بیشتر در معرض ابتال به این نوع کم خونی 

قرار می گیرند.
در دوران بلوغ )به ویژه دختران( هم احتمال ابتال به این 
نوع کم خونی ها بیشتر است. به عالوه امکان ابتالی افرادی که 
در سن رشد هستند به این نوع کم خونی زیاد است. حتی 

افرادی که به طور حرفه ای ورزش می کنند هم به دلیل انجام 
حرکات سنگین ورزشی، گلبول های قرمزشان از بین می رود 

و احتمال ابتال به این نوع کم خونی در آنان بیشتر می شود.

  عالئم کم خونی
کم خونی اغلب به صورت رنگ پریدگی صورت یا مخاط، 
مانند مخاط چشم، بی حالی، ضعف، سرگیجه، تنگی نفس یا 

اختالالت خلقی ظاهر می شود که این عالئم به دلیل اختالل 
در خون رسانی به ارگان های مختلف است. همچنین با توجه 
به اینکه کار گلبول های قرمز حمل اکسیژن به ارگان هاست، 
وقتی گلبول های قرمز کم می شوند اکسیژن کافی به ارگان ها 
نمی رسد و به همین دلیل نمی توانند به خوبی کارشان را انجام 
دهند؛ بنابراین افرادی که از این نوع کم خونی رنج می برند 

معموال احساس خستگی، بی حالی و ضعف دارند.

  کم خونی ناشی از کمبود ویتامين
چون  نیستند  شایع  زیاد  کم خونی ها  نوع  این  معموال 
ویتامین ب۱۲و اسید فولیک در منابع حیوانی بیشتر یافت 
می شود. افرادی که گیاهخوار هستند و گوشت را از برنامه 
غذایی خود حذف می کنند، بیشتر در معرض کمبود ویتامین 

ب ۱۲قرار می گیرند.
ویتامین  کمبود  از  ناشی  کم خونی  که  کسی  اگر  البته 
ب۱۲دارد اسید فولیک مصرف نکند بیماری اش کامال درمان 

نمی شود.
با  معموال  هم  مس  کمبود  از  ناشی  کم خونی های  در 
دریافت مکمل مورد نیاز، مشکل برطرف می شود؛ البته شیوع 
این نوع کم خونی نسبت به کم خونی های دیگر کمتر است، 
درصورتی که بیشترین کم خونی ها متعلق به کم خونی های 

ناشی از فقرآهن است.

  دوران بارداری
با توجه به اینکه در دوران بارداری تغییرات فیزیولوژیک 
زیادی در بدن اتفاق می افتد، حجم خون هم افزایش می یابد؛ 
بنابراین نسبت گلبول های قرمز به قسمت مایع خون، کمتر 
می شود و درواقع چون خون رقیق تر است، شخص با کم خونی 
مواجه می شود؛ پس در دوران بارداری، شخص درصورت لزوم 

و با مشورت پزشک باید از مکمل های آهن استفاده کند.
طول  ۷روز  تا   ۳ کم خونی  انواع  درمان  در  کلی  به طور 
وضعیت  و  بیاید  باال  خون  هموگلوبین  سطح  تا  می کشد 

کم خونی تا حدودی بهبود پیدا کند.
بنابرایـن اگـر شـخص، کم خونی ناشـی از فقرآهـن دارد 

حتمـا بایـد بین ۳تا ۶ مـاه دارو مصرف کند تـا ذخایر بدنش 
جبران شـود.

ــود،  ــان نش ــع درم ــی به موق ــر کم خون ــالوه اگ ــه ع ب
ــف  ــود و ضع ــدن کمب ــتر و ب ــرور بیش ــه م ــم آن ب عالئ

بیشــتری را متحمــل می شــود.

  درمان انواع کم خونی
درمان کم خونی های ناشی از کمبود آهن، اصالح شیوه 
تغذیه است. برای این کار هم باید مصرف منابع غذایی حاوی 
آهن را افزایش دهیم.منابع تغذیه ای حاوی آهن در ۲دسته 

قرار می گیرند:
غذاهایی که منبع آهن آنها »هم« )آهن به زبان یونانی( 
است که این نوع آهن در انواع گوشت ها یافت می شود؛ مثال 
گوشت، مرغ، ماهی و انواع غذاهای دریایی که جذب آهن از 

این نوع مواد غذایی نسبتا خوب است.
غذاهایی که منبع آهن آنها »غیر هم« است که این نوع 
آهن را می توان در انواع سبزی ها ازجمله اسفناج، جعفری 
و حبوباتی مانند عدس جست وجو کرد. ولی جذب آهن از 
این نوع مواد غذایی کمتر است، به همین دلیل نقش زیادی 
در جبران کم خونی ندارند و بهتر است افرادی که کمبود 
آهن دارند از طریق خانواده گوشت ها، کمبود آهن خود را 

جبران کنند.
از  باید  نشود  جبران  تغذیه  با  آهن  کمبود  اگر  البته 
مکمل های غذایی استفاده کنیم که معموال به صورت قرص، 

کپسول، شربت و آمپول های حاوی آهن تجویز می شود.

  تغذیه و کم خونی
برای پیشگیری از کم خونی عالوه بر داشتن سبک زندگی 
سالم و انجام ورزش، تغذیه هم نقش مهمی ایفا می کند. اگر 
بخواهیم دچار کم خونی ناشی از فقرآهن نشویم باید حتما از 
منابع آهن، اسیدفولیک و ب۱۲ استفاده کنیم که می توان 

آنها رادر لبنیات، میوه و سبزیجات یافت.
هم  زیرا  مهمند  بسیار  هم  گوشت ها  خانواده  البته 
ویتامین ب۱۲هستند و هم آهن.افرادی که  از  منبع غنی 
گیاهخوارهستند، ابتدا از لحاظ تامین ویتامین ب۱۲مشکلی 
ندارند اما بعد ۳ تا ۵ سال به مرور این ویتامین را از دست 
مانند کم خونی خواهند  بدین ترتیب مشکالتی  و  می دهند 
لبنیات  و  از شیر، تخم مرغ  ولی گیاهخوارهایی که  داشت. 
استفاده می کنند معموال دچار کمبود خاصی در این زمینه 
نمی شوند.در واقع باتوجه به اینکه کمبود هموگلوبین باعث 
کم خونی می شود یکی از راه های جلو گیری از آن تقویت بدن 
با تغذیه مناسب است؛ بنابراین بهترین کار در این خصوص 
خوردن غذاهای خونساز است؛ یعنی غذاهایی که طبیعت آنها 
گرم و مرطوب است؛ مثل دیزی که طبع آن، هم گرم است 

و هم مرطوب.
میوه هایی مانند انگور، به ویژه شیره آن هم برای خونسازی  
بسیار مناسب است. غذاهایی که سبزیجاتی مانند شنبلیله 

دارند هم در درمان کم خونی بسیار مؤثرند؛ مانند اشکنه.
البته  است.  خونساز  هم  گوشت  انواع  و  کباب  خوردن 
برخالف نظر عموم، مبنی بر خونساز بودن جگر، جگر خونساز 
نیست ولی اغلب دوای خوبی محسوب می شود، نه غذایی 
خوب؛ یعنی فرد هنگام بیماری می تواند از آن استفاده کند، 
ولی به عنوان غذای روزانه نمی توان زیاد از آن استفاده کرد 
چون خون را غلیظ می کند.سبزیجاتی مثل کرفس و اسفناج 
یا غذاهایی حاوی کشک مانند کشک بادمجان و خشکباری 

مانند پسته و خرما هم بسیار خونساز هستند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
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گزارش ...۷ عادت ساده برای کاهش وزن قبل از خواب 

در فصل بهار چی بخوریم؟
آمدن بهار و گرم شدن آب و هوا بسیاری از فرصتها را 
برای دسترسی به مواد غذایی پرطراوت تر در اختیار شما 

قرار می دهد.
به گزارش بهداشت نیوز، انتخاب های غذایی در این فصل 
علی رغم این که متنوع تر از فصول پاییز و زمستان است، 
می تواند اثرات مثبت و منفی بر روی دستگاه گوارش شما 

داشته باشد.
در اینجا برخی از انتخاب های غذایی مخصوص فصل 
بهار که برای دستگاه گوارش مفید و یا زیان آور هستند، 

معرفی شده اند: 
ماست: ماست یک غذای ایده آل برای فصل بهار است. 
باکتری های  افزایش  همچنین میان وعده ای مفید برای 
در  فرایند هضم  به  که  می شود  روده محسوب  در  خوب 
دستگاه گوارش کمک می کند و تقویت سیستم ایمنی بدن 
را نیز به دنبال دارد. ماست های پروبیوتیک همچنین به 
بهبود عملکرد روده در افراد مبتال به بیماری التهابی روده 
انجامد.  ماهی قزل آال: ماهی حاوی اسیدهای چرب  می 
امگا ۳ است که می تواند منجر به کاهش التهاب در دستگاه 
بالینی در سال ۲۰۱۴ میالدی  گوارش شود. بررسی های 
نشان داد که امگا ۳ موجود در ماهی در بیماران مبتال به 
کولیت اولسراتیو منجر به کاهش عالئم این بیماری می شود. 
اگر طرفدار ماهی نیستید، می توانید گردو و بذر کتان را 
جایگزین آن کنید.  مارچوبه: مارچوبه حاوی مواد مغذی 
غنی از پروبیوتیک است و می تواند به ترویج سالمت دستگاه 
گوارش کمک کند. مصرف مارچوبه احتمال ابتال به بسیاری 
از بیماری  های روده  ای مانند سرطان روده، بیماری  های 
پروبیوتیک   از  یکی  کاهد.  می   را  و...  آلرژی  روده،  التهابی 
های بسیار مهم اینولین است که از پلی  فروکتان  ها است؛ 

و مارچوبه یکی از منابع اصلی اینولین محسوب می شود. 
نوشیدنی ها  این  اگرچه مصرف  نوشیدنی های گازدار: 
در هوای گرم خوشایند است اما می تواند به شدت دستگاه 
گوارش شما را تخریب کند. نوشابه های گازدار اغلب حاوی 
اسید فسفریک و قند تصفیه شده سفید است که منجر به 
کشته شدن باکتری های خوب روده می شود ضمن این که 
سوزش معده را نیز به همراه دارد. افراد مبتال به سندرم روده 
تحریک پذیر که از این نوشابه ها استفاده می کنند، تشدید 

عالئم را به وضوح تجربه خواهند کرد. 
هات داگ: اگرچه یک میان وعده مورد عالقه است اما 
سوسیس ها حاوی نیترات هستند که می تواند منجر به 
گوارش  دستگاه  در  مفید  الکتوباسیلوس  باکتری  کشتن 
شوند. مصرف درازمدت هات داگ با ابتال به سرطان و بیماری 

های قلبی عروقی نیز ارتباط دارد.
 الکل: اکثر ما می دانیم که نوشیدن الکل می تواند به 
سرعت منجر به بیمار شدن معده شود. اما الکل یک آسیب 
دیگر هم به دستگاه گوارش وارد می کند و آن ایجاد آسیب 
کبدی و ایجاد تغییرات مضر در باکتری های مفید روده است.

 نخودفرنگی: نخودفرنگی  ها به طور طبیعی حاوی موادی 
به نام پورین هستند. پورین  ها به طور معمول در بدن انسان 
و حیوانات و گیاهان یافت می  شوند. دریافت زیاد این ماده در 
برخی افراد، مشکالتی را به  وجود آورد. از آنجایی که پورین 
می  تواند به اسید اوریک تبدیل شود، تجمع زیاد پورین در 

بدن می تواند به انباشته شدن زیاد اسید اوریک منجر شود.
کسانی که بیماری نقرس دارند و افرادی که کلیه های 
زیاد  به دریافت  اوریکی می  سازد،  اسید  شان سنگ  های 
باید  این اشخاص  به همین دلیل  پورین حساس هستند. 
مانند  هستند  پورین  زیادی  مقدار  حاوی  که  غذاهایی  از 

نخودفرنگی، پرهیز کنند. 

این نیست که شما تمام سرگرمی های خود   هدف ما 
را کنار بگذارید، در حقیقت بعضی از این عادت ها به شما 
کمک می کنند که بعدازظهری هدفمند برای کاهش وزنتان 

داشته باشید.
روز  یک  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  فرادید،  گزارش  به 
طوالنی در محیط کار و یا دانشگاه و آمدن به خانه، اگر جزء 
افرادی باشید که به سالمت خود اهمیت می دهید و مراقب 
این هستید که وزنتان افزایش پیدا نکند مسلما سراغ غذا هایی 
می روید که تمامی فاکتور های یک رژیم غذایی سالم را دارند.

اما گاهی اوقات بارعایت نکات ریز و درشت رژیم خود باز 
هم تغییری احساس نمی کنید و شاید وزنتان هم زیاد شده 
باشد اینجاست که باید به دنبال علت باشید. در این گزارش 
مواردی را برای شما بیان می کنیم که اگر جزء عادات شما 

شوند حتما در مدت زمان کوتاهی وزنتان کم خواهد شد.
هــدف مــا ایــن نیســت کــه شــما تمــام ســرگرمی های 
خــود را کنــار بگذاریــد، در حقیقــت بعضــی از ایــن 
ــری  ــه بعدازظه ــد ک ــک می کنن ــما کم ــه ش ــا ب عادت ه

ــید. ــته باش ــان داش ــش وزنت ــرای کاه ــد ب هدفمن

1- خوب بخوابيد
اگر ساعاتی که می خوابید کم باشد باید منتظر افزایش 
وزن باشید. دکتر " جولی اپتون" متخصص تغذیه و یکی از 
بنیانگذاران انجمن سالمتی می گوید:" کمبود خواب در ترشح 
هورمون استرس، کاهش متابولیسم بدن، گرسنگی و نرسیدن 

پیام سیری به مغز نقش بسزایی دارد. "

او در ارتباط با کمبود خواب و احساس گرسنگی اینگونه 
می گوید:" زمانی که بدن خواب کافی نداشته باشد، اختالالت 
هورمون گرسنگی و سیری به وجود می آید به این صورت که 
ترشح " گرلین" هورمون گرسنگی افزایش می یابد و ترشح 
" لپتین" هورمون احساس سیری کاهش پیدا می کند.عالوه 
بر این ارتباط کمبود خواب با چاقی، دیابت، فشارخون باال به 
اثبات رسیده. پس اگر میخواهید سالم باشید و اضافه وزن 

نداشته باشید حتما خوب بخوابید.

را در شب کم  نمایش  ازصفحه  استفاده  2- زمان 
کنيد

برای آنکه بتوانید خواب خوب و در نتیجه وزن ایده آلی 
داشته باشید قبل از خواب به صفحه تلویزیون یامانیتور خیره 
نشوید. محققان در مؤسسه پلی تکنیک " رنسالر" به این 
نتیجه رسیدند که نور آبی منعکس شده از صفحه مانیتو و... 

باعث کاهش ۲۳ درصدی مالتونین در بدن می شود.
را  بدن  خواب  ساعت  که  که  است  هورمونی  مالتونین 
تنظیم می کند و اگر میزان ترشح آن کم شود باعث اختالالت 
را  نتیجه خطر چاقی و دیابت  بیداری شده و در  خواب و 

افزایش می دهد.
به عبارت دیگر، نگاه کردن به انواع صفحه هایی که نور آبی 
دارند به خصوص زمان خواب، بدن را دچار مشکل می کند و 

به فرد آسیب می رساند.

3- با یوگا فکر و ذهنتان را آرام کنيد
پژوهشی در سال ۲۰۰۹ نشان داد که یوگا قبل از خواب، 
از  را در طول روز  افسردگی  بهتر می کند و  را  کیفیت آن 
بین می برد. تمرینات یوگا قبل از قبل به کاهش وزن کمک 
بسیاری می کند و باعث شادی و خوشحالی خلق و خوی 

افراد می شود

4- زود شام بخورید
اولیه بعد ازظهر راهی مؤثر در  خوردن شام در ساعات 

کاهش وزن است.
به گفته محققان، تأثیر انسولین در روز بیشتر است. این 
برای شما چه مفهومی دارد؟ انسولین هورمونی است که با 
گرفتن قند از خون باعث کاهش قندخون می شود و با تجمع 
در ماهیچه ها به عنوان یک منبع سوخت، انرژی را افزایش 

می دهد.
چون ترشح انسولین در شب کم می شود پس اگر شما 
شام را دیروقت بخوردید و در آن مقادیر زیادی کربوهیدرات 
و انواع قند ها را استفاده کنید مسلما به چند روز نمی کشد که 

افزایش وزن خود را به راحتی حس می کنید.

5- ميان وعده ای سرشار از پروتئين بخورید
به  باشید  اگر می خواهید در شب میان وعده ای داشته 
شما پیشنهاد می کنیم به سراغ مواد غذایی با پروتئین باال 
بروید. یک مطالعه در این زمینه نشان داده است که خوردن 
غذا هایی با کالری زیر ۱۵۰ نه تنها شما را چاق نمی کند بلکه 
برای سوخت و ساز پروتئین عضالنی هم بسیار مفید است و 
باعث افزایش سالمت قلب و عروق می شود. همچنین خوردن 
پروتئین قبل از خواب برای داشتن شبی آرام و خوابی بدون 

دغدغه مناسب است.

۶- ذهنتان را تحریک کنيد
اکثر ما این تجربه را داشتیم که با مرور وقایع روزانه به 
رختخواب می رویم. حال اگر این وقایع روز سختی را برای 
شما ساخته اند احساس ناامیدی و غم و خستگی به شما 
غلبه می کند و درنتیجه باعث می شود شما به خوردن انواع 

تنقالت رو بیاورید.
تحقیقات نشان می دهد که احساس خستگی و ناامیدی 
داشتن رابطه ای مستقیم با خوردن غذا های ناسالم و با کالری 
زیاد دارد. پس بهترین راه برای دور نگه داشتن ذهنات از 
خستگی وماللت این است که آن را تحریک کنید. بهترین 
پیشنهاد برای این کار کتاب خواندن، نوشتن، ضبط پادکست 

و... است.

۷- دمای اتاقتان کمی سرد باشد
محققان به این نتیجه رسیده اند که سرد بودن هوا هنگام 
خواب شب می تواند باعث کاهش وزن شود. در مطالعاتی 
در  که  رسیدند  نتیجه  این  به  شد  انجام   ۲۰۱۴ سال  که 
معرض هوای سرد بودن باعث رشد چربی های قهوه ای در 
بدن می شود. شاید با خودتان بگویید چرب که موجب چاقی 
می شود، اما این نکته را بدانید که چربی های قهوه ای از انواع 

چربی ها در بدن هستند که در کاهش وزن کمک می کنند.

  حرف آخر:
شــما هــم می توانیــد عادت هــای شــبانه خــود را 
یادداشــت و بــا ایــن مــوارد مقایســه کنیــد. مطمئن باشــید 
ــاال را رعایــت کنیــد در کم تریــن زمــان  اگــر عادت هــای ب

ــید. ــان می رس ــه وزن دلخواهت ــن ب ممک
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گزارش تحليلی ...

۱۵ دلیل عجیب که باعث پرفشاری خون می شود
شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره 
فشارخون مراقب مقدار نمکی که می خورند، هستند نمک در 
بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی 

نیستند که فشارخون شما را باال می برند.

گذرای  رفتن های  باال  گرچه  نیوز،  بهداشت  گزارش  به 
فشارخون لزوماً مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون برای 
مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.

در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش 
را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

۱- قند و شکر افزوده: قند و شکر افزوده ممکن است 
در مجموع حتی از نمک هم در باال بردن فشارخون شما 
مانند  فرآوری شده  اشکال  در  اگر  به خصوص  باشد،  مهم تر 
شربت ذرت پرفروکتوز باشد. افرادی که غذاهای با شکر و قند 
افزوده بیشتری مصرف می کنند، ممکن است دچار افزایش 
فشارخون؛ چه فشارخون حداکثر یا سیستولی )فشارخون 
دیاستولی  یا  حداقل  فشارخون  چه  و  قلب(  تپش  هنگام 
)فشارخون در میان دو تپش قلب( شوند. فقط مصرف یک 
بطری نوشابه بزرگ ۶۸۰ گرمی می تواند باعث افزایشی در 
حد ۱۵ نمره در فشارخون سیستولی و ۹ نمره فشارخون 
 ۸۰ روی   ۱۲۰ طبیعی  )فشارخون  شود  شما  دیاستولی 

میلی متر جیوه است.(
دارید،  که  دوستانی  شمار  به  فقط  تنهایی  تنهایی:   -۲
مربوط نمی شود؛ موضوع بر سر احساس ارتباط با دیگران 
است. احساس تنهایی را نمی توان صرفاً با استرس یا افسرده 
بودن توضیح داد. احساس تنهایی همچنین با گذشت زمان 
بدتر می شود. در یک بررسی ۴ ساله فشارخون حداکثر افراد 
با بیشترین احساس تنهایی بیش از ۱۴ نمره افزایش یافت. 
پژوهشگران معتقدند ترس مداوم از طرد شدن و ناامیدی و 
احساس نگرانی بیشتر درباره ایمنی و امنیت می تواند کارکرد 

بدن شما را به کلی مختل کند.
۳- قطع تنفس در خواب: افراد دچار عارضه قطع تنفس 
در خواب بیشتر دچار فشارخون باال و سایر مشکالت قلبی 
می شوند. هنگامی که در خواب تنفس شما به طور مکرر قطع 
می شود، دستگاه عصبی تان مواد شیمیایی آزاد می کند که 
فشارخون شما را باال می برد. به عالوه، این قطع تنفس باعث 
می شود اکسیژن کمتری به دست بیاورید که این مسئله هم 
به نوبه خود به دیواره رگ های خونی آسیب می زند و تنظیم 

فشارخون را سخت تر می کند.
اینکه  برای  کلیه های شما  بدن:  در  پتاسیم  کمبود   -۴

بتوانند مقدار مایعات را در خونتان تنظیم کنند، نیاز به وجود 
تعادل میان سدیم و پتاسیم در بدن دارند. بنابراین حتی اگر 
رژیم غذایی کم نمک یا کم سدیم مصرف کنید، اگر به مقدار 
کافی میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم چرب یا ماهی مصرف 
نکنید، هنوز ممکن است فشارخونتان باال برود. شاید شنیده 

باشید که موز منبع غنی پتاسیم است؛ اما مواد غذایی دیگری 
مانند کلم بروکلی، اسفناج و سایر سبزی های برگ دار هم 
منابع خوبی برای پتاسیم هستند. به خصوص اگر بخواهید 

وزنتان را هم کنترل کنید.
۵- درد: درد حاد و ناگهانی باعث برانگیخته شدن دستگاه 
اثر درد در باال  عصبی و باال رفتن فشارخون می شود. این 
بردن فشارخون را می توان با ایجاد تحریکات دردناک مانند 
گذاشتن دست درون آب یخ یا فشار دادن گونه یا بستر ناخن 

یا شوک الکتریکی دادن به انگشت مشاهده کرد.
۶- مکمل های گیاهی: آیا مکمل های گیاهی مانند جینکو، 
جین سینگ، گوارانا، افدرا، نارنج یا عصاره گل راعی مصرف 
می کنید. این مکمل های گیاهی و مکمل های دیگر می توانند 
فشارخون را باال ببرند. یا با داروهای دیگر از جمله داروهای 

ضدفشارخون تداخل کنند.
به  تیروئید  غده  هنگامی که  تیروئید:  مشکالت   -۷
قلب  ضربان  سرعت  نمی کند،  تولید  هورمون  کافی  اندازه 
کمبود  می یابد.  کاهش  شما  شریان های  انعطاف پذیری  و 
هورمون تیروئید میزان کلسترول بد یا ال دی ال را هم باال 
می برد که به نوبه خود می تواند با رسوب دادن چربی در دیواره 

شریان ها آن ها را سفت کند.
باعث  آن ها  مجراهای  تنگی  و  شریان ها  دیواره  سختی 
فشار  و  کند  حرکت  آن ها  درون  سریع تر  خون  می شود 
بیشتری به دیواره ها بیاورد و فشارخون باال برود. در طرف 
مقابل در مواردی پرکاری غده تیروئید و تولید بیش از حد 
ببرد  باال  را  تیروئیدی هم می تواند فشارخون  هورمون های 
چراکه در این حالت قلب شما شدیدتر و سریع تر ضربان دارد.

زنان  در  بررسی  یک  نتایج  ادرار:  به  اجبار  احساس   -۸
برای  بودند  شده  مجبور  که  زنانی  در  داد،  نشان  میانسال 
دست کم ۳ ساعت به سرویس بهداشتی نروند، به طور میانگین 
فشارخون حداکثر یا سیستولی ۴ نمره و فشارخون حداقل یا 
دیاستولی ۳ نمره باال می رود. تحقیقات دیگر اثر مشابهی را 
در مردان و زنان در سنین متفاوت نشان داده است. با افزایش 
سن احتمال باال رفتن فشارخون بیشتر می شود بنابراین باید 
فشارخونتان را به دقت اندازه بگیرید. خالی کردن مثانه پیش 

از اندازه گیری فشارخون برای دقت اندازه گیری مهم است.

داروهای  غیراستروئیدی:  ضدالتهابی  داروهای   -۹
ایبوپروفن  و  آسپیرین  مانند  غیراستروئیدی  ضدالتهابی 
می توانند فشارخون شما را باال ببرند؛ چه فردی سالم باشید 
و چه از قبل دچار بیماری فشارخون باال باشید. گرچه این 
باال  نمره  چند  فقط  را  فشارخون  میانگین  طور  به  داروها 
می برد، طیف تغییرات فشارخون ناشی از آن ها گسترده است 
و ممکن است روی برخی افراد بیش از دیگران تأثیر بگذارند.

۱۰- مطب پزشک: هنگامی که پزشک فشارخونتان را 
در مطب اندازه می گیرد، ممکن است عدد باالتری نسبت به 
اندازه گیری فشارخون در خانه به دست بیاید. این تغییر را 
اصطالحاً »اثر روپوش سفید« می نامند و می تواند فشارخون 
حداکثر یا سیستولی را تا ۱۰ نمره و فشارخون حداقل یا 
دیاستولی را تا ۵ نمره باال ببرد. این افزایش فشارخون احتماالً 
ناشی از عصبی شدن یا اضطراب ایجاد شده ناشی از حضور 

در مطب پزشک است.
مانند  ضداحتقان  داروهای  ضداحتقان:  داروهای   -۱۱
سودوافدرین و فنیل فرین رگ های خونی را تنگ می کنند و 
به این ترتیب می توانند پرخونی مخاط بینی و گرفتگی بینی 
ناشی از آن را که هنگام بیماری هایی مانند سرماخوردگی 
ممکن  همچنین  داروها  این  کنند.  رفع  می شوند،  ایجاد 
دهند.  کاهش  را  ضدفشارخون  داروهای  تأثیربخشی  است 
اگر دچار فشارخون باال هستید و برای رفع گرفتگی بینی 
ناشی از سرماخوردگی یا سینوزیت می خواهید از داروهای 
یا  پزشک  با  قباًل  کنید،  استفاده  نسخه  بدون  احتقان  ضد 

داروسازتان مشورت کنید.
کافی  مایعات  شما  بدن  که  هنگامی  بدن:  کم آبی   -۱۲
دریافت نمی کند، رگ های خونی تان تنگ می شوند. علت این 
است که در این وضعیت مغز شما پیامی را به غده هیپوفیز 
می فرستد تا هورمونی را آزاد کند که باعث تنگ شدن رگ های 
خونی می شود. همچنین کلیه های شما ادرار کمتری تولید 
می کنند و تا جایی که می توانند مایعات را در بدن نگه می دارند. 
این مسئله باعث می شود رگ های خونی ریز در قلب و مغز 
شما تنگ شوند. مجموعه این آثار فشارخون شما را باال می برد.

۱۳- داروهای هورمونی ضدبارداری: قرص ها، آمپول ها و 
سایر اشکال هورمونی ضدبارداری می توانند رگ های خونی 
را تنگ کنند بنابراین امکان دارد فشارخون را باال ببرند. این 
عارضه بیشتر در خانم های باالی ۳۵ سال، دارای اضافه وزن 
یا سیگاری ها رخ می دهد. بنابراین اگر از این داروها استفاده 
می کنید، بهتر است هر ۶ تا ۱۲ ماه فشارخونتان را بررسی 
از  کمتری  میزان  حاوی  که  ضدبارداری  داروهای  کنید. 
هورمون استروژن هستند، کمتر این عارضه را ایجاد می کنند.

و  کم  سنتان  چه  کردن  صحبت  کردن:  صحبت   -۱۴
چه سنتان زیاد باشد، بر فشارخونتان اثر می گذارد. هرچه 
به  شروع  باشد،  باالتر  استراحت  حال  در  شما  فشارخون 
صحبت کردن فشارخونتان را بیشتر باال می برد. البته این 
اثر برای چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. به نظر می رسد 
موضوع و محتوای عاطفی حرف های شما بیشترین تأثیر را از 

این لحاظ داشته باشد.
۱۵- داروهای ضدافسردگی: داروهای ضدافسردگی بر مواد 
شیمیایی مغز مانند دوپامین، نوراپی نفرین و سروتونین تأثیر 
می گذارند. انواع داروهای ضدافسردگی از جمله ونالفاکسین 
 ،)MAOI( داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز ،)افکسور(
مهارکننده  داروهای  و  حلقه ای  سه  داروهای ضدافسردگی 
)پروزاک(  فلوکستین  مانند   )SSRI( سروتونین  بازجذب 
نه تنها بر خلق وخوی شما تأثیر می گذارند، می توانند فشارخون 
شما را باال ببرند. مصرف همزمان دو داروی ضدافسردگی هم 

ممکن است این خطر را افزایش دهد.


